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 מחלקת מכרזים
 ומסכי מחשב  יםדים ונייחלאספקת מחשבים ניי 5201-3הסכם מסגרת 

 כללה האקדמית לחינוך ע"ש קייבמ
 
 

 שנערך ונחתם במכללת קיי ביום _______לחודש__________שנת_________.

 האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע בע"מ )חל"צ(בין: המכללה 

 511262669ח.פ               6מרחוב עזריאל ניצני          

 מצד אחד                                                     

 _______לבין: ____________________

 מרחוב__________________      ח.פ__________         

 )להלן "הספק"(        

 מצד שני                                                     

הואיל:  והספק עוסק במכירה של ציוד מחשוב וציוד היקפי וכן במתן שירות תחזוקה לציוד 

 זה.

והואיל:  והמזמין מבקש לרכוש ציוד מחשוב וציוד היקפי מאת הספק, לפי הצעות מחיר 

 לספק מעת לעת )להלן: "ההצעה"(. שיגיש המזמין 

והואיל: והספק מאשר בזאת כי קיבל את הצעת הסכם זה מבעוד מועד וכי ניתנה לו 

האפשרות להבהיר הוראות הסכם זה. הספק מצהיר שהוא מודע ומסכים להיות 

הצהרה ו/או  ,מחויב בתנאים ובהתחייבויות שבהסכם זה וכי הבין כל הוראה, תנאי

 ה.התחייבות בהסכם ז

 והואיל: והספק הציע למזמין לספק לו את ציוד המחשוב ואת הציוד ההיקפי בדרך של 

ל כמפורט בהסכם זה ובנספחיו והמזמין הסכים לקבל את הצעתו של ומכירה, הכ

 הספק כאמור. 

    והואיל: וברצון הצדדים לקבוע את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות המשפטיות לפי 

 סכם זה.הוראת ה         

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 המבוא והנספחים .1

 .המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו ומחייב כיתר תנאיו 1.1

 הנספחים המצורפים להסכם זה כמפורט להלן הם חלק בלתי נפרד מחוזה זה: 1.2

 11-14עמ'  מפרט טכני נספח א' -

 15-17עמ'  הצעת מחירבקשה ל נספח ב' -

 18עמ'  וממליצים ניסיון המציע נספח ג' -

 19-20עמ'  אישור קיום ביטוחים  נספח ד' -

 21עמ'  ספק מציע -ערבות המכרז נספח ה' -

 22עמ'  ספק זוכה -ביצוע ערבות  נספח ו' -

 23עמ'  בעניין נציג מורשה יצרן אישור נספח ז' -

 24עמ'  מעביד עובד יחסי תחולת אי  נספח ח' -

 25עמ'  הארכת הסכםהודעה על  'נספח ט -

 חוזה".הכל הנספחים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם קיצור "מסמכי 

 נציגים מוסמכים של הצדדים לצורך הסכם זה הינם: 1.3
 

 פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה מטעם המזמין:
 מר אריה קליינמן, יו"ר הדירקטוריון  

 ____________________________ מטעם הספק:

 ____________________________ 

 הגדרות .2

וכל מי שיבוא מטעמה או במקומה  האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע המכללה  - המזמין"" -
 למילוי התחייבויותיה לפי הסכם זה.

ציוד מחשוב, לרבות מחשבים אישיים, מסכים וכן ציוד היקפי אשר אספקתו נדרשת  - "הממכר" -
עפ"י הסכם זה והצעת המחיר, לרבות כל חלק ממנו וכל פריט, או מכלול ממנו, ולרבות כל ציוד 

ב', לרבות כל שינוי  -או מכלול או פריט אשר יחליפו את ציוד המחשוב, המפורט בנספחים א' ו
י ה"מפקח" או ה"מזמין" וזאת בין אם מדובר בציוד מחשוב וציוד היקפי שיוכנס בהם על יד

 שנמכר למזמין, או לא.

מי שימונה על ידי המזמין מעת לעת בכדי להשגיח, לפקח ולבקר על ביצוע  - "המפקח" -
התחייבויות הספק כלפי המזמין, לרבות טיב ה"ממכר" המסופק על ידו ו/או טיב התחזוקה/ 

 המבוצעים על ידיו לטובת המזמין ולבקשתו.תיקונים/ שינויים 

ות לשביע היום שלמחרת השלמת המסירה של ה"ממכר" או כל חלק ממנו -"מועד התקנה"  -
 רצונו של המזמין, או מי מטעמו.

 המקום בו יותקן ה"ממכר" או כל חלק/ים ממנו. -"האתר" -
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 התקשרות

ממנו, לפי הזמנותיו, מעת לעת,  המזמין מזמין בזאת, מאת הספק, אספקה של הממכר, או כל חלק 2.1
בהתאם למפרט המצורף בנספח א' להסכם זה, בתמורה ובתנאים הקבועים בהסכם זה, והספק 

 מסכים ומתחייב לספק למזמין את הממכר כאמור.

מובהר בזאת כי התקשרות זו הינה התקשרות מסגרת, במסגרתה, יכול המזמין, ברם הוא איננו  2.2
פעם, על פי צרכיו, כל משך תקופת ההתקשרות, את הממכר, כולו  להזמין מהספק, מידי –מחויב 

 או חלקו, בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הבלעדי.

מובהר בזאת, כי המזמין איננו מתחייב להזמין את הממכר כולו, או חלק ממנו מהספק וכי אין  2.3
או דומה בהסכם זה כדי להקנות לספק זכות בלעדית כלשהי, לרבות בקשר לאספקת ממכר זהה ו/

 נשוא הסכם זה. -לזה

בחתימתו על הסכם זה, מאשר הספק ומצהיר כי ידוע לי כי קיימת אפשרות שהמזמין יזמין רק  2.4
מקצת מהממכר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

יין אחר הקשור, הכרוך, או תביעה הנוגעת למספר ההזמנות, כמות פרטי הציוד המוזמנים, או כל ענ
 הנובע מכך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם כי למזמין שמורה הזכות להגדיל את כמות פרטי הציוד  2.5
להסכם,  א' ובכתב הכמויות למפורט בנספחשירכוש מהספק במהלך תקופת ההתקשרות, מעבר 

 בהתאם לשיקול דעתו, תוך תיאום עם הספק.

מסגרת שיחול לגבי כל הזמנה של המזמין מהספק ובמשך תקופת הסכם זה הינו בבחינת הסכם  2.6
להלן. אספקת הממכר כולו או חלקו, תבוצע לפי הוראות המזמין מעת  5ההסכם בהתאם לסעיף 

 לעת, לגבי מועדי האספקה וכמות הממכר הנדרשת.

 הצהרות הספק והתחייבויותיו .3
 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

ורים וההיתרים מכל סוג שהוא, הדרושים לקיים את עסקיו, לספק בידיו כל הרישיונות, האיש 3.1
את הממכר ולמלא אחר הוראות הסכם זה, והוא מתחייב שרישיונות, אישורים והיתרים כאמור, 

תקפים ובלתי מסיגים, יהיו בידיו בכל תקופת קיומו של הסכם זה. הספק מתחייב כי על פי 
ל עפ"י דרישת המזמין. כמו ואו היתר כלשהו, הכדרישת המזמין, יספק העתק מאושר מרישיון 

כן מתחייב הספק להודיע בכתב למכללה, באופן מידי, על כל מקרה שבו לא יחודש ו/או יישלל 
 ממנו כל רישיון, היתר ו/או אישור כאמור, בכל תקופת ההתקשרות עמו.

פי כל דין, ציוד, כוח  הינו בעל ידע מקצועי, ניסיון ומיומנויות מקצועיים, רישיונות הדרושים על 3.2
אדם מיומן בכמות/מספרים הנדרשת/ים וכל דבר אחר הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה, בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה. 

ידועות ונהירות לו היטב דרישות המזמין בנוגע לממכר וכל עניינים העלולים להשפיע על ביצוען,  3.3
ת ע"מ לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, ככתבן, כלשונן, וכי מצאם מתאימו

 במלואן ובמועדן.

קרא ובדק את כל הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו, כי הבין את מהותו וכן קיבל כל הבהרה  3.4
והסבר שהתבקשו על ידיו בקשר עם הממכר ו/או כל נושא/סוגיה אחרת הקשורים עם אחד או 

סכם על נספחיו וכי הוא מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יותר מפרטי הה
 בהלימה מלאה לכל האמור בהם.

שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי התצורה הנקובה בהסכם זה ותנאי התשלום מניחים את  3.5
דעתו ומהווים תמורה הוגנת והולמת בגין מילוי כל התחייבויותיו עפ"י ההסכם, וכי לא תישמע 

ממנו, כל תביעה כספית או אחרת, עקב אי ידיעה או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים 
ם, וגם לא תישמע ממנו כל טענה כי אי ידיעה של תנאי מתנאי ההסכם או אי ידיעת בביצוע ההסכ

או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם, הקשורים בביצוע ההסכם, או חוסר בחומרים, בממכר, או 
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במשאבים או בכל משאב אחר, מהווה צידוק לאי מילוי התחייבות כלשהי, אחת או יותר, 
 לאיחור/פיגור במילוייה. מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או

יבצע את התחייבויותיו עפ"י ההסכם בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות מוסמכת,  3.6
לרבות מילואן של תקנות ממשלתיות, ו/או העירוניות שהותקנו בהקשר עם ביצוע התחייבויותיו 

התחייבויותיו בכלל וכלפי המזמין בפרט, ולא רק בגינן, וכי האחריות המלאה לכל הפרה/ות של 
 תחול אך ורק עליו.

יבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות אספקת הממכר, במלואו ובמועדו, בהתאם  3.7
 להוראות הסכם זה ונספחיו, בדייקנות, יעילות ומיומנות ולשביעות רצונות המלאה של המזמין.

הגורמים הנוגעים יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל  3.8
 בדבר, לרבות המפקח, המזמין וכל רשות מוסמכת על פי דין.

לגבי הממכר בכללותו, לרבות אספקת כל חלק ממנו ותחזוקתו התקינה,  היישא באחריות מלא 3.9
 לשביעות רצונו של המזמין.

יספק על חשבונו את כל הציוד, העזרים, החומרים וכל שאר רכיבי חומרה/תוכנה ו/או כל פריט  3.10
 /פרט אחר, הכלולים בממכר, הדרושים לשם ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

אין מניעה חוקית או מניעה אחרת לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות חוקיות  3.11
 הפעלת הממכר על ידי המזמין, או מי מטעמו והשימוש בו על ידי המזמין או מי מטעמו.

רכיב לא יעשה שימוש ב בלבד של היצרנים הרלוונטיים, ורימקכל רכיבי הממכר הינם ציוד  3.12

על פי הפירוט שנדרש מהספק לתת למזמין,  ,refurbishedכלשהו משומש או מחודש, 
בהצעתו. באחריות הספק לפרט את כל הרכיבים מהם מורכב/בנוי הממכר הסופי, עד רמת תת 

 יצרן המקורי. תוך ציון שם הפריט ושמו של ה -המכלול הבלתי פריק האחרון 

)ראה נספח  -כל פרטי הממכר הינם החדשים והעדכניים ביותר, בהתאם לפרטי המרכז הטכניים 3.13
 א'(, נכון ליום התקנתם.

יידע את המזמין בנוגע לכל עדכון, שינוי, תוספות, שיפור או השלמה אפשריים, כלשהם בממכר,  3.14
 .עלותם )באם אינם כלולים בהסכם(

מעודכן של כל הפריטים שסופקו על ידיו למזמין, במשך כל תקופת ינהל רישום מדויק קפדני ו 3.15
ההתקשרות, הכולל את: מצאי הציוד, ובכלל זה נתונים בדבר תחזוקתו של כל פריט בציוד. 

הספק מתחייב להעביר רשימה מעודכנת למזמין, אחת לשלושה חודשים לכל הפחות, הכוללת 

serial numbers  אחריות של הממכר, שסופק למזמין.של פרטי הציוד, ותקופת 

 הספק מצהיר ומתחייב כי מחירי ההסכם הינם מחירי רף עליון )מקסימום(. 3.16

ידוע כי תנאי מוקדם לנכונות המזמין להתקשר עמו בהסכם זה, היא נכונות כל הצהרותיו,  3.17
איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה עלולה לפגוע  הדלעיל, אשר ניתנו בתום לב, וכי הפר

 התחייבויות המזמין כלפי צד שלישי.ב

 תקופת ההסכם .4

שנים(,  4חודשים ) 48הסכם זה ייכנס לתוקף במועד חתימתו על ידי המכללה, ויהיה תקף למשך  4.1
 )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. 

במהלך תקופת ההתקשרות, החל ממועד אספקת הממכר, או כל חלק ממנו, למזמין, יהא הספק  4.2
 ערוך לספק למזמין שירותי אחריות לממכר, כל זאת לפי האמור בהסכם ובנספחיו. 

במקרה דנן, תינתן  .למכללה בלבד, שמורה הזכות להאריך תוקפו של הסכם זה בשנה נוספת 4.3
 חודשים( לפני תום תקופת ההתקשרות. 2) לספק הודעה מוקדמת של חודשיים

למכללה בלבד שמורה האפשרות להגדיל את כמות הרכש ביח' של פרטי הציוד המפורטים  4.4
 .בהזמנה זו, בהתאם לצרכיה ובתיאום מראש עם הספק
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יום מראש,  30 -המזמין יהא רשאי בכל עת, להודיע לספק על ביטול ההסכם, תוך הודעה בכתב 4.5
יטולו של הסכם זה. אין בהפסקת ההתקשרות, בכדי לגרוע מחובתו של המנמקת את הסיבה לב

 הספק לעמוד בכל התחייבויותיו הנגזרות מהסכם זה, ככל שהן נמשכות לאחר פקיעתו.

 התמורה  .5

בגין אספקת הממכר, לפי הזמנות המזמין, כפי שתהיינה מעת לעת, במועדו וביצוע כל יתר  5.1
הספק, לשביעות רצונו של המזמין, ישלם המזמין לספק התחייבויות הספק במלואן ובמועדן ע"י 

 .)להלן: נספח ב' לחוזה( 'באת התמורה כמפורט בהצעת המחיר המצורפת להסכם בנספח 

התמורה כוללת את אספקת הממכר, הובלתו, עד לחדר/מעבדה שיקבע  ילמען הסר ספק יובהר כ 5.2
 4חודשים ) 48ע"י  המזמין , אחזקתו ותיקונו ככל שיידרש ומתן אחריות בגינו לתקופה של 

 בגין כל אלו, לא ייגבה הספק כל תשלום נוסף. .שנים(

דר/מעבדה לח פריקהוהעמסה, הובלה  ,אספקת המחשבים ו/או המסכים לרבות סימון, אריזה 5.3
 תבוצע ע"י הספק, על אחריותו ועל חשבונו. שיקבעו

המחירים המוצעים על ידי הספק, יהיו תקפים לכול  אורך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, אלא  5.4
נוצר "דגם חדש" , אם, כתוצאה משינויים טכנולוגיים, אצל יצרני רכיבי המחשב ו/או הספק

הצעה מתוקנת לבחינה ע"י המכללה, טרם אספקת משודרג של מחשב או מסך. במקרה דנן, תוגש 
 דגם/דגמים אלו.

 מיום החשבונית. 30התשלום במכירת הממכר למזמין: ש+תנאי  5.5

בכל מקרה של חיוב יתר שתוצאותיו תשלום יתר יהא על הספק להשיב את גביית היתר, מיד עם  5.6
 הדרישה הראשונה, על ידי המזמין. הגשת

 אחריות בנזיקין .6

ישירים שיגרמו לרכוש המזמין או למי  ןעצמו את האחריות לכל נזק או אובדהספק מקבל על  6.1
מעובדיו, או  למי מתלמידיו, או לכל מאן דבעי, עקב ליקוי בממכר ו/או מעשה ו/או מחדל שלו , 
או של אנשיו והוא מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין כל טענה עקב כך, לרבות בכל הנוגע 

כתוצאה מהאמור, ובלבד שהמזמין יודיע לספק על כל אירוע כאמור, להוצאות שייגרמו לו 
בסמוך ככל שניתן למועד התרחשותו, יאפשר לו לנהל את הגנתו ולא יגיע לכל פשרה או הסדר, 

 ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב.

הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו ו/או בשליחותו  6.2
השירותים עליהם התחייב הספק כלפי המזמין לרבות בעת התקנת הממכר במכללה, בביצוע 

בדרך לביצוע ההתקנה, או לאחר ביצועה וכן בעת ביצוע כל התחייבות אחרת של הספק כלפי 
 -המזמין המעוגנת בהסכם זה, בין אם במעבדות הציוד והתיקון של הספק ובין אם מחוצה להן

או נזק ואו אובדן ו/או הוצאה בין בנזקי גוף ובין בנזקי רכוש לרבות כל תאונה ו/או חבלה ו/
 שייגרמו למי מהם ו/או לצד שלישי.

 הספק מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוקים לפי העניין ו/או לשפותם מיד עם דרישה        6.3
  ראשונה, בגין כל נזק, אובדן או הוצאה שהספק אחראי להם, כאמור בסעיף זה לעיל, ובכל

 מקרה שהמכללה תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אובדן או הוצאה 
 שהספק אחראי להם. הספק מתחייב בזאת לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור במקום המכללה, 

 לפי הוראותיה, אם יידרש לכך, או לשלם למכללה עצמה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה 
 ללה אמורה לשלם בגינן.וההוצאות שהמכ וריבית

 אחריות ותחזוקה .7

הספק יהא אחראי בלעדי לתקינותו ופעולתו השוטפת של הממכר ושל כל חלק ממנו, לרבות כל  7.1
הכרוך להתקנתו ואופן הרכבתו, לשביעות רצונו המלאה של המזמין וזאת למשך כל תקופת 

ההוצאות בגין ההסכם,  ממועד סיום התקנת הממכר, בהתאם להזמנות המזמין, כאשר כל 
 האמור, תהיינה על חשבונו.
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בתקופת האחריות יהא המזמין רשאי לדרוש מהספק והספק יהיה חייב לבצע כל תיקון ולבצע כל  7.2
פעולה בגין כל קלקול ו/או פגם שנוצר ו/או שנתגלה בממכר ו/או באופן התקנתו ו/או הרכבתו, 

בפריט זהה, תקין וחדש. היה  ,על ידוהחלפת כל פריט פגום ו/או לקוי שסיפק ו/או הותקן  לרבות
והפגם/קלקול /נזק נתגלו לפני תום תשלום מלוא התמורה, יהא המזמין רשאי לעכב את תשלום 

 יתרת התמורה לספק, כנגד ביצוע כל תיקון של הנ"ל.

ששולמה     התמורה בעד מתן שירותי תיקון ותחזוקה במהלך תקופת האחריות, כלולה בתמורה 7.3
)"התמורה"( למסמך זה. וכן כלולה בו גם התמורה עבור כל חלקי חילוף  5סעיף בגינו, כאמור ב

דרושים לתיקון הממכר או להחלפת חלקים בו וכן כוללים את הובלת הממכר, במקרה  שיהיו
הצורך, למעבדות הספק והחזרתו לאתר המכללה, לאחר ביצוע פעולות של תיקון ו/או החלפת 

 .פריטים בממכר, או החלפתו כולו

כי במהלך כל תקופת האחריות ובכפוף לסייגים להלן, יתקן, כל קלקול בממכר  מתחייבהספק  7.4
וכל פגם אשר נתגלה בייצורו כולו או בכל אחד מחלקיו, ויחליף בו חלק הטעון החלפה כמפורט 

 להלן:

הספק מתחייב לקבל קריאה טלפונית בטלפון שמספרו________, במוקד שיעמיד  7.4.1
ה' )כולל( בין השעות  -"המוקד"(, במועדים שלהלן: ימים א' :לשם כך בחצריו )להלן

 (""שעות העבודה )להלן 13:00ועד  8:00, יום ו' בין 16:30עד  8:00

המזמין, באמצעות מי מעובדיו, יהא רשאי להתקשר למוקד לשם מסירת הודעה על  7.4.2
 תקלה/ות וכן לשם קבלת ייעוץ בטלפון בנוגע לממכר ותפעולו השוטף.

שעות ממועד פתיחתם במוקד. הספק ינקוט כל אמצעי  24שירות יטופלו תוך קריאות  7.4.3
 ע"מ למנוע השבתה או פגיעה בפעילות השוטפת של המזמין.

 יענה לשיחת הטלפון באותו היום בו בוצעה הקריאה. ,דרך המוקד ,הספק 7.4.4

פי, ויספק ממכר חל 7.4.3אם לא יסיים הספק את תיקון הממכר  במועד הנדרש בסעיף  7.4.5
 לסיום התיקון. הממכר התחליפי יהא תקין וזהה לממכר אותו הוא מחליף.עד 

מקבלי הקריאה הטלפונית במוקד הספק, יהיו עובדים מיומנים, אשר הוכשרו במתן  7.4.6
תמיכה ללקוחות הספק והם בעלי ידע טכני נרחב, הן בדבר פעולתו של הממכר והן בדבר 

שוטף. תמיכת מקבל השרות תקלות/בעיות העלולות להיווצר בו במהלך תפעולו ה
 במתקשר, תמשך עד לפתרון התקלה, או החלטה מוסכמת על המשך הטיפול בה.

הספק יעמיד מנהל תמיכה ושרות במוקד, אשר יהיה אחראי להפעלתו התקינה של  7.4.7
 המוקד.

הממכר, יינתנו ככל שהדבר מתאפשר, באתר המכללה. במידה וייווצר צורך  תחזוקתשירותי  7.5
ם תיקונו, למעבדת הספק, יוביל הספק, את הממכר למעבדתו וחזרה לאתר בהובלת הממכר לש

 ועל חשבונו. בעצמו המכללה,
יובהר בזאת כי "בעצמו" מתייחס לרכב שירות של הספק, כאשר איש טכני שהוכשר לכך, מבצע 
את הובלת הממכר באופן בטוח, אל המעבדה. לא תתאפשר הובלה ע"י ספקי משנה, מוניות, או 

 י תעבורה אחר מלבד הספק ועל ידי אנשי הספק.כל אמצע

על הספק להודיע למזמין, בכתב ובדואר רשום, על כל שינוי במענו או במספר הטלפון שלו, לפחות  7.6
 )שלושה( ימים לפני ביצוע השינוי. 3

על הספק להודיע למזמין, חודש אחד לפחות לפני תום תקופת האחריות, או בסוף השנה  7.7
 (, במידה והסכם5לא הוארך ההסכם, או בתום השנה החמישית )שנה ( אם 4הרביעית )שנה 

חלקי חילוף ושירותי תחזוקה, לתיקון  ,בגמר תקופת האחריות ,הוארך, על זכותו לקבל בתשלום
 המערכת ועל עלותם של שירותים אלו.

שירותי התחזוקה, על ידי הספק, יינתנו באמצעות אנשים מיומנים ומקצועיים שהוכשרו  7.8
לעבודתם והם בעלי הסמכות מקומיות/בינלאומיות, ויבוצעו באופן רציף, עד לפתרון התקלה או 

 עד פינוי הממכר .
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הספק מתחייב כי במקרה שאותו רכיב בממכר שסופק והותקן באתר המכללה והתקלקל במשך  7.9
 )שלוש( פעמים, כך שנדרשה הגעת נציגי הספק לאתר המכללה, לשם תיקונו, 3תקופת האחריות 

 יוחלף ברכיב חדש, מיד לאחר התקלה השלישית.

אחריות הספק כאמור לעיל הינה בנוסף לאחריות היצרן לגבי כל פריט המהווה חלק/רכיב או  7.10
 פריט של הממכר.

 וסוגי הקריאות את מס'  הכולל מפורט שירות קריאות ח"דו למזמין הספק ימציא, דרישה פי על 7.11
 הספק. י"ע שיוכנו שונים ומיונים שונים חתכים לפי יופקו הדוחות. בהן וטיפל שקיבל התקלות

 .Excel בפורמט לספק ורצוי  שתימסר כתובת פי על למזמין ל"בדוא ישלחו הדוחות

 ייעוץ תיעוד והדרכה .8

הספק יכין וימסור למזמין, מיד עם הספקת כל ממכר, תיעוד מעודכן לממכר שיכלול בין השאר,  8.1
וזיהוי תקלות בממכר וכן פירוט מידע על הממכר, לפי שם מדריך מלא ומקיף של הפעלה, שימוש 

 של היצרן. (SERIAL NUMBER) המוצר, הדגם והמספר הסידורי

 הזכויות בממכר .9

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הממכר יהפוך לקניינו של המזמין, עם התשלום עבורו, וכי  9.1
. על אף האמור בסעיף זה, לספק ו/או לצד שלישי )ג'( לא תהיה כל זכות בממכר או בקשר לכך

זכויות המזמין בתוכנה הנרכשת כחלק מהממכר, תהיינה בהתאם לחוק הנוגע לתוכנות אלו 
 ולהוראות יצרן התוכנה.

 אחריות וביטוח .10

הספק יהיה אחראי בלעדית על טיב השירותים שיעניק למזמין, על פי הסכם זה ולהתאמתם  10.1
 המלאה לדרישות המזמין ולצרכיו.

אחראי על פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, למעט נזק עקיף, שיגרם תוך כדי או הספק יהי  10.2
עקב מתן השירותים ו/או אי מתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויותיו, על פי הסכם זה, מכל 

סיבה שהיא לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות המזמין, ו/או עובדיה ו/או תלמידיה ו/או מי 
חייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מטעמה, והספק מת

 כאמור.

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל,  10.3
או כל הפסד אחר שייגרם למזמין, לרבות כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדו ו/או מפסק דין או 

דו, ובכל מקרה שהמזמין יחויב בתשלום פיצויים, או בכל תשלום אחר פסק בורר שייפסק כנג
בקשר לתביעה כזו, מתחייב הספק לשלם מידית עם קבלת הדרישה, כל סכום כזה למזמין או 
במקומו של המזמין, וכן מתחייב הספק לשאת בכל ההוצאות שהמזמין יחויב בהם בקשר או 

ט עו"ד. התחייבותו של הספק כאמור בס"ק זה כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכ"
מותנית בכך שהמזמין ימסור לספק הודעה, בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה כאמור, 

יאפשר לו להתגונן כנגדה, ישתף עם הספק פעולה ולא יתפשר או יביא לסיומה ללא הסכמת 
 הספק, מראש ובכתב.

סכם זה, ינקוט בכל האמצעים הדרושים ע"מ כן מתחייב הספק כי במהלך מתן השירותים לפי ה 10.4
 למנוע כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור.

הספק מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על השירותים  10.5
 שיבוצעו על ידו, לפי הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהל החלים על השירותים.

להיענות לכל דרישת ממונה הבטיחות של המכללה, או מי מטעמו בנוסף לאמור, מתחייב הספק  10.6
הנוגעות להוראות ו/או נהלי בטיחות השרירים באתר המכללה ולפעול על פיהם, כל משך שהייתו 

 באתר המכללה.

לא יהא בסיומו של הסכם זה, כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם,  10.7
 ות הנגזר מהסכם זה, או קשורה אל אחד מהם, או שניהם.נובעת מהסכם זה ו/או מהשיר
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מבלי לגרוע מאחריות הספק, על פי דין ועל פי הסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים על  10.8
כמפורט באישור עריכת הביטוחים  םחשבונו, בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ביטוחי

 בלתי נפרד ממנו.כחלק )להלן: נספח ד' לחוזה(  נספח ד'בהמצורף 

זה, את אישור עריכת הספק מתחייב להמציא לידי המזמין, יחד עם הגשת הצעתו למכרז  10.9
, כשהוא חתום בידי המבטח. הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוחים

ביטוחים, הינה תנאי סף מתלה ומקדמי לעריכת מתן השירותים והמזמין יהיה רשאי למנוע 
 שירותים, באתר המכללה ובכלל, והיה אם אישור כאמור, לא הומצא כנדרש. מהספק ביצוע ה

יום לפני תום תקופת הביטוח, מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין, אישור  14 -לא יאוחר מ 10.10
בגין הארכת תוקפו של הביטוח בשנה נוספת. הספק מתחייב לשוב  ,בנוסח נספח ד'עריכת ביטוח 

עוד ההסכם בין הספק וחים במועד הנקוב, מידי שנת ביטוח וכל ולהפקיד את אישור עריכת הביט
 בתוקף. למזמין

לא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין גבולות האחריות ומובהר בזאת כי  10.11
גבולות אלו, הינם בבחינת דרישת "מינימום" הכרחית המוטלת על הספק. עליו לבחון את 

 אחריות בהתאם לכך.חשיפתו לחבות ולקבוע גבולות 

. על ד' לספק לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה לעניין גבולות האחריות המצוינים בנספח 10.12
 הספק מוטלת האחריות לבחון חשיפתו /ה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

 הספק פוטר את המזמין ו/או הבאים מטעמו מכל אחריות לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו )או 10.13
שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה( על פי הביטוח הנערך 

כאמור, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי הנ"ל בגין נזק כאמור. האמור בדבר "פטור 
 מאחריות" לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

שיומצאו ע"י הספק, והספק מתחייב לבצע כל  המזמין יהא רשאי לבדוק את אישורי הביטוחים 10.14
 שינוי, ע"מ להתאים את התחייבויותיו למזמין על פי הסכם זה.

הספק מתחייב למלא אחרי כל תנאי מתנאי הפוליסה ככתבן וכלשונן, לשלם את דמי הביטוח  10.15
במלואם ובמועדם ולוודא כי פוליסות הביטוח תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. כמו כן 

תחייב הספק למנוע כל מעשה שיש בו בכדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים וכן לשתף פעולה מ
עם המכללה והבאים מטעמה, ככל שיידרשו, לשם שמירה על זכויותיהם ובכלל זה להודיע בכתב 

 למבטח, מיד עם היוודע לו על התרחשות אירוע העלול לשמש בסיס לתביעה על פי הביטוחים.

 הפרות וסעדים .11

א עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באספקת הציוד ל 11.1
יום, מיום קבלת התרעה בכתב  15המבוקש ובין אם טרם החל בכך ולא תיקן את ההפרה, תוך 

מהמזמין, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו להפסיק מידית את ההתקשרות עם הספק, או כל חלק 
נוספת ולבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי  ממנה, ללא התראה

 כאמור בהסכם זה, או על פי כל דין.

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, יהיה רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות, או כל חלק  11.2
ממנה, בהודעה לספק, ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכות 

 ין לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי כל דיןהמזמ

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות סבירה כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן,  11.3
מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי האספקה, בין אם התחיל באספקת הציוד 

א"ל למזמין. הודיע הספק כאמור, רשאי המבוקש ובין אם לאו, יודיע על כך מיד ובעל פה, ובדו
 המזמין לפי שיקול דעתו, להפסיק את ההתקשרות עם הספק, או כל חלק ממנה.

בכל מקרה של ביטול הסכם זה, מתחייב הספק להמשיך באספקת הציוד המבוקש אשר הוזמן  11.4
 ע"י המזמין, אלא אם כן החליט המזמין אחרת והודיע על כך בכתב לספק.

ת עם הספק, כולה או מקצתה, ומכל סיבה שהיא, רשאי המזמין, להתקשר הופסקה ההתקשרו 11.5
 בהסכם לאספקת הציוד, עם ספק/ים אחר/ים ובאופן מידי.
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אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לכל סעד אחר, על פי הסכם זה, או על פי כל  11.6
 דין, בגין ההפרה.

 כמצוין בפעולה לנקוט המזמין רשאי ויהא ההסכם של יסודית להפרה הבאים העניינים ייחשבו 11.7
 :להלן

 ולאחר, ההסכם בביצוע מתרשל הספק לפיה דעתו להנחת הוכחות המפקח בידי כשיש 11.7.1
 .ההתרשלות לתיקון הביאה לא בכתב שהתראה

 בביצוע משנה ספק העסיק או, לאחר, מקצתו או כולו ההסכם את הספק הסב 11.7.2
 ורק אך שיינתנו) המפקח או/ו המזמין בהסכמת שלא ,זה הסכם לפי התחייבויותיו

 .ם/לדעתו בניגוד או(, בכתב

 של בשמו אחר אדם או שהספק דעתו להנחת הוכחות המזמין או/ו המפקח בידי יששכ 11.7.3
 להסכם בקשר כלשהי הנאה טובת או מענק, שוחד כלשהו לאדם הציע, מטעמו או, הספק

 .ההסכם בביצוע הכרוך דבר לכל או, זה

 15התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא תיקן את הטעון תיקון בתוך הפר הספק  11.7.4
מגובה ההזמנה  5%יום ממתן ההודעה על ידי המזמין, זכאי המזמין לפיצוי מוסכם של 

 טבלת פיצויים מוסכמים. – 11.8ובנוסף כמפורט בסעיף 

  SLAמוסכמים/ יים וט ב ל ת פיצ 11.8
  

 פיצוי חריגה דרישות ההסכם הנושא
לא סופק ביום הנקוב  מוגדר בהסכם מועד אספקה

 בהסכם זה
מעלות  $0.3% או  300

הגבוה מבין  -ההזמנה
השניים, בגין כל יום 

 פיגור
פתרון תקלה מתמשכת 

או החלפה קבועה של 
 הציוד

בגין כל יום ₪  250 קנס בגין כל יום איחור ימי עבודה 7תוך 
פיגור עבור כל ממכר 

 עם תקלה
 

הינם פיצויים מוסכמים  והינם נזק מוערך מראש של הנזקים שייגרמו   11.8פי סעיף הפיצויים על 
הסכם זה וגביית   למזמין בגין איחור באספקת הציוד המבוקש, או בגין הפרה אחרת של הוראות

 הסכומים מהספק, ע"י המזמין תיעשה בלא צורך בהוכחת נזק.

בגין  פיע על זכות המזמין לכל תרופה  אחרת,( כדי להש11.8אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה )
הפרת ההסכם, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר  לפיצויים המוסכמים, 

אף אם נגבו בדרך שך קיזוז או חילוט הערבות הבנקאית. מבלי לגרוע מזכויות המזמין, לפי 
כולל סכום הפיצויים המוסכמים,  הסכם זה, או על פי כל דין, רשאי המזמין לקזז כל סכום,

 שחייב לו הספק, מכל סכום שהוא חייב  לספק.

 הסבת ההסכם ואיסור המחאת זכויות .12

הספק אינו רשאי להסב את ההסכם כולו, או כל חלק ממנו לאחר/ים ואינו רשאי להעביר את  12.1
במישרין ובין זכויותיו וחובותיו על פי ההסכם, כולן או מקצתן לאחר/ים בכל דרך שהיא, בין 

 בעקיפין, מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת המזמין לכך, ובתנאים שיקבע המזמין.

נתן המזמין הסכמתו כאמור לעיל, אין הסכמתו פוטרת את הספק מהאחריות למילוי כל  12.2
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 גבייה וקיזוז .13

על פי כל דין, יהא הספק חייב  נשא המזמין בתשלום כלשהו החל על הספק, בין ע"פ ההסכם ובין 13.1
להחזירו למזמין ובאופן מידי, ו/או מיד כשיידרש לעשות כן ע"י המזמין והכל בצירוף הפרשי 

 הצמדה וריביות.
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המזמין רשאי לנכות, לחלט, או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו לספק בין לפי ההסכם, ובין  13.2
מאת הספק, בין ע"פ הסכם זה ובין על פי בדרך אחרת כלשהי, כל סכום המגיע לו, או שיגיע לו, 

כל התקשרות אחרת ביניהם, ללא צורך במתן הודעה כלשהי, בגין ביצוע הניכוי החילוט או 
 הקיזוז.

 מזמין - יחסי ספק .14

עובדיו, אינם ולא יחשבו לכל עניין ודבר כעובדי במזמין, ו הספק וכל מי מטעמו, לרבות מנהליו 14.1
ו כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין או מי מטעמו ובין הספק אלא כקבלן עצמאי בלבד ולא יחול

 או מי מטעמו לשום דבר ועניין.

הספק מאשר כי עובדיו מועסקים על ידו בלבד וכי בעבודתם על פי הסכם זה אין משום קשירת  14.2
זכויותיהם על  איחסי עובד ומעביד בין עובדיו ובין המזמין הספק מתחייב לשלם לעובדיו את מלו

 .(המצורף לחוזהדין )נספח ח'  פי כל

לעיל, מתחייב הספק לשלם לעובדיו ו/או בגינם לפי העניין,  מבלי לפגוע בכלליות האמור 14.3
משכורת, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, תשלום לקרן פיצויים, דמי חופשה, 

נסיעות, דמי מחלה ודמי לידה, לרבות הפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ו/או צווי הרחבה, וכל 
שלומו, על פי הוראות כל דין, ו/או הסכם ו/או הסכם תשלום לעובד, או בגינו שהוא חייב בת

 קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף זה.

כן מוצהר ומוסכם בזאת, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי  14.4
 סעובד מעביד, בין המזמין לבין מי מעובדי הספק, יחשבו זכויותיו של העובד כאמור על בסי

כפי שהוא נקבע מעת לעת, והספק יהיה חייב להשיב למזמין כל סכום ששולם לו  "שכר מינימום"
 ביתר.

 כוח עליון .15

כל אי מילוי או עיכוב בביצוע של התחייבות כלשהי על ידי צד כלשהו, הנובעים מסיבה של "כוח  15.1
עליון", שלא הייתה לאותו צד שליטה עליהן ולא יכול היה לצפתן, ולא הייתה לו כל אפשרות 

 גבר עליהן ו/או למנען, לא יהווה ולא יחשב כהפרת הסכם על ידי אותו צד.להת

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כנסיבות של "כוח עליון" תחשבנה בין היתר, ככול  שהן  15.2
רלוואנטיות ומתייחסות לביצוע העבודות/התחייבויות נשוא הסכם זה: גיוס כללי של כוחות 

מתיחות ו/או מלחמה כוללת, מעשי חבלה, ברקים, שיטפונות, הביטחון, גיוס כללי בעטיה של 
רעידות אדמה, צונאמי וסערות, שביתות והשבתות כלליות במשק ו/או בתחום חיוני המשתק 

 כליל את פעולתם הכלכלית של מי מהצדדים לחוזה/ הסכם זה.

 ביצוע ערבות     .16

הספק בידי המכללה ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הספק הזוכה על פי ההסכם, יפקיד  16.1
. ערבות תחודש מידי שנה ולכל תקופת ההתקשרות, כך שסכום כל לשנה₪  9,000בסך של  ביצוע

 ₪. 36,000תקופת ההתקשרות מגיע לסך של 

יפקיד הספק הזוכה באופן מיידי עם פקיעת ערבות מכרז שתוקפה , ₪ 9000את הערבות בסך  16.2
 ואילך.   31.10.16ועד  1.11.15שנה תהיה תחל מיום . דהיינו ערבות ביצוע ל31.10.15-יהיה ב

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של התחייבות הספק להסכם זה, לרבות  16.3
 האמור, תשמש לאחריותו למילוי כל הוראות הסכם זה, מבלי לגרוע מכלליות התחייבות הספק

מילוי תנאי  כל הפרה או הערבות להבטחה ולכיסוי כל נזק העלול להיגרם עקב או בקשר עם
 או מקצתו, כלשהו מתנאי הסכם זה. בכל  מקרה כאמור ניתן יהיה לגבות את סכום הערבות כולו

 בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו את כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות כאמור.

 הוראהאין במתן הערבות או בפירעונה כדי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף בגין הפרתה של  16.4
על  זה או אי עמידת הספק בהתחייבויותיו להבטחת ביצוע התחייבויות הספק מהוראות הסכם

 פי הסכם זה.
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 סמכות שיפוט .17

בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של הסכם זה,  מחלוקתכל  17.1
 שבע.-תובא להכרעתו של בית המשפט המוסמך בעיר באר

 הודעות

מן האמור בהסכם זה לעיל, הרי שכל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב  מבלי לגרוע 17.2
בדואר  ,שעות מעת שנשלחה לצד השני על פי כתובתו הרשומה כדלקמן 72כאילו נמסרה בתוך 

שעות אם נמסרה ידנית, או נשלחה בפקס, או בדואר אלקטרוני בשעות  24רשום, או בתוך 
 העסקים וימי העסקים המקובלים.

 זמין: מכללת קייהמ
 הספק: כאמור במבוא להסכם זה.

 שונות .18

, לא ספקאו הימנעות מפעולה בין בכלל ובין במועדה מצד המכללה או ה הנחהשום ויתור,  18.1
על פי הסכם זה, או על פי דין, ולא ישמשו מניעה  ספקעל זכויות המכללה או ה ייחשבו כוויתור 

 לכל תביעה.

 רק אם נערך בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים. כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף 18.2

 כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של הסכם זה,  18.3
 תובא להכרעתו של בורר שזהותו תוסכם בין הצדדים.

  כתובות הצדדים

 שבע בע"מ )חל"צ(-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, בבאר -המזמין 

 שבע-, באר6יצני רח' עזריאל נ 

 

 ____________________________________________  -הספק     

 

 ולראייה באנו על החתום

 

_________________________  _______________________ 

 הספק המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
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 טכני מפרט – נספח א'

 MT (1)מארז  –תצורת מחשב נייח 

 סוג פריט

 Intel V-Pro -תמיכה מלאה ב לוח אם

 מעבד
 Intel V-Pro -תמיכה מלאה ב

Intel Core i7-4790, Quad Core, 3.6 GHz, 8 MB Cache, w/HD Graphics 4600, 
Haswell 

chipset Q87 

 זיכרון
8 GB DDR3 (2X4 GB) 1600 MHz Non-ECC 

 GB 32תמיכה עד 
 TB 3.5 inch Serial ATA 3, 7200 Rpm 1 דיסק קשיח
 כולל תוכנת צריבה וצפייה  DVD +/- RW Drive Multi Zone כונן אופטי

 DVI -אפשרות המרה ל  VGAמובנה כולל יציאת  כרטיס מסך
 מובנה כרטיס קול

 mbps 100/1000מובנה    כרטיס רשת
 אופטי עם גלגלת  USB עכבר

 USB מקלדת

 מסך

Led 
 ,  wide   ,22לפחות "

 1920X1080  HDרזולוציה  )לפחות(  
 VGA  -ו   DVIיציאות: 

 כולל/ללא פיבוט
 Dell,   HP/Compaq,  Lenovo,  IBMיצרן זהה ליצרן המוצע במחשב:   יצרן מסך

 כולל רמקול פנימי

 USB רמקולים חיצוניים
 יצרן זהה ליצרן המוצע במחשב

 Windows 8  Pro 32/64 Bit מערכת הפעלה
 Dell,   HP/Compaq,  Lenovo,  IBM יצרן

 באתר המכללה NBDשנים  4 אחריות

 אופציונליות  תוספות

 עברית, אנגלית, ערבית שפות 3 -חריטה ב
 כולל מתאם SSD 256 GBדיסק קשיח    SSDדיסק 

 זיכרון
8 GB DDR3 1600 MHz Non-ECC 

 **   2X8 GBזיכרון יכיל  GB 16**  מחשב שיוזמן עם  
 NVidia GT 730 2 GB כרטיס מסך

 מסך

Led 
 ,  wide   ,22לפחות "

 1920X1080  HDרזולוציה  )לפחות(  
 VGA  -ו   DVIיציאות: 

 Pivotפשרות  כולל א
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 SFF (2)מארז  –תצורת מחשב נייח 

 סוג פריט

 Intel V-Pro -תמיכה מלאה ב לוח אם

 מעבד
 Intel V-Pro -תמיכה מלאה ב

Intel Core i7-4790, Quad Core, 3.6 GHz, 8 MB Cache, w/HD Graphics 4600, 
Haswell 

chipset Q87 

 זיכרון
8 GB DDR3 (2X4 GB) 1600 MHz Non-ECC 

 GB 32תמיכה עד 
 TB 3.5 inch Serial ATA 3, 7200 Rpm 1 דיסק קשיח
 כולל תוכנת צריבה וצפייה  DVD +/- RW Drive Multi Zone כונן אופטי

 DVI -אפשרות המרה ל  VGAכולל יציאת  מובנה כרטיס מסך
 D CARD 210 1GB SIL H/P L  DVI VGA HDMI נוסף כרטיס מסך
 מובנה כרטיס קול

 mbps 100/1000מובנה    כרטיס רשת
 אופטי עם גלגלת  USB עכבר

 USB מקלדת
 ללא מסך

 ללא יצרן מסך
 כולל רמקול פנימי

 ללא רמקולים חיצוניים
 Windows 8 Pro 32/64 Bit מערכת הפעלה

 באתר המכללה NBDשנים  4 אחריות
 Dell,   HP/Compaq,  Lenovo,  IBM יצרן

 אופציונליות תוספות

 עברית, אנגלית, ערבית שפות 3 -חריטה ב
 כולל מתאם SSD 256 GBדיסק קשיח    SSDדיסק 

 זיכרון
8 GB DDR3 1600 MHz Non-ECC 

 **   2X8 GBזיכרון יכיל  GB 16**  מחשב שיוזמן עם  
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 תצורת מחשב נייד

 סוג פריט

 4th generation Intel Core (up to i7 processors) I5-4210/ I5-4310 מעבד

chipset Mobile Intel® QM87 Express Chipset  

 8GB DDR3L SDRAM 1600MHz; 2 slots supporting up to 16GB  זיכרון
 500GB FIPS Self-Encrypting Drive דיסק קשיח
 כולל תוכנת צריבה וצפייה    ,DVD +/- RW Drive Multi Zone DVD-ROM כונן אופטי

 Intel® Integrated HD Graphics 4600 כרטיס מסך
 Gigabit Ethernet 10/100/1000מובנה   כרטיס רשת

Wireless 
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 + Bluetooth 4.0  

Wireless 1506 (802.11g/n 1x1) 
 אופטי עם גלגלת  USB עכבר

 מולטימדיה

High Quality Speakers  
Stereo global headset  

Integrated, noise reducing array microphones  
Integrated HD video webcam  

 חריצים והרחבות

Stereo global headset jack  
Memory card reader  

Docking connector, VGA, HDMI, USB3.0 (4)  
Network connector (RJ-45), SIM card connector  

1 full (WWAN) and two half (WLAN, DDPE1) card slots  
Optional Smart Card Reader/Contactless Smartcard Reader/Fingerprint 

Reader with 34mm Express Card  
Kensington slot 

מינימום  מסך 14” HD (1366x768) Anti-Glare LED 
 cell (60Wh) Lithium Ion battery with Express Charge-6 סוללות

 Watt or 90 Watt AC Adapter 65 ספק כוח

רגולציה ותאימות 
לתקנות איכות 

 הסביבה

ENERGY STAR 5.2 (Windows OS)  
EPEAT Registered.  

BFR/PVC free9 
 Intel® vPro™ Technology’s advanced management features ניהול

 Windows 8 Pro 32/64 Bit מערכת הפעלה
 Dell,   HP/Compaq,  Lenovo,  IBM יצרן

 NBDשנים  4 אחריות

 אופציונליות  תוספות

 עברית, אנגלית, ערבית שפות 3 -חריטה ב
 SSD 500 GBדיסק קשיח    SSDדיסק 
 GB DDR3  SDRAM 1600MHz 8 זיכרון
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 הצעת מחיר הספק ע"פ המפרט וכתב הכמויות – 'בנספח 

ש"ח ללא המציע נדרש לתמחר את הממכר באופן מפורט בהתאם לכתב הכמויות. הצעת המחיר תוגש ב

יום. הנכם מתבקשים למלא בטבלה המצורפת, לכל דגם בנפרד, באופן  30מע"מ עפ"י תנאי תשלום ש+

 העלויות כולל יצרן, דגם, מפרט טכני מדויק )כולל כל הרכיבים(.ברור את 

 

 יח' MT (1)  56מארז  –מחשב נייח 
מחיר 
 יחידה

 סה"כ בש"ח 

 ופירוט הרכיבים יצרן, דגם, פריט

  

  

מחיר ליחידה  אופציונליות תוספות
 לתוספת

 

 עברית, אנגלית, ערבית שפות 3 -חריטה ב
  

 כולל מתאם SSD 256 GBדיסק קשיח    SSDדיסק 
  

 זיכרון
8 GB DDR3 1600 MHz Non-ECC 

 **   2X8 GBזיכרון יכיל  GB 16**  מחשב שיוזמן עם  
  

 NVidia GT 730 2 GB כרטיס מסך
  

 מסך
)ההפרש במחיר לעומת מסך  Pivotכולל אפשרות  

 (pivot/tiltללא 
  

 כמות משוערת תצורה

 56 )להלן נספח ב' להסכם(MT מחשבים נייחים ומסכי מחשב מארז  -1תצורה 

 17 )להלן נספח ב' להסכם( SFFמחשבים נייחים מארז  -2תצורה 

 22 )להלן נספח ב' להסכם( מחשבים ניידים
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 יח' SFF (2)  17מארז  –מחשב נייח 
מחיר 
 יחידה

 סה"כ בש"ח

 יצרן, דגם, ופירוט הרכיבים פריט

  

  

מחיר ליחידה  אופציונליות  תוספות
 לתוספת

 

 עברית, אנגלית, ערבית שפות 3 -חריטה ב
  

 כולל מתאם SSD 256 GBדיסק קשיח    SSDדיסק 
  

 זיכרון
8 GB DDR3 1600 MHz Non-ECC 

 **   2X8 GBזיכרון יכיל  GB 16**  מחשב שיוזמן עם  
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 יח' 22  מחשב נייד 
מחיר 
 יחידה

 סה"כ בש"ח

 יצרן, דגם, ופירוט הרכיבים פריט

  

  

מחיר ליחידה  אופציונליות  תוספות
 לתוספת

 

 עברית, אנגלית, ערבית שפות 3 -חריטה ב
  

 SSD 500 GBדיסק קשיח    SSDדיסק 
  

 GB DDR3  SDRAM 1600MHz 8 זיכרון
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 ממליציםו ניסיון המציע –נספח ג' 

 :( 2013-2014ך השנתיים האחרונות )לקוחות במהל 3על המציע לפרט ניסיונו עם  
 

 טלפון + נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין
 
 

  

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 הפרויקט )כספי(היקף  הפרויקט
  

  

  

  

   

 טלפון + נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין
 
 

  

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 היקף הפרויקט )כספי( הפרויקט
  

  

  

  

   

 טלפון + נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין
 
 

  

e-mail ההתקשרותסיום  התחלת ההתקשרות 

   

 היקף הפרויקט )כספי( הפרויקט
  

  

  

  
 

 הצהרת נכונות המידע לעיל )ימולא ע"י רו"ח או עו"ד(

 

_____________________ ________________ ________________ 

 חתימה חותמת שם מלא     
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 אישור קיום ביטוחים –' דנספח 

 לכבוד

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי 

 שבע בע"מ )חל"צ(-בבאר

 6עזריאל ניצני 

 

 אישור עריכת ביטוחים

הננו ____________________ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו הביטוחים 

 מכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבעלמחשבים לאספקה  3-2015הקשורים לחוזה שבמכרז פומבי  מס' 

 "המכללה"( כמפורט להלן:בע"מ )חל"צ(, )להלן: 

 

 ("המבוטח"הגוף המבוטח:________________ח"פ/ת.ז.__________________) –שם הספק/חברה 

 

 "(תקופת הביטוחתקופת הביטוח: החל מיום_________________ ועד ליום__________________)"

 

 ביטוח אחריות כלפי צד ג'

ביטוח צד ג' המכסה את אחריותו של המבוטח לרבות שלוחיו ועובדיו כלפי צד ג' כלשהו, לרבות עובדים, 

מורים, סטודנטים ואורחים ולכל באי המכללה וכל הבא מטעם המכללה או מטעם הספק, בגבול אחריות שלא 

ע, למקרה או אירוע )או סכום שווה ערך במט"ח( לתוב₪( ש"ח )במילים: שני מיליון  2.000.000-יפחת מ

ולתקופת ביטוח של שנה. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות תחלוף או שיבוב מצד המוסד לביטוח 

 לאומי. רכוש המכללה, ייחשב כצד שלישי לעניין ביטוח זה. מס' הפוליסה__________________.

 

 ביטוח אחריות מקצועית

ו של המבוטח, בגין נזק שייגרם כתוצאה מהפרת כל חובה ביטוח אחריות מקצועית, המכסה את אחריות

במילים )שני מיליון ש"ח )או ₪  2.000.000-מקצועית של המבוטח, לרבות שלוחיו ועובדיו בסכום שלא יפחת מ

 סכום שווה ערך במט"ח( לאירוע, לתובע ולתקופת ביטוח של שנה. מס' פוליסה_____________.

 

 ביטוח חבות מעבידים

בות הספק כלפי כל המועסקים על ידו. גבול האחריות של המבוטח כלפי עובדיו לא יפחתו מסך של לביטוח ח

$ )במילים: מיליון וחצי דולר( )או בסכום שווה ערך במט"ח( לעובד, למקרה ולשנת ביטוח שלא 1.500,000

 _____.$ לשנה ))חמישה מיליון דולר לשנה(  מס' פוליסה_________________ 5.000.000-יפחת מ
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בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י הספק לא יהיה לביטוח כל תוקף. על כל שינוי יש לדווח 

)שבעה( ימי עבודה, במכתב בדואר רשום לפי הכתובת: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש  7למכללה תוך 

 שבע.-באר 6קיי, רחוב עזריאל ניצני 

 

 

__________                ___________________________     ____________________ 

 תאריך                        שם מלא מורשה חתימה מטעם מבטח           חתימת מורשה המבטח  

 כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים                                 

 1981 –יטוח(, תשמ"א )ב                                                   

 

_______________                                                                            __________ 

 טלפון המבטח                                                                             חותמת המבטח

 

 

 

 2סעיף ' דנספח  –הארכת תוקף הביטוח 

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן )למילוי וחתימה בעת הארכת תוקף הביטוח(:

 חתימה וחותמת חברת הביטוח              עד תאריך       מתאריך                      רשימת הפוליסות

 ביטוח אחריות כלפי צד ג'

 ביטוח אחריות מקצועית 

 ביטוח חבות מעבידים
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 ערבות המכרז –' ה נספח

 נוסח כתב הערבות
 

 
 בנק:___________                                                                               תאריך _________

  
 לכבוד,                                                                                       

 שבע בע"מ )חל"צ(-האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבארהמכללה 
 שבע -, באר6עזריאל ניצני רח' 

   
 א.נ,

 
 ערבות בנקאית מס' _____ הנדון:

 
, ₪ 5,000על פי בקשת __________________ )להלן: המבקש( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סך של 

של המכללה  3-2015פומבי למכרז , בקשר 15.06.2015הידוע ביום  )להלן: סכום הקרן(,  צמוד למדד
מכללה מחשבים נייחים וניידים ל אספקת, עבור )להלן: המכללה( האקדמית לחינוך ע"ש קיי בב"ש בע"מ

 .האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

 
 עםלפ , כפי שהוא מתפרסם מפעם15.06.2015סכום הקרן יישא הפרשים צמודים למדד הידוע ביום  .1

 המרכזית לסטטיסטיקה.הלשכה  ע"י

  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות דרישה שתועבר באמצעות  .2
 )עשרה( ימים מיום קבלת 10פקסימיליה, כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, תוך 

 דרישתכם.

לשיעורין, ובלבד שסך כל דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום סכום הערבות, יכול שייעשו  .3
 התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הינה אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים לפרט,  .4
 לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 מיום הגשת הערבות. 31.10.15עד לתאריך ערבות זו תהיה בתוקף  .5

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת להלן: .6

,  XX-XXXXXXXבע"מ....................................., מספר טלפון:  XXXXXXXXXXXבנק 
 .XX-XXXXXXXמספר פקס:  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה. .7

 בכבוד רב, 

 בנק _________ 

                                                                  _____________________         ____________ 
 

 שם מלא                 חתימה וחותמת מורשי חתימה                                                              
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 ערבות ביצוע –' ו נספח

 נוסח כתב הערבות
 

 
 בנק:___________                                                                               תאריך _________

  
 לכבוד,                                                                                       

 שבע בע"מ )חל"צ(-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר
 84536שבע -, באר6עזריאל ניצני רח' 

   
 א.נ,

 
 ערבות בנקאית מס' _____ הנדון:

 
ערבים בזה  , הח"מ, בנק____________( אנוזוכההעל פי בקשת __________________ )להלן:  .1

(, הערבות"סכום ")להלן:  (תשעת אלפים )במילים:, ₪ 9,000לסילוק כל סכום עד לסך של  כלפיכם
של המכללה  3-2015פומבי מכרז לפי ( בקשר עם התחייבויותיו הזוכה________ )שתדרשו מאת 

האקדמית מחשבים למכללה אספקה עבור  האקדמית לחינוך ע"ש קיי בב"ש בע"מ )להלן: המכללה(
 ובהסכם ההתקשרות שנחתם בעקבותיו.  לחינוך ע"ש קיי

שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית  סכום הערבות או כל חלק ממנו יוצמדו למדד המחירים לצרכן, כפי .2
 "( באופן הבא:המדדלסטטיסטיקה )להלן: "

 "2015 יוני" הינו המדד הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, מדד חודש המדד הבסיסי. 

 "יהיה המדד האחרון אשר יהיה ידוע בעת התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.המדד החדש " 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתדרשו במגבלת סכום הערבות הנ"ל, מיידית ולא יאוחר משבעה ימי  .3
עבודה מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

ר מאת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכם, ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמו
 (.הזוכה____________)

 התחייבויותינו זאת איננה מותנית ואיננה ניתנת לביטול. .4

 למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה בכל דרך מקובלת. .5

דרישתכם לתשלום יכולה להיות בחלקים והתשלום ייעשה בהתאם לדרישתכם, בכפוף לכך שסך כל  .6
 ת סכום הערבות הבסיסית.התשלומים לא יעבור א

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  .7
 חולט.

 ועד בכלל. 31.10.16ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .8

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי. .9

 :XXXXXXXXXXבע"מ שכתובתוXXXXXXXXXXXדרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק:  .10
        : XXXXXXXX מספר פקסXXXXXXXXX     מספר טלפון:

 
 

 בכבוד רב,

 ______בנק ________ 

 

     _____________________________          ____________      ___________ 

      חתימה החתימה וחותמת מורש                       תאריך                    שם מלא                   
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 אישור יצרן בעניין נציג מורשה –' ז נספח

 לכבוד
 שבע-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר

 )להלן: "המכללה"(
 
 
 
 
 

 אישור יצרן בעניין נציג מורשההנדון: 
 

 
 

 מאשרים בזאת כדלקמן:אנו הח"מ חברת______________________________________, 

 

האקדמית  מחשבים למכללה. הספק_______________)להלן: "הספק"( שהגיש לכם הצעה לאספקה 1

, הינו נציג מורשה שלנו בדרגת 3-2015במסגרת המכרז שמספרו לחינוך ע"ש קיי באר שבע, 

_________________, ומוסמך למכור ולספק את הציוד מתוצרתנו, בכמות המפורט בהצעתו למכרז במהלך 

 חודשים( כמוגדר במכרז. 48שנים )ה ארבע

. אם תקבלו את הצעת הספק למכרז, הננו מתחייבים כלפיכם למתן אחריות לציוד מתוצרתנו כמפורט 2

חודשים( ומתחייבים לתמיכה בחברה ומתן אחריות, שירות ותחזוקה כנדרש  48שנים ) 4ופה של בהצעה לתק

 ממנה לפי תנאי המכרז, לרבות אספקת חלקי חילוף, הדרכה וגיבוי. 

. במקרה שהחברה תפסיק לשמש נציג מורשה שלנו לאחר שתקבלו את הצעתו למכרז או תפסיק לקיים את 3

התחייבותה לספק לכם אחריות, שירות ותחזוקה לפי תנאי המכרז, מכל סיבה שהיא, הננו מתחייבים לספק 

ד לסיום תקופת לכם, ללא תשלום, תמיכה בציוד מתוצרתנו, שיסופק לכם על ידי החברה במסגרת המכרז, ע

 שנים ועד לתקופה של חמש שנים במידה ותקופת האחריות תוארך מול הספק בהתאם. 4האחריות של 

 

 __________________                                          תפקיד:_______________מורשה חתימה(:( שם

 

 חתימה וחותמת:______________________  תאריך:__________________                                 
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 אי תחולת יחסי עובד מעביד –מערכת היחסים בין הצדדים  -נספח ח' 

 

 יחסי הצדדים מבוססים אך ורק על פי הסכם זה. .1

 עובדי הקבלן יהיו אך ורק עובדי  הקבלן ולא עובדי המכללה. .2

מובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין העובדים שיעסיק הקבלן לבין המכללה, על הקבלן  .3

בלבד יחולו כל המסים ותשלומי החובה האחרים, שמעביד חייב לשלם ביחס לעובדיו, בהתאם לכל 

בה עם תשלום, פיצוי או הט בקשר דין ונוהג והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו, 

 אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו.

מובהר בזאת כי אם יתברר למכללה כי הקבלן מעסיק עובדים בניגוד לתנאי ההעסקה כפי שצוין  .4

  בחוזה ואינו מקפיד לשלם לעובדיו את זכויותיהם המלאות, יהווה העניין עילה הפסקת ההסכם

 וביטולו, ויגרור אחריו קנסות. 

שיפוטית(, כי  ם מסיבה כלשהי ייקבע ע"י ערכאה מוסמכת )שיפוטית/מעיןמוסכם ומובהר בזה כי א .5

מתחייב לשפות  הקבלן מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין מי מעובדי הקבלן לבין המכללה, אזי

לרבות שכ"ט עו"ד  בצירוף מע"מ כדין.  ולפצות את המכללה בגין כל סכום בו תצטרך המכללה לשאת,

 קבלת דרישה מטעם המכללה.  זאת מיד לאחר
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 לאספקת מחשבים נייחים וניידים ומסכי מחשב הודעה על הארכת הסכם –' נספח ט

 

 שנערך ונחתם במכללת קיי ביום _______ לחודש _______שנת _______.

   שבע בע"מ )חל"צ(-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  בבאר        בין :      

 511262669, באר שבע,                     ח.פ. 6מרח' עזריאל ניצני                       

 )להלן: "המכללה"(                                                                     מצד אחד                       

 __________________________                  לבין:

 ח'_____________________ ח.פ._____________מר                     

 )להלן: "הספק"(                                                                         מצד שני                     

האקדמית מכללה ל ומסכי מחשב ם וניידיםימחשבים נייחוהספק הנו הזוכה בהצעה לאספקה   הואיל:

 בע"מ )חל"צ( י באר שבעלחינוך ע"ש קי

 לשנה נוספת. 3-2015המשיך בקשר עם הספק בנוגע למכרז וברצון מכללת קיי ל  והואיל:

 והצדדים מעוניינים לפעול בהתאם להוראות הסכם זה.  והואיל:

 ההתקשרות עם והספק מאשר בזאת כי קיבל את הצעת הסכם זה להאריך בשנה נוספת את   והואיל:

 כי מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גםהמכללה. מאשר בעצם 

 בתקופת הארכת החוזה, והתמורה עבורם תהיה בהתאם לתשלומים שהספק יצטרך לקבל מאת

 כפי שהיה בתוקף מהשנה המכללה בגין האספקה והשירותים שהוא ימשיך ליתן למכללה,

 הקודמת, זאת על פי האמור בהסכם זה.

 ים על החתום:ולראיה באו הצדד

 

______________________                                         __________________________ 

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי                                                           הספק

 שבע בע"מ )חל"צ(-בבאר                


