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31.12.2020 
 

 
 2/2020מכרז פומבי מס' 

 
מערכת אודיו וידאו, בקרה שדרוג ת חלפים לרכימלהזמנה להציע הצעות 

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראלל ואינטגרציה
 ("ההזמנה להציע הצעות" או"ההזמנה"  )להלן:

 

 הצעות להציע הזמנה .1

תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק המרכז להנצחת זכרו  הוא ישראלמרכז יצחק רבין לחקר  1.1
, ומקדיש את פעילותו להנצחת זכרו ופועלו של יצחק רבין ז"ל. 1997-תשנ"זהשל יצחק רבין, 

חברתית, הנצחה מוזיאונית ותיעוד ופועל בכל שדרות -המרכז משלב בין פעילות חינוכית
 און הישראלי במרכז יצחק רבין" )להלן:במרכז הוקם ופועל "המוזי החברה הישראלית.

סרטונים תיעודיים המוצגים  188(. אלמנט התצוגה המרכזי לאורך המוזיאון כולל "המוזיאון"
 בעמדות הקרנה שונות. 

אודיו ערכת , בין היתר, באמצעות שימוש במאם כך ההנצחה המוזיאונית, כאמור לעיל, נעשית 1.2
. המערכת הקיימת במרכז 2008במהלך שנת  מוזיאוןב ה, אשר הורכבהוידאו, בקרה ואינטגרצי

העומדת בלב ליבו של המוזיאון והנה קריטית וחיונית היא מערכת מורכבת וייחודית, 
, ולשדרגה על מנת לשמור על תקינותה ופעילותה של המערכת האמורה לפעילותו הסדירה.

, מתכבד בזאת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, באמצעות ועדת המכרזים של המרכז
ובכלל זה , למכירת חלפיםלהזמינכם, במקביל להזמנתם של גורמים נוספים, להציע הצעתכם 

, בסוג במוזיאוןהמערכת הקיימת מרכיבי  חלקאשר יחליפו מסכים, נגנים וציוד אודיו וידאו, 
מרכז, והכל ל למסמכי מכרז זה )כהגדרתם מטה(, חלק ב'ל 1 נספח מס'ובכמות כמפורט ב

)כהגדרתם מטה( במסמכי המכרז   .ט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאי מסמכי המכרזכמפור
 .מפורטים, בין היתר, שלבי המכרז, התנאים להגשת הצעה במסגרתו ואופן הגשת ההצעה

נוחות  כאחד. מטעמי גבריםלו לנשים מופנית זה מכרז מסמכי פי על הצעות להציע ההזמנה 1.1
 .זכר בלשון נוסחה הפניה בלבד

והן לא  בלבדהקורא נוחות מען ל נועדו( מטהמסמכי המכרז )כהגדרתם  סעיפי כותרות 1.1
 .תשמשנה לפרשנותם

, במסגרת מכרז יצחק רבין לחקר ישראל מובהר, כי כל זכות הנתונה למרכז ,להסרת ספק 1.1
 פומבי זה, נתונה גם לוועדת המכרזים של המרכז.

 :הגדרות ופרשנות 1.1

לים הבאות ביחיד כוללות את יפירוש אחר, ממלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך 
לים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, ילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מיהרבים, מ

לים הבאות בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם ימ
  .לתאגידים

קום בו נכתב כי המרכז כן, בכל מקום בו נכתב "לרבות" ייקרא "לרבות, אך לא רק" ובכל מ
"רשאי" לבצע פעולה מסוימת או להפעיל סמכות מסוימת ייקרא "רשאי, אך לא חייב, לפי 
שיקול דעתו הבלעדי" ולא תעמוד למציע מסוים או למציעים אחרים כל טענה, דרישה 

הפעלת שיקול הדעת או עם הפעלת -ותביעה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעלת או אי
ביצוע פעולה מסוימת, לפי העניין, על -הפעלת סמכותו או ביצוע פעולה או אי-אי סמכותו או
 ידי המרכז. 

רושים המופיעים יבמסמכי המכרז, לרבות בהזמנה זו, יהיו למונחים המפורטים להלן הפ
בצדם, בהטיה או בצירוף זהים או דומים, אלא אם נאמר במפורש אחרת או שהקשר הדברים 

 רת:והגיונם מחייבים אח
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גיש יוכן החומר אותו  (מטהמסמכי המכרז )כהגדרתם 

מציע כמענה לדרישות מכרז זה, לרבות כל ההבהרות 
תבקשו על ידו ו/או על ידי מציעים אחרים וכן תשובות יש
 תנו על ידי המרכז להבהרות אלו.נייש

 "ההצעה"

בחר על ידי המרכז כהצעה הזוכה תיהמציע שהצעתו 
 . )כהגדרת מונח זה מטה(הסכם החתם עמו ייבמכרז זה ו

 

 "הזוכה"

חלפים לחלקי מערכת האודיו וידאו, בקרה ואינטגרציה 
ובכלל זה מסכים, נגנים וציוד אודיו , מוזיאוןבהקיימת 

 חלק ב'ל 1נספח מס' סוג וכמות כמפורט בבאפיון,  וידאו,
 למסמכי מכרז זה )כהגדרתם מטה(.

 "החלפים"

ו/או ועדת המכרזים של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 
 המרכז, לפי העניין ועל פי כל דין.

 

 "רכזהמ" או "מזמיןה"
 

, על נספחיה מכרז זה, על כל חלקיו, לרבות הזמנה זו
ההסכם ונספחיו, הטפסים, לרבות טופס הגשת הצעה, 

על ויימסר ולרבות כל הבהרה, ומידע אחר בכתב שנמסר 
 ידי המרכז, למשתתפים, במסגרת הליך זה.

 

מסמכי " או "המכרז"
 "המכרז

המותקנת ופועלת  מערכת אודיו וידאו, בקרה ואינטגרציה
 .במוזיאון

 

 "המערכת"

 משתתף שהגיש הצעה למכרז בהתאם לתנאי המכרז.
 

 "מציעה"

ההסכם שייחתם בין הזוכה לבין המרכז, במסגרת זכייתו 
למסמכי מכרז זה, על כל  כחלק ג'במכרז זה, ואשר מצורף 

 נספחיו.

 "ההסכם"

, ואם הסכםמונחים שלא הוגדרו לעיל, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן ב
 .התקשורת והמדיה בישראלבענף  הםלא הוגדרו שם, אזי המשמעות המקובלת לגבי

 :בקשר עם מכרז זהעיקריים אחרונים מועדים  1.7

  המועד האחרון לביצועה הפעולה

  .12:00, בשעה 2021בינואר,  11יום ה',  הגשת בקשות ושאלות הבהרה 

במשרדי המרכז  עיון במסמכי המכרז 
ותשלום דמי  )כהגדרת מונח זה להלן(

 השתתפות

 .11:00, בשעה 2021בפברואר,  1יום ה',  

 .12:00, בשעה 2021בפברואר,  7יום א',   הגשת הצעה

ההצעות תישארנה בתוקפן ותחייבנה את  תוקף ההצעות 
ללא זכות חזרה, לתקופה של המציעים, 

, ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות 120
 . 2021 ,ביוני 7-, היום ב'דהיינו עד ל

ככל שמציע יתבקש לכך על ידי המרכז, 
יחויב המציע להאריך את תוקף הצעתו, 

ימים  120ללא זכות חזרה, לתקופה של 
באוקטובר,  1-נוספים, דהיינו עד ליום ג', ה

2021. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות המרכז, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, י יובהר, כ
 , והכל כמפורט להלן.לשנות את לוח הזמנים האמור
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 המכרז חלקי .2

 .הזמנה זו – חלק א' 2.1

 :נספחי ההזמנה – חלק ב' 2.2

  אותם המרכז מבקש לרכוש; החלפים פירוט – 1' מס נספח 2.2.1

 ;סף בתנאי עמידה בדבר המציע תצהיר – 2 'מס נספח 2.2.2

 טופס הצעת מחיר; – 3 'מס נספח 2.2.1

 פרטי לקוחות המציע; – 4 'מס נספח 2.2.1

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;  – 5 'מס נספח 2.2.1

 ;סודיות שמירת על הצהרה טופס  – 6 'מס נספח 2.2.1

 ;המכרז תנאי הבנת אישור  – 7 'מס נספח 2.2.7

  ;אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה  – 8 'מס נספח 2.2.8

 ;תצהיר בדבר עסק בשליטת אישה  – 9 'מס נספח 2.2.9

 .מכרז תיאום אי בדבר תצהיר – 01 'מס נספח 2.2.10

 .ההסכם )לרבות נספחיו( – חלק ג' 2.1

 הבהרה ובקשות שאלותתשלום דמי השתתפות ועיון במסמכי המכרז,  .1

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המרכז, בכתובת:  1.1
www.rabincenter.org.il תחת לשונית "מכרזים", "(של המרכז האינטרנט אתר" :)להלן ,

 . 2020, בדצמבר 11-ה', המיום החל 

 11-ה', ההחל מיום ללא תשלום, , )ללא זכות צילום( כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז
-, תל8 ,חיים לבנון ברחובבמשרדי המרכז,  ,2021, בפברואר 1-ה', ה ליום ועד 2020, בדצמבר

ה' )שאינם ימי חג, ערב חג וחוה"מ( בין השעות -"( בימים א'המרכז משרדי" :אביב )להלן
משרד הבריאות ו/או כל מוסד ו/או שמירה על הנחיות לבכפוף  ,בתיאום מראש ,11:00-10:00

הקורונה, ובהתאם  להתמודדות עם נגיף גוף רשמי אחר האמון על כך, כפי שיהיו מעת לעת,
דדות עם נגיף הקורונה המתעדכנות מעת לעת. להנחיות ההגבלה על הפעילות לצורך התמו

כי במידה וההנחיות האמורות לא יאפשרו הגעה פיזית למשרדי המרכז, העיון  ,מובהר
   רנט של המרכז בלבד.טבמסמכי המרכז ייעשה באתר האינ

 4', ה יוםהוא )ככל שיתאפשר( במשרדי המרכז  אחרון לעיון במסמכי המכרזה מועדה
  .13:00בשעה , 2021בפברואר, 

 .01-7111111או  01-7111122: ותיאום הגעה לעיון במסמכי המכרז טלפון לבירורים ימספר

 ש"ח (500) חמש מאות לתשלום דמי השתתפות במכרז בסך של השתתפות במכרז כפופה 1.2
יוכל  משתתף המתעתד להגיש הצעה במכרזאת דמי ההשתתפות . "(דמי ההשתתפות במכרז)"

של  109, בסניף 11171לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון על שם מרכז יצחק רבין מספר 
בנק הפועלים בע"מ או באמצעות הגעה למשרדי המרכז. כנגד תשלום דמי ההשתתפות והצגת 

במשרדי המרכז. לקבל את מסמכי המכרז )המודפסים( אישור התשלום, משתתף יהיה רשאי 
ו/או על מנת לקבל את  המרכז על מנת לשלם את דמי ההשתתפות ניתן להגיע אל משרדי

 1-ה', ה ועד ליום 2020בדצמבר,  11-ה', ההחל מיום כאמור  מסמכי המכרז )המודפסים(
, 11:00-10:00ה' )שאינם ימי חג, ערב חג וחוה"מ( בין השעות -בימים א' ,2021בפברואר, 

הבריאות ו/או כל מוסד ו/או גוף רשמי אחר משרד על הנחיות  שמירהל ובכפוףמראש  בתיאום
ובהתאם להנחיות ההגבלה  הקורונה להתמודדות עם נגיף האמון על כך, כפי שיהיו מעת לעת,

מובהר, כי במידה  .על הפעילות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה המתעדכנות מעת לעת
י ההשתתפות במכרז וההנחיות האמורות לא יאפשרו הגעה פיזית למשרדי המרכז, תשלום דמ

יוכל להיעשות באמצעות העברה בנקאית בלבד וכי למשתתף לא תהא אפשרות לקבל את 
  מסמכי המכרז )המודפסים(.

עלות דמי ההשתתפות במכרז, וכן כל הוצאה מכל סוג אשר תוצא בקשר עם ההשתתפות 
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ומבלי לגרוע מכלליות , בכל מקרה שהוא ,לא תוחזר, , כמפורט במסמכי מכרז זה להלןבמכרז
אם לא הייתה אפשרות להגיע אל משרדי המרכז ולקבל את מסמכי המרכז לרבות  –האמור 

אם בחר המשתתף להימנע מהגשת הצעתו, אם תדחה ההצעה או אם יבוטל )המודפסים(, 
המכרז. מודגש בזאת, כי אין בקבלת דמי השתתפות משום הכרה או הכרזה על כשירותו או 

 .תנאי המכרזאי אלו מגוף לביצוע השירותים או על עמידתו ב התאמתו של כל

מובהר, כי תשלום דמי ההשתתפות במכרז על ידי המציע הוא תנאי מוקדם )תנאי סף( להגשת 
יהיה רשאי לא משתתף, אשר שילם את דמי ההשתתפות כאמור, . זה מכרזלהצעת המציע 

אלא בהסכמת דמי ההשתתפות  שלא שילם אתלמשתתף להעביר את זכותו להגיש את הצעתו 
יובהר, כי למשתתפים )בין אם המשתתף ששילם,  .המרכז ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי

המשתתף שלא שילם ובין אם משתתפים אחרים(, לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה, מכל 
 לעניין העברת זכות כאמור.)לחיוב או לשלילה( מין וסוג שהוא, בקשר עם החלטת המרכז 

, בשעה 2021בפברואר,  4', ה יוםהוא תשלום דמי ההשתתפות במכרז אחרון לה ועדמה
13:00.  

 בתיבת ,12:00 בשעה ,2021, בפברואר 7 ',איום  למכרז הואהאחרון להגשת הצעות מועד ה 1.1
הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד זה,  (.110, חדר 2)קומה  המרכז במשרדי המצויה המכרזים

  תיפסלנה. 

  .12:00 בשעה, 2021, בינואר 14 ,'ההבהרה ניתן להגיש עד ליום בקשות לאו  שאלות 1.1

 ,בלבד בכתב כן יעשה נוסף למידע או להבהרה בקשה או שאלה להציג המבקש מציע
 ,ronya@rabincenter.org.il ל"דוא כתובתשליחת דוא"ל לעו"ד רוני אלטמן ב באמצעות

 לא להלן, 1.1ובהתאם לאמור בסעיף  ,וקריא ברור כשהוא למענוהגיע  ל"שהדוא ובלבד
י הבקשות להבהרה מוטלת שעל מגי .12:00 שעהה עד ,2021, בינואר 14-ה', ה מיום יאוחר

עד ולא יאוחר מהמועד הנ"ל החובה לוודא כי הבקשה להבהרות התקבלה בשלמותה במרכז 
מאת כתובת הדוא"ל של  שנשלחההודעת דואר אלקטרוני חוזרת קבלת וזאת על דרך 

ronya@rabincenter.org.il במרכז התקבלה להבהרות הבקשה כי המאשרת.  

ויהיה  יחשב כמוותר, באופן בלתי חוזר,יעד המועד האמור מציע שלא יפנה באופן האמור 
 .מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות במסמכי הפניה

 :הבא בפורמט תיעשהאו למידע נוסף  להבהרות פניה הגשת 1.1

ותאריך  (לרבות כתובת דוא"ל) פרטי ההתקשרותשם החברה, , פונהציון שם ה 1.1.1
 פנייה.

 יוגשו במרוכז.פונה למען הסדר, וככל הניתן, בקשות להבהרות כל  1.1.2

תוך ציון מספר הסעיף ומספר  ,הפניות תכלולנה את פירוט הבקשה להבהרות 1.1.1
 אליהם מתייחסת הבקשה. ושם המסמך העמוד במסמכי המכרז

שלא להתייחס והבלעדי, שלא להשיב  ורשאי, על פי שיקול דעת יהיה מרכזה 1.1.1
מחמת היותן לא ברורות,  ,ובין היתר ,ההבהרה וזאת מכל סיבה שהיא לבקשות

להישאר חסוי ו/או לו כלליות, לא ענייניות, או מחמת החשש לחשוף מידע שראוי 
 מכל טעם אחר. 

כאמור  ,ראויות למענה מרכז, אשר לדעת ההמרכז לבקשות ההבהרה תשובות 1.1.1
 ,למשתתפים , ומבלי לחשוף את זהות הפונה,, יופצו בכתב באופן מרוכזלעיל

בעת משלוח הבקשה המשתתפים , לפי פרטי ההתקשרות שמסרו באמצעות דוא"ל
באתר האינטרנט  לבקשות ההבהרה יפורסמות המרכז ותשובבנוסף, . להבהרות

להתעדכן באתר האינטרנט של  פונה ו/או כל המעונייןהמרכז ובאחריות כל של 
 .שניתנותשובות ההמרכז אודות 

רק תשובתו הכתובה של המרכז תיחשב כתשובה סופית ובעלת תוקף מחייב  1.1.1
 לעניין המכרז. 

אלא אם  מרכזכי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של ה ,מובהר ,למען הסר ספק 
על דרך מענה שאינם  ,ולא יהיה בקבלת הסברים . איןכאמור בהודעה בכתבניתנה 

כדי להוות עילה לטענה כלשהי  לבקשה להבהרות בכתב באופן המתואר לעיל,
של כל  הבנה, בכל הנוגע להבנה או לאי המציע/המשתתף/הפונה מצדמרכז כנגד ה

, השתק או ויתור הכל מניע, וכן לא יהיה בה כדי ליצור מסמך ממסמכי המכרז
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 .המרכזלפי כ

עשויות לשאלות ההבהרה  )הכתובות כאמור( מובהר ומודגש, כי התשובות 1.1.7
לשנות, לעדכן או לתקן הוראות כלשהן במסמכי המכרז או להוסיף עליהן והן 

מהן, העתק  ולהצעת ףלצר ציעועל המ מסמכי המכרזיהוו חלק בלתי נפרד מ
עם זאת, מובהר, יחד  כשהן חתומות על ידי מורשה החתימה מטעמו בכל עמוד.

 מציעגם  ,קטן זה ובכל מקום אחר במסמכי מכרז זה בסעיף, על אף האמור כי
גיש את ההצעה מטעמו, ייחשב יויחתום על תשובה לשאלת הבהרה כלשהי שלא 

 ה.האמורהתשובה כאילו קרא, הבין וקיבל את 

י, לשנות את הבלעד והמרכז, בכל עת ועל פי שיקול דעת מסמכותאין באמור לעיל כדי לגרוע  1.1
 .(שינוי תנאי המכרז) להלן  1 , בהודעה שתינתן בהתאם לסעיףהאמור לוח הזמנים

 שינוי תנאי המכרז .1

או  הבלעדי, לשנות, לעדכן המרכז רשאי, על פי שיקול דעתו כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, 1.1
אם ואת תנאי ההסכם, וזאת בין  נספחי המכרזובכלל זה גם את תנאי  ,את תנאי המכרזלסייג 

ולפונה/משתתף/מציע לא תהיה כל  בתשובה לבקשות מציעים להבהרותאם ובין  וביוזמת
 .זה 1.1בקשר עם שינוי כאמור על פי סעיף  , מכל מין וסוג שהוא,טענה, דרישה או תביעה

בכל עת, ואף שינוי בלוחות הזמנים יכול שייעשה על ידי המרכז  ,לעיל 1.1בסעיף על אף האמור  1.2
, ולפונה/משתתף/מציע לא תהיה כל לאחר פתיחת תיבת המכרזים, על פי שיקול דעתו הבלעדי

  זה. 1.2בקשר עם שינוי כאמור על פי סעיף  , מכל מין וסוג שהוא,טענה, דרישה או תביעה

למסמכי  חלק ב'ל 1נספח מס' שינוי בלעיל ובנוסף לו,  1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1.1
יכול  , ובכלל זה, שינוי בכמות המוזמנת של החלפים המפורטים בנספח זה,מכרז זה )החלפים(

, כאשר, ככל שהשינוי ייעשה )אם ייעשה( לאחר מועד פתיחת שייעשה על ידי המרכז בכל עת
 שלושים אחוזים ויכלול הפחתה בחלפים שמשמעותה הפחתה בשיעור שלתיבת המכרזים, 

מציע או זוכה,  ובמקרה זה בלבד,המחיר שהוגשה על ידי המציע,  או יותר מסך הצעת (30%)
לפי העניין, יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו )ולהודיע על רצונו לבטל את ההסכם שנחתם עמו, 

מהמועד בו  ימים( 11עשר )-ארבעהלהלן(, בתוך  10.1ככל שנחתם( )על אף האמור בסעיף קטן 
. ככל שמציע/זוכה, לפי העניין, האמור אודות השינוי יודיע המרכז למציע/לזוכה, לפי העניין,

יבקש לממש את זכות החזרה )או זכות הביטול( כאמור, יודיע על כך למרכז, בכתב, בהתאם 
לאופן שליחת הודעות על פי מסמכי המכרז או על פי ההסכם, לפי העניין, ויוודא את קבלת 

הזוכה )ככל שתישלח( לא תתקבל הודעתו על ידי המרכז. יובהר, כי ככל שהודעת המציע/
בו יודיע המרכז למציע/לזוכה אודות  מהמועד ימים( 11עשר )-ארבעה בתוךבפועל אצל המרכז 

השינוי, המרכז יראה במציע/בזוכה כמי שהחליט להמשיך בהליך )ולקיים את ההסכם, לפי 
ז ו/או זה, כחלק ממסמכי המכר 1.1, כאשר יראו בהודעת השינוי, כאמור בסעיף העניין(

  ההסכם, לפי העניין.

, שנקבע לכך הזוכה בדבר חזרתו מהצעתו במועדהמציע/במקרה בו קיבל המרכז את הודעת 
הזוכה בדבר המציע/כאמור לעיל, או, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קיבל את הודעת 
להלן,  12.10-ו 12.9 חזרתו מהצעתו לאחר המועד שנקבע לכך, יחולו הוראות סעיפים קטנים

 בשינוים המחויבים. 

מלבד אפשרות החזרה מהצעתו )וביטול  זוכה לא יעמוד כל סעד נוסףמציע/ליובהר, כי ל
וכי עם  זה 1.1בגין שינוי כאמור בסעיף  , בתוך המועד שנקבע לכך כאמור,ההסכם, לפי העניין(

מין וסוג , מכל טענה, דרישה או תביעהמתן הצעתו הוא מוותר, באופן בלתי חוזר, על כל 
הסעדים שהיו העומדים לרשותו בגין שינוי זה ובקשר עם  בקשר עם שינוי כאמור שהוא,

  .אלמלא ויתורו זה

ייעשה בהודעה בכתב  , טרם פתיחת תיבת המכרזים,)ככל שייעשה( מכרזשינוי תנאי ה 1.1
 , ככל שיהיו,הודעות אלהתפורסם באתר האינטרנט של המרכז תחת הלשונית "מכרזים". ש
לשינוי תוקף כל כי לא יהיה  ,מובהר ,למען הסר ספקמכרז. חלק בלתי נפרד מתנאי ה הווי

ככל . כאמור בסעיף זה לעיל מטעם המרכז הודעה בכתבעל כך אלא אם ניתנה בתנאי המכרז 
המציע יחתום, בחתימת מורשה החתימה שטרם הציע את הצעתו עת ניתנה הודעה כאמור, 

יחד  ., כמפורט לעיל ולהלןויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרזמטעמו, על כל הודעה כאמור 
גם  ,בסעיף קטן זה ובכל מקום אחר במסמכי מכרז זה, על אף האמור עם זאת, מובהר, כי

גיש את ההצעה מטעמו, ייחשב כאילו קרא, הבין וקיבל יויחתום על הודעה כלשהי שלא  מציע
 באותה הודעה. את השינויים האמורים
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, לאחר פתיחת תיבת המכרזים ולפני בחירת זוכה במכרז, )ככל שייעשה( כרזשינוי תנאי המ 1.1
למציעים ר אלקטרוני הודעת דואמשלוח של לעיל, יעשה באמצעות  1.1-ו 1.2כאמור בסעיפים 

על ידם  צויינהשר האלקטרוני , לכתובת הדואבלבד אשר הגישו הצעותיהם לתיבת המכרזים
דרש לוודא מסירה או קבלה בפועל של יי, וזאת בלבד מבלי שהמרכז להזמנה 7מס'  נספחב

 . ההודעה הנ"ל

לעיל, בין אם  1.1שינוי תנאי המכרז )ככל שייעשה(, לאחר בחירת זוכה במכרז, כאמור בסעיף  1.1
נחתם ההסכם עמו במועד הודעת השינוי ובין אם לא, ייעשה באמצעות משלוח של הודעת 

 7נספח מס' לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה על ידו ב דואר אלקטרוני לזוכה בלבד,
 להזמנה, וזאת בלבד מבלי שהמרכז יידרש לוודא מסירה או קבלה בפועל של ההודעה הנ"ל.

 רכישת החלפים .1

ות נקי ימכור, יעביר וימחה למרכז את כל ומלוא זכויותיו בחלפים, כשהןהזוכה במכרז זה  1.1
של או כל זכות  , אופציההיטל, תביעה, עיקולת עיכבון, משכון, זכומכל חוב, שעבוד,  וחופשיות

 ."(נקיות וחופשיות"להלן: ) מכל מין וסוג שהוא ,צד ג' כלשהי

במכרז זה, יהיו באיכות וסוג מעולים, נושאי תו תקן אשר יסופקו על ידי הזוכה  ,החלפיםכלל  1.2
ישראלי ו/או תואמים לתו תקן הישראלי, ככל שקיים תו תקן כאמור, ובהתאם לדרישות 

 למסמכי מכרז זה. חלק ב'ל 1 'נספח מסבהמפרט הטכני ודרישות המרכז, כמפורט 

, כמפורט ז זהלמסמכי מכר חלק ב'ל 1 נספח מס'המרכז יהיה רשאי, בכל עת, לשנות את  1.1
מבלי לגרוע מכלליות האמור, בטרם הזמנת החלפים ואספקתם למרכז, יקבל  לעיל. 1.1בסעיף 

אישור "להלן: ) הזוכה אישור, בכתב, מהמרכז בדבר הכמויות אשר יסופקו על ידו למרכז
 ."(רכישה

התמורה בגין רכישת החלפים, נשוא מכרז זה, תשולם לזוכה בכפוף לקבלת אישור המרכז  1.1
במקום ולאישור הרכישה,  חלק ב'ל 1 נספח מס'בהתאם לאמור בבדבר קבלת מלוא החלפים, 

להלן: ) במצב תקין וראויחדשים וכשהם , ובמועד שייקבע על ידו עליו יורה המרכז לזוכה
אישור חשבונית מס ערוכה כדין והצגת אישור בדבר ניהול ספרים וכן , וכנגד "(אישור הקבלה"

יובהר, כי לא יהיה באישור הקבלה , והכל כמפורט בהסכם. ניכוי מס במקור מרשות המיסים
תקינותם ובכלל זה, לטיבם, כהוא זה מאחריות הזוכה לחלפים, כדי לגרוע  ןמאת המזמי

  .התאמתם לנדרש כמפורט במסמכי המכרזו

קבלת אישור הקבלה מאת המרכז, החלפים יהיו תחת אחריותו המלאה והבלעדית של עד ל 1.1
  הזוכה.

( 21של עשרים וארבעה )לעיל, ככל שבמהלך תקופה  1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1.1
ו מהחלפים שסיפק הזוכה חודשים שתחל מהמועד הנקוב באישור הקבלה, יתגלה פגם באי איל

וצאה מפעולה בזדון, המרכז )או מי מטעמו( יעדכן את הזוכה בדבר למרכז, אשר לא נגרם כת
הפגם, אשר באחריותו יהיה להחליף את הרכיב/המוצר הפגום במוצר חדש וזהה לו או לתקן 

 את הרכיב/המוצר הפגום. 

הבלעדי של  ויהיו רכושמכרז זה מאת הזוכה, בעקבות על ידי המרכז , שיירכשו חלפיםכלל ה 1.7
מהם רכש הזוכה את ו/או היבואנ/ים , ובכלל זה יירשמו אצל הספק/ים ו/או היצרנ/ים רכזהמ

, לרבות בקשר עם שירות המרכזעל שם  )כשהם נקיים וחופשיים( מלוא הזכויות על החלפים
על פי כל דין ו/או  חלפים, ככל שזכאי לשירות כאמורמכח רכישת ההמרכז אחריות לו זכאי 

כאמור לעיל  הספק/ים ו/או היצרנ/ים ו/או היבואנ/יםה באחריות , כי לא יהייובהר .הסכם
 כאמור לעיל.כלפי המרכז כדי לגרוע מאחריות הזוכה 

 ומהותה ההתקשרות תקופת .1

בדבר טיב  תום תקופת האחריות, תגיע לסיומה עם מכרז זהבהסכם, בעקבות  ההתקשרות 1.1
אישור הקבלה על ידי המרכז והעברת קבלת חודשים ממועד  21)עם תום ותקינות החלפים 

 בהסכם.להלן וכמפורט , והכל כמפורט (לזוכהבגין רכישת החלפים מלוא התמורה 
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 תהא למרכז ,להזמנה' ב לחלק 1' מס בנספח םהקבועי החלפים את זוכהלאחר אספקת ה 1.2
ה של שנה מיום העברת מלוא התמורה בגין החלפים תקופ במשך עת בכל, הזכות שמורה
 פי על התנאים באותםחלפים נוספים,  הזוכהובמס' פעמים כפי שיצטרך, להזמין מלזוכה 
יובהר, כי אין באופציה זו  .להזמנה' ג כחלק המצורף ההסכם פי על זה ובכלל, המכרז מסמכי

של המרכז לרכוש חלפים נוספים מהזוכה, כאמור בסעיף קטן זה, כדי להקנות לזוכה כל 
רכישת חלקי מערכת נוספים ו/או אחרים עבור המרכז, בין אם בלעדיות או כל זכות בקשר עם 

במהלך תקופת ההתקשרות ובין אם לאחריה. בהתאמה, יודגש, כי המרכז רשאי להזמין חלקי 
 מערכת נוספים ו/או אחרים עבור המרכז מכל צד שלישי אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.     

 

 לעיל:  1.1על אף האמור בסעיף  1.1

בהתאם בכל עת, למרכז תהיה הזכות לסיים את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,  1.1.1
 לשיקול דעתו הבלעדי וללא נימוקים, בהודעה מראש ובכתב כמפורט בהסכם.

שינוי, מכל סיבה שהיא, בשל למרכז תהיה הזכות לסיים את ההתקשרות,  1.1.2
עת,  , בכלהייעודי לצורך ההתקשרות במכרז זה, כולו או חלקו תקציבבהעמדת ה

 .כמפורט בהסכם ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בהודעה מראש ובכתב

להודיע, בכתב, למרכז על רצונו לבטל את ההסכם שנחתם לזוכה תהיה הזכות  1.1.1
למסמכי  חלק ב'ל 1נספח מס' עמו אך ורק במקרה בו נעשה שינוי )ככל שייעשה( ב

 1.1פורט בסעיף באופן הממכרז זה )החלפים( לאחר מועד פתיחת תיבת המכרזים, 
( ימים מהמועד בו יודיע המרכז לזוכה אודות השינוי, 11עשר )-בתוך ארבעהלעיל, 

 לעיל וכמפורט בהסכם. 1.1והכל כמפורט בסעיף 

כן יובהר, כי בחירת זוכה חלפים. האת התקנת  לא כוללתיובהר, כי ההתקשרות בהסכם  1.1
ולא תקנה לזוכה בלעדיות או כל זכות שהיא בקשר עם התקנת החלפים אשר  נהבמכרז זה, אי
בהתאמה, יודגש, כי החלפים יכול שיותקנו ו/או יתוחזקו על ידי צד שלישי עמו יירכשו ממנו. 

עוד יובהר, כי בחירת הזוכה אינה ולא תקנה יתקשר המרכז בהסכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
ות בקשר עם רכישת חלקי מערכת נוספים ו/או אחרים עבור לזוכה כל בלעדיות או כל זכ

. בהתאמה, יודגש, כי המרכז , בין אם במהלך תקופת ההתקשרות ובין אם לאחריההמרכז
רשאי להזמין חלקי מערכת נוספים ו/או אחרים עבור המרכז מכל צד שלישי אחר, לפי שיקול 

   דעתו הבלעדי.   

  הצעות להגשת סף תנאי .7

 ,המקדימיםתנאים כל הדרישות והעל המציע לעמוד ב ,להשתתפות במכרז תנאי מוקדםכ 7.1
כי  ,הסרת כל ספק, מובהרל "(.הסף תנאי" :)להלן ובאופן מצטבר במלואם ,המפורטים להלן
ביא לפסילת ההצעה על ת ()או יותר שלהלן התנאיםמד אחבת מהדרישות או אי עמידה באח

לא תהיה כל טענה דרישה או תביעה, , ולמציע המכרזיםהסף והיא לא תובא לדיון בפני ועדת 
 .מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם כך

  :להלן תנאי הסף 7.2

מכירת חלקי מערכות בתחום המדיה  הוא המציע של עיסוקו עיקר – המציע 7.2.1
, בין היתר מהסוג אודיו וידאו, בקרה ואינטגרציהוהתקשורת, לרבות מערכות 
מכירת להלן: ") שירותי אחריות בגינםואספקת המתבקש על ידי המרכז, 

)ברצף( הקודמות השנים  (1) חמשב לפחות זהבתחום  עוסק אוהו ("מערכות
בהתאם  הז מועדב שינוי כל לרבות(זה  במכרז הצעות להגשת האחרון למועד

 לפחות ,2020עד  2018, במהלך השנים סיפקוהוא מכר ו/או  )לעיל 1לאמור בסעיף 
בהזמנה אחת לשני  LEDאו  LCDמסכי תצוגה מסוג  (21) עשרים וחמישה
, והמחזור הכספי השנתי שלו ממכירת ציוד מולטימדיה, לרבות לקוחות לפחות

, עומד על סך של 2020עד  2018מתן שירותי אחריות בגינם, בכל אחת מהשנים 
  ( ש"ח, לא כולל מע"מ.1,000,000לפחות מיליון )

 בהתקנת איננו מעונייןלמען הסר ספק, יובהר, כי, במסגרת מכרז זה, המרכז  
 .)אלא באחריות לחלפים כמפורט במסמכי המכרז( ו/או בתחזוקתם החלפים

בהתאמה, יודגש, כי החלפים יכול שיותקנו ו/או יתוחזקו על ידי צד שלישי עמו 
 יתקשר המרכז בהסכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

את  המכילה פרטי לקוחותטבלת צירף להצעתו  מציעה – המציע לקוחות פרטי 7.2.2
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עד  2018מהלך השנים ב ,מן המציע שרכשו לקוחות( 1) שלושהפרטיהם של לפחות 
 יםהמבוקש ,חלפים, מאותו סוג או מסוג דומה לחלפי מערכת , בעסקה אחת,2020

בסכום , למסמכי מכרז זה )החלפים( חלק ב'ל 1נספח מס' בכאמור על ידי המרכז 
  .)לכל עסקה עם לקוח( כולל מע"מלא , ( ש"ח100,000של לפחות חמש מאות אלף )

  – ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הדרושים ואישורים תנאים 7.2.1

עומד בכל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים המציע   7.2.1.1
"( חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1971-ציבוריים, התשל"ו

המציע מנהל   :האישורים הנדרשים על פיו, לרבותומחזיק בכל 
ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים 

 ציבוריים.

 1991-תשנ"אההמציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים,    7.2.1.2
 1987-תשמ"זה"( וחוק שכר מינימום, חוק עובדים זרים"להלן: )

 "(.חוק שכר מינימום)"

זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים  המציע וכן כל בעל   7.2.1.1
עבירות בגין ( 2)"(, לא הורשעו ביותר משתי בעל זיקהציבוריים )"

הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית לחוק להגברת 
חוק הגברת "להלן: ) 2011-תשע"בההאכיפה של דיני העבודה, 

ן השנים האחרונות שקדמו למועד האחרו( 1)"(, בשלוש האכיפה
 להגשת הצעות במכרז.

לא הוטלו על המציע ו/או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל    7.2.1.1
( 1)לעיל בשלוש  7.2.1.1-ו 7.2.1.2הפרות על פי סעיפים  (1) יותר משש

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
אחת יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה  ,לעניין זה

אם ניתן אישור ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה 
"( כי מנהל ההסדרה והאכיפה"להלן: והשירותים החברתיים )

ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם 
 לו שכר.  

המציע עומד בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,    7.2.1.1
 "(.חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"להלן: ) 1998-תשנ"חה

גוף משפטי  ואהמציע ה – ושמירה על החוק העדר חובות לרשם החברות, רישום 7.2.1
 מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי. 

שקדמו לשנים לרשם החברות שנתית אגרה למציע לא קיימים חובות בנוסף, 
כהגדרת המונח לשנה בה מוגשת ההצעה. בנוסף, המציע אינו חברה מפרת חוק 

המציע לא קיבל  וכן"(, חוק החברות"להלן: ) 1999-תשנ"טהבחוק החברות, 
 .כאמור כחברה מפרת חוק מוהתראה לפני רישו

המציע התחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל פרט  – סודיות לשמירת התחייבות 7.2.1
לו על ידי המרכז בקשר ו/או יימסר ו/או נתון ו/או מידע, מכל סוג שהוא, שנמסר 

עם מכרז זה, בכל הקשור לנושאי ההתקשרות נשוא מכרז זה ובכלל זה בקשר עם 
 המרכז.

קור אך ורק תוכנות מו/או רוכש ו/או מוכר המציע עושה שימוש  – תוכנות מקור 7.2.1
  מכרז זה. בקשר עם

באיכות וסוג מעולים, נושאי תו תקן  המציע מוכר חלפים – תקניםאיכות ו 7.2.7
 ישראלי ו/או תואמים לתו תקן ישראלי, ככל שקיים תו תקן כאמור.

 הליך כל אוו/ רגל פשיטת ו/או פירוק בהליכי נמצא לא המציע – אי קיום הליכים 7.2.8
 .זה במכרז יזכה עצמו אם על טולישי ההתחייבויות במילוילפגוע  העלול אחר

למציע לא קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים  –אי קיום ניגוד עניינים  7.2.9
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 בקשר למכירת החלפים נשוא מכרז זה והתקשרות בהסכם, ככל שיזכה במכרז.

הרשעת המציע ו/או מי מבעליו בעבירה שיש עמה קלון ו/או אי  – אי הרשעה 7.2.10
אמונים ו/או בכל עבירה אחרת שיש עמה כדי להשליך  עבירה מסוג מרמה והפרת

נשוא מכרז  חלפיםעל יושרו ו/או אמינותו של המציע ו/או על יכולתו לספק את ה
 זה.

השתתפות הדמי מלוא  המציע שילם את –תשלום דמי ההשתתפות במרכז  7.2.11
 לעיל. 1.2כמפורט בסעיף  , במועדם, והכלבמכרז

קבלת  ולצורך המכרז נושא ההתקשרות של ופייהלא בהתאם נקבעו זה במכרז הסף תנאי 7.1
 . על ידי זוכה מהימן, מיומן, מומחה ומקצועי בתחום המדיה והתקשורת הגבוה ברמה חלפים

 סף( על ידי המציע עצמוהקיום התנאים המוקדמים )תנאי  7.1

זה לעיל )על כל תתי  7המפורטים בסעיף  הסף מובהר ומודגש, כי כל תנאי ,להסרת כל ספק
לא ניתן . אין ובאופן אישי להתקיים ביחס למציע עצמו יםצריכ סעיפיו(, בלא יוצא מן הכלל,

ובכלל  ,של כל גוף אשר אינו המציע עצמוהסף  תנאיעמידה בתכונה ו/או  למציע יהיה לייחס
במציע ו/או , אדם ו/או תאגיד שהמציע הוא בעל עניין בו או שהוא בעל עניין של כל גוף ,זה

 קשור למציע בכל דרך שהיא, בלא יוצא מן הכלל. שהוא

 איסור השתתפות מיזם משותף  7.1

במכרז לא רשאי להשתתף מיזם משותף, גם אם כל אחד מחברי המיזם המשותף עומד בעצמו 
 להשתתפות במכרז. הצעות תוגשנה על ידי סף( הקבועיםהבמלוא התנאים המוקדמים )תנאי 

 .מציעים בודדים בלבד

 התחייבויות, הצהרות ואישורים שעל המציע להמציא במסגרת הגשת ההצעה .8

 מסמכים ואישורים הנדרשים להוכחת התנאים המוקדמים )תנאי הסף( 8.1

 ,לעיל 7המפורטים בסעיף  ,על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף
 את כל האישורים והמסמכים הבאים: ,ובכלל זה

תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה מטעמו של  –לעיל  7.2.1להוכחת סעיף קטן  8.1.1
המציע והיקף מכירותיו בנוסח המצורף  ןניסיו המציע ומאומת על ידי עו"ד בדבר

 להזמנה. 2 'נספח מסכ

טבלת פרטי לקוחות מלאה המכילה את פרטיהם  –לעיל  7.2.2להוכחת סעיף קטן  8.1.2
 ,2020עד  2018במהלך השנים  ,שו מן המציע( לקוחות שרכ1של לפחות שלושה )

חלפי מערכת, מאותו סוג או מסוג דומה לחלפים, המבוקשים על ידי בעסקה אחת, 
למסמכי מכרז זה )החלפים(, בסכום של  חלק ב'ל 1נספח מס' בהמרכז כאמור 

( ש"ח, לא כולל מע"מ )לכל עסקה עם לקוח(, 100,000לפחות חמש מאות אלף )
  .זמנהלה 4 'נספח מסכ בנוסח המצורף

  –לעיל  7.2.1להוכחת סעיף קטן  8.1.1

 ,בדבר עמידה בדרישות ותנאי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  8.1.1.1
ה החתימה חתום על ידי מורש ,זמנהלה 5 'נספח מסכצורף המבנוסח 

 ומאומת על ידי עו"ד.  של המציע

מס המעיד שהמציע  עץחשבון או מיו-אישור מפקיד מורשה, מרואה 8.1.1.2
מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס 

או שהוא  ,"(חוק מס ערך מוסף)להלן: " 1971-תשל"והערך מוסף, 
פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח 
למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 

 ף.מוס

ככל שהוטלו על המציע ו/או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל  8.1.1.1
( 1)לעיל בשלוש  7.2.1.1-ו 7.2.1.2הפרות על פי סעיפים  (1) מששיותר 

 –השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 
בוצעו כלפי  כאמור,הפרות האישור ממנהל ההסדרה והאכיפה כי 

 .עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר
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 מסמכי תאגיד הכוללים: –לעיל  7.2.1להוכחת סעיף קטן  8.1.1

 תאגידהתעודת רישום העתק "נאמן למקור", מאושר על ידי עו"ד, של  8.1.1.1
 ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו, כמפורט להלן:

ד )חברה, תעודת רישום תאגי –אם המציע תאגיד רשום  8.1.1.1.1
 .(רשומה עמותה, אגודה שיתופית או שותפות

הסכם ההתאגדות בין  –אם המציע שותפות לא רשומה  8.1.1.1.2
השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא 
רשומה, בו יפורטו שמות השותפים, מספרי זהותם, 

 .אישיותם המשפטית, וחלקם בשותפות

 

ם אישור ניהול תקין מרש –אם המציע עמותה רשומה  8.1.1.1.1
 .העמותות

הנושא  מרשם התאגידים, עדכני למועד הגשת ההצעה,חברה  נסח 8.1.1.2
הכולל את שמות  ,תאריך של עד חודש עובר למועד הגשת ההצעה

 . המציעופרטי מנהלי 

אם המציע הוא תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח מתאים מרשם 
 ,השותפויות הנושא תאריך של עד חודש עובר למועד הגשת ההצעה

 .המציע שותפיהכולל את שמות ופרטי 

 לא מצוינים חובות אגרה שנתיתעל המציע לוודא, כי בנסח האמור 
, וכי לא מצוין כי היא חברה לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה

 התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ככזו הקיבלה מפרת חוק או 

 המצורףבנוסח  ,סודיות  לשמירה על הצהרה טופס –לעיל  7.2.1להוכחת סעיף קטן  8.1.1
 .חתום על ידי מורשה החתימה של המציע, זמנהלה 6 'נספח מסכ

 ו/או רכישת ו/או מכירת בדבר שימוש תצהיר –לעיל  7.2.1להוכחת סעיף קטן  8.1.1
חתום על ידי מורשה , להזמנה 2 'נספח מסכ המצורף בנוסח ,תוכנות מקור
  .המציע ומאומת על ידי עו"דהחתימה של 

נושאי תו תקן ישראלי מכירת חלפים  בדבר תצהיר –לעיל  7.2.7סעיף קטן להוכחת  8.1.7
נספח כ המצורף בנוסח, ו/או תואמים לתו תקן ישראלי, ככל שקיים תו תקן כאמור

  ומאומת על ידי עו"ד.חתום על ידי מורשה החתימה של המציע , להזמנה 2 'מס

אי קיום הליכים העלולים לפגוע  בדבר תצהיר –לעיל  7.2.8להוכחת סעיף קטן  8.1.8
, להזמנה 2 'נספח מסכ המצורף בנוסחבהתחייבויות המציע אם יזכה במכרז, 
 .ומאומת על ידי עו"דחתום על ידי מורשה החתימה של המציע 

אי קיום ניגוד עניינים או חשש לניגוד  בדבר תצהיר –לעיל  7.2.9להוכחת סעיף קטן  8.1.9
נספח כ המצורף בנוסחעניינים העלול לפגוע בהתחייבויות המציע אם יזכה במכרז, 

 .ומאומת על ידי עו"דחתום על ידי מורשה החתימה של המציע , להזמנה 7 'מס

נספח כ המצורף בנוסחבדבר אי הרשעה,  תצהיר –לעיל  7.2.10קטן להוכחת סעיף  8.1.10
 .המציע ומאומת על ידי עו"דחתום על ידי מורשה החתימה של , להזמנה 2 'מס

 . העתק קבלה בגין תשלום דמי השתתפות במכרז –לעיל  7.2.11קטן להוכחת סעיף  8.1.11

 :מסמכים ואישורים נוספים הנדרשים במסגרת הגשת ההצעה 8.2

חתום על ידי , הזמנהל 7 'נספח מסהמצורף כבנוסח  אישור הבנת תנאי המכרז 8.2.1
 .ומאומת על ידי עו"דמורשה החתימה של המציע 

חתום על ידי מורשה , זמנהלה 3 'נספח מסכורף המצבנוסח  ,טופס הצעת מחיר 8.2.2
אין לבצע שינויים בהגדרות יובהר, כי . ומאומת על ידי עו"דהחתימה של המציע 

 .בטופס האמורהרכיבים או הכמויות המפורטות 

של כלל  תחזוקהשימוש, התקנה והוראות בדבר  ,מפרטים טכניים ,שרטוטים 8.2.1
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 ו/או הוראות של דרישותו )לרבות תוכניות מעגלים של המסכים החלפים
 .(של החלפיםו/או הספקים נ/ים היצר ו/או נ/יםהיבוא

לצרף וכל מסמכי המכרז  למלא את ציעעל המ – אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה 8.2.1
של המציע וכי ההצעה נחתמה על ידי בעלי זכות החתימה  ימורשעו"ד בדבר אישור 

 8 'נספח מסכמפורט ב ,המורשים לחייב את המציע לעניין מכרז זה החתימה במציע
 .הזמנהל

של מסמכי  חלק ג' את של ההסכם, המהווה חתוםלצרף עותק  ציעעל המ – הסכם 8.2.1
וכן יחתום  על כל עמוד של ההסכם)ובחותמת( בראשי תיבות יחתום  ציעהמכרז. המ

יובהר, כי  בסוף ההסכם.( במקום המיועד לכך המציעחתימה מלאה )לרבות חותמת 
)ואף אין לראות  אין בחתימת ההסכם על ידי המציע, לבדה, כדי לחייב את המרכז

 12.8בהודעת המרכז אודות זכיית מציע כלשהו כקיבול של הצעתו, כאמור בסעיף 
  וכי רק הסכם אשר ייחתם גם על ידי המרכז יחייב את המרכז. להלן(

 ,לצרף כל מסמך מציעעל ה – והבהרות כרזאישור בדבר קבלת שינויים בתנאי המ 8.2.1
, בדבר שינויים ו/או שהועלה לאתר האינטרנט של המרכז מרכזלו על ידי ה שנמסר

שנמסר לו על  ,או כל מידע אחר לשאלות הבהרהתשובות בדבר בתנאי המכרז, או 
 על העותק שנשלח אללחתום על מורשה החתימה מטעם המציע , וידי המרכז בכתב

שלא  מציעגם  ,, על אף האמוריחד עם זאת, מובהר, כי .ולצרפו להצעתו המציע
גיש את ההצעה מטעמו, יויחתום על הודעה כלשהי בדבר שינוי או בדבר הבהרה 

באותה הודעה או את  ייחשב כאילו קרא, הבין וקיבל את השינויים האמורים
 ההבהרות, לפי העניין.

ב לחוק חובת המכרזים, 2ר בסעיף אמוה לעציע, העונה מ – עסק בשליטת אישה 8.2.7
לעניין עידוד נשים בעסקים, יצרף  ,"(חוק חובת המכרזים)להלן: " 1992-תשנ"בה

כהגדרתו  ,עסק בשליטת אישה כי המציע הוא להצעתו אישור של רואה חשבון,
מחזיקה בשליטה, הבחוק חובת המכרזים. בנוסף, יצרף המציע להצעתו תצהיר של 

לפיו, העסק הוא בשליטת אישה, כמשמעותם בחוק חובת המכרזים ובכפוף 
 9 'נספח מסהמצורף כלהגדרות הקבועות בו לעניין עידוד נשים בעסקים, בנוסח 

 זו. להזמנה

המציע יצרף להצעתו רשימת פרטים ככל שהדבר רלוונטי,  – בקשה למידע חסוי 8.2.8
חסויים במקרה שהמציע יזכה במכרז ולעניין זה בהצעתו שהמציע מעוניין שיהיו 

להלן. למען הסר ספק יובהר, כי אין להזמנה  11 סעיף יחולו, בין היתר, הוראות
חיסיון בכדי לחייב את המרכז לקבל את הבקשה לחיסיון הפרטים ל הבקשהבעצם 

ושיקול הדעת בנושא זה נשאר בצורה מוחלטת בידי המרכז בהתאם לאמור בתקנות 
 (."תקנות חובת המכרזים"להלן: ) 1991-תשנ"גההמכרזים, חובת 

על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידי  – איסור תיאום בין משתתפים 8.2.9
מורשה חתימה מטעמו של המציע ומאומת על ידי עו"ד, בדבר אי תיאום הצעתו 

 . 10מס'  נספחכ ההזמנהלהזמנה להלן, בנוסח המצורף למסמכי  118.כאמור בסעיף 

 תוקף האישורים 8.1

שעל המציע להגיש בהתאם ו/או המסמכים  ו/או האסמכתאות כי כל האישורים ,מובהר
ככל שיחול שינוי כלשהו באי  .למכרז ההצעות הגשת למועד נכוןלתנאי המכרז, יהיו תקפים 

אילו מהאישורים ו/או מהאסמכתאות ו/או מהמסמכים, שניתנו על ידי המציע לאחר הגשת 
   .נבחר זוכה במכרז, יעדכן המציע את המרכז, בכתב, בדבר השינויהצעתו ובטרם 

  ותנאיה ההצעה הגשת .9

בהתאם  הנדרשים, המסמכים כל כנדרש ובצירוף חתומות על נספחיהן, כשהןאת ההצעות  9.1
 עליה חיצוני, זיהוי ללא מעטפה סגורה בתוךיש להגיש, במסירה ידנית בלבד, המכרז,  לתנאי

בפברואר,  7-ה ,א' ליוםעד  ,"למכירת חלפים למערכת אודיו וידאו 20202/"מכרז ירשם: 
  .(630)בקומה השנייה, חדר  המרכז לתיבת המכרזים המצויה במשרדי 12:00בשעה , 1202

 ןאופן הגשתמבנה ההצעות ו 9.2

בשפה העברית )למעט מסמכים המסופקים על ידי יצרני  הצעות למכרז תוגשנה, 9.2.1
במסירה ידנית העברית או בשפה האנגלית( ו החלפים, אשר יכולים להיות בשפה

כשהן כרוכות באופן מסודר, כוללות  ,לעיל 1במועד ובמקום כאמור בסעיף  ,בלבד
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 כנדרש באופן המפורט להלן:והכל  ,שלמות, מלאות וחתומות תוכן עניינים, וכשהן

במקרה בו מציע יגיש מעל הצעה אחת,  מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.כל  9.2.2
( המרכזראה את ההצעה הנמוכה ביותר )דהיינו, ההצעה המיטיבה עם י המרכז

רשאי לפסול את הצעתו של היה יכהצעה היחידה שהוגשה על ידי המציע, ולחילופין 
, ולמציע לא תהיה כל טענה, הבלעדי בעניין זה והמציע, בהתאם לשיקול דעת

מציעים אחרים . יובהר, כי לדרישה או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם כך
בקשר עם הפעלת שיקול כל טענה, דרישה או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, לא תהיה 

 פסילת מציע שהציע מעל הצעה אחת כאמור.-דעת על ידי המרכז בפסילת או אי

או הנשלט על ידי סעיף זה חל גם על מי ששולט במציע או הנשלט על ידו האמור ב
כהגדרת מונח זה בחוק  –" שליטה" ,סעיף זה ךגורם שלישי השולט גם במציע. לצור

 .1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 העתק( בשתי מעטפותו)מקור  מלאים זהים עותקים (2שני )בכל הצעה תוגש  9.2.1
. עותק אחד יוגש ויסומן כמקור ובנוסף אליו יוגש עותק של המקור. סגורות נפרדות

יוכנסו למעטפה מרכזת אחת עליה יירשם מספר המכרז  שתי המעטפות כאמור
 בלבד וללא כל פרט מזהה של המציע.  

כי קיימת זהות מוחלטת בין עותק המקור לבין  ,כי באחריות המציע לוודא ,מובהר
, יגבר האמור בעותק העתקו. בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור לבין העתקו

ור יהיה המרכז רשאי לפסול את הצעתו המקור ולחילופין במקרה של סתירה כאמ
)לרבות מציעים ולמציע , של המציע, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי בעניין זה

 .לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם כךאחרים( 

המציע בחתימה מלאה על ידי המציע כ"מקור", יחתום  ויסומן יוגדראשר עותק על  9.2.1
עמוד ועמוד, בכל  בהתאם להסדר הרשאות החתימה במציע( ,ת)חתימות וחותמ

לרבות ההסכם, ובמקום הרלבנטי לחתימת הזוכה בהסכם. עותק זה יהיה העותק 
יובהר, כי לא יהיה  .כצילום המקורהנוסף יוגש העותק המחייב לעניין המכרז. 

 )ואף אין לראות בהודעת המרכז בחתימת מציע על ההסכם כדי לחייב את המרכז
וכי רק  להלן( 12.8אודות זכיית מציע כלשהו כקיבול של הצעתו, כאמור בסעיף 

 .הסכם אשר ייחתם גם על ידי המרכז יחייב את המרכז

עותק מלא של ההצעה יכלול את כל מסמכי ההצעה על נספחיה, את ההסכם על  9.2.1
נספחיו, את מסמכי המכרז בשלמותם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
תשובות לשאלות לבקשת הבהרות, וכל מסמך אחר שפורסם על ידי המרכז בהקשר 

   חלק מהמסמכים הנדרשים במסגרת המכרז. הואלמכרז זה ושנקבע כי 

כל אחד מהעותקים )המקור וההעתק( יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות וסגורות  9.2.1
 באופן הבא:

 כל מסמכי המכרז, למעט הצעת המחיר. – 1מעטפה מס'  9.2.1.1

כנספח סח המצורף ובנ טופס הצעת המחיר בלבד – 2מעטפה מס'  9.2.1.2
 .להזמנה 3מס' 

 שתי המעטפות יוכנסו למעטפה מרכזת אחת.

כי אין לציין את הצעת המחיר או פרטים אחרים כלשהם בקשר עם הצעת  ,מודגש 9.2.7
מציע אשר הצעת המחיר  .המחיר, אלא אך ורק בטופס הצעת המחיר המיוחד לכך

 ,שלו הוגשה שלא במעטפה נפרדת וסגורה כאמור ונכללה, כולה או מקצתה
על  יפסלעלולה לה(, 1בהצעתו הכללית של המציע למכרז )דהיינו במעטפה מס' 

)לרבות מציעים  שלמציע מבליבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרכז, הסף, 
החלטת , מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ותביעה דרישה, טענה כל תהיהאחרים( 

  .המרכז בעניין זה

כל אחד מהחלפים, על פי האפיון, סוג וכמות כמפורט ל התייחסות בהצעתו יכלול המציע 9.1
  .למסמכי מכרז זה חלק ב'ל 1נספח מס' ב

המבוקש בשקלים חדשים עבור כל אחד מהחלפים וכן את המחיר את המחיר  תפרט ההצעה 9.1
 הכולל המבוקש עבור רכישת כלל החלפים, תוך ציון המע"מ בנפרד מהמחיר המבוקש כאמור. 
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וסוג  מין מכל העלויות, כל המציע, לכלול את בהצעת המפורטים יודגש, כי על המחירים, 9.1
עלות והוצאות  רק, לא אך לרבות, במלואן, זה מכרז לפי ברכישת החלפים הכרוכות שהוא,

במצב תקין וראוי, למיקום עליו יורה המרכז ובמועד כשהם חדשים ואספקתם,  בקשר עם
 ביטוחעלות אריזת החלפים )ושמירתם מפני פגיעות(, עלות הובלת החלפים,  שייקבע על ידו,

עלויות והוצאות ייבוא, מיסים, עד למסירתם לידי המרכז,  חבות מוצר, עלות אחסנת החלפים
 שלישי צד לכל תשלומים זה ובכלל, אחריםתוספת  אואו כל תשלום  , הובלה, שילוחהיטלים

 למסמכי מכרז זה חלק ב'ל 1נספח מס' וכן תוך התחשבות באפשרות שינוי , )ככל שישנו(
וכן תוך התחשבות בעלויות והוצאות אשר לעיל,  1.1)ובכלל זה, שינוי בכמויות(, כאמור בסעיף 

יחולו על הזוכה בקשר עם התחייבויותיו על פי מכרז זה, ובכלל זה העמדת ערבות ביצוע 
 בגין כל או אלה בגין תשלום תוספת לכל זכאי יהיה לא והזוכהלהלן(,  11)כמפורט בסעיף 

)וכפונקציה של החלפים אשר  בהצעתו ומראש במפורש שפירט המחירים למעט ,אחר מרכיב
ולא תהיה למציע כל טענה, דרישה או יתקבלו בפועל אצל המרכז בהתאם לאישור הקבלה(, 

 ככל שהמרכז יבחר בו כזוכה במכרז זה. תביעה בקשר עם כדאיות העסקה

לקית ו/או להתנות את הצעת למען הסר ספק, מובהר, כי המציע אינו רשאי להגיש הצעה ח
 , באופן השונה מהאמור לעיל ו/אוהצעה שיצוינו בה מחירים כלשהם. המחיר בשום תנאי

הצעת המחיר, ב , פירוט ו/או שינוייםאו שתכלול הסתייגויות בהצעת המחיר מלבדבמקום אחר 
 .להזמנה להלן 9.1.1-ו 9.1.1כאמור בסעיפים  עלולה להיפסל על הסף

 מכרזהתאמה לתנאי ה 9.1

על המציע להתייחס בהצעתו ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  9.1.1
 ה את כל המסמכים הנדרשיםילאולצרף  מכרזלכל הפרטים הנדרשים בתנאי ה

לפיהם. בכלל זאת, כל אימת שנדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר, עליו למלא 
 אותו בשלמותו. אין להותיר סעיפים ללא מילוי.

 ,להזמנה זו לעיל 8המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף על  9.1.2
לרבות את כל המסמכים, המידע והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו 

 בתנאי הסף.

כל מסמכי ההצעה המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף, יוגשו  9.1.1
בקלסר/תיקיה מסודרת, כולל מפתח עניינים מפורט ומספור רץ של כל העמודים. 
כל מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף, 

 כקבוע במסמכי המכרז. 

יצורפו  פסול הצעה אשר לאשאי לבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יהיה ר המרכז, 9.1.1
, ולמציע )לרבות מציעים אחרים( לא תהיה המסמכים כמפורט לעילאיזה מאליה 

  .בקשר לכך , מכל מין וסוג שהוא,כל טענה, דרישה ו/או תביעה

הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה,  ורשאי, על פי שיקול דעת יהיה המרכז 9.1.1
, ולמציע )לרבות מציעים מכרזביחס לתנאי ההסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה 

 . בקשר לכך , מכל מין וסוג שהוא,אחרים( לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה

מובהר, כי כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס לנדרש בהם,  9.1.1
או בכל דרך אחרת, וכל תנאי נלווה בין על ידי תוספת בגוף המסמכים או במכתב 

ה של ההצעה, במלואה או בחלקה, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה לתוקפ
 . כאמור לעיל ועלולים להביא לפסילת ההצעה

יחד עם זאת, ועדת המכרזים תהא רשאית שלא להתחשב כלל בהסתייגות כלשהי  
ויראו את ההסתייגות כאילו לא הועלתה מעולם, וזאת בנוסף לזכותה )אך לא 
חובתה( של ועדת המכרזים לפנות למציע להסרת הסתייגותו. קיבל המרכז את 

 הצעת המציע, ייחשבו השינויים והתוספות האמורים כלא היו. 

, למציע )לרבות מציעים אחרים( לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעהובהר, כי י 
 זה. 9.6.6בסעיף קטן  רבקשר עם האמו מכל מין וסוג שהוא,

 הצעה חתומה 9.7

נספחים וצרופות, , לרבות הזמנה להציע הצעות זו, כל עמוד מעמודי ההצעה, לרבות 9.7.1
. בצירוף חותמת המציעו בתחתית כל עמודמציע, ייחתם בידי מורשי החתימה של ה

 כל העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.
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וקבצי הבהרות שניתנו על ידי  שינויים בתנאי המכרזאת כל ה צרף להצעתוהמציע י 9.7.2
חתומים בכל עמוד בחותמת המציע וחתימת  לעיל, 8.2.1כמפורט בסעיף המרכז, 

כאמור לעיל, עם הגשת ההצעה על ידי מציע, ייראו בו כמי  מורשי החתימה מטעמו.
שקרא, הבין והסכים לכלל השינויים וקבצי ההבהרות, אף אם המציע לא חתם על 

 .השינויים וקבצי ההבהרות, כולם או חלקםהודעות 

המציע ימציא אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים מטעמו על ההצעה  9.7.1
 .לעיל 8.2.1, כאמור בסעיף זו להזמנה 8 'נספח מסבנוסח המצורף ככאמור, 

 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת 9.8
 והשינויים לעיל( 1.1כאמור בסעיף המרכז ) תשובותהם, המצורף ל לרבות ההסכם ,המכרז

המהווים חלק בלתי  שהוכנסו(, וככל לעיל( )אם 8.2.1כאמור בסעיף המכרז ) במסמכי שהוכנסו
הבלתי חוזרת לכל האמור  הסכמתו את ונתן אלה במסמכים, הבין את האמור נפרד מהם

 .לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז, ווהקבוע במסמכי המכרז
 יובהר, כי לא יהיה באי צירוף הבהרה, תשובה או שינוי כלשהו כדי לגרוע מהאמור בסעיף קטן

 זה.

 , בכל עת,המכרז את לבטל או כלשהי בהצעה לבחור שלא הזכות אתשומר לעצמו  המרכז 9.9
ולמציע לא תהיה כל , הבלעדי רכז ובהתאם לשיקול דעתוהמ צרכי לפי הכל חדש,מכרז  ולערוך

 .בקשר עם האמור , מכל מין וסוג שהוא,טענה, דרישה ו/או תביעה

 לדיון מקדמי תנאי מהווה ,זה בקובץ מפורטות שהן כפי ,המכרז הוראות של מדויק קיום 9.10
 האמורות מההוראות הוראה קוימה ולא היה המרכז. של המכרזים ועדת בהצעות בפני

 ההוראות מילוי את מהמציע לדרוש ההצעה או את לפסול רשאי כלשונה, יהא המרכז
, טענה כל תהיה לא האחרים למציעים או ולמציע של המרכז, דעתו שיקול לפי והכל, האמורות

  .לכך בקשר ה, מכל מין וסוג שהוא, דרישה ו/או תביע

 השונים המכרז מסמכי בין סתירה תימצא בו במקרה זה מקרה, ובכלל ספק, בכל הסר למען 9.11
 את תקבעש היא זו המכרזים המציע, ועדת הצעת ו/או המכרז מסמכי לגבי ותבהיר ו/או אי

)לרבות מציעים  המציע, לפי העניין. למציעהפרשנות המחייבת לאמור במכרזים ו/או בהצעת 
 סתירה ו/או בהירות מאי הנובעתכנגד המרכז  ו/או דרישה תביעה ,טענה כל תהיה לאאחרים( 
 בלי. מהמכרזים ועדת שבחרה הנוסח או הפירוש בגין התאמה אי כל ו/אוהמכרז  במסמכי

 בכלל זה מכרז הוראות ביןסתירה  של מקרה בכל כי ,עוד מובהר ,להאמור לעי מכלליות לגרוע
המציע,  שהגיש מסמכים ביןל ,נספחיו בפרט על זה מכרז במסמכי ההסכם הכלול הוראות ו/או

 הוראות יגברו ה,ז מכרז פי על ההתקשרות ביצוע לחתום במסגרת המרכז יתבקש ואשר עליהם
 .כאמור אחרת הוראהסעיף ו/או  כל על נספחיו, על בו הכלול ההסכם והוראות מכרז זה

 וקף ההצעות ת .10

 עד לתקופה של ציעים, ללא זכות חזרה,את המ נהותחייב ההצעות למכרז תישארנה בתוקפן 10.1
להלן: ) 2021ביוני,  7-ב', ה, דהיינו עד ליום האחרון להגשת ההצעות מועדמה מיםי 120

  ."(תוקף ההצעות" או "תקופת תוקף ההצעות"

ואף  ,מכל סיבה שהיא ,לבקשת המרכז המציע מתחייב בזאת, להאריך את תוקף הצעתו, 10.2
 ימים 120על  תעלהההצעות, כל עוד תקופת הארכה כאמור לא תוקף לאחר שחלפה תקופת 

יובהר, כי תוקף  .(2021, באוקטובר 1-ה', ג ליוםעד )דהיינו,  מעבר לתקופת תוקף ההצעות
לבקשת  מרכזההצעה יכול שיוארך עד לכל מועד מאוחר יותר שיוסכם על ידי המציע וה

 רכז.המ

יתקיים הליך משפטי אשר יעכב את הליך המכרז, שבמידה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  10.1
מתום הסרת המניעה  ימים 90 לתוםוזאת עד  ,יידרשו המציעים להאריך את תוקף ההצעה

 המשפטית לעיכוב הליך המכרז.

לא יהיה המציע רשאי לחזור בו  לרבות במהלך כל הארכה שלה, כל עוד ההצעה בתוקפה, 10.1
מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע מלקיים כל 
דרישה או תנאי אשר המציע מחויב בהם על פי תנאי המכרז, לרבות חתימה על ההסכם 

, למעט חזרתו בנוסחו המצורף למסמכי המכרז או בנוסח מעודכן, אם יעודכן במהלך המכרז
במהלך התקופה דלעיל על  מהמציעים. אם יודיע מי לעיל 1.1מהצעתו בהתאם להוראות סעיף 

חזרתו בו מהצעתו או מכל חלק הימנה ו/או על סירובו או חוסר יכולתו למלא אחר האמור 
על פי בגין כך ולמרכז יעמדו כל הסעדים  בהצעה או כל חלק הימנה, תיחשב ההצעה כמבוטלת

 י המכרז.דין ו/או על פי מסמכ
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זוכה תוך את זהות האינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע  להסרת ספק, המרכז 10.1
אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו ומבלי לפגוע בכלליות האמור, תקופה מסוימת. אולם, 

והמרכז לא פנה אל המציעים בדרישה  מהמועד האחרון להגשת ההצעות ימים 120 לאחר
רשאי המציע לבטל אזי , בהתאם להוראות הזמנה להציע הצעות זו ,להאריך את תוקף הצעתם

רוני  עוה"ד , בכתב בלבד, לידירכזאת הצעתו. ההודעה על ביטול ההצעה כאמור תועבר למ
 .01-7111111יש לוודא את קבלת ההודעה כאמור מול המרכז בטלפון  אלטמן.

 בהליך הזוכה ההצעה בחירת .11

במלואו על בסיס הצעת המחיר לרכישת  יתבצע זה במכרז הסף בתנאי שעמדו ההצעות שקלול
ושאר ההצעות נקודות(  100) תקבל את מלוא הניקוד ההצעה הזולה ביותר כאשר, החלפים

  .תנוקדנה ביחס אליה

 ההזוכ האמות מידה לבחירת ההצע .12

בחר בהצעה המעניקה את מירב היתרונות למרכז וזאת על פי אמת מידה של ועדת המכרזים ת 12.1
 . לעיל 11בסעיף כמפורט  המוצעהמחיר שקלול 

כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לדחות הצעה, בהתאם לשיקול דעתה  ,יובהר ,למען הסר ספק 12.2
יהיה נמוך באופן בלתי סביר, לרבות במקרה בו מחיר ההצעה  המוצעמחיר ההבלעדי, אם 

סמכי המכרז, לרבות כי המציע לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי מ , לדעתה,יעלה חשש
 כל תהיה לא האחרים למציעים או ולמציע, ברמה הנדרשת ,חלק ב'ל 1נספח מס' ההסכם ו

 .לכך בקשר , דרישה ו/או תביעהטענה

 שלבי בדיקת והערכת ההצעות 12.1

אך )המתוארים להלן, ועדת המכרזים, או מי מטעמה, תהיה רשאית  ,במסגרת שלבי הבדיקה
ו/או לבקש ממציע כל מידע ו/או לדרוש מהמציע להציג לה כל מסמך ו/או הבהרה לא חייבת( 

 מסמכים שהוגשו במסגרת הצעתו של המציע.הבהרה לגבי 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים תבחר את הזוכה באופן שיפורט להלן. מהלך 
ה בעמידה ב מתקדם מותנכל מעבר לשל, כאשר הבדיקה יתבצע בשלבים המתוארים להלן

 :בשלב הקודם

 בחינת עמידה בתנאים המוקדמים )תנאי הסף( –שלב ראשון  12.1.1

עמידת את תבדוק ועדת המכרזים  ,בשלב ראשון של בדיקת ההצעות 12.1.1.1
מסמכי המכרז תבדוק האם המציע בתנאי הסף של המכרז וכן 

ההצעה האם ו וגשו במלואם ובשלמותםהוהאישורים הנדרשים 
  המכרז.אינה פסולה בהתאם לתנאי 

הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף תיפסלנה. רק הצעות שיעמדו  12.1.1.2
  בתנאי הסף יעברו לשלב השני של בדיקת ההצעות.

 בדיקת. לא ינוקד לעיל, 9.2.1, כמפורט בסעיף 1מעטפה מס' תוכן  12.1.1.1
 (."go / no go"צע על בסיס "עובר" או "לא עובר" )תתב מעטפהה

יהיה , ל ידי המציע בהצעתושמולאו ע ,לצורך בדיקת נכונות הפרטים 12.1.1.1
תחוור למרכז, אם יהמרכז רשאי לזמן את נציגי המציע לפגישה. 

במסגרת בדיקה כאמור, כי הפרטים שנמסרו במסגרת ההצעה אינם 
יהיה המרכז רשאי לפסול את הצעתו  –נכונים, מדויקים או שלמים 

 האחרים למציעים או ולמציע, , על פי שיקול דעתו הבלעדישל המציע
 בקשר , מכל מין וסוג שהוא,, דרישה ו/או תביעהטענה כל תהיה לא

 .לכך

מציע שאלות, לבקש את ההמרכז שומר לעצמו את הזכות לשאול  12.1.1.1
, הבהרות ולאפשר תיקון פגמים טכניים והשלמות טכניות להצעתו

בין  ,. כמו כן, על אף האמור לעילוהכל לפי שיקול דעתו הבלעדי
אינן עומדות בתנאי הסף, ועדת  היתר לעניין פסילת הצעות אשר

המכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
לאפשר למציע, אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך כלשהו, 

בהתאם לתנאי  ,ובכלל זה ביחס לתנאי הסף, שהיה עליו לצרפו
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המכרז, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי 
 יעשה לפי שיקול דעתהמכרזים. שימוש באפשרות זאת יועדת ה

לא צירף מציע אישור ו/או מסמך,  הבלעדי של ועדת המכרזים.
כאמור, לאחר שניתנה לו הארכה, כאמור, רשאית ועדת המכרזים, 
לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו או ליתן לו הארכה 

, טענה כל תהיה לא האחרים למציעים או למציעיובהר, כי נוספת. 
עם הפעלת שיקול  בקשר , מכל מין וסוג שהוא,דרישה ו/או תביעה

 הדעת על ידי המרכז כאמור בסעיף קטן זה.

 בחינת ההצעה הכספית  –שלב שני  12.1.2

, 2תבדוק ועדת המכרזים את תוכן מעטפה מס'  ,בשלב השני של בדיקת ההצעות
ההצעה הכספית של המציעים שעברו את  , הכוללת אתלעיל 9.2.1כמפורט בסעיף 

 לעיל ואשר הצעותיהם לא נפסלו בשל כל סיבה אחרת.הראשון השלב 

  בחירת ההצעה הזוכה – שלישישלב  12.1.1

 לעיל.  12.1מפורט בסעיף בהתאם ל יעשהבחירת ההצעה הזוכה במכרז ת

 סמכויות לצורך בדיקת ההצעות 12.1

 ועדות משנה ומומחים 12.1.1

ועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, למנות ועדות משנה 
לצורך בדיקת ההצעות, כפי שתמצא לנכון, אשר יהיו ביועצים ובמומחים ולהיעזר 

רשאים לבקש מהמציעים או מי מהם, בזמן בחינת הצעותיהם, נתונים ו/או מידע 
מור בהן, לפי שיקול ו/או מסמכים נוספים, לשם בדיקה ו/או אימות ההצעות והא

, דרישה טענה כל תהיה לא האחרים למציעים או למציע, ודעתם והוראותיהם
. במקרה שימונו אנשי המקצוע ו/או ועדת משנה על ידי עם כך בקשר ו/או תביעה

לפני ועדת לגבי ההצעות הם יביאו את המלצתם כאמור, ועדת המכרזים, 
 המכרזים.

 המכרזיםתיקון טעויות על ידי ועדת  12.1.2

יו"ר ועדת המכרזים, רשאי לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו 
יעשה י. התיקון תיקון כאמור ייעשה באופן המיטיב עם המרכז –, ודוק בהצעות

ירשם בפרוטוקול. הודעה על יבמהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת המכרזים ו
ע מסכים לביצוע המציעם הגשת הצעתו, תימסר למציע.  ,כאמור ,התיקון

כאמור, והוא מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה  ,תיקונים
ן אשר בעניין זה, על כל המשתמע והנובע מכך, תהא ההשלכה הכספית לתיקו

כאמור על ידי ועדת  לאחר שבוצע הטעויות תהא, וההצעה תכלול את תיקון
למציעים אחרים לא תהא כל למען הסר ספק, יובהר, כי . , ככל שייעשההמכרזים

כאמור בסעיף של מציע אחר טענה, דרישה או תביעה בקשר עם תיקון טעויות 
 קטן זה.

 בקשת הבהרות להצעות שהוגשו 12.1.1

בבקשה לקבלת הבהרות , או מי מהם ,רשאי לפנות למציעים מרכזה 12.1.1.1
בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש 

)תוך פירוט הטעמים לכך  ההצעות והערכתןלצורך בדיקת ו לדעת
 ,הנדרש מספר פעמיםב, בכל שלב של בדיקת ההצעות, בפרוטוקול(

  כפי שימצא לנכון.והכל 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המרכז יהיה רשאי לדרוש  12.1.1.2
מהמציעים, או מי מהם, פרטים נוספים ו/או הבהרות ו/או מסמכים 

ות רצונו המלא, לשם הוכחת נוספים, לפי שיקול דעתו ולשביע
עמידתם בתנאי הסף ועל מנת לבחון את כשירות וכישורי המציעים, 

  ככל שימצא לנכון.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים, או מי מהם,  12.1.1.1
ו/או  ם, או מי מטעמה, ולהציג את הצעתולהופיע בפני ועדת המכרזי

. מציע יענה יםלשאלות ועדת המכרז כל מסמך שיידרש וכן להשיב
או מי  , ויופיע בפני ועדת המכרזיםכאמור ,לדרישת המרכז לפגישה
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מטעמה, כנדרש בפניית המרכז אליו. אם יידרש המציע להשיב 
בכתב, יענה מציע בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על ידי ועדת 
המכרזים בפנייה אליו, ובמתכונת המענה, ככל שתידרש על ידי ועדת 

 המכרזים.

לגרוע מכלליות האמור לעיל, המרכז שומר לעצמו את הזכות, מבלי  12.1.1.1
לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מהמציעים, או מי מהם, לאחר 
הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים 
דקלרטיביים וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע 

בהר, כי על סף המפורטים בהזמנה זו. למען הסר ספק, מוהבתנאי 
  הזוכה לעמוד בכל תנאי הסף במועד הגשת ההצעה במכרז.

מכרזים רשאית להבחין בין דרישות, שלפי ראות עיניה, ועדת ה 12.1.1.1
מהותיות בהליך זה, ובכללן תנאי הסף, אשר נדרשות להתקיים 
במועד הגשת ההצעות, לבין דרכי הוכחתן, שיכול ותושלמנה, בין 

גם לאחר הגשת  –השמטות וכיו"ב מחמת טעויות, אי הבנות,  ,השאר
 הבלעדי של ועדת המכרזים. הההצעות, והכל בהתאם לשיקול דעת

יעבירו  ,ובכלל זה ,המציעים ישתפו פעולה עם המרכז באופן מלא 12.1.1.1
את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבע מרכז ל
מרכז ו/או בדואר אלקטרוני או בפקס, ה כתובת , לפיובפניית מרכזה

. תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כפי שיידרשו על ידי המרכז
  .כחלק בלתי נפרד הימנה

שומרת ועדת המכרזים לעצמה את  ,לצורך בדיקת ההצעות והערכתן 12.1.1.7
הזכות לבדוק באופן עצמאי דוחות ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או 
השלמות נוספות או אחרות הנוגעות להצעות, לרבות באמצעות 

כפי שתימצא לנכון,  ,ללקוחות המציע, בכל שלב, מספר פעמיםפנייה 
וכן לעשות שימוש בנתונים שבידי ועדת המכרזים או כל גוף אחר, 
ככל שיש לה גישה לנתונים אלה. מובהר, כי לא מוטלת על ועדת 
המכרזים כל חובה לעשות כל בדיקה או בירור עצמאי והיא תחליט 

 די.אם לעשות כן לפי שיקול דעתה הבלע

בקשה מטעם המרכז, או מי מטעמו  די מציעיאם לא תיענה על  12.1.1.8
שיעסוק בבדיקת ההצעות, למתן מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או 
המצאת נתונים נוספים וזאת במועד שנקבע בבקשה, יהיה המרכז 

, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ליתן למציע כאמור הארכה או רשאי
, מהצעתו לכל דבר וענייןלראות את המציע הנ"ל כמי שחזר בו 

לרבות לעניין עמידת כל הסעדים בגין כך על פי דין ו/או על פי 
  .מסמכי המכרז

, דרישה טענה כל תהיה לא האחרים למציעים או למציע יובהר, כי 12.1.1.9
ו/או מתן  לפניה ו/או בדיקה בקשר , מכל מין וסוג שהוא,ו/או תביעה

( , בהתאמהוחוסר מתן ארכה חוסר בדיקה, )לרבות חוסר פניה ארכה
 זה. 12.1.1כאמור בסעיף קטן 

זוכה. לחלופין, רשאי המרכז  בהצעה המרכז של המכרזים ועדת תבחר ההצעות בחינת לאחר 12.1
 את לבטל או (בפועל שתתקבלנה להצעות בהתאם)מתאימה  הצעה נמצאה כי לא, להחליט
לרבות מציע אשר הצעתו היא ) למציע, והמרכז של הבלעדי דעתו שיקול לפי הכלוהמכרז, 

 .לכך בקשר , מכל מין וסוג שהוא,, דרישה ו/או תביעהטענה כל תהיה לא (המיטבית ביותר

ביצוע  ולאחר בכפוף זוכה בהצעה לבחור הזכות את לעצמו שומר המרכז כי ,ומודגש מובהר 12.1
ושיקול  המרכז דרישות לפי, הכל הצעה לאותה השמטותו/או  שינויים, תיקונים, תוספות

 .דעתו הבלעדי

 ההצעה את לקבל מתחייב אינו המרכז כי ,בזאת מובהרמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  12.7
ולמציע לא תהיה כל , שהיא הצעה בכל ביותר או בהצעה הזולה ביותר, הגבוה בניקוד שתזכה

טענה, דרישה או תביעה בקשר עם כך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה בו המרכז יהיה 
 עה הזולהתן למציע ההציימעוניין לקבל את ההצעה שאיננה ההצעה הזולה ביותר, המרכז 

 . בנידון ונותיו בפניביותר הזדמנות להביא טע
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ההתקשרות ועמידה ביתר התנאים המפורטים במסמכי המכרז  הסכםחתימת הזוכה על  12.8
 . בהתאםוהסכם ההתקשרות מהווים תנאים מוקדמים ליצירת יחסים חוזיים בין הצדדים

 המרכז על ידי ההסכםחתימת  ולאחר בכפוף השירותים יהיה מתן ביצוע תחילת לכך, מועד
, יודגשלהלן.  11כאמור בסעיף  , ובכלל זה, העמדת ערבות ביצוע לטובת המרכזקביעתו פי ועל
 בביצוע להתחיל יהיה רשאי לא והזוכה הזוכה הצעת כקיבול הזכייה הודעת את יראו לאכי 

  רצונו. המרכז ולשביעות ידי על ,זה מכרז במסמכי הכלול ,ההסכם נחתם בטרם ההתקשרות

כשירים  כמציעים כזוכה, שנבחר המציע נוספים, מלבד מציעים או מציע המרכז רשאי לדרג 12.9
. אשהי סיבהכל מ הזוכה המציע עם ההסכם יבוצע לא ו/או ייחתם לא בו נוספים, למקרה

 הצעת התבטלה כלשהו ו/או בתנאי עמד לא הזוכה כי כאמור, וארע נקבעו כשירים נוספים
רשאי,  המרכז מכן, יהיה לאחראם  ובין הסכם עמו שנחתם לפני שהיא, בין סיבההזוכה, מכל 

אחריו.  הכשיר שדורג המציע במקומו יבוא כי ,לקבוע, הבלעדי ודעת שיקול פי לא חייב, על אך
 מהכשירים למי תהיה אול זה מכרז לבטל , על פי שיקול דעתו,רשאי יהיה המרכז ,ןלחלופי

 .כךאו בקשר עם  עקב , מכל מין וסוג שהוא,תביעה ו/או דרישהטענה,  כל הנוספים

הוראות ובהתאם ל)שלא בעקבות חזרתו בו מהצעתו על פי  ההסכם על הזוכה המציע חתם לא 12.10
)ובכלל זה, לא העמיד ערבות  הוראות ההסכםאי אילו מאו לא פעל בהתאם ל, לעיל( 1.1סעיף 

 המועד להאריך את רשאי המרכז יהא להלן(, 11ביצוע לטובת המרכז במועד, כאמור בסעיף 
, (העמדת הערבות כאמורלל זה, ביצוע איזה מהוראות ההסכם )ובכאו  לחתימה על ההסכם

 הבלעדי דעתו שיקול לפי המכרז, הכל את לבטל או אחר מציע עם להתקשר או לפי העניין,
ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה, דרישה  הזוכה המציע כלפי התחייבות כל לו ומבלי שתהיה

מזכות  לגרוע כדי לעיל באמור איןיובהר, כי  .בקשר לכך , מכל מין וסוג שהוא,או תביעה
את ערבות  או לחלט הזוכה המציע של מחדלו י"ע לו שנגרמו נזקים על פיצויים לתבועהמרכז 

או לגבות את הקנסות או הפיצויים להלן, כולה או חלקה,  11הביצוע כמפורט בסעיף 
  .דין כל פי על לו נוספים המגיעים סעדים לתבוע אומסמכי מכרז זה, המוסכמים כאמור ב

 תחרותי נוסףהליך  12.11

על ידי המרכז, אם יהיו כאלה,  זהה אופןב ידורגושתי הצעות או יותר במקרה בו  12.11.1
, לבצע הליך תחרותי הבלעדי ועדת המכרזים תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה

פי תנאים שתקבע ועדת -הזהות, וזאת עלנוסף ביחס למחיר ההצעה בין ההצעות 
ר, כי למציעים לא תהיה כל טענה, יובה .על פי שיקול דעתה הבלעדי המכרזים

בקשר עם עריכת הליך כלפי המרכז דרישה או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, 
 תחרותי נוסף כאמור או אי עריכתו.

היה וועדת המכרזים תחליט על הליך תחרותי נוסף, תודיע על כך ועדת המכרזים  12.11.2
בהתאם לנדרש ממנו על  ,גיש הצעה נוספתילמציעים הרלוונטיים. מציע אשר לא 

 תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית למכרז זה.כאמור, ידי ועדת המכרזים, 

למען הסר ספק, יובהר, כי גם אם המרכז יחליט לקיים הליך תחרותי נוסף כאמור  12.11.1
לעיל, ימשיכו לחול על הליך זה כלל הוראות מסמכי מכרז זה, לרבות אי מחויבות 

 ביותר או בהצעה הזולה ביותר, הגבוה ניקודב שתזכה ההצעה את לקבלהמרכז 
 .שהיא הצעה בכל

 הצעות  תפסיל 12.12

ו/או  על פי כל דין ,עדת המכרזיםומהיקף הסמכות המוענק לומהאמור לעיל, מבלי לגרוע 
 :ה הבלעדיועדת המכרזים, על פי שיקול דעתרשאית , זה בהתאם למסמכי מכרז

או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או  לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות 12.12.1
על הבנה מוטעית של נושא המכרז. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המרכז 

 למחול על פגמים טכניים שייפלו בהצעה בתום לב.

אינו משתף פעולה באופן מלא  ,שלדעת ועדת המכרזים ,מציעלפסול הצעה של  12.12.2
על כל המשתמע  ן הצעתו, לרבות להכריז עליו כמי שחזר בו מעם מי מטעמה

על פי דין ו/או על פי מסמכי למרכז , ובכלל זה עמידת כל הסעדים בגין כך מכך
 .המכרז

על פי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין, בכל אחד  ,מבלי לגרוע מסמכויות המרכז 12.12.1
רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  ועדת המכרזיםמהמקרים הבאים תהא 

ת המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות, כפי לפסול מציע, או להתנות א
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 שתקבע:

פתיחת הליכים או  הליכי פשיטת רגלהמציע  נגדכננקטו ככל ש 12.12.1.1
, 2018-)בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

 ,פתח בעצמו בהליכי פשיטת רגלהמציע או שובכלל זה, פירוק( 
הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שאו , הקפאת הליכים או פירוק

בין אם זמני ובין , או נאמן או מנהל מיוחדשמונה לו כונס נכסים 
הגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם שמציע או אם קבוע, 

או כל הליך בעל אופי דומה או שמונה לגוף להגיע להסדר נושים, 
לא שמדובר בצו או במינוי אשר בלבד בעל אופי דומה, ו ממונה
 .ומיום הוצאת ימים 10תוך בהוסר 

הרשעת המציע ו/או מי מבעליו בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה  12.12.1.2
מסוג מרמה והפרת אמונים ו/או בכל עבירה אחרת שיש עמה, 
לדעת המרכז, כדי להשליך על יושרו ו/או אמינותו של המציע ו/או 

הקביעה האם  נשוא מכרז זה. חלפיםעל יכולתו לספק את ה
העבירה תואמת את האמור לעיל תעשה על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי של ועדת המכרזים.

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי שיקול דעתו של  12.12.1.1
את  ספקהמרכז, השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע ל

 .חלפים ולמלא אחר התחייבויותיו ככל שיזכה במכרזה

ד המציע של הוראות מסמכי המכרז, לרבות הפרה יסודית מצ 12.12.1.1
הגשת מידע שאינו נכון או מטעה למרכז או הצגה מכוונת של מידע 

  שאינו שלם בפני המרכז.

מציע אינו בעל איתנות פיננסית ו/או אינו מסוגל לעמוד התברר כי  12.12.1.1
בהשקעות הנדרשות ו/או בהתחייבויות הכספיות הכרוכות במכרז 

המרכז יהיה רשאי, בכל שלב של  ,ניין זה. לע, ככל שאלו נדרשותזה
בדיקת ההצעות, לבדוק את איתנותו הפיננסית של המציע. המציע 
מתחייב לשתף פעולה עם המרכז ולהמציא לו כל נתון ומסמך 

 ., כאמור לעילשיידרש על ידו לשם כך

 פסילה בעקבות ניסיון קודם רע 12.12.1

לפסול על הסף מציע  עדי,את הזכות, לפי שיקול דעתו הבל והמרכז שומר לעצמ
רצון היה למרכז ניסיון רע ו/או כושל, לרבות מקרה של אי שביעות  אשר עמו

על ידו, אי עמידה  /מוצריםשירותיםמאספקת  משמעותית מעבודתו ו/או
הנדרש, הפרת התחייבויות קודמות כלפי  /המוצרבסטנדרטים של השירות

ת שלילית בכתב על טיב המרכז, חשד למרמה וכיו"ב או שקיימת לגביו חוות דע
. במקרים אלה, תינתן למציע זכות או המוצרים שהוא סיפק שירותו ,עבודתו

לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה  ,בכתב או בעל פה ,טיעון
 של ועדת המכרזים.

 פסילה בעקבות ניגוד עניינים 12.12.1

ניגוד המציע יודיע, מידית, לוועדת המכרזים בכל מקרה של קיום  12.12.1.1
בקשר  , ובכלל זה,עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בקשר למכרז

. אי מתן ההודעה, כאמור, עלולה החלפים על ידו למרכז עם מכירת
לגרום לפסילת המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת 

 המכרזים. 

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול מציע כאמור מחמת ניגוד  12.12.1.2
דעתה הבלעדי, ובין היתר, תהיה רשאית ועדת עניינים, לפי שיקול 

המכרזים לפסול מציע אם יהיה יסוד לחשש כי בהצעתו ו/או 
על ידו יש ניגוד עניינים, קיים או פוטנציאלי,  במכירת החלפים

ו או של מי עסקי או אישי, בשל עיסוק או תפקיד אחרים, של
 .במכירת החלפיםו או מטעמו המעורבים בהצעת

בקשר  , מכל מין וסוג שהוא,יע ולמציעים אחרים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעהלמציובהר, כי 
 זה לעיל )על כל תתי סעיפיו(. 12.12ועדת המכרזים כאמור בסעיף הפעלת סמכויות -עם הפעלת או אי
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 במכרז הזוכה עם ההתקשרות תנאי .11

שינויים,  להכניסבהסכם. המרכז יהא רשאי, לפי שיקול דעתו,  מפורטים ההתקשרות תנאי 11.1
בין  ההתקשרות את נכונה להציג מנת על דרוש שהדבר ככל ההסכם, בנוסח ותיקונים תוספות
 .זה מכרז להוראות בהתאם הזוכה המציע ובין המרכז

 הפחיתלאו  גדיללה הזכות שמורה למרכז, לעיל 1.2ובסעיף  לעיל 1.1בהתאם לאמור בסעיף  11.2
את כמות תקופת ההתקשרות,  במהלך ,עת בכל ,או להפחית ההתקשרות, ולהוסיף נשוא את

ויכולתו  צרכיו ולפי דעתולשיקול  הזוכה, בהתאם מאתעל ידי המרכז החלפים המתבקשים 
יובהר, כי אין באופציה זו של המרכז לרכוש חלפים נוספים מהזוכה, כאמור בסעיף . הכלכלית

רכישת חלקי מערכת נוספים קטן זה, כדי להקנות לזוכה כל בלעדיות או כל זכות בקשר עם 
ו/או אחרים עבור המרכז, בין אם במהלך תקופת ההתקשרות ובין אם לאחריה. בהתאמה, 
יודגש, כי המרכז רשאי להזמין חלקי מערכת נוספים ו/או אחרים עבור המרכז מכל צד שלישי 

 .אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי

חלפים כמות הל הפחתה ביכלובמקרה בו השינוי לעיל,  1.1בהתאם לאמור בסעיף  11.1
או יותר מסך הצעת המחיר  (30%) שלושים אחוזים שמשמעותה הפחתה בשיעור של

הזוכה ייחשב כמי שהסכים לשינוי האמור אם לא  , ובמקרה זה בלבד,זוכהשהוגשה על ידי ה
הודיע למרכז, בכתב, על רצונו לחזור בו מהצעתו ולבטל את ההסכם שנחתם עמו בתוך המועד 

ך באותו הסעיף. התקבל שינוי כאמור, יפעלו המרכז והזוכה על מנת לעגן שינוי זה, שנקבע לכ
למען  .על נספח החלפים ששונה צד כל של החתימה מורשי חתימתבכתב, לרבות באמצעות 

ששונה כדי לגרוע כהוא  הסר ספק, יובהר, כי לא תהיה באי חתימת הצדדים על נספח החלפים
ההסכם, ובכלל זה, מהתחייבויות הזוכה לספק למרכז את  זה מהוראות מכרז זה והוראות

החלפים בכל מקרה בו המרכז לא קיבל את הודעת הזוכה בדבר חזרתו מהצעתו )ככל שיבקש 
 לעיל.  1.1לחזור בו מהצעתו( בתוך המועד שנקבע לכך כאמור בסעיף 

תחושב על פי התמחור,  ,בגין החלפים, לרבות בגין הפחתה ו/או הגדלת כמות החלפיםהתמורה  11.1
כמפורט בהסכם, עבור כל חלק מהחלפים ועל פי כמות החלפים אשר התקבלו בפועל אצל 

לפיה הוא  , מכל מין וסוג שהוא,כל טענה, דרישה ו/או תביעה זוכהאין ולא תישמע מההמרכז. 
 המחושבת באופןתמורה ו/או בגין עלויות שאינן נזכרות בהצעתו זכאי לקבלת תמורה נוספת 

 ממנו נרכשיםה חלפיםשונה, כפועל יוצא מהשינוי )הגדלה או הפחתה(, כאמור לעיל, בהיקף ה
 זה. מכרזפי -על

  ערבות ביצוע .11

לפי ההסכם ומילוי התחייבויות הזוכה בהתאם למסמכי המכרז,  המרכזלהבטחת זכויות  11.1
, במכרז ההזוכ של זכייתו על ההודעה העברת בעת המרכז ידי על שיקבעימציא הזוכה, במועד 

שהמרכז הוא המוטב  ,הפועל ברישיון בישראל ,בנקעל חשבונו, ערבות בנקאית אוטונומית של 
 2' מס נספחבבנוסח המפורט  ,(חדשים שקליםאלף  ארבעים"ח )ש 10,000של  בסכום ,לה

)ככל  (העניין לפי, בחלקה או)במלואה  לו תושב אשר ,להזמנה "ג'" כחלקהמצורף  להסכם
 מתום תקופת ימים( 10) שלושים( בתוך בהתאם להוראות מכרז זה תחולטשתושב ולא 

 הכלו ,או מתום עמידתו בכלל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, לפי המאוחר ההתקשרות
יובהר, כי שום נוסח אחר של ערבות  ."(הערבות)להלן: " וכמפורט בו ההסכם לתנאי בהתאם

 לא יתקבל.

הזוכה יעמוד בהצהרותיו והתחייבויותיו במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכל עוד ככל  11.2
החלפים למרכז, בהתאם לאישור כלל ספק בפועל את ילשביעות רצון המרכז, ובכלל זה, 

, אשריבמצב טוב וראוי, והמרכז כשהם חדשים ולהזמנה זו )החלפים(,  1' מס נספחהרכישה ו
, הזוכה יהיה רשאי לפנות אל לעיל 1.1בסעיף  רשאכן החלפים התקבלו כנדרש כאמובכתב, 

לעיל, כך שזו תעמוד על  11.1המרכז בבקשה להפחתת גובה הערבות שהועמדה בהתאם לסעיף 
 20,000 של סכוםדהיינו, על  – הועמדהש מגובה הערבות( 10%שיעור של חמישים אחוזים )

להפחתת  הבקשהיובהר, כי אין בעצם  ,למען הסר ספק .(חדשים שקלים אלף עשריםש"ח )
שאר בצורה ייבכדי לחייב את המרכז לקבל את הבקשה ושיקול הדעת בנושא זה גובה הערבות 

, אשר יוכל לסרב להפחתת גובה הערבות מטעמים סבירים בלבד אשר מוחלטת בידי המרכז
, שיסרב( )ככל במקרה בו המרכז יסרב להפחתת גובה הערבות כאמור ינומקו על ידו בכתב.

תוך נימוק  זה 11יוכל הזוכה לשוב ולבקש את הפחתת גובה הערבות שהועמדה כאמור בסעיף 
    בקשתו בכתב ויחולו הוראות סעיף קטן זה בשינויים המחויבים.

 כללי –זכות עיון  .11

בהתאם  ,לעיין במסמכים שונים ,שהגיש הצעתו במכרז ,ועדת המכרזים תאפשר למציע 11.1
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-תשנ"חהות חובת המכרזים ובהתאם להוראות חוק חופש המידע, לתקנ 21להוראות תקנה 
מסמכים שונים שהוגשו על  ,מבקש העיוןמציע, ועדת המכרזים תהיה רשאית להמציא ל .1998

 .ובהתאם להוראות כל דין ידי מי מהמציעים האחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 זכות עיון בהצעה הזוכה  11.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים לעיל, בסעיף זה מבלי לגרוע מהאמור  11.2.1
"(, שלדעתו אין החלקים הסודיים" :סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן

 :, יפעל כדלהלןלאפשר את העיון בהם למציעים אחרים

 יציין במפורש בהצעתו מראש מהם החלקים הסודיים. 11.2.1.1

 יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד משמעי. 11.2.1.2

במידת האפשר, יפריד את החלקים הסודיים מכלל ההצעה באופן  11.2.1.1
 פיזי.

 חלקים סודייםועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל  11.2.2
, ויראו את כל חלקי ההצעה גורף בהצעהחלקים סודיים באופן במקרה בו סומנו 

 ., על כל הנובע והמשתמע מכךככאלו שאינם סודיים

שמסכים למסירת ו כמי המן חלקים בהצעתו כסודיים יראומציע אשר לא סי 11.2.1
 .ו/או לצדדים שלישיים אחרים מציעים אחריםההצעה כולה לעיון 

חשבו ימובהר, כי ההצעה הכספית וסעיפים הנוגעים לעמידה בדרישות הסף לא י 11.2.1
 .כחלקים סודיים

 ,מטעמו של אותו מציע ,סימון חלקים בהצעה כסודיים, מהווה הודאה בכך 11.2.1
אף הם סודיים כלפי אותו  בהצעותיהם של המציעים האחרים דומיםשחלקים 

, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות מציע
 המציעים האחרים.

הם  , שלדעתוסימן מציע חלקים בהצעתו וועדת המכרזים לא תהיה כפופה לאופן ב 11.2.1
למציע  תיתןבהם, ובלבד שבמקרה כזה גם ותהיה רשאית לאפשר עיון  ,סודיים

אפשר לו להתנגד לכך, תוך הנמקת התנגדותו, בתוך זמן תו ,בכתב ,הודעה על כך
או לא נימק התנגדותו, כאמור, יראו אותו המציע לא התנגד  סביר בנסיבות העניין.

אותם סימן , ובכלל זה בחלקים כמסכים לזכות העיון של מציעים אחרים בהצעתו
ועדת ושיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים מסור ל .ייםסודתחילה כ

המכרזים בלבד, אשר תפעל בעניין זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות 
 ,בכל מקרה ,למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המידה המחייבות רשות מנהלית.

היה של תבעניין עיון בהצעה ובדבר החלקים הסודיים בהצעה, הקביעה הסופית 
ולמציע לא תהיה כל דרישה, טענה ותבעיה, מכל מין וסוג שהוא,  המכרזים ועדת

 .בקשר עם קביעה זו

עיון במסמכי  ,)ו( לתקנות חובת המכרזים21בהתאם להוראות תקנה  ,כי ,מובהר 11.2.7
המכרז, החלטות ועדת המכרזים, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר המתייחס למכרז 

ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים, ייעשה תמורת תשלום  ,זה
 לכיסוי העלות הכרוכה בעיון לדעת ועדת המכרזים.

 

 שונות .11

במסגרת מסמכי מכרז זה, המסופק למציעים על ידי המרכז, אם מסופק,  ,המידע המקצועי 11.1
 על סמך הערכתו של המרכז במועד עריכת מכרז זה ופרסומו.  מתבסס

תנאי מסמכי המכרז וכל מידע רלוונטי בקשר  לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את כל ציעמעל ה
 יםעסקיהאו  יםמקצועיוה יםטכניהפיזיים, ה, נים המשפטייםנתוה את כל ,ובכלל זה ,אליהם

מכלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי ים לו לשם הגשת הצעתו או לשם מילוי הרלוונטי
, תוך התחשבות בשינויים )ובכלל זה, העמדת הערבות( ההסכם , לרבותהמכרזמסמכי 

כי על המציע מוטלת האחריות הבלעדית לערוך את כלל  ,. מובהרהיכולים להיעשות בהם
מילוי התחייבויות הזוכה בהסכם. אין במסירת לצורך הבדיקות האפשריות בקשר עם האמור 

לנכונותם ו/או דיוקם. המרכז נתונים כלשהם על ידי המרכז כדי להטיל עליו אחריות בקשר 
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לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למציעים, או למי מהם, עקב הסתמכותם על המידע אשר 
, מכל מין תביעה ו/או דרישה ל טענה,ולמציעים לא תהיה כ נמסר למציעים על ידי המרכז

 כנגד המרכז בעניין זה. וסוג שהוא,

 על פי כל דין. המרכזלגרוע מזכויות כי אין בהוראות ודרישות מכרז זה כדי  ,מובהר 11.2

 אחריות בכל נושא ואינ המרכז כי ,המציע מצהיר, זה במכרז ההצעה טופס על בחתימתו 11.1
או עריכת  הצעתו קבלת אי בשל ובפרט ,הצעתו עם בקשר לו שייגרמו ,נזק או להוצאה

 בכל כי ,יובהר. )בין אם בשלב שטרם בחירת הזוכה ובין אם לאחריו( שינויים במסמכי המכרז
 מענה מתן עם בקשרכלשהן  הוצאות להחזר או כלשהו לפיצוי זכאי מציע יהיה לא מקרה

 .זו הזמנהל)לרבות תשלום דמי השתתפות מבלי להגיש הצעה( 

 

 בעלות על מסמכי המכרז ועל ההצעה  .17

 בעלות על מסמכי המכרז ושימוש בהם 17.1

בהשאלה ובנאמנות למציע לפונה/למשתתף/מסמכי המכרז הם קניינו של המרכז ומועברים 
. אין לעשות במסמכים ולא לכל מטרה אחרתלצורך הגשת הצעה בקשר עם מכרז זה בלבד 

 הצעה.אמור כל שימוש שאינו לצורך הכנת כ

  

 בעלות על ההצעה ושימוש בה  17.2

להשתמש  בה הם רכושו של המציע. יחד עם זאת, המרכז יהיה רשאיציע והמידע הצעת המ
לרבות בדיקת  זה, למכרזבהקשר המרכז של  ובפעילותצורך הקשור  בה לכלבהצעה ובמידע 

  .בכל עתההצעות, 

 

 הוראות ותניות כלליות .18

 הדין החל  18.1

תערכנה ותוגשנה  ההצעות. זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת הליך מכרזי
השתתפות הוהמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך  בהתאם לכל דין

 .בהליך והגשת ההצעות

 ייחודית תניית שיפוט 18.2

יידון אך ורק בבתי המשפט  ו/או בקשר אליהםבו למכרז זה והשירותים כל עניין הנוגע 
 .יפו-אביב-המוסמכים של העיר תל

 מסמכי המכרזוהיררכיית תקפות  18.1
ההסכם, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז  18.1.1

בכל מקרה של סתירה . )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את זהואת ההסכם 
בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני ו/או אי התאמה 

לפי שיקול דעתו הבלעדי  הנוסחים. היה ולא ניתן יהיה ליישב בין הנוסחים כאמור
סח המחייב את , יגבר נוסח ההסכם, על נספחיו, ויראו נוסח זה כנושל המרכז

 .המציעים

כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף  ,אם ימצא בית משפט מוסמך 18.1.2
או סעיפים במסמכי המכרז, חסרי תוקף או בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, לא 
יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל 

להחליט אם  הבלעדית למרכז תהיה הזכות .יט כאמור, ככל שהמרכז יחלדבר ועניין
, ולא תהא למציע להמשיך במסגרת הליך המכרז לאחר צמצומו כאמור או לבטלו

  .בקשר לכך , מכל מין וסוג שהוא,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

 עלות הכנת ההצעות הוצאות ההשתתפות בהליך ו 18.1

ו/או החזר הוצאות, מכל סוג שהוא, שהוציא ף/המציע לא יהיה זכאי לתשלום המשתתהפונה/
בקשר עם לעיל( ולרבות  1.2דמי השתתפות במכרז )כאמור בסעיף לרבות  ,בקשר עם מכרז זה

הגשת ההצעה, בין אם זו התקבלה ובין אם לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז ובין אם 
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וע מכלליות האמור, מבלי לגר. ובין אם היה שינוי בתנאיו ,המכרז בוטל, מכל סיבה שהיא
המרכז לא יישא בכל עלות ו/או הוצאה שנגרמה למציע כתוצאה מקבלת הבקשה או מהכנת 

 ההצעה ו/או מהגשת ההצעה ו/או בכל דרך אחרת בקשר עם מכרז זה.

 ור תיאום בין משתתפיםסאי 18.1

לעניין זה, יצרפו המציעים  חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם.
אי תיאום  ומאומת על ידי עו"ד בדבר מציעחתום על ידי מורשה חתימה מטעמו של ההיר תצ

  .10' מס נספחכרז זה כ, בנוסח המצורף למסמכי מהצעותיהם כאמור

 לרכישת החלפיםואישור תקציבי  ביטול ההליך 18.1

המכרז, מכל סיבה הבלעדי, לבטל את  והמרכז רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעת 18.1.1
לעניין זה, יובהר, כי המרכז עורך מכרז זה  .לאור שיקולים תקציבייםשהיא, לרבות 

 יםקציב, אשר עשויתעודפי חריג בדבר ניצול עקרוני קבלת אישור  עקבותב
, וכי ביצוע הרכישה נשוא מכרז ולא להתקבל בפועל, באופן חלקי או מלא להשתנות

במועדים כפי  סופי וקבלת התקציב בפועל בקבלת אישור תקציביזה מותנית 
 ומבלי לגרוע מסמכויותי, ולפיכך. ידי המרכז לפי שיקול דעתו הבלעדי-שייקבעו על

לרכוש את החלפים, לא שרשאי יהיה , המרכז והסכם כל דיןמסמכי מכרז זה, לפי 
מאת מי מהמציעים, לרבות  ,בתנאי ההצעה הרלבנטית חלקםלרכוש את כולם או 

וכן לעיל,  1ת את נספח החלפים כאמור בסעיף לשנוובכלל זה הזוכה )ככל שנבחר(, 
לבטל את המכרז כאמור לעיל, לצאת במכרז חדש או בפניה אחרת יהיה רשאי 

 לדחות את מועד רכישת החלפים,או לרכישת חלקים למערכת, בהתאם לכל דין, 
בשל אי קבלת אישור תקציבי סופי כאמור או קבלת תקציב בפועל שאינו תואם את 

 ציפה לקבל בהתאם לאישור העקרוני כאמור.  התקציב שהמרכז

לרבות מציע אשר הצעתו היא ] בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים 18.1.2
כמי שמסכימים ומאשרים את האמור  [או הזוכה )ככל שייבחר( המיטבית ביותר

על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המרכז  , באופן בלתי חוזר,לעיל, מוותרים
בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המרכז, 

החלטה שיקבל בדבר אופן פעולתו כאמור בסעיף זה בעקבות אי קבלת בקשר עם 
 אישור תקציבי סופי כאמור או קבלת תקציב נמוך מזה שציפה כאמור. 

 מך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזיםקביעת בית משפט מוס 18.7

, והוא יחל ("הזוכה המקורי": להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה  18.7.1
, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בייצור, הזמנת החלפים או אספקת החלפים

כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר  ,בית משפט מוסמך
ייצור, הזמנת או להפסיק את , מתחייב הזוכה המקורי ("האחר הזוכה" :להלן)

מיד למרכז את ולהעביר ולבטל את הזמנתם, ככל שהדבר אפשרי,  אספקת החלפים
, פעולות שכבר בוצעו על ידוכל המידע המצוי בידו, בצירוף דו"ח עדכני באשר ל

אפשר יואת הוראות ההסכם שעניינן הוראות הנוגעות לסיום ההתקשרות  יקיים
. הזוכה המקורי יהיה זכאי אך לתמורה בגין לספק למרכז את החלפיםזוכה האחר ל
בפועל עד למועד ביטול ההתקשרות על ידי בית משפט שסופקו על ידו  חלפיםה

מוסמך, ובכל מקרה לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה כלפי המרכז בגין ההליכים 
 .ו/או בקשר עם הקביעה לבטל את זכייתו שבוצעו

מכל מין וסוג שהוא, לזוכה האחר לא תעמוד כל טענה או דרישה כנגד המרכז,  18.7.2
לרבות לא בגין אבדן רווחים, מוניטין או כל טובה אחרת, למעט זכותו לפי קביעת 

על ידי הזוכה בפועל שטרם סופקו למרכז  לספק את החלפיםבית המשפט המוסמך 
  .המקורי

 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .19

החל ממועד הגשת ההצעות כתובתם . , תל אביב8 ,חיים לבנוןכתובתה של ועדת המכרזים היא  19.1
 7 'נספח מסכפי שפורטו כנדרש ב יםהמציעים תיראה ככתובת נציגו המוסמך של המציעשל 

 .("מציעכתובת הלהלן: ") להציע הצעות להזמנה

בדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה  מציעאשר תישלח על ידי המרכז לכתובת ה ,כל הודעה 19.2
או  מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה ימי עסקים (1) שלושהתוך  מציעאצל אותו 
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שלאחר היום בו נשלחה;  ביום העסקים מציעהתיראה כאילו התקבלה אצל אותו  – בדוא"ל
 בעת מסירתה. –ואם נמסרה ביד 

 

 ועדת המכרזים

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 
 

 :אישור המציע
 

ם לכל התנאים ראתי, הבנתי ואני מסכיכי ק ,בזאת , ______________________, מאשר, הח"מאני
 המפורטים בהזמנה זו, במלואם וללא סייג.

 
 

___________________________ 
 המציע                

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע(
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 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 

 2/2020מכרז מס' 

מערכת אודיו וידאו, שדרוג לרכישת חלפים ל

  בקרה ואינטגרציה

 

 נספחי ההזמנה –חלק ב' 
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 החלפים – 1נספח מס' 

 
 :במסגרת מכרז זה להלן טבלה המפרטת את סוג וכמות החלפים אותם מבקש המרכז לרכוש

 
 כמות סוג פריט מס'

    

לפירוט  1בסעיף כמפורט  אינצ' 42/43   מסך 1
 החלפים להלן

11 

לפירוט  2כמפורט בסעיף  אינצ'  12מסך  2
 החלפים להלן

2 

לפירוט  2כמפורט בסעיף  אינצ'  21מסך  3
 החלפים להלן

5 

לפירוט  1כמפורט בסעיף  אינצ'  21מסך  4
 החלפים להלן

29 

לפירוט  1כמפורט בסעיף   4X3פורמט  -אינצ'  21מסך  5
 החלפים להלן

5 

לפירוט  1כמפורט בסעיף   4X3פורמט  -אינצ'  20מסך  6
 החלפים להלן

5 

לפירוט  1כמפורט בסעיף  אינצ'  19מסך  7
 החלפים להלן

2 

לפירוט  1כמפורט בסעיף   4X3פורמט  -אינצ'  19מסך  8
 החלפים להלן

16 

לפירוט  1כמפורט בסעיף   4X3פורמט  -אינצ'  17מסך  9
 החלפים להלן

38 

לפירוט  7כמפורט בסעיף  4X3פורמט  -אינצ'  11מסך  10
 החלפים להלן

35 

לפירוט  8כמפורט בסעיף  4X3 פורמט  -אינצ'  7מסך  11
 החלפים להלן

9 

לפירוט  9כמפורט בסעיף    נגן וידאו דיגיטאלי 12
 החלפים להלן

183 

על  HDMIמקלט  -סט משדר  13
 CATכבל 

 10כמפורט בסעיף 
 להלןלפירוט החלפים 

183 

 11כמפורט בסעיף  פורט 18מתג רשת  14
 לפירוט החלפים להלן

4 

לפירוט 12כמפורט בסעיף  ארון מסד 15
 החלפים להלן

1 

 11כמפורט בסעיף  מערכת בקרה 16
 לפירוט החלפים להלן

1 

 11כמפורט בסעיף  מסך מגע 17
 לפירוט החלפים להלן

3 

 
 

במסגרת מכרז זה, אותם המרכז לרכוש , כאמור במסמכי המכרז, סוג והכמויות של החלפים *יובהר, כי
 .כאמור במסמכי ההזמנה לעיל עשויים להשתנות, בכל עת

 
 .רט להלןומפ פירוט אודות כל אחד מסוגי החלפים אותם מבקש המרכז לרכוש במסגרת מכרז זה

 
 המפורטות לעיל.אין לבצע שינויים בהגדרות הרכיבים או הכמויות 
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 פירוט החלפים
 
 42/43מסך . 1

כניסת עם  IPS. טכנולוגית פנל 11:9ופורמט  1920X1080" אלכסון ברזולוציה 12/11גודל ב LCDמסך 
HDMI המסך יהיה מסוג .OPEN FRAME .עם מסגרת מינימלית וישולב בתפאורה של המוזיאון 

לאחר כמה דקות )כמו מסך מחשב( ויידלק  STAND BYכאשר אין כניסת אות, המסך יכנס למצב 
 חזרה כאשר האות יחזור.

 

 
 
 
  26-ו  32מסך . 2

עם  IPS. טכנולוגית פנל 11:9ופורמט  1920X1080" אלכסון ברזולוציה 21-" ו12גודל ב  LCDמסך 
עם מסגרת מינימלית וישולב בתפאורה של  OPEN FRAME. המסך יהיה מסוג HDMIכניסת 

 המוזיאון.
לאחר כמה דקות )כמו מסך מחשב( ויידלק  STAND BYכאשר אין כניסת אות, המסך יכנס למצב 

 חזרה כאשר האות יחזור.
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 
   24מסך . 3

כניסת עם  IPS. טכנולוגית פנל 11:9ופורמט  1920X1080" אלכסון ברזולוציה 21גודל ב LCDמסך 
HDMI המסך יהיה מסוג .OPEN FRAME ישולב בתפאורה של המוזיאון.עם מסגרת מינימלית ו 

לאחר כמה דקות )כמו מסך מחשב( ויידלק  STAND BYכאשר אין כניסת אות, המסך יכנס למצב 
 חזרה כאשר האות יחזור.

 

 
 
 
 4X3פורמט  - 20-ו 24מסך . 4

עם  IPS. טכנולוגית פנל 1:1ופורמט  1280X1024" אלכסון ברזולוציה 20-" ו21גודל מסך ב LCDמסך 
וישולב בתפאורה של   עם מסגרת מינימלית OPEN FRAME. המסך יהיה מסוג HDMIכניסת 

 המוזיאון.
לאחר כמה דקות )כמו מסך מחשב( ויידלק  STAND BYכאשר אין כניסת אות, המסך יכנס למצב 

 חזרה כאשר האות יחזור.
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 19מסך . 5
כניסת עם  IPS. טכנולוגית פנל 11:9ופורמט  1366X768" אלכסון ברזולוציה 19גודל ב LCDמסך 

HDMI המסך יהיה מסוג .OPEN FRAME וישולב בתפאורה של המוזיאון. עם מסגרת מינימלית 
לאחר כמה דקות )כמו מסך מחשב( ויידלק  STAND BYכאשר אין כניסת אות, המסך יכנס למצב 

 חזרה כאשר האות יחזור.
 

 
 
 
 4X3פורמט  - 17ו  19מסך . 6

כניסת עם  IPS. טכנולוגית פנל 1:1ופורמט  1280X1024" אלכסון ברזולוציה 17" ו 19גודל ב LCDמסך 
HDMI המסך יהיה מסוג .OPEN FRAME .עם מסגרת מינימלית וישולב בתפאורה של המוזיאון 

לאחר כמה דקות )כמו מסך מחשב( ויידלק  STAND BYכאשר אין כניסת אות, המסך יכנס למצב 
 ר האות יחזור.חזרה כאש
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 4X3פורמט  - 15מסך . 7
כניסת עם  IPS. טכנולוגית פנל 1:1ופורמט  1024X768" אלכסון ברזולוציה 11גודל ב LCDמסך 

HDMI המסך יהיה מסוג .OPEN FRAME וישולב בתפאורה של המוזיאון. עם מסגרת מינימלית 
לאחר כמה דקות )כמו מסך מחשב( ויידלק  STAND BYכאשר אין כניסת אות, המסך יכנס למצב 

 חזרה כאשר האות יחזור.
 

 
 

 
 4X3פורמט  - 7מסך . 8
 

. HDMIכניסת עם  IPS. טכנולוגית פנל 1:1ופורמט  640X480" אלכסון ברזולוציה 11גודל ב  LCDמסך 
 וישולב בתפאורה של המוזיאון. עם מסגרת מינימלית OPEN FRAMEהמסך יהיה מסוג 

לאחר כמה דקות )כמו מסך מחשב( ויידלק  STAND BYכאשר אין כניסת אות, המסך יכנס למצב 
 חזרה כאשר האות יחזור.
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 
 נגן וידאו דיגיטאלי. 9

 

 Brightsign HD224נגן מדגם 
1K@60p video decoding 
Single 4K or 1080p60 video decoding 
Video Codecs for 4K content: H.265/H.264 
HARDWARE INTERFACES 
External micro SD Slot (SDHC and SDXC); SDHC storage up to 
12GB SDXC storage up to 2TB 
HDMI 2.0a Out 
Gigabit Ethernet 
1.1mm Audio Out (analog -or- SPDIF digital, no simultaneous) 

 

 
 

 
 

 CATעל כבל  HDMIמקלט  -סט משדר . 10

 
 KRAMER TP-580Txr + TP-580Rxrמרחיקים מדגם 

Transmitter 
INPUTS 1 HDMI on an HDMI connector 
OUTPUTS 1 HDBT on an RJ–45 female connector 
Receiver 
INPUTS 1 HDBT on an RJ–45 female connector 
OUTPUTS 1 HDMI on an HDMI connector 
PORTS 
1 IR on a 3.5mm mini jack for IR link extension, 
1 RS–232 on a 9–pin D–sub connector for serial link extension and device firmware upgrade 
EXTENSION LINE 
HDBaseT 1.0 compliant 
Up to 100m (330ft) at 4K @60Hz (4:2:0) 
Up to 130m (430ft) at full HD (1080p @60Hz 36bpp) 
Up to 180m (590ft) at HDBaseT ultra mode and full HD (1080p @60Hz 24bpp) 
VIDEO 
Up to 10.2Gbps bandwidth (3.4Gbps per graphic channel) 
Up to 4K UHD @60Hz (4:2:0) 24bpp resolution 
HDCP 2.2 signal compliance 
Supports deep color, x.v.Color™, lip sync, HDMI uncompressed audio channels, Dolby 
TrueHD, DTS–HD, 2K, 4K, and 3D as specified in HDMI 2.0 
EXTENDED RS-232 
300 to 115200 baud rate 
CONTROL RS-232 
115200 baud rate 
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 
 פורט 48מתג רשת . 11

 
Forty Eight 10/100/1000 Ethernet ports 
 48-Gbps, no blocking, store-and-forward switching capacity 
Simplified QoS management using 802.1p, Differentiated Services (DiffServ), or type of 
service (ToS) traffic 
Prioritization specifications 
Fully resilient stacking for optimized growth with simplified management 
Can be configured and monitored from a standard web browser 
Secure remote management of the switch via Secure Shell (SSH) and SSL encryption 
 802.1Q-based VLANs enable segmentation of networks for improved performance and 
security 
 Private VLAN Edge (PVE) for simplified network isolation of guest connections or 
autonomous networks 
 Automatic configuration of VLANs across multiple switches through Generic VLAN 
Registration Protocol 
(GVRP) and Generic Attribute Registration Protocol (GARP) 
 User/network port-level security via 802.1X authentication and MAC-based filtering 
 Increased bandwidth and added link redundancy with Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) 
Port mirroring for noninvasive monitoring of switch traffic 
Simple Network Management Protocol (SNMP) versions 1, 2c, and 3 and Remote 
Monitoring (RMON) support 
 Fully rack mountable using the included rack-mounting hardware 

 

 

 

 
 
 
 

 ארון מסד. 12
 .19מותאם לציוד מולטימדיה בתקן " 11Uארון תקשורת 

ק"ג, מכסה עליון, מכסה תחתון, דלת קדמית  800דלתות ודפנות צד ניתנות להסרה, כושר העמסה, 
 עם חורי אוורור, רגליות פילוס, מאווררים. מזכוכית, דלת אחורית

 יחידות של מדף קבוע, אביזרים לניהול כבלים, פסי שקעים,  מאווררים לטיפול בזרימת אוויר. 11
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 מערכת בקרה. 13
 

Crestron CP3  
Crestron 3-Series; real-time, preemptive multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-
Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs 
Memor SDRAM 512 MB   Flash 4 GB  Memory Card Supports SD and SDHC cards up to 32 
GB External Storage Supports USB mass storage devices up to 1 TB 
Communications 
 Ethernet 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, 
industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File 
Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet/IP [1], 
IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 Web Server, SMTP e-mail client 
 Cresnet Cresnet master mode 
 USB Supports USB mass storage class devices via rear panel USB 2.0 host ports, supports 
computer console via front panel USB 2.0 device port 
 RS-232/422/485 For 2-way device control and monitoring, all ports support RS-232 up to 
115.2k baud with software handshaking, one port also supports RS-422 or RS-485 and 
hardware handshaking 
 IR/Serial Supports 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 
(0-5 Volts) up to 115.2k baud 
 

 
 

 מסך מגע שולחני. 14
 

Crestron TS-1070-B-S  
Display Type TFT active matrix color LCD 
Size 10.1 in. (257 mm) diagonal 
Aspect Ratio 16:10 WUXGA 
Resolution 1920 x 1200 pixels 
Brightness 100 nits )cd/m²( 
Contrast 1000:1 
Color Depth 24 bit, 16.7M colors 
Illumination Edgelit LED with auto brightness control 
Viewing Angle ±80° horizontal, ±80° vertical 
Touch Screen Projected capacitive, 5-point multitouch capable 

Buttons Hard Keys (6) Virtual buttons in collapsible universal tool bar, per‑ button 
show/hide, preconfigured with icons for Power, Home, Lights, Up, Down, and Microphone, 
optional custom programming via control system for additional functions 
Reset (1) Pin hole on rear panel for hardware reset 
Ethernet 100 Mbps, auto switching, auto negotiating, auto discovery, full/half duplex, 
TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), IEEE 
802.1X, SNMP, IPv1 or IPv1, Active Directory® service authentication, HTTPS web 
browser setup, XiO Cloud® client, IEEE 802.1at compliant 
PoE (Power over Ethernet) 
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 סףהבתנאי  תצהיר בדבר עמידה – 2 'נספח מס
 
 

 _____________,מס' ז"ת /ת, מרחוב _____________, בעל_______מר/גב' ______ מ,"הח אני
 אם בחוק הקבועים לעונשים /ה צפוי אהיה וכי את האמת לומר יעלי כי ,שהוזהרתי לאחרבשם המציע, 

 :כן, מצהיר/ה, כדלקמן אעשה לא

רכישת חלפים לשדרוג מערכת ל 2/2020 מס' במכרז פומבי ההצעה הגשת במסגרת /ההמציע הנני .1
 , הכל"(המרכז)להלן: " עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל אודיו וידאו, בקרה ואינטגרציה

 על ,"(ההזמנה" :)להלן למסמכי המכרז חלק א', המהווה את ההזמנה וכמוגדר במסמך כמפורט
 (. "ההליך" :)להלן נספחיו

אודיו וידאו, מכירת חלקי מערכות בתחום המדיה והתקשורת, לרבות מערכות  הוא עיסוקי עיקר .2
  .בגינםואספקת שירותי אחריות , בין היתר מהסוג המתבקש על ידי המרכז, הבקרה ואינטגרצי

 למועדהקודמות )ברצף( השנים  בחמש לפחותלעיל,  2כאמור בסעיף  ,בעיסוק ניסיון /תבעל אני .1
 (.נדחה מועד כל )לרבות זה במכרז הצעות להגשת האחרון

( מסכי תצוגה מסוג 21לפחות עשרים וחמישה )סיפקתי , מכרתי ו/או 2020עד  2018השנים במהלך  .1
LCD  אוLED לקוחות לפחות. בהזמנה אחת לשני 

המחזור הכספי השנתי שלי בגין מכירת ציוד מולטימדיה, לרבות מתן שירותי אחריות בגינם, בכל  .1
 ( ש"ח, לא כולל מע"מ.1,000,000, עומד על סך של לפחות מיליון )2020עד  2018אחת מהשנים 

פי חל אחת,, בעסקה 2020עד  2018( לקוחות שרכשו ממני במהלך השנים 1לפחות שלושה )יש לי  .1
חלק ל 1נספח מס' ב, המבוקשים על ידי המרכז כאמור חלפים, מאותו סוג או מסוג דומה למערכת

כולל מע"מ )לכל עסקה  ( ש"ח, לא100,000של לפחות חמש מאות אלף )(, בסכום )החלפים הזמנהל ב'
 .ונכונים, מלאים פרטי לקוחותיי ןן, ובהללהזמנה לה 1והפרטים הכלולים בנספח מס'  עם לקוח(

ככל שהצעתי תזכה בהליך, הנני מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ו .7
במסגרת מתן השירותים על ידי למרכז לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות  /תמתחייב אני

 .נשוא המכרז

י המכרז( )כהגדרתם במסמכ את החלפיםלספק למרכז  /תמתחייב ככל שהצעתי תזכה בהליך, אני .8
באיכות וסוג מעולים, נושאי תו תקן ישראלי ו/או תואמים לתו תקן ישראלי, ככל שקיים תו תקן 

 כאמור.

 ההתחייבויותבמילוי  לפגוע העלול אחר הליך כל או רגל ו/או פשיטת פירוק בהליכי /תנמצא לא אני .9
 .כאמור צפויים הליכים על לי ידוע לא וכן, זה במכרז אזכהש עצמי, במידה על שאטול

 שיש אחרת עבירה כל או אמונים והפרת מרמה מסוג עבירה, קלון עמההורשעתי בעבירה שיש  לא .10
" הרשעה, "זה לעניין .היושר שלי, אמינותי או על יכולתי לספק את השירותים על להשליך כדי עמה

 .חלוט דין בפסק הרשעה פירושה

 רכזבבסיס תצהירי זה עד להתקשרותי עם המאילו מהעובדות העומדות -ככל שיהיה שינוי באי .11
, אעביר את המידע אודות השינוי לפי מכרז זהכספק  המרכזבהסכם, ככל שאבחר לשמש על ידי 

 .רכזכאמור, לאלתר וללא כל דיחוי, למ

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי שמי, זו זה .12

 

_________________                                                          _________________ 
 

 המצהיר/ה חתימתתאריך                                                                                       
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 
 

 אישור

 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 11בהתאם לסעיף 
 
 

 ברחובי, יבפנ /ההופיע ,___________ ביום , כיאתבז מאשראני הח"מ, _____________, עו"ד, 
 זהות תעודת באמצעות העצמתה עצמו/שזיהמר/גב' _____________, שזיהה/ ,______________

 יהיה/תהיה וכי האמת את להצהיר העליעליו/ ה כיאותשהזהרתי אותו/ לאחר___, ו__מספר _______
 ה דלעילהצהרתהצהרתו/ נכונות את ר/הכן, איש תעשה/לא יעשה אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה

 .יבפני עליה וחתמ/ה
 
 

_________________                                                          _________________ 
 

 תאריך                                                                          חתימה וחותמת             
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 מחיר הצעתטופס  – 3 'נספח מס

 

***לתשומת ליבכם: טופס הצעת מחיר זה יוכנס למעטפה פנימית נפרדת מיתר מסמכי המכרז 
להזמנה להציע הצעות. אין לציין את הצעת המחיר או פרטים אחרים בקשר  9 בסעיףכמפורט 

 עם הצעת המחיר אלא אך ורק בטופס הצעת המחיר זה. 
 
 

הזמנה להציע ל חלק ב'ל 1נספח מס' ב יםהמתואר ,חלפיםלביחס  /המציע שאני רהמחי הצעתלהלן 
עבור מרכז  ת חלפים לשדרוג מערכת אודיו וידאו, בקרה ואינטגרציהרכימל 2/2020מס' הצעות במכרז 

בטופס אין לבצע שינויים בהגדרות הרכיבים או הכמויות המפורטות )יובהר, כי  יצחק רבין לחקר ישראל
 :(זה

 
מחיר  כמות פריט מס'

 יחידה
 מחיר סה"כ

     

לפירוט  1מהסוג המפורט בסעיף  - אינצ'42/43 מסך  1
 להזמנה 1החלפים בנספח מס' 

11     

לפירוט  2מהסוג המפורט בסעיף  - אינצ' 12מסך  2
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' החלפים 

2     

לפירוט  2מהסוג המפורט בסעיף  -אינצ'  21מסך  3
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' החלפים 

5     

לפירוט  1מהסוג המפורט בסעיף  - אינצ' 21מסך  4
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' החלפים 

29     

 1מהסוג המפורט בסעיף  -4X3פורמט  - אינצ' 21מסך  5
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' לפירוט החלפים 

5     

 1מהסוג המפורט בסעיף  -4X3פורמט  - אינצ' 20מסך  6
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' לפירוט החלפים 

5     

לפירוט  1מהסוג המפורט בסעיף  - אינצ' 19מסך  7
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' החלפים 

2     

 1מהסוג המפורט בסעיף  -4X3פורמט  - אינצ' 19מסך  8
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' לפירוט החלפים 

16     

 1מהסוג המפורט בסעיף  -4X3פורמט  - אינצ' 17מסך  9
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' לפירוט החלפים 

38     

 7מהסוג המפורט בסעיף  -4X3פורמט  - אינצ' 11מסך  10
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' לפירוט החלפים 

35     

 8מהסוג המפורט בסעיף  4X3 -פורמט  -אינצ'  7מסך  11
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' לפירוט החלפים 

9     

לפירוט  9מהסוג המפורט בסעיף  -נגן וידאו דיגיטאלי  12
  לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' החלפים 

183     

מהסוג  -CATעל כבל  HDMIמקלט  -סט משדר  13
לחלק  1בנספח מס' לפירוט החלפים  10המפורט בסעיף 

 להזמנה ב'

183     

לפירוט  11מהסוג המפורט בסעיף  - פורט 18מתג רשת  14
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' החלפים 

4     

לפירוט החלפים 12מהסוג המפורט בסעיף  - ארון מסד 15
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' 

1     

לפירוט  11מהסוג המפורט בסעיף  - מערכת בקרה 16
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' החלפים 

1     

לפירוט החלפים  11מהסוג המפורט בסעיף  - מסך מגע 17
 לחלק ב' להזמנה 1בנספח מס' 

3     

 
 

    

   סה"כ כללי  

     מע"מ  

   סה"כ כולל מע"מ  
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

*ידוע לי ומקובל עליי כי התמורה שתינתן לי בגין החלפים שיסופקו על ידי, ככל שאזכה במכרז זה, 
כמפורט בהסכם המצורף למסמכי המכרז )דהיינו, תחושב על פי המחיר ליחידה עבור כל חלק תחושב 

 וכמות הרכיבים אשר יסופקו על ידי בפועל(.
 

*כמו כן, ידוע לי כי הכמויות הנקובות בטופס זה עשויות להשתנות על ידי המרכז, והכל כמפורט 
 במסמכי המכרז.

 
 

 ,החתום על /הבא אני ,ולראיה
 
 

 ________________ תפקידו     ________________ החותם
 

 ____________ וחותמת חתימהתאריך ________________            
 
 
 

 אישור
 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 11בהתאם לסעיף 

 
 רואה/משפטי כיועץ המשמש, ______________ מרחוב ,ח"רו/ד"עו, _______________, מ"הח אני

 בתאגיד חתימה מורשי הינם __________________ ה"ה כי בזאת, מאשרהמציע,  לתאגיד חשבון
 כי וכן, החברה ולהחלטות ההתאגדות למסמכי בהתאם ,ועניין דבר לכל התאגיד את מחייבת וחתימתם

 את והבינו המכרז מסמכי את קראו כי יבפני שהצהירו לאחר, זה מסמך על יבפני חתמוה"ה הנ"ל 
 .תוכנם

 
 
 
 

 _____________וחותמת  חתימה       תאריך _____________ 
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 המציע פרטי לקוחות – 4 'נספח מס

 
, מערכת חלפיבעסקה אחת,  ,2020עד  2018במהלך השנים  ,מן המציע שרכשו לקוחותלהלן פרטי ה

נספח מס' כאמור במסמכי המכרז, ובפרט , המבוקשים על ידי המרכז חלפיםמאותו סוג או מסוג דומה ל
כולל מע"מ )לכל  לא( ש"ח, 100,000לפחות חמש מאות אלף )בסכום של , למסמכי המכרזחלק ב' ל 1

)יש למלא  (לקוחות 1לפחות של יש לצרף את פרטיהם  –להזמנה  7.2.2)כאמור בסעיף  עסקה עם לקוח(
  :את כל חלקי נספח זה(

 
שם  

 הלקוח
שם 

ותפקיד 
הקשר איש 

ליצירת 
קשר עם 

 הלקוח

טלפון 
 להתקשרות

סכום 
העסקה עם 

 הלקוח

חלקי המערכת סוגי 
 שסופקו ללקוח

 שנת
 ההתקשרות

1.   

 
 
 

 

     

2.   

 
 
 

 

     

1.   
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

  1976-התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  – 5 'נספח מס
 

________________, מס' ת"ז  /תאני הח"מ _____________, מרחוב ______________, בעל
לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

"(. אני משמש/ת בתפקיד ____________ המציע)להלן: " ________________אני נציג/ה של  .1
 ר זה מטעם המציע. במציע  ומוסמך/ת, על פי כל דין, ליתן תצהי

חוק עסקאות )להלן: " 1971-תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .2
 "(.המכרז)להלן: " 2/2020"( ובתמיכה למכרז מס' גופים ציבוריים

עסקאות גופים גוף ציבורי לעניין חוק  ואה ("המרכז"מרכז יצחק רבין )להלן: ידוע למציע ש .1
 .ציבוריים

 זה להלן, משמעות המונחים הבאים תהא כדלקמן:בתצהירי  .1

  כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים. –" מועד ההתקשרות"-" ובעל זיקה" 1.1
 11הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון, התשס"ג ) –" הורשע" 1.2

 .(2002באוקטובר, 
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת עבירה לפי חוק עובדים זרים  –" עבירות" או "עבירה" 1.1

 .1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה לעיל וכי אני מבין/ה אותם.

עד מועד מתן תצהיר זה, המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו  .1
הרי שעד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, חלפה או תחלוף שנה אחת  –עבירות  ביותר משתי

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 במשבצת המתאימה(:  X)סמן/י  .1

  חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 "( לא חלות על המציע.זכויות

  שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  לחוק  9הוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה: xלחוק שוויון זכויות חלות על המציע, סמן/י  9במקרה שהוראות סעיף  .7

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר, סמן/י  100במקרה שהמציע מעסיק  .8

  המציע מתחייב, כי ככל שיזכה במכרז, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –הצורך

 רותים החברתיים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשי
לחוק שוויון זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות  9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו 
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 קה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פס
 ימים ממועד ההתקשרות. 10הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

ככל שיהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  .9
 .למרכזאעביר את המידע אודות שינוי כאמור, לאלתר, 

 תצהירי הוא אמת.החתימה המופיעה מטה היא חתימתי ותוכן  .10

 

 

__________________________                                          __________________________ 

 חתימה                           תאריך                                
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 

 אישור

 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 11בהתאם לסעיף 

 

______________, עו"ד, מאשר בזאת, כי ביום __________, התייצב/ה בפניי, אני הח"מ, 

ב____________________, מר/גב' _________________, שזיהה/שזיהתה עצמו/עצמה באמצעות 

ת"ז מס' _________________, ולאחר שהזהרתיו/הזהרתיה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי 

בועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות האמור בתצהיר יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הק

 זה וחתם/ה עליו בפני.

 

__________________________                                          __________________________ 

 חתימה וחותמת                          תאריך                               
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 התחייבות לשמירת סודיות – להזמנה 6 'נספח מס
  

 לכבוד
  ,מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 , תל אביב 8 ,חיים לבנון
 "(המרכז" :)להלן

 
  התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
מס' פומבי בהגשת הצעה למכרז  מתעניין( "המציע" :)להלן ______________, ואני הואיל

עבור  אספקת חלפים לשדרוג מערכת אודיו וידאו, בקרה ואינטגרציהשעניינו  ,2/2020
 , וקיום אחריות בגינם, והכל כמפורט במסמכי המכרזמרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 (;"השירותים" )להלן:
 

 ו/או מי מטעמו להיחשף למידע כהגדרתו להלן; המציעובמסגרת זו עשוי  והואיל

 

 כדלקמן:  ,ומתחייב כלפי המרכז המציעה אי לכך, מצהיר בז  

וכי המידע יימסר לו בהסתמך על הצהרותיו  , הוא מידע רגישכהגדרתו להלן ,שהמידע למציעידוע  .1
 והתחייבויותיו כמפורט בכתב זה.

בכל צורה שהיא, לא יוציא מרשותו ולא  ,בכל עת, בסודיות מוחלטת, לא יפרסם ,ישמור המציע .2
 ,המגיע לידיעתו ולרשותו ,מכל סוג שהוא ,בעקיפין, כל מידע וכל סוד מסחריאו שרין יעביר במי

 בכל אמצעי שהוא, ולא ישתמש במידע כאמור אלא למטרת מתן השירותים.

 ,וכל מידע, נתונים, מסמכים שירותים, מועדים לביצוע השירותיםה –" בכתב זה משמעו מידע"
רכז, פעילותו, מוצריו, שיטות עבודתו, לעסקי המ יםהמבוטאים באמצעים מכל סוג, והנוגע

לקוחותיו ולקשורים עמו, וכן עצם קיומם של השירותים, פרטים הקשורים בהם, לרבות המידע 
והידע הטכניים, המקצועיים, הכספיים והמסחריים הקשורים או המתייחסים לעצם מתן 

 –, והכל למעט תב זהלפני החתימה על כ למציעשנמסר  ,השירותים ולתנאיהם, וכן כל מידע שהוא
לפי כתב התחייבות  המציעברשות הכלל או שיהפוך לכזה שלא עקב הפרת התחייבות  מידע שהוא

מידע שיגיע לידי התאגיד בעתיד וזה; מידע שהיה בידיעת צד וברשותו כדין בטרם ההתקשרות; 
 ממקור עצמאי שלא הפר עקב כך את ההתחייבות לשמירת הסודיות.

נדרשים כדי למנוע העברתו של המידע ו/או גילויו לאנשים ו/או לגופים לנקוט כל האמצעים ה .1
 אחרים.

כאמור לעיל, אלא לצורכי מתן השירותים  ,לא להשתמש בזמן כלשהו, בכל אופן שהוא, במידע .1
 בלבד, לא להעתיקו ולא לשמרו בכל צורה ואופן.

 ,רכי שמירת המידע, לצמכל ההיבטים ,כל הדרושאת ולבצע  לנקוט אמצעי זהירות קפדניים .1
 לרבות על ידי עובדיו והפועלים עבורו ומטעמו.

 מידע. בו קיים חשש כי בדרך כלשהי נחשף בכל מקרה  ,מידית ,דווח למרכזל .1

לגלות את המידע רק לאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או נציגים מטעמו שיהיו זקוקים לו לצורך  .7
לכך אחראי כלפי המרכז  המציעיהיה כי בכל מקרה  ,ביצוע השירותים ולאלה בלבד. מובהר

אשר קיבלו את המידע  ,מקבלי המידע כאמור וכן כל אותם מבין עובדיו ו/או שלוחיו ו/או נציגיוש
 כמתחייב מהוראות כתב זה. ,יקפידו על שמירת המידע ,ו/או המידע הגיע לידיהם

, הסכםי כל דין ו/או יהא אחראי כלפי המרכז בנזיקין, בהפרת חוזה, ובכל דרך אחרת על פ המציע .8
מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו ללקוח ו/או ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו  ,לכל נזק או פגיעה

 כתוצאה מהפרת אחת מהתחייבויות על פי כתב זה.

ל גם לאחר וחתאינה מוגבלת לזמן כלשהו והיא  ,, היא לכל עתכאמור לעיל ,ההתחייבות לסודיות .9
 .יד לבין המרכזבין התאג הסכםהסיום תקופת 

 

     _________________ 
 המציעחתימת וחותמת      
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 

 תצהיר ואישור המציע בדבר הבנת תנאי המכרז –להזמנה  7 'נספח מס
 
 

 לכבוד
 ,("המרכז": )להלן מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

  ,8 ,חיים לבנון
 אביב -תל

 

מכירת חלפים לשדרוג ל 20/202תצהיר ואישור המציע בדבר הבנת תנאי המכרז הפומבי מס' הנדון: 
 יצחק רבין לחקר ישראל  מרכזל מערכת אודיו וידאו, בקרה ואינטגרציה

 .שבנדון בהתאם לתנאי המכרז יבזה את שירותי /המציע ,החתום מטה ,אני .1

המפורטים והנדרשים במסמכי  ,כי קראתי והבנתי את כל התנאים ,/תומאשר /הי מצהיראנ .2
ההבהרות שפורסמו על ידי התשובות ותנאיו וחלקיו, לרבות על  המכרז הנ"ל על כל נספחיו,

 לשביעות רצונכם המלא. , כאמור,בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות /תומתחייב המרכז,

 המצורף למסמכי המכרז. הסכםבזה על נוסח ה /תאני חותם .1

אישיים עם גורמים וה את כל הקשרים המקצועיים, העסקייםמציע יפרט ה – העדר ניגוד עניינים .1
העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למרכז בהתאם להצעה זו )לעניין זה  ,אחרים

 יש לפרט גם קשרים עם משפחה או תאגידים(:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

כל ניגוד עניינים  ,הקשורים עמנו ,כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים ,בזאת אני מצהיר/ה .1
ן שירותינו למרכז בהתאם להצעה זו. ניגוד אינטרסים עם מת העלולים ליצור ,עם גורמים אחרים

לאחראי מטעם  ,בהקדם האפשרי ,יתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כךבמידה ש
 המרכז.

וכן  ם לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועיעלולישלדעתי בהצעתי או הסעיפים להלן העמודים  .1
 מניעת החשיפה:בקשת הנימוק ל

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ידה בדרישות הסף, אינם הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמ ,סעיפיםשה ליידוע אני מצהיר/ה, כי 
ט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, נתונה הסמכות להחלי ,בכל מקרהכמו כן, ידוע לי כי, חסויים. 

 עדת המכרזים אשר תפעל בעניין זה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.וול

 וויםמה ,זו וחתומים על ידי , המצורפים להצעתיכי ידוע לי שכל המסמכים ,בזאת /האני מצהיר .7
ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה  , אם אזכה במכרזההסכםחלק בלתי נפרד מ

המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו  ,של ניגוד בין תנאי כלשהו
 .הסכםי המופיע בא, תהיה עדיפות לתנהסכםהמופיע ב

 הגוף המציע: להלן פרטי .8

 _________________________________________________________ שם המציע: 8.1

 ______________________________________________________________ :ח.פ 8.2

 תאריך התאגדות: 8.1
_____________________________________________________ 

 ______________________________________________________ שמות הבעלים: 8.1
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 עודות הזהותבשם המציע ומספרי ת ,לכל דבר ועניין ,שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב 8.1
 ____________________________________________________________ שלהם:

 ____________________________________________________ שם המנהל הכללי: 8.1

 _____________________________________________ מען המציע )כולל מיקוד(: 8.7

 ____________________________________________ שם איש הקשר למכרז זה: 8.8

 ________________________________________________________ טלפונים: 8.9

 ______________________________________________________ פקסימיליה: 8.10

 ____________________________________________________ מס' טלפון נייד: 8.11

 ___________________________________________________ :דואר אלקטרוני 8.12

 
 

__________________________                                          __________________________ 

 חתימה וחותמת                          תאריך                               

 
 
 
 

 אישור
 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 11בהתאם לסעיף 

 
ביום________,  כי בזאת, , מאשר______________מרחוב  ד,", עו_______________מ, "הח אני

_________________שזיהה/שזיהתה עצמו/עצמה, באמצעות ת"ז מס' מר/גב'  התייצב/ה בפניי
_________________, אשר על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של המציע מוסמך/ת להתחייב בשם 

כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא שהזהרתיו/הזהרתיה ולאחר  ,המציע בכל דבר ועניין
א יעשה/תעשה כן, אישר/ה את האמור בתצהירו/בתצהירה זה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם ל

 וחתם/ה עליו בפניי.
 
 
 
 

 _____________וחותמת  תאריך _____________        חתימה
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 אישור עורך דין בדבר מורשי החתימה של המציע –להזמנה  8 'נספח מס

 

על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של  ,כי ,עו"ד, מאשר בזאת ,אני הח"מ, __________________

 א/ת ת"זהנוש ,מר/גב' _____________ ,מספר ________________ ,______________ ,המציע

בקשר עם מכרז  ,לכל דבר ועניין ,/ת להתחייב בשם התאגידמוסמך __,_____________ שמספרה

מרכז יצחק  עבור בקרה ואינטגרציהמכירת חלפים לשדרוג מערכת אודיו וידאו, ל 2/2020מס' פומבי 

 רבין לחקר ישראל.

 

 

 ________________וחותמת עורך הדין  תאריך _____________        חתימה
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 כי העסק בשליטת אישה  עו"דבעסק ואישור  תצהיר בעלת השליטה –להזמנה  9 'נספח מס
 

לאחר  ,________________ בעל מס' ת"ז ,______________ ובמרח ,_____________ ,אני הח"מ
י לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה יכי על ,שהוזהרתי

 להלן:דכ

 ,בחוק חובת המכרזים"( נמצא בשליטתי בהתאם לאמור העסק" ______________ )להלן: .1
 .ובכפוף להגדרות הקבועות בו לעניין עידוד נשים בעסקים ,2002-התשס"ג

 

החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי הוא שמי הוא ________________,  .2
 אמת.

 

 __________________________    __________________________ 
      

 חתימה                                תאריך                                
 
 
 
 

 אישור
 

בחוק חובת כהגדרתו  ,בשליטת אישה , כי העסק הואמאשר בזאת עו"ד,אני הח"מ, _____________, 
 ובכפוף להגדרות הקבועות בו לעניין עידוד נשים בעסקים. ,2002-התשס"ג ,המכרזים

 
בעלת תעודת זהות ______________,  גב'האני מאשר בזאת, כי בעלת השליטה בעסק,  ,בנוסף

כי עליה להצהיר  ,ולאחר שהזהרתיה_____________, התייצבה בפני ביום __________,  שמספרה
 זה העשה כן, אישרה את האמור בתצהירתאת האמת וכי תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 .יעליו בפני מהוחת לעיל
 
 

 ________________ן וחותמת עורך הדי תאריך _____________        חתימה
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז –להזמנה  01נספח מס' 

 מצהיר בזאת כדלקמן: _____________ ת"ז' מס____  אני הח"מ________________

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. .1

 יש לפרט את שם התאגיד) המפורטים להלןבכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה  .2
  :(ופרטי יצירת קשר עמו

 קבלנות ניתנת בו העבודה תחום התאגיד שם

 המשנה

 קשר יצירת פרטי

   

   

   

 המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא .1
 למעט קבלני המשנה אשר)התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר 

 .(לעיל 2 בסעיףצוינו 

 המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות .1
 לני המשנהלמעט קב)במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה 

 (.לעיל 2 בסעיףאשר צוינו 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .1

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .1

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

 ה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עםהצע .8
 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 

 :במקום המתאים vיש לסמן  .9

 לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, אנא פרט: המציע 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 העסקיים לרבות עבירות  לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים המציע
של תיאומי מכרזים. אם כן, אנא פרט: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 .בפועל מאסר שנות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על העונש כי לכך מודע אני .10

 

_____________                         ____________________                 __________________ 

 חתימה                                          המציע הספק/ שם                                     תאריך           
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 אישור

 1971 – תשל"א חדש[, ]נוסח הראיות לפקודת 11 לסעיף בהתאם

 ב בפני, התייצב ביום________, כי בזאת מאשר עו"ד, ______________, הח"מ, אני
 מס' ת.ז. ידי על עצמו _________________שזיהה מר ____________________

 בשם להתחייב מוסמך המציע של וההחלטות ההתאגדות מסמכי פי על אשר _________________,

 הקבועים לעונשים צפוי יהא וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ועניין, דבר בכל המציע

 בפני. עליו וחתם זה בתצהירו האמור את אישר כן, יעשה לא אם בחוק

___________________________ 

    

 חתימה וחותמת             
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 

 2/2020מכרז מס' 

לרכישת חלפים לשדרוג מערכת אודיו וידאו, 

 בקרה ואינטגרציה

 

 ההסכם –חלק ג' 
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 

 לשדרוג מערכת אודיו וידאו רכישת חלפים הסכם

  ________ שנת ___ בחודש___  ביוםבתל אביב,  ונחתם ערךשנ

 

 בין:

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 תאגיד שהוקם על פי חוק     

 1997101, , תל אביב8מרחוב חיים לבנון       

   ("המזמיןאו " "המרכז" )להלן:

 ;מצד אחד        

 :לבין

 _____________________, ח.פ. ______

 _______מרח' ____________________

 __; פקס': _________________טל': ____ 

 מורשי החתימה מטעמו באמצעות

 _____;___ז ____"_______________, ת

 ____ז _______"_______________, ת

 ("הספק)להלן: "

 ;שני מצד        

 ."הצדדים"()המרכז והספק להלן יחד: 

 

חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין,  אשר הוקם מכוח ,והמרכז הינו תאגיד סטטוטורי הואיל
 ; 1997-ז"התשנ

רכישת חלפים לשדרוג ל 2/2020המרכז מכרז פומבי מס'  פרסם, 2020, בדצמבר 11ביום ו והואיל
אשר העתק תנאיו ונספחיו מצורפים  ,למרכזמערכת אודיו וידאו, בקרה ואינטגרציה 

או  "מסמכי המכרז)להלן יחד: " להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו 1 'נספח מסכ
 ;("המכרז"

החלפים הנדרשים לשדרוג המערכת, את  , כספק עצמאי,למרכזוהספק הציע לספק        והואיל
את החלפים כאמור,  והמרכז מעוניין לרכוש מאת הספקבמסגרת המכרז, כהגדרתם להלן, 

 ;זה הסכםהכול בהתאם למסמכי המכרז וו

נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המרכז, בהחלטתה מיום ______, כהצעה  הספקוהצעת  והואיל
 הזוכה במכרז;

הספק מצהיר ומתחייב, כי הוא הבעלים הבלעדיים החוקיים של החלפים )כהגדרתם ו והואיל
ות נקילהלן(, הוא רכש את החלפים בתמורה מלאה )ככל שרכש( וכי זכויותיו בחלפים 

או כל זכות  , אופציההיטל, תביעה, עיקולמשכון, זכות עיכבון, מכל חוב, שעבוד,  וחופשיות
 ;"(נקיות וחופשיות)" שהואמכל מין וסוג  ,צד ג' כלשהישל 

)כהגדרתם  רכישת החלפיםוהצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בקשר עם  והואיל
 ;הכל בכפוף ועל פי תנאי הסכם זה להלןו, וכל הנובע מכך להלן( למרכז על ידי הספק

 :לקמןדכ ,הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר ,לפיכך

 וכותרות נספחים ,מבוא .1

 חלק ויהוו מהוויםבהסכם זה( להלן )כאמור  לו יצורףמצורף וש נספח וכל זה להסכם המבוא 1.1
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 ."(ההסכם)להלן: " ממנו נפרד בלתי

 נוספו למעןיפי משנה וכן מתן כותרות לסעיפים חלוקת הוראות הסכם זה לסעיפים ולסע 1.2
 ההסכם. ולא ישמשו לצרכי פרשנות דנוחות והתמצאות בלב

המוסכם בין הצדדים בקשר עם העניינים המפורטים בו ומבטל כל הסכם זה ממצה את כל  1.1
בכל טיוטה קודמת  ,ולא יתחשבו בהם, ובכלל זה ,משא ומתן, הצהרה, מצג או חוזה שקדמו לו

או יינתנו שניתנו הצהרות והודעות מבלי לגרוע מכלליות האמור, של הסכם זה, לשם פרשנותו. 
את המרכז. המרכז ולא יחייבו המרכז אינם מחייבים מנהלי, פקידי או עובדי  על ידיפה -בעל

 יהיה מחויב רק במסמך חתום כדין על ידי מורשי החתימה שלו.

 הגדרות .2

של מסמכי המכרז(  חלק א'המונחים וההגדרות שנקבעו בהזמנה להציע הצעות )המהווה את  2.1
, יחולו בהתאמה על הוראות "(ההזמנה)להלן: " 1נספח מס' המצורפת להסכם זה כחלק מ

 בהתאמה, למונח להלן תהא המשמעות שלצידו:זה.  הסכםזה, אלא אם נקבע אחרת ב הסכם

  .המכרז למסמכי 1.1 בסעיף כהגדרתם –" החלפים"

" פירושם אספקת החלפים ומתן שירותים הנוגעים לאחריות הספק השירותיםבהסכם זה, " 2.2
 לחלפים שסופקו על ידו, כמפורט בהסכם זה. 

 . להזמנה, לרבות כל שינוי או עדכון שלו 1פירושו נספח מס'  "החלפים נספח" בהסכם זה,  2.1

 ההתקשרות תקופת .1

תחל מהיום הנקוב בראשו של הסכם זה ותגיע  ,במסגרת הסכם זה ,ההתקשרות תקופת 1.1
" תקופת ההתקשרות)להלן: " הספק לחלפים, כמפורט להלןלסיומה עם תום תקופת אחריות 

 .("תקופת ההסכם"או 

 :לעיל 1.1קטן אף האמור בסעיף על  1.2

ומכל סיבה במהלך תקופת ההתקשרות לבטל הסכם זה, בכל עת המרכז יהיה רשאי  1.2.1
 םמיי 10בת  לספקבכתב תו וללא מתן נימוקים, בהודעה שהיא, בהתאם לשיקול דע

 , מכל מין וסוג שהוא,לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולספק ,מראש
  כלפי המרכז בשל ביטול ההסכם על ידי המרכז כאמור.

לבטל הסכם המרכז יהיה רשאי לעיל,  1.2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן  1.2.2
לאור , הבלעדי וועל פי שיקול דעת במהלך תקופת ההתקשרותבכל עת  ,לאלתר, זה

לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה  ולספקעה בכתב לספק, דשיקולים תקציביים, בהו
לעניין זה,   .ו/או תביעה כלפי המרכז בשל ביטול ההסכם על ידי המרכז כאמור

חריג עקרוני קבלת אישור  עקבותב מתקשר עם הספק בהסכם זהיובהר, כי המרכז 
קציב, אשר עשויים להשתנות ולא להתקבל בפועל, באופן חלקי תעודפי בדבר ניצול 

סופי  בקבלת אישור תקציביזה מותנית  הסכם, וכי ביצוע הרכישה נשוא או מלא
ידי המרכז לפי שיקול דעתו -במועדים כפי שייקבעו על וקבלת התקציב בפועל

 .הבלעדי

 במקרה בו המרכז יודיע לספק עלכסעד יחיד,  ,זההסכם  לבטלרשאי היה י הספק 1.2.1
 (30%) שלושים אחוזים חלפים שמשמעותה הפחתה בשיעור שלכמות ההפחתה ב

ולהודיע על רצונו לבטל את , במכרז ואו יותר מסך הצעת המחיר שהוגשה על יד
מהמועד בו יודיע המרכז  ימים( 11עשר )-ארבעהלמרכז בתוך  בהודעה בכתבההסכם, 

יובהר, כי לספק לא יעמוד כל סעד ובמקרה זה בלבד. האמור לספק אודות השינוי 
מבלי לגרוע )ו נוסף מלבד אפשרות ביטול ההסכם בתוך המועד שנקבע לכך כאמור

הפחתת בגין  ,בכלל זה, לא יהיה זכאי לקבלת דמי ההשתתפות במכרז(מהאמור, 
וכי עם חתימתו על הסכם זה הוא מוותר, באופן  ההחלפים כאמור בסעיף זכמות 

בקשר עם שינוי  , מכל מין וסוג שהוא,טענה, דרישה או תביעהבלתי חוזר, על כל 
 .ובקשר עם הסעדים שהיו העומדים לרשותו בגין שינוי זה אלמלא ויתורו זה כאמור

כי ככל יובהר,  וודא את קבלת הודעתו על ידי המרכז בתוך המועד האמור.להספק על 
שהודעת הספק )ככל שתישלח( לא תתקבל בפועל אצל המרכז במועד כאמור, הספק 

ויראו את הודעת השינוי כחלק  ייחשב כמי שהסכים לשינוי, כמפורט בהודעת המרכז
 . מהסכם זה
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רשאי לבטל  המרכזהא ימבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים הבאים,  1.2.1
 ולספקקשרות, לאלתר, בהודעה בכתב לספק, הסכם זה, בכל עת במהלך תקופת ההת

ו בשל ביטול ההסכם על יד רכזלא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המ
 :, בכל אחד מהמקרים הבאים ובהתאם להודעה מראש, כדלקמןכאמור

הספק הפר הסכם זה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך שבעה  1.2.1.1
על ידי המרכז או בתוך המועד  תבמיום שנדרש לעשות כן בכ ( ימים7)

 ;שניתן לו על מנת לתקן את ההפרה בהתאם להודעת המרכז

הפר הסכם זה הפרה שאיננה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך  הספק 1.2.1.2
על ידי המרכז או  מיום שנדרש לעשות כן בכתבימים  (21עשרים ואחד )

בתוך המועד שניתן לו על מנת לתקן את ההפרה בהתאם להודעת 
 ;המרכז

קיבל החלטה על פירוקו מרצון ו/או שנפתחו כנגדו הליכי פירוק הספק  1.2.1.1
וההחלטה או ההליכים, לפי העניין, לא בוטלו בתוך ו/או כינוס נכסים 

לו מפרק  ו/או התמנהימים ממועד קבלתם או פתיחתם, לפי העניין,  10
ו/או כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד, קבועים או זמניים, על כלל נכסיו או 

 .המינויימים מיום  10תוך ב בוטללא  ומינוי זה, על כל חלק מהם

 יהיה, לעיל 1.2.1-ו 1.2.2, 1.2.1בסעיפים  כאמור ,זה הסכם בחר לבטל המרכזבמקרה בו  1.1
אשר סיפק בפועל למרכז בתקופה שעד החלפים  תמורת לתשלום , כסעד יחיד,זכאי הספק

 הספק ישיב – ביתר תשלום לספק שולםבמקרה בו . לתוקף ההסכם ביטול הודעת כניסתל
הודעה על כך הקבלת מ ימים( 1) שלושהמוזאת לא יאוחר , העודף התשלום יתרת את למרכז

מכרעת ין ההוצאות דלעיל יהוו הוכחה ילענ מרכזחשבונות הלעניין ההחזר, . מהמרכז
מיד עם כאמור  חייב ואאת הסכומים אותם ה מרכזמתחייב לפרוע ל ספקלנכונותם וה

 .הגשתם

במקרה בו לא מילא הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן  ,כי ,מובהר ומוסכם בזאת 1.1
 ,אזי מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ו/או תרופה העומדים למרכז ,או חלקן, לשביעות רצון המרכז

לחלט את הערבות הבנקאית על פי כל דין ו/או הסכם בנסיבות העניין, יהיה המרכז רשאי 
להתקשר לבטל הסכם זה ו/או , ו/או )כולה או חלקה( להלן 10שהועמדה על ידו כאמור בסעיף 

, , או כל חלק מהם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיבהסכם עם ספק אחר לרכישת החלפים
 . דרישה או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם כךולספק לא תהיה כל טענה, 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להחזיר למרכז את כל ההוצאות הישירות 
לשפות ולפצות , והעקיפות שהמרכז יישא בהן עקב אי מילוי הוראות הסכם זה על ידי הספק

קטן כאמור בסעיף  ,עקב ביטול ההסכם ,שנגרמו או שייגרמו למרכז ,את המרכז בגין נזקים
  .זה

למרכז  להעביר מתחייב הספק או יבוטל, מכל סיבה שהיא, לידי סיום הסכם זהיגיע שבמידה  1.1
מידע החומר, ה, את כל הנתונים ו/או לגורם שייקבע על ידי המרכז, מיד עם דרישתו הראשונה,

המצויים ברשותו ו/או בידי מי מטעמו, בכל אמצעי לאגירת נתונים מכל  ,מסמך אחרכל או 
הסכם זה ורכישת סוג שהוא, אשר הגיע לידו או הוכן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, בקשר עם 

 .החלפים

כי בכל מקרה של סיום ההסכם או ביטולו, מכל סיבה שהיא, הספק ישתף  ,מובהר ומודגש
 עמו יתקשר המרכז )ככל שיתקשר(ו/או עם הצד השלישי  פעולה באופן מלא עם המרכז

, על פי והכל על מנת להבטיח כי זכויותיו של המרכזבהסכם לרכישת החלפים במקום הספק 
  לא תיפגענה. כל דין ו/או הסכם,

 הספק והצהרות התחייבויות .1

 :כדלקמן ,המרכז כלפי בזה ומתחייב , מאשר, מציגמצהיר הספק

דין ו/או במוסדותיו השונים והאישורים הנדרשים על פי  הנדרשיםנתקבלו כל האישורים  1.1
 להתקשרותו של הספק בהסכם זה.הספק  של מסמכי ההתאגדות

הסכם,  ו/או דין כל פי ו/או אחרת, על כלכלית ו/או חוזית ו/או חוקית מניעה כל עליו חלה לא 1.2
ובמועד,  בדייקנות פיו, התחייבויותיו על כל אחר זה ולמלא בהסכם להתקשרהמונעת ממנו מ

 התחייבויותיו כל וביצוע זה התקשרותו בהסכם לצורך היתר ו/או אישור לכל נזקק אינו והוא
 .כאמור פיו, על
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וידועים לו כל הפרטים  המבוקשים על ידי המרכז והשירותיםהתקשרות הוא הבין את מהות ה 1.1
זה. התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם  מתן השירותים על ידוהנדרשים לצורך  ,והמידע

את כל  , באופן עצמאי,פי הסכם זה נעשו לאחר שקיבל את כל ומלוא המידע האפשרי וערך-על
 יםמקצועיה, יםטכניה, נים המשפטייםנתוהבדיקות האפשריות, בין היתר, בדבר כל ומלוא ה

 וכל מידע ו/או אופי הסיכונים ים )לרבות כדאיות כלכלית( בקשר עם התקשרות זו,עסקיהאו 
הדרוש או הנחוץ לו ו/או הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ו/או הנוגע  ,מכל סוג שהוא ,פרט

וכן לרבות לעניין ביצוע שינויים בחלפים שהמרכז מבקש לרכוש )כמפורט לעיל ולהלן(, לעניין, 
פרטים אחרים הנוגעים להתקשרותו בהסכם זה, וכי בהסתמך על בדיקותיו והתרשמויותיו 

למען הסר ספק, מובהר, כאמור לעיל בהסכם זה, כי תקשר בהסכם זה. בלבד החליט לה
על ידו וכי הספק מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר,  למרכז לא תהא אחריות על המידע הנמסר

 .על כל טענה, דרישה או תביעה, מכל מן וסוג שהוא, בקשר עם האמור

. ככל שיתגלה פגם כלשהו חדשים ותקיניםהחלפים שיסופקו למרכז יהיו נקיים וחופשיים,  1.1
בחלפים, כולם או חלקם, לרבות אי התאמתם לנספח החלפים ולמפרטים אשר סופקו למרכז 
כחלק מהצעתו, ולרבות פגם בזכויות על החלפים, הספק יפעל לתיקון הפגם בהקדם האפשרי 

תיקונו. לאחר מכן גם על יוודע לו על פגם כאמור ויידע את המרכז אודות הפגם וימעת ש
ובהר, כי ככל שהפגם הוא אספקת חלפים, כולם או חלקם, שאינם חדשים, יחליף הספק, על י

חשבונו הבלעדי, את החלפים שאינם חדשים בחלפים חדשים, והכל כמפורט וכנדרש בנספח 
 החלפים והמפרטים אשר סופקו למרכז כאמור.

, ובכלל זה, ידאג החלפיםמערך העלולה לגרוע  אחרת פעולההמחאת זכות או כל יבצע כל לא  1.1
לאחסן אותם כראוי עד להעברתם לידי המרכז, כמפורט בהסכם זה, וכן ידאג לנקוט 

 .כאמור החלפים באמצעים הדרושים להגנה על החלפים בעת העברת

לא ימכור, לא יעביר ולא ימסור איזה מהחלפים ולא ירשה לאחר להשתמש בחלפים, כולם או  1.1
 היא.חלקם, או בכל זכות בהם, בכל דרך ש

 ו שיש לו או שיהיו לושל זכותעל כל תביעה או לא ימחול ולא יוותר, באופן מלא או חלקי,  1.7
, מעת לעת, בקשר עם החלפים ולא ירשה לאחר לעשות פעולה כאמור )ככל שיש או שיהיו לו(

 ללא קבלת הסכמת המרכז לכך, מראש ובכתב.

 או חלקם., כולם לא ישעבד ולא ימשכן, בכל אופן ודרך, את החלפים 1.8

הראשונה, כל מידע, אסמכתאות ומסמכים אחרים בקשר עם  ולמסור למרכז, עם דרישת 1.9
 החלפים.

, מקצועיהכישורים, היכולת המקצועית, כח אדם סיון, יהידע, המיומנות, הנ יש לו את כל 1.10
 ,במלואן ובמועדן ,המפורטות בהסכם זה ,ולביצוע התחייבויותי , הנדרשיםוהמשאבים הציוד

ספק את החלפים ויהיה י והה ביותר ולשביעות רצונו המלאה של המרכז וכי הואברמה הגב
, בנאמנותבמיומנות, אחראי לטיבם, תקינותם והתאמתם לחלקי המערכת הקיימת במוזיאון, 

 הדרושים ,ובאינטנסיביות בהיקף ,רצון המרכז לשביעות, וביעילות במקצועיות, מומחיותב
ויימנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין ביצועו של הסכם זה לבין  ,מרכזל יעיל שירותמתן  לשם

 פעולותיו האחרות.

 .הסכםזה, במשך כל תקופת ה הסכםלבצע את כל השירותים, כמוגדר ב 1.11

 הסידורים כל את לעשות וכן, השירותים ביצוע לשם הנדרשות הפעולות כל את לבצע 1.12

 .השירותים של ותכליתי מקצועי יעיל, לביצוע הנדרשים

ככל שהיא נוגעת  על ידי המרכזהבלעדיים, כל הוראה שתינתן לו  וואחריות ועל חשבונ למלא, 1.11
 .זה, מיד לאחר הינתנה הסכםעל פי  ולוי התחייבויותיילמ

כדי להטיל אחריות כלשהי על  כאמור המרכזלמען הסר ספק, אין במתן הוראות על ידי 
זה ו/או להסיר אחריות כלשהי המוטלת  הסכםעל פי  ספקבכל הקשור בביצוע חיובי ה מרכזה

 .או על פי כל דין זה הסכםעל פי  ספקעל ה

 ביחס לחלפים, כולם או חלקם.  זכות קיזוז ו/או עיכוב ו/או עיקול עצמיאין ולא תהיה לו כל  1.11

הוא מודע לכך שהמרכז הינו תאגיד ציבורי, הפועל מכוח חוק, והוא ימנע מכל מעשה ו/או  1.11
 של המרכז על פי דין. השונות מחדל אשר יפגע במחויבויותיו 

 כל, כלשהו אדם לידיעת להביא אוו/ למסור או//או להשתמש וו להעביר ולא בסוד לשמור 1.11
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 לידיעתו יגיעו אשר ,מדיניות אוו/ החלטות קבלת תהליכי אוו/ עבודה תהליכי אוו/ מידע
 אם אלא, אחריה עת בכל או/ו ההסכם תקופת במהלך, זה הסכם עם בקשר או/ו כתוצאה

ניתן אישור מפורש, כאמור, יפעל  .אחרת לנהוג המרכז של בכתב המפורש אישורו את קיבל
 הספק בהתאם לאמור באישור זה בלבד ולא יחרוג ממנו.

כמפורט  הסודיות שמירת על המרכז כלפי אחראי יהיה הספקמהאמור לעיל, מבלי לגרוע  1.17
 וכל עובדיו כל של מצדם וגם המוצעים היחידים של מצדם גם, המכרז מסמכיל 6 'נספח מסב

 .לכך בקשר מראש מטעמו הפועלים כלאת ו עובדיו את להזהיר וידאג, מטעמו הפועלים
על פי כתב התחייבות לשמירת  ,דלעיל ספקכי התחייבויות ה ה,מובהר בז ספק, להסרת
זה והן  הסכםועובדיו הן בתקופת  ספקאינן מוגבלות לזמן כלשהו והן חלות על ה ,סודיות

זה בא  האמור בסעיףיודגש, כי  .מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן ,לאחר תום תקופתו
או מכל מקור אחר,  להוסיף על כל חובה לשמירה על סודיות על פי כל דין, חוזה, כללי אתיקה

 ולא לגרוע ממנה.

 עסקאות חוק לפי ספרים ניהול בדבר תקף אישור בידיו ויש ןכדי חשבונות ספרי מנהל הספק 1.18
ואישור ניכוי מס  1971-ו"התשל( מס חובות ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים

 התשלומים לביצוע כתנאי למרכז ויומצא הללו ים האישור יהעתק. במקור מרשות המיסים
 .זה הסכם פי עלעל ידי המרכז  לספק

אספקת מערכות מדיה , שעיסוקה חברה מקצועית, נאמנה וסבירהספק או ש דבר כל לעשות 1.19
תה עושה בנסיבות העניין, והנדרש לשם ביצוע השירותים יהי ,ותקשורת ותחזוקתם

 המפורטים לעיל ולהלן בהסכם זה.

 להלן. 10להעמיד לטובת המרכז ערבות בנקאית אוטונומית, כמפורט בסעיף  1.20

 3 'נספח מסהמצורף כ ,המחירהציע את הצעתו הכספית למכרז, המפורטת בטופס הצעת  1.21
עה זו משקפת את עלות מתן כמפורט לעיל, וכי הצ ,, על יסוד בדיקותיולמסמכי המכרז

על פי הסכם זה, ומהווה תמורה  ,בקשר עמם( )לרבות הוצאות והתחייבויות הספק השירותים
 מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי ההסכם. 

מצוי בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים )זמני או קבוע( ו/או הקפאת הליכים ו/או כל  ואינא וה 1.22
בקשה לפירוק ו/או  וולא הוגשה נגד ,2018-, התשע"חהליך דומה על פי חוק חדלות פירעון

ים ו/או להקפאת הליכים ו/או כל בקשה בעלת תוצאה דומה לפי חוק חדלות לכינוס נכס
בכל מקרה בו  .על איום בהגשת בקשה או בנקיטת הליכים כאמור ופירעון כאמור ולא ידוע ל

 יחלו הליכים או יוגשו בקשות כאמור בסעיף קטן זה, הספק יודיע למרכז אודותם באופן מידי. 

 כאמור הספק ידי על שיועסקו העובדים מי ובין המרכז בין בידומע עובד יחסי כל ייווצרו לא 1.21
 בגין או/ו או מי מטעמו עובדים לאותם כלשהו בתשלום חויבי לא והמרכז, או מי מטעמו

בגין  ועלי המוטלים התשלומים למעט, )ככל שיבוצעו( ידם על יבוצעושאו שירות  העבוד
 .זה הסכם פי על השירותים תמורת

כל ו/או נזק שיגרמו למרכז בשל  כל הוצאהמיד עם דרישת המרכז, בגין  ,את המרכז לשפות 1.21
זה  הסכםוכל זאת מבלי לגרוע מאילו מזכויות המרכז על פי התנהגות ו/או מחדל של הספק, 

 .ו/או על פי כל דין

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל:  1.21

צפוי או עת היוודע לה על שינוי ה ,ככל שיחול, כל שינויהספק יודיע למרכז מיד  1.21.1
זה, לרבות כל מקרה של תביעת  1 בקשר עם האמור בסעיף לחול, לפי המוקדם,

 .זכות כלשהי בחלפים, כולם או חלקם

בכל האמצעים הדרושים הספק ינקוט, על חשבונו הבלעדי, באופן מידי וללא עיכוב,  1.21.2
עיקול, פעולת הוצאה לפועל או לביטול מינוי כונס נכסים )קבוע או  לשם הסרת

 .פי העניין, בכל מקרה בו יינקטו פעולות כאמור, ככל שיינקטוזמני(, ל

הספק יהיה אחראי כלפי המרכז לכל פגם בזכות הקניין של המרכז בחלפים,  1.21.1
כמפורט להלן, ויגרום להסרת זכות מגבילה, ככל שתהיה, על החלפים בהקדם 

 האפשרי.

הן בשלב  ,בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה ומהתקשר ע המרכזש וידוע ל 1.21
 ההזמנה להציע הצעות והן במועד חתימת הסכם זה, וכמפורט בהסכם.
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

, בכל מועד, לרבות כל הספקזה מהוות התחייבות יסודית בהסכם זה והפרתן על ידי  1הוראות סעיף 
בגינה יהא  אשר מועד לאחר סיום המכרז ו/או בחירת הזוכה, תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה

  .להלן 11.1 בסעיףהמרכז זכאי לקבלת פיצויים מוסכמים כאמור 

 השירותים .1

 את כל ומלוא זכויותיו בחלפים, כשהןמכור, להעביר ולהמחות למרכז ל עצמו על מקבל הספק 1.1
, וכן להיות אחראי לטיב, תקינות והתאמת החלפים לאמור בנספח החלפים ות וחופשיותנקי

 והמפרטים שסופקו על ידו במסגרת הצעתו למרכז, והכל כמפורט בהסכם זה. 

באיכות וסוג חדשים ותקינים, כלל החלפים, אשר יסופקו על ידי הזוכה במכרז זה, יהיו  1.2
הישראלי, ככל שקיים תו תקן כאמור, מעולים, נושאי תו תקן ישראלי ו/או תואמים לתו תקן 

, כמפורט במסמכי המכרז והסכם זה, ובהתאם לדרישות המפרט הטכני, דרישות המרכז
 .במסגרת הצעתו למרכזוהמפרטים שסופקו על ידי הספק 

חלפים שהוא מבקש לרכוש על פי ה כמותלהודיע לספק על שינוי ב, המרכז יהיה רשאי, בכל עת 1.1
הפחתה  של, בהודעה בכתב. במקרה החלפים של המוזמנת(הגדלה)הפחתה או הסכם זה, 

 על שהוגשה המחיר הצעת מסך יותר או( 10%) אחוזים שלושים של בשיעור החלפים בכמות
בכמות החלפים במהלך תקופת  הגדלה של במקרהלעיל.  1.2.1 , יחול סעיףבמכרז ידו

של המרכז לרכוש חלפים נוספים  יובהר, כי אין באופציה זולהלן.  1.11יחול סעיף  ההתקשרות
מהזוכה, כאמור בסעיף קטן זה, כדי להקנות לזוכה כל בלעדיות או כל זכות בקשר עם רכישת 
חלקי מערכת נוספים ו/או אחרים עבור המרכז, בין אם במהלך תקופת ההתקשרות ובין אם 

רים עבור לאחריה. בהתאמה, יודגש, כי המרכז רשאי להזמין חלקי מערכת נוספים ו/או אח
 .המרכז מכל צד שלישי אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בטרם הזמנת החלפים ואספקתם למרכז, יקבל הספק אישור, 
אישור בכתב, מהמרכז בדבר סוג החלפים והכמויות אשר יסופקו על ידו למרכז )להלן: "

 "(.רכישה

, ובכל לכל מיקום עליו יורה המרכז ,המרכז יבמועד שייקבע על יד החלפים יסופקו למרכז 1.1
ימים מהמועד הראשון  (11) עשר-ארבעהמ לא יאוחר ק יספק למרכז את החלפיםהספ מקרה

 לספק אפשרלז יהיה רשאי על אף האמור בסעיף זה, המרכ .בו נקב המרכז לאספקת החלפים
יובהר, כי לספק לא תהא  .בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, החלפים אספקת מועד את דחותל

  כל טענה, דרישה ותביעה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעלת שיקול דעת כאמור.

להלן,  9, בהתאם לאמור בסעיף התמורה בגין רכישת החלפים, נשוא מכרז זה, תשולם לזוכה 1.1
תקין חדש, במצב כשהם  בכפוף לקבלת אישור המרכז בדבר קבלת מלוא החלפים ובין היתר,

, המפרטים שסופקו על ידי הספק המעידים על התאמה בנספח החלפים, בהתאם לאמור ויורא
. יובהר, כי לא "(אישור הקבלה)להלן: " בין נספח החלפים לחלפים שסופקו ואישור הרכישה

ובכלל זה, לחלפים,  ספקכדי לגרוע כהוא זה מאחריות ה ןיהיה באישור הקבלה מאת המזמי
 .לנדרש כאמורלטיבם, תקינותם והתאמתם 

יהיו תחת אחריותו המלאה והבלעדית של  מאת המרכז, החלפיםעד לקבלת אישור הקבלה  1.1
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יהיה אחראי: )א( לאחסן את החלפים בהתאם . הספק

 ןו/או של המזמי)ממנו הספק רכש את החלפים(  של החלפים /הספקלהוראות היבואן/היצרן
, לפי העניין, עד למסירתם לידי המרכז; )ב( ל רשות מוסמכת ו/או כל דיןו/או על פי הוראות כ

, לארוז את החלפים כך שיישמרו מפני פגיעות בעת הובלתם למיקום שייקבע על ידי המרכז
ו/או על פי הוראות  ןו/או של המזמי תוך עמידה בדרישות והוראות היבואן/היצרן של החלפים

; וכן )ג( לקיים ביטוח חבות כל רשות מוסמכת ו/או כל דין, לפי העניין, בדבר הובלת החלפים
 את תחייבעל פי סעיף זה,  ן ההוראותבי סתירהשל  במקרה יובהר, כי .מוצר על כלל החלפים

 .יותר המחמירה והמקיפה ההוראה הספק

( חודשים שתחל מהמועד הנקוב 21וארבעה )תקופה של עשרים הספק יהיה אחראי, במהלך  1.7
לאמור בנספח לטיב, תקינות והתאמת החלפים  ,"(תקופת האחריות)להלן: " באישור הקבלה

 ,הרכישה ולאישור במכרז הצעתו במסגרת הספק ידי על סופקו אשר המפרטיםהחלפים, 
 כל לספק שתשולם מבלי, ובכלל זה, יהיה אחראי לכל פעולה ו/או הוצאה המתחייבת מהאמור

לעניין זה,  .)כמפורט להלן( התמורה לתשלום מעבר המזמינה ידי כך על בגין נוספת תמורה
 הספק ימציא למזמינה דרכי התקשרות עם מוקד השירות שהוא מפעיל.
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 חודשים (1) שישה לעיל, ככל שיתגלה, בתוך 1.7-ו 1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  1.8
בנסיבות  להתגלות, לא התגלה ולא יכול היה אשר פגם המרכז, לידיהחלפים מסירת  ממועד

אותו חלק פגום  מקצוע, יוחזר איש שאינו אדם ידי על הנערכת העניין, בבדיקה סבירה,
למרכז, על כל הנובע והמשתמע  נמסר לא כאילו אותו חלק ייחשב והדברלספק  מהחלפים

 מכך. 

, תקופת האחריותלעיל, ככל שבמהלך  1.8-ו 1.7, 1.1 פיםמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי 1.9
 כתוצאה מפעולה בזדוןלמרכז, אשר לא נגרם  ספקיתגלה פגם באי אילו מהחלפים שסיפק ה

 מי)או  המרכז, באחריותו של הצד השלישישלא  –שהחלפים יותקנו על ידי צד שלישי  וככל
בדבר הפגם, אשר באחריותו יהיה להחליף את הרכיב/המוצר הפגום  ספקה את יעדכן( מטעמו

בהקדם האפשרי, ובכל מקרה לא  במוצר חדש וזהה לו או לתקן את הרכיב/המוצר הפגום
 עלההודעה בדבר הפגם מאת המרכז )בהתאם למועדי הקבלה  מקבלת ימים (7שבעה )יאוחר מ
 . (להלן 11.11פי סעיף 

של , יהיו רכושו הבלעדי ספקזה מאת ה בהתאם להסכםעל ידי המרכז כלל החלפים, שיירכשו  1.10
את  ספקהמרכז, ובכלל זה יירשמו אצל הספק/ים ו/או היצרנ/ים ו/או היבואנ/ים מהם רכש ה

מלוא הזכויות על החלפים )כשהם נקיים וחופשיים( על שם המרכז, לרבות בקשר עם שירות 
החלפים, ככל שזכאי לשירות כאמור על פי כל אחריות ותחזוקה לו זכאי המרכז מכח רכישת 

כאמור  הספק/ים ו/או היצרנ/ים ו/או היבואנ/ים, כי לא יהיה באחריות יובהר דין ו/או הסכם.
 .בהסכם זהכלפי המרכז כאמור  ספקלעיל כדי לגרוע מאחריות ה

 למרכז ,לאחר אספקת הספק את החלפים, לו ובנוסף לעיל 1.1 סעיף מהוראות לגרוע מבלי 1.11
של שנה מיום העברת מלוא התמורה בגין החלפים  תקופה במשך עת בכל, הזכות שמורה תהא

 פי על התנאים באותם, להזמין מהספק חלפים נוספים ,שיצטרך כפי פעמים' ובמסלזוכה  
 פי על כדין שנמסרה ,הזמנה, ספק הסר למען. המחויבים בשינוים, המכרז ומסמכי זה הסכם

 לאחר חל סיומה אם אף, ההתקשרות תקופת למשך בתוקף תעמוד, לעיל המפורטים הכללים
 זו באופציה איןיובהר, כי  .ההסכם תנאי כל לגביה לחול וימשיכו ,ההתקשרות תקופת תום
 כל לזוכה להקנות כדי, זה קטן בסעיף כאמור, מהזוכה נוספים חלפים לרכוש המרכז של

 אם בין, המרכז עבור אחרים/או ו נוספים מערכת חלקי רכישת עם בקשר זכות כל או בלעדיות
 חלקי להזמין רשאי המרכז כי, יודגש, בהתאמה. לאחריה אם ובין ההתקשרות תקופת במהלך
 .הבלעדי דעתו שיקול לפי, אחר שלישי צד מכל המרכז עבור אחרים/או ו נוספים מערכת

זה, כולן או מקצתן, לא יועברו על ידו לצד שלישי כלשהו,  הסכםזכויות וחובות הספק, על פי  1.12
 .ללא קבלת הסכמה, מראש ובכתב, של המרכז לכך

 ,או בהנהלתו ספקשליטה בהלרבות שינוי  ספק,להסרת ספק, כל שינוי במעמד המשפטי של ה
המחייבת  ספקחשב כהעברת זכות הירקונסטרוקציה או שינוי בהחזקת הון מניותיו, י, מיזוג

 ., כאמור לעילמראש ובכתב ,מרכזקבלת הסכמת ה

כי ההתקשרות בהסכם לא כוללת את התקנת החלפים. כן יובהר, כי התקשרות המרכז יובהר,  1.11
עם התקנת  עם הספק בהסכם זה, אינה ולא תקנה לספק בלעדיות או כל זכות שהיא בקשר

ל שיותקנו ו/או יתוחזקו על ידי בהתאמה, יודגש, כי החלפים יכו .החלפים אשר יירכשו ממנו
עוד יובהר, כי בחירת הזוכה  צד שלישי עמו יתקשר המרכז בהסכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אינה ולא תקנה לזוכה כל בלעדיות או כל זכות בקשר עם רכישת חלקי מערכת נוספים ו/או 
מה, יודגש, אחרים עבור המרכז, בין אם במהלך תקופת ההתקשרות ובין אם לאחריה. בהתא

כי המרכז רשאי להזמין חלקי מערכת נוספים ו/או אחרים עבור המרכז מכל צד שלישי אחר, 
 לפי שיקול דעתו הבלעדי.

, וזאת הבאים במקרים בשיעורים מוסכם קנס למרכז הספק ישלם השירות רמת להבטחת 1.11
פי מכרז זה המרכז זכאי מהספק, כאמור על אחר לו יהיה ו/או פיצוי מבלי לגרוע מכל תשלום 

  :ו/או על פי כל דין

, לעיל בכל הקשור למועד אספקת החלפים, כאמור זמנים בלוחות עמידה אי בגין 1.11.1
 .איחור שבועש"ח בגין כל  1,000של  סכוםישלם הספק למרכז 

בכל הקשור למועד תיקון פגם ו/או החלפת חלפים  זמנים בלוחות עמידה אי בגין 1.11.2
 .איחורשבוע ש"ח בגין כל  100של  סכוםישלם הספק למרכז פגומים, כאמור לעיל, 

מהתחייבויותיו על פי הסכם לספק לא תהיה כל טענה בקשר עם אי עמידה באי אילו יובהר, כי  1.11
עילה  ה כליהווא לא ווה בשל נגיף הקורונה ,בהסכם זה מהמועדים המפורטיםזה, ובכלל זה 
 .(עליון" על פי הסכם זהיחשב כ"כח מהן )דהיינו, לא ילהשתחררות 
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ת בהסכם זה והפרתן על ידי הספק, בכל ויסודי הן הוראות , על כל תתי סעיפיו,זה 1הוראות סעיף 
בגינה יהא המרכז זכאי לקבלת פיצויים  אשרודית של הסכם זה הפרה יסכמועד, תיחשב 

  .להלן 11.1 בסעיףמוסכמים כאמור 

 והרשאות אישורים, היתרים .1

,  הדינים לכל בהתאם, נספחיו על ,זה הסכםב המפורטים יםשירותה את יספק הספק 1.1
 בנושאי לרבותעל חשבונו הבלעדי, , לעניין הנוגעים והנהלים ההוראות, הרישיונות, ההיתרים

 .א בזהוכיוצ הרישיונות, ההיתרים, הביטוחיים הכיסויים כל השגת; ביטוח

)לרבות צד שלישי שיתקשר עם  למרכז או מי מטעמו מאשר הספקעם חתימתו על הסכם זה,  1.2
, ובכלל זה להתקין אותם ולהיות לצרכיו בחלפים ( להשתמשהיה, ככל שיהמרכז בהסכם

לעניין  .המבלי לגרוע מאחריות הספק כמפורט בהסכם ז , וזאתאחראי לתחזוקתם השוטפת
זה, המרכז יוודא, ככל שהדבר בשליטתו, כי מי שיתקין ו/או יתחזק את החלפים שיירכשו 

יימנע מגרימת נזק בזדון  מאת הספק, ככל שלא הספק יתקין ו/או יתחזק את החלפים,
  לחלפים ויעשה בחלפים שימוש סביר )על פי אמת מידה של מתקין ו/או מתחזק סביר(.

אשר  למרכז להעביר מידע הקשור בחלפים עצמם מאשר זה, הספק עם חתימתו על הסכםכן,  1.1
או ספק אחר ממנו רכש את  יצרן ,ניתן למרכז על ידו )לרבות מידע שניתן לו על ידי יבואן

  , ובכלל זה, הוראות בדבר התקנתם, אחסנתם, תחזוקה כללית והוראות שימוש בהם.(החלפים

 מעבידוהעדר יחסי עובד  .7

ולא . אין של קבלן עצמאי לביצוע התחייבויותיו על פיו, הואסכם והלצורך ה ,הספקמעמדו של  7.1
ואין בהסכם זה כדי לקשור בין עובד של המרכז  ,ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הספקיהיה 

הצדדים להסכם ו/או מי מטעמם ו/או הפועל עבורם יחסי עובד ומעביד, והכל בין ביחס 
י נעשית על יד ,זה הסכםעל פי  ,כל פעולהובין לאחריה. לתקופה שקדמה לחתימת הסכם זה 

  בלבד. ואחריותו ועל חשבונ הספק

יישא וישלם תשלומי ביטוח לאומי וכל מסים אחרים  הספקלמען הסר ספק, כי  ,יובהר
ובכלל זה, שכר עבודה, גמול שעות  ,ותשלומי חובה הנוגעים להעסקת עובדיו ו/או מי מטעמו

כל חובה לשלם כל  . על המרכז אין ולא תהיהזכויות סוציאליות וכיו"בלום עבור נוספות, תש
 סכום בקשר לכך. 

כי עובדיו ו/או מי מטעמו מצהיר ומתחייב הספק, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, 
ובכלל  ,שיועסק על ידו לצורך מתן השירותים, יועסק על ידו בהתאם ובכפוף להוראות כל דין

כי הוא יקיים את הוראות דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  ,זה
  עליו, ככל שחלים, במלואם ובשלמותם.

ו/או מי מטעמו, יחסי שליחות,  הספקהסכם זה אינו יוצר בין המרכז ו/או מי מטעמו לבין  7.2
ו חבות ו/או סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם תושת על המרכז ו/או מי מטעמו עלות ו/א

או מי מטעמו כסוכן, כשלוח או כנציג  הספקלפיה הציג עצמו  ,הוצאה בשל קביעה שיפוטית
בגין כל עלות ו/או חבות ו/או  , מיד עם דרישתו הראשונה,את המרכז הספקשל המרכז, ישפה 

  ., לרבות כל תשלום שישולם על ידי המרכז במסגרת פשרההוצאה כאמור

 ממונהה ופיקוח השירותים היקף .8

נ/ים, הספק/ים ו/או היבואנ/ים מהם רכש בהתאם להוראות היצר ,השירותים את יבצע הספק 8.1
וכל  , מנהל התפעול של המרכזדני דנוש מר והוראותיו שלשרכש ממי מהם( את החלפים )ככל 

 לבדוק, עת ובכל היתר בין, רשאי יהיה אשר, דעתו שיקולפי -על, לעת מעת, יסמיך שהמרכזמי 
 נציגאו " "הממונה" להלן:לעיל ו) ורמתם השירותים ביצוע אופן, השירותיםהחלפים,  את

  (."המרכז

או שלא בהתאם  חלק מהם אינם מתבצעים כראויכל או  השירותיםקבע נציג המרכז, כי  8.2
, תהא קביעתו סופית ועל הספק לתקן את הטעון תיקון מיד, לשביעות להוראות הסכם זה

 רצונו של נציג המרכז.
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כאמור, אזי מבלי לגרוע מזכויות המרכז, על פי  מידי באופןלא תיקן הספק את הטעון תיקון,  8.1
זה ועל פי כל דין, יהא רשאי המרכז, בין היתר, לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי:  הסכם

, לגבות את הפיצויים המוסכמים לעיל 1 בסעיףהקנסות המוסכמים כמפורט לגבות את 
להלן  10הבנקאית שהועמדה על ידו כאמור בסעיף את הערבות  , לחלטלהלן 11 בסעיףכמפורט 

מאחר ולקזז כל תשלום בגין זאת מתוך הכספים  םשירותיהו/או לקבל את  )כולה או חלקה(
כל טענות ו/או לספק לא יהיו ו, ו/או מתוך הערבות כאמור זה הסכםלהם זכאי הספק על פי 

, וזאת בנוסף לכל סעד אחר כלפי המרכזבקשר לכך  הוא,, מכל מין וסוג שדרישות ו/או תביעות
 .פי כל דין ו/או הסכם-לו זכאי על

למען הסר ספק, הוראות הממונה לא ישחררו את הספק מחובותיו המקצועיות של הספק על  8.1
 ., וכן לא ייצרו יחסי עובד ומעביד כמפורט לעילפי הסכם זה ועל פי כל דין

 ומועד תשלומה התמורה .9

במלואן , של הספק התחייבויותיו כל מילוי וכנגד, זה בהסכם המפורטים השירותים תמורת 9.1
שתחושב  ,תמורה לספקישלם  המרכזלשביעות רצון המרכז, , זה הסכם פי על במועדן,ו

בהתאם למחיר עבור כל אחד מהחלפים, כפי שנקבע בהצעת המחיר שהגיש הספק למכרז, 
)לעיל ולהלן:  , בהתאם לאישור הקבלההספקוכמות החלפים אשר סופקו בפועל על ידי 

 ."(התמורה"

שינוי בנספח , כי, במקרה בו יחול יובהרלעיל,  9.1האמור בסעיף מבלי לגרוע מכלליות  9.2
אין ולא תישמע מהספק כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל לעיל,  1בסעיף החלפים, כאמור 

מין וסוג שהוא, לפיה הוא זכאי לקבלת תמורה נוספת בגין עלויות שאינן נזכרות בהצעתו ו/או 
כפועל יוצא מהשינוי האמור )הגדלה  לעיל, 9.1מהקבוע בסעיף תמורה המחושבת באופן שונה 

 .פי הסכם זה-או הפחתה( בהיקף החלפים שנרכשו ממנו על

, כנגד העברת דרישת תשלום על ידי הספק מחאה לספקה באמצעותתשלום התמורה ייעשה  9.1
, לן, כאמור להןוהצגת חשבונית מס, ערוכה כדין, על ידי הספק ובכפוף לאישורן על ידי המזמי

, בתוך מניכוי מס במקור מרשות המיסיםאישור ישור בדבר ניהול ספרים וכן הצגת אוכן כנגד 
   .יום מיום אישור חשבונית המס על ידי המזמין 10 שוטף +

החלפים אשר הספק סיפק למזמינה  דרישת התשלום, כאמור לעיל, תכלול את סוג וכמות 9.1
דרישת להלן: "בפועל, את המחיר של כל רכיב ואת מועד אספקת החלפים למזמינה )

דרישת התשלום וחשבונית המס, שיוגשו על ידי הספק, ייבדקו על ידי נציג (. "התשלום
את התאמת האמור בדרישת התשלום לאישור הקבלה  ן, ובכלל זה יבדוק נציג המזמיןהמזמי

כאמור בהסכם  תקינים ובטיב כמוסכם על ידי הצדדיםחדשים, שהתקבלו  חלפיםהיות הואת 
כדי לגרוע או כדי לשחרר את הספק  ןלא יהיה בבדיקת נציג המזמי יובהר, כיזה. 

לגרוע כהוא זה מאחריותו , ובכלל זה כדי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין
 לחלפים, לטיבם, תקינותם והתאמתם לנדרש כמפורט במסמכי המכרז.

נת לספק, לרבות , המהווה תמורה נאותה והוגומוחלטת סופית תמורה היא הנ"ל התמורה 9.1
בהסכם  המפורטים השירותים כל עם מתן השירותים ואת בקשר הנלוות ההוצאות כלרווח ו

, ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, םסעיפיה כל על ,ההזמנה במסמכיזה ו
בקשר להעלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה,  מכל מין וסוג שהוא,

או מחמת כל  ,מכל סוג ,הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים
ו/או  שנשלח על ידו גורם אחר, אלא אך ורק בכפוף ובהתאם לקבוע בטופס הצעת המחיר

ידרש המזמין לשלם לספק תמורת כקבוע בחוק. התמורה היא התמורה המלאה והיחידה שי
  זה. הסכםהשירותים ותמורת ביצועו של 

 ביצוע ערבות .10

, לשביעות רצון ספקהתחייבויות הקיום מלוא כתנאי לכניסתו לתוקף של חוזה זה, להבטחת  .10.1
למזמין, ספק , ימציא המידי המזמיןלפי חוזה זה וכתנאי לקבלת תשלום כלשהו  המזמין,

, ערבות שיקבע על ידי המזמין במועד ההודעה על זכייתו של הספק במכרזבתוך פרק הזמן 
ובלתי מותנית מאת בנק מוכר ומורשה כדין בישראל, ערוכה לפקודת  אוטונומיתבנקאית 
 בנוסח תהיה הערבות ."(הערבות": להלן) "חש( אלף ארבעים) 10,000של  בסךהמזמין, 

ובמהלך  מהלך תקופת ההסכםכל ב בתוקף ותישאר, להסכם זה 2 'מס כנספח המצורף
, ועד למילוי כלל ________, דהיינו עד ליום ( יום מתום תקופת ההסכם10שלושים )

יובהר, כי שום  .להלן, לפי המאוחר 10.1התחייבויות הספק, על פי ההסכם, כמפורט בסעיף 
  נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
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על פי שיקול דעתו המוחלט  ,בכל עת ,הערבות תהא עצמאית, בלתי מותנית ונתונה למימוש .10.2
, ובלבד שהמרכז נתן לספק הזדמנות להשמיע טענותיו, בהתאם להחלטת המרכז, של המרכז

במועד ובאופן שייקבעו על ידי המרכז, בקשר עם אפשרות חילוט הערבות על ידי המרכז 
 .כאמור

זה ועד  בהסכםאחראי לכך, שהערבות תהיה בתוקף במשך כל התקופה הקבועה  ספקה .10.1
ובכלל זה זה, שלהבטחתם ניתנה הערבות,  הסכםעל פי  ספקלמילוי כל התחייבויותיו של ה

, ככל שהמרכז לעיל 1.11-ו 1.1 פיםכאמור בסעיומתן אחריות בגינם אספקת חלפים נוספים 
ככל שהספק יעמוד הכול לפי המועד המאוחר יותר. יבקש לרכוש חלפים נוספים כאמור, 

והתחייבויותיו במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לשביעות רצון המזמין, תושב בהצהרותיו 
מתום  ימים( 10) שלושים בתוך לו הערבות )ככל שתושב ולא תחולט בהתאם להסכם זה(

 תקופת ההתקשרות או מתום עמידתו בכלל התחייבויותיו כאמור, לפי המאוחר.

הסכם ת מלוא התחייבויותיו על פי אספק כל אימת שהערבות עומדת לפקוע, בטרם מילא ה .10.1
כולה או חלקה, לפי שיקול זה, יהא המרכז רשאי לממש את הערבות ולחלט את תמורתה, 

כתב הארכה כדין לתקופה אותה קבע ספק אלא אם מסר בידו הדעתו המוחלט של המרכז, 
 המרכז בכתב.

אחר שבו נגרמו זה ו/או בכל מקרה הסכם התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי ספק הפר ה .10.1
או צפויים להיגרם למרכז הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק, לרבות כספי, ו/או על המרכז להוציא 

ובכלל זה , כולן או מקצתן, הסכםעל פי ה ספקכספים לצורך ביצוע התחייבויותיו של ה
שיבצע את התחייבויות הספק, כולן או )ככל שיהיה( הוצאת כספים בגין תשלום לצד שלישי 

לפצות  ספקעל ההסכם ו/או בהתאם להוראות ה בהסכם זהעל פי הסכם זה, כמפורט  חלקן,
 , באופן מלא או לשיעורין,את המרכז ו/או לשלם קנסות, רשאי המרכז לממש את הערבות

ולחלט את תמורתה לכיסוי הוצאותיו ו/או הפסדיו ו/או נזקין במספר פעמים או בפעם אחת, 
והכל לרבות כל הוצאה שהוציא על מנת לגבות סכומים אלו, ו/או הפיצוי המגיע לו כאמור, 

פי כל דין -העומדת למרכז עלו/או כל זכות אחרת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ו/או תרופה 
, ובלבד שהמרכז נתן לספק הזדמנות להשמיע טענותיו בקשר עם אפשרות חילוט ו/או הסכם

 .הערבות על ידי המרכז כאמור לעיל

להמציא במקומה למרכז ערבות אחרת ספק אופן מלא או לשיעורין, חייב המומשה הערבות, ב .10.1
 בידי יהא אשר הערבות שסכום כך, 2מס'  פחכנס זה הסכםללפי נוסח הערבות המצורף 

יובהר, כי שום נוסח אחר של  .זה הסכם פי על המלא הערבות סכום יהא לטובתו המרכז
 ערבות לא יתקבל.

או כדי לגרוע  ספקהגבלה או תקרה להתחייבויותיו של ה אין בסכום הערבות כדי לשמש כל .10.7
 .אלו יוכהוא זה מהתחייבויות

זה ו/או בגין הסכם עפ"י הוראות הספק בכל מקרה שיגיעו, במידה ויגיעו, למזמין כספים מ .10.8
/או בחלק ממנה ולגבות ערבותיהיה המזמין רשאי להשתמש ב ,הפרתו ו/או עפ"י כל דין

, ובלבד שהמרכז נתן לספק ם בפעם אחת ובין אם במספר פעימות, בין אמתוכה את המגיע לו
 . הזדמנות להשמיע טענותיו בקשר עם אפשרות חילוט הערבות על ידי המרכז כאמור לעיל

רעון כדי ילמזמין ו/או בהצגתה לפ ערבותהצדדים כי אין במסירת ה על ידימוסכם ומוצהר  .10.9
יגרמו יאת הנזקים ש ,רך אפשרית אחרתבכל ד ,ספקבזכות המזמין לגבות מהכהוא זה לפגוע 

 ספקזה, או כדי לשחרר את ה הסכם על פיספק לו עקב הפרת איזו מהתחייבויותיו של ה
 על ידיאיזו זכות שהיא המוגנת  ספקזה ו/או כדי להעניק ל הסכם על פימאיזו מהתחייבויותיו 

להגביל את סכום  החוק ו/או כדי להגביל את המזמין במימוש זכויותיו האמורות ו/או כדי
עקב הפרת איזו  ספקו/או הנזקים אשר המזמין יהיה זכאי לקבל מהו/או הקנסות הפיצויים 

 . או על פי כל דין זה הסכם על פימהתחייבויותיו 

, במלואה, במועדה ולשביעות זה הסכםלא ימלא איזו מהתחייבויותיו לפי ספק בכל מקרה שה .10.10
יהיה המזמין רשאי אך לא חייב בנוסף ומבלי לפגוע בזכויותיו וסמכויותיו לפי  רצון המזמין,

בעצמו או  לעשות, ךצרי ספקשה פעולהזה ולפי הדין לשלם, לעשות ולבצע כל הסכם 
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יהיה להחזיר ולשלם למזמין מיד לפי  ספקועל הלשיקול דעתו הבלעדי,  באמצעות אחרים,
 המזמין יעמוד בהם בקשר לכך. כל תשלום וכל הוצאה שהראשונה דרישתו 

הספק יעמוד בהצהרותיו והתחייבויותיו במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכל עוד ככל  .10.11
לשביעות רצון המזמין, ובכלל זה, יספק בפועל את כלל החלפים למזמין, בהתאם לאישור 

שאכן  , בכתב,יאשר זמיןהחלפים, כשהם חדשים ובמצב טוב וראוי, והמ נספחוהרכישה 
בבקשה  זמיןיהיה רשאי לפנות אל המ ספק, הלעיל 1.1בסעיף  החלפים התקבלו כנדרש כאמור

לעיל, כך שזו תעמוד על שיעור של  זהלהפחתת גובה הערבות שהועמדה בהתאם לסעיף 
 עשרים"ח )ש 20,000דהיינו, על סכום של  –הערבות שהועמדה  מגובה( 10%חמישים אחוזים )

יובהר, כי אין בעצם  ,למען הסר ספק. "(המופחתת הערבות": להלן) (חדשים שקלים אלף
לקבל את הבקשה ושיקול הדעת  זמיןבכדי לחייב את המלהפחתת גובה הערבות  הבקשה

, אשר יוכל לסרב להפחתת גובה הערבות זמיןשאר בצורה מוחלטת בידי המייבנושא זה 
יסרב להפחתת גובה  זמיןמטעמים סבירים בלבד אשר ינומקו על ידו בכתב. במקרה בו המ

לשוב ולבקש את הפחתת גובה הערבות שהועמדה  ספקהערבות כאמור )ככל שיסרב(, יוכל ה
תוך נימוק בקשתו בכתב ויחולו הוראות סעיף קטן זה בשינויים לעיל כאמור בסעיף זה 

ככל ששיעור הערבות שהועמדה יופחת, בהתאם לסעיף קטן זה, יחולו על הערבות  המחויבים.
 זה לעיל, בשינוים המחויבים. 10כל הוראות סעיף  המופחתת

הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי לחוזה והפרתן או הפרת כל חלק מהן תהווה הפרה  .10.12
 יסודית שלו.

 בלעדיות והעדר עניינים לניגוד חשש העדר .11

 פי על ,למרכז לספק התחייב אותם השירותים בין עניינים ניגודי אין כי ,בזה מצהיר הספק 11.1
 מתחייב בנוסף,. שלו אישיים עניינים ו/או מטפל הוא בהם אחרים עניינים ובין, זה הסכם
 עבודה או/ו עיסוק מכל מנעיי הוא ,זה הסכםההתקשרות ב תקופתכל  משךב ,כי ,הספק

 על המרכז למען מבצע שהוא השירותים עם עניינים ניגוד של במצב להעמידו העלולים אחרים
 זה.  הסכם פי

 לצורךהמרכז  ל ידיע לו שנמסר במידע כלשהו שימוש יעשה לא כי ומתחייב מצהיר הספק 11.2
 ובהתאםהמרכז,  של בכתב המפורש אישורה פי על אלא ,זה הסכם פי על השירותים ביצוע

  .שהותנו ככל, באישור שהותנו לתנאים

 למרכז ידו על תניםיהנ השירותים את, בעקיפין או במישרין, כלשהי בדרך יפרסם לא הספק 11.1
, בכתב המרכז של המפורש ואישור את קיבלאם  אלא, למרכז שירות נותן היותו עצם את אוו/
 את למרכז שהודיע לאחר, והעסקיים לצרכיו שימוש בו לעשות או זה מידע לפרסם ,מראשו

ניתן אישור מפורש, כאמור, יפעל  .והנסיבות הנמסר זהותלמסור,  מבקש שהוא המידע פרטי
 באישור זה בלבד ולא יחרוג ממנו.הספק בהתאם לאמור 

 ,רשאי האהמרכז י וכי השירותים למתן בנוגע בלעדיות כל לספק ניתנת לא כי ,בזה מובהר 11.1
ו/או  מהם חלק כל או/ו השירותים את למסור ,והבלעדי המוחלט ,ודעת שיקול לפיבכל עת, 

 זה הסכם ואף לחדול כליל מהמשך ההתקשרות על פי, לאחריםו/או  לאחרשירותים דומים 
 עקב , מכל מין וסוג שהוא,ו/או תביעה דרישה אוו/ טענה כל ספקל תהיה ולא ,עם הספק
לעניין זה, יודגש, כי ההתקשרות עם הספק בהסכם זה אינה ולא תקנה לספק  .כךובקשר ל

עוד יובהר, כי  התקנת החלפים אשר יירכשו ממנו.בלעדיות או כל זכות שהיא בקשר עם 
ולא תקנה לזוכה כל בלעדיות או כל זכות בקשר עם רכישת חלקי מערכת בחירת הזוכה אינה 

נוספים ו/או אחרים עבור המרכז, בין אם במהלך תקופת ההתקשרות ובין אם לאחריה. 
בהתאמה, יודגש, כי המרכז רשאי להזמין חלקי מערכת נוספים ו/או אחרים עבור המרכז מכל 

 צד שלישי אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כי ידוע לו שמתן  ,מצהיר ומאשר ספקלעיל, ה 11.1 מכלליות האמור בסעיףי לגרוע מבל 11.1
ביצוע שירותים נוספים ו/או  ספקלמסור ל מרכזאין משמעו כי חובה על ה מרכזהשירותים ל

, ובכלל זה, התקנת זה הסכםאחרים כלשהם, אף אם הם כרוכים בשירותים כהגדרתם ב
, בין אם במהלך תקופת ההתקשרות ובין פים נוספיםורכישה של חל החלפים ו/או תחזוקתם

 .אם לאחריה

 



- 11 - 

 

 
 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

  הספקאחריות  .12

יהיה אחראי כלפי המרכז ו/או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם לכל  הספק 12.1
ו/או מי מהפועלים עבורו ו/או מטעמו  הספקכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של  ,אדם ו/או גוף

בקשר עם מתן השירותים ובכלל זה, אך לא רק, נזק שמקורו באי קיום הוראות כל דין ו/או אי 
  קיום הוראות הסכם זה.

יגרמו למרכז ייפצה את המרכז, עם דרישתו הראשונה, בגין כל הוצאה, נזק או הפסד ש הספק 12.2
  על פי הסכם זה. הספקגביהם חלה על ו/או אשר הוא יישא בהם ואשר האחריות ל

לנקוט בכל הצעדים לביטול כל דרישה  ספקה לעיל, מתחייב 12.2 מהוראות סעיףמבלי לגרוע  12.1
ולשפות  ,על פי הסכם זה ,הספקו/או תביעה שתוגש נגד המרכז בגין כל נזק שהוא באחריות 

עקב כל דרישה ו/או תביעה  ,אשר הוא יידרש להם ,את המרכז בגין כל הוצאה ו/או תשלום
 כאמור, וכן בגין כל הוצאותיו האחרות בקשר לכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המרכז.

  תרופות בשל הפרת הסכם .11

על הפרת הסכם זה הוראות חוק  וחולבהסכם זה ו/או מהוראות כל דין, י מבלי לגרוע מהאמור 11.1
  .1971-תשל"אההחוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 

אשר לא תוקנה על ידו בתוך  ,הסכם זה הפרה יסודית או הפרה שאינה יסודית הספקהפר  11.2
 ואחד עשרים בתוךאו  אודות ההפרה לספקהמועד שנקבע לכך על ידי המרכז בהודעת המרכז 

או אם תוגש בקשה  ,, ככל שניתנה הודעה כאמורימים )אם לא ניתן מועד אחר בהודעה(( 21)
 וו/או לפשיטת רגל של וו/או כינוס נכסי (הספקפירוק של זה, לצו פתיחת הליכים )ובכלל ל

ם מיום הגשתה, או אם מונה מפרק או כונס נכסים או מיי (7) שבעה תוךבוהבקשה לא תבוטל 
 (7שבעה )תוך בבוטל יאו כל חלק ממנו והמינוי לא  הספקכונס ומנהל, זמני או קבוע, על רכוש 

על פי כל  ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למרכזאזי, ימים מיום הגשת הבקשה למינוי, 
דין ו/או הסכם בנסיבות העניין, לרבות, אך לא רק, זכותו לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או צו מניעה 

יהיה המרכז רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבטל הסכם זה ו/או לבצעו  ,ו/או צו עשה
 .פקהסבעצמו ו/או באמצעות אחרים וזאת, על חשבון 

בכל מקרה בו הספק יפר הפרה יסודית של איזו מהתחייבויותיו היסודיות על פי הסכם זה,  11.1
אשר לא תתוקן בתוך המועד שייקבע לכך על ידי המרכז, מוסכם בין הצדדים כי המרכז יהיה 

 20,000בגין כל הפרה כאמור, בסך של  ,ללא צורך בהוכחת נזק, זכאי לקבלת פיצוי מוסכם
, וזאת מבלי לגרוע מסעדים אחרים שיעמדו לרשות המרכז בהתאם לכל דין "חש( אלף עשרים)

, ו/או הסכם. מובהר, כי הצדדים מסכימים כי הסכום הנקוב בסעיף קטן זה הוא סכום הוגן
 ומקובל.  סביר

האמור מכל תשלום לו  בעבור הפרת ההסכם שאי לקזז את הפיצוי המוסכםהמרכז יהא ר 11.1
 .על פי הסכם זה והערבות שתופקד בידיו/או מ מהמרכזזכאי הקבלן 

ם סעדים ותרופות נפרדים ובלתי מותנים זה בזה כל הסעדים האמורים לעיל הספק,  להסרת 11.1
על  ,מרכזואין בהפעלת חלקם כדי לפגוע באחרים ו/או בכל זכות ו/או תרופה אחרים שיעמדו ל

 ין. יבנסיבות הענ ,הסכםפי כל דין ו/או 

 קיזוז זכות .11

רשאי  יהיה המרכז, הסכםח כל דין ו/או ומכ רכזבסעדים ובזכויות העומדים לרשות הממבלי לפגוע 
 הסכםפי -על וזאת, המרכזמ לספקמכל סכום שיגיע  מרכזל מהספקקזז כל סכום שיגיע ל/או ו עכבל

לגבות כל  מרכזשל ה ו. להסרת ספק, הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותשהוא מקור מכל/או ו זה
 . , לרבות באמצעות חילוט הערבות לטובתו, כאמור לעילבכל דרך אחרתחוב כאמור 

 לו שעומדת ככל, עיכוב/או ו קיזוז, עיכבון זכות כל על ,חוזר בלתי ובאופן מראש ,בזאת מוותר הספק
 אף, שהוא מקור מכל/או ו זה הסכםפי -על, מטעמו מי/או ו המרכז כלפי, או שיסבור כי עומדת לו

  .זה הסכם פי על מהמרכז כלשהם סכומים לספקיגיעו  אם

 כללי .11

 .על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל 11.1

והשירותים ו/או בקשר אליהם יידון אך ורק בבתי המשפט  להסכם זהכל עניין הנוגע  11.2
 .יפו-אביב-המוסמכים של העיר תל



- 12 - 

 

 
 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 ובחתימת בלבד בכתב עשויי ו/או גריעה ממנוזה  להסכם/או תיקון ו תוספת או/ו שינוי כל 11.1
 או פה בעל עשויי אשר/או גריעה ו/או תיקון ו תוספת או/ו לשינוי תוקף כל יהיה לא. הצדדים

נאמר במקום בו )למעט  המרכז של החתימה מורשי דיי לע אוו/ הספק דיי לע חתמויי לא
 .במפורש אחרת בהסכם זה(

יחייבו  לא, מהצדדים מי ידי על, יינתנו אם, שיינתנו, ארכה, הנחה, ויתור, הצהרה, הודעה כל 11.1
ולא יהיה להם תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו כדין. בכל מקרה, כל ויתור, הנחה, ארכה 

, על ידי מי מהצדדים במקרה מסוים, לא , בכתבוכיוצא באלה, כאמור, שיינתנו, אם יינתנו
 למקרה אחר. שווהיהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה 

זה או על  הסכםיתור על איזה מזכויותיו על פי ותחשב כו שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא 11.1
, אלא אם או כנוהג יתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהואופי דין, או כו

 .ויתור, ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול, או התוספת נעשו במפורש ובכתבוה

שהות מספקת לשם קבלת יעוץ, יתנה לו שנמאשר כי הסכם זה נערך לאחר  ספקהיובהר, כי  11.1
 .יהיה מנוע מלטעון כי לא הבין את תוכנו ספקוה לרבות יעוץ משפטי, בקשר אליו

ם ממנו או מהם, לפי , או חלקיבהסכם זהאם ימצא בית משפט מוסמך, כי סעיף או סעיפים  11.7
י סעיפחסרי תוקף או בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר  העניין,

 .אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין ההסכםחלקי ו

 .שלישי צד לטובת חוזה בבחינת ואינו, כלשהו' ג לצד זכויות יוצר אינו זה הסכם 11.8

, ומבלי שהדבר יהוו הוכחה לכאורה לכל חיוב וכל התחשבנות הכלולים בהם ןמזמיחשבונות ה 11.9
ו/או עמידה )בהתאם לאמור בהסכם זה(, כולם או חלקם, יהווה הוכחה לאספקת החלפים 

 ., כולם או חלקםבתנאי הסכם זה

 .זה להסכם במבוא כמפורט ןה הודעות משלוח לצורך הצדדים כתובות 11.10

 במבוא ינותמצו שהן כפי ,לכתובותיהם למשנהו האחד הצדדים ייד לע שתשלחנה הודעות 11.11
 אם ;רשום בדואר שנשלחו מיום עבודה ימי 1 כעבור נתקבלו כאילו אותן יראו, זה להסכם

 שנתקבל בשעהאו  שלאחר היום בו נשלחו ביום העסקים, "לבדוא או בפקסימיליה נשלחו
  .ןבעת מסירת –ביד  ונמסר; ואם לפי המוקדם ,קבלתן על טלפוני אישור

 

 :חתימה מורשי באמצעותבתאריך הנקוב בראש הסכם זה,  ,החתום על הצדדים באו ,ולראיה

 

 

   __________________                             ___________________ 

 הספק                                                מרכז יצחק רבין
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 

 מסמכי המכרז –להסכם  1נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

 
 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 

 )ערבות ביצוע( נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם –להסכם  2מס' נספח 

 

 שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל. :***הערה
 

 _________________________ :שם הבנק

 ________________________ :מס' הטלפון

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד
 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 ,8חיים לבנון 
 1997101אביב תל 

 
 ג.א.נ.,

 _____________-כתב ערבות מס'  הנדון:
מאת:  , אשר תדרשו( ש"חאלף ארבעים) 10,000 של לסךאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

פומבי מס' מכרז עם  "( בקשרהחייב_______ )"__________________________________
 יצחק רבין לחקר ישראל. למרכזרכישת חלפים לשדרוג מערכת אודיו וידאו, בקרה ואינטגרציה ל 2/2020

 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

 , מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלאו במסירה ידנית רשום
שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 החייב.
 

 _______________ליום ערבות זו תהיה בתוקף עד 
 

 פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו-דרישה עלכל 
_______________________________ 

 
 הסבה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או ל

 
 

 תאריך  כתובת סניף הבנק  מס' הבנק ומס' הסניף

 

 

  שם מלא  תאריך
חתימת מורשה חתימה 

 וחותמת

 

 

 

 

 

 


