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 102/40/מספר דו שלבי מכרז פומבי 

שירותי סוכנות נסיעות ושירותי תיירות למתן 
 למועצה להשכלה גבוהה נלווים בארץ ובחו"ל

 

 21.2.2/40 תאריך
 

סוכנות נסיעות שירותי  למתןבזה הצעות  נה( מזמי"המל"גאו " "המועצה)להלן: " גבוהה להשכלה המועצה
לתכנון ותקצוב הכל בהתאם ובכפוף למפורט להלן  והוועדההמועצה  עבורושירותי תיירות נלווים בארץ ובחו"ל 

 ."(המכרזה )להלן: "ז מכרזבתנאי 

 רקע .1

המועצה היא הגוף הממונה על ההשכלה הגבוהה בישראל. במסגרת ביצוע תפקידיה מסתייעת המועצה 
במומחים מחו"ל, אשר מרביתם אנשי אקדמיה מובילים בתחומם. כמו כן, עובדי המועצה ומנהליה  לוקחים 

 חלק בכנסים, השתלמויות וכו' בחו"ל.

 מלון בתי הזמנת(, עסקים ומחלקת ראשונהטיסות )מחלקה  הזמנת שירותיל המועצהלשם כך, זקוקה 
 מבקשת היאולפיכך,  וכו', רכב הזמנת, בהזמנות שינוייםבעת שהיה בחו"ל לרבות  תמיכה שירותי"ל, בחו

 ."לובחו בארץ שירותים אלה לאספקת נסיעות סוכנות עם להתקשר

ובמקרה כזה תהיה לבחור בזוכה אחד אולם שומרת על זכותה לבחור יותר מזוכה אחד  תמעוניינהמועצה 
 מחירי של בדיקה לעת מעת תערוך המועצה, כן כמו חלוקת העבודה ביניהם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 ידי על המוצעת המחירים רמת את לבחון מנת על אחרים ספקים מול לרבות, לעיל שפורטו לשירותים השוק
  .זוכיםה

מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה  זה מכרזפי מסמכי -ההזמנה להציע הצעות על 
 .זכרהפניה בלשון 
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 לשון הפנייה .2

מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה  מכרז זהההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי 
 זכר.הפניה בלשון 

 למכרז זה ריכוז מועדים קובעים .1

  21.2.2/40 פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט

 //:40עד השעה  7.0.2/40 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

  44.0.2/40 לשאלות ההבהרה ג"המלמועד אחרון למענה 

  //:41עד השעה  40.0.2/40 מועד אחרון להגשת הצעות

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות /42 תוקף ההצעה

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף -במקרה של אי
. חוסר לא ייחשב לאי קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו -מסמכי  המכרז או בנספחיו 

 התאמה.

 

 

 הגדרות .1

  www.che.org.il בכתובת: ג"המלאתר האינטרנט של   -"אתר האינטרנט" 

מציע למכרז זה, לרבות כל תשובה וכל הבהרה וכל  חומר נוסף שהוגש על ה מענה   -"הצעה"
ועדת המכרזים וידי המציע במענה לפניית ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה, ככל ש

 החליטה לקבלה.

, ג"המלפרסם תחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון והבהרה שכל מסמכי מכרז זה על נספ  -"מסמכי המכרז" 
 ככל שתפרסם, לאחר פרסום מכרז זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות. 

 "הספק" 

המציע או המציעים שהצעתם נבחרה כהצעה זוכה במכרז זה ונחתם עמם הסכם   -או "הספק הזוכה" 
  בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי מכרז זה.

ג מטעם "מי שישמש כאיש הקשר עם המל -לפי העניין  "נציג המציע" יקרא גם  -"נציג הספק הזוכה" 
 הספק הזוכה. 

לעניין ביצוע השירותים על פי תנאי  /יםהזוכה /יםמי שישמש כאיש הקשר עם הספק  -"נציג המל"ג" 
דעתה, ג תהיה רשאית לשנות את זהות הנציג מעת לעת, לפי שיקול "מכרז זה. המל

 והודעה על כך תימסר לנציג הספק הזוכה.

 .נוסח המכרזלהלן ב 6כהגדרתם בסעיף   -"השירותים" 

 

 כל אחד מאלו: -" גבוהה להשכלה מוכר מוסד" 
 -)להלן  1991-, התשי"חלחוק המועצה להשכלה גבוהה 9מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף  (1)

 ; "(חוק המל"ג"

 א לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 21מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף  (2)

 א לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 21מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף  (3)
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 מהות ההתקשרות והיקפה .7

המל"ג מעוניינת לבחור בזוכה אחד אולם שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד  .9.1
כן, המועצה  כמוובמקרה כזה תהיה חלוקת העבודה ביניהם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 על אחרים ספקים מול לרבותתערוך מעת לעת בדיקה של מחירי השוק לשירותים שפורטו לעיל, 
  . הזוכים ידי על המוצעת יריםהמח רמת את לבחון מנת

  תיאור השירותים .0

נלווים בארץ ובחו"ל  םושירותי , השכרת רכבנסיעותטיסות, הזמנת מבקשת לרכוש שירותי  המועצה
 מי מטעמה.ללעובדיה ולאורחיה ו/או 

הוצאה לפועל של הנסיעה רכיבי השירותים הבאים, כולם או חלקם, הדרושים לצורך את  יכללוהשירותים 
 מתוכננת לרבות:ה

ומתן מול המועצה המחיר ותנאי הטיסה תיאום לאחר לחו"ל. הרכישה תתבצע כרטיסי טיסה  רכישת .א
בבחירת השרות האופטימאלי בהתאם לכל טיסה, מטרותיה ומשתתפיה ובהתאם  למועצהסיוע 

, לרבות תכנון והתאמת מסלול, טיסות המשך מתאימות בקשר לכל טיסה המועצהלהנחיותיה של 
 .וכדומה

 שירותים נלווים לשירותים המפורטים בס"ק א כגון: .ב

 .המועצה , לפי הנחיותבחו"ל בבתי מלון שירותי לינה הזמנת. 1ב

  .או הסדרה של שירותי הסעה משדה התעופה ואליו בישראל ו/או בחו"ל הזמנת. 2ב

ו אמצעי תחבורה שכירות אמצעי תחבורה בחו"ל לרבות שכירות רכב רכישת כרטיסים לרכבות ו/א. 3ב.
  .לכל נסיעה ונסיעה המועצהמכל מין וסוג הכל לפי הנחית 

מתן מענה, בכל שעות היממה, לפתרון  .נסיעה לצורכי יציאה או שהייה, כניסה אשרות בהשגת טיפול. 4ב
 .בחו"ל המועצהבעיות של הנוסעים מטעם 

כל שירות אחר שיהיה דרוש לצורך ביצוע השירותים כאמור, מתן ייעוץ מקצועי בכל ענין כאמור לעיל ו .ג
 פי המקובל בשירותים מסוג זה.ל ע

 ".השירותיםיקראו להלן כולם יחד "ובמכרז השירותים המפורטים בסעיף זה 

 

 התחייבויות המציע .0
 

 הספק הזוכה מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

מנוסה ומיומן אשר יעמוד לרשות המועצה בזמינות קבוע, מתן השירותים איש קשר לצורך להעמיד  .1.1
 ;"(נציג המציע" :)להלןשעות העבודה המקובלות  חרגם לאבמידת הצורך גבוהה, 

 ;לבצע את השירותים בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה .1.2

 להעביר למל"ג כל מידע רלוונטי הנודע לו במסגרת ביצוע השירותים; .1.3

כי ממועד חתימת הסכם ההתקשרות )לכל הפחות( הוא יחזיק בכל היתר, כל אישור וכל רישיון  לדאוג .1.4
ככל שידרשו כאלה על פי הוראות כל דין, בקשר עם ביצוע השירותים נשוא מכרז זה. זאת ועוד, הספק 

א לצורך ביצוע השירותים נושהזוכה ידאג שלא להתקשר עם ספקי משנה ו/או נותני שירותים אחרים  
אלא בכפוף לבדיקתו כי אלה אוחזים ברישיון או היתר כנדרש על פי תנאי כל דין, בקשר עם מכרז זה, 

  . השירותים נשוא ההתקשרות עמם

 יעשה כל הדרוש לשם ביצוע השירותים באופן מקצועי, מיטבי ויעיל, במלואם ובמועדם.  .1.9

יחזיק בחזקתו וברשותו, בזמינות מלאה, את כל האמצעים, הציוד, הכלים והמשאבים, הדרושים לשם  .1.6
 .ג"המלביצוע כל  השירותים באופן מקצועי, מיטבי ויעיל, לשביעות רצון 
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, התואמות במדוייק את הדרישות המפורטות במכרז זה על פוליסות ביטוח תקפותבכל עת יחזיק בידו  .1.1
    .נספחיו

וכל הדרוש  הםביצוע כל הקשור בלביצוע מכלול השירותים הנדרשים במכרז זה לרבות  ,חראי, על חשבונויהיה א .1.1
טחון הנדרשים והמקובלים י, והכל בסטנדרט מקצועי גבוה, קפדני וזהיר, על פי נהלי הבטיחות והבםלקיומ

 ובכפוף להוראות כל דין. 

 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז -תנאי סף  .2

הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לא תענה מצטברים, הינם תנאי סף  בסעיף זה התנאים המפורטים להלןכל 
. ככל שלא נקבע במכרז במפורש אחרת, על המציע בעצמו לעמוד פסלית -מהתנאים המפורטים להלן  איזהעל 

 בתנאי הסף המפורטים.

  רשום על פי דין במדינת ישראל.עליו להיות  תאגידעוסק מורשה. ככל שמדובר בהמציע הינו  .1.1

   מועד האחרון שקדמו להשנים האחרונות  11 מהלךשנים לפחות ב 3המציע בעל נסיון מוכח של  .1.2
 ₪ 91,111בהיקף משמעותי של לפחות  ברכישת כרטיסי טיסה לחו"ללהגשת הצעות במכרז זה 

  או הממשלתי.למוסדות להשכלה גבוהה ו/או לגופים במגזר הציבורי ו/בשנה 

" ייחשבו משרדי ממשלה ויחידות סמך, תאגידים מגזר ציבורי ו0או ממשלתילעניין סעיף זה, "
סטטוטוריים הנכללים ברשימת התאגידים הסטטוטוריים אשר פורסמה ע"י משרד האוצר 

טוטורי שהמל"ג אישרה ככזה במענה לפנייה טס תאגידכל  וכן' ז כנספחומצורפת למכרז זה 
יודגש, כי במסגרת   .אצלה מהמציע עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרזשהתקבלה 

הכרעתה של  -פניה כאמור להכללת תאגידים סטטוטוריים נוספים המוכרים לצורך מכרז זה 
 המל"ג בעניין סיווגו או היעדר סיווגו של תאגיד כתאגיד סטטוטורי לצורך הליך זה תהיה סופית. 

זה יצרף המציע פרופיל מקצועי שיכלול את פרטי הניסיון הרלוונטיים, להוכחת עמידה בתנאי 
 ניתנו השירותים.לרבות השנים בהם 

 IATA (International Air Transport Association .) בארגון חבר להיות המציע על        .1.3

 . בישראל ותיירות נסיעות סוכני בהתאחדות חבר להיות המציע על        .1.4
 

 .האחרונות בשלוש השנים לפחות ₪מיליון  191של  מפעילות הכנסותשל שנתי המציע בעל מחזור         .1.9
 

. להוכחת  עמידתו בתנאי הסף, על להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל המציע על .1.6
 .ותדפיס מלא עדכני מאת הרשם הרלוונטי ההתאגדות תעודת העתק להצעתו לצרףהמציע 

 

 מינימום שכר תשלום ,זרים עובדים העסקתבדבר  מורשה חתימה של המציע ידי-תצהיר חתום על .1.1
, 1916 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לפי כנדרש, מוגבלות עם לאנשים הולם ייצוגו

 .שלו' ה כנספח, זה למכרזבנוסח המצ"ב 
 

של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  קיומם .1.1
)אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות(; העתק האישורים יצורף  - 1916מס(, התשל"ו 

 להצעת המציע כהוכחה לעמידה בדרישות תנאי סף זה. 

 

 ם שיש לצרף להצעה מסמכי .9

המציע יצרף את המסמכים , לעיל 1 עיףובנוסף למסמכים שכבר נדרשו בסלצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף 
 הבאים:

יצרף העתק מתעודת הרישום במרשם הרלוונטי המתנהל בהתאם להוראות כל – תאגידמציע שהוא  .9.1
 ;ותדפיס מלא עדכני מאת הרשם הרלוונטי דין

 ; 2111-2116יציג אישור ניהול תקין לשנים  -מציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור  .9.2

 יצרף להצעתו עותק מתעודת עוסק המורשה שלו. -מציע שהוא עוסק מורשה  .9.3
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 בדבר מורשי החתימה של המציע.  דין או רואה חשבון-אישור חתום בידי עורך .9.4

 כשהוא חתום בחתימה מלאה של המציע. –ההתקשרות(  )הסכם' ד נספח .9.9

 הבהרה, ככל שיפורסם מסמך כזה, חתום על ידי המציע בראשי תיבות.מסמך תשובות לשאלות  .9.6

 לעיל. 1.2פרופיל מקצועי, כנדרש בסעיף  .9.1

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  ציבוריים גופים עסקאותתקנות פי -עלעל שם המציע  תקפים אישורים .9.1
 . ואישור כאמור בדבר ניכוי מס במקור 1916-חובות מס(, התשל"ו

 .1.4 -ו 1.3ת על האמור בסעיף תעודות המעידו .9.9

 עותקים .  2-מסמכי מכרז זה, על כל נספחיו, חתומים בראשי תיבות בכל עמוד ב .9.11

 להלן. 19.2.1.3כאמור בסעיף  רשימת אנשי קשר .9.11

 כל מסמך נוסף שיידרש על ידי המועצה, כשהוא חתום בכל עמוד על ידי המציע בראשי תיבות.  .9.12

, להגיש אישור ותצהיר לפיו 1992–ב"נמכרזים, התשהלחוק חובת ב 2סעיף על מציע העונה על דרישות  .9.13
 , בהתאם להגדרות המופיעות בתיקון לחוק האמור. העסק הוא בשליטת אישה

 

 .ההצעה את לפסול עלול לעיל המפורטים מהמסמכים איזה צירוף אימובהר, כי 

  

 מהתשלוהתנאים להתמורה ו .11

 , לפני מע"מ,בדולר ארה"ב קבוע מחיר בסיס על, הטיפול דמיהמציע יפרט בטופס הצעת המחיר נספח ג' את 
 בתקופת לעת מעתהמועצה  ממנו שתזמיןא'(  6)בהתאם לסעיף הזמנת כרטיס טיסה בודד  ביצוע בעבור
 . יודגש כי יש להציע מחיר אחד קבוע ללא קשר לעלות הכרטיס .הבלעדי דעתה שיקול לפי ,החוזה

מהווה את התשלום המלא והכולל עבור מכלול השירותים המבוקש דמי הטיפול מובהר בזה כי, תשלום 
וכל תשלום שכר עבודה, הוצאות, עליות, , לרבות כל המיסים )למעט מע"מ(, הזוכה הספקהמבוצעים ע"י 

לא יהיה זכאי הזוכה  הספק. הקשורים והכרוכים בביצוע השירותים והוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא
 בהתאם למפורט במסמכי מכרז זה.  ספקבגין שירות כלשהו מהשירותים שהוא נדרש ללתשלום נוסף 

ב' , ככל שיידרשו על ידי המל"ג  6דמי הטיפול עבור שירותים נוספים, לרבות השירותים המפורטים בסעיף 
 יתומחרו בנפרד בעת ביצוע ההזמנה.

 

  תקופת ההתקשרות .44

ד' כנספח המצורף הסכם העל  ג"המלתהיה לאחר חתימת  הספקתחילת מתן השירותים על ידי  .11.1
 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה" -חודשים מאותו המועד )להלן  36בתום  הוסיומלמכרז זה, 

ברירה )אופציה(, בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת -בלבד שמורה זכות ג"מלל .11.2
 ההתקשרות תקופת כולל, שנים 1נוספות ועד לסך של  התקשרותתקופות ל תקשרותהה

לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל  תרשאיתהיה  ג"המל"(.  הברירה זכות" -)להלן  הראשונה
למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו  שיקול דעתה לרבות בשים לב  לפיחלק ממנה, 

, למגבלות תקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות ההזוכה, וכן בהתאם לצרכי מהספקבפועל 
' ד נספחסכם הוהתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות ה 1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 .זה למכרז

 היררכיה בין מסמכי המכרז .12

למכרז זה ועל פי תנאיו. מודגש  ד'באמצעות ההסכם נספח עם הספק הזוכה תהא ההתקשרות  .12.1
 ומובהר כי, הוראות מכרז זה הינן נספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.
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 .זה את זה משלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף ההסכם ואת המכרז את לראות יש .12.2

. הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .12.3
על נוסח  ההסכם נוסח יגבר ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות
מובהר כי חוסר לא  .בהסכם הכתוב וכנוסח המציעים את המחייב כנוסח זה נוסח ויראו המכרז

 ייחשב לסתירה וכי בכל מקרה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול.

 

 כשירים נוספים, ביחס לכל אחד מאזורי האירוחת זוכה ובחירת בחיר .41

 עם סיום הליכי מכרז זה, תכריז ועדת המכרזים על המציע הזוכה.  .13.1

ועדת המכרזים שומרת על זכותה לבחור יותר מזוכה אחד, ככל ותמצא לנכון, ושומרת על  .13.1
 זכותה להשתמש בשירותיו של כל אחד מהזוכים כאמור לפי שיקול דעתה.

 בלעדיות עדריה .41

, אין באמור במכרז זה כדי להגביל את המל"ג לרכוש שירותים, מסוג החל לדיןבכפוף  מודגש ומובהר בזה כי
, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של המל"ג. בחרה אחרים השירותים נשוא מכרז זה, מאת נותני שירותים

כל  טענה ו/או דרישה ו/או  ספק, לא תהיה להזוכה הספקהמל"ג לרכוש שירותים כאמור בסעיף זה, שלא מ
המועצה תערוך מעת לעת בדיקה של מחירי השוק לשירותים שפורטו לעיל, לרבות מול  תביעה בקשר לכך.

  ספקים אחרים על מנת לבחון את רמת המחירים המוצעת על ידי הזוכים.

 תהליך בחירת המציע הזוכה .47

 לעיל.  2תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  - שלב ראשון        .47.4

רק הצעות   שתעמודנה בכל תנאי הסף תעבורנה לבחינה בשלב השני. הצעות שלא תעמודנה 

 בתנאי הסף תיפסלנה.

 . /%2 -ניקוד איכות ההצעה  – שני שלב .47.2

 מניקוד האיכות 0/% - הראשוניניקוד האיכות  .19.2.1

 ציבוריים לגופיםלמוסדות להשכלה גבוהה או ברכישת כרטיסי טיסה לחו"ל המציע  ניסיון
בעשר השנים האחרונות שקדמו  ,בשנה ₪ 91,111בהיקף של לפחות , 1.2 כהגדרתם בסעיף

עד  – 1.2הקבועות בסעיף  מינימוםשנות הל מעברמכרז זה האחרון להגשת הצעות בלמועד 
: עבור כל שנת ניסיון במתן שירותים כאמור מעבר לשנות לפי הפירוט הבא נקודות 27

נקודות )ניקוד מרבי יינתן עבור חמש שנות ניסיון  9יינתנו  1.2המינימום הקבועות בסעיף 
 ומעלה מעבר למינימום הקבוע בתנאי הסף(.

מובהר, כי ניסיון המציע לפי סעיף זה ינוקד בהתאם לשנים קלנדריות ולא במצטבר לכל 
 לשני מוסדות  רכישת כרטיסי טיסה לחו"ל , לדוגמה, אם המציע נתן שירותילקוח )כך

נקודות עבור שני הגופים גם  9ציבוריים בשנה מסויימת, הניקוד בגין ניסיון זה יעמוד על 
 .((9-יחד )שנה אחת במכפלה ב

השכלה גבוהה בהיקף ל מוכרים למוסדות ברכישת כרטיסי טיסה לחו"להמציע  ניסיון .19.2.1.1
האחרון להגשת הצעות בעשר השנים האחרונות שקדמו למועד  בשנה ₪ ///,/7 של לפחות

איכות לכל שנת ניסיון ועד  נקודות 3, לפי הפירוט הבא: יינתנו נקודות 47 עד -מכרז זה ב
 לפי איכות נקודות 19-ב המציע את יזכה ומעלה שנים 9. כל ניסיון של שנים 9מקסימום של 

 . זה סעיף

מובהר, כי ניסיון המציע לפי סעיף זה ינוקד בהתאם לשנים קלנדריות ולא במצטבר לכל 
לשני מוסדות בשנה  רכישת כרטיסי טיסה לחו"ללקוח )כך, לדוגמה, אם המציע נתן שירותי 
נקודות עבור שני הגופים גם יחד )שנה אחת  3מסויימת, הניקוד בגין ניסיון זה יעמוד על 

 .(3-במכפלה ב

הסר ספק, מתן שירותים כאמור למוסד להשכלה גבוהה יזכה את המציע בניקוד הן למען 
 .19.2.1.2והן בהתאם לסעיף  19.2.1.1בהתאם לסעיף 
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אנשי קשר של לקוחות המציע, שהם מוסד להשכלה ( 2רשימה של לפחות שני ) הצגת .19.2.1.2
לשירותים  גבוהה ו/או מהמגזר הציבורי ו/או הממשלתי ורלוונטיות השירות שניתן להם

נקודות לכל  11)עד  נקודות /2עד  –מהשיחות איתם נשוא מכרז זה, והתרשמות המל"ג 
  המלצה(. 

 לעיל. 1.3בסעיף זה, המונח "מגזר ציבורי ו/או ממשלתי" יפורש כהגדרתו בסעיף 

 

המל"ג רשאית ליצור קשר עם מי אנשי הקשר  -מובהר כי לעניין התרשמות מההמלצות 
 המל"גיודגש כי  .פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנולשם קבלת כאמור 

, שלא צוינו בהצעה , בין שצוינו וביןלפנות לאנשי קשר/ממליציםגם שומרת לעצמה הזכות 
המלצה וכן כי בגין ו/או הממשלתי אם אינם מוסד להשכלה גבוהה ו/או מהמגזר הציבורי  אף

יודגש, כי המועצה שומרת  ינתן ניקוד שלילי.יאפשר ש -חוסר שביעות רצון שלילית או 
ניקוד שלילי לגבי מציע  המלצה עבור מציע איתו עבדה בעבר, לרבות לעצמה את הזכות לתת

 שהיה לה ניסיון שלילי בהתקשרות קודמת איתו.

 

ההצעות שזכו לניקוד האיכות הראשוני הגבוה )שלוש(  3רק לשלב הריאיון האישי תעלינה 
הצעות או פחות, תהיה רשאית ועדת המכרזים להעביר לשלב  3שו למכרז . היה ויוגביותר

את )שתי( ההצעות שזכו לניקוד האיכות הראשוני הגבוה ביותר או  2את  הריאיון האישי
 כלל ההצעות, לפי שיקול דעתה.

 

 מניקוד האיכות  /%1 - אישי ראיון .19.2.2

 המציע ונציג המציע.מנהלי לכל הפחות, מטעמו של המציע חייבים להשתתף בריאיון,  .19.2.2.1
הצעתו תיפסל  -ובהרכב האמור מציע אשר לא יגיע לריאיון במועד שיקבע על ידי המועצה, 

 ולא תדון.

 במסגרת הריאיון יינתן לכל מציע ניקוד כדלקמן: .19.2.2.2

 רמת הזמינות ניסיונו של נציג המציע במתן שירותים דומים וממ התרשמות .19.2.2.2.1
 .נקודות 13 עד -שלו 

 11עד  –מהמציע ונציג המציע והתאמתו למתן השירותים  התרשמות אישית .19.2.2.2.2
 נקודות.

 /%2 –הצעת המחיר  –שלב שלישי  .47.1

 לאחר השלמת ניקוד האיכות כאמור לעיל תפתחנה מעטפות הצעת המחיר.  .19.3.1

כל הצעת נקודות(, כאשר  111הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות בשלב זה ) .19.3.2
 כדלקמן:  ביחס אליה, תשוקללשלאחריה מחיר 

 = ציון מחיר משוקלל  X   111הצעת מחיר הזולה ביותר

 הצעת מחיר נבדקת

לאחר הריאיון ינוקדו ההצעות בציון משוקלל שיכלול את ציון האיכות הראשוני מהשלב השני  .47.1
 ואת ציון הצעת המחיר, כדלקמן:

 
 (21%* ) המחירהצעת + ציון  (11%) כולל *ציון איכות משוקלל = ציון איכות 
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 יוכרז כהצעה הזוכה. -המציע שיזכה  בציון המשוקלל הגבוה ביותר  .47.7

ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, להכריז על המציע שזכה לניקוד האיכות המשוקלל השני  .47.0
בגובהו, לאחר המציע הזוכה, כזוכה נוסף. הכריזה הוועדה על זוכה נוסף,  תהיה חלוקת העבודה 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.בין שני הזוכים 

ההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא לפועל ו/או המועצה תתקשר רק עם זוכה אחד והיה ו .47.0
תופסק במהלך תקופת הניסיון או במהלך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, שמורה 

השני,  למועצה האופציה לפנות אל הכשיר השני לצורך מימוש זכייתו במכרז. הסכים הכשיר
יראו אותו כזוכה במכרז, ייחתם עמו הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה ויחולו עליו כל 

 המחוייבות לפי מכרז זה וההסכם
 

 יותר או הצעות שתי קיבלו אם, התוצאות שקלול לאחר, המכרזים לחוק התיקון פי על כי יובהר .47.2
 בשליטת עסק היא ההצעות מן ואחת, ביותר הגבוהה התוצאה שהיא זהה משוקללת תוצאה
 -ו" אישור, "הגשתה בעת לה שצורף ובלבד במכרז כזוכה האמורה ההצעה תיבחר, אישה

  לעיל.  9.1 בסעיף כמפורט" תצהיר"

 
 פרסום מסמכי המכרז .40

 www.che.org.il  ת:בכתובג "המלמתפרסמים באתר האינטרנט של זה על נספחיו, מכרז  מסמכי

לכתובת  שלוחלבצע רישום מוקדם בדרך של מ ,מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט על חובה
 כנספח א'מן ומסו המצורףפרטי המציע טופס ב את פרטיו המלאים mechrazim@che.org.il דוא"ל:

המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא  למסמכי המכרז.
 קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".

בצע רישום שלא י מציע -רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה ואולם 
, דבר העלול בדבר המכרז , אשר ימסרו למשתתפים האחרים,ועדכונים הודעותקבל  לא י -מוקדם כנדרש 

בשל אי עמידה  -לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, או אף להביא לפסילת הצעתו 
בתנאים נוספים שיידרשו, ככל שיידרשו. מציע שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא 

 ג בעניין זה."נה כנגד המליוכל להעלות כל טע

 הבהרות ושינויים .11

כתב עד למועד הנקוב כמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בסעיף ב הבהרות/שאלות להגיש ניתן .11.1
בלבד. יש לוודא קבלת המייל בטלפון  mechrazim@che.org.ilלעיל לכתובת הדואר האלקטרוני:  3

 .12-9194914או  12-9194996

 בלבד במבנה של טבלה כמפורט להלן: wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ  .11.2

מספר הסעיף  מס' סידורי
 במכרז

השאלה/בקשת 
 ההבהרה

   

   

 

התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט, ללא ציון שמו או תיאורו של הפונה.  .11.3
לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר. יובהר כי רק תשובות בכתב באחריותם הבלעדית של המציעים 
ג תהיה רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ "ג. המל"שיפורסמו באתר תחייבנה את המל
 הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.

http://www.che.org.il/
http://www.che.org.il/
mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
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מציע שימצא אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים ו/או  .11.4
במסגרת אות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, יפרטם בכתב בין הור

אחרת הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות   -בקשה למתן הבהרות על פי הליך זה 
, הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי ספקו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר 

 ידי המל"ג.-ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור תקבע על אי בהירויות

התשובות לשאלות ההבהרה, שיפורסמו באתר האינטרנט, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .11.9
ג, כשהוא חתום על ידי "ידי המל-כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם על

 מורשי החתימה של המציע בראשי תיבות.

ג רשאית, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי "המל .11.6
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי 

 נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ששלחו טופס פרטי מציע )נספח א'(.

התאמה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ הבהרות ו/או תיקונים -מקרה של אימובהר, כי בכל  .11.1
כאמור בסעיף זה על תת סעיפיו, יגבר האמור בקובץ ההבהרות/התיקונים לפי העניין. היה ופורסם 
יותר מקובץ הבהרות/תיקונים אחד ויש ביניהם אי התאמה, יגבר הקובץ שפורסם במועד המאוחר. 

 מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול. בכל מקרה ייעשה

 מבנה ההצעה והמסמכים המצורפים לה .19

 :תוגשנה באופן הבאזה ההצעות למכרז 

מעטפה אחת שתכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת במכרז זה, למעט הצעת המחיר )נספח ג'(.  .19.1
 ".1על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים "מעטפה מספר 

ג' בלבד. על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים  נספח -שנייה שתכיל את נספח הצעת המחיר  מעטפה .19.2
 ".המחיר הצעת - 2"מעטפה מספר 

 הקשור מידע או מסמך כל 4 מספר במעטפה המוגש לחומר לצרף אין כי בזה ומודגש מובהר .19.3
לפסול הצעה . המל"ג תהא רשאית עליה המצביע0או ו( 2 מספר מעטפה', ג)נספח  המחיר להצעת

 .כאמור, ללא מתן הודעה נוספת

מכרז פומבי "ועליה ירשם  2ואת מעטפה מספר  1מעטפה אחת גדולה שתכיל את מעטפה מספר  .19.4
 סוכנות נסיעות ושירותי תיירות נלווים בארץ ובחו"ל שירותילרכישת  102/40/מספר שלבי -דו
  .)להלן: "מעטפת ההצעה"( ללא שום סימני זיהוי של המציע "

 עותקים: 2מעטפת ההצעה תכלול את כל המסמכים הבאים במקור ועוד  .19.9

למכרז זה, לאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים וצורפו להם  הנספחיםכל  19.9.1
האסמכתאות הנדרשות, כשהם חתומים על ידי המציע, באמצעות מורשי החתימה 

דרישה דין או רואה חשבון, מקום שיש -שלו, כדין, וכשהם מאומתים על ידי עורך
 לכך.

 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הנדרשים במכרז. האסמכתאותכל  19.9.2

 לעיל, לצורך ניקוד האיכות. 19.3כל האסמכתאות הנדרשות בסעיף  19.9.3

' על נספחיו כשהוא חתום דהמצורף למסמכי מכרז זה המסומן נספח  ההסכםנוסח  19.9.4
 בחתימה מלאה. י מורשי החתימה של המציע על יד

, כשהם חתומים בראשי תיבות שפורסמו ככל הבהרה לשאלות התשובות בותלרכל מסמכי המכרז,  .19.6
 .ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק על כל עמוד ועמוד.
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 אופן הגשת הצעה ומועדי ההגשה ./2

לעיל, כשהיא סגורה, יש להגיש ולהכניס לתוך  19את מעטפת ההצעה אשר הוכנה כאמור בסעיף  .21.1
ירושלים, לא יאוחר  43ג ברחוב ז'בוטינסקי "ג, הנמצאת במשרדי המל"תיבת המכרזים של המל

תיבת המכרזים  בתוךלעיל. הימצאות ההצעה  3מהמועד האחרון להגשת הצעות המפורט בסעיף 
ועד הנקוב לעיל בתוך תיבת נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד. הצעה שלא תמצא במ

 תיפסל ולא תידון. -המכרזים של מכרז זה 

 1:11שעות ההמועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בין  לפניניתן להכניס הצעות לתיבה,  .21.2
 )למעט ימי שבתון, ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.  16:11עד 

 

 תוקף ההצעה .24

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  היה ותבקש  111ף למשך הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוק
 .חתימת המל"ג על ההסכמים עם הזוכים במכרזיאריך המציע את תוקף הצעתו, עד ל - ג"המלזאת 

 

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז .22

במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה ועדת המכרזים תאפשר למשתתף  .22.1
ובהתאם  1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 21הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 להלכה הפסוקה.

 החלקים" -מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .22.2
העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז ינהג  (, שלדעתו אין לאפשר את"סודייםה

 כדלקמן:

משמעי. -יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד .22.2.1
מובהר, כי חלקים שיש בהם כדי להוכיח את עמידתו של המציע בתנאי הסף והצעת 

 המחיר לא ייחשבו, בכל מקרה, כסודיים. 

עתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה מציע שלא סימן חלקים בהצ .22.2.2
מציע שסימן חלקים בהצעתו  לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו, אשר לא סומנו, לעיון  -כסודיים 
 מציעים אחרים.

סודיים גם סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  .22.2.3
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  .22.2.4
 בלבד.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה  .22.2.9
 הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה בכתב לזוכה.

 יםכלליתנאים  .21

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים. מציע המגיש הצעה יחד עם אחרים, יציין במפורש  .23.1
מי הוא המציע ובו בלבד יראו האחראי לכל דבר הנוגע למכרז זה. הצעה שלא תצביע במפורש על 

 תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה מטעם זה בלבד.  - זהות ברורה של המציע
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 .בהצעה כלשהיבעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או לבחור בהצעה  תמתחייב האינ ג"המל .23.2

המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לבקר במתקני המציעים הרלבנטיים כדי לבחון ולעמוד מקרוב  .23.3
ועד ביקור כאמור, ככל על השירותים שיוכל לספק למל"ג במסגרת המכרז. המל"ג תתאם מ

 שתחליט על כך, עם נציג המציע.  

ג שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר "המל .23.4
לעומת מהות ההצעה, תנאיה, או שהיא חסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת 

ג תהיה "שיקול הדעת השמור לה, המלג מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף "המל
רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו תואם את תנאי השוק ו/או 

ג באופן שיש בו כדי "את דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת המל
פן התואם את דרישות מכרז להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את התחייבויותיו באו

 זה, לרבות העמידה בהיקף התקציבי המאושר.

ג שומרת על זכותה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים המפורטים בו בכל "המל .23.9
ג "עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול דעתה לעניין זה, תהיה המל

ההצעות שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה רשאית להתחשב, בין היתר, במספר 
 לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שנדרשו בהן.

ג רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים "המל .23.6
ו/או השלמות ביחס להצעתו, ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, 

, אישור או היתר יהיו ןכנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל מסמך, רישיו ןר, היתר או רשיואישו
 בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין  .23.1
וואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב ל

 על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית ב .23.1
מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה 

 .זו משרתת באופן המרבי  את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זהכי החלטה 

ג רשאית בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת "המל .23.9
 ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול דעתה.

ג "כאים לכל פיצוי או שיפוי מאת המלהמציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו ז .23.11
 בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה.

למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי הבחירה  .23.11
ג והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם "או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המל

ג רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול "ג על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המל"המל
 דעתה.

ג על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על פי חוק חובת "אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המל .23.12
 או התקנות על פיו. 1992-מכרזים, התשנ"ב

או בכל מקרה אחר שבו ההסכם לא  מקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם,ב .23.13
ג רשאית )אך לא חייבת(, לפי שיקול דעתה, "המל ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא,

מובהר בזה למען הסר כל  .ואם הוכרז כשיר שני, עם הכשיר השני.  להתקשר בחוזה עם מציע אחר
תהא לכך הסיבה ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה )הראשון( יסרב לממש את הצעתו כאמור, ו

אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז, 
 ג."וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתה של המל

פתיחת וזאת גם לאחר  הנחת דעתהלדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים ל תרשאיג "המל .23.14
 ה.ההצעות והכל בהתאם לשיקול דעת



12 
 

כות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך הסמ .23.19
 לדון בו מבחינת העניין בירושלים.

 

 :נספחיםרשימת ה .21

 טופס פרטי מציע  - נספח א'

 טופס הגשת הצעה  -'נספח ב

 טופס הגשת הצעת מחיר -נספח ג' 

 נוסח ההסכם על נספחיו -נספח ד'

 הצהרה לעניין שמירת זכויות עובדים -נספח ה

 נספח ביטוח - נספח ו'
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 טופס פרטי מציע -' אנספח 

 : _________ תאריך

  לכבוד

 מועצה להשכלה גבוההה

  mechrazim@che.org.il :בדוא"ל

 

לרכישת  102/40/מספר שלבי -דומכרז פומבי מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מ/י הח"אנו
 ג,"כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המל עבור המועצה להשכלה גבוהה _____________שירותי 

 המכרז האמור לכתובת הבאה: בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה 

 שם מלא של המציע____________________________________

 _____________________ )מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ.( : זיהוי' מס

 )שם ותפקיד( ___________________________ נציג המציע כהגדרתו במכרז

   ___________________________ טלפון מספר

 ___________________: ___ נייד

  ________: _______פקסימיליה מספר

 _________________: ____אלקטרוני דואר

 _____________________________________)כולל מיקוד(: _____ מלאה כתובת

בדבר המכרז,  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  הפטור המל"ג  - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור
והבהרות שהמל"ג  נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהו
, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות במכרז, לעת לאחר פרסום המכרזפרסם מעת ת

 אשר ימצא אותה עת בידי המתמודדים האחרים. -בהעדר מידע מספיק 

עוד ידוע לנו ואנו מסכימים כי, היה ורשמנו בטופס זה ו/או בהצעתנו פרטים בלתי ברורים, ו/או בלתי 
ג רשאית לפסול הצעתינו "תהיה המל –ג ליצור עמנו קשר "על המלמדויקים ו/או חסרים, אשר יכבידו 

 ולו מטעם זה בלבד.

 , בברכה
 

 וחותמת_______________ חתימהמלא : _____________________  שם

 ומדובר בתאגיד: במידה

 __________________: __ תפקיד___________  ______: __ החותם שם

 הנכם מתבקשים לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה" או באמצעות 
 2-7/0172000/טלפון 
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 טופס הגשת הצעה -ב' נספח 

 

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

עבור  ______________מספר  לרכישת שירותי שלבי -דומכרז פומבי להלן הצעתינו במסגרת 
 :המועצה להשכלה גבוהה

 ___________________________________שם המציע: 

 מספר תאגיד/עוסק מורשה  ______________

 פרטי נציג המציע )אשר ישמש גם איש קשר לצרכי מכרז זה(:

 שם פרטי: ______________

 שם משפחה: _____________

 תפקיד: ________________

 כתובת:_____________________________________

 _________ סלולרי: _______________טלפון: ______

 פקס: _________________

 דואר אלקטרוני: __________________________

 מורשי החתימה של המציע הם )יש לפרט ביחס לכל מורשה חתימה שם, תעודת זהות ותפקיד(:

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז,  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתינו זו ניתנת  .1
את כל  נוזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל נווההסכם המצורף, ולאחר שניתן ל

אנו מצהירים כי אנו מקבלים את כל התנאים  .לשם הגשת הצעה נוהפרטים שהיו נחוצים ל
 המפורטים במסמכי המכרז, על נספחיו, ללא סייג.

 במעטפההתמורה המבוקשת על ידינו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתנו זו,  .2
 , על פי דרישות המכרז.נפרדת

 תום ועד מסירתהממועד  החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3
 יוארך תוקפה, בתנאי המכרז כקבוע למכרז ההצעה להגשת האחרון המועד מן הימים תשעים
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לפי הודעתה של המועצה, ככל שתבחר המועצה להאריך את תוקפה  נוספים יום 111 של לתקופה
 כאמור.

, לרבות ההסכם לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .4
כשהוא חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד 

 מעמודיו חתום על ידי הנ"ל בראשי תיבות.

 חובותינו את לאחר להעביר אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי, לא נהיה רשאים .9
, אלא באישור מקצתן או כולן ,שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה ההסכם על פי זכויותינו או

 .המל"ג בכתב ומראש

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם  .6
המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים 

 ידינו.-המפורטים בו ואשר מוצעים על

לזה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסמכי המכרז ובמיוחד את אלה  אנו מצרפים .1
 הנדרשים לשם הוכחת עמידתנו בדרישות הסף.

 

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.

אנו מצרפים לטופס הצעה זה את המסמכים הבאים, בנוסף למסמכים האחרים הנדרשים במסמכי 
 המכרז:

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 

 

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 
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 טופס הצעת מחיר -נספח ג' 

 )יוגש במעטפה נפרדת(

  

 ______ ____:____תאריך

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה 

 

ושירותי סוכנות נסיעות לשירותי  102/40/ מספרשלבי -דומכרז פומבי בהמחיר שלי -הצעת להלן
 "(:המכרז" -)להלן  עבור המועצה להשכלה גבוהה תיירות נלווים בארץ ובחו"ל

 _______________ תאגידמס' עוסק מורשה/  ___________________המציע ______ שם

 _____________  /טלפון ניידטלפון__      _______________________________ כתובת

 __________________פקסימיליה ___

 

 כדלקמן: בהזמנת כרטיס טיסה בודדטיפול המבוקשים ע"י המציע בגין  הטיפולדמי 

 תיאור מס'

דמי הטיפול 

 המבוקשים

לכרטיס 

טיסה בודד 

)בדולר 

לפני ארה"ב 

 מע"מ(

4. 
לחו"ל עבור הזמנת טיסות דמי טיפול 

)א( 6ותים המפורטים בסעיף )השיר
 למכרז(

$ 

 

 הצהרות המציע:

 על התמורה המבוקשת, כהגדרתה לעיל.אני מצהיר בזה, כי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו  .1

סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל את כל ההוצאות הנלוות לביצוע השירותים המפורטים  .2
 א' במכרז. 6בסעיף 

 

 

 _________ ____________תפקידו: ____________________:החותם
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 ____________ :המציע חתימה וחותמת
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 'דנספח 

 הסכם

 2111 __ שנת________בחודש_ שנעשה ונחתם בירושלים, ביום ___

 
 בין

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 , ירושלים43מרחוב ז'בוטינסקי 

 "(המל"ג" - )להלן

 מצד אחד

 
 לבין
 

 _____________________ 

 מספר תאגיד0עוסק מורשה _________________

 ______________________________________________כתובת 

 "(הספק" - )להלן

 מצד שני 

 

, הכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה  _________נת לרכוש שירותי והמל"ג מעוניי  הואיל
 ;על נספחיו

לרכישת שירותי ________מספרשלבי -דומכרז פומבי במסגרת הצעה  הספק הגישו  והואיל
עבור המועצה להשכלה  נסיעות ושירותי תיירות נלווים בארץ ובחו"ללשירותי סוכנות 

 ;2נספח כמצורפת להסכם זה ומסומנת והצעתו  (1)המכרז מצ"ב כנספח  גבוהה

למסמכי  6)כהגדרתו של מונח זה בסעיף הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים הספק ו  והואיל
 ובכפוף לתנאי הסכם זה; להסכם זה 2, המצורפת כנספח בהתאם להצעה שהגישהמכרז( 

 וועדת המכרזים אישרה את מסמכי ההתקשרות עם הספק ביום ____________; והואיל

וא בעל כל הכלים, המיומנות, הניסיון והיכולת לבצע את כל מצהיר כי ההספק ו והואיל
 .ההתחייבויות שנטל על עצמו בהסכם זה על נספחיו

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

 .ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1

 רשימת הנספחים להסכם זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: .2
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סוכנות נסיעות ושירותי לרכישת שירותי  ________מספר שלבי -דומכרז פומבי  - 1נספח 
 על נספחיו. המועצה להשכלה גבוההעבור  תיירות נלווים בארץ ובחו"ל

 הספק במסגרת המכרז ונבחרה כהצעה זוכה. ההצעה שהגיש - 2נספח 

 למסמך תנאי המכרז תשמשנה גם לצורכי הסכם זה. 4ההגדרות הכלולות בסעיף  .3

 ווהתחייבויותי הספקהצהרות 

הכלים, הידע המקצועי, כל הנכסים, כוח האדם, האמצעים, המשאבים,  יוהספק מצהיר כי ביד .4
 .הםעל נספחי הסכם זההמכרז ו לפיכל ההתחייבויות שנטל על עצמו הניסיון והיכולת לביצוע 

לבצע את כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה על נספחיו בכפוף  הספק מתחייב .9
קצועית ג כפי שימסרו לו מעת לעת והכל ברמה מ"ובהתאם להוראות ההסכם, ועל פי הנחיות המל

  גבוהה תוך הקפדה על שמירת כל הוראות הדין וכללי הבטיחות והזהירות הנדרשים.

איש קשר אשר יהיה זמין גם בשעות העבודה הלא הספק מתחייב להעמיד לרשות המועצה  .6
מקובלות על מנת ליתן למועצה את השירות הטוב ביותר. איש הקשר יהיה מי שהוצע במסגרת 

 )להלן "נציג המציע"(.המכרז כ"נציג המציע" 

 יכול וישונה בהסכמת הממונה כדלקמן:נציג המציע  .1

את נציג המציע אשר להחליף מהספק  דרושהבלעדי, ל ורשאי, על פי שיקול דעתממונה ה .1.1
 יפעל בהתאם באופן מיידי. והספקהוא מספק את השירותים,  באמצעותו

תנאי מוקדם ו מציענציג ה יבקש את אישור הממונה מראש ובכתב בטרם החלפת הספק .1.2
, לאחר ההחלפה )אם תאושר על ידי המועצה( לא נציג המציעלביצוע ההחלפה הוא כי איכות 

 קודם להחלפה. נציג המציעתיפול מזו של 

תינתן לפי שיקול דעתו המוחלט וללא  נציג המציעהחלטת הממונה בדבר אישור ו/או החלפת  .1.3
 הספקבהחלטה כאמור כדי לשחרר את  צורך במתן נימוקים. למען הסר ספק מובהר כי אין

 מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בה כדי להטיל על המועצה כל אחריות שהיא.

או  ואת חובותי ואו להמחות ו/או להקנות לאחר, בכל דרך שהיא,היה רשאי להעביר יהספק לא  .1
 על פי הסכם זה, כולן או מקצתן. וזכויותי

אישור ו/או רישיון הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע הספק מתחייב להחזיק בידו כל  .9
ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה, לרבות כל אישור שנדרש מאקו"ם או כל גוף דומה 

, ולהתקשר בקשר עם ביצוע המחויבויות במתקניורלבנטי אחר בהתייחס להשמעת מוזיקה 
ע את מתאים כנדרש על פי כל דין לבצהאמורות אך ורק עם מי שאוחז בידו רישיון ו/או היתר 

הוראה זו אינה גורעת מהתחייבויות הספק על פי תנאי המכרז  המטלות אשר לשמן התקשר עמו.
 והסכם זה אלא מוסיפה עליהן.

הספק מתחייב להודיע למועצה מיד ובכתב על כל שינוי שחל במצבו של מקום האירוח ממצבו  .11
בכל ו/או לפגוע  לגרועכדי  הםשיש ב ,כל שינוי מתוכנן בעת הגשת ההצעה במכרז, ובכלל זה גם על

בהסכם זה, המועצה תהייה רשאית  . מבלי לגרוע מהאמורמתן השירותים לפי הסכם זהמדרך 
לשקול הפסקת ההתקשרות עם הספק לנוכח הודעת השינויים כאמור בסעיף זה ולספק לא תהא 

 כי טענה בעניין זה.

 

  ההסכם תקופת
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דהיינו ביום  שלוש שנים, תוםב סיומוו ג"המלחתימתו על ידי  יום  בתחילתו של ההסכם  .11
  ."(הראשונה ההתקשרות תקופת" -)להלן  ___________ 

 תקשרותברירה )אופציה(, בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת הה-בלבד שמורה זכות ג"מלל .12
 -)להלן  הראשונה ההתקשרות תקופת כוללשנים,  1נוספות ועד לסך של  התקשרותתקופות ל
 לפילעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה,  תתהיה רשאי ג"המל"(.  הברירה זכות"

שיקול דעתה לרבות בשים לב  למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בפועל מהספק הזוכה, 
 , למגבלות תקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים,הוכן בהתאם לצרכי

 .זהסכם הוהתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות  1992-התשנ"ב

תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם  ג"המל .13
 .שהיא סיבה מכלימים מראש,  31בהתראה של 

רשאית, אך לא חייבת, לבטל  ג"המל תהיה - הספקבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד  .14
 ללא התראה מוקדמת.ו יידמאת ההסכם 

לעיל, בין מכח האמור  11, בין מכח האמור בסעיף ג"המלידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .19
או לשלם לו תשלום  הספקלפצות את  ג"המל על חובהסיבה שהיא, לא תהיה  מכלובין  11בסעיף 

ההודעה  מועדעד ל בפועלמכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק 
 .ההפרה עקב לה שנגרמו הנזקים בקיזוז, בדבר ביטול ההסכם

 

 תשלומיה ותנאי תמורהה

ובהתאם לסכומים  למסמכי המכרז 11 בסעיףפי המפורט  על יהיו לתשלומה והתנאים התמורה .16
 להסכם זה. 2 נספחב הספקהמפורטים בהצעת 

 חלק כל או השירותים בוצעו לא בו במקרה, תשלום כל של ביצועו לעכב רשאית תהיה ג"המל .11
רשאית לוותר על השירותים שלא בוצעו ולהפחית את ערכם  ג"המל תהיה, לחלופין. כנדרש מהם

 מהתשלום שיפרע לידי הספק הזוכה. 

תום המחודש שבו נשלח החשבון מ ימים 49 בתוך"ג למל שתומצא חשבונית כנגד יבוצע התשלום .81
 ובכפוף לאישור החשבון ע"י המועצה.

לעיל, לא ישולם על ידי  14למען הסר ספק, כל תשלום אחר או נוסף פרט לתשלום בהתאם לסעיף  .19
 ג לספק."המל

 

 קבלן עצמאי - הספק

הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת, כי מעמד הספק ועובדיו ו/או מי מטעמו כלפי המל"ג בכל  .21
בין הצדדים ו/או בין מי הקשור להסכם זה, הינו כשל קבלן עצמאי, ואין בהסכם זה כדי ליצור 

 מעסיק ו/או כל יחסים משפטיים אחרים למעט כאלו של קבלן עצמאי ומזמין.-מטעמם יחסי עובד

 
ידי טריבונל כלשהו כי קיימים יחסי -למען הסר ספק, היה וחרף כוונת הצדדים כאמור, ייפסק על .21

י הספק ו/או מי עובד מעסיק בין המל"ג ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או מי מטעמו ו/או כ
מעובדיו זכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מהמל"ג, כי אז יראו את התמורה המשולמת לספק 

, הכוללים גם את כל התנאים הסוציאליים המגיעים לעובדים, סיקלפי הסכם זה כסכומי עלות מע
ג( ובמקרה כזה הספק ישפה את המל"ג, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תשלום שהיא )המל"

 דין של ערכאה מוסמכת, וזאת ללא כל הגבלה בסכום.-תחויב בו כאמור בפסק
 

 

 הפרות ותרופות
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יותר  , אחת אוואו הפועלים מטעמ וידי פעולת מי מעובדי-או על ו, בעצמהספקהפר  .22
 .להביא לידי גמר הסכם זה תרשאי ג"המלהיה תעל פי הסכם זה,  ומהתחייבויותי

וחוק  1913-מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים )חלק כללי( תשל"גאמור בסעיף זה אינו גורע ה .23
 , או כל דין.1911-החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

 אחריות וביטוח

בקשר עם ביצוע הסכם זה ו/או בקשר עם מתן  למל"גהספק אחראי לכל נזק, או הפסד שיגרם  .24
 השירותים או כל חלק מהם בין במישרין ובין בעקיפין. 

בכל מקרה שנגרם לה נזק או שהמל"ג  הולשפות אות ג"המלבזאת לפצות את הספק מתחייב  .29
 ומטעמ או הפועלים ובגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצויים  שהספק או מי  מעובדי חויבת

השימוש בשירות גרמו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של מי מהם או עקב או במהלך 
 או לצד שלישי. למל"ג, )על נספחיו(לפי הסכם זה 

להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד המל"ג ואשר בגינה  הספקאפשר לתהמל"ג  .26
 המל"ג שיפוי מהספק. דורש

מבלי לגרוע מן האמור או לסייג אחריות הספק, הוא מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות  .21
 כי המכרז. פוליסת ביטוח בהתאם לנדרש בנספח ו' למסמ

 כללי

יתפרשו  על פי הסכם זה לא השום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המל"ג במימוש זכויותי .21
 בכתב.במפורש וויתור או מניעה אלא אם נעשו וכ

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על  .29
 ג בקשר עם הסכם זה."ידי המל

 .אין זכות קיזוז עם כל הקשור להסכם זה לספק .31

יש במפורש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע להספק ממנה עם כל סכום אחר שמגיע לה  למל"ג .31
  .מהספק, בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר ביניהם

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר  .32
שנתקבלה  תחשב -הסכם זה, ומשנמסרה כך מבוא לב ותלכתובות הצדדים הנקוברשום בהתאם 

תשמש ראייה  ימים מיום המסירה לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר (ארבעה) 4לאחר 
, או באמצעות מכשיר הפקסימיליה, ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם קבלת לתאריך המסירה

 אכן עברו וקבלת אישור טלפוני בע"פ מהצד המקבל.אישור מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים 

 __________._______________נציג הספק לצורך ביצוע הסכם זה ___ .33

 נציג המל"ג לצורך ביצוע הסכם זה ________________________. .34

בכל שאלה ומחלוקת המתעוררים מההסכם ו/או בקשר עם ביצועו, יידברו הצדדים ביניהם  .39
ין. אם לא תושג ין בדרכי שלום באמצעות נציג שימנה כל צד לצורך הענבמטרה ליישב את עני

יום, מתחייבים הצדדים לפנות להליך גישור אשר לא יימשך מעל  31הסכמה בין הצדדים בתוך 
יום, וזאת אצל מגשר שימונה בידי ראש לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים. לא הגיעו הצדדים  31

לדון בו מבחינת העניין ן באופן בלעדי בתי המשפט המוסמכים יבענילפתרון בהליך הגישור, ידונו 
 בירושלים.
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 באמצעות מורשי החתימה שלהם: על החתום הצדדים ולראייה באו

 

   _____________________                        ___________________________ 

 הספק             ג"המל               
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 תצהיר בדבר זכויות עובדים -ה' נספח 
 

 
אני הח"מ ___________ ת"ז _________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

לרכישת שירותי  102/40/מספרשלבי -דומכרז פומבי במסגרת  הנני עושה תצהירי לצורך הגשתו .1

 .עבור המועצה להשכלה גבוהה __________

 לעשות תצהיר זה. ______,________________ הספק,אני מורשה חתימה ומוסמך מטעם  .2

 התקיים אחד מאלה:אני מצהיר כי  .3

 במקום המתאים( X)יש לסמן 

  המציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים

ולא לפי חוק שכר  1991-יסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשמ"אזרים )א

 .1911-מינימום, התשמ"ז

  המציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים

או לפי חוק הגנת השכר,  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשמ"א

, אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות 1911-מ"זהתש

 במכרז.

מובהר, כי הגדרות "בעל שליטה" ו"בעל זיקה" הינן בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 . 1916-התשל"ו

       

 :מאלה אחד התקיים כי מצהיר אני .4

 (המתאים במקום X לסמן יש)

 חוק  –)להלן  1991-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף  הוראות

 שוויון זכויות( לא חלות עליו;

 וכן ;אותן מקיים והוא עליו חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות , 
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 משרד של הכללי למנהל לפנות מתחייב הוא, לפחות עובדים 111 מעסיק המציע אם

 לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה

 וכן; ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך ובמידת, זכויות שוויון

 הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות המפעל כלפי בעבר התחייב המציע אם

 ובמידת, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 הוא שלגביה התקשרות אתו ונעשתה – ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך

 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם, ממנו כנדרש פנה הוא - כאמור מתחייב

 וכן; ליישומן פעל גם הוא, זכויות שוויון לחוק

 הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל זה מתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע

 המציע שהצעת וככל אם) ההתקשרות ממועד ימים 31 בתוך, החברתיים והשירותים

 (.בהליך הזוכה כהצעה תיבחר

לעיל, מוצהר עוד כי, המציע וכל בעלי השליטה בו  3מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  .9

; חוק הגנת השכר, 1911 –מקיימים את הוראות החוקים הבאים: חוק שכר המינימום, התשמ"ז 

; חוק פיצויי פיטורין, 1999-אומי ]נוסח משולב[, תשנ"החוק הביטוח הל; 1991 –התשי"ח 

; חוק 1991 –; חוק חופשה שנתית, התש"י 1916 –; חוק דמי מחלה, התשל"ו 1963 –התשכ"ג 

; חוק עבודת 1999 –; חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 1991 –שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 

; פקודת תאונות ומחלות 1969 –התשכ"ו  ; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת,1994 –נשים, התשי"ד 

חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות  ;1946; פקודת הבטיחות בעבודה, 1949משלוח יד )הודעה(, 

;  חוק החיילים המשוחררים )החזרה 1911-ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז

; חוק ארגון 1993-חוק עבודת הנוער, תשי"ג; 1993-; חוק החניכות, תשי"ג1949-לעבודה(, תש"ט

; חוק שירות עבודה 1999-; חוק שירות התעסוקה, תשי"ט1994-הפיקוח על העבודה, תשי"ד

; חוק הסכמים 2116-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו; 1961-בשעת חירום, תשכ"ז

לחוק מידע  29סעיף ; 1911-; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח1991-קיבוציים, תשי"ז

; חוק העסקת עובדים 1991-; חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א2111-גנטי, תשס"א

-ות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח; פרק ד' לחוק שוויון זכוי1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים 1991-לחוק למניעת הטרדה מנית, תשנ"ח 1; סעיף 1991

; חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והודעה והליכי 2111-ולהתפטרות, תשס"א

 .2111-; החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב2112-מיון וקבלה לעבודה( תשס"ב

 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 אישור

מאשר מ"ר ______________ אני הח"מ __________ עורך דין מרחוב _________________ 

המוכר לי אישית/ שהזדהה בפניי באמצעות בזאת כי ביום _______ התייצב בפני ____________ 

זה לאחר שהוזהר כי עליו להצהיר אמת אחרת יהא צפוי וחתם על תצהיר ת.ז מספר ____________ 

 .אם לא יעשה כן, אישר נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו בפני לעונשים הקבועים בחוק

        ___________________ 

 עורך הדין וחותמת חתימת   

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.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
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
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  ו' נספח
 אישור עריכת ביטוחים 

 

 לכבוד

 להשכלה גבוהה  המועצה
 )להלן:  "המועצה"(   
 

 

 ___________  אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: 
 )להלן "הספק"(  מספר תאגיד _____________

 _____________בקשר להסכם למתן שירותי 
 

 
אנו הח"מ __________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את 

 הביטוחים להלן:

 
 

 צד והבאים מטעמו כלפי הספק של אחריותו לביטוח – שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה
של לכל הפחות ) יש לתקן לסכום  אחריות בגבולות,   ___________________כלשהו בהיותו  שלישי

 במשך ובמצטבר אחד לתובע  ₪ 11,111,111  שרשום בפוליסה באם הוא גדול מהסכום הרשום להלן ( 
 . הביטוח תקופת

 או כל נוסח אחר זהה לו בכיסוי הביטוחי. 2113נוסח הפוליסה הנו ביט 
 . לאומי לביטוח המוסד של שיבוב תביעות בגין הגבלה לכל כפוף לא זה ביטוח
 בכל נוספים כמבוטחים מטעמה או מכוחה הבאים וכל  המועצה את לכלול מורחב המבוטח שם

 כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת תאחריו לסעיף ובכפוף בלבד, בהסכם הקשור
 . זה ביטוח פי על מהמבוטחים אחד

 
 
 הביטוח. ידו על המועסקים העובדים כל כלפי הספק חבות בגין מעבידים אחריות לביטוח וליסהפ

 .הספק ידי על מהמועסקים מי של כמעביד יחשבתו במידה המועצה את לשפות מורחב
 

 :לעיל לפוליסות בהתייחס
ידי המועצה ואנו מוותרים על כל טענה ו/או -הפוליסות דלעיל קודמת לכל ביטוח אשר נערך על .1

 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה   .  
בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם  .2

 יום מראש. 61 לפחות המועצהתישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 
 .בלבד הספק על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .3
 אדם כלפי יחול לא הוויתור. המטעמ והבאים המועצה  כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .4

 .בזדון נזק שביצע
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
 

  מתאריך עד תאריך 'מס פוליסה
 לביטוח ביטוח   

 מעבידים אחריות
אחריות  ביטוח   

 מקצועית 
 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________
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 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 
 

 הפוליסות:רשימת  מתאריך עד תאריך 'מס פוליסה
 לביטוח ביטוח   

 מעבידים אחריות
אחריות  ביטוח   

 מקצועית 
 

 
 בכבוד רב,

 
 _________________________ הביטוח חברת שם

 
 

          ___________      __________   __________________          ____________ 
 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 
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 רשימת הגופים הציבוריים לצורך מכרז זה -נספח ז' 

 מגן דוד אדום

 יד ושם

 מכון התקנים

 האקדמיה ללשון העברית

 המוסד לביטוח לאומי

 בנק ישראל

 המוסד לבטיחות ולגיהות

 המועצה להשכלה גבוהה

 הלאומית הישראלית למדעיםהאקדמיה 

 רשות הטבע והגנים הלאומיים

 המועצה לענף הלול

 רשות השידור

 המועצה להסדר ההימורים בספורט

 רשות ניירות ערך

 צבי-יד יצחק בן

 המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

 קרנית

 גוריון-בית דוד בן

 גוריון-בן-המכון למורשת דוד

 רשות שדות תעופה

 לשיקום האסירהרשות 

 הרשות לפיתוח ירושלים

 הרשות למלחמה בסמים
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 רשות העתיקות

 הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

 הרשות לפיתוח הנגב

 ירדן דרומי-רשות ניקוז

 קישון-רשות ניקוז

 גליל מערבי-רשות ניקוז

 שרון-רשות ניקוז

 רשות נחל הירקון

 לכיש-שורק-רשות ניקוז

 ים המלח-רשות ניקוז

 ערבה -רשות ניקוז

 ירקון-רשות ניקוז

 רשות נחל הקישון

 כנרת-רשות ניקוז

 כרמל-רשות ניקוז

 שרות התעסוקה

 הרשות לפיתוח הגליל

 הרשות הלאומית לתרבות  יידיש

 הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

 בגיןמרכז מורשת מנחם 

 מועצת בתי העלמין בברקת

 האקדמיה ללשון ערבית

 המרכז למורשת ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון
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 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 מועצת בתי העלמין תל רגב

 מרכז זלמן שזר

 הרשות לחילופי נוער וצעירים

 קרן וולף

 

  

 


