מחלקת מכרזים
חוזה למכרז סגור  1-4112לאספקה ,התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
שנערך ונחתם במכללת קיי ביוםֹ________ לחודש_______ שנת_________
 -מצד אחד

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

 -מצד שני

רח'_____________
על ידי___________
(להלן" :הספק הזוכה")
והואיל:

והספק הוא הזוכה במכרז לאספקה ,התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים

 ,Pure IPומערכות נלוות

משלימות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע;
והואיל:

והואיל:

והספק עוסק באספקה ,התקנה ,הטמעה ,תחזוקה ,שינויים ושיפורים במערכות דוגמת המערכת נושא
הסכם זה .והספק מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,הכישורים ,המומחיות ,כוח האדם ,הציוד ,תוכנות
המחשב והיכולת המקצועית והכלכלית ,והוא נציג מורשה של יצרן המערכת ,ויש ברשותו את
האמצעים ,הרישיונות ,האישורים ,ההרשאות הנדרשים ממנו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל
פי דין;
והספק מעוניין להתקשר עם המכללה בהסכם לביצוע הפרויקט ,והמכללה מעוניינת ,על יסוד הצהרותיו
והתחייבויותיו של הספק בחוזה זה ,להתקשר עם הספק בהסכם לביצוע הפרויקט ,כמפורט בחוזה זה.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא ופרשנות
 .1.1המבוא והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.4במקרה של סתירה שאינה ניתנת ליישוב בין האמור בגוף החוזה לבין האמור בנספחים ,לפנות לרכש.
 .4הגדרות
 .4.1למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:
" .4.4המכללה" או "המזמין" – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע.
" .4.2ועדת המכרזים" – ועדת המכרזים של המכללה.
" .4.2החוזה" – החוזה המצורף למכרז זה ויתר הנספחים.
" .4.2הספק" או "הזוכה" – הספק שייבחר כזוכה במכרז.
1עמוד

חתימה בר"ת________________________

" .4.2הפרויקט" – אספקה ,התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים  ,Pure IPובכלל זה הפעלה של המערכת באתרי
המכללה ,וכן תיעוד ,הטמעה ,מתן אחריות ,אספקת שירותי תחזוקה וביצוע שינויים ושיפורים ,וכל הפעולות,
המטלות והשירותים הנדרשים מהספק בהתאם למפרט הטכני ,כתב הכמויות ויתר הוראות החוזה.
" .4.2אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של המכללה שכתובתו WWW.KAYE.AC.IL:תחת הכותרת
"מכרזים".
" .4.2טופס הצעת המחיר" – כתב הכמויות המצורף כנספח א' לחוזה.
" .4.2המרכזייה" או "המערכת" – מרכזית  ,Pure IPהמערכות הנלוות ,ציוד הקצה וכל הפריטים ,המרכיבים,
המאפיינים והדרישות הקבועים במפרט הטכני.
" .4.11מרכזית  – "Pure IPמערכת מיתוג תקשורת מבוססת  ,IPבעלת יכולת להתחברות לרשת תקשורת ומספקת
יכולות טלפוניה.
" .4.11מערכות משלימות" או "מערכות נלוות" – מערכות עצמאיות המחוברות למרכזייה ,בעלות ממשק משתמש
בעברית ,המאפשרות תכונות ויכולות שאינן מובנות במרכזייה עצמה.
" .4.14כתב הכמויות" – כתב הכמויות המצורף בנספח א' לחוזה.
" .4.12אתר המכללה"  -אתר אחד בלבד לצורך התקנת מערכת המרכזייה.
" .4.12נציג המכללה" – מי שמונה על ידי המכללה להיות בקשר עם הספק כמצוין בסעיף  11לחוזה.
" .4.12נציג הספק" – מי שמונה על ידי הספק להיות נציגיו ואנשי הקשר עם המכללה לביצוע הפרויקט בהקמה
וכמנהל אחראי ,כמפורט בסעיפים  2ו 2-לחוזה.
" .4.12הקמה" – אספקה ,התקנה והפעלת המערכת ,וכל המטלות והפעולות הנדרשים מהספק על פי החוזה עד
למתן אישור קבלת המערכת כמפורט בסעיף  14עד  12לחוזה.
" .4.12שירותי תחזוקה" – כמוגדר בסעיף  12לחוזה.
" .4.12מנהל מערכת" – אדם אחד או יותר שמונו על ידי המכללה לנהל את תצורת המרכזייה והמערכות
המשלימות .הספק ימסור למנהל המערכת את סיסמת הגישה להגדרות המערכת.
" .4.12תיק מרכזיה" (תוכניות מרכזיה) – ב 4-עותקים – כמוגדר בסעיף  12לחוזה.
" .4.41תקופת בדק" – התקופה בה המערכת אמורה לפעול ללא תקלות כאמור בסעיף  12.14לחוזה.
 .2נספחים
 .2.1הנספחים לחוזה ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,הם:
2.1.1
-

נספח א' – כולל:
טופס הצעת המחיר/כתב כמויות
הצעת מחיר  %להנחת יצרן
הצעת מחיר לשנות שירות ותחזוקה החל מהשנה השישית ועד העשירית.

 -טפסים למילוי פרטים ואישורים.
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2.1.4

נספח ב' – נוסח ערבות ביצוע

2.1.2

נספח ג' – נוסח אישור על קיום ביטוחים
חתימה בר"ת________________________

2.1.2

נספח ד' – טופס הארכת חוזה התקשרות

 .2.4מעת לעת ,רשאים הצדדים ,בהסכמה ,לערוך שינויים ועדכונים בנספחים ,ותוקפם יהיה מחייב ובלבד שנערכו
בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.
 .2.2במעמד חתימת החוזה ימציא הספק למכללה ערבות ביצוע כמוגדר בסעיף  11למכרז ואישור על קיום
ביטוחים כמפורט בסעיף  41לחוזה.
 .2מהות ותקופת ההתקשרות
 .2.1הספק יבצע את הפרויקט באופן רצוף ,בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ,לרבות לוחות הזמנים הקבועים בו,
בהתאם להנחיות המכללה ועל פי כל דין ,כמפורט בכתב הכמויות והמפרטים.
 .2.4תקופת ההתקשרות היא מיום חתימת החוזה ועד תום  2שנים ( 21חודשים) ממועד החתימה.
 .2.2למכללה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנים נוספות ובסך הכול עד  11שנים (141
חודשים) .דהיינו החל מהשנה השישית עד העשירית .האריכה המכללה את תקופת ההתקשרות ,יחולו הוראות
החוזה במלואן גם בתקופת ההארכה( .להלן :נספח ד' – הארכת חוזה התקשרות).
 .2.2המחיר שישולם עבור הארכת ההתקשרות יהיה בהתאם להצעת המחיר הנקוב בהצעת הספק( .נספח א' לחוזה).
התשלום י שולם לאחר חתימה על הארכת חוזה ועמידה של הספק בכל התחייבויותיו מתוקף חוזה זה.
 .2הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כי:
 .2.1הינו ,ויהיה במשך כל תקופת ההתקשרות ,בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים והיכולת המקצועית
והכלכלית ,לרבות כוח האדם המקצועי ,הציוד ותוכנות המחשב  ,הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי
חוזה זה במיומנות ,ביעילות וברמה מקצועית מעולה.
 .2.4הספק קרא את הוראות החוז ה ,והן מובנות לו ומוסכמות עליו ,ואין מניעה על פי החוזה ,על פי דין או מניעה
אחרת ,לרבות לגבי עובדי הספק או המועסקים על ידו בביצוע הפרויקט ,להתקשרותו בחוזה ולביצוע
התחייבויותיו על פיו ,והוא לא יקבל על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כאמור.
 .2.2הספק יבצע את התחייבויותיו על פי החוזה במיומנות ,ביעילות ,ברמה מקצועית מעולה ובנאמנות ,לשביעות
רצוננו המלאה ,ובהתאם להנחיות שיינתנו לו על ידי המכללה מעת לעת.
 .2.2הספק ימלא אחר הוראות הדין החלות עליו כמעסיק וספק ,מתקין ומתחזק מרכזיות טלפונים ,לרבות הוראות
שכר מינימום ,תשמ"ז 1222-והוראות לגבי בטיחות בעבודה.
 .2.2בידי הספק בכל תקופת ההתקשרות ,האמצעים ,האישורים ,ההרשאות ,הרישיונות ,ובכלל זה זכויות יוצרים,
פטנטים ,מדגמים ,סימני מסחר וסודות מסחריים ,הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי דין ,ואם
יידרשו נוספים יפעל על חשבונו לקבלתם .מבלי לגרוע מהאמור ,אין בביצוע החוזה על ידו כדי להפר זכויות של
צד שלישי ,לרבות זכויות קניין רוחני והוא לא ישתמש בתוכנות ,מידע או נתונים באופן שיהווה הפרת זכויות
כאמור.
 .2.2הספק קיבל ויש בידו את המידע הנדרש לביצוע הפרויקט ,בדק ,למד והבין את דרישות המכללה ואת צרכיה
ב קשר לפרויקט ,והוא התקשר בחוזה זה עקב מסוגלותו למלא את התחייבויותיו על פיו ,והוא מסכים כי
התמורה הקבועה בחוזה היא התמורה המלאה והבלעדית לו יהיה זכאי בגין ביצוע הפרויקט ,ועל יסוד
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בדיקותיו שוכנע כי התמורה האמורה מהווה תמורה ראויה עבור ביצוע הפרויקט.
 .2.2הספק מוסמ ך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי דין להתקשר בחוזה זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו,
והחתומים על חוזה זה בשם הספק הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת את הספק.
 .2.2ידוע לו כי המכללה התקשרה עמו בחוזה זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו כמפורט בחוזה ,וכי אי דיוק ,אי
נכונו ת או אי שלמות באישוריו והצהרותיו או אי קיום התחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין ,לרבות אי
עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה ,עלולים לגרום למכללה נזק חמור.
 .2מערכת היחסים בין הצדדים – אי תחולת יחסי עובד מעביד
 .2.1יחסי הצדדים מבוססים אך ורק על פי הסכם זה.
 .2.4עובדי הספק יהיו אך ורק עובדי הספק ולא עובדי המכללה.
 .2.2מובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין העובדים שיעסיק הספק לבין המכללה ,ועל הספק בלבד
יחולו כל המסים ותשלומי החובה האחרים ,שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו ,בהתאם לכל דין ונוהג והוא
בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו ,בקשר עם תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע
הסכם זה או סיומו.
 .2.2מובהר בזאת אם יתברר למכללה כי הקבלן מעסיק עובדים בניגוד לתנאי ההעסקה כפי שצוין בחוזה ואינו
מקפיד לשלם לעובדיו את זכויותיהם המלאות ,יהווה העניין עילה להפסקת ההסכם וביטולו.
 .2.2מוסכם ומובהר בזה כי אם מסיבה כלשהי ייקבע ע"י ערכאה מוסמכת (שיפוטית/מעין שיפוטית) ,כי מתקיימים
יחסי עובד ומעביד בין מי מעובדי הספק לבין המכללה ,אזי הספק מתחייב לשפות ולפצות את המכללה בגין כל
סכום בו תצטרך המכללה לשאת ,לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין .זאת מיד לאחר קבלת דרישה מטעם
המכללה.
 .2יחסי ספק ועובדיו
 .2.1הספק יבצע את הפרויקט באמצעות עובדיו ,תוך פיקוח מקצועי ומינהלי עליהם ,תדרוכם והנחייתם ,ומבלי
לגרוע מהתחייבויותיו של הספק ומאחריותו על פי החוזה.
 .2.4העובדים יהיו מיומנים ,מקצועיים ומנוסים בתחומם ,בעלי רישיון או תעודת הסמכה מתאימים ,ככל שנדרש,
בקיאים בצרכי המכללה ,במאפייני הפרויקט ובטכנולוגיות הנדרשות למימושו.
 .2.2המכללה תהיה רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לדרוש מהספק להחליף עובד מעובדיו ,והספק
ימלא את הדרישה באופן מיידי מבלי לשבש את רצף העבודה לביצוע הפרויקט במכללה על פי החוזה ,לרבות
עמידה בלוחות זמנים.
 .2מנהל הפרויקט/נציג מטעם הספק
 .2.1כמנהל פרויקט ישמש מי שמונה על ידי הספק ומינויו אושר על ידי המכללה.
 .2.4מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון וכישורים מתאימים למילוי התפקידים המפורטים בחוזה ,והוא יהיה אחראי
על הקמת המערכת על ידי הספק בהתאם לחוזה ,וישמש כבא כוחו של הספק מבלי שהדבר יגרע מהתחייבויותיו
של הספק ומאחריותו על פי החוזה .פנייה של הספק למכללה בנושא הקמת המערכת תעשה באמצעות מנהל
הפרויקט .פנייה או הודעה של המכללה למנהל הפרויקט תיחשב כפנייה או הודעה לספק.
 .2.2מנהל הפרויקט יפקח ,י דריך וינחה את העובדים בביצוע הפרויקט ,יעבוד בשיתוף פעולה ובתאום מלא עם נציג
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המכללה ,יהיה כפוף להוראות ולהנחיות שיינתנו לו על ידי נציג המכללה.
 .2.2הספק לא יחליף את מנהל הפרויקט אלא אם כן קיבל אישור מטעם המכללה לכך ובכתב מראש.
 .2.2על פי דרישת המכללה ,יחליף הספק את מנהל הפרויקט ללא דיחוי.
 .2.2נבצר ממנהל הפרויקט למלא את תפקידו או להמשיך ולמלא את תפקידו ,מסיבות שאינן תלויות בספק ,או
שהמכללה דרשה או אישרה את החלפתו ,ימנה הספק מנהל פרויקט אחר ,באופן מיידי ,ובלבד שהמכללה
אישרה את המינוי .המכללה רשאית לאשר או לפסול את המינוי על פי שיקול דעתה הבלעדית.
 .2מנהל אחראי /נציג הספק על פעילות שוטפת לכל תקופת ההתקשרות
 .2.1הספק ימנה אחד מעובדיו כמנהל האחראי על פעילותו השוטפת של הספק במסגרת ביצוע הפרויקט ועל הקשר
בינו לבין המכללה ,לרבות בנושאי רכש והזמנות ,שירות ותחזוקה ,למעט פעולות בקשר עם הקמת המערכת,
עליהן יהיה אחראי מנהל הפרויקט.
 .2.4המנהל האחראי ישמש כבא כוחו של הספק מבלי שהדבר יגרע מהתחייבויותיו של הספק ומאחריותו לפי
החוזה .פנייה של הספק למכללה בנושא הפעילות השוטפת תיעשה באמצעות המנהל האחראי .פניה או הודעה
של המכללה למנהל האחראי תיחשב כפנייה או הודעה לספק.
 .2.2המנהל האחראי יפעל בהתאם להנחיות המכללה בקשר עם החוזה ובשיתוף פעולה ותיאום מלא עם נציג
המכללה.
 .2.2לא יוכל המנהל האחראי לבצע את תפקידו בדרך קבע או ארעי ,ימנה הספק באופן מיידי מנהל אחראי מחליף.
 .2.2על פי דרישת המכללה ,יחליף הספק את המנהל האחראי ללא דיחוי.
 .11נציג המכללה
 .11.1המכללה תמנה נציג מטעמה למלא את התפקידים המוטלים עליו בחוזה זה ,לשמש כאיש קשר עם הספק,
ולשמש כבא כוחה של המכללה בכל עניין המצוי בתחום אחריותו ,הכול מבלי לגרוע מאחריות המכללה.
 .11.4המכללה תעביר את שמו של נציג המכללה ואת דרכי ההתקשרות איתו לספק.
 .11הנחיה ופיקוח
 .11.1הספק יבצע את עבודות ההקמה והתחזוקה בהתאם להזמנת העבודה ולהנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי נציג
המכללה.
 .11.4נציג המכללה יהיה רשאי ,בכל עת ,לבקר ,לפקח ,לבדוק ולהשגיח על ביצוע הפרויקט ועל קיום התחייבויותיו של
הספק על פי חוזה זה ,ובכלל זה לנקוט את הצעדים ולדרוש מהספק לנקוט את הצעדים הנדרשים ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,להבטחת קיומן של התחייבויות הספק על פי החוזה .הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת
לאפשר למכללה לממש את זכויותיה על פי סעיף זה.
 .14אופן ביצוע הפרויקט
 .14.1הספק יבצע את הפרויקט במקצועיות ,ביעילות ,בזהירות ,תוך הקפדה על כללי בטיחות ושמירה על סביבת
העבודה ובשים לב לשוהים בסביבת העבודה ,בהתאם לתנאי החוזה ,לרבות לוחות הזמנים הקבועים בו ,בתיאום
מלא עם נציג המכללה ,בהתאם להנחיותיו ,לרבות לגבי מקום התקנת רכיבי המערכת ,ביטחון ובטיחות ,בהתאם
להזמנות העבודה שנמסרו לו ובהתאם לכל דין.
 .14.4הספק מתחייב ומצהיר כי הוא בקיא בחוקים ,בתקנות ובתקני בטיחות הקשורים במערכת ובביצוע הפרויקט
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ויפעל על פיהם .הספק מצהיר כי ידוע לו שכל פעולה הכרוכה בסיכון בטיחותי תתבצע בהתאם להוראות
האחראים על הבטיחות אצל הספק ובהתאם לכל דין.
 .14.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק יבצע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה ,לרבות בנוגע להקמת
המערכת ,הטמעתה ,תחזוקתה ותפעולה השוטף ,תיעוד וביצוע שינויים ושיפורים ,הכול כשהמערכת עובדת
באופן תקין במשולב עם מערכות רלוונטיות שבשימוש המכללה ,כמפורט במפרט .על אף האמור ,מובהר כי
הספק יהיה רשאי לחרוג מהוראות המפרט ,במקרים מיוחדים ואם קיבל על כך אישור בכתב מהמכללה לפי
שיקולה הבלעדי.
 .14.2הספק יספק ,על חשבונו ,את כוח האדם ,ציוד העזר ויתר האמצעים הדרושים לשם ביצוע הפרויקט בהתאם
לחוזה.
 .14.2הספק לא ישאיר ציוד ,כלים ,או חומרים באתר המכללה מתחילת ביצוע הפרויקט ועד סופה ,אלא אם קיבל את
אישורו של נציג המכללה .מובהר לספק כי הוא בלבד יהיה אחראי לשלמות ציודו ,כליו וחומריו ,וכי המכללה או
מי מטעמה לא יישאו באחריות בקשר עם השמירה עליהן או כל נזק שייגרם להם.
 .14.2הספק יפנה משטח המכללה ובכל אתר אחר את הפסולת שתיווצר כתוצאה מביצוע הפרויקט.
 .14.2הספק יפנה משטח אתר המכללה את המרכזייה הישנה וציוד נילווה אחר ,בהתאם להנחיות המכללה.
 .14.2מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי החוזה ומכל סעד העומדים למכללה ,מובהר כי בכל מקרה של הפרת
החוזה על ידי הספק ,תהיה המכללה רשאית לבצע את הפרויקט ,כולו או חלקו ,בעצמה ,או באמצעות צד
שלישי .הספק יישא בהוצאות המכללה בתוספת תקורה בשיעור .51%
 .14.2המכללה תשתף פעולה עם הספק ותעמיד לרשותו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,את המידע והנתונים המצויים
ברשותה ,והנדרשים לספק לשם ביצוע הפרויקט.
 .12אספקת רכיבי המרכזייה
 .12.1הספק יספק ,על חשבונו ,את כל רכיבי המרכזייה ,לרבות ציוד הקצה וכן כל יתר הציוד ,הכלים ,פריטי החומרה,
התוכנה וכל רכיב הנדרש גם אם אינו מפורט במפרט ,לשם ביצוע הפרויקט ,כשהם חדשים ,מאיכות מעולה
ומדגם הזהה לזה המופיע בהצעתו.
 .12.4על אף האמור לעיל ,נציג המכללה יהיה רשאי לאשר ,במקרים מיוחדים ועל פי שיקול דעתו ,בקשה של הספק
לאספקת פריט שאינו מפורט בהצעה ,והספק יהיה רשאי לספק פריט כזה ,לאחר קבלת אישור בכתב ומראש של
המכללה ונציגיה.
 .12.2המכללה תהיה רשאית להזמין פריטי ציוד משודרגים או פריטים שאינם חלק מרכיבי המערכת ,וזאת במחירי
היצרן ולאחר ההנחה שהתחייב לה הספק במסגרת המכרז נושא חוזה זה.
 .12.2הספק יעדכן את המכללה בדבר חידושים ושיפורים למרכזיה ,כגון עדכוני גרסאות ויציאה של דגמים חדשים.
המכללה תהיה רשאית להזמין פריטי ציוד משופרים כאמור ,וזאת במחיר היצרן ולאחר ההנחה שהתחייב לה
הספק במסגרת המכרז ובלבד שהפריט המשופר לא יעלה על מחיר הפריט המקורי כקבוע בהצעתו.
 .12.2במקרה של גרסה מעודכנת או משופרת של תוכנת התשתית המשולבת במערכת ,יעדכן הספק את הגרסה
הקיימת ללא תמורה.
 .12.2הספק מתחייב כי ביכולתו לספק חלקי חילוף לציוד במשך ( 51עשר) שנים ממועד השלמת הקמתה של
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המערכת.
 .12.2הספק יחזיק במשך כל תקופת ההתקשרות כולל בתקופת הארכת הסכם באם תהיה ,תעודות תקפות המעידות
על עמידתו של הציוד בדרישות התקן הישראלי ותקנים בינלאומיים רלוונטיים ,ככל שנדרש על פי החוזה או על
פי דין.
 .12שלבי ההקמה של מערכת המרכזייה – והכנת תוכנית עבודה
 .12.1מיפוי :על הספק לבצע מיפוי כללי של המרכזייה הקיימת במכללה ,אופן ההתקנה הפיזי של המערכת ,קישור
פיזי של המערכת ,לרבות חיבור המערכת באתר המכללה .כמו כן ,יש לבצע מיפוי של מערכות החשמל ,תשתיות
תקשורת ,הארקה וכד' ,אופן החלפת הציוד ,וכל נושא שיידרש הספק על ידי נציג המכללה לשם ביצוע הפרויקט.
 .12.4על פי המיפוי שביצע הספק ועל פי המועדים הקבועים במפרט ,יגיש הספק למכללה תוכנית עבודה (תיק מרכזיה
עם שני עותקים) לשם הקמת המערכת החדשה.
 .12.2המכללה תקבל את התוכנית לידיה ותעביר הערותיה לספק ,הספק יתקן את התוכנית בהתאם לדרישת
המכללה ,באופן מיידי.
 .12.2אישרה המכללה את התוכנית ,ימסור נציג המכללה לספק אישור בכתב להתחיל בהקמת המערכת ,זאת לאחר
קבלת הזמנת עבודה ממחלקת הרכש של המכללה.
 .12.2הספק יקים את המערכת עם קבלת ההזמנה .הספק יפעל ברציפות עד להשלמת הקמת המערכת ובהתאם
להנחיות נציג המכללה ,לרבות סדר התקנת המערכת באתר המכללה.
 .12.2מובהר כי הספק לא יתחיל בביצוע העבודה ,אלא לאחר שתיאם מראש את הגעתו עם נציג המכללה.
 .12.2מובהר כי הספק יבצע על חשבונו את כל הפעולות הכרוכות בהובלת המערכת ובביטוחה עד לסיום ההקמה
ויחולו עליו כל תשלומי המיסים וההיטלים וכל פעולה הקשורה באספקת המערכת.
 .12.2עם השלמת ההקמה של המערכת ,עליה קיבל הספק הזמנת עבודה ,יודיע הספק למכללה בכתב על סיום
ההקמה .נציג המכללה בשיתוף עם מנהל הפרויקט יבצעו בדיקה שאכן המערכת פועלת ולא נתגלו בה פגמים
כלשהם ,ובכלל זה אם נדרשים שינויים והשלמות למערכת .במקרה כזה תעביר המכללה לספק את הערותיה,
והספק יפעל לביצוע התיקונים ,השינויים או ההשלמות באופן מיידי .עם השלמת התיקונים תיערך בדיקה נוספת
של נציג המכללה עם מנהל הפרויקט לבדוק שהליקויים תוקנו .מובהר בזאת כי אין בבדיקה הנוספת לגרוע
מאחריות הספק לבצע בדיקות נוספות באם יידרש על כך על ידי המכללה .כמו כן המכללה תהיה רשאית ,לפי
שיקול דעתה ,לבצע בדיקות למערכת בעצמה.
 .12.2לאחר ביצוע הוראות המכללה על ידי הספק ותיקון הליקויים ,תיערך בדיקה נוספת כאילו בוצעה הבדיקה בפעם
הראשונה .מובהר בזאת ,כי אין מהאמור לגרוע מהתחייבויותיו של הספק לעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבעו
בתנאי המכרז וחוזה זה.
 .12.11הספק יערוך ,בתיאום עם המכללה ,הדרכה לשימוש ותפעול נכון ,מלא ,בטיחותי ויעיל של המערכת למכללה או
מי מעובדיה.
 .12.11בנוסף ,הספק ימסור לנציג המכללה ספרי התקנה והפעלה ,נהלי הפעלה ותיעוד כולל תוכניות ,וידאג לעדכונם,
זאת על כל פריט מרכיבי המערכת ,וכל דבר אחר הקשור במרכזיה החדשה ובהתקנתה .כל אלה יוכנסו לתיק
שייקרא לצורך החוזה "תיק מרכזיה" ,שימסרו לנציג המכללה ב 4-עותקים.
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 .12.14תוקנו הליקויים ,המגרעות והפגמים לשביעות רצוננו המלאה ,או שלא נתגלו ליקויים מלכתחילה ,נערכה הדרכה
ונמסר תיעוד כאמור ,תחל תקופה בת שלושים ( )21ימים בהם על המערכת לפעול ללא תקלות .אירעה תקלה
במערכת במהלך תקופה זו יחל מניין התקופה מחדש( .להלן" :תקופת בדק").
 .12.12בתום תקופת הבדק ,תמסור המכללה לספק בכתב לפיו המערכת הוקמה בהתאם להוראות החוזה ולשביעות
רצוננו המלאה.
 .12.12במתן האישור בכתב על ידי המכללה ,אין בה כדי להטיל אחריות על המכללה או כדי לגרוע מהתחייבויות
ואחריות הספק לתקינות המערכת.
 .12לוחות זמנים
 .12.1הספק יקים את המערכת בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במכרז (להלן :סעיף  2למכרז)
 .12.4הספק ,ינקוט את האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את עמידתו בלוחות הזמנים.
 .12.2לבקשת הספק ,המכללה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדית ,להאריך את המועד הקבוע בסעיף שלעיל,
מטעמים מיוחדים .ניתנה ארכה כאמור ,הספק לא יהיה חייב בגין פיגור בביצוע.
 .12.2מובהר כי מחלוקת כלשהי ,לרבות בדבר השלמת ביצוע התחייבות הספק או זכאותו לתשלום ,לא תגרע
מהתחייבויות הספק ולא תקנה לו עי לה להשהיה של ביצוע ההקמה או עיכוב בלוחות הזמנים ,וכי חריגה מלוחות
הזמנים שלא קיבלה את אישור המכללה תיחשב כהפרה של החוזה.
 .12שירותי תחזוקה למערכת
 .12.1החל ממועד מסירת אישור על תקינות המערכת על ידי נציג המכללה ולמשך כל תקופת ההתקשרות ,דהיינו 2
שנים ( 21חודשים) ,ייתן הספק אחריות לכל ,דהיינו ,כל קלקול ,תקלה ,פגם ,ליקוי או נזק ,כמפורט במפרט ,של
כל פריט במערכת אשר לגביו נמסר אישור .הספק יהיה אחראי לתיקון כל תקלה במועדים בתנאים ובמועדים
שנקבעו ,הכול ללא תמורה נוספת על התמורה הקבועה בכתב הכמויות בגין אותו פריט ("שירותי תחזוקה").
מובהר כי שירותי התחזוקה כוללים את שעות העבודה ,הציוד ,הכלים ,החומרה ,התוכנות ,החלפים וכל הדרוש
להשבת המערכת לפעילות תקינה לשביעות רצוננו המלאה .עוד מובהר כי פריט במערכת שאינו ניתן לתיקון,
יוחלף על ידי הספק בפריט זהה וחדש בכל תקופת ההתקשרות.
 .12.4הספק יעמיד לרשות המכללה מוקד שירות טלפוני לקריאות שירות בגין תקלות במערכת ,שיהיה זמין בימים א-
ה ,בין השעות  12.11בבוקר ועד  12.11בערב ובימי ו' וערבי חג בין השעות  12.11ועד  12.11בצהריים .כמו כן ,על
הספק לחזור לנציגי המכללה בקשר להודעות שנמסרו לו במענה הטלפוני.
 .12.2תתאפשר גישה מרחוק למערכת המכללה על ידי הספק.
 .12.2שירותי התחזוקה יהיו על כל רכיבי המרכזייה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ובמסגרת שירותי התחזוקה ,יבצע
הספק באופן שוטף תוך הפעלת האמצעים הנדרשים ,והפעולות הנדרשות לשם תפעולה התקין של המערכת,
ובכלל זה הפעולות המפורטות במפרט וכן שירותים נוספים כפי שיידרשו על ידי המכללה או כפי הנדרש ממנו
לשם תפעול תקין של המערכת.
 .12.2על אף האמור ,הספק נדרש להחלפת ציוד שניזוק ,מחמת תקלות שנגרמו בשל כוחות טבע ,כמו הצפה ,שריפה
ורעידת אדמה ,ובנוסף על נזקי חשמל .אזי יהיה הספק זכאי לתמורה עבור הפריט/ים שניזוקו וצריך להחליפם
בהתאם למחיר לאחר הנחה ממחירון יצרן כנדרש במכרז ובהצעה שהוגשה על ידו .הספק לא יהיה זכאי לתמורה
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נוספת כאמור אם התקלה הייתה יכולה להימנע באמצעות תכנון וביצוע נכון של המערכת על ידי הספק או
באמצעות מתן הדרכה ותיעוד נכונים.
 .12.2מובהר כי מחלוקת בדבר התמורה המגיעה לספק לא תגרע מהתחייבות הספק ובכלל זה לא תקנה לו עילה שלא
לבצע את התיקון/ההחלפה כאמור.
 .12.2בתום תקופת שירות התחזוקה על כל פריט במערכת ,דהיינו  2שנים ( 21חודשים) ,למכללה תהיה האופציה
להאריך את תקופת ההתקשרות עד ל 11-שנים ( 141חודשים) ,בהודעה בכתב ומראש .התמורה לספק בגין
תקופות התחזוקה הנוספות תהיה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה במכרז לשנות התחזוקה הנוספות ,זאת מבלי
לגרוע מתנאי המכרז והחוזה.
 .12.2מובהר כי אין בסעיף לעיל ,כדי לגרוע מזכותה של המכללה לגבי אחריות יצרן לציוד שסופק.
 .12שינויים במערכת
 .12.1נציג המכללה רשאי בכל עת ,לרבות בתקופת התחזוקה ,להורות לספק לבצע שינויים במערכת ,לרבות התקנת
מכשירי קצה נוספים ,תוספות ,עדכונים ,תיקונים ,התאמות ,השלמות ,התקנה ,הטמעה והדרכת גרסאות
חדשות.
 .12.4הספק יהיה זכאי לתמורה בגין השינויים בהתאם למחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות .הספק יבצע את
השינויים המפורטים ,בהתאם לתנאים שנקבעו בה ובהתאם להתחייבויותיו על פי החוזה ,בהתאם לארכה
שניתנה לו ,אם ניתנה ,וכנגד התמורה הנוספת שאושרה לו ,אם אושרה .בשום תנאי לא יהיה הספק רשאי
להפסיק או לעכב את ביצוע הפרויקט מחמת אי הסכמה עם החלטה כלשהי של המכללה או נציג המכללה בנוגע
לשינויים.
 .12.2לאחר ביצוע השינויים ,באם יהיו ,יכין הספק תיעוד שישקף באופן מלא ומדויק את השינויים שנעשו במערכת.
(התיעוד ייכנס לתיק מרכזייה עם שני עותקים) שיימצא בידי נציג המכללה.
 .12.2למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המכללה לבצע שינויים במערכת בעצמה או
באמצעות צד שלישי ,אולם עם עשתה כן ,לא יהיה הספק אחראי לשינויים ,אלא אם כן נעשו בהסכמתו ובתיאום
איתו או במקרה שביצוע השינויים כאמור נעשה בשל מעשה או מחדל של הספק או בשל הפרה של הספק או
הוראות החוזה.
 .12תשלומים לספק – תמורה
 .12.1בעבור ביצוע הפרויקט ,לרבות שירותי התחזוקה בהתאם לחוזה ,יהיה הספק זכאי לתמורה הקבועה בכתב
הכמויות ,על פי המחירים הנקובים בש"ח.
 .12.4התמורה כאמור היא מלאה וסופית וכוללת את כל התחייבויות הספק על פי החוזה ,לרבות הזכויות המוענקות
למכללה במערכת ומרכיביה ,אחריות ,תחזוקה וכן עלויות והוצאות הנובעות מהם ,ובכלל זה כל המסים
ההיטלים והתשלום לעובדיו .על התמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין ,שישולם על ידי המכללה לספק במועד
תשלומו של כל תשלום על פי החוזה וכנגד חשבונית מס.
 .12.2מובהר כי התמורה לא תעודכן ולא תישא הפרשי הצמדה או ריבית.
 .12אופן ומועדי התשלום
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 .12.1המכללה תשלם לספק את התמורה בגין כל חלק של המערכת שהותקן על ידי הספק הכולל בתוכו את שנות
התחזוקה ,דהיינו  2שנות תחזוקה ( 21חודשים) .התמורה תהיה בגין הרכיבים עליהם מסרה המכללה אישור.
 .12.4ל צורך תשלום התמורה יעביר הספק למכללה חשבונית כוללת על כל הפרויקט כמפורט לעיל .המכללה תבדוק
את החשבון שיוגש על ידי הספק ואת המסמכים שצורפו אליו ,ותהיה רשאית לבקש מהספק מסמכים נוספים
לפי שיקול דעתה ,ולאשר או לא לאשר את החשבון במלואו או בחלקו .לא אישרה המכללה את החשבון או חלקו,
יחזירו לספק לצורך תיקונו.
 .12.2המכללה תשלם את התמורה ב 21-תשלומים שווים בהוראת קבע למשך כל תקופת ההתקשרות ,דהיינו  2שנים
( 21חודשים) ,פרטי חשבון הבנק יועברו למכללה על ידי הספק .הסכום לתשלום תוך ( 21שלושים) ימי עבודה
ממועד אישור החשבון והמסמכים הנוספים שנמסרו על ידי הספק ,ואם נתקבלו במועדים שונים ,לפי המועד
המאוחר יותר ,וכנגד חשבונית מס כדין.
 .41אחריות ,פיצוי ושיפוי
 .41.1הספק יהיה אחראי לכל פגיעה ,אובדן ,נזק ,הוצאה או הפסד ,שנגרמו לכל אדם ,לרכוש או לגוף ,באופן ישיר או
עקיף ,עקב מעשה או מחדל של הספק או של מי מטעמו ,לרבות ,עובדיו ,שלוחיו ,מועסקיו או מי מטעמו ,במסגרת
פעולתם על פי חוזה זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי החוזה או על פי דין.
 .41.4הספק יפצה את המכללה או מי מטעמה ,מיד עם דרישה ראשונה על כל פגיעה ,אובדן ,נזק ,הוצאה או הפסד
שהספק אחראי להם כאמור ,וכן ישפה את המכללה או מי מטעמה ,מיד עם הדרישה הראשונה ,בגין כל סכום
ששילמו או שנדרשו או חויבו לשלם ,בעקבות דרישה או תביעה שהוגשה נגדם ואשר האחריות בגינה מוטלת על
הספק כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ,ובלבד שהמכללה הודיעה לספק על דרישה או תביעה
כאמור ואפשרה לו להתגונן בפניה.
 .41ביטוח
 .41.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי החוזה או על פי דין ,מתחייב הספק לערוך ולקיים ביטוחים כמפורט
ב"אישור על קיום ביטוחים" המצורף כנספח ג' לחוזה ,לכל תקופת ההתקשרות .הספק בלבד יישא בתשלום בגין
פרמיות הביטוח ובגין השתתפות עצמית.
 .41.4הב יטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים ,הנם מזעריים ואין
בהם משום אישור של המכללה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הספק יהיה לקבוע ביטוח
וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,למכללה ולצד שלישי כלשהו.
 .41.2הספק מתחייב לגרום לכך כי העובדים שיועסקו על ידו ,יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויות כלפי הספק כדי למנוע
הפסד או אובדן להם ,לספק ולצד שלישי כלשהו.
 .41.2הספק מתחייב לבטח את כלי העבודה וציוד אלקטרוני ,לרבות טלפונים מכל סוג ,המובאים על ידו לשם ביצוע
העבודות ,מפני אובדן או נזק.
 .41.2במעמד חתימת החוזה ימציא הספק למוסד את האישור על קיום הביטוחים כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח.
 .41.2בתום כל שנה ולפני תום תקופת הביטוח ימציא הספק למכללה שוב את אישור על קיום הביטוחים כשהוא
חתום על ידי חברת הביטוח מתחת לכותרת "אנו מאשרים כי תוקף האישור זה מוארך לתקופה. "...
 .41.2בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי החוזה או על פי דין ,בין אם
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חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לא ,והמצאת אישור ביטוח לידי המכללה כאמור לעיל,
אין בה כדי להטיל על המכללה אחריות לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 .41.2לבקשת המכללה הספק ישנה או יתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי
החוזה .בקשת המכללה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תטיל על
המכללה אחריות כלשהי.
 .41.2בעריכת הביטוחים אין כדי לפטור את הספק מאחריותו לכל נזק ,לרבות נזקים בלתי מבוטחים ,נזקים שהם
מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי ונזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות
הנקובים בפוליסה.
 .41.11לספק לא תהיה טענה ,דרישה או תביעה כנגד המכללה או הבאים מטעמה בגין נזק שנגרם על ידי המכללה או
כל אדם ואשר הספק זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים הנ"ל .המכללה לא תהיה אחראית לנזק כאמור ,אולם
הפטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
 .41.11הפר הספק את הוראות הפוליסה באופן המפקיע את זכויותיו או את זכויות המכללה והבאים מטעמה ,יהיה
הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא יהיו לו תביעות או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי
המכללה והבאים מטעמה.
 .44ניגוד עניינים
 .44.1הספק לא יעמיד את עצמו במצב של ניגוד עניינים שיש בו כדי להפריע לספק לקיים איזו מהתחייבויותיו על פי
החוזה או על פי דין.
 .44.4הספק יודיע למכללה ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו ,בעל שליטה בו ,מורשי חתימה בו ,מי מעובדיו,
או מי מטעמו ,במצב של ניגוד עניינים כאמור.
 .42הפרות ,ביטול חוזה פיצויים
 .42.1הספק מצהיר כי כל תנאי החוזה ידועים וברורים וכי אין לו טענות לסעיפי החוזה.
 .42.4המכללה תהא זכאית לנכות את סכום הערבות האמור מכל סכום שיגיע לספק ,או לגבותם בכל דרך חוקית
אחרת.
 .42.2חילוט הערבות או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .42.2מבלי לגרוע מהאמור ,אם הפר הספק את החוזה הפרה יסודית ,תהא המכללה זכאית משפטית על פי החוזים
ועל פי כל דין .מבלי לגרוע מהזכויות האמורות תהא המכללה זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את
החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית ו/או להשלים את ביצוע העבודה
באמצעות ספק אחר.
 .42.2מבלי לגרוע מהאמור ,הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המכללה בכל הזכויות
המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,במקרה של הפרה יסודית ,כדלקמן:
 42.2.1הוטל עיקול זמני או קבוע ,או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי מכסי הספק ,כולם או חלקם
והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  21יום ממועד ביצועם.
 42.2.4הוגשה נגד הספק התראה לפשיטת רגל ,או ניתן צו כונס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או מקצתם ,או הוגשה
נגדו פשיטת רגל ובמקרה של ספק שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון ,או שהוגשה
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נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק ,או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו ,כולם או חלקם ,או
שהוא פנה לנושיו למען לקבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם על פי פקודת החברות.
 42.2.2הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה ,או אינו עומד בלוח הזמנים בהתאם
לצרכי המכללה.
 42.2.2הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הספק או אדם מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת
הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה או ביצועו.
 42.2.2הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת
החוזה אינה נכונה ,או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
 42.2.2השתמשה המכללה בחלק מזכויותיה כמפורט לעיל ,לא יראו את השימוש האמור בזכויות המכללה
כביטול החוזה על ידי המכללה ,אלא אם המכללה הודיעה על כך במפורש ובכתב והספק יהיה חייב
לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור.
 .42העברת זכויות
 .42.1הספק לא ימחה את זכויותיו והתחייבויותיו על פי החוזה ,כולן או חלקן ,ולא ישעבד או ימשכן את הזכויות
האמורות ,אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המכללה בכתב ומראש.
 .42שונות
 .42.1אם גילה הספק סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות
הנספחי ם ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים ,יפנה הספק למכללה על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש
הנכון .הפירוש שיינתן על ידי המכללה ,יחייב את הספק.
 .42.4מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי המכללה לא
תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים ,התחייבויות בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם
נכללים בחוזה זה ואשר נעשו קודם לחתימתו.
 .42.2כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו תוקף ,אלא אם אושר בחתימת שני הצדדים.
 .42.2כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית ,בפקס במייל או במכתב רשום ,לפי
הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.
 .42.2סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה בחוזה זה תהיה נתונה לבתי המשפט.

12עמוד
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 .42חילוקי דעות בין הצדדים
 .42.1במקרה של סכסוך ,חילוקי דעות ,או אי הסכמה שיתגלו בין המכללה או מי מטעמה לבין הספק בקשר עם ביצוע
הפרויקט ,הספק לא יפסיק ,לא יאט ולא יפגע בדרך אחרת בביצוע הפרויקט.
 .42.4כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של הסכם זה ,תובא להכרעתו של
בית המשפט המוסמך בעיר באר-שבע.

ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________

______________________

הספק(חותמת וחתימה)

המכללה האקדמית לחינוך
ע"ש קיי בבאר-שבע

13עמוד

חתימה בר"ת________________________

נספח א' למכרז – בקשה להצעת מחיר כולל כתב כמויות/טפסים למילוי ע"י הספק
 .1כללי:
יש למלא את המחיר המוצע לכל הפריטים בכתב הכמויות בכתב יד במקום המצוין מחיר.
 .1.1את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים ,ללא מס ערך מוסף.
 .1.4אין לנקוב בשיעור הנחה כללי על הצעת המחיר (כל הנחה יש לגלם במחירים עצמם).
 .1.2אין לסכם את המחירים .הסיכום ייעשה על ידי המכללה.
 .1.2המחיר המוצע הוא סופי וכולל כל עלות ,ישירה או עקיפה ,הכרוכה בהקמת המערכת ותחזוקתה למשך  2שנים
( 21חודשים)( ,למעט מע"מ) ,לרבות חלפים ,עבודה ,תוכנה ,שינוי פרמטרים או תכונות ,תיקון תקלות ,פירוק
ופינוי המערכת הקיימת ,הדרכה ,התקנה והטמעה של המערכת וכל הציוד הנלווה הכול כמפורט במכרז ובחוזה
על נספחיו.
 .1.2י ש לציין בהצעת המחיר במקום המיועד לכך את זמני התגובה למתן שירות תחזוקה למכללה/קריאת
שירות/תמיכה מרחוק.
 .1.2יש למלא את אחוז ההנחה המוצע ממחירון יצרן עבור תוספות ,דהיינו – רכיבים שלא הוגדרו במפורש בכתב
הכמויות .או רכיבים שנדרש להוסיף או להשלים בכל תקופת ההתקשרות .מובהר כי מחירון היצרן הוא
המחירון הרשמי של היצרן המפורסם באופן פומבי .כן יש לציין את אתר האינטרנט של היצרן בו מפורסם
המחירון.
 .1.2המציע ימלא את הפרטים בטפסים המצורפים בהמשך להצעה.
 .4מפרט וכתב כמויות
 .4.1המערכת המוצעת ע"י המציע תהיה מבוססת מערכת  PURE IPלכל מרכיביה.
 .4.4על המציע לפרט בהצעתו מהן המערכות הנלוות/משלימות המוצעות ,שם מוצר ,דגם המוצר ,דפי מידע לגבי
יכולות המערכת (מערכת הקלטות ,מערכת רישום שיחות ,מערכת זיהוי דיבור ,וכו')..
 .4.2על המערכת לתמוך בשפה העברית באופן מלא.
 .4.2גרסאות התוכנה שיופעלו במרכזייה והמערכות הנלוות יהיו המתקדמות ביותר שהותרו להתקנה על ידי היצרן.
במשך תקופת ההתקשרות יעדכן המציע ,את גרסאות התוכנה למהדורות האחרונות המאושרות על ידי היצרן
ללא תוספת מחיר.
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מס"ד תיאור פריט
1
4

מודול/ים לניהול  4צירי 21 PRI
ערוצים כל אחד
שלוחות רגילות (אנלוגיות) מינימום

כמות
1
421

אופציה להרחבה
2

שלוחות חכמות (דיגיטליות)

מחיר בש"ח לא
כולל מע"מ

הערות

מינימום  421שלוחות
יש לציין כרטיס הרחבה מינימאלי
וכמה הוא מכיל  +מחיר

42

אופציה להרחבה

יש לציין כרטיס הרחבה מינימאלי
וכמה הוא מכיל  +מחיר
מינימום :צג  2שורות  42לחצנים

2

מכשיר טלפון חכם

42

2

נתב שיחות

1

2

תא קולי לכל שלוחה

211

לכל הטלפונים וללא הגבלה

2

שרת פקסים

1

2

Call Center

 1קומפלט

 4ערוצים ,כולל רישיונות אם נדרש
למנהל ו 2 -נציגים ,המחיר יכלול
מחשב ,תוכנה ,ממשקים וכל הנדרש
להפעלה.
אם מדובר בשירות של חברה
חיצונית יש לצרף את כל הפרטים,
כולל שירות ואחריות לחומרה
ולתוכנה

2

תוכנה לניהול שלוחה על גבי המחשב

לכל השלוחות

11

חייגן מתוך Outlook

לכל השלוחות

11

חיבור  Smart Phoneכשלוחה
הרשאה לניהול המרכזייה ע"י בא
כוח המכללה

11

14

הרשאת Administrator

זמני תגובה של הספק :יילקח בחשבון לצורך שקלול ציון לבחירת הספק כנדרש במכרז (להלן :סעיף )12.1.2
יש לציין את זמני התגובה כמפורט להלן:
זמן תגובה למענה טלפוני עד ______ דקות
זמן תגובה לטיפול מרחוק עד ______ דקות
זמן תגובה להגעת טכנאי עד _______שעות
הערות המציע_____________________________:
________________________________________

15עמוד

חתימה בר"ת________________________

הצעת מחיר להנחת יצרן
יש לציין את אחוז ההנחה המוצע ממחירון היצרן (כמפורט במכרז סעיף :)2.2
______( %אחוזים)
הצעת מחיר להארכת תקופת ההתקשרות
נא לציין בהצעת המחיר עלות עבור הארכת התקשרות לשירותי תחזוקה ל 2-שנים ( 21חודשים) .יש לציין עלות שרות
תחזוקה לשנה השישית ועד העשירית .המחיר יהיה בש"ח לפני מע"מ (להלן :נספח ה' לחוזה" :הודעה על הארכת תוקפו
של חוזה").
שנה שישית____________ ש"ח
שנה שביעית___________ ש"ח
שנה שמינית___________ ש"ח
שנה תשיעית___________ ש"ח
שנה עשירית___________ ש"ח
טפסים למילוי פרטים ע"י הספק כחלק מהצעת המחיר


יש למלא את הטופס באופן קריא ולהגישו כחלק מההצעה למכרז.



בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה ,יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט המצופה
מהמציע.



בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה למכרז ,רשאי המציע להוסיף דף מצולם של הטבלה
המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף .הדף המצולם יוצמד לטופס ההצעה במקום שבו מפורטת
הטבלה.



יש לצרף לטופס ההצעה את מסמכי המכרז על כל דפיו ,החוזה על כל דפיו וכל נספחיהם ,כשהם חתומים
כנדרש במכרז.

 .5פרטי המציע/איש קשר
שם המציע

כתובת המציע

מס' טלפון

מס' פקס

כתובת דוא"ל

פרטי איש קשר מטעם המציע
שם איש הקשר

תפקיד

כתובת דוא"ל

מס' טלפון

מס' פקס'

מס' טלפון נייד

16עמוד
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 .2צורת ההתאגדות
 4.1צורת התאגדות של המציע (חברה/שותפות/אחר____________
 4.4מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי)______________
 4.2מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:
ת.ז.

שם

דוגמת חתימה

תפקיד בתאגיד

 .2ניסיון יצרן המערכת (לפי סעיף  4למכרז)
 2.1על המציע למלא בטבלה  2מרכזיות טלפונים אותן סיפק יצרן המערכת המוצעת ,וכן התקין ,הפעיל ונתן
שרותי תחזוקה ישירות או באמצעות ספקים מורשים ,ל 2-לקוחות שונים בארץ לפחות.
 2.4על המציע לפרט בטופס ההצעה את פרטי הלקוחות וההתקשרות של יצרן המערכת בצירוף פרופיל יצרן.
שם הלקוח

מועד ההתקשרות

סוג המרכזייה

מספר השלוחות

שם/טלפון/
פלאפון איש
קשר

1
4
2
 .2ניסיון מציע המערכת (לפי סעיף  1למכרז)
 2.1על המציע למלא בטבלה  2מרכזיות טלפונים אותן סיפק המציע וכן התקין ,הפעיל ונתן שרותי תחזוקה ל2-
לקוחות שונים בארץ.
 2.4על המציע לפרט בטופס ההצעה את פרטי הלקוחות וההתקשרות של החברה בצירוף פרופיל יצרן.
שם הלקוח

מועד
ההתקשרות

סוג
המרכזייה

מספר
השלוחות

שם/טלפון/
פלאפון איש
קשר

1
4
2

17עמוד
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 .2רשימת ממליצים
 2.1על המציע לציין  2ממליצים ולמלא את הטבלה שלהלן בהתאם ,זאת בנוסף לקבלת  2המלצות בכתב
מלקוחות הספק כמפורט במכרז( .להלן :סעיף  2.4למכרז).
.2

שם הלקוח

תפקיד

שם החברה

טלפון

סלולארי

1
4
2
2
2
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נספח ב' למכרז –
נוסח כתב ערבות ביצוע
בנק____________ :
תאריך___________:
לכבוד
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע בע"מ (חל"צ)
רח' עזריאל ניצני  ,2באר-שבע 2212411
הנדון :ערבות בנקאית מס'________
.1

.4

.2

.2
.2
.2
.2
.2
.2
.11

על פי בקשת ____________(להלן:הזוכה) ,אנו ,הח"מ ,בנק _______________ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך ( ,₪ 01,111במילים :שלושים אלף ( ,)₪להלן" :סכום הערבות") .שתדרשו
מאת__________("הזוכה") בקשר עם התחייבויותיו לפי מכרז סגור מס'  1-4112של המכללה האקדמית
לחינוך ע"ש קיי ובהסכם ההתקשרות שנחתם בעקבותיו.
סכום הערבות או כל חלק ממנו יוצמדו למדד המחירים לצרכן ,כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") באופן הבא:
" 4.1המדד הבסיסי" הינו המדד הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז ,מדד חודש ______  4112המפורסם
ב________
" 4.4המדד החדש" יהיה המדד האחרון אשר יהיה ידוע בעת התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתדרשו במגבלת סכום הערבות הנ"ל ,מיידית ולא יאוחר משבעה ימי
עבודה מדרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם וטענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכם ,ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור
מאת__________("הזוכה").
התחייבויותינו זאת איננה מותנית ואיננה ניתנת לביטול.
למען הסר ספק ,דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה בכל דרך מקובלת.
דרישתכם לתשלום יכולה להיות בחלקים והתשלום ייעשה בהתאם לדרישתכם ,בכפוף לכך שסך כל
התשלומים לא יעבור את סכום הערבות הבסיסית.
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.
ערבות זו תחל מיום _______ ותישאר בתוקפה עד ליום ______ ועד בכלל.
ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנקXXXXXXXXX:בע"מ שכתובתוXXXXXXXXX:מספר
טלפון XXXXXXXXX:מספר פקסXXXXXXXXX:

בכבוד רב,
בנק_________________

תאריך _________:שם מלא ___________:חתימה וחותמת מורשי חתימה__________________:
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נספח ג'
נוסח אישור על קיום ביטוחים
תאריך__________:
לכבוד
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
עזריאל ניצני 2
באר-שבע
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של_________(להלן:הספק)
בקשר לחוזה לאספקה ,התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים

אנו הח"מ____________,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את הפוליסות
בקשר לחוזה שבמכרז  1/4112כמפורט לעיל .להלן פרטי הפוליסה:
שם הספק/חברה –הגוף
המבוטח_____________ ח"פ/ת.ז"(____________________.המבוטח")
תקופת הביטוח :החל מיום _________ועד ליום__________("תקופת הביטוח")
פוליסה לביטוח אחריות מוצר
בגין פגיעה בגוף או רכוש על פי דין בגבולות אחריות של  ₪ 2,111,111לתובע ולתקופת הביטוח .פוליסה מס'______
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
המבטחת את חבות הספק על פי דין בגין מעשה או מחדל שלו בגבולות אחריות של ( ₪ 2,111,111ארבעה מליון )₪
לתובע אחד למקרה או אירוע ובמצטבר במשך תקופת הביטוח .פוליסה מס'________
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
לביטוח אחריותו של הספק כלפי צד שלישי כלשהו בגבולות אחריות של ( ₪ 2,111,111ארבעה מליון  )₪לתובע אחד
למקרה או אירוע ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
ביטוח צד שלישי המכסה את אחריותו של המבוטח לרבות את שלוחיו ועובדיו כלפי צד ג' כלשהו ,לרבות עובדים,
מורים ,סטודנטים ואורחים ולכל באי המכללה וכל הבא מטעם המכללה או מטעם הספק ,לרבות כיסוי שחל עפ"י
חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ח –  ,1221ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות תחלוף או שיבוב
מצד המוסד לביטוח לאומי .פוליסה מס'_________
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
בגין חבות הספק כלפי כל העובדים המועסקים על ידו .גבול האחריות של המבוטח כלפי עובדיו ,וכל המועסקים על
ידו בביצוע הסכם זה ושלא יפחתו מ( ₪ 2,111,111-ארבעה מליון  )₪לעובד ,למקרה ולשנת ביטוח .פוליסה
מס'________
על כל שינוי בתנאי הפוליסה יש לדווח למכללה בתוך  2ימי עבודה (שבוע) ,לכתובת :המכללה האקדמית לחינוך ע"ש
קיי ,רחוב עזריאל ניצני  2באר-שבע.
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חתימה בר"ת________________________

בכבוד רב,
שם חברת הביטוח________________ טלפון המבטח______________

____________
תאריך

____________________________
שם החותם ותפקיד

_______________________
חתימה וחותמת המבטח

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

מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

אחריות מוצר
אחריות מקצועית
צד שלישי
אחריות מעבידים

21עמוד

חתימה בר"ת________________________

נספח ד'
הודעה על הארכת תוקפו של חוזה בנוגע למכרז סגור  5-2154לאספקה ,התקנה ותחזוקת מרכזיית
טלפונים החל מיום__________ ועד יום__________
סימוכין :חוזה שנערך ונחתם ביום________
בין :המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע בע"מ (חל"צ) (להלן :המזמין)
לבין( ________________________ :הספק הזוכה)
כתובת___________________:
מס' עוסק מורשה___________:
הואיל :ובהוראה בסעיף ( 2.2-2.2להלן" :תקופת ההתקשרות") של החוזה ,הרינו רשאים להאריך את תקופת
ההתקשרות בחוזה בשנה נוספת.
הואיל :וברצוננו להאריך את תוקף החוזה עד ליום________.
הואיל :והמכללה הסכימה לשלם סך של ______ ש"ח לשנה על פי הצעת הספק שהוגשה לנו במכרז.
מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:
(מצ"ב העתק מהחוזה המקורי)
 .1מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת החוזה ,והתמורה עבורם תהיה
בהתאם למחיר שהוסכם עליו בהצעת המחיר שהוגשה על ידכם.
 .4במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים ,לעומת החוזה שהסתיים (יש לפרט שינויים לגבי מסלולים
שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים)
_______________________________________________________ 4.1
_______________________________________________________ 4.4
_______________________________________________________ 4.2
 .2הספק מתחייב להעביר "אישור קיום ביטוחים" (כמפורט בנספח ג' לחוזה)
 .2הספק מתחייב לבצע את כל המתחייב ממנו על פי תנאי החוזה ,פרט לשינויים באם יהיו כפי שצוינו בנספח זה.
 .2בכל מקום בחוזה בו מצוין "המכללה" מתייחס למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע וכן העמותה
לקידום פרויקטים בחינוך תרבות וספורט ליד המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________
הספק
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__________________________
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
בבאר-שבע

חתימה בר"ת________________________

