
 

 חתימה וחותמת: ___________          1 

 מחלקת מכרזים
 
 

 הסכם מסגרת לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות
 2015-2 – יבמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קי

 
                          

 
 שנערך ונחתם במכללת קיי ביום _______ לחודש _______שנת _______.

 

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

 511262669 ח.פ.                       6עזריאל ניצני מרח'                       

 )להלן: "המכללה"(                                                                     מצד אחד                       

                                                       __________________________                לבין:

 מרח'_____________________ ח.פ._____________                   

 מצד שני       (                                                                     "ספק)להלן: "                     

 

   לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות נו הזוכה בהצעה יה ספקהו       הואיל:

  שבע.-קיי בבאר האקדמית לחינוך ע"שבמכללה                  

 יבצע את השירותים הנדרשים ממנו בהתאם למפורט.  ספקהוברצון מכללת קיי ש      והואיל:

 זה. הסכם וראותיינתנו בהתאם לה שהשירותים םמעונייניהצדדים ו     והואיל: 

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

            מצהיר שהוא מודע ומסכים  ספקההוראות הסכם זה.  האפשרות להבהיר                

       הוראה, תנאי,  להיות מחויב בתנאים ובהתחייבויות שבהסכם זה וכי הבין כל                

 הצהרה ו/או התחייבות בהסכם זה.                

           וברצון הצדדים להסדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת      והואיל:

 הוראות הסכם זה;                

     

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 

 

 

 



 

 חתימה וחותמת: ___________          2 

 מבוא ופרשנות .1

 מנו ומחייב כיתר תנאיו.יא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ההמבו .1.1

 המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1.2

 לפי כתב כמויות טכני ומפרט הצעת מחיר   -נספח א' 

 נוסח כתב ערבות מכרז   –נספח ב'                 

 נוסח כתב ערבות ביצוע לזוכה –' גנספח 

 בעניין נציג מורשהאישור יצרן    - דנספח 

 יםאישור עריכת ביטוח. 1 –' הנספח 

 . הארכת תוקף עריכת ביטוחים2                                             

 הודעה על הארכת הסכם  -' ונספח 

 רשימת הכיתות להתקנה –נספח ז' 

 סי עובד מעבידאי תחולת יח –מערכת היחסים בין הצדדים  -נספח ח'                         

 זה, יכונו להלן ולשם קיצור "מסמכי החוזה". חוזהכל הנספחים המפורטים לעיל, לרבות 

 נציגים המוסמכים של הצדדים לצורך הסכם זה הינם: .1.3

 פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה  מטעם המזמין:

  _______________יו"ר הדירקטוריון

 ____________________________   :ספקהמטעם 

____________________________ 

  התקשרות .2

עת, הציוד כמפורט בכתב הכמויות, או כל חלק ממנו, לפי הזמנותיה מעת ל אתהמכללה מזמינה מאת הספק  .2.1

בתמורה ובתנאים הקבועים בהסכם זה, והספק מסכים  ,)להלן: נספח א'(בנספח א' בהתאם למפרט המצורף 

 ל הציוד הנדרש ממנו כאמור.כאת ולהתקין במכללה ומתחייב לספק 

את כל הציוד בחתימתו של הספק על הסכם זה מאשר הספק ומצהיר כי ידוע לו שיש אפשרות שהמכללה תזמין   .2.2

, והוא מוותר בזאת על כל תלפי שיקול דעתה הבלעדיזאת רק חלק מהציוד, כפי שמופיע בכתב הכמויות או 

ות, כמות הציוד המוזמן או כל עניין אחר הקשור, הכרוך טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לכמות ההזמנ

 או הנובע מכך.

מובהר בזאת, כי התקשרות זו הינה התקשרות מסגרת, במסגרתה תוכל המכללה, אך לא תהיה חייבת, להזמין  .2.3

, בהתאם לצרכי להסכם מהספק, מדי פעם ובמהלך כל תקופת ההתקשרות, ציוד נוסף כמפורט בנספח א'

 דעתה הבלעדי.  המכללה ושיקול

  לא יהיה תוקף לכל שינוי או תוספת להסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני בזאת שמובהר  .2.4

 הצדדים.

תקופת ההסכם. כל הסכם זה הוא בבחינת הסכם מסגרת שיחול לגבי כל הזמנה של המכללה מהספק ובמשך  .2.5

ללה מעת לעת לגבי מועדי האספקה וכמות אספקה והתקנת הציוד, כולו או חלקו, תבוצע לפי הוראות המכ

 הציוד הנדרש בכל עת.

 הצהרות הספק והתחייבויותיו .3
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, וכי ידועים וברורים לו לאשורם את כל הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו ביקר בדק ובחןהספק מצהיר כי  .3.1

וכי יש  יו.וכן קיבל הבהרה והסבר שהתבקשו על ידו בקשר לציוד ו/או ההסכם ונספחהתנאים והדרישות 

  ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

בידיו כל הרישיונות, האישורים וההיתרים מכל מין וסוג, הדרושים לקיים את עסקיו, לספק את הציוד ולמלא  .3.2

תי מסויגים, יהיו בידיו אחר הוראות הסכם זה, והוא מתחייב שרישיונות, אישורים והתרים כאמור, תקפים ובל

 .בכל תקופת קיומו של הסכם זה

הינו בעל ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות מקצועיים, רישיונות הנדרשים ע"פ כל דין, ציוד, כוח אדם מיומן וכל  .3.3

 דבר אחר הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.

יטב כל דרישות המכללה בנוגע לציוד המוזמן וכל העניינים העלולים להשפיע על ביצוען וכי מצאם ידועות לו ה .3.4

 מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן.

  

הספק שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה הנקובה בהסכם זה ותנאי התשלום מניחים את דעתו  .3.5

ומהווים תמורה הוגנת בגין מילוי כל התחייבויותיו ע"פ ההסכם, וכי לא תישמע ממנו כל תביעה כספית או 

אחרת עקב אי ידיעה או הכרת תנאי או נסיבה כשלהם הקשורים בביצוע ההסכם, וגם לא תישמע כל טענה כי אי 

ע ממנו כל טענה כי אי ידיעה או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע ההסכם, וגם לא תישמידיעה או הכרת תנאי 

של תנאי מתנאי ההסכם או אי ידיעת או הכרת תנאי או נסיבה הקשורים בביצוע ההסכם, או חוסר בחומרים, 

בציוד או בכוח אדם, מהווה צידוק לאי מילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי ההסכם, או לאיחור 

 במילוייה.

זה, לרבות אספקה והתקנה במלואם ובמועדם, בהתאם להוראות הספק יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם  .3.6

 הסכם זה ונספחיו, בדייקנות, יעילות ומיומנות ולשביעות רצוננו המלאה.

הספק יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם הגורמים הנוגעים בדבר לרבות,  .3.7

 .פ הדין"מכת עוסנציגים מטעם המכללה וכל רשות מ

הספק יישא באחריות מלאה לגבי המוצרים בכללותם, לרבות אספקת כל חלק ממנו, התקנתו, בדיקת תאימות  .3.8

 .ולאורך כל תקופת ההתקשרות מלאה ותחזוקתו התקינה, לשביעות רצוננו המלאה

 ל לשביעות רצוננו המלאה.והכ –הספק ימסור למכללה את הציוד כשהוא מוכן, מותקן ומופעל  .3.9

חשבונו את כל הציוד, העזרים, החומרים ושאר דברים, לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הספק יספק על  .3.10

 ההסכם.

הספק בחן היטב את צרכי המכללה ואת כל הרכיבים הנדרשים ומצהיר כי הם באיכות מעולה וכי כל הציוד  .3.11

/או סופקו על ישים ומתאים לשימוש והפעלה במשולב עם כל הציוד ההיקפי של המכללה בין אם היו קיימים ו

 אותם להם.ידו, וכי הוא נבדק ונמצא מתאים לשימושים שהמכללה מייעדת 

הספק בחן היטב את הציוד ומצא כי הוא ניתן להפעלה משולבת אינטגראלית, עם המערכות של המכללה  .3.12

 כמערכת אחידה.

חוקיות הפעלת  אין מניעה חוקית או כל מניעה אחרת לקיום איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות .3.13

 הציוד על ידי המכללה והשימוש בו.

 של היצרנים הרלבנטיים, חדשניים ועדכניים ביותר, נכון לימי ההתקנה.וכל רכיבי הציוד הם מקוריים  .3.14
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הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק ואובדן ישירים בלבד שייגרמו לרכוש המכללה ו/או למי  .3.15

וד ו/או מעשה ו/או מחדל שלו והוא מתחייב לפצות לשפות את המכללה מעובדיו ו/או לרכושם עקב ליקוי בצי

בגין כל טענה עקב כך, לרבות בכל הנוגע להוצאות שהמכללה נאלצה לשלם כתוצאה מכך, ובלבד שהמכללה 

תודיע לספק על כל אירוע כזה סמוך למועד התרחשותו, המכללה תאפשר לספק לנהל את הגנתו, ולא תגיע לכל 

 ר ללא הסכמת הספק, מראש ובכתב. פשרה או הסד

הספק יידע את המכללה בנוגע לכל עדכון, שינוי, תוספות, שיפור או השלמה אפשריים כלשהם בציוד,  .3.16

 ידאג להתקנתם תוך זמן סביר. –ולבקשת המכללה 

הספק מתחייב כי לכל אורך ההתקשרות רמת העדכניות הטכנולוגית של הציוד המוצע תהיה זהה לפחות  .3.17

אפשר עבודה באותה איכות  ובאותה עוצמה של הציוד כפי שהייתה במועד ההתחלתי של אספקת לרמה שת

הציוד במועד ההתחלתי, קרי, הספק מתחייב לספק תצורה טכנולוגית בהתאם להתקדמות בתחום ולעדן את 

ע הציוד המסופק בהתאם, אך זאת ללא שינוי במחירים הבסיסיים הנכללים בהצעת המחיר שלו כפי שמופי

 בנספח א' להסכם. והכול במקרה בו תדרוש זאת המכללה. 

הספק ינהל רישום מדויק, קפדני ומעודכן, של כל הפריטים שסופקו על ידו למכללה במהלך תקופת  .3.18

מצאי הציוד, ציוד הנלווה וכל דבר אחר, אם סופקו, בכלל זה נתונים בדבר תחזוקתו של כל ההתקשרות, הכולל 

)סריאליים( ותקופת  ב להעביר רשימה מעודכנת למכללה, הכוללת מספרים סידוריים פריט בציוד. הספק מתחיי

 אחריות של הציוד, שסופק למכללה.

הספק מצהיר ומתחייב כי מחירי ההסכם, יהוו מחירי מקסימום. כמו כן, הוא מצהיר כי ידוע לו שלמכללה  .3.19

 שמורה האופציה לתמחר במחיר ובתצורה, בין מספר ספקים עמם התקשר.

לספק ידוע כי, תנאי מוקדם לנכונות המכללה להתקשר עמו בהסכם זה היא נכונות כל הצהרותיו דלעיל וכי  .3.20

הפרת איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה עלול לגרום להפרת התחייבויות של המכללה כלפי צדדים שלישיים. 

 הפרה של סעיף מהסעיפים דלעיל תהווה הפרה יסודית של החוזה.

 :התקופת החוז .4

חודשים )להלן:"תקופת  36הסכם זה יכנס לתוקף במועד חתימתו על ידי המכללה ויהיה תקף לתקופה של  .4.1

יום( לפני תום  60מראש של המכללה חודשיים ) מימוש האופציה בתום כל שנה בהודעה ההתקשרות"(.

 ת ההסכם.ההתקשרות. תנאי ההתקשרות בתקופת ההארכה  יהיו לפי התנאים כפי שמופיעים במועד חתימ

במהלך תקופת ההתקשרות, החל ממועד אספקת הציוד והתקנתו, או כל חלק ממנו, יהא הספק ערוך לספק  .4.2

 לחוזה.  7 למכללה שירותי אחריות לציוד, כל זאת לפי האמור בהסכם ובנספחיו, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף

 )להלן: "אחריות ותחזוקה"(.

מות הרכש של הציוד במסגרת תקופת החוזה ובהתאם לשיקול למכללה בלבד שמורה האפשרות להגדיל את כ .4.3

 דעתה הבלעדי.

על אף האמור בסעיף זה לעיל, תהא המכללה רשאית, בכל עת, להודיע לספק על ביטול ההסכם ו/או הפסקת   .4.4

ימי עבודה מראש. אין בהפסקת  15ההתקשרות עמו, מכל סיבה שהיא, בכפוף למתן הודעה מוקדמת לספק 

י לגרוע מחובתו של הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם, ככל שהן נמשכות גם לאחר ההתקשרות, כד

 פקיעתו.

 :התמורה ותנאי תשלום .5
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ת והתקנת הציוד , לפי הזמנת המכללה, כפי שתהיינה מעת לעת, וביצוע כל יתר התחייבות הספק בגין אספק .5.1

לה לספק את התמורה כמפורט בהצעת במלואן ובמועדן על ידי הספק, לשביעות רצון המכללה, תשלם המכל

  . בנספח א לחוזה )להלן:נספח א(המחיר המצורפת להסכם זה 

למען הסר ספק יובהר, כי התמורה כוללת את אספקת הציוד, הובלתו, התקנתו, התאמתו לציוד המכללה,  .5.2

. בגין תקשרותו/או לכל תקופת הה חודשים 36אחזקתו ותיקונו ככל שיידרש, ומתן אחריות בגינו לתקופה של 

 כל אלה, לא ייגבה הספק כל תשלום נוסף.

 מדה למדד.צהמחירים המוצעים על ידי המציע יהיו תקפים לכל אורך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, למעט ה .5.3

 , לשביעות רצוננו המלאה.באופן מלא יום מסיום ההתקנה 30שוטף + תנאי תשלום:   .5.4

 אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור.התמורה תשולם לספק כנגד חשבונית מס כדין,  .5.5

 הזמנות, ומועדי אספקה .6

לשיקול דעתה, באמצעות הזמנות בכתב שתוגשנה  המכללה תזמין את הציוד מהספק, כולו או חלקו, בהתאם .6.1

 .מעת לעת לספק

בהזמנה יפורטו, בין היתר, הפרטים, הרכיבים, התשתיות וכל השאר, האתר בו הם אמורים להיות מותקנים  .6.2

 ד ההתקנה הנדרש.ומוע

 ההזמנה תהיה חתומה על ידי מחלקת הרכש. .6.3

הספק יספק כל רכיב או פריט שהמכללה תזמין, וישלים את התקנתו לפי ההזמנה, זאת במועד שהמכללה  .6.4

 תקבע. ההתקנה תבוצע בתיאום עם נציג מטעם המכללה.

אחר האמור לעיל, תהא  לא מילא הספק אחר התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן, או לא מילא .6.5

המכללה רשאית, אך לא חייבת, לקנות את המוצרים שלא סופקו במועד מכל מקור אחר. במקרה זה, יהא 

הספק חייב כלפי המכללה בכיסוי עלות רכישת המוצרים כאמור, על כל היבטיה והכרוך בה, ובלבד שנמסרה 

ההפרה. המכללה תהא רשאית לקזז תוספת ימים, אולם הוא לא תיקן את  7לספק התראה מוקדמת בכתב, בת 

זו מכספים שהספק חייב למכללה, ובמקרה שלא יתאפשר הדבר, יהא הספק חייב לשלם למכללה תוספת זו, 

 יום מיום קבלת הדרישה הראשונה של המכללה. 30תוך 

פציה הובלה והתקנה הציוד למקום ההתקנה הסופי, תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו. למכללה שמורה האו .6.6

 להגדיר מספר מקומות התקנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למיקום ולצרכי המכללה.

האחריות לגבי ההובלה ופריקת הציוד אצל המכללה תחול במלואה על הספק, בכלל המיקומים והאתרים  .6.7

 שהמכללה תגדיר.

עת הזמנת ציוד בהתראה המכללה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלא צורך במתן הסבר לבטל בכל  .6.8

שעות והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה ו/או תשלום עקב כך, לרבות לתמורת הציוד  48של 

 ספקתו בוטלה.אש

דים, כל זאת לאחר יהספק ימסור למכללה ויתקין באתר כל חלק, פריט ורכיב כשהוא מוכן לשימוש ותפעול מי .6.9

 ולת אותו ציוד לשביעות רצון המכללה.שיינתן אישור בכתב מטעם המכללה בדבר פע

ממנו ייחשב כמותקן צריכים להתקיים הדברים מבלי לגרוע מכלליות האמור, על מנת שהציוד ו/או כל חלק  .6.10

  הבאים:

 תאימות לקונפיגורציות המחשב ורשת התקשורת. 6.11.1

 ללה.התאמת הציוד או כל חלק ממנו, כולל אביזרים נלווים, לציוד ולמתקני המכ 6.11.2
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 התאמת תוכנות התקשורת שתאפשר הפעלת הציוד או כל חלק ממנו. 6.11.3

 בדיקת תקינות הציוד ו/או כל חלק ממננו כולל הפעלת ניסיון )הרצה( בנוכחות נציגים מטעם המכללה. 6.11.4

 הדרכה על הפעלת עמדות המרצה ו/או כל חלק אחר שסופק על ידי הספק ותפעולו.  6.11.5

ציג/ים מטעמה תהא יהיו רשאים לבדוק, לפי שיקול דעתם, את הציוד המסופק, לעניין המכללה ו/או נ .6.11

איכותו והתאמתו להזמנה, לנספחי הסכם זה ולהוראות ההסכם. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר, כי אישור 

ם קבלת הציוד ע"י המכללה, לא יפטור את הספק מאחריות לטיב הציוד ולעמידתו בהתחייבויותיו על פי הסכ

 זה.

המכללה, יחייבו את הצדדים ובמידה שיתברר שהציוד או ההתקנה או כל דבר תוצאות הבדיקות על ידי  .6.12

אחר, אינו עומד במפרט, בתנאים ובדרישות המכללה, תהא המכללה זכאית לדרוש מהספק להחליף את הציוד 

 הלא מתאים וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הספק.

 ותחזוקה:אחריות  .7

הא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לתקינותו המלאה ולפעולתו השוטפת של הציוד ושל כל חלק ממנו, הספק י .7.1

חודשים  36לרבות כל הקשור להתקנתם ולאופן הרכבתם, לשביעות רצון המכללה, וזאת למשך תקופה של 

כל  לפחות, באתר הלקוח, ממועד סיום הספקת והתקנת הציוד המוזמן, לשביעות רצון המכללה, כאשר

 ההוצאות בקשר לכך יהיו על חשבונו.

בתקופת האחריות המכללה תהא רשאית לדרוש מהספק והספק יהיה חייב לאתר ולבצע כל תיקון ולבצע כל  .7.2

פעולה בגין כל קלקול ו/או פגם שנוצר ו/או שנתגלה בציוד ו/או באופן התקנתו ו/או באופן הרכבתו, הכול 

ום ו/או לקוי שסיפק ו/או הותקן על ידו בפריט זהה, תקין וחדיש. היה כמפורט להלן, לרבות החלפת כל פריט פג

והפגם ו/או הקלקול ו/או הנזק נתגלו לפני תום תשלום מלוא התמורה, יהא המזמין רשאי לעכב את תשלום 

 יתרת התמורה לספק כנגד ביצוע כל תיקון שלהם.

תקינה של הציוד בתקופת האחריות. אחריות הספק היא למתן שרותי תיקון ותחזוקה הדרושים לפעולה ה .7.3

התמורה בעד מתן שרותי תיקון ותחזוקה בתקופת האחריות כלולה בתמורה ששולמה על ידי המכללה לספק 

והיא כוללת כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקון הציוד או להחלפת חלקים בה והובלת הציוד במקרה 

 הצורך לספק וממנו, במהלך כל תקופת האחריות.

מתחייב כי במהלך תקופת האחריות ובכפוף לסייגים שלהלן, יתקן כל קלקול וכל פגם בציוד ויחליף בו כל  הספק .7.4

 חלק הטעון החלפה, כמפורט להלן:

וביום ו' בין השעות  08.00-16.30ה' בין השעות -הספק מתחייב לקבל קריאות בטלפון במועדים א'  .7.4.1

08.00-13.00. 

למוקד הטלפוני לשם מתן הודעה על תקלות וכן לשם קבלת  נציגי המכללה, יהיו רשאים להתקשר  .7.4.2

 ייעוץ בטלפון בנוגע לציוד ותפעולו.

תוך נקיטת כל אמצעי שעות,  24-באותו יום או עד ליום המחרת אך לא יותר מקריאות שרות יטופלו   .7.4.3

 על מנת למנוע השבתה או פגיעה בפעילות השוטפת של המכללה.

שעות, יעמיד הספק לשימוש המכללה, ללא  24את הציוד תוך  בכל מקרה שלא הצליח הספק לתקן  .7.4.4

תמורה נוספת, ציוד חליפי תקין עד לסיום התיקון. הציוד החליפי חייב להיות מותאם למערכת 

 הקיימת.

שירותי התחזוקה יינתנו כלל הניתן באתר המכללה. אם יהיה צורך בהובלת הציוד לשם תיקונו למעבדת הספק  .7.5

 ל הספק יהיה לקחת ולהחזיר את הציוד תקין ולדאוג להרכבתו מחדש בעצמו ועל חשבונו.או לכל מקום אחר, ע
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 ימים לפחות לפני השינוי. 3כל שינוי במען ובמספרי טלפון יש להודיע למכללה בפרק זמן של  .7.6

שירותי התחזוקה על ידי הספק יינתנו באמצעות אנשים מיומנים ומקצועיים ויבוצעו באופן רציף עד לפתרון  .7.7

 תקלה.ה

הספק מתחייב כי במקרה שציוד שסופק והותקן באתר המכללה והתקלקל במשך תקופת האחריות שלוש  .7.8

פעמים לפחות, כך שנדרשה הגעת נציגי הספק לאתר לשם תיקונה בכל פעם, יוחלף רכיב זה בחדש מיד לאחר 

 התקלה השלישית. 

 ט הנמנה על הציוד.אחריות הספק כאמור לעיל הינה בנוסף לאחריות היצרן לגבי כל פר .7.9

 ייעוץ תיעוד והדרכה .8

הספק יכין וימסור למכללה, מיד עם הספקת כל ציוד לאתר המכללה, תיעוד מעודכן לציוד שיכלול בין השאר,  .8.1

מדריך מלא ומקיף בעברית של הפעלה, שימוש וזיהוי תקלות בציוד וכן פירוט מידע על הציוד, לפי שם המוצר, 

 וכל פירוט אחר בנוגע לתשתיות.הדגם, מספר סידורי של היצרן 

 פיקוח ותיאום .9

 המכללה תעמיד נציג מטעמה שיפקח על פעולות הספק ו/או מי מטעמו תוך שיתוף פעולה מלא עם הנציג. .9.1

הנציג מטעם המכללה יהיה מוסמך להשגיח על ביצוע אספקת הציוד על ידי הספק ועל מילוי כל יתר  .9.2

שהנציג יורה לספק או לנציגים מטעמו בנוגע לעבודתו באתרי התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או כל הוראה 

הנציג מטעם המכללה יהיה מוסמך לתת כל הוראה בקשר עם ביצוע התחייבות הספק, כולן או חלקן, המכללה. 

ל בכפוף לזכות הספק להגיש את הסתייגותו בגין כל ווהספק מתחייב לבצע את הוראות הנציג במלואן, והכ

 שעות ממועד קבלת כל הוראה כאמור. 24ה תוך הוראה כאמור למכלל

 העדר כל הסתייגות כאמור, תחשב הסכמה ואישור של הספק להוראות הנציג. .9.3

מובהר ומוסכם כי תפקידו של הנציג אינם אלא להבטיח כי הספק ימלא את התחייבויותיו על פי ההסכם ואין  .9.4

כלשהי המוטלת עליו על פי ההסכם או בפיקוח כאמור כדי לשחרר את הספק מהתחייבות כלשהי ומאחריות 

 לגרוע מהן.

 הזכויות בציוד  .10

למען הסר ספק מובהר בזה, כי הציוד שהותקן על ידי הספק במכללה ועליו קיבל תשלום מלא בהתאם  .10.1

המכללה תהיה הקניין המלא לציוד זה כנדרש ממנו  ,)להלן: "נספח א' לחוזה"( להצעת המחיר בנספח א' לחוזה

 או לכל צד ג' לא תהא כל זכות לציוד ו/או בקשר לכך.  בהסכם, וכי לספק

 :חריות בנזיקיןא .11

הספק יהיה אחראי בלעדית לטיב השירותים שיעניק למכללה על פי הסכם זה ולהתאמתם המלאה לדרישות  .11.1

 המכללה ולצרכיה.

או עקב מתן הספק יהיה אחראי על פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, למעט נזק עקיף, שיגרם תוך כדי  .11.2

מתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לכל אדם ו/או -השירותים ו/או אי

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמה, והספק מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים  גוף כלשהו, לרבות המכללה

 למניעת נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור.

ו/או לשפות את המכללה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל, או כל הפסד  הספק מתחייב לפצות .11.3

אחר שייגרם למכללה, לרבות כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדו ו/או מפסק דין או פסק בורר ייפסק נגדו, ובכל 

לם מיידית מקרה שהמכללה תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הספק לש
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עם קבלת דרישה כל סכום כזה למכללה או במקומה, וכן מתחייב הספק לשאת בכל ההוצאות שהמכללה תחויב 

בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. התחייבותו של הספק כאמור בסעיף זה 

ו דרישה כאמור, תאפשר לו מותנית בכך שהמכללה תמסור לספק הודעה בסמוך לאחר קבלת כל תביעה א

 .תשתף עם הספק פעולה ולא תתפשר או תביא לסיומה ללא הסכמת הספק מראש ובכתב להתגונן כנגדה, 

כן מתחייב הספק כי במהלך מתן השירותים לפי הסכם זה ינקוט את כל האמצעים הדרושים למנוע כל  .11.4

 פגיעה שלא לצורך בנוחיות הסובבים במכללה.

שמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא, החלים על השירותים שיבוצעו על ידיו הספק מתחייב למלא ול .11.5

 לפי הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים.

לא יהא בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם  .11.6

 זה ו/או מהשירות או קשורה אליהם.

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ועל פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, על חשבונו,  .11.7

 (1)להלן: נספח ה'  בחברת ביטוח מורשית כדין, ביטוחים כמפורט באישור עריכת הביטוחים המצורף כנספח ה'

אישור עריכת ביטוחים  המצורף להסכם זה,  כשהוא חתום בידי מבטחו. הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת

תהא רשאית למנוע מן הספק ביצוע השירותים, היה כאמור לעיל הינה תנאי לתחילת מתן השירותים, והמכללה 

 והאישור כאמור לא הומצא כנדרש לעיל.

לא יאוחר הספק מתחייב להפקיד בידי המכללה, אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת.  .11.8

. הספק מתחייב (2)להלן: נספח ה' כמפורט בנספח ה' המצורף להסכםם תקופת הביטוח, יום לפני תו 14-מ

 ל עוד ההסכם בתוקף.כלחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוחים במועד הנקוב מידי שנת ביטוח ו

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנזכרים באישור קיום  .11.9

 )נספח ה'( מתחייב הספק לערוך ביטוחים אלה כנדרש. ביטוחים 

כל ספק יובהר, כי לא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין גבולות האחריות ן הסר עלמ .11.10

ומובהר בזאת כי גבולות האחריות המצוינים בהסכם זה כמפורט לעיל, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת 

 ן את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.על הספק וכי על הספק לבחו

לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין גבולות האחריות המצוינים בנספח ה' להסכם זה  .11.11

 ועל הספק מוטלת החובה לבחון חשיפתה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

מטעמה מכל אחריות לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו  הספק פוטר בזאת במפורש את המכללה ו/או הבאים .11.12

)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה( על פי הביטוח הנערך כאמור בסעיף 

לנספח ה', ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי הנ"ל בגין נזק כאמור. האמור בדבר פטור מאחריות לא  1

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.יחול לטובת אדם 

המכללה תהא רשאית לבדוק את אישור הביטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע  .11.13

כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו כאמור בהסכם זה. הספק מצהיר כי ידוע לו שזכות 

לדרוש תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה עליה או על מי  הביקורת של המכללה ביחס לאישור הביטוח וזכותה

מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורים כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של אישורי הביטוח 

 או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה המוטלת על הספק לפי הסכם זה או לפי דין.

אי הפוליסה ככתבו וכלשונו, לשלם את דמי הביטוח במלואם הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי מתנ .11.14

ו כן מתחייב הספק מובמועדם, ולדאוג לוודא כי פוליסות הביטוח תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. כ

למנוע כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים, וכן לשתף פעולה עם המכללה והבאים מטעמה, 
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מירה על זכויותיהם, ובכלל זה להודיע בכתב למבטח מיד עם היוודע לה קרות אירוע העלול ככל שיידרש, לשם ש

 לשמש בסיס לתביעה על פי הביטוחים.

 הסבת זכויות .12

    את כל או ו/או להסב לאחר או לאחרים מתחייב לא למסור ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד  ספקה .12.1

             שא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי יי ספקה. הזו זכות מזכויותיו על פי חוזה זאי     

 אושר העסקת קבלן משנה.תועובדיו. בכל מקרה ולהסרת כל ספק, לא  ספקהשירותים, באי כוחו של ה    

      המכללה תהא רשאית בכל עת להסב את ההסכם, כולו או כל חלק ממנו ולהעביר לאחר/ים את זכויותיו  .12.2

 , בכל דרך, כפי שימצא לנכון.תןחובותיו ע"פ ההסכם, כולן או מקצו     

    להמחאה או להסבה, בכל דרך שהיא והמכללה זכויותיו של הספק לקבלת כספים מהמכללה, אינן ניתנות  .12.3

 תכיר ולא תכבד המחאה או הסבה כאמור. לא     

 הפרות וסעדים .13

וותר או לגרוע מזכות כל צד תרופה וסעד אחרים אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ל .13.1

 הנתונים לו על פי הסכם זה או על פי כל דין.

וויתור מצד המכללה או מי מטעמה על זכותה על פי ההסכם במקרה מסוים לא יהווה וויתור על זכות זו בכל  .13.2

ור על כל זכות וכל שינוי מקרה אחר. אי עמידה על זכויות המכללה לא תהווה וויתור מצידה על זכות זו. כל ווית

 אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו בכתב ע"י שני הצדדים.

הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ישלם הספק למכללה פיצוי מוסכם וקבוע מראש  .13.3

 )חמישה עשר אחוזים( מסכום התמורה. 15%בשיעור של 

)שלוש מאות( דולר ארה"ב לפי השער היציג  300ם של לא סיפק הספק את הציוד במועד, ישלם למכללה סכו .13.4

  לכל יום איחור, בתור פיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין איחור בהספקת הציוד ו/או כל חלק ממנו.

      חייב  הסכם זה, יהיה הוראה יסודית מהוראות ספקבלי לפגוע בכל האמור בהסכם זה, הרי אם יפר ה .13.5

את ההסכם ולתבוע  לבטל   בזכותה של המכללה לפגוע וזאת מבלי  זק,לפצות את הצד האחר בסכום הנ ספקה

 כל סעד מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין.

בוטל ההסכם ע"י המכללה עקב הפרה יסודית של הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן, ישלם הספק למכללה,  .13.6

ם וחמישה אחוזים( מסכום )עשרי 25%ללא צורך בהוכחת נזק, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בשיעור של 

 התמורה.

     בביטול ההסכם מצד המכללה אין בכדי לגרוע מזכויותיה של המכללה לתבוע את כל נזקיה. עם הודעת  .13.7

כשבוע הביטול תפקע מיד זכותו של הספק לביצוע העבודה על פי הסכם זה והוא יידרש להפסיק את שירותיו 

 ימים ממועד ההודעה.

 אי תחולת יחסי עובד מעביד –ים מערכת היחסים בין הצדד .14

 יחסי הצדדים מבוססים אך ורק על פי הסכם זה. .14.1

 ולא עובדי המכללה. ספקיהיו אך ורק עובדי  ה ספקעובדי ה .14.2

    בלבד  ספקועל ה לבין המכללה,  ספקמובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין העובדים שיעסיק ה .14.3

לעובדיו, בהתאם לכל דין ונוהג והוא  ם, שמעביד חייב לשלמם ביחסיחולו כל המסים ותשלומי החובה האחרי

עם תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע  בקשר בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו,

 הסכם זה או סיומו.
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עסקה כפי שצוין בחוזה ואינו מובהר בזאת כי אם יתברר למכללה כי הספק מעסיק עובדים בניגוד לתנאי הה .14.4

וביטולו, ויגרור אחריו   להפסקת ההסכם מקפיד לשלם לעובדיו את זכויותיהם המלאות, יהווה העניין עילה 

 לעיל. 13בסעיף קנסות כמוזכר 

שיפוטית(, כי  מוסכם ומובהר בזה כי אם מסיבה כלשהי ייקבע ע"י ערכאה מוסמכת )שיפוטית/מעין  .14.5

מתחייב לשפות ולפצות את  הקבלן מעביד בין מי מעובדי הזכיין לבין המכללה, אזימתקיימים יחסי עובד ו

 המכללה בגין כל סכום בו תצטרך המכללה לשאת, לרבות שכ"ט עו"ד  בצירוף מע"מ כדין. זאת מיד לאחר

 קבלת דרישה מטעם המכללה. 

 רבות ביצועע .15

סך של ב ביצוע בידי המכללה ערבות פקסהזוכה על פי ההסכם, יפקיד ה ספקלהבטחת ביצוע התחייבויות ה .15.1

ומרווח ביטחון של  הארכת  ההסכם( תקופת ערבות זו תינתן  לכל תקופת ההתקשרות )כולל₪.  36,000

   .16.10.18 דהיינו עד לתאריךחודשיים נוספים, 

               תחייבות הלהסכם זה, לרבות  הספקהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של התחייבות  .15.2

          הערבות להבטחה  האמור, תשמש , מבלי לגרוע מכלליותזהלאחריותו למילוי כל הוראות הסכם  ספקה  

          מילוי תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה. בכל  ולכיסוי כל נזק העלול להיגרם עקב או בקשר עם כל הפרה או 

      בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע  מקצתו,או  מקרה כאמור ניתן יהיה לגבות את סכום הערבות כולו 

 כאמור. מתוכו את כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות 

   מהוראות הסכם  אין במתן הערבות או בפירעונה כדי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף בגין הפרתה של הוראה .15.3

   י הסכם זה.על פ ספקבהתחייבויותיו להבטחת ביצוע התחייבויות ה ספקזה או אי עמידת ה    

 בית משפט        .16

             כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של הסכם זה, תובא  .16.1

 שבע.-להכרעתו של בית המשפט המוסמך בעיר באר     

 כללי  .17

   לא ייחשבו כוויתור , ספקשום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה בין בכלל ובין במועדה מצד המכללה או ה .17.1

 על פי הסכם זה, או על פי דין, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. ספקעל זכויות המכללה או ה    

 כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים. .17.2

                       כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של הסכם זה, .17.3

 תובא להכרעתו של בורר שזהותו תוסכם בין הצדדים.     

  כתובות הצדדים     

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

 שבע-באר ,6עזריאל ניצני רח'                              

 

 ____________________________________________  -ספקה     

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

______________________                                                __________________________ 

 קבלןה                                                                 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
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 הצעת מחיר – נספח א'

 

 : מפרט טכני לכתב כמויות

. המציע נדרש לתמחר את המוצרים והשירותים באופן מפורט בהתאם לטבלת כתב הכמויות המצורף בזאת

 יום. 30הצעת המחיר תוגש בש"ח ללא מע"מ עפ"י תנאי תשלום ש+

  חוזה(.)להלן: נספח א' ל .כמפורט בטבלה המצורפתלמלא באופן ברור את העלויות מתבקשים הנכם 

 3-דהיינו להספק מצהיר כי המחירים המוצעים על ידו במכרז זה יהיו תקפים למשך כל תקופת ההתקשרות 

בנוגע להסכם זה, וכי המכללה תהא רשאית, אך לא חייבת, לגרוע מהזמנה זו או להוסיף חודשים(,  36שנים )

התקשרות, בין בהזמנה אחת או עליה. כמו כן תהא המכללה רשאית להזמין ציוד נוסף במשך כל תקופת ה

 במספר הזמנות במשך כל תקופת ההתקשרות ע"פ המחירים שהוצעו על ידי הספק בנוגע להסכם זה. 

יוסיף עלות עבור שרות ותחזוקה לשנה הרביעית והחמישית. )להלן: נספח א לחוזה(. על הספק  לפעול הספק 

 ת ותחזוקה"( "אחריו 7לעיל כמפורט )להלן: סעיף  7עפ"י האמור בסעיף 

ההצעה תוגש לאחר שהספק שקל ובחן היטב את כל מסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיו ומצהיר בזאת כי 

 ביכולתו לספק את כל המפרט הדרוש, תמורת העלות הכוללת וסופית בהחלט המפורטת להלן.

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינו חלק בלתי נפרד ממנה.

 עמדת מרצה: .1

 ".22חשב מסך מ .א

 .85X60X120מידות העמדה: או ממתכת  עמדת מרצה עשויה מעץ סנדוויץ .ב

 .לגבי מתכת לציין צבעים במידה ויש חוץ מאפור ציפוי פורמייקה לפי צבע שייבחר על ידי המכללה .ג

 .מפתח מסטרנעילה במנעול רב בריח בעל  .ד

 פתח להדלקה ותפעול המחשב בחזית העמדה. .ה

 מגירה למקלדת ועכבר.  .ו

 ת יציאת עכבר למשטח המרצה.אפשרו .ז

 הספק יצרף להצעה שרטוט ומידות העמדות המוצעות על ידו. .ח

 (.SFFמדף אמצעי לטובת מארז מחשב שוכב ) .ט

 דלת שירות בגב העמדה. .י

 " שקוע במשולש בעמדה.22הכנה למסך מחשב  .יא

 למיקרופון. XLRחיבור  .יב

 .לרשת HUB 1:3 .יג

 פנל חיבורים יכלול: .2

 תרת החיבורים.פנל חיבורים יכלול לוחית להס .א

 .כניסה אחת לפחות HDMIחיבור  .ב

 כניסה אחת. לפחות VGAחיבור  .ג

 ( לפחות אחד.Mini PLחיבור שמע ) .ד
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 .כניסה אחת לפחות USBחיבור  .ה

 נק' חשמל אחת. .ו

 או שוו"ע. KRAMERתוצרת חברת  TBUS-1Axlפנל החיבורים כולל המרכיבים הנ"ל כדוגמת דגם  .ז

 פנל שליטה כולל בקר: .3

 חצנים הניתנים לתכנות.ל 8הבקר יכלול  .א

 לפחות. RS-232כניסות  2 .ב

 (.RELAYמגעים יבשים ) 2 .ג

 לפחות אחת. GPI/Oכניסת  .ד

 .RS-485כניסת  .ה

 אחת. IRלפחות כניסת  .ו

 .KRAMER, EXTRON, CRESTRON, AMX   פנל השליטה יהיה של אחת מהחברות הבאות:  .ז

 או שוו"ע.

 ממתג וידאו אודיו דיגיטלי משולב: .4

 את הכניסות הבאות:הממתג יכיל לפחות  .א

 .לפחות HDMIכניסות וידאו  2 (1

 .לפחות VGAכניסות וידאו  2 (2

 .קונדנסר פנטום כניסות אודיו לטובת חיבור מיקרופונים 1 (3

 .VGA -כניסות אודיו תואמות לכניסות ה 2 (4

 הממתג יכיל לפחות את היציאות הבאות: .ב

 1920X1200ד וכולל ע Scaledאחת לפחות ברזולוציה טבעית מדורגת  HDMIיציאות וידאו  (1

WUXGA. 

 לטובת חיבור מערכת להגברה חיצונית. lineיציאת אודיו  (2

 על הממתג לאפשר רזולוציה קבועה ביציאה ללא קשר לרזולוציה של אות הכניסה. (3

על הממתג להיות בעל יכולת להציג מעבר חלק של תמונה במקרן כאשר עוברים בין מקורות  (4

 או.יהויד

 ים בחזית המכשיר.שליטה מלאה מלחצנים מובנ (5

  ,KRAMER, EXTRON, CRESTRONהממתג יהיה ממתג של אחת מהחברות הבאות:  (6

AMX או שוו"ע. 

 מסך הקרנה חשמלי: .5

 רי.אמסך הקרנה חשמלי כולל מנוע טובול .א

 .4:3פורמט  .ב

 עשוי בד לבן איכותי ללא קפלים או גלים גב אטום. .ג

 .1:1.2מקדם החזרה שיאפשר תצוגה ברורה ואיכותית  .ד

 אור אחיד מכל משטח הבד. החזר .ה
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 או שוו"ע. VEGAתוצרת חברת  .ו

 גודל המסך בהתאם לכתב הכמויות. .ז

הורדה והעלאה של המסך החשמלי עם הפעלת המקרן, דהינו שליטה מהעמדה  – מוריד מסך אוטומטי .6

(replay) 

 מקרן: .7

 אנסי לפחות. 3000עוצמת הארה  .א

 .768X1024רזולוציה טבעית  .ב

 כניסות: .ג

 חות.אחת לפ HDMIכניסת  (1

 אחת לפחות. VGAכניסת  (2

 אחת לפחות. RCA ושמע סטריאו כניסת וידאו (3

 .RS232כניסת שליטה ובקרה  (4

 .RJ45כניסת שליטה ובקרה  (5

 :תוספת אופציונאלית – מערכת שליטה מרכזית .8

באחריות הקבלן הזוכה לספק ולהתקין תוכנת שליטה מרחוק אשר תאפשר למזמין שליטה על  .א

 מערכות מולטימדיה בכתות.

 מערכת השליטה תאפשר שליטה ובקרה על מערכי המולטימדיה בכתות השונות בבניין.    .ב

 .היישום יותקן על מחשב / שרת הארגון ויאפשר גישה מרחוק באמצעות דפדפן וממשק אינטרנטי     .ג

, קבלת חיוויים לבקרהיישום יאפשר בין היתר גישה מרחוק לכל אחד מהמקרנים בכיתות שמחוברים      .ד

אפשרות להפעלת לוחות זמנים להפעלת/סגירת ציוד מולטימדיה  תונים, קבלת התראות,ואסוף נ

 בחדרים בצורה אוטומטית.

מערכת שליטה ובקרה תיתן מענה לכל אחת מפעולות הבקר הכיתתי מרחוק באמצעות תוכנת  .ה

 השליטה.

 ,EXTRONאו  KRAMER SITE-CTRLפתרון תוכנתי כגון תוכנת שליטה של חברת      .ו

CRESTRON, AMX  כמובן בתלות בסוג הציוד אותו מציע הקבלן והתאימות המלאה מול הציוד. 

 אחריות ושירות: .9

חודש מיום תחילת  36למשך  ת ושרות באתר הלקוח לכל הציוד על כל מרכיביו ובמלואואחריו .א

האחריות. הספק יתקן את התקלה באתר הלקוח או יחליף את הציוד בו נתגלה הליקוי, ויוודא 

 בהתאם למפרט. ו התקינהפעולת

לצורך מתן מענה  16:30עד  8:00ה בין השעות -הספק יפעיל מוקד שירות ומעבדת תיקונים בימים א    .ב

לכל תקלה, סיוע וייעוץ טלפוני מטכנאי הבקיא במערכת ובמקרה הצורך פתיחת קריאת שרות להגעה 

 לאתר.

 .יאההגעת טכנאי לאתר הלקוח תוך יום עבודה ממועד פתיחת הקר    .ג

הספק מתחייב לאחזקת מלאי חלפים מספק ואספקת חלפים חדשים ומקוריים של היצרן והתקנתם    .ד

 במקום חלקים מקולקלים.
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שנים ללא עלות נוספת יש להציג זאת כחלק  3 -שהוא מעבר ל במידה והיצרן נותן אחריות לפריט כל .ה

 .מההסכם

 .15.09.15ג'  קין עד ליוםהזוכה יידרש לסיים את התקנת כל הציוד באופן מלא ות     .ו

 . האחריות על הציוד והתשתיות יחלו בסיום ההתקנות לשביעות רצוננו המלאה    .ז

 

 לציין עלות לפני מע"מ  – בקשה להצעת מחירנספח א' 

 מולטימדיה -כתב כמויות למילוי המציעים 

כמו כיתות לימוד
 ת

מחיר 
יחיד
ה 

 בש"ח

סה"כ 
בש"

 ח

שם 
היצר

ן 
ופרו
ט 

הציו
 ד

 הערות

       17 מדת מרצה ע
מפרט טכני  סעיף 

1 

         Kramer TAVOR 5-O 12זוג רמקולים מוגברים כדוגמת 

       17 פנל  חיבורים שולחני  משולב בפודיום 
מפרט טכני סעיף  

2 

פנל עם שמונה לחצנים לשליטה על המערכת כולל בקר מובנה 
  RC-78 Rכדוגמת פנל של חברת קרמר  דגם    

 3מפרט טכני סעיף        17

-Kramer VPטלי משולב כדוגמת יממתג ווידאו/אודיו דיג

444 

מפרט טכני  סעיף        17
4 

       12 213/213 מסך הקרנה חשמלי
מפרט טכני  סעיף 

5 

       5 180/180 מסך הקרנה חשמלי
מפרט טכני  סעיף 

5 

       ansi    11 3000מקרן עם  עוצמת הארה   של  לפחות   
מפרט טכני  סעיף 

6 

 (replayשליטה מהעמדה )– מוריד מסך אוטומטי .10

 

17     

         11 מתקן תליה למקרן כולל כלוב

 3000עם עוצמת הארה של לפחות   כולל זרוע  צמוד קיר מקרן
ansi    

1    
מפרט טכני  סעיף 

6 

         Kramer VM-2HN 17כדוגמת  HDMI 1:2מפצל  

 AVוט, התקנה, תכנות והפעלה של כלל מערכות פריסת חיו
 . קומפ' כל  הכיתה.המכללהבכתה לשביעות  רצון 

23         

     4 פנל קיר כולל בקר
     1  408והתקנה בחדר  136פירוק מקרן אינטראקטיבי קיים מחדר 

     2 )זוג( פירוק רמקולים

     4  פירוק עמדת מרצה טכום לבלאי

     13 מדת מרצהתעלת רצפה לע
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 כמות  שונות
מחיר 
 הערות שם יצרן  ופרוט הציוד סה"כ יחידה

         1 עלות  מכסימלית לרכישת מנורה  למקרן  בעתיד 

   כלול כלול קומפ' חודש  36 -אחריות ושרות ל
מפרט  טכני  

 8סעיף 

עלות שנת שירות ואחריות נוספת כמוגדר בחוזה )מעבר ל 
 חודשים( באחוזים מהמחיר הכולל.  36

מסך כל הציוד המפורט בכתב   8%המחיר לא יעלה על 
 כמויות זה.

     קומפ'

    

      סה"כ כללי )כולל שנה אחריות רביעית( לפני מע"מ
      לפני מע"מ(חמישיתסה"כ כללי )כולל שנת אחריות 

           סה"כ  שונות

 כמות עלויות אופציונאליות
יר מח

 הערות שם יצרן  ופרוט הציוד סה"כ יחידה

מערכת שליטה  מרכזית על כל הציוד לניתור תקלות 
 קומפ' ותפעול כיתות הלימוד

  
  

מפרט  טכני 
  7סעיף 

         10 שרות שוטף לציוד קיים –עלות שעת טכנאי 

         10 שרות שוטף לציוד קיים –עלות שעת מתכנת 

 1 מיקרופון לעמדת מרצה
שליטה על עוצמת הקול בפנל  למיקרופון  XLRחיבור     

 1 שליטה מהעמדה
    

           סה"כ  עלויות אופציונאליות
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 'בנספח 
 

 מכרזערבות 
 

 נוסח כתב הערבות
 

 
 תאריך _________בנק:___________                                                                               

  
 לכבוד,                                                                                       

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

   
 א.נ,

 
 ערבות בנקאית מס' _____ הנדון:

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

של המכללה  2-2015פומבי למכרז , בקשר 15.05.2015הידוע ביום  )להלן: סכום הקרן(,  צמוד למדד
אספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים עבור  ,)להלן: המכללה( האקדמית לחינוך ע"ש קיי בב"ש בע"מ

 .באר שבעית לחינוך ע"ש קיי במכללה האקדמ ותשתיות

 
 עםלפ , כפי שהוא מתפרסם מפעם15.05.2015סכום הקרן יישא הפרשים צמודים למדד הידוע ביום  .1

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ע"י

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

 דרישתכם.

דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום סכום הערבות, יכול שייעשו לשיעורין, ובלבד שסך כל  .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. 15.09.15 עד לתאריךערבות 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 _________ 

                                                                  _____________________         ____________ 
 

 ם מלא                 חתימה וחותמת מורשי חתימהש                                                              
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 'גנספח 
 

 ערבות ביצוע
 

 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:  שלושים ושש אלף()במילים:, ₪  36,000לסילוק כל סכום עד לסך של  םכלפיכ
של המכללה  2-2015פומבי מכרז לפי בקשר עם התחייבויותיו ( הזוכהשתדרשו מאת ________ )

אספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים עבור  האקדמית לחינוך ע"ש קיי בב"ש בע"מ )להלן: המכללה(
 ובהסכם ההתקשרות שנחתם בעקבותיו.  במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ותותשתי

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

 "2015 מאי " הינו המדד הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, מדד חודשהמדד הבסיסי. 

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

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

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

 התחייבויותינו זאת איננה מותנית ואיננה ניתנת לביטול. .4

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

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

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

 ועד בכלל. 16.10.18 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .8

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

 :XXXXXXXXXXשכתובתו בע"מXXXXXXXXXXX :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק .10
        : XXXXXXXX מספר פקסXXXXXXXXX     :מספר טלפון

 
       

 בכבוד רב,

 ______בנק ________ 

      __          ____________      ______________________________________ 

      חתימה וחותמת מורשי חתימה                       תאריך                    שם מלא                   
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 נוסח אישור יצרן בעניין נציג מורשה –נספח ד' 
 

 לכבוד
 שבע-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר

 ()להלן: "המכללה"
 
 
 
 
 

 אישור יצרן בעניין נציג מורשההנדון: 
 
 

 
 

 ______________________________________, מאשרים בזאת כדלקמן:אנו הח"מ חברת

 

מקרנים  עמדות מרצה, תקנתהספק_______________)להלן: "הספק"( שהגיש לכם הצעה לאספקה וה .1

, הינו 2-2015צרתנו במסגרת המכרז שמספרו באר שבע, מתובמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  ותשתיות

נציג מורשה שלנו בדרגת _________________, ומוסמך למכור ולספק את הציוד מתוצרתנו, בכמות 

 חודשים( כמוגדר במכרז. 36המפורט בהצעתו למכרז במהלך השלוש שנים )

ד מתוצרתנו כמפורט . אם תקבלו את הצעת הספק למכרז, הננו מתחייבים כלפיכם למתן אחריות לציו2

ומתחייבים לתמיכה בחברה ומתן אחריות, שירות ותחזוקה כנדרש חודשים(  36)שנים  3בהצעה לתקופה של 

  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 את3

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

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

רך מול הספק שנים ועד לתקופה של ארבע או חמש שנים במידה ותקופת האחריות תוא 3האחריות של 

 בהתאם.

 

 __________________                                          תפקיד:_______________מורשה חתימה(:(שם
 

 תאריך:__________________                                   חתימה וחותמת:______________________
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 1סעיף  –' הנספח 
  

 לכבוד

 מכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ה

 שבע בע"מ )חל"צ(-בבאר

 6עזריאל ניצני 

 

 אישור עריכת ביטוחים

מאשרים בזאת כי ערכנו הביטוחים מצהירים וחברה לביטוח בע"מ, ____________________ הננו 

 במכללהמקרנים ותשתיות  לאספקה והתקנת עמדות מרצה, 2-2015מס'  פומבי  הקשורים לחוזה שבמכרז

 בע"מ )חל"צ(, )להלן: "המכללה"( כמפורט להלן: האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

 

 (וטח"מב"ההגוף המבוטח:________________ח"פ/ת.ז.__________________) –/חברה ספקשם ה

 

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

 

 פי צד ג'ביטוח אחריות כל

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

, ספקם המכללה או מטעם הובדים, מורים, סטודנטים ואורחים ולכל באי המכללה וכל הבא מטעע

ט"ח( )או סכום שווה ערך במ₪( מיליון  שני :במילים) ש"ח 2.000.000-שלא יפחת מבגבול אחריות 

ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות  לתובע, למקרה או אירוע ולתקופת ביטוח של שנה.

מס' , ייחשב כצד שלישי לעניין ביטוח זה. תחלוף או שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. רכוש המכללה

 הפוליסה__________________.

 

 ביטוח אחריות מקצועית

מהפרת כל חובה  את אחריותו של המבוטח, בגין נזק שייגרם כתוצאהביטוח אחריות מקצועית, המכסה 

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

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

 פוליסה_____________.

 

 מעבידים חבותביטוח 

המועסקים על ידו. גבול האחריות של המבוטח כלפי עובדיו לא יפחתו כלפי כל  ספקלביטוח חבות ה

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

מס'  $ לשנה ))חמישה מיליון דולר לשנה(  5.000.000-שלא יפחת מ ביטוח

 ______________.פוליסה________
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. על כל שינוי יש כל תוקף לביטוחלא יהיה  ספקהבכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י 

לפי הכתובת: המכללה האקדמית  רשום בדואר במכתב ,)שבעה( ימי עבודה 7תוך לדווח למכללה 

 שבע.-באר 6רחוב עזריאל ניצני לחינוך ע"ש קיי , 

 

 

__                ___________________________     ____________________________ 

 תאריך                        שם מלא מורשה חתימה מטעם מבטח           חתימת מורשה המבטח  

 כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים                                 

 1981 –)ביטוח(, תשמ"א                                                    

 

_______________                                                                            __________ 

 טלפון המבטח                                                                             חותמת המבטח

 

 2ה' סעיף  נספח – 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 

 ידיםביטוח חבות מעב
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 'ונספח 
 הודעה על הארכת הסכם 

 
                          

 
 שנערך ונחתם במכללת קיי ביום _______ לחודש _______שנת _______.

 

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

 511262669,                     ח.פ. , באר שבע6עזריאל ניצני מרח'                       

 )להלן: "המכללה"(                                                                     מצד אחד                       

                                                                    __________________________                  לבין:

 מרח'_____________________ ח.פ._____________

 "(                                                                         מצד שניספק)להלן: "ה                     

 

  האקדמית במכללהת מקרנים ותשתיו לאספקה והתקנת עמדות מרצה,הנו הזוכה בהצעה  ספקוה     הואיל:

 לחינוך ע"ש קיי באר שבע              

 לשנה נוספת. 2-2015להמשיך בקשר עם הספק בנוגע למכרז וברצון מכללת קיי      והואיל:

 זה. הסכם בהתאם להוראותלפעול  םמעונייניהצדדים ו     והואיל: 

      ההתקשרות עם  שנה נוספת את מאשר בזאת כי קיבל את הצעת הסכם זה להאריך ב ספקוה     והואיל: 

     במתכונתם המקורית גם  מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעולהמכללה. מאשר בעצם כי                   

 מאת יצטרך לקבל ספק תשלומים שהל בתקופת הארכת החוזה, והתמורה עבורם תהיה בהתאם                 

        שנהכפי שהיה בתוקף מה למכללה,יתן שהוא ימשיך לפקה והשירותים האסבגין המכללה                  

 , זאת על פי האמור בהסכם זה.הקודמת                 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                                                 

 

                 __________________________                               ______________________ 

 ספקהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי                                                                 ה

 שבע בע"מ )חל"צ(-בבאר                
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 רשימת הכיתות להתקנה –נספח ז' 

מס
 מקרן חדר "ד

 מקרן
צמוד 
עמ קיר

 דה

מסך 
 חשמלי 

תשתיו
 ת

רמקול
 ים

מוגבר
 ים

 פנל
 קיר
עם 
 בקר

פרו
ק 
רמ
קול
 ים

פרו
 ק 
 
מק
 רן

תעל
ת 
רצפ
 ה

פרו
ק 

עמד
ה 
לבל
 אי

213 הערות
X

213 

180X
180 

1 6  
 

  + + +  
  

+ 
ת טכום העברת עמד 

 2205 -קיימת מ
והעברת מקרן מחדר 

206 
 

2 7 +    + + +  
  

+ 
ת טכום העברת עמד 

 2206 -ת מקיימ

3 206  + +   +   + + + 
 מיותר –פנל קיר  

מקרן קיים יותקן 
 6בחדר 

4 304 +  + +  + +    +   

 זוגות רמקולים 2  +    + + +  + +  + 305 5

6 318 +  + +  + +    +   

 מיותר -פנל קיר   +     +  + +   319 7

8 405  
 

+   +   
   

+ 
שינוי מיקום מקרן 

ון חיבור קיים ותיק
 מסך חשמלי

9 412 +  +   +      +  

10 408 + 
 

   + + +  
+ 
+ 
+ 

העברת מקרן  -   + 
 136-אינטראקטיבי מ

של  שינוי מיקום -
 מקרן קיים

 מיותר -פנל קיר   +     +  + +   1011 11

12 1012 +  +  + + +    +   

 מיותר -פנל קיר   +     +  + +  + 1109 13

 מיותר -פנל קיר   +     +  + +  + 1110 14

ת טכום העברת עמד  +    + +  +   + 1113 15
 2210 -קיימת מ

16 
 

 זוגות רמקולים 2 +   +  + + +  + +   1114

17 1119 +  + +  + +     +  

18 2202   + +  + +    +   

19 2205  
 

+  + +   
  

  
קיים מקרן 

אינטראקטיבי 
החלפת תשתיות 

  2206 20 מלאה
 

+  + +   
  

  
קיים מקרן 

אינטראקטיבי 
החלפת תשתיות 

  2210 21 מלאה
 

+ +  +   
  

  
קיים מקרן 

אינטראקטיבי 
החלפת תשתיות 

 מלאה
               

  11 1 17 12 5 23 12 3 2 2 13 4  
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   1-10 פים סעי – 1בנין מס' – מבנה ראשי. 1

 11-18 סעיפים  – 2-3 מס'נים בני – חנ"ג –מבנה מדעים . 2

 19-22 פיםסעי – 4ין מס' בנ –מבנה א. חזותית . 3

 

 

 לעמודות: מקרא

 מס"ד
 חדר

 מקרן
 מקרן צמוד קיר

 עמדה
 מסך

 תשתיות
 רמקולים מוגברים

 עם בקר קיר פנל
 פרוק רמקולים

 פרוק מקרן
 תעלת רצפה

 פרוק עמדה לבלאי
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 סי עובד מעבידאי תחולת יח –היחסים בין הצדדים  מערכת -' נספח ח

 יחסי הצדדים מבוססים אך ורק על פי הסכם זה.   2.1

 עובדי הקבלן יהיו אך ורק עובדי  הקבלן ולא עובדי המכללה.   2.2

     ,מובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין העובדים שיעסיק הקבלן לבין המכללה  2.3

      תשלומי החובה האחרים, שמעביד חייב לשלמם ביחסועל הקבלן בלבד יחולו כל המסים ו              

       לעובדיו, בהתאם לכל דין ונוהג והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו,               

 עם תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו. בקשר              

      לתנאי ההעסקה כפי מכללה כי הקבלן מעסיק עובדים בניגוד מובהר בזאת כי אם יתברר ל  2.4

            , יהווה העניין עילה מלאותפיד לשלם לעובדיו את זכויותיהם המקואינו  שצוין בחוזה              

  .וביטולו, ויגרור אחריו קנסות  להפסקת ההסכם              

              י ייקבע ע"י ערכאה מוסמכת )שיפוטית/מעיןמוסכם ומובהר בזה כי אם מסיבה כלשה  2.5

               לבין המכללה, אזי קבלןשיפוטית(, כי מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין מי מעובדי ה             

            לשפות ולפצות את המכללה בגין כל סכום בו תצטרך המכללה לשאת, מתחייב  הקבלן             

 קבלת דרישה מטעם המכללה.  לרבות שכ"ט עו"ד  בצירוף מע"מ כדין. זאת מיד לאחר             

 

 

 


