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 כללי .1

מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה  הגוף הממונה על התוויית ההינהמועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(  .1.1

והוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )ות"ת( אחראית על תכנונה  ,בישראל

  ."(המועצה)להלן: " של מערכת זו ותקצובה

רישום  אספקת שירותימסגרת ל הסכםהתקשרות בהמועצה פונה בזאת לקבלת הצעות ל .1.2

בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים הכל  ,"(םשירותיה" :)להלן ושירותים נלוויםפרוטוקולים 

' טכנספח מכרז חוברת הבהסכם המצורף ללרבות מכרז, חוברת הלהלן ובמסמכים המצורפים ל

 "(. ההסכם" :)להלן

יכונו המציעים  מציעים זוכים, כמפורט במסמכי מכרז זה )להלן 3עד ב לבחור המועצה בכוונת .1.3

 ."(הזוכה המציעהזוכים: "

 להלן.  1414 אופן בדיקת ההצעות מפורט בסעיף -מחיר  100% -ההצעות יבדקו לפי מחיר ההצעה  .1.4

 

 המבוקשים השירותים -פרק א' 

 השירותים המבוקשיםתיאור המכרז ו .2

בנושא קידום ההשכלה שונים דיונים והועדות מטעמה המועצה  יימתבמסגרת תפקידיה מק .2.1

דיונים אלו  ועוד. ,פרויקטים שונים תכנון וביצוע מדיניות, בעניינילרבות בישראל,  ההגבוה

  פרוטוקול מוקפד, כפי שיפורט להלן.ועריכה של דורשים רישום 

ובכלל  המכרזלמתן כלל השירותים המפורטים במסמכי המועצה לקבל הצעה  מעוניינת ,לצורך כך .2.2

שירותי הקלדה ועריכת פרוטוקולים עבור הישיבות המתקיימות  ,שירותי רישום פרוטוקוליםזה 

)להלן ביחד:  הבלעדיעפ"י שיקול דעתה ו במועצה וועדותיה, כפי שיידרש על ידי המועצה מעת לעת

 ."(השירותים"

רישום הפרוטוקולים נדרש ברוב המקרים בשפה העברית, אך לעיתים גם יידרש תרגום יודגש, כי  .2.3

 . להלן 77כמפורט בסעיף  ,לשפה האנגליתשל הפרוטוקולים מקצועי 

, בנות כשעה עד בחודש ישיבות 15-כ שלהיקף מוערך הנדרשים יינתנו ביחס ל הרישום שירותי .2.4

  ואין בו כדי לחייב את המועצה בכל דרך שהיא., מובהר בזאת כי מדובר באומדן בלבד .שלוש שעות

 גם את השירותים הבאים:  ,יכללו השירותים הנדרשים במכרז, בין היתר ,בכלל זה .2.5

בשיטת  כי כתיבת הפרוטוקולים הנדרשת הינה יובהר, הקלדה בזמן אמת של הישיבות; .2.5.1

, וכן ("דבר בשם אומרו" כלומר,) רישום המשקפת את עיקרי הדברים שנאמרו בדיונים

 שנכחו בדיון.  ריכוז והטמעה של כל ההערות מכל המשתתפים

 .עריכה, עיבוד והגהה של פרוטוקול הדיון .2.5.2

 מטלה מובהר כי , ככל שיידרש.נציג המועצההטמעת התיקונים וההערות כפי שיועברו ע"י  .2.5.3

 .המועצה נציג סופי של ק לאחר הטמעת השינויים וקבלת אישורר מהשהסתיי וחשב לכזתי
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במסמכי המכרז  ם לאמורכל פעולה נוספת הנדרשת לצורך מתן השירותים, הכל בהתא .2.5.4

  על נספחיו וטופס הצעת המחיר.ההסכם והוראות 

ובמקרה כאמור השתתפות במספר ישיבות במקביל, תידרש יודגש כי בחלק מן המקרים  .2.5.5

הנדרש, לרבות  ישיבותלמספר ה יםים הנדרשלספק את השירותהזוכה  יידרש המציע

 לצורך מתן השירותים. הנדרשהעמדת מספר אנשי הצוות 

תוספת תמורה להמציע הזוכה לא יהיה זכאי , ומבלי לגרוע מהאמור לעיל למען הסר ספק .2.5.6

, ותהישיב י, למידת נושאותלרבות הכנה לקראת הישיב ,ביצוע פעולות מקדימותבגין 

 .וכיוצ"ב עריכת תיאומים

, לפי שיקול דעתה להורות למציע הזוכה ות"(אופציזכויות ברירה )"למועצה קיימת  .2.5.7

, הישיבות של תמלול מלאלספק שירותי קצרנות וכתיבה בשיטת סטנוגרמה, או  הבלעדי,

 נפרדתבתמורה  או להזמין שירותים נוספים של הקלטה ותמלול ישיבות במידת הצורך

  ידי המועצה. -על מראש אשר תאושר

ם יההיקף השירותים, מועד, כי מובהרלהלן  44 בסעיף כמפורט - התקשרות מסגרת .2.5.8

ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  המועצהומאפייניהם )אם בכלל(, ייקבעו על פי צורכי 

, בהיקף כלשהו ו/או כלשהם שירותים מהמציע הזוכהאינה מתחייבת להזמין  המועצה

יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שהמציע הזוכה במועדים מסוימים, אם בכלל, וכל זאת מבלי 

 שיפוי, מכל מין וסוג בקשר לכך.

 מידע נוסף על אופן קבלת השירותים הנדרשים: .2.6

 מותימתקי ויתר הישיבות, ירושליםמשרדי המועצה בבמתקיימות הישיבות מרבית ככלל,  .2.6.1

ועל רושם הפרוטוקול  (זוםופן מקוון )כגון ישיבות באתתקיימנה לעיתים  ברחבי הארץ.

 בחיבור מרחוק למערכת תקשורת לפגישות בריבוי משתתפים.  המטלהיהיה לבצע את 

 בהיעדר הוראה אחרת מהמועצה, אופן מתן השירותים יהיה כדלקמן:  .2.6.2

מטעם איש צוות המועצה תזמן מראש את המציע הזוכה לישיבה הרלוונטית, ו .2.6.2.1

ש על ידי ר, או באופן מקוון, כפי שיידה זו באופן פיזיהמציע הזוכה ינכח בישיב

 . המועצה

, לאחר שעברה עריכה והגהה על טיוטה ראשונהבדוא"ל  ישלח המציע הזוכה .2.6.2.2

 .קיום הישיבה ממועד עבודה לא יאוחר משני ימילגורמים הרלוונטיים  ,ויד

בסמוך  מציע הזוכהיימסר ליבה הגורמים הרלוונטיים ביחס לכל ישמידע על 

 ; למועד קיום הישיבה

 ישלחו ,רכז את כל ההערות שיתקבלו ביחס לטיוטה ששלחי המציע הזוכה .2.6.2.3

 משנילא יאוחר הגורמים הרלוונטיים, טיוטה סופית של הפרוטוקול לאישור 

 . ל הגורמים הרלוונטייםלקבלת ההערות מכ ממועד עבודה ימי

לאחר קבלת אישור סופי של נציג המועצה  מה רקשהסתיי וחשב לכזת מטלה .2.6.2.4

 ביחס למטלה זו.
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 בלוח זמנים צפוף.המציע הזוכה ואנשי הצוות מטעמו ידרשו לעמוד  .2.6.3

במקרים יוצאי דופן, כאשר יש מניעה מהותית מהמציע הזוכה לספק את השירותים  .2.6.4

מראש המועצה לבקש את אישור נציג מוטלת עליו החובה  ,יחס לישיבה מסויימתבבעצמו 

ספק את השירותים המבוקשים י אשר, הישיבה בלבד מחליף מטעמו לצורך אותהלאתר 

בטרם הגעה לישיבה לצורך ביצוע  .די המועצה-ואשר יאושר מראש על באופן משביע רצון

כתנאי  חתום על נספח שמירה על סודיות וניגוד הענייניםלהמחליף יידרש השירותים, 

 . למתן השירותים

במהלך או יותר פעמים  3, זומןאליה  בישיבה לא ינכחהזוכה המציע במקרה בו מובהר, כי  .2.6.5

מועצה ה רשאיתתהיה  ,אשר תימנה ממועד ההיעדרות הראשון חודשים 6תקופה של 

בנסיבות אלו תהיה לבטל את ההסכם עם המציע הזוכה בלא צורך בהודעה מוקדמת. 

 . להלן 55כמפורט בסעיף  לכשיר הבא אחריוהמועצה לפנות רשאית 

 תקופת ההתקשרות  .3

 על ההסכם המועצהחתימת החל מיום  ,ודשיםח 12 הנה למשךהראשונה תקופת ההתקשרות  .3.1

  "(.תקופת ההתקשרות הראשונה" )להלן:

, תיחשב פרוטוקולים השלושלרשום המציע הזוכה ידרש בה  ת מתן השירותיםתקופכי מובהר,  .3.2

תקופת הניסיון המועצה לא תהא שביעת שבתום "(. במידה תקופת הניסיון)להלן: " תקופת ניסיון

ההתקשרות עימו תיפסק כי  לוהמועצה תהא רשאית להודיע  - המציע הזוכהרצון משירותיו של 

בנסיבות אלו תהיה רשאית המועצה לפנות לכשיר הבא , והזוכים בהליך זהמרשימת והוא יוסר 

 להלן. 5אחריו כמפורט בסעיף 

 5עד של לתקופה או לתקופות נוספות, תקשרות ההתקופת נתונה האופציה להאריך את  מועצהל .3.3

זכות )להלן: " בהתאם לשיקול דעתה , לרבות תקופת ההתקשרות הראשונה,שנים בסה"כ

בכפוף לרבות "(. המועצה תהיה רשאית לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה, הברירה

זה, בכפוף לצרכיה, מכרז למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בפועל בהתאם להוראות 

 למכרז זה. 'טנספח  -לתקציבה, להוראות כל דין ולהוראות ההסכם 

 מסגרת הסכםוהתקשרות במספר הזוכים  .4

 השירותיםמסגרת למתן שירותים, ועל כן מספר, אופי והיקף  הסכםהינו להתקשרות בהליך זה  .4.1

  .אשר יוזמנו במסגרת ההליך אינו ידוע

הצעות זוכות, כאשר  3המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי עד  .4.2

ר תהיה המועצה מובהר כי מספר הזוכים נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ובמקרה כאמו

רשאית, אך לא חייבת, לחלק את השירותים אותן תזמין בין המציעים שנקבעו על ידה כזוכים, 

 כולם או חלקם, הכל לפי שיקול דעתה וכפי שיפורט להלן. 

מסגרת כאמור, הסכם והתקשרות עמו בזוכה מובהר, כי בחירת מציע בכפוף לאמור בסעיף זה  .4.3

באמצעות אותו זוכה. כמו כן, אין כל צה לקבל שירותים המועאינה מחייבת כלל ועיקר את 

זוכה בהליך. בהגשת מציע הבהיקף מינימאלי או בכלל ל שירותיםלמסור  המועצההתחייבות של 
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הצעתו מצהיר כל מציע כי קרא והבין את הוראות המכרז, וכי לא יהיו לו טענות בגין היקף ומספר 

 שיוזמנו ממנו, ככל שיוזמנו. השירותים

אינה מתחייבת  המועצהמספר זוכים בהליך,  המועצהמודגש, כי אף אם תבחר למען הסר ספק,  .4.4

רשאית להעדיף מסירה של  המועצהלחלוקה שווה ומדויקת של המטלות בין הזוכים. מובהר, כי 

, וזאת בשים לב להיקף התקציב שיעמוד הזוכיםאחד מבין  לזוכהמטלות בהיקף גדול יותר 

בה נקב במסגרת הצעתו, מספר המטלות  הצעת המחירצורך ביצוע המטלה, באותה עת ל מועצהל

שימסרו לביצוע באותה תקופת זמן, זמינות הזוכים לביצוען של המטלות בלוח הזמנים שיידרש, 

למסירת המטלות וכן הניסיון ושביעות הרצון של נטי ווהרלהעומס של הזוכים השונים במועד 

ביצוע המטלות, בין היתר בשים לב לזמינותם, עמידתם בלוחות הזמנים,  מאופןהזוכים מ המועצה

 "ב. וכיו המועצהטיב ביצוע המטלות, ציות להוראות 

שהציע את הצעת מציע לכך שה המועצהפעל תזוכה אחד, מציע עוד מובהר כי ככל שייבחר יותר מ .4.5

רו לביצוע, וזאת שימסמטלות מהמטלות גדול יותר  מטלותיקבל מספר  ,ביותר המחיר הנמוכה

בקשר  למועצהוכן ליתר השיקולים הנתונים  המטלותבכפוף לזמינותו במועדים שיידרשו לביצוע 

ושביעות רצון לעמידה בזמנים ביצוע המטלות, כאמור לעיל, ובכפוף לאיכות  המטלותעם מסירת 

, . מובהר בזאת כי המשקל של עמידה בזמנים, איכות השירותים הניתניםממתן השירותים

 יגברו על השיקול הכספי בהקשר זה.  ושביעות רצון ממתן השירותים

יסרב ליתן שירות שנדרש ממנו מכח מכרז זה, מכל סיבה שהיא, ומבלי  שמציע זוכהמובהר, כי ככל  .4.6

המציע תהא רשאית לראות בסירוב  המועצהבמקרה זה,  מועצהלגרוע מיתר הסעדים הנתונים ל

כאמור כניסיון רע ולהתחשב בכך בין היתר במסגרת שיקוליה לחלוקת  המטלהלביצוע  הזוכה

ולהוציאו  אותו מציע זוכהשיבוצעו מכח המכרז, וכן תהא רשאית לבטל את זכייתו של  מטלות

" נוסףאשר ייבחר "ככשיר  למציענשוא המכרז או להורות  השירותיםלביצוע  הזוכיםמרשימת 

או בנוסף לשירותים שיספק הזוכה, וזאת מבלי שתהא  ליתן את השירותים הנדרשים חלף הזוכה

 לו כל טענה בענין זה. 

 פרטניות פניות .4.7

שומרת לעצמה את האופציה לערוך  המועצהתבחר מספר זוכים בהליך,  המועצהככל ש .4.7.1

" לצורך בחירת זוכה תפרטני הביחס לביצוע מטלה מסוימת הליך של התמחרות או "פני

לכל הזוכים, בפנייה לקבלת הצעת  המועצהלביצוע אותה מטלה. במקרה כאמור, תפנה 

יפורטו בין היתר סוג המטלה וכן תיאור  בפניה הפרטנית"(. פניה פרטניתמחיר )להלן גם: "

כללי של השירותים והדרישות המיוחדות שיש לבצע במסגרתה, וכן תנאים והוראות 

ם לביצוע המטלה. בהתאם לאמור, יידרשו המציעים ליתן הצעת מחיר אחרים הנוגעי

 ה על ידםעהוצש על הצעת המחיר תעלהמעודכנת ומשופרת לאותה מטלה, אשר לא 

המועצה של ה , ובשים לב לזכותבפניה הפרטניתמכרז. ככל שלא ייקבע אחרת הבמסגרת 

הצעותיהם, המציע אשר לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם, ולדרוש מהם לשפר את 

היה ת המועצההצעתו תהיה הזולה ביותר ייבחר כזוכה לביצוע אותה מטלה. מובהר, כי 
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שלח, לפי העניין, לרבות באשר תשהפניה הפרטנית לקבוע תנאים נוספים במסגרת  תרשאי

 פיזית או בדוא"ל(.  ם)לתיבת מכרזי לאופן הגשת הצעות המחיר

, להחליט לפי שיקול תפרטני מטלהרשאית, ביחס לכל  המועצהלמען הסר ספק מודגש כי  .4.7.2

 ניה הפרטניתהפהמוצע או על פי  השעתי דעתה האם ההתקשרות תיעשה על פי התעריף

תורה על הגשת הצעות, יהיה כל זוכה שקיבל פנייה להגשת  המועצהכאמור לעיל. ככל ש

 המועצה. עצההמוהצעה, חייב להגיש הצעת מחיר לביצוע המטלה במועד ובאופן שתקבע 

 תהיה רשאית להתחשב באי הגשת הצעה, כשיקול במסירת מטלות עתידיות לאותו יועץ.

מודגש ומובהר בזה כי אין באמור במכרז זה כדי להגביל את המועצה להזמין שירותים,  .4.7.3

מסוג השירותים נשוא מכרז זה, מאת נותני שירותים אחרים, והכל לפי שיקול דעתה 

המועצה להזמין שירותים כאמור בסעיף זה, שלא מהמציעים  המוחלט של המועצה. בחרה

 הזוכים, לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 כשיר נוסף .5

תהא רשאית )אך לא חייבת( ה המועצ לפי העניין, ,ה או המציעים הזוכיםעם בחירת המציע הזוכ .5.1

 ההצעה אשר דורגה במקום הבא, להכריז, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המציע אשר הגיש את

 .("כשיר נוסף" ייחשב ככשיר נוסף )להלן: , לפי העניין,הרביעיאו  השלישי או דהיינו במקום השני

, היא תהיה רשאית לדרוש מהכשיר הנוסף להשאיר כאמור הכריזה על כשיר נוסף המועצהש ככל .5.2

ללא כל סייג, למשך תקופה את הצעתו, על כל התנאים וההתחייבויות הכלולות בה, בתוקף מלא ו

במכרז, וזאת במסגרת הודעה בכתב שתישלח  החודשים ממועד ההכרזה על הזוכ 6שלא תעלה על 

"(. במקרה זה, יאריך הכשיר הנוסף את תוקף הצעתו למשך מועצההודעת הלכשיר הנוסף )להלן: "

רשאית להאריך את תקופת תוקף ההצעה של הכשיר  המועצה. המועצההתקופה שפורטה בהודעת 

 בהסכמת הכשיר הנוסף.  החודשים הראשונים, 6-מעבר ל חודשים נוספים, 12הנוסף בעד 

תהיה רשאית לחתום על הסכם עם הכשיר הנוסף לפי שיקול דעתה, בכל עת ומכל סיבה  מועצהה .5.3

מועצה , או במקרה שהההמועצשהיא, ולא רק במקרה שלא נחתם הסכם בין מציע זוכה לבין 

למציע זוכה לפי הוראות ההסכם )ככל שקיים בין הצדדים הסכם  הסכםשלחה הודעת ביטול 

 מועצהבתוקף(, בכפוף לכך שתקופת תוקף ההצעה של הכשיר הנוסף, טרם חלפה. החלטת ה

 ובכפוף להוראות כל דין.  מועצהבהקשר זה תתקבל בהתאם להליכים פנימיים של ה

לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות, מועצה ל כדי לפגוע בזכותה של האין באמור לעי .5.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן השירותים. אין בבחירת הכשיר 

 הזוכה המציעכנגד  מועצההנוסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה ל

 במקרה כאמור.

 ביטוח .6

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי אם הצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא  .6.1

בנוסח  למועצה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם

 בטרם הגשת המכרז. ותאושר בהליך הבהר השינויאלא אם  ,מכרזחוברת הל ז'כנספח אשר צורף 
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מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  .6.2

אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת 

 הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

ת הביטוח באמצעות "אישור קיום מאחר שאין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישוכי  ובהרמ .6.3

תמצית פוליסות  , בנוסף לאישור קיום ביטוחים,למועצה ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור

על ידי חברת הביטוח ובה ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה. מוסכם כי  החתומ

נטי להסדרי הביטוח וורליימחק כל מידע מסחרי ו/או עסקי שאינו  ,ימסרתמתמצית הפוליסות ש

 הנדרשים.

להמציא את מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו כי למען הסר ספק מובהר  .6.4

חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח  כי אובמכרז  בהתאם לדרישות הביטוחהביטוח 

שלו לנדרש במכרז או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו 

 בחשבון בהצעתו.

מובהר בזאת כי למועצה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום  .6.5

יים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה שלא להסכים לשינואו  למכרזביטוחים המצורף 

אי המצאתו חתום לידי במקרה של המכרז ו לחוברתשצורף הביטוח הזוכה מחויב לנוסח המציע 

 ,נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותהולנקוט  וזכיית לבטל את תהיה המועצה רשאיתהמועצה 

 .בהתחייבות זו כלפיה הזוכה פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע לרבות

  הנחיות להגשת הצעת מחיר .7

 ידו-על התעריף המבוקש את הצעת המחיר"("טופס ) לחוברת המכרז 'חבנספח כל מציע יפרט  .7.1

  עבור הרכיבים המפורטים להלן:

 , ללא מע"מ בפועל שהתקיימה של המועצה ישיבהעבור שעת שעתי מוצע  תעריף :1 רכיב .7.1.1

בעניין התעריף לשעה מובהר, . "(שעהל תעריף)להלן: " מרכיב המחיר( 90%)משקל 

 כדלקמן:

 דקות מלאות. 60"שעה" משמעה  .7.1.1.1

את כל התעריף השעתי המוצע עבור שעת ישיבה שהתקיימה בפועל כולל  .7.1.1.2

, לרבות מושלם מנת להפיק פרוטוקול-הפעולות הנדרשות מצד המציע הזוכה על

שולם תמורה ת, ולא וכיוצ"ב ה, הגהה, הטמעת הערותעריכ ,הקלדהרישום, 

שאינן  הדרושות לצורך הפקת הפרוטוקול כלשהי בגין שעות עבודה נוספות

  שעות ישיבה בפועל. 

יבוצע על פי  הזוכהלאישור המועצה את השעות שדווחו, התשלום למציע  בכפוף .7.1.1.3

 שעה רבעי של בעיגול, ידי המועצה-כפי שייקבעו על שעות הישיבה בפועל

רבעי  שלושתדק' ) 00:45דק' )חצי שעה(,  00:30דק' )רבע שעה(,  00:15: כדלקמן

 .שעה( וכיוצ"ב
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גם לגבי ישיבות  ,אחת עבודה שעתמובהר כי התעריף המינימלי לתשלום יהיה  .7.1.1.4

שארכו פחות מכך )כך שלדוגמה, בגין ישיבה בת חצי שעה ישולם למציע הזוכה 

 תעריף של שעה מלאה(.

בגין של ביטול של שעתיים ומעלה לפני מועד הישיבה לא יהיה המציע הזוכה 

 זכאי לתשלום כלשהו. 

בגין ביטול של פחות משעתיים לפני מועד הישיבה שנקבע, יהיה המציע הזוכה  .7.1.1.5

 .מהתעריף המוצע לשעה אחת 50%זכאי לתשלום בשיעור של 

)משקל  ללא מע"מ, לאנגליתמעברית פרוטוקול  תרגוםעבור מוצע  תעריף :2 רכיב .7.1.2

,  ומובהר יש להציע תעריף למילה בעברית – "(תרגוםלתעריף )להלן: " מרכיב המחיר(10%

התמורה עבור כל תרגום תחושב לפי מספר המילים בעברית אשר התבקש תרגומן, כי 

 בלבד. 

 :הבא באופן לכל הצעה יחושב המחיר ציון .7.2

לתעריף השעתי יחושב על ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה  לרכיב זהציון המחיר  :1 רכיב .7.2.1

)מקסימלי(  100. כך יתקבל ציון 100-המוצע, במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה ב

 , באופן הבא:להצעות האחרות 100-מ נמוכיםלהצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים 

 מחיר ההצעה הזולה ביותר      X 100   =  1רכיב 

 מחיר ההצעה הנבחנת                                                  

התרגום לתעריף יחושב על ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה  לרכיב זהציון המחיר  :2 רכיב .7.2.2

)מקסימלי(  100. כך יתקבל ציון 100-המוצע, במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה ב

 , באופן הבא:להצעות האחרות 100-מ נמוכיםלהצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים 

 מחיר ההצעה הזולה ביותר      X 100   =  2רכיב 

 מחיר ההצעה הנבחנת                                                  

 

במקדם  7.2.17.2.1 שהתקבל כאמור בסעיף "1יחושב ע"י הכפלת ציון "רכיב  :משוקלל מחיר ציון .7.3

 , באופן הבא: 0%2במקדם  7.2.27.2.2" שהתקבל כאמור בסעיף 2בתוספת הכפלת ציון "רכיב  %08

 1 רכיב ציון 90%X +  2 רכיב ציון % 10=     מחיר משוקלל ציון

 במתן יםהכרוכ השירותיםכל על המציע לגלם גם את במסגרת הגשת הצעת המחיר מובהר כי  .7.4

, פעולות נלוות לעבודת רישום הערות ותעקבב, תיקון העריכ, ההקלד, כגון הנדרשים השירותים

כל תוספת מכל הזוכה למציע לא תשולם  . מובהר, כי"בויוכ, או התרגום לפי העניין הפרוטוקול

, . כמו כןבה נרשם הפרוטוקול של המועצה בפועל ישיבהת ומעבר לתשלום בגין שע מין וסוג שהוא

את כל הוצאות נותן  לגלם "(התעריפים)להלן ביחד: " והתעריף לתרגום על התעריף לשעה

 פיםיתווסף לתערי לאהשירותים הכרוכות בביצוע השירותים על פי הצעתו. למען הסר ספק, 

מיליה, צילומים, שליחויות, הוצאות תקורה מכל סוג יפקסתשלום בגין נסיעות, הוצאות טלפון, 

 . פים"ב, ואלו כלולות בתעריביטול זמן וכיושהוא, הוצאות בגין אש"ל, כיבוד, 



 

 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר מענה לשאלות הבהרה

 

 

 
 חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת ________

 
 

9 

 

כל הצמדות ו/או  פיםלתעריו פסלמעט מע"מ לא יתווו ,סכום סופי מהוויםפים התעריעוד יודגש כי  .7.5

תוספות שהן. המועצה לא תישא בכל היטל ו/או תשלום ו/או מס אחר כלשהו אשר חל ו/או יחול 

 על השירותים.

זוכה )או מציע הידי ה-שירותים שיסופקו עלהמועצה אינה מתחייבת להיקף כלשהו של כי  ,מובהר .7.6

 ., ותשלום התמורה יהיה בהתאם לביצוע בפועל בלבדהזוכים( במכרז זה בפועל

 

 

 

 התנאים והמועדים לתשלום התמורה .8

, הסכםתמורת מתן השירותים ומילוי כל התחייבויות המציע הזוכה על פי הוראות מכרז זה וה

על פי התעריף שנקבע בהתאם תמורה המחושבת  הזוכהלמציע במלואן ובמועדן, תשלם המועצה 

  לעיל(. 77 בכפוף לאמור בסעיףו) ובכפוף לביצוע בפועל 'חבנספח  המחיר להצעת

איש הצוות מטעם מובהר כי מעבר להשתתפות בישיבה ורישום בזמן אמת של מהלך הדיון ע"י  .8.1

לרבות , עיבוד ועריכה של הפרוטוקול, ברישוםנדרשות עוד שעות עבודה נוספות  המציע הזוכה

כאשר התשלום בגין ביצוע כל הפעולות  ,המועצהביצוע תיקונים ושינויים כפי שיועברו מטעם 

ובנספח התמורה  ןללעיל ולההכול בהתאם למפורט   ,האמורות כלול בתעריף השעתי המוצע

  .הסכםל המצורף

, בו השירותים שסיפקבגין  חשבון לתשלום המציע הזוכהיגיש  תום כל חודש בו ניתן שירותמ .8.2

, שם איש הצוות מטעם מטעם המועצה נציג ,המדויק ומשכןמועדי הישיבות  , בין היתר,ורטופי

, המצורף כנספח להסכם השעות דיווח לפורמט, בהתאם אשר נתן את השירותים המציע הזוכה

 .במסגרת אותו חשבון לתשלום ,ככל שניתנו ,שסיפק המציע הזוכהתרגום הוכן פירוט שירותי 

 

 תנאי הסף -' בפרק 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף( .9

. להלן המפורטיםרשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם, במועד הגשת ההצעה, על כל תנאי הסף 

 לפסילת הצעתו של המציע: תביאאי עמידה בכל אחד מן התנאים המפורטים להלן 

 או עוסק מורשה בישראל. )חברה או שותפות רשומה(,  המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל .9.1

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות  .9.2

 .הוא אינו עומד בפני חדלות פירעוןו תלויות ועומדות נגדו מסוג זה,

רישום פרוטוקול" תי שירו"ועד למועד האחרון להגשת ההצעות,  1.1.2018המציע סיפק החל מיום  .9.3

" גופים ציבוריים"שלפחות שניים מהם  שלושה גופים שוניםלפחות כהגדרתם להלן, עבור 

 ש"ח )כולל מע"מ( לפחות, לכל גוף כאמור.  100,000של  בהיקף, כהגדרתם להלן
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למען הסר ספק, הסכום הנקוב בסעיף זה מתייחס לתמורה אשר ניתנה למציע בגין מתן "שירותי 

 , בפועל. כאמור קול"ופרוטרישום 

: כלל השירותים הבאים )כולם חובה( :" תהיה המשמעות הבאהפרוטוקול רישוםשירותי למונח "

 .ועריכת פרוטוקולים וקוליםת פרוט, הגהפרוטוקולים רישום פרוטוקולים, תמלולשירותי 

משרדי ממשלה ויחידות סמך שלהם, תאגידים  :" תהיה המשמעות הבאהיםציבורי פיםגולמונח "

 תאגידיםמקומיות,  רשויותמהותיים(, -)לרבות גופים דו המינהלישחלים עליהם כללי המשפט 

 .גבוהה להשכלה ומוסדות תאגידים עירוניים, ,סטטוטוריים

 .  ", כהגדרתם להלןאנשי צוות" שלושהלפחות  במועד האחרון להגשת הצעות המציע מעסיק .9.4

ידי המציע -עלרושמי פרוטוקולים אשר מועסקים  :" תהיה המשמעות הבאהאנשי צוותלמונח "

 .(בהעסקה ישירה או כנותני שירותים חיצוניים )פרילנסרים

 .1976-על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הנדרשים המציע בעל כל האישורים .9.5

המסמכים אשר הוגשו, במסגרת מכרז המציע הוא אישיות משפטית אחת )ולא מיזם משותף(, וכל  .9.6

 זה, הוגשו על שמו של המציע ובחתימתו בלבד.

 שיש לצרף להצעהמסמכים  .10

יצרף המציע להצעתו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים,  במסמכי ההליך,להוכחת ניסיון המציע כנדרש 

 ובכלל זה יצרף את המסמכים הבאים:

העתק תעודת  יצרף המציע, לעיל 9.39.39.19.1להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .10.1

 המציע או העתק אישור עוסק מורשה. של התאגדות

 'בנספח אישור בנוסח יצרף המציע , לעיל 9.29.2 בסעיףלהוכחת עמידתו בתנאי סף הקבוע  .10.2

 ידי רו"ח של המציע.-חתום על -ובמקרה שהמציע הינו תאגיד  ;לחוברת המכרז

יצרף המציע את האישורים והמסמכים , לעיל 9.59.5בסעיף להוכחת עמידתו בתנאי סף הקבוע  .10.3

 :להלןהמפורטים 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק  .10.3.1

 .1975-מס ערך מוסף, תשל"ו

 אישור ניכוי מס. .10.3.2

פי -ידי עורך דין על-, מאומת על1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .10.3.3

 המכרז. לחוברת ו'נספח וסח נ

תצהיר בנוסח  יצרף המציע, לעיל 9.39.3-9.49.4 פיםלהוכחת עמידתו בתנאי סף הקבוע בסעי .10.4

  . מכרזחוברת הל ג'נספח 

אחרים הנדרשים על פי המכרז, ובנוסף למסמכי על המציע לצרף להצעתו, בנוסף למסמכים  .10.5

 ההצעה החתומים, גם את המסמכים המפורטים להלן:

 של בדרך מוקדם רישום לבצע לפיו על המציע 16.216.2 כמפורט בסעיף טופס פרטי המציע .10.5.1

 נספח א', בנוסח mechrazim@che.org.ilהמציע לכתובת הדוא"ל:  פרטיטופס  משלוח

 לחוברת המכרז. 

mailto:mechrazim@che.org.il
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 'דנספח , בנוסח ניגוד עניינים של המציע )למציע שהוא תאגיד(התחייבות בדבר היעדר  .10.5.2

 לחוברת המכרז.

לחוברת  'הנספח , בנוסח התחייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת מתן שירותים .10.5.3

 המכרז.

 לחוברת המכרז. 'זנספח , בנוסח נספח ביטוח .10.5.4

הצעת . המציע ימלא את לחוברת המכרז ח'כנספח טופס הצעת מחיר בנוסח המצורף  .10.5.5

 .להלן 18.1.1.218.1.1.2 ויצרפה למעטפה נפרדת כמפורט בסעיףעצמה  המחיר

, וכן לחוברת המכרז( נספח ט'לרבות ההסכם ההתקשרות )בנוסח  המכרז מסמכיכל  .10.5.6

במסגרת המכרז, יחתמו על ידי מורשי החתימה של  המועצההודעות הבהרה שפרסמה 

המציע במקום המיועד לחתימת המציע )שם מלא וחותמת תאגיד ככל הנדרש(, לרבות 

 אישור עו"ד ו/או רו"ח ככל שנדרש שם. 

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ומסמכי המכרז כאמור  .10.5.7

רשאית,  המועצהים המבוקשים כאמור, תהיה זה. הצעה שתוגש ללא כל המסמכבסעיף 

 אך לא חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בה. 

 

 ןבחינתההצעות ו -' ג פרק

 שינויים ותוספות .11

המציעים אינם רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה, בין בגוף מסמכי  .11.1

 תהיה המועצהההצעה ובין במסמך נלווה. במקרה בו הוספו שינויים או הסתייגויות, כאמור, 

 הבלעדי, לעשות כל אחת מאלה: ה, על פי שיקול דעתתרשאי

 לפסול את ההצעה. .11.1.1

 ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו מעולם.להתעלם מן השינויים או  .11.1.2

 .םעמ מהמשלי שהמועצהלהתייחס לשינויים או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד,  .11.1.3

לדרוש מן המציע לתקן את השינויים או ההסתייגויות, ובלבד שאין בתיקון כאמור כדי  .11.1.4

 לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי מפרטיה. 

על נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל, יראו בשינויים או  הדיעלא הו המועצהבמקרה שבו  .11.2

 בהסתייגויות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא נכתבו כלל, ובמקרה של זכייה, תחייב את המציע

 המועצהההצעה שהוגשה ללא השינויים או ההסתייגויות. למען הסר ספק, מובהר בזה כי  הזוכה

על האפשרות שהצעתו תיפסל או לאפשר לו לתקן את להתריע בפני המציע  תהיה חייבתלא 

 השינויים או ההסתייגויות אשר הוספו על ידו.

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ומיוזמתה, כל עוד לא חלף המועד שנקבע להגשת  המועצה .11.3

ההצעות במכרז זה, להכניס שינויים או תיקונים במסמכי ההזמנה. שינויים ותיקונים אשר 

כל מסמך שינויים  ., יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנההמועצה, מיוזמתה של הוכנסו, כאמור

 , ייחתם על ידי כל מציע ויצורף להצעתו במכרז.המציעיםשיישלח אל 
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 אי צירוף מסמכים להצעה .12

הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים, האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה, עלולה  .12.1

 להיפסל. 

לפנות אל המציעים לצורך הבהרה או השלמה של  העל זכות תשומר המועצהעל אף האמור,  .12.2

הבלעדי, ובין ה מסמכי ההצעה וכן להימנע מפסילתה של הצעה, כאמור, וזאת על פי שיקול דעת

כי השמטת מסמך כלשהו נעשתה בשוגג, ואין במתן  ועצהסבור המתהם היתר במקרים ב

 ובעקרון השוויון.  המכרזהאפשרות להשלים את המסמך שהושמט משום פגיעה בהליכי 

 

 סיכוני אי בהירות .13

לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל  המציעאינו גורע מחובת  במסמכי המכרזהפירוט המצוי  .13.1

 הבירורים הדרושים לו לשם הכנה והגשה של הצעתו. 

הגשת הצעה מהווה הצהרה של המציע, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך  .13.2

 המועצהכל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצגי 

ידיעה של פרט כלשהו לגבי -לא תישמע מצד המציע כל טענה בדבר טעות או איבעניין זה. ממילא, 

 המופיע בהם, או שאינו מופיע בהם.במסמכי המכרז כל עניין הקשור 

בהירות -בהגשת הצעתו המציע מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוני אי .13.3

 . כלשהם. לכן, כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על המציע

 ההצעות בחינת .14

 בחינת ההצעות יהיו, כדלקמן:  שלבי .14.1

רק לעיל.  99 תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף -שלב ראשון  .14.1.1

 הצעות שתעמודנה בכל תנאי הסף תעבורנה לבחינה בשלב השני.

 .ת המחירובחינת הצע -מהציון הכולל(  100%) -שלב שני  .14.1.2

עד -תהיה רשאית לבחור ב המועצהההצעות תדורגנה בהתאם לגובה התעריף השעתי שהוצע, ו .14.2

לפסול  המועצהבכפוף לתנאים המסמיכים את  ,כזוכות במכרז ביותר ותהזול המחיר תוהצע שלוש

  הצעות במקרים מסוימים או שלא לבחור כל הצעה שהיא, הכל כמפורט במסמך זה.

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה מסוימת, בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  .14.3

 מונע הערכתה של ההצעה כדבעי. המועצה מסמכי ההזמנה, באופן שלדעת 

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים  .14.4

 .ו/או השלמות ביחס להצעתו

שאית להחליט כי אי התאמה של הצעה לתנאי המכרז הייתה בגדר טעות סופר או טעות ר צהעהמו .14.5

או טעות אחרת הניתנת לתיקון, לרבות באשר לבחינת עמידה בתנאי  ת המחירחשבונאית בהצע

 הסף. 
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המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם מציעים בפרטי הצעתם, לבקש הבהרות לגבי הצעות  .14.6

בקש מהמציעים, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים מציעים שונים ול

)לרבות עם חלק מהמציעים בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר 

במסגרתו תהיה  Best & Finalשלבים בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן, וכן להודיע על הליך 

, הבא בתור להשוות את הצעתו להצעת המציע הזוכההמועצה רשאית, בין היתר, לפנות למציע 

ווה את הצעתו להצעת המציע יששמנת -עלאחריו הבא ואם לא יסכים לעשות כן לפנות למציע 

הדיון ורשימת . סדרי ואם יסכים לעשות כן יוכרז מציע זה כזוכה נוסף במכרזכאמור,  הזוכה

מציעים עימם יתקיימו מגעים או ינוהלו דיונים כאמור יקבעו על ידי המועצה. המועצה תודיע ה

למציעים או לחלקם, לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת, ככל שהיא 

תמצא לנכון לקבוע הליך כאמור. למען הסר ספק, אין בסמכות זו של המועצה כדי לחייב את 

הל משא ומתן כאמור או כדי לאפשר למציעים להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור המועצה לנ

 במסמכי המכרז, או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו. 

, בכל אחד או זכייתו של מציע הבלעדי, לפסול הצעה של מציע הדעת המועצה רשאית, על פי שיקול .14.7

 מהמקרים הבאים:

מי ממנהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים  המציע או .14.7.1

בחמש השנים  422-425, 290-291, 300, 304, 330, 383: 1977-עפ"י חוק העונשין, תשל"ז

 האחרונות. 

בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מדובר  הגיעה למסקנה כיהמועצה  .14.7.2

ייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההזמנה, שלדעת התאו כי אין  מהות ההצעה, תנאיה,

המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור למועצה, 

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו תואם 

וך מדי, את תנאי השוק ו/או את דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמ

לדעת המועצה, באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את 

 התחייבויותיו באופן התואם את דרישות מכרז זה.

, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הכאשר יש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעת .14.7.3

 הציע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה.

 למועצהכי הצהרה שמסר המציע אינה נכונה או שהמציע לא גילה  למועצהרר כאשר התב .14.7.4

עובדה מהותית שיש בה, לדעת המועצה, כדי להשפיע על ההחלטה להכריז על המציע 

 כזוכה, לרבות בענין ניגוד עניינים בו מצוי המציע בקשר עם המכרז.

בו כדי להשפיע  הבלעדי של המועצה, יש הכאשר התרחש אירוע, אשר לפי שיקול דעת .14.7.5

ם , כולהשירותיםבאופן מהותי על היכולת הפיננסית או המקצועית של המציע לבצע את 

 . לעניין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" כאמור, בין היתר, גם המקרים הבאים:םאו חלק

ניתנו צו כינוס נכסים או צו פירוק או צו הקפאת הליכים נגד המציע, אשר לא בוטלו  .14.7.5.1

 מועד נתינתם;בתוך ששים ימים מ
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הוטלו עיקולים )זמניים או קבועים, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל( על נכסי  .14.7.5.2

 יום ממועד הטלתם; 60המציע )כולם או חלקם(, אשר לא הוסרו בתוך 

ניתנו צו כינוס נכסים או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של פשיטת רגל נגד מי מבעלי  .14.7.5.3

 ם ימים ממועד נתינתו.המניות במציע, אשר לא הוסרו בתוך ששי

או יותר ממניות המציע, וזאת ללא הסכמה, מראש ובכתב,  25%בוצעה העברה של  .14.7.5.4

 של המועצה.

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב הרלוונטיים לביצוע  .14.7.5.5

 נשוא המכרז. השירותים

לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה, יהא מספר  תמתחייב ההמועצה אינ .14.8

את הזכות שלא לקבוע זוכה כלל וכן לבטל את ההליך  הלעצמ תהמציעים אשר יהא. המועצה שומר

הבלעדי והמוחלט של המועצה,  דעתהבכל עת, עד לחתימת הסכם עם הזוכה, בהתאם לשיקול 

 ות לערער על שיקולי המועצה או לטעון כנגדם.מבלי שתהא למי מהמציעים כל זכות או רש

מובהר בזה, כי בכל מקרה בו מציע לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שנפל בהחלטת  .14.9

, לא יהיה אותו מציע זכאי לקבל מאת המועצה המכרזבשל פגם יסודי שנפל בהליכי או  המועצה

 .פיצוי כלשהו

ייתו של מציע היא תוצאה של פגם בהחלטת המועצה בכל מקרה בו יקבע בית משפט מוסמך, כי זכ .14.10

או בהליכי ההזמנה או ההתקשרות, יפסיק אותו מציע מיד את עבודתו על פי החוזה שנחתם עמו. 

שבוצעו על  השירותים, אך ורק את התמורה בגין הזוכה שלם המועצה למציעתבמקרה כאמור, 

זכאי לכל פיצוי  הזוכה יהיה המציע, כאמור, ומעבר לכך לא השירותיםידו, עד למועד הפסקת 

 רווחים, אובדן הזדמנויות עסקיות וכיו"ב. ןנוסף, לרבות בגין אובד

לעמוד לקבוע כי זכייה תהא מותנית בתנאים שעל המציע שהצעתו נבחרה  תהיה רשאיתהמועצה  .14.11

במקרה כאמור המועצה  תהזוכה בתנאים לשביעות רצון המועצה, רשאיהמציע לא עמד בהם. 

  את זכייתו המותנית. לבטל 

המציע חייב לעדכן את המועצה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר  .14.12

, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו להליך ועד למועד פרסום החלטת המועצה בדבר למועצה

 עד לחתימה על חוזה ההתקשרות עמו.  -הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

 

 והגשת ההצעה מינהלה -' דפרק 

 ריכוז מועדים קובעים להליך זה .15

 .12:00לא יאוחר מהשעה  04/12/2022 ביום הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד .15.1

  18/12/2022ביום  מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה  .15.2

 .14:00לא יאוחר מהשעה  02/01/2023ביום  מועד אחרון להגשת הצעות .15.3
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 בגוף המפורטים אחרים מועדים ובין זו בטבלה המפורטים התאריכים ביןהתאמה -אי של במקרה

 חסר לא ייחשב לסתירה. .זו בטבלה המפורטים התאריכים קובעים - בנספחיה או ההזמנה מסמכי

רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, בהודעה  מועצהה

 למציעים. ימסרשת

 וביצוע רישום מוקדם קבלת מסמכי המכרז .16

בכתובת:  המועצהעל נספחיו, מתפרסמים באתר האינטרנט של  זהמכרז  מסמכי .16.1

www.che.org.il  . 

 משלוח של בדרך מוקדם רישום לבצעמציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט,  על חובה .16.2

 : המכרז לכתובת הדוא"ל:  לחוברת 'א כנספחומסומן  המצורףהמציע  פרטיטופס 

 mechrazim@che.org.il המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור .

 קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".

שלא  מציע -מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה ואולם  רישום .16.3

, האחרים למשתתפים ימסרו אשרועדכונים,  הודעותלא יוכל לקבל  -רישום מוקדם כנדרש  בצעי

 להביא אף או, הנחוצים הפרטים בהעדר, במכרז לזכות מיכולתו לגרוע העלול דברהמכרז, בדבר 

 טופס ישלח שלא מציע. שידרשו ככל, שידרשו נוספים בתנאים עמידה אי בשל - הצעתו לפסילת

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

 הבהרות ושינויים .17

לעיל לכתובת  1515הבהרות בכתב עד למועד האחרון הנקוב בסעיף ובקשות ל ניתן להגיש שאלות .17.1

 בלבד.  mechrazim@che.org.ilדואר אלקטרוני: 

ל חוזר "אישור בדוא , אלא אם נתקבל02-5094596, או 02-5094584בטלפון הדואל יש לוודא קבלת 

 .כי הדואל התקבל

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

מספר הסעיף  מס' סידורי

 במכרז

השאלה/בקשת 

 ההבהרה

   

   

 

התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, ללא ציון פרטי הזיהוי של  .17.2

הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר. יובהר כי רק הפונה. באחריותם 

תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את המועצה. המועצה תהיה רשאית לפרסם באתר 

 האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.

ז השונים ו/או מציע שימצא אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכר .17.3

 במסגרתבין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, יפרטם בכתב 

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

http://www.che.org.il/
mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
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, הפרשנות הסופית והמחייבת ספקו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר 

 .המועצהידי -גבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור תקבע עלל

מובהר, כי התשובות שיפורסמו באתר המועצה לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .17.4

בראשי תיבות כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם כאמור, כשהוא חתום 

 של המציע.מורשי החתימה המציע/על ידי 

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .17.5

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות. השינויים והתיקונים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט 

 ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

פחיו לבין קובץ הבהרות ו/או תיקונים מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או נס .17.6

כאמור בסעיף זה על תתי סעיפיו, יגבר האמור בקובץ ההבהרות/התיקונים לפי העניין. היה 

שפורסם במועד  ופורסם יותר מקובץ הבהרות/תיקונים אחד ויש ביניהם סתירה, יגבר הקובץ

 המאוחר.

 אופן הגשת ההצעה .18

 הצעה בהליך זה תוגש באופן הבא: .18.1

' מכרז פומבי מסועליה יירשם " 2ומעטפה מספר  1אחת שתכיל את מעטפה מספר מעטפה  .18.1.1

 ללא שום סימני "מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים הסכםלהתקשרות ב 06/2022

  "(:מעטפת ההצעהזיהוי של המציע )להלן: "

תכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת בהליך זה במקור,  - 1מעטפה מספר  .18.1.1.1

מכרז הצעת המחיר(. על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים "טופס ) 'חנספח למעט 

 מסגרת למתן שירותי רישום הסכםלהתקשרות ב 06/2022' פומבי מס

 ". פרוטוקולים

( בלבד. לחוברת המכרז ח'נספח הצעת המחיר ) טופסתכיל את  - 2מעטפה מספר  .18.1.1.2

 ". הצעת המחיר - 2מעטפה מספר על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים "

כל מסמך או מידע  1מובהר ומודגש בזה כי אין לצרף לחומר המוגש במעטפה מספר  .18.1.2

 הקשור להצעת המחיר ו/או המצביע עליה, והצעה כאמור תיפסל.

( שיכיל שתי תיקיות, Disk on keyנייד ) החסןבנוסף יש לצרף את כלל מסמכי ההצעה ב .18.1.3

 כשכל אחת מכילה את החומר בהתאם לתוכן המעטפות הפיזיות.

. כל חסרון במסמך, שינוי הצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויקה .18.2

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת 

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה 

 לגרום לפסילתה.ואף עלולים 

 הגשת ההצעה .18.3

לתוך תיבת המכרזים של המועצה,  ולהכניסאת מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש 

בירושלים, לא יאוחר מהמועד  43הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ברחוב ז'בוטינסקי 
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 לעיל. הימצאות ההצעה 1515בסעיף האחרון להגשת הצעות בהתאם לטבלת ריכוז המועדים ש

 תיבת המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד.  בתוך

 8:00המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בין השעות  לפניניתן להכניס הצעות לתיבה, 

 בי חג, חגים וימי חול המועד(.)למעט ימי שבתון, ער 16:00עד 

 ההצעה תוקף .19

ותורה ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. היה  90הצעה שהוגשה במסגרת הליך זה תעמוד בתוקפה 

 ימים נוספים.  90-ב המועצה יאריך המציע את תוקף הצעתו על כך

 

 תנאים כלליים -פרק ה 

 ההצעה והעיון במסמכי המכרז סודיות .20

 החלקיםהסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן: " מציע .20.1

 במידה"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, סודייםה

 , ינהג כדלקמן:ויתבקשו

 משמעי.-יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד .20.1.1

 דיים.יסמן את החלקים הסו .20.1.2

 יחשב כחלק סודי.ילא  -זה  הליךפירוט ניסיונו של המציע, כנדרש בתנאי  כייודגש,  .20.1.3

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון  ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד מציע .20.1.4

 .זה בהליךמציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה 

מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם  ייםחלקים בהצעה כסוד סימון .20.2

של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 האחרים. םהמציעי

המועצה  שלשיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  כי, יודגש .20.3

 התאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.בלבד, אשר תפעל בנושא זה ב

ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם  החליטה .20.4

ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק  כךכסודיים, תיתן על 

 זמן ההולם את נסיבות העניין.

המכרזים למציע הזוכה בטרם  תם לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדועדת המכרזי החליטה .20.5

 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 מסמכים בין פרשנית היררכיה כללי .21

, ומובהר מודגש. תנאיו פי ועל זהלמכרז  ט'נספח כהמצורף  הינה באמצעות ההסכם ההתקשרות .21.1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהוות לכך ובהתאם להסכם כנספח מצורפות זה הליך הוראות כי

 .זה את זה המשלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף ההסכם ואתההליך  נוסח את לראות יש .21.2
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. הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה, ההסכם נוסח לביןזה  הליך נוסח בין סתירה של מקרה בכל .21.3

 ויראו ההסכם נוסח על ההליך נוסח יגבראז  כי, כאמור הנוסחים בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות

מובהר כי חוסר לא ייחשב לסתירה  .בהסכם הכתוב וכנוסח המציע את המחייב כנוסח זה נוסח

 וכי בכל מקרה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול.

 הפנייה לשון .22

 לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר. םמופני זה מכרזמסמכי 

 כלליים תנאים .23

 הצעה משותפת למספר מציעים. ניתן להגיש  לא, בלבד אחת הצעה להגיש רשאי מציע כל .23.1

 ו/או בהצעה כלשהי.ביותר  הטובהלבחור בהצעה  תמתחייב אינה המועצה .23.2

המועצה שומרת על זכותה לבטל הליך זה או לוותר על ביצוע חלק השירותים המפורטים בו בכל  .23.3

במסגרת שיקול דעתה לעניין זה, תהיה המועצה  עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

רשאית להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה 

 לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שנדרשו בהן.

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהודעה על מציע זוכה בהליך זה בכדי לסיים את הליכי הבחירה  .23.4

ור יחסים חוזיים בין המועצה והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם או כדי ליצ

המועצה על הסכם ההתקשרות בין הצדדים, המועצה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 את סיפק לא הזוכה המציעש ככללעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות שומרת  המועצה .23.5

 לבדה המועצה כי, מודגש. שנדרש כפי הזמנים בלוחות עמד לא או, חלקם או כולם, השירותים

 המועצה של החלטתה. נספחיו על זה הליך תנאי פי על בהתחייבויותיו המציע עמד באם תקבע

במקום בו הפסיקה המועצה את ההתקשרות כאמור, היא תהיה רשאית לפנות  .סופית תהיה

 למציע שדורג אחרי המציע הזוכה. 

 וכתנאי, דעתה שיקול לפי, רשאית תהא המועצה אז כי, תאגיד יהיה הזוכה המציע שבו מקרה בכל .23.6

 אישית ערבים יהיו בתאגיד העניין מבעלי שניים כי לדרוש, כאמור התאגיד עם ההתקשרות לביצוע

 .ההזמנה נושא ההסכם לפי המציע להתחייבויות

 על פי כל דין. המועצה, כדי לגרוע מזכויות ונספחי על, זה מכרזאין בסעיפי  .23.7

 המוסמך המשפט לבית נתונה תהא זה להליך הנוגע סכסוך בכל לדון הבלעדית המקומית הסמכות .23.8

 .בירושלים העניין מבחינת בו לדון

 

 

 

 

 

 



 

 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר מענה לשאלות הבהרה

 

 

 
 חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת ________

 
 

19 

 

 

 הנספחים שימתר .24

 פרטי המציע. טופס  - נספח א' .24.1

 .9.2אישור בהתאם לתנאי סף  - נספח ב' .24.2

 .9.4-ו 9.3תצהיר בהתאם לתנאי סף  - ג'נספח  .24.3

 התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים  -' דנספח  .24.4

 התחייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת מתן שירותים - 'הנספח  .24.5

 .)למציע שהוא תאגיד( חוק עסקאות גופים ציבורייםלפי  תצהיר - 'ונספח  .24.6

 נספח ביטוח. -' זנספח  .24.7

 טופס הצעת מחיר. - 'חנספח  .24.8

 .הסכם התקשרות -נספח ט'  .24.9

 

 

 

 בכבוד רב,       

 

 דוד-ליזי בן       

 חוזים והתקשרויות ממונה ל
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 מציעהטופס פרטי  -ספח א' נ

 

  לכבוד
 mechrazim@che.org.il :ל"בדוא          להשכלה גבוהה המועצה

 

 שלום רב,

 

מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור  בהסכםלהתקשרות   06/2022מכרז פומבי מס'  הנדון:

 המועצה להשכלה גבוהה

מתן מסגרת ל בהסכםהתקשרות ל 06/2022' מספומבי מכרז מסמכי מצויים בידינו ים כי /מצהיר מי הח"/אנו

 , כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה,רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוההשירותי 

 :בהתאם לפרטים הבאיםהמכרז האמור  בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה 

 

  המציעשם 

  ח.פ/ע.מ.מס' 

  המציעכתובת 

  דוא"ל של המציעהכתובת 

  של המציע מס' טלפון משרדי

  שם נציג המציע 

  של נציג המציע טלפון נייד מס'

  כתובת הדוא"ל של נציג המציע

 

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

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

 .פרסום המכרזלאחר לפרסם 

 

מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות  משתתפי ההליך

 ."אישור קריאה"

 

 

 

  

 חתימת המציע תאריך שם המציע
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   9.29.2 אישור בהתאם לתנאי סף - נספח ב'

 
  לכבוד

           להשכלה גבוהה המועצה
 

 שלום רב, 
 

מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור  בהסכםלהתקשרות  06/2022מכרז פומבי מס'  הנדון:
 המועצה להשכלה גבוהה

 
 למציע שהינו עוסק מורשה

 
 מצהיר כי:הריני 

 
 לא תלויים כנגדי הליכי כינוס נכסים או פשיטת רגל.  .1

 
 * יש לצרף העתק תעודת עוסק מורשה והעתק תעודת זהות.

 
 תאריך: ______________

 בכבוד רב,         
 
        _____________________ 

 חתימת המציע
 
 

 

 למציע שהינו תאגיד

 

"( במכרז שבנדון, הריני לאשר המציע________________________________ )"כרו"ח של המציע 

 כדלקמן:

 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאתולפי מיטב ידיעתי ובדיקתי, התאגיד רשום כדין בישראל  .1

הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, והוא אינו עומד בפני חדלות 

 ירעון.פ

 
 תאריך: ___________________

 
 בכבוד רב,                   

 
  ____________________ 

 רו"ח  חתימה וחותמת   

 * ניתן לחתום על אישור בנוסח זהה על נייר פירמה של משרד רו"ח.
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 9.49.4-ו 9.39.3 בהתאם לתנאי סףתצהיר  - ג'נספח 

 הנחיות למילוי הטבלאות
. ניתן להלןאך ורק בטבלאות  אנשי הקשר פרטיונטי ווהרלעל המציעים למלא את פרטי הניסיון המקצועי 

לשם הצגת פירוט נוסף ביחס לפרויקטים עליהם מבקש המציע  Wordלהעתיק את הטבלאות לקובץ 
 להסתמך, אך מודגש כי אין לשנות את תצורת הטבלאות.

  לכבוד
           להשכלה גבוהה המועצה

 

 שלום רב, 
 

מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור  בהסכםלהתקשרות  06/2022 מכרז פומבי מס' הנדון:
 המועצה להשכלה גבוהה

 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

כי  להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב

 :כדלקמןניסיון המציע והמידע לגביו בהתאם לדרישות המכרז הינו, 

  
 1טבלה 

  9.39.3פירוט ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף 
 העבודה שם מזמין מס'

]לפחות שלושה גופים שונים שלפחות 
שניים מהם "גופים ציבוריים" כהגדרתם 

 במכרז[

 

פירוט "שירותי 
רישום 

פרוטוקול" 
במסגרת  שניתנו

 למזמין העבודה
 V]יש לסמן 

בחלופות 
 המתאימות[

 מתן השירותיםתקופת 
 למזמין העבודה

 ]חודש/שנה עד חודש/שנה[

היקפם 
הכספי של 
השירותים 

שניתנו 
למזמין 
העבודה 

ללא בפועל, ]
 [מע"מ והצמדה

פרטי איש קשר 
 העבודה במזמין

תפקיד, כתובת דוא"ל ]
 [ומספר טלפון

1 

  
  רישום

 פרוטוקולים

  תמלול 

  הגהת
 פרוטוקולים

  עריכת
 פרוטוקולים

 

     

2   
  רישום

 פרוטוקולים

 תמלול 
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רשאית לבחון  המועצה רשאיתנדרש, שורות מעבר לבה  ספו. טבלה שיוהוסיף שורות לטבלהאין ל -
  הראשונים שיוצגו בהתאם לדרישות הסעיף. מזמיני העבודהרק את 

 

  הגהת
 פרוטוקולים

  עריכת
 פרוטוקולים

3 

 
  רישום

 פרוטוקולים

  תמלול 

  הגהת
 פרוטוקולים

  עריכת
 פרוטוקולים

 

   

4 

 
  רישום

 פרוטוקולים

  תמלול 

  הגהת
 פרוטוקולים

  עריכת
 פרוטוקולים

   

5 

 
  רישום

 פרוטוקולים

  תמלול 

  הגהת
 פרוטוקולים

  עריכת
 פרוטוקולים

 

   

 2טבלה 
 9.39.39.49.4פירוט מידע בקשר עם המציע בהתאם לתנאי סף 

 
איש שם  מס'

  הצוות
כרושם  במציע האם מועסק מס' תעודת זהות

בהעסקה ישירה או פרוטוקולים 
בחלופה  V]יש לסמן  כפרילנסר

 [המתאימה

תחילת 
מועד 

העסקה 
במציע 

 ]חודש/שנה[

1     רושם פרוטוקולים בהעסקה
 ישירה

 רושם פרוטוקולים פרילנסר 

 

2     רושם פרוטוקולים בהעסקה
 ישירה

 רושם פרוטוקולים פרילנסר 
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טבלה שיוספו בה שורות מעבר לנדרש, רשאית המועצה רשאית לבחון . הוסיף שורות לטבלהאין ל -
 רק את אנשי הצוות הראשונים שיוצגו בהתאם לדרישות הסעיף

 

      ______________ 

 חתימת המצהיר/ה        
 
 

 אישור
 

מאשר/ת בזאת כי ביום _________ אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, 

באמצעות  ה/עצמו תה/לחתום מטעם המציע, ושזיהה ת/הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך

 הצפוי תהיה/ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה

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

 
________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
 

  

3   
  רושם פרוטוקולים בהעסקה

 ישירה

 רושם פרוטוקולים פרילנסר 

 

4   
  רושם פרוטוקולים בהעסקה

 ישירה

 רושם פרוטוקולים פרילנסר 

 

5   
  רושם פרוטוקולים בהעסקה

 ישירה

  פרילנסררושם פרוטוקולים 
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 התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים - ד'נספח 

 

לאחר , בשם___________)המציע(אני הח"מ, מר/גב' _______________, ת"ז  ____________

 ה/כן, מצהיר אעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה/היה צפויאלומר את האמת וכי  עלייכי  שהוזהרתי

 בכתב, כדלקמן:

 

 06/2022מס' על ידי המציע לחתום על תצהיר זה במסגרת הגשת ההצעה במכרז פומבי  אני מוסמך/ת .1

: )להלן להשכלה גבוהה מועצהעבור הלמתן שירותי רישום פרוטוקולים להתקשרות בהסכם מסגרת 

 "(. המכרז"

י מעובדיו לא מצויים במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים כלשהו המציע ו/או מ .2

 עם המועצה או הוועדה לתכנון ולתקצוב.

המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר הקשור עימם לא הגישו ולא עומדים להגיש  .3

שות להכרה ו/או לפתיחת מוסד לימודי ו/או למועצה להשכלה גבוהה או הוועדה לתכנון ולתקצוב בק

"( ואין ולא יהיה להם הבקשות": לקבלת היתרים ו/או לכל בקשה ו/או פנייה ו/או הליך אחרים )להלן

 קשר מכל מין וסוג שהוא ישיר ו/או עקיף לבקשות כאמור.

 בישראל של מוסד להשכלה גבוהה ף,ישיר או עקי ,חלקי או מלאעלים באופן ב םאינו/או עובדיו  המציע .4

 הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל. ו/או של מוסדות אחרים

בישראל ו/או במוסדות  במוסדות להשכלה גבוההעובדים בעלי תפקיד או  ו/או עובדיו אינם המציע .5

ה אקדמית אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של הורא

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

 דלעיל אמת. תצהיריותוכן  חתימתי, זו שמיזה  .6

 

______________ 

 חתימת המצהיר/ה     
 

 אישור
 

_________ אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 

באמצעות  ה/עצמו תה/לחתום מטעם המציע, ושזיהה ת/הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך

 ה/צפוי תהיה/ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה

 עליה בפני. מה/יל וחתםדלע ה/את נכונות הצהרתו ה/כן, אישר תעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה

 
________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 סודיות במסגרת מתן שירותים ה עלשמיר התחייבות בדבר - ה' נספח

 

 כללי א.

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות  1977 –חוק העונשין, תשל"ז  .1 

הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל 

ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

 )נוסח משולב( בפרט. 1958

, קובע כי המל"ג תהא גוף 1958 –גבוהה, תשי"ח להשכלה  המועצהב' לחוק  3סעיף  .2 

 . לב[נוסח משו] 1958( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 6)9מבוקר כמשמעו בסעיף 

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או  118לסעיף  .3 

ת שהגיעו עם גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיו

לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות בשמירתן 

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

 )א( לחוק העונשין קובע: 118סעיף  .4 

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

, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו [נוסח משולב] 1958 –תשי"ח 

אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא 

 היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם ביצוע  –בסעיף זה "בעל החוזה"  (ב)

א זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות החוזה; ואולם תה

 לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".

 "ידיעה": ב.

 ככוללת:העונשין לחוק  119סעיף ב"ידיעה" מוגדרת  .5 

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

 או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;

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

מסירת כל ידיעה וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על וידיעה סודית ד

 שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.

 סמכות למסירת ידיעה: ג.

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

למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה 

 החוזה גם לאחר תום החוזה.על בעל 
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או עובד  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג  .8 

במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין  –בשמה 

עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל 

ה המקבל זסמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המל"ג או בעל חוהחוזה גם 

ינים עליו למסרם לעובדים אחרים יידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע הענ

ור. במסגרת זו מותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל בבמל"ג או לצי

ות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו החוזה שקבע אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידיע

והמוסמכים למסור ידיעות לעובדי מל"ג אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל קיימת 

 מכללא אלא אם נשללה במפורש.

 סמכות לקבלת ידיעה: ד.

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

המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות מתיר למסור ידיעה רק לאדם 

בפנים ובין מסירתן החוצה. עובד מל"ג מוסמך לקבל כל ידיעה הדרושה לצרכי עבודתו 

 משרדובין ב משרדד מל"ג אחר, בין באותו בולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעו

ומילוי  עה לצרכי עבודתויאחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את היד

 תפקידו. 

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

 הקשורה ידיעה כל כגון, לציבור שתימסרנה כדי נוצרו ברייתן שמטבע ידיעות כמובן

 אדם בני סוג או מסוים שאדם ידיעות ישנן כן כמו. הרחב לציבור כללי שירות במתן

 מוגדר שירותים לנותן המוסמכים האנשים מספר אז אולם, שירותים לנותן זכאים

 .בהוראות כלל בדרך נקבע והוא, ומוגבל

מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה  .11 

אשר עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך 

למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, 

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

 המדינה.

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

 לכך הוסמכו לעיתונאי ידיעות מסירת לצורך. שירותים לנותן זכאי הרחב הציבור

 .המל"ג ל"מנכ ידי על עובדים ג"במל

 

 י, וכי נהירות לי חובותיעילבזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט ל מתחייבאני 

 . 1977 -התשל"ז ,לחוק העונשין 118מכוח סעיף 

 



 

 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר מענה לשאלות הבהרה

 

 

 
 חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת ________

 
 

28 

 

_______________ 

 תאריך

_______________ 

 ה/חתימת המצהיר

 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  - ו'נספח 

 תאגיד[]ימולא רק על ידי מציע שהוא 

 

  לכבוד
           להשכלה גבוהה המועצה

 

 שלום רב, 
 

מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים  בהסכם להתקשרות  06/2022מכרז פומבי מס'  הנדון:
 עבור המועצה להשכלה גבוהה

 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב

 :כדלקמן

מסגרת למתן  בהסכם להתקשרות 06/2022מס' מכרז פומבי במסגרת  הנני עושה תצהירי לצורך הגשתו .1

 .שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה

 לעשות תצהיר זה. ______,________________ המציע:אני מורשה חתימה ומוסמך מטעם  .2

 התקיים אחד מאלה:אני מצהיר כי  .3

 [במקום המתאים Xיש לסמן ]

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

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

1987. 

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

, אולם 1987-או לפי חוק הגנת השכר, התשמ"ז 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשמ"א

 גשת הצעות במכרז.חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון לה

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

1976 . 

לעיל, מוצהר עוד כי, המציע וכל בעלי השליטה בו מקיימים את  3מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  .4

; 1958 –וק הגנת השכר, התשי"ח ; ח1987 –הוראות החוקים הבאים: חוק שכר המינימום, התשמ"ז 

; חוק דמי 1963 –; חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 –חה, התשי"א ; חוק שעות עבודה ומנו1950 –; חוק חופשה שנתית, התש"י 1976 –מחלה, התשל"ו 

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

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

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
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-מינהל התקין(, תשנ"זחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או ב ;1946בעבודה, 

חוק ; 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1949-;  חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט1977

; חוק שירות התעסוקה, 1954-; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1953-עבודת הנוער, תשי"ג

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

; 1988-; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח1957-; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז2006-תשס"ו

; חוק 1991-; חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף 

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

; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים 1998-לחוק למניעת הטרדה מנית, תשנ"ח 8; סעיף 1998-תשנ"ח

ליכי מיון וה ; חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והודעה2000-ולהתפטרות, תשס"א

 .2011-; החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב2002-וקבלה לעבודה( תשס"ב

 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

______________ 

 חתימת המצהיר/ה     
 
 

 אישור
 

_________ אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 

באמצעות  ה/עצמו תה/לחתום מטעם המציע, ושזיהה ת/הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך

 ה/צפוי תהיה/ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה

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

 
________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
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 נספח ביטוח - ז' נספח

 

 

 
 

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
האישור__________  

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

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

מבקש האישורמ מבוטחה  האישורמעמד מבקש מ אופי העסקה   

שם:  המועצה להשכלה 
 גבוהה 

 שם: 
 

 רישום שירותי מתן

 פרוטוקולים

 

מזמין שירותים☒  
 

 ת.ז./ח.פ.
500500798  

 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

מחדלי מעשי או 
מבקש  -המבוטח 

 האישור
ראשוניות – 328  
רכוש מבקש  – 329

האישור ייחשב כצד ג'  
אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪    ביט 
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח
ראשוניות – 328  

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

 שירותי משרד  - 081

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול

 חתימת האישור
 המבטח:
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 הצעת מחירטופס  - ח'נספח 

 (יוגש במעטפה נפרדת)

 

  לכבוד
           להשכלה גבוהה המועצה

 

מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים  בהסכםלהתקשרות   06/2022פומבי מס' מכרז  הנדון:

 המועצה להשכלה גבוהה עבור

 

  המציעשם 

  ח.פ/ע.מ.מס' 

  המציעכתובת 

  כתובת הדוא"ל של המציע

  של המציע מס' טלפון משרדי

  שם נציג המציע 

  של נציג המציע מס' טלפון נייד

  כתובת הדוא"ל של נציג המציע

 

אני החתום מטה, _______________________________ ת.ז. ________________, הנני ממלא 

חתימה במציע ומוסמך בשם  המורשותפקיד של _______________________________ אצל המציע, 

. לאחר שקראתי בעיון את המועצההמציע לחתום על מסמכי ההליך, לרבות כתב הצעה זה, ועל ההסכם עם 

 :ההליך, על כל חלקיו ונספחיו, אני מצהיר בזה בשם המציע מסמכי

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז, וההסכם  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .1

את כל הפרטים שהיו  נולבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל קתפשהות מס נוהמצורף, ולאחר שניתן ל

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

 על נספחיו, ללא סייג.

, על נפרדת במעטפההתמורה המבוקשת על ידינו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתנו זו,  .2

 פי דרישות המכרז.

 90 תום ועד רתהממועד מסי החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3

 יום 90 של לתקופה יוארך תוקפה, בתנאי המכרז כקבוע למכרז ההצעה להגשת האחרון המועד מן הימים

 לפי הודעתה של המועצה, ככל שתבחר המועצה להאריך את תוקפה כאמור. נוספים
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, לרבות ההסכם כשהוא לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .4

חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום על 

 בראשי תיבות. הח"מידי 

 או חובותינו את לאחר להעביר אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי לא נהיה רשאים .5

 מקצתן. או כולן חר כמציע זוכה,שייחתם עמנו, באם נב ההסכם על פי זכויותינו

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

המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים 

 ידינו.-המפורטים בו ואשר מוצעים על

נספחיהם, מוגשים על ידינו כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את וההצעה, על  מסמכי ההליך .7

 המציע ולאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים, לרבות הצעת מחיר זו.

לרכוש רק חלק מהשירותים  המועצה חליטתהצעתנו תהיה תקפה בהתאם למחיר הנקוב בה, אף אם  .8

 בהליך.

תהיה ההצעה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול, שינוי או  ידוע לנו כי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, .9

 תיקון.

ידוע לנו כי הצעת המחיר המחייבת בהליך תהיה אך ורק המחירים שנדרש המציע להזין במקום המיועד  .10

 משאר חלקי מסמכי ההליך.  תנפרד במעטפהוכי הצעת המחיר תוגש בטופס זה, לכך 

, להלן המפורטים רכיבים שניידינו  על, מתומחרים ידינו-על המוגשתת המחיר בהצע: הצעת המחירמילוי  .11

 :ההתקשרות להסכם 4 בסעיף המפורט התמורהבהתאם למנגנון 

ישיבה של המועצה שעת עבור  ידינו-על מוצעהשעתי התעריף ה :1רכיב  .11.1

של ____________ ש"ח הינו סך , מרכיב המחיר( 90%)משקל  שהתקיימה בפועל

, (_________________________________________________)ובמילים:

 , כדלקמן:אנו מאשריםבעניין התעריף לשעה  .בתוספת מע"מ כדין

 דקות מלאות. 60"שעה" משמעה  .11.1.1

התעריף השעתי המוצע עבור שעת ישיבה שהתקיימה בפועל כולל את כל הפעולות  .11.1.2

מנת להפיק פרוטוקול מושלם, לרבות רישום, הקלדה, -הנדרשות מצד המציע הזוכה על

עריכה, הגהה, הטמעת הערות וכיוצ"ב. לא תשולם תמורה כלשהי בגין שעות עבודה 

 ות ישיבה בפועל.  נוספות הדרושות לצורך הפקת הפרוטוקול שאינן שע

על פי שעות בכפוף לאישור המועצה את השעות שדווחו, התשלום למציע הזוכה יבוצע  .11.1.3

דק' )חצי  00:30דק' )רבע שעה(,  000:15עיגול של רבעי שעה כדלקמן: הישיבה בפועל, ב

 דק' )שלושת רבעי שעה( וכיו"ב. 00:45שעה(, 

לגבי ישיבות שארכו פחות מכך , גם אחת עבודה שעתהתעריף המינימלי לתשלום יהיה  .11.1.4

 )כך שלדוגמה, בגין ישיבה בת חצי שעה ישולם למציע הזוכה תעריף של שעה מלאה(.
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בגין של ביטול של שעתיים ומעלה לפני מועד הישיבה לא יהיה המציע הזוכה זכאי  .11.1.5

 לתשלום כלשהו. 

כאי בגין ביטול של פחות משעתיים לפני מועד הישיבה שנקבע, יהיה המציע הזוכה ז .11.1.6

 .מהתעריף המוצע לשעה אחת 50%לתשלום בשיעור של 

)משקל לאנגלית  עבריתמ אחת מילה עבור תרגום ידינו-על מוצעהתעריף ה :2רכיב  .11.2

ש"ח  של ____________הינו סך  מרכיב המחיר(, 10%

(, _________________________________________________)ובמילים:

יש להציע תעריף כי ידוע לנו ש אנו מאשריםבעניין התעריף לתרגום בתוספת מע"מ כדין. 

כי התמורה עבור כל תרגום תחושב לפי מספר המילים בעברית אשר התבקש ו, בעבריתלמילה 

  .תרגומן

 יםהכרוכ השירותיםעל המציע לגלם גם את כל כי במסגרת הגשת הצעת המחיר  אנו מאשרים כי ידוע לנו .12

, תיקון בעקבות הערות, פעולות נלוות לעבודת רישום ה, עריכה, כגון הקלדהנדרשים השירותים במתן

, וכיו"ב. מובהר, כי לא תשולם למציע הזוכה כל תוספת מכל מין וסוג או התרגום לפי העניין הפרוטוקול

בה נרשם הפרוטוקול. כמו כן, על התעריף  של המועצה בפועל ישיבה שהוא מעבר לתשלום בגין שעות

לגלם את כל הוצאות נותן השירותים הכרוכות  "(התעריפיםוהתעריף לתרגום )להלן ביחד: " עהלש

תשלום בגין נסיעות, הוצאות טלפון,  פיםיתווסף לתערי לא ידוע לנו כיבביצוע השירותים על פי הצעתו. 

ביטול זמן  פקסימיליה, צילומים, שליחויות, הוצאות תקורה מכל סוג שהוא, הוצאות בגין אש"ל, כיבוד,

 . פיםוכיו"ב, ואלו כלולות בתערי

 פים, ולמעט מע"מ לא יתווספו לתעריומוחלט סכום סופי פים מהוויםכי התערי אנו מצהירים כי ידוע לנו .13

את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע השירותים , וכי אלו כוללים כל הצמדות ו/או תוספות שהן

המועצה לא תישא בכל היטל ו/או תשלום ו/או מס אחר כלשהו  המפורטים במסמכי המכרז על כל סעיפיו.

 אשר חל ו/או יחול על השירותים.

רשאית להכניס בכל עת, שינויים במסמכי ההזמנה ורק המסמכים הסופיים, כפי  שהמועצהידוע לנו  .14

 . המועצהיחייבו את  הזוכהועל ידי המציע  המועצהשיחתמו על ידי 

 נדרשים על פי מסמכי ההזמנה.להצעתנו מצורפים כל המסמכים ה .15

 ולראיה, באנו על החתום, היום, _______________.

 

 במקרה שמדובר בתאגיד -אישור 

בפני,  ה/אני הח"מ,______________עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע

ידי ת.ז. -על ה/עצמו תה/במשרדי ברחוב_________________ מר/גב'____________________ שזיהה

לחייבו  ת/מורשה חתימה של המציע ומוסמך ה/לי אישית, שהינו ת/מס'_________________ / המוכר

 ת המציעחתימ
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לכל  ה/צפוי תהיה/להצהיר את האמת, וכי יהיה ה/, כי עליואותה/, ולאחר שהזהרתי אותוה/בחתימתו

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

  

 חתימה חותמת
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 רישום פרוטוקולים למתן שירותימסגרת  הסכם - ט'נספח 

 

 לחודש _________ בשנת _________ ביום _____ בירושלים שנערך ונחתם

 

 בין:

 המועצה להשכלה גבוהה

 , ירושלים43רחוב ז'בוטינסקי 

 "(המועצה"להלן: )

 מצד אחד

 לבין:

 שם ___________________________________

 מס' ת.ז./תאגיד __________________________

 _________________________________ כתובת

 "(נותן השירותים"להלן: )

 מצד שני 

 

פומבי מס' מכרז את פרוטוקולים, ופרסמה לשם כך  והמועצה מעוניינת לרכוש שירותי רישום  הואיל

עבור המועצה  להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים 06/2022

 ;להסכם זה 1ח כנספ"(, המצ"ב המכרז" :)להלן להשכלה גבוהה

של והצעתו  להסכם זה, 2 כנספח, המצורפת ונותן השירותים הגיש הצעה במסגרת המכרז  והואיל

)לצד הצעות זוכות נוספות ככל שהכריזה על כך המועצה(,  זה זכתה בהליךנותן השירותים 

 באופן, במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה; ,)כהגדרתם להלן( את השירותיםלספק 

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

 ;שירותיםהשירותים את ה

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

הוא בעל הידע, היכולת, האמצעים והכישורים מצהיר ומתחייב כי ונותן השירותים   והואיל

ם ולקיים את התחייבויותיו כמפורט שירותיהח האדם הנדרשים לצורך מתן ווכהמקצועיים 

והוא יוכל לעמוד בהן הן מבחינת המועדים שנקבעו או ייקבעו והן בכל הקשור בהסכם זה 

 לאיכות ולמיומנות הביצוע.

 

 :בין הצדדים כדלקמןומוצהר על כן מוסכם אשר 

 

 וא ונספחיםמב .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
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 .הז הסעיפים או הסכםפרשנות צורך לא תשמשנה ל הסכםכותרות הסעיפים ל .1.2

 ויקרא כיחידה אחת עימו. מהמכרז מהווה חלק בלתי נפרד  הז הסכם .1.3

 נספחי ההסכם: .1.4

 חוברת המכרז.  - 1נספח 

 הצעת המחיר של נותן השירותים.  - 2נספח 

 טופס הצהרה על שעות עבודה. - 3נספח 

 הגדרות .2

במכרז, למעט אם רוש והמשמעות המוקנים להם ייהיו למונחים המפורטים בו את הפ הז הסכםב .2.1

 נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.

" הינו הסמנכ"ל הרלוונטי במועצה וכן רכז/ת הועדה לה דרוש רישום הממונה" -בהסכם זה  .2.2

 הפרוטוקול, אשר פרטיהם יימסרו לנותן השירותים.

 םשירותיה .3

את למועצה מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק והוא  ,נותן השירותיםמוסרת בזה ל המועצה .3.1

 .המכרז לחוברת 2, כהגדרתם בסעיף השירותים

נותן השירותים מתחייב מובהר, כי . לחוברת המכרז 4חלוקת השירותים תבוצע בהתאם לסעיף  .3.2

מעת לעת )ככל  על ידי המועצה  בכתב לולמטלות שימסרו ליתן את השירותים אך ורק בהתאם 

. התאם להנחיות המועצהלחוברת המכרז וב 2.6שיימסרו( ויבצעם בהתאם לאמור, בין היתר, בסעיף 

ומי מטעמו, בכל עת ובכל עניין, לנהוג לפי מטעם המועצה כן, עליו לשתף פעולה עם הממונה 

הנחיותיו ולהעמיד לרשותו כל דיווח על פי הוראותיו או את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי 

 דרישותיו והנחיותיו של הממונה.

והמועצה זכאית לקבל מנותן השירותים, את מלוא נותן השירותים מתחייב לספק למועצה,  .3.3

השירותים ברמה מקצועית גבוהה, בחריצות ובאופן היעיל והטוב ביותר, תוך עמידה בלוחות 

הזמנים שנקבעו במסמכי ההליך או כפי שייקבעו על ידי הממונה, והכל לשביעות רצונה המלאה של 

 המועצה.

, הוראות בכל הנוגע לסדרי עבודה, דרכי ביצוע הממונה נותן השירותים יפעל על פי הנחיות והוראות .3.4

 .הממונהוכן בכל עניין אחר הנדרש לדעת  בעניין מניעת ניגוד עניינים,

במקרה שהמועצה  אנשי הצוות הנדרש לצורך מתן השירותים.נותן השירותים יעמיד את מספר  .3.5

ם אינו מספק, תהיה תסבור כי מספר אנשי הצוות שהעמיד נותן השירותים לצורך מתן השירותי

מנת לספק את השירותים -רשאית המועצה לדרוש כי נותן השירותים יעמיד אנשי צוות נוספים על

 אנשי הצוותמובהר כי ההחלטה על מספר במועדים ובהיקפים הדרושים למועצה ולשביעות רצונה. 

 .המועצהתהא נתונה לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי של  הדרוש למתן השירותים
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לאישורה  נותן השירותים, טרם תחילת ביצוע השירותים, יגיש המועצהשתבקש זאת  ככל .3.6

המועסקים על ידו  כלל אנשי הצוותבכתב ומראש את רשימת  המועצהולהסכמתה המוקדמת של 

 או מטעמו במתן השירותים. 

 למועצהלהחליף כל אחד מאנשי צוות או להורות  לנותן השירותיםתהיה רשאית להורות  המועצה .3.7

להרחיק מיד כל אחד מאנשי צוות עבודתו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  לנותן השירותים

נותן המתכנן או מי מטעמו. נדרש  נותן השירותיםומבלי שתישא בגין כך בכל אחריות כלפי 

להחליף איש צוות כאמור, הוא יחליף אותו איש צוות באדם מתאים, בעל כישורים  השירותים

בכתב ומראש, וזאת תוך שבוע ימים מדרישת  המועצהבילים, אשר יאושר על ידי ויכולות מק

להפסקת מתן השירותים נותן השירותים צוות, לא תהווה עילה בידי ה. החלפת מי מאנשי המועצה

נתון שיקול הדעת  למועצהולא תגרע ממחויבותו ואחריותו על פי הסכם זה. מוסכם בזאת, כי 

 וקביעתה בעניין זה תהיה סופית ומחייבת. הצוות בדרישות ההסכם הבלעדי באשר לעמידת אנשי

, לפי שיקול דעתה לנותן השירותיםלמציע הזוכה"( להורות אופציותלמועצה קיימת זכויות ברירה )" .3.8

סטנוגרמה, או תמלול מלא של הישיבות, או להזמין הבלעדי, לספק שירותי קצרנות וכתיבה בשיטת 

-ותמלול ישיבות במידת הצורך בתמורה נפרדת אשר תאושר מראש עלשירותים נוספים של הקלטה 

 .ידי המועצה

 תמורה .4

ועבור מתן שירותי רישום  במלואן ובמועדן זה על פי הסכם יובתמורה לביצוע התחייבויות .4.1

עבור  ידו במכרז-אשר הוצע עלשעתי התעריף לפי ה המועצה לנותן השירותיםתשלם פרוטוקולים, 

)להלן:  שעת נוכחות ורישום פרוטוקול במהלך ישיבהקיימה בפועל ישיבה של המועצה שהת

 . לתשלום התמורה בו, והתנאים המפורטים להסכם 2בנספח  "(, כאמורלשעה התעריף"

התעריף השעתי עבור שעת ישיבה שהתקיימה בפועל כולל את כל הפעולות  מובהר ומוסכם, כי .4.2

מנת להפיק פרוטוקול מושלם, לרבות רישום, הקלדה, עריכה, -על נותן השירותיםהנדרשות מצד 

הגהה, הטמעת הערות וכיוצ"ב, ולא תשולם תמורה כלשהי בגין שעות עבודה נוספות הדרושות 

 לצורך הפקת הפרוטוקול שאינן שעות ישיבה בפועל.  

מלאה גם המועצה תשלם לנותן השירותים תמורה בגובה התעריף השעתי עבור שעת עבודה אחת   .4.3

 עבור ישיבה שארכה פחות משעה מלאה, ובלבד שלא נדרשו שירותיו בישיבות נוספות באותו היום.

4.1.  

ועבור מתן שירותי  במלואן ובמועדן זה על פי הסכם יותמורה לביצוע התחייבויותנוסף, בב ..4.44.2

תרגום שירותי עבור  ידו-אשר הוצע עלתעריף המועצה לנותן השירותים את התשלם  תרגום,

מובהר ומוסכם,  .להסכם 2בנספח כאמור , "(התעריף לתרגום)להלן: " קול מעברית לאנגליתפרוטו

 התמורה עבור כל תרגום תחושב לפי מספר המילים בעברית אשר התבקש תרגומן, בלבד. כי 

 יםכולל םהינ"( התעריפיםהתעריף לשעה והתעריף לתרגום )להלן ביחד: " כי ,מובהר בזאת ..4.54.3

הכנה  , ולרבות לא בגיןפיםלא תשלם לנותן השירותים כל תשלום מעבר לתערי, וכי המועצה יםוסופי
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הוצאות טלפון,  המועצה, הוצאות נסיעות וביטול זמן לצורך מתן השירותים, ועדות/לישיבות

, ביטול , כיבודפקסימיליה, צילומים, שליחויות, הוצאות תקורה מכל סוג שהוא, הוצאות בגין אש"ל

 וכיו"ב. זמן 

מען הסר ספק, כי כל ציוד הדרוש לנותן השירותים לצורך מתן השירותים לרבות מובהר ל ..4.64.4

 ידי נותן השירותים ועל חשבונו. -ציוד הקלטה, כלי כתיבה, מחשוב וכיו"ב, יסופק על

בסוף כל חודש קלנדרי, יגיש נותן השירותים חשבון לתשלום, שבו יפורטו מועדי הישיבות  ..4.74.5

, וכן פירוט להסכם 3כנספח המצורף  רה על שעות העבודהלטופס ההצהבהתאם המדויק,  ומשכן

 .שירותי התרגום שסיפק נותן השירותים ככל שניתנו במסגרת אותו חשבון לתשלום

נציג המועצה. פירעון התשלום יעשה לאחר יועברו לבדיקת הפירוט המצורף אליו, חשבון וה ..4.84.6

ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג המועצה יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן 

נותן אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכל לפי עמידת 

 בדרישות ההסכם על נספחיו. השירותים

בו קלנדרי הרישום ל את התמורה רק לאחר שהממונה אישר את הנותן השירותים יקב ..4.94.7

ושירותי  שבו מפורטים דרישות התשלום למול פירוט שעות העבודה ,מחויב נותן השירותים

  .התרגום

ידי הממונה, -על נותן השירותים להגיש למועצה חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על ..4.104.8

מיום הוצאת החשבון ובכפוף לאישור  ,יום 30שוטף + והתשלום יבוצע כנגד חשבון כאמור, בנוהל 

 . כאמורהחשבון 

בגלל עיכובים בתשלום  כלפי המועצהלא תהיינה כל דרישות וטענות  נותן השירותיםל ..4.114.9

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

 או הדו"ח לא אושרו.

ועצה חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם נותן השירותים ימציא למ ..4.124.10

 זה. 

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  ים תקפיםמותנה בהצגת אישורהתמורה תשלום  ..4.134.11

וכן כל אישור שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי  1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 המועצה, כפי שיהיו מעת לעת.

לנותן תנכה במקור מכל תשלום  המועצהלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי,  ..4.144.12

, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא השירותים

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

 .לפי שיעור אחרמס 

  על ידי המועצה או מי מטעמה השירותיםביצוע  .5

רשאית המועצה  ,אם לא ימלא נותן השירותים את התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן .5.1

נשוא הסכם זה,  שירותיםלבצע את ה בכתב מתן ממועד ימים 7 בתוך תוקנה לא שההפרהלאחר 
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אחר או בכל דרך אחרת, ונותן השירותים מצהיר  השירותיםנותן , בעצמה, באמצעות םאו חלק םכול

מתן השירותים או למי שייקבע ב למועצהומתחייב כי לא ימנע מן המועצה לפעול כאמור ויסייע 

 כאמור. 

תהא המועצה רשאית לגבות ו/או  ,המועצה תפעל כאמורשמבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה  .5.2

חלים על נותן השירותים מכל סכום הובים שעל פי הסכם זה לנכות ו/או לקזז את כל ההוצאות והחי

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

 דרך אחרת.

אין באמור כדי לגרוע מהוראות המכרז המבהירות כי אין בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים  .5.3

 השירותים נושא המכרז או שירותים דומים להם.בלעדיות כלשהי במתן 

 תקופת ההסכם .6

סכם על ה המועצההחל מיום חתימת , חודשים 12-תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה תהיה ל .6.1

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: "זה 

מובהר, התקופה שבה יבצע נותן השירותים את שלושת הפרוטוקולים הראשונים לפי הסכם זה  .6.2

בתום תקופת הניסיון המועצה לא תהא ש"(. במידה הניסיון תקופתתקופת ניסיון )להלן: " תיחשב

על ביטול הסכם זה המועצה תהא רשאית להודיע לו  -שביעת רצון משירותיו של נותן השירותים 

בנסיבות אלו תהיה רשאית ו, או מי מטעמו נותן השירותיםומבלי שתישא בגין כך בכל אחריות כלפי 

 לפי העניין. כשיר הבא אחריו או ל אחר זוכהלפנות להמועצה 

. 

(, בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת "אופציה"ברירה ) בלבד שמורה זכותלמועצה  .6.3

שנים בסה"כ, כולל תקופת ההתקשרות  5שלא תעלנה על נוספות התקשרות תקופות ל תקשרותהה

לרבות בכפוף בכל חלק ממנה,  לעשות שימוש בזכות הברירה או תרשאיהמועצה תהיה . הראשונה

ה, בכפוף לצרכילמידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בפועל בהתאם להוראות הליך זה, 

  .זה, להוראות כל דין ולהוראות הסכם לתקציבה

 הימנעות מניגוד עניינים וסודיות  .7

בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה  המידענותן השירותים ו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודתו ו .7.1

 כהגדרתו בהסכם זה לעיל, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של המועצה. במידעשימוש כלשהו 

מידע לרבות אמצעים סבירים במקום הנותן השירותים ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות  .7.2

 ביצוע השירותים לשמירה על חומרים רגישים. 

ה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד נותן השירותים מתחייב בז .7.3

ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, 

, ללא קבלת הרשאה למועצהו/או בנוגע  למועצהבין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים 

 בכתב מאת המועצה. מוקדמת ומפורשת 
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ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין כל חשש למצא במצב של ינותן השירותים מתחייב שלא לה .7.4

במקרה של ספק בעניין זה ידווח נותן השירותים ליועצת המשפטית של המועצה  .לועניין אחר שיש 

את עובדות העניין והיא תכריע בשאלת קיומו של חשש כאמור. לשם הסר ספק, מובהר כי דרישות 

ההימנעות מניגוד עניינים בהסכם זה, לרבות בהסכם הסודיות וההימנעות מניגוד עניינים 

(, הינן בנוסף על הגבלות החלות על נותן השירותים על 'ה-'דפחים נס) לחוברת המכרזהמצורפים 

 פי כל דין.

 רק במפורש -סיק; יחסי שליחות מעוהעדר קיום יחסי עובד  .8

כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין לראות כל זכות  פועל ,או מי מטעמו נותן השירותים, עובדיו .8.1

, או לכל מי נותן השירותיםעל פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות ל למועצהשניתנה 

שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו. בין 

, לא יתקיימו המועצהנותן השירותים ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין 

 .סיקמע-יחסי עובד

ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של נותן המועסקים על ידו עובדי נותן השירותים  .8.2

שא וישלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל יהשירותים בלבד. נותן השירותים י

המועסקים על ידו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, 

 אומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין.ביטוח ל

מעסיק בין המועצה לבין נותן השירותים המספק -קבעה ערכאה מוסמכת כי התקיימו יחסי עובד .8.3

למועצה שירותים לפי הסכם זה, יישא נותן השירותים במלוא התשלומים הנובעים מקביעה זו. 

כאמור מכל סכום  ולקזז סכומים אשר נקבע מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועצה תהיה רשאית

 שהיא חבה לנותן השירותים.

 הסבת ההסכם .9

את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן  או להעביר להסב או להמחותמתחייב לא  נותן השירותים .9.1

אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, , ואו חלקן

תהיה רשאית לסרב ליתן את  המועצה מראש ובכתב.את הסכמת המועצה לכך  אם קיבלאלא 

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

כמו כן, אין נותן השירותים רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן, אלא  .9.2

תהיה רשאית לסרב ליתן את הסכמתה כאמור, מכל  עצההמומראש ובכתב.  המועצהבהסכמת 

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

 וקניין רוחני  מידעבעלות על  .10

כל המסמכים מכל סוג שהוא הקשורים לשירותים נשוא ההסכם שיוכנו ע"י נותן השירותים או  .10.1

, "(מידעה)להלן: " שהוא לרבות פורמט אלקטרוני, בכל פורמט שקיבל מהמועצה ו/או בדרך אחרת

הינם רכושה וקניינה של ידי נותן השירותים, -לרבות טיוטות, פרוטוקולים ותרגומים שהוכנו על

המועצה  .הנ"ל לרבות זכויות קניין רוחני מידעהמועצה, ולנותן השירותים לא תהיינה כל זכויות ב
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בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג' שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל  מידעתהיה רשאית להשתמש ב

 הגבלה. 

על פי בחירת כאמור ובכל פורמט  מידענותן השירותים מתחייב למסור למועצה מיד עם דרישתה כל  .10.2

 "פתוח"בפורמט אלקטרוני למועצה . מבלי לגרוע מכלליות האמור, יעביר נותן השירותים המועצה

המועצה כל מסמך שהוכן על ידו עבור וסף בכל פורמט אחר שתגדיר המועצה, ובנ (,לא מוגן סיסמה)

  עם השלמתו של המסמך.

מתן  םעל פי ההסכם ובין אם לאחר סיו שירותיםבא הסכם זה לידי סיום, בין אם טרם סיום ה .10.3

רוט של כל יימים מיום שיידרש לכך פ 7כאמור, ימסור נותן השירותים למועצה בתוך  השירותים

שתדרוש  מידעהמצוי ברשותו, כאמור לעיל, ויעביר למועצה מיד עם דרישתה העתק של כל  מידעה

 .ועצמ מידעהמועצה או, לפי דרישת למועצה ועל פי החלטתה, את ה

 אחריות .11

 למתן השירותים, לטיבם, רמתם ואיכותם. המועצהכלפי  יהבלעד יהא האחראי נותן השירותים .11.1

נותן על פי הסכם זה ועל פי דין ומכלליות האמור לעיל,  השירותיםנותן של ו מבלי לגרוע מאחריות .11.2

הא אחראי לכל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו בקשר עם השירותים ומילוי כל י השירותים

ו ו/או ו/או מועסקי לנותן השירותיםעל פי הסכם זה או על פי כל דין או בקשר עימן,  והתחייבויותי

כל שהוא הנובעים ו/או בקשר  'ו/או לצד ג ה ו/או מי מטעמהו/או מועסקי למועצהו/או  מי מטעמו

 מיאו על ידי  ועשה על ידילשירותים ו/או מעשה או מחדל, טעות, השמטה ו/או בגין כל פעולה ש

 בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה. מומטע

פוטר בזאת את  רותיםנותן השיעל פי הסכם זה ועל פי דין,  נותן השירותיםמבלי לגרוע מהתחייבות  .11.3

תוך  המועצהמכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפות ו/או לפצות את  ומי מטמעה המועצה

 בשל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד להם אחראי המועצהימים בגין כל דרישה או תביעה שתוגש נגד  7

והכל מבלי לגרוע מזכויות כאמור לעיל ו/או על פי דין, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, נותן השירותים 

לנותן ודיע ת המועצהעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.  המועצה

להתגונן מפניה, על חשבון  לנותן השירותיםאפשר ותתוך זמן סביר אודות קבלת תביעה  השירותים

 .נותן השירותים

נותן שהיא מכל מין וסוג שהוא כלפי  לא תחול כל אחריות המועצהמוסכם ומוצהר במפורש כי על  .11.4

בקשר עם השירותים מכל סיבה שהיא,  ורכוש מטעמלו/או  ואו לרכושו בשל נזק הנגרם ל השירותים

 .ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם נזק עקיף ונזק תוצאתי

הנדרשים נקוט בכל האמצעים יו ותעשה כל שביכולי נותן השירותיםמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .11.5

 למניעת נזקים כאמור בסעיף זה.

לכל פעולה המתבצעת על ידי ה ו/או מי מטעמ המועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין באישור  .11.6

לנותן בקשר עם השירותים נשוא ההסכם ו/או במתן הנחיות  וו/או מי מטעמ נותן השירותים

המלאה והבלעדית על פי  ומאחריות נותן השירותיםכדי לשחרר את  המועצהעל ידי  השירותים
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אחריות או חובה כלשהי, אשר אינה מוגדרת  המעוצההסכם זה ולפי כל דין או כדי להטיל על 

 מפורשות בהסכם זה.

 ביטוח .12

פי כל דין -ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על נותן השירותיםמבלי לגרוע מהתחייבויות  .12.1

עלות הביטוחים  ים כמפורט בהסכם זה.מתחייב לעשות ביטוח נותן השירותיםוהסכם זה, 

בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה  נותן השירותיםוההשתתפויות העצמיות יחולו על 

 לפני ההתקשרות בין הצדדים.  נותן השירותיםייושמו בפוליסות הביטוח של 

פי הסכם זה.  יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על נותן השירותים .12.2

בגין  מועצהמצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי ה נותן השירותים

כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות 

 תחלוף מחברות ביטוח.

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים  .12.3

"( אשר מהווה חלק בלתי נפרד אישור קיום ביטוחים)להלן: " לחוברת המכרז 'זהמצורף כנספח 

או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון מועצה מהסכם זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של ה

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון  נותן השירותיםהעומד לביטוח. על 

 ולצד שלישי. למועצהעל מנת למנוע הפסד לו, 

מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה לא נועד לצמצם את התחייבויות על פי  .12.4

התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד ההסכם, והתוכן 

יהיה ללמוד  נותן השירותיםבהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. על 

דרישות אלו 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 את זכויות  נותן השירותיםפר ה .12.5

ולא על פי דין באופן מלא ובלעדי  מועצהאחראי לנזקים שייגרמו ל נותן השירותים, יהיה מועצהה

תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי 

 כל טענה כאמור. המועצה

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  נותן השירותים .12.6

 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה על הסכם זה, ימציא נותן  14 .12.7

את הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על השירותים למועצה את אישור קיום ביטוחים ו

ללא כל שינוי בתוכנם בנוסח אשר צורף כנספח ז' לחוברת המכרז אלא אם השינוי ) פי הסכם זה

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של -כשהם חתומים על( אושר בהליך הבהרות בטרם הגשת המכרז

 מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.
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נותן בודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא ימי ע 14 .12.8

 אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת. מועצהל השירותים

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .12.9

ה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על על פי הסכם ז לנותן השירותיםכלשהו 

 מועצהכאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על ה מועצהנזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי ה

 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

ו תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/א מועצהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .12.10

תמצית הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי 

מאחריות על פי דין או אחריות על פי  נותן השירותיםאו מי מטעמה אינה פוטרת את  מועצהה

 הסכם זה.

לשנות או  נותן השירותיםתהיה רשאית לבקש מ בלבד מועצהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .12.11

לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. 

הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא 

 אחריות כל שהיא. מועצהתחול עקב כך על ה

, מועצהימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות ה יכול להגיש העתקי פוליסות ובה נותן השירותים .12.12

 לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב  .12.13

ל פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם ע נותן השירותיםאי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא 

 עקב העיכוב כאמור.

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  נותן השירותים .12.14

 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה. 

ו/או הבאים  מועצהה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד נותן השירותים .12.15

מטעמה בגין נזק שהיא זכאי לשיפוי )או שהייה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה( עפ"י הביטוחים הנ"ל 

ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר 

 .לנותן השירותיםפטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון 

 ת ואישור קיום ביטוחים יכללו: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות מעבידים. הפוליסו .12.16

נותן כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על  .12.17

והבאים מטעמה, הוויתור  מועצה. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי ההשירותים

. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת נותן השירותיםלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי כאמור לא יחול כ

הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח  נותן השירותיםוהביטוח של  מועצהביטוח כפל כלפי מבטחי ה

. ביטול חריג רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות מועצהשנערך על ידי ה

צפוי.. סעיף לפיו -המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי המבטח ו/או בחובות

ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר  תשונה לרעהתצומצמנה הפוליסות לא 
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יום מראש. סעיף לפיו מעשה   03 60לכל הפחות  מועצההודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי ה

 לקבלת שיפוי. מועצהבתום לב לא תפגע בזכויות ה נותן השירותיםאו מחדל של 

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של המוסד  .12.18

לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב 

וח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביט

 . שימוש במכשירי הרמה.מועצהבבעלות ה

למשך  הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי .12.19

 .כלל תקופת הביטוח

 הרחבי שיפוי: .12.20

עשה ו/או בגין אחריותה למ מועצהצד שלישי, תכלול הרחבת שיפוי לטובת ה ההפוליס .12.20.1

ותכלול סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח  נותן השירותיםטעות ו/או מחדל של 

 כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 

נותן באם תחשב כמעבידה של עובדי  מועצהביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה .12.20.2

 .השירותים

יום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: ביטוח גבולות האחריות בפוליסות ואישור ק .12.21

נותן ביטוח אחריות מעבידים, כפי הפוליסה של ₪.  1,000,000 –אחריות כלפי צד שלישי 

 . השירותים

ו/או לערוך  נותן השירותיםקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  נותן השירותיםככל שלדעת  .12.22

את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור,  נותן השירותיםביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך 

 על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

נותן מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב  .12.23

 נותן השירותיםכל צוויו ותקנותיו. על למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על  השירותים

חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא 

 אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

לפי  נותן השירותיםהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי  .12.24

חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין  מועצההסכם זה, או כדי להטיל על ה

שלא היו קיימות כלפיו,  מועצהבעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי ה

( מאחריות בגין נזק  מועצהאלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט ה

 שנגרם על ידו.

"על אף האמור, מוסכם כי אי  ההסכםת של הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה מהותי .12.25

ימים מהמועד בו  7חלפו  אםהמצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהייה הפרה יסודית, אלא 

 .".להסכם 12.8 בסעיף כאמור הביטוח עריכת אישור להמצאת נותן השירותיםמחויב 

 שיפוטסמכות  .13
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המוסמכים מבחינת העניין סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט 

 ירושלים.בעיר 

 כתובות והודעות .14

 כמפורט בראש ההסכם.נן הי נותן השירותים והמועצהת וכתוב .14.1

 48הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד, ותוך  .14.2

כאילו הגיעו  –או בדוא"ל  אם נשלחו בפקסימיליהושעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, 

 .במועד שליחתן

 כללי .15

יא הסכם זה לסיומו, לפי הסכם זה ולפי כל דין, ולרבות הזכות להב המועצהמבלי לגרוע מזכויות  .15.1

, באופן מיידי, שלם ומלא, להוראה, דרישה או הודעה כלשהי של ה נותן השירותיםהיה ולא נענ

כמי  בנותן השירותיםלפי הסכם זה, כולן או חלקן, יראו  ו, או לא ביצע את התחייבויותיהמועצה

הבלעדי  הדעת ולפי שיקול ת, אך לא חייבתרשאיוהמועצה תהיה שהפר הפרה מהותית של ההסכם 

לתיקון האמור, לספק את  לנותן השירותיםימים  14והמוחלט, ולאחר מתן התראה בכתב של 

 נותן השירותיםמבלי לגרוע מן האמור, השירותים נשוא הסכם זה, בעצמו או באמצעות אחר. 

באספקת  האו למי שיקבע על יד למועצהסייע ילפעול כאמור וכי  מהמועצה ימנעמתחייב כי לא 

 המועצההא תפעל כאמור, ת שהמועצההשירותים כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה 

לנותן עקב כך, מכל סכום שיגיע  למועצהלגבות, לנכות או לקזז כל הוצאה עודפת שתיגרם  תרשאי

בכל דרך  נותן השירותיםלגבותן מ תרשאיתהא המועצה בכל זמן שהוא, וכן  מהמועצה השירותים

 לפי הסכם זה. למועצהרת והכל בהתאם לסעדים העומדים אח

 על פי הסכם זה לא הבמימוש זכויותי המועצהשום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של  ..15.215.1

 בכתב.במפורש וויתור או מניעה אלא אם נעשו ויתפרשו כ

אין ולא תהיה כל זכות לעכב  לנותן השירותיםמובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי  ..15.315.2

כל מסמך  ואו להשהות את מתן השירותים ו/או כל חלק מהם ו/או כל תוצר שלהם ו/או לעכב ביד

ו/או נכסים ו/או מידע שנמסר לו על ידי המועצה  (המועצהובין שנוצר על ידי  ו)בין שנוצר על יד

 . בקשר עם הסכם זה

ותן השירותים ממנה עם כל סכום אחר שמגיע למועצה יש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע לנ ..15.415.3

  לה מנותן השירותים, בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר ביניהם.

 

 

 באמצעות מורשי חתימה: ולראייה באו הצדדים על החתום

 

_______________        _________________ 

  המועצה              השירותים נותן        
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 המכרז חוברת - 1 נספח

 [תצורף כאן לפני חתימת ההסכם]
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 השירותים נותן של המחיר הצעת - 2 נספח

 [תצורף כאן לפני חתימת ההסכם]
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 טופס הצהרה על שעות עבודה - 3 נספח

 _________________ :תאריך

 _________: דו"ח לחודש

 מגיש הטופס )נותן השירותים(: ________

 :המפורטים להלן ביצע את השעות נותן השירותיםהריני להצהיר כי 

 

  תאריך

 הישיבה

שם רושם  תיאור הישיבה

 הפרוטוקול

 מס' שעות הישיבה*

HH:MM 

 הערות

     

     

     

     

     

  סה"כ שעות עבודה

 

דק' )רבע שעה(,  00:15על פי שעות הישיבה בפועל, בעיגול של רבעי שעה כדלקמן:  יבוצע הדיווח *

 דק' )שלושת רבעי שעה( 00:45)חצי שעה(, דק'  00:30

 

 :שירותי התרגום המפורטים להלן ביצע את נותן השירותיםהריני להצהיר כי 

 
"כ מילים סה נושא הפרוטוקול

 בעברית

שם רושם הפרוטוקול 

 נותן השירותים מטעם

 הערות

    

    

    

 

   

נותן שם הגורם הממלא את הדו"ח מטעם  תאריך
 השירותים

 חתימה וחותמת

 

 


