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 מהות המכרז .א

 הזמנה להציע הצעות .1

 הצעות לקבלת שירותיבזאת  נהמזמי ("המועצההמועצה להשכלה גבוהה )להלן: " 1.1

, על והמצורף ל הסכםות בכמפורט במכרז זה, לרב, המרכזדרי ישיבות באזור ח

 .נספחיהם

" לצורך מכרז זה משמעו: החל מגבול מודיעין/ רחובות ועד לגבולה אזור המרכז" 1.2

יפו. -אביב-לא כולל אזורים בשטחה של תל או רמת גן,יפו -אביב-הצפוני של תל

שדה התעופה, אור יהודה,  לדוגמה: מודיעין, רחובות, נס ציונה, ראשון לציון, קרית

 11יהוד, גבעת שמואל או רמת גן. ניתן לפנות במסגרת הליך ההבהרות המפורט בסעיף 

להלן בכדי לקבל אישור על הגשת הצעה לאזורים אחרים או ככל שלא ברור האם 

 מיקום חדר הישיבות נכלל באזור המרכז.

תנאי הסף שיבות, אולם כל מציע יכול להציע מספר חדרי יהמכרז הינו מכרז מסגרת.  1.3

צריכים להתקיים לגבי כל חדר ישיבות  -המתייחסים לחדרי הישיבות המוצעים 

היכלל ברשימת ספקי המסגרת רק לגבי ספקות, יובהר כי מציע יוכל ללמניעת בנפרד. 

 חלק מחדרי הישיבות שהציע.

פי -, עלבסמוך להכרזה על הזוכים, תערוך המועצה מיפוי של חדרי הישיבות, בין היתר 1.4

שירותים שניתנים בחדרי ישיבות, מיקום גאוגרפי, סמיכות לתחבורה פרמטרים של 

 וכדומה.  , אפשרות להזמנת כיבודציבורית, חניון לשימוש באי חדר הישיבות, נגישות

או לצרכי המועצה מעת לעת, בהתאם לצרכיה, ידי -הזמנת חדרי ישיבות תתבצע על 1.5

השירותים המוצעים, סטנדרט המחיר המוצע, כגון: איזור גיאוגרפי,  המשתתפים

 .לגיוון בין הספקים שנבחרו , במידת האפשר,תוך שימת לבהמתחם וכו' 

יידרש לספק חדר ישיבות בהתאם להזמנה  אשר בו תבחר המועצה להשתמשהזוכה  1.6

, בהתאם להסכם ההתקשרות בין הצדדים, על נספחיו, ולהנחיות שתופנה אליו

 ולהוראות המועצה.

נושא  השירותיםבמתן בלעדיות למציעים הזוכים  יובהר, כי אין במכרז זה כדי להקנות 1.7

המכרז, והמועצה תהא רשאית להזמין שירותים זהים ו/או דומים מספקים אחרים, 

 המועצהאין במכרז זה, משום התחייבות מצד וכן,  הכל לפי שיקול דעתה של המועצה.

יודגש כי המועצה אינה יכולה . לאם בכללרכישת שירותים בהיקפים כלשהם, 

להתחייב כי בפועל יוזמנו חדרי ישיבות מהזוכים או מי מהם, בהיקף כלשהו או בכלל, 

, לצרכי המועצה כפי שיהיו מעת לעת יתבצעו בהתאםמכח מכרז זה וכי התקשרויות 

ולזוכים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להיקף השירותים שיימסרו 

 להשפיע על מחירי הצעתם., ולא יהא בהיקף זה כדי להם
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  תקופת ההתקשרות .2

חודשים ממועד החתימה  24ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז תהיה למשך  2.1

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונהעל הסכם התקשרות )להלן: "

פי -בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למועצה זכות הברירה להאריך, על 2.2

 12תקופות נוספות, בנות עד  4שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בעד 

שבעים )   72 ובסך הכל במצטבר, עד ,"(תקופות )ה(הארכה)להלן: " חודשים כל אחת

בכפוף לצרכי המועצה, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות  , הכל( חודשיםושניים

לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, תקנות  -התקציב, להוראות כל דין 

חובת המכרזים ותנאי ההסכם שייחתם עם בעל ההצעה הזוכה. המועצה תהא רשאית 

שיקול דעתה לממש באותו מועד זכות ברירה אחת או יותר, במלואן או בחלקן, לפי 

 הבלעדי.

 לוח זמנים למכרז .3

 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: 3.1

 מועד פעילות

 זמועד פרסום המכר
 13/05/2019-יום שני ה

 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 
 12:00עד השעה   23/05/2019 -יום חמישי ה

לשאלות  מועצההמועד האחרון לפרסום תשובות ה

  30/05/2019 -יום חמישי ה ההבהרה

 המועד האחרון להגשת הצעות
 14:00עד השעה  13/06/2019-יום חמישי ה

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים  3.2

 המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים שבטבלה.

המועצה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים  3.3

 www.che.org.ilלעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת 

ובכלל זה לדחות את המועד האחרון לפרסום תשובות  ("אתר האינטרנט: "גם )להלן

ההבהרה או להגשת ההצעות, כל עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי לשאלות 

 מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של המועצה, לפני המועד  3.4

האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או 

 עות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת המכרז. שינויים ו/או הוד

למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום תשובות  3.5

הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או עדכון למכרז 

http://www.che.org.il/
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שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון 

 עות.להגשת הצ

 עיון במסמכי המכרז וקבלתם .4

 מסמכי מכרז זה על נספחיו, מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה.  4.1

 את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט.ולהוריד ניתן לעיין  4.2

חובה על כל אדם המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט, לבצע רישום מוקדם  4.3

"( המצורף ומסומן טופס פרטי המציע" בדרך של משלוח טופס פרטי המציע )להלן:

. יש לוודא, כי נתקבל   Mechrazim@che.org.ilלכתובת הדוא"ל:  כנספח א' למכרז

 מענה אוטומטי מהמועצה בדואר האלקטרוני בדבר קבלת הדוא"ל.

  -הצעה במכרז זה ואולם  רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת 4.4

לא יוכל לקבל הודעות ועדכונים, אשר ימסרו  -מציע שלא יבצע רישום מוקדם כנדרש 

למשתתפים האחרים, בדבר המכרז, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר 

בשל אי עמידה בתנאים נוספים  -הפרטים הנחוצים, או אף להביא לפסילת הצעתו 

שו. מציע שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, שידרשו, ככל שידר

 לא יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה בעניין זה.

 תנאי סף .ב

 כללי .5

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים  5.1

מציע או הצעה שאינו/ה עומד/ת בכל התנאים המפורטים בפרק זה להלן. המצטברים 

 .פסלויי -

, אלא אם כן נאמר תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו 5.2

. קיום תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או אחרת -מפורשות 

 . אחרת -, אלא אם כן נאמר במפורש בכל גורם אחר, לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף

חדר צריכים להתקיים לגבי כל  -המוצעים  לחדרי הישיבותתנאי הסף המתייחסים  5.3

 בנפרד.  ישיבות

 :תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר .6

או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד  ,המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין 6.1
 רשום.

 המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 6.2

 ידיו.-המוצע על הישיבות בחדרהמציע בעל הזכויות לספק שירותים  6.3

 עומד בתנאים שלהלן: הישיבות המוצע חדר 6.4

ידי -לעיל או במיקום שאושר על 1.2נמצא באזור המרכז כהגדרתו בסעיף  6.4.1
 להלן. 11סגרת הליך ההבהרות המפורט בסעיף המועצה במ

האש והרשות עומד בדרישות כל דין, לרבות דרישות המשטרה, כיבוי  6.4.2
 .המקומית

mailto:Mechrazim@che.org.il
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 אנשים לפחות. 10שימוש של מאפשר  6.4.3

מסך  או מקרן ,לכל הפחותאבזור ואמצעי מולטימדיה להצגת מצגות,  6.4.4

 .VGA-ו HDMIהכולל חיבור  היטלוויז

 וכיבוד קל.קרה, חמה  שתיה כיבוד הכולל לכל הפחות: אפשרות להסדרת 6.4.5
 כמו כן, קיימת אפשרות להזמין כיבוד נוסף )כגון: כריכים, ירקות וכו'(

 המציע.באמצעות 

 

 שירותים נוספים שאינם תנאי סף
 

 לפרט בהצעתו מידע נוסף ביחס לחדר הישיבות המוצע כדלקמן: שיידרהמציע 

 שעות וימי פעילות חדר הישיבות. .1

 מספר משתתפים מקסימלי בחדר המוצע. .2

שוכן חדר הישיבות המוצע קיימת חניה לשימוש באי חדר הישיבות או האם האם בבנין שבו  .3
 קיימת חניה בסמיכות לחדר הישיבות המוצע.

 האם המתחם נגיש לאנשים עם מוגבלות. .4

 .(תשלום)אפשרי בתוספת לישיבות  אפשרויות כיבוד .5

 האם קיימים שירותי מזכירות והדפסה במתחם. .6

  (.Video Conferences)בווידאו אפשרות  לקיום שיחות ועידה  .7

 

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  .7

 :הסף דלעיל, ובכלל אלו

 כנספח ב' למכרז.טופס הגשת הצעה המצורף  7.1

 .ג' למכרזכנספח התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז, בנוסח המצורף  7.2

  –אם המציע הוא תאגיד   7.3

 . כנספח ד' למכרזאישור בדבר מורשי החתימה מטעמו, בנוסח המצורף  7.3.1

העתק של תעודת התאגדות של המציע ותעודת/ות שינוי שם, אם  7.3.2

 קיימת/ות.

 מאת הרשם הרלוונטי. עדכני מלאתדפיס  7.3.3

 העתק תעודת עוסק מורשה. –אם המציע הוא עוסק מורשה שאיננו תאגיד  7.4

לעיל יצרף המציע תצהיר  6.2בוע בסעיף לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הק 7.5

 ' למכרז.הכנספח ידי עורך דין בנוסח המצורף -מאושר על

 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 7.6
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 אישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי. 7.7

 .למכרז 'ונספח בבנוסח המצורף  וכתב ויתורהצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים  7.8

לעיל יצרף המציע  6.4-ו 6.3המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים עמידת לשם הוכחת  7.9

 . ' למכרזזכנספח ידי עורך דין בנוסח המצורף -תצהיר מאושר על

ביחס לחדר הישיבות  ' למכרזזבנספח הצעתו את המידע המפורט ב יפרטהמציע  7.10

מציע מספר חדרי ישיבות ימלא המציע את הנספח האמור עבור  ככל שהמציע .המוצע

 כל אחד מחדרי הישיבות המוצעים.

ידי המציע בתחתית כל עמוד. בנוסף, -מסמכי המכרז ונספחיו כשהם חתומים על 7.11

( בראשי תיבות בתחתית כל למכרז 'חנספח המציע יחתום בעצמו על טיוטת ההסכם )

 כך בעמוד האחרון של ההסכם.עמוד, ובחתימה מלאה במקום המיועד ל

רשאית לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים  המועצה .8

 -לשיקול דעתה הבלעדי  -תהיה רשאית  המועצהבתנאי המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, 

לדרוש מהמציע השלמה ו/או הבהרה של איזה מהמסמכים ו/או הפרטים האמורים, לרבות 

ם ו/או פרטים הנוגעים לעמידת המציע באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או מסמכים ו/או מסמכי

 פרטים שלא נדרשו מראש.

 ההכרעה במכרז .ג

 ספקי המסגרתבחירת  .9

בחן את עמידתם של ההצעות )והמציעים( בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ת המועצה 9.1

 כספק מסגרת.תוכרז  העומדת בתנאי הסףכל הצעה  .בהםפסול הצעות שלא יעמדו תו

 הצעת המחיר  .10

במחיר לשעה עבור שימוש במקום המיועד לכך, , ' למכרזזנספח בעל המציע לנקוב  10.1

 ידיו. -לא כולל מע"מ, המבוקש על, בחדר ישיבות

יעשה שימוש בחדר הישיבות. אין  בנוסף מחיר לחבילת שעות בהןהמציע רשאי להציע  10.2

 אפשרות זו.חובה להציע מחיר בגין 

מציע המציע מספר חדר ישיבות רשאי להציע מחירים שונים לחדרי ישיבות מובהר כי  10.3

 שונים.

ידיהם במספרים ובמילים. למען -על יםהמוצעים המציעים נדרשים למלא את המחיר 10.4

הסר ספק, בכל מקרה של סתירה בין המחיר שצוין במספרים, לבין הסכום במילים, 

ו טעויות חשבוניות, תהא המועצה יגבר הסכום במילים. נתגלו בהצעה טעויות סופר א

 רשאית לתקנן. הודעה על תיקון הטעות תימסר למציע.

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המחיר תהיה סופית וכי אי התקיימות של איזו  10.5

מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, 
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המכרז, לא יהוו בשום מקרה עילה  לרבות בנוגע להיקף השירותים שיוזמנו מכוח

 לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

על המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים צמודים למדד כלשהו  10.6

 או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 מכרזהניהול  .ד

 הליך הבהרות .11

המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  11.1

 ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים. 

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויפורסמו באתר 

 האינטרנט.

לעיל, רשאי כל אדם לפנות  3.1החל מיום פרסום המכרז ועד למועד האמור בסעיף  11.2

בהודעה  , Mechrazim@che.org.ilלמועצה, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני 

חדרי  למתן שירותי 02/2019פומבי מס' מסגרת מכרז הנושאת את כותרת הנושא "

", ולהעלות כל בקשה להבהרה ו/או שאלה הקשורה במכרז ו/או בהתקשרות ישיבות

שתבוא בעקבותיו. יש לוודא, כי נתקבל מענה אוטומטי מהמועצה בדואר האלקטרוני 

, או  02-5094584בדבר קבלת הפנייה, וכן, יש לוודא קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון 

 .02-5094596בטלפון 

 בכל אמצעי אחר או בעל פה לא ייענו.שאלות שיועברו  11.3

בפנייה לקבלת הבהרות יש לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת  11.4

 תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני. 

, בשפה העברית בלבד, תוך Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  11.5

ות למסמכי המכרז, על נספחיו, לבין שאלות המתייחסות הפרדה בין שאלות המתייחס

 להסכם, על נספחיו ובפורמט שלהלן:

mailto:Mechrazim@che.org.il
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מס' סידורי 
 של השאלה

עמוד  מסמך
במסמכי 

 המכרז

הסעיף במסמכי 
המכרז/ 

 בהסכם/ בנספח
 

]אם השאלה 
מתייחסת 

לנספח כלשהו, 
יש לציין את שם 

הנספח ואת 
 מספר הסעיף בו[

 השאלה

    מסמכי המכרז 
1     
 Xנספח  

 למסמכי המכרז
   

3     
    ההסכם 
5     
 Yנספח  

 להסכם
   

6     

למועצה יהיה שיקול דעת במתן התשובות, והיא אינה מתחייבת להשיב לשאלות  11.6

 כלשהן או לכל השאלות.

המענה/ים לשאלות ההבהרה ישלח/ו באמצעות הדואר האלקטרוני לכל מי ששלח  11.7

למועצה טופס פרטי המציע, בהתאם לפרטים שמסר, ויפורסם גם באתר האינטרנט, 

וזאת מבלי לחשוף את זהות הפונים. למועצה יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן 

 הפנייה. 

 מכרז זה.מענה/ים זה/אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  11.8

 יחייב/ו את המועצה. בכתברק מענה  11.9

המועצה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו  11.10

לעיל, כאשר תהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו  11.1לאחר המועד האמור בסעיף 

זאת. המועצה לא מתחייבת לפרסם פנייה שהתקבלה לאחר המועד האמור, אשר 

 המועצה החליטה שלא להשיב עליה.

עדי, עד למועד האחרון המועצה רשאית לשנות את תנאי המכרז, לפי שיקול דעתה הבל 11.11

שאלות  מועצהלהגשת ההצעות למכרז. הודעה על השינוי תישלח לכל מי ששלח ל

אם נדרש  -הבהרה, בהתאם לפרטים שמסר, וכן תפורסם באתר האינטרנט ובעיתונות 

 בהתאם לתקנות. 

 הודעות אלו יהוו אף הן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 11.12

 ביטוח 11.13

מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל המציע, בעצם הגשת הצעתו  11.13.1

)יבחר כזוכה במכרז( ימציא למועצה את אישור קיום ביטוחים ללא כל 

 .ומועד שנקבע לכך במכרז שינוי בתוכנו
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מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות  11.13.2

לוודא בעצמו ועל חשבונו עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש 

את המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד במכרז ו

 לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה.

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי  11.13.3

הביטוח ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו 

לדרישות  לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו

 המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות  11.13.4

המועצה, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את 

ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית -הנדרש במכרז זה על

שיגרמו למועצה מעצם  ולדרוש ממנו פיצוי על הנזקים הלרשותהעומדת 

 אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים  11.13.5

בכפוף לאישור  (להסכם 2 ביטוחים )נספחשיתבקשו בנוסח אישור קיום 

ידי יועץ הביטוח של המועצה ו/או כל גורם אחר לשיקול -שינויים אלה על

 דעת המועצה.

מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם  11.13.6

בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח 

המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה 

כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול 

ביטול ההסכם, ומתן השירותים לגורם אחר לגרום לביטול זכיה או ל

 פי שיקול דעתו הבלעדי של המועצה.   -והכל על

. במכרז זה אין צורך להגיש את אישור קיום ביטוחים  הגשת אישור קיום ביטוחים 11.14

בשלב הגשת ההצעה וגם לא בעת החתימה על ההסכם . אישור קיום ביטוחים יימסר 

בות של ילמועצה עד שבעה ימי עבודה לפני המועד בו המועצה תשתמש בחדר היש

 המציע .

 הגשת ההצעה .ה

 הגשת ההצעה .12

ם הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכי 12.1

במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי מקור והעתק אחד,  -בשני עותקים 

למתן  02/2019 פומבי מס'מסגרת מכרז . על המעטפה יש לציין: "כלשהם של המציע

במקרה של אי התאמה או סתירה בין שני העותקים, ייחשב  ".שירותי חדרי ישיבות

 נוסח המקור כנוסח הקובע. 
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את ההצעה יש להגיש לאחר סיום הליך ההבהרות, במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי  12.2

חיצוני, ולהניחה בתיבת המכרזים של המועצה, הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה 

 - 8:00ימים ראשון עד חמישי, בין השעות , ירושלים, ב43ברחוב ז'בוטינסקי גבוהה, 

)למעט ערבי חג, חדים וימי חול המועד(, אך לא יאוחר מהמועד המצוין בסעיף  16:00

 לעיל.  3.1

הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה  12.3

 לדיון בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף.

 יבת המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד. הימצאות ההצעה בתוך ת 12.4

יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה, ותיפתח,  12.5

 במידת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. 12.6

 יע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז.הגשת הצעה מטעם המצ 12.7

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני  12.8

השירות, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, 

פי מסמכי -להליך המכרז, להספקת השירותים ולכלל התחייבויותיו של המציע על

 המכרז.

טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור כל  12.9

 ידי המציע.-בהספקת השירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות  12.10

ספק, המציעים לא יהיו מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת 

 זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 מבנה ההצעה, תצהירים, אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .13

המציע יגיש את הצעתו על גבי טופס ההצעה וטופס הצעת המחיר, בשלמותם, בלי לבצע  13.1

תוספת. כל תיקון כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או 

ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת כאמור, ייחשבו 

  להלן. 17.2כהסתייגות, ויחול לגביהם האמור בסעיף 

 תכלול את המסמכים והפריטים כדלקמן:ההצעה  13.2

 מסמכי המכרז, ומסמכי ההבהרות כל שיהיו, חתומים; 13.2.1

 טופס הצעה,  מלא וחתום כנדרש; 13.2.2

מלא וחתום המהווה בין היתר טופס הצעת המחיר, , ' למכרזחנספח  13.2.3

 כנדרש;

 תצהירים, אישורים, ומסמכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז לעיל. 13.2.4

ודא, כי המספר המזהה )מספר ח.פ או מספר עוסק על המציע לו לתשומת ליבכם: 13.3

מורשה( על גבי כל המסמכים המוגשים מטעמו, לרבות תעודות ההתאגדות ושינוי 

השם, אישורי רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. אם אין התאמה במספר המזהה, על 

 המציע לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה.



10 

 

כרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלו ועדת המ 13.4

 המפורטים לעיל, אם תהיה סבורה, כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.

 מסמכי ההצעה ייחתמו באופן הבא: .14

 הצעת המחיר, ייחתם כמפורט להלן: טופס ההצעה וטופס 14.1

 חותמת התאגיד –אם המציע הוא תאגיד )לרבות שותפות רשומה(  14.1.1

  וחתימה/ות של מורשה/י החתימה מטעם המציע.

החתימה כאמור לעיל תבוצע בפני עו"ד/רו"ח, אשר גם יאשר כי  14.1.2

פי מסמכי היסוד של המציע -החתומים על טופס ההצעה מוסמכים על

 פי כל דין לחייב את המציע בחתימתם.-ועל

חתימה של המציע שתבוצע  –אם המציע הוא עוסק מורשה שאיננו תאגיד  14.1.3

 י עו"ד/רו"ח כנדרש בטופס ההצעה. בפנ

חתימה של מורשה חתימה מטעם  -אם המציע הוא שותפות לא רשומה  14.1.4

המציע המוסמך לחייב את המציע בחתימתו. החתימה כאמור תבוצע 

 בפני עו"ד/רו"ח כנדרש בטופס ההצעה. 

ידי מציע אחד ובשמו בלבד, -אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 14.2

א כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות לל

למכרז זה. גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ 

נפרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות 

, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות

המועצה תהא רשאית לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין 

ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, 

 . 1968 –התשכ"ח 

  תוקף ההצעה .15

 ממועד הגשת ההצעות למכרז.  )ארבעה( חודשים 4ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  15.1

 תםלהאריך את תוקף הצע תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( מועצהה 15.2

)ארבעה( חודשים נוספים,  4-אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ ,תקופה נוספתל

 והמציעים מתחייבים להאריכה בהתאם.

 לאחר הגשת ההצעה .ו

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .16

רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל ועדת המכרזים  16.1

פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות 

את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק 

 בלתי נפרד מההצעה.
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ע השלמת מידע חסר, המלצות או אישורים ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מצי 16.2

המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי 

 המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם  16.3

בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן מצאה כי אין 

 המרבי את טובת המועצה כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה.

המציע מתחייב להמציא למועצה, מיד עם דרישתה, כל מידע ו/או אישור ו/או הבהרה  16.4

 כאמור לעיל.

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: 16.5

ר במשרדי המציע ו/או באתרי לקוחות נציגי המועצה יהיו רשאים לבק 16.5.1

שלהם סיפק ומספק המציע שירותים דומים לשירותים מושא המכרז, 

ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות 

דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים, לפי 

הכלכלי של שיקול דעתה של המועצה, לרבות חוות דעת אודות מצבו 

 המציע.

בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את  16.5.2

המועצה, ללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר 

לה, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד 

פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע, 

 עד לחתימה על ההסכם עמו. –על ההצעה הזוכה כב

 הצעה מסויגת או מותנית .17

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  17.1

המכרז. המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון במסמכי המכרז או 

 (.הסתייגות"ז )להלן: "בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכר

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי המועצה, והמועצה תהא רשאית  17.2

לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או לחילופין לפסול את 

ההצעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בחרה המועצה לקבל הצעה כאמור, תודיע על כך 

 למציע בכתב.

חויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל והמציע יהיה מ 17.3

 במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז.

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את  17.4

 לעיל. 11השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 

ידי בעל ההצעה -תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על 17.5

המציעים לוודא מראש עם  להסכם. על 2ובנספח הזוכה במכרז, המפורטות בהסכם 

  מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים.
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כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט  17.6

לעיל, ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה, לא תתקבלנה כל  11בסעיף 

 ..הסתייגויות לדרישות הביטוח

 

 התקשרות הסכםחתימה על  .18

, יידרש בעל ההצעה הזוכה, לאסוף את המועצהעל ידי  הסכםכתנאי לחתימת ה 18.1

הודעת )להלן: " המועצהבמועד שייקבע בהודעה אשר תישלח על ידי  הסכםה

 "(. הדרישה

, בשני העתקים, חתום על ידי מורשה/י החתימה )בראשי תיבות בשולי כל הסכםאת ה 18.2

אישור עו"ד בעמוד האחרון(, בצירוף כל  בתוספתעמוד ובחתימות מלאות וחותמת 

, לרבות אישור קיום םהסכהמסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים ב

(, על בעל ההצעה הזוכה הסכםהביטוחים )בנוסחים זהים לנוסחים אשר צורפו ל

 , כפי שצוין בהודעת הדרישה.הסכםימי עבודה, ממועד איסוף ה 7בתוך  למועצהלהשיב 

הבלעדי, לדחות את המועדים הקבועים  ה, לפי שיקול דעתתהא רשאית המועצה 18.3

 לעיל. 18.2 -ו  18.1בסעיפים 

לעיל, תחשב כהפרה של תנאי המכרז. במקרה  18.2 -ו  18.1אי עמידה באמור בסעיפים  18.4

זה, תהא ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתה של ההצעה הזוכה במכרז. 

להיפרע מבעל ההצעה הזוכה בגין כל נזק  מועצהשל ה הכל זאת, מבלי לגרוע מזכות

 כתוצאה מההפרה. הרם לנוסף שייג

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .19

 )ה( לתקנות חובת המכרזים.21עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  19.1

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים  19.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין חלקים סודיים)להלן: "

, מהם החלקים הסודיים, וכן, יצרף עותק נוסף מכרזל 'ו נספחבמפורש בהצעתו, על גבי 

 של הצעתו, שבו החלקים הסודיים מושחרים.

 מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה 19.3

 לעיון מציעים אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  19.4

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

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

המכרזים שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת יודגש:  19.5

בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות 

 .מינהלית

בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר שהוצע על  19.6

 ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
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 ביטול .20

המציעים מוותרים , בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז. תהא רשאית המועצה 20.1

 בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.

לבטל  תהא רשאית מועצהבלי לגרוע מן האמור לעיל, בנוסף לכל מקרה אחר, שבו ה 20.2

, אך לא תרשאי מועצההא המסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, תאת המכרז על פי 

 אים:, לבטל את המכרז, בכל אחד מן המקרים הבתחייב

 לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד. 20.2.1

הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז,  –בסעיף זה, משמע  –"הצעה אחת"  20.2.2

 שכל ההצעות האחרות שהוגשואו שנותרה הצעה כשרה אחת, לאחר 

 למכרז נפסלו.

ועדת המכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או  20.2.3

 כה.בבחירת ההצעה הזו

באופן מהותי,  מועצהחל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי ה 20.2.4

 , את ביטול הליך המכרז.מועצההמצדיק לדעת ה

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או  20.2.5

 רה על חוק כלשהו.ימחירים ו/או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או עב

, מכל סיבה שהיא, לא יהיה המועצהמובהר כי במקרה שבו בוטל המכרז כאמור על ידי  20.3

מי מהמציעים זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין 

 כל חובה לתשלום כאמור. מועצההביטול כאמור, ולא תחול על ה

 שונות .ז

 קניין המועצה במסמכים .21

של המועצה, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת מסמכי המכרז הם רכושה הבלעדי 

 ההצעות.

 הוראות כלליות .22

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם,  22.1

 קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק  - היררכיה בין המכרז להסכם 22.2

בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( 

 כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה את זה. 

שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח המטיב בנסיבות  22.3

 ן זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה.עם המועצה. מובהר לעניי

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים  –ביטויים המופיעים בלשון יחיד  22.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –בלשון זכר 

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו לצרכי  22.5

 פרשנות.
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את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם מכל  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל 22.6

סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם 

תחליט המועצה כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה 

 למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, בקשר לכך.

ל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/ בחשש בע – ניגוד עניינים 22.7

לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. הוראות נוספות לעניין ניגוד 

 עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות.

סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון בתובענה   –  סמכות שיפוט 22.8

ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים  שעילתה מכרז זה, לרבות

 .בירושלים
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 טופס פרטי המציע - נספח א'

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.ilבדוא"ל: 

למתן שירותי חדרי  02/2019מס'  מכרז מסגרת פומבי אנו/י הח"מ מצהירים, כי מצויים בידינו מסמכי
 לשלוח לנו כל הודעה בדבר המכרז האמור לכתובת דואר אלקטרוני הבאה: , ומבקשיםישיבות

  __________________ שם המציע: _______________________________ מספר תאגיד: 

  _______________________________________ שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה: 

  __________________________ מספר טלפון : ________________________, טל. נייד : 

  ______________________________________________________ מספר פקסימיליה : 

  ______________________________________________________________ כתובת: 

  ___________________________________________________  כתובת דואר אלקטרוני:

המועצה פטורה מלשלוח לנו הודעות ועדכונים בדבר המכרז, ואז   -ברור לנו, כי אם טופס זה לא נשלח 

נהיה עלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות, שהמועצה תפרסם 

ך, בהעדר מזמן לזמן לאחר עריכת המכרז, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהלי

 מידע מספיק, אשר ימצא באותה עת בידי המתמודדים האחרים.

הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות 

 "אישור קריאה".

 בברכה,

  ___________________ ; חתימה: ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

  ___________________ ; תאריך: ___________________________ חותמת של המציע: 
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 טופס הצעה -נספח ב' 

 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

  שם המציע

 מספר מזהה
)ת.ז. /  עוסק מורשה  

מס' רישום אצל רשם  /
כלשהו + פירוט 

 הרשם(

 

 כתובת: 
)יש להקפיד למלא 

 את כל הפרטים(

 רחוב:     ______________________________________
 מספר:   _____________________________________  

 _______________________________________ישוב:  
 מיקוד:  ______________________________________

 _________________ _________________ ת.ד.:
  מספר טלפון
  מספר פקס

  כתובת דוא"ל
 

  פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 פרטים למילוי נושא
  שם איש הקשר

  תפקיד
  מספר טלפון

  טלפון ניידמספר 
  מספר פקס

  כתובת דוא"ל
 

  חתימת המציע וחותמת התאגיד: ________________

 תאריך: ___________________
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 התחייבות המציע בדבר הבנת תנאי המכרז -נספח ג' 

אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת כדלקמן: האמת וכי

 

 "(.   המציעהנני מכהן/ת בתפקיד _____________ ב________________ )להלן: " .1

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. .2

האמור, ממסמכים שבהם עיינתי העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי  .3
 ומחקירה ודרישה שביצעתי.

הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז, על נספחיו, ואני מצהיר שהבנתי את דרישות  .4
 המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.

מאשר/ת את היותם  ידי, ואני-"( נבדקו עלההצעהכל הנתונים שפורטו בהצעת המציע )להלן: " .5
 נכונים ומדויקים.

הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים  .6
 פי דין.-פי המכרז, ההסכם על נספחיו, הצעת המציע ועל-ללא סייג את התחייבויותיו על

 אי תיאום הצעות במכרז: .7

 במכרז או עם גורם אחר כלשהוהמציע לא תיאם מחירים עם מציע אחר  7.1
ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים -ההצעה מוגשת על 7.2

או מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף פעולה כלשהו 
 בקשר עם המכרז.

ין ודברים כלשהו ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה בעקבות הסדר או ד-ההצעה גובשה על 7.3
 עם משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

המחיר המופיע בהצעה לא הוצג בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  או אשר יש לו את  7.4
 הפוטנציאל להציע הצעות במכרז, או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

  מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז. היהלא המציע  7.5
מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  היהלא המציע  7.6

 מהצעת המציע. 
מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג  היהלא המציע  7.7

 שהוא.
 מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. המציע 7.8

החתומה על גבי טופס ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתומה, מהוות ראיה הגשת ההצעה  .8
חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו, על נספחיהם, את 

אם היו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן לכך  -המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על עדכונים 
 את הסכמתו הבלתי מסויגת.

יע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים, לרבות המצ .9
המצורף למכרז, ונכון  פי ההסכם-כוח האדם והציוד, הדרושים למתן השירותים הנדרשים על

למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי 
 פי דין.-פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על-מהמציע לקיים איזו מהתחייבויותיו עללמנוע 

פי -פי דין, ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על-המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על .10
 דין.

המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת מתן השירותים  .11
 רז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.מושא המכ
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ובכלל זה צווי   -המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה  .12
החלים על המציע כמעסיק, לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים  -ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

-תאם לחוק שכר מינימום, תשמ"זובה 1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א
, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים 1987

 הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .13

 

 חתימה: ______________
 

 תאריך: ___________
 

 ____________ שם המצהיר:
 

 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב/ה 
בפני מר/גב' ________________, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' 

צפוי/ה _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה 

 עליה בפני.

______________ 
 תאריך                              

__________________ 
 חתימה וחותמת
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 אישור מורשי חתימה –נספח ד'  

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 43ז'בוטינסקי  רחוב

  ירושלים

 
 אישור מורשי חתימההנדון: 

 
אני עורך הדין של ______________________ )שם המציע(, מס' תאגיד ______________   

"(.  המכרז": )להלן חדרי ישיבותשירותי  למתן 02/2019פומבי מס'  מסגרת במכרז"( המציע" :ן)להל
 כעורך הדין של המציע הנני מאשר כדלקמן:

מורשי החתימה של המציע, אשר חתימתם מחייבת את המציע לצורך הגשת הצעה למכרז, הינם  .1
 אלה:

 מר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ ביחד עם/לבדו,

 מר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ ביחד עם/לבדו,

 _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ ביחד עם/לבדו,מר/גב' 

 מר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ ביחד עם/לבדו,

 ביחד עם/ללא חותמת המציע )מחק את המיותר(.

הינה חתימתו  החתימה על גבי הצעת המציע למכרז, לרבות על החוזה הכלול במסמכי המכרז, .2
המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, לרבות לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי 

 המכרז, בהצעתו למכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז.
התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולגבי מציע שהינו תאגיד רשום  .3

 .גם לפי מסמכי ההתאגדות של המציע –
 

_______________  _____________________ 
 שם עוה"ד, מספר רישיון                                                                                                תאריך        

  חתימה וחותמת                                                                                                        
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 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -נספח ה' 

עלי לומר את  אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת 

 למכרז, כדלקמן: 6.2"( בתנאי המפורט בסעיף המציע_________________ )להלן: "

 
 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע. .1
 , ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.   הנני מוסמך/ת ליתן .2
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי  .3

 ומחקירה ודרישה שביצעתי.     
 

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה
ביותר משתי עבירות לפי  עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, .4

ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
עד למועד האחרון להגשת  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 1987-שכר מינימום, תשמ"ז

 הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.
" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, שליטה"-" והחזקה", "מצעי שליטהאהמונחים " .5

 .1981-תשמ"א
ב לחוק עסקאות גופים 2כמשמעותם בסעיף  -" עבירה" ו"הורשע", "בעל זיקהלענין תצהיר זה, " .6

 "(.החוק)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו
 

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
)להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .7

 זכויות"( אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .8

 9שירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף הכללי של משרד העבודה הרווחה וה
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9
 
 

 
 חתימה: ______________

 
 תאריך: ___________

 
 שם המצהיר: ____________

 
 
 

 אישור עו"ד

 
אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 
מר/גב' ________________, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' 
_______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה  לעונשים הקבועים בחוק אם לא
 עליה בפני.

 
______________ 

 תאריך                              
__________________ 

 חתימה וחותמת
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 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור  -' ונספח 

 

________________________)להלן: אני הח"מ ___________________, מס' רישום: 
 "( מצהיר בזאת, כדלקמן:המציע"
 

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן 
 

  למתן שירותי חדרי  02/2019פומבי מס' מסגרת מכרז ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת
 ,  אינה כוללת פרטים סודיים.ישיבות

  כדלקמן ]במקרה של הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם
 מילוי חלק זה, יש לצרף עותק נוסף של ההצעה, שבו החלקים הסודיים מושחרים[:

 

 

 

 

 

 

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים שונים, עיון  .1

 , בהתאם1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21במסמכים, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 
 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים,  .2
 אם אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

דאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הו .3
בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.
ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים, וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון  .4

אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות  של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד,
 המידה המחייבות רשות מינהלית.

____________________                                          ______________________ 

     תאריך                                                               חתימה + חותמת )אם נדרש(                          

 

 אישור

ידי הגורמים המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם לצורך -הנני לאשר כי המסמך דלעיל נחתם על
 התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע.

 : החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של המציע.ה של מציע שהינו יחידבמקר
 
 

 ______________________ 
 עו"ד                  
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 טופס הגשת הצעה לחדר ישיבות –' זנספח 

 

אני הח"מ, ___________________, מס' רישום: ______________________)להלן: 

 כדלקמן:"( מצהיר בזאת, המציע"

מספר _______ קומה ____  ידינו ממוקם ברחוב _____________-חדר הישיבות המוצע על

 בעיר __________________.  

 

 בנכס המציע זכויותהצהרה בדבר 

  .המפורט לעיל בחדר הישיבותהמציע הוא בעל הזכויות לספק שירותים 

 

 המוצע בתנאי הסף חדר הישיבותהצהרה בדבר עמידת 

ידי המועצה במסגרת -לעיל או במיקום שאושר על 1.2באזור המרכז כהגדרתו בסעיף נמצא  .8
 להלן. 11הליך ההבהרות המפורט בסעיף 

 .עומד בדרישות כל דין, לרבות דרישות המשטרה, כיבוי האש והרשות המקומית .9

 .1אנשים לפחות .......לשימוש של  .10

  (.Video Conferencesבווידאו )אפשרות  לקיום שיחות ועידה  .11

הכולל חיבור  הימסך טלוויז או מקרן ,לכל הפחותאבזור ואמצעי מולטימדיה להצגת מצגות,  .12
HDMI ו-VGA. 

 יש לסמן את האפשרות הרלוונטית לחדר הישיבות: .13

 אפשרות להסדרת שתיה קרה, חמה ועוגיות באמצעות מטבחון; 

 .באמצעות ספק משנה 
 

  מידע נוסף ביחס לחדר הישיבות המוצע

 הישיבות פעיל בימים ................. החל מהשעה ........... ועד השעה .............. .חדר  .14

 ות הבניין וחדר הישיבות:נגישתיאור  .15
 
 
 
 

 יש לסמן את האפשרות הנכונה: .16

 חדר הישיבות.המוצע יש חניון לשימוש באי  בבניין שבו שוכן חדר הישיבות 

                                                           
 אנשים 10תנאי הסף לפחות לפי  1



23 

 

  או חניון בתשלום עירוניבסמיכות למיקום חדר הישיבות המוצע קיים חניון. 

 .המתחם נגיש לאנשים עם מוגבלות 

 יש במקום שירותי הדפסה ומזכירות 

 יש לסמן את האפשרות הנכונה: .17

  להלן פירוט הכיבוד שניתן יהיה  .הצורך לספק כיבוד לישיבות בתשלוםהמציע יוכל בעת

 לספק:

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 .המציע לא יוכל לספק כיבוד לישיבות 

 המחיר הצעת

המחיר המוצע, לא  
 כולל מע"מ

המחיר המוצע במילים, לא 
 כולל מע"מ

   מחיר לשעת שימוש
   
   

 

 המציע יפרט כל מידע שרלוונטי מבחינתו ביחס לחדר הישיבות המוצע –מידע נוסף 

 
 
 
 
 

 

 .לרבות של הריהוט והציוד הנלווה -צילומים והדמיות של חדר הישיבות  מצורפיםלנספח זה 

 

______________________                                                      _____________ 

שם המציע + חתימה                                                                 תאריך         
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 אישור

ידי הגורמים המוסמכים לחייב את המציע -הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על

 בהם.בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז ובהסכם הכלול 

 במקרה של מציע שהינו יחיד: החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של המציע.

 

 _______________________ 

 עו"ד                                                                                                                               
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 למתן שירותים הסכם – 'חנספח 

 
  למתן שירותיםמסגרת  הסכם

 
 שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _________ בשנת ______

 
 

 בין
 המועצה להשכלה גבוהה

43ז'בוטינסקי מרח'   
 ירושלים

"(מועצהה)להלן: "      
;מצד אחד  

 לבין
 

 שם: ______________________
 

________________ )עוסק מורשה, מס' ת.ז., מספר רישום(:מספר מזהה   
________________ כתובת:  

 טל: _________________
באמצעות ___________, נושא/ת ת.ז. __________ ו- _____________, נושא/ת  ת.ז. 

 _____________, המוסמכים לחתום בשמו 
 "(הספק)להלן: "

;מצד שני  

 
 

 חדרי ישיבותלמתן שירותי   02/2019 פומבי מספרמסגרת מכרז פרסמה  מועצהוה הואיל:

 "(;המכרז"" או מכרז המסגרת")להלן: 

והצעת הספק במכרז המסגרת, מצורפת להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, נבחרה  והואיל:

מיום  מועצהבהתאם להחלטת ועדת המכרזים של ה, ידי המועצה כאחת הזוכות-על

;________ 

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל  והואיל:

 ולהלן בהסכם זה;

 

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויפורשו יחד עמו. 1.1

 הנספחים להסכם זה הינם: 1.2

 .במכרז הספקמסמכי המכרז, כולל הצעת  – 1נספח 

 .אישור קיום ביטוחים - 2נספח 

  התחייבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים. - 3נספח 
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 יחולו הגדרותיהם שבמכרז. -סכם זה מונחים הקשורים בשירותים המופיעים בה 1.3

 .הסכםה שמשו לצורך פרשנותוהן לא י ,כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד 1.4

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה באיזה  1.5

 מנספחיו, יגבר האמור בהסכם. 

או מי שימונה על  ........... .........,  תשמש/לצורך הסכם זה ישמש המועצהכנציג  1.6

 "(.המנהל)להלן: " ידיה/ידיו

 ימנה איש קשר לצורך הסכם זה וימסור את פרטיו למנהל.הספק  1.7

 

 מהות ההסכם; היקף השירותים .2

. הספק נכלל המאגר חדרי ישיבותלמתן שירותים של הסכם מסגרת הנו  זההסכם  2.1

 ספקי המסגרת ביחס לחדרי הישיבות שלהלן:

2.1.1 ............ 

2.1.2 ............ 

 "(.השירותים)לעיל ולהלן: "

 

 ספקימעת לעת תפנה המועצה אל הספק ואל זוכים אחרים במכרז המסגרת )להלן: " 2.2

אליו תפנה פי הסכם זה. ספק המסגרת -"(, בפניות למתן השירותים עלהמסגרת

, יתן את השירותים כמפורט באותה פנייה בפניה, בהתאם לתנאים שיוגדרו המועצה

 ולהזמנת העבודה שתצא לו עקב כך.

והמועצה תהא רשאית , השירותיםבמתן בלעדיות  לספק זה כדי להקנות בהסכםאין  2.3

להזמין שירותים זהים ו/או דומים מספקים אחרים, הכל לפי שיקול דעתה של 

זה, משום התחייבות מצד המועצה לרכישת שירותים  הסכםאין בהמועצה. וכן, 

יודגש כי המועצה אינה יכולה להתחייב כי בפועל יוזמנו בהיקפים כלשהם, אם בכלל. 

זה והתקשרויות  הסכםו או בכלל, וכי פניות מכוח , בהיקף כלשהמהספקחדרי ישיבות 

לא תהא כל טענה  ולספק, מכוחן יתבצעו בהתאם לצרכי המועצה כפי שיהיו מעת לעת

, או בכל מקרה שלא וו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להיקף השירותים שיימסרו ל

 .תוצאנה לו פניות

 

 הספקהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: הספק

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, האמצעים, הציוד, הרישיונות וכוח האדם הנדרשים  3.1

בדייקנות, ביעילות, במומחיות  מועצהאת השירותים ל יתןהשירותים, וכי מתן ל

ובמועדים אשר ייקבעו על ידיה, והכל בכפוף  המועצהובמיומנות, לשביעות רצון 

 להוראות הסכם זה.
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הנדרשים בהסכם זה בהירים לו, והוא מתחייב לבצעם במרב הקפדנות,  םשירותיה 3.2

 .המועצהשל  ההמלא ההיעילות והידע המקצועי ולשביעות רצונ

הוא פועל ויפעל במסגרת הסכם זה על פי הוראות כל רשות ובכפוף להוראות כל דין  3.3

קן ישים מחייב, ובידיו ו/או בידי כל מי שיפעל מטעמו במתן השירותים יהיו, במשך ות

כל תקופת ביצוע ההסכם, כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או הזיכיונות 

הנדרשים על פי דין ו/או מאת כל רשות ועל ידי כל גוף, לצורך ביצוע התחייבויותיו על 

 פי הסכם זה.

כל את ינקוט  והספק, באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין יהיהמתן השירותים  3.4

וכל מי כי הוא , הספקעוד מתחייב  .שמירת הבטיחותצורך האמצעים הדרושים ל

בנוגע  המועצהימלאו אחר הוראות כל דין והוראות שיפעל מטעמו בהספקת השירותים 

 .על פי הסכם זה ולקיומן הספק והתחייבויות םשירותיה למתן

ין כל איסור, מניעה ו/או הגבלה, בין על פי דין, בין על פי הסכם ובין אחרת, בקשר א 3.5

הנו בעל  הספקלהתקשרותו בהסכם זה ו/או לביצוע כל התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה 

הזכות החוקית למתן השירותים על פי הסכם זה, והוא לא קיבל על עצמו ולא יקבל על 

הינו בתוקף, כל התחייבות, שיש בה כדי להטיל עליו עצמו בעתיד, כל עוד הסכם זה 

 איסור, מניעה ו/או מגבלה כאמור.

שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל  ידוע לו 3.6

שיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, יחובה או צורך לקבל כל ר

 .כל דיןהסכם זה ו/או , המוטלים עליו על פי אלהבצא תשלומי חובה וכיו

זה הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  3סעיף  3.7

 ההסכם. 

 

 אופן בחירת ספק מסגרת למתן השירותים .4

וצרכי  ידי המועצה מעת לעת, בהתאם לצרכיה-הזמנת השירותים תתבצע על 4.1

 , המשתתפים בישיבה והכל בתיאום מוקדם מול הספק.

ככל שייערך סיור בחדר הישיבות, המועצה תהיה רשאית )אך לא חייבת( לפסול ספק  4.2

שצירף כחלק מנספח ז' למכרז לבין חדר התמונות מסגרת במקרה של חוסר הלימה בין 

קבלת ההצעות לפי הישיבות בפועל, והיא תהא רשאית לשנות את המיפוי שביצעה עם 

 מצב הדברים בפועל.

 

  תקופת ההסכם .5

 24 , למשך תקופה שלמועצההסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו על ידי ה 5.1

 (."ההראשונ "תקופת ההתקשרות להלן:חודשים החל מיום __________ )
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ת, לפי שיקול דעתה שאיר המועצהתהא  הבתום תקופת ההתקשרות הראשונ 5.2

)ארבע( תקופות נוספות,   4בעד  הראשונהלהאריך את תקופת ההתקשרות  הבלעדי,

( חודשים שבעים ושניים) 72חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד  12בנות עד 

 30 לספק, וזאת בהודעה בכתב שתימסר ("הארכהת הו"תקופ )להלן:נוספים 

זו מתקופות או אי ה)שלושים( ימים לפחות לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונ

המועצה תהא רשאית לממש באותו מועד זכות ברירה אחת או ההארכה, לפי העניין. 

בכפוף למגבלת התקופה , יותר, במלואן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי

 המצטברת.

 בתקופות ההארכה יחולו הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים. 5.3

 

 היעדר יחסי עבודה .6

 ,עצמאי קבלןכי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כ ,מצהיר בזאת הספק 6.1

וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, 

 ו/או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמויפציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או 

תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו  ,ו/או לכל צד שלישי וולעובדי מועצהל

 על פי הסכם זה. הספקשל 

במועדים המתחייבים לכך על בכל התשלומים, ההוצאות והמסים,  איישבלבד  הספק 6.2

הפרשות בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, פי הדין, 

כל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וסוציאליות, 

או  לספקולא תהיינה  ,קבעו וישתנו מעת לעתיכל תשלום סוציאלי אחר, כפי שי

והם לא יהיו  ,המועצהמטעמו כל זכויות של עובד המועסק על ידי או למי לעובדים 

זכאים לכל תשלומים, פיצויים, הטבות או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם 

 .המועצה

בית משפט ו/או בית דין, כי עובד או עובדים של  על ידי קבעימכל סיבה שהיא, י אם 6.3

ובין בנפרד, כי אז  הספק, בין ביחד עם המועצה, הינם עובדים של או מי מטעמו הספק

כל סכום,  בגיןהראשונה,  ה, מיד לפי דרישתהמועצהלפצות ולשפות את  הספקמתחייב 

שלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה ידרש לי מועצהללא יוצא מן הכלל, שה

 .בכךכזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות ש

כי קיימת טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  למועצהלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יתברר ב 6.4

ו/או מי מטעמו של מלוא  הספק, שעניינה אי תשלום על ידי הספקמצד מי מעובדי 

רשאית, על פי  מועצהעל פי כל דין ו/או הסכם, תהא ההזכויות המגיעות לאותו עובד 

כל סכום  הספקשיקול דעתה הבלעדי וכפי שתמצא לנכון, לקזז מיתרת החוב כלפי 

שיידרש על מנת לשלם לאותו עובד ו/או בגינו במישרין, ובכך למנוע הגשת תביעה כנגד 

רשאית לעכב, בנסיבות האמורות, כל תשלום המגיע  מועצה. כמו כן, תהא המועצהה

 , עד לבירור מלוא טענות העובד מטעמו.ספקל
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בלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה של הגשת תביעה ו/או דרישה כאמור, וכן בכל עת  6.5

, על פי דרישתה, מועצהולהעביר ל מועצהמתחייב לשתף פעולה עם ה הספקאחרת, 

 בנוגע לביצוע התשלומים לעובדיו ו/או בגינם. מועצהאישורים בהתאם לדרישת ה

 התמורה ואופן תשלומה .7

התמורה שתשולם לספק היא התמורה הקבועה בהצעת המחיר אותה הגיש במסגרת  7.1

 ". ז' למסמכי המכרז המכרז, נספח

מועד תשלומו ב המועצה לספקשישולם על ידי כדין, לתמורה יתווסף מס ערך מוסף  7.2

 .של כל תשלום

חשבונית,  הספק למועצהיעביר עם סיום מתן השירותים ביחס לפנייה מסוימת,  7.3

   "(. תשלוםדרישת בצירוף דין וחשבון על מתן השירותים על ידיו )להלן: "

ממועד הגשת דרישת התשלום  30בתנאי תשלום שוטף +חלק התמורה המאושר ישולם  7.4

 הרלוונטית.

בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה  מועצהלא תהיינה כל דרישות וטענות ל לספק 7.5

או חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מכך שדרישת התשלום 

 או הדו"ח לא אושרו.

  .מהמועצהמיד כל סכום עודף שקיבל  למועצהמתחייב להחזיר  הספק 7.6

תנאי לביצוע תשלום כלשהו לפי הסכם זה הוא שבתחילתה של כל שנת התקשרות או  7.7

העתקים של אישור עוסק  המועצהלנציג  הספקעניין( שנה קלנדרית, ימציא )לפי ה

מורשה, אישור בדבר גובה ניכוי מס במקור, אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות כדין 

. על כל האישורים להיות תקפים המועצהוכל אישור או רישיון אחר שיידרש על ידי 

 תוקפם, מעת לעת.  יהיה מחויב לדאוג להארכת והספקלמועד המצאתם, 

תנכה במקור  המועצהבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם זה לעניין קיזוזים וניכויים,  7.8

את כל המיסים, ההיטלים, האגרות והתשלומים האחרים  לספקמכל תשלום שישולם 

 או הנוספים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור על פי הדין.

 

 אחריות ושיפוי .8

באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו, מכל סיבה שהיא,  אייש הספק 8.1

לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו, או 

 או לגופו או רכושו של כל אדם אחר, כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה. מועצהלרכוש ה

תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה לא תישא בכל  מועצהמוסכם בין הצדדים, כי ה 8.2

או מי מטעמו, או לגוף או רכוש עובדיו או של  הספקשהיא שייגרמו לגופו או רכושו של 

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר, כתוצאה מהפעלתו  מועצהמי מטעמו או לרכוש ה

 בלבד. הספקשל הסכם זה, וכי אחריות זו תחול על 

על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לה מכל  מועצהמתחייב לשפות את ה הספק 8.3

במסגרת הפעלתו של הסכם זה,  הספקסיבה שהיא, הנובעים ממעשיו או מחדליו של 

 .מועצהמיד עם קבלת הודעה על כך מאת ה
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לגבי נזקים שעילת התביעה  הספקזה כדי לגרוע מאחריות  סכםסיומו של הלא יהיה ב 8.4

 .הםאו קשורה אלי השירותיםספקת זה ו/או מה סכםבגינם נובעת מה

זה הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם  8סעיף  8.5

 זה.

 ביטוח  .9

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על 9.1

פי כל דין. הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום -אחראי על

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור  2ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח 

ות יחולו על הספק בלבד. אי קיום ביטוחים"(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמי

המצאת אישור קיום ביטוחים מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא, 

 לא פוטרים את הספק מכל אחריות על פי דין או על פי הסכם זה.

המצאת אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון מאת  9.2

מי עבודה לפני מועד השימוש בחדר ישיבות . מוסכם משרד האוצר ,   תהיה עד שבעה י

 ומובהר בזאת כי האישור יומצא מחדש כל פעם שיוזמן חדר ישיבות על ידי המועצה.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום  9.3

ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף 

גודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה להסדיר ביטוח וסכומים לביטוח ככל ו

 האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי כלשהו.

הספק יסדיר ביטוח מפני אבדן או נזק לכל הציוד ורכוש שבו הוא משתמש במסגרת  9.4

 ביצוע השירותים נשוא ההסכם.

אבדן או הפסד עקב נזק לרכוש המשמש אותו בחדרי הספק יסדיר ביטוח מפני  9.5

 הישיבות לרבות מבנה חדר הישיבות .

הספק אחראי לכך שכל נותן שירות מטעמו לרבות שירותי קיטרינג ואספקת מזון  9.6

 בצורה כלשהי ,  יסדיר ביטוחים מתאימים על מנת למנוע הפסד לו ולמועצה . 

למושא ההסכם , ירשמו סעיפים הביטוחים אשר יערוך הספק  ואשר קשורים בכל  9.7

 בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטחי הספק  כלפי המועצה.

בכל הביטוחים אשר יערוך הספק  ואשר קשורים למושא ההסכם , ירשמו סעיפים  9.8

 בדבר וויתור של חברת הביטוח לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה.

מקדמי לשכירת משרד כפי נשוא האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ו 9.9

ההסכם. בחתימתו על ההסכם מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש 

 על פי הסכם זה.

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  9.10
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מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן  9.11

הו לספק מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח פטור כלש

התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה 

כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של 

 הביטוח.

יה רשאית לבדוק את אישור קיום מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תה 9.12

 ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן  9.13

את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה 

חים ולא תחול עקב כך לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטו

 על המועצה אחריות כל שהיא ולא תגרע מאחריות הספק על פי דין או על פי הסכם זה.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי  9.14

המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב 

 העיכוב כאמור. 

בדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול הספק ל 9.15

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  9.16

 הנקובים בפוליסות.

 הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה /או 9.17

הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת 

אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם 

 שביצע נזק בזדון.

 

 העברת זכויות .10

או להעביר בדרך אחרת כלשהי, את  לא יהא רשאי להסב, לשעבד, להמחות הספק 10.1

הסכם זה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, במלואן או בחלקן, לכל גורם 

, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאים שייקבעו מועצהאחר, אלא אם תתקבל לכך הסכמת ה

, בין במישרין ובין ספק. לעניין סעיף זה, שינוי בבעלות או בשליטה במועצהעל ידי ה

 דינו כדין העברת זכויות.  -עקיפין ב

תהא רשאי להסב, לשעבד, להמחות או להעביר בדרך אחרת את הסכם זה  מועצהה 10.2

, על פי שיקול דעתה, במלואן או בחלקןעל פיו,  ו/או את התחייבויותיה ו/או זכויותיה

נותן בזאת, מראש, את  הספק. הספקלכל גורם אחר, ללא צורך בהסכמה נוספת מאת 

, מועצהכאמור לעיל. לבקשת ה מועצההסכמתו להעברת זכויות ו/או התחייבויות ה

על כל המסמכים הדרושים לצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות  הספקיחתום 

 כאמור לעיל. מועצהה
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זה, הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  10סעיף  10.3

 הסכם זה.

 קיזוז, עכבון וויתור .11

על פי הוראות הסכם  מועצהתהא רשאית לקזז מהתמורה כל סכום שיגיע ל מועצהה 11.1

בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או זה, ו/או על פי כל דין, לרבות 

ו/או עקב ו/או  הספקעקב ו/או מחמת מעשה או מחדל של  מועצהמניעת רווח שנגרמו ל

מחמת ביטול הסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות 

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  מועצהנוספת ו/או אחרת המוקנית ל

בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב  11.2

לא יהא רשאי לעכב, לקזז, לנכות סכום כלשהו  הספקהכלול בכל הסכם או חוק שהוא, 

 מאלה שעליו לשלם )אם עליו לשלם( על פי הוראות הסכם זה.

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה והפרתו ההסכם, מעיקרי הוא זה 11 סעיף 11.3

 ביטולוהפרת ההסכם ו .12

מבלי  -, אזי מועצהבמקרה שבו יימנע ביצוע השירותים בנסיבות שאינן בשליטת ה 12.1

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  מועצהו/או סעד אחרים הנתונים ללגרוע מכל זכות 

 .ספקזכאי לבטל הסכם זה לאלתר, בהודעה בכתב ל מועצהתהא ה

על פי ההסכם או הדין,  מועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו ל 12.2

 מועצההא התמוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, 

 :ימידבאופן לבטל את ההסכם  תזכאי

 .הפר את ההסכם הפרה יסודית הספק 12.2.1

 7הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, ולא תיקן אותה תוך  הספק 12.2.2

 .ימים לאחר קבלת דרישה בכתב לעשות כן

או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אחרת את ההסכם ו/המחה  הספק 12.2.3

 מועצההאן או בחלקן, ללא אישור הסכם, במלוזכויותיו על פי הו/או את 

 מראש ובכתב; 

בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת  הספק 12.2.4

 פירעון;

שירותים כדוגמת השירותים חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע  הספק 12.2.5

 ; מושא הסכם זה

פסול  הספקצו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז  הספקהוצא נגד  12.2.6

 )שלושים( ימים; 30ואלו לא בוטלו תוך  דין

 ;התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט הספק 12.2.7

כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  הצעועיקול )או בהוטל  12.2.8

 ספקו/או נכסים הדרושים ל הספקמהותיים של  או על נכסים הספק

 30אמור לא הוסר תוך ההעיקול בלבד ש, ולצורך ביצוע השירותים

 מיום הטלתו. ( ימיםשלושים)
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על פי  מועצהבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לבהסכם זה ו בנוסף לכל האמור 12.3

 בכל עת ומכל סיבה שהיא, הסכםה את לבטל תרשאי מועצההתהא הסכם זה או הדין, 

 .מראש לפחות ימים 30, ספקעל ידי מתן הודעה בכתב ל

חלק זכאי לתשלום רק בגין  הספקיהא  ,כאמור לידי סיום ההסכם באובמקרה שי 12.4

 כמועד סיום ההסכם. מועצהבפועל עד למועד הנקוב בהודעת ה השירותים שסיפק

מהצדדים כל  מיכאמור, לא תהיה ל לידי סיום ההסכם באומובהר, כי במקרה שי 12.5

תביעה או טענה לפיצויים, או טענה למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו 

 .הם ההדדיות לפי הסכם זה עד למועד סיומו של ההסכםאת התחייבויותי

 

  סודיות והעדר ניגוד עניינים .13

מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו  הספק 13.1

או מי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה, ולנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע 

הגעת מידע כאמור לידי צד שלישי כלשהו, וכן הוא מתחייב, שלא לעשות כל שימוש 

בעצמו ובין באמצעות כל גורם אחר, אלא  במידע כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, בין

מתחייב להביא סעיף זה לידיעת  הספקלצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 ידיהם. -המועסקים מטעמו בביצוע השירותים ולדאוג לביצועו על

, הן הן בכתב ,פה-הן בעלשהושג לרבות כל מידע,  -" משמעו מידעבסעיף זה, המונח " 13.2

, בין שהוא נחשב לסוד מסחרי על פי דין ובין שלא, הן בכל אופן אחרבמדיה מגנטית ו

קשור  גוףו/או ב פעילותהו/או ב מועצההכרוך ו/או הקשור בהסכם זה על נספחיו ו/או ב

ו/או  מועצהעל ידי ה ספק, אשר נמסר לושלוחיו/או  ו, עובדיומנהלימו/או במי  מועצהל

, למעט מידע במסגרת ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הסכם זה ספקאשר הגיע או יגיע ל

  –יוכיח כי  הספקאשר 

הינו נחלת הכלל או הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת  13.2.1

 ;מועצהכלפי ה הספקכל התחייבות בה מחויב 

 הספקאשר למיטב ידיעתו של צד שלישי, ידי מ הספק אצלתקבל הוא ה 13.2.2

 בעת מסירתו; מועצההות כלפי חובת סודימחויב ב לא היה

במועד הגילוי, או שפותח על ידיו באופן  הספקהוא היה ברשותו של  13.2.3

עצמאי, מבלי שהשתמש לצורך כך במידע שנמסר לו כתוצאה 

 מההתקשרות בהסכם זה;

חובה לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת,  13.2.4

על כל דרישת מידע כאמור )אם  מועצהיודיע מידית ל הספקבכפוף לכך ש

 מועצההדין או החלטת הערכאה המוסמכת אינם אוסרים זאת(, יאפשר ל

 להתגונן כנגדה ויסייע לו כמיטב יכולתו בהתגוננות כאמור.

לחוק  118מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות סעיף  הספק 13.3

 חלות על הסכם זה. 1977-העונשין, התשל"ז
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 , כי ידועות לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו שיועסק במתן השירותיםהספקו כן מצהיר כמ 13.4

, בשמו ובשם עובדיו ו/או מתחייב הואו ,1981-התשמ"א, הוראות חוק הגנת הפרטיות

שלא למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע מי מטעמו שיועסק במתן השירותים, 

 הנ"ל. חוקהת ובהתאם להורא סכם, אלאהתוך כדי ביצוע ה הםשיגיעו אלי

, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה מועצהרשאי ליתן שירותים לאחרים זולת ה הספק 13.5

בחובותיו שלפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן שירותים לאחר יוצרת או עלולה ליצור 

 .מועצהנתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ה - מועצהפגיעה במתן השירותים ל

מצהיר ומתחייב, כי במועד חתימת ההסכם, ובמהלך תקופת ההתקשרות עם  הספק 13.6

, לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד מועצהה

פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או -עניינים בין התחייבויותיו על

ינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים "(. "ניגוד עניניגוד ענייניםהאישיים )להלן: "

 כאמור.

ו/או מי מטעמו, העלולים להעמידו/ם  ספקמתחייב, כי אם יווצרו מצבים ביחס ל הספק 13.7

במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש 

ת של והלשכה המשפטי מועצהכאמור, יהיה עליו להודיע על כך באופן מידי לנציג ה

 , ולפעול על פי ההנחיות שיקבל.מועצהה

על  , בשמו ובשם כל המועסקים מטעמו בביצוע ההסכם,מתחייב לחתום הספק 13.8

להסכם  3נספח בנוסח המצורף כ ולמניעת ניגוד עניינים, סודיות התחייבות לשמירת

, להחתים את עובדיו וכל הבא מטעמו לצרכי ביצוע השירותים על התחייבות בנוסח זה

 .שנחתמה כאמור תחייבות, כל הם, לפי דרישתו/או למנהל מועצהולמסור ל ,דומה

זה, הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  13סעיף  13.9

 .הסכם זה

 שונות .14

ו/או מי מטעמה,  מועצהו/או למי מטעמו אין, ולא תהא, כל זכות עכבון כלפי ה ספקל 14.1

לגבי מסמכים ו/או כל מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל מין וסוג שהם, הקשורים 

מתחייב, כי בכל התקשרות  הספקו/או למי מטעמה.  מועצהלשירותים ו/או השייכים ל

שתיערך בינו לבין כל קבלן משנה )אם תיערך(, ייכלל תנאי מפורש, לפיו לא תהא לקבלן 

 כות עכבון כאמור. המשנה האמור כל ז

במקרה מסוים, לא יהוו להסכם זה למשנהו ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד  14.2

תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם 

 אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. , הסכם זה

עיכוב ו/או השהיה בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן,  14.3

על זכויותיו, במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו 

ו/או  ןוהוא יהיה רשאי לממשבמלואן או בחלקן, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, 

 בכל עת שימצא לנכון.  ןלהפעיל



35 

 

התרופות והסעדים על פי הסכם זה  -אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  אלא 14.4

 הינם בנוסף, ומבלי לגרוע, מכל סעד או תרופה אחרים על פי כל דין.

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה,  14.5

 -שו של הסכם זה אלא אם אי החוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשור -אזי 

 לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה, אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן.

לא יהא להם תוקף, אלא אם נעשו  -כל תוספת, שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה  14.6

 בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. 

לדון בכל סכסוך והייחודית  הסמכות הבלעדיתעל הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.  14.7

ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה, לרבות 

במחוז המרכז, לבתי המשפט נתונה , תהא לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתובקשר 

 בלבד, לפי סמכותם העניינית.  ולהם

שתשלח מצד אחד למשנהו  . כל הודעהראש הסכם זהכתובות הצדדים הינן כמפורט ב 14.8

 )כפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחרראש הסכם זה לכתובתו ב

 -: אם נשלחה בדואר רשום יעדה( יראוה כאילו הגיעה לבדרך המפורטת בהסכם זה

)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה  72כעבור 

, באם קיים משלוחהשלאחר יום  ביום העסקים - קטרוניאו בדואר האל בפקסימיליה

; אם נמסרה בכתובתו של בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה

 בעת מסירתה כאמור.  -הצד הרלוונטי ביד 

הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, והוא מחליף  14.9

, בין הסכמה, התכתבות, או התחייבותהצהרה, מצג,  הסכם,בעניינים הכלולים בו, כל 

בכתב ובין בעל פה, שניתנו )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל שנערכו(, קודם למועד 

החתימה, ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה, ולא יהא כל תוקף לכל הסכם, מצג, 

 הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות כאמור.

 עליו. מועצהחתימת ה הסכם זה ייכנס לתוקף רק עם 14.10

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 
 

            

 הספק          מועצהה 
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 אישור

מצהיר       מרחוב      אני הח"מ, עו"ד / רו"ח 

לחתום על הסכם זה  הספקכי ההחלטה של  "(,הספק)להלן: " ........................של  וכבא כוח ,בזאת

כאמור מחייבת  הספקוכי חתימת  ,החתומים על הסכם זה מוסמך)ים( לחתום עליונתקבלה כדין, כי 

 אותו על פי כל דין.

 

            

 עו"ד/רו"ח                  תאריך 
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 2נספח 

 קיום ביטוחים אישור

 

 תאריך:_________ 

 

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

  43מרחוב ז'בוטינסקי 

 ירושלים 

 להלן לשם הקיצור "המועצה" 

 

 

   ______________________________מספר  חברהאישור על קיום ביטוחים של הנדון: 

 )להלן: "הספק"(

  לאסקפת חדרי ישיבות על פי הסכם בינכם לבין הספקבקשר 

 )להלן: "השירותים"(

 

כי ערכנו אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת 

 על שם הספק והמועצה בקשר לשירותים את הביטוחים להלן:

 

. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי צד שלישי פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ₪   4,000,000 בגבולות אחריות של 

 המוסד לביטוח לאומי.ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של 

הביטוח כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי 

 ביטוח זה. 

 

. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי העובדים פוליסה לביטוח אחריות מעבידים

למקרה אחד ובמצטבר במשך ₪  20,000,000בפוליסה זו הנם  האחריות גבולותהמועסקים על ידו. 

 תקופת הביטוח.
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 :בהתייחס לפוליסות לעיל

 או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי . 2016נוסח הפוליסות  הנו ביט  .1
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל  .2

 הפי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אות-פי מבטחיה, ולגביה, הביטוח עלכלפי המועצה וכל
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיה, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה 

. ולמען הסר ספק אנו 1981-ממבטחיה להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א
 וכלפי מבטחיה. מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיה

טל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבו .3
 יום מראש. 60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה  לפחות 

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד. .4
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעם המועצה. הוויתור לא יחול כלפי אדם  .5

 שביצע נזק בזדון.
כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י הספק ו/או מי מטעמו לא תיפגע בזכויות  מאשריםנו הנ .6

 המועצה.

 
 

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

 

 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

 פרטי הפוליסות התקפות:

 

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    

 מעבידים
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 :פרטי סוכן הביטוח

 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 

 בכבוד רב,

 

 הביטוח _________________________שם חברת 

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

 

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    

 מעבידים

    


