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מס'  מכרז  
M34 

  תחזוקהרכש ו – שדרוג רשת תקשורת לביצוע
המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט   

  קמפוס וינגייט
 כללי

,  לאספקת ציוד תקשורת ולהתקשר עמת קבלת הצעובזאת  ןהמרכז האקדמי לוינסקי וינגייט מזמי
בור קמפוס וינגייט .עהתקנה ותחזוקה   

 
 מבוא

 :Point of Presence   עיקריים וציוד רשת התקשורת תכלול מספר ריכוזים

 ם המשמשים גם כאגריגציהליבה ראשימתגי  -
 בחדר שרתים DCמתגי  -
 מתגי גישה -
- AP Wireless indoor  
- AP Wireless outdoor  
 קונטרולרים לניהול ציוד האלחוט -
 מערכת ניהול אחידה לניהול כלל הרשת  -
 אינטגראלית מובנית כחלק ממערכת הניהול. NACמערכת  -
 מערכת אנליטיקות אינטגראלית מובנית כחלק ממערכת הניהול. -

 : כללים תנאים

  פרטי ספק מלאים , הכוללת ב'את טופס הצעת המחיר, נספח המציע יצרף למסמכי המכרז
 כן יצורף טופס ניכוי מס במקור. ח.פ/ עוסק מורשה , ופרטי בנק מלאים . מספרהכוללים 

 הבלעדיים בלבד , זאת גם לאחר  ואת הליך המכרז על פי שיקולי בטלרשאי בכל עת ל מרכזה
 שהוגשו הצעות מחיר .

 :לוח זמנים 

ממועד מתן הודעה למציע  ימים 10 -לא יאוחר מ LLD & SOWהשלמת ביצוע סיור והכנת מסמך 
 על זכייתו.

 .הההודעה על הזכייממועד  שמונה חודשים-לא יאוחר מ –אספקה 

ת אספקמועד בתאום מול מערכות מידע של קמפוס וינגייט בהתאם ל בוצע בשלביםת –התקנה  
 .ימיי עבודה מקבלת החלקים 14, לא יאוחר מ החלקים בתיאום מראש

 .ההתקנהתחילת  מועדמלא יאוחר ויבוצע   בודהעד חמישה ימיי ע –הדרכה ה משך

  + יום בכפוף להגשת חשבונית בהתאם 45תנאי תשלום : שוטף. 

ההתקנה של הטובין ולאחר בדיקת סיום אספקת הציוד במלואו ו התשלום יבוצע רק לאחר 
 תקינות ואישור בכתב של יחידת המחשוב על תקינותה המלאה של המערכת .
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  ו/או עפ"י דין למעשיו ו/או מחדליו תנאי מכרז זה יישא באחריות עפ"י אחריות: הספק הזוכה
בגין המרכז ישפה את הספק הזוכה . התקשרותו/או של מי מטעמו, בביצוע התחייבויותיו נשוא ה

בביצוע הספק הזוכה כל נזק שייגרם לו ו/או בגין כל תביעה שתוגש נגדו עקב מעשה ו/או מחדל של 
הודעה על כל תביעה כאמור וניתנה לו ספק הזוכה זה, ובלבד שניתנה ל מכרזהתחייבויותיו נשוא 

 האפשרות להתגונן מפניה.

  ביטוחים: הזוכה יידרש לערוך ולהחזיק במשך כל תקופת ההתקשרות בביטוחים הולמים לכיסוי
 .1-, לרבות נספח גאחריותו, כמפורט בנספח הביטוח, נספח ג'

  כולל שירות ואחריות כמפורט  במפרטהתמחור יינתן הן לגביי הציוד המבוקש בטבלה המפורטת(
 . במפרט, נספח א'מטה , הן לגביי ההתקנה והן לגביי ההדרכה כמפורט , נספח א' במפרט(

 מוזכרת המילה אינטגרטור, הכוונה היא למציע / ספק . ויצוין כי בכל מקום ב 

 יסטיות בנוגע למכרז ניתן להפנות במייל בלבד לישראל ביבס ומקס שאלות מקצועיות ושאלות לוג
 15/09/22  מתאריך  אנהנג , יש לוודא כי הגורמים הרשומים לעיל מכותבים לכל מייל ,לא יאוחר

 . 10:00יום ה' שעה 

israelbi@wincol.ac.il 

maxa@wincol.ac.il 

 ובדוא"ל חוזר לפונה.באתר המכללה  22/09/22תשובות לשאלות יפורסמו לא יאוחר מיום 

  אל תיבת המכרזים הממוקמת  העתקים3ב במעטפה סגורה בלבדהצעות מחיר ניתן להגיש
, קמפוס וינגייט בסמוך לסניף הדואר במחסן/ יח' הרכש של  המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט 

על גבי עם ציון מס' המכרז  10:00יום ה' שעה  29/09/22מאחורי הקפיטריה לא יאוחר מתאריך 
 המעטפה .

 :הצעה תכלול מסמכים כדלקמן 

 מסמכי המכרז, לרבות כל תיקון שפורסם, בחתימת המציע.

 ההצעה נספח ב' לאחר שמולאה ונחתמה ע"י המציע.

 הביטוח, נספח ג', בחתימת המציענספח 

 הסכם שרות, נספח ד', בחתימת המציע

 טופס ניכוי מס במקור.

 אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי,  רכזמובהר בזה במפורש, כי המ
. כמו כן הוא ו/או לפצל את העבודות בין מספר מציעים וכן הוא רשאי לקבל חלק של ההצעה

או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות. רשאי להרחיב 
 . רכזההכרעה בעניינים דלעיל נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של  המ

  שלעיל ולתנאים למפרט בהתאם מוגשות שאינן או/  חסרות/  מוטעות הצעותהמרכז רשאי לפסול 
 .ולהלן

 רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול  רכזהמ
 ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז דעתו, אשר 

  מסמכי המכרז, לרבות כל הודעת תיקון ו/או עדכון שפורסמה, יצרף למסמכי ההצעה את מציע
 בחשבון במסגרת הצעתו. םוהבאת האמור בה ם, הבנתםלאישור קבלתכשהיא חתומה בחתימתו, 

אשר לא יצרף את ההודעות כאמור יראוהו כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות מציע 
נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי והשירות ומתחייב לבצע העבודות 

 . רכזבחירת המ

mailto:israelbi@wincol.ac.il
mailto:maxa@wincol.ac.il


 משק ומחסן
 
 
 ' אב, תשפ"בד
 2022אוגוסט,  1
 

,4290200דואר מכון וינגייט מיקוד  112468785בע"מ, )חל"צ(  וינגייט-האקדמי לוינסקיהמרכז   
8639394-09 'פקס 8639242-09טל'   

 
 

 

 של מזמינים אחרים או חוסר שביעות רצון שלו  יהיה רשאי לדחות הצעה בשלרכז המ
 מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי.

  שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לקבלת הבהרות בקשר להצעותיהם.המרכז 
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 נספח א'

 פרט הדרישות המקצועיותמ

 

 
 שותף רשמי של חברת אקסטרים נטוורקס הינוהאינטגרטור  .1
 Authorize/Gold Partner/Diamond  ברמת הינוהאינטגרטור  .2
כן וסיון( ישנות נ 3)מינימום  Fabric Campusאינטגרטור  מהנדס אחד לפחות מומחה בתחום הל .3

 . פרטי אנשי הצוות יצויינו בהצעה, נספח ב'.מהנדס תכנון רשת שיעבוד בצמוד מול הלקוח
רשת קמפוס עבורו לקוח אחד לפחות בשלוש שנים האחרונות שהתקין תכנן ותחזק  אינטגרטורל .4

פרטי  לפחות. שח 300,000לות של עריכוזים ודאטה סנטר אחד ב 20של אקסטרים נטוורקס עם 
 הלקוח יצויינו בהצעה, נספח ב'.

  
 מגרציה של הרשת

יום ממועד  30 - א יאוחר מל HLDסיור בקמפוס ויבצע מיפוי של הרשת והכנת האינטגרטור יבצע  .5
 מסירת הודעה על זכייתו.

 .ההזמנה קבלתממועד  יום 10 תוך LLD & SOWהאינטגרטור יכין מסמך  .6
יהיה נוכח מטעם האינטגרטור   Fabric Campusבתחום התחזוקה מומחה תקשורת עבודת בכל  .7

  התחזוקהביצוע עבודת ויבצע בדיקות לפני ואחרי וינגייט  , בקמפוס רכז האקדמיבמ
להתקנת מערכת ניהול,  ההוא זקוק מהמכלל םבאחריות האינטגרטור לציין אלו שרתים וירטואליי .8

 וקונטרולר לרשת האלחוטית NACאנליטיקה, מערכת 
מטעם האינטגרטור יהיה במכללה ויבצע את כל ההתקנות של  Fabric Campusבתחום המומחה  .9

  NACמערכות ניהול , אנליטיקה ו
 ת בהתאם לכתב הכמויותשל יחידות רשת אלחוטי והתקנה חלפהאספקה, היבצע  האינטגרטור .10

 ובאחריותו לבצע סקר אתר על מנת שהרשת אלחוטית עובדת בצורה אופטימלית
ולמסור לידו את  רכז האקדמי באחריות האינטגרטור לבצע הדרכה כללית למנהל רשת של המ .11

 שמות המשתמשים וסיסמאות כל 
  

 הדרכה
 Hands on  הדרכה עבור שני אנשי צוות , קורס כה הכללית כאמור לעיל, תסופק בנוסף להדר .12

Fabric Campus –  ימים )קורס של היצרן תקשורת כולל מעבדה( 3-4בין 
 ואחריות שירות

ממועד סיום  שנים 5לאחר ההתקנה ואינטגרציה למשך  רכזשירות למ ןייתהאינטגרטור  .13
 ממועד ההתקנה.שנים  5אחריות על ציוד תקול למשך  ההתקנה.

זמני תגובה  16:30 – 08:00 פעילות שעות PSשירות מוקד שמכיר את האתר, מהנדסי  .14
 .עד ליום העסקים הבא לתקלה:

מתגים שיהיו בהצעה )מתגי גישה, לפחות מהאו יחידה אחת  5% זמין במלאי לאינטגרטור יהיה .15
 (Core , Top of the rack, AP  אגריגציה ,
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 להלן פירוט הציוד והשירות הכולל הנדרש עבור שידרוג הרשת.

 תיאור כמות שם  מק"ט

AL3600A16-E6 ERS3650GTS-PWR+ NO POWER CORD 27 
פורטים  48מתג גישה 

POE   +  4חשמלי 
 פורטים אופטיקה

97004-H34021 EW NBD AHR H34021 27 
שנים למתגי  5שירות 

 גישה

700512588 ERS3600 STACKING CABLE 0.5M 15 
למתג אורך  STACKכבל 

 חצי מטר

700512589 ERS3600 STACKING CABLE 1.0M 2 
למתג אורך  STACKכבל 

 אחד מטר

AA1403019-E6 SFP+ DIRECT ATTACH CABLE 3M 2 
למתג אורך  STACKכבל 

 שלושה מטר

VSP4900-24XE-B3 VSP4900-24XE with 350W PSU Bundle 2 
 24מתג אגריגציה 

 10\1פורטים אופטיים 
 גיגה

97004-VSP4900-24XE-
B3 

EW NBD AHR VSP4900-24XE-B3 2 
שנים למתגי  5שירות 

 אגריגציה

10953 350W AC PSU FB 2 
ספק כוח  גיבוי למתג 
 אגריגציה

VIM5-2Q VIM5 2x40GE QSFP 2 
כרטיסון הרחבה למתג 

 2הכולל   אגריגציה
 גיגה 40פורטים 

97004-VIM5-2Q EW NBD AHR VIM5-2Q 2 
שנים לכרטיסון  5שירות 

 הרחבה

10305 3m SFP+ Cable 2 
גיגה  10כבל נחושת 

 מטר 3אורך 

17360 X690-48t-2q-4c 2 

 48מתג דטה סנטר, 
גיגה  10\1פורטים 

 40פורטים  2חשמלי  + 
פורטים  4גיגה אופטי+ 

 גיגה אופטי 100

97004-17360 EW NBD AHR 17360 2 
שנים למתגי  5שירות 

 דטה סנטר

17115 FAN ASSY,1x2,29.2CFM,12,FB 12 
יחידת מאוררים עבור 
 מתג דטה סנטר

10960 PSU,55Wx40.2Tx322Lmm,770W,AC,FB 4 
ספק כוח עבור מתג 
 דטה סנטר

40G-AOC-QSFP10M 40G AOC QSFP+ 10m 2 
גיגה  40כבל נחושת 
 מטר 10אורך 

10411 100Gb, DAC QSFP28-QSFP28 1m 2 
גיגה  100כבל נחושת 

 מטר 1אורך 
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AA1403019-E6 SFP+ DIRECT ATTACH CABLE 3M 2 
גיגה  10כבל נחושת 

 מטר 3אורך 

XIQ-PIL-S-C-EW XIQ Pilot SaaS, EW SaaS Support 35 
רישיונות ניהול עבור 
מתגי אקסטרים, שירות 

 שנים 5ל 

XIQ-NAV-S-C-EW XIQ Navigator SaaS, EW SaaS Support 6 
רישיונות ניהול עבור 
מתגי צד שלישי, שירות 

 שנים 5ל 

XIQ-NAC-S-1K-EW XIQ NAC SW Sub for 1K devices EW 1Y 1 
רישיונות ניהול עבור 

NAC  משתמשי  1000ל
 שנים 5קצה, שירות ל 

10301 SR SFP+ module 50 
 10ממשק אופטי קצב 

 גיגה מולטימוד

AP410C-1-IL AP410C-IL 25 

רדיו  3אקסס פוינט עם 
לניהול בענן או 
קונטרולר, התקנה 
 פנימית

97004-AP410C-1-IL EW NBD AHR AP410C-1-IL 25 
שנים לאקסס  5שירות 

 פוינט התקנה פנימית

AP460C-IL AP460C-IL 5 

רדיו  3פוינט עם  אקסס
לניהול בענן או 
קונטרולר, התקנה 
 חיצונית

97004-AP460C-IL EW NBD AHR AP460C-IL 5 
שנים לאקסס  5שירות 

 פוינט התקנה חיצונית

AH-ACC-BKT-ASM AH-ACC-BKT-ASM 5 
אביזר התקנה עבור 
 אקסס פוינט חיצוני

VX-9000-APPLNC-LIC LICENSE,VX-9000 APPLIANCE 2 
קונטרולר וירטואלי  עם 

 64רישיון לניהול עד 
 אקסס פוינטים

IPT-CBL-C15-SI32IL POWER CORD C15 TO SI-32 ISRAEL 8 כבלי מתח למתגים 

IPT-CBL-C13-SI32IL POWER CORD C13 TO SI-32 ISRAEL 27 כבלי מתח למתגים 
 

 

 

  



 משק ומחסן
 
 
 ' אב, תשפ"בד
 2022אוגוסט,  1
 

,4290200דואר מכון וינגייט מיקוד  112468785בע"מ, )חל"צ(  וינגייט-האקדמי לוינסקיהמרכז   
8639394-09 'פקס 8639242-09טל'   

 
 

 

 נספח ב'

 הצעת המחיר 

 

 
 פרטי המציע: 

 שם _________________

 ח.פ./ע.מ. ______________

 כתובת : ____________________________________________________

 טלפון )עבודה( _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

 ________________________. :פקסדוא"ל: ______________ 

 פרטי בנק: __________________________

 

רכש ותחזוקה עבור  המרכז  – שדרוג רשת תקשורתהריני מגיש בשם המציע  את הצעת המחיר למכרז  .1
)להלן: "המכרז"(.האקדמי לוינסקי וינגייט, קמפוס וינגייט 

פורסמו באתר שבכל מסמכי המכרז, לרבות מסמכים  הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב .2
.ואני מאשר כי הם מחייבים אותי לכל דבר ועניין והבנתי אותם היטבהאינטרנט של המרכז 

הנני מתחייב כי הצוות המקצועי המפורט להלן יבצע את העבודות והשירות נשוא המכרז: .3

 מורשה מטעם היצרן: _________________מהנדס  –תחזוקה  /עבודות התקנה 

התקנה, תכנון ותחזוקה עבור לפחות לקוח אחד שנים האחרונות ביצעתי הבשלוש הריני לאשר כי  .4
שח  300,000ריכוזים ודאטה סנטר אחד בעלות של  20עבור רשת קמפוס של אקסטרים נטוורקס עם 

לפחות. 

 טלפון: _____________ פרטי הלקוח: _____________________. איש קשר:___________

 טלפון: _____________ פרטי הלקוח: _____________________. איש קשר:___________

כיסוי ביטוחי בהתאם לאישור אישור על רכז אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא למ .5
ימים מקבלת הודעה  7-ע"י מבטח בעל מוניטין לא יאוחר מ םוחתג' למסמכי המכרז כשהוא  שבנספח

 ומפעם לפני תום תוקפכמו"כ הריני מתחייב  לחדש את האישור הביטוחי מפעם  .על זכייתי במכרז
.שירותלמשך כל תקופת הו למרכז ולהמציא

וחי עדכני ומתאים אישור ביטזכייתי ו/או את ההתקשרות אם לא יומצא לבטל את ידע לי כי המרכז רשאי 

 . לשביעות רצונו
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כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות להלן אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי  .6
, , בהתאם לדרישות מסמכי המכרזוהשירותים ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה

כי הצעת המחיר מהווה את התמורה המלאה והסופית לביצוע כל התחייבויות המציע לפי מסמכי 
 .ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרזלא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה כי והמכרז, 

 .מסמכי המכרזבכי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים  ידוע לי .7

התמורה המוצעת עבור כל הציוד, העבודות והשירותים הנדרשים במכרז: .8

_________________________ ובמילים: _______________________________



 בשקלים חדשים בלבד וללא מע"מ. המחיר יינקב 

 ולראיה באתי על החתום: 

_________________ ________________  __________________ 

 חותמת+ חתימה    שם   תאריך
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 ביטוח -נספח ג'

 

על פי האמור באישור קיום הביטוחים לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או  מבלי  .1

מתן השירותים, אספקת המוצרים ו/או תחילת על פי כל דין, ממועד חתימת הסכם זה או ממועד ו/או 

, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת מבניהם לפי המוקדם

אישור קיום )להלן: " את הביטוחים המפורטים להלן וכן באישור קיום ביטוחיםביטוחים בישראל, 

" ו/או ביטוחי הספקלתי נפרד ממנו )להלן: "להסכם ומהווה חלק ב 1'גכנספח  צורף"( המהביטוחים

פי ההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית משולב -"( וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות עלהביטוחים"

עם ביטוח חבות המוצר, למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 

 .ההתיישנות הקבועה על פי דין

)למעט מלאי כינון ובערך  הספק במלוא שוויוביטוח רכוש  – "ביטוח רכוש "אש מורחב 1.1

הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב", אבדן או נזק עקב  מפני המבוטח בערך שיפוי ( 

מהומות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, עקב לרבות במפורש 

רכב,  כלי על ידי והתבקעות, פגיעה נוזלים בזדון, סערה, סופה, שיטפון, נזקי נזקאזרחיות, 

. הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו ופריצה על בסיס נזק ראשון טייס, שוד, כלי על ידי פגיעה

המבטח מוותר על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי המרכז ו/או כלפי הבאים מטעמו, הוויתור לא 

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון

יבטח את חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או  – שיביטוח אחריות כלפי צד שלי 1.2

נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו. הביטוח אינו כפוף להגבלה, בין 

היתר, בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, פריקה וטעינה, שביתה והשבתה. הביטוח מורחב 

ין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו, בג וו/או מי מטעמ המרכזלשפות את 

לא תחול  המרכזייחשב כרכוש צד ג' ולעניין רכוש  המרכזבכפוף לסעיף אחריות צולבת. רכוש 

הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של הספק ו/או 

 רכוש שפועלים בו. 

יבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו, על פי פקודת  – ביטוח חבות מעבידים 1.3

. הביטוח אינו 1980 –הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

כפוף להגבלה, בין היתר, בדבר ימים ושעות עבודה, עבודות בגובה, קבלנים, קבלני משנה 

ספק(, והעסקת נוער כחוק. הביטוח מורחב לשפות את ועובדיהם )ככול שייחשבו לעובדי ה

 מעביד של מי מעובדי הספק.כחשב ויבמידה  המרכז

יבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל  - ביטוח חבות המוצרו ביטוח אחריות מקצועית 1.4

מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק 

וכל הפועלים מטעמו אשר ארע תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים וכן בגין חבות הספק עפ"י 

צר, מטופל, משווק, מסופק ע"י דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש בקשר עם ו/או עקב מוצר המיו

. "(המוצריםהספק ו/או הבאים מטעמו, לרבות במפורש הציוד וכל ציוד הנלווה לו )להלן: "

בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  וו/או מי מטעמ המרכזהביטוח כאמור מורחב לשפות את 

גרמו בקשר עם הספק ו/או מי מטעמו וכן בשל כל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנ

ו/או עקב המוצרים, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח חופשי מסייג ו/או מגבלה, בין היתר, בדבר: אובדן השימוש, 

הפרת חובת נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש, נזקים פיננסים שאינם עקב נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש, 

פגיעה ו/או , הסודיות, אבטחת מידע, הפרת זכויות קניין רוחני וסימני מסחר מכל סוג שהוא
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וחריגה מסמכות.  ,הפצת וירוסים, נזק למאגרי מידע, לתוכנה, לחומרה, לאתרי אינטרנט וכו'

ידי הספק ו/או -הביטוח הינו בעל תחולה למפרע לפחות מיום תחילת מתן השירותים על

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח  12מטעמו. כמו כן, כולל הביטוח תקופת גילוי בת  הפועלים

וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, 

ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח ובלבד שלא נערך 

 סוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. ביטוח חלופי אשר מעניק כי

, לא יאוחר ממועד תחילת הסכם זה מרכזמתחייב הספק להמציא ל המרכזללא צורך בכל דרישה מצד   .2

או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, את אישור קיום הביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי 

יטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום הב

הינה תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 

 של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

, , אישור קיום ביטוחים, כאמור לעילהמרכזלפני תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי   .3

בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת, למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ולכל תקופה 

 לעיל. 1נוספת כמפורט בסעיף 

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי ביטוחי הספק בהסכם זה ובאישור קיום הביטוחים, והוא מתחייב,   .4

, כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ולכל תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

 לעיל,  ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 1

ביטוחים לרבות את אישור קיום הא רשאי, אך לא חייב, לבדוק את התחייבויות הספק לעריכת י המרכז  .5

הביטוחים שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה 

 ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

דרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות לעריכת הבדיקה ול המרכזהספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות   .6

כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום הביטוחים, טיבם, היקפם,  המרכזעל 

ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או 

שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת  על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת

 הביטוחים ובין אם לאו.

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור קיום הביטוחים הינה בבחינת דרישת   .7

מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר בזאת, 

בכל הקשור לגבולות  ומי מטעמכלפי ו/או  המרכזהוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי כי 

 האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

סבר הספק, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי הספק, מתחייב בזאת הספק   .8

לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור, יורחב 

בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל של הספק ו/או הבאים  ומטעמ את הפועליםו/או  המרכזלשפות את 

ויתור מבטח  מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח יכלול סעיף בדבר

 , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון )לעניין ביטוחי הרכוש(.המרכזהספק על זכות תחלוף כלפי 

בגין כל ו/או הבאים מטעמו  המרכזהספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   .9

ו/או  המרכזמי מטעמו לאתרי  נזק שייגרם לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו ו/או שהובא על ידו ו/או על ידי

ו/או בכל הקשור לנזק תוצאתי אשר ייגרם לו ו/או לבאים מטעמו ( ציודללרבות במפורש )סביבתם 

במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע השירותים, בין אם ערך ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי 

כאמור. ככל שיערוך הספק ביטוחים לרכושו מכל אחריות לנזק  המרכז ו/או הבאים מטעמוהוא פוטר את 
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המרכז  כאמור, מתחייב הספק כי הביטוחים יכללו הוראה לפיה המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי

  , ובלבד שהוויתור ו/או הפטור לא יחולו כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.ו/או הבאים מטעמו

הסכם זה, מתחייב הספק, כי בהתקשרותו עם  מבלי לגרוע מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הספק על פי  .10

קבלנים ו/או קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע השירותים )ככל שיתקשר וככול שהדבר מותר 

לו על פי ההסכם(, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו הקבלנים ו/או קבלני המשנה 

לאופי והיקף השירותים הניתנים על ידם ובשים לב יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותים בהתאם 

ביטוח ולביטוחי הספק, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 

לעיל. לחלופין, רשאי הספק לכלול את  1חבות המוצר גם למשך כל תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

ביטוחי הספק אותם התחייב לערוך כמפורט בנספח  הקבלנים ו/או קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת

זה, לרבות באישור קיום הביטוחים. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות ו/או 

 אחריות הספק על פי ההסכם ו/או על פי דין.

 ביטוחי הספק תחולנה ההוראות הבאות: על  .11

 הספק מתחייב לשלם את הפרמיות במלואן במועדים שהוסכמו עם המבטח ולא לעשות כל   11.1

מעשה שיש בו כדי לשנות לרעה ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל 

 מקרה בסכומי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

 ו/או  המרכזנם קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הי  11.2

. כמו כן, יתחייב המרכז, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי ועבור

מבטח הספק שהפוליסות לא תשוננה לרעה ולא תבוטלנה אלא אם תשלח הודעה בכתב בדואר 

 יום מראש. 30לפחות  המרכזרשום לידי 

ו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הספק ו/או הפרה ביטוחי הספק יכלל  11.3

 לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.  המרכזבתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויות 

יבוטל. יובהר, כי אין בביטול החריג כדי לגרוע  -חריג רשלנות רבתי ככל שקיים בביטוחי הספק   11.4

 יות מבטחו על פי כל דין.מחובות הספק ו/או מזכו

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים  .12

 מהנוסח הידוע כ"ביט".
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אישור קיום ביטוחים - 1'גנספח   תאריך הנפקת האישור: _____ 

ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת 

תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 

קש האישור.בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב  

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

 שם:  

 וינגייט -המרכז האקדמי לוינסקי 
)חל"צ( בע"מ  

 שם:  

בע"מ                    

  

  

 נדל"ן

 שירותים 

אספקת 

 מוצרים

 אחר: 

שירותי 

אספקת ציוד 

 תקשורת 

תחזוקה 

 ותמיכה טכנית 

 משכיר

 שוכר

 זכיין

 קבלני משנה

יםמזמין שירות  

 מזמין מוצרים

 אחר: ______

 

 ח.פ.:  

511246878 

 ת.ז./ח.פ.:

 

 מען:  

 מכון וינגייט נתניה

 מען:

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח

חלוקה לפי 

גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

 כיסויים נוספים בתוקף גבול האחריות/ סכום ביטוח

00,0005,5   ביט   צד ג' אחריות צולבת – 302 ₪   

 –הרחבת צד ג'  – 307

 קבלנים וקבלני משנה

ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור

כיסוי לתביעות  – 315

 המל"ל

מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי המבוטח 

האישורמבקש  –  

מבקש האישור  – 322

 נחשב צד ג'

ראשוניות – 328  

רכוש מבקש  – 329

 האישור ייחשב כצד ג'
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אחריות 

 מעבידים

ויתור על תחלוף  – 309 ₪ 20,000,000   ביט 

 לטובת מבקש האישור

היה  –מבוטח נוסף  – 319

וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח

  ראשוניות -  328

אחריות 

 מקצועית

אובדן מסמכים 301 ₪  2,000,000      

אחריות צולבת  302  

הרחב שיפוי 304  

קבלנים וקבלני משנה  307  

לטובת ויתור על תחלוף  309

 מבקש האישור

כיסוי אובדן תוצאתי  311

 עבור  מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין  321

 -מעשי או מחדלי המבוטח

האישור        מבקש  

מרמה ואי יושר    325

 עובדים

עיכוב /שיהוי עקב         327

 מקרה ביטוח

ראשוניות 328  

 6תקופת גילוי  332

 חודשים

000,0004,   ביט  אחריות המוצר אחריות צולבת – 302 ₪   

הרחבת שיפוי – 304  

לטובת ויתור על תחלוף  309

 מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין  – 321

 –מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור

ראשוניות – 328  

 12 ) גילוי ופתתק 332

 חודשים( 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 
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(:ג'בנספח   

מחשוב – 043  

/ ת ציוד השכר מכירת/ רכישת/  -046   

  י מעבדה/ תיקונים/ התקנה שירות – 080

תחזוקת מערכותשירותי  – 089  

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי  יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 

 

 


