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 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי   מכרז

  

 אוניברסיטת תל אביבל  ARTECסורקי תלת מימד ניידים מתוצרת חברת  תאספקל

 

 

 :ומהות ההתקשרות כללי .1

 

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

  .1958 –להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 

  יםהמפורטובתנאים בדרישות להלן, ו 5בתנאי הסף המפורטים בסעיף עומד כל מי שמזמינה בזאת האוניברסיטה        1.2

 EVAדגם  ARTEC סורקי תלת מימד מתוצרת חברתלאספקת  ההצעלה ובנספחיו, להגיש זה במסמכי מכרז             

י המפורט "עפ ARTEC STUDIO 12  תלהם ורישיונות לתוכנ יםהנלוו פריטיםה,  SPACE SPIDER ודגם            

 )להלן: למכרז זה  'נספח יובהסכם ההתקשרות המצורף כלמכרז זה  נספח א'המצורף כ במפרט השירותים

)להלן: והכל עפ"י ובהתאם לאמור ולמפורט במסמכי מכרז זה על נספחיו  ,("השירותים""המוצרים", 

 (. "מסמכי המכרז"", המכרז", "ההזמנה"

 

סופק למציעים ע"י המידע המבמסמכי המכרז ו יםהכמויות המפורטהיקף ואופי הפעילות ומובהר בזאת כי  1.3

והערכתה של האוניברסיטה במועד פרסום המכרז  העתהינו בהתאם לידימכרז זה ובנספחיו האוניברסיטה במסגרת 

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

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

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

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

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

 .  לעצם כדאיות ההתקשרות

 

 המצורף  טופסהתמורה למציע הזוכה תהיה בהתאם להצעתו הכספית שתוגש על ידו במסגרת הצעתו למכרז ב       1.4      
  נספחוכמפורט בהסכם ההתקשרות  בפועל מוצריםאספקת הובכפוף ללהלן,  10וכאמור בסעיף  למכרז זה 'בכנספח                 
 למכרז זה. 'י                

 

צאו בתיבת המכרזים במועד משל ההצעות שנעמידתן  תיבדקבשלב ראשון, שלבית. המכרז הינו פומבי עם בחינה        1.5

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

 להלן.  13בסעיף שהוצעה בהן כמפורט ההצעה הכספית הסכום הכולל של יבדקו וידורגו על פי גובה הסף, 

 

לבחור במציע האוניברסיטה אינה מתחייבת מובהר שיחד עם זאת  .להלן 13כמפורט בסעיף  במכרז יבחר זוכה אחד       1.6

י שיקול דעתה הבלעדי "הכל עפאו בכל מציע שהוא, ביותר הסכום הכולל הנמוך  הוצעהיא ההצעה בה שהצעתו 

 של האוניברסיטה. 

 

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים, לצרף להצעתו את כל  1.7

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

 להלן.  11את הצעתו באופן המפורט בסעיף  להלן, ולהגיש 7.5 -ו 7.4, 7.3 ההנחיות המפורטות בסעיפים

 

 הגשת הצעה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי המכרז.            
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 במשמע וכן להיפך.אף לשון נקבה  -האמור בלשון זכר  השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.      1.8

 
 :מכרזב זמניםהלוח  .2

 

 

 

            

 

            

 

 

 

 על כךי שיקול דעתה הבלעדי והיא תפרסם "המועדים הנ"ל עפמ כל אחדלדחות האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או             

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

 

 
 :ם הבאיםנספחיהכל מסמכי המכרז כוללים את  .3

 

 תיאור הנספח מספר הנספח

 מפרט השירותים א'נספח 

 טופס ההצעה הכספית 'בנספח 

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

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

 1976-ציבוריים, התשל"ו

 תצהיר בעניין שמירה על זכויות עובדים 'הנספח 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים ו'נספח 

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

  5.2 :תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  חנספח 

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה 'טנספח 

 הסכם ההתקשרות  ינספח 

 SLAאמנת שרות  1 -נספח י 

  התחייבות לשמירה על סודיות א"נספח י

 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים בי"נספח 

 ת רכשוהזמנ תאודוגמ  גי"נספח 

 

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

  
 ההתקשרות:מסגרת קופת ת .4

 

הצדדים  לאוניברסיטה תהא החל ממועד חתימת לאספקת המוצרים ולמתן השירותים מציע הזוכהההתקשרות עם ה 4.1

 -.א ו 1.1כהגדרתם בסעיפים  סורקיםה ועד לסיום תקופת האחריות והשירות בגיןנספח י',  -ההתקשרות הסכם  על

תקופת )להלן: "חודשים מרגע האספקה לשביעות רצון האוניברסיטה(  24)נספח א'  -.ב. במפרט השירותים 1.1

  "(.ההתקשרות

  

רכש אשר תוצא ע"י האוניברסיטה. דוגמת הזמנת רכש מצורפת הזמנת תתבצע כנגד  מוצריםההאספקה בפועל של             

 למכרז. ג"יכנספח 

 

 -בהסכם ההתקשרות עדכונים כמפורט /או אחזקה וו/או לאוניברסיטה שמורה הזכות לרכוש אחריות לשנה נוספת,        4.2

 נספח י'. 

         

 תאריך הליך

 30.5.2018 :מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 :מועד מענה על שאלות ההבהרה
 

6.6.2018 

 בדיוקבצהריים  12:00עד השעה  17.6.2018 :מועד אחרון להגשת הצעות

http://tenders.tau.ac.il/
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 לפיבכל עת, , בעקבות מכרז זהלסיים את ההתקשרות למרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית       4.3

 .וכמפורט בהסכם ההתקשרות יום למציע הזוכה 30ל ש הבלעדי, בהודעה מראש ובכתב דעתהשיקול 

 

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז: .5

 

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

 קבלן משנה ו/או אחר מטעמו:

 

 תנאי סף כלליים: 5.1

 

תאגיד ישראלי שהינו עוסק מורשה או עוסק מורשה ישראלי )שאינו תאגיד(. אם המציע הינו המציע הינו  5.1.1

  .בישראל במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגושותפות רשומה, הוא רשום כדין  בע"מ אוחברה 

 

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

 

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  5.1.3

 השירותים.אספקת הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך 

 

תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע יזכה כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות  5.1.4

כמו כן המציע אינו פועל תחת צו כינוס  .במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק

ו/או צו הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק )לרבות פירוק מרצון( ולרבות במסגרת צווים זמניים 

 כאמור לעיל.

 

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של המציע  5.1.5

 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 

 תנאי סף מקצועי: 5.2

 

 כמפיץ מורשה בישראל של המוצרים מתוצרתה.   ARTECהמציע מוכר ע"י חברת                         

 

 

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

 

 

 , שלעל ידי עו"ד העתק, כשהוא מאושר כמתאים למקורלהצעתו יצרף המציע  5.1.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.1

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

של תעודת עוסק מורשה.  ,ל ידי עו"דהעתק כשהוא מאושר כמתאים למקור ע יצרףיחיד/שותפות שאינה רשומה 

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

 

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

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

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

 . 1976-התשל"ו ,ציבוריים גופים עסקאות
 

בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, תצהיר להצעתו יצרף המציע  5.1.3 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  6.3

 'הכנספח חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק, 
 .למכרז ו'כנספח למכרז, והתחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים בנוסח המצורף 
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תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך להצעתו צרף המציע י 5.1.5 -ו  5.1.4סף  בתנאית עמידתו להוכח 6.4

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

ו/או צו הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי המציע אינו פועל תחת צו כינוס וש לא קיימת למציע "הערת עסק חי",

 . למכרז 'זכנספח בנוסח המצורף במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל,  פירוק )לרבות פירוק מרצון( ולרבות

 

למכרז לפיו המציע  'חכנספח תצהיר בנוסח המצורף להצעתו יצרף המציע  5.2להוכחת עמידתו בתנאי סף        6.5

 OFFICIAL CHANELS  -כמפיץ מורשה בעמוד בו מפורטים ה  ARTECמופיע באתר האינטרנט של חברת 

 .CERTIFIED -והוא מוגדר לפחות כ 

  
 תנאים נוספים: .7

 

 ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום. 7.1
 

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

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

 

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

 ובצרוף  בראשי תיבות הסכםלחתום על כל מסמכי המכרז וההמציע(  )שהינו מורשה חתימה מטעםהמציע             

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

 ות בהם נדרשת חתימה מלאה, יש לחתום חתימה מלאה בצרוף חותמת במקומ. להצעה ללא יוצא מן הכלל            

 . )ככל שיש( המציע            

 

טופס ההצעה תוגש על גבי ו ,להלן 10לאמור בסעיף ההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם  - כספיתהההצעה  7.4

)ככל והמציע  חותמת התאגידבצרוף וע"י מורשי החתימה מכרז, כשהיא מלאה וחתומה כנדרש ל' בנספח הכספית 

 .הינו תאגיד(

 

חתום בראשי  למכרז,  'יכנספח על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף  - הסכם ההתקשרות 7.5

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

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

 

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

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

 

 למכרז. א"יכנספח בנוסח המצורף  ,על ידוחתומה על המציע לצרף התחייבות לשמירה על סודיות  7.7

 

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

 

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

   .מכרזהצעות ל הסכם, קשר ו/או תיאום עם גופים ו/או עם אנשים אחרים המגישיםובשמו בלבד, וללא כל 

 
 

 עיון במסמכי המכרז:.        8

 

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

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

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

 אביב -אביב, תל-, אצל הגב' קלי שאלתיאל, קריית האוניברסיטה, רמת301האוניברסיטה(, קומה ג', חדר מס'  האינטרנט של 

 (. 14)כניסה משער 

 .03-6408631טלפון לבירורים: 
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 והבהרות לגבי המכרז:שאלות פניות קבלת פרטים נוספים,  .9

 

, יוכל לעשות זאת  נוספים והבהרות למסמכי המכרז הסבריםמציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל   9.1

 ,במקביל עליו לשלוחדואר אלקטרוני בלבד, שפניה בבאמצעות  ,לעיל 2עד למועד המצויין בסעיף בכתב בלבד, 

 : המפורטים להלן לעיל, לשני נציגי האוניברסיטה 2עד למועד המצוין בסעיף 

  

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

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

 

 בלבד:בטבלה במבנה המפורט להלן  WORDבקובץ השאלות יוגשו  

 

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 

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

 האוניברסיטה את התשובות.

 

 את המועד האחרון להגשת הצעות. אינם דוחים מובהר כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות        9.2

 

 2למועד המצוין בסעיף  עדבאמצעות פרסום התשובות באתר למכרזים האוניברסיטה תענה לשאלות ההבהרה   9.3

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

 

ת על חלק מהשאלות או לענות האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענו  9.4

  מסוימות. באופן חלקי על שאלות

 

האוניברסיטה בקשר עם המכרז, מיוזמתה  י"עכל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו  9.5

ולמציע לא תהא כל טענה כלפי  ,למכרזים באתר יפורסמושל מציעים פוטנציאלים,  ו/או כמענה לשאלות

או תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ו/קבלת המידע. כל שינוי  ין אייניברסיטה בענהאו

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

 .דעתה, ויחייב את המציעים

 

 .המציע להתעדכן באתר למכרזים באחריות 9.6

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים ו/או שינויים בתנאי המכרז ובמסמכיו, ולהבהיר הבהרות  9.7

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

  .באתר למכרזיםפוטנציאליים. תיקונים, שינויים והבהרות כאמור, יפורסמו 

 

באתר  , ופורסמה למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אם ניתנה בכתב     9.8

 ו/או אם נשלחה בדואר אלקטרוני. למכרזים

 

: שכתובתו היא האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה שיפורסמו באתרתשובות, הבהרות והודעות שינוי   9.9

http://tenders.tau.ac.il על ידם כשהן חתומות , יצורפו על ידם להצעתם שיישלחו למציעים, /אוו 

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

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

 

י המציעים )כולם או "בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה ע  9.10

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

ניין כפרשנות המחייבת, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר אי בהירות, תחשב לכל דבר וע

 או אי התאמה במסמכי המכרז. ו/סתירה 
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 ההצעה הכספית: .10

 

  .בלבד, 'בנספח  -המציע יגיש את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית )א(      10.1

 .בעט עם דיו בצבע כחולבמקומות המתאימים יש למלא את טופס ההצעה הכספית )ב(             
 בצדו.וי, ורישום הפרט הנכון אין לבצע מחיקות בטיפקס. כל מחיקה תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השג)ג(            

 .)ככל שיש( התיקון, יחתמו מורשי החתימה בצרוף חותמת ליד                 

 

  .לסייגו ואין עליו להתנות אין, הכספית ההצעה טופס את לשנות אין      10.2
 רישום הסתייגות ו/או הערה עלול לגרום לפסילת ההצעה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.           

 

  נספח  -לכל רכיבי ההצעה הכספית המפורטים בטופס ההצעה הכספית לא כולל מע"מ,  מחיר בש"חלהציע המציע על       10.3

 ב'.              

 

 . שלילי או אפסמחיר להציע  רשאי אינוהמציע       10.4            

 

 את  במקרה בו המציע לא ימלא. במלואו במקומות המתאימים ההצעה הכספיתטופס על המציע להקפיד ולמלא את       10.5            

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

 של ועדת המכרזים. והבלעדי המוחלט                         

 

 לרבות מחיר סופי, קבוע ומלא הכולל את מלוא התמורה,  והינ, המוצרים אספקתעבור  המציע המוצע על ידי מחירה     10.6            

 הוצאות המשרד, את כל  , וכוללמתן השירותיםוב, המוצריםבאספקת העלויות הכרוכות את כל כולל והרווח                         

 מהמכס, אריזה, הובלה, היטלים, מכון התקנים וכיו"ב, הוצאות יבוא והוצאות שחרור , הוצאות נסיעההעובדים,                         

 .הוצאה אחרתעלות ווכל )למעט מע"מ( המיסים , משלוח                        

 

 'ינספח השירותים בפועל כמפורט בהסכם ההתקשרות מתן ומוצרים אספקת ההתמורה למציע הזוכה תשולם בגין   10.7
המציע הזוכה לא יהיה זכאי לדרוש ולא יקבל כל תמורה  .בהצעתו הכספית ידוהמחיר שיפורט על ועל פי למכרז זה 

 על בסיס המחיר  השירותים בפועל, מלבד התמורה שתשולםוביצוע מתן והמוצרים אספקת אחרת ו/או נוספת עבור 

 .בלבד שהציע בהצעתו הכספית

 

 אומדן  10.8

 "(, הכספי האומדן)להלן: " במסגרת מכרז זה התקשרותשווי ה של כספי אומדןערכה  האוניברסיטה  10.8.1 

  ההצעות למכרז.מעטפה סגורה לתיבת המכרזים, טרם המועד האחרון להגשת ליוכנס אשר              

 עפ"י הוראות המכרז ועל פי כל דין, הסכום הכולל המופיע  המבלי לגרוע מזכויותיה של האוניברסיט                                    

  והואהכספית  הצעהה סכום  את יהווה ,כספיתבטופס ההצעה ה 4בסעיף בטבלה ש 10פר בשורה מס                                    

 . הכספי לאומדן ושווהי                                    

 

מהותית עם  ירעווגשו למכרז יאשר רות הכשבמקרה בו כל ההצעות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  10.8.2

לפעול בכל אחת מהחלופות המפורטות רשאית  א, האוניברסיטה תההכספיהאוניברסיטה לעומת האומדן 

 להלן:

 

 בקשר עם החריגה מהאומדן הכספי. (פרונטאלי או בכתב))א( עריכת בירור             

   -חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע  )ב( לתקנות38על פי תקנה לקבוע )ב(             

 כספית      , יגישו הצעה אשר הצעתם הגיעה לשלב פתיחת ההצעה הכספית ציעים, כי כל המ2010                  

 במקרה זה, מציע אשר לא יגיש הצעה משופרת, יראו את הצעתו המקורית שהוגשה עד רת. משופ                 

 כהצעה סופית. למכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות                 

 )ג( הכרזה על מציע שהצעתו חרגה כאמור מהאומדן הכספי כמציע זוכה, חרף קיומה של חריגה כאמור.            

 .ביטול המכרז)ד(             
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האוניברסיטה רשאית לצמצם או להגדיל את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש      10.9

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

כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא או ו/, ו/או בדרישות המכרז בדרישות הסף

  באלה.

 

כל תביעה ו/או דרישה למי מן המציעים במכרז  יההחליטה האוניברסיטה על ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא, לא תה  10.10

  ./םו/או כלפי מי מטעמהו/או כלפי עובדיה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה 

 

 
 ההצעה:הגשת  . 11

 

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

 .והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול

 

" מקוריסומן כ"שאחד מקור  :עותקים 2 -בבשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה  יש להגיש את ההצעה 11.2

  ".העתקכ" ןיסומזהה למקור שוהעתק 

 

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

 

ש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד מעמודי ההצעה ולהוסיף חותמת )ככל שיש(. החתימה תיעשה בעט עם דיו י    11.4

 בצבע כחול בלבד.

 

 יש למלא בעט עם דיו בצבע כחול. ,במקומות בהם נדרש למלא פרטים באופן ידני 11.5

 

כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע בשגגה, תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון      11.6

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

 "טיפקס". 

 

 )שתכיל שתי מעטפות פנימיות( כמפורט להלן: במעטפה חיצונית אחת סגורה היטבתוגש ההצעה  11.7

 

סגורות היטב כמפורט  בסעיפים   מעטפות פנימיות 2סגורה היטב ובתוכה אחת מעטפה חיצונית  11.7.1

עם הליך תחרותי מכרז "על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב:  להלן. 11.7.3 -ו  11.7.2

 ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת  לאספקת 11/2018 .הס מס'נוסף 

 ". לאוניברסיטת תל אביב

 אין לרשום פרט מזהה כלשהו על גבי המעטפה!

 

המציע  "ימלאה וחתומה ע למכרז 'בנספח  את ההצעה הכספיתרק תכלול המעטפה הפנימית הראשונה  11.7.2

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

עם הליך "מכרז לא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב: תהיה סגורה היטב ו המעטפה
סורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת  לאספקת 11/2018 .הס מס'תחרותי נוסף 

ARTEC  1מעטפה מס'  – לאוניברסיטת תל אביב." 

 את המעטפה יש לסגור היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית.

 

כל המסמכים האחרים )מסמכי המכרז כולל הסכם ההתקשרות, כל תכלול את  המעטפה הפנימית השנייה 11.7.3

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

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

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

 לאוניברסיטת תל אביב  ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת  לאספקת 11/2018

 ".2מעטפה מס'  –

 את המעטפה יש לסגור היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית.            
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 ולא להכניסה כשהיא לא במעטפה, למעטפה  הראשונה להקפיד להכניס את ההצעה הכספית למעטפה הפנימית יש      11.8            

 החיצונית.                        

 

המחיר רק בטופס הצעת המחיר ולא לציין את הצעת המחיר במסמכי להקפיד לציין את הצעת על המציע  11.9

האוניברסיטה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה אשר תכלול את הצעה הכספית של המציע  .המכרז האחרים

 במסמכים אחרים מלבד ההצעה הכספית.
 

 . 'ינספח על גבי הסכם ההתקשרות הכספית כי אין לציין את ההצעה  מודגש בזאת 11.10
 

כן ועל המציע לוודא כי ההצעה המוגשת על ידו כוללת את כל מסמכי המכרז ומצורפים אליה כל המסמכים כנדרש  11.11

 כוללת את כל הפרטים הנדרשים והיא חתומה כנדרש. 

 

 מכילה את כל המסמכים הנדרשים.כשהיא כנדרש וונחתמה מולאה , ההצעה תוגש לאחר שהושלמה 11.12

 

כמות המסמכים רבה, באופן שאינו מאפשר הכנסת שני חלקי ההצעה לתוך מעטפה ציעים, אם לתשומת לב המ 11.13

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

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

 .האוניברסיטה

 

להפקיד בתיבת המכרזים להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( ואת המעטפה הסגורה יש  11.14

במפת הקמפוס  20)בניין מס'  ובטחוןלוגיסטיקה (, בניין 14אביב, )כניסה משער -במשרדי אוניברסיטת תל 1מס' 

אצל הגב' קלי  9:00 - 15:00* :בין השעות 301, קומה ג', חדר מס' שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה(

 ,לעיל 2להגשת הצעות המצוין בסעיף שאלתיאל עד למועד האחרון 

  

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

 

וצוינו על גביה תאריך כאמור לעיל האלקטרוני המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י השעון על המציע לוודא כי  11.15

  בתיבת המכרזים.תה הפקדבטרם ושעת הגשת ההצעה, 

 

 )ולא באמצעות הדואר!(. בלבדאת ההצעה יש להגיש במסירה ידנית  11.16

 

 המציעים לא יוכלו להיכנס לשטח האוניברסיטה עם רכב. 11.17

 

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת  11.18

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

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

 האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 

 
 אחרון להגשת הצעות: מועד .12

 

 לעיל. 2בסעיף כמצוין אחרון להגשת ההצעות הינו המועד ה 12.1

 

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

 לדיון!לא תתקבל ולא תובא  -הצעות 

 

פני ל בכל עתרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  האוניברסיטה 12.2

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

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

 ובכל מקום במסמכי המכרז.  
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 תהליך בחירת המציע הזוכה: .13

 

 להלן:בשלבים כמפורט המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית, אשר ינוהל  13.1          

 

 תיאור השלב שלב

 סף הבדיקת עמידה בתנאי  א

 ודרוג ההצעות  'אההצעות אשר עברו את שלב בדיקה כספית של  ב

 החלטה על ההצעה הזוכה במכרז ג

 

 :בתנאי הסףעמידה בדיקת  -שלב א'  13.2         

 

 5.2 -ו  5.1פורטים בסעיפים מבשלב זה תיבדקנה ההצעות לצורך קביעת עמידת המציע בתנאי הסף ה 13.2.1

, עמדה בכל תנאי הסףכל הצעה שלא התאם לשיקול דעתה הבלעדי, בלעיל. האוניברסיטה רשאית לפסול, 

כי פרט אחד או יותר מפרטי  אם יתגלהו/או ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים 

  ההצעה כלל מידע לא נכון ו/או לא מלא.

 

 בתנאי  של ההצעות בהתייחס לעמידתם של המציעים לערוך בדיקה מקיפה האוניברסיטה תהיה רשאית                                    

 השלמת אף לשלוח שאלות הבהרה למציעים המתייחסות לכל שלבי הבדיקה, טרם  –הסף ובכלל זאת                                     

 ם מצהירים ומתחייבים בזאת, המציעי. המכרז ויתר תנאי מתייחסת לעמידה בתנאים המקדמייםה ההבדיק                                    

  על פי סעיף זה. האוניברסיטהמודעים, מסכימים ומקבלים את זכויות  כי הם                                    

 

מבלי לגרוע  -למען הסר ספק  -והכול  לשלב ב'תנאי הסף, יעברו כל אחד מרק הצעות אשר עמדו ב 13.2.2

 . להלן 20.5  -ו  20.2לעיל,  13.2.1 פיםמהזכות המוקנית לאוניברסיטה בהתאם להוראות סעי

 

 (:100%בדיקת ההצעות הכספיות ) -' בשלב     13.3          

 

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

 "(. רותההצעות הכשההצעות אשר עברו את שלב א' )להלן: "                     

                      

  יהווה"(, הסכום הכולל)להלן: "שבטופס ההצעה הכספית  4בסעיף בטבלה  10פר הסכום הכולל המופיע בשורה מס                     

 הכספית לצורכי השוואה בין ההצעות.  הצעהה את                     

 

 ביותר תדורג במקום הראשון, ולאחריה ידורגו באותו אופן שבה הוצע הסכום הכולל הנמוך הכשרה, ההצעה הכספית                      

 ההצעות הכספיות הכשרות.יתר                      

 

 ההצעה הזוכה:קביעת   -' גשלב      13.4         

 

  לעיל יוכרז, 13.3דורגה במקום הראשון כאמור בסעיף הכספית  הצעתוושעמד בכל התנאים שפורטו לעיל מציע אשר                      

 .מכרזהמסמכי  יתר זכויות האוניברסיטה על פיבכפוף ל, במכרז זוכהכ                     

 
 הערות כלליות: -בחירת ההצעה הזוכה  .14

 

 ביותר או כל הצעה שהיא. הסכום הכולל הנמוך שבה הוצעהאוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  14.1

 

ב לחוק חובת המכרזים, 2בסעיף במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה" כהגדרתו  14.2

 לחוק זה. ב2, וזאת רק אם צורפו להצעה בעת הגשתה אישור רו"ח ותצהיר כנדרש בסעיף 1992-תשנ"ב
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תהא רשאית האוניברסיטה במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", ו שוויון בהצעותבמקרה של  14.3

ההחלטה אם לקיים . הינו זהה הכספיותהצעותיהם ב הכולל שהוצעהסכום שלקיים הליך תחרותי נוסף בין המציעים 

במקרה כזה הליך תחרותי נוסף או לא, תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ועדת המכרזים, וזאת גם 

ועדת המכרזים אם יתקיים התנאי לכך כאמור בסעיף זה. במקרה בו בחרה הוועדה לקיים הליך תחרותי נוסף, 

ועדת שתקבע במועד  לתיבת המכרזיםתודיע בכתב למציעים של הצעות אלו, ולהם בלבד, כי הם רשאים להגיש 

)נספח ב' למסמכי המכרז(. ההצעה הכספית הכספית על גבי טופס ההצעה משופרת כספית סופית  ההצעהמכרזים 

מכרז ותחליף את ההצעה הכספית המקורית המשופרת תיחשב להצעה הכספית הסופית והקובעת של אותו מציע ב

להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעה כספית משופרת במסגרת כאמור לעיל, מהמציעים מציע נענה לא שהגיש. 

ההליך התחרותי הנוסף בהתאם לדרך ובמועד שוועדת המרכזים קבעה או שהגיש הצעה כספית שאינה משופרת, 

ועדת המכרזים תבדוק את הסופית והקובעת במכרז. הכספית צעתו יראו את ההצעה הכספית המקורית שהגיש כה

בהתאם  , לרבות הצעותיהם הכספיות הראשונות ותיתן את החלטתה הסופיתהנ"ל כל הצעות הכספיות של המציעים

ההצעות בעלות  ההליך התחרותי עדיין יתקיים שוויון ביןקיום אם לאחר . לעיל 13.4 -ו  13.3להוראות סעיפים 

בכפוף להחלטה של ועדת המכרזים לקיים הליך  יופעל ההליך הנ"ל שוב ככל הנדרשהגבוהה ביותר, ההנחה 

 . תחרותי נוסף, כאמור לעיל

 
 :כשיר שניובחירת  תוקף ההצעה .15

 

ימים נוספים  30ולמשך  ימים מהמועד האחרון לגשת ההצעות למכרז זה 60הצעת המציע תהיה בתוקף במשך  15.1

 למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או וזאת ,בדבר המציע הזוכה במכרז לאחר מתן ההחלטה

שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על  מכל סיבהשההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה 

עד ובלבד שבמו כזוכה במכרז"( הכשיר השני)להלן: " ההצעה הזוכה אחריבעל ההצעה שדורגה במקום הבא 

היה והחליטה כן . קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע זה תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז

ימי עבודה ולהודיעה על  5האוניברסיטה, תפנה אל הכשיר השני וזה מתחייב לענות לפניית האוניברסיטה תוך 

 רישותיו וחלקיו. הסכמתו להיכנס לנעלי המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל תנאיו, ד

 

ההחלטה בדבר  ממועדיום  30ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בדרוג כאמור לעיל, גם לאחר חלוף  15.2

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

 
 זכות העיון במסמכי המכרז: .16

 

, 2010 –חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע המציע מצהיר, כי ידוע לו שעפ"י תקנות  16.1

 ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה.

 

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או      16.2

 מציע שלא יציין פרטים אלה, ייראה. המציע בהצעתו, במפורש, אלו פרטים בהצעתו חסוייםיפרט מסחרי, 

 טעל המציע לנמק במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל פר כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.

 .וסעיף עבורם היא מתבקשת

 

  תהיה רשאית, על פי שיקול  האוניברסיטה, כי מובהר באופן מפורש, בסעיף זה מבלי לגרוע מכלליות האמור     16.3           

 ים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה טאשר הוגשה באופן כוללני ללא הפנייה לפר לחיסיוןדעתה, לדחות כל בקשה                        

 כמו כן, מציע יהיה מנוע ומושתק מידע כאמור. עבור  החיסיוןו/או שהמציע לא נימק כהלכה את הטעמים לבקשת                        

 מלבקש זכות עיון במידע אותו ציין בהצעתו ככזה הכפוף לחיסיון, וכל זאת מבלי לגרוע משיקול דעתה של                        

 .האוניברסיטה                       

 

 המציע ציין כי הצעתו או חלק ממנה, מהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי, ברור ומוסכם על המציע כי חלק זה במידה ו     16.4           

 .של ההצעה מהווה סוד גם בכל אחת מההצעות של המציעים האחרים, והמציע לא יטען טענה סותרת בקשר לכך                       

 

-אוניברסיטת תלת. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנו 16.5

  .מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה בכךלא גובים ) ש"ח 500בסך  אביב
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 התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז: .17

 

 עותקיםשלושה בלמכרז  'ינספח על ההסכם המצורף כזוכה לחתום מציע לאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש ה 17.1

  .זכייה במכרזהימי עבודה מקבלת ההודעה על  7תוך להמציאם לאוניברסיטה ו, כמקובל באוניברסיטה ,נוספים

 

המציע הזוכה. אם המציע מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות מההתקשרות חתימת האוניברסיטה על הסכם   17.2

האוניברסיטה שומרת לעצמה , שרות כנדרשהזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם ההתק

 את הזכות לא לחתום על הסכם ההתקשרות עם הזוכה. 

 

 יהתה, לאוניברסיטההאוניברסיטה  ע"יבמקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע   17.3

ולתבוע מהמציע הזוכה  לבטל לאלתר את זכייתו במכרזו האוניברסיטה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה

 . את נזקיה

 

 
 שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז: .18

 

עוד לא  , כלאו בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהוו/או בקבלת הצעות, ו/לא יהיה בעצם פרסום המכרז,  18.1

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

 

ל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש את היקף המכרז או לבטלו או לבטאו להגדיל רשאית לצמצם האוניברסיטה  18.2

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

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

 וכיוצא באלה. 

 

י כל דין, מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד "נוסף לאמור לעיל ולאמור עפב 18.3

 :מהמקרים האלה

 

 10.8מהאומדן, כאמור בסעיף  ו גבוה באופן מהותי או בלתי סבירההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך א 18.3.1

 לעיל.

 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר  18.3.2

 כובל.

 

כל ים במכרז עיהמצן למי מ יהלא תה או על שינויי היקפו מכל סיבה שהיא, ליטה האוניברסיטה על ביטול המכרזהח 18.4

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

 
 עדיפות בין מסמכים: .19

 

 מסמכי המכרז יתפרשו, ככל הניתן, כמקשה אחת וכמשלימים זה את זה.  19.1

 

 הנספחיםלמכרז )להלן: " ב' -נספחים א' ואו אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין ו/בכל מקרה של סתירה  19.2

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

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

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

 

מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות מכרז זה  על נספחיו,( המצורף למכרז זה, 'ינספח הסכם ההתקשרות ) 19.3

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

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

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

 יגבר על האמור במסמכי המכרז האחרים, ובכלל זה על הסכם ההתקשרות. נספח א'מובהר ומודגש כי 
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בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במודעה אשר פורסמה בעיתונות ו/או במסמכי המכרז המצויים  19.4

  .יגברו האחרוניםלמכרזים, בידי מי מהמציעים לבין מסמכי המכרז בנוסחם המעודכן האחרון הקיימים באתר 

 
 הוראות נוספות: .21

 

    מהמציעים, לרבות מהמציע שהצעתוי מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין מממובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה     20.1

  בהיקף כלשהו, וכי מוצרים  "(המציע הזוכהנבחרה ע"י ועדת המכרזים של האוניברסיטה כהצעה הזוכה )להלן: "           

 מכל ספק אחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה. מוצרים האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להזמין             

 

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

  .כללמוצרים לא יוזמנו  במקרה בו

 

א עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המצי   20.2

אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל לאוניברסיטה תוך פרק זמן קצוב שיקבע על נייר או כל ו/

או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד ו/ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון 

תבקש לעשות כן ע"י הגשת ההצעות. לא צרף המציע מסמך כלשהו על אף שהאחרון שנקבע במכרז זה לה

  האוניברסיטה לשם השלמת הצעתו, תהיה האוניברסיטה רשאית לפסול את הצעתו.

 

 הפרטים הנדרשים בקשרבסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע אשר לא השלים ו/או הבהיר את            

 ו/או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים אותם קבעה האוניברסיטהעם הצעתו            

 

או למחוק מהם, ו/ובכלל זה הסכם ההתקשרות, להוסיף עליהם  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז 20.3

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

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

 .נוספות תיוהסתייגוכל ללא הליכי המכרז )ככלל שפורסמו(, 

 

או ו/ במפורש להוסיףהתבקש א או כל הסתייגות לגביהם, אשר המציע לו/ ,או תוספת במסמכי המכרזו/כל שינוי  20.4

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

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

 שיקול דעת האוניברסיטה.

 

לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות  20.4ף על אף האמור בסעי 20.5

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

  משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.

 

או מצג אחר שהציג ו/רך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בד  20.6

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

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

 

 על הסף מציע אשר עבד בעבר עם האוניברסיטה,האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול  - ניסיון קודם 20.7

 כספק שירותים, ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או

 או לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של ,שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו

 טיעון בכתב או בעל פה או הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן למציע זכות האוניברסיטה ונמצא כי הגיש הצעה

 לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. 

 

בשל  זה, ו/או מכרזאו נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בו/האוניברסיטה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה  20.8

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

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

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

 האוניברסיטה בשל האמור לעיל או כל חלק ממנו.
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המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות, וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הדינים  20.9

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

 מצג שווא ו/או אי התאמה. ו/או דיעה ו/או טעותי

 

 מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של האוניברסיטה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות  20.10

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

 

לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור  20.11

 המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

 ודעות תשלחנה בדוא"ל, עפ"י הנתונים שנמסרו לאוניברסיטה ע"י המציע.ה   20.12

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים

 אביב-אוניברסיטת תל
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 רשימת מסמכים להגשה
 

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

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

 גובר האמור במסמכי המכרז.  ,למסמכי המכרז

 

 1מעטפה פנימית מס' 
 

נוסח  מסמך מס"ד

 בנספח

 צורף

 מלא וחתום כנדרש כספיתההצעה הטופס   .1

 

  'ב

 
 2מעטפה פנימית מס' 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נוסח  מסמך מס"ד

 בנספח

 צורף

  -  כולל( 1 – 13)עמודים  חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד, המכרז עצמו  .1

  'א חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד ,מפרט השירותים  .2

3.  
 תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע 

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

 

4.  
 תאגיד(.ע"י מציע שהינו רק יצורף מסמך זה ) נסח חברה עדכני מרשם החברות.

 את הנסח ניתן להפיק באתר האינטרנט של רשות התאגידים
- 

 

  - תעודת עוסק מורשה   .5

  'ג 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .6

7.  
אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי 

 1976-ציבוריים, התשל"ו  חוק עסקאות גופים

  'ד

  - על שיעור ניכוי מס במקורתקף אישור   .8

  'ה זכויות עובדיםתצהיר בעניין שמירה על   .9

  'ו התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  .11

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

  ח 5.2תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף   .12

13.  
 .אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה )מורשי חתימה(

 יצורף ע"י מציע שהינו תאגיד. 

  'ט

  'י הסכם ההתקשרות   .14

  1-י SLAאמנת שרות   .15

  א"י  התחייבות לשמירה על סודיות  .16

  ב"י התחייבות להיעדר ניגוד עניינים  .17

  ג"י ת רכשוהזמנ דוגמאות  .18

19.  
ב לחוק חובת 2אישור ותצהיר כנדרש בסעיף  -במקרה של עסק בשליטת אישה 

 המכרזים

-  

  - )אם פורסמו(בתחתית כל עמוד מסמכי הבהרות חתומים ע"י המציע   .21
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 פרטי המציע ופרטי איש הקשר מטעמו:
 

 המציע

  :שם המציע

   /שותפות(:מספר מזהה )מס' חברה

  :סוג התארגנות )חברה, שותפות(

  :תאריך התארגנות

 :שמות בעלים / שותפים

 

 

 

 :שמות מורשי החתימה

 

 

  :הכללישם המנהל 

 :המציע )כולל מיקוד(כתובת 

 

 

  :מספרי טלפון במשרד

  :מספר פקס

  :כתובת דוא"ל

 איש הקשר למכרז

  :שם איש הקשר למכרז

  :טלפון נייד

  :כתובת דוא"ל

 

 ובכתב ברור ,יש למלא את כל הפרטים               

 

 

 
__________  _________________ 

 חתימת המציע           תאריך    
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 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 

 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
  

 
 א'נספח 
 

 מפרט השירותים
 

 המוצרים:  .1

 המפורטים להלן:על המציע הזוכה לספק לאוניברסיטה את המוצרים  1.1

 

  EVAסורק מדגם   א.

 . USBוכולל כבל חשמל וכבל(, Hard carry case)כולל מזוודת נשיאה קשיחה 

 

  SPACE SPIDERסורק מדגם  ב.

 . USBוכולל כבל חשמל וכבל, 1( Hard carry case)כולל מזוודת נשיאה קשיחה 

 

 "הסורקיםלהלן: " -. )א( + )ב( 1.1סעיפים 

 

 .כולל נרתיק, מטען וכבל חשמל שעות 6סוללה לשימוש נייד המאפשרת עבודה במשך  ג.

 

 (. Shoulder bagתיק נשיאה נייד ) ד.

 

 " הפריטים הנלוויםלהלן: " -)ג( + )ד(  1.1סעיפים 

 

טופס ההצעה ב 4בטבלה שבסעיף  1סעיף כמפורט ב ARTEC STUDIO 12לתוכנת קבועים רישיונות  ה.

 ."(הרישיונותנספח ב' )להלן: " -הכספית 
 

 ".המוצריםלהלן: " 1.1האמור בסעיף              

 

 , סוג א' שלא נעשה בהם שימוש ולא מחודשים, וארוזים ARTECכל הסורקים המסופקים יהיו מקוריים מתוצרת  1.2            

 ביותר.  . ההצעה למכרז תהיה לדגם בגרסתו האחרונה והחדישהבאריזתם המקורית עם הכבלים המקוריים                  

 הפריטים הנלווים יהיו חדשים סוג א' שלא נעשה בהם שימוש ולא מחודשים.                  

 

 מודגש כי הכמויות המפורטות במסמך זה הינן לצרכי מידע בלבד ואינן מהוות מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא  1.3         

 מצד האוניברסיטה להזמנה בהיקף האמור ו/או בכלל. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה                

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

 

 : אחריות ושירות .2

חודשים מיום קבלתם ע"י האוניברסיטה  24הזוכה אחריות של תינתן ע"י המציע לכל המוצרים, לא כולל הרישיונות, 

בתקופת האחריות המציע הזוכה יתקן תוך זמן סביר על חשבונו וללא עלות כלשהי  )להלן: "תקופת האחריות"(.

לאוניברסיטה כל פגם ו/או נזק שלא נגרם כתוצאה משימוש בסורק/פריט המנוגד להוראות היצרן שנמסרו לאוניברסיטה 

ככל שלא ניתן לתקן את הסורק/הפריט, יוחלף הסורק/הפריט בסורק/פריט חדש ומקורי ארוז באריזתו המקורית שלא  בכתב.

 נעשה בו כל שימוש.

 

. מועד ההדרכה יקבע : במסגרת האחריות המציע הזוכה יספק לאוניברסיטה הדרכה מקצועית באוניברסיטהותמיכה הדרכה

מייל מנציג האוניברסיטה או מועד מאוחר יותר במידה ואושר ע"י נציג יום ממועד קבלת דרישה להדרכה ב 30עד 

בנוסף האוניברסיטה ו 08:00 - 17:00ה' בשעות -מים א'ביהאוניברסיטה. כמו כן המציע הזוכה ייתן מענה טלפוני לשאלות 

 .ARTECתוכל לקבל מענה ותמיכה מחברת 
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ישית לכל אחד מהסורקים, במחיר שיוצע ע"י המציע הזוכה לאוניברסיטה הזכות לרכוש תקופת אחריות נוספת לשנה השל

( לכל אחד מהסורקים, במחיר שיוצע ע"י maintenanceבהצעתו הכספית. כמו כן, לאוניברסיטה הזכות לרכוש אחזקה )

. שירותי האחזקה יכללו לפחות: בדיקה כללית של הסורק, ניקוי פנימי, כיול מחדש הכספית המציע הזוכה בהצעתו

(recalibration).בדיקת איכות ואריזה , 

 

יינתנו ע"י המציע הזוכה החל ממועד הפעלת התוכנה באוניברסיטה  ARTEC STUDIO 12עדכונים ותמיכה לתוכנת  .3

למספר רישיונות על פי . לאחר מכן לאוניברסיטה הזכות לרכוש בכל פעם  עדכונים לשנה ולכל הרישיונות שנתייםולמשך 

  במחיר שיוצע ע"י המציע הזוכה בהצעתו הכספית.בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, 

 

 הזמנת המוצרים: .4
 הזמנת המוצרים תיעשה באמצעות הזמנת רכש בכפוף לכך שהמציע הזוכה ימלא את כל התחייבויותיו. 

 . למכרז ג"ידוגמאות הזמנות רכש מצורפת כנספח 

 

 :אספקת המוצרים .5

 המוצרים המוזמנים ע"י האוניברסיטה יסופקו לאוניברסיטה ע"י המציע הזוכה ללא כל חיוב נוסף מעבר לתמורה  5.1

 נספח ב'. -המפורטת בטופס ההצעה הכספית       

 

 ימים מיום קבלת הזמנת הרכש ע"י המציע הזוכה. 30האספקה תבוצע תוך  5.2

 

 בתיאום טלפוני שיבצע המציע הזוכה עם היחידה המזמינה. ה המזמינה באוניברסיטה,האספקה תבוצע ישירות ליחיד 5.3            

 

 למשלוח תצורף תעודת משלוח, עליה יצויין מספר ההזמנה, פירוט הטובין המסופקים, כמות ותאריך. תעודת המשלוח  5.4            

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

 

 ו מוצרים פגומים או בניגוד לאמור במסמכי המכרז, יאסוף המציע הזוכה את המוצר בכל מקרה בו יתגלה, כי סופק 5.5

 יום ממועד קבלת  30שבונו וללא כל עלות לאוניברסיטה. ההחלפה תיעשה תוך הפגום ויחליפו במוצר תקין וזאת על ח      

 ההודעה על המוצר הפגום.      

 

 תמורה ותנאי תשלום: .6

 נספח ב' למכרז, ובכפוף לאספקת המוצרים וכמפורט כמפורט  -התמורה למציע הזוכה הינה כמפורט בהצעתו הכספית  6.1            

 נספח י' למכרז. -בהסכם ההתקשרות                   

 

 .נספח י' למכרז - תנאי התשלום הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות 6.2            

 

 : אשת קשר מטעם האוניברסיטה .7

 

אשת הקשר מטעם האוניברסיטה המוסמכת להיות בקשר עם המציע הזוכה בתקופת ההתקשרות בכל הנוגע לאספקת 

 הינה  ד"ר הילה מאי, או מי מטעמה.המוצרים 

 

 : איש קשר מטעם המציע הזוכה .8

 אשר יהיה  המציע הזוכה ימנה איש קשר לעבודה מול האוניברסיטה בכל הקשור להספקת המוצרים ומתן השירותים 8.1

 "(.איש הקשרנציגו )להלן: "      

 

 דואר האלקטרוני כולל באמצעות כתובה ו/או בע"פ  ,בתקשורת ישירהוכיו"ב לבירורים איש הקשר יהיה זמין להזמנות ו 8.2

 .08:00 – 17:00ה' בשעות  –ימים א' סלולארי ב טלפוןו      

 

 אי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי מפרט שירותים זה: .9

יכולה להוות עילה מהווה הפרה יסודית של ההתקשרות ומובהר ומודגש שאי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי מפרט זה, 

 הבלעדי של האוניברסיטה.התקשרות והכל על פי שקול דעתה לסיום ה
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 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
 

 'בנספח 
 

 כספיתההצעה הטופס 
 

 הנחיות למילוי טופס ההצעה הכספית: .1

 

 להלן. 4לכל אחד מהפריטים המפורטים בטבלה שבסעיף  ,מחיר בש"ח לא כולל מע"מעל המציע להציע  .א

 

 למכרז. 'תנאי התשלום מפורטים בהסכם ההתקשרות נספח י .ב

 

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

 של ועדת המכרזים.  שיקול דעתה המוחלט והבלעדיכולה ו/או חלקים ממנה, והכל בהתאם ל

 

במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה לבין הסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של אותו פריט במחיר היחידה שלו,  .ד

 יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מההכפלה. מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד.

 

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

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

 

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

 בהתאם לתנאי ההתקשרות ובכפוף לביצוע כל התחייבויות המציע.בפועל 

 

מודגש כי הכמויות המפורטות במסמך זה הינן לצרכי מידע בלבד והן ישמשו לשקלול ההצעות בלבד. כמויות אלה אינן  .3

האוניברסיטה שומרת ר ו/או בכלל. מהוות מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה בהיקף האמו

מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות את הכמויות הנ"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  להקטין ו/או להגדיללעצמה את הזכות 

 ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם.

 

 ט בטבלה שלהלן:כמפור םהינהמחירים המוצעים על ידי המציע  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ____________________________ _______________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך
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לפריט מוצע מחיר  תיאור הפריט מס"ד

בש"ח לא כולל 

 מע"מ 

B 

 כמות

A 

 

סה"כ בש"ח לא כולל 

לפריט  מע"מ )מחיר

 מוכפל בכמות(

 A X B 

סורק למוסדות אקדמאיים הכוללת: עסקת חבילה  .1

 SPACE SPIDER+ סורק מדגם  EVA מדגם  

( Hard carry case) כולל מזוודת נשיאה קשיחה

 לכל סורק  USBוכולל כבל חשמל וכבל לכל סורק

וכולל אחריות לשנתיים ושירות כמוגדר במפרט 

קבועים רישיונות  20וכולל  'אנספח  - שירותיםה

(Lifetime ) לתוכנת 

12 ARTEC STUDIO עם עדכונים לשנתיים. 

 ___________ ש"ח 1 ________ ש"ח

  לתוכנתעדכונים לשנה לרישיון  .2

12 ARTEC STUDIO  לאחר תום השנתיים

 לעיל 1בסעיף  ותהנזכר

 ___________ ש"ח 3 _________ ש"ח

 מזוודת נשיאה קשיחהכולל   EVAסורק מדגם .3

(Hard carry case ,) וכולל כבל חשמל

, וכולל אחריות לשנתיים ושירות  USBוכבל

 נספח א'. -כמוגדר במפרט השירותים 

יילקח  ,לצורך ההשוואה בין ההצעותמובהר כי 

 (B) מהמחיר המוצע 10%בחשבון סכום השווה ל 

 1 _________ ש"ח

כאן יש למלא סכום 

  10% -השווה ל

מהמחיר המוצע 

  Bבעמודה 

 

 ___________ ש"ח

כולל מזוודת  SPACE SPIDERסורק מדגם  .4

וכולל כבל ( Hard carry case) נשיאה קשיחה

וכולל אחריות לשנתיים ושירות   USBחשמל וכבל

 נספח א'. -שירותים כמוגדר במפרט ה

יילקח  ,לצורך ההשוואה בין ההצעותמובהר כי 

 (B) מהמחיר המוצע 10%בחשבון סכום השווה ל 

 1 _________ ש"ח

כאן יש למלא סכום 

  10% -השווה ל

מהמחיר המוצע 

  Bבעמודה 

 

 ___________ ש"ח

תקופת אחריות של שנה אחת נוספת מעבר  .5

 .EVAלשנתיים, לסורק מדגם  
 ___________ ש"ח 1 _________ ש"ח

תקופת אחריות של שנה אחת נוספת מעבר  .6

 . SPACE SPIDERסורק מדגם ללשנתיים, 

 

 ___________ ש"ח 1 _________ ש"ח

 .( לשנה לסורק אחדmaintenanceאחזקה ) .7

שירותי האחזקה יכללו לפחות: בדיקה כללית של 

, (recalibration)הסורק, ניקוי פנימי, כיול מחדש 

 בדיקת איכות ואריזה.

 

 _________ ש"ח

 

6 

החל מהשנה 

השלישית ועד 

החמישית השנה 

 2 -, ל )כולל(

 .סורקים

 

 ___________ ש"ח

 6סוללה לשימוש נייד המאפשרת עבודה במשך  .8

 ___________ ש"ח 2 _________ ש"ח כולל נרתיק, מטען וכבל חשמל. שעות

  (Shoulder bagתיק נשיאה נייד ) .9

 
 ___________ ש"ח 2 _________ ש"ח

 ___________ ש"ח סכום כולל )סה"כ(:  .10

 

 

 

____________________ ____________________________ _______________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך
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 אישור המציע

 

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

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

 

מחיר סופי, קבוע ומלא הכולל את מלוא התמורה,  והינהמוצרים ואספקתם על ידינו  עבור  יםהמוצע יםאנו מאשרים, כי המחיר

, הוצאות נסיעההוצאות המשרד, העובדים, וכולל את המוצרים לאוניברסיטה העלויות הכרוכות באספקת את כל כולל לרבות הרווח ו

)למעט  מיסיםוכולל גם תשלום עבור הוצאות יבוא והוצאות שחרור מהמכס, אריזה, הובלה, היטלים, מכון התקנים וכיו"ב, משלוח, 

 הוצאה אחרת.עלות ו, וכל מע"מ(

 

מלבד לאוניברסיטה  םאספקתהמוצרים ולדרוש תשלום תמורה נוסף עבור  אנו מאשרים כי לא נהיה זכאים לדרוש ומתחייבים לא

בפועל, המוצרים התמורה שתשולם על בסיס המחיר שהוצע על ידנו בהצעתנו הכספית, והאוניברסיטה תשלם רק עבור אספקת 

 כשהם עומדים בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו.

 

 .מע"מ יםכולל םואינבשקלים חדשים  ם, הינבטופס ההצעה הכספיתדינו על ישנרשמו  יםאנו מודעים לכך כי המחיר

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________________ ____________________________ _______________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך
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 לאוניברסיטת תל אביבARTEC תוצרת חברת  SPACE SPIDERודגם  EVAדגם 

 

 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 

 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
  

 
 'גנספח 
 

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

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

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

 

 עםלמכרז "( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת  המציע המציעאני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: ".   1

 לאוניברסיטת תל אביב  ARTECלאספקת סורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת  11/2018הס.  מס'הליך תחרותי נוסף 

 "(.המכרזלהלן: ")
 

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

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –בו )שליטה 

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

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

 למכרז;
 

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

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

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

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

, ואם הורשע בעבירה 1987-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981-בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

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

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

  :באפשרות הנכונה √המציע יסמן  .4

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

  ;המציע

 

  או לחילופין, 

 

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

( כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה iלמועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )

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

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

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

 

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

  

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

 אביב.-לגופים המוסמכים באוניברסיטת בתל

 

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

 

_______________________ 

 /החתימת המצהיר         
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 אישור עו"ד

 

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

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

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

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

 

   _____________________________                                                      _______________ 

 ומס' רישיוןחתימה וחותמת עוה"ד                  תאריך                                                                    
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 לאוניברסיטת תל אביבARTEC תוצרת חברת  SPACE SPIDERודגם  EVAדגם 

 

 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 

 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
  

 
 'דנספח 

 

 אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות

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

 

 

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

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

 

 

______________________________ _______________________________ 

 מס' רשום חבר בני אדם        שם                       

 

 

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

 . 1975-תשל"ו

 

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

 

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

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

 

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

 

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה            מס' רישיון         תואר              שם          

 

 

  

 תאריך ________________            

 

 

_________________________________________________________________________ 
 המיותר.מחק את  *

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

 

 

 זה אישור, במקום ותשומת הלב:  ניתן להגיש אישור מקורי או העתק
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 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 

 תל אביבלאוניברסיטת  ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
  

 

 'הנספח 

 תצהיר בעניין שמירה על זכויות עובדים

 
 
 

בזאת כי  /ה, נושא ת.ז. ___________ מצהיר("המציעלהלן: ")אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ 

ההסכמים  ההרחבה, המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי

מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים  הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר

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

 ת ההתקשרות.שיועסקו על ידו במהלך כל תקופ

 

 

_________________ _________________ ________________ _________________ 

 חותמת             חתימה          שם מורשה החתימה     תאריך         

 

 

 

 

 
 אישור עו"ד

 

 

בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב _______________,  /הבזה, כי ביום ___________ הופיע /תהנני מאשר

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

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

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

 

 

___________  ________________________ 

 ומס' רישיון "דהחתימה וחותמת עו   תאריך      
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 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
  

 
 

 'ונספח 

 בתחום העסקת עובדים , ההסכמים והצוויםהתחייבות לקיום החקיקה
 

עם הליך תחרותי נוסף במכרז פומבי אני הח"מ, מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי 

את האמור בחוקי  ,על ידי לגבי העובדים שיועסקו ARTECלאספקת סורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת  11/2018 .מס' הס

 :להלן העבודה המפורטים

 

 1959 –התעסוקה, תשי"ט שירות חוק  -

 1951 –חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א  -

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  -

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א  -

 1954 –ת נשים, תשי"ד חוק עבוד -

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו  -

 1952 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  -

 1953 –חוק החניכות, תשי"ג  -

 1949 –, תש"ט (החזרה לעבודה)חוק החיילים המשוחררים  -

 1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  -

 1963 –חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג  -

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז  -

 1988 -חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח  -

 1991 -חוק עובדים זרים, תשנ"א  -

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

 (1994 -)כולל חוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד  -

 2001 -פיטורים והתפטרות, תשס"א חוק הודעה מוקדמת ל -

 2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א חוק למניעת העסקת עברייני מין  -

 

בני  , את אמור בכל ההסכמים הקיבוצייםעל ידי כמו כן אני מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי עובדים שיועסקו

 הרלבנטיים החלים עלי ו/או על השירותים נושא המכרז.ככל שישנם וצווי ההרחבה  תוקף

 

      ____________ _______________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע         שם מלא של נציג המציע      תאריך            
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 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
  

 

 'זנספח 

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

 
 

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

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

 

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

סורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת  לאספקת 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף מכרז פומבי במסגרת 

ARTEC (. המציע)להלן: " לאוניברסיטת תל אביב" 

 

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

 

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

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל ו מצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוקבהתחייבויותיו עפ"י מכרז זה והוא אינו נ

  ע  להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".יהמצ הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של

 

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

צהיר כי המציע אינו פועל תחת צו כינוס ו/או צו הנני מכמו כן  .המציע עפ"י מכרז זה ואינני נמצא בהליכי פשיטת רגל

 ליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק )לרבות פירוק מרצון( ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל.הקפאת ה

 

 

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

 

 

_________________ 

 /ההמצהירחתימת       

 

 

 

 
 אישור עו"ד

 

 

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

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

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

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה. 

 

 

_______________  ________________________ 

  ומס' רישיון חתימה וחותמת עוה"ד   תאריך         
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 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 

 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
  

 

  חנספח 

 5.2 ףסעי -תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 

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

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

 

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

סורקי תלת מימד ניידים  לאספקת 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף למכרז פומבי זה בתמיכה להצעת המציע 

 "(.המכרז)להלן: " לאוניברסיטת תל אביב  ARTECתוצרת חברת 

 

 להצהיר כדלהלן:הריני  .2

 

 כמפיץ מורשה בישראל של המוצרים מתוצרתה.   ARTECהמציע מוכר ע"י חברת             

  OFFICIAL CHANELS  -כמפיץ מורשה בעמוד בו מפורטים ה  ARTECהמציע מופיע באתר האינטרנט של חברת             

 .CERTIFIED -והוא מוגדר לפחות כ             
  
 

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

 

 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר/ה          

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

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

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

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

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

 
________________________  _________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד  תאריך

 ומספר רישיון
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 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
 

 

 'טנספח 

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה

 

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

 

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

 מורשי חתימה בשם התאגיד הינם: .2
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 חתימת _____________ מהם מחייבת את התאגיד.

 
 הערה: 

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

 בעלי התאגיד הינם: .3
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 
 הערות:

 או רוה"ח. ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד1)
 ( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.2)
 

( מתוך מורשי החתימה 38/2017הס.  הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' .4

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

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 הערות נוספות:

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

___________  ________________ 

 עו"ד/רו"ח           תאריך       
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 'ינספח 
 

 הסכם התקשרות
 

 2018אביב, ביום      לחודש              -שנערך ונחתם בתל

 

 

 

 ב י ן

 

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

 6139001אביב -אביב, תל-רמת

 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 
 

 מצד אחד,

 

 

 ל ב י ן

 

_______________________ 
 מ_____________________________

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

 מצד שני,
 

 
 מ ב ו א

 

 י ל ה ו א

 

לאספקת סורקי תלת  11/2018מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' הס. פרסמה והאוניברסיטה 

להסכם זה "( המצורף המכרז)להלן: " לאוניברסיטת תל אביב ARTECמימד ניידים תוצרת חברת 

 ;ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 

 

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

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

 "(;ה הזוכהההצעכהצעה הזוכה בהליכי המכרז )להלן: "

 

 

 ו ה ו א י ל

 

 

 

 ו ה ו א י ל

מצהיר כי ביכולתו וברשותו היכולת, הידע, הניסיון, הכישורים, צוות העובדים וכל האמצעים  והספק 

  תלביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, וכאמור במכרז, וכן בידיו כל האישורים, ההיתרים והרישיונו

  ;הנדרשים ע"י כל רשות, עפ"י כל דין ועל ידי כל גוף לביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה

 

 והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם, הכול כמותנה וכמוסכם בהסכם זה.
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 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים  כ ד ל ה ל ן:

 
 נספחים, כותרות הסעיפים והגדרות: .1

 

 להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו ביחד עמו.המבוא  1.1

 

 כותרות הסעיפים לא ישמשו לפרשנותו של ההסכם ולא ישפיעו על תוכנם. 1.2

 

 לצורכי הסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: 1.3

 

 על נספחיו.הסכם זה,  , "החוזה""ההסכם"

 

ביטוח, אחריות, אריזה,  , לרבותהמתאם, בהתאם להוראות אספקת הציוד "השירות/ים"

של הציוד ומתן שירותי  העמסה, הובלה, ופריקה מ/לאתר האוניברסיטה

 , הכל כמוגדר ולפי המפורט בהסכם זה, על נספחיו. עבורו ושירותאחריות 

 

 ARTEC.חברת   "היצרן"

 

 SPACEודגם  EVAמדגם  ARTECי תלת מימד מתוצרת חברת סורק "ציוד/טובין"

SPIDERת , הפריטים הנלווים להם ורישיונות לתוכנ 

12 ARTEC STUDIO  עפ"י המפורט במפרט השירותים המצורף

כנספח א' להסכם זה ובהצעה הכספית שהוגשה ע"י הספק למכרז 

ו/או שידרשו במהלך תקופת ההתקשרות המצורפת כנספח ב' להסכם זה , 

 ם חדשים, מקוריים, תקינים וראוייםת חלקי חילוף, כשהעם הספק, לרבו

 לשימוש בהתאם לצרכי האוניברסיטה.

 

.ב במפרט השירותים המצורף כנספח 1.1.א ובסעיף 1.1כהגדרתם בסעיף  "הסורקים"

 א' להסכם זה.

 

המקום אליו תורה האוניברסיטה לאספקת הציוד או המקום אליו תורה  "     אתר האוניברסיטה"

האוניברסיטה לאיסוף הציוד )לרבות לצורך אספקת שירותי תיקון תקלות 

 ותחזוקה מונעת(, בהתאם להוראות החוזה.
 
 

 אנשי קשר: .2

 

להיות הנציג הממונה מטעמה בכל הקשור  (,03-6407346 )טלפוןד"ר הילה מאי האוניברסיטה ממנה בזה את  2.1

 . ("האוניברסיטהנציג , " "המתאם)לעיל להלן: " לביצוע הסכם זה

 

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

 

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

 ניברסיטה. וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי האוניברסיטה, אם יידרש לכך ע"י האו

 
 היקף השירותים: .3

 

 נשוא הסכם זה כוללים את אלה: השירותים

 

שירותים אספקה של הציוד לאתר האוניברסיטה ומתן שירותי אחריות הדרכה ותמיכה לציוד כמפורט במפרט ה 3.1

 המצורף כנספח א' להסכם זה.
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  י"ג.כנספח אספקת הציוד תעשה לאחר קבלת הזמנה מאושרת מנציג האוניברסיטה, בנוסח המצורף להסכם זה        3.2            

 האוניברסיטה לא תשלם עבור ציוד שסופק ללא הזמנה    הספק יספק את הציוד המוזמן ישירות ליחידה המזמינה.                        

 כנדרש, ואלה יוחזרו לספק על חשבונו ובאחריותו.                        

 

יהיו מקוריים מתוצרת היצרן, חדשים שלא נעשה בהם שימוש, באיכות מעולה ע"י הספק יסופקו שהסורקים  3.3

 וניתנים לשימוש מיידי. 

 

, והכל בהתאם ציודות כלשהן של הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לרכישת כמוי 3.4

 , ככל שהוצג, . כל מצג שהוצג בפני הספקהאוניברסיטה בהתאם להחלטתהיחידה המזמינה ו/או לצרכים בפועל של 

 ., אשר ניתן לצרכי הערכה בלבדמהווה אומדן בלתי מחייב

 
 ההתקשרות:מסגרת תקופת  .4

 

 הצדדים על אוניברסיטה תהא החל ממועד חתימתלולאספקת המוצרים  למתן השירותיםההתקשרות עם הספק  4.1

חודשים מרגע האספקה לשביעות רצון  24) סורקיםועד לסיום תקופת האחריות והשירות בגין ההסכם זה 

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "האוניברסיטה( 

 

לאוניברסיטה שמורה הזכות לרכוש אחריות לשנה נוספת, ו/או אחזקה ו/או עדכונים והכל כמפורט במפרט   4.2

 להלן. 8וכאמור בסעיף ובהצעה הכספית נספח ב' השירותים נספח א' 

 

 י, לפי שיקול דעתה הבלעד ,בכל עת למרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות 4.3            

 מסרה האוניברסיטה הודעה כאמור, לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או  ספק.יום ל 30של ובכתב בהודעה מראש                         

  פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת השירותים כאמור ו/או להבאת ההסכם לקצו, פרט לתשלום המגיע לו בגין                         

  –אספקת השירותים, שסופקו על ידו בפועל לאוניברסיטה קודם מועד הפסקת השירותים או סיום תקופת ההסכם                         

 לפי העניין, ובכפוף לזכויות המוקנות לאוניברסיטה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.                        

 
 :יםמתן השירותואספקת המוצרים התחייבויות והצהרות הספק לעניין .         5
 

   הספק מתחייב, כי אם יפסיק לייצג את היצרן או להיות מורשה על ידו או אם הייצוג/אישור יישלל ממנו, מכל סיבה   5.1

  שהיא, יודיע לאוניברסיטה מיד כשייודע לו על כך. במקרה זה, תהא האוניברסיטה רשאית להפסיק את ההתקשרות             

 עם הספק באופן מיידי ולספק לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד האוניברסיטה בעניין זה.            

 

   ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים   הספק מצהיר, כי בהיותו היבואן רשמי/מפיץ מורשה של היצרן, יהיה        5.2

         לאי מתאים של הציוד וכן זמינות מלאה למתן יתר השירותים לצורך מילוי ובמועדים הנדרשים עפ"י הסכם זה, מ            

 התחייבויותיו לפי הסכם זה.            

 

 הספק מצהיר, כי ברשותו מצוי כח האדם המתאים והידע הדרושים לאספקת השירות, הכל כמתחייב מהוראות  5.3

 הסכם זה.            

 

 שירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, בצוות עובדים מיומן הספק מתחייב ליתן את ה 5.4

 ובציוד תקין.             

 

 הספק מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק לאוניברסיטה את הציוד בהתאם למפורט בהסכם זה ובהצעה,  5.5

 בהסכם זה ובמסמכי המכרז, ובנספחיהם המהווים חלק  ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש            

 בלתי נפרד מהסכם זה.            

 

 הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות   5.6

 עפ"י הסכם זה. הספק מתחייב ומתן השירותים )לרבות אספקת הציוד( הדין, לצורך הפעלת עסקו  פ"יהדרושים ע            

  האופציה,חשבונו, שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף בכל תקופת ההתקשרות ותקופת על לגרום לכך, על אחריותו ו            

 האופציה.ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, במשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת             
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  הקשורים החובה תשלומי כל את רלבנטית רשות לכל קבע דרך ומעביר, כדין החשבונאים ספריו את מנהל הוא כי 5.7           

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

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

 .החוזה פי על התחייבויותיו מלא לביצוע מספקת כלכלית יכולת בעל הנו כי 5.8

 
 אספקה:.         ה6

 

                 על פי הוראות כל דין ובכפוף לתקנים הישראלים  הציודהספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לארוז ולסמן את       6.1           

 הרלוונטיים, ככל שישנם, במועד ביצוע האספקה. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומכלליות האמור בסעיף זה לעיל,                       

 ת את , יידרש הספק להצמיד לכל מוצר, על אחריותו ועל חשבונו, מדבקה הנושאהטוביןהרי שלעניין אריזה וסימון                       

  האוניברסיטהמידע זה ירשם אצל הספק ואצל  –שם הספק, מספרו הסידורי של הציוד המסופק ותאריך האספקה                       

 לספק את הדרישות לגבי  האוניברסיטה. לקראת האספקה תגדיר לציודויהווה בסיס לקבלת שרות במסגרת אחריות                       

 .סוג המדבקה, גודלה ופרמטרים אחרים הנוגעים למדבקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי                      

 

  הוראות בכל עומדים כשאלה חשבונו ועל בעצמו, הבלעדית אחריותו על, הציוד את לאוניברסיטהיספק  הספק      6.2           

 אריזה, יבוא, . למען הסר ספק מובהר, כי שירותיםהנקובים במפרט ה זמנים בלוחות עמידה תוך, שירותיםה מפרט                      

 תתבצע באחריותו הבלעדית והמלאה ועל חשבונו של הספק ומבלי שיהיה זכאי  הציודהעמסה, פריקה והובלה של                       

 להלן. 9בגינם לכל תמורה מעבר לתמורה הנקובה בסעיף                       

 

 צוין במפורש על ידי האוניברסיטה בהזמנת האספקה ש מהאך ורק  העל ידי הספק יהי לאוניברסיטה שיסופק הציוד      6.3           

  ציוד לאוניברסיטה יספק והספק היה. למכרז הצעתו במסגרת הספק הגיש אותו הכספית ההצעה ופסואשר פורט בט                      

  .החוזה של הפרה הדבר יהווה כאמור המפורטים מאלה השונ                      

 

 מאותו משלוח  הציוד, הספק יהיה חייב להחליף את האוניברסיטהויימצא ליקוי ו/או אי התאמה לדרישות  במידה      6.4           

 .הספק חשבון ועל, באוניברסיטהתעשה  הציודכולל הפריטים שנבדקו, ללא תמורה. החלפת                       

 

 מובהר במפורש, כי הבעלות בציוד תועבר לרשות האוניברסיטה במועד המוקדם מבין אלה: מועד התשלום בגין       6.5           

 אין באמור על מנת לגרוע מאחריות הספק לאספקת הציוד באתר  .הציוד האמור או מועד הגעתו לאתר האוניברסיטה                      

 או אחריותו לטיב ואיכות הציוד על פי הוראות החוזה.  ו/האוניברסיטה                       

 
 ואספקת חלקי חילוף תיקון תקלות, תחזוקה מונעת -שירותי אחריות.      7

 

ובתנאים הספק יישא באחריות, להעניק לאוניברסיטה, שירותי תיקון תקלות, תחזוקה שוטפת ואספקת חלקי חילוף, באופן 

 הנקובים לשם כך במפרט השירותים, וכל זאת במהלך תקופת האחריות ללא תמורה נוספת.

 
 לאחר תום תקופת אחריות   ם נוספים שירותי.      8

 

הספק לאוניברסיטה,  , יעניקבגין כל סורק האחריות תקופת מתום החל, החוזה פי על מהתחייבויותיו נפרד בלתי כחלק 8.1

אחריות ה תקופת)להלן: " במידה והאוניברסיטה תדרוש זאת בכתב תקופת אחריות של שנה אחת נוספת לסורק/ים

לסורק/ים אשר יכללו לפחות: בדיקה כללית של הסורק, ניקוי פנימי, maintenance) "( ו/או שירותי תחזוקה )הנוספת

לתוכנת  ותנ/ו/או עדכונים לרישיון "(התחזוקה  שירותי: "להלן)ואריזה , בדיקת איכות recalibration)כיול מחדש )

ARTEC STUDIO 12 " :(. שירותי העדכון)להלן"  

תקופת האחריות של  אספקתם את מהספק לדרוש מחויבת תהיה לאהאוניברסיטה  כי, בזאת מובהר ספק הסר למען 8.2

 לאוניברסיטה לספק הספק של מאחריותו לגרוע מבלי וזאת, שירותי העדכוןשל התחזוקה ו/או  שירותי שלהנוספת ו/או 

 .האוניברסיטה ידי על לכך שיידרש עת בכלשירותי התחזוקה ו/או את שירותי העדכון  את

התמורה בגין אספקת תקופת האחריות הנוספת ו/או שירותי התחזוקה ו/או מתן שירותי העדכון תהיה בהתאם להצעתו  8.3

 .הסכם זההכספית של הספק המצורפת כנספח ב' ל
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 התמורה ותנאי התשלום:.         9

 

 להסכם. 'בנספח , הכספית הנקוב בטופס ההצעה יהיה על פי המחיר הציודמחיר   9.1

 

 למחירים הנקובים יתווסף מס ערך מוסף כדין, כנגד חשבונית מס.  9.2

 

שנשלחה לספק והציוד שסופק  הזמנת האספקהלפי  ןשהוזמ ציודתמורת אספקת ה התשלום לספק יהיה אך ורק 9.3

  לאוניברסיטה, ועל פי תנאי התשלום המפורטים בהסכם זה. בפועל
 

 האספקה בתוך יומיים מביצועה. החשבוניות יוגשו רק בגין הציוד שסופק. הספק יגיש חשבונית מס עבור  

 

על ביצוע האספקה על גבי החשבונית או נציג האוניברסיטה בצירוף אישור החשבוניות תוגשנה בצורה ברורה,  9.4

 תעודת המשלוח. 

 

באחריות הספק לוודא שהחשבוניות ואישורי המסירה יועברו להנהלת חשבונות, יחידת אספקה באגף הכספים       9.5

 באופן המפורט בהזמנת הרכש.

 

 יום 30שוטף + של הספק לאוניברסיטה, בתנאים  ע"יהתמורה תשולם כנגד חשבונית מס כחוק, אשר תוגש  9.6

תאריך החשבונית לא יהיה מוקדם ביותר מאשר יום אחד מיום מסירת המוצרים ממועד תאריך כל חשבונית. 

 באוניברסיטה.

 

  שסופקה. כמותוהתעודות המשלוח והחשבוניות יכללו את שם הפריט, מק"ט הספק, תיאורו,  9.7

 

 מפורט בהזמנת הרכש.יש לצרף לחשבונית את כל המסמכים הנדרשים כ       9.8

 
 סופיות התמורה: .10

 

 מותנה ומוסכם בין הצדדים כי:
 

 ושיגיע לספק מהאוניברסיטה, הן לכיסוי כל הוצאותי והסופי הינו הסכום הכולל להסכם, 'בבנספח הסכום הנקוב  10.1

התשומות עבורם, יהיה היקף  ובמתן השירותים נשוא הסכם זה, והן לכיסוי שכר טרחתבאספקת המוצרים ושש

 שקיע הספק במתן שירותים אלה אשר יהיה.יהעבודה שו

 

ן הסר , לרבות למעהספקלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי כל תשלום ו/או עלות הכרוכים בביצוע התחייבויות  10.2

 , משלוחהוצאות הובלה, מס נמל, מכסיבוא, היטלים, תשלומים בגין ביטוח, מכון התקנים וכיו"ב, משלוח,  -ספק 

יחולו על הספק  - או אגף המכס והמע"מו/לרשות הנמלים ו/או לרשויות המכס וכל תשלום נוסף  ודמי אחסון בנמל

 ויושלמו על ידו בלבד. 

 

מציא הספק לאוניברסיטה, עם חתימת י, להסכם 'בנספח וב דלעיל 9לצורך תשלום כל התמורה הנקובה בסעיף  10.3

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

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

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

 

 
 פיצויים מוסכמים: .11

 

שלים הספק את ביצוע איזה מהשירותים נשוא הסכם זה, במועד הנקוב בו, תהא האוניברסיטה רשאית, אך יאם לא  11.1

ממנה לספק כל הוצאה שתהא  יבת, להשלים שירות כאמור בעצמה ו/או ע"י אחרים, ולקזז מכל סכום שיגיעולא מח

  .10%בתוספת תקורה בסך מוסכם של  לה בנדון
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שלם הספק לאוניברסיטה, אם ימבלי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לקבל כל סעד אחר המוקנה לה עפ"י כל דין,  11.2

( ש"ח )במילים: עשרת אלפים₪ 10,000פר הפרה יסודית של הסכם זה, פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של י

 .בגין כל הפרה יסודית

 

ימי עסקים ממועד האספקה שנקבע ע"י  3 -מובהר ומוסכם בזאת, כי במקרה של איחור באספקת הציוד למעלה מ  11.3

האוניברסיטה, או מועד אחר שנקבע עם האוניברסיטה, תחייב האוניברסיטה את הספק בתשלום פיצוי קבוע ומוערך 

לעניין איחור באספקת טובין לכל יום איחור. האמור בסעיף זה אינו למסמכי המכרז  1-מראש בסך הנקוב בנספח י'

 בא לפגוע בזכותה של האוניברסיטה לתבוע כל סעד אחר שהיא זכאית לו עפ"י הוראות כל דין.

 

  ונגרמ אשר לנזקים וסביר הולם פיצוי מהווה חישובו ואופן המוסכם הפיצוי סך כי, בזאת מצהירים הצדדים    11.4            

 .האמורות בנסיבות לאוניברסיטה                       

 

  אחרת זכות מכל לגרוע מנת על חלקו או כולו, המוסכם הפיצוי בתשלום אין כי, בזאת מובהר ספק הסר למען    11.5            

  חוזה לבטל לרשות המוקנית זכות מכל, לגרוע ומבלי לרבות, דין פי על או/ו זה חוזה פי על לאוניברסיטה העומדת                       

  . המוסכם הפיצוי לסכום מעבר מטעמה למי או/ו לה שנגרמו נוספים נזקים בגין או/ו הספק ידי על הפרתו בגין זה                       

  לגרוע מנת על, האוניברסיטה ידי על כאמור תיקונים או/ו תחזוקה בביצוע יהיה לא כי, בזאת מובהר ספק הסר למען                       

  טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן בזאת מוותר והספק, לעיל זה סעיף פי על הספק באחריות לפגוע או/ו                       

 . לכך בקשר, שהן וסוג מין מכל, תביעה או/ו                       

 

 
  אחריות: .12

 

או ו/מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הספק לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף  12.1

לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו לאוניברסיטה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או 

 כתוצאה מפגם בטובין. –י לגרוע בקשר עם אספקת השירותים כמפורט וכמוגדר בהסכם זה, לרבות אך מבל

 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את האוניברסיטה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות  12.2

הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד האוניברסיטה, שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מאירוע 

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

 
 נ ז ק י ם: .13

 

וכן לכל נזק  וו/או למענ וו/או לפועלים מטעמ ו, לעובדיואו רכוש שייגרמו לו/ישא באחריות לכל נזק גוף יהספק בלבד 

הכל במסגרת מתן השירותים נשוא , לכל אדם ו/או רכוש, וו/או למענ וו/או הפועלים מטעמ וו/או ע"י עובדי ושייגרם על יד

 הסכם זה.

 

 
 מעמד הספק: .14

 

קבלן עצמאי למתן השירותים נשוא הסכם זה, ולא יחולו כל  ומותנה ומוסכם בין הצדדים, מפורשות, כי הספק הינ 14.1

, שיועסקו מטעם הספק במתן ואו הפועלים מטעמו/יחסי עובד ומעביד בין האוניברסיטה לבין עובדי הספק, 

בלבד  ובמתן השירותים יהיה עובד והספק מצהיר בזאת מפורשות, כי מי שיועסק על יד השירותים נשוא ההסכם.

 הא אחראי לתשלום שכרו, הוצאותיו וכל כיו"ב.י וא לבדווכי ה

 

הספק מתחייב בזאת לשפות את האוניברסיטה בגין כל סכום שתידרש לשלם בפסק דין בגין תביעה שתוגש ע"י מי  14.2

עקב טענה לקיום יחסי עובד מעביד. השיפוי ייעשה מיד עם קבלת  ,מועסקים במתן השירותים נשוא ההסכםמה

 דרישה ראשונה מהאוניברסיטה, ובלבד שיצורף לה העתק מפסק הדין.
 

ההגנה  השתתף בניהולהאוניברסיטה מתחייבת להודיע לספק מיד עם קבלתה של תביעה כאמור ותאפשר לספק ל

 בתביעה זו.
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 סודיות.       15

 

 למסור, להודיע, להעביר ולא, בסוד לשמור מתחייב אוהו סודיות חובת חלהעובדיו ועל מי מטעמו  ועל הספק על 15.1

 .זה הסכם י"עפ התחייבויותיו ביצוע בעת אוו/ בקשר אליו תגיע אשר ידיעה כל, אחר לידיעת להביא אוו/

 

 . מילוייה אי על בדין הקבוע והעונש הסודיות שמירת של זו חובה עובדיו לידיעת להביא מתחייב הספק 15.2

 

. זה הסכם לפי םשירותיה מתן כדי תוך מהאוניברסיטה אליו שיגיע ומידע נתון כל בסודיות לשמור מתחייב הספק 15.3

 על האמצעים בכל לנקוט מתחייב הספק. שהיא צורה בשום לידיעתו יובא ולא גורם לאף יועבר לא כאמור מידע

  .שלישי לצד העברתו את ולמנוע כאמור המידע על להגן מנת

 

התחייבות זו של הספק תעמוד בתוקפה גם לאחר תום תקופת ההתקשרות עפ"י ההסכם, וזאת למשך תקופה בלתי  15.4

 מוגבלת בזמן.

 

 
 קניין רוחני וזכויות יוצרים .16

 

 כתוצאה  , יפותחושיוכנו והקניין הרוחני, לרבות תוצרי השירותים, ידעה ,הנתונים, המסמכים שכל, בזה מצהיר הספק     16.1           

 השירותים ו/או שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה ו/או שאליהם נחשף  מתן במהלךמשימוש בציוד שסופק על ידו                        

  בהם יוקנה ולאוניברסיטה, ועניין דבר לכל הבלעדי ניינהוק, לבדה לאוניברסיטה שייכים יהיו במסגרת הסכם זה,                       

  .נוספת תמורה ללא – והכל, יוצרים זכויותבפטנטים, מדגמים ו לרבות, הזכויות מכלול                       

 

 , זה הסכם י"עפ התחייבויותיו בקיום אין כי, בזאת ומתחייב מצהיר הספק, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי     16.2           

  ובכלל כלשהי חוזית התחייבות או/ו דין הוראת כל להפר כדי, ההסכם מכוח לאוניברסיטה תנותיהנ הזכויות ובהקניית                       

  ושאינם רשומים מסחר סימני, ומבצעים מחברים, יוצרים של מוסריות זכויותפטנטים, , יוצרים זכויות של הפרה זה                       

 .שלישיים לצדדים הנתונות, אחרת זכות כל או/ו רשומים                       

 

 , לעיל כאמור המידע ויתר המסמכים מכל ברורים העתקים, עת בכל, דרישתה לפי לאוניברסיטה למסור מתחייב הספק     16.3           

 .לאחריה עת ובכל ההתקשרות תקופת מהלך בכל וזאת                        

 

 סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.      16.4           

 

 

 :מחמת הפרה ביטול ההסכם.      17

 

 האוניברסיטה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום מיד עם קרות אחד או יותר מהמקרים האלה:           

 

 ימים מקבלת הודעת האוניברסיטה. 7הספק הפר את הוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך   17.1           

 

 הספק פועל בניגוד להוראות כל דין.  17.2           

 

 יום מיום הינתנו. 30נתמנה לספק כונס נכסים ו/או מפרק ו/או כל הליך חדלות פירעון אחר, ומינוי זה לא בוטל תוך    17.3           

 

 
 :ועכבון ק י ז ו ז .18

 

 תהיה רשאית לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או מכל תשלום המגיע ממנה לספק, כל בלבד האוניברסיטה             

 פיצוי ו/או שיפוי, ללא  סכום אשר מגיע לספק מהאוניברסיטה, בין לפי הסכם זה ובין בדרך אחרת, לרבות כדמי נזק ו/או             

 וכן תהיה רשאית לעכב טובין לצורך מימוש זכויותיה כאמור.  צורך בהודעה מוקדמת             
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 העדר בלעדיות: .19
 

 הספק מצהיר בזאת, כי הינו מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו ע"י האוניברסיטה לספק את השירותים אינה הרשאה בלעדית,              

 וכי האוניברסיטה תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור האוניברסיטה.             

 
 איסור המחאת זכויות וחובות: .20

 

 עפ"י הסכם זה לאחר ו/או לאחרים ו/או להעביר, למסור ו/או להסב כל זכות ו/או  והא רשאי להעביר חיוביילא בלבד  ספקה             

 לכך, בכתב ומראש. אוניברסיטהקבל הסכמת היחובה האמורים בו, אלא אם כן              

 
 :וברירת דין סמכות שיפוטית .21

 

 ם הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולענייני            

 ל כללי עאשר יגברו  ,על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה יפו.-אביב-המוסמכים במחוז תל            

 . ברירת דין המפנים לתחולת דין זר            

 
 :ושינוי החוזה ו י ת ו ר .22

 

 החוזה מכיל, מבטא  איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כוויתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה בכתב.שום             

 וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או             

 כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים  נעשו על ידי הצדדים לפני            

 והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם. כל שינוי בחוזה ייעשה             

 באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן             

 לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם  –בלבד, שאם לא כך  האוניברסיטההצדדים ועל דף הנושא לוגו של             

 וכחלק בלתי נפרד הימנו. כנדרש, יצורף כנספח לחוזה            

 
 כתובות הצדדים: .23

 

 שעות  72צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום  ע"יהודעות שתשלחנה בדואר רשום             

 תחשב  –אישור טלפוני ונתקבל על כך  –ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה             

 .העסקים הראשון שלאחר יום השידור כאילו הגיעה לתעודתה ביום            

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                                          

 
   ______      __________ 

 ה ס פ ק     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה
 

 ע"י ____________________    ___________________ע"י 

 
 וע"י ___________________    וע"י __________________

 

 

 
 א י ש ו ר

 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח ________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, נחתם ע"י 

וע"י _________________________ שהינם מורשים לחתום בשם  ____________________________

וכי חתימותיהם בצירוף חותמת הספק, מחייבים את התאגיד לצרכי התקשרותו שעפ"י  ____________________________,

 הסכם זה.

 

 

 תאריך ______________   חתימה _________________________ 
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 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 

 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 
 

 1 -י נספח 
 

 SLAאמנת שרות 
 

להגדרת מדיניות וסדרי המציע הזוכה המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו וכלי בידי האוניברסיטה אמנת השירות היא כלי בידי 

 .ההתקשרות והסכם זוכה לקיום תנאי המכרזהמציע על העדיפויות לאספקה, ולביצוע פיקוח 

 

 :פיצויים מוסכמים .1

 

פיצויים ממנו יגבו  ,הזוכה לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלההמציע במידה ו 1.1

 .שלהלן מוסכמים כמופיע וכמוסכם מראש בטבלה

 

ו/או בכל דרך המציע הזוכה ת ובוניכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשמימוש פיצויים מוסכמים על ידי האוניברסיטה  1.2

 אחרת. 

 

הפעלת כל סנקציה אחרת מהאוניברסיטה כדי למנוע שלהלן , אין בפיצויים המפורטים בטבלה ומודגש כי ובהרמ 1.3

  .ביטול ההתקשרותלרבות  ,הזוכההמציע כנגד 

 

 יחשבו כאי עמידה ביעדי אמנת השירות.תקלות אשר יגרמו כתוצאה מכוח עליון, לא        1.4

 

מובהר ומודגש, כי אמנת השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות המחייב את המציע הזוכה. האמור       1.5

 .הםמואינו גורע ובמפרט השירותים באמנת השירות בא להוסיף על האמור בהסכם ההתקשרות 

 

רמת שירות הפרת  רמת שירות נדרשת

 נדרשת

מקסימום גובה הפיצוי  גובה וסוג הפיצוי

 בגין אי עמידההכספי 

 ביעד רמת השירות

 הנדרשת

 מוצריםהספקת א

 במועד הנדרש המוזמנים, 

 3מעל ש"ח בגין כל יום איחור  250 ספקה אהאיחור במועד 

 .סקיםימי ע

 ללא הגבלה

 

אספקת מוצרים בהתאם 

 למכרז

אספקת מוצרים שונים 

 מאלה שהוזמנו

לכל יום איחור באספקת  ש"ח 100

 .המוצר המוזמן

 ללא הגבלה

 

  :בגין הפרה יסודית של אמנת השירות הפסקת ההתקשרות.         2

 

 לבטל את הסכם ת רשאיהאוניברסיטה היה ת הלן,לבטבלה שהזוכה לא יעמוד בדרישות המפורטות המציע במידה ו 2.1

 .הזוכההמציע עם ה ולסיים את יחסיעל פי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט ההתקשרות       

 

   ים, המקנהשירותהפרה יסודית של אמנת  יםבטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהוו 2.2

 יל(:הזוכה מיידית )לרבות כל הקנסות המפורטים לעהמציע להפסיק את ההתקשרות עם זכות לאוניברסיטה       

 

היקף חריגה מרמת השירות  רמת שירות נדרשתהפרת  רמת שירות נדרשת

המהווה הפרה הנדרשת, 

 יסודית

 מדידההת תקופ

אספקת המוצרים המוזמנים, 

 במועד

 14 -מעל  באספקה שלאיחור 

 סקיםימי ע

 תקופת ההתקשרות התקיים מקרה אחד
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היקף חריגה מרמת השירות  רמת שירות נדרשתהפרת  רמת שירות נדרשת

המהווה הפרה הנדרשת, 

 יסודית

 מדידההת תקופ

 תקופת ההתקשרות אחד התקיים מקרה אספקת מוצר שונה מוצרים בהתאם למכרזהספקת 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ ____________________________ _______________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך
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 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 

  לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת  לאספקת

 

 

 א"ינספח 
 

 התחייבות לשמירת סודיות
 

 

כי ידוע וברור לנו, כי בזאת  אנו הח"מ _______________________________________________ מצהירים            

מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י האוניברסיטה ובין בדרך אחרת, במהלך תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה 

סורקי תלת מימד ניידים תוצרת  לאספקת 11/2018מתן השירותים כמפורט במכרז פומבי מס' הס. אספקת המוצרים ולשם 

פרט  הוא סודי ואין לעשות בו שימושככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז, ולאחריה,  יבלאוניברסיטת תל אב ARTECחברת 

 בכתב ומראש של האוניברסיטה. , ללא אישורהשירותים קבלתשם אספקת המוצרים ולל
 

לרבות וללא הגבלה: כל מידע בקשר עם ומכל הנובע מההתקשרות עם  –משמעו "מידע" בכתב התחייבות זה ולעיל 

האוניברסיטה, מידע בקשר לאוניברסיטה ו/או מוסדותיה ו/או חבריה ו/או צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני 

תכנית ומסמך  , מידע עסקי, מסחרי, טכנולוגי, תכנוני, רפואי, תפעולי ושיווקי, לרבות כלו/או כל הנבחנים משפחותיהם

עיוני, מדעי ו/או מעשי, בכתב, בעל פה, מצולם, בקבצי מחשב, ברשת האינטרנט העולמית, מוקלט, ניתן לקריאה ולפענוח 

 בצורה גרפית ו/או בכל מדיום, פורמט ואופן אחר.
 

ו בכתב התחייבויותינ המידע לא יכלול מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא ע"י הפרת

  התחייבות זה. 

 

 :כמפורט להלן בזאת מפורשות מתחייבים אנו ככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז,             
 

לשמור בסודיות מוחלטת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף כלשהו, זולת האנשים המורשים עפ"י כל דין,  .1

וללא הגבלה, לסוכנות, יועץ, סוכן, קבלן ו/או ספק כלשהו,  בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל דרך אחרת, לרבות

 לרבות ספקים ו/או קבלני משנה של האוניברסיטה.

 

 לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשות לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת  . 2

 של כל מידע שהוא.             

 

מידע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו לשמור בהקפדה על פרטי ה .3

 ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים לכך ע"י האוניברסיטה ו/או פרסומו בכל צורה שהיא.

 

ן מת לא לעשות במידע, כולו או חלקו, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו באופן ו/או בדרך כלשהי שלא לצורך .4

 .השירותים

 

להחזיר לאוניברסיטה מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל, באופן מסודר ותקין, את כל עותקי  .5

המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ברשותנו )לרבות כל מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי ו/או אמצעי מדיה 

לרבות המסמכים והפריטים שהוכנו על ידינו ו/או ע"י מי אחר(, לרבות חומרים שהופקו מתוך המידע ובאמצעותו, ו

מתן מטעמנו, שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או שהגיעו לידינו ו/או לידי מי מטעמנו במהלך 

 .יםהשירות

 

אשר ייתן שירותים לאוניברסיטה במסגרת להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו  6

לדאוג כי כל אחד מהם יתחייב אישית בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב התחייבות זה ולפעול התקשרות, הסכם ה

עובדינו. היה ומי מעובדינו יפר התחייבות כלשהי, אנו נודיע על לאכיפת ההתחייבויות בכתב התחייבות זה 

 לאוניברסיטה מיד ובכתב על הפרה כאמור.
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אין בעצם גילוי המידע ע"י האוניברסיטה לנו, כדי להעניק לנו ו/או ליחידים בנו  למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם, כי .7

כל זכות ו/או רשות ו/או כל זכות אחרת בכל הנוגע לפטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. מבלי 

ידה ופותח ו/או לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים שלא לפתח את המידע הסודי ו/או לשכללו ולחילופין במ

נשתכלל כולו או חלקו, יהא הפיתוח ו/או השכלול שייך לאוניברסיטה בלבד, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא 

 אם כן נקבל את הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב ולפי שיקול דעתו המוחלט.

 

אחר כלשהו בניגוד לאמור בכתב להודיע לאוניברסיטה ללא דיחוי, על כל מקרה שבעקבותיו הועבר מידע לגורם  .8

 התחייבות זה.

 

 בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו, להודיע על כך מיידית לנציג המוסמך של האוניברסיטה. .9

 

  כל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן ללא הגבלת זמן הן בתקופת ההתקשרות ולאחריה.      10            

  ותהיינה תקפות בין בארץ ובין בחו"ל.                        

 

 אין בכתב התחייבות זה כדי לחייב את האוניברסיטה לחשוף מידע כלשהו כלפינו או לקשור הסכם מכל ברור לנו כי  .11            

 סוג שהוא עמנו ו/או בקשר עם ההתקשרות.                        

 

 בנוסף לזאת, אנו מצהירים כי ידוע לנו, כי הפרת האמור בכתב התחייבות זה תהווה הפרה יסודית של הסכם  .12            

 ההתקשרות עם האוניברסיטה על כל המשתמע והנובע מכך, וכי חשיפת המידע עשויה לגרום נזקים ואנו מתחייבים                         

 עקב הפרת חובת הסודיות על ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו.לה ק ו/או הוצאה שנגרמו לשפותה על כל נז                        

 

 , גילוי מידע כאמור שלא לפי 1977-לחוק העונשין התשל"ז 118ידוע לנו כי עפ"י סעיף  כמו כן אנו מצהירים כי.      13            

 , עוד ידוע לנו מציע הזוכההאיסור המפורט בסעיף חל גם על עובדים של הסמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית, וכי                        

  .1981-כי גילוי מידע כאמור עלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א                       

 

 

רוא כאילו ההתחייבות כתובה באופן המתאים בכתב התחייבות זה בכל מקום בו מוזכר יחיד או רבים, זכר או נקבה, יש לק            

 לחותם עליה.

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת המציע       שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך          
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 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 

  לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 

 

 

 ב"ינספח 
 

 להיעדר ניגוד ענייניםהתחייבות 
 

 

 

מציע הינו האם ), לבעלי השליטה ולנושאי המשרה למנהלנומצהירים ומתחייבים בזה, שאין ולא יהיו לנו,  ,אנו הח"מ .1

אספקת המוצרים במהלך תקופת כל אדם ו/או תאגיד הקשור אלינו, לאו ו/או חברה(, לשותפינו )אם המציע הינו שותפות( 

לאספקת סורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת  11/2018מס' הס.  מתן השירותים בהתאם למפורט במכרז פומבי ו

ARTEC ככל שניבחר כמציע הזוכה "(, השירותיםהאוניברסיטה )להלן: ", אשר פורסם ע"י לאוניברסיטת תל אביב

ו/או קשרים עסקיים ו/או קשרים אחרים עם גורמים כלשהם שיהיה בהם משום ניגוד ישיר ו/או עקיף ניגוד עניינים במכרז, 

 , בקשר למתן השירותים לאוניברסיטה.ישיר ו/או עקיף עניינים

 

נים קיים ו/או שאנו עלולים להימצא בו, בין במילוי תפקידינו ו/או עיסוקינו במסגרת מתן בכלל זה לא ידוע לנו על ניגוד עניי .2

 השירותים לאוניברסיטה לבין עניין אחר שלנו ו/או עניין של קרובינו ו/או עניין של גוף שאנו ו/או קרובינו קשורים בו.

 

סעד ו/או סמכות אחרת המוקנית לאוניברסיטה עפ"י כל דין  מוסכם וידוע לנו, כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות ו/או .3

 ו/או הסכם. 

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת המציע       שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך          
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 11/2018 .מס' הסעם הליך תחרותי נוסף פומבי  מכרז

 

 לאוניברסיטת תל אביב ARTECסורקי תלת מימד ניידים תוצרת חברת לאספקת 

 
 

 ג"ינספח 
 

 ת הזמנת רכשאודוגמ
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