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 כללי .1

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

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

 השירותים -פרק א' 

 השירותים המבוקשים .2

  את השירותים הבאים:, גם בין היתריכללו,  םשירותיה

, הכל לרבות כל ועדות המשנה וועדות אחרות מטעמה ,המועצהרישום פרוטוקולים לישיבות  .2.1
אך לעיתים ככלל, רישום הפרוטוקולים נדרש בשפה העברית, . עפ"י שיקול דעתה של המועצה

מובהר כי מדובר באומדן בלבד ישיבות בחודש.  15 -היקף העבודה הינו כ. אנגליתשפה הגם ב
 .ואין בו כדי לחייב את המועצה בכל דרך שהיא מספר הישיבותשל 

  ברחבי הארץ.ככלל, הישיבות מתקיימות בירושלים אך חלקן מתקיים  .2.2

, לאחר שעברה עריכה והגהה על ידי רושם טיוטה ראשונהבדוא"ל על רושם הפרוטוקול לשלוח  .2.2
)מידע על לאחר קיום הישיבה  עבודה א יאוחר משני ימיללגורמים הרלוונטיים  הפרוטוקול,

יימסר לרושם הפרוטוקול לאחר זכייתו(; על רושם הגורמים הרלוונטיים ביחס לכל ישיבה 
טיוטה סופית של הפרוטוקול לרכז את כל ההערות שיתקבלו ביחס לטיוטה ששלח ולשלוח 

לאחר קבלת ההערות מכל הגורמים  עבודה משני ימילא יאוחר הפרוטוקול לאישור 
 . הרלוונטיים

 כי על רושם הפרוטוקול להיות בעל יכולת עמידה בלוח זמנים צפוף ובתנאי לחץ.מובהר,  .2.2

 מקום מילוי .2.5

, וככל שהמציע הוא על המציע הזוכה לספק בעצמו את כל השירותים המפורטים במכרז זה .1.5.1
ידיו בהצעתו -הפרוטוקול שהוצע עלתאגיד, עליו לספק את השירותים באמצעות רושם 

 . למכרז

במקרים נדירים ויוצאי דופן, כאשר יש מניעה מהותית המונעת מהמציע הזוכה לספק את  .1.5.1
ביחס לישיבה )או באמצעות הרושם המוצע ככל שהמציע הוא תאגיד( השירותים בעצמו 

מקום  לאתר ממלאומראש להודיע על כך לנציג המועצה מוטלת עליו החובה  - מסויימת
בטרם הגעה  , שיהיה ככל הניתן בעל הכשרה דומה לשלו.לאותה הישיבה בלבד במקומו

ידאג שהמחליף יחתום על נספח שמירה על לישיבה לצורך ביצוע השירותים, המציע הזוכה 
 סודיות וניגוד העניינים. 
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הגעה לשלוש ישיבות רצופות בהם נדרש רושם הפרוטוקול להגיע, אף אם -מובהר, כי אי .1.5.2
תאפשר למועצה לבטל את ההסכם עם  –לעיל  1.5.1הסדיר את מילוי מקומו כאמור בסעיף 

בנסיבות אלו תהיה המועצה רשאית לפנות המציע הזוכה בלא צורך בהודעה מוקדמת לכך. 
 . או לכשיר הבא אחריו, לפי העניין לזוכה שדורג לאחר מציע זה

 

 תקופת ההתקשרות  .2

 )להלן: החל מיום החתימה על ההסכם ,ודשיםח 11 למשךהנה הראשונה תקופת ההתקשרות  .2.1
  "(.תקופת ההתקשרות הראשונה"

במסגרת שלושת הפרוטוקולים הראשונים התקופה שבה המציע הזוכה יבצע את כי מובהר,  .2.2
"(. במידה ובתום תקופת הניסיון תקופת הניסיון)להלן: " מכרז זה, תיחשב תקופת ניסיון

כי  לוהמועצה תהא רשאית להודיע  - המציע הזוכההמועצה לא תהא שביעת רצון משירותיו של 
 מרשימת הזוכים בהליך זה.ההתקשרות עימו תיפסק והוא יוסר 

לגבי כל אחד מרושמי הפרוטוקולים שהציע; בנפרד תקופת הניסיון תחול  - למציע שהוא תאגיד
תקופת הניסיון  - זהלמכרז ם יחול שינוי לגבי מי מבין רושמי הפרוטוקולים בהתאם בהתאמה, א

 תחל ממועד השינוי כאמור. 

 5עד או לתקופות נוספות,  לתקופה תקשרותהה תקופתנתונה האופציה להאריך את  מועצהל .2.2
 זכות)להלן: " דעתה לשיקול בהתאם , לרבות תקופת ההתקשרות הראשונה,שנים בסה"כ

לרבות לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה,  תתהיה רשאי המועצה"(. הברירה
זה, בכפוף  מכרזלמידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בפועל בהתאם להוראות  בכפוף
 .זה למכרז' ד נספחסכם ה, להוראות כל דין ולהוראות הלתקציבה, הלצרכי

 ה,או חלק הכול סיום,לידי ההתקשרות עם המציע הזוכה להביא את המועצה תהיה רשאית  .2.2
 .ואף ללא סיבה כלל , מכל סיבה שהיאימים מראש 20בהתראה של  ההתקשרותתוך תקופת ב

עבירה על החוק , או במקרה של ביצוע המציע הזוכהבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד  .2.5
 ללא התראה מוקדמת.מיד וסכם לבטל את הה ,אך לא חייבת ,תהיה המועצה רשאית –ו יעל יד

חובה על המועצה לא תהיה המועצה, מכל סיבה שהיא, ידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .2.3
, למעט התמורה הקבועה בהסכם שהואאו לשלם לו תשלום מכל סוג המציע הזוכה לפצות את 

גרמו לה , בניכוי נזקים שנביטול ההסכםמועד ההודעה בדבר עד לבפועל עבור השירותים שסיפק 
 .ככל שנגרמו בגין כל מעשה או מחדל של המציע הזוכה

 

 הזוכים  מספר .2

 
מציעים זוכים למתן שירותי רישום הפרוטוקולים,  (שלושה) 2 עד לבחור מעוניינת המועצה .2.1

  . כשירים)שלושה(  2 עוד עדו כמפורט במסמכי מכרז זה

השירותים יחולקו בין הזוכים במכרז באופן שבו, ככל שניתן, כל זוכה יבצע רישום פרוטוקולים  .2.2
כגון: ישיבת מליאת מל"ג, ישיבות ות"ת, ישיבות ועדות משנה וכו'.  ,לסוג מסויים של ישיבות

למען הסר ספק, המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להחליט לחלק את 
 רותים בין הזוכים במכרז בכל אופן שהוא.ביצוע השי

מודגש ומובהר בזה כי בכפוף לדיו החל, אין באמור במכרז זה כדי להגביל את המועצה לרכוש  .2.2
שירותים, מסוג השירותים נשוא מכרז זה, מאת נותני שירותים אחרים, והכל לפי שיקול דעתה 

ף זה, שלא מהספק/ים לרכוש שירותים כאמור בסעי המועצההמוחלט של המועצה. בחרה 
 .כל  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך הםהזוכה/ים, לא תהיה ל
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  הנחיות להגשת הצעת מחיר .5

נוכחות ורישום פרוטוקול שעת את התעריף המבוקש על ידו עבור  ג'בנספח כל מציע יפרט  .5.1
 . "(התעריף לשעה)להלן: " , ללא מע"מבמהלך ישיבה

המינימלי לתשלום יהיה בגין שעתיים, גם לגבי ישיבות שארכו פחות מכך )כך כי התעריף  מובהר .5.2
 שלדוגמה, בגין ישיבה בת שעה וחצי ישולם לספק הזוכה תעריף של שעתיים(.

לרבות חלק משעה )כך  והינ התעריף לשעה -, כי לגבי ישיבות שארכו יותר משעתיים מובהרעוד  .5.2
בהצעת המחיר שהציע  לשעהישולם לספק הזוכה תעריף  וחצי שעתייםשלדוגמה, בגין ישיבה בת 

  (.1.5 -במכפלה בשלו 

, כגון כל העבודה הכרוכה בהפקת הפרוטוקולעל המציע לגלם גם את  לשעההתעריף במסגרת  .5.2
באלה פעולות נלוות -צאויהערות וכ ותעקבב, תיקון לאחר סיום הישיבהעריכתו הקלדתו, 

 כל תוספת מכל מין וסוג שהואלספק הזוכה לא תשולם  לעבודת רישום הפרוטוקול. מובהר, כי
 על התעריף לשעה לגלם, . כמו כןנוכחות בישיבה בה נרשם הפרוטוקולת ומעבר לתשלום בגין שע

 לאאת כל הוצאות נותן השירותים הכרוכות בביצוע השירותים על פי הצעתו. למען הסר ספק, 
מיליה, צילומים, שליחויות, יפקסתשלום בגין נסיעות, הוצאות טלפון, לשעה יתווסף לתעריף 

 . אלהב-צאביטול זמן וכיוהוצאות תקורה מכל סוג שהוא, הוצאות בגין אש"ל, כיבוד, 

כל הצמדות  לתעריף זהו פסלמעט מע"מ לא יתווו ,הינו סכום סופילשעה  התעריףעוד יודגש כי  .5.5
ל היטל ו/או תשלום ו/או מס אחר כלשהו אשר חל ו/או ו/או תוספות שהן. המועצה לא תישא בכ

 יחול על השירותים.

ידי הזוכה )או -המועצה אינה מתחייבת להיקף כלשהו של שירותים שיסופקו עלכי  ,מובהר .5.3
 . , ותשלום התמורה יהיה בהתאם לביצוע בפועל בלבדהזוכים( במכרז זה בפועל

 

 התנאים והמועדים לתשלום התמורה .3

על פי הוראות  המציע הזוכהתמורת ביצוע השירותים במלואם ובמועדם ומילוי כל התחייבויות  .3.1
ובכפוף לביצוע ג' בנספח  והמועצה על פי התעריף שנקבע בהתאם להצעתלו מכרז זה, תשלם 

 .(לעיל 5.2 -ו 5.1)בכפוף לאמור בסעיף  בפועל

 ו מועדי הישיבות ומשכן. רטופשבו י, חשבון לתשלום המציע הזוכהבסוף כל חודש קלנדרי, יגיש  .3.2

 

 תנאי הסף -' בפרק 

 

 ומסמכים שיש לצרף להוכחת עמידה בתנאי הסף תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף( .7

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

מטעמו שיבצעו  פרוטוקוליםשלושה רושמי לא פחות מעליו לפרט בהצעתו  - ככל שהמציע הוא תאגיד
בתנאי  ויעמד יםהפרוטוקול המוצע מירושכל אחד מאת השירותים בפועל, ובמקרה כזה, נדרש כי 

האמור  .בנפרדלכל אחד מהם, יתייחסו  ובהתאם המסמכים הנזכרים להלן ,להלןהסף הנזכרים 
בהצעתו לא פחות משלושה רושמי  שיפרטלגבי תאגיד יחול גם על עוסק מורשה  בפסקה זו

 מטעמו. פרוטוקולים

 אחרונות לפחות.השנים ה שלושב בעברית פרוטוקוליםישום סיון מוכח ברני .7.1

' ובו פירוט הניסיון הרלוונטי חאת נספח עמידתו בתנאי זה, על המציע להגיש הוכחת לצורך 
 .המוצערושם הפרוטוקול  של

 .על בורייןבדיבור, כתיבה וקריאה, ידיעת השפות עברית  .7.2

 יכולת ניסוח מוכחת ורהוטה בעברית. .7.2
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 יכולת עבודה עם סביבה ממוחשבת: שימושי אופיס, אאוטלוק.  .7.2

 להשכלה גבוהה. מוכר ממוסד או תואר אקדמי  רלוונטיים לימודי תעודה .7.5

 ים/קבלת תארעמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף העתק מתעודה המעידה על הוכחת לצורך 
 כאמור.

ספח סודיות למכרז זה( ועל נ 'ו ו/או 'ה יםהמציע על נספחי העדר ניגוד עניינים )נספחחתימת  .7.3
 למכרז זה(, וצירופם להצעה.  'ז)נספח 

שירותים  , שהמציע ביצע עבורםמאת לקוחותובכתב  לפחות חיוביות המלצותשל שלוש  קיומן .7.7
ככל שהמציע הוא תאגיד, על  דומים לשירותים נושא מכרז זה בחמש השנים האחרונות.

שיקול הדעת בשאלה האם  .ו/או לתאגיד עצמו המוצע רושם הפרוטוקוללהתייחס לההמלצות 
 מדובר בהמלצות חיוביות והאם מדובר בשירותים דומים כאמור הינו של המועצה, בלבד.

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

 :הבאים המסמכים את להצעתם לצרף המציעים על, בנוסף .8

 , לרבות חתימה בראשי תיבות בתחתיתידי המציע-עלחתומים הסכם מסמכי ההזמנה לרבות  .8.1
 . ושל נספחיו כל עמוד של ההסכם של

ישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה וכל אישור אחר, א .8.2
הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

- 1976. 

 טופס הצעת מחיר חתום )במעטפה נפרדת(. .8.2

 כל מסמך אחר בהתאם לדרישת המועצה.  .8.2

דין או רואה חשבון, ובו -אישור חתום בידי עורךעליו לצרף גם  –ככל שהמציע הוא תאגיד  .8.5
 פרטים על התאגיד לרבות:

 תדפיס מעודכן של פרטי המציע מרשם החברות; .1.5.1

 .מותיהם ופרטיהם של האנשים הרשאים לחתום בשמו של המציע על מסמכי המכרזש .1.5.1

 

 . ת ההצעהכאמור עלול לפסול אהנדרשים אי צירוף המסמכים 

 

 ניקוד האיכות ובחירת המציע הזוכה –' גפרק 

 

 מידה לפיהם ייבחר הזוכה  אמות .9

 הצעות רקלעיל.  7תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  - ראשון שלב .9.1
 .השני בשלב לבחינה תעבורנה הסף תנאי בכל שתעמודנה

 משני אלו:יורכב  -מהציון הכולל(  70%)נקודות  70עד  – שני שלב .9.2

נקודות  52עד  –להלן  10בהתאם לפירוט הניקוד בסעיף  ההצעה איכות בדיקת .9.1.1
 . איכות

לפסול הצעת מציע שלא זכתה לניקוד איכות )אך לא חייבת( המועצה תהא רשאית 
 נקודות בשלב זה. 40מינימלי של 

 .נקודות איכות 18עד  – להלן 10שבסעיף  בהתאם לפירוט הניקוד –ראיון עם המציע  .9.1.1
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לפסול הצעת מציע שלא זכתה לניקוד מינימלי  )אך לא חיייבת( המועצה תהא רשאית
 נקודות בשלב זה. 10של 

  .שלהלן 11בהתאם לסעיף  -נקודות  20עד  –בחינת ההצעה הכספית  –שלב שלישי  .9.2

 . שקלול ציוני האיכות וציון המחיר – שלב רביעי .9.2

 

 

 נקודות 51עד  – ההצעה איכותבדיקת שלב  .10

 5 –או עוסק מורשה המציע לא פחות משלושה רושמי פרוטוקולים מטעמומציע שהוא תאגיד  .10.1
 0יקבל בסעיף זה ולא הציע שלושה רושמי פרוטוקול כאמור שהוא יחיד )מציע  נקודות

 . נקודות(

 חלוקה הבאה:לפי ה נקודות 20עד   - מעבר לניסיון הנדרש בתנאי הסףניסיון  .10.2

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 

ככל שיוצעו יותר משלושה רושמי פרוטוקולים כי אז שלושת רושמי הפרוטוקולים המוצעים. 
 קולים שיוצעו.ייקבע הציון כממוצע הציונים של כל רושמי הפרוטו

 השנים האחרונות )ברציפות( 5-ב בעבריתבמכרז זה בביצוע שירותים כאמור סיון ינ .10.1.1
  .נקודות 10 - לפחות

 5-ב במגזר הציבוריעבור גופים  בעבריתבביצוע שירותים כאמור במכרז זה ניסיון 
 .נוספות נקודות 7 עוד–השנים האחרונות )ברציפות( 

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

 תאגידים סטטוטוריים, וכן מוסדות להשכלה גבוהה.

 . נקודות 2עד עוד  –בתחום ההשכלה הגבוהה בישראל  10.1.1ניסיון כאמור בסעיף  .10.1.1

השנים האחרונות )ברציפות(   5-ב באנגליתבביצוע שירותים כאמור במכרז זה ניסיון  .10.1.2
 .נקודות 10 - לפחות

 5-ב במגזר הציבוריעבור גופים  באנגליתבביצוע שירותים כאמור במכרז זה ניסיון 
 .נקודות נוספות 7עוד –השנים האחרונות )ברציפות( 

 לעיל. 10.1.1כהגדרתו בסעיף  –לעניין סעיף זה, "מגזר ציבורי" 

 . נקודות 2עד עוד  –בתחום ההשכלה הגבוהה  10.1.2ניסיון כאמור בסעיף  .10.1.4

 . נקודות 7עד  – ממליצים בצירוף פרטי התקשרות. 10עד  4הצגת  - המלצות ושביעות רצון .10.2

, המועצה רשאית ליצור קשר עם מי מבין הממליצים - יציםמלממובהר כי לעניין התרשמות 
לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם  הבלעדי,בהתאם לשיקול דעתה 

לפנות לאנשי קשר/ממליצים שלא צוינו גם יודגש כי המועצה שומרת לעצמה הזכות  .ממנו
 יינתן ניקוד שלילי.אפשר ש -חוסר שביעות רצון המלצה שלילית או בהצעה וכן כי בגין 

 

 :  לפי החלוקה הבאהנקודות  11עד  - ראיון אישי והתרשמות כללית .11

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

  הפרוטוקולים המוצעים.

 יויכולות נועם הליכותיו,, קול(ורושם הפרוטמ -ואם המציע תאגיד ) התרשמות אישית מהמציע .11.1
 .נקודות 5עד  - ומחויבותו למתן השירותים אישיותה
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להיות זמין למתן  רושם הפרוטוקול( -ואם המציע תאגיד ) התרשמות מהיכולת של המציע .11.2
 .נקודות 12עד  - עומסיםבמצבי לחץ ובבלוחות זמנים, לעמוד , השירותים

ת , אחרת, הצעיםהמוצע הפרוטוקול מירושמכל אחד  ומציע הוא תאגיד, לראיון יתייצבככל שה .11.2
 יפסל. ת דיהתאג

 
 (מהציון הכולל %20) נקודות 20עד  - בחינת ההצעה הכספית .12

בחינת לשלב מובהר, כי  מעטפות הצעת המחיר. תפתחנהלעיל  לאחר השלמת הניקוד כאמור .12.1
נקודות לפחות בשלב  50של משוקלל איכות הצעות שקיבלו ניקוד יעלו ההצעה הכספית 

 לעיל(. 10-11 פיםסעי) האיכות

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא  שעברו את תנאי הסף,הצעות  שלוש ככל שתתקבלנה עד .12.2
 נקודות. 41 סך של המינימאלי ולהעמידו עלהמשוקלל חייבת( להפחית את ציון האיכות 

כל הצעת , כאשר נקודות( 20בשלב זה ) הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות .12.2
 כדלקמן:  ביחס אליה, תשוקללשלאחריה מחיר 

 =    ציון מחיר משוקלל    הצעת מחיר הזולה ביותר

 הצעת מחיר נבדקת

 שקלול ציוני האיכות וציון המחיר .12

 שקלול נתוני המחיר והאיכות יעשה כדלקמן:  .12.1

 . לעיל( 11.2משוקלל בהתאם לסעיף ציון מחיר )+ ( ציון איכות משוקלל)

 –ארבע ההצעות שתזכינה לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר תוכרזנה כזוכות במכרז, לחילופין  .12.2
תוכרז כזוכה במכרז, ועד שלוש ההצעות  –ההצעה שתזכה לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר 

 ידורגו ככשירים במכרז. –שדורגו אחריה בהתאם לניקוד המשוקלל שלהן 

 
 מינהלה -' דפרק 

 

 להליך זה ריכוז מועדים קובעים .12

 1015באפריל  17 מועד פרסום המכרז .12.1

 12:00שעה ב 2015במאי  28  מועד אחרון להגשת הצעות .12.2

 11:00בשעה  1015באפריל  11 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה .12.2

  1015במאי  11 מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה .12.2

  מהמועד האחרון להגשת הצעותימים  90 תוקף ההצעה .12.5

  מסמכי בגוף המפורטים אחרים מועדים ובין זו בטבלה המפורטים התאריכים ביןהתאמה -אי של במקרה
 חסר לא ייחשב לסתירה. .זו בטבלה המפורטים התאריכים קובעים - בנספחיה או ההזמנה

 

 מבנה ההצעה והמסמכים המצורפים לה .15

 הצעה בהליך זה תוגש באופן הבא:

שלבי -פומבי דומכרז ועליה ירשם  1ומעטפה מספר  1מעטפה אחת שתכיל את מעטפה מספר  .15.1
ללא שום  עבור המועצה להשכלה גבוהה  רישום פרוטוקוליםלמתן שירותי  02/2015מספר 

  "(:מעטפת ההצעה)להלן: " סימני זיהוי של המציע
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 1ור ועוד תכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת בהליך זה במק - 1מעטפה מספר  .15.1.1
מכרז . על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים ", למעט נספח ב' )הצעת המחיר(עותקים

עבור המועצה רישום פרוטוקולים למתן שירותי  02/2015שלבי מספר -פומבי דו
 ". להשכלה גבוהה 

'( בלבד. על גבי מעטפה זו בתכיל את נספח הצעת המחיר )נספח  - 2מעטפה מספר  .15.1.1
 הצעת המחיר".  - 1תרשמנה המילים "מעטפה מספר 

כל מסמך או מידע הקשור  1מובהר ומודגש בזה כי אין לצרף לחומר המוגש במעטפה מספר 
 להצעת המחיר ו/או המצביע עליה, והצעה כאמור תיפסל.

. כל חסרון במסמך, , במדויקהז מכרזההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות  .15.2
המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי  המכרזשינוי או תוספת שייעשו במסמכי 

תוספת 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 .13

 דםמכרז וביצוע רישום מוקמסמכי ה קבלת .13.1

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

לבצע רישום מוקדם בדרך של  ,מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט על חובה
לכתובת הדוא"ל:  למסמכי המכרז 'אכנספח ומסומן  המצורףפרטי המציע טופס  שלוחמ

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

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

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

ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה בעניין 
 זה.

 

 הבהרות ושינויים .13.2

לעיל לכתובת  14ניתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד למועד האחרון הנקוב בסעיף  .16.1.1
 בלבד.  mechrazim@che.org.ilדואר אלקטרוני: 

 .01-5094596, או 01-5094514יש לוודא קבלת המייל בטלפון 

 בלבד במבנה של טבלה כמפורט להלן: wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ  .16.1.1

מספר הסעיף  מס' סידורי
 במכרז

השאלה/בקשת 
 ההבהרה

   

   

 

של המועצה, ללא ציון פרטי התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט  .16.1.2
הזיהוי של הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות 

http://www.che.org.il/
http://www.che.org.il/
mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
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באתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את המועצה. המועצה 
 תהיה רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.

בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז מציע שימצא אי  .16.1.4
השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, 

אחרת הוא יהא מנוע מלהעלות   -במסגרת בקשה למתן הבהרות על פי זה יפרטם בכתב 
גמים אחרים כאמור. למען בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פ

, הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי ספקהסר 
 .המועצהידי -התאמות כאמור תקבע על

מובהר, כי התשובות שיפורסמו באתר המועצה לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד  .16.1.5
כאמור,  ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם

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

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים  .16.1.6
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות. השינויים והתיקונים כאמור יפורסמו 

 המכרז. באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ הבהרות ו/או  .16.1.7
תיקונים כאמור בסעיף זה על תתי סעיפיו, יגבר האמור בקובץ ההבהרות/התיקונים לפי 
העניין. היה ופורסם יותר מקובץ הבהרות/תיקונים אחד ויש ביניהם סתירה, יגבר 

 ר.שפורסם במועד המאוח הקובץ

 

 הגשת ההצעה .13.2

לתוך תיבת המכרזים של המועצה,  ולהכניסאת מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש 
בירושלים, לא יאוחר מהמועד  42הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ברחוב ז'בוטינסקי 

 לעיל. הימצאות ההצעה 12בסעיף  האחרון להגשת הצעות בהתאם לטבלת ריכוז המועדים ש
 תיבת המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד.  בתוך

המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בין השעות  לפניניתן להכניס הצעות לתיבה, 
 ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.ימי שבתון, )למעט   13:00עד  8:00

 

 תוקף ההצעה .17

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. היה  90הצעה שהוגשה במסגרת הליך זה תעמוד בתוקפה 
יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה  -ותבקש זאת המועצה 

 בהליך זה. 

 

 לשון הפנייה .18

 לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר. םמופני מכרז זהמסמכי 
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 תנאים כלליים -פרק ה 

 

 ההצעה והעיון במסמכי המכרז סודיות .19

 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.-ים הסודיים באופן ברור וחדיציין במפורש בהצעתו מהם החלק .19.1

 יסמן את החלקים הסודיים. .19.2

 יחשב כחלק סודי.ילא  -זה הליך פירוט ניסיונו של המציע, כנדרש בתנאי כי יודגש,  .19.2

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון  ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד מציע .19.2
 .בהליך זהמציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה 

מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  ייםחלקים בהצעה כסוד סימון .19.5
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 .19.3
אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות  בלבד,המועצה 

 רשות מנהלית.

ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם  החליטה .19.7
ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך  כךכסודיים, תיתן על 

 .פרק זמן ההולם את נסיבות העניין

המכרזים למציע הזוכה  תועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועד החליטה .19.8
 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 

 כללי היררכיה פרשנית בין מסמכים .20

זה ועל פי תנאיו. מודגש ומובהר, כי ד' למכרז ההתקשרות הינה באמצעות ההסכם נספח  .20.1
 אם לכך מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.הוראות הליך זה מצורפות כנספח להסכם ובהת

 זה משליםה אחד כמסמך( נספחיו על) לו ףהמצור ההסכם ואתנוסח ההליך  את לראות יש .20.2
 .זה את

 שני בין ליישב מאמץ יעשהההסכם,  נוסח לביןהליך זה  נוסח בין סתירה של מקרה בכל .20.2
ההליך על  נוסח יגברכי אז  ים כאמור,נוסחה בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים

מובהר כי  .הסכםב הכתוב וכנוסח עהמצי את המחייב כנוסח זה נוסח ויראו נוסח ההסכם
 חוסר לא ייחשב לסתירה וכי בכל מקרה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול.

 

 יםכלליתנאים  .21

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .21.1

 לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים.  .21.2

ו/או בהצעה הטובה ביותר מבחינת הציון המשוקלל לבחור בהצעה  תמתחייב האינ המועצה .21.2
 .כלשהי

 .בהתאם להוראות מכרז זה המועצה תהיה רשאית לבחור במספר זוכים .21.2



 

 נוסח מעודכן לאחר שאלות הבהרה.

10 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות באם המציע הזוכה לא סיפק  .21.5
מודגש, כי המועצה  ם כפי שנדרש.את השירותים, כולם או חלקם, או לא עמד בלוחות הזמני

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

 רשאית לפנות למציע שדורג אחרי המציע הזוכה. 

חשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להת .21.3
המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההזמנה, 
שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור 

נו למועצה, המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אי
, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, המכרזתואם את תנאי השוק ו/או את דרישות 

לדעת המועצה, באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את 
 זה.מכרז התחייבויותיו באופן התואם את דרישות 

השירותים המפורטים בו המועצה שומרת על זכותה לבטל הליך זה או לוותר על ביצוע חלק  .21.7
במסגרת שיקול דעתה לעניין זה, בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. 

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

דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות המועצה תהא רשאית, לפי שיקול  .21.8
ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר 

, אישור או היתר יהיו בעלי ןכנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל מסמך, רישיו ןאו רישיו
-וק חובת המכרזים, התשנ"בתוקף ותחולה למועד האחרון להגשת ההצעות, כפוף לכללי ח

 והתקנות שתוקנו מכוחו. 1991

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהודעה על מציע זוכה בהליך זה בכדי לסיים את הליכי  .21.9
הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי 

עצה רשאית לבטל או החתימה מטעם המועצה על הסכם ההתקשרות בין הצדדים, המו
 לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

בכל מקרה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד, כי אז המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה,  .21.10
וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי שניים מבעלי העניין בתאגיד יהיו 

 י ההסכם נושא ההזמנה.ערבים אישית להתחייבויות המציע לפ

 על פי כל דין.המועצה כדי לגרוע מזכויות , ו, על נספחימכרז זהאין בסעיפי  .21.11

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע להליך זה תהא נתונה לבית המשפט  .21.12
 המוסמך לדון בו מבחינת העניין בירושלים.
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 רשימת הנספחים .22

 טופס הגשת הצעה - נספח א' .22.1

 טופס הגשת הצעה - נספח ב' .22.2

 נספח הצעת המחיר  -ג'נספח  .22.2

 הסכם ההתקשרות -ד' נספח  .22.2

 )למציע שהוא תאגיד( התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של המציע -ה' נספח  .22.5

 המוצע רושם הפרוטוקוליםהתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של  -ו' נספח  .22.3

 מתן שירותיםסודיות במסגרת  ה עלשמיר התחייבות בדבר - ז'נספח  .22.7

 הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף - 'חנספח  .22.8

 הצהרה בדבר שמירה על זכויות עובדים )למציע שהוא תאגיד( - נספח ט' .22.9

 

 

 

 בכבוד רב,       

 

 דוד-ליזי בן       

 מנהלת חוזים והתקשרויות 

 

 

 

  



 

 נוסח מעודכן לאחר שאלות הבהרה.

12 

 טופס פרטי מציע -נספח א' 

 : _________ תאריך
  לכבוד

 
 המועצה להשכלה גבוהה 

 
 mechrazim@che.org.il :ל"בדוא

 
 

למתן שירותי  02/2015מספר שלבי -פומבי דומכרז מסמכי מצויים בידינו ים כי /מצהיר מ/י הח"אנו

ומבקשים  , כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה,רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה

 המכרז האמור לכתובת הבאה: בדברלשלוח לנו כל הודעה 

 
 המציע ושם איש הקשר לצורך מכרז זה  _____________________________________ שם

 ________________________________________________ת.ז. או מספר תאגיד   מספר 

 ________________________________המציע ___________________מספר טלפון של 

 ______________________________________________________  פקסימיליה  מספר

 אלקטרוני ___________________________________________________-כתובת דואר

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

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

 .לאחר פרסום המכרזלפרסם 

 

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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 טופס הגשת הצעה -ב' נספח 

 

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

פרוטוקולים עבור למתן שירותי רישום  02/2015שלבי מספר -מכרז פומבי דולהלן 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:_____________________________________

 טלפון: _______________ סלולרי: _______________

 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, וההסכם  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתינו זו ניתנת  .1
את כל הפרטים שהיו  נוולאחר שקיבל זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, נוהמצורף, ולאחר שניתן ל

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

, נפרדת במעטפההתמורה המבוקשת על ידינו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתינו זו,  .1
 על פי דרישות המכרז.
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 90 תום ועד ממועד מסירתה החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .2
 90 של לתקופה יוארך תוקפה, בתנאי המכרז כקבוע למכרז ההצעה להגשת האחרון המועד מן הימים

 לפי הודעתה של המועצה, ככל שתבחר המועצה להאריך את תוקפה כאמור. נוספים יום

, לרבות ההסכם כשהוא כים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזלזה את כל המסמאנו מצרפים  .4
חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום 

 על ידי הנ"ל בראשי תיבות.

 או חובותינו את לאחר להעביר אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי, לא נהיה רשאים .5
 מקצתן. או כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותינו

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.-צעים עלהמפורטים בו ואשר מו

אנו מצרפים לזה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסמכי המכרז ובמיוחד את אלה הנדרשים  .7
 לשם הוכחת עמידתנו בדרישות הסף.

 

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

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

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 

 

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 
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 הצעת המחיר -ג' נספח 

 )יוגש במעטפה נפרדת(

מכרז אני הח"מ _______________________, מגיש בזאת את ההצעה הכספית בהתאם למסמכי 
  :עבור המועצה להשכלה גבוההרישום פרוטוקולים שירותי  למתן 02/2015מספרשלבי -פומבי דו

 

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

נוכחות  תשעל___( ________ש"ח )ובמילים: ____________________ סכום של ____________ 

 . "התעריף לשעה"( -)להלן  מע"מ כדיןבתוספת ורישום פרוטוקול במהלך ישיבה, 

במסגרת התעריף לשעה על המציע לגלם גם את כל העבודה הכרוכה בהפקת הפרוטוקול, כגון הקלדתו, 
באלה פעולות נלוות לעבודת רישום -עריכתו לאחר סיום הישיבה, תיקון בעקבות הערות וכיוצא

לתשלום בגין שעות  מעברמין וסוג שהוא  הפרוטוקול. מובהר, כי לא תשולם לספק הזוכה כל תוספת מכל
נוכחות בישיבה בה נרשם הפרוטוקול. כמו כן, על התעריף לשעה לגלם את כל הוצאות נותן השירותים 
הכרוכות בביצוע השירותים על פי הצעתו. למען הסר ספק, לא יתווסף לתעריף לשעה תשלום בגין נסיעות, 

יות, הוצאות תקורה מכל סוג שהוא, הוצאות בגין אש"ל, מיליה, צילומים, שליחויהוצאות טלפון, פקס
 באלה.-כיבוד, ביטול זמן וכיוצא

 

עוד יודגש כי התעריף לשעה הינו סכום סופי ולמעט מע"מ, לא יתווספו למחירים אלה כל הצמדות ו/או 
תוספות שהן. המועצה לא תישא בכל היטל ו/או תשלום ו/או מס אחר כלשהו אשר חל ו/או יחול על 

 השירותים.

 

 הצהרות הספק:

הצעה ואני מצהיר בזה, כי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו על התעריף לשעה, כהגדרתו לעיל,  .1
המופיעות במסמכי תשלום התעריף לשעה זו ניתנה לאחר עיון מדוקדק בהוראות השונות בנושא 

 '.ד, לרבות בנוסח ההסכם המצ"ב למסמכי ההליך כנספח המכרז

הינו סופי ומוחלט והוא כולל את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע השירותים סכום התמורה  .1
 המפורטים במסמכי המכרז על כל סעיפיו.

 אם המציע הינו תאגיד, הח"מ מצהיר כי הוא מוסמך לחייב את המציע בחתימתי זו. .2

 .לנספח הצעת המחירמובהר, כי אין להסתייג, או להוסיף הבהרות או תוספות כלשהן 

 

 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 -ד' נספח 

 

 2015לחודש _________ בשנת  ביום _____ בירושלים שנערך ונחתם

 

 בין:

 המועצה להשכלה גבוהה

 , ירושלים42רחוב ז'בוטינסקי 

 "(המועצה"להלן: )

 מצד אחד

 לבין:

 _____________________________שם ______

 __________________________ ת.ז./תאגידמס' 

 _________________________________ כתובת

 "(נותן השירותים"להלן: )

 מצד שני 

 

-מעוניינת לרכוש שירותי רישום פרוטוקולים, ופרסמה לשם כך מכרז פומבי דווהמועצה   הואיל
 ;להסכם זה 1כנספח , המצ"ב "( המכרז" -)להלן  01/1015 מספרשלבי 

של והצעתו  להסכם זה, 1, המצורפת כנספח נותן השירותים הגיש הצעה במסגרת המכרזו  והואיל
 )כהגדרתם להלן( את השירותים שיספקונקבע כי הוא  זה זכתה בהליךנותן השירותים 

 באופן, במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה;

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

 הסכם נושא השירותים את יבצע השירותים ונותן[ תאגיד הוא השירותים שנותן]במקרה  והואיל
"ז ת........................... -"ז..........................ות.............................  באמצעות זה

"ז ............................ ת............................. -ו............................... 
 ת"ז ....................... )רושמי הפרוטוקול המוצעים(; ........................................ו

 ;וועדת המכרזים אישרה את מסמכי ההתקשרות עם נותן השירותים ביום .........  והואיל

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

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

 

 :בין הצדדים כדלקמןומוצהר על כן מוסכם אשר 

 

 וא ונספחיםמב .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 .הז הסעיפים או הסכםפרשנות צורך לא תשמשנה ל הסכםכותרות הסעיפים ל .1.1
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 ויקרא כיחידה אחת עימו. מהמכרז מהווה חלק בלתי נפרד  הז הסכם .1.2

 נספחי ההסכם: .1.4

לשירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה  01/1015שלבי -מסמכי מכרז פומבי דו – 1נספח 
  להשכלה גבוהה.

 הצעת המחיר של נותן השירותים.  – 1נספח 

 הגדרות .2

למעט אם נקבע במכרז, יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם  הז הסכםב
 אחרת במפורש בהסכם זה.

, לה דרוש רישום הפרוטוקול ה"ממונה" מטעם המועצה הינו הסמנכ"ל הרלוונטי וכן רכז/ת הועדה
 .ופרטיהם יימסרו לנותן השירותים

 םשירותיה .2

את למועצה מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק והוא  נותן השירותיםמוסרת בזה ל המועצה .2.1
  .למסמכי המכרז 1, כהגדרתם בסעיף השירותים

נותן השירותים מתחייב לספק למועצה, והמועצה זכאית לקבל מנותן השירותים, את מלוא  .2.1
השירותים ברמה מקצועית גבוהה, בחריצות ובאופן היעיל והטוב ביותר, תוך עמידה בלוחות 

, והכל לנושא מטעם המועצה הממונהבמסמכי ההליך או כפי שייקבעו על ידי  שנקבעוזמנים ה
 לשביעות רצונה המלאה של המועצה.

, בכל הנוגע לסדרי עבודה, דרכי ביצועהממונה  נותן השירותים יפעל על פי הנחיות והוראות .2.2
 .הממונהוכן בכל עניין אחר הנדרש לדעת  ,אות בעניין מניעת ניגוד ענייניםהור

 יחולו גם ההוראות הבאות: –לגבי נותן שירותים שהוא תאגיד  .2.4

הפרוטוקול שהציע בהצעתו  מירושבאמצעות רק הוא מתחייב לספק את השירותים  .2.4.1
 . על ידי המועצה בהתאם לתנאי ההליך ושאושרו, למכרז

בהסכמת הממונה את רושמי הפרוטוקול שהציע להחליף נותן השירותים יהיה רשאי  .2.4.1
 כדלקמן:

להחליף מן נותן השירותים  דרושהבלעדי, ל ורשאי, על פי שיקול דעת הממונה .2.4.1.1
, אשר באמצעותם הוא מספק את השירותים, ונותן רושמי הפרוטוקולמי מבין 

 השירותים יפעל בהתאם באופן מיידי.

נותן השירותים יבקש את אישור הממונה מראש ובכתב בטרם החלפת מי מבין  .2.4.1.1
. תנאי מוקדם לביצוע ההחלפה הוא ירותיםביוזמת נותן הש רושמי הפרוטוקול

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

תינתן לפי  רושמי הפרוטוקולהחלטת הממונה בדבר אישור ו/או החלפת מי מבין  .2.4.1.2
המוחלט וללא צורך במתן נימוקים. למען הסר ספק מובהר כי אין  ושיקול דעת
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בהחלטה כאמור כדי לשחרר את נותן השירותים מאיזה מהתחייבויותיו לפי 
 חוזה זה ואין בה כדי להטיל על המועצה כל אחריות שהיא.

 רק במפורש -; יחסי שליחות סיקמעוהעדר קיום יחסי עובד  .2

משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין  משותפיו או מעובדיו,נותן השירותים, לרבות מי  .4.1
נותן 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 השירותים
כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין הסכם זה במלואו. בין נותן השירותים ו/או 

 .סיקמע-, לא יתקיימו יחסי עובדהמועצה

ימצאו תחת פיקוחו, והמועסקים על ידו עובדי נותן השירותים  –לגבי נותן שירותים שהוא תאגיד  .4.1
שא וישלם בעצמו ועל יהשגחתו, ביקורתו ואחריותו של נותן השירותים בלבד. נותן השירותים י

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 ותים נותן השירלבין  המועצהבין  סיקמע-קבעה ערכאה מוסמכת כי התקיימו יחסי עובד .4.2
למועצה שירותים לפי הסכם זה, יישא נותן השירותים במלוא התשלומים הנובעים מקביעה זו. 

כום מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועצה תהיה רשאית לקזז סכומים אשר נקבע כאמור מכל ס
 .שהיא חבה לנותן השירותים

 הסבת ההסכם .5

את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן  או להעביר להסב או להמחותמתחייב לא  נותן השירותים .5.1
אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם , ואו חלקן
תהיה רשאית לסרב ליתן את  המועצה מראש ובכתב.אם קיבל את הסכמת המועצה לכך זה, אלא 

 ם בתנאים שתמצא לנכון.הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכי

את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן, אלא  י למסור לאחרכמו כן, אין נותן השירותים רשא .5.1
תהיה רשאית לסרב ליתן את הסכמתה כאמור, מכל  המועצהמראש ובכתב.  המועצהבהסכמת 

 סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא לנכון.

לעיל כדי לפטור  5.2  5.1 בסעיףו 5.1 אין באישור המועצה להסבה כאמור בסעיףלמען הסר ספק,  .5.2
 את נותן השירותים מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן.

 וקניין רוחני  מידעבעלות על  .3

ההסכם שיוכנו ע"י נותן השירותים או הקשורים לשירותים נשוא כל המסמכים מכל סוג שהוא  .6.1
"( מידעה)להלן: " , בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרונישקיבל מהמועצה ו/או בדרך אחרת

לרבות  הנ"ל מידעכל זכויות בלא תהיינה נותן השירותים להינם רכושה וקניינה של המועצה, ו
בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג'  מידעהמועצה תהיה רשאית להשתמש ב .זכויות קניין רוחני

 שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה. 

על פי כאמור ובכל פורמט  מידענותן השירותים מתחייב למסור למועצה מיד עם דרישתה כל  .6.1
בפורמט אלקטרוני למועצה . מבלי לגרוע מכלליות האמור, יעביר נותן השירותים המועצהבחירת 

כל מסמך שהוכן על ידו עבור בכל פורמט אחר שתגדיר המועצה,  "פתוח"/לא מוגן סיסמה ובנוסף
  עם השלמתו של המסמך.המועצה 
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מתן  םעל פי ההסכם ובין אם לאחר סיו שירותיםבא הסכם זה לידי סיום, בין אם טרם סיום ה .6.2
ימים מיום שיידרש לכך פרוט של כל  7כאמור, ימסור נותן השירותים למועצה בתוך  השירותים

שתדרוש  מידעוי ברשותו, כאמור לעיל, ויעביר למועצה מיד עם דרישתה העתק של כל המצ מידעה
 .ועצמ מידעמועצה או, לפי דרישת למועצה ועל פי החלטתה, את הה

 תמורה .7

לנותן המועצה תשלם במלואן ובמועדן  זה על פי הסכם יוהתחייבויותכל כנגד ובתמורה לביצוע  .7.1
מובהר ומוסכם כי התעריף . המכרז' למסמכי גבהתאם לנספח התעריף לשעה את  השירותים

 שעתיים, אך לגבי ישיבות שארכו פחות מכך. בגין המינימלי לתשלום יהיה

תעריף לשעה זה הינו כולל וסופי, וכי המועצה לא תשלם לנותן השירותים כל מובהר בזאת כי  .7.1
מיליה, צילומים, שליחויות, טלפון, פקסיתשלום מעבר לתעריף לשעה, ולרבות לא בגין הוצאות 

 הוצאות תקורה מכל סוג שהוא, הוצאות בגין אש"ל וכיו"ב.

יוחזרו, והתמורה בגינן  לאמובהר כי הוצאות בגין נסיעות וביטול זמן לצורך מתן השירותים  .7.2
 . בתעריף לשעהכלולה 

 בות ומשכן. בסוף כל חודש קלנדרי, יגיש נותן השירותים חשבון לתשלום, שבו יפורטו מועדי הישי .7.4

נציג המועצה. פירעון התשלום יעשה לאחר יועברו לבדיקת הפירוט המצורף אליו, חשבון וה .7.5
ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג המועצה יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן 
אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכל לפי עמידת 

 ציע הזוכה בדרישות ההסכם על נספחיו.המ

בו מחוייב נותן רישום קלנדרי נותן השירותים יקבל את התמורה רק לאחר שהממונה אישר את ה .7.6
  .השירותים שבו מפורטים דרישות התשלום למול פירוט שעות העבודה

ידי הממונה, -על נותן השירותים להגיש למועצה חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על .7.7
יום מיום הוצאת החשבון ובכפוף לאישור  20והתשלום יבוצע כנגד חשבון כאמור, בנוהל  שוטף + 

 החשבון על ידי  הממונה. 

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

 נותן השירותים ימציא למועצה חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם זה.  .7.9

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  ים תקפיםמותנה בהצגת אישורהתמורה תשלום  .7.10
וכן כל אישור שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי  1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 המועצה, כפי שיהיו מעת לעת.

לנותן תנכה במקור מכל תשלום  המועצהלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי,  .7.11
, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם השירותים

או  אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס ביר לפני ביצוע התשלום,, זמן סימציא נותן השירותים
 .חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר
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  על ידי המועצה או מי מטעמה השירותיםביצוע  .8

אם לא ימלא נותן השירותים את התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן רשאית המועצה  .1.1
אחר או  נותן השירותים, בעצמה, באמצעות םאו חלק םנשוא הסכם זה, כול שירותיםלבצע את ה

בכל דרך אחרת, ונותן השירותים מצהיר ומתחייב כי לא ימנע מן המועצה לפעול כאמור ויסייע 
 או למי שייקבע בביצוע העבודות כאמור.  למועצה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שתפעל המועצה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות ו/או  .1.1
לקזז את כל ההוצאות והחיובים שעל פי הסכם זה חלים על נותן השירותים מכל סכום לנכות ו/או 

בכל זמן שהוא, וכן תהא המועצה רשאית לגבותן מן נותן השירותים בכל  לנותן השירותיםשיגיע 
 דרך אחרת.

אין באמור כדי לגרוע מהוראות המכרז המבהירות כי אין בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים  .1.2
 דיות כלשהי במתן השירותים נושא המכרז או שירותים דומים להם.בלע

 תקופת ההסכם .9

חודשים מיום חתימת הסכם זה, שהם עד יום  11-תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה תהיה ל .9.1
 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: " ______/___/___

התקופה שבה יבצע נותן השירותים את שלושת הפרוטוקולים הראשונים לפי הסכם זה מובהר,  .9.1
המועצה לא תהא ופת הניסיון קבתום תבמידה ו "(.הניסיון תקופת)להלן: "תיחשב תקופת ניסיון 

כי מועמדותו תוסר  לותהא רשאית להודיע המועצה  -שביעת רצון משירותיו של נותן השירותים 
 יך זה.מרשימת הזוכים בהל

תקופת הניסיון תחול לגבי כל אחד מרושמי הפרוטוקולים שהציע;  – שהוא תאגיד לנותן שירותים
תקופת  – לעיל 2.4.1בהתאם לסעיף  לגבי מי מבין רושמי הפרוטוקוליםשינוי יחול בהתאמה, אם 

 . ממועד השינוי כאמורהניסיון תחל 

 תקשרותבכתב ומראש, להארכת תקופת ההברירה )אופציה(, בהודעה -בלבד שמורה זכותלמועצה  .9.2
 , כולל תקופת ההתקשרות הראשונהשנים בסה"כ 5שלא תעלינה על נוספות התקשרות תקופות ל

לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק  תרשאיהמועצה תהיה . "(זכות הברירה" - )להלן
ם להוראות הליך בכפוף למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בפועל בהתאלרבות ממנה, 

 .זה, להוראות כל דין ולהוראות הסכם ה, לתקציבהבכפוף לצרכיזה, 

על אף האמור לעיל, המועצה רשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובלא הודעה מוקדמת  .9.4
 בהתקיים אחת הנסיבות הבאות:

מאי ו/או שירותיו יא מרוצה מאיכות שאין הבכתב בנותן השירותים המועצה התרתה  .9.4.1
ונותן השירותים לא נקט  ,ו/או מסיבה אחרת מתן השירותיםללוח הזמנים בעמידתו 
 .יום מיום ההתראה בכתב 14להנחת דעת המועצה ובתוך  לתיקון המצב ולמיםצעדים ה

חדל מלעמוד לרשות נותן  רושמי הפרוטוקולמי מבין  -לגבי נותן שירותים שהוא תאגיד  .9.4.1
 .בהתאם לתנאי הסכם זההמועצה ולשביעות רצון ולא נמצא לו מחליף  השירותים

או בקשר עם חתימת  בהליךאם יתברר שהצהרה כלשהי של נותן השירותים שניתנה  .9.4.2
הסכם זה אינה נכונה או שנותן השירותים לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי 

, או שהסתבר למועצה כי חל שינוי להשפיע על החלטת המועצה להתקשר עמו בהסכם
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הרה כלשהי של נותן השירותים שניתנה בהליך או בקשר עם חתימת נסיבות ביחס להצ
, בנושא ניגוד עניינים(  אשר, לפי שיקול האמור הסכם זה )לרבות, מבלי לפגוע בכלליות

דעתה המוחלט של המועצה, הינו מהותי למילוי תפקידי נותן השירותים על פי הסכם 
טרם מתן החלטה על פי סעיף קטן הזדמנות להגיב בלנותן השירותים זה, ובלבד שניתנה 

 זה.

 מראש ימים 20של כתובה רשאי להביא הסכם זה לסיומו בכל עת בהתראה כל אחד מהצדדים  .9.5
 . וללא סיבה כלל מכל סיבה שהיא

 הימנעות מניגוד עניינים וסודיות  .10

בסודיות, ולא יפרסם, או  המידענותן השירותים ו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודתו ו .10.1
כהגדרתו בהסכם זה לעיל, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של  במידעיעשה שימוש כלשהו 

 המועצה.

מידע לרבות אמצעים סבירים הנותן השירותים ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות  .10.1
 במקום ביצוע השירותים לשמירה על חומרים רגישים. 

ה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת נותן השירותים מתחייב בז .10.2
צד ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין 

, ללא למועצהו/או בנוגע  למועצהבעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים 
 בכתב מאת המועצה. קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת 

ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין כל חשש למצא במצב של ינותן השירותים מתחייב שלא לה .10.4
במקרה של ספק בעניין זה ידווח נותן השירותים ליועצת המשפטית של  .לועניין אחר שיש 

ובהר המועצה את עובדות העניין והיא תכריע בשאלת קיומו של חשש כאמור. לשם הסר ספק, מ
כי דרישות ההימנעות מניגוד עניינים בהסכם זה, לרבות בהסכם הסודיות וההימנעות מניגוד 

(, הינן בנוסף על הגבלות החלות על נותן 'ו-'דנספחים עניינים המצורפים למסמכי ההליך )
 השירותים על פי כל דין. 

 שיפוטסמכות  .11

המוסמכים מבחינת סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט 
 ירושלים.העניין בעיר 

 כתובות והודעות .12

 כמפורט בראש ההסכם.נן הי נותן השירותים והמועצהת וכתוב .11.1

 41הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד, ותוך  .11.1
כאילו הגיעו  –או בדוא"ל  אם נשלחו בפקסימיליהושעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, 

 .במועד שליחתן

 כללי .12

יתפרשו  על פי הסכם זה לא הבמימוש זכויותי המועצהשום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של  .12.1
 בכתב.במפורש וויתור או מניעה אלא אם נעשו וכ

מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע נותן השירותים  .12.1
 בקשר עם הסכם זה. המועצהשנמסר לו על ידי 
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ממנה עם כל סכום אחר שמגיע לה לנותן השירותים יש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע  למועצה .12.2
  , בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר ביניהם.מנותן השירותים

 

 

 :באמצעות מורשי חתימה הצדדים על החתום ולראייה באו

 

     __________   __________ 

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

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

 

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

 אם לא נעשה כן, מצהירים בכתב, כדלקמן:

 

 שלבי-פומבי דו במכרזרת הגשת ההצעה אנו מוסמכים כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה במסג .1
 "(. המכרז" -)להלן  להשכלה גבוהה מועצהעבור ה רישום פרוטוקוליםשירותי למתן  01/1015 מספר 

עובדיו לא מצויים במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב ו/או מי מ הננו מצהירים ומאשרים כי המציע .1
 .או הוועדה לתכנון ולתקצוב מועצהשל חשש לניגוד עניינים כלשהו עם ה

ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר הקשור עימם ו/או מי מעובדיו הננו מצהירים ומאשרים כי המציע  .2
בקשות להכרה או הוועדה לתכנון ולתקצוב  לא הגישו ולא עומדים להגיש למועצה להשכלה גבוהה

ו/או פנייה ו/או הליך אחרים )להלן  ו/או לפתיחת מוסד לימודי ו/או לקבלת היתרים ו/או לכל בקשה
 .כאמור "( ואין ולא יהיה להם קשר מכל מין וסוג שהוא ישיר ו/או עקיף לבקשותהבקשות" -

 של מוסד להשכלה גבוהה ף,ישיר או עקי ,חלקי או מלאעלים באופן ב םאינו/או עובדיו  המציע .4
 כלה גבוהה בישראל.הפועלים ביחד או ליד מוסדות להש ו/או של מוסדות אחרים בישראל

בישראל ו/או במוסדות  במוסדות להשכלה גבוההעובדים בעלי תפקיד או  ו/או עובדיו אינם המציע .5
אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית 

או  במוסד כאמור, והם אינם חברים במוסדות המנהלים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל
 בהנהלתו.

 זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת. .6

            

 

 _________________  _______________  

 חתימת המצהיר/ה   חתימת המצהיר/ה 

 ותפקידו             ותפקידו

 

         

 אישור

 

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

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

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

        ________________ 

 עורך דין    
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 בדבר היעדר ניגוד עניינים התחייבות - 'ונספח 

 ]למילוי על ידי מציע שהוא יחיד 

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

 

 

אני הח"מ, מר/גב' _______________, ת"ז  ____________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב, כדלקמן:

 

למתן  01/1015מספר  שלבי-פומבי דו במכרזאני חותם/ת על תצהיר זה במסגרת הגשת ההצעה  .1
 . "(המכרז" -)להלן  להשכלה גבוהה מועצהעבור השירותי רישום פרוטוקולים 

הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני לא מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים  .1
 .או הוועדה לתכנון ולתקצוב כלשהו עם המועצה

הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנני ו/או כל גורם אחר הקשור עימי לא הגישו ולא עומדים להגיש  .2
בקשות להכרה ו/או לפתיחת מוסד לימודי ו/או או הוועדה לתכנון ולתקצוב  למועצה להשכלה גבוהה

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

ו/או של מוסדות  בישראל של מוסד להשכלה גבוהה ף,ישיר או עקי ,חלקי או מלאעלים באופן ב ניאינ .4
 הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל. אחרים

בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים ביחד או  במוסדות להשכלה גבוההעובד בעל תפקיד או  אינני .5
חבר  ואינניליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד כאמור, 

 במוסדות המנהלים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל או בהנהלתו.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

            

 

______________  

    חתימת המצהיר/ה 
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 סודיות במסגרת מתן שירותים ה עלשמיר התחייבות בדבר –' זנספח 

 
 א.

 כללי
 

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות  1977 –חוק העונשין, תשל"ז  .1
הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח 
בכלל ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר 

 )נוסח משולב( בפרט. 1951המדינה, תשי"ח 
 

, קובע כי המל"ג תהא גוף 1951 –גבוהה, תשי"ח להשכלה  המועצהב' לחוק  2סעיף  .1
 . לב[נוסח משו] 1951( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 6)9מבוקר כמשמעו בסעיף 

 
לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה  111לסעיף  .2

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

 ים על הוראות אלה.רבשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוב
 

 )א( לחוק העונשין קובע: 111סעיף  .4
 

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

, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד [נוסח משולב] 1951 –המדינה, תשי"ח 
ידיעות שיגיעו 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  –בעל החוזה" בסעיף זה " (ב)

ביצוע 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  119סעיף ב"ידיעה" מוגדרת  .5

 
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 
האיסור חל על מסירת כל ידיעה וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. וידיעה 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
חלה למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו 

 על בעל החוזה גם לאחר תום החוזה.
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או עובד  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג  .1

, 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:

 
ה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק בעל חוז .9

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 

ובין  משרד, בין באותו ד מל"ג אחרבעבודתו ולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעו
עה לצרכי עבודתו יאחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את היד משרדב

 ומילוי תפקידו. 

 ישנן. ידיעות לקבל המוסמכים האנשים מספר קטן המדינה לשירות או ג"למל מחוץ .10 
 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  .11

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 

חוץ למל"ג ו/או מחוץ לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מ
 לשירות 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 
 . 1977 -התשל"ז ,לחוק העונשין 111מכוח סעיף 

 
_______________ 

 תאריך
_______________ 

 חתימת המצהיר
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 תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף   -' ח חנספ

 הפרוטוקולים המוצעים[על ידי כל אחד מרושמי בנפרד ]יוגש 

 
לרישום פרוטוקולים  01/1015מספר שלבי -פומבי דולמסמכי מכרז  7בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 

_____________ מצהיר  ת.ז.עבור המועצה להשכלה גבוהה, אני הח"מ, __________________, 

 כדלקמן:

 ניסיון ברישום פרוטוקולים בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן: צברתי .1

שם הגורם עבורו בוצע 
 רישום הפרוטוקולים

סיווג הישיבות בו  בוצע בעיקר רישום 
הפרוטוקולים )לדוגמה: ישיבות מועצה, 

 ועדות מכרזים, ישיבות תקציב וכו'(

השנים בהם בוצע 
רישום הפרוטוקולים 

 כאמור

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 .על בורייןבדיבור, כתיבה וקריאה, עברית אני שולט בשפה ה .1

 יכולת ניסוח מוכחת ורהוטה בעברית.יש לי  .2

 יכולת עבודה עם סביבה ממוחשבת: שימושי אופיס, אאוטלוק. יש לי  .4

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 



 

 נוסח מעודכן לאחר שאלות הבהרה.

28 

 היום .........................ולראיה אני בא על החתום, 

 

 
_________________ 
 שם וחתימת המצהיר

 

 אישור חתימת המצהיר

 

 
ולאחר שהזהרתיו כי  "ז .......................,בעל ת ......................... הופיע בפני ..............הנני מאשר כי ביום 

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

 בפני על התצהיר דלעיל.הצהרתו הנ"ל וחתם 

 
____________  ______________________  ______________ 

 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך
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 תצהיר בדבר זכויות עובדים -' טנספח 
 ]ימולא רק על ידי מציע שהוא תאגיד[

 
 

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:

 

טוקולים לרישום פרו 02/2015מספר שלבי -דומכרז פומבי במסגרת  הנני עושה תצהירי לצורך הגשתו .1

 .עבור המועצה להשכלה גבוהה

 לעשות תצהיר זה. ______,________________ ,נותן השירותיםאני מורשה חתימה ומוסמך מטעם  .1

 התקיים אחד מאלה:אני מצהיר כי  .2

 במקום המתאים( X)יש לסמן 

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

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

 .1917-התשמ"ז

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

-או לפי חוק הגנת השכר, התשמ"ז 1991-ים הוגנים(, תשמ"א)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנא

 , אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.1917

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

1976 . 

לעיל, מוצהר עוד כי, המציע וכל בעלי השליטה בו מקיימים את  2מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  .4

; 1951 –; חוק הגנת השכר, התשי"ח 1917 –הוראות החוקים הבאים: חוק שכר המינימום, התשמ"ז 

; חוק דמי 1962 –; חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"החוק הביטוח 

 –; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1950 –; חוק חופשה שנתית, התש"י 1976 –מחלה, התשל"ו 

; חוק שכר שווה 1954 –; חוק עבודת נשים, התשי"ד 1959 –; חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 1951

; פקודת הבטיחות 1945; פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 1965 –ת, התשכ"ו לעובד ולעובד

חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,  ;1946בעבודה, 

; 1952-; חוק החניכות, תשי"ג1949-;  חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט1977-תשנ"ז

; חוק שירות התעסוקה, 1954-; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1952-חוק עבודת הנוער, תשי"ג

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, ; 1967-; חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז1959-תשי"ט

; 1911-; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח1957-; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1006-תשס"ו

; חוק 1991-; חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א1000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 19סעיף 

; פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

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

 ; חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והודעה1000-לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א

 .1011-; החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב1001-והליכי מיון וקבלה לעבודה( תשס"ב

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/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
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 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 ראישו

אני הח"מ __________ עורך דין מרחוב _________________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב 

וחתם על המוכר לי אישית/ שהזדהה בפניי באמצעות ת.ז מספר ____________ בפני ____________ 

אם לא יעשה כן,  תצהיר זה לאחר שהוזהר כי עליו להצהיר אמת אחרת יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 .אישר נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו בפני

            
 ___________________ 

 עורך הדין וחותמת חתימת   

 


