תנאי שימוש באתר לפרסום מכרזים והתקשרויות של המכללה האקדמית להנדסה אורט
בראודה (להלן" :המכללה") לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה
גבוהה) ,תש"ע – ( 0202להלן" :התקנות")

 .0כללי
1.1

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומיועד ,לפי העניין ,לשני המינים כאחד.

טרם הכניסה לאתר "מכרזים והתקשרויות של המכללה האקדמית להנדסה אורט
1.1
בראודה" (להלן" :האתר") ,ועוד לפני ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בשירותים או במידע
מכל סוג שהוא המוצע באתר ,יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים ,לרבות תכני האתר,
השירותים ואפשרויות השימוש המצויים והמוצעים באמצעותו (להלן" :תנאי השימוש").
תנאי שימוש אלה מסדירים את מערכת היחסים שבין המכללה ,לבין כל אדם ו/או ישות
1.1
משפטית שייכנס לאתר ו/או יבצע שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים הקיימים באתר או
שניתן לקבלם באמצעות האתר (להלן" :המשתמש").
המשתמש באתר מצהיר ומתחייב בזאת ,כי קרא את תנאי השימוש ,וככל שיבקש לבצע
1.4
שימוש באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו ,גם את התנאים הרלבנטיים לשימוש בכל אחד
מהשירותים כאמור ,כפי שיתעדכנו מעת לעת ,וכי הינו מסכים ומתחייב לפעול על פיהם ,מבלי
שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
המכללה רשאית לשנות ,את תנאי השימוש ,וכן את אופן הפעלת השירותים המוצעים
1.5
באתר ,מועדיהם וכו' ,עפ"י הוראות כל דין ,לרבות התקנות ו/או עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות להתעדכן ,בכל שינוי ו/או התאמה אותו תבצע
המכללה בתנאי השימוש .המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה,
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור ,לרבות בגין כל שינוי ו/או
התאמה שבוצעו לאחר אישור המשתמש את תנאי השימוש .שינוי ו/או התאמה כאמור ייכנסו
לתוקפם ממועד פרסומם באתר.
 1.6המכללה רשאית להפסיק את הפעילות באתר ,באופן חלקי או מלא ,לתקופה זמנית ו/או
קבועה ,בכל עת ,לצורך ביצוע תיקונים ו/או התאמות ו/או עדכונים ו/או שדרוגים ו/או כתוצאה
מהפרעות ,זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת
הטלפונים ,מכל מין וסוג שהן ,והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ,וכן יהיה
מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר להפסקת הפעילות המתוארת.
 1.7בכל סתירה ו/או אי התאמה ,בין תנאי השימוש לבין ההוראות המפורטות במסמכי כל
מכרז פומבי ספציפי אותו תפרסם המכללה באתר (להלן" :מכרז פומבי") ,יגברו ההוראות
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המפורטות במסמכי המכרז הפומבי.
בכל אי התאמה ו/או סתירה בין התכנים המפורטים באתר לבין תנאי השימוש ,יגברו
1.8
ההוראות המפורטות בתנאי השימוש.

.1

השירותים:

המכללה תאפשר לכל משתמש המעוניין בזאת ,להשתמש בשירותים המפורטים באתר,
1.1
כפי שיתעדכנו ע"י המכללה ,באופן ובתנאים אשר ייקבעו ע"י המכללה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,והמפורטים בתנאי השימוש .נכון למועד זה כוללים השירותים המסופקים במסגרת
האתר את המפורט בסעיפים  1.1.1 – 1.1.1להלן (להלן" :השירותים"):
 1.1.1עיון במסמכי מכרזים פומביים המתפרסמים ע"י המכללה באמצעות האתר,
בהתאם להוראות התקנות.
 1.1.1פרסום מידע והודעות בקשר עם בחינת קיומם של ספקים ומיזמים וכוונה
להתקשר עם ספק יחיד ו/או לביצוע מיזם ,בהתאם להוראות התקנות.
 1.1.1פרסום מידע והודעות בקשר עם מכרזים פומביים ובקשר עם החלטות פטור ,וכן
הודעות נוספות ,בהתאם להוראות התקנות.
תנאי לשימוש באתר ולקבלת השירותים המוצעים בו הוא הסכמתו המפורשת של
1.1
המשתמש לתנאי השימוש.
ביטול השירותים :המכללה תהיה זכאית לבטל את מתן השירותים ו/או לעכב את
1.1
אספקת השירותים למשתמש ,בכל מקרה בו לא מילא ו/או הפר המשתמש את
התחייבויותיו המפורטות בתנאי שימוש ,כולן או חלקן ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת
העומדת למכללה עפ"י תנאי השימוש כאמור ו/או עפ"י דין לרבות ומבלי לגרוע מזכויות המכללה
המפורטות בסעיף  1.5לעיל.

.1

עיון במסמכי מכרז פומבי והדפסתו:

בהתאם להוראות תקנה (11א) לתקנות ,כל משתמש המעוניין בכך יוכל לעיין במסמכי
1.1
המכרזים הפומביים אשר יתפרסמו באתר .המשתמש אף רשאי להדפיס באופן עצמאי את מסמכי
המכרז .משתמש אשר יהיה מעוניין להשתתף במכרז הפומבי וככל שהדבר יצוין במפורש ע"י
המכללה ,יוכל להגיש באמצעות מסמכי המכרז אשר הודפסו על ידו את הצעתו למכרז בהתאם
להוראות המכרז.
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מבלי לגרוע מהוראות סעיף  4העיון במסמכי המכרז הפומבי המפורסמים באתר והדפסתם
1.1
אינם כרוכים בכל תשלום.
 1.1עיון במסמכי המכרז הפומבי והדפסתם ,יתאפשרו בנוסף גם במשרדי המכללה ,בהתאם
ובכפוף להוראות המפורטות לשם כך בהודעה על המכרז הפומבי הרלבנטי המתפרסמת באתר,
בהתאם להוראות תקנה  11לתקנות .המכללה רשאית לגבות תשלום בגין הדפסת מסמכי המכרז
במשרדיה בהתאם לתעריפים הנהוגים במכללה.
אישורו של המשתמש את תנאי השימוש ,מהווה הצהרה סופית ,מלאה ובלתי חוזרת ,כי
1.4
ידוע למשתמש שעיון במסמכי המכרז והדפסתם אינם מאפשרים כשלעצמם השתתפות במכרז
פומבי .השתתפות במכרז הפומבי תתאפשר רק לאחר תשלום "דמי השתתפות" במשרדי המכללה,
בהתאם לפרסום במסמכי המכרז.
עיון במסמכי המכרז הפומבי והדפסתם באתר ובמשרדי המכללה ,יתאפשרו בפרק זמן
1.5
אשר ייקבע ע"י המכללה בהתאם להוראות המפורטות בהודעת המכללה על המכרז הפומבי
הרלבנטי.
המכללה רשאית לשנות את פרק הזמן הקצוב לעיון במסמכי המכרז ולהדפסתם .המשתמש
מוותר בזאת ,ויהיה מנוע ומושתק מהעלאת טענה ו/או תביעה ,בהקשר זה.
כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז הפומבי ,יצורף גם כחלק בלתי
1.6
נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי המכללה ובאתר ,באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת,
במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון
האמור.
 1.7המשתמש לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן ,לבצע כל שינוי ,מכל מין וסוג ,במסמכי המכרז
הפומבי (לרבות הבהרה שפורסמה במסגרתו).
העותק הכתוב של מסמכי המכרז הפומבי (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו) ,המופקד
בתיבת המכרזים של המכללה ,הינו העותק המחייב לצורך כל מכרז פומבי רלבנטי .עותק
המסמכים אותם הדפיס המשתמש באמצעות האתר או שאותם קיבל המשתמש במשרדי
המכללה ,לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של
העותק הכתוב למסמכי המכרז הפומבי הרלבנטי (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו),
שהופקד גם בתיבת המכרזים של המכללה.
כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון אותו תערוך המכללה מיוזמתה ו/או כמענה
1.8
לשאלות משתתפים במכרז ,יפורסמו באתר של המכללה .פרסום הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון
ו/או עדכון ,באמצעות האתר ייחשב כפרסום אשר הובא לידיעת כל אחד מהמשתמשים.
המשתמשים יישאו באחריות להתעדכן בעצמם ,בכל עת ,בנוגע לכל פרסום הבהרה ו/או שינוי
ו/או תיקון ו/או עדכון ,ובהתאם ,להגי ש את הצעתם לאחר ששקללו כל הבהרה ו/או שינוי ו/או
תיקון ו/או עדכון כאמור ,והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר ,וכן יהיו מנועים ומושתקים
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מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהם ,בקשר לכך.

.4

השתתפות במכרז פומבי ותשלום דמי השתתפות:

השתתפות במכרז פומבי כרוכה בתשלום דמי השתתפות בהתאם למפורט במסמכי המכרז
הפומבי ובהודעה על המכרז הפומבי הרלבנטי .עיון במסמכי המכרז והדפסתם ,כמפורט בסעיף 3
לעיל ,לא יאפשרו כשלעצמם ,בשום צורה ואופן ,השתתפות במכרז פומבי.

.5

פרסום הודעות באתר:

בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בתקנה (11א) ו 41 -לתקנות ,תאפשר המכללה לכל
5.1
משתמש המעוניין בכך ,להיכנס לאתר ולעיין ,ללא תשלום ,בהודעות שונות אותן תפרסם המכללה
באתר.
בהתאם להוראות תקנה (41ד) לתקנות ,תעמיד המכללה סיוע למשתמשים בהיבטים
5.1
המיכוניים הדרושים לצורך קריאת ההודעות שפורסמו באתר ולצורך זה בלבד.
לצורך קבלת סיוע טכני בלבד ,כאמור ,יוכל המשתמש לפנות באמצעות טופס מקוון באתר או
באמצעות טלפון שמספרו 44-1486487 :למנהל האתר ,בימי ב' בין השעות .11:44 – 41:44

.6

בעלות וזכויות קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני ,לרבות זכויות יוצרים ,זכויות ההפצה ,סודות מסחריים וכל
6.1
קניין רוחני אחר ,בין היתר ,בקשר עם המידע והשירותים המצויים באתר ,הינם בבעלות המכללה
בלבד ,או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר ע"י צדדים שלישיים – קניינם של צדדים
שלישיים אלה בלבד ,ולמשתמש לא תהיה בהם זכות כלשהי.
אין להעתיק ,להפיץ ,להכניס שינויים ,לשדר ,להציג בפומבי ,לשכפל ,לפרסם ,להנפיק
6.1
רישיון ,ליצור עבודות נגזרות מהמידע והנתונים המפורסמים באתר ו/או למסור לצד שלישי כל
חלק מהנ"ל ,בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המכללה בכתב ומראש .שמה של המכללה ,שם
המתחם של האתר וסימנים קנייניים (בין אם רשומים ובין אם לאו) של המכללה ,הינם קניינה
הבלעדי של המכללה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה ,בכתב ומראש.
המשתמש מתחייב לא להסיר ,להסתיר ,לנטרל ו/או לשנות כל הודעה שהיא ו/או סימנים
6.1
הקשורים לזכויות הקניין הרוחני ו/או לזכויות ולבלעדיות המכללה ,בין אם הודעות ו/או סימנים
אלה מוצמדים ,נכללים ו/או נקשרים בכל צורה שהיא בהם.
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.7

אחריות מוגבלת:

השירותים למשתמש יסופקו בהתאם למפורט בתנאי השימוש .במקרה בו המכללה לא
7.1
תצליח לספק למשתמש את השירותים מכל סיבה שהיא ,לרבות בשל מעשה ו/או מחדל של
המכללה ,או במקרה בו תבקש המכללה לשנות ו/או לבטל את השירותים בהתאם להוראות סעיף
 1.5לעיל ,באופן בו ייבצר ממנה לספק למשתמש את השירותים כמתחייב ממנה עפ"י תנאי
השימוש ,לא יהיה המשתמש זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור ,והוא
מוותר בזאת ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
מבלי לגרוע מזכויות המכללה עפ"י סעיף  7.1לעיל ,המכללה ו/או מי מטעמה ,לא יישאו
7.1
בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אובדן ,ישיר או עקיף ,לרבות פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים,
הפסד רווחים ,פגיעה במוניטין ,וכן בגין כל הפסד ו/או נזק כספי אחר ,הנובעים ו/או הקשורים בין
היתר ליכולתו של המשתמש להפיק תועלת מהשימוש באתר ובהתאמת השירותים לצרכי
המשתמש;
7.1

ידוע למשתמש ,כי השירותים וכל הקשור בהם מסופקים ע"י המכללה במצבם כפי שהם

ובכפוף לזמינותם ( As Isו .)As Available -המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא אחראי
באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ובשירותים או במידע המצוי באתר ,וכי ידוע לו ,כי
המכללה אינה אחראית ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לכל שימוש שהוא עושה בשירותים או במידע
כאמור.

.8

ש ו נ ו ת:

 8.1המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת ,כי ידוע לו שהאתר ,לרבות כל מידע והודעה הנשלחת
באמצעותו למשתמש ,מתבצע ומתנהל בכפוף להסכמתו המפורשת שניתנה לשם כך ובהתאם
לחבויות המוטלות על המכללה בתקנות.
ניהול האתר ומשלוח המידע וההודעות עפ"י תנאי השימוש לא ייחשבו ,בשום צורה ואופן ,כשיגור
דבר פרסומת בהתאם להוראות סעיף 14א' לחוק התקשרויות (בזק ושירותים) ,תשמ"ב1181-
(להלן" :חוק הספאם") ,ולא יטילו על המכללה כל חבות ו/או התחייבות כלפי המשתמש בקשר
ישיר ו/או עקיף עם חוק הספאם ,והמשתמש מוותר בזאת באופן סופי ,מוחלט ובלתי חוזר ,וכן
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד המכללה ,כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן
בקשר לכך.
 8.1במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע
בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל ,רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב
כנכון.
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 8.1בתי המשפט של מחוז חיפה ,יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין
המכללה למשתמש בקשר לתנאי השימוש.
על תנאי השימוש יחולו חוקי מדינת ישראל ,והם יתפרשו עפ"י חוקים אלה ויגברו על כללי
8.4
ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

