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לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :מכתב הבהרות למכרז מס' הס - 24/2017 .למתן שירותי השגחה בבחינות לאוניברסיטת תל אביב
.1

מס"ד
.1

בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטות התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות,
במכרז שבנדון:
עמוד
3

נוסח קיים
סעיף
" - 5.2.1המציע הינו קבלן כוח אדם
כמשמעו בחוק העסקת עובדים
תנאי
ע"י קבלני כוח אדם ,תשנ"ו -
סף
 ,1996והוא בעל רישיון
בתוקף ,כנדרש בחוק זה".

.1

.2

.3

.4

השאלה
סעיף  5.2.1דורש כי המציע יהיה
קבלן כוח אדם כמשמעות בחוק
העסקת עובדים באמצעות קבלני
כוח אדם.
צו ההרחבה בנושא בענף אספקת
שרותי כוח אדם משנת 2004
קובע כי על עובדי קבלני כוח אדם
המועסקים במגזר הפרטי יחול צו
ההרחבה ואילו על עובדי קבלני
כוח במגזר הציבורי [כמשמעו
בסעיף  2לצו ההרחבה ,לרבות
'מוסדות להשכלה גבוהה'] תחולנה
הוראות החוק.
מן הדרישה המופיעה בסעיף
 5.2.1אנו מבינים כי בכוונת
האוניברסיטה לקלוט לשורותיה
[בתקן או בכל דרך אחרת] את מי
מעובדי הקבלן אשר יעבדו מעל 9
חודשים.
לחילופין אנו מבינים כי כוונת
האוניברסיטה היא שהקבלן
יחליף ,מדי  8-9חודשים ,את כל
צוות המשגיחים על מנת שלא
יקלטו לשורות האוניברסיטה.
האם נכון?

תשובה
מובהר כי האוניברסיטה
מעוניינת בקבלת
שירותי השגחה על
בחינות ואינה מעוניינת
בהתקשרות לאספקת
כוח אדם.
כיוון שאין המדובר
בהתקשרות לאספקת
כוח אדם ,אין תחולה
להוראות חוק העסקת
עובדים באמצעות קבלן
כוח אדם ובכל זה
ההוראה המפורטת
בשאלה/בקשת
ההבהרה.
לפיכך ,המציע אינו חייב
להיות קבלן כוח אדם
שכן מהות השירותים
אינה אספקת שירותים
אלה.
לצורך הבהרת הדברים
תנאי סף  5.2.1ישונה
לנוסח הבא:
"אם המציע הינו קבלן
כוח אדם כמשמעו בחוק
העסקת עובדים ע"י
קבלני כוח אדם ,תשנ"ו
  ,1996הוא בעלרישיון בתוקף לשמש
בקבלן כוח אדם ,כנדרש
בחוק זה".
סעיף  6.5ישונה לנוסח
הבא:
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מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים

השאלה

תשובה
"אם המציע הינו קבלן
כוח אדם כמשמעו בחוק
העסקת עובדים ע"י
קבלני כוח אדם ,תשנ"ו
  ,1976יצרף העתק,כשהוא מאושר כמתאים
למקור ע"י עו"ד ,של
רישיונו .מציע שאינו
קבלן כוח אדם יספק כל
אישור ו/או רישיון אחר
הנדרש לעיסוקו על פי
דין".
בסעיף  7בעמוד 15
(רשימת מסמכים
להגשה ,מעטפה
פנימית מס' )2
בתחילת המשפט
יתווסף " :אם המציע
הינו קבלן כוח אדם " -
סעיף  6.3להסכם
ההתקשרות  -נספח
י"א ,ישונה לנוסח
הבא:
"בכל נקודת זמן שהיא,
במשך כל תקופת
ההתקשרות ו/או תקופת
ההארכה (ככל שתחול),
הספק יהיה בעל כל
האישורים ,ההיתרים,
ההסמכות והרישיונות
הדרושים לביצוע
השירותים ,אשר יהיו
תקפים על שמו של
הספק ,ואם הספק הינו
קבלן כוח אדם כמשמעו
בחוק העסקת עובדים
ע"י קבלני כוח אדם,
תשנ"ו –  ,1996גם
רישיון תקף לעסוק
כקבלן כוח אדם בהתאם
להוראות החוק כאמור".
לפני סעיף 10.1
להסכם ההתקשרות -
נספח י"א ,יוסף
המשפט הבא:
"חוזה זה הינו חוזה
קבלנות כמשמעותו
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מס"ד

עמוד

סעיף

השאלה

נוסח קיים

תשובה
בחוק חוזה קבלנות,
תשל"ד – ."1974
מצורף נספח ח
מעודכן .יש להגיש את
נספח ח' בטופס
המעודכן.
מובהר כי הצעה של
מציע אשר יגיש את
נספח ח' בטופס הלא
מעודכן ,לא תיפסל.

.2

3

 ,5.2.2סעיף :5.2.2
" ,5.2.3למציע יש ניסיון במתן
 - 5.2.4שירותי השגחה בבחינות
לגופים ציבוריים ו/או פרטיים
תנאי
בישראל להם הוא סיפק בכל
סף
אחת מהשנים :תשע"ה ,תשע"ו
ותשע"ז ,לפחות  80,000שעות
השגחה בבחינות".

את סעיף  5.2.2מבוקש לשנות ,להיקף הבקשה נדחית .אין
שינוי בנוסח הסעיף.
של  50,000שעות השגחה שנתיות ,
כפי שבאות לידי ביטוי בבקשת
המחזור השנתי בסעיף 5.2.4

סעיף :5.2.3
"המציע סיפק לפחות 200
משגיחים ביום בחינה אחד ,ב-
 6ימי בחינה במהלך השנה,
ללקוח אחד לפחות בישראל,
בכל אחת מהשנים :תשע"ה,
תשע"ו ותשע"ז".

את סעיף  5.2.3מבוקש לשנות כך
ש 200 -משגיחים ביום בחינה יסופקו
לארבע לקוחות לפחות

הבקשה נדחית .אין
שינוי בנוסח הסעיף.

סעיף :5.2.4
"למציע היקף מחזור כספי
שנתי מאספקת שירותי השגחה
בבחינות בישראל בסך של
לפחות  2,000,000ש"ח בשנה
(לא כולל מע"מ) ,בכל אחת
מהשנים  2015 ,2014ו-
 2016בנפרד".

ואת סעיף  5.2.4מבוקש לשנות
למחזור שנתי של  1,500,000ש"ח

הבקשה נדחית .אין
שינוי בנוסח הסעיף.
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מס"ד
3
.3

עמוד

.4א

7

.4ב

31
נספח ב' -
טופס
ההצעה
הכספית

סעיף
5.3.1

10.4

13

השאלה
נוסח קיים
נבקשכם להתיר ,לטובת ניסיון המציע,
"לצורך עמידה בתנאים
הכרה בניסיונה של חברה אם ו/או
המקדמיים הנקובים בסעיפים
 5.2.3 ,5.2.2ו –  5.2.4לעיל חברה בת שהמציע מחזיק או מוחזק
יהיה המציע רשאי להסתמך על [בהתאמה] ב 100%-מאמצעי
השליטה בה.
ניסיון ו/או מחזור כספי ,לפי
העניין ,שנצברו על ידי ישות
משפטית ממנה רכש ו/או קיבל
המציע פעילות ,וזאת לרבות
בדרך של מיזוג ו/או מיזוג
סטטוטורי על פי הוראות חוק
החברות ,תשנ"ט  1999 -וכן
לרבות בדרך של עסקת
נכסים/פעילות (להלן:
"התאגיד הנרכש").
ביקש מציע להסתמך על ניסיון
ו/או מחזור כספי שנצבר על
ידי תאגיד נרכש ,יצרף המציע
להצעה ,גם מידע ומסמכים
המעידים על רכישת הפעילות
מהתאגיד הנרכש וכן את כל
המסמכים והמידע הדרושים על
פי טופס הזמנת ההצעות בקשר
עם הניסיון ו/או המחזור הכספי
שנצברו על ידי התאגיד הנרכש
במהלך התקופה הרלוונטית".
על פי חוק אנו נדרשים לשלם ביטוח
"בנוסף למחיר המוצע כאמור
לאומי בגין הוצאות נסיעה  ,האם החזר
בסעיף  10.3לעיל ,תשלם
הוצאות נסיעה על ידי האוניברסיטה
האוניברסיטה למציע תשלום
כולל את התשלום עבור ביטוח
קבוע עבור הוצאות נסיעה
בתחבורה הציבורית באזור גוש לאומי?
דן (הלוך ושוב) למשגיח ליום,
כאמור בצו הרחבה בדבר
השתתפות מעסיק בהוצאות
נסיעה לעבודה וממנה וביטול
צווי הרחבה קודמים בעניין
 ,2016לפי חוק ההסכמים
הקיבוציים הקיבוציים ,התשי"ז
."1957 -

"בנוסף למחיר המוצע כאמור
בסעיף  12לעיל ,תשלם
האוניברסיטה תשלום קבוע
עבור הוצאות נסיעה בתחבורה
הציבורית באזור גוש דן (הלוך

על רכיב הנסיעות המעסיק נדרש
לשלם ביטוח לאומי.
האם התשלום בגין הוצאות נסיעה
בתחבורה ציבורית אשר תשלם
האוניברסיטה כולל ביטוח לאומי?
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תשובה
הבקשה נדחית.

לא.
התשלום שישולם ע"י
האוניברסיטה למציע
הזוכה כאמור בסעיף
 10.4הינו רק עבור
הוצאות נסיעה
בתחבורה הציבורית
באזור גוש דן ,ואינו
כולל את הסכום שעל
המעסיק (המציע הזוכה)
לשלם לביטוח הלאומי.
את מרכיב הביטוח
הלאומי יצטרך המציע
לתמחר במסגרת הצעתו
בתוך התמורה הכוללת.
בסוף הסעיף ,אחרי
המילה" :חוק" ,תימחק
המילה" :קיבוציים"
אשר מופיעה פעמיים.
ראה תשובה לשאלה
.4א .לעיל.

מס"ד

עמוד

.5

28
נספח א1-
הנחיות
להשגחה
בבחינות -
דוגמא

.6

29
נספח א2-
פרוט שעות
ההשגחה
שבוצעו
בשנת
הלימודים
תשע"ו

נוסח קיים
סעיף
ושוב) למשגיח ליום ,כאמור
בצו הרחבה בדבר השתתפות
מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה
וממנה וביטול צווי
הרחבה קודמים בעניין ,2016
לפי חוק ההסכמים הקיבוציים,
התשי"ז ."1957 -
" 5.18.5לאחר יציאת הנבחנים מחדר
הבחינה:
(א) יש לספור את המחברות
בכדי לאמת שמספר המחברות
שחולקו לנבחנים בהתאם
לכמות שניתנה לכל נבחן.
(ב) יש למלא טופס דיווח וכן
דיווח על אירוע חריג (אם היה
כזה).
(ג) להחזיר למזכירות הבחינות
את כל המחברות ,שאלוני
הבחינה ,רשימת הנבחנים
וטופס דיווח.
(ד) בבחינות המתקיימות
בשעות בהן המזכירות סגורה,
יש להעביר את החומר לטיפול
מרכז הבחינה.
-

השאלה

תשובה

האם נדרשת המתנה [לאחר הבחינה]
למסירת הבחינות לנציג מטעם
האוניברסיטה והאם זמן ההמתנה הוא
בתשלום?

יש לפעול כאמור בסעיף
קטן (ג) או (ד) על פי
העניין.
יחד עם זאת ,אם תידרש
המתנה ,הדבר יתואם
באופן סופי עם המציע
הזוכה ועם כל פקולטה
בנפרד וזמן ההמתנה
יהיה בתשלום.

מניסיוננו בניהול ותפעול מערך
משגיחים בהיקפים דומים לנדרש
במכרז זה ,קיים צורך במינוי רכזי
השגחה מטעמנו בימים /מועדים בהם
נדרשות שעות השגחה מרובות .כיצד
לתמחר צורך זה?

המציע אינו נדרש
להפעיל רכזי השגחה
מטעמו .לעניין זה ראה
האמור בסעיף 6.1.1
במפרט השירותים -
נספח א' למסמכי
המכרז .כל
פקולטה/יחידה תעמיד
רכז השגחה מטעמה.
המציע נדרש להעמיד
איש קשר כאמור בסעיף
 13במפרט השירותים
נספח א'  -למסמכי
המכרז.
בידי האוניברסיטה אין
את הנתונים המבוקשים.
מובהר ומודגש כי
כאמור בסעיף 10.3
בעמוד  7במסמכי
המכרז וכאמור בסעיפים
 3ו  12 -בטופס
ההצעה הכספית  -נספח
ב' ,התעריף שעל המציע
להציע בהצעתו הכספית
הינו אחיד לכל סוגי
ההשגחה הנדרשים.

בהתייחס ללוח השעות המצורף ,כמה
מתוך השעות המוצגות מהוות שעות
השגחה בבחינות לסטודנטים מחו"ל,
השגחה לבעלי לקויות וכמה שעות
השגחה רגילות?
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מס"ד

השאלה

נוסח קיים

תשובה
על פי ניסיון העבר
 10%מהמשגיחים היו
דוברי אנגלית ברמה
הנדרשת בסעיף 6.3.2
למפרט השירותים -
נספח א' למסמכי
המכרז .נתון זה מתבסס
על ניסיון העבר ואינו
מחייב את
האוניברסיטה .מידע זה
לא יקים למשתתף
במכרז זכות ו/או עילה
ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי האוניברסיטה ו/או
עובדיה ו/או מי מטעמם.

עמוד

סעיף

.7

37
נספח ז' -
תצהיר
פשיטת רגל
והעדר
תביעות ואי
קיום
"הערת עסק
חי"

1

"הנני נותן תצהיר זה בשמי
ובשם _______________
(להלן" :המציע") ,שהוא הגוף
המבקש להתקשר עם
האוניברסיטה במסגרת מכרז
פומבי מס' הס24/2017 .
למתן שירותי השגחה
בבחינות לאוניברסיטת תל
אביב (להלן" :המציע")".

.8

41
נספח ט' -
אישור
רו"ח מבקר
להוכחת
היקף מחזור
כספי שנתי
של המציע

-

.9

46
נספח י"א -
הסכם
ההתקשרות

8.7

"כרו"ח מבקר של
חברת/שותפות
_________________
ח.פ./ע.מ
_________________
)להלן" :המציע") ,הנני
לאשר בזאת ,כי למציע מחזור
כספי שנתי בסך של לפחות
( ₪ 2,000,000שני מיליון
ש"ח) (לא כולל מע"מ) ממתן
שירותי השגחה בבחינות
בישראל ,בכל אחת משלוש
השנים 2015 ,2014 :ו –
 2016בנפרד".
מקובל.
נבקש להבהיר כי:
"מובהר בזאת ,כי
האוניברסיטה רשאית ,בכל עת )1( ,מסירת המידע המבוקש בסעיף
זה תעשה בכפוף לכל דין ולכך
לבדוק את המערכת התקציבית
האוניברסיטה ו/או כל מי מטעמה
והנהלת החשבונות של הספק,
שהמידע ייחשף בפניו יהא כפוף
על מנת להבטיח קיומם של כל
להתחייבות לשמירת סודיות
התחייבויות הספק בכל הקשור
כלפיי הספק.
למכרז זה ,ובכלל זה בכל
( )2ביצוע הבדיקה יעשה בתיאום
הקשור לשמירה על כללי
מראש עם הספק ובמהלך שעות
ההעסקה כאמור לעיל .על
העבודה המקובלות אצל הספק.
הספק להעמיד לרשותו ולעיונו

נבקש למחוק את המילה" :בשמי"

הבקשה נדחית.
בסוף הסעיף ימחקו
המילים( :להלן:
"המציע").

נבקש להוסיף בהתייחס למחזור שנים
" 2014-2015בהתאם לדוחות
הכספים המבוקרים"
ובהתייחס למחזור " 2016בהתאם
להצהרת הנהלה".

אין שינוי בנוסח הסעיף.
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9.7

השאלה
נוסח קיים
של האוניברסיטה ו/או כל נציג ( )3טרם חיוב הספק בפיצוי מוסכם
כאמור ,תימסר לספק הודעה
מטעמה את כל החומר והמידע
מראש ובכתב של לפחות  30יום
שידרשו ע"י האוניברסיטה ו/או
ובה פירוט ההפרה הנטענת
נציגה ,עפ"י שיקול דעתה
במהלכם יהא רשאי הספק לתקן
הבלעדי של האוניברסיטה ו/או
את הטעון תיקון כמפורט
נציגה .ככל שיתגלה מהבדיקות
בהודעת האוניברסיטה ,כפי
שהספק לא ביצע חובה
שמוקנה לספק בסעיפים  9.6ו-
מחובותיו כאמור לעיל ,לרבות
 9.7להסכם.
לעניין המבנה לשמירת נתונים,
האוניברסיטה תהא רשאית
להפסיק עימו את ההתקשרות
ו/או לחייבו בתשלום פיצוי
מוסכם בהיקף שלא יפחת
מעלות המרכיב לגביו חרג
לאורך כל תקופת החריגה ועד
לסכום המגיע לפי חמש ()5
מהסכום .מובן ,כי אין באמור
לעיל כדי לפגוע בכל זכות
העומדת לאוניברסיטה עפ"י על
דין ו/או עפ"י המכרז והסכם
זה".
מקובל.
נבקש להבהיר כי:
"האוניברסיטה רשאית ,בכל
( )1מסירת המידע המבוקש בסעיף
עת ,לבקר את המערכת
זה תעשה בכפוף לכל דין ולכך
התקציבית והנהלת החשבונות
האוניברסיטה ו/או כל מי מטעמה
של הספק בנוגע לביצוע הסכם
שהמידע ייחשף בפניו יהא כפוף
זה .על הספק להעמיד לרשותה
להתחייבות לשמירת סודיות
ולעיונה של האוניברסיטה ו/או
כלפיי הספק.
נציג מטעמה את כל החומר
( )2ביצוע הבדיקה יעשה בתיאום
והמידע שידרשו ע"י
מראש עם הספק ובמהלך שעות
האוניברסיטה ו/או נציגה ,עפ"י
העבודה המקובלות אצל הספק.
שיקול דעתה הבלעדי של
האוניברסיטה ו/או נציגה,
ובכלל זה בין היתר ,אישורים
על תשלומים למס הכנסה,
לביטוח לאומי ,לקרנות פנסיה
וגמל ועוד ,תלושי שכר של
עובדים המועסקים
באוניברסיטה וכל מסמך אחר
הרלבנטי לביקורת".
מקובל.
נבקש להבהיר כי:
"הספק מתחייב להשיב בכתב
( )1מסירת המידע המבוקש בסעיף
בתוך  30ימים על כל תלונה
זה תעשה בכפוף לכל דין ולכך
שתועבר אליו האוניברסיטה או
האוניברסיטה ו/או כל מי מטעמה
ממינהל ההסדרה והאכיפה
שהמידע ייחשף בפניו יהא כפוף
במשרד התמ"ת בדבר פגיעה
להתחייבות לשמירת סודיות
בזכויות העובדים המועסקים
כלפיי הספק.
על ידו באוניברסיטה.
בתשובתו יפרט הספק את הליך ( )2טרם ביצוע ניכוי כלשהו
מהתמורה תימסר לספק הודעה
בדיקת התלונה והאופן שבו
מראש ובכתב של לפחות  30יום
טופלה .בכל סוף שנה ,תדרוש
ובה פירוט ההפרה הנטענת
האוניברסיטה ,דו"ח רו"ח על
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נוסח קיים
תשלום בפועל לעובדים של כל
הזכויות הסוציאליות ,במידה
ולא הוכללו כל רכיבים אלו,
בין ההתקשרות עם
האוניברסיטה ,האוניברסיטה
תהא רשאית לנכות רכיבים אלו
מן התמורה למציע הזוכה".
"הספק בלבד יהיה אחראי כלפי
כל המועסקים על ידו לפי דיני
העבודה והנזיקין .כן יהיה
הספק לבדו אחראי לכל נזק
שייגרם על ידו ,או בגין רכושו
ונכסיו וע"י המועסקים על ידו
למטרות הסכם זה .אם על אף
האמור תחויב האוניברסיטה
כדין ,לשאת חבות או לעשות
מעשה כלשהו ,יפצה אותה על
כך הספק באורח מלא".

השאלה
במהלכם יהא רשאי הספק לתקן
את הטעון תיקון.

תשובה

נבקש להוסיף לאחר המילה "אחראי"
את המילים "על-פי דין".

הבקשה נדחית.

נבקש להוסיף לאחר המילה "נזיקין"
את המילים "בנוגע לטענה לקיומם של
יחסי עובד-מעביד בין מי מטעם הספק
לבין האוניברסיטה".

הבקשה נדחית.

נבקש למחוק את המילה "לבדו".

הבקשה נדחית.

נבקש להחליף את המילה "יפצה"
במילה "ישפה" וכי התחייבות הספק
לשיפוי תהיה בכפוף לפסק דין שאין
עליו עיכוב של רשות שיפוטית
מוסמכת ,לכך שהאוניברסיטה תודיע
לספק מיד עם היוודע לה דבר
התביעה ,תעניק לספק שליטה בלעדית
על ניהול ההגנה ועל כל מו"מ לפשרה,
תספק סיוע סביר לספק ,ולכך
שהאוניברסיטה לא תתפשר ולא
תשלם ללא אישור הספק מראש
ובכתב ולא תקבל בשם הספק כל
התחייבות אשר עשויה להטיל על
הספק אחריות או חבות כלשהי.
במקום בו כתוב" :עם דרישתה
" 10.8.1הספק מתחייב לשפות את
האוניברסיטה ולשלם לה ,בתוך הראשונה" נבקש לכתוב" :בהינתן
פסק דין חלוט".
שבעה ימים מיום דרישתה
הראשונה לכך ,בכל עת וללא
הגבלת סכום ,כל סכום כספי,
דמי נזק ,הפסד ,תשלום או
הוצאה שייגרמו לה (לרבות
הוצאות משפט ושכר טרחת
עורך-דין) ,הקשורים בדרישה
ו/או תביעה ו/או כתב אישום
ו/או הליך מנהלי ,לרבות
תביעת צד שלישי ,שתוגש ו/או
תינקט על ידי גורם כלשהו,
לרבות הספק ,עובדיו וכל
רשות שלטונית כלשהי ,לרבות
אכיפה ומס ו/או מי מטעמם,
נגד האוניברסיטה ו/או עובדיה
ו/או אחר מטעמה בכל עניין
הקשור למתן השירותים על ידי
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הבקשה נדחית.

סעיף  10.8.1ישונה
כדלקמן:
"הספק מתחייב לשפות
את האוניברסיטה
ולשלם לה ,בתוך שבעה
ימים בהינתן פסק דין
חלוט ו/או פסק דין שלא
עוכב ביצועו ,בכל עת
וללא הגבלת סכום ,כל
סכום כספי ,דמי נזק,
הפסד ,תשלום או
הוצאה שייגרמו לה
(לרבות הוצאות משפט
ושכר טרחת עורך-דין),
הקשורים בדרישה ו/או
תביעה ו/או כתב אישום
ו/או הליך מנהלי,
לרבות תביעת צד
שלישי ,שתוגש ו/או

השאלה

תשובה
תינקט על ידי גורם
כלשהו ,לרבות הספק,
עובדיו וכל רשות
שלטונית כלשהי,
לרבות אכיפה ומס ו/או
מי מטעמם ,נגד
האוניברסיטה ו/או
עובדיה ו/או אחר
מטעמה בכל עניין
הקשור למתן השירותים
על ידי הספק ו/או
עובדיו לאוניברסיטה,
לרבות בקשר לשאלת
קיומם של יחסי עובד-
מעביד בין הספק ו/או
מי מעובדיו לבין
האוניברסיטה ו/או
בקשר עם כל חיוב,
חבות ,חוב ,מס ,תשלום
חובה ו/או אחריות
הנובעים מיחסים
כאמור ,מכל מקור
שהוא ,וכן עקב הפרת
התחייבות ו/או מצג ו/או
הצהרה כלשהי של
הספק בחוזה".

מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים
הספק ו/או עובדיו
לאוניברסיטה ,לרבות בקשר
לשאלת קיומם של יחסי עובד-
מעביד בין הספק ו/או מי
מעובדיו לבין האוניברסיטה
ו/או בקשר עם כל חיוב ,חבות,
חוב ,מס ,תשלום חובה ו/או
אחריות הנובעים מיחסים
כאמור ,מכל מקור שהוא ,וכן
עקב הפרת התחייבות ו/או מצג
ו/או הצהרה כלשהי של הספק
בחוזה".
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" 10.8.2כמו כן ,ישפה הספק ויפצה
את האוניברסיטה ,מיד עם
דרישתה הראשונה ,בכל עת
וללא הגבלה בסכום ,בגין
הוצאה ו/או נזק שייגרם
לאוניברסיטה בשל אי קיום
הוראות הדין ו/או החוזה על ידי
הספק".

במקום בו כתוב "עם דרישתה
הראשונה" נבקש לכתוב "בהינתן פסק
דין חלוט".

סעיף  10.8.2ישונה
כדלקמן:
"כמו כן ,ישפה הספק
ויפצה את
האוניברסיטה ,בהינתן
פסק דין חלוט ו/או פסק
דין שלא עוכב ביצועו,
בכל עת וללא הגבלה
בסכום ,בגין הוצאה ו/או
נזק שייגרם
לאוניברסיטה בשל אי
קיום הוראות הדין ו/או
החוזה על ידי הספק".
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" 10.8.4האוניברסיטה תהא רשאית
להיפרע בגין נזק זה כולו או
חלקו באמצעות חילוט הערבות
לקיום החוזה כולה או מקצתה
ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה
על פי חוזה זה ,והכול על פי
שיקול דעתה הבלעדי של
האוניברסיטה".

נבקש כי זכות האוניברסיטה לחילוט
הערבות ו/או לקיזוז תמומש בכפוף
למתן הודעה בכתב לספק לפחות 14
ימים מראש ולאחר שניתנה לספק
הזדמנות לתקן את הטעון תיקון ,כמו
גם זכות טיעון מול האוניברסיטה טרם
חילוט הערבות .בנוסף ,נבקש לקבוע
כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק
שנגרם בפועל לאוניברסיטה ולא יהווה

הבקשה נדחית.
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מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים

השאלה
פיצוי מוסכם .לבסוף ,נבקש כי זכות
הקיזוז תהא רק בנוגע לסכומים
קצובים.

תשובה
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חדש
10.9

-

נבקש להוסיף כי הספק ו/או מי מטעמו
יישאו באחריות לנזק ישיר בלבד ולא
יישאו באחריות לכל נזק עקיף,
תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם
לאוניברסיטה ו/או לצד שלישי כלשהו,
לרבות אובדן הכנסה ,אובדן נתונים,
אובדן נתונים ,שחזור תוכנות ו/או
עלויות השבתה ,הפסד רווח ו/או
פגיעה במוניטין וכי הגבלות האחריות
כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל
סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין
חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת .בנוסף,
נבקש לקבוע כי גבול אחריות הספק
לא יעלה על גובה סך התמורה הכוללת
והמצטברת ששולמה לספק עפ"י
הסכם זה במהלך  12החודשים שקדמו
לקרות אירוע הנזק .נבקש גם להוסיף
כי הספק לא יהיה אחראי בנסיבות
שאינן בשליטה סבירה של הספק ו/או
כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או
כתוצאה ממעשה או מחדל של
האוניברסיטה ו/או מי מטעמה.

הבקשה נדחית.
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11.3

"בכל עדכון של שכר המינימום
לשעה הקבוע בחוק שכר
מינימום ,תשמ"ז,1987-
יעדכנו המחירים הנקובים
בהצעה באותו אחוז שינוי בגין
השירותים שיינתנו בשיעור
עליית שכר המינימום החל
מהמועד הקבוע בחוק לתחילת
תוקף העדכון".

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף יחול
גם על כל עדכון שאינו שכר
המינימום ,היינו -הגדלה על פי חוק
של הזכאות לימי חופשה ,ימי מחלה,
חופשות חג ,שיעורי ההפרשות
לתגמולים ולפיצויים וכיו"ב.

ככל שיחול גידול
בעלויות המציע הזוכה
עקב הגדלה על פי חוק
של הזכאות לימי
חופשה ,ימי מחלה,
חופשות חג ,שיעורי
ההפרשות לתגמולים
ולפיצויים וכיו"ב,
האוניברסיטה תבוא
בדברים עם המציע
הזוכה.
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סעיף
12.4

השאלה
נוסח קיים
נבקש כי זכות האוניברסיטה לחילוט
"האוניברסיטה תהיה רשאית
הערבות תהא רק בגין הפרה יסודית
לחלט את הערבות כולה או
של ההסכם ,אשר נגרמה בנסיבות
חלקה אם הספק לא ימלא את
חובותיו ,כולן או מקצתן ,עפ"י שבשליטת הספק בלבד ואשר לא
תוקנה תוך  14מקבלת הודעה בכתב
הסכם זה ו/או עפ"י תנאי
המכרז ו/או עפ"י הצעת הספק על-ידי הספק מהאוניברסיטה ובה
פירוט ההפרה הנטענת ולאחר מתן
לאוניברסיטה ,ו/או לצורך
גביית תשלום פיצויים מוסכמים זכות טיעון מול האוניברסיטה .בנוסף,
נבקש לקבוע כי הסכום שיחולט ישקף
ו/או לצורך גביית פיצויים
את הנזק שנגרם בפועל לאוניברסיטה
אחרים אשר יגיעו
לאוניברסיטה עקב הפרת הסכם ולא יהווה פיצוי מוסכם.
זה ,וזאת לאחר מתן התראה
בכתב של  7ימים בטרם תממש
האוניברסיטה את זכותה לפי
סעיף זה".

תשובה
הבקשה נדחית.

עמוד

.19

51
נספח י"א -
הסכם
ההתקשרות

15.2

"בוטל ההסכם ע"י
האוניברסיטה עפ"י הוראות כל
דין ,תהיה האוניברסיטה
רשאית לבצע את השירותים
נשוא ההסכם בעצמה או
באמצעות מי מטעמה ,והספק
יהיה חייב לשפות את
האוניברסיטה בגין כל ההוצאות
הישירות והעקיפות שנגרמו לה
בגין כך ,בלי שהדבר יפגע
בשאר הסעדים העומדים
לרשות האוניברסיטה עפ"י כל
דין".

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה
יחול רק במקרה בו בוטל ההסכם עקב
סיבה לפי תנאי הסכם זה ולא מטעמי
נוחות.

הבקשה נדחית.

נבקש למחוק את המילה "והעקיפות"
ולהוסיף לאחר המילים "שנגרמו לה"
את המילה "בפועל".

הבקשה נדחית.

נבקש לקבוע כי:
 .1התחייבות הספק לשיפוי תהא
רק בכפוף לקבלת אסמכתאות
בכתב מהאוניברסיטה על
הוצאותיה כאמור
 .2וכי סכום השיפוי לא יעלה על
סכום התמורה שהייתה
משתלמת לספק אם היה
ממשיך לספק את השירותים.

הבקשה הראשונה בנוגע
לאסמכתאות מקובלת.

.20

51
נספח י"א -
הסכם
ההתקשרות

17

"קיזוז ועכבון
האוניברסיטה בלבד תהיה
רשאית לקזז ו/או לנכות ו/או
לחלט מתוך התמורה לספק
ו/או מכל תשלום המגיע ממנה
לספק ,כל סכום אשר מגיע
לספק מהאוניברסיטה ,בין לפי
הסכם זה ובין בדרך אחרת,
לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי
ו/או שיפוי ,ללא צורך בהודעה
מוקדמת וכן תהיה רשאית
לעכב טובין לצורך מימוש
זכויותיה כאמור".

נבקש כי טרם ביצוע קיזוז ו/או ניכוי
כלשהו תימסר לספק הודעה בכתב
לפחות  7ימים מראש וכי זכות הקיזוז
תחול רק בנוגע לסכומים קצובים
המגיעים לספק לפי הסכם זה.
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הבקשה השנייה נדחית.

הבקשה מתקבלת
חלקית .ההבהרה הינה
כדלקמן:
טרם ביצוע קיזוז ו/או
ניכוי כלשהו תימסר
לספק הודעה בכתב
לפחות  7ימים מראש
וכי זכות הקיזוז תחול
רק בנוגע לסכומים
המגיעים לספק לפי
הסכם זה.

עמוד

מס"ד
60
.21
נספח י"ד
התחייבות
להיעדר
ניגוד
עניינים

.22

57
נספח י"ב -
אישור
עריכת
ביטוח

סעיף
1

נוסח קיים
אנו הח"מ ,מצהירים
ומתחייבים בזה ,שאין ולא יהיו
לנו ,לבעלי המניות בנו (אם
מציע הינו חברה) ,לשותפינו
(אם המציע הינו שותפות) או
כל אדם ו/או תאגיד הקשור
אלינו ,במהלך תקופת מתן
השירותים בהתאם למפורט
במכרז פומבי מס' הס.
 24/2017למתן שירותי
השגחה בבחינות לאוניברסיטת
תל אביב ,אשר פורסם ע"י
האוניברסיטה (להלן:
"השירותים") ,ככל שניבחר
כמציע הזוכה במכרז ,ניגוד
עניינים ישיר ו/או עקיף ו/או
קשרים עסקיים ו/או קשרים
אחרים עם גורמים כלשהם
שיהיה בהם משום ניגוד
עניינים ישיר ו/או עקיף,
בקשר למתן השירותים
לאוניברסיטה.

-

-

השאלה
נבקש להחליף את המילים "לבעלי
המניות" במילים "לבעלי השליטה".

תשובה
כמבוקש .מובהר
שהמושג "שליטה" הינו
כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,תשכ"ח .1968 -

אנו מבינים כי המציע אינו נדרש לצרף המציע אינו נדרש
להצעתו נספח זה כשהוא חתום על ידי להצעתו נספח זה
כשהוא חתום על ידי
המבטח .האם נכון?
חברת הביטוח.
רק המציע הזוכה
יצטרך להמציא את
אישור עריכת הביטוח
חתום ע"י חברת
הביטוח כאמור בסעיף
 17.1בעמוד 11
במסמכי המכרז.

.2

אין שינוי בשאר פרטי המכרז .להזכירכם ,המועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום  13.8.2017עד השעה .12.00

.3

יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע ,וזאת לאישור
כי הוא התקבל על ידי המציע ,הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

בברכה,
הרצל הדר
מנהל רכש מקומי
העתק:
חברי ועדת המכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים
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מכרז פומבי מס' הס' 24/2017
למתן שירותי השגחה בבחינות לאוניברסיטת תל אביב

נספח ח' מעודכן
תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  -סעיפים  5.2.2 ,5.2.1ו 5.2.3 -

אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
.1

אני משמש בתפקיד _______________ ואני הוסמכתי כדין ע"י __________________ (להלן" :המציע")
לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז פומבי מס' הס 24/2017 .למתן שירותי השגחה בבחינות
לאוניברסיטת תל אביב (להלן" :המכרז").

.2

הריני להצהיר כדלהלן:
[2.1א] המציע הינו קבלן כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,תשנ"ו  ,1996 -והוא
בעל רישיון בתוקף ,כנדרש בחוק זה.
מצורף לתצהירי זה ,העתק נאמן למקור מאושר ע"י עו"ד ,של רישיון זה.

לחלופין [יש למחוק ע"י שרטוט קו את החלופה שאינה מתאימה למציע]
[2.1ב] המציע אינו קבלן כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,תשנ"ו  ,1996 -ויש לו
כל אישור ו/או רישיון אחר הנדרש לעיסוקו על פי דין.
2.2

למציע יש ניסיון במתן שירותי השגחה בבחינות לגופים ציבוריים ו/או פרטיים בישראל שלהם הוא סיפק
בכל אחת מהשנים :תשע"ה ,תשע"ו ותשע"ז ,לפחות  80,000שעות השגחה בבחינות.

בטבלה שלהלן מפורטים פרטי הלקוחות הנ"ל:

שנה

שם הלקוח

פרטי איש קשר
(שם פרטי ושם משפחה ,מס' טלפון
ומס' טלפון סלולארי)

תשע"ה
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מספר שעות
ההשגחה שסופקו
ללקוח

שנה

שם הלקוח

פרטי איש קשר
(שם פרטי ושם משפחה ,מס' טלפון
ומס' טלפון סלולארי)

מספר שעות
ההשגחה שסופקו
ללקוח

תשע"ו

תשע"ז

הערה :מספר השורות להמחשה בלבד .המציע רשאי להוסיף בדף נפרד פירוט של לקוחות נוספים ,בטבלה בנוסח
זהה לטבלה לעיל.
2.3

בכל אחת מהשנים :תשע"ה ,תשע"ו ותשע"ז ,המציע סיפק לפחות  200משגיחים ביום בחינה אחד ,ב6 -
ימי בחינה במהלך כל שנה ,לפחות ללקוח אחד בישראל.
בטבלה שלהלן מפורטים פרטי הלקוחות הנ"ל:
שנה

שם הלקוח

פרטי איש קשר
(שם פרטי ושם משפחה ,מס' טלפון
ומס' טלפון סלולארי)

תשע"ה

תשע"ו

תשע"ז
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מספר הימים בהם
המציע סיפק
ללקוח לפחות 200
משגיחים ביום
בחינה אחד

הערה :מספר השורות להמחשה בלבד .המציע רשאי להוסיף בדף נפרד פירוט של לקוחות נוספים,
בטבלה בנוסח זהה לטבלה לעיל.

.3

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

_____________________
חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

הנני מאשר בזה ,כי ביום ________ הופיע בפני ,עו"ד __________ ,במשרדי ברחוב __________________,
מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ___________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה
למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

____________________
תאריך

___________________________
חתימה וחותמת עוה"ד ומספר רישיון
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