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 03/2015 מספרשלבי -פומבי דומכרז 

 ואירוחלינה לרכישת שירותי 

 עבור המועצה להשכלה גבוהה

 

 ניסן תשע"ה חכ" 

 2015אפריל  17 

 רקע .1

על ההשכלה הגבוהה היא הגוף הממונה "( המועצה" או "המל"ג" -המועצה להשכלה גבוהה )להלן .1.1
בישראל. במסגרת ביצוע תפקידיה המל"ג מזמינה אורחים, מהארץ ומחו"ל, להשתתף בפעילויות 

ם ישונות כגון השתתפות בכנסים ובוועדות ועריכת ביקורים במוסדות המועצה ובמוסדות אקדמאי
 .1958-עליהם היא ממונה מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

שלבי לרכישת שירותי לינה ואירוח בבתי מלון לאורחי המל"ג, -פומבי דו עורכת מכרזהמל"ג  .1.1
 מהארץ ומחו"ל.

, מעת לעתהמל"ג מבקשת לרכוש את השירותים, על פי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה, כפי שיהיו  .1.1
כי המל"ג אינה מתחייבת לרכוש שירותים  ,הכל כמפורט במסמכי מכרז זה להלן. מודגש ומובהר

 ., אם בכללי כלשהובהיקף מינימאל

 מציעים העוסקים במתן שירותי תיירות פנים, רשתות של מלונות ומלונות העומדים בתנאי הסף .1.1
 , מוזמנים להציע הצעות במסגרת מכרז זה.המפורטים להלן

 

 לשון הפנייה .2

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

 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה .3

 2015באפריל  17 פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט

 :0012עד השעה  2015באפריל  28 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

  2015במאי  11 לשאלות ההבהרה ג"המלמועד אחרון למענה 

 :0014עד השעה  2015במאי  28 מועד אחרון להגשת הצעות

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 180 תוקף ההצעה

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

 התאמה.
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 הגדרות .4

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

תשובתו של מציע למכרז זה, לרבות כל תשובה וכל הבהרה וכל  חומר נוסף שהוגש   -"הצעה"
ועדת וו/או מי מטעמה, ככל שעל ידי המציע במענה לפניית ועדת המכרזים 

 המכרזים החליטה לקבלה.

פרסם תכל מסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון והבהרה ש  -"מסמכי המכרז" 
, ככל שתפרסם, לאחר פרסום מכרז זה וטרם המועד האחרון להגשת ג"המל

 הצעות. 

 "הספק" 

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

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

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

 והודעה על כך תימסר לנציג הספק הזוכה.

 המל"גמי שעבורו הוזמנו שירותים מתוך סל השירותים נשוא הסכם זה, על ידי   -"אורח" 
  .ובמימונה

על שפת הים  - איזור הצפון ;על שפת הים או באזור מרכזי אחר - אביב-תל העיר -"אתרי האירוח" 
העיר  ;בעיר מיקום מרכזיב - איזור הדרום ;בצפון או באזור מרכזי אחר בעיר

  באזור תיירותי או מרכזי בעיר. - ירושלים

 .נוסח המכרזלהלן ב 6כהגדרתם בסעיף   -"השירותים" 

 

 מהות ההתקשרות והיקפה .5

אתרי ארבעת למתן שירותים בכל אחד מבין  )שלושה( זוכים 1עד לבחור בהמל"ג מעוניינת  .5.1
 יםנוספ כשירים (שלושה) 1עד עוד  בנוסף למציע הזוכה בכל אתר אירוח, תבחר המל"גהאירוח. 

 למתן השירותים.

כל מציע רשאי להגיש הצעה במכרז זה ביחס לאתר אירוח אחד או יותר לפי שיקול דעתו ובכפוף  .5.1
מציע אשר הגיש הצעות לאתרי אירוח שונים, תבחן  .לרבות באותו אתר אירוח זהלתנאי מכרז 

 בגין אתרי האירוח האחרים. הנוספות כל אחת מהצעותיו בנפרד, ללא קשר להצעותיו 

 

  תיאור השירותים .6

קר וכן שירותים משלימים לשירותים אלה, הכל כמתואר והמל"ג מבקשת לרכוש שירותי לינה וארוחת ב
על מנת לספק למל"ג  יהיה אחראי לביצוען של כל הפעולות הנדרשות הספק הזוכהלהלן.  בסעיף זה
זה  6. מודגש כי כל האמור בסעיף בתנאים כמפורט להלן, םאת כל שירותי האירוח שידרשו להולאורחיה 

)לא  נוספת כלשהיתמורה מהשירותים האמורים  איזה מןדרש בגין ילהלן יהיה כלול במחיר החדר ולא ת
כלל השירותים המפורטים בסעיף זה . , אלא אם נאמר במפורש אחרת במכרז זהמהמל"ג ולא מהאורח(

 ".השירותיםיקראו להלן כולם יחד "ובמכרז 

( luxury( או בדרגת יוקרה )first classבדרגה ראשונה )שירותי לינה וארוחת בוקר במלונות  .6.1
 בלבד.

http://www.che.org.il/
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לרשת  שיכללו פינת עבודה )שולחן וכיסא( וחיבור ,לפחות Executive Roomחדרים ברמת  .6.1
 (.Wi-Fiאלחוטית )

הבאים: אפשרות  האביזריםו השירותים, בין השאר, את , שיכלוללמלון יהיה טרקלין עסקים .6.1
פקסים, מכונת צילום, חיבור למחשב נייד, אינטרנט אלחוטי, עיתונים יומיים  תוקבל משלוח

במסגרת אורח  לכלוכיו"ב.  מצגות להצגת טכני ציודשולחן עבודה וכסאות,  ,עסקייםו
  .במלון המצוי עסקיםהואפשרות שימוש בטרקלין  גישהתהיה ההתקשרות נושא מכרז זה, 

משתתפים לפחות ובו חיבור למחשב נייד, מקרן, מסך  10במלון יהיה חדר ישיבות שיכול להכיל  .6.1
 ,כמו כן. שיהיה בכך צורך, ככל ומדפסת שיועמדו לרשות המל"ג לפי דרישתה בעת ההזמנה

בהתאם לנספח כיבוד לאורך כל שעות הישיבה וארוחת צהריים בעלות לחדר ישיבות זה יסופק 
 .הצעת המחיר שיגיש המציע

, על פי המקובל בדרגת אירוח מסוג כל שירות אחר שיהא דרוש לצורך ביצוע השירותים כאמור .6.5
 .זה

 

 תנאים כללים לביצוע השירותים .7

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:הספק הזוכה 

הספק הזוכה ידאג כי ממועד חתימת הסכם ההתקשרות )לכל הפחות( הוא יחזיק בכל היתר, כל  .1.1
אישור וכל רישיון ככל שידרשו כאלה על פי הוראות כל דין, בקשר עם ביצוע השירותים נשוא 

י שירותים מכרז זה. זאת ועוד, הספק הזוכה ידאג שלא להתקשר עם ספקי משנה ו/או נותנ
אחרים  אלא בכפוף לבדיקתו כי אלה אוחזים ברישיון או היתר כנדרש על פי תנאי כל דין, בקשר 

  . עם השירותים נשוא ההתקשרות עמם

 יעשה כל הדרוש לשם ביצוע השירותים באופן מקצועי, מיטבי ויעיל, במלואם ובמועדם.  .1.1

הציוד, הכלים והמשאבים, הדרושים יחזיק בחזקתו וברשותו, בזמינות מלאה, את כל האמצעים,  .1.1
 .ג"המללשם ביצוע כל  השירותים באופן מקצועי, מיטבי ויעיל, לשביעות רצון 

, התואמות במדוייק את הדרישות המפורטות במכרז פוליסות ביטוח תקפותבכל עת יחזיק בידו  .1.1
    .זה על נספחיו

ביצוע כל הקשור לביצוע מכלול השירותים הנדרשים במכרז זה לרבות  ,יהיה אחראי, על חשבונו .1.5
, והכל בסטנדרט מקצועי גבוה, קפדני וזהיר, על פי נהלי הבטיחות םוכל הדרוש לקיומ הםב

 טחון הנדרשים והמקובלים ובכפוף להוראות כל דין. יוהב

 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז -תנאי סף  .8

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

 לעמוד בתנאי הסף המפורטים.

מאזורי האירוח. להוכחת עמידה , באחד לפחות כוכבים 5של המלון המוצע  הינו בדרגת תיירות  .8.1
. מובהר, כי ככל שרשת בתי מלון מעוניינת ממשרד התיירות בתנאי זה יצורף אישור מתאים

לכל אחד בנפרד, להציע הצעה במכרז זה, עליה להציע מלון מסוים )או מספר מלונות מסויימים( 
; ת של רשת המלונות, וכי לא ניתן להציע הצעה כלליבהם היא מעוניינת להציע מאזורי האירוח

 לעמוד בכל תנאי הסף. לכל מלון על כל הצעה כאמור  מובהר, כי

. המוצע להפעלת בית המלון 1968-המציע אוחז ברישיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח .8.1
 .צילום מאושר של רישיון העסק יצורף להצעתו של המציע לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה

. להוכחת  על התאגיד להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל -לגבי מציע שהוא תאגיד  .8.1
 .לצרף להצעתו העתק תעודת ההתאגדותעמידתו בתנאי הסף, על המציע 
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, מחזיקים באישור כשרות בתוקף. המוצע המציע או מי מטעמו שמספק את הארוחות במלון .8.1
 . תעודת כשרות תקפה להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו צילום מתאים למקור של

 לעיל.  6.1-ו 6.1 ישיבות, בהתאם לנדרש בסעיפים רטרקלין עסקים וחד במלון המוצע קיים .8.5

חוק עסקאות  לפי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, כנדרשבדבר חתימת המציע  .8.6
 למכרז זה, כנספח ה' שלו.בנוסח המצ"ב  ,1916 -התשל"ו ,ציבוריים גופים

קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  .8.1
)אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות(; העתק האישורים יצורף  - 1916מס(, התשל"ו 

 להצעת המציע כהוכחה לעמידה בדרישות תנאי סף זה. 

 

 מהתשלוהתנאים להתמורה ו .9

וללא  חדשים בשקליםהמציע יפרט בטופס הצעת המחיר נספח ג' את התמורה המלאה המבוקשת על ידיו 
 כמפורט להלן:מע"מ, 

בגין לינה ליחיד ללילה, כולל ארוחת בוקר, לימי חול ולסוף  לכל אורחעל ידיו  התעריף המבוקש .9.1
על ידיו עבור שימוש בטרקלין  התעריף המבוקשבהתאם לנדרש במסמכי המכרז;  השבוע,

 יםהמחיר. על ידיו לשימוש בחדר הישיבות )לא כולל כיבוד( התעריף המבוקשוהעסקים לאורח 
 "(.התעריף המבוקש" -להלן בסעיף זה ייקראו  התעריפים המבוקשיםכל ) מע"מ ולא יכלל

תשולם תוספת  אוגוסט או בימי חול המועד סוכות או חול המועד פסח,-בגין לינה בחודשים יולי .9.1
 מהתעריף המבוקש.  10%  בשיעור של

 מהתעריף המבוקש.  15%תוספת בשיעור של  ישלם האורח למלוןבגין לינה של אדם נוסף בחדר  .9.1

 ואילך, לא ישולם תשלום נוסף כלשהו. 00:11בגין קבלת החדר לרשות האורח, מהשעה  .9.1

ישולם תשלום  00:11ועד השעה  :0010החדר לרשות האורח החל בשעה קבלה מוקדמת של בגין  .9.5
  .עבור לילה מהתעריף המבוקש 10%נוסף בשיעור של 

ישולם תשלום  :0010ועד השעה  :0011בגין פינוי מאוחר של החדר ע"י האורח, אחרי השעה  .9.6
 עבור לילה. מהתעריף המבוקש 50%בשיעור של 

בהזמנת איש  10לעד שיוגשו בשרית חמה ארוחת צהריים  כיבוד קל ו/אועבור התעריף המבוקש  .9.1
 חדר ישיבות.

המציע יציין על גבי הצעת המחיר את השיעור באחוזים של תעריפי הביטול  תעריפי ביטול: .9.8
הזוכה לא יהיה רשאי בכל הספק בהתאם למועדי הביטול המפורטים שם. למען הסר כל ספק, 

וזכות הביטול הינה למועצה בלבד, בהתאם זמן השירות המומקרה ומכל סיבה שהיא לבטל את 
 לתנאים כאמור במכרז.

, יהיה זכאי לתשלום סכום התמורה בתוספת מע"מ כפי שיעורו במועד ביצוע התשלום הספק .9.9
 לא יתווסף מע"מ לתעריף המבוקש.שאז  -תושב חוץ בגין שהותו של אורח שהינו למעט 

מהווה את התשלום המלא והכולל עבור מכלול התעריף המבוקש מובהר בזה כי, תשלום  .9.10
שכר עבודה, הוצאות, , לרבות כל המיסים )למעט מע"מ(, הזוכה הספקהשירותים המבוצעים ע"י 

לא יהיה זכאי לתשלום הזוכה  הספקוכל תשלום והוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. עליות, 
 פורט במסמכי מכרז זה. נוסף בגין שירות כלשהו מהשירותים שהוא נדרש למלאם בהתאם למ

 תיפסל. -יתנן במטבע אחר שאינו שקלים חדשים תהצעה ש
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 אומדן היקף ההתקשרות  .10

 :את הסכומים הבאים על שירותי אירוח ומלונאותהוציאה המועצה  1011בשנת  .10.1
₪. אלף  110כ  – העיר ירושלים₪, אלף   16כ  – ןאיזור הצפו₪, אלף  001כ   - אביב-העיר תל

זה זו משום התחייבות כל שהיא לסכומים או להיקף השירותים שירכשו בפועל  אין באומדן
. האומדן ניתן , אם בכלל ירכשועל ידי המועצה במסגרת ההתקשרות על פי תנאי מכרז זה

אין להסתמך עליו בכל דרך. מודגש כי המועצה אינה מתחייבת לרכוש ולצורך הערכה בלבד 
 .בכלל, אם מאלי כלשהוישירותים בהיקף מינ

המציע הזוכה מתחייב לבצע את השירותים הנדרשים בכל היקף שיידרש, בתנאים על פיהם  .10.1
 זכה במכרז.

 

 תקופת ההתקשרות .11

כנספח המצורף הסכם העל  ג"המלתהיה לאחר חתימת  הספקתחילת מתן השירותים על ידי  .11.1
תקופת ההתקשרות " -חודשים מאותו המועד )להלן  11בתום  הוסיומלמכרז זה, ד' 

 "(.הראשונה

ברירה )אופציה(, בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת -בלבד שמורה זכות ג"מלל .11.1
, כולל תקופת ההתקשרות שנים 5נוספות ועד לסך של התקשרות תקופות ל תקשרותהה

לעשות שימוש בזכות הברירה או  תרשאיתהיה  ג"המל.  "(זכות הברירה" -)להלן  הראשונה
למידת שביעות רצונה מהשירותים  לפי שיקול דעתה לרבות בשים לב בכל חלק ממנה, 
, למגבלות תקציב, להוראות כל דין הלצרכימהספק הזוכה, וכן בהתאם שנתקבלו בפועל 

והתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות  1991-לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב
 .נספח ד' למכרז זהסכם הה

 

 היררכיה בין מסמכי המכרז .11

למכרז זה ועל פי תנאיו.  ד'באמצעות ההסכם נספח עם הספק הזוכה תהא ההתקשרות  .11.1
מודגש ומובהר כי, הוראות מכרז זה הינן נספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפרד 

 ממנו.

 .זה את זה משלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף ההסכם ואת המכרז את לראות יש .11.1

 שני בין ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .11.1
 נוסח יגבר ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים
 .בהסכם הכתוב וכנוסח המציעים את המחייב כנוסח זה נוסח ויראו המכרזעל נוסח  ההסכם

מובהר כי חוסר לא ייחשב לסתירה וכי בכל מקרה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים 
 כמכלול.

 

 ת זוכה ובחירת כשירים נוספים, ביחס לכל אחד מאזורי האירוחבחיר .13

המל"ג שומרת על . בכל איזורזוכים )שלושה(  1ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור עד  .11.1
זכותה להשתמש בשירותיו של כל אחד מהזוכים בכל האיזורים כאמור לפי שיקול דעתה. 
למען הסר ספק, אין המדובר בבלעדיות של אחד הזוכים או כולם על מתן שירותים באיזור 

 מסויים או בכלל. 

 בכל איזור.  העם סיום הליכי מכרז זה, תכריז ועדת המכרזים על המציע הזוכ .11.1

כשירים נוספים  (שלושה) 1וסף, וככל שהדבר יתאפשר, תכריז ועדת המכרזים על עד עוד בנ .11.1
 . כל אחד מאזורי האירוחב
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"ג את השירותים המבוקשים על ידיה למללספק אירוח  היה ולא יוכל מי מהזוכים בכל איזור .11.1
"ג לכשיר שמדורג המלה, מכל סיבה שהיא, תפנה יכולם או חלקם, במועד המבוקש על יד

 , בהתאם להצעתו וכן הלאה. ת הכשיריםברשימכראשון 

ה, י, המתייחסת להזמנה הספציפית שבוצעה על ידהזוכה ספקהמל"ג תוציא הזמנה כתובה ל .11.5
  בהתאם לתנאי מכרז זה.

 

 בלעדיות עדריה .14

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

כל  טענה ו/או  ספק, לא תהיה להזוכה הספקבחרה המל"ג לרכוש שירותים כאמור בסעיף זה, שלא מ
 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 תהליך בחירת המציע הזוכה .15

 ה של מחיר ואיכות ההצעה על פי הפירוט להלן: ההצעה הזוכה תיבחר בהתחשב באמות מיד

 :שלבים בארבעה ייעשה והערכתן ההצעות בחינת תהליך .15.1

המפורטים  הסף בתנאי שיעמדו מציעים רק - הסף בתנאי ההצעות עמידת של בדיקה : 'א שלב
 .הבא לשלב לעיל יעברו 8 יףבסע

 נקודות 10רק מציעים שקיבלו ציון של . האיכות ציוני וחישוב ההצעות איכות בדיקת ':ב שלב
 יעברו לשלב ג'.להלן,  15.1"( כמפורט בסעיף מינימאלי איכות ציון" -)להלן ומעלה 

אירוח, ועדת המכרזים  הצעות כשרות לאזור 1-בכל מקרה שבו תתקבלנה פחות מ
 ה רשאית )אך לא חייבת( להפחית את ציון האיכות המינימאלי לאותו איזורתהי

 .בהתאם לשיקול דעתה

 . המחיר ציוני חישוב :'ג שלב

 ההצעות. ודירוג הכולל הציון חישוב :  'ד שלב

 הסף בתנאי ההצעות של העמידה בדיקת: א' שלב .15.1

 שהוגדרו כפי, הסף בתנאי עומדת ההצעה אם תבדוק, הייד על לכך שימונה מי או, המכרזים ועדת

  .הבאים לשלבים תעבור ולא, תיפסל - הסף מתנאי באיזה תעמוד שלא הצעה. המכרז במסמכי

 %40יהווה נקודות(  40)עד ציון האיכות  - האיכות ציוני וחישוב ההצעות איכות בדיקת: ב' שלב .15.1

 מהציון הכללי

 המועצה נציגי לביקור/או ו המציע להצהרות בהתאם יבוצעו הניקוד ומתן ההצעות איכות בדיקת

 :המציע ם המוצעים שלבחצרי

ניקוד  האיכותרכיב 
 מקסימלי

 מאתר הליכה במרחקבית המלון  מיקום :המלון בית מיקום .15.1.1
ו/או מחוף הים )לאזורי האירוח  העיר ממרכז/או ו תיירותי

של בית המלון אל צירי תנועה מרכזיים  קרבתוו, הרלוונטיים(
 .לה ומחוצה העירמרכז  אלהמאפשרים נגישות גבוהה 

 

 נקודות 5עד 

 נקודות 15עד  .הכללית של מתקני המלוןתחזוקה ורמה רמת  .15.1.1
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 נקודות 1עד  , רמה כלליתאמצעים טכנולוגיים, גודל - טרקלין עסקים .15.1.1

 נקודות 1עד  רמה כללית של חדרי הישיבות  – חדר הישיבות .15.1.1

רמה כללית של חדר האוכל מבחינת איכות  –חדר האוכל  .15.1.5
 המזון, חזות, ניקיון וכד'. 

 נקודות 10עד 

מלון המציע לאורחיו אטרקציות נוספות  -נוספות אטרקציות  .15.1.6
לאותו  ביחס למלונות האחרים אשר הגישו הצעתם במכרז זה

 , לרבות בעבור תשלום נוסף מהאורח.איזור אירוח

 נקודות 1עד 

 נקודות 40עד  סה"כ:

 

לצורך מתן ניקוד האיכות כמפורט לעיל, יצרף כל מציע סט מפורט של תמונות עדכניות בהירות 
וברורות, המראות את חדרי הלינה המוצעים, לובי המלון, טרקלין העסקים, האיזורים הציבוריים, 

 שמורה תהא למועצה. באלה-וכיוצא חדר האוכלתקנים העומדים לרשות אורחי המלון, המ
 מתקן וכל הישיבות חדרי, העסקים טרקלין, החדרים את מקרוב ולבחון במלונות לבקר האפשרות

במקרה כזה, ייערך ניקוד האיכות כאמור לעיל לאחר הסיור ובהתאם  .המלון של אחר אזור או
 לתוצאותיו.

 המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתו. -מציע שלא יצרף סט מפורט כאמור של תמונות 

 מהציון הכללי %60יהווה  נקודות( 60)עד  ציון המחיר -תיבדק הצעת המחיר : ג' שלב .15.1

)ימים  באמצע שבועבגין תמורה מבוקשת ללינה ליחיד, כולל ארוחת בוקר, וללא מע"מ  .15.1.1
, ויתר בכל אזור אירוח נקודות להצעה הזולה ביותר 10 יינתנו –( ראשון עד חמישי

 .ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה

)ימים  שבוע-בסוףבגין תמורה מבוקשת ללינה ליחיד, כולל ארוחת בוקר, וללא מע"מ  .15.1.1
, ויתר בכל אזור אירוח נקודות להצעה הזולה ביותר 10 יינתנו –ובחגים  (שישי ושבת

 .ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה

נקודות  1 יינתנו – לאורח במלון בגין תמורה מבוקשת לשימוש בטרקלין עסקים .15.1.1
 ., ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליהבכל אזור אירוח להצעה הזולה ביותר

 נקודות להצעה הזולה ביותר 10 יינתנו –בגין תמורה מבוקשת לשימוש בחדר הישיבות  .15.1.1
 ., ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליהבכל אזור אירוח

בגין התמורה המבוקשת לכיבוד קל בהזמנת חדר ישיבות )מאפים, שתיה קלה ושתיה  .15.1.5
בכל אזור  נקודות להצעה הזולה ביותר 5 יינתנו –איש )מחיר לאדם(  10חמה( לעד 

 ., ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליהאירוח

 10בגין התמורה המבוקשת לארוחת צהריים בשרית חמה בהזמנת חדר ישיבות לעד  .15.1.6
, ויתר בכל אזור אירוח נקודות להצעה הזולה ביותר 1 יינתנו -איש )מחיר לאדם( 

 .ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה

 :נקודות לפי הפירוט הבא 9 עד -לתעריפי הביטול משקל  .15.1.1

יום לפני מועד קבלת  11 עד 8שבין תעריף הביטול )באחוזים( לביטול  .15.1.1.1
בכל  נקודות לתעריף באחוזים הנמוך ביותר 1יינתנו  - השירות שהוזמן

 , ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליו. אירוח אזור

לפני מועד קבלת ם מיי 1עד  1שבין תעריף הביטול )באחוזים( לביטול  .15.1.1.1
בכל  נקודות לתעריף באחוזים הנמוך ביותר 1יינתנו  - השירות שהוזמן

 ., ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליואירוח אזור
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יומיים לפני מועד קבלת השירות תעריף הביטול )באחוזים( לביטול עד  .15.1.1.1
 ורבכל אז נקודות לתעריף באחוזים הנמוך ביותר 1יינתנו  - שהוזמן
 .באופן יחסי אליו , ויתר ההצעות ינוקדואירוח

 ההצעות ודירוג הכולל הציון חישוב : ד' שלב .15.5

בכל  ותההצע)שלוש(  1עד . האיכות והניקוד שניתן בגין הצעת המחירייסכם הניקוד שניתן בגין 
 1 עד כאשר לאותו אזור אירוח, ותהזוכ ותההצעה ינתהילניקוד הגבוה ביותר  וזכיאזור אירוח ש

ככל שהדבר  ,אירוחאיזור כל באחרי ההצעות הזוכות המציעים שיצברו את הניקוד הגבוה ביותר 
 שצברו. הכולל כשירים בסדר יורד, בהתאם לניקודכ ותהזוכ ותיתאפשר, ידורגו אחרי ההצע

 

 פרסום מסמכי המכרז .17

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

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

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

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

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

 ג בעניין זה."עלות כל טענה כנגד המלזה, לא יוכל לה

 

 הבהרות ושינויים .18

כתב עד למועד הנקוב כמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בסעיף ב הבהרות/שאלות להגיש ניתן .18.1
בלבד. יש לוודא קבלת המייל  mechrazim@che.org.ilלעיל לכתובת הדואר האלקטרוני:  1

 .01-5091581או  01-5091596בטלפון 

 בלבד במבנה של טבלה כמפורט להלן: wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ  .18.1

מספר הסעיף  מס' סידורי
 במכרז

השאלה/בקשת 
 ההבהרה

   

   

 

התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט, ללא ציון שמו או תיאורו של הפונה.  .18.1
המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר. יובהר כי רק תשובות באחריותם הבלעדית של 

ג תהיה רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר "ג. המל"בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את המל
 מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.

מציע שימצא אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים ו/או  .18.1
במסגרת בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, יפרטם בכתב 

אחרת הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר   -בקשה למתן הבהרות על פי הליך זה 

http://www.che.org.il/
mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
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, הפרשנות הסופית ספקאי התאמות ו/או כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר סתירות ו/או 
 ידי המל"ג.-והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור תקבע על

התשובות לשאלות ההבהרה, שיפורסמו באתר האינטרנט, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי  .18.5
ג, כשהוא חתום "ידי המל-קובץ הבהרות שפורסם על המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל

 על ידי מורשי החתימה של המציע בראשי תיבות.

ג רשאית, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי "המל .18.6
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי 

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

התאמה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ הבהרות ו/או -מובהר, כי בכל מקרה של אי .18.1
תיקונים כאמור בסעיף זה על תת סעיפיו, יגבר האמור בקובץ ההבהרות/התיקונים לפי העניין. 

מקובץ הבהרות/תיקונים אחד ויש ביניהם אי התאמה, יגבר הקובץ שפורסם היה ופורסם יותר 
 במועד המאוחר. בכל מקרה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול.

 מבנה ההצעה והמסמכים המצורפים לה .19

. מובהר כי בכל מקרה שמציע מגיש הצעות למספר איזורי אירוח תוגשנה באופן הבאזה ההצעות למכרז 
פות נפרדות לכל איזור אירוח ולציין על גבי המעטפות את איזור האירוח אליו מוגשת עליו להגיש מעט

  :ההצעה. ההצעות תיבחנה בנפרד לגבי כל איזור אירוח

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

ג' בלבד. על גבי מעטפה זו תרשמנה  נספח -שנייה שתכיל את נספח הצעת המחיר  מעטפה .19.1
 ".המחיר הצעת - 1המילים "מעטפה מספר 

 הקשור מידע או מסמך כל 1 מספר במעטפה המוגש לחומר לצרף אין כי בזה ומודגש מובהר .19.1
 .תיפסל כאמור והצעה, עליה המצביע/או ו( 2 מספר מעטפה', ג)נספח  המחיר להצעת

מכרז פומבי "ועליה ירשם  1ואת מעטפה מספר  1מעטפה אחת גדולה שתכיל את מעטפה מספר  .19.1
באזור  המועצה להשכלה גבוההעבור אירוח לינה ו לרכישת שירותי 03/2015מספר שלבי -דו

  .)להלן: "מעטפת ההצעה"( ללא שום סימני זיהוי של המציע אירוח ........"

 עותקים: 1ם הבאים במקור ועוד מעטפת ההצעה תכלול את כל המסמכי .19.5

למכרז זה, לאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים וצורפו להם  הנספחיםכל  19.5.1
האסמכתאות הנדרשות, כשהם חתומים על ידי המציע, באמצעות מורשי החתימה 

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

 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הנדרשים במכרז. האסמכתאותכל  19.5.1

 לעיל, לצורך ניקוד האיכות. 15.1כל האסמכתאות הנדרשות בסעיף  19.5.1

' על נספחיו כשהוא חתום דהמצורף למסמכי מכרז זה המסומן נספח  ההסכםנוסח  19.5.1
 בחתימה מלאה. י מורשי החתימה של המציע על יד

כשהם  ה ככל שפורסמו,, לרבות התשובות לשאלות הבהרכל מסמכי המכרז 19.5.5
 חתומים בראשי תיבות על כל עמוד ועמוד.

 .ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק .19.6
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 אופן הגשת הצעה ומועדי ההגשה .20

מעטפה  מלוןלגבי כל  יגיש, באותו איזור אירוח אחדממלון  יותר בגין הצעה להגיש המבקש מציע .10.1
בסעיף זה לעמוד בכל התנאים הנדרשים במכרז זה, לרבות תנאי  , ועל כל מעטפה כאמורנפרדת

  .הסף ומבנה ההצעה

לעיל, כשהיא סגורה, יש להגיש ולהכניס לתוך  19את מעטפת ההצעה אשר הוכנה כאמור בסעיף  .10.1
ירושלים, לא יאוחר  11ג ברחוב ז'בוטינסקי "ג, הנמצאת במשרדי המל"תיבת המכרזים של המל

תיבת המכרזים  בתוךלעיל. הימצאות ההצעה  1מהמועד האחרון להגשת הצעות המפורט בסעיף 
נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד. הצעה שלא תמצא במועד הנקוב לעיל בתוך תיבת 

 תיפסל ולא תידון. -המכרזים של מכרז זה 

 :008שעות ההמועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בין  לפנייבה, ניתן להכניס הצעות לת .10.1
 )למעט ימי שבתון, ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.  :0016עד 

 

 תוקף ההצעה .21

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  היה  180הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוקף למשך 
 יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה. - ג"המלותבקש זאת 

 

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז .22

ועדת המכרזים תאפשר למשתתף במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה  .11.1
ובהתאם  1991 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 11בתקנה  הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע

 להלכה הפסוקה.

 החלקים" -מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .11.1
(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז ינהג "סודייםה

 כדלקמן:

-יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד .11.1.1
משמעי. מובהר, כי חלקים שיש בהם כדי להוכיח את עמידתו של המציע בתנאי 

 הסף והצעת המחיר לא ייחשבו, בכל מקרה, כסודיים. 

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  .11.1.1
מציע שסימן חלקים בהצעתו  ם אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.לעיון מציעי

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

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .11.1.1
ותר מראש על זכות העיון בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מו

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  .11.1.1
 בלבד.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה  .11.1.5
 כה.הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה בכתב לזו
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 יםכלליתנאים  .23

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים. מציע המגיש הצעה יחד עם אחרים, יציין  .11.1
במפורש מי הוא המציע ובו בלבד יראו האחראי לכל דבר הנוגע למכרז זה. הצעה שלא תצביע 

 תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה מטעם זה בלבד.  -במפורש על זהות ברורה של המציע 

 .בהצעה כלשהיבעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או לבחור בהצעה  תמתחייב האינ ג"המל .11.1

המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לבקר במתקני המציעים הרלבנטיים כדי לבחון ולעמוד מקרוב  .11.1
על השירותים שיוכל לספק למל"ג במסגרת המכרז. המל"ג תתאם מועד ביקור כאמור, ככל 

 שתחליט על כך, עם נציג המציע.  

ג שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר "מלה .11.1
לעומת מהות ההצעה, תנאיה, או שהיא חסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, 

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

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

 י המאושר.מכרז זה, לרבות העמידה בהיקף התקציב

ג שומרת על זכותה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים המפורטים בו בכל "המל .11.5
ג "עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול דעתה לעניין זה, תהיה המל

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

ג רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים "המל .11.6
ו/או השלמות ביחס להצעתו, ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, 

, אישור או היתר ןמך, רישיוכנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל מס ןאישור, היתר או רשיו
 יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין  .11.1
על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת 

 צעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.הדיון על הה

נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית ב .11.8
מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה 

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

ג רשאית בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת "המל .11.9
 ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול דעתה.

ג "המציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת המל .11.10
 בות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה.בגין הוצאות אלו, לר

למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי הבחירה  .11.11
ג והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם "או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המל

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

ג על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על פי חוק חובת "אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המל .11.11
 או התקנות על פיו. 1991-מכרזים, התשנ"ב

או בכל מקרה אחר שבו ההסכם לא  מקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם,ב .11.11
ג רשאית )אך לא חייבת(, לפי שיקול דעתה, "המל ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא,

מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה  להתקשר בחוזה עם מציע אחר.
ע הבא )הראשון( יסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא לכך הסיבה אשר תהא, לא עומדת למצי
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אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה 
 ג."לשיקול דעתה של המל

פתיחת וזאת גם לאחר  הנחת דעתהלדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים ל תרשאיג "המל .11.11
 ה.ההצעות והכל בהתאם לשיקול דעת

נוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ה .11.15
 המוסמך לדון בו מבחינת העניין בירושלים.

 

 

 :נספחיםרשימת ה .24

 טופס פרטי מציע  - נספח א'

 טופס הגשת הצעה  -'נספח ב

 טופס הגשת הצעת מחיר -נספח ג' 

 נוסח ההסכם על נספחיו -נספח ד'

 הצהרה לעניין שמירת זכויות עובדים -נספח ה

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

 : _________ תאריך

  לכבוד

 מועצה להשכלה גבוההה

  mechrazim@che.org.il :בדוא"ל

 

לרכישת  03/2015מספר שלבי -דומכרז פומבי מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מ/י הח"אנו
 ג,"כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המל שירותי לינה ואירוח עבור המועצה להשכלה גבוהה

 המכרז האמור לכתובת הבאה: בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה 

 שם מלא של המציע____________________________________

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

 אנשי קשר )שם ותפקיד( ___________________________

   ___________________________ טלפון מספר

 ___________________: ___ נייד

  ________: _______פקסימיליה מספר

 _________________: ____אלקטרוני דואר

 _____________________________________)כולל מיקוד(: _____ מלאה כתובת

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

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

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

 הצעתינו ולו מטעם זה בלבד.

 , בברכה
 

 וחותמת_______________ חתימהמלא : _____________________  שם

 ומדובר בתאגיד: במידה

 __________________: __ תפקיד___________  ______: __ החותם שם

 הנכם מתבקשים לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה" או באמצעות 
 02-509458/96טלפון 

 

 



14 
 

 טופס הגשת הצעה -ב' נספח 

 

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

אירוח עבור לינה ולרכישת שירותי   03/2015מספר שלבי -דומכרז פומבי להלן הצעתינו במסגרת 
 :המועצה להשכלה גבוהה

 שם המציע: ___________________________________

 ______________מספר תאגיד/עוסק מורשה  

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

 שם פרטי: ______________

 שם משפחה: _____________

 תפקיד: ________________

 כתובת:_____________________________________

 טלפון: _______________ סלולרי: _______________

 פקס: _________________

 אר אלקטרוני: __________________________דו

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

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

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

אנו מצהירים כי אנו מקבלים את כל התנאים  .לשם הגשת הצעה נוכל הפרטים שהיו נחוצים ל
 י המכרז, על נספחיו, ללא סייג.המפורטים במסמכ

 במעטפההתמורה המבוקשת על ידינו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתנו זו,  .1
 , על פי דרישות המכרז.נפרדת

 תום ועד ממועד מסירתה החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .1
 יוארך תוקפה, בתנאי המכרז כקבוע למכרז ההצעה להגשת האחרון המועד מן הימים תשעים
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לפי הודעתה של המועצה, ככל שתבחר המועצה להאריך את  נוספים יום 180 של לתקופה
 תוקפה כאמור.

, לרבות ההסכם לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .1
מסמכי המכרז כשכל אחד  כשהוא חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ

 מעמודיו חתום על ידי הנ"ל בראשי תיבות.

 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 או

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

 ידינו.-הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

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

 

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

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

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 

 

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 
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 טופס הצעת מחיר -ג'  נספח

 )יוגש במעטפה נפרדת(

 מציע שמגיש כמה מקומות אירוח באותו אזור אירוח,  יגיש כל אחד מהם במעטפה נפרדת

  

 ______ ____:____תאריך

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה 

 

עבור המועצה  ואירוחלינה לשירותי  03/2015מספר שלבי -דומכרז פומבי בהמחיר שלי -הצעת להלן
 "(:המכרז" -)להלן  להשכלה גבוהה

 _______________ תאגידמס' עוסק מורשה/  ___________________המציע ______ שם

 _____________  /טלפון ניידטלפון__      _______________________________ כתובת

 __________________פקסימיליה ___

 

 שם מקום האירוח המוצע: _____________________________________, 

 בכתובת: __________________________________________________

 .)יש להקיף את הרלוונטי( ירושלים / הדרום/  הצפון/  אביב-תל :הצעה זו מתייחס לאזור אירוח

 

התמורה המבוקשת בגין  השירות המבוקש
  בש"חהשירות 

 )ללא מע"מ(

  )ימים ראשון עד חמישי( באמצע שבועליחיד, כולל ארוחת בוקר,  לינה

  )ימים שישי ושבת( שבוע-בסוףליחיד, כולל ארוחת בוקר,  לינה

  לאורח במלון. בטרקלין עסקיםשימוש 

  .)ללא כיבוד( במלון בחדר הישיבותשימוש 

בהזמנת חדר ישיבות )מאפים, שתיה קלה ושתיה חמה( לעד  כיבוד קל

 איש )מחיר לאדם( 10

 

איש )מחיר  10בהזמנת חדר ישיבות לעד בשרית חמה  ארוחת צהריים

 לאדם(
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  תעריפי ביטול:

יום לפני מועד קבלת  11 עד 8שבין תעריף הביטול )באחוזים( לביטול 
 השירות שהוזמן

% ______ 

לפני מועד קבלת ם מיי 1עד  1שבין תעריף הביטול )באחוזים( לביטול 
 השירות שהוזמן

% ______ 

יומיים לפני מועד קבלת השירות תעריף הביטול )באחוזים( לביטול עד 
 שהוזמן

% ______ 

 

 
 :המציעהצהרות 

אני מצהיר בזה, כי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו על התמורה המבוקשת, כהגדרתה לעיל  .1
 וזאת למעט המפורט בתעריפי הביטול. 

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

 

 

 _________ ____________תפקידו: ____________________:החותם
 

 

 ____________ :המציע חתימה וחותמת
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 'דנספח 

 הסכם

 1015 __ שנת________בחודש_ שנעשה ונחתם בירושלים, ביום ___

 
 בין

 

 המועצה להשכלה גבוהה

 , ירושלים11מרחוב ז'בוטינסקי 

 "(המל"ג" - )להלן

 מצד אחד

 
 לבין
 

 _____________________ 

 מספר תאגיד/עוסק מורשה _________________

 כתובת ______________________________________________

 "(הספק" - )להלן

 מצד שני 

 

, הכל בהתאם ובכפוף  נת לרכוש שירותי לינה ואירוח עבור אורחיהוהמל"ג מעוניי  הואיל
 ;להוראות הסכם זה על נספחיו

לרכישת שירותי   03/2015מספר שלבי -דומכרז פומבי במסגרת הצעה  הספק הגישו  והואיל
למתן שירותי אירוח  (1)המכרז מצ"ב כנספח  לינה ואירוח עבור המועצה להשכלה גבוהה
מקום " -)להלן  [האירוח יש למלא את איזורב......................................................... ]

 ;1נספח כמצורפת להסכם זה ומסומנת והצעתו , "(האירוח

 6)כהגדרתו של מונח זה בסעיף הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים הספק ו  והואיל
ובכפוף לתנאי  להסכם זה 1, המצורפת כנספח בהתאם להצעה שהגישלמסמכי המכרז( 

 הסכם זה;

 

 _____;וועדת המכרזים אישרה את מסמכי ההתקשרות עם הספק ביום _______ והואיל

וא בעל כל הכלים, המיומנות, הניסיון והיכולת לבצע את כל מצהיר כי ההספק ו והואיל
 .ההתחייבויות שנטל על עצמו בהסכם זה על נספחיו
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 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

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

 הנספחים להסכם זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:רשימת  .1

לרכישת שירותי לינה ואירוח עבור המועצה  01/1015מספר שלבי -דומכרז פומבי  - 1נספח 
 על נספחיו. להשכלה גבוהה

 הספק במסגרת המכרז ונבחרה כהצעה זוכה. ההצעה שהגיש - 1נספח 

 גם לצורכי הסכם זה. למסמך תנאי המכרז תשמשנה 1ההגדרות הכלולות בסעיף  .1

 ווהתחייבויותי הספקהצהרות 

הכלים, הידע המקצועי, כל הנכסים, כוח האדם, האמצעים, המשאבים,  יוהספק מצהיר כי ביד .1
 .הםעל נספחי הסכם זההמכרז ו לפיכל ההתחייבויות שנטל על עצמו הניסיון והיכולת לביצוע 

לבצע את כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה על נספחיו בכפוף  הספק מתחייב .5
ג כפי שימסרו לו מעת לעת והכל ברמה "ובהתאם להוראות ההסכם, ועל פי הנחיות המל

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

או  ואת חובותי ו/או להקנות לאחר, בכל דרך שהיא, ואו להמחותהיה רשאי להעביר יהספק לא  .6
 על פי הסכם זה, כולן או מקצתן. וזכויותי

הספק מתחייב להחזיק בידו כל אישור ו/או רישיון הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע  .1
ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה, לרבות כל אישור שנדרש מאקו"ם או כל גוף דומה 

, ולהתקשר בקשר עם ביצוע המחויבויות במתקניובהתייחס להשמעת מוזיקה רלבנטי אחר 
ע את האמורות אך ורק עם מי שאוחז בידו רישיון ו/או היתר מתאים כנדרש על פי כל דין לבצ

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

הספק מתחייב להודיע למועצה מיד ובכתב על כל שינוי שחל במצבו של מקום האירוח ממצבו  .8
ו/או לפגוע  לגרועכדי  הםשיש ב ,בעת הגשת ההצעה במכרז, ובכלל זה גם על כל שינוי מתוכנן

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

 לא תהא כי טענה בעניין זה.

 

 תקופת ההסכם

דהיינו ביום  ,תום שנה אחתסיומו בו ג"המלחתימתו על ידי  יום  בתחילתו של ההסכם  .9
  ."(תקופת ההתקשרות הראשונה" -)להלן  ___________ 

)אופציה(, בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת ברירה -בלבד שמורה זכותג "מלל .10
, כולל תקופת ההתקשרות שנים 5נוספות ועד לסך של התקשרות תקופות ל תקשרותהה

לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל  תרשאיג תהיה "המל.  "(זכות הברירה" -הראשונה )להלן 
לפי שיקול דעתה לרבות בשים לב  למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו חלק ממנה, 

, למגבלות תקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות הלצרכיבפועל מהספק הזוכה, וכן בהתאם 
 .זהסכם הוהתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות  1991-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב
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ר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם להביא את ההסכם לידי גמג תהיה רשאית "המל .11
 , מכל סיבה שהיא.ימים מראש 10בהתראה של 

לבטל ג רשאית, אך לא חייבת, "תהיה המל -הספק במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד  .11
 ללא התראה מוקדמת.מייד ואת ההסכם 

ן מכח האמור לעיל, בי 10ג, בין מכח האמור בסעיף "המלידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .11
או לשלם לו  הספקלפצות את ג "חובה על המללא תהיה מכל סיבה שהיא,  ובין 11בסעיף 

מועד עד לבפועל תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק 
 ., בקיזוז הנזקים שנגרמו לה עקב ההפרהביטול ההסכםההודעה בדבר 

 

 תמורה ותנאי תשלומיהה

ובהתאם לסכומים  למסמכי המכרז 9בסעיף פי המפורט  והתנאים לתשלומה יהיו על התמורה .11
 להסכם זה. 1נספח ב הספקהמפורטים בהצעת 

מובהר, כי בעת הארכת ההתקשרות, במידה ותהיה, עדכון התעריף יישקל על ידי המועצה בשים  .15
קול דעתה הבלעדי האירוח יהיה נתון לשיהלינה ולב למחירי השוק. מובהר כי שינוי בתעריפי 

של המועצה וכי הספק יהיה חייב לספק את השירותים בתקופת האופציה, ככל שתמומש, 
 ., ללא ככל טענה או דרישהבמחירי הסכם זה

ג תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום, במקרה בו לא בוצעו השירותים או כל חלק "המל .16
ירותים שלא בוצעו ולהפחית את ערכם ג רשאית לוותר על הש"מהם כנדרש. לחלופין, תהיה המל

 מהתשלום שיפרע לידי הספק הזוכה. 

ימים מהמועד בו אושרה החשבונית על  10התשלום יבוצע כנגד חשבונית שתומצא למל"ג בתוך  .11
 ג."ידי נציג המל

לעיל, לא ישולם על  11למען הסר ספק, כל תשלום אחר או נוסף פרט לתשלום בהתאם לסעיף  .18
 ג לספק."ידי המל

 

 קבלן עצמאי - הספק

הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת, כי מעמד הספק ועובדיו ו/או מי מטעמו כלפי המל"ג בכל  .19
הקשור להסכם זה, הינו כשל קבלן עצמאי, ואין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים ו/או בין מי 

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

 
ידי טריבונל כלשהו כי קיימים -למען הסר ספק, היה וחרף כוונת הצדדים כאמור, ייפסק על .10

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

, הכוללים גם את כל התנאים הסוציאליים המגיעים סיקפי הסכם זה כסכומי עלות מעלהספק ל
לעובדים, ובמקרה כזה הספק ישפה את המל"ג, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תשלום 

 דין של ערכאה מוסמכת, וזאת ללא כל הגבלה בסכום.-שהיא )המל"ג( תחויב בו כאמור בפסק
 

 

 הפרות ותרופות

יותר  , אחת אוואו הפועלים מטעמ וידי פעולת מי מעובדי-או על ובעצמ, הספקהפר  .11
 .להביא לידי גמר הסכם זה תרשאי ג"המלהיה תעל פי הסכם זה,  ומהתחייבויותי
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וחוק  1911-אמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים )חלק כללי( תשל"גה .11
 , או כל דין.1910-החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

 

 אחריות וביטוח

בקשר עם ביצוע הסכם זה ו/או בקשר עם מתן  למל"גהספק אחראי לכל נזק, או הפסד שיגרם  .11
 השירותים או כל חלק מהם בין במישרין ובין בעקיפין. 

בכל מקרה שנגרם לה נזק או שהמל"ג  הולשפות אות ג"המלבזאת לפצות את הספק מתחייב  .11
 ומטעמ או הפועלים ובהוצאות או בתשלום פיצויים  שהספק או מי  מעובדיבגין נזק או  חויבת

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

ד המל"ג ואשר בגינה להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נג הספקאפשר לתהמל"ג  .15
 המל"ג שיפוי מהספק. דורש

מבלי לגרוע מן האמור או לסייג אחריות הספק, הוא מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות  .16
 פוליסת ביטוח בהתאם לנדרש בנספח ו' למסמכי המכרז. 

 כללי

שו יתפר על פי הסכם זה לא השום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המל"ג במימוש זכויותי .11
 בכתב.במפורש וויתור או מניעה אלא אם נעשו וכ

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על  .18
 ג בקשר עם הסכם זה."ידי המל

 .אין זכות קיזוז עם כל הקשור להסכם זהלספק  .19

יש במפורש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע להספק ממנה עם כל סכום אחר שמגיע לה  למל"ג .10
  .מהספק, בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר ביניהם

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר  .11
שנתקבלה  תחשב -כך  הסכם זה, ומשנמסרהמבוא לב ותרשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקוב

תשמש  ימים מיום המסירה לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר (ארבעה) 1לאחר 
, או באמצעות מכשיר הפקסימיליה, ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה ראייה לתאריך המסירה

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

 __________._______________יג הספק לצורך ביצוע הסכם זה ___נצ .11

 נציג המל"ג לצורך ביצוע הסכם זה ________________________. .11

בכל שאלה ומחלוקת המתעוררים מההסכם ו/או בקשר עם ביצועו, יידברו הצדדים ביניהם  .11
ין. אם לא תושג יבמטרה ליישב את ענין בדרכי שלום באמצעות נציג שימנה כל צד לצורך הענ

יום, מתחייבים הצדדים לפנות להליך גישור אשר לא יימשך מעל  10הסכמה בין הצדדים בתוך 
יום, וזאת אצל מגשר שימונה בידי ראש לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים. לא הגיעו  10

לדון בו ן באופן בלעדי בתי המשפט המוסמכים יהצדדים לפתרון בהליך הגישור, ידונו בעני
 בירושלים.בחינת העניין מ
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 באמצעות מורשי החתימה שלהם: על החתום הצדדים ולראייה באו

 

   _____________________                        ___________________________ 

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

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

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

 

לרכישת  03/2015מספר שלבי -דומכרז פומבי במסגרת  הנני עושה תצהירי לצורך הגשתו .1

 .שירותי לינה ואירוח עבור המועצה להשכלה גבוהה

 לעשות תצהיר זה. ______,________________ הספק,אני מורשה חתימה ומוסמך מטעם  .1

 התקיים אחד מאלה:אני מצהיר כי  .1

 במקום המתאים( X)יש לסמן 

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

ולא לפי חוק  1991-ים(, תשמ"אעובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנ

 .1981-שכר מינימום, התשמ"ז

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

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

האחרונה ועד למועד האחרון להגשת , אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה 1981-השכר, התשמ"ז

 הצעות במכרז.

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

 . 1916-התשל"ו

            

לעיל, מוצהר עוד כי, המציע וכל בעלי השליטה בו  1מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  .1

; חוק הגנת 1981 –מקיימים את הוראות החוקים הבאים: חוק שכר המינימום, התשמ"ז 

; חוק פיצויי 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"החוק הביטוח ; 1958 –השכר, התשי"ח 

 –; חוק חופשה שנתית, התש"י 1916 –; חוק דמי מחלה, התשל"ו 1961 –פיטורין, התשכ"ג 

; 1959 –; חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 1951 –; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1950

; פקודת 1965 –ת, התשכ"ו ; חוק שכר שווה לעובד ולעובד1951 –חוק עבודת נשים, התשי"ד 

חוק הגנה על  ;1916; פקודת הבטיחות בעבודה, 1915תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 

;  חוק 1911-עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז

חוק עבודת ; 1951-; חוק החניכות, תשי"ג1919-החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

; חוק שירות התעסוקה, 1951-; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1951-הנוער, תשי"ג

חוק הגנה על עובדים בשעת ; 1961-; חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז1959-תשי"ט

; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, 1951-; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז6001-חירום, תשס"ו

; חוק עובדים זרים )העסקה שלא 0001-לחוק מידע גנטי, תשס"א 19סעיף ; 1988-תשמ"ח

 ; פרק ד' לחוק1996-; חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו1991-כדין(, תשנ"א

-מנית, תשנ"ח לחוק למניעת הטרדה 8; סעיף 1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

; חוק הודעה לעובד ולמועמד 0001-; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א1998

; החוק להגברת 1001-לעבודה )תנאי עבודה והודעה והליכי מיון וקבלה לעבודה( תשס"ב

 .1011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"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.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.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

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

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

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

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

           
  ___________________ 

 עורך הדין וחותמת חתימת   
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  ו' נספח
 אישור עריכת ביטוחים 

 

 לכבוד

 להשכלה גבוהה  המועצה
 )להלן:  "המועצה"(   
 

 

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

 בקשר להסכם למתן שירותי לינה ואירוח בבתי מלון 
 

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

 הביטוחים להלן:

 
 

 צד והבאים מטעמו כלפי הספק של אחריותו לביטוח – שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה
של לכל  אחריות בגבולות,   כלשהו בהיותו בית מלון ו/או בהיותו נותן שירותי לינה ואירוח שלישי

  ₪ ,0000,0010  הפחות ) יש לתקן לסכום שרשום בפוליסה באם הוא גדול מהסכום הרשום להלן ( 
 . הביטוח תקופת במשך ובמצטבר אחד לתובע

 או כל נוסח אחר זהה לו בכיסוי הביטוחי. 1011יט נוסח הפוליסה הנו ב
 . לאומי לביטוח המוסד של שיבוב תביעות בגין הגבלה לכל כפוף לא זה ביטוח

 בכל נוספים כמבוטחים מטעמה או מכוחה הבאים וכל  המועצה את לכלול מורחב המבוטח שם
 כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף ובכפוף בלבד, בהסכם הקשור

 . זה ביטוח פי על מהמבוטחים אחד
 

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

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

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

 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה   .  
בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם  .1

 ם מראש.יו 60לפחות  המועצהתישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 
 .בלבד הספק על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .1
 אדם כלפי יחול לא הוויתור. המטעמ והבאים המועצה  כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .1

 .בזדון נזק שביצע
 

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

  מתאריך תאריךעד  'מס פוליסה
 לביטוח ביטוח   

 מעבידים אחריות
אחריות  ביטוח   

 מקצועית 
 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

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

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך 'מס פוליסה
 לביטוח ביטוח   

 מעבידים אחריות
אחריות  ביטוח   

 מקצועית 
 

 
 בכבוד רב,

 
 _________________________ הביטוח חברת שם

 
 

          ___________      __________   __________________          ____________ 
 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 


