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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 תשע"גה'שבט ב' די
 5102ינואר, ב 52 

 
 המועצה להשכלה גבוהה

  2051/15 מספרשלבי -פומבי דומכרז 
 לרכישת שירותי מלונאות ואירוח

 
שירותירכישתלשלבי-דועורכתמכרזפומבי(המועצה"או""המל"ג":)להלןהמועצהלהשכלהגבוהה

הכלבהתאםובכפוף,"גכפישיהיומעתלעתהמללאורחיהמל"ג,עלפיצרכיבבתימלוןלינהואירוח

להוראותמכרזזהעלנספחיו.

הסף בתנאי העומדים ומלונות מלונות של רשתות פנים, תיירות שירותי במתן העוסקים ,מציעים

.להציעהצעותבמסגרתמכרזזהמוזמנים



 מבוא –פרק א' 
 כללי .0

בישראל .1.1 הגבוהה ההשכלה על הממונה הגוף היא במסהמל"ג המל"גגרת. תפקידיה ביצוע

אורחים ומחו"ל,מזמינה שונותמהארץ בפעילויות להשתתף ב, השתתפות כנסיםכגון

עליהםהיאממונהמכוחםיבמוסדותהמועצהובמוסדותאקדמאיביקוריםעריכתוועדותווב

 .1591-חוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח

להמל"ג .1.1 שהםמוגדרמבקשת כפי השירותים, רכושאת בסעיף פי6יםלהלן על זה, למכרז

 שיהיושיקולדעתהובהתאםלצרכיה, הכלכמפורטבמעתלעתכפי , מכרזזהלהלן.מסמכי

 .,אםבכללכיהמל"גאינהמתחייבתלרכוששירותיםבהיקףמינימאליכלשהו,מודגשומובהר

להסכםמסגרת,להלן,ע4,כהגדרתםבסעיףנותניהשירותיםהמל"גתחתוםעםכלאחדמבין .1.1

 "(.ההסכם":למכרזזה)להלןד'בנוסחהמצורףכנספח



 לשון הפנייה .5

מופניתלנשיםוגבריםכאחד.מטעמינוחיותבלבדמכרזזהההזמנהלהציעהצעותעלפימסמכי

זכר.נרשמההפניהבלשון

 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה .2

  52.0.5102יום ו' פרסוםהמודעהבעיתוןובאתרהאינטרנט

 05:11עד השעה  3.5.5102יום ה' מועדאחרוןלמשלוחשאלותהבהרה

  01.5.5102ה'  יוםלשאלותההבהרהג"המלמועדאחרוןלמענה

 01:11עד השעה  50.5.5102יום ה' מועדאחרוןלהגשתהצעות

יוםמהמועדהאחרוןלהגשתהצעות111תוקףההצעה

 

 

  

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף -במקרה של אי
 תאריכים המפורטים בטבלה זו.קובעים ה –מסמכי  המכרז או בנספחיו 
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 הגדרות .1

 

 www.che.org.ilבכתובת:ג"המלאתרהאינטרנטשל  -"אתר האינטרנט" 

מישהגישהצעתובמסגרתמכרזזה,עלפיהתנאיםהמפורטיםבו.  -" מציע"

חומר  -"הצעה"  וכל הבהרה וכל תשובה כל לרבות זה, למכרז מציע של תשובתו

ועדתהמכרזיםו/אומימטעמה,נוסףשהוגשעלידיהמציעבמענהלפניית

 ועדתהמכרזיםהחליטהלקבלה.וככלש

והבהרה  -"מסמכי המכרז"  תיקון וכל ההסכם, לרבות נספחיו, על זה מכרז מסמכי כל

תש המועדג"המלפרסם וטרם זה מכרז פרסום לאחר שתפרסם, ככל ,

 האחרוןלהגשתהצעות.

מסגרתהזוכהבמכרזזהונחתםעמוהסכםהמציעשהצעתונבחרהכהצע  -"נותן השירותים" 

  בנוסחהמצורףכנספחד'למסמכימכרזזה.

גם  -"נציג נותן השירותים" העניין"נציג המציע" יקרא ל–לפי הקשר כאיש שישמש ג"מלמי

מטעםנותןהשירותים

ביצועהשירותיםעלהמל"גמיאשר  -"המל"ג"נציג  הסמיכהאותולשמשכנציגהלעניין

לנותןהשירותיםפ והודיעהעלזהותו לנציגויתנאימכרזזה, או ג"המל.

 תהיהרשאיתלשנותאתזהותהנציגמעתלעת,לפישיקולדעתה.

ביצועבעבורג"המללקבלתומעםנותןהשירותיםזכאיהסכוםהכספיש  -"התמורה" 

פיםבהתאםלהצעתוכפיבפועלשלהשירותיםאשרהוזמנוממנו,בתערי

מכרזזה.הליכיאושרהבמסגרתש

עלידי  -"אורח"  מישעבורוהוזמנושירותיםמתוךסלהשירותיםנשואהסכםזה,

 .ובמימונההמל"ג

–חיפההעיר;עלשפתהיםאובאזורמרכזיאחרבעיר-תלאביבהעיר -"אתרי האירוח" 

;עירבמרכזה–בארשבעהעיר;עלשפתהיםאובאזורמרכזיאחרבעיר

  באזורתיירותיאומרכזיבעיר.–ירושליםהעיר

 .נוסחהמכרזלהלןב6כהגדרתםבסעיף  -"השירותים" 

 

 

  

http://www.che.org.il/
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 השירותים -'  בפרק 

 מהות ההתקשרות והיקפה .2

מעוניינתלבחורב .9.1 זוכההמל"ג מציע שירותיםבכלאחדמבין ארבעתלמתן האירוח.אתרי

 בכל הזוכה למציע האירובנוסף מאתרי המל"גחאחד תבחר , עוד הצעות)ארבעה(4עד

 .למתןהשירותיםותנוספ

דעתו .9.1 שיקול יותרלפי זהביחסלאתראירוחאחדאו להגישהצעהבמכרז כלמציערשאי

זה. מכרז לתנאי אחתובכפוף כל תבחן שונים, אירוח לאתרי הצעות הגיש אשר מציע

 חהאחרים.מהצעותיובנפרד,ללאקשרלהצעותיובגיןאתריהאירו

 

  ור השירותיםתיא .6

 
הכל שירותיםמשלימיםלשירותיםאלה, לינהוארוחתבקרוכן המל"גמבקשתלרכוששירותי

עלמנתנותןהשירותיםיהיהאחראילביצועןשלכלהפעולותהנדרשותכמתוארבסעיףזהלהלן.

.מודגשכיטלהלןבתנאיםכמפור,םאתכלשירותיהאירוחשידרשולהולאורחיהלספקלמל"ג

דרשבגיןמימהשירותיםהאמוריםיזהלהלןיהיהכלולבמחירהחדרולאת6כלהאמורבסעיף

:,אלאאםנאמרבמפורשאחרתבמכרזזה)לאמהמל"גולאמהאורח(עלותנוספתכלשהי

(luxury(אובדרגתיוקרה)first classבדרגהראשונה)שירותילינהוארוחתבוקרבמלונות .6.1

בלבד.

 .Executive Roomחדריםברמת .6.1

.(שולחןכתיבהוכיסא)פינתעבודהכלחדריכלול: .6.1

.(Wi-Fiאפשרותחיבורלרשתאלחוטית)בכלחדרתהיה .6.4

הבאים:אפשרותהאביזריםוהשירותים,ביןהשאר,אתשיכלול,למלוןיהיהטרקליןעסקים .6.9

בנייד,אינטרנטאלחוטי,עיתוניםיומייםפקסים,מכונתצילום,חיבורלמחשתוקבלמשלוח

,עסקייםו וכסאות, עבודה מצגותלהצגתטכניציודשולחן לכלוכיו"ב. תהיה גישהאורח

 .במלוןהמצויעסקיםהואפשרותשימושבטרקלין

 .6.6 להכיל שיכול זמין ישיבות חדר יהיה נייד,11במלון למחשב חיבור ובו לפחות משתתפים

ומדפסתש מסך ההזמנהמקרן, בעת דרישתה לפי המל"ג לרשות בכךיועמדו שיהיה ככל ,

צורך כן. ג"עלידיהמלככלשיתבקש,כמו כיבודלאורךכלשעותלחדרישיבותזהיסופק,

 ,ככלשתצייןזאתהמל"גבעתההזמנה.הישיבהוארוחתצהרייםבעלותשתסוכםמראש

השירותיםכאמור .6.6 ביצוע שיהאדרושלצורך שירותאחר בדרגתאיכל המקובל פי על רוח,

 .מסוגזה

 

 יקראו להלן כולם יחד "השירותים". זה 6המפורטים בסעיף כלל השירותים 
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 תנאים כללים לביצוע השירותים .3



 חויבכדלקמן:ינהגויבמשךכלתקופתההתקשרות,מצהירומתחייבבזהכינותןהשירותים

זה,הואיחזיקכיבכלעתבמהלךתקופתההתקשרותעלפיתנאימכרז,נותןהשירותיםידאג .6.1

עם בקשר דין, הוראותכל פי כאלהעל שידרשו ככל רישיון וכל אישור כל היתר, כל בידו

השירותיםידאגשלאלהתקשרעםספקי נותן זאתועוד, זה. ביצועהשירותיםנשואמכרז

ל יגרום ולא אחרים שירותים נותני ו/או נותניג"מלמשנה ו/או ספקים עם להתקשר

כנדרשעלפיתנאיכלדין,אוהיתרבכפוףלבדיקתוכיאלהאוחזיםברישיוןשירותים,אלא

 בקשרעםהשירותיםנשואההתקשרותעמם.

 עשהכלהדרושלשםביצועהשירותיםבאופןמקצועי,מיטביויעיל,במלואםובמועדם.י .6.1

בחזקתי .6.1 והמשאביווברשותוחזיק הכלים הציוד, האמצעים, כל את מלאה, בזמינות ם,,

 .ג"המלהדרושיםלשםביצועכלהשירותיםבאופןמקצועי,מיטביויעיל,לשביעותרצון

בידי .6.4 וחזיק עת תקפותבכל ביטוח המפורטותפוליסות הדרישות את במדוייק התואמות ,

 .במכרזזהעלנספחיו

חשבונו .6.9 על אחראי, ,יהיה לרבות זה במכרז הנדרשים השירותים מכלול כללביצוע ביצוע

ב לקיומהםהקשור הדרוש נהליםוכל פי על וזהיר, קפדני גבוה, מקצועי בסטנדרט והכל ,

 טחוןהנדרשיםוהמקובליםובכפוףלהוראותכלדין.יהבטיחותוהב



 

  



 

5 
 

 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 תנאי הסף  - 'גפרק 

 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז –תנאי סף  .8

.הצעהאשריסודייםוהכרחיים,צטבריםמהינםתנאיסףבסעיףזההתנאיםהמפורטיםלהלןכל

.פסלית–לאתענהעלמימהתנאיםהמפורטיםלהלן

המציעיגישאתהצעתהמחירבש"חללאמע"מבטופסהצעתהמחירהמצורףהמסומןנספח .1.1

הצעת"-עליהירשםשםהמציעונפרדתוסגורהג'כשהואמלאעלפיהנדרשוחתוםבמעטפה

 ."1111/11בימספרמכרזפוממחיר

לניהולביתהמלון.צילום1561-המציעאוחזברישיוןעסקתקףלפיחוקרישויעסקיםתשכ"ח .1.1

 מאושרשלרישיוןהעסקיצורףלהצעתושלהמציעלשםהוכחתעמידתובתנאיזה.

המלוןהמוצעהינובדרגתתיירותראשונהאוגבוההממנה.להוכחתעמידהבתנאיזהיצורף .1.1

 מתאים.אישור

המלוןמחזיקבאישורכשרותתקףמאתגורםמוסמך.להוכחתעמידהבתנאיזהיצרףהמציע .1.4

 להצעתוצילוםמתאיםלמקורשלתעודתכשרותתקפה.

העסקתעובדיםזרים,כדיןותשלוםשכרמינימוםכנדרשבדברע"יהמציעחתומההתחייבות .1.9

חשבונות,תשלוםחובותמס,שכרמינימוםציבוריים)אכיפתניהולחוקעסקאותגופיםלפי

 .'הנספחכבנוסחהמצ"ב,1566-והעסקתעובדיםזריםכדין(התשל"ו

 .1.6 של קיומם פי על ציבורייםאישורים גופים עסקאות ותשלוםחוק חשבונות ניהול )אכיפת

 התשל"ו מס(, חשבונות(;–1566חובות פנקס ניהול על ואישור מס ניכוי העתק)אישור

 שוריםיצורףלהצעתהמציעכהוכחהלעמידהבדרישותתנאיסףזה.האי

 .כנספחו'ב"בנוסחהמצדיןוביטוחים,כלשלהיתריםעלפיםקיומלענייןחתוםתצהיר .1.6

)להלן:1111–(,התשס"ג19עלמציעהעונהעלהדרישותלתיקוןלחוקחובתמכרזים)מספר .1.1

לחוק המכרזים"התיקון לעניין בעסקים"(, נשים העסקעידוד לפיו ותצהיר אישור להגיש ,

"עסק";"עסקבשליטתאישה";"אישור";הואבשליטתאישה)עלמשמעותםשלהמונחים:

לחוק התיקון ראה המכרזיםו"תצהיר" (. לחוק התיקון פי שקלולהמכרזיםעל לאחר ,

הגבוהה התוצאה שהיא זהה משוקללת תוצאה יותר או הצעות שתי קיבלו אם התוצאות,

ההצעההאמורהכזוכהבמכר תיבחר ההצעותהיאעסקבשליטתאישה, ואחתמן זביותר,

 "תצהיר".-ובלבדשצורףלהבעתהגשתה,"אישור"ו
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 התמורה -' דפרק 

 מהתשלוהתנאים להתמורה ו .5

בגיןלינהליחידוידמורההמבוקשתעלפרטבטופסהצעתהמחירנספחג'אתהתיהמציע .5.1

)להלןהמחירלאיכלולמע"מ.)כוללסוףהשבוע(לכלימותהשבועללילהכוללארוחתבקר

 "(.התעריף המבוקש"–

יולי .5.1 בחודשים לינה תשולם-בגין פסח, המועד חול או סוכות המועד חול בימי אוגוסטאו

 מהתעריףהמבוקש.11%עדתוספתבשיעורשל

 .5.1 לינהשלאדםנוסףבחדר מהתעריף19%עדתוספתבשיעורשלישלםהאורחלמלוןבגין

 המבוקש.

 ואילך,לאישולםתשלוםנוסףכלשהו.14:11בגיןקבלתהחדרלרשותהאורח,מהשעה .5.4

 .5.9 בגין בשעהקבלהמוקדמתשל לרשותהאורחהחל 11:11החדר ישולם14:11ועדהשעה

 .עבורלילהמהתעריףהמבוקש11%עדתשלוםנוסףבשיעורשל

ישולםתשלום11:11ועדהשעה11:11בגיןפינוימאוחרשלהחדרע"יהאורח,אחריהשעה .5.6

 עבורלילה.תעריףהמבוקשמה91%עדבשיעורשל

,ובלבדשהודעתהביטולנמסרהלביתהמלוןלאיאוחרתלינהלאיהיהחיובבגיןביטולהזמנ .5.6

 שעותקודםלתאריךשהוזמן.14-מ

שנמסרהלפחות .5.1 הזמנהשלחדרישיבות, הודעתביטול לאימים14בגין המוזמן מהמועד

מהמועד,ישולמוימים6ימיםעד14תוךיהיהחיובכלשהו.בגיןהודעהכאמורשנמסרהב

של בשיעור ביטול 19%עדדמי המבוקש. פחותמהתעריף שנמסרה כאמור הודעה בגין

 ועד ימים של4משבעה ביטול דמי ישולמו המוזמן מהמועד ימים מהתעריף41%עד

ימיםמהמועדהמוזמןישולמודמי1ימיםועד1.בגיןהודעהכאמורשנמסרהביןהמבוקש

 מהתעריףהמבוקש.61%עדטולשלבי

ביצוע .5.5 במועד שיעורו לתשלוםסכוםהתמורהבתוספתמע"מכפי יהיהזכאי השירותים נותן

 התשלום.

 לאיתווסףתשלוםמע"מלתעריףהמבוקש.–תושבחוץבגיןשהותושלאורחשהינו .5.11

 .5.11 תשלום כי, בזה המבוקשמובהר מכלוהתעריף עבור והכולל התשלוםהמלא למהווהאת

 השירותיםהשירותיםהמבוצעיםע"י נותן לרבותכלהמיסים)למעטמע"מ(, שכרעבודה,,

 עליות, וסוגשהוא.הוצאות, היהילאנותןהשירותיםוכלתשלוםוהוצאהאחרתמכלמין

מהשירותיםשה שירותכלשהו בגין לתשלוםנוסף אנדרשלמלאםבהתאםלמפורטוזכאי

 .במסמכימכרזזה

השירותיםאוכלחלקלעכבביצועושלכלתשלום,במקרהבולאבוצעותהרשאיהיתג"המל .5.11

.כנדרשמהם לוותרעלהשירותיםשלאבוצעוולהפחיתאתתרשאיג"המלהיהתלחלופין,

 .נותןהשירותיםערכםמהתשלוםשיפרעלידי

ניתבוהחשהימיםמהמועדבואושר11בתוךמצאלמל"גוכנגדחשבוניתשתהתשלוםיבוצע .5.11

 .ג"המלעלידינציג
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 תנאי ההתקשרות –' הפרק 

 

 אומדן היקף ההתקשרות  .01

 .11.1 כ1111בשנת של סכום המועצה 491,111-הוציאה ומלונאות₪ אירוח שירותי  על

.איןבאומדןזהזומשוםהתחייבותכלשהיאלסכומיםאולהיקף("האומדן"-)להלן

,תההתקשרותעלפיתנאימכרזזההשירותיםשירכשובפועלעלידיהמועצהבמסגר

ירכשו בכלל אם בלבד הערכה לצורך ניתן האומדן דרך.ו. בכל עליו להסתמך אין

מינ בהיקף שירותים לרכוש מתחייבת אינה המועצה כי כלשהוימודגש אםמאלי ,

 .בכלל

המציעהזוכהמתחייבלבצעאתהשירותיםהנדרשיםבכלהיקףשיידרש,בתנאיםעל .11.1

 .מכרזפיהםזכהב



 תקופת ההתקשרות .00

הסכםהעלג"המלתהיהלאחרחתימתנותןהשירותיםתחילתמתןהשירותיםעלידי .11.1

 המצורף כנספח זהד' למכרז הוסיומ, 11בתום )להלן המועד מאותו –חודשים

 ."(תקופת ההתקשרות הראשונה"

תברירה)אופציה(,בהודעהבכתבומראש,להארכתתקופ-בלבדשמורהזכותג"מלל .11.1

ארבעלתקשרותהה תקופות התקשרות של לסך ועד אחת כל שנה בנות 9נוספות

לעשותשימושבזכותתרשאיתהיהג"המל."(זכות הברירה"–)להלןשניםבסךהכל

 ממנה, חלק בכל או שנתקבלוהברירה מהשירותים רצונה שביעות למידת בכפוף

מכרז להוראות בהתאם השירותים מנותני אחד מכל בפועל לצרכיזה, ,הבכפוף

לאישורהתקציבמדישנהבשנה,למגבלותהתקציב,להוראותכלדיןלרבותהוראות

התשנ"ב המכרזים, חובת ה1551-חוק ולהוראות מכוחו שהותקנו סכםהוהתקנות

 .למכרזזהד'נספח

להביאאתההסכםלידיגמרכולואוכלחלקממנותוךתקופתתהיהרשאיתג"המל .11.1

 מכלסיבהשהיא.,ימיםמראש11 תראהשלההסכםבה

,אובמקרהשלביצועפשענותןהשירותיםבמקרהשלהפרהיסודיתשלההסכםמצד .11.4

 ידו ג"המלתהיה–על לאחייבת אתההסכםרשאיתאך ולבטל ללאהתראהמייד

 מוקדמת.

לעיל,בין11.1,ביןמכחהאמורבסעיףג"המלידי-בכלמקרהשלביטולההסכםעל .11.9

לפצותאתג"המלחובהעללאתהיה,מכלסיבהשהיאובין11.4מכחהאמורבסעיף

אולשלםלותשלוםמכלסוגומין,למעטהתמורההקבועהבהסכםנותןהשירותים

 .ביטולההסכםמועדההודעהבדברעדלבפועלעבורהשירותיםשסיפק

כי .11.6 השירותים,מובהר לואיננותן להארכתההסכםמעבר קופתההתקשרותתזכאי

כבכלעניין–לפעולבענייןזהתהיהרשאיתג"המל.ג"המלאלאבהסכמתהראשונה,

 הועלפיצרכיה.בהתאםלשיקולדעת–אחר
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 

 היררכיה בין מסמכי המכרז .11

למכרזזהועלפיתנאיו.מודגשומובהרכי,ד'ההתקשרותהינהבאמצעותההסכםנספח .11.1

 ובהתאםלכךמהוותחלקבלתינפרדממנו.הוראותמכרזזההינןנספחלהסכם

 .זהאתזהמשליםאחדכמסמך(נספחיועל)לוהמצורףההסכםואתהמכרזאתלראותיש .11.1

שניביןליישבמאמץיעשהההסכםנוסחלביןהמכרזנוסחביןסתירהשלמקרהבכל .11.1

הנוסחים נוסחיגברההסכםנוסחלביןהמכרזנוסחביןליישבניתןלאשבהןבנסיבות.

המכרז ההסכם נוסח הכתובוכנוסחהמציעיםאתהמחייבכנוסחזהנוסחויראועל

 .בהסכם

 

 ת זוכה ובחירת כשירים נוספים, ביחס לכל אחד מאזורי האירוחבחיר .02

.11.1 זה, מכרז הליכי סיום מאזוריעם אחד כל בגין הזוכה המציע על המכרזים ועדת תכריז

בנוסף,האירוחוהואיהיהנותןהשי איזוראירוח. ביחסלאותו כהגדרתובמכרזזה, רותים,

כשיריםנוספיםביחסלכללארבעהתכריזועדתהמכרזיםעלכשיריםנוספים,בסדריורד,עד

 אחדמאזוריהאירוח.

תפנההמל"ג.11.1 זה, השירותיםנשואמכרז מסוג הזמנתשירותים, לבצע תבקשהמל"ג כאשר

באו השירותים אתלנותן למל"ג לספק השירותים נותן היה יכול לא אירוח. איזור תו

 ידה השירותיםהמבוקשיםעל חלקם, סיבהשהיא,כולםאו מכל ידה, המבוקשעל במועד

אתלספקהכשירהשנייוכלשניברשימה,בהתאםלהצעתו.לאשמדורגכתפנההמל"גלכשיר

תפנההמל"גלכשיר-לידיהמל"גבמועדהמבוקשע,כולםאוחלקם,השירותיםהמבוקשים

 השלישיוכןהלאה.שדורגבמקום

השירותים.11.1 לנותן כתובה הזמנה תוציא עלהמל"ג שבוצעה הספציפית להזמנה המתייחסת ,

 ידה,בהתאםלתנאימכרזזה.

 

 בלעדיות העדר .01

שירותים, לרכוש המל"ג את להגביל כדי זה במכרז באמור אין כי, בזה ומובהר מסוגמודגש

השירותיםנשואמכרזזה,מאתנותנישירותיםאשרלאזכובמכרזזה,וזאתבמקריםבהםתבחר

מאפייניםי שירותיםבעלי לרכוש זהיהמל"ג מכרז פי על השירותיםהנבחר נותן אשר חודיים,

אינומסוגללספקםו/אובמקריםבהםתבחרהמל"גלרכוששירותיםברמהמלונאיתגבוההמזו

גדרתבתנאימכרזזה,ו/אובמקריםבהםידרשולמל"גשירותיאירוחבאיזוריאירוחאחרים,המו

והכללפישיקולדעתההמוחלטשלהמל"ג.בחרההמל"גלרכוששירותיםכאמורבסעיףזה,שלא

 מנותןהשירותים,לאתהיהלנותןהשירותיםכלטענהו/אודרישהו/אותביעהבקשרלכך.
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 כי בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכההלי – 'ו פרק
 

 אמות המידה לקביעת ניקוד האיכות  .02

ובהתאםלמשקלהיחסיהקבועבצידהשלכלאיכותההצעהתבחןלפיאמותהמידההמפורטותלהלן

.מודגשכיהמל"גתהיהרשאית,אךלאחייבת,לבקרבבתיהמלוןכדילהתרשםמהם,טרםאחתמהן

 :לחלקממנוהניקודאוכמלואמתן

 .19.1 תיירותי מאתר הליכה במרחק המלון בית ממיקום ו/או המרכז ביתעיר של קרבתו וכן

תנועהמרכזייםהמאפשריםנגישותגבוההאלהעירומחוצהלה אלצירי -המלון  11עד

 נקודותאיכות.

המלון .19.1 חדרי ונוחות איכות עיצוב, דוגמת המלון, מתקני של הכללית והרמה התחזוקה

בחדרכורסא/אכיס) טרקליןושולחן וכד'(; מסך מקרן, ישיבה, )שולחן הישיבות וחדרי )

בריכה(, חדרכושר, בר, אזוריםציבוריים)לובי, אמצעיםטכנולוגייםוכד'(, עסקים)גודל,

רמתההקפדהשלביתהמלוןעלאווירה,רמתהניקיון,שירותצוותהמלון,איכותהאוכל,

נקודותאיכות.41עד-הפרטיםהשונים

בהירותוברורות,עדכניותלהוכחתעמידתובתנאיזהיצרףכלמציעסטמפורטשלתמונות

האיזוריםהציבוריים, העסקים, טרקלין לוביהמלון, הלינההמוצעים, המראותאתחדרי

האוכל. וחדר המלון אורחי לרשות העומדים האפשרותהמתקנים שמורה תהא למועצה

וכלמתקןאוחדריהישיבות,טרקליןהעסקים,אתהחדריםמקרובולבחוןלבקרבמלונות

 .אזוראחרשלהמלון

השניםשקדמולמועדפרסום9במהלךמהותיתאשרנבנהאושופץמלוןבמבנההימצאותה .19.1

 נקודותאיכות.11עד–עריכתמכרזזה

 עומדבו.להוכחתעמידתובתנאיזהיצרףהמציעאתהמסמכיםהמעידיםכיהוא

א .19.4 לאורחיו המציע הצעתםמלון הגישו אשר האחרים למלונות ביחס נוספות טרקציות

 נקודותאיכות.11עד-מהאורחבמכרזזה,לרבותבעבורתשלוםנוסף

 

 תהליך בחירת המציע הזוכה  .06

:בחרבהתחשבבאמותמידהשלמחירואיכותההצעהעלפיהפירוטלהלןיההצעההזוכהת

.לעיל1המפורטיםבסעיףהסף-תנאיבדרישותההצעותעמידתןשלקתיבד-לב הראשוןבש .16.1

 תפסלנה.-בתנאיהסףתעמודנההצעותשלא

ההצעות-בשלב השני 2.616 איכות תיבדק המידה. לאמות בהתאם יקבע האיכות ניקוד

 .לעילעלתתיסעיפיו19בסעיףהמפורטות

בציוןההצעות–שלישיבשלב ה .16.1 ביחדעםהצעתינוקדו משוקללהכוללאתציוןהאיכות,

 :להלןהבהתאםלנוסחהמחירהמוגשתבמעטפהנפרדת,

 11% – ציון איכות 

 הבאה:האשריחושבעלפיהנוסח, 61% –ציון מחיר 

הזולהביותרהתעריףהצעת

    הצעתהמחירהכוללתהנבדקת

  

 X .6%   
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 מינהלה -פרק ז' 

 

 זפרסום מסמכי המכר .03

  www.che.org.il :בכתובתג"המלמתפרסמיםבאתרהאינטרנטשלזהעלנספחיו,מכרזמסמכי

שלוחלבצערישוםמוקדםבדרךשלמ,מציעהמורידאתמסמכיהמכרזמאתרהאינטרנטעלחובה

המצורףפרטיהמציעטופסבאתפרטיוהמלאיםmechrazim@che.org.il לכתובתדוא"ל:

 המכרז.כנספח א'ומסומן בקשותלמסמכי לשלוח שלא מתבקשים הפוטנציאליים המציעים

 לאישורקבלתהטופסאלאלוודאקבלתהמיילבאמצעות"אישורקריאה".

שלאמציע-הבמכרזזהואולםרישוםמוקדםכאמורלעילאינומהווהתנאימוקדםלהגשתהצע

בדבר,אשרימסרולמשתתפיםהאחרים,ועדכוניםהודעותקבללאי-בצערישוםמוקדםכנדרשי

,דברהעלוללגרועמיכולתולזכותבמכרז,בהעדרהפרטיםהנחוצים,אואףלהביאלפסילתהמכרז

 מצי-הצעתו שיידרשו. ככל עמידהבתנאיםנוספיםשיידרשו, אי עשלאישלחטופספרטיבשל

גבענייןזה."מציעכנדרשבמסמכימכרזזה,לאיוכללהעלותכלטענהכנגדהמל

 

 הבהרות ושינויים .11

דוארהלכתובת05:11שעה ב 3.5.5102יום ה' ניתןלהגיששאלות/הבהרותבכתבעדליום .11.1

 2101206-15בלבד.ישלוודאקבלתהמיילבטלפוןche.org.ilchrazimme@אלקטרוני:ה

 .15-2101281או 

 בלבדבמבנהשלטבלהכמפורטלהלן:wordהשאלותיוגשובפורמטשלקובץ .11.1

השאלה/בקשתההבהרהמספרהסעיףבמכרזמס'סידורי









 

הא .11.1 באתר יפורסמו לשאלות/הבהרות שלינטרנטהתשובות תיאורו או שמו ציון ללא ,

.באחריותםהבלעדיתשלהמציעיםלעקובאחרפרסומיהתשובותבאתר.יובהרכיהפונה

 את תחייבנה באתר שיפורסמו בכתב תשובות רשאיתהג"המל.ג"המלרק לפרסםתיה

 ראהבכךצורך.תבאתרהאינטרנטיותרמקובץהבהרותאחד,אם

בהירויות .11.4 אי שימצא המכרזמציע מסמכי בין כלשהן התאמות אי ו/או סתירות ו/או

פגםאחרבהם, התאמהו/או כלאי הוראותשונותמהוראותיהםו/או בין השוניםו/או

 בכתב יפרטם זה הליך פי על הבהרות למתן בקשה מנוע-במסגרת יהא הוא אחרת

םאחריםכאמור.מלהעלותבעתידכלטענהבדברסתירותו/אואיהתאמותו/אוכלפגמי

 הסר איספקלמען ו/או סתירות ו/או בהירויות אי לגבי והמחייבת הסופית הפרשנות ,

 .המל"גידי-התאמותכאמורתקבעעל

נפרד .11.9 בלתי חלק מהוות האינטרנט, באתר שיפורסמו ההבהרה, לשאלות התשובות

המכרז. עממסמכי שפורסם הבהרות קובץ כל של תדפיס להצעתו יצרף מציע ידי-לכל

 חתוםעלידימורשיהחתימהשלהמציעבראשיתיבות.וא,כשהג"המל

http://www.che.org.il/
mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

להכניסשינוייםותיקוניםתרשאיג"המל .11.6 להגשתהצעות, אחרון קודםלמועד עת, בכל ,

ביוזמת המכרז, והתיקונים,הבמסמכי השינויים המשתתפים. לשאלות בתשובה או

שלחושכתבלידיעתםשלהמשתתפיםכאמור,יהווחלקבלתינפרדמתנאיהמכרזויובאוב

 .)נספחא'(טופספרטימציע

בכלמקרהשלאי,מובהר .11.6 קובץהבהרות-כי לבין נספחיו התאמהביןמסמכיהמכרזאו

יגברהאמורבקובץההבהרותו/אותיקוניםכאמורבסעיףזהעלתתסעיפיו /התיקונים,

הםאיהתאמה,יגברידוישבינאח/תיקונים.היהופורסםיותרמקובץהבהרותלפיהעניין

 הקובץשפורסםבמועדהמאוחר.

 

 מבנה ההצעה והמסמכים המצורפים לה .15

תוגשנהבאופןהבא:זהההצעותלמכרז

 .15.1 הצעתהמחירלמעטמעטפהאחתשתכילאתכלהמסמכיםשהגשתםנדרשתבמכרזזה,

 ".0מספר מעטפה )נספחג'(.עלגבימעטפהזותרשמנההמילים"

נספחג'בלבד.עלגבימעטפהזותרשמנה–מעטפהשנייהשתכילאתנספחהצעתהמחיר .15.1

להלן,יוכלמציע11.1בהתאםלאמורבסעיף".הצעת המחיר – 5מעטפה מספר המילים"

ובלבדשעלכלמעטפהכזומצוייןלאיזהאזוראירוחהיא להגישמספרמעטפותכאלה,

 מתייחסת.

ומודגש .15.1 מובהר מספר במעטפה המוגש לחומר לצרף אין כי מידע1בזה או מסמך כל

 מספר מעטפה ג', )נספח המחיר להצעת כאמור1הקשור והצעה עליה, המצביע ו/או )

 תיפסל.

מכרז פומבי עליהירשםו1ומעטפהמספר1אתמעטפהמספרמעטפהאחתגדולהשתכיל .15.4

ס שירותי מלונאות ואירוח 15/5102מספר  שום המציעללא של זיהוי :)להלןימני

 ."(מעטפת ההצעה"

 עותקים:1מעטפתההצעהתכלולאתכלהמסמכיםהבאיםבמקורועוד .15.9

כשהואחתוםבידימורשיהחתימהנספחב'למכרזזה.–טופס הגשת הצעה .15.9.1

הטופסימולאבקפידהובאופןברור.כלמציעיפרטבאופןמפורששלהמציע.

 אתרי מבין לאיזה להגישבטופס רשאי מציע כל הצעתו. מתייחסת האירוח

הצעהלאתראירוחאחדאויותר.מציעאשרהגישהצעהליותרמאתראירוח

תבחןכלאחתמהצעותיובנפרד,לגופה,בליקשרלהצעותיוהאחרות.–אחד

אתרי למספר ביחס שירותים כנותן מוכר להיות עשוי מציע לכך, בהתאם

וי,אירוח יתכן שירותיםביחומאידך, כנותן אךלאסוכר לאתראירוחאחד

 יבחרכנותןשירותיםביחסלאתראירוחאחר.

 .15.9.1 וצורפוהנספחים למכרזכל הנדרשים הפרטים כל בהם שמולאו לאחר זה,

להםהאסמכתאותהנדרשות,כשהםחתומיםעלידיהמציע,באמצעותמורשי

יןאורואהחשבון,מקוםד-החתימהשלו,כדין,וכשהםמאומתיםעלידיעורך

 שישדרישהלכך.

 כלהאסמכתאותלהוכחתעמידתהמציעבתנאיהסףהנדרשיםבמכרז. .15.9.1

'עלנספחיוכשהואדהמצורףלמסמכימכרזזההמסומןנספחנוסח ההסכם .15.9.4

 בחתימהמלאה.ימורשיהחתימהשלהמציעחתוםעליד
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 ועמוד.עלכלעמודבראשי תיבותכשהםחתומיםכל מסמכי המכרז .15.9.9

מציעהמגישהצעהליותרמאיזוראירוחאחד,יצייןויפרטזאתבטופסהגשת .15.9.6

 ב')ההצעה אישורי(נספח יצויינו האמור בטופס לכך. המתאים במקום

המסמכים כל לטופס ויצורפו ההצעה מתייחסת אליהם השונים האירוח

ההצעה. מתייחסת עליהם האירוח מאיזורי אחד לכל ביחס הנדרשים

אשראינםהמס פעםימכיםהנדרשים, יחודייםלאישוראירוחמסוייםיוגשו

 .אחתויראואותםכאילוהוגשובנפרדלגביכלאחדמאיזוריהאירוח

כל .15.6 ללא במדויק, זה, מכרז לדרישות בהתאם ומוגשות ערוכות תהיינה ההצעות

 של חסרונם ו/או זו, בדרישה עמידה אי שינויים. או תוספות מסמכיםהסתייגויות,

 שצירופםנדרש,עלוללהביאלפסילתההצעה.

 

 אופן הגשת הצעה ומועדי ההגשה .51

יגיש .11.1 יותרמאתראירוחאחד, לגביכלאתראירוחמציעהמבקשלהגישהצעהבגין

 מעטפה מחיר הצעת ובה נפרדת כאמור 1.1בסעיף גבילעיל, על בבירור ויציין

 האירוח היאמתייחסתאהמעטפהאתשםאתר עבורליו בהצעתמחיר מדובר וכי

.אתרזה

 .11.1 בסעיף כאמור הוכנה אשר ההצעה מעטפת להגיש15את יש סגורה, כשהיא לעיל,

ולהכניס של המכרזים תיבת בג"המללתוך הנמצאת , ברחובג"המלמשרדי

 ירושלים41ז'בוטינסקי , מיום יאוחר עד1101:עד השעה  50.5.5102יום ה' לא

תיבתבתוך .הימצאותההצעה"(מועד האחרון להגשת הצעותה":)להלן 11:11השעה

הצעהשלאתמצאבמועדהנקובהמכרזיםנכוןלמועדזההיאבאחריותהמציעבלבד.

 .לאתידון-לעילבתוךתיבתהמכרזיםשלמכרזזה

יןהמועדהאחרוןלהגשתהצעות,בימיםא'עדה'בלפניניתןלהכניסהצעותלתיבה, .11.1

 ,ערביחג,חגיםוימיחולהמועד(.שבתון)למעטימי 06:11ד ע 8:11שעותב



 תוקף ההצעה .50

יוםמהמועדהאחרוןלהגשתהצעות.111הצעהשהוגשהבמסגרתמכרזזהתעמודבתוקףלמשך

יאריךהמציעאתתוקףהצעתו,עדלקבלתהחלטהסופיתבדברהמציע-ג"המלבקשזאתתהיהו

 הזוכהבמכרזזה.
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 תנאים כלליים – פרק ח'

 

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז .11

בפרוטוקולועדתהמכרזיםובמסמכי .11.1 לעיין ועדתהמכרזיםתאפשרלמציעשהפסידבמכרז,

 בתקנה לקבוע ובכפוף בהתאם הזוכה, התשנ"11ההצעה המכרזים, חובת לתקנות )ה( -ג

 ,ובהתאםלהלכההפסוקה.1551-תשנ"חה,בהתאםלחוקחופשהמידע,1551

 .11.1 )להלן עסקיים סודות ו/או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור –מציע

סיום"סודייםה חלקיםה" לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו ,)

 המכרזינהגכדלקמן:

 .11.1.1 הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין אותם ויסמן וחד ברור –באופן

 .משמעי

ההצעה .11.1.1 למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע

מציעשסימןחלקיםבהצעתוכסודייםלעיוןמציעיםאחרים,אםיוכרזכזוכהבמכרז.

תו,אשרלאסומנו,לעיוןמציעיםיראואותוכמישמסכיםלמסירתשארחלקיהצע–

 אחרים.

סימוןחלקיםבהצעהכסודייםמהווההודאהבכךשחלקיםאלהבהצעהסודייםגם .11.1.1

העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן האחרים, המציעים של בהצעותיהם

 בחלקיםאלהשלהצעותהמציעיםהאחרים.

המצי .11.1.4 של העיון זכות היקף הדעתבדבר שיקול ועדתהמכרזיםיודגש, של עיםהינו

ל בהתאם זה בנושא תפעל אשר בלבד, המידה-דיניהוראות ולאמות המכרזים

 המחייבותרשותמנהלית.

שהזוכה .11.1.9 הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה

הגדירםכסודיים,תיתןעלכךועדתהמכרזיםהתראהלזוכה,ותאפשרלולהשיגעל

 הבתוךפרקזמןההולםאתנסיבותהעניין.כךבפני

למציע .11.1.6 המכרזים ועדת כך על תודיע ההשגה, את לדחות המכרזים ועדת החליטה

הזוכהבטרםמסירתהחומרלעיונושלהמבקש.



 יםכלליתנאים  .52

מציעהמגישהצעהיחדעםאחרים,לאניתןלהגישהצעהמשותפתלמספרמציעים. .11.1

ובובלבדיראוהאחראילכלדברהנוגעלמכרזזה.הצעהיצייןבמפורשמיהואהמציע

תהיהועדתהמכרזיםרשאיתלפסלהמטעם–שלאתצביעבמפורשעלזהותהמציע

 זהבלבד.

 .לבחורבהצעההזולהביותרו/אובהצעהכלשהיתמתחייבהאינג"המל .11.1

הזוכהלאהלעצמתשומרג"המל .11.1 אתהזכותלהפסיקאתההתקשרותבאםהמציע

במהלךסי שהתבקש כפי הזמנים בלוחות עמד לא או הנדרשים השירותים את פק



 

14 
 

 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

השירותים. קבלת כי, תהלבדג"המלמודגש עמד באם השירותיםקבע נותן

תהיהבענייןזהג"המלשלהבהתחייבויותיועלפיתנאימכרזזהעלנספחיו.החלטת

 סופית.

בהצעההלעצמתשומרג"המל .11.4 כלל להתחשב שלא הזכות סבירהאת בלתי שהיא

 תנאיה, שהיאחסרהמבחינתהמחירלעומתמהותההצעה, התייחסותמפורטתאו

 שלדעת המכרז, מסעיפי לגרועג"המללסעיף מבלי כדבעי. ההצעה הערכת מונע

ל השמור הדעת שיקול מועצהמהיקף רשאיתג"המל, בהצעהתהיה לבחור שלא

 תואם אינו ו/או סביר אינו בה הנקוב דרישותשהמחיר את ו/או השוק תנאי את

באופןשישבוכדיג"המלהמכרז,והכלביןאםהמחירגבוהמדיאונמוךמדי,לדעת

ביכולתוהמעשיתשלהמציעלבצעאתהתחייבויותיובאופןהתואםאתספקלהטיל

 דרישותמכרזזה,לרבותהעמידהבהיקףהתקציביהמאושר.

זכותג"המל .11.9 על זההשומר מכרז מהשירותיםלבטל חלק ביצוע על לוותר או

המפורטיםבובכלעת,לרבותלאחרהמועדהאחרוןלהגשתהצעות.במסגרתשיקול

להתחשב,ביןהיתר,במספרההצעותשתוגשנהתרשאיג"המלהיהתלענייןזה,הדעת

נדרשובפועל,במידתהתאמתןשלהצעותאלהלדרישותמכרזזהובסכומיהתשלוםש

 בהן.

דעתרשאיתג"המל .11.6 שיקול לפי למה, לפנות הבהרותציעהבלעדי, להמציא בדרישה

ל ביחס השלמות ו/או הסברים למהצעתוו/או לאפשר ו/או לרבותציע, כן, לעשות

רשיו היתראו אישור, המצאתכלמסמך, ובלבדןבעניין הליךזה, תנאי כנדרשלפי

רישיו מסמך, ותןשכל תוקף בעלי יהיו היתר או אישור , חולה האחרוןנכון למועד

 להגשתההצעות.

לקבלמועצהל .11.6 בכדי המציע אל וההערכה הבדיקה במהלך לפנות הזכות נשמרת

בהירויותשעלולותלהתעוררבבדיקתההצעות להסיראי בכדי או הבהרותלהצעתו

התשנ"ב כפוףלכלליחוקחובתהמכרזים, והתקנות1551-אולבדוקאתהתאמתם,

 שתוקנומכוחו.

 שדורג למציע לפנות ההתקשרות תקופת במהלך עת בכלתשאירג"מלה .11.1

 ופתקלת השירותים את לבצע לו ולהציע,זוכההמציעהאחרי הבא במקום

 הזוכים/הזוכה כי התברר שבו במקרה ה,זמכרז לפי שנותרה ההתקשרות

 במכרזזה. המפורטותבדרישות עומדים אינם זו בפנייה

סמכיהמכרזוהפנייההמצורפיםבזהאוכלהסתייגותכלשינויאותוספתשייעשובמ .11.5

לגביהםביןעלידיתוספתבגוףהמסמכיםוביןבמכתבלוואיאובכלדרךאחרת,לא

 יובאובחשבוןבעתהדיוןעלההצעהואףעלוליםלגרוםלפסילתה.

ועדתב .11.11 והלכהפסוקה, הוראותכלדין זה, לגרועמהוראותמפרטמכרז נוסףומבלי

אוהמכרז בהצעה שנפל פגם כל תיקון על להורות שיירשמו מנימוקים רשאית ים

אתטובת  המרבי משרתתבאופן זו החלטה וזאתאםמצאהכי הפגם, על להבליג

 .הציבורואתתכליתושלמכרזזה

בהודעהשג"המל .11.11 לדחותאתהמועדהאחרוןתפורסםרשאיתבכלעת, להקדיםאו ,

יםותנאיםאחריםהנוגעיםלפנייהזו,עלפישיקוללהגשתההצעותוכןלשנותמועד

 .הדעת
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

שיפוייהמציעים .11.11 או זכאיםלכלפיצוי ולאיהיו בהוצאותהשתתפותםבמכרז, ישאו

 בגיןהוצאותאלו,לרבותבמקרהשלביטולהמכרזמכלסיבה.ג"המלמאת

 .11.11 הסר ספקלמען לסיים בכדי זה במכרז זוכה מציע על בהודעה אין כי אתמובהר,

 בין חוזיים יחסים ליצור כדי או הבחירה בטרםג"המלהליכי וכי הזוכה והמציע

 מטעם החתימה מורשי ג"המלחתימת הצדדים, בין ההתקשרות חוזה ג"המלעל

 .העלפישיקולדעתהלבטלאולשנותאתהחלטתתרשאי

יםעלפיעדתמכרזועלפיכלדיןו/אולוג"המלאיןבאמורלעילבכדילגרועמזכויות .11.14

 אוהתקנותעלפיו.1551-בחוקחובתמכרזים,התשנ"

ה .11.19 פרטיה כל על בתוקפה כעומדת תחשב להגשתמהמיםי111הצעה האחרון מועד

הצעות)המועדהאחרוןלענייןזהייחשבכלמועדנדחהשנקבעכמועדהאחרוןלהגשת

 ההצעותבמכרז(.

נתקבלהלחתוםעלההסכם,ב .11.16 בכלמקרהאחרשבומקרהשסרבמציעשהצעתו או

(,ת)אךלאחייברשאיתג"המלההסכםלאייחתםעימותהאהסיבהלכךאשרתהא,

כיספקמובהרבזהלמעןהסרכללהתקשרבחוזהעםמציעאחר.,הלפישיקולדעת

לכך ותהא כאמור, הצעתו את לממש יסרב )הראשון( הזוכה המציע שבו במקרה

לאעומדתלמצי כלזכותקנויהאואחרתלהיבחרהסיבהאשרתהא, עהבאאחריו

 .ג"המלשלהכמציעהזוכהבמכרז,וההחלטהבענייןזהתהאנתונהלשיקולדעת

וזאתגםלאחרהנחתדעתהלדרושמהמציעראיותומסמכיםנוספיםלתרשאיג"המל .11.16

 .הפתיחתההצעותוהכלבהתאםלשיקולדעת

ה .11.11 סכסוך בכל לדון הבלעדית המקומית לביתהסמכות נתונה תהא זה למכרז נוגע

 .בירושליםהמשפטהמוסמךלדוןבומבחינתהעניין

 


 :נספחיםרשימת ה

 טופספרטימציע-'אנספח 

טופסהגשתהצעה-'בנספח 

 טופסהגשתהצעתמחיר–נספח ג' 

עלנספחיונוסחההסכם-'דנספח 

הצהרהלענייןשמירתזכויותעובדים-הנספח 

דיןוקיוםביטוחיםכללפיעיומםשלהיתריםקהצהרהלעניין-'ונספח 
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

טופס פרטי מציע -' אנספח 




:_________תאריך

לכבוד

מועצהלהשכלהגבוההה

  mechrazim@che.org.il :בדוא"ל



הח"אנו מ/י כי מצהירים בידינו מצויים לשירותי  15/5102מכרז פומבי מספר מסמכי

מלונאות ואירוח , של האינטרנט באתר שפורסמו כל,ג"המלכפי לנו לשלוח ומבקשים

האמורלכתובתהבאה:המכרזבדברהודעה



_____________________________________)כוללמיקוד(:_____מלאהכתובת

___________________:___נייד___________________________טלפוןמספר

_________________:____אלקטרונידואר________:_______פקסימיליהמספר

__________-_____________________ס'ח.פ.(:)מס'עוסקמורשה/מזיהוי'מס



בדברועדכוניםמלשלוחלנוהודעותהפטורהמל"ג-זהלנוכיבמידהולאנשלחטופסברור

ו נהיההמכרז, אז בתנאים עמידה אי בגלל פסולים עצמנו את למצוא נוספיםעלולים

ש המכרזתהמל"גוהבהרות פרסום לאחר לעת מעת ככלפרסם שעלוליםתש, או פרסם,

 מספיק מידע בהעדר במכרז, לזכות סיכויינו בידי–להיפגע עת אותה ימצא אשר

המתמודדיםהאחרים.

עודידועלנוואנומסכימיםכי,היהורשמנובטופסזהו/אובהצעתינופרטיםבלתיברורים,

ג"המלהיהת–ליצורעמנוקשרג"המלימדויקיםו/אוחסרים,אשריכבידועלתו/אובל

 לפסולהצעתינוולומטעםזהבלבד.תרשאי

 

,בברכה

מלא:_____________________שם



וחותמת_________________חתימה

 

ומדוברבתאגיד:במידה  

 

_________________:__החותםשם



____________________:__תפקיד

יים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס שימו לב: המציעים הפוטנציאל

".אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 טופס הגשת הצעה –ב' נספח 



לכבוד

המועצהלהשכלהגבוהה



:לשירותימלונאותואירוח11/1111מכרזפומבימספרלהלןהצעתינובמסגרת

 

 __________ח.פ.____________________שםהמציע:___________________ .1

 :פרטינציגהמציע)אשרישמשגםאישקשרלצרכימכרזזה( .1

 שםפרטי:______________ .1.1

 שםמשפחה:_____________ .1.1

 תפקיד:________________ .1.1

כתובת:____________________________________________________ .1.4

______ 

 __סלולרי:_____________טלפון:_______________ .1.9

 פקס:_________________ .1.6

 דואראלקטרוני:__________________________ .1.6

)ישלפרטביחסלכלמורשהחתימהשם,תעודתמורשיהחתימהשלהמציעהם .1.1

 (:זהותותפקיד

.____________________________________________________1.1.1

__________.__________________________________________1.1.1

.___________________________________________________1.1.1

 

ןהמוצעעלידינו____________.המלובאזורהצעתינוזומוגשתביחסלאתראירוח .1

 ______________________הואמלון כתובתו _____________________אשר

_____________ תיירות בדרגת במוהוא החדרים ___________מספר הוא לון

בר יש משטחיבמלון אחוזים ____ כ  של בהיקף שיפוץ עבר המלון כושר. כה/חדר

.ביחסלהצעהזואתמהותהשיפוץ(במסמךנפרדהמלוןבשנת_________)ישלפרט

 מצורפתבנפרדמעטפהסגורהובההצעהכספיתכנדרשבמכרזזה.

 

____________.המלוןהמוצעעלידינוורבאזהצעתינוזומוגשתביחסלאתראירוח .4

________________________אשרכתובתו____________הואמלון________

_____________ תיירות בדרגת ___________והוא הוא במלון החדרים מספר

בר יש משטחיבמלון אחוזים ____ כ  של בהיקף שיפוץ עבר המלון כושר. כה/חדר

ביחסלהצעהזו.אתמהותהשיפוץ(במסמךנפרד_____)ישלפרטהמלוןבשנת____

 מצורפתבנפרדמעטפהסגורהובההצעהכספיתכנדרשבמכרזזה.
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

____________.המלוןהמוצעעלידינובאזורהצעתינוזומוגשתביחסלאתראירוח .9

________________________אשרכתובתו__________הואמלון__________

_____________והו תיירות בדרגת ___________א הוא במלון החדרים מספר

בר יש משטחיבמלון אחוזים ____ כ  של בהיקף שיפוץ עבר המלון כושר. כה/חדר

ביחסלהצעהזו.אתמהותהשיפוץ(במסמךנפרדהמלוןבשנת_________)ישלפרט

 זזה.מצורפתבנפרדמעטפהסגורהובההצעהכספיתכנדרשבמכר

 

____________.המלוןהמוצעעלידינובאזורהצעתינוזומוגשתביחסלאתראירוח .6

_____________________________אשרכתובתו_____הואמלון__________

_____________ תיירות בדרגת ___________והוא הוא במלון החדרים מספר

בר יש ביבמלון שיפוץ עבר המלון כושר. משטחכה/חדר אחוזים ____ כ  של היקף

ביחסלהצעהזו.אתמהותהשיפוץ(במסמךנפרדהמלוןבשנת_________)ישלפרט

 מצורפתבנפרדמעטפהסגורהובההצעהכספיתכנדרשבמכרזזה.

 

אתתוכןמסמכיהמכרז,אתתנאינווהבנובעיון,בחנולאחרשקראתנתיהצעתינוזונ .6

ו המצורף, וההסכם להמכרז, שניתן המכרז,נולאחר נושא את לבדוק מספיק זמן

אנומצהיריםכי.לשםהגשתהצעהנואתכלהפרטיםשהיונחוציםלנוולאחרשקיבל

 אנומקבליםאתכלהתנאיםהמפורטיםבמסמכיהמכרז,ללאסייג.

זו, .1 הצעתינו במסגרת המוגשת המחיר בהצעת מפורטת ידינו על המבוקשת התמורה

 ,עלפידרישותהמכרז.דתבמעטפה נפר

מסירתהממועדהחלףבתוקתעמודונספחיהחלקיה,מרכיביה,פרטיהכלעל,זוהצעה .5

,המכרזבתנאיכקבועלמכרזההצעהלהגשתהאחרוןהמועדמןהימיםתשעיםתוםועד

לפיהודעתהשלהמועצה,ככלשתבחרנוספיםיוםתשעיםשללתקופהיוארךתוקפה

 אתתוקפהכאמור.המועצהלהאריך

,לרבותלזהאתכלהמסמכיםהנדרשים,בהתאםלמפורטבמסמכיהמכרזאנומצרפים .11

ידי על חתום כשהוא שלוההסכם החתימה מורשי באמצעות מסמכיהמציע וקובץ ,

 בראשיתיבות.הנ"להמכרזכשכלאחדמעמודיוחתוםעלידי

 את לאחר להעביר םהיהרשאינםכי,לאמימסכיוואננובזה,כיידועליםמצהירואנ .11

 או כולן מציעזוכה,כבחרנ,באםנושייחתםעמ ההסכם עלפי נוזכויותי או נוחובותי

 מקצתן.

אנומצהיריםכיידועלנוכי,ככלשנגישהצעהליותרמאזוראירוחאחד,תבחןכלאחת .11

שהגומהצע ככל האירוחהאחרים, באזורי להצעותשהגשנו קשר בלי בנפרד, שנותינו

 כאלה.

לזהאתכלהמסמכיםוהאישוריםהנדרשיםבמסמכיהמכרזובמיוחדאתפיםמצרואנ .11

 בדרישותהסף.נואלההנדרשיםלשםהוכחתעמידת
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

ואנומצהיריםונספחיעלכל11/1111בעיוןאתכלהפרטיםשלמכרזפומבימס'קראנו .14

 בכל לעמוד מסכימים ושאנו הדרישות את שהבינונו אנותהדרישובזה וכן והתניות

ובהתאםלכךערכנואתזומסכימיםלתנאיההסכםהמהווהחלקבלתינפרדמפנייתכם

 הצעתנו.

 

.אנוהחתומיםמטהמצהיריםבזאתכיכלהאמורלעילנכוןלפימיטבידיעתנו

אנומצרפיםלטופסהצעהזהאתהמסמכיםהבאים,בנוסףלמסמכיםהאחריםהנדרשים

במסמכיהמכרז:

     

שםמורשה תאריך

 חתימה

 חתימה



     

שםמורשה תאריך

 חתימה

 חתימה
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 טופס הצעת מחיר -נספח ג' 
 )יוגש במעטפה נפרדת(




__________:____תאריך
לכבוד

המועצהלהשכלהגבוהה



:"(המכרז"–)להלןלשירותימלונאותואירוח11/1111מכרזפומבימספרהמחירשליב-הצעתלהלן

 הצעה זו מתייחס לאזור אירוח __________.

 הלינה תעריף ובסעיף בכלל המכרז בתנאי למפורט בהתאם ידינו, על סעיפיו5המבוקש תתי על

הואסך ליחידעלבסיסלינהוארוחתבוקרללילה____₪__של___בפרט התעריף "–)להלן

בהמבוקש כדין עלתשלוםזהיתווסףמע"מבשיעורו ביחסללינתמועדביצועהתשלוםבפועל"(.

ישראליםבלבד.



 :נותן השירותיםהצהרות 

,כהגדרתוהתעריףהמבוקשהיהזכאילתשלוםנוסףכלשהועלסכוםאלאכי,אנימצהירבזה .1

 וזאתלמעטהתוספותהבאות:לעיל

 .11%עדאוגוסטאובימיחולהמועדפסחתשולםתוספתשל-בגיןלינהבחודשיםיולי .1.1

 .19%עדשלתבגיןלינהשלאדםנוסףבחדרתשולםתוספ .1.1

ישולם14:11ועדהשעה11:11בגיןקבלהמוקדמתשלהחדרלרשותהאורחהחלבשעה .1.1

 מהתעריףהמבוקשעבורלילה.11%עדתשלוםנוסףבשיעורשל

 .1.4 השעה אחרי האורח, ע"י החדר של מאוחר פינוי 11:11בגין השעה ישולם11:11ועד

 מהתעריףהמבוקשעבורלילה.91%עדבשיעורשלתשלום

 קודםלתאריךשהוזמן.-שעותאופחותמכך14בגיןביטולהזמנתלינהשנמסרהלמלון .1.9

 

לביצועהשירותיםאתכלההוצאותהנלוותבקשרוהואכוללסופיומוחלטוהינסכוםהתמורה .1

 המפורטיםבמסמכיהמכרזעלכלסעיפיו.

 

___________________המציע______שם

 __________מס'עוסקמורשה/מס'ח.פ._____

_______________________כתובת

 _______________________________פקסימיליה___טלפון



_____________________תפקידו:____________________החותם

____________המציעחתימהוחותמת
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 'דנספח 

הסכם
 


1111__שנת________ונחתםבירושלים,ביום___בחודש_שנעשה

בין


 המועצה להשכלה גבוהה

"(המל"ג"-)להלן
 מצד אחד



לבין



 _____________________ 

 ח.פ. _________________

 כתובת ______________________________________________
"(נותן השירותים"-)להלן

 מצד שני 

 

הכלבהתאםובכפוף,לינהואירוחעבוראורחיהלרכוששירותינתמעונייל"גהמוהואיל
;זהעלנספחיוהסכםלהוראות


הגישווהואיל השירותים נותן הצעה המכרז כבמסגרת א')המצ"ב (נספח המצורפת,

;ב'נספחכלהסכםזהומסומנת


הגדרתושלמונחזה)כהסכיםלקבלעלעצמואתמתןהשירותיםנותןהשירותיםווהואיל
,המצורפתכנספחב'להסכםזהבהתאםלהצעהשהגישלמסמכיהמכרז(6בסעיף

ובכפוףלתנאיהסכםזה;
 

;11/1/1111ההתקשרותביוםמסמכיוועדתהמכרזיםאישרהאתוהואיל


לבצעאתואבעלהכלים,המיומנות,הניסיוןוהיכולתמצהירכיהנותןהשירותיםווהואיל
;עלנספחיובהסכםזהוחייבויותשנטלעלעצמכלההת


 

 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:


המבואלהסכםזהמהווהחלקבלתינפרדממנו. .1

 :,המהוויםחלקבלתינפרדממנורשימתהנספחיםלהסכםזה .1

שירותימלונאותואירוחעלנספחיו.11/1111מכרזפומבימספר–'נספח א

במסגרתהמכרזונבחרהכהצעהזוכה.נותןהשירותיםההצעהשהגיש-'בנספח 

 למסמךתנאיהמכרזתשמשנהגםלצורכיהסכםזה.4ההגדרותהכלולותבסעיף .1
 

  



 

22 
 

 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 ווהתחייבויותי נותן השירותיםהצהרות 

השירותים .4 בידנותן כי כיומצהיר והנכסים, המשאבים, האמצעים, האדם, הידעח
הסכםלפיוכלההתחייבויותשנטלעלעצמהניסיוןוהיכולתלביצועהכלים,המקצועי,

.עלנספחיוזה

לבצעאתכלההתחייבויותהמוטלותעליועלפיהסכםזהעלמתחייבנותןהשירותים .9
ועלפיהנחיות כפישימסרולומעתג"המלנספחיובכפוףובהתאםלהוראותההסכם,

 והכל לעת גבוהה מקצועית וכלליברמה הדין הוראות כל שמירת על הקפדה תוך
 הבטיחותוהזהירותהנדרשים.

השירותים .6 נותן ילא להעביר רשאי דרךהיה בכל לאחר, להקנות ו/או להמחות ואו
 עלפיהסכםזה,כולןאומקצתן.ואוזכויותיוחובותיאתשהיא,

םעלפיכלדיןלשםנותןהשירותיםאחראילהחזיקבידוכלאישורו/אורישיוןהנדרשי .6
ביצוע עם בקשר ולהתקשר זה, הסכם פי על עליו המוטלות ההתחייבויות ביצוע
המחויבויותהאמורותאךורקעםמישאוחזבידורישיוןו/אוהיתרמתאיםכנדרשעל

 עמו. התקשר לשמן אשר המטלות את לבצע דין כל גורעתפי אינה זו הוראה
 יתנאיהמכרזאלאמוסיפהעליה.מהתחייבותנותןהשירותיםעלפ

 
 תקופת ההסכם

 .1 ההסכם של יום בתחילתו ידי על בוג"המלחתימתו אחתסיומו שנה ביום-תום
 ."(תקופת ההתקשרות הראשונה"–)להלן___/___/_____

תחולהוראתשלהמל"גלהאריךאולקצראתתקופתההתקשרותהברירהלענייןזכות .5
 ז.לתנאיהמכר11סעיף


 תמורה ותנאי תשלומיהה

על .11 יהיו והתנאיםלתשלומה המכרזהתמורה למסמכי ד' המפורטבפרק ובהתאםפי
 להסכםזה.'נספחבבלסכומיםהמפורטיםבהצעתנותןהשירותים

 .11 הסר נוסףפרטלכל,ספקלמען לא11תשלוםבהתאםלסעיףתשלוםאחראו לעיל,
לנותןהשירותים.ג"המלישולםעלידי

 
 קבלן עצמאי - נותן השירותים

אוו/ו,עובדינותןהשירותיםלגביתאחראיהאינהמל"גמוסכםבזאתביןהצדדיםכי .11
באחריותכלשהיבגיןמחלה,תאונתעבודהאוכלנזקהעלול-והפועליםמטעמכלמי
 למימהםתוךכדימתןהשירותיםלפיהסכםזהאוכתוצאהמביצועו.להיגרם

לביןעובדיהמל"גרביןהצדדיםכיאיןולאיהיויחסיעובדומעבידביןמוסכםומוצה .11
 .ואוהפועליםמטעמו/נותןהשירותים

 
 הפרות ותרופות

,אחתאוואוהפועליםמטעמוידיפעולתמימעובדי-אועלו,בעצמנותןהשירותיםהפר .14
 .גמרהסכםזהלהביאלידיתרשאיג"המלהיהתעלפיהסכםזה,ויותרמהתחייבויותי

כללי(ה .19 )חלק החוזים חוק לפי הצדדים מזכויות גורע אינו זה בסעיף אמור
 ,אוכלדין.-1970וחוקהחוזים)תרופותבשלהפרתהסכם(,תשל"א-1973תשל"ג

 
 נזיקין

השירותים .16 שיגרםנותן הפסד או נזק, לכל הסכםזהלמל"גאחראי עםביצוע בקשר
 ביןבמישריןוביןבעקיפין.כלחלקמהםמתןהשירותיםאוו/אובקשרעם

הבכלמקרהשנגרםלהולשפותאותג"המלבזאתלפצותאתמתחייבנותןהשירותים .16
אונותןהשירותיםבגיןנזקאובהוצאותאובתשלוםפיצוייםשחויבתהמל"גנזקאוש
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

דלשלגרמו,במישריןאובעקיפין,עקבמעשהאומחומטעמאוהפועליםומימעובדי
אולצדלמל"ג,בשירותלפיהסכםזה)עלנספחיו(השימושמימהםאועקבאובמהלך

 שלישי.

השירותיםאפשרלתהמל"ג .11 דרישתפיצוישתוגשנגדנותן כלתביעהאו בפני להתגונן
 .נותןהשירותיםשיפוימהמל"גואשרבגינהדורשהמל"ג

מכלאחריותבגיןנזקאשרהמטעמוכלהפועליםג"המלפוטרבזהאתנותןהשירותים .15
 .אזכאילשיפויעבורווה



 כללי

אינהמחוייבתלרכוש .11 המל"ג והואמסכיםכי ידועלו השירותיםמצהירבזהכי נותן
כל צרכיהכפישיהיומעתלעת. אלאעלפי ממנושירותיםברמהמינימאליתכלשהי,

בכתב, נפרדת עבודה הזמנת באמצעות תעשה שירותים המכרזהזמנת תנאי פי על
 הנספחלהסכםזה.

עלפיהסכםזהלאהבמימושזכויותיהמל"גשוםויתור,הנחה,הימנעותאושיהוישל .11
 בכתב.במפורשוויתוראומניעהאלאאםנעשוויתפרשוכ

מוותרבזאתעלכלזכותלעכבוןכלשהועלנכסיםו/אומסמכיםו/אונותןהשירותים .11
 בקשרעםהסכםזה.ג"המלעלידיומידעשנמסרל

מוסכםבזהכיכלהודעהלפיהסכםזהתימסרמאתצדאחדלמשנהובאופןאישיאו .11
–הסכםזה,ומשנמסרהכךמבואלבותבדואררשוםבהתאםלכתובותהצדדיםהנקוב

קבלההנושאת(ארבעה)4שנתקבלהלאחרתחשב ימיםמיוםהמסירהלביתהדואר,
הדואר ראייהחותמת המסירהתשמש הפקסימיליה,לתאריך מכשיר באמצעות או ,

המסמכים ומשנמסרהכךתחשבשנתקבלהעםקבלתאישורמכשירהפקסימיליהכי
אכןעברובפקסוקבלתאישורטלפוניבע"פמהצדהמקבל.

 __________._______________לצורךביצועהסכםזה___נותןהשירותיםנציג .14

 כםזה________________________נציגהמל"גלצורךביצועהס .19

הצדדים .16 יידברו ביצועו, עם בקשר ו/או מההסכם המתעוררים ומחלוקת שאלה בכל
ין.יביניהםבמטרהליישבאתעניןבדרכישלוםבאמצעותנציגשימנהכלצדלצורךהענ

יום,מתחייביםהצדדיםלפנותלהליךגישור11אםלאתושגהסכמהביןהצדדיםבתוך
 אשר מעל יימשך הדין11לא עורכי לשכת ראש בידי שימונה מגשר אצל וזאת יום,

בעני ידונו הגישור, בהליך הצדדיםלפתרון לאהגיעו ירושלים. בלעדייבמחוז באופן ן
 בירושלים.לדוןבומבחינתהענייןבתיהמשפטהמוסמכים


 

 על החתום הצדדים  ולראייה באו


________________________________________________

 נותן השירותים             ג"המל 
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 'ה נספח

 תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים

 

_______________מהח"אני ת.ז. ______נושא המורשה______שמספרה בלחייכדין

לאחרשהוזהרתיכיעלי,"(המציע"-_)להלן___________________________אתבחתימתי

/הלהצהיראתכלהאמתשאםלאכןאהיהצפוי בזאתבכתב/הצהירמלעונשיםהקבועיםבחוק,

:כדלקמן



עדלמועדמתןתצהיריזהלאהורשעוהמציעו/אומימיחידיהמציעו/אובעלזיקהאלהמציע .1

 בסעיף זה מונח של )כמשמעותו מיחידיו מי אל לחוק1או ציבוריים,ב)א( גופים עסקאות

עבירהלפיחוקעובדיםזרים)איסור–(ביותרמשתיעבירות)עבירהלענייןזה1566–התשל"ו

 התשנ"א הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא מינימום,1551–העסקה שכר חוק לפי או

(.11.11.1111,שנעברהלאחריום1516–התשמ"ז

 או

נוש .1 ___________ ת.ז.מר/גב' המציעשמספרהא שהוא /ו_________ מיחידיאו אחד

בעלזיקהלמציעאולמימיחידיו)מחקאתהמיותר(הורשעבפסקדיןחלוטביותראו/והמציע

 זה לעניין )עבירה עבירות כדין–משתי שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי עבירה

,שנעברה1516–חוקשכרמינימום,התשמ"זאולפי1551–והבטחתתנאיםהוגנים(,התשנ"א

 יום ההרשעה11.11.1111לאחר ממועד לפחות שנה חלפה זה תצהירי  מתן במועד אולם ,)

 האחרונה.

 )יש למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי(

 

 .1 בסעיף זה מונח של )כמשמעותו בו השליטה בעלי וכל גופים1המציע עסקאות לחוק ב)א(

(מקיימיםאתחובותיהםבענייןשמירתזכויותעובדיםעלפידיני1566–התשל"וציבוריים,

-תשכ"טההלחוקביתהדיןלעבודה,יהעבודהלרבותכלהחיקוקיםהמפורטיםבתוספתהשני

וכןעלפיצוויההרחבה1559-וכןבהתאםלחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,תשנ"ה1565

 עלהמציע.וההסכמיםהקיבוצייםהחלים

 .4 בסעיף ההצהרה מכלליות לגרוע בו1מבלי השליטה בעלי וכל המציע כי, עוד מוצהר לעיל,

 התשמ"ז המינימום, שכר חוק הבאים: החוקים הוראות את הגנת1516–מקיימים חוק ;

 התשי"ח 1591–השכר, תשנ"החוק; משולב[, ]נוסח הלאומי 1559-הביטוח פיצויי; חוק

 התשכ"ג 1561–פיטורין, התשל"ו מחלה, חוקדמי 1566–; התש"י חוקחופשהשנתית, –;

;1595–;חוקשירותהתעסוקה,התשי"ט1591–;חוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א1591

;פקודת1569–בדולעובדת,התשכ"ו;חוקשכרשווהלעו1594–חוקעבודתנשים,התשי"ד

 )הודעה(, יד משלוח ומחלות 1549תאונות בעבודה, הבטיחות פקודת על;1546; הגנה חוק

תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת 1566-עובדים חוק;

חוקעבודת;1591-;חוקהחניכות,תשי"ג1545-החייליםהמשוחררים)החזרהלעבודה(,תש"ט

תשי"ג 1591-הנוער, תשי"ד; העבודה, על הפיקוח ארגון התעסוקה,1594-חוק שירות חוק ;

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

תשכ"ז1595-תשי"ט חירום, בשעת עבודה שירות חוק 1566-; בשעת; עובדים על הגנה חוק

תשס"ו תשי"ז;1116-חירום, הזדמנויותבעבודה,ו;חוקש1596-חוקהסכמיםקיבוציים, ויון

1511-תשמ"ח ; תשס"א15סעיף גנטי, מידע 1111-לחוק שלא; )העסקה זרים עובדים חוק

פרקד'לחוק;1556-;חוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,תשנ"ו1551-כדין(,תשנ"א

-יעתהטרדהמנית,תשנ"חלחוקלמנ1;סעיף1551-יוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,תשנ"חושו

תשס"א1551 חוקהודעהמוקדמתלפיטוריםולהתפטרות, )תנאי1111-; לעובד חוקהודעה ;

 .1111-החוקלהגברתהאכיפהשלדיניהעבודה,תשע"ב;1111-עבודה(תשס"ב

אנימתחייבכי,בכלהקשורלביצועההתחייבויותשנטלהמציעעלעצמובקשרעםביצועמכרז .9

 שימושבתוכנותמקוריותבלבד,שבגינןאוחזהמציעברישיוןשימושכדין.זה,יעשה

 הננימצהירכיכלהאמורבתצהיריזההואאמת. .6


__________________

חתימהתאריך




הופיע ______________ ביום כי בזאת מאשר  עו"ד, הח"מ__________________ בפני/האני

,שהזדההבפניבאמצעותת.ז.___________/ליאישית/ת______,המוכרמר/גב'____________

בפניעלההצהרההאמורוזאתלאחר/הוחתםהמוסמך/תלחתוםעלתצהירזהבשםנותןהשירותים,

 לעונשיםהקבועיםבחוק./הצפוי/תהיהכןיהיה/תעשהשאםלאיעשה/הזהרושה





_________________________
חתימהוחותמת

 


  

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
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 על ידי הלשכה המשפטיתושר א
 ת"ג / ות"למל

 11/4/1/42, ד ענת אילוז"עו

 הצהרה –ו' נספח 



אתבחתימתיבלחייכדיןהמורשה______שמספרה______נושאת.ז._______________מהח"אני

___________________________  )להלן "(ותן השירותיםנ"-_ להצהיר, עלי כי שהוזהרתי לאחר

אהיהצפוי /האתכלהאמתשאםלאכן כבזאתבכתב/הצהירמלעונשיםהקבועיםבחוק, במשךכלי

כדלקמן:חויבינהגויותןהשירותיםנג"עםהמלתקופתההתקשרות

זה,הואיחזיקבידוכלכיבכלעתבמהלךתקופתההתקשרותעלפיתנאימכרז,נותןהשירותיםידאג .1

בקשרעםביצועהשירותים הוראותכלדין, פי כאלהעל ככלשידרשו וכלרישיון כלאישור היתר,

 נשואמכרזזה.

שירותיםאחריםולאיגרוםל .1 נותני משנהו/או שלאלהתקשרעםספקי השירותיםידאג ג"מלנותן

אלא שירותים, נותני ו/או עםספקים להתקשר אוחזיםברישיון אלה כי לבדיקתו היתרבכפוף או

 כנדרשעלפיתנאיכלדין,בקשרעםהשירותיםנשואההתקשרותעמם.

 .1 השירותים בידינותן וחזיק עת תקפותבכל ביטוח הדרישותפוליסות את במדוייק התואמות ,

 .המפורטותבמכרזזהעלנספחיו

 .4 השירותים במלואםינותן ויעיל, מיטבי מקצועי, באופן השירותים ביצוע לשם הדרוש כל עשה

 ובמועדם.

 .9 השירותים בחזקתינותן הכליםווברשותוחזיק הציוד, האמצעים, כל את מלאה, בזמינות ,

 .ג"המלם,הדרושיםלשםביצועכלהשירותיםבאופןמקצועי,מיטביויעיל,לשביעותרצוןוהמשאבי

ביצועלביצועמכלולהשירותיםהנדרשיםבמכרזזהלרבות,יהיהאחראי,עלחשבונונותןהשירותים .6

הבטיחות,והכלבסטנדרטמקצועיגבוה,קפדניוזהיר,עלפינהליםוכלהדרושלקיומהםהקשורבכל

 טחוןהנדרשיםוהמקובליםובכפוףלהוראותכלדין.יוהב

 הננימצהירכיכלהאמורבתצהיריזההואאמת. .6


__________________

חתימהתאריך



הופיע ______________ ביום כי בזאת מאשר  עו"ד, הח"מ__________________ בפני/האני

,שהזדההבפניבאמצעותת.ז.___________/ליאישית/ת______,המוכרמר/גב'____________

בפניעלההצהרההאמורוזאתלאחר/הוחתםהמוסמך/תלחתוםעלתצהירזהבשםנותןהשירותים,

 לעונשיםהקבועיםבחוק./הצפוי/תהיהכןיהיה/תעשהשאםלאיעשה/הזהרושה



_________________________
חתימהוחותמת

 


