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 /803182 פרמסשלבי -דו מכרז פומבי
 רישום פרוטוקוליםשירותי למתן 

 עבור המועצה להשכלה גבוהה
 

 ה'תשע"ג ג' בסיוון
 /182, במאי 21

 כללי .2

ם של רישום הצעות לאספקת שירותי"( פונה בזאת לקבלת מועצהה" -המועצה להשכלה גבוהה )להלן  
בהתאם לתנאים ולדרישות הכל "( םשירותיה" -)להלן כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו פרוטוקולים 

 -)להלן  ג'כנספח בהסכם המצורף למכרז ובמיוחד המפורטים להלן ובמסמכים המצורפים למכרז, 
 "(. ההסכם"

 השירותים -פרק א' 

 השירותים המבוקשים .1

  את השירותים הבאים:, גם יכללו, בין היתר םשירותיה

 הבאות:רישום פרוטוקולים לישיבות  .1.2

אורך ממוצע אחת לשלושה שבועות. בימי שלישי ככלל, מתקיימות  –מליאת המועצה ישיבות  .1.2.2
 שעות.  1 –של ישיבה 

 ,אחת לשלושה שבועותבימי שלישי מתקיימות  ל,לככ –ת משנה של המועצה וישיבות ועד .1.2.1
 שעות. 1 –אורך ממוצע של ישיבה . במקביל מתקייםוחלקן 

אחת לשלושה בימי רביעי ככלל, מתקיימות  - ישיבות מליאת הוועדה לתכנון ולתקצוב .1.2.2
 שעות. 2 –אורך ממוצע של ישיבה  שבועות.

 אחת לשלושה שבועות.בימי רביעי ככלל, מתקיימות  - הוועדה לתכנון ולתקצוב-ישיבות תת .1.2.2
 כשעה. –אורך ממוצע של ישיבה 

 ישיבות נוספות בהתאם לצורך.  .1.2.2

 לישיבות שונות. באנגליתרישום פרוטוקולים  .1.1

 . אך לעיתים גם באנגליתככלל, רישום הפרוטוקולים נדרש בשפה העברית,  ./.1

 ככלל, הישיבות מתקיימות בירושלים אך חלקן מתקיים בתל אביב.  .1.2

 לא יאוחר משני ימיטיוטה ראשונה לגורמים הרלוונטיים בדוא"ל על רושם הפרוטוקול לשלוח  .1.2
יימסר לרושם הגורמים הרלוונטיים ביחס לכל ישיבה )מידע על לאחר קיום הישיבה  עבודה
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 אושר ע"י הלשכה המשפטית  
 למל"ג/ות"ת

 12/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 

הפרוטוקול לאחר זכייתו(; על רושם הפרוטוקול לרכז את כל ההערות שיתקבלו ביחס לטיוטה 
לאחר קבלת  עבודה משני ימיאוחר לא יטיוטה סופית של הפרוטוקול לאישור ששלח ולשלוח 

 . ההערות מכל הגורמים הרלוונטיים

 כי על רושם הפרוטוקול להיות בעל יכולת עמידה בלוח זמנים צפוף ובתנאי לחץ.מובהר,  .1.2

 מקום מילוי .1.2

 על המציע הזוכה לספק בעצמו את כל השירותים המפורטים במכרז זה.  .1.7.2

במקרים נדירים ויוצאי דופן, כאשר יש מניעה מהותית המונעת מהמציע הזוכה לספק את  .1.7.1
להודיע על כך לנציג המועצה מוטלת עליו החובה  – ביחס לישיבה מסויימתהשירותים בעצמו 

  , שיהיה ככל הניתן בעל הכשרה דומה לשלו.לאתר ממלא מקום במקומוומראש 

ופות בהם נדרש רושם הפרוטוקול להגיע, אף אם הגעה לשלוש ישיבות רצ-מובהר, כי אי .1.7.2
תאפשר למועצה לבטל את ההסכם עם  –לעיל  1.7.1הסדיר את מילוי מקומו כאמור בסעיף 

בנסיבות אלו תהיה המועצה רשאית לפנות המציע הזוכה בלא צורך בהודעה מוקדמת לכך. 
 לזוכה שדורג לאחר מציע זה. 

 

 תקופת ההתקשרות  ./

 )להלן: החל מיום החתימה על ההסכם ,ודשיםח 21 הנה למשךהראשונה תקופת ההתקשרות  .2./
  "(.תקופת ההתקשרות הראשונה"

ימצא  המציע הזוכהכי למרות תקופת ההתקשרות הראשונה ובנוסף לכל האמור להלן, מובהר,  .1./
בתקופת ניסיון ביחס לשלושת הפרוטוקולים הראשונים שהוא יבצע עבור המועצה )להלן: 

"(. במידה ובתום תקופת הניסיון המועצה לא תהא שביעת רצון משירותיו של הניסיוןתקופת "
 כי מועמדותו תוסר מרשימת הזוכים בהליך זה. לוהמועצה תהא רשאית להודיע  - המציע הזוכה

תקופת הניסיון תחול לגבי כל אחד מרושמי הפרוטוקולים שהציע;  – למציע שהוא תאגיד
תקופת הניסיון  – זהלהליך בי מי מבין רושמי הפרוטוקולים בהתאם בהתאמה, אם יחול שינוי לג
 תחל ממועד השינוי כאמור. 

לתקופה לתקופה או לתקופות נוספות, תקשרות ההתקופת נתונה האופציה להאריך את  מועצהל ././
המועצה תהיה . "(זכות הברירה)להלן: " בכל פעם, בהתאם לשיקול דעתהחודשים  24של עד 

בכפוף למידת שביעות רצונה לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה,  תרשאי
, להוראות כל ה, לתקציבהבכפוף לצרכימהשירותים שנתקבלו בפועל בהתאם להוראות הליך זה, 

 .' למכרז זהגנספח סכם הדין ולהוראות ה

תוך ב ה,או חלק הכול סיום,לידי ההתקשרות עם המציע הזוכה להביא את המועצה תהיה רשאית  .2./
 .ואף ללא סיבה כלל , מכל סיבה שהיאימים מראש 23בהתראה של ההתקשרות תקופת 

עבירה על החוק , או במקרה של ביצוע המציע הזוכהבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד  .2./
 ללא התראה מוקדמת.מיד ולבטל את ההסכם  ,אך לא חייבת ,תהיה המועצה רשאית –על ידו 

חובה על המועצה לא תהיה המועצה, מכל סיבה שהיא, ידי -יטול ההסכם עלבכל מקרה של ב .2./
, למעט התמורה הקבועה בהסכם שהואאו לשלם לו תשלום מכל סוג המציע הזוכה לפצות את 

 .ביטול ההסכםמועד ההודעה בדבר עד לבפועל עבור השירותים שסיפק 

 

  הנחיות להגשת הצעת מחיר .2

 את התעריף המבוקש על ידו עבור השירותים, ללא מע"מ.  ב'בנספח כל מציע יפרט  .2.2

יכלול את כל הוצאות נותן השירותים הכרוכות בביצוע השירותים על  ב'התעריף המפורט בנספח  .2.1
פי הצעתו. למען הסר ספק, לא יתווסף לתעריף המבוקש כאמור תשלום בגין נסיעות, הוצאות 

 טלפון, ביטול זמן וכיו"ב. 
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 אושר ע"י הלשכה המשפטית  
 למל"ג/ות"ת

 12/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 

ו למחירים אלה כל הצמדות ו/או תוספות שהן. המועצה לא תישא בכל פסוולמעט מע"מ, לא ית ./.2
 היטל ו/או תשלום ו/או מס אחר כלשהו אשר חל ו/או יחול על השירותים.

ידי הזוכה )או הזוכים( -המועצה אינה מתחייבת להיקף כלשהו של שירותים שיסופקו עלמובהר כי  .2.2
 . יצוע בפועל בלבד, ותשלום התמורה יהיה בהתאם לבבמכרז זה בפועל

 

 התנאים והמועדים לתשלום התמורה .2

על פי הוראות  המציע הזוכהתמורת ביצוע השירותים במלואם ובמועדם ומילוי כל התחייבויות  .2.2
ובכפוף לביצוע  ב'בנספח  והמועצה על פי התעריף שנקבע בהתאם להצעתלו מכרז זה, תשלם 

 בפועל.

חשבון לתשלום. לכל חשבון יצורף דוח המפרט, בין  המציע הזוכהבסוף כל חודש קלנדרי, יגיש  .2.1
 היתר, את הפרטים הבאים:

 בפועל )מועדי הישיבות ומשכן(.  וכל העבודות שבוצעו על ידי .2.1.2

 פירוט ברור של האופן בו בוצע חישוב השעות לצורך החשבון.  .2.1.1

נציג המועצה. פירעון התשלום יעשה לאחר ובכפוף יועברו לבדיקת המצורף אליו, ח "דוהחשבון וה ./.2
לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג המועצה יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו 

המציע ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכל לפי עמידת 
 על נספחיו. ההסכםבדרישות  הזוכה

   .ב'המועצה, בהתאם לתעריף המפורט בנספח ימים מיום שאושר על ידי  23החשבון יפרע בתוך  .2.2

לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר הוצאה נוספים על התשלומים  המציע הזוכהמודגש בזה כי  .2.2
 המפורטים במפורש בהצעתו.

 

 

 תנאי הסף -' בפרק 

 

 ומסמכים שיש לצרף להוכחת עמידה בתנאי הסף תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף( .2

 מובהר כי רשאים להגיש הצעות במכרז זה הן יחידים והן תאגידים. 

את מטעמו שיבצעו  שלושה רושמי פרוטוקוליםעליו לפרט בהצעתו  - ככל שהמציע הוא תאגיד
נאי הסף בת ויעמד יםהפרוטוקול המוצע מירושכל אחד מהשירותים בפועל, ובמקרה כזה, נדרש כי 

 .לכל אחד מהם, ככל שזה רלוונטייתייחסו  ובהתאם המסמכים הנזכרים להלן ,להלןהנזכרים 

 אחרונות לפחות.השנים ה בחמשבעברית ובאנגלית  פרוטוקוליםישום סיון מוכח ברני .2.2

עמידתו בתנאי זה, על המציע להגיש קורות חיים המעידים על התקיימות תנאי הוכחת לצורך 
 סף זה.

 .על בורייןבדיבור, כתיבה וקריאה, ידיעת השפות עברית ואנגלית  .2.1

 .רהוטה בעברית ובאנגליתמוכחת ויכולת ניסוח  ./.2

 יכולת עבודה עם סביבה ממוחשבת: שימושי אופיס, אאוטלוק.  .2.2

 ספרנות, בלשנות: כגון ,יםיבתחומים רלוונטלהשכלה גבוהה, מוכר ממוסד לפחות  ראשוןתואר  .2.2
 .לשוןו

 ים/קבלת תארעמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף העתק מתעודה המעידה על הוכחת לצורך 
 כאמור.
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 אושר ע"י הלשכה המשפטית  
 למל"ג/ות"ת

 12/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 

ספח סודיות למכרז זה( ועל נ 'ה ו/או 'ד יםהמציע על נספחי העדר ניגוד עניינים )נספחחתימת  .2.2
 למכרז זה(, וצירופם להצעה.  ו')נספח 

שירותים דומים  עבורם, שהמציע ביצע מאת לקוחות לפחות חיוביות המלצותשל שלוש  קיומן .2.2
ככל שהמציע הוא תאגיד, על ההמלצות  לשירותים נושא מכרז זה בחמש השנים האחרונות.

 המוצע. רושם הפרוטוקוללהיות לגבי 

עם את ההמלצות ופרטי ההתקשרות עמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף הוכחת לצורך 
 .הממליצים

 של לרבות חתימה בראשי תיבות בתחתית, ידי המציע-עלחתומים הסכם מסמכי ההזמנה לרבות  .2.0
 . ושל נספחיו כל עמוד של ההסכם

ישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה וכל אישור אחר, הנדרש א .2.6
 .2771 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 )במעטפה נפרדת(.טופס הצעת מחיר חתום  .2.28

 . המועצהכל מסמך אחר בהתאם לדרישת  .2.22

דין או רואה חשבון, ובו פרטים -אישור חתום בידי עורךעליו לצרף גם  –ככל שהמציע הוא תאגיד  .2.21
 על התאגיד לרבות:

תדפיס מעודכן של פרטי המציע מרשם החברות, שמותיהם ופרטיהם המלאים של  .1.21.2
 האנשים החברים בהם וזכויותיהם;

 ופרטיהם של האנשים הרשאים לחתום בשמו של המציע על מסמכי המכרז; מותיהםש .1.21.1

 תובת המשרד הרשום של התאגיד.כ .1.21.2

 

 . כאמור עלול לפסול את ההצעההנדרשים אי צירוף המסמכים 
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 אושר ע"י הלשכה המשפטית  
 למל"ג/ות"ת

 12/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 

 

 ניקוד האיכות ובחירת המציע הזוכה –' גפרק 

 

 אמות מידה לפיהם ייבחר הזוכה  .2

 הצעות רקלעיל.  1תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  - ראשון שלב .2.2
 .השני בשלב לבחינה תעבורנה הסף תנאי בכל שתעמודנה

 יורכב משני אלו: – שני שלב .2.1

 . נקודות איכות 22עד  –להלן  4בהתאם לפירוט הניקוד בסעיף  ההצעה איכות בדיקת .7.1.2

איכות לפסול הצעת מציע שלא זכתה לניקוד )אך לא חייבת( רשאית תהא המועצה 
 .בשלב זהנקודות  22 שלמינימלי 

 .נקודות איכות 12 עד – להלן 7שבסעיף  בהתאם לפירוט הניקוד –ראיון עם המציע  .7.1.1

מינימלי לפסול הצעת מציע שלא זכתה לניקוד  )אך לא חיייבת( רשאיתתהא המועצה 
 .בשלב זהנקודות  13 של

 . מהניקוד הסופי 28%השלב השני יהווה 

  .שלהלן 23בהתאם לסעיף  –בחינת ההצעה הכספית  – שלישישלב  ./.2

 .מהניקוד הסופי 8%/בחינת ההצעה הכספית תהווה 

 . שקלול ציוני האיכות וציון המחיר – רביעישלב  .2.2

 

 נקודות 72עד  – ההצעה איכותבדיקת שלב  .0

 . נקודות 2 –מציע שהוא תאגיד  .0.2

 :חלוקה הבאהלפי ה נקודות 22עד   - בתנאי הסףמעבר לניסיון הנדרש ניסיון  .0.1

כל אחד משלושת רושמי הפרוטוקול שהוצעו על ידו ינוקד בהתאם  – לגבי מציע שהוא תאגיד
והניקוד הסופי למציע לחלק זה יקבע בהתאם לממוצע של המפורטות להלן לאמות המידה 

 שלושת רושמי הפרוטוקולים המוצעים. 

 -  השנים האחרונות )ברציפות( 23-ב בעבריתבמכרז זה בביצוע שירותים כאמור סיון ינ .4.1.2
  .נקודות 22 -

 השנים 2-ב במגזר הציבוריעבור גופים  בעבריתבביצוע שירותים כאמור במכרז זה ניסיון 
 .נוספות נקודות 2 עד עוד –האחרונות )ברציפות( 

 23-ב במגזר הציבוריעבור גופים  בעבריתבביצוע שירותים כאמור במכרז זה ניסיון 
 .נקודות נוספות 2 עד עוד –האחרונות )ברציפות(  השנים

משרדי ממשלה ויחידות סמך שלהם, תאגידים שחלים  –" מגזר ציבורי"לעניין סעיף זה, 
תאגידים רשויות מקומיות, מהותיים(, -עליהם כללי המשפט המינהלי )לרבות גופים דו

 להשכלה גבוהה.סטטוטוריים, וכן מוסדות 

 . נקודות 2עד עוד  –בתחום ההשכלה הגבוהה בישראל  4.1.2ניסיון כאמור בסעיף  .4.1.1

 -  השנים האחרונות )ברציפות( 23-ב באנגליתבביצוע שירותים כאמור במכרז זה ניסיון  .4.1.2
 .נקודות 28 -

 2-ב במגזר הציבוריעבור גופים  באנגליתבביצוע שירותים כאמור במכרז זה ניסיון 
 .נקודות נוספות 2 עד עוד –האחרונות )ברציפות(  השנים
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 23-ב במגזר הציבוריעבור גופים  באנגליתבביצוע שירותים כאמור במכרז זה ניסיון 
 .נקודות נוספות 2 עד עוד –האחרונות )ברציפות(  השנים

 לעיל. 4.1.2כהגדרתו בסעיף  –לעניין סעיף זה, "מגזר ציבורי" 

 . נקודות 2עד עוד  –בתחום ההשכלה הגבוהה  4.1.2ניסיון כאמור בסעיף  .4.1.2

המלצות חיוביות כתובות על עבודת המציע והתרשמות  23עד  2הצגת  - המלצות ושביעות רצון ./.0
 . נקודות 22עד  –המועצה מהן 

המועצה רשאית ליצור קשר עם מי מבין  -התרשמות ממכתבי ההמלצה מובהר כי לעניין 
לשם קבלת פרטים אודות  לשיקול דעתה הבלעדי,, בהתאם הממליצים במכתבי ההמלצה

לפנות לאנשי גם יודגש כי המועצה שומרת לעצמה הזכות  .השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו
אפשר  -חוסר שביעות רצון המלצה שלילית או קשר/ממליצים שלא צוינו בהצעה וכן כי בגין 

 יינתן ניקוד שלילי.ש

 

 :  נקודות לפי החלוקה הבאה 12עד  - ראיון אישי והתרשמות כללית .6

ינוקד בהתאם לאמות  כל אחד משלושת רושמי הפרוטוקול שהוצעו על ידו – לגבי מציע שהוא תאגיד
והניקוד הסופי למציע לחלק זה יקבע בהתאם לממוצע של שלושת רושמי המידה המפורטות להלן 
 הפרוטוקולים המוצעים. 

עד  - ומחויבותו למתן השירותים אישיותה יויכולות ,התרשמות אישית מהמציע, נועם הליכותיו .6.2
 .נקודות 28

מצבי לחץ בבלוחות זמנים, לעמוד , התרשמות מהיכולת של המציע להיות זמין למתן השירותים .6.1
 .נקודות 22עד  - עומסיםבו

, אחרת, יםהמוצע הפרוטוקול מירוששלושת כל אחד מ ומציע הוא תאגיד, לראיון יתייצבככל שה ./.6
 יפסל. ת דית התאגהצע

בלו את ישקהצעות ה 2 לראיון יוזמנו, שעברו את תנאי הסףהצעות  2-ככל שתתקבלנה יותר מ .6.2
 לעיל.  4ף ניקוד האיכות הגבוה ביותר לפי המשקולות המפורטות בסעי

 

 (מהציון הכולל 8/%) בחינת ההצעה הכספית .28

לשלב מובהר, כי  מעטפות הצעת המחיר. תפתחנה 4-7לאחר השלמת הניקוד כאמור בסעיפים  .28.2
נקודות לפחות בשלב  72של משוקלל איכות הצעות שקיבלו ניקוד יעלו בחינת ההצעה הכספית 

 לעיל(. 4-7 פיםסעי) האיכות

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא  שעברו את תנאי הסף,הצעות  שלוש ככל שתתקבלנה עד .28.1
 נקודות. 12 סך של המינימאלי ולהעמידו עלהמשוקלל חייבת( להפחית את ציון האיכות 

כל הצעת , כאשר נקודות( 23בשלב זה ) הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות ./.28
 כדלקמן:  ביחס אליה, תשוקללשלאחריה מחיר 

 =    ציון מחיר משוקלל   233*    הצעת מחיר הזולה ביותר

 הצעת מחיר נבדקת

 שקלול ציוני האיכות וציון המחיר .22

 שקלול נתוני המחיר והאיכות יעשה כדלקמן: 

 . לעיל( 23.2משוקלל בהתאם לסעיף ציון מחיר )+ ( 73% *ציון איכות משוקלל )
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 מינהלה –' דפרק 

 

 זה ריכוז מועדים קובעים להליך .21

 11/2/1322יום שישי,  מועד פרסום המכרז .21.2

 21:88שעה  /18323182 שני, יום מועד אחרון להגשת הצעות .21.1

 1/2/1322יום שני,  אחרון להגשת שאלות הבהרה מועד ./.21

 22/2/1322יום שני  מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה .21.2

  מהמועד האחרון להגשת הצעותימים  28 תוקף ההצעה .21.2

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים -במקרה של אי .21.2
 התאריכים המפורטים בטבלה זו. קובעים -בגוף מסמכי  ההזמנה או בנספחיה 

 

 מבנה ההצעה והמסמכים המצורפים לה ./2

 הצעה בהליך זה תוגש באופן הבא:

למתן שירותי  מכרזעליה ירשם ו 1ומעטפה מספר  2את מעטפה מספר מעטפה אחת שתכיל  .2./2
ללא שום סימני זיהוי של  /803182עבור המועצה להשכלה גבוהה מספר  רישום פרוטוקולים

  :"(מעטפת ההצעה" :)להלן המציע

 1במקור ועוד  תכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת בהליך זה – 2מעטפה מספר  .22.2.2
רישום פרוטוקולים למתן שירותי  מכרזעל גבי מעטפה זו תרשמנה המילים " עותקים.

 ". /803182עבור המועצה להשכלה גבוהה מספר 

בלבד. על גבי מעטפה זו  '(בתכיל את נספח הצעת המחיר )נספח  – 1מעטפה מספר  .22.2.1
 ". הצעת המחיר – 1מעטפה מספר תרשמנה המילים "

כל מסמך או מידע הקשור  2מובהר ומודגש בזה כי אין לצרף לחומר המוגש במעטפה מספר 
 להצעת המחיר ו/או המצביע עליה, והצעה כאמור תיפסל.

שינוי חסרון במסמך, כל . , במדויקהז מכרזההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות  .1./2
בין על ידי תוספת  ,המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם המכרזאו תוספת שייעשו במסמכי 

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה 
 ואף עלולים לגרום לפסילתה.

 אופן הגשת הצעה ומועדים שונים .22

 דםמסמכי המכרז וביצוע רישום מוק קבלת .22.2

: בכתובת המועצהמתפרסמים באתר האינטרנט של זה על נספחיו, מכרז  מסמכי
 lwww.che.org.i.  

 שלוחלבצע רישום מוקדם בדרך של מ ,מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט על חובה
דוא"ל: הלכתובת  למסמכי המכרז 'אכנספח ומסומן  ףהמצורפרטי המציע טופס 

mechrazim@che.org.il.  המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור
 קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".

שלא  מציע  -רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה ואולם 
 , אשר ימסרו למשתתפים האחרים,ועדכונים הודעותיוכל לקבל לא  -בצע רישום מוקדם כנדרש י

, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, או אף להביא בדבר המכרז
בשל אי עמידה בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע שלא ישלח טופס  -צעתו לפסילת ה

 .בעניין זה המועצהפרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד 

http://www.che.org.il/
mailto:mechrazim@che.org.il
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 הבהרות ושינויים .22.1

לעיל לכתובת  21.2בסעיף ניתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד למועד האחרון הנקוב  .22.1.2
 בלבד.  mechrazim@che.org.ilדואר אלקטרוני: 

 .31-2372271, או 31-2372242יש לוודא קבלת המייל בטלפון 

 .על כל שאלה לציין את מספר הסעיף במכרז אליה היא מתייחסת .22.1.1

פרטי , ללא ציון של המועצה התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט .22.1.2
הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות  של הזיהוי

המועצה . המועצהבאתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את 
 לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך. תהיה רשאית

ת חלק בלתי נפרד ממסמכי לשאלות מהווהמועצה כי התשובות שיפורסמו באתר  ,מובהר .22.1.2
 ואהמכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם כאמור, כשה

 מורשי החתימה של המציע.המציע/על ידי בראשי תיבות חתום 

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים  .22.1.2
שאלות. השינויים והתיקונים כאמור יפורסמו או בתשובה ל הבמסמכי המכרז, ביוזמת

 באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ הבהרות ו/או  ,מובהר .22.1.1
תיקונים כאמור בסעיף זה על תתי סעיפיו, יגבר האמור בקובץ ההבהרות/התיקונים לפי 

 סם יותר מקובץ הבהרות/תיקונים אחד ויש ביניהם סתירה, יגבר הקובץהעניין. היה ופור
 שפורסם במועד המאוחר.

 

 הגשת ההצעה ./.22

לתוך תיבת המכרזים של המועצה,  ולהכניסאת מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש 
בירושלים, לא יאוחר מהמועד  22הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ברחוב ז'בוטינסקי 

תיבת  בתוך האחרון להגשת הצעות בהתאם לטבלת ריכוז המועדים שלעיל. הימצאות ההצעה
 המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד. 

 0:88המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בין השעות  לפני, ניתן להכניס הצעות לתיבה
 )למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.  22:88עד 

 

 תוקף ההצעה .22

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. היה ותבקש  13הצעה שהוגשה במסגרת הליך זה תעמוד בתוקפה 
 החלטה סופית בדבר המציע הזוכה בהליך זה. יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת  -זאת המועצה 

 

 לשון הפנייה .22

 לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר. םמופני הזמכרז מסמכי 

 

  

mailto:mechrazim@che.org.il
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 תנאים כלליים –פרק ה 

 

 ההצעה והעיון במסמכי המכרז סודיות .22

 חלקיםה" :הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן מציע
 , במידה ויתבקשו,"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרזסודייםה

 ינהג כדלקמן:

 משמעי.-יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד .22.2

 דיים.יסמן את החלקים הסו .22.1

 יחשב כחלק סודי.ילא  -זה הליך פירוט ניסיונו של המציע, כנדרש בתנאי כי יודגש,  ./.22

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון  ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד מציע .22.2
 .בהליך זהמציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה 

מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  ייםחלקים בהצעה כסוד סימון .22.2
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים 

 האחרים. םאלה של הצעות המציעי

של שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים כי , יודגש .22.2
התאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהמועצה 

 רשות מנהלית.

ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם  החליטה .22.2
ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך  כךכסודיים, תיתן על 

 פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

המכרזים למציע הזוכה בטרם  תם לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדועדת המכרזי החליטה .22.0
 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 

 כללי היררכיה פרשנית בין מסמכים .20

כי  ,זה ועל פי תנאיו. מודגש ומובהר ' להליךגההתקשרות הינה באמצעות ההסכם נספח  .20.2
 י נפרד ממנו.זה מצורפות כנספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתהליך הוראות 

 זה משליםה אחד כמסמך( נספחיו על) לו ףהמצור ההסכם ואתנוסח ההליך  את לראות יש .20.1
 .זה את

 שני בין ליישב מאמץ יעשה ,ההסכם נוסח לביןהליך זה  נוסח בין סתירה של מקרה בכל ./.20
על ההליך  נוסח יגברכי אז  ,ים כאמורנוסחה בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים

 .הסכםב הכתוב וכנוסח עהמצי את המחייב כנוסח זה נוסח ויראו ההסכםנוסח 

 

 יםכלליתנאים  .26

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .26.2

 לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים.  .26.1

 .עה הזולה ביותר ו/או בהצעה כלשהילבחור בהצ תמתחייב האינ המועצה ./.26

 .זוכיםלבחור במספר תהיה רשאית המועצה  .26.2
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המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות באם המציע הזוכה לא סיפק  .26.2
כי המועצה  ,מודגש או לא עמד בלוחות הזמנים כפי שנדרש. ם,או חלק םכולהשירותים, את 

זה על נספחיו. החלטתה של  בהתחייבויותיו על פי תנאי הליך המציעלבדה תקבע באם עמד 
הפסיקה המועצה את ההתקשרות כאמור, היא תהיה במקום בו  המועצה תהיה סופית.

 רשאית לפנות למציע שדורג אחרי המציע הזוכה. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת  .26.2
המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההזמנה, 

צעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור שלדעת המועצה מונע הערכת הה
למועצה, המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו 
תואם את תנאי השוק ו/או את דרישות ההזמנה, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, 

ית של המציע לבצע את באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעש ,לדעת המועצה
 התחייבויותיו באופן התואם את דרישות ההזמנה זה.

המפורטים בו  השירותיםהמועצה שומרת על זכותה לבטל הליך זה או לוותר על ביצוע חלק  .26.2
 בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. 

הבהרות  בדרישה להמציא למציעהמועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות  .26.0
, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או להצעתוו/או הסברים ו/או השלמות ביחס 

, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ןכנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל מסמך, רישיו ןרישיו
 2771-, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים, התשנ"בתחולה למועד האחרון להגשת ההצעותו

 תוקנו מכוחו.והתקנות ש

מובהר כי אין בהודעה על מציע זוכה בהליך זה בכדי לסיים את הליכי  ,למען הסר ספק .26.6
הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי 

לבטל או לשנות  תההתקשרות בין הצדדים, המועצה רשאיהסכם החתימה מטעם המועצה על 
 הבלעדי והמוחלט. הי שיקול דעתעל פ האת החלטת

השונים  הזמנהשימצא אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המציע  .26.28
ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, יפרטם בכתב 

, אחרת הוא המועד האחרון הקבוע לכך בטבלת המועדים ברישא של מכרז זהלא יאוחר מ
יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים 
כאמור. למען הסר ספק, הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או 

יודגש כי רק תשובות ו/או הבהרות ו/או החלטות  .המועצהידי -קבע עליאי התאמות כאמור ת
 .לכל המציעים בכתב, תחייבנה המועצהידי -נה עלאשר תשלח

בכל מקרה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד, כי אז המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה,  .26.22
וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי שניים מבעלי העניין בתאגיד יהיו 

 הסכם נושא ההזמנה.המציע לפי הערבים אישית להתחייבויות 

וזאת גם תהא רשאית לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונה המועצה  .26.21
 .פתיחת ההצעות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדילאחר 

 על פי כל דין.המועצה כדי לגרוע מזכויות הזמנה זו, על נספחיה, אין בסעיפי  ./26.2

לבית המשפט הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע להליך זה תהא נתונה  .26.22
 ירושלים.בהמוסמך לדון בו מבחינת העניין 
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 רשימת הנספחים .18

 טופס הגשת הצעה – נספח א' .18.2

 נספח הצעת המחיר  -נספח ב' .18.1

 הסכם ההתקשרות –' גנספח  ./.18

 התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של המציע –' דנספח  .18.2

 התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של הצוות המוצע –' הנספח  .18.2

 סודיות במסגרת מתן שירותים ה עלשמיר בדבר התחייבות - נספח ו' .18.2

 

 

 

 בכבוד רב,       

 

 דוד-ליזי בן       

 מרכזת חוזים והתקשרויות
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 טופס פרטי מציע -' אנספח 

 : _________ תאריך
  לכבוד

 
 המועצה להשכלה גבוהה 

 
 mechrazim@che.org.il :ל"בדוא

 
 

למתן שירותי רישום פרוטוקולים  /803182מכרז מספר מסמכי מצויים בידינו ים כי /מצהיר מ/י הח"אנו

ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה  , כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה,עבור המועצה להשכלה גבוהה

 המכרז האמור לכתובת הבאה: בדבר

 
 _____________________________________ ושם איש הקשר לצורך מכרז זה  המציע שם

 ________________________________________________  תאגידת.ז. או מספר  פר מס

 ________________________________המציע ___________________של מספר טלפון 

 ______________________________________________________   פקסימיליה מספר

 ___________________________________________________אלקטרוני -כתובת דואר

 
בדבר המכרז,  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  הפטור המועצה תהיה  - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור

עשויה  שהמועצהוהבהרות  נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהו

 .רזלאחר פרסום המכלפרסם 

 

הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור 

 .קריאה"

 

 
 

 מלא : _____________________ שם   

  

 וחותמת _________________ חתימה 

 

ומדובר בתאגיד: במידה  

 

 _________________: __ החותם שם

                 

 ____________________: __ תפקיד
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 הצעת המחיר -ב' נספח 

 

 

בהתאם למסמכי ההליך ההצעה הכספית מגיש בזאת את הח"מ _______________________,  יאנ

 . עבור המועצה להשכלה גבוההרישום פרוטוקולים שירותי  למתן 34/1322שמספרו 

מבוקש כי המועצה תשלם למציע  ,מסמכי ההליךעל פי המציע  התחייבויותכל כנגד ובתמורה לביצוע 

 שעהל( _______________________________ש"ח )ובמילים:  ________ ___סכום של _

 מעבר לתשלום זה לשעה לא יתבקש כל תשלום נוסף. בתוספת מע"מ כדין. 

במסמכי ההליך, זו ניתנה לאחר עיון מדוקדק בהוראות השונות בנושא שכר טרחה המופיעות  ההצע

 .'גספח המצ"ב למסמכי ההליך כנהסכם בנוסח הלרבות 

 מצהיר כי הוא מוסמך לחייב את המציע בחתימתי זו. הח"מאם המציע הינו תאגיד, 

 אין להסתייג, או להוסיף הבהרות או תוספות כלשהן לסכום המוצע.מובהר, כי 

 

 

 

 תאריך: _________________  חתימת המציע: _______________

 

 : בצרוף חותמת ע"י בעלי זכות החתימהאם המציע הינו תאגיד, חתימת המציע 

 

         _______________     _______________  ______________ 

 חתימה    מעמד           שם      

 

 

         _______________     _______________  ______________ 

 חתימה    מעמד           שם      
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 רישום פרוטוקולים למתן שירותי הסכם –נספח ג' 

 

 /182בשנת לחודש _________  ביום _____ בירושלים שנערך ונחתם

 

 בין:

 המועצה להשכלה גבוהה

 , ירושלים22רחוב ז'בוטינסקי 

 "(המועצה"להלן: )

 מצד אחד

 לבין:

 _____________________________שם ______

 __________________________ ת.ז./תאגידמס' 

 _________________________________ כתובת

 "(נותן השירותים"להלן: )

 מצד שני 

 

לצורך קבלת שירותי  34/1322והמועצה פנתה אל נותן השירותים במסגרת מכרז מספר   הואיל
 ;להסכם זה כנספח א'רישום פרוטוקולים עבור המועצה, המצ"ב 

)כהגדרתם  את השירותים שיספקונקבע כי הוא  זכתהזה  בהליך נותן השירותיםשל  ופנייתו  והואיל
 באופן, במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה; להלן(

נותן מעוניינת לקבל מוהמועצה  את השירותיםהמועצה מעוניין לבצע עבור  נותן השירותיםו  והואיל
 ;את השירותים השירותים

הוא בעל הידע, היכולת, האמצעים והכישורים מצהיר ומתחייב כי  נותן השירותיםו  והואיל
ם ולקיים את התחייבויותיו כמפורט שירותיהח האדם הנדרשים לצורך מתן ווכהמקצועיים 

בהסכם זה והוא יוכל לעמוד בהן הן מבחינת המועדים שנקבעו או ייקבעו והן בכל הקשור 
 לאיכות ולמיומנות הביצוע;

 .דין להעניק את השירותיםכל פי -מצהיר כי הוא רשאי על השירותיםנותן ו   והואיל

 

 :על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמןאשר 

 

 ונספחיםוא מב .2
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .2.2

 .הז הסכםהסעיפים או פרשנות צורך לא תשמשנה ל הסכםכותרות הסעיפים ל .2.1

 ויקרא כיחידה אחת עימו. מההליך מהווה חלק בלתי נפרד  הז הסכם .2.2

 

 הגדרות .1
, ובנוסף יהיו במכרזיהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם  הז הסכםב

 למונחים הבאים הפירוש הבא:
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 )נספח א'(.עבור המועצה קולים ורישום פרוטשירותי  למתן 34/1322מספר הליך  –"ההליך" 

  למסמכי ההליך.  1כפי שהוגדרו בסעיף  – "השירותים"

 . ומועצה או מי מטעמב ממונה מינהל וכספים –"הממונה" 

 

 םשירותיה ./

את למועצה מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק והוא  נותן השירותיםמוסרת בזה ל המועצה .2.2
  השירותים.

, את מלוא נותן השירותיםזכאית לקבל מ והמועצה, למועצהמתחייב לספק  נותן השירותים .2.1
השירותים ברמה מקצועית גבוהה, בחריצות ובאופן היעיל והטוב ביותר, תוך עמידה בלוחות 

, והכל לשביעות רצונה המלאה של ממונההשנקבעו במסמכי ההליך או כפי שייקבעו על ידי  זמניםה
 .מועצהה

אות , הורי ביצועבכל הנוגע לסדרי עבודה, דרכהממונה  יפעל על פי הנחיות והוראות נותן השירותים .2.2
 .הממונהוכן בכל עניין אחר הנדרש לדעת  ,בעניין מניעת ניגוד עניינים

 יחולו גם ההוראות הבאות: –לגבי נותן שירותים שהוא תאגיד  .2.2

, הפרוטוקול שהציע בהצעתו למכרז מירושבאמצעות רק הוא מתחייב לספק את השירותים  .2.2.2
 . על ידי המועצה בהתאם לתנאי ההליך ושאושרו

הממונה בהסכמת נותן השירותים יהיה רשאי לשנות את רושמי הפרוטוקול שהציע  .2.2.1
 :כדלקמן

מי להחליף  נותן השירותיםמן  דרושהבלעדי, ל ורשאי, על פי שיקול דעתהממונה  .2.2.1.2
נותן , אשר באמצעותם הוא מספק את השירותים, ורושמי הפרוטוקולמבין 

 יפעל בהתאם באופן מיידי. השירותים

מי מבין מראש ובכתב בטרם החלפת הממונה יבקש את אישור  םנותן השירותי .2.2.1.1
רושם . תנאי מוקדם לביצוע ההחלפה הוא כי איכות רושמי הפרוטוקול

נותן ( לא תיפול מזו של המועצה, לאחר ההחלפה )אם תאושר על ידי הפרוטוקול
 קודם להחלפה. השירותים

לפי  תינתן הפרוטוקולרושמי מי מבין בדבר אישור ו/או החלפת הממונה החלטת  .2.2.1.2
המוחלט וללא צורך במתן נימוקים. למען הסר ספק מובהר כי אין  ושיקול דעת

מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה  נותן השירותיםבהחלטה כאמור כדי לשחרר את 
 כל אחריות שהיא.המועצה זה ואין בה כדי להטיל על 

 

 רק במפורש –; יחסי שליחות העדר קיום יחסי עובד מעביד .2
משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין  , לרבות מי משותפיו או מעובדיו,נותן השירותים .2.2

, נותן השירותים על פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות ל למועצהלראות כל זכות שניתנה 
או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה 

, המועצהו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין  נותן השירותים. בין במלואו
 מעביד.-יחסי עובדלא יתקיימו 

ימצאו תחת פיקוחו, והמועסקים על ידו עובדי נותן השירותים  –לגבי נותן שירותים שהוא תאגיד  .2.1
שא וישלם בעצמו ועל יהשירותים יהשגחתו, ביקורתו ואחריותו של נותן השירותים בלבד. נותן 

חשבונו את שכרם של עובדיו ושל המועסקים על ידו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות 
וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי 

 כל דין וכמקובל בתחום זה.

המספק נותן השירותים לבין  המועצהעביד בין מ-קבעה ערכאה מוסמכת כי התקיימו יחסי עובד .2.2
במלוא התשלומים הנובעים מקביעה זו.  נותן השירותיםשא ישירותים לפי הסכם זה, י למועצה

כום תהיה רשאית לקזז סכומים אשר נקבע כאמור מכל ס המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור, 
 .שהיא חבה לנותן השירותים
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 הסבת ההסכם .2
את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן  או להעביר להסב או להמחותמתחייב לא  נותן השירותים .2.2

אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, , ואו חלקן
תהיה רשאית לסרב ליתן את  המועצה מראש ובכתב.לכך  המועצהאם קיבל את הסכמת אלא 

 שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא לנכון.הסכמתה כאמור, מכל סיבה 
את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן, אלא  י למסור לאחררשא נותן השירותיםכמו כן, אין  .2.1

את הסכמתה כאמור, מכל  תהיה רשאית לסרב ליתן המועצהמראש ובכתב.  המועצהבהסכמת 
 סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא לנכון.

לעיל כדי לפטור את  5.2בסעיף ו 5.1להסבה כאמור בסעיף  המועצהלמען הסר ספק, אין באישור  .2.2
 מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן. ירותיםנותן הש

 

 מידעבעלות על  .2
או  נותן השירותיםהקשורים לשירותים נשוא ההסכם שיוכנו ע"י כל המסמכים מכל סוג שהוא  .1.2

"( מידעה)להלן: " , בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוניו/או בדרך אחרתמהמועצה שקיבל 
 .הנ"ל מידעאת כל הזכויות בלמועצה מעביר  נותן השירותים, והמועצההינם רכושה וקניינה של 

בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג' שתבחר, לפי ראות עיניה  מידעתהיה רשאית להשתמש בהמועצה 
 וללא כל הגבלה. 

על פי בחירת ובכל פורמט  כאמור מידעמיד עם דרישתה כל למועצה מתחייב למסור  נותן השירותים .1.1
בפורמט אלקטרוני למועצה  נותן השירותיםלגרוע מכלליות האמור, יעביר  . מבליהמועצה
כל מסמך שהוכן על ידו עבור המועצה, שתגדיר  רובנוסף בכל פורמט אח /לא מוגן סיסמה"פתוח"

  עם השלמתו של המסמך.המועצה 
יעשה  בסודיות, ולא יפרסם, או המידעו וו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת נותן השירותים .1.2

 .המועצה, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של במידעשימוש כלשהו 
במקום מידע לרבות אמצעים סבירים הינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות  נותן השירותים .1.2

 לשמירה על חומרים רגישים.  עבודתו
מתן  םעל פי ההסכם ובין אם לאחר סיו שירותיםבא הסכם זה לידי סיום, בין אם טרם סיום ה .1.2

ימים מיום שיידרש לכך פרוט של כל  22בתוך למועצה  נותן השירותיםכאמור, ימסור  השירותים
שתדרוש  מידעמיד עם דרישתה העתק של כל למועצה המצוי ברשותו, כאמור לעיל, ויעביר  מידעה
 .ועצמ מידעועל פי החלטתה, את הלמועצה או, לפי דרישת מועצה ה
 

 תמורה .2
בגין מתן  לנותן השירותים המועצהתשלם  זה על פי הסכם יוהתחייבויותכל כנגד ובתמורה לביצוע  .7.2

 . בהתאם לנספח ב' למסמכי ההליךאת התמורה השירותים 

, והתמורה בגינן לנותן השירותיםישולם תשלום נפרד  לאמובהר בזאת כי בגין ההוצאות הבאות  .7.1
הוצאות צילומים, שליחויות, על פי ההסכם: טלפון, פקסימיליה,  נותן השירותיםכלולה בשכר 

 .וכיו"בתקורה מכל סוג שהוא, הוצאות בגין אש"ל 

והתמורה בגינן כלולה , יוחזרו לאלצורך מתן השירותים וביטול זמן מובהר כי הוצאות בגין נסיעות  .7.2
  .על פי ההסכם נותן השירותיםבשכר 

בו מחוייב נותן דרי רישום קלננותן השירותים יקבל את התמורה רק לאחר שהממונה אישר את ה .7.2
  .השירותים שבו מפורטים דרישות התשלום למול פירוט שעות העבודה

 הממונה,ידי -חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום עללמועצה להגיש  נותן השירותיםעל  .7.2
הוצאת החשבון ובכפוף לאישור מיום יום  23התשלום יבוצע כנגד חשבון כאמור, בנוהל  שוטף + ו

 . הממונההחשבון על ידי  

בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק  כלפי המועצהלא תהיינה כל דרישות וטענות  ליועץ .7.1
 הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

 . התמורה לפי הסכם זהחשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת  למועצהימציא  נותן השירותים .7.7

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  ים תקפיםמותנה בהצגת אישורהתמורה תשלום  .7.4
וכן כל אישור שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי  2771 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 , כפי שיהיו מעת לעת.המועצה
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לנותן קור מכל תשלום תנכה במ המועצהלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי,  .7.7
, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא השירותים

או חייב בניכוי  אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס , זמן סביר לפני ביצוע התשלום,נותן השירותים
 .מס לפי שיעור אחר

שום תשלום נוסף,  לנותן השירותים המועצהי זה, לא ישולם על יד הסכםפרט לאמור במפורש ב .7.23
החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר עפ"י 

 יועץהסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, לא ל
 ולא לכל אדם או גוף אחר.

לנותן לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם  תהא אחראיתלא  המועצהלמען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי  .7.22
 עקב מתן השירותים.  השירותים

 

  או מי מטעמה המועצהעל ידי  השירותיםביצוע  .0
 המועצהאת התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן רשאית  נותן השירותיםאם לא ימלא  .4.2

אחר או  נותן השירותים, בעצמה, באמצעות םאו חלק םנשוא הסכם זה, כול שירותיםלבצע את ה
לפעול כאמור ויסייע  המועצהמצהיר ומתחייב כי לא ימנע מן  נותן השירותיםבכל דרך אחרת, ו

 או למי שייקבע בביצוע העבודות כאמור.  למועצה
אית לגבות ו/או רש המועצהכאמור תהא  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שתפעל  .4.1

מכל סכום  נותן השירותיםלנכות ו/או לקזז את כל ההוצאות והחיובים שעל פי הסכם זה חלים על 
בכל  נותן השירותיםרשאית לגבותן מן  המועצהבכל זמן שהוא, וכן תהא  לנותן השירותיםשיגיע 

 דרך אחרת.
 

 תקופת ההסכם .6
מיום חתימת הסכם זה, שהם עד יום  חודשים 21-לתחילת מתן השירותים על פי הסכם זה תהיה  .7.2

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: " ______/___/___
בנוסף לכל האמור להלן, נותן השירותים ימצא למרות תקופת ההתקשרות הראשונה ומובהר, כי  .7.1

 תקופתבתקופת ניסיון ביחס לשלושת הפרוטוקולים הראשונים שהוא יבצע עבור המועצה )להלן: "
המועצה לא תהא שביעת רצון משירותיו של נותן ופת הניסיון קבתום תבמידה ו "(.הניסיון

 כי מועמדותו תוסר מרשימת הזוכים בהליך זה. לותהא רשאית להודיע המועצה  -השירותים 
תקופת הניסיון תחול לגבי כל אחד מרושמי הפרוטוקולים שהציע;  – שהוא תאגיד לנותן שירותים
תקופת  – לעיל 2.2.1בהתאם לסעיף  לגבי מי מבין רושמי הפרוטוקוליםשינוי יחול בהתאמה, אם 

 . ממועד השינוי כאמורהניסיון תחל 

 תקשרותברירה )אופציה(, בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת הה-בלבד שמורה זכותלמועצה  .7.2
המועצה תהיה . "(זכות הברירה)להלן: "כל אחת  חודשים 24נוספות בנות התקשרות תקופות ל
בכפוף למידת שביעות רצונה מהשירותים לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה,  תשאיר

, להוראות כל דין ולהוראות , לתקציבההבכפוף לצרכישנתקבלו בפועל בהתאם להוראות הליך זה, 
 .זההסכם 

רשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובלא הודעה מוקדמת  המועצהעל אף האמור לעיל,  .7.2
 ם אחת הנסיבות הבאות:בהתקיי

מאי ו/או שירותיו יא מרוצה מאיכות שאין הבכתב  בנותן השירותיםהתרתה  המועצה .7.2.2
לא נקט  נותן השירותיםו ,ו/או מסיבה אחרת מתן השירותיםללוח הזמנים עמידתו ב
 .יום מיום ההתראה בכתב 22ובתוך  המועצהלהנחת דעת  לתיקון המצב ולמיםצעדים ה

נותן חדל מלעמוד לרשות  רושמי הפרוטוקולמי מבין  -לגבי נותן שירותים שהוא תאגיד  .7.2.1
 .בהתאם לתנאי הסכם זהלשביעות רצון המועצה וולא נמצא לו מחליף  השירותים

או בקשר עם חתימת  בהליךשניתנה  נותן השירותיםאם יתברר שהצהרה כלשהי של  .7.2.2
לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי  נותן השירותיםהסכם זה אינה נכונה או ש

כי חל שינוי  למועצה, או שהסתבר להתקשר עמו בהסכם המועצהלהשפיע על החלטת 
שניתנה בהליך או בקשר עם חתימת  נותן השירותיםנסיבות ביחס להצהרה כלשהי של 

 הסכם זה )לרבות, מבלי לפגוע בכלליות, בנושא ניגוד עניינים(  אשר, לפי שיקול דעתה
על פי הסכם זה, ובלבד  נותן השירותים, הינו מהותי למילוי תפקידי המועצההמוחלט של 

 הזדמנות להגיב בטרם מתן החלטה על פי סעיף קטן זה. לנותן השירותיםשניתנה 
 . מכל סיבה שהיא מראש ימים 23רשאית להביא הסכם זה לסיומו בכל עת בהתראה של  המועצה .7.2
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 ינים הימנעות מניגוד עניוסודיות  .28

מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד  נותן השירותים .23.2
ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, 

, ללא קבלת הרשאה למועצהו/או בנוגע  למועצהבין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים 
 . המועצהמוקדמת ומפורשת בכתב מאת 

ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין כל חשש למצא במצב של ימתחייב שלא לה נותן השירותים .23.1
 המועצהשל  תהמשפטי צתליוע נותן השירותיםבמקרה של ספק בעניין זה ידווח  .לועניין אחר שיש 

קיומו של חשש כאמור. לשם הסר ספק, מובהר כי דרישות כריע בשאלת ת והיאאת עובדות העניין 
ההימנעות מניגוד עניינים בהסכם זה, לרבות בהסכם הסודיות וההימנעות מניגוד עניינים 

על פי  נותן השירותים(, הינן בנוסף על הגבלות החלות על 'ו-'דנספחים ) פים למסמכי ההליךהמצור
 כל דין. 

 

 

 שיפוטסמכות  .22
 ודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים.סמכות השיפוט הייח

 

 כתובות והודעות .21

 כמפורט בראש ההסכם.נן הי והמועצה נותן השירותיםת וכתוב .21.2

 24הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד, ותוך  .21.1
הגיעו  כאילו –או בדוא"ל  אם נשלחו בפקסימיליהושעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, 

 .במועד שליחתן

 

 

 :ולראייה באו הצדדים על החתום

 

__________        __________ 

 המועצה      נותן השירותים   
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 של תאגיד בדבר היעדר ניגוד עניינים התחייבות -נספח ד' 

 החתימה/מנהליו[ על ידי מורשי –]למילוי על ידי מציע שהוא תאגיד 

 

הח"מ, מר/גב' _______________, ת"ז  ____________ ומר/גב' ________________  ואנ
חוק אם ת"ז___________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים ב

 , כדלקמן:לא נעשה כן, מצהירים בכתב

 

 34/1322במכרז מספר אנו מוסמכים כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה במסגרת הגשת ההצעה  .2
  "(.המכרז" -)להלן  למועצה רישום פרוטוקוליםשירותי למתן 

 מכרזאת השירותים נושא ה המועצהעבור  ושיבצע עובדיוו/או מי מ מאשרים כי המציעו הננו מצהירים .1
או הוועדה  מועצהניינים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים כלשהו עם הלא מצויים במצב של ניגוד ע

 .לתכנון ולתקצוב

 מכרזאת השירותים נושא ה המועצהעבור  ושיבצעו/או מי מעובדיו הננו מצהירים ומאשרים כי המציע  .2
 ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר הקשור עימם לא הגישו ולא עומדים להגיש למועצה להשכלה גבוהה

בקשות להכרה ו/או לפתיחת מוסד לימודי ו/או לקבלת היתרים ו/או לכל  או הוועדה לתכנון ולתקצוב
וסוג שהוא  "( ואין ולא יהיה להם קשר מכל מיןהבקשות" -בקשה ו/או פנייה ו/או הליך אחרים )להלן 

 .כאמור ישיר ו/או עקיף לבקשות

 בישראל של מוסד להשכלה גבוהה ף,ישיר או עקי ,חלקי או מלאעלים באופן ב םאינו/או עובדיו  המציע .2
 הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל. ו/או של מוסדות אחרים

בישראל ו/או במוסדות  ה גבוההבמוסדות להשכלעובדים בעלי תפקיד או  ו/או עובדיו אינם המציע .2
אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית 
 במוסד כאמור, והם אינם חברים במוסדות המנהלים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל או בהנהלתו.

 זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת. .1

            

 

 _________________  _______________  

 חתימת המצהיר/ה   חתימת המצהיר/ה 

 ותפקידו             ותפקידו

 

         

 אישור

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיעו בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 
ומר/גב'_____________, שזיהו עצמם על ידי  __________________, מר/גב'______________

, המוסמכים לחתום על / המוכרים לי אישיתתעודות זהות מספר ____________ומספר___________
ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו  מכרזההצעה ב

 שרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני.    צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אי

        ________________ 

 עורך דין    
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 אושר ע"י הלשכה המשפטית  
 למל"ג/ות"ת

 12/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 

 

 בדבר היעדר ניגוד עניינים התחייבות - 'נספח ה

 ]למילוי על ידי מציע שהוא יחיד 

 ועל ידי כל אחד מרושמי הפרוטוקול המוצעים על ידי מציע שהוא תאגיד[

 

 

כי עלי לומר את האמת  תיהח"מ, מר/גב' _______________, ת"ז  ____________ , לאחר שהוזהר יאנ
 , כדלקמן:חוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתבלעונשים הקבועים ב /ההיה צפויאוכי 

 

רישום שירותי למתן  34/1322מספר במכרז על תצהיר זה במסגרת הגשת ההצעה י חותם/ת אנ .2
  ."(המכרז" -)להלן  למועצהפרוטוקולים 

של חשש לניגוד עניינים במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב  אני לא מצויכי  /תמאשרי מצהיר/ה והננ .1
 .או הוועדה לתכנון ולתקצוב כלשהו עם המועצה

לא הגישו ולא עומדים להגיש למועצה  יו/או כל גורם אחר הקשור עימ הנניכי  /תומאשר /המצהיר נניה .2
בקשות להכרה ו/או לפתיחת מוסד לימודי ו/או לקבלת  או הוועדה לתכנון ולתקצוב שכלה גבוההלה

"( ואין ולא יהיה להם קשר הבקשות" -היתרים ו/או לכל בקשה ו/או פנייה ו/או הליך אחרים )להלן 
 .כאמור מכל מין וסוג שהוא ישיר ו/או עקיף לבקשות

ו/או של מוסדות  בישראל של מוסד להשכלה גבוהה ף,ישיר או עקי ,חלקי או מלאעלים באופן ב ניאינ .2
 הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל. אחרים

בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים ביחד או  במוסדות להשכלה גבוההעובד בעל תפקיד או  ניאינ .2
חבר  ואינניית במוסד כאמור, ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמ

 במוסדות המנהלים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל או בהנהלתו.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .1

            

 

______________  

    חתימת המצהיר/ה 
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 אושר ע"י הלשכה המשפטית  
 למל"ג/ות"ת

 12/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 

 סודיות במסגרת מתן שירותים ה עלשמיר התחייבות בדבר –נספח ו' 

 
 א.

 כללי
 

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות  2777 –חוק העונשין, תשל"ז  .2
הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל 
ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

 )נוסח משולב( בפרט. 2724
 

, קובע כי המל"ג תהא גוף 2724 –להשכלה גבוהה, תשי"ח  המועצהב' לחוק  2סעיף  .1
 . לב[נוסח משו] 2724המדינה, תשי"ח  ( לחוק מבקר1)7מבוקר כמשמעו בסעיף 

 
לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או  224לסעיף  .2

וראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו עם גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והוא קובע ה
לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות בשמירתן 

 ים על הוראות אלה.רובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוב
 

 )א( לחוק העונשין קובע: 224סעיף  .2
 

 
היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,  (א)

, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו [נוסח משולב] 2724 –תשי"ח 
אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא 

 היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.
לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם ביצוע  –בעל החוזה" בסעיף זה " (ב)

החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות 
 לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".

 ב.
 "ידיעה":

 
 ככוללת:העונשין לחוק  227סעיף ב"ידיעה" מוגדרת  .2

 
לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ  – ""ידיעה 

 או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;
 

 
איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על 

ור חל על מסירת כל ידיעה וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסוידיעה סודית ד
 שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.

 ג.
 סמכות למסירת ידיעה:

 
בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין  .7

למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה 
 על בעל החוזה גם לאחר תום החוזה.



 

 

22 

 אושר ע"י הלשכה המשפטית  
 למל"ג/ות"ת

 12/5/2013עו"ד ענת אילוז, 

 

 
או עובד  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג  .4

, הרי אין במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים –בשמה 
עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל 

ה המקבל זהחוזה גם סמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המל"ג או בעל חו
ינים עליו למסרם לעובדים אחרים יידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע הענ

ותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל ור. במסגרת זו מבבמל"ג או לצי
החוזה  שקבע אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידיעות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו 
והמוסמכים למסור ידיעות לעובדי מל"ג אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל קיימת 

 מכללא אלא אם נשללה במפורש.
 ד.

 סמכות לקבלת ידיעה:
 

חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק בעל  .7
מתיר למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות 
בפנים ובין מסירתן החוצה. עובד מל"ג מוסמך לקבל כל ידיעה הדרושה לצרכי עבודתו 

 משרדובין ב משרדאחר, בין באותו ד מל"ג בולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעו
עה לצרכי עבודתו ומילוי יאחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את היד

 תפקידו. 

 ישנן. ידיעות לקבל המוסמכים האנשים מספר קטן המדינה לשירות או ג"למל מחוץ .23 
 הקשורה ידיעה כל כגון, לציבור שתימסרנה כדי נוצרו ברייתן שמטבע ידיעות כמובן
 אדם בני סוג או מסוים שאדם ידיעות ישנן כן כמו. הרחב לציבור כללי שירות במתן

 מוגדר שירותים לנותן המוסמכים האנשים מספר אז אולם, שירותים לנותן זכאים
 .בהוראות כלל בדרך נקבע והוא, ומוגבל

 
מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה  .22

אשר עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך 
למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, 

חוץ למל"ג ו/או מחוץ לשירות ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מ
 המדינה.

 
 מאשר יותר ידיעות לקבל מוסמך אינו, עיתונאי היותו בתוקף, עיתונאי כי להדגיש יש

 לכך הוסמכו לעיתונאי ידיעות מסירת לצורך. שירותים לנותן זכאי הרחב הציבור
 .המל"ג ל"מנכ ידי על עובדים ג"במל

 

 

 י, וכי נהירות לי חובותיעילבזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט ל מתחייבאני 
 . 2777 -התשל"ז ,לחוק העונשין 224מכוח סעיף 

 
_______________ 

 תאריך
_______________ 

 חתימת המצהיר
 

 


