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 כן הענייניםתו

 פרקי המכרז הינם כדלקמן:

 ;הצעות להציע הזמנה -פרק א' 

 ;מנהלה -פרק ב' 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז; -פרק ג' 

 ;ההצעה להגשת הנחיות -פרק ד' 

 ;הזוכהבחירת  תהליך -' הפרק 

 ;"גהמל זכויות -' ופרק 

 ;אחרים מציעים בהצעות עיון -' זפרק 

 ;במכרז מהזוכה שיידרשו ופעילויות אישורים, התחייבויות -' ח פרק

 כללי. -' טפרק 

 הנספחים למכרז זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו הם:

 .המציע טופס -' א נספח

 .ההצעה הגשת טופס -' בנספח 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 'ג נספח

 .המקצועיים הסף בתנאילהוכחת העמידה  תצהיר -ד'  נספח

 .ויתור וכתב הסודיים ההצעה פרטי בדבר הצהרה -' ה נספח

 .חירהמ הצעת - ו' נספח

  .ותהתקשר הסכם - ז' נספח
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 הצעות להציע הזמנה .א

 כללי .1

קבלת ב מעוניינת"( "גהמל" או" המועצה)להלן: " גבוהה להשכלה המועצה 1.1

כוללני )אדריכלות  תכנוןהכוללים:  הצעות לאספקת שירותי אדריכלות

)להלן: , ייעוץ, פיקוח וליווי של עבודות בינוי ושיפוצים והנדסה(

 "(.השירותים"

בירושלים )להלן:  43המועצה שוכנת במבנה מרכזי ברחוב ז'בוטינסקי  1.2

"(. המבנה כולל שתי קומות עיקריות וכן קומת חניון, בשטח כולל המבנה"

מ"ר לקומה(. שני שליש מהמבנה משמש את המועצה  900מ"ר ) 2,700של 

ליש נמצא בשימוש האקדמיה הלאומית למדעים והקרן הלאומית למדע. וש

על השטח חלה  למבנה.בנוסף שוכרת המועצה שטח משרדים נוסף מחוץ 

 ב'.4132 תכנית מפורטת מספר

במכרז  שהזוכה, באופן יינתנו במסגרת שיטת התכנון הכוללני השירותים 1.3

 צוות ראש ויהיהעל ביצוע כל השירותים הנכללים במכרז  אחראייהיה 

 שיפוץאו /ו הקמת על ופיקוח לתכנון שיידרשו היועצים כלל על אחראי

 : השירותים יכללו את התחומים הבאים. "(האדריכל" -)להלן  המבנה

, אך לרבות כולל עבור משרדי המל"ג והנדסיתכנון אדריכלי  1.3.1

 לרבות ,פרוגרמה אדריכלית והנדסית למבנהעריכת  לא רק,

 במסגרת עבודות של בינוי, והדמיות חוץ ופניםמודל תלת ממדי 

, במבנה או מחוצה לו נרחב ו/או שיפוץ "(חדשה בניה" -)להלן 

 -)להלן  )כולל חלוקה מחדש של השטחים( אחר במבנהאו /ו

 קבלתכי קיימת אפשרות כי בתהליך  לציין יש. "(נרחב שיפוץ"

הקרן  ,ישולבו גם האקדמיה למדעים בניהההאישורים ו/או 

   .ליר-ומכון ון הלאומית למדע

בנושא האפשרות לתוספות יות דרכי פעולה אפשר ובחינתייעוץ  1.3.2

 .בהתאם מפורט כוללני ותכנוןבמבנה )תוספת קומה(  בניה

 אישוריםוכל ה בניה סטטוטוריים, היתריטיפול בהליכים  1.3.3

בניית הכוללת יצוין כי לפני כעשור אושרה תב"ע  הנדרשים.

 .קומה שלישית

, פרי ליווי, בקרה תכלול ופיקוח עליון על ביצוע עבודות שונות 1.3.4

הליבה  יועצילרבות ניהול  וצוותותכנונו של האדריכל 

  .בהמשךוהיועצים הנוספים כהגדרתם 

אשר  האדריכל בראשות יועצים צוותתכלול גם  המציע הצעת 1.3.5
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 :קבוצות שתי יכללוו ביצוע השירותיםיועמדו לצורך 

 : "(הליבה יועצי" –)להלן  ליבה יועצי קבוצת 1.3.5.1

 ;ציהקונסטרוק מהנדס  1.3.5.1.1

  ;חשמל מהנדס 1.3.5.1.2

1.3.5.1.3 Dתברואה מהנדס; 

  .מיזוג אוויר מהנדס 1.3.5.1.4

 ככל, הבאים םלתחומי נוספים יועצים קבוצת 1.3.5.2

תקשוב, , תאורה,  מדידהפרוגרמטור,  : שיידרש

חניה, ו תנועה"ירוקה",  בניהנגישות, בטיחות, 

, אלומיניום, איטום, מיגון מוסדי ,ריהוט העמדת

וכן כל יועץ נוסף  רישוי, מכרזים ועורך כמאי

ופיקוח  להשלמת תכנון המבנהשעשוי להידרש 

 ."(הנוספים היועצים" -)להלן  עליון על הקמתו

תעריפים ונהלים לעבודות "וכן כל המשימות כמפורט בנוהל  1.3.6

- 2.2 -פרק  ,תעריפים ,2חלק  ,"תכנון במערכת הביטחון

)למעט שירותים  תכולת שרותי האדריכל - 2סעיף ב ,אדריכלות

* ו/או בצבע אפור -המסומנים ב BIM-הנוגעים לתכנון ב

 כמפורט שם(.

-דרשו עליככל שי הקשורות לתחומי המכרז משימות נוספות 1.3.7

 ידי המל"ג.

לניהול, פיקוח המועצה תמנה מנהל פרויקט מטעמה אשר יהא האחראי  1.4

בכל  המציע הזוכה במכרזובקרת כל הפעולות המקצועיות המוטלות על 

, לרבות בנושאים הקשורים באישור השירותים נושא המכרזהקשור לביצוע 

בחישוב וכן בשלבי השירותים תוכניות, השלמת תכולות העבודה בכל שלב 

כהגדרתו בהסכם )להלן  עלויות, חשבונות ואומדנים לרבות אומדן מתכננים

הפרויקט ו/או מי  האדריכל ישתף פעולה עם מנהל ."(הפרויקט מנהל"

 מטעמו וישמע להנחיותיו. 

 השירותים. בכלל אם, כלשהו בהיקף שירותים למתן מתחייבת לא המועצה 1.5

  .הבלעדי דעתה שיקולפי -ועל צרכיהפי -על יינתנו

 להתקשר מהמועצה למנוע כדי, זו הזמנה בעקבות המועצה בהתקשרות אין 1.6

 .זהים או דומים שירותים לקבלת נוספים בהסכמים
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 התמורה .2

של המל"ג תשלם המלא עבור ביצוע השירותים במלואם לשביעות רצונה  2.1

מעלות  ידיו בהצעת המחיר-המל"ג לזוכה תמורה השווה לאחוז שהוצע על

 "(.התמורה" -)להלן  בניהה

ההיקף הכספי הכולל  - איבמכרז ה התמורהצורך חישוב ל" יההבנ עלות"

הקבלן המבצע של  עם של כל העבודות ההנדסיות נושא ההסכם שייחתם

  "מ.מעללא תוספת  )בניה חדשה ו/או שיפוץ נרחב( הפרויקט נושא המכרז

 יובהר כי: 2.2

 תשולם לזוכה -חדשה על גבי בניין קיים  בניהבמקרה של  2.2.1

 .מהתמורה 15% בסך תוספת

)כולל חלוקה שונה של שיפוץ נרחב בבניין קיים  במקרה של 2.2.2

 מהתמורה. 30%שלתוספת  תשולם לזוכה -השטח( 

לא תשולם תוספת שיפוץ שאינו כולל שינוי תכנוני במקרה של  2.2.3

 על התמורה.

, לרבות העלויות בקשר לשירותים הזוכהתכלול את כל הוצאות  התמורה 2.3

 בגין העסקת כוח אדם, העמדת האמצעים הנדרשים לביצוע השירותים

 והפיקוח על הצוות ניהול, וכל הכרוך בהעסקתם היועצים שכר לרבות

 .עבודתם

 תקטןאו  תגדל הבניהעלות  במקרה בוגם  וקבועה סופית תישאר התמורה 2.4

 (. 15%אחוזים ) עשרה חמשבשיעור של עד 

 

אחוזים  לחמש עשרהבשיעור של מעל  תקטןאו תגדל  ועלות הבניהבמידה  2.5

לחלקו של האדריכל ו/או  באופן יחסי בהתאם התמורה תעודכן ,(15%)

היועצים מטעמו בשינויים מכוחם תגדל או תקטן עלות הבניה, הכל בהתאם 

 לשיקול דעת מנהל הפרויקט מטעם המועצה.

לפנות  ,במידת הצורך, על פי שיקול דעתה הבלעדי המל"ג תהיה רשאית 2.6

בנושאים בהם מתמחה הזוכה  כגון ייעוץ כללי נוספיםשירותים  לקבלת

 לתעריףבהתאם  התמורה תשולםבמקרה כזה  .היועצים מטעמו במכרז ו/או

 נותני עם התקשרות תעריפי" 13.9.0.2.1בהודעת תכ"ם ה הקבוע השעתי

 "("לחשכ תעריפי" למתכננים בעבודות בינוי )להלן: "חיצוניים שירותים

 .שתהיה בתוקף במועד הזמנת השירותים
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 ההתקשרות תקופת .3

 7 למשך המועצהידי -חתימת ההסכם על ממועד תהאתקופת ההתקשרות  3.1

 ההתקשרות תקופת)להלן: " המועצהידי -על ההסכם חתימת דשנים ממוע

  "(.הראשונה

פי ל, להאריך הזכות למועצהתקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה  בתום 3.2

 בנות, נוספות תקופות 3-ב שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות

הא ת המועצה. "()ה(הארכה תקופות" - )להלן אחת כל חודשים 12 עד

אחת או יותר, במלואן  הארכה תקופת למשך ההסכם את להאריך תרשאי

 הבלעדי. האו בחלקן, לפי שיקול דעת

 חתימתימים ממועד  14 תוךלתחילת מתן השירותים  ערוך האי הזוכה 3.3

 פי החלטת המועצה. -יותר על מאוחר במועד, או ההסכםהמועצה על 

 מנהלה .ב

 תאריכים ריכוז טבלת .4

 לוח הזמנים לעריכת המכרז: להלן 4.1

 התאריכים הפעילויות

 08/04/2022 מועד פרסום המכרז

  08/05/2022 -יום ראשון ה חובה השתתפות - מציעים מפגש

 11:00בשעה 

  22/05/2022יום ראשון  שאלות הבהרה להגשתהמועד האחרון 

 12:00בשעה 

אחרון לפרסום תשובות המועד ה

 הבהרהלשאלות ה

  09/06/2022-יום חמישי ה

 26/06/2022 -יום ראשון ה המועד האחרון להגשת הצעות

 14:00בשעה 

 

  ם ממועד קבלת הצעות  יו 180 מועד תוקף ההצעה
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בין תאריכים אלה לבין תאריכים  אחרים המופיעים  התאמה אישל  במקרה 4.2

 התאריכים בטבלה זו בלבד. ייקבעובגוף המכרז, 

לשנות כל אחד מן המועדים  הדעת שיקול את לעצמה שומרת המועצה 4.3

המועד האחרון לפרסום תשובות  אתלעיל, ובכלל זה לדחות  המנויים

את להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה שאלות הבהרה או 

שכתובתו:  המועצה של האינטרנט באתר תפורסםבדבר דחיה כאמור 

www.che.org.il " :באחריות . "(המועצה של האינטרנט אתר)להלן

 דחיות לגבי, המועצההמציע להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של 

 שיחולו הבהרותאו /ו הודעותאו /ו שינוייםאו /ו עדכוניםאו /ו מועדים

 טענה בכל יישמעו לא מציעיםלרבות שינוי בתנאי הסף.  ההליך במסגרת

לרבות בתנאי  שינויים, עדכונים, במועדים דחיות שלידיעה -לאי הנוגעת

 . כאמור האינטרנט באתר שפורסמו והודעותהסף 

 המכרז מסמכי קבלת .5

וריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט, לשלוח לכתובת לה ל מציע,ע 5.1

את פרטיו המלאים בטופס פרטי   Mechrazim@che.org.il"ל הדוא

למסמכי המכרז. הטפסים, המתקבלים  'אכנספח המציע, המצורף ומסומן 

ידי הגורמים הרלבנטיים, -על, מועברים לטיפול האלקטרוני דוארב

יש בכך  אםשיעדכנו את המציעים הפוטנציאליים בדבר ענייני המכרז, 

 לאישור בקשות לשלוח שלא מתבקשים הפוטנציאליים המציעיםצורך. 

 ".קריאה אישור" באמצעות"ל הדוא קבלת לוודא אלא הטופס קבלת

בר שלא ישלח את הפרטים כאמור, לא יקבל הודעות ועדכונים בד מציע 5.2

 בעניין זה. המועצהלא יוכל להעלות כל טענה כנגד והמכרז, 

מובהר בזאת כי בכל המכרז כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה אף המין השני  .6

 במשמע.

 מציעים מפגש .7

ההשתתפות  .חובהבמפגש המציעים היא המציע או נציגו השתתפות  7.1

 נציגים לכל גוף מציע. 2 מוגבלת לעד

לעיל במשרדי המועצה,  4.1במועד הקבוע בסעיף  ךמפגש המציעים ייער 7.2

 , ירושלים.43רחוב ז'בוטינסקי 

בתחילת מפגש  המועצהעל הנציג מטעם המציע להירשם אצל נציג  7.3

המציעים. מציע שנציג מטעמו לא יירשם כאמור, ייחשב כמציע שלא הגיע 

http://www.che.org.il/
mailto:Mechrazim@che.org.il
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 למפגש המציעים. יש להקפיד ולהירשם בשמו המדויק והמלא של המציע.

 סיכום של מפגש המציעים באתר האינטרנט של המועצה.  תפרסם ההמועצ 7.4

 סיכום מפגש המציעים יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. 7.5

שומרת על זכותה לערוך מפגש מציעים נוסף, אחד או יותר, לפי  המועצה 7.6

 שיקול דעתה הבלעדי.

 ( "הסף תנאי" - להלן) במכרז להשתתפות מוקדמים תנאים .ג

במכרז מציעים העונים בעצמם, במועד הגשת ההצעה, על כל תנאי רשאים להשתתף  .8

הצעה שלא תעמוד בתנאי . , למעט אם צוין במפורש אחרתהסף המפורטים להלן

יובהר, הסף, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, תיפסל על הסף ולא תידון כלל. 

  עצמו במסגרת הצעתו נתונים של אחר.אינו רשאי לייחס ל מציעכי 

גם חברות בהן למציע יש אחזקה מציע לא יוכל להגיש יותר מהצעה אחת. לעניין זה  .9

במישרין ובין בעקיפין, לא תוכלנה להגיש הצעות נוספות על הצעת כלשהי, בין 

 המציע. 

קיום תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות במציע, זה,  בכלל .10

לא ניתן להגיש הצעה . הסף בתנאי דהעמימנהל במציע וכד', לא יחשב לצורך 

המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה  האישיות .גורמים פרהמשותפת למס

המשפטית החתומה על  האישיותועמידתה בתנאי הסף המוגדרים במכרז, הינה 

 מסמכי ההצעה.

 תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר: .11

 עוסק מורשה בישראל. המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או 11.1

 -אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ובעל כל המציע ה 11.2

1976. 

בפנקס  רשוםה רשויהמציע הוא אדריכל  מטעם המוצע האדריכל 11.3

-בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"חהאדריכלים והמהנדסים 

 10-לפחות ב במצטבר שנים 7 של ניסיון בעל, הוא שותף במציע ו1958

, במתן שירותי במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד הקודמות השנים

  אדריכלות, תכנון, ייעוץ, פיקוח וליווי של עבודות בינוי ושיפוצים.

 (שלושה) 3בלפחות  שירותי ייעוץ ותכנוןבעל ניסיון ב האדריכל המוצע 11.4

אשר  ,או שיפוץ נרחבו/הרחבת מבנה  ו/או חדשה בניה פרויקטים של

השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות  10מהלך ב הסתיימו

 העומדים בתנאים הבאים:ו ,במכרז

 .משרדים וחדרי ישיבותהיא  מבניםה של תכליתם העיקרית 11.4.1
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 .משמשים גופים ציבורייםמבנים ה 11.4.2

 ."רמ 500 לפחותמבנה  כלשטח   11.4.3

 עיר ירושלים.בוצע בלפחות  פרויקטיםמה אחד 11.4.4

 )ולא שיפוץבניה חדשה  הינםלפחות מהפרויקטים )שניים(  2 11.4.5

 .בכל פרויקט משרדים מ"ר 1,000של לפחות ( בתוך מבנה קיים

 -זה  מכרזלצורך  "גופים ציבוריים"

משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות, חברות 

קק"ל, סוכנות יהודית וכן  -ממשלתיות, חברות עירוניות, מוסדות לאומיים 

גופים שיש להם סממנים ציבוריים, ובלבד שנערכה פניה למל"ג מראש עד 

 ידי המל"ג.-למועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה והגוף אושר על

 אשר הסתיים ,לפחות פרויקט אחד בביצוע על ניסיוןב האדריכל המוצע 11.5

של  ,השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 10מהלך ב

יועצים בשיטת )שישה(  6 פחותלוהוביל ניהל במסגרתו  ,תכנון כוללני

  התכנון הכוללני.

לעיל.  1.3.5.11.3.5.1בסעיף  כמפורטהמציע יציג בהצעתו צוות יועצי ליבה  11.6

יועצי הליבה המוצעים בעלי רישיון בתוקף ורשומים בפנקס האדריכלים 

, 1958-והמהנדסים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח

 בתחום הרלוונטי לכל אחד מהם. 

 שלושההתמחותם בלפחות  בתחומיבעלי ניסיון המוצעים הליבה  יועצי 11.7

 10מהלך  , בנרחב ץאו שיפו/ו מבנה הרחבתו/או  חדשה בניה יקטייפרו

השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, העומדים )עשר( 

 בתנאים הבאים:

 .ישיבות וחדרי שתכליתם העיקרית משרדים מבנים  11.7.1

 "ר.מ 500 לפחותמבנה  כלשטח   11.7.2

 שיפוץבניה חדשה )ולא  הינםלפחות  מהפרויקטים)שניים(  2 11.7.3

 מ"ר משרדים בכל פרויקט. 1,000בתוך מבנה קיים( של לפחות 

 מסמכים: צירוף .12

 על המציע לצרף להצעתו:

 למסמכי המכרז. נספח ב' –טופס הגשת ההצעה  12.1

יצרף המציע את  11.111.1 לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף 12.2

 האישורים והמסמכים המפורטים להלן:
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 או העתק אישור עוסק מורשה. של המציעהעתק תעודת רישום  12.2.1

עבור חברה או שותפות יש להציג נסח עדכני מאת הרשם  12.2.2

שנתית בגין הרלוונטי המראה כי לתאגיד אין חובות בגין אגרה 

שנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד 

 מפר חוק או בהתראה לפני רישום כתאגיד מפר חוק.

יצרף המציע את  11.211.2הקבוע בסעיף בתנאי סף  תולהוכחת עמיד 12.3

 האישורים והמסמכים המפורטים לעיל:

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס  12.3.1

 .1975-הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 אישור ניכוי מס. 12.3.2

, 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 12.3.3

-ידי עורך דין על-ידי מורשה/י החתימה ומאומת על-חתום על

 למסמכי המכרז.נספח ג' פי הנוסח 

 11.711.7עד  11.311.3 לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיפים 12.4

למסמכי נספח ד' תצהיר בנוסח הפרטים ב  מלא אתללעיל על המציע 

וצילום רישיונות בתוקף המעידים על רישום בפנקס האדריכלים  המכרז

 והמהנדסים.

 'הכנספח הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור בנוסח המצורף  12.5

 למסמכי המכרז.

 .במעטפה נפרדת סגורה הצעת מחיר 'ונספח  12.6

ידי המציע בתחתית כל עמוד. -מסמכי המכרז ונספחיו כשהם חתומים על 12.7

מכרז( מסמכי הל 'זנספח בנוסף, המציע יחתום בעצמו על טיוטת ההסכם )

בראשי תיבות בתחתית כל עמוד, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך 

 ההסכם.בעמוד האחרון של 

ידי -כל מסמך הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב על 12.8

 .המועצה של האינטרנט, ויפורסם באתר המועצה

כמשמעות  אישה בשליטת עסק הוא המציע של קועס אם - אישה בשליטת עסק .13

ב' לחוק חובת המכרזים, רשאי המציע לצרף להצעתו אישור רואה 2הדבר בסעיף 

 החוק להוראות בהתאם כי, בזאת מודגשחשבון ותצהיר עורך דין כנדרש בחוק זה. 

 למכרז. ההצעה הגשת בעת, כאמור והתצהיר האישור את לצרף יש, האמור

הה בכל המסמכים המוגשים יהיה ז שלוהמזהה  התאגידעל המציע לוודא כי מספר  .14

(. אם וככל שאין ומהמטעמו )לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכד
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הסבר מטעם הרשויות  אוהתאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור 

 של הדעת משיקול לגרוע כדי בכך שיהא מבליההתאמה, -המוסמכות לכך בדבר אי

 .ההצעה את לפסול, כזה במקרה המועצה

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכויותיה הכלליות של  לגרוע בלי .15

מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש 

 .ההצעה בחינתלה לשם 

 

 ההצעה להגשת הנחיות .ד

 ובירורים שאלות העברת נוהל .16

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, בכל הנושאים, יש להפנות  16.1

שיופנו )שאלות   Mechrazim@che.org.il באמצעות דואר אלקטרוני

עד לתאריך המופיע בטבלת ריכוז התאריכים בדרכים אחרות לא ייענו(, 

באחריות הפונה לוודא קבלת הפנייה באמצעות קבלת לעיל  4.14.1בסעיף 

 .מענה חוזר

, בשפה העברית Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  16.2

בלבד, תוך הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספחיו, 

 המתייחסות להסכם, על נספחיו ובפורמט שלהלן:לבין שאלות 

מס' 

סידורי 

של 

 השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/  מסמך

 בהסכם/ בנספח

]אם השאלה מתייחסת 

לנספח כלשהו, יש לציין 

את שם הנספח ואת 

 מספר הסעיף בו[

 השאלה

   מסמכי המכרז .1

   להסכם Xנספח  .2

שלבי מספר -מכרז פומבי דו - הבהרהשאלות " לציין יש הפנייהעל גבי  16.3

 )אדריכלות והנדסה( לעבודות בינוילשירותי תכנון כוללני  02/2022

וכן, יש לציין את שם המציע, . "עבור המועצה להשכלה גבוההושיפוצים 

שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי 

 ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני. 

תהיה בשיקול ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור  16.4

, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב המועצההבלעדי של  הדעת

mailto:Mechrazim@che.org.il
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  .המועצהאת 

לענות  תא רשאייוה הלענות על שאלות שיופנו אלי תמתחייב האינ ועצההמ 16.5

המועצה על חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. 

 רשאית לפרסם יותר מקובץ הבהרות אחד, אם יהיה בכך צורך.

להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או  המועצהחליט תבכל מקרה שבו  16.6

ובין בתגובה לשאלה,  הלבצע תיקון כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמת

-על חתום כשהוא, להצעתם האמור המסמך את לצרף יידרשו המציעים

 תשובות מקרה בכל. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק ומהווהידיהם 

 חלק ויהוו המציעים כל כלפי תקפים יהיו, המכרז לתנאי כאמור ותיקונים

 .ועניין דבר לכל, המכרז ממסמכי נפרד בלתי

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה  16.7

ועדכונים למכרז זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או 

ואשר לא ידעו עליו,  המועצהון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של עדכ

 אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ  16.8

סעיפיו, יגבר האמור בקובץ -הבהרות או תיקונים, כאמור בסעיף זה על תת

י העניין. אם פורסם יותר מקובץ הבהרות או ההבהרות או התיקונים לפ

תיקונים אחד ויש ביניהם סתירה, יגבר הקובץ, שפורסם במועד המאוחר 

יותר. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז, על נספחיו, לבין נוסח 

ההסכם, יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות, שבהן לא ניתן 

ההסכם, יגבר הנוסח שהוא לטובת ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח 

 המועצה. יובהר, כי חסר לא ייחשב כסתירה.

 המציע על חובה, מסמכיוב או במכרז חסר או פגם של מקרה בכל כי מובהר 16.9

 פי ועל וידי-על גילויה עם מיד האמור בדבר בכתב הודעה למועצה תןיל

 .זה בהקשר טענה כל מלטעון מושתק יהא כן לא שאם, לעיל המפורט

 ביטוח .17

הצעתו תתקבל )יבחר  אםהמציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי  17.1

 כפי ביטוחים קיום ואישור הפוליסות את''ג מלכזוכה במכרז( ימציא ל

 הבהרה שאלות בהליך אושר אם אלא בתוכנם שינוי כל ללא במכרז הנדרש

 .המכרז הגשת בטרם אחר הליך או

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות  17.2

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש  אצללוודא בעצמו ועל חשבונו 

במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד 

 .במכרז הביטוחלרשותו לדרישות 
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אין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות שמאחר  -לב המציע  לתשומת 17.3

הביטוח באמצעות "אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור 

''ג תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל מלל

מוסכם כי מתמצית הפוליסות   הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

סקי שאינו רלבנטי להסדרי שיימסרו יימחק כל מידע מסחרי ו/או ע

 .הביטוח הנדרשים

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 17.4

או חברת לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו  מציע שהצעתו תתקבל 17.4.1

במכרז  ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש

 הביטוחאו כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות 

 במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסוי הביטוח שלו  מציע 17.4.2

''ג הזכות, לפי שיקול לבמכרז, שמורה למ הביטוחלדרישות 

 ה, לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותתהבלעדי הדעת

מעצם אי עמידת  הלדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל

 .ההמציע בהתחייבות זו כלפי

 לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיה''ג למל כי בזאת מובהר 17.5

מובהר,   .להסכם 5 כנספח המצורף  ביטוחים קיום אישור בנוסח שיתבקשו

''ג שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור לכי למ

הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי 

 .זכייתו לביטול תביא''ג המלהמצאתו חתום לידי 

 ההצעה הגשת אופן .18

גבי  עלסרוק  אחד עותקו )מקור והעתק( עותקים זהים שניההצעה תוגש ב 18.1

 : קי און דיסק

המציע יחתום על כל עמוד בעותק המקורי של טופס ההצעה  18.1.1

 בראשי תיבות מורשי החתימה של המציע ובחותמת המציע.

העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים יוחתם בחותמת  18.1.2

מקורית )לא צילום( של המציע ובחתימה מקורית )לא צילום( 

 של המציע.

האמור בעותק המקורי  –במקרה של סתירה בין העותקים  18.1.3

 ייקבע. 

 במילה המכרז מסמכי של המקורי העותק סימון על להקפיד יש 18.1.4

 "העתק". במילה המכרז מסמכי העתקי שני וסימון"מקור" 
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על המציע להגיש את הצעתו במעטפה אחת סגורה, שלא תישא עליה סימני  18.2

 02/2022שלבי מספר -מכרז פומבי דו"זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב 

עבור לשירותי תכנון כוללני )אדריכלות והנדסה( לעבודות בינוי ושיפוצים 

 "(.מעטפת ההצעה)להלן: "  "המועצה להשכלה גבוהה

 

  : סגורות פנימיות מעטפות 2 תכלול ההצעה מעטפת 18.3

: במעטפה זו טופס הצעה, מסמכים ואישורים - 1מעטפה מס'  18.3.1

יגיש המציע את הצעתו החתומה, ויצרף אליה את המסמכים 

והאישורים כנדרש במכרז זה, לרבות את התוכניות והמפרט 

 חתומים, בשני עותקים כאמור, למעט הצעת המחיר. 

במעטפה זו יגיש המציע את  הצעת המחיר: - 2מעטפה מס'  18.3.2

שעליה ייכתב "הצעת  הצעת המחיר, במעטפה סגורה ונפרדת

' למסמכי המכרז, בשני עותקים כאמור. ו, על גבי נספח "מחיר

למעטפה זו לא יצורף כל מסמך אחר. נדרש, כי פרטי הצעת 

 המחיר לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה. 

, 43'בוטינסקי זברחוב , המועצהשל ההצעה תוגש לתיבת המכרזים  18.4

. הצעות שלא תהיינה בתיבת לעיל 4.14.1 עד למועד הנקוב בסעיף ירושלים

, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל

 המכרזים ותיפסלנה על הסף.

יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה,  18.5

דת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה ותיפתח, במי

 להחזירה.

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. 18.6

 ההצעה למגיש והנחיות דרישות .19

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו  19.1

הגיש את הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי 

הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. 

מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או 

 כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף  19.2

השירות, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, ומאפייני 

הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך המכרז, למתן השירות ולכלל 

 פי מסמכי המכרז.-התחייבויותיו של המציע על

תנאי כלשהו כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת  19.3
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-לאחר הגשת ההצעה עלושא המכרז, לא תתקבל נהקשור במתן השירותים 

 ידי המציע.

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או  19.4

הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת 

ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם 

 כאמור.

ר תהא בשם המציע בלבד וללא כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אש 19.5

 כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

ידי מציע אחד -אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 19.6

ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים 

שר עסקי/משפטי אחרים המגישים הצעות למכרז זה. גופים אשר יש להם ק

)הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד 

עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף 

 המועצהפעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. 

של בעל  לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר תשאיר תהא

עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהגדרתם 

 . 1968 -בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ובלבד שניתן  תתוקן בית שתתגלה בהצעהחישו טעות כל כי בזאת מוסכם 19.7

. כן יתוקן, בהתאם, הסכום לתקנה ללא קבלת הבהרה מקדימה מהמציע

 הכללי של ההצעה.

לעיל,  4.14.1תוקף ההצעה יהיה כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף  19.8

 .בהתאםיאריך המציע את תוקף ההצעה  המועצה לבקשת

 ותוהסתייגוי שינויים .20

המציע  ידי-עלבכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו  20.1

במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך וצורה שהיא )להלן: 

במסגרת יתר  המועצה ידי-על"(, אשר לא הותרו במפורש הסתייגויות"

הבלעדי לפעול לפי אחת  הדעת שיקול לפיהמועצה  תהוראות המכרז, רשאי

 :מהאפשרויות שלהלן

 לפסול את הצעת המציע למכרז. 20.1.1

 בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.לראות  20.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. 20.1.3
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 הזוכהבחירת  תהליך .ה

 שלבים, כמפורט להלן: בחמישהבחירת ההצעה הזוכה יתנהל  הליך .21

)והמציעים(  ההצעות של עמידתן את תבחן המכרזים ועדת: ראשון שלב 21.1

 ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף.להשתתפות במכרז,  הסף בתנאי

 (: 60%בדיקת איכות ההצעות ) -שלב שני  21.2

בהתאם המועצה תבחן ותנקד את ההצעות אשר עומדות בתנאי הסף, 

 "(. האיכות ציוןלהלן )להלן: " 2222איכות המפורטים בסעיף ה למדדי

 (:20%) ראיון -שלב שלישי  21.3

מציעים בעלי ציון האיכות הגבוה ביותר, ובתנאי שהניקוד  3לראיון יוזמנו 

. "(ציון סףנקודות )להלן: "  48מציון האיכות, קרי  80%-שצברו לא יפחת מ

שקיבלו ציון השווה או גבוה מציון הסף, תהא  מציעים 3-יהיו פחות מ אם

 . 70% -המועצה רשאית להפחית את ציון הסף ל

בדיקת הצעות המחיר של (: 20%בדיקת המחיר של ההצעות ) -שלב רביעי  21.4

המציעים, וביצוע חישוב של ציון המחיר לכל אחת מההצעות, בהתאם 

 "(.  המחיר ציוןלהלן: ")להלן  2424 לסעיף

 האיכות ציון פי על, משוקלל ציון להצעות תעניק המועצה: חמישי שלב 21.5

בספק  תבחר המועצה(. 20%( וציון המחיר )20%) הראיון ציון(, 60%)

אלא אם כן יתקיימו נסיבות מיוחדות שיקבל את הציון המשוקלל ביותר, 

 .מהמציעיםשלא לבחור בהצעת מי 

את הזכות לפסול הצעה שתוגש על ידי מציע, אשר  לעצמה תשומר המועצה 21.6

לא עמד בסטנדרטים של השירות, או שקיימת  ואשר המועצהעבד בעבר עם 

לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו. במקרה כזה, תינתן למציע זכות 

טיעון לפני קבלת החלטה. זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה, 

 בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים.  

למנות המוחלט,  ה, לפי שיקול דעתתהיה רשאית המועצה -בדיקת הצעות  21.7

ועדת משנה ו/או להיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים ובמומחים כפי 

יוחלט על מינוי או סיוע כאמור, יובאו ההמלצות  אםשימצא לנכון. 

 האמורות בפני ועדת המכרזים לקבלת החלטה.

ב. לחוק חובת המכרזים, בדבר מתן 2בכפוף להוראות סעיף  -זהות  הצעות 21.8

עדיפות לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור, אם תהיינה מספר 

 המועצה תבחרהצעות בעלות ציון משוקלל זהה, שהינו הציון הגבוה ביותר, 

 הזוכה כהצעה בראיון ביותר הגבוה האיכות את הציון שקיבלה ההצעה את
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של ההצעות האמורות,  ,האיכות. במקרה שיהיה שוויון גם בציון במכרז

 .הראיון בשלב ביותר הגבוה הציון את שקיבלה בהצעה המועצה תבחר

את הזכות, לבחור זוכה חלופי  הלעצמ תשומר המועצה -חלופי  זוכה 21.9

במכרז.  הזוכהבתור לאחר  הבאה תדורגבמכרז, שיהיה המציע שהצעתו 

ו/או לאורך  הזוכהמכל סיבה שהיא, לא ייחתם חוזה ההתקשרות עם  אם

במכרז בהתחייבות כלשהי  הזוכה יעמודתקופת ההתקשרות לא 

 לא)אך  תהא רשאיתבוטל ההסכם עמו, ימהתחייבויותיו, וכתוצאה מכך 

השירותים על  אספקתהחלופי לצרכי  הזוכהלהתקשר עם  המועצה( תחייב

פי המכרז, בכפוף לאישור ועדת מכרזים. כל הכללים והתנאים המפורטים 

במכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את ה"זוכה החלופי" אם 

 .לעיל כאמור עמו תקשרת המועצה

 (נקודות 60 עד של מרבי)ניקוד  איכות בדיקת – שני שלב .22

 :זה לשלב הנחיות 22.1

 רכיביזה ייקבעו בהתאם ל בשלבהאיכות של ההצעות  ציוני 22.1.1

 האיכות המפורטים להלן. 

 ביחס המציעים שיכינו מסמכים בסיס על תהא האיכות בחינת 22.1.2

 המענה במסגרת שיוגשו, בהמשך כמפורט, מהרכיבים אחד לכל

 מדדי לניקוד הנוגעים מסמכים השלמת תתאפשר לא. למכרז

 .ההצעות הגשת לאחר האיכות

 ועדת את שישמשו והחומרים המסמכים כי ויודגש יובהר 22.1.3

 ולא חסויים יהיולא  האיכות רכיבי את ולנקד לבחון המכרזים

 סוד מסחרי או סוד עסקי. יחשבו

 פירוט רכיבי האיכות:  להלן 22.2

 03)ניקוד מרבי עד  מניסיון המציע ומאיכות עבודתו התרשמות -רכיב א'  22.3

 :(נקודות

שביצע עבודות  3הכולל תיאור תמציתי של  מסמךיצרף  המציע 22.3.1

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  הסתיימוהמציע ואשר 

ם המשמשים גופים יתכנון אדריכלי במבנהכוללות , במכרז

תיק " -)להלן  לעיל 11.411.4כהגדרתם בסעיף  םציבוריי

העבודות יכול שיכלול את אותן כי תיק מובהר  ."(עבודותה

 .עבודות שהוצגו במסגרת תנאי הסף

יכלול עבור כל עבודה את שם הלקוח, מועד  תיק העבודות 22.3.2

 והביצוע התכנון שנמשכוהזמן  יפרק, המבנההפעלת  תתחיל
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המסמך לא יעלה  אורך. העבודהוכן תיאור כללי תמציתי של 

, הלקוח של מטעמו הקשר איש שם יצורף, כן כמועמודים.  3על 

 .שלו הטלפון ומספר בפרויקט תפקידו

שמתארים את הפרויקט, עם  צילומים המציע יצרף בנוסף 22.3.3

 הסבר.כיתוב 

 יפ-לענקודות,  10עד בתיק העבודות ניקוד מרבי לכל עבודה  22.3.4

 הפרמטרים הבאים:

התוצאה הסופית איכות עדה מוהתרשמות הו 22.3.4.1

 .נקודות 3 עד -התכנון והעיצוב שנבחר  בדגש על 

 .נקודות 5 עד -  ומורכבותהיקף הפרויקט ו 22.3.4.2

מעבודת האדריכל, לוחות  התרשמות כללית 22.3.4.3

 .נקודות 2 עד - ועמידה במחויבותהזמנים 

)ניקוד  בעריכת פרוגרמות תכנוניות למבני ציבורהמציע ניסיון  -ב'  רכיב 22.4

 :נקודות( 10מרבי עד 

ו/או מי מטעמו ניסיונו  של לצרף מסמך ובו תיאורהמציע על  22.4.1

בהליכי עריכת פרוגרמות לתכנון אדריכלי של מבני ציבור 

 מ"ר. 1,000בשטח של לפחות 

 את שם הלקוח כאמור,המסמך יכלול עבור שתי פרוגרמות  22.4.2

, שם האדריכל המתכנן, שם איש עבורו נערכה הפרוגרמה

הקשר מטעמו של הלקוח, תפקידו בפרויקט ומספר הטלפון 

 שלו.

כאמור בסעיף  המציע יצרף עותק של פרוגרמה אחת 22.4.3

 .לעיל 22.4.122.4.1

התרשמות מאיכות פי -, עלותנקוד 5ניקוד מרבי לכל עבודה עד  22.4.4

 10עד  -  הפרוגרמה הסופית, היקף הפרויקט ומורכבותו

 נקודות בסך הכל.

 10ניסיון בהליכי תכנון להיתר בעיר ירושלים )ניקוד מרבי עד  -ג'  רכיב 22.5

 :נקודות(

המציע יצרף מסמך ובו פירוט ניסיונו בהגשת פרויקטים להיתר  22.5.1

מ"ר שטח עיקרי  1,000 של לפחותבעיר ירושלים בהיקף  בניה

 למבנה.

לעיל תוך  22.5.122.5.1המציע יתאר את ניסיונו כאמור בסעיף  22.5.2
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ודרך המורכבויות מתן דגש להיבטים כגון: מיקום הפרויקט, 

, מאפייני גופי התכנון בעיריית ירושליםמול ההתנהלות 

 הסביבה וכדומה. 

להתרשמותה מניסיון המציע הוועדה תנקד רכיב זה בהתאם  22.5.3

 בתחומים אלו, כדלקמן:

הסופית בדגש על   מהתוצאה הוועדה התרשמות 22.5.3.1

 נקודות. 5עד  - התהליך יעילות

 נקודות. 3עד   -  ומורכבותו הפרויקט היקף 22.5.3.2

כללית מעבודת האדריכל, לוחות  התרשמות 22.5.3.3

 נקודות. 2עד  - והמחויבותהזמנים 

 :נקודות( 01)ניקוד מרבי עד  ותחוות דעת לקוח -' ד רכיב 22.6

להם  קשר של לקוחות המועצה תקיים שיחות עם שני אנשי 1.1.1

סיפק המציע שירותים וציין אותם בהצעתו במסגרת הוכחת 

 .העמידה בתנאי הסף או לצורך בחינת רכיבי האיכות לעיל

המוחלט והבלעדי של  התהיה לפי שיקול דעתבחירת הלקוחות 

 ועדת הבדיקה.

נקודות. ציון רכיב   5עד תעניק הוועדה ניקוד שלכל חוות דעת ל 1.1.2

 .זה יהיה ממוצע ציוני שתי חוות הדעת

 :הבאים הנושאים על הלקוחות ישאלו השיחות במסגרת

 נקודות. 2עד  -המציע  וזמינות בזמנים עמידה 1.1.2.1

 נקודות. 2עד  - לשינויים גמישות, איכות השירות 1.1.2.2

   נקודות 1 עד - התוצאה כללית רצון שביעות 1.1.2.3

 (:  %20) איוןיר -שלישי  שלב .23

 איון הינה חובה. יבר פועלהאדריכל המוצע בהשתתפות  23.1.1

לצורך  ועדת המכרזים או מי מטעמהיון בפני יוזמן לריא המציע 23.1.2

, התאמתו וכישוריו לאספקת התרשמות מניסיונו, יכולותיו

, ובכלל זאת הבנת דרישות המכרז לביצוע השירותים

 .השירותים

 במסגרת שנערך או שהוצג כתוב מסמך כל לרבות המציע הצגת 23.1.3

 הריאיון עם בקשר הבהרה בשאלות או בפרוטוקול או בקשר או

 המציע כי בזאת מובהר. המציע מהצעת נפרד בלתי חלק יהוו
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 מחובותיו ואופן צורה בשום לגרוע רשאי יהיה לא

 והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי המכרז או בהצעתו. 

מציע פרזנטציה של הלדקות  30-כ) דקות 45 עד -איון ימשך הר 23.1.4

 עדה(.ולשאלות הודקות  15-כו

 רכיבים הבאים: מציון האיכות בשלב הריאיון יתבסס על ה 23.1.5

 האדריכלבמסגרתה יציג  פרזנטציה - רכיב א'מ 23.1.5.1

ואת  שלו ניסיונוהמציע, ניסיון המציע והמוצע את 

 22.322.3תיק העבודות שהגיש במסגרת סעיף 

 תפרזנטציימשך  .(נקודות 5 עד מרביניקוד )לעיל 

  .דקות 30 -כ המציע

ומחויבות המציע למתן הערכות  - 'ב רכיבמ  23.1.5.2

 5)ניקוד מרבי עד  המציעמוהתרשמות  השירותים

 ות(.נקוד

 הידעמ, המוצע מהאדריכלהתרשמות  - 'ג רכיבמ 23.1.5.3

 .נקודות( 10רבי עד י)ניקוד מ ושל והבקיאות

המועצה לשאול את תהא רשאית  איוןיהר במהלך

 .מקצועיות שאלותהמוצע  האדריכל

 (  0%2ציון המחיר ): רביעישלב  .24

הצעת המחיר שלו את  למכרז, ו'נספח המציע ינקוב בטופס הצעת המחיר,  24.1

 כדלקמן: 

  .לעיל 2.12.1כאמור בסעיף הצעת מחיר לאחוז מעלות הבניה  24.2

המוצע הנמוך ביותר  האחוזהמחיר בעלת  שהצעת כך ינוקדו המחיר הצעות 24.3

 ינוקדו ההצעות ושאר( נקודות 20) המחיר ברכיב הנקודות מלוא את תקבל

 .אליה יחסי באופן

, ספק הסר למען. ובמילים במספרים המוצע אחוזה את למלא נדרש המציע 24.4

, במילים הסכום לבין, במספרים שצוין אחוזה בין סתירה של מקרה בכל

 הסכום במילים. יגבר

יובהר כי המחירים בהצעת המחיר יכללו את כל העלויות וההוצאות של  24.5

המציע הנדרשות לביצוע מושלם ומלא של כל מכלול השירותים המפורטים 

ובכלל זה )גם אך לא רק( השגת במסמכי המכרז ובמפרט השירותים 

ח אדם, ציוד, דלק, ואישורים, רישיונות, היתרים, ביטוחים, מיסים, כ

 שעות, משרדיות הוצאותזמן, הוצאות נסיעה והוצאות חנייה, ביטול 

 סוג מכל עתידי שינוי כל או אחרת עלות וכל מחירים עליות, רווח, עבודה
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, מטעמו מי על או/ו המציע על להשפיע כדי בו שיש( דין מכוח לרבות) שהוא

 למעט אם נקבע מפורשות אחרת. 

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המחיר תהיה סופית ותחייב את המציע  24.6

לאורך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת האופציה(, בכל כמות 

שתידרש, וכי אי התקיימות של איזו מהערכות המציע או אי התממשות של 

יותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי איזו מציפ

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

 של הכולל הציון: (ומחיר ראיון, )איכות ההצעה של הכולל הציון - שייחמ שלב .25

 .המחיר וציון הריאיון ציון, האיכות ציוןשקלול  סכימת ידי על יחושב ההצעה

 "גהמל זכויות .ו

ידי המציע -ולבדוק את הפרטים שנמסרו על לאמת הזכות שמורה המכרזים לוועדת .26

 לפי שיקול דעתה. הצעתו במסגרת

את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על  הלעצמ תשומר המועצה .27

 הצעתם. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

)אך  תרשאי היהת המועצהבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לאחר קבלת ההצעות,  .28

או הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים /ו( לדרוש הסברים תחייב לא

 וכן ,הסף בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך לרבות, כולם או אחדים מהם

, בה רשומים שאינם ממליצים לרבות בהצעתם הרשומים הממליצים אל לפנות

 .מקצועית דעת חוות לקבלת

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם  .29

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

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

, כל מידע ו/או אישור ו/או ה, מיד עם דרישתלמועצההמציע מתחייב להמציא  .30

 הבהרה כאמור לעיל.

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: .31

הבלעדי, לדרוש ממציע לגלות  הפי שיקול דעת-, עלתהא רשאית המועצה 31.1

פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות 

ניין בו, שיטת התמחור/ניתוח המחירים אשר המימון שלו או של בעל ע

יש עניין  המועצהלפיהם תמחר את הצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעת 

לכך  הבגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע

 .הצעתו את לפסול המועצה תרשאי – המועצה

בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את  31.2
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, ללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר מועצהה

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

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

 עמו. ההסכםעד לחתימה על  –כבעל ההצעה הזוכה 

לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול הבלעדי,  או זה מכרזלבטל  תרשאי המועצה .32

, לרבות לאחר המועד לפצותםאו  ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם

 האחרון להגשת הצעות. 

 בכפוףאו כל הצעה שהיא,  ביותר הזולהלקבל את ההצעה  תמתחייב האינ המועצה .33

להתקשר בהסכם על כל חלקיו ונספחיו עם כל מי  תרשאי היהת המועצהלדין, 

 הבלעדי. החליט לפי שיקול דעתת שהמועצה

את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  הלעצמ תשומר המועצה .34

מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף 

בלי לגרוע מהיקף מונע הערכת ההצעה כדבעי.  המועצהמסעיפי המכרז, שלדעת 

 אחוזהשלא לבחור בהצעה ש תהיה רשאית המועצה, למועצהשיקול הדעת השמור 

את דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה  תואםהנקוב בה אינו סביר ו/או 

ביכולתו של המציע  באופן שיש בו כדי להטיל ספק המועצהמדי או נמוך מדי, לדעת 

 השירותים. לבצע את

על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים  המועצהאין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות  .35

 או התקנות על פיו. 1993-על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ג

 יון בהצעות מציעים אחריםע .ז

 של פניות שתהיינה יתכןימצהיר כי ידוע לו  שעל פי תקנות חובת המכרזים  המציע .36

 המציע מצהיר, כן כמו. זכה אם הצעתו את לראות, במכרז זכו שלא אחרים מציעים

 בכפוף, הצעתו את להראות רשות ממנו לבקש צורך ואין לכך התנגדות לו אין כי

 . ותקנותיו המכרזים חובת לחוק

על גבי נספח נפרד ומנומק שיצרף להצעתו, אלו חלקים , רשאי לציין מראש מציע .37

בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי.  מציע שלא סימן חלקים 

בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים 

, לעיל כאמור נפרד נספח גבי על יציין שלא מציע, המציע לב לתשומתאחרים. 

מדוע מדובר בסוד מסחרי ו/או מקצועי כאמור ו/או שוועדת  ורטיםמפ נימוקים

המכרזים תסבור שהנימוקים אותם ציין המציע בהודעתו הינם נימוקים לאקוניים 

שאין בהם כדי להעיד על סודיות החלק/ים בהצעת המציע, יראוהו כמי שמסכים 

 למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודעה בכך שחלקים  לתשומת לב המציע, סימון .38
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שהמציע מוותר  מכאןואלו בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים. 

מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים וזאת ללא קשר 

 לעמדתה של ועדת המכרזים בשאלה האם מדובר בחלקים סודיים.

ר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים יודגש כי שיקול הדעת בדב .39

ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני 

 העיון ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

 במכרז הזוכהידרשו מיש ופעילויותאישורים  התחייבויות, .ח

 ההתקשרות הסכם על חתימה .40

 . מכרזל 'ז כנספחיחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  הזוכה 40.1

על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות  המועצה חתימת 40.2

הנדרשות מהזוכה. אם הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום 

את הזכות לא לחתום  הלעצמ תשומר המועצהעל הסכם התקשרות כנדרש, 

 על הסכם התקשרות עם הזוכה.

מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי  ספקלמען הסר  40.3

והמציע  המועצהלסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין 

בין  הסכםעל ה המועצההזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם 

 הלבטל או לשנות את החלטתרשאית  המועצההצדדים )לא בראשי תיבות(, 

 .הבלעדי והמוחלט העל פי שיקול דעת

 כללי .ט

 בו והשימוש המכרז על בעלות .41

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת המועצההרוחני של   קניינה הוא המכרז 41.1

 הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. 

  :המועצהונהלי  םההסכ ,היררכיה בין המכרז .42

המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  ההסכם 42.1

המצורף לו )על נספחיו( כמסמך  ההסכםהמכרז. יש לראות את המכרז ואת 

 אחד המשלים זה את זה.

יגבר  ההסכםבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח  42.2

 .המועצה עם המיטיבנוסח ה

 .כסתירה ייחשב לא חסר כי מובהר 42.3

 יהמצורף לו הינה לבת וההסכםלגבי מכרז זה  הייחודיתסמכות השיפוט המקומית  .43

 .בלבד ירושלים עירב העניין מבחינת כיםהמשפט המוסמ
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 המציע פרטי טופס': א נספח

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.ilבדוא"ל: 

 02/2022שלבי מספר -מכרז פומבי דואנו/י הח"מ מצהירים, כי מצויים בידינו מסמכי 

 עבור המועצהושיפוצים  לשירותי תכנון כוללני )אדריכלות והנדסה( לעבודות בינוי

קשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר המכרז האמור לכתובת דואר , ומבלהשכלה גבוהה

 אלקטרוני הבאה:

  ____________ 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  ברור לנו, כי אם טופס זה לא נשלח

ולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים המכרז, ואז נהיה עלולים למצוא את עצמנו פס

והבהרות, שהמועצה תפרסם מזמן לזמן לאחר עריכת המכרז, ככל שתפרסם, או שעלולים 

להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, בהעדר מידע מספיק, אשר ימצא באותה עת בידי 

 המתמודדים האחרים.

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

 באמצעות "אישור קריאה".

 בברכה,

  _________________ ; חתימה:  ________________________ שם מלא ותפקיד: 

 ;  _______________________ חותמת של המציע: 

 תאריך: ___________________
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 ההצעה הגשת טופס': ב נספח

שלבי -מכרז פומבי דול הצעתיבזה  גיש______________________, החתום מטה, מ אני

עבור ושיפוצים  לשירותי תכנון כוללני )אדריכלות והנדסה( לעבודות בינוי 02/2022מספר 

 .גבוהה להשכלה המועצה ייד-לע שפורסם ,המועצה להשכלה גבוהה

  _______________________________________________________ : המציע שם

  _________________ : התאגיד רישום תאריך: ___________________, תאגיד' מס

במקום מספר  מורשה עוסק מספר /זהות תעודת לרשום יש, תאגיד אינו המציע אם)

 תאגיד(.

  ______________________________________________ המשרד הראשי:  כתובת

  ___________________ : פקסימיליה מספר: ___________________, טלפון מספר

  _____________________________________________ אלקטרוני: -דואר כתובת

  __________________________________________________ : נייד טלפון מספר

 :זו הצעה לצורך המציע מטעם הקשר איש

  _______________________________________________________ : שם

  ________________________ : פקס מס. _: _________________טלפון. מס

  _______________________________________ :אלקטרוני דואר של כתובת

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי  נווהב נובעיון, בח נוזו ניתנת לאחר שקרא הצעתנו .1

זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז,  נו, ולאחר שניתן לפיםם המצורמיהמכרז וההסכ

, מצהירים אנולשם הגשת הצעה.  נואת כל הפרטים, שהיו נחוצים ל נוולאחר שקיבל

, הנדרש לכל ומתחייבים המכרז במסמכי המפורטים התנאים כל את מקבלים אנו כי

 .סייג ללא

 הצעתנו במסגרת המוגשת, המחיר בהצעת מפורטתידינו, -על המבוקשת, התמורה .2

 .המכרז דרישותפי -על, נפרדת במעטפה, זו

 לשישה עדתעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3

את תוקף  נאריך אנו -. היה והמועצה תבקש זאת המכרז פרסום מיום חודשים

 ו, עד להכרזה בדבר המציע הזוכה בהליך זה.נהצעת

מצרפים לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז,  אנו .4

 וקובץ, שלו החתימה מורשי באמצעות המציעידי -על חתום כשהוא ההסכם לרבות

 .תיבות בראשי"ל הנידי -לע חתום מעמודיו אחד כשכל המכרז מסמכי
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 לאחר להעביר רשאים נהיה לא כי, מסכימים ואנו לנו ידוע כי, בזה מצהירים אנו .5

 כולן ,זוכה כמציע נבחר באם, עמנו שייחתם ההסכם פי על זכויותינו או חובותינו את

  .מקצתן או

 מלא באופן, בעקיפין או במישרין, כלשהו תיאום שערכנו מבלי זו הצעה מגישים אנו .6

 במכרז מטעמם מי או פוטנציאליים משתתפים או האחרים המשתתפים עם, חלקי או

 ידינו.-על מוצעים ואשר בו המפורטים הפרטים מן איזה לגבי זה

 למתן בלבד ומקוריים חוקיים תוכנה במוצרי שמוש נעשה כי, בזאת מצהירים אנו .7

 .זה מכרז לפי השירותים כל

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

___________   _____________________   ______________________  
 חתימה חתימה מורשה שם תאריך 

___________   _____________________   ______________________  
 חתימה חתימה מורשה שם תאריך 
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 1976-"ותשלתצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ג':  נספח

אני הח"מ ............... נושא ת.ז שמספרה ............, מורשה חתימה מטעם ............  )שם 
"(, לאחר המציע" -של המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה............................ )להלן מלא 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 אעשה כן, מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

 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  .3
 עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -קיום דיני עבודה  הצהרה

 משתי ביותר, למציע הזיקה ובעל המציע הורשע לא, הצעות להגשת האחרון למועד עד .4

(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים חוק לפי עבירות

 משתי ביותר הורשעו ואם, 1987-"זתשמ, מינימום שכר חוק לפיאו /ו 1991-"אתשנ

 ממועד לפחות אחת שנה חלפה, הצעות להגשת האחרון למועד עד - כאמור עבירות

 .בעבירה האחרונה ההרשעה

 בחוק כמשמעותם: משמעם"שליטה" -ו", "החזקה" שליטה"אמצעי  המונחים .5

 .1981-"אתשמ)רישוי(,  הבנקאות

ב לחוק 2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .6

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

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  -ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

)להלן: "חוק  1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות .7

 .אותן מקיים והוא עליו חלות שהן או, המציע על חלות אינן"( זכויות שוויון

 לפנות מתחייב הוא, לפחות עובדים 100 מעסיק והוא שבכותרת במכרז יזכה המציע אם .8

 יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל

 בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך ובמידת, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו

 .ליישומן

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

__________ 

 חתימה                                                                                                        
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 ישור עורך/ת הדיןא

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ 
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ 
מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ 

ת/יהיה  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי/
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

        ___________         _____________________              ___________ 

 חתימת עו"ד            חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 
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  להוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועייםתצהיר  - ד נספח

ת ת"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר /נושאאני הח"מ ............... 
את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב/ת 

 ומצהיר/ה בזאת כדלקמן:

_______ )שם המציע(, שמספר הרישום הנני נותן/ת תצהירי זה בשם __________ .1

 "(. המציעשלו הוא ________________ )להלן: "

 

 זה תצהיר לעשותת /ומוסמךהנני מכהן/ת במציע בתפקיד ___________________,  .2

 .בשמו

 
 :פרטי האדריכל המוצע .3

 
 שם ושם משפחה ................................

 
 האדריכללמכרז אני מצהיר כי  11.311.3בסעיף בהתאם לדרישת הסף המפורטת  .4

בפנקס האדריכלים והמהנדסים  רשוםה רשויהמציע הוא אדריכל  מטעם המוצע

 ניסיון בעל, הוא שותף במציע ו1958-בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח

 ההצעות להגשת האחרון למועד הקודמות השנים 10-במצטבר לפחות ב שנים 7 של

במכרז, במתן שירותי אדריכלות, תכנון, ייעוץ, פיקוח וליווי של עבודות בינוי 

 ושיפוצים.

  

האדריכל למכרז, אני מצהיר כי  11.411.4בסעיף  המפורטת הסףבהתאם לדרישת  .5

בניה חדשה  פרויקטים של (שלושה) 3בעל ניסיון בשירותי ייעוץ ותכנון בלפחות  המוצע

השנים הקודמות למועד  10מהלך ב אשר הסתיימו ,ו/או הרחבת מבנה ו/או שיפוץ נרחב

 העומדים בתנאים הבאים:והאחרון להגשת ההצעות במכרז, 

 
 משרדים וחדרי ישיבות.היא  מבניםה של תכליתם העיקרית 5.1

 .מבנים משמשים גופים ציבורייםה 5.2

 "ר.מ 500 לפחותמבנה  כלשטח  5.3

 מהפרויקטים לפחות בוצע בעיר ירושלים. אחד 5.4

בניה חדשה )ולא שיפוץ בתוך מבנה קיים( מהפרויקטים לפחות הינם )שניים(  2 5.5

 מ"ר משרדים בכל פרויקט. 1,000של לפחות 

 -" לצורך תנאי סף זה גופים ציבוריים"
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משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות, חברות 

קק"ל, סוכנות יהודית וכן  -ממשלתיות, חברות עירוניות, מוסדות לאומיים 

בוריים, ובלבד שנערכה פניה למל"ג מראש עד גופים שיש להם סממנים צי

 ידי המל"ג.-למועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה והגוף אושר על

 :להוכחת העמידה בתנאי הסף אני ממלא את הפרטים בטבלה בהמשך

 
 
 
 
 
 
 

בעל ניסיון  המוצע האדריכללמכרז,  11.511.5 בהתאם לדרישת הסף המפורטת בסעיף .6

השנים הקודמות למועד האחרון  10 מהלךב הסתיים אשר ,לפחותבביצוע פרויקט אחד 

)שישה(  6 לפחותבמסגרתו ניהל והוביל  ,של תכנון כוללני ,להגשת ההצעות במכרז

שם 
 הלקוח 

הפרויקט תיאור 
  והשירותים שניתנו

)האם מדובר בבניה 
חדשה או שיפוץ או 

 הרחבה(

האם הפרויקט בוצע 
 בעיר ירושלים

שטח 
 המבנה

תכלית 
 המבנה

מועד 
סיום 

 הפרויקט

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח

 טלפון שם 
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את הפרטים  להוכחת העמידה בתנאי הסף אני ממלא .הכוללנייועצים בשיטת התכנון 

 בטבלה בהמשך:

 

 

 

 

 

 

 

ליבה הצוות יועצי פרטי  ,למכרז 11.611.6בהתאם לדרישת הסף המפורטת בסעיף  .7

 :המוצעים הם

 כתובת טלפון שם מלא מקצוע

 מהנדס

 הציקונסטרוק

   

    חשמל מהנדס

    תברואה מהנדס

שם 
 הלקוח 

הפרויקט תיאור 
  והשירותים שניתנו

 

פירוט 
 היועצים

מועד 
סיום 

 הפרויקט

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח

 טלפון שם 
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מיזוג  מהנדס

 אוויר

   

 רישיונות מתאימים ועדכניים מצורפים להצעתי במכרז. •

 

בעלי המוצעים הליבה  יועצי למכרז 11.711.7 המפורטת בסעיףבהתאם לדרישת הסף  .8

 מבנה הרחבתו/או  חדשה בניה יקטייפרו שלושההתמחותם בלפחות  בתחומיניסיון 

עות במכרז, השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצ 10-, בנרחב ץאו שיפו/ו

 :העומדים בתנאים הבאים

 .ישיבות וחדרי שתכליתם העיקרית משרדים מבנים  8.1

 "ר.מ 500 לפחותמבנה  כלשטח   8.2

בתוך מבנה קיים(  שיפוץבניה חדשה )ולא  הינםלפחות  מהפרויקטים)שניים(  2 8.3

 מ"ר משרדים בכל פרויקט. 1,000של לפחות 
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 :בהמשך אותלהוכחת העמידה בתנאי הסף אני ממלא את הפרטים בטבל

 

 

 

 

 

 שם מלא ........................ -מהנדס קונסטרוקציה 

שם 
 הלקוח 

הפרויקט תיאור 
  והשירותים שניתנו

)לרבות מיקום המבנה, 
האם מדובר בבניה 
חדשה או שיפוץ או 

 הרחבה(

שטח 
 המבנה

תכלית 
 המבנה

מועד 
סיום 

 הפרויקט

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח

 טלפון שם 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 מהנדס חשמל שם מלא ...................

שם 
 הלקוח 

הפרויקט תיאור 
  והשירותים שניתנו

)לרבות מיקום המבנה, 
האם מדובר בבניה 
חדשה או שיפוץ או 

 הרחבה(

שטח 
 המבנה

תכלית 
 המבנה

מועד 
סיום 

 הפרויקט

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח

 טלפון שם 
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 שם מלא ......................  -מהנדס תברואה 

שם 
 הלקוח 

הפרויקט תיאור 
  והשירותים שניתנו

)לרבות מיקום המבנה, 
האם מדובר בבניה 
חדשה או שיפוץ או 

 הרחבה(

שטח 
 המבנה

תכלית 
 המבנה

מועד 
סיום 

 הפרויקט

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח

 טלפון שם 
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עמידת המציע ו/או יועצי הליבה הנתונים שמולאו לשם הוכחת מצהיר/ה כי כל  אני .9

 .יםומדויק יםנכונבתנאי הסף במכרז מטעמו 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .10

 
_____________ 

 חתימה
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם מלא: ........................... -מהנדס מיזוג אוויר 

שם 
 הלקוח 

הפרויקט תיאור 
  והשירותים שניתנו

)לרבות מיקום המבנה, 
האם מדובר בבניה 
חדשה או שיפוץ או 

 הרחבה(

שטח 
 המבנה

תכלית 
 המבנה

מועד 
סיום 

 הפרויקט

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח

 טלפון שם 
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 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה 
בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים  באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________       ______________________         ___________ 

 חתימת עו"ד     חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 
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 הסודיים וכתב ויתור': הצהרה בדבר פרטי ההצעה הנספח 

__________________, מס' רישום:  מטעם החתימה מורשי מאני/ו הח"

 "( מצהיר/ים בזאת, כדלקמן:המציע____________________)להלן: "

 בחלופה הרלוונטית: Xלסמן  נא .1

  לשירותי תכנון  02/2022שלבי מספר -מכרז פומבי דובמסגרת ההצעה שהוגשה מטעמי

  גבוהה  עבור המועצה להשכלהושיפוצים  כוללני )אדריכלות והנדסה( לעבודות בינוי

 אינה כוללת פרטים סודיים.

  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן ]במקרה של

, [, שבו החלקים הסודיים מושחריםהצעהמילוי חלק זה, יש לצרף עותק נוסף של ה

 :שלהלן מהנימוקים וזאת

 

 

 

 

 

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים  .2

)ה( לתקנות חובת המכרזים, 21שונים, עיון במסמכים, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח1993-התשנ"ג

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון  .3

אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או  אםמציעים אחרים, 

 תביעה בקשר לכך.

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  .4

עים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון סודיים גם בהצעותיהם של המצי

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים, וכי שיקול הדעת בדבר היקף  .5

זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם 

 המחייבות רשות מינהלית. להוראות כל דין ולאמות המידה

 

 

____________________                                          ______________________ 

 תאריך                                                               חתימה + חותמת                           
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 טופס הצעת המחיר: 'ופח נס

 ".מחיר"הצעת  ייכתב שעליה נפרדת סגורה למעטפה ויוכנס ימולא זה*נספח 

 

________________, מס' רישום ____________________  בשםהח"מ,  אני  

"(, לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגיש בזה את המציע)להלן: "

 המחיר למכרז, כדלקמן:הצעת 

 
 ..........)במילים ...............%  היא עבור השירותים נושא המכרז המחירהצעת  .1

 .למכרז 2.2בסעיף  כהגדרתה( מעלות הבניה אחוזים

 
המחיר שלי כאמור תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות  הצעת .2

 בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון המל"ג. 

 
ההוצאות כל המחירים בהצעה יהיו סופיים, נקובים באחוזים, ויכללו את כל  .3

הישירות והעקיפות של הספק לביצוע עבודתו, כולל כל המסים וההיטלים, כולל 
 מע"מ.

 
הצעתי כוללים את כל הרווחים, השירותים, החומרים, ההוצאות והרווח,  מחירי .4

וכדומה, פרט אם יצוין  יועצים, לרבות מיסים, היטלים, מיסי יבוא, שכר עובדים
במפורש אחרת במסמכי המכרז, וכל ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות 

פי מכרז זה, לרבות כל הדרוש לביצוע השירותים -להידרש לביצוע התחייבויותיי על
 להידרש העשויות והמקריות הכלליות ההוצאות כל את אף השאר ובין בשלמות

 .השירותים בביצוע

 תום:על הח

______________________                                                      _____________ 

 שם וחתימה        תאריך                                                                          

 
 

 אישור

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

את המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז 

 ובהסכם הכלול בהם.

 _______________________ 

 ,עו"ד.............................
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 ההתקשרות הסכם -ז'  נספח

 נחתם בירושלים ביום__________ו נערךש

 

 בין:

 גבוהה להשכלה המועצה

 ירושלים, 43'בוטינסקי ז רחוב

 (""גהמלאו " "המועצה)להלן: " 

 מצד אחד

 לבין:

  _________________________________ 

 _________________________________ ובמרח

 "(הספק)להלן:  "

 מצד שני 

מכרז  במסמכיבקבלת השירותים כמפורט  נתמעוניי והמועצה הואיל:

לשירותי תכנון כוללני )אדריכלות  02/2022שלבי מספר -פומבי דו

  להשכלה גבוהה עבור המועצהושיפוצים  והנדסה( לעבודות בינוי

 ;("העבודותו/או " "השירותים"-ו" המכרז: "בהתאמה)להלן 

והצעתו של הספק במכרז אושרה ונבחרה על ידי ועדת המכרזים של  והואיל:

 ;המל"ג, ביום ___________

והספק הסכים לקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם להצעה  והואיל:

שהגיש ובכפוף לתנאי הסכם זה, והוא מצהיר כי הוא מוכן ומסוגל 

 השירותים לשביעות רצונה של המל"ג.לבצע את 

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 מבוא ונספחים .1

המבוא להסכם זה ונספחיו, על כל הצהרותיו וקביעותיו, מהווה חלק בלתי  1.1

נפרד מהסכם זה ויקרא עמו בד בבד והוא מהווה בסיס להתקשרות הצדדים 

 .לפיו

 הנספחים הבאים :  פיםמצור זה להסכם 1.2
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 מסמכי המכרז. 1נספח 

 הצעת הספק. 2נספח 

 מסמך/י הבהרות. 3נספח 

 הצעת המחיר. 4נספח 

 .אישור קיום ביטוחים 5נספח 

 6נספח 

 7נספח 

 .התחייבות לשמירה על סודיות וניגוד עניינים

 ערבות ביצוע.

 

 לנושאים ביחס הצדדים בין דוהיחי השלם ההסכם הוא ונספחיו זה הסכם 1.3

 ומבוטלים בטלים  להסכם שקדמו וההבטחות המסמכים, המצגים כל. בו

 .זה בהסכם במפורש שאומצו המסמכים למעט

של סתירה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז )לרבות ההסכם(  במקרה 1.4

תכריע ההוראה שבמסמכי המכרז. במקרה  –לבין הוראה כלשהי בהצעה 

של סתירה בין מסמך מאוחר לבין מסמך מוקדם מקרב מסמכי המכרז 

)לרבות ההסכם(, יגבר המסמך המאוחר. במקרים אחרים של סתירה בין 

 המועצהכם(, תכריע ההוראה שמיטיבה עם מסמכי המכרז )לרבות ההס

 כי, מובהר. המועצה, לפי שיקול דעת המועצהו/או הפרשנות שמיטיבה עם 

 .כסתירה ייחשב לא חסר

חלוקת ההסכם ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד  1.5

 ואין לתת להם כל משמעות פרשנית.

 השירותים .2

שהציג במסגרת המענה  האדריכל באמצעות השירותים את תןיי פקהס 2.1

 ._________________ ,אישי באופן, למכרז

שהאדריכל השירותים יינתנו במסגרת שיטת התכנון הכוללני, באופן  2.2

יהיה אחראי על ביצוע כל השירותים הנכללים  שהוצע במכרז מטעם הספק

ויהיה ראש צוות אחראי על כלל היועצים שיידרשו לתכנון ופיקוח  בהסכם

"(. השירותים יכללו את האדריכל" -על הקמת ו/או שיפוץ המבנה )להלן 

 התחומים הבאים :

, אך כולל עבור משרדי המל"ג לרבות והנדסיתכנון אדריכלי   2.2.1

לרבות  עריכת פרוגרמה אדריכלית והנדסית למבנה, לא רק,

במסגרת עבודות של בינוי  ,והדמיות חוץ ופנים מודל תלת ממדי
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"( ו/או שיפוץ נרחב, במבנה או מחוצה לו חדשה בניה" -)להלן 

אפשרות כי  לרבות"(. נרחב שיפוץ" -אחר )להלן  במבנהאו /ו

ישולבו גם האקדמיה  בניההאישורים ו/או ה קבלתבתהליך 

 ליר.-למדעים, הקרן הלאומית למדע ומכון ון

דרכי פעולה אפשריות בנושא האפשרות לתוספות  ובחינתייעוץ  2.2.2

 .בהתאם מפורט כוללני ותכנוןבמבנה )תוספת קומה(  בניה

 אישוריםוכל ה בניה טיפול בהליכים סטטוטוריים, היתרי 2.2.3

 הנדרשים. 

ליווי, בקרה תכלול ופיקוח עליון על ביצוע עבודות שונות, פרי  2.2.4

יבה הל יועצילרבות ניהול  וצוותותכנונו של האדריכל 

 . בהמשךוהיועצים הנוספים כהגדרתם 

אשר יועמדו לצורך ביצוע  האדריכל בראשות יועצים צוות 2.2.5

 :קבוצות שתי ויכללוהשירותים 

 "(: הליבה יועצי" -)להלן  ליבה יועצי קבוצת 2.2.5.1

 ;ציהקונסטרוק מהנדס  2.2.5.1.1

 חשמל;  מהנדס 2.2.5.1.2

 תברואה; מהנדס 2.2.5.1.3

 מיזוג אוויר.  מהנדס 2.2.5.1.4

:  שיידרש ככלהבאים,  םלתחומי נוספים יועצים קבוצת 2.2.6

 בניהנגישות, בטיחות, תקשוב, , תאורה,  מדידהפרוגרמטור ,

, איטום, מיגון מוסדי, ריהוט העמדתחניה, ו תנועה"ירוקה", 

וכן כל יועץ נוסף  רישוי, מכרזים ועורך כמאיאלומיניום, 

שעשוי להידרש להשלמת תכנון המבנה ופיקוח עליון על הקמתו 

 "(.וספיםהנ היועצים" -)להלן 

"תעריפים ונהלים לעבודות וכן כל המשימות כמפורט בנוהל  2.2.7

- 2.2 -פרק  ,, תעריפים2, חלק "תכנון במערכת הביטחון

)למעט שירותים  תכולת שרותי האדריכל - 2בסעיף  ,אדריכלות

* ו/או בצבע אפור -המסומנים ב BIM-הנוגעים לתכנון ב

 כמפורט שם(.

 ידי המל"ג.-משימות נוספות ככל שידרשו על 2.2.8

לניהול, פיקוח המועצה תמנה מנהל פרויקט מטעמה אשר יהא האחראי  2.3

בכל הקשור לביצוע  הספקובקרת כל הפעולות המקצועיות המוטלות על 
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, לרבות בנושאים הקשורים באישור תוכניות, השירותים נושא הסכם זה

בחישוב עלויות, וכן רותים בשלבי השיהשלמת תכולות העבודה בכל שלב 

 -כהגדרתו בהסכם )להלן  חשבונות ואומדנים לרבות אומדן מתכננים

המציע ו/או מי מטעמו  ישתף פעולה עם מנהל הפרויקט  ."(מנהל הפרויקט"

 ו/או מי מטעמו וישמע להנחיותיו. 

לא מתחייבת למתן שירותים בהיקף כלשהו, אם בכלל. השירותים  המועצה 2.4

 פי שיקול דעתה הבלעדי. -פי צרכיה ועל-יינתנו על

 להתקשר מהמועצה למנוע כדי, זה בהסכםבהתקשרות המועצה  אין 2.5

 .זהים או דומים שירותים לקבלת נוספים בהסכמים

-על ייקבעוש כפיהזמנים לביצוע השירותים  לוחותב לעמוד האדריכל על 2.6

 ידי המל"ג בהוועצות עם האדריכל.

 עם והקשר השירותיםאחראי על ה יהא אשר מטעמה נציגמנה תהמל"ג  2.7

לאחר כל שלב בביצוע השירותים את תשלום  בכתב והוא אשר יאשר המציע

  בהמשך.  9.49.4אבן הדרך בתמורה כמפורט בסעיפים

 תקופת ההתקשרות .3

ידי המועצה לתקופה -תקופת ההתקשרות תהא ממועד חתימת ההסכם על 3.1

 "(.תקופת ההתקשרותשנים )להלן: " 7של 

תקופת ההתקשרות, שמורה למועצה הזכות להאריך, על פי שיקול  בתום 3.2

 12תקופות נוספות, בנות עד  3דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בעד 

 תהא רשאית המועצה"(. )ה(הארכה תקופותחודשים כל אחת )להלן: "

אחת או יותר,  הארכה תקופת למשךההסכם באותו מועד  את להאריך

 הבלעדי. הבמלואן או בחלקן, לפי שיקול דעת

 על המועצה חתימת ממועד, ימים 14מתן השירותים תהא תוך  תחילת 3.3

 השירותים מתן. המועצה החלטתפי -על יותר מאוחר במועד או, ההסכם

 .המועצה להודעת בהתאם השני הספקידי -על

 הצהרות והתחייבויות הספק .4

הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את  4.1

את כל ההסברים וההנחיות  המועצההיטב וקיבל מנציגי  ו, הבינהמפרט

ועל פי  ולו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הנחוצים

גילוי מספק או -בקשר עם אי המועצההסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי 

בהתאם להסכם זה.  שירותיםוי חסר, טעות או פגם בקשר לאספקת הגיל

בזה הספק  כי השירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז על  מצהירכן 



 

43 
 

     חתימת המציע: _______________
  09/06/2022 –הבהרה  שאלות לאחר מעודכנים מכרז מסמכי 

 נספחיו השונים.

מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את  ניסיוןנו בעל יהספק מצהיר כי ה 4.2

במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו  הנדרשעל פי  שירותיםה

הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק את 

כמפורט במפרט ובהסכם זה, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד  השירותים

פי  הסכם זה במשך כל תקופת  עלהתחייבויותיו  כלמילוי מלא של 

 ההתקשרות לפיו.

 כחוק הרשום, ית/אדריכל............  גב' /מרידי -לע יינתנו השירותים 4.3

 המהנדסים חוק לפי המתנהל, והאדריכלים המהנדסים בפנקס

 . 1958-ח"תשי, והאדריכלים

, הפעולות לכל אחראי הספק יהא, המועצה כלפי ולחבותו לאחריותו נוסף 4.4

 כל לביצוע הקשור בכל, מטעמו מי או/ו עובדיו ידי-על תבוצענה אשר

 מן חרגו מטעמו מי או/ו עובדיו פעולות אם גם, זה בהסכם התחייבויותיו

 .זה בהסכם האמור

 או/ו העבודות ביצוע את תקדם אשר, סבירה פעולה כל לבצע מתחייב הספק 4.5

 .צורך בכך שיהא וככל אם, שגרתיים לא בזמנים עבודה לרבות, הזמנים לוח

 האישורים כל ברשותו יהיו ההתקשרות תקופת אורך לכל כי מצהיר הספק 4.6

 .דין כל פי ועל זה מכרז מסמכי פי על הנדרשים והרישיונות

 לשאת מתחייבלהוראות ההסכם והמכרז בעניין קבלני משנה, הספק  בכפוף 4.7

פעילות של קבלני משנה מטעמו, נזקים, הפרות וכל  לכלבאחריות מלאה 

המכרז  פי-על יםהשירות למתןנושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר 

 וההסכם. 

 או/ו פעולות נעשו ולא שהיא משפטית תביעה כל הספק נגד תלויה לא 4.8

 אחר למלא ממנו למנוע עשויות או/ו ימנעו אשר, התחייבויות קיימות

 .זה הסכם לפי התחייבויותיו

, השירותים את המועצה עבור יבצע שהוא חוזית או חוקית מניעה כל אין כי 4.9

 מבחינת והן, כיום הקיימות או הקודמות התקשרויותיו מבחינת הן וזאת

 לבין העתידיים או הקיימים האחרים עיסוקיו בין עניינים ניגודי העדר

 . ובמכרז זה בהסכם להלן כמפורט למועצה התחייבויותיו

עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו  ההתקשר שהמועצהכי ידוע לו  4.10

 הספקזה, לעיל ולהלן. על כן,  הסכםוהתחייבויותיו בהצעתו במכרז וב

 כדי בו שיש אצלו שיחול שינוי כל על, לאלתר, למועצה לדווח  מתחייב

 .והמכרז זה הסכם בתנאי עמידתו על להשפיע
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שהוא מעניק, וכן למסור  יםדין וחשבון שוטף על השירות למועצהמסור י כי 4.11

אותו שלב. מבלי לגרוע מהאמור,  אתמיד בתום כל שלב דו"ח המסכם 

מיידית אם נודע לו על אירוע חריג או על כל חשש  מועצההספק ידווח ל

 הזמנים. ותלפיגור בלוח

 שירותים לקבלהבלעדי,  הפי שיקול דעת-, עלתרשאי שהמועצה לו ידוע כי 4.12

ספק לא לידי צד ג', ו-לשירותי הספק, בין בעצמו ובין על דומיםאו /ו זהים

או כלפי אחרים בגין האמור.  המועצהכלפי  הו/או טענ התביע כלתהיה  

מתחייב  –ידי צד ג' -את השירותים כאמור בעצמו ו/או עלהמועצה  הביצע

 יידרש. אםהספק לשתף עמם פעולה 

 זכויות יוצרים .5

פי -על הספקבלי לגרוע מחובות ו/או התחייבויות כלשהן המוטלות על  5.1

תהיינה  למועצההסכם זה, מוסכם בזה במפורש ובאופן בלתי חוזר, כי 

לפי הסכם זה, וכי לא  הספקמלוא זכויות היוצרים על התוכניות שהכין 

 שהופרו זכויות היוצרים שלו. הספקתישמע טענת 

מצהיר ומתחייב, כי כל מידע אשר יגיע לידיו עקב ההתקשרות עם  הספק 5.2

פי הסכם זה, לרבות, נוסחאות ו/או דו"חות ו/או נתונים ו/או -על המועצה

לויות מוצרים ו/או תמחירים ו/או כל מידע הקשור רישומים ו/או ע

 הקשור מידע כל או/ו, פוטנציאליים או/ובספקים ו/או בלקוחות, קיימים 

 רכושה תמיד ויהיה והינו סודי בעתיד גם ויהיה הינו המועצה של בפעילותה

 עקב ורק אך הספק של לידיעתו מועבר והוא המועצה של הבלעדי

 . זה בהסכם המועצה עם התקשרותו

 שימוש לעשות שלא, חוזר בלתי ובאופן במפורש, בזאת מתחייב הספק 5.3

 ללא כלשהו שלישי לצד לעיל האמור המידע את לגלות שלא וכן כלשהו

 .ובכתב מראש המועצה של הסכמתה

, שהיא סיבה מכל, זה הסכם של סיומו עםאו  הפסקתן או העבודות גמר עם 5.4

 כל של האורגינליים את למועצה הספק ימסור, זה הסכם ביטול לרבות

 ידי-על הוכנו אשר, האחרים המסמכים שאר וכל המפרטים, התוכניות

 כשהן, לעבודות בקשר הספק לידי שהועברו תכניות לרבות, הספק

 .בפועל העבודות ביצוע את כדבעי ומתארות, מעודכנות

 או, םהשלמת לאחר ודותבעב שינויים להכניס רשאית תהא המועצה 5.5

 להתנגד הזכות תהא לא ולספק בתכנון שינוי משום בהן שיהיה הוספות

 באמצעות ל"הנ השינויים את לבצע רשאית תהא והמועצה, ל"הנ לשינויים

 זכות תהיה לא ולספק, המוחלט דעתה שיקול לפי, בעיניה שייראה מי כל

 (.השינויים) ל"הנ העבודות בביצוע שהוא אופן באיזה להתערב
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 ומסמכים תכניות .6

 לפי, למועצה למסור הספק חייב, העבודות של ביצוען מהלך כדי תוך 6.1

 הזמן תוך, הספק ידי-על הוכנו אשר, והמסמכים התוכניות את, דרישתה

 .המועצה ידי-על שייקבע

 ימסור, כלשהן בנסיבות גמר לידי הובא זה כשהסכם או העבודות גמר עם 6.2

 כשהן תכנונו נושא המסמכים כל של אחת סדרה לפחות למועצה הספק

 .מעודכנות

זה  5.15.1כאי לכל תשלום בעד העבודות האמורות בסעיף ז יהיה לא הספק 6.3

או בעד עדכון החומר האמור במסגרתו, למעט החזר הוצאות מכוני 

 העתקות.

 פרסום .7

 רשאית תהא המועצה כי, חוזר ובלתי מפורש באופן הצדדים על מוסכם 7.1

, זה הסכם מכוח שיבוצעו לעבודות בקשר הספק של בשמו שימוש לעשות

 וזאת, המועצה של אחרים צרכים למטרת או/ו הפרויקט של פרסומו לשם

 .ל"הנ הפרסום ביצוע בטרם גמר לכדי זה הסכם הובא אם אף

 בכפוף.המקצועי פרסומו לצורך בעבודות שימוש לעשות רשאי יהא הספק 7.2

 .ג"המלובכתב מאת  מראשלאישור 

 יחסי הצדדים  .8

 אינם זה הסכם לפי ביניהם היחסים כי הצדדים בין בזה ומוסכם מוצהר 8.1

 מוכר בין, עבודהאו /ו שירות המספק לספק מזמין שבין יחס אלא יוצרים

 או אובדן לכל האחריות תחול הספק על רק וכי, שירותים וקונה שירותים

 מכוחו הבאים או וייד על המועסקים  עובדיו לרבות, למישהו שייגרם נזק

 .שירותים לספק מטעמו או

ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם  מוצהר 8.2

לפקח, להדריך, או להורות לספק או לעובדיו או למי מטעמו,  למועצהזה 

אלא אמצעי להבטיח  את קיום הוראות הסכם זה במלואן, ולספק 

 לא והם, המועצהלא תהיינה זכויות כלשהן של עובד  וידי-עלולמועסקים 

 או זה הסכם בקשר אחרות הטבות או פיצויים, תשלום לכל זכאים יהיו

 הפסקת או, זה הסכם סיום או ביטול עם בקשר או, פיו על שניתנה הוראה

 .שהיא סיבה מכל, זה הסכם פי על השירותים מתן

 הסכם במסגרת מטעמו שפועל מי וכל עובדיו לידיעת להביא מתחייב הספק 8.3

 .זה בסעיף האמור את זה

ו בביצוע ידי-עלהספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים  8.4
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הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או 

על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של 

הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף 

בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו 

סכמים אלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס על פי ה

הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, 

דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי 

 פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב. 

 8.48.4ם בסעיף לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמוריהמועצה  הויבח 8.5

הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק  ידי-עללעיל, בגין מי מהמועסקים 

 עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור המועצהאת 

ובלבד שהמועצה תודיע לספק אודות דרישה כאמור תוך זמן סביר לאחר 

לה ותאפשר לספק להתגונן מפניה, והכל מבלי לגרוע מזכויות שנודע 

 פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים.-פי הסכם זה ו/או על-המועצה על

 תשלוםותנאי  תמורה .9

בהצעת המחיר הזוכה  שהציע לאחוז השווה תשלם לזוכה תמורההמל"ג  9.1

 .  בניהה מעלות להסכם(  4המצורפת )נספח 

ההיקף הכספי הכולל  - איה בהסכם התמורהצורך חישוב ל" הבניה עלות"

של כל העבודות ההנדסיות נושא ההסכם שייחתם עם הקבלן המבצע של 

 מע"מ. ללא תוספתהפרויקט נושא המכרז )בניה חדשה ו/או שיפוץ נרחב( 

העלויות  בקשר לשירותים, לרבות הזוכהתכלול את כל הוצאות  התמורה 9.2

האמצעים הנדרשים לביצוע השירותים  בגין העסקת כוח אדם, העמדת

והפיקוח על  הצוות ניהולוכל הכרוך בהעסקתם,  היועצים שכר לרבות

 ..ולא תישא התייקרויות ו/או הצמדות למדד עבודתם

התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי  9.3

 המועצה.

 :מטהלאבני הדרך המפורטות התמורה תשולם לספק בהתאם  9.4

 שלב
 תיאור השלב

שיעור 
האחוז 

 מהתמורה
 18% תכנון מוקדם א
 10% תכנון סופי ב
עריכת המסמכים  ג

להיתר בניה, הגשה 
והשגת אישור 

 הרשות

9% 
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עריכת מערכת  ד
תוכניות כוללות 

, 1:20- 1:50לביצוע 
 D3מודל 

20% 

 - 1:5וגמר  פרטי בנין ה
, מסמכי מכרז 1:1

עד לקבלת ביצוע 
 מכרזהתוצאות 

וחתימת ההסכם עם 
 המבצע

20% 

 3% קבלת היתר בניה ן
פיקוח עליון עד  ז

 20% לקבלת תעודת גמר

סה"כ שרותי  
 100% התכנון

    

  

עד שתהיה יובהר כי עד לחתימת ההסכם עם הקבלן המבצע של הפרויקט ) 9.5

לעיל( תשולם התמורה כאחוז  9.19.1בסעיף  ידועה עלות הבניה כהגדרתה

מעלות ההיקף הכספי של העבודות נושא הפרויקט לפי אומדן מתכננים 

ויאושר על ידי מנהל הפרויקט או מי  ידי היועצים נושא המכרז-שייערך על

)שלב  התכנון המוקדםסיום שלב  עם, שתמנה המועצה מטעמה לצורך כך

 ."(אומדן מתכננים" -)להלן  א'(

לאחר , לעיל( 9.19.1בסעיף  ה)כהגדרתכאשר תהיה ידועה עלות הבניה  9.6

חתימת ההסכם עם הקבלן המבצע של הפרויקט יעודכנו אבני הדרך 

קיזוז /תוספת כך שיכללו , החל משלב ה' לטבלת אבני הדרך לעיל,לתשלום

 9.19.1לצורך התאמתם לסכום התמורה כהגדרתה בסעיף  הצורך במידת

 לעיל.

אם מסיבה כלשהי שתלויה במל"ג ו/או שאינה תלויה בה, לא ייחתם הסכם  9.7

מעלות  כאחוזיםו' -עם מבצע לפרויקט, ישולמו אבני הדרך בשלבים ה' ו

 לעיל.  9.59.5אומדן המתכננים כאמור בסעיף הבניה לפי 

שירותים  לקבלת המל"ג תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות 9.8

כגון ייעוץ כללי בנושאים בהם מתמחה הספק ו/או היועצים  נוספים

 הקבוע השעתי לתעריףבהתאם  התמורה תשולםבמקרה כזה  מטעמו.

 שירותים נותני עם התקשרות תעריפי" 13.9.0.2.1בהודעת תכ"ם ה

שתהיה  "("לחשכ תעריפי" למתכננים בעבודות בינוי )להלן: "חיצוניים

 .בתוקף במועד הזמנת השירותים

ישא בכל תשלום על פי הסכם זה או ת לשאת ולא תהיה חייבהמועצה לא ת 9.9

לכך במפורש במסגרת הזמנה  והתחייבה הסכימההנובע ממנו, אלא אם 

 .המועצהמפורטת מטעם 



 

48 
 

     חתימת המציע: _______________
  09/06/2022 –הבהרה  שאלות לאחר מעודכנים מכרז מסמכי 

את התמורה המגיעה לספק לפי מכרז זה כנגד חשבוניות.  תשלם המועצה 9.10

ימים מיום קבלת חשבונית  30החשבון ייבדק וישולם בכפוף לבדיקה בתוך 

 .במועצה

בגלל עיכובים בתשלום  המועצהלספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי  9.11

 התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

 "ג.מהמל"ג מיד כל סכום עודף שיקבל למלהספק מתחייב להחזיר  9.12

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים  9.13

, וכן 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 , כפי שיהיו מעת לעת. המועצהפי נהלי -פי כל דין ועל-כל אישור שיידרש על

נכה במקור מכל ת המועצהלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי,  9.14

תשלום לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור 

ע התשלום, אישור פי כל דין, אלא אם ימציא הספק, זמן סביר לפני ביצו-על

 תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

. הזמנות עבודה הזמנות של לקיומןיובהר, כי התמורה תשולם לספק בכפוף  9.15

 לא תשולם התמורה בגינן. - עבודה הזמנת ללאשיבוצעו 
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 ערבות ביצוע .10

כל התחייבויות הספק לפי הוראות הסכם זה במלואן, עם להבטחת מילוי  10.1

 ערבות בנקאית בלתי המועצההחתימה על הסכם זה יפקיד הספק בידי 

 תלויה צמודה לעליות במדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת ההסכם,

למשך  שתשמש כערבות ביצוע ₪(מאה אלף במילים )₪  100,000בגובה 

זה.  להסכם 7בנוסח נספח  ("ערבות ביצוע" -להלן )תקופת ההתקשרות 

 יודגש כי ערבות הביצוע תשמש גם להבטחת עמידת הספק בלוח הזמנים

ימים לאחר תום תקופת  30. תוקף הערבות יהיה לפי השירותים בהסכם

להחזיר למציע את ערבות  תרשאי תהא המועצהההתקשרות לפי ההסכם. 

לפי שיקול  לנכון לה שיראהתקופת ההתקשרות ככל  הביצוע בכל עת בזמן

 .דעתה

 כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות הבנקאית ו/או בהארכת תוקפה 10.2

 ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה, לפי העניין, יחולו על הספק וישולמו

 ידיו. -על 

 כדי לגרוע המועצהידי -ות הבנקאית הנ"ל ו/או במימושה עלאין במתן הערב 10.3

ו/או  הוראות כל דין לפיההסכם ו/או  לפי המועצהמחיוביו של הספק כלפי 

פי ל הלתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע ל המועצהבכדי לגרוע מזכויות 

 פי כל דין.לההסכם ו/או 

 במקרה של הארכת תקופת ההתקשרות או מימוש הערבות הבנקאית, כולה 10.4

 או חלקה, בין מחמת שהגיע מועד תום תוקפה וזו לא הוארכה וכן מכל

ערבות  ,ה, מיד עם דרישתלמועצהאחרת, הספק מתחייב להמציא  סיבה

 חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה.בנקאית 

לגבות מהספק כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שינוי המועצה תהא רשאית  10.5

ידי מימוש הערבות -כל דין, על לפיההסכם ו/או  לפימהספק  השיגיעו ל

 .ימים מראש 7בהודעה בכתב של  הבנקאית

 מוסכם בזה במפורש כי בכל מקרה שהספק לא ימלא אחר אחת או יותר 10.6

 לממש את הערבות תהא רשאית המועצהפי הסכם זה, למהתחייבויותיו 

 והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל טענה ולהגיש כל

 התנגדות כנגד מימוש הערבויות.

 די לגרוע מהתחייבויותיו של הספקמתן ערבות הביצוע או בחילוטה אין כב 10.7

ההסכם  , על פיהאו מסעדים אחרים הנתונים ל המועצהשל ה או מזכויותי

 ועל פי דין.
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  ההתקשרותהפסקת  .11

על אף האמור בכל מקום אחרת בהסכם זה, רשאית המועצה, בכל עת ומכל  11.1

 או ןכול, זההעבודות נושא סעיף סיבה שהיא שתראה בעיניה, להביא את 

 במתן צורך וללא לספק כך על בכתב הודעה ידי-על גמר לידי, ןמקצת

 . כאמור ההסכם גמר סיבת בדבר נימוקים

 .בהודעה נקוב שיהיה בתאריך ההסכם יסתיים – כאמור הודעה ניתנה 11.2

 תשלם, לעיל 11.111.1 סעיף להוראות בהתאם, גמר לידי זה הסכם הובא 11.3

 חלק אותו בעד, לתשלום האושר אשר, התמורה את הספק לידי המועצה

, סיום לידי ההתקשרות הבאת למועד עד בשלמות ביצע שהוא מהשירותים

 העניין לפי הכל, ביניים שלב כל לגבי התמורה ולפי  לעיל לאמור בהתאם

 שיקבע כפי, ביניים שלב לכל ביחס הספק שביצע העבודות של היחסי והערך

, וההוצאות ההפסדים, הנזקים כל של מלא לסילוק וזאת, המועצה ידי-על

 בלי וזאת, לעיל כאמור גמר לידי זה הסכם הבאת עקב לספק נגרמו אשר

 . זה בעניין תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא שלספק

 התמורה את יראו, זה סעיף נושא העבודות את לחדש המועצה תחליט אם 11.4

 חשבון על מקדמה כתשלום, ההסכם ביטול למועד עד לספק מהששול

 .העבודות חידוש בעקבות לספק להגיע העשוי התמורה שתהיה

 תהיהלגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי אם יחודשו העבודות, המועצה  בלי 11.5

 את דווקא לספק להציע חייבים יהיו ולא שהוא גורם כל להזמין שאיתר

 או/ו דרישות או/ו טענות כל תהיינה לא ולספק, העבודות ביצוע המשך

 .לכך בקשר פיצוי לשום זכאי יהיה לא והספק עבודות להמשך באשר זכויות

 לספק תגיע אשר, סכום תוספת או/ו טרחת שכר יתרת או/ו תמורה כל 11.6

 כל במסירת במפורש מותנית, בכלל אם, זה 1111 בסעיף המפורט במקרה

 בידי הוכנו אשר לשירותים מתייחסיםה, שהם וסוג מין מכל החומרים

 .המועצה לידי הספק

 שכר שולם ביצועו בעבור אשר, תכנוני חומר כל המועצה לידי ימסור הספק 11.7

 ידי-על שבוצעו, מחשב קבצי, מסמכים, השרטוטים כל, זה ובכלל, הטרחה

 העברתם לרבות, בחומרים שימוש כל לעשות רשאית תהיה המועצה. הספק

 .אחר ספק ידי-על טיפול להמשך

 הוצאות .12

העתקות אור, סמי אורגינליים, שקפים ועבודות פלוטר, הדרושים לשם  12.1

, לרשויות הספק למועצהידי -, כולל הפצתם עלהשירותיםביצוע 

יהיו כלולות בשירותים נושא המכרז על חשבון המוסמכות, או ליועצים, 
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 הספק.

 נאמנות ואחריות מקצועית .13

בנאמנות, במסירות וברמה מקצועית  השירותיםמתחייב לבצע את  הספק 13.1

גבוהה, והוא יהא אחראי לטיב העבודות, שהוכנו ו/או בוצעו על ידו ו/או 

 מי מטעמו. 

תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בביצוע  המועצהאין באישור  13.2

 את לשחרר בכדי, זה להסכם בהתאם הספק ידי-העבודות, אשר הוכנו על

 המועצה על להטיל בכדי בהם ואין, המלאה המקצועית מאחריותו הספק

 .האמורים המסמכים לטיב או/ו התוכניות לטיב כלשהי אחריות

, העבודות בביצוע חלק שייטול מי כל בפני לפעול בזאת מתחייב הספק 13.3

 משרדיירושלים,  עיריית, זה ובכלל, מפקחים, מתכננים, מבצעים, לרבות

, כנציגה המועצה לו שתורה מי כל וכן אחרים מוסדות נציגי, ממשלה

 זה בהסכם כמפורט, המועצה מאת לכך שקיבל מפורשת להסמכה בהתאם

 .הטוב שמה ועל המועצה מוניטין על לשמור וכן

 ובכפוף עם בתיאום זה הסכם פי-על פעילותו בביצוע לפעול מתחייב הספק 13.4

 .עובדיו של ובסיוע אישי באופןהאדריכל  באמצעות וזאת, המועצה לנציג

 אחריות  .14

 לטיב ובלעדית מלאה אחריות אחראי בלבד הוא כי בזה מצהיר  הספק 14.1

 או/ו האישורידי מי מטעמו. -ועל וידי-על ההתחייבויות ביצוע ואופן

 משחררים אינם, הספק התחייבויות לביצוע בקשר, המועצה של ההוראותי

 .להם בלעדית מאחריות הספק את

 או/ו למועצה שייגרמו ההפסדים או ההוצאות, הנזקים לכל אחראי הספק 14.2

 ביצוע עקב או בקשר"( הניזוק: "להלן) כלשהו שלישי לצד או/ו לעובדיה

ידי -על או/ו הספקידי -, עלבעקיפין או במישרין, זה הסכם לפי השירותים

 רשלנות של במקרה לרבות למחדליו או למעשיו הדין לפי אחראי שהספק מי

 . מחדל או

 שהספק נזקים בעד כלשהו סכום שלישי לצד לשלם חויבת המועצה אם 14.3

 בשיפוי הספק חייב יהיה, דין כלפי -על או/ו זה בהסכם כאמור להם אחראי

 כל לרבות, כאמור, לשלם תחויב המועצה סכום כל על המועצה לטובת מלא

 . זה בעניין למועצה שיגרמו וההוצאות ההפסדים

, האובדן סכום במלוא המועצה את ולשפות לפצות מתחייב הספק, בנוסף 14.4

 שנגרמו, לעיל כאמור, דיןפי -על הספק אחראי להם הפסד או נזק, פגיעה

 שהמועצה או/ו כלשהו שלישי לצד או/ו המטעמ לבאים או/ו למועצה
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 בקשר בהן הנשא שהמועצה הסבירות ההוצאות זה ובכלל, בגינם מהשיל

 כאמור הספק אחראי בגינם כאמור הפסד או נזק, פגיעה, אבדן בגין לתביעה

 תביעה כל אודות לספק בהקדם להודיע תמתחייב שהמועצה ובלבד, לעיל

 לספק ולאפשר למועצה שנודע לאחר סביר זמן תוך כאמור דרישה או/ו

 או/ו זה הסכםפי -על המועצה מזכויות לגרוע מבלי והכל, מפניה להתגונן

 .אחרים סעד או/ו תרופה לכל דין כלפי -על

הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק  הפר 14.5

או תנאי אחר מתנאי  1970 –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך 

, אזי בכל אחד ממקרים אלה, רשאית הפרק זמן סביר לאחר מתן הארכ

 לבצעאו /ו זה הסכם לבטל או  הספק עם ההסכם יוםק על לעמודהמועצה 

ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה  הבעצמ

על  המועצההספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות  ידי-עללהיעשות 

 .פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה

 ביטוח .15

לנזקים להם הוא יהיה אחראי בלי לגרוע מהתחייבויות הספק ומאחריותו  15.1

פי כל דין והסכם זה, הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם -על

זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק בלבד. כל 

דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק 

  לפני ההתקשרות בין הצדדים.

יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על  הספק 15.2

פי הסכם זה. הספק  מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה 

או דרישה כלפי המל''ג  בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם 

כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות 

 ביטוח.

ביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ה 15.3

"( אישור קיום ביטוחים)להלן: " 5 כנספחובאישור קיום ביטוחים המצורף 

אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, הנם מזעריים ואין בהם משום 

להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על  האו מי מטעמ "גהמלאישור של 

לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על  הספק יהיה

 ולצד שלישי. "גלמלמנת למנוע הפסד לו, 

לא נועד לצמצם   בהסכם זה םמובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשו 15.4

התמציתי של אישור קיום ביטוחים  התוכןאת התחייבויות על פי ההסכם, ו

הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח 
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יהיה ללמוד דרישות אלו  הספקלגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. על 

ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות 

 וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או הפר הספק  15.5

לנזקים שייגרמו למל''ג  באופן מלא הספק אחראי  יהאת זכויות המל''ג, יה

, הובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפי

 והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המל''ג  כל טענה כאמור.

ראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים הספק לבדו יהיה אח 15.6

 שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המל''ג על הסכם  14 15.7

זה, ימציא הספק למל''ג את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן 

ידי חברת -זה כשהם חתומים על נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם

 ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים  14 15.8

ו/או בפוליסות, ימציא  הספק למל''ג  אותם שוב כשהם מתוארכים 

 לתקופת ביטוח נוספת.

קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור  15.9

לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, 

בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, 

והמצאתם לידי המל''ג  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המל''ג  אחריות 

 טוח.כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הבי

לבדוק את אישור  תהיה רשאיתמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל''ג   15.10

לעשות כך .  תהיה חייבתהפוליסות אך לא  תמציתביטוחים ו/או הקיום 

אינה  ה, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המל''ג  או מי מטעמספקלמען הסר 

 פוטרת את הספק מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.

לבקש מהספק לשנות  תהיה רשאיתמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל''ג   15.11

או לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם 

להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור 

המל''ג   לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על 

 אחריות כל שהיא.

יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי  הספק 15.12

, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, המל''גלדרישות 

 "ב.וכיוכתובות, מידע עסקי סודי 
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מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע  15.13

המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי 

 שא הספק על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.יי

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא  15.14

מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות 

 הפוליסה. 

או דרישה ו/או תביעה כנגד המל''ג הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/ 15.15

בגין נזק שהיא זכאי לשיפוי ) או שהייה זכאי אלמלא  הו/או הבאים מטעמ

תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר 

בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות 

 ון לספק.לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזד

הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו:  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.  15.16

 ביטוח אחריות מעבידים. ביטוח אחריות מקצועית.

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות  15.17

העצמיות יחולו על הספק.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף 

, הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק המטעמ כלפי המל''ג  והבאים

בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי 

מבטחי המל''ג  והביטוח של הספק הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך 

רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי  ביטול חריגעל ידי המל''ג . 

בטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום לפגוע בזכויות המ

. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא צפוי.-פתאומי תאונתי ובלתי

תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או  60בדואר רשום לידי המל''ג לכל הפחות 

 פגע בזכויות המל''ג  לקבלת שיפוי.מחדל של הספק בתום לב לא ת

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום  15.18

אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. דיבה, ו מרמהפתאומי. 

השמצה והוצאת לשון הרע. פגיעה בפרטיות. אובדן השימוש ועיכוב עקב 

 אובדן מידע ומסמכים.  נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה.

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: 15.19

". מועד תחילת הכיסוי רטרואקטיביתסעיף "תקופת ביטוח  15.19.1

מיום ההתקשרות בין המל''ג    לא יהיה מאוחרהרטרואקטיבי 

 לבין הספק.

 6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של  15.19.2

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה 
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מרמה או אי תשלום ע"י הספק, ובתנאי שאין ביטוח אחר 

המכסה את חבות הספק  באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה 

 שפקעה.

ביטוחי בגין:  הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי 15.20

למעט תביעה כנגד מי שחייב  לאומי לביטוח המוסדתביעות שיבוב של 

בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת 

ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש 

 בבעלות המל''ג. שימוש במכשירי הרמה.

ריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' הפוליסות )מלבד אח 15.21

 או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

 הרחבי שיפוי: 15.22

הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת  15.22.1

למעשה ו/או טעות ו/או  השיפוי לטובת המל''ג בגין אחריות

מחדל של הספק ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב 

וח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי הביט

המבוטח בנפרד. פוליסות אחריות מקצועית לא תכלול כיסוי 

 בגין תביעות הספק כלפי המל''ג.

חשב תביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המל''ג באם  15.22.2

 של עובדי הספק. הכמעביד

לתקופת גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ו 15.23

ביטוח ₪.  1,000,000 –הביטוח וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 -. ביטוח אחריות מקצועית הספק של הפוליסהאחריות מעבידים, כפי 

4,000,000 .₪ 

ו/או לערוך  הספקככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  15.24

הנוסף ו/או  ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך הספק את הביטוח

 המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

לספק  אחריות על פי  קייםביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד  15.25

 כל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת  15.26

ההסכם, מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל 

ו ותקנותיו. על הספק חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא צווי

כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק 

 לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
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הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע  15.27

על המל''ג חבות כל שהיא.  מחיובי הספק לפי הסכם זה, או כדי להטיל

לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי 

ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המל''ג  שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא 

נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט המל''ג ( 

 מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של  הפרה של 15.28

 ההסכם.

 קיזוז .16

לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק כל סכום אשר  תהיה רשאית המועצה 16.1

 מהספק לרבות בגין הסכמים אחרים קיימים ביניהם. למועצהמגיע 

 המועצה ודיעתלקיזוז לפי סעיף זה,  השימוש בזכות המועצהעשה תבטרם  16.2

 לערוך קיזוז. הבדבר כוונת, מראש םמיי 14 ,לספק בכתב

או /ו ניכוי, לקיזוז המתייחס סעיף בכל אחרת האמור אף ועל, מקרה בשום 16.3

, לקזז, לעכב רשאי יהא לא הספק, שהוא חוק או הסכם בכל הכלול עיכוב

 הוראות פי על( לשלם עליו)אם  לשלם שעליו מאלה כלשהו סכום לנכות

 .זה הסכם

 המחאת זכויות  .17

מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות  17.1

מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא 

המחאה או הסבה של  המועצה ה. אישרהמועצהאישור מראש ובכתב של 

זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא 

בדבר  המועצהלשחרר את הספק מאחריותו כלפי  המועצהישור יהיה בא

  הוראות הסכם זה.

 מידע; איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים ואבטחתשמירת סודיות  .18

 6 נספחבנוסח  סודיות  רתלשמי התחייבות על לחתום מתחייב הספק 18.1

להסכם זה שיהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הספק מתחייב כי כל גורם 

שיועסק מטעמו של הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת 

 ניגוד עניינים בהתאם להוראות מפרט השירותים.

: הספק ומי מטעמו מצהירים בזה שידוע להם כי מידע מידע פרסום אי 18.2

לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, אין  המועצה ידי-עלשיימסר לו 

בתום השימוש. ההתחייבות לשמירת  למועצהלפרסמו, ועליו להחזירו 
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 הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

: הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או סוד שמירת 18.3

שר הגיעו אליו בקשר או בעת להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או  ידיעה א

ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 

, שעניינם איסור ועונש על מסירת 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118-ו 91

בעל חוזה, לרבות קבלן, עם גוף מבוקר כמשמעותו  ידי-עלידיעות רשמיות 

 .1958 -תשי"ח  ,בחוק מבקר המדינה

 באשר המועצה והוראות דין לכל להוראותהספק מתחייב לפעול בהתאם  18.4

ותקנות  1981-חוק הגנת הפרטיות תשמ"אל בהתאםלאבטחת המידע וכן 

 וכל דין, 2017-גנת הפרטיות )אבטחת מידע( תשע"זה

 ,הפרטיות הגנת חוק הוראות את מכיר הוא כי ומאשר מצהיר הספק 18.5

 חוק ומכל זה מחוק כמתחייב ויפעל יעשה והוא ותקנותיו 1981-א"התשמ

 .הספק ברשות שימצא המידע של לשמירתו הנוגע אחר

 :אשר מידע על תחול לא הסודיות חובת 18.6

 .הסודיות חובת ללא לגלוי קודם הזוכה בחזקת מצוי היה 18.6.1

 .סודי במידע שימוש ללא עצמאי באופן פותח 18.6.2

 .סודיות חובת ללא' ג צדידי -על וכהלז נמסר 18.6.3

או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות  הינו 18.6.4

 .המועצהשל 

, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית רעיונות 18.6.5

ואשר נשמרו בזיכרונם  המועצהשל הזוכה  הכלולים במידע של 

 .של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה

 .שיפוטי לצו בהתאם לגלותו הזוכה על 18.6.6

כל חומר שקיבל ממנו בעת  למועצהמתחייב להחזיר  ספקה 18.6.7

ביצוע השירותים בהסכם זה עם סיום מתן השירותים ולא 

 יאוחר משבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.

, ובלבד שלא יהיה בכך המועצההספק רשאי לתת שירותים לאחרים זולת  18.7

לבין עיסוקיו האחרים או  למועצהמשום ניגוד עניינים בין מתן השירותים 

כל פגיעה בחובותיו לפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן השירותים לאחר 

נתונה לשיקול  למועצהיוצרת או עלולה ליצור פגיעה במתן השירותים 

 .המועצההבלעדי של  הדעת

הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת  18.8
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צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים , לא יתקיים )ולא המועצהההתקשרות עם 

פי הסכם זה ובין -לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על

"(. "ניגוד ניגוד ענייניםקשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים )להלן: "

 עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. 

ק ו/או מי מטעמו, הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספ 18.9

העלולים להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד 

עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה, 

פי ההנחיות -ולפעול על המועצהיהיה עליו להודיע על באופן מיידי לנציג 

 שיקבל.

 כל, בעקיפין או/ו במישרין, לקבל או/ו ליתן או/ו להציע לא מתחייב הספק 18.10

 במישרין, להשפיע במטרה, ערך בעל דבר כל או/ו כסף או/ו הנאה טובת

 מי או/ו המועצה של מחדל או/ו מעשה או/ו החלטה על, בעקיפין או/ו

 גורם כל או/ו שלהם עובד או/ו מהם מי אצל משרה נושא של או/ו מטעמה

 .ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו ההתקשרות להליך בקשר אחר

  ההסכם פסקתה .19

הבלעדי,  הלהפסיק הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעת תרשאי תהא המועצה 19.1

. מראשימים  60ואף ללא סיבה כלל, בהודעה בכתב של מכל סיבה שהיא 

 את ומקצועי מלא באופן למלא הספק על, ההתקשרות לסיום שעד בתקופה

 המוטל וכל, השירות אספקת, העבודה נהלי, ההתחייבויות, התנאים כל

 .  המכרז תנאי פי על עליו

להפסיק את  תרשאי המועצהא תהלעיל,  19.119.1למרות האמור בסעיף  19.2

, המועצהאו במועד שייקבע בהודעת  לאלתרההתקשרות עם הספק 

 להלן:  בהתקיים לפחות אחד  מהתנאים  המוגדרים 

 תרשאי האת המועצההספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.  19.2.1

הבלעדי לאפשר לספק לתקן  הדעת שיקולפי -על( ת)אך לא חייב

 .המועצהאת ההפרה בפרק הזמן הנקוב בדרישת בכתב מאת 

הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב  19.2.2

נכסי הספק או על נכסים מהותיים של הספק ו/או נכסים 

הדרושים לספק לצורך מתן השירותים, ובלבד שהעיקול 

 )שלושים( ימים מיום הטלתו. 30תוך האמור לא הוסר 

במקרה שימונה לספק כונס נכסים זמני / קבוע  מפרק סופי /  19.2.3

 למועצהזמני לעסקי או רכוש הספק. על הספק להודיע  מיידית 

 על מינוי כונס הנכסים/המפרק כאמור לעיל.
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הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אחרת  19.2.4

את ההסכם ו/או את זכויותיו על פי ההסכם, במלואן או 

 מראש ובכתב.  המועצהבחלקן, ללא אישור 

הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי  19.2.5

 יכולת פירעון.

 .קלון עימה שיש בעבירה בפלילים הורשע שהספק במקרה 19.2.6

נתן צו הקפאת הליכים לספק. על הספק להודיע מיידית יי אם 19.2.7

 בדבר מתן הצו כאמור. למועצה

 הספק הסתלק מביצוע ההסכם.   אם 19.2.8

 הזמן בפרק זאת הסדיר ולא, מפר כתאגיד הוכרז הספק אם 19.2.9

 .המועצהידי -על לו שניתן

 עניינים ניגוד של במצב מצוי מטעמו אחר גורםאו /ו הספק אם 19.2.10

 .השירותים מתן עם בקשר

הספק חדל לנהל עסקיו או לספק שירותים כדוגמת  אם 19.2.11

נושא המכרז או אם הספק נקלע למצב המונע ממנו  השירותים

 להמשיך בפעילות סדירה.

מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו, על מנת לצמצם את  הספק 19.3

 כתוצאה מסיום הסכם ההתקשרות. למועצההנזק שעשוי להיגרם 

לידי סיום כאמור, יהא הספק זכאי לתשלום רק במקרה שיובא ההסכם  19.4

, ומעבר לכך לא יהא ההסכם סיום למועד בגין השירותים שניתנו בפועל עד

 .מהמועצההספק זכאי לכל תשלום ו/או  פיצוי נוסף 

 שונות .20

בכל הקשור לנושאים  הייחודיתהצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט  20.1

או בכל תביעה הנובעת  ונספחיוהסכם זה לעים או הקשורים גוהעניינים הנו

העניין בעיר ירושלים  מבחינתמהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים 

 ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה  20.2

 או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

הצד או  ידי-עליו ייעשה בכתב וייחתם שינוי בהסכם זה ו/או בנספח כל 20.3

 הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי.

 מסוים במקרה  זה הסכם של שהוא כל מתנאי לסטות מהצדדים מי הסכמת 20.4

 לכל שווה גזירה ממנו ילמדו ולא תקדים תהווה לא מקרים בסדרת או
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 .בעתיד אחר מקרה

 המוקנות מהזכויות שהיא כל זכות, באיחור אכף או  מהצדדים מי אכף לא 20.5

 לא, מקרים בסדרת או מסוים במקרה, הדין מכוח או זה הסכם פי על לו

 .שהן כל אחרות זכויות או אמורה זכות על ויתור בכך יראו

נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש  הסעיפיםכותרות  20.6

 לפרשנות ההסכם.

 הודעות .21

 הינן כמפורט בראש ההסכם. והמועצהכתובות הספק  21.1

פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה -הודעות על 21.2

שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם  48ונמסרו ביד, ותוך 

כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף  -נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל 

 לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם

  : החתום על באנו ולראייה 

 

_______________________                  __________________________ 

 הספק                                                                 המועצה                      
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 ביטוחים קיוםאישור  – 5נספח
 

 

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
האישור__________  

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. 
ר זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין המידע המפורט באישו

וח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביט
במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  

מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

שם:  המועצה להשכלה 
 גבוהה 

 שם: 
 

אספקת שירותי 
אדריכלות, תכנון, 

ייעוץ, פיקוח וליווי של 
עבודות בינוי ושיפוצים 

 לפי צרכי המועצה

מזמין שירותים☒  
 

 ת.ז./ח.פ.
5005000798 

 ת.ז./ח.פ. 
 

, 43מען : ז'בוטינסקי 
 ירושלים

 מען

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת  – 302 ₪ 1,000,000   ביט  צד ג'  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 

 האישור
ראשוניות – 328  
רכוש מבקש  – 329

ג'האישור ייחשב כצד   
אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪    ביט 
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח
ראשוניות – 328  

אחריות 
 מקצועית

אובדן מסמכים – 301 ₪ 4,000,000      
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין  – 321

או מחדלי מעשי 
מבקש  -המבוטח 

 האישור
מרמה ואי יושר  – 325

 עובדים
שיהוי עקב \עיכוב – 327

 מקרה הביטוח
ראשוניות – 328  
 6תקופת גילוי  – 332

 חודשים
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 
 ג'(:המתאים כפי המצוין בנספח 

 מהנדס, אדריכל, הנדסאי  - 040
 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה  - 085

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול האישור

 חתימת האישור
 המבטח:
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 סודיות על לשמירה התחייבות - 6 נספח

 לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין המועצה להשכלה גבוהה לבין הספק, האמצעות מורשי הוסבר

החתימה מטעמו הח"מ, יתכן כי אקבל לאחזקתי או יבוא לידיעתי מידע או ידע כלשהו לרבות תכתובת, 

חוות דעת, חומרים, תכניות, מסמכים, רישומים, שרטוטים, סודות מסחריים/עסקיים ו/או ידיעות 

הגעה  מסוגים שונים, שאינם מצויים בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתם תשמש כ"קיצור דרך" לשם

 או אלקטרוני אחסון באמצי, בתעתיק לרבותלמידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, 

, האמור מכלליות לגרוע בלי אך, לרבות, עקיף ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל

( מידע שהיה מצוי בחזקת הזוכה 1יובהר כי מידע אינו כולל: ) "(.המידע"חות )להלן: "ודו מסמכים, נתונים

-( נמסר לספק או לח"מ על3( פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע; )2קודם לגלוי ללא חובת הסודיות; )

הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של ) 4ידי צד ג' ללא חובת סודיות; )

ות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הספק  הכלולים במידע ( רעיונ5)-המועצה; ו

 של המועצה ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הספק שהיו בעלי גישה למידע.

שהיא לכל אדם או גוף כלשהם  צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר

כים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המועצה המוסמך מראש ובכתב מלבד לנציגי המועצה המוסמ

 ;1977-לחוק העונשין, תשל"ז 118עלול לגרום למועצה או לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

 :כדלקמן גבוהה להשכלה המועצה כלפי מתחייב"מ הח אני, האמור נוכח

 .הימנה נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 .ממנו הנובע או הקשור כלאו /ו המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

 ובכפוף, השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

 לאמור ובכפוף שלא אחר עצמי שימוש לכל או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא, לעיל לאמור

 וכן, לעיל לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא, לעיל

 .המידע את, שהן אופן או דרך בכל, לנצל לאחרים לאפשר או לגרום לא

 לאחר או הספקידי -על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב אני, לעיל האמור בכלליות לפגוע ובלי .4

 לא, בעקיפין ובין במישרין בין, המידע את לקבל כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא מכן

 או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר, לפרסם

 .שהוא כל לצד, עקיף ובין ישיר בין, דבר או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל

פי כתב התחייבות -אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על לנקוט .5

 זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

חובה  לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות להביא .6

 זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 
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 חתימת המציע: _______________

 לכם ייגרמו אשר, סוג מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כלפי -על כלפיכם אחראי להיות .7

 כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בים וזאת, זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או

 .אחרים עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

 השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 או השירותים מתן גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע או לכם

 או כאמור חומר כל שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני, כן כמו. המועצה עבור שהכנתי חומר

 .המידע של

 נפרדת תביעה זכות למועצה תהיה, למועצה השייך כאמור מידע ושאגלה זו התחייבות שאפר מקרה בכל .9

 .לעיל הסודיות הפרת בגין כלפי ועצמאית

 מהווים לאחר מסירתו לרבות זו התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני .10

 .1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת וחוק 1977-"זהתשל, עונשין חוק לפי עבירה

 התחייבות הוראות כל יחולו, שהיא דרך בכל יתקבלו אשר, המידע של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .11

 .זו

-על למועצה המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .12

 .ההסכם לרבות הסכם או דין כלפי 

 

 החתום על באתי ולראיה

 

 : ______________חתימה.ז: _______________ ת: _______________ מלא שם
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 חתימת המציע: _______________

 עניינים מניגוד להימנע התחייבות: הנדון

 

 התקשרותי במסגרת כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר. ______________ ז.ת__________________,  מ"הח אני
 "(:ההסכם" :להלן)אספקת שירותי ניקיון ל' __________ מס בחוזה מועצהה עם

 עם עניינים ניגוד של במצב מטעמי מי או אותי להעמיד עלולים אשר מחדל או/ו פעולה מכל להימנע מתחייב אני .1

 העבודה עם בקשר או/ו בגין עניינים לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד העלול באופן או/ו מועצהה של ענייניה

 .ההסכם שאונ

 לניגוד חשש של במצב להימצא עלול אני שבשלהם מצב או נתון כל על מידי באופן מועצהל להודיע מתחייב אני .2

 מניעת לשם מועצהה להוראות בהתאם לפעול מתחייב ואני האמורים המצב או הנתון לי היוודע עם מיד עניינים

  .יםהעניינ ניגוד

 בגין מטעמה מי או מועצהה כלפי שהוא וסוג מין מכל תביעות או טענות כל לי תהיינה לא כי ומתחייב מצהיר אני .3

 .כאמור עניינים ניגוד מניעת עם בקשר מועצהה של החלטה כל

 בקשר התחייבויותיי בביצוע חלק שייטלו המקצועיים הגורמים ואת מטעמי העובדים כל את להחתים מתחייב אני .4

 עניינים מניגוד להימנע מתחייבים הם כי, עניינים ניגוד להם אין לפיה זו להצהרה זהה ההצהרה על ההסכם עם

 .לכאורה עניינים ניגוד לניגוד חשש כל על, מיידית, לי להודיע מתחייבים וכן בעתיד

 חשש" של למצב להוביל העלול אירוע כל גם פירושו" עניינים ניגוד" זה התחייבות כתב שלעניין בזאת מובהר .5

 . עניינים לניגוד פוטנציאל בעל או" עניינים לניגוד

, לנכון שתמצא צעד בכל לנקוט זכותה על שומרת המועצה, דיווח מתן איאו /ו כוזב דיווח של במקרה כי לי ידוע .6

 .המלא דעתה ושיקול מועצהה נהלי, הדין להוראות בהתאם והכל

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

________________________________ 

 חתימה              תאריך
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 חתימת המציע: _______________

 ערבות ביצוע - 7נספח 

 בנקאית ערבות

 [או לקיום הסכם לביצוע]

 לכבוד 
 המועצה להשכלה גבוהה

 
 א.ג.נ.,

 
נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל לבקשת ..........................................., א .1

"(, שתדרשו מאת סכום הערבות" -)להלן שקלים חדשים( ₪ ).................. ........ של 
המועצה להשכלה לביצוע הסכם עם בקשר  "(,הספק" - )להלן............................................ 

לשירותי תכנון כוללני  02/2022שלבי מספר -מכרז פומבי דובמסגרת  מיום ..................... גבוהה
 .עבור המועצה להשכלה גבוההושיפוצים  )אדריכלות והנדסה( לעבודות בינוי

 

עת מתפרסם מ)עליות בלבד( הלמדד המחירים לצרכן שולם בתוספת הפרשי הצמדה כום הערבות יס .2
המדד " :הבאיםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה  דיי-לעלעת 

המדד יה יה -" המדד החדש"-ו ..............יום שהתפרסם ב ........מדד חודש  יהיה -" היסודי
במועד קבלת הדרישה אם  .כתב ערבות זהקבלת דרישתכם לפי  לפנישפורסם לאחרונה האחרון 

סכום השווה למכפלת ביתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 
במדד היסודי. אם המדד  וחלוקתו מדד היסודי בסכום הדרישהבין ההחדש לבין המדד שההפרש 

יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא החדש 
 גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע. -לעניין כתב ערבות זה "סכום הערבות"  הפרשי הצמדה.

 
דרישתכם, כל  קבלתימים מתאריך  15-, אנו נשלם לכם לא יאוחר מלפי דרישתכם הראשונה בכתב .3

מבלי להטיל עליכם חובה בתוספת הפרשי הצמדה, סכום הערבות ל עדסכום הנקוב בדרישה ו
 הספק.להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  ,)כולל( בלבד...................... ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 ומבוטלת.
 
לא במען: ......................................, בכתב  אצלנוצריכה להתקבל  הערבות זכתב כל דרישה לפי  .4

 לעיל.  3קוב בסעיף יאוחר מהתאריך הנ
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 
 
 

 ד רב,כבוב
 
 
 

 בנק .................................... בע"מ      
 סניף ......................... )מס' ..........(     


