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 18/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע  תאספקל
 אוניברסיטת תל אביב ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 

 
 :ומהות ההתקשרות כללי .1
 

 "י חוק המועצה( הינה מוסד להשכלה גבוהה, עפ"המזמינה", "האוניברסיטהאביב )להלן: "-תל אוניברסיטת 1.1

  .1958 –להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 

  יםהמפורטובתנאים בדרישות להלן, ו 5בתנאי הסף המפורטים בסעיף עומד כל מי שמזמינה בזאת האוניברסיטה        1.2

 ת ולאספקת שירותי הלנה ואירוח לתוכניות נוער שוחר מדע בתקופ ההצעלה ובנספחיו, להגיש זה במסמכי מכרז             

 ובהסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה  נספח א'המצורף כ י המפורט במפרט השירותים"עפהקיץ בהתאם ו            

 והכל עפ"י ובהתאם לאמור ולמפורט במסמכי מכרז זה על נספחיו  ,("השירותים" )להלן: למכרז זה  "אנספח יכ            

 "(. המכרז מסמכי"", המכרז", "ההזמנה)להלן: "            

 

סופק למציעים ע"י המידע המבמסמכי המכרז ו יםהכמויות המפורטהיקף ואופי הפעילות ומובהר בזאת כי  1.3

והערכתה של האוניברסיטה במועד פרסום המכרז  הבהתאם לידיעת םהינמכרז זה ובנספחיו האוניברסיטה במסגרת 

להזמנה בות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה מצג ו/או התחיי יםמהוו םאינ םבלבד, והלצורכי מידע  םהינו

הערכה בלבד. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או  יםמספק םאלא הל לבהיקף האמור ו/או בכ

 ./םו/או עובדיה ו/או מי מטעמה דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה
 

כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או המציע, מכרז זה, מהווה אישור והצהרה של הגשת ההצעה ל

ו/או  תביעה ו/או זכות כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע במכרז זה, על נספחיו

 .  לעצם כדאיות ההתקשרות

 

 המצורף  טופסמכרז בהתמורה למציע הזוכה תהיה בהתאם להצעתו הכספית שתוגש על ידו במסגרת הצעתו ל       1.4      
 וכמפורט בהסכם ההתקשרות  בפועלשירותים אספקת הובכפוף ללהלן,  11וכאמור בסעיף  למכרז זה 'בכנספח                 
 למכרז זה. "אי נספח                

 

מכרזים במועד צאו בתיבת המשל ההצעות שנעמידתן  תיבדקבשלב ראשון, שלבית. המכרז הינו פומבי עם בחינה        1.5

הצעות אשר עמדו בתנאי בשלב השני, רק הלהלן.  5בסעיף המפורטים בתנאי הסף שנקבע לכך במסמכי המכרז, 

 להלן.  14בסעיף שהוצעה בהן כמפורט ההצעה הכספית הסכום הכולל של יבדקו וידורגו על פי גובה הסף, 

 

  .להלן 15  - ו 14.4, 14.3פים כמפורט בסעי במכרז יבחר זוכה אחד       1.6

 

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים, לצרף להצעתו את כל  1.7

המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז, ולחתום על כל מסמכי המכרז, כולל על הסכם ההתקשרות עפ"י 

 להלן.  12צעתו באופן המפורט בסעיף להלן, ולהגיש את ה 7.5 -ו 7.4, 7.3 ההנחיות המפורטות בסעיפים

 

 הגשת הצעה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי המכרז.            

 

 אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך. -האמור בלשון זכר  השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.      1.8
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 :מכרזב זמניםהלוח  .2
 

 

 

 

            

 

            

 

 

 על כךסם י שיקול דעתה הבלעדי והיא תפר"המועדים הנ"ל עפכל אחד מהאוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות             

 .http://tenders.tau.ac.il שכתובתו היא: הודעה באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה            
 

 :ם הבאיםנספחיהכל מסמכי המכרז כוללים את  .3
 

 תיאור הנספח מספר הנספח

 מפרט השירותים א'נספח 

 כספיתטופס ההצעה ה 'בנספח 

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

אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים   'דנספח 

 1976-ציבוריים, התשל"ו

 תצהיר בעניין שמירה על זכויות עובדים 'הנספח 

 בתחום העסקת עובדים התחייבות לקיום החקיקה ו'נספח 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי" 'זנספח 

 5.2.4 -ו  5.2.3, 5.2.2, 5.2.1 :סעיפים תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי סף 'חנספח 

 תיאור המתקן המוצע ע"י המציע 1-נספח ח

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

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה 'ינספח 

 הסכם ההתקשרות  "אינספח 

 נוסח ערבות ביצוע ההסכם נספח י"ב

 SLAאמנת שרות  י"גנספח 

 אישור עריכת ביטוח נספח י"ד

  התחייבות לשמירה על סודיות ט"ונספח 

 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים זט"נספח 

 שת רכוהזמנ תאודוגמ "זינספח 

 דוגמת פורמט טבלת חשבוניות נספח י"ח

 

 כל הנספחים המפורטים בטבלה לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  

 קופת ההתקשרות:ת .4
 

חודשים החל ממועד חתימת האוניברסיטה על הסכם    36לתקופה של ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה  4.1

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "ההתקשרות 

 

חודשים כל  12להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד שמורה הזכות בלבד אוניברסיטה ל       4.2

 ההתקשרות. הכל בהתאם למפורט בהסכם ,"(המוארכת תקופת ההתקשרות" :)להלןאחת 

 

 שנים. 5ההארכות(: כל סך תקופת ההתקשרות האפשרית )כולל       4.3

         

 תאריך הליך

 17.12.2018 :בהרהמועד אחרון להגשת שאלות ה

 :מועד מענה על שאלות ההבהרה
 

23.12.2018 

 בצהריים בדיוק 12:00עד השעה  1.1.2019 :מועד אחרון להגשת הצעות

http://tenders.tau.ac.il/
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 לפיבכל עת, , בעקבות מכרז זהלמרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות       4.4

 .וכמפורט בהסכם ההתקשרות למציע הזוכה יום 60ל ש הבלעדי, בהודעה מראש ובכתבדעתה שיקול 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז: .5
 

, ולא באמצעות באופן מצטבר התנאים בכל בעצמוע לעמוד להלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, על המצי

 קבלן משנה ו/או אחר מטעמו:

 

 תנאי סף כלליים: 5.1

 

. אם המציע הינו לצורך מע"מ והינו עוסק מורשה תאגידיחיד תושב ישראל או שותפות או המציע הינו  5.1.1

  ."י דין לגבי תאגידים מסוגובישראל במרשם המתנהל עפחברה בע"מ או שותפות רשומה, הוא רשום כדין 

 

 .1976 -המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  5.1.2

 

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  5.1.3

 ותים.השיראספקת הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך 

 

בהתחייבויותיו עפ"י מכרז זה כולן או מקצתן, כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע  5.1.4

  בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא 

 

יכולתו של המציע  לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר 5.1.5

 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 

 

 :םייתנאי סף מקצוע 5.2

 

  והלנה של לאירוחמתקן  ו/או נוערכפר ו/או  כפנימייההמשמש המציע הינו הבעלים ו/או המפעיל של מתקן     5.2.1                        

 . "(המתקן)להלן: " נוערסמינרים ו/או מחנות                                     

                                     

למציע ותק של שלוש שנים לפחות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהפעלת המתקן המוצע על     5.2.2

 ידו.

 

 בני נוער בעת ובעונה 200לפחות   2017 -ו  2016המציע אירח במהלך כל אחת משתי השנים הקלנדריות    5.2.3

 לילות לפחות ברציפות )כולל סוף שבוע אחד(, במתקן המוצע על ידו.  7אחת, במשך 

 

  ,אביב-מאוניברסיטת תל ,ברכבק"מ נסיעה  20המתקן המוצע על ידי המציע, נמצא במרחק שאינו עולה על    5.2.4

 ( MAPS  http://www.google.co.il/maps) GOOGLEעפ"י אתר האינטרנט:            

 

 לא כולל מע"מ( לשנה, מאספקת שירותי ) "חש 500,000למציע היקף מחזור כספי שנתי בסך של לפחות     5.2.5

 .2017 -ו  2016בכל אחת מהשנים הקלנדריות  ,מתקן המוצע על ידוב ואירוח הלנה            

 

 מובהר בזאת במפורש, כדלקמן:       5.3           

 

 המציע רשאי  יהיה ,לעיל 5.2.5 -ו  5.2.3, 5.2.2פים בסעי יםהנקוב יםהמקדמי םעמידה בתנאי לצורך   5.3.1                       

 לרבות בדרךמשפטית ממנה רכש ישות שנצבר על ידי ניסיון ו/או מחזור כספי, לפי העניין, להסתמך על                                   

 וכן לרבות בדרך של עסקת  1999  -החברות, תשנ"ט חוק מיזוג סטטוטורי על פי הוראות  זוג ו/אומישל                                   

 "(. התאגיד הנרכש)להלן: " .נכסים/פעילות                                  

 

  ומסמכים מידע גם, להצעה יעהמצ יצרף, נרכש תאגיד ידי על שנצבר ניסיון על להסתמך מציע ביקש                                   
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  הזמנת טופס פי על הדרושים והמידע המסמכים כל את וכן הנרכש מהתאגיד הפעילות רכישת על המעידים                                   

 .יתהרלוונט התקופה במהלך הנרכש התאגיד ידי על שנצבר הניסיון עם בקשר ההצעות                                   

 

 לעיל, יהיה המציע רשאי  5.2.5 -ו  5.2.3, 5.2.2פים בסעי יםהנקוב יםהמקדמי םעמידה בתנאי לצורך    5.3.2                       

 שנצבר על ידי עוסק מורשה )שאינו תאגיד( )להלן: ניסיון ו/או מחזור כספי, לפי העניין, להסתמך על                                    

 המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר של למועד ייסודו  הקודמת "(, במהלך התקופההעוסק המורשה"                                   

 העוסק המורשה הוא להגשת ההצעות, במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון                                     

 מאמצעי השליטה במציע, לכל הפחות. 51%בעל                                     

  

 .1999-"טתשנ, החברות בחוק זה מונח כהגדרת -" שליטהאמצעי "                                   

 

  ומסמכים מידע גם, צעהלה המציע יצרף, המורשה העוסק ידי על שנצבר ניסיון על להסתמך מציע ביקש                                   

  במציע המורשה העוסק של השליטה אמצעי ועל המורשה העוסק ידי על המציע של ייסודו על המעידים                                   

  עם בקשר תההצעו הזמנת טופס פי על הדרושים והמידע המסמכים כל את וכן ,המציע של ייסודו לאחר                                   

 .הרלוונטית התקופה במהלך המורשה העוסק ידי על שנצבר הניסיון                                   

 

 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף:שעל המציע לצרף להצעה מסמכים ואישורים  .6
 

, של על ידי עו"ד למקור העתק, כשהוא מאושר כמתאים להצעתויצרף המציע  5.1.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.1

שהינו  . מציע)תאגיד/שותפות רשומה( במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגורישום  תעודת

של תעודת עוסק מורשה.  ,העתק כשהוא מאושר כמתאים למקור על ידי עו"ד יצרףיחיד/שותפות שאינה רשומה 

 ברות.מרשם הח נסח חברה עדכניאם המציע הינו תאגיד, יצרף גם 

 

 כנספח ג'תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף  להצעתויצרף המציע  5.1.2להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.2

אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ולמכרז 

 לחוק)א( 2 סעיף לפי אישורילופין, העתק לחאו  למכרז' דנספח , בנוסח המצורף כ1976-ציבוריים, התשל"ו

 . 1976-, התשל"וציבוריים גופים עסקאות
 

בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, תצהיר  להצעתויצרף המציע  5.1.3בתנאי סף להוכחת עמידתו  6.3

 'הכנספח צורף חתום ומאומת כדין בנוסח המצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק, 
 .למכרז ו'כנספח למכרז, והתחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים בנוסח המצורף 

 

תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך  להצעתוצרף המציע י 5.1.5 -ו  5.1.4סף  בתנאילהוכחת עמידתו  6.4

, וכי בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק יםנמצא םאינומנהלו  מציעוהומנהלו,  דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע

 . למכרז 'זכנספח בנוסח המצורף , לא קיימת למציע "הערת עסק חי

 

תצהיר בנוסח המצורף  להצעתויצרף המציע  5.2.4 -ו  5.2.3, 5.2.2, 5.2.1להוכחת עמידתו בתנאי סף        6.5

  .למכרז 'חכנספח 

 

 הפעלהעליו לצרף להצעתו הסכם שכירות או הסכם בבעלותו, אינו המפעיל של המתקן והמתקן  אם המציע  הינו                        

 בתוקף עם בעל המתקן.                        

 

 אישור חתום ע"י רו"ח מטעמו, בנוסח המצורף  יצרף המציע להצעתו 5.2.5להוכחת עמידתו בתנאי סף       6.6
 .למכרז 'טכנספח            

 

 אים נוספים:תנ .7
 

 ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום. 7.1
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 האוניברסיטההאינטרנט למכרזים של מציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר  7.2

 .המכרז מסמכי את שנותל איןאת הצעתו. הם ולהגיש על גבי ,http://tenders.tau.ac.il :שכתובתו היא

 

 . להלן 12באופן המפורט בסעיף  על ידו מסמכי המכרז כשהם חתומיםכל את יגיש המציע        7.3

 

  .להלן 11לאמור בסעיף ההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם  - כספיתהההצעה  7.4

 

חתום בראשי  למכרז, א "יכנספח על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף  - הסכם ההתקשרות 7.5

ד לכך בעמוד עתיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד )מלבד העמוד האחרון(, ובחתימה מלאה במקום המיו

  .(ככל והמציע הינו תאגיד) . לכל החתימות תצורף חותמת התאגידההסכם האחרון של

 

טי המציע ושמות מורשי החתימה שיש להגיש אישור חתום ע"י רו"ח או עו"ד בדבר פרשהינו תאגיד מציע  על 7.6

 למכרז. 'יכנספח בסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, בנוסח המפורט 

 

 למכרז.ט"ו כנספח בנוסח המצורף  ,חתומה על ידועל המציע לצרף התחייבות לשמירה על סודיות  7.7

 

 למכרז. זט"כנספח המצורף  בנוסח, חתומה על ידועל המציע לצרף התחייבות להיעדר ניגוד עניינים       7.8

 

לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך. ההצעה תוגש ע"י מציע אחד   7.9

 .  מכרזובשמו בלבד, וללא כל הסכם, קשר ו/או תיאום עם גופים ו/או עם אנשים אחרים המגישים הצעות ל

 

 
 .        אישור עריכת ביטוח וביטוח:8
 

 חתום בתחתית כל עמוד בראשי תיבות  ד"כנספח יעל המציע לצרף להצעתו את אישור עריכת ביטוח המצורף        8.1           

 ולהוסיף חותמת )ככל שיש(. החתימה תיעשה בעט עם דיו בצבע כחול בלבד.                       
 

 . דבנספח י"האוניברסיטה לעריכת הביטוחים המפורטים תשומת לב המציעים מופנית לדרישות        8.2           

 
 להלן. 10כל הסתייגות לגבי  דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות כמפורט בסעיף                        

                        
 ת הביטוח.לאחר הגשת הצעה למכרז, לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישו                      

 

 , בנוסח רק המציע שיבחר כמציע הזוכה במכרז יגיש לאוניברסיטה את אישור עריכת הביטוח       8.3           

 יהיה תקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ש חתום ע"י חברת הביטוח דכנספח י"המצורף למסמכי המכרז                        

 להלן. 18רות המוארכת )ככל שתהיה(, כמפורט בסעיף ותקופת ההתקש                       

 
 

 עיון במסמכי המכרז:.        9
 

   :שכתובתו היא האוניברסיטה יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום, באתר האינטרנט למכרזים של מסמכי המכרז

http://tenders.tau.ac.il " :והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב.  ,"(םמכרזיהאתר )להלן 

 

במפת ניתן לראות את מיקום הבניין יועמדו גם לעיון במזכירות יחידת ההספקה, בנין לוגיסטיקה ובטחון ), מסמכי המכרז

, אצל הגב' קלי שאלתיאל, קריית האוניברסיטה, 301האוניברסיטה(, קומה ג', חדר מס'  הקמפוס שבאתר האינטרנט של 

 (. 14אביב )כניסה משער -אביב, תל-רמת

 .03-6408631טלפון לבירורים: 
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 והבהרות לגבי המכרז:שאלות פניות קבלת פרטים נוספים,  .10
 

ולאישור הביטוח  מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז  10.1

דואר פניה ב, באמצעות לעיל 2עד למועד המצויין בסעיף כתב בלבד, , יוכל לעשות זאת ב(ד)נספח י"הנדרש 

המפורטים  לעיל, לשני נציגי האוניברסיטה 2אלקטרוני בלבד, שעליו לשלוח במקביל, עד למועד המצוין בסעיף 

 : להלן

  

 mosheit@tauex.tau.ac.il                    :       שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא משה איטח

 adahf@tauex.tau.ac.il               :שכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא פרייצייט-עדה הוכמן

 

 בלבד:בטבלה במבנה המפורט להלן  WORDבקובץ השאלות יוגשו  

 

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 

ה מטעמו, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלח כל פניה תכלול את שם המציע, שם הפונ

 האוניברסיטה את התשובות.

 

 את המועד האחרון להגשת הצעות. אינם דוחים מובהר כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות        10.2

 

 2המצוין בסעיף עד למועד מכרזים הבאמצעות פרסום התשובות באתר האוניברסיטה תענה לשאלות ההבהרה   10.3

 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את התשובות בדוא"ל, לכל מי שפנה אליה כאמור לעיל. .לעיל

 

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או לענות   10.4

 באופן חלקי על שאלות מסוימות. 

 

י האוניברסיטה בקשר עם המכרז, מיוזמתה "ו שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו עכל הבהרה ו/א 10.5

ולמציע לא תהא כל טענה כלפי  למכרזים, באתר יפורסמושל מציעים פוטנציאלים,  ו/או כמענה לשאלות

ון להגשת ההצעות, בין או תוספת למכרז, לפני המועד האחרו/קבלת המידע. כל שינוי  האוניברסיטה בעניין אי

י האוניברסיטה, לפי שיקול ", ייעשה עפוטנציאלים ביוזמת האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים

 .דעתה, ויחייב את המציעים

 

 .http://tenders.tau.ac.ilשכתובתו היא:  מכרזיםההמציע להתעדכן באתר  באחריות 10.6

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים ו/או שינויים בתנאי המכרז ובמסמכיו, ולהבהיר הבהרות  10.7

מטעמה גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם מיוזמתה ובין אם כמענה לפניות ממציעים 

  .מכרזיםהבאתר תיקונים, שינויים והבהרות כאמור, יפורסמו פוטנציאליים. 

 

באתר  למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אם ניתנה בכתב, ופורסמה      10.8

 ו/או אם נשלחה בדואר אלקטרוני. למכרזים

 

שיישלחו למציעים, יצורפו על ידם  ו/או המכרזים שיפורסמו באתרתשובות, הבהרות והודעות שינוי   10.9

, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בתחתית כל עמוד כשהן חתומות על ידם , להצעתם

בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע ומתנאי 

 המכרז. 

 

י המציעים )כולם או "ירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה עבכל מקרה של סת  10.10

"( ועדת המכרזיםשל האוניברסיטה )להלן: "י האוניברסיטה, פרשנות ועדת המכרזים "חלקם( או ניתנה הבהרה ע

אי בהירות,  תחשב לכל דבר ועניין כפרשנות המחייבת, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר

 סתירה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז. 

 

mailto:adahf@tauex.tau.ac.il
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 ההצעה הכספית: .11
 

  .בלבד, 'בנספח  -המציע יגיש את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית )א(      11.1

 

 .בעט עם דיו בצבע כחולמקומות המתאימים כל הביש למלא את טופס ההצעה הכספית )ב(             
 

 בצדו.כל מחיקה תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון  ין לבצע מחיקות בטיפקס.א)ג(            

 .(שהמציע הינו תאגיד )ככלהתאגיד  התיקון, יחתמו מורשי החתימה בצרוף חותמת ליד                 

 

  .לסייגו ואין עליו להתנות אין, הכספית ההצעה טופס את לשנות אין      11.2
 רישום הסתייגות ו/או הערה עלול לגרום לפסילת ההצעה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.           

 

   -לכל רכיבי ההצעה הכספית המפורטים בטופס ההצעה הכספית , לא כולל מע"מ מחיר בש"חלהציע על המציע       11.3

 ב'.  נספח              

 

 . שלילי או אפסמחיר להציע  רשאי אינוהמציע       11.4            

 
 במקרה בו המציע לא ימלא את על המציע להקפיד ולמלא את טופס ההצעה הכספית במלואו במקומות המתאימים.       11.5            

 והכל בהתאם לשיקול דעתה  רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה כולה ו/או חלקים ממנה, ,כל הנדרש                         
 של ועדת המכרזים. הבלעדי                         

 

 הגשת ההצעה: .12
 

 יותר שיגיש מציע לפסול רשאית תהא המכרזים ועדת. למתקן אחד בלבד בלבד אחת הצעה להגיש יכול מציע 12.1

 .והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, ו/או שיגיש הצעה ליותר ממתקן אחד אחת מהצעה

 

" מקוריסומן כ"שאחד מקור  :עותקים 2 -בבשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה  יש להגיש את ההצעה 12.2

  ".העתקכ" ןיסומזהה למקור שוהעתק 

 

 עפ"י סדר הופעתם במכרז.יש להגיש את מסמכי המכרז על נספחיהם  12.3

 
כל תחתית בראשי תיבות בום על כל מסמכי המכרז וההסכם על נציג המציע )שהינו מורשה חתימה מטעמו( לחת     12.4

במקומות בהם נדרשת חתימה מלאה, יש לחתום חתימה מלאה ולהוסיף חותמת ולהוסיף חותמת )ככל שיש(. עמוד 
 )ככל שיש(.

 

  .בעט עם דיו בצבע כחול זאת ;לעשות, יש ו/או לחתום במקומות בהם נדרש למלא פרטים באופן ידני 12.5

 

 )שתכיל שתי מעטפות פנימיות( כמפורט להלן: במעטפה חיצונית אחת סגורה היטבהצעה תוגש ה 12.6

 
סגורות היטב כמפורט  בסעיפים   מעטפות פנימיות 2סגורה היטב ובתוכה אחת מעטפה חיצונית  12.6.1

 .מכרז מס' הס"על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב:  להלן. 12.6.3 -ו  12.6.2

שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע עבור יחידת  לאספקת 18/2018

 ". אוניברסיטת תל אביב ,נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 אין לרשום פרט מזהה כלשהו על גבי המעטפה!
 

מלאה וחתומה ע"י המציע  למכרז 'בנספח  את ההצעה הכספיתרק תכלול המעטפה הפנימית הראשונה  12.6.2
 . "(העתק"ן יסומזהה למקור ש " ועותקמקוריסומן "שאחד מקור עותקים ) 2 - בש,  כנדר

 .מס' הס"מכרז לא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב: תהיה סגורה היטב ו המעטפה

שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע עבור יחידת לאספקת  18/2018

 ".1מעטפה מס'  – אוניברסיטת תל אביב ,מדע ע"ש דב לאוטמןוחר נוער ש

 את המעטפה יש לסגור היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית.
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כל המסמכים האחרים )מסמכי המכרז כולל הסכם ההתקשרות, כל תכלול את  המעטפה הפנימית השנייה 12.6.3

 יוגשו ר אש ,, וכל מסמך נדרש(שיהיו( )ככל מסמכי הבהרותו אישורים נדרשים להוכחת תנאי הסףה

 ."(העתק"ן יסומזהה למקור ש " ועותקמקוריסומן "שאחד מקור )עותקים  2 -ב             

 .מס' הס  "מכרז :הכיתוב ולא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבדתהיה סגורה היטב המעטפה             

ת שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע עבור יחיד לאספקת 18/2018

 ".2מעטפה מס'  – נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן אוניברסיטת תל אביב

 את המעטפה יש לסגור היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית.            

 

 ולא להכניסה כשהיא לא במעטפה, למעטפה  הראשונה להקפיד להכניס את ההצעה הכספית למעטפה הפנימית יש      12.7            

 החיצונית.                        

 

ולא לציין את הצעת המחיר ההצעה הכספית להקפיד לציין את הצעת המחיר רק בטופס על המציע  12.8

האוניברסיטה תהא רשאית  .על גבי הסכם ההתקשרות, נספח י"אלא , לרבות במסמכי המכרז האחרים

 ים מלבד ההצעה הכספית.לפסול על הסף הצעה אשר תכלול את הצעה הכספית של המציע במסמכים אחר
 

 מכילה את כל המסמכים הנדרשים.כשהיא כנדרש וונחתמה מולאה , ההצעה תוגש לאחר שהושלמה 12.9

 

לתשומת לב המציעים, אם כמות המסמכים רבה, באופן שאינו מאפשר הכנסת שני חלקי ההצעה לתוך מעטפה  12.10

ולהכניסן בנפרד לתוך תיבת המכרזים. אם בשל כמות  שלישית חיצונית, אזי ניתן להגיש בנפרד את שתי המעטפות

י הנחיות עובד/ת "החומר לא ניתן להכניס אחת או יותר מן המעטפות לתוך תיבת המכרזים, יש לפעול עפ

 האוניברסיטה.

 

להפקיד בתיבת המכרזים להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( ואת המעטפה הסגורה יש  12.11

ניתן לראות את מיקום הבניין ) ובטחוןלוגיסטיקה (, בניין 14אביב, )כניסה משער -במשרדי אוניברסיטת תל 1מס' 

אצל  9:00 - 15:00* :בין השעות 301, קומה ג', חדר מס' במפת הקמפוס שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה(

 ,לעיל 2להגשת הצעות המצוין בסעיף הגב' קלי שאלתיאל עד למועד האחרון 

  

 !בדיוק בצהרים 12:00 תשומת הלב כי  המועד האחרון הוא עד לא יאוחר מהשעה *

 

וצוינו על גביה תאריך כאמור לעיל האלקטרוני המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י השעון על המציע לוודא כי  12.12

  בתיבת המכרזים.תה הפקד בטרםושעת הגשת ההצעה, 

 

 )ולא באמצעות הדואר!(. בדבלאת ההצעה יש להגיש במסירה ידנית  12.13

 

 המציעים לא יוכלו להיכנס לשטח האוניברסיטה עם רכב. 12.14

 

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת  12.15

במידה שהצעתו   המציע, חשיבות ו/או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה בהסכם

כל טענה כלפי  תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו, והוא יהיה מנוע מלטעון

 האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 

 מועד אחרון להגשת הצעות: .13
 

 לעיל. 2בסעיף כמצוין המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  13.1

 

כמועד האחרון להגשת  לעיל 2המצוינים בסעיף והשעה רזים עד למועד הצעה שלא תימצא בתיבת המכ

 לא תתקבל ולא תובא לדיון! -הצעות 
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פני ל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת האוניברסיטה 13.2

האוניברסיטה על דחיית המועד האחרון,  הודיעה .למכרזיםבאתר  תפורסםפתיחת ההצעות, ובלבד שהודעה על כך 

כ"מועד האחרון" במכרז זה, לכל דבר ועניין  ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת יותר של האוניברסיטה,

 ובכל מקום במסמכי המכרז.  

 

  תהליך בחירת המציע הזוכה: .14
 

 להלן:ט בשלבים כמפורהמכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית, אשר ינוהל  14.1          

 

 תיאור השלב שלב

 סף הבדיקת עמידה בתנאי  א

 ודרוג ההצעות  'אההצעות אשר עברו את שלב בדיקה כספית של  ב

 החלטה על ההצעה הזוכה במכרז ג

 

 בכל אחד מהשלבים המפורטים להלן, לאוניברסיטה הזכות לבקש מכל אחד מהמציעים הבהרות, השלמות ו/או אישורים           

 נוספים בכתב, ולדרוש מענה להבהרות בתוך זמן קצוב.          

 

 :בתנאי הסףעמידה בדיקת  -שלב א'  14.2         

 

פורטים מהכלליים והמקצועיים הרך קביעת עמידת המציע בתנאי הסף בשלב זה תיבדקנה ההצעות לצו 14.2.1

כל הצעה שלא דעתה הבלעדי, התאם לשיקול בלעיל. האוניברסיטה רשאית לפסול,  5.2 -ו  5.1בסעיפים 

כי פרט  אם יתגלהו/או עמדה בכל תנאי הסף, ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים 

 אחד או יותר מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון ו/או לא מלא. 

 

רוע מבלי לג -למען הסר ספק  -והכול  תנאי הסף, יעברו לשלב ב'כל אחד מרק הצעות אשר עמדו ב 14.2.2

 . להלן 21.6  -ו  21.5לעיל,  14.2.1 פיםמהזכות המוקנית לאוניברסיטה בהתאם להוראות סעי

 

 (:100%בדיקת ההצעות הכספיות ) -' בשלב     14.3          

 

 ר מעטפת ההצעה הכספית תפתח ע"י וועדת המכרזים רק לאחר השלמת בדיקת התנאים המפורטים לעיל ורק עבו                     

 "(. רותההצעות הכשההצעות אשר עברו את שלב א' )להלן: "                     

                      

 את יהווה"(, הסכום הכולל)להלן: "שבטופס ההצעה הכספית  4בסעיף בטבלה  4 ס"דהסכום המופיע בשורה מ                     

 אה בין ההצעות. הכספית לצורכי השוו הצעהה                     

 

 ביותר תדורג במקום הראשון, ולאחריה ידורגו באותו אופן שבה הוצע הסכום הכולל הנמוך הכשרה, ההצעה הכספית                      

 ההצעות הכספיות הכשרות.יתר                      

 

 ההצעה הזוכה:קביעת   -' גשלב      14.4         

 

  יוכרז ,לעיל 14.3דורגה במקום הראשון כאמור בסעיף הכספית  הצעתוושעמד בכל התנאים שפורטו לעיל מציע אשר                      

 .מכרזהמסמכי  יתר זכויות האוניברסיטה על פי, בכפוף לבמכרז זוכהכ                     

 

 הערות כלליות: -בחירת ההצעה הזוכה  .15
 

 ביותר או כל הצעה שהיא. הסכום הכולל הנמוך שבה הוצעל את ההצעה האוניברסיטה אינה מתחייבת לקב 15.1
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ב לחוק חובת המכרזים, 2במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה" כהגדרתו בסעיף  15.2

 לחוק זה. ב2, וזאת רק אם צורפו להצעה בעת הגשתה אישור רו"ח ותצהיר כנדרש בסעיף 1992-תשנ"ב

 

קרה אחר של שוויון בהצעות, תהיה האוניברסיטה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציעים בכל מ 15.3

ו/או לערוך הגרלה בין ההצעות  Best & Finalהאמורים בבקשה להגשת הצעה כספית משופרת, בהליך של 

 הזהות.

א יהיה רשאי מציע להגיש הצעה כספית , לBest & Final  -למען הסר ספק מובהר בזאת כי במסגרת הליך ה            

או  Best & Final  -גבוהה יותר מהצעתו הכספית המקורית. מציע אשר לא הגיש הצעה כספית במסגרת הליך ה

הגיש הצעה כספית גבוהה יותר לעומת הצעתו הקודמת )באחד או יותר מפריטי ההצעה הכספית(, תיחשב הצעתו 

  ת והקובעת במכרז.  הכספית המקורית כהצעתו הכספית הסופי

 

 :כשיר שניובחירת  תוקף ההצעה .16
 

בדבר  לאחר מתן ההחלטהימים נוספים  60ולמשך הצעת המציע תהיה בתוקף עד להחלטה בדבר ההצעה הזוכה  16.1

למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו  וזאת ,המציע הזוכה במכרז

שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה שדורגה במקום  מכל סיבה תסתיים טרם זמנה

ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים  כזוכה במכרז"( הכשיר השני)להלן: " ההצעה הזוכה אחריהבא 

פנה אל היה והחליטה כן האוניברסיטה, ת. להתקיים במציע זה תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז

ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו להיכנס לנעלי  5הכשיר השני וזה מתחייב לענות לפניית האוניברסיטה תוך 

 המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל תנאיו, דרישותיו וחלקיו. 

 

בר ההחלטה בד ממועדיום  60ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בדרוג כאמור לעיל, גם לאחר חלוף  16.2

 ההצעה הזוכה, ובלבד שהמציע בעל ההצעה הבאה בדרוג נתן לכך את הסכמתו. 

 

 זכות העיון במסמכי המכרז: .17
 

, 2010 –המציע מצהיר, כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע  17.1

 לראות את הצעתו במידה ויזכה.ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים "(, התקנות)להלן: "

 

    וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, בצורה  האוניברסיטהמבלי לגרוע משיקול דעתה של     17.2

 ון מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העי            

 בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד             

 בקשה לסודיות, תתייחס באופן פרטני לפרקים ולסעיפים . "(לסודיות בקשה)להלן: " למסירתם לעיון כאמור            

 על המציע לנמק במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל פרק וסעיף קונקרטיים בהצעה. בנוסף,             

 עבורם היא מתבקשת.             

 

 רי ו/או מקצועי.חמובהר בזאת כי ההצעה הכספית על כל מרכיביה התמחירים אינה סוד מס    17.3

 

 הבקשה לסודיות או לדחות אותה ובמידה והחליטה  האם לקבל אתתחליט, על פי שיקול דעתה,  האוניברסיטה    17.4           

 מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים  , על פי שיקול דעתההאוניברסיטה תחליט לדחותה,                      

 כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.האחרים, כחלק מזכות העיון המוקנית על פי התקנות, וזאת מבלי שלמציע תהיה                       

 

 תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת במפורש לכך שהמציע יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות      17.5           

 העיון בנוגע למידע עבורו הגיש בקשת סודיות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לאוניברסיטה בקשר עם             

 האמור.             

 

-זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת אוניברסיטת תל 17.6

  .מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה בכךלא גובים ) ש"ח 500אביב בסך 
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 התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז: .18
 

 עותקיםשלושה בלמכרז  "אינספח זוכה לחתום על ההסכם המצורף כע מצילאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש ה 18.1

, זכייה במכרזהימי עבודה מקבלת ההודעה על  7תוך להמציאם לאוניברסיטה ו, , כמקובל באוניברסיטהנוספים

חתום ע"י חברת הביטוח, אשר יהיה  דכנספח י" , בנוסח המצורף למסמכי המכרזאישור עריכת ביטוחבצירוף 

 כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת )ככל שתהיה(.  תקף לאורך

 

 ערבות בנקאית אוימי עבודה מקבלת ההודעה על הזכייה במכרז,  7בנוסף, ימציא המציע הזוכה לאוניברסיטה תוך      18.2

ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 

ש"ח בנוסח המצורף  40,000אוטונומית וצמודה, להבטחת ביצוע התחייבויותיו בסכום של , 1981 -מ"א התש

 לא יתקבל צילום של הערבות. .י"ב כנספחלמכרז 

ההתקשרות. תוקף הערבות יוארך על ידי המציע הזוכה ימים לאחר תום תקופת  60 -ערבות יהיה עד לה של תוקפה            

 יום. 60כת תקופת ההתקשרות למשך כל תקופת ההתקשרות המוארכת ובתוספת בכל מקרה של האר

 

המציע הזוכה. אם המציע מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות מההתקשרות חתימת האוניברסיטה על הסכם   18.3

עריכת ו/או לא ימציא אישור , הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לחתום על הסכם ביטוח כנדרש ו/או לא יספק ערבות כנדרש, 

 זוכה. מציע הההתקשרות עם ה

 

ו/או לא , לאוניברסיטהבמקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע ע"י האוניברסיטה   18.4

ריכת הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח ו/או לא ימציא לאוניברסיטה את את אישור ע ימציא לידי האוניברסיטה

לבטל לאלתר ו האוניברסיטה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה יהתהלעיל,  18.2הערבות הנזכרת בסעיף 

 . ולתבוע מהמציע הזוכה את נזקיה את זכייתו במכרז

 

 שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז: .19
 

עוד לא  או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כלו/או בקבלת הצעות, ו/עצם פרסום המכרז, לא יהיה ב 19.1

 .(א"נספח י) ייחתם ע"י האוניברסיטה והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות

 

רשאית לצמצם או להגדיל את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש האוניברסיטה  19.2

סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות הינן בלתי סבירות, גרעוניות, תכסיסניות, ו/או אינן עומדות  מכל

בדרישות הסף, ו/או אינן עומדות בתנאי המכרז, ו/או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב 

 וכיוצא באלה. 

 

הר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד י כל דין, מוב"נוסף לאמור לעיל ולאמור עפב 19.3

 מהמקרים האלה:

 

מהמחיר שנראה לאוניברסיטה ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר  19.3.1

ה כמחיר הוגן וסביר לשירותים ו/או העבודה הניתנים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת האוניברסיט

לשלם עבור רכישת השירותים והעבודות נשוא מכרז זה, ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת 

 השירותים.

 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר  19.3.2

 כובל.

 

עים במכרז כל יהמצן למי מ יהלא תה מכל סיבה שהיא,או על שינויי היקפו  החליטה האוניברסיטה על ביטול המכרז 19.4

 ./םמי מטעמהעובדיה ו/או כלפי תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי 
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 עדיפות בין מסמכים: .20
 

 מסמכי המכרז יתפרשו, ככל הניתן, כמקשה אחת וכמשלימים זה את זה.  20.1

 

 הנספחיםלמכרז )להלן: " ב' -נספחים א' והתאמה בין מסמכי המכרז לבין או אי ו/בכל מקרה של סתירה  20.2

יגבר על האמור במסמכי המכרז האחרים, ובכלל זה על  נספח א'"(, תינתן עדיפות לנספח המקצועי. המקצועיים

או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין נספח שאיננו מקצועי, תינתן ו/הסכם ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה 

 דיפות למסמכי המכרז. בכל מקרה אחר, תכריע האוניברסיטה באופן סופי.ע

 

( המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות מכרז "אינספח הסכם ההתקשרות ) 20.3

מכרז זה זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח 

לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. במקרים שבהם לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין 

נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. יחד עם זאת 

 רז האחרים, ובכלל זה על הסכם ההתקשרות.יגבר על האמור במסמכי המכ נספח א'מובהר ומודגש כי 

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במודעה אשר פורסמה בעיתונות ו/או במסמכי המכרז המצויים  20.4

 . יגברו האחרוניםמכרזים, הבידי מי מהמציעים לבין מסמכי המכרז בנוסחם המעודכן האחרון הקיימים באתר 

 

 הוראות נוספות: .21
 

    י מהמציעים, לרבות מהמציע שהצעתומובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין ממ    21.1

  בהיקף כלשהו, וכי  שירותים "(המציע הזוכהנבחרה ע"י ועדת המכרזים של האוניברסיטה כהצעה הזוכה )להלן: "           

 מכל ספק אחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה.  שירותיםכות להזמין האוניברסיטה שומרת לעצמה את הז           

 

כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך לרבות  באופן סופי ומוחלט עלהמציע מוותר בזאת בהגשת הצעה למכרז זה             

  .כלל שירותיםלא יוזמנו  במקרה בו

 

ע בלבד. לפיכך, כל הסתמכות של המציע על מידע שנמסר ו/או האחריות הכוללת לבדיקת המידע הינה של המצי    21.2

י האוניברסיטה במהלך המכרז, הינה באחריות המציע בלבד. מובהר, כי האוניברסיטה לא תישא "יימסר לידיו ע

באחריות לכל סוג של נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרם למי מהמציעים ו/או למי מטעמו עקב הסתמכות על מידע 

 י האוניברסיטה היה חסר ו/או מטעה."רין ו/או בעקיפין, ולא תהא למציע טענה כי המידע שנמסר לו עכאמור, במיש

 

או למחוק מהם, ו/ובכלל זה הסכם ההתקשרות, להוסיף עליהם  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז 21.3

מסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל או להתנות עליהם, בין בגוף הו/או לשנות מן האמור במסמכי המכרז ו/להסתייג 

בכפוף להבהרות שפורסמו במסגרת , "איכנספח  דרך אחרת שהיא. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם בנוסח המצורף

 .נוספות תיוהסתייגוכל ללא הליכי המכרז )ככלל שפורסמו(, 

 

או ו/ התבקש במפורש להוסיףא לאו כל הסתייגות לגביהם, אשר המציע ו/ ,או תוספת במסמכי המכרזו/כל שינוי  21.4

או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון ו/, בין אם נעשו באמצעות תוספת בגוף המסמכים להציע

, כאילו לא נכתבו, ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה, עפ"י ל פיהבעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות ע

 שיקול דעת האוניברסיטה.

 

לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות  21.4אמור בסעיף על אף ה 21.5

המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד 

  משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.
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מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה  שומרת על זכותה לפנות למי המזמינה     21.6

לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה 

שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או בקשר עם ההצעה הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות 

אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא  אוו/חישובית 

שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים )לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של 

הנקובות בטופס ההצעה הכספית  בהתאם להוראות למזמינההמציע(, והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות 

  הדין.המכרז וובהתאם לשאר הוראות 

 

 בסעיפיםכפי שהן נקובות  המזמינההמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות      21.7

עלות כל לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלה 21.4 - 21.6

ו/או כתוצאה  המזמינהטענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של 

לרבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שוויון ו/או תמרון פסול מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, 

 .במכרז

 

תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע בשגגה,      21.8

אין לבצע מחיקות באמצעות בצדו. ליד התיקון, תוטבע חותמת המציע )ככל שיש( ויחתמו מוסמכי החתימה בו. 

 "טיפקס".
 

הציג או מצג אחר שו/התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע  21.9

לפסול את  אוניברסיטהאו מדויקים, רשאית הו/המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים 

 לבטל את הזכייה. –ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה 

 

 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם האוניברסיטה, - ניסיון קודם 21.10

 אוו/או שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו ו/שירותים, ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, כספק 

 או לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של ,שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו

 טיעון בכתב או בעל פה זכותאו הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן למציע ו/האוניברסיטה ונמצא כי הגיש הצעה 

 לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. 

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים  גם בטרם חתימת ההסכם וזאת   21.11

ציב שיאושר לרכישת השירותים ו/או בכל במקרים בהם ישתנו צרכיה ו/או במקרים בהם ההצעות תחרוגנה מהתק

 מקרה אחר שתראה האוניברסיטה לנכון. 

 

האוניברסיטה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו במכרז זה, ו/או בשל  21.12

במכרז והכנת  אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. המציע יישא בעצמו ועל חשבונו בהוצאות ההשתתפות

ההצעה והגשתה, ובכל מקרה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת האוניברסיטה בגין הוצאות אלה, לרבות 

ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי מאת  ,פסילת הצעת המציע ו/או במקרה של ביטול המכרז

 האוניברסיטה בשל האמור לעיל או כל חלק ממנו.

 

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות, וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הדינים  21.13

ומוותר על כל טענת אי המפורטים במכרז זה ובנספחיו הרלבנטיים, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים 

 מצג שווא ו/או אי התאמה. ו/או ידיעה ו/או טעות

 

 הם קניינה הרוחני של האוניברסיטה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות מסמכי המכרז  21.14

 במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתי  21.15

 ם בתל אביב.המשפט המוסמכי
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 ודעות תשלחנה בדוא"ל, עפ"י הנתונים שנמסרו לאוניברסיטה ע"י המציע.ה   21.16

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים

 אביב-אוניברסיטת תל
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 רשימת מסמכים להגשה
ואין בה כדי להסיר אחריות המפורט להלן. מובהר כי רשימה זו באה להקל על המציע בלבד כל על המציע להגיש עם הצעתו את 

מהמציע לקריאת מסמכי המכרז בשלמותם ולהגשת הצעה ערוכה כנדרש ובהתאם לתנאי המכרז. במקרה של סתירה בין רשימה זו 

 גובר האמור במסמכי המכרז.  ,למסמכי המכרז

 1מעטפה פנימית מס' 
 

נוסח  מסמך מס"ד

 בנספח

 צורף

  'ב (21, 20ים וד)עמ מלא וחתום כנדרש כספיתההצעה הטופס   .1

 
 2מעטפה פנימית מס' 

נוסח  מסמך מס"ד

 בנספח

 צורף

  -  כולל( 1 – 14)עמודים  חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד, המכרז עצמו  .1

  'א חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד ,מפרט השירותים  .2

3.  
 תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע 

 .)יש לצרף העתק, כשהוא מאושר כמתאים למקור(
- 

 

4.  
 תאגיד(.ע"י מציע שהינו רק יצורף מסמך זה ) נסח חברה עדכני מרשם החברות.

 את הנסח ניתן להפיק באתר האינטרנט של רשות התאגידים
- 

 

  - )יצורף ע"י מציע שאינו תאגיד(תעודת עוסק מורשה   .5

  'ג 1976-ים, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורי  .6

7.  
אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות 

 1976-גופים  ציבוריים, התשל"ו

  'ד

  - על שיעור ניכוי מס במקורתקף אישור   .8

  'ה תצהיר בעניין שמירה על זכויות עובדים  .9

  'ו התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  .11

  'ז תצהיר פשיטת רגל והיעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי"  .11

  'ח 5.2.4 -ו  5.2.3, 5.2.2, 5.2.1 סעיפים: תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  .12

  1-ח תיאור המתקן המוצע ע"י המציע  .13

14.  
 הסכם שכירות או הסכם הפעלה בתוקף עם בעל המתקן. 

 יל של המתקן והמתקן אינו בבעלותו.יש לצרף רק אם המציע הינו המפע
- 

 

  ט' אישור רו"ח להוכחת היקף מחזור כספי שנתי של המציע  .15

  'י יצורף ע"י מציע שהינו תאגיד. .אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה )מורשי חתימה(  .16

  "אי הסכם ההתקשרות   .17

  י"ב נוסח ערבות ביצוע ההסכם  .18

  י"ג SLAאמנת שרות   .19

21.  
 ת ביטוחאישור עריכ

 . לעיל(8.3 -ו  8.1 כאמור בסעיפיםבתחתית כל עמוד ) רק ע"י המציעחתום 

  י"ד

  ט"ו  התחייבות לשמירה על סודיות  .21

  ט"ז התחייבות להיעדר ניגוד עניינים  .22

  י"ז ת רכשוהזמנ דוגמאות  .23

  י"ח דוגמת פורמט טבלת חשבוניות  .24

  - ב לחוק חובת המכרזים2ש בסעיף אישור ותצהיר כנדר -במקרה של עסק בשליטת אישה   .25

  - )אם פורסמו(בתחתית כל עמוד מסמכי הבהרות חתומים ע"י המציע   .26
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 פרטי המציע ופרטי איש הקשר מטעמו:
 

 :שם המציע

 /שותפות(:מספר מזהה )מס' חברה

 :סוג התארגנות )חברה, שותפות(

 :תאריך התארגנות

 :שמות בעלים / שותפים

 

 :השמות מורשי החתימ

 

 :שם המנהל הכללי

 :המציע )כולל מיקוד(כתובת 

 

 :מספרי טלפון במשרד

 :מספר פקס

 :כתובת דוא"ל

 :שם איש הקשר למכרז

 :טלפון נייד

 :כתובת דוא"ל

 

 ובכתב ברור ,יש למלא את כל הפרטים               

 

 

 
__________  _________________ 

 חתימת המציע           תאריך    
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

  
 א'נספח 

 מפרט השירותים
 

 כללי: .1
 

. התלמידים שוהים בשטח היחידה לנוער שוחר מדע מקיימת בקיץ תכניות מדעיות שונות לנוער בתנאי פנימייה 1.1

 האוניברסיטה במרבית שעות היום, ומשתתפים בקורסים, סדנאות וסיורים בהתאם לתכנית הלימודים. 

 

כדי לקיים את הפעילות, נדרש מתקן לינה בו ניתן להמשיך ולקיים את הפעילות בשעות הערב, להלין את  1.2

. בחלק מהתוכניות "(המתקן", "מתקן הלינה: ")להלן התלמידים, ולספק להם ארוחות ותנאי אירוח נאותים

 התלמידים ישהו במתקן הלינה גם בסוף השבוע. 

 

 על המציע להציע מתקן לינה אחד. 1.3

 

כל שנה במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת מובהר ומודגש, כי תכנית הלימודים ותכנית האירוח הסופית ל 1.4

 .שנהאותה תחילת אפריל של  – חודש מרץרק בסוף ת וההתקשרות המוארכת )ככל שתהיה( נקבע

 

 של כל שנה במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת )ככל שתהיה( חודש נובמברסביבות ב 1.5

 . של השנה העוקבת האוניברסיטה תיתן למציע הזוכה צפי של מספר הלינות הנדרש לקיץ

 

דוגמאות הזמנות  ימלא את כל התחייבויותיו. שהמציעוף לכך הזמנת רכש ובכפתיעשה באמצעות  הזמנת השירותים     1.6

 למכרז. כנספח י"זרכש מצורפות 

 

 מספר לינות נדרש משוער: .2
 

בעת פרסום מסמכי  2019לקיץ מס' לילות[ הנדרשת המוערכת   Xמס' המדריכים (   +כמות הלינות ])מס' תלמידים 2.1

  לינות. 5,504כ:  המכרז הינה

                        

 .התשלום עבור לינת מדריך זהה לתשלום עבור לינת תלמיד 2.2

 

 :2019לוחות זמנים משוערים לשנת        2.3
מספר  מועד התוכנית שם התוכנית מס"ד

 לילות

 כמות לנים ימים

 

 ו'  -ה' או א'  -א'   10 תחילת יולי  מחנה בינלאומי .1
 כולל סופשבוע אחד

 תלמידים 50
 מדריכים 2+ 

 

מחנה אוניברסיטת  .2

 קיץ

שבועות  7 -כ 

 אוגוסט -במהלך יולי 

 ו'  -ה' או א'  -א'  30

 לא כולל סופשבוע

 תלמידים 57

 מדריכים  3+  

 

מחנה אלפא  .3

+ אידיאה  ותיקים

 ותיקים

 ו'  -א'  12 7-19/7

 כולל סופשבוע אחד

 תלמידים 80

 מדריכים  5+ 

 

מחנה מצוינות  .4

 למדע

 תלמידים  50 ו' -ג'  או   ד'  - א' 2 סוף יולי

 מדריכים 2+ 

מחנה אלפא  .5
+ אידיאה  חדשים

 חדשים

 ו'  -א'  12 27/7 - 9/8
 כולל סופשבוע אחד

 תלמידים 100
 מדריכים  5+ 

 



 

 52מתוך  18עמוד 
 לאספקת שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע  18/2018מכרז מס' הס. 

 תל אביב לאוטמן, אוניברסיטתעבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב 

 

 

מספר  מועד התוכנית שם התוכנית מס"ד

 לילות

 כמות לנים ימים

 

מחנה נבחרת  .6
 מדעים ותיקים

 ו'  -ה' או א'  -א'  5 במהלך אוגוסט
 לא כולל סופשבוע

 תלמידים  95
 מדריכים 5+ 

נבחרת  מחנה .7
 מדעים צעירים

 ו'  -ה' או א'  -א'  3 במהלך אוגוסט
 לא כולל סופשבוע

 תלמידים  95
 מדריכים 5+ 

 

בכמות הלנים בכל תכנית, ולמציע הזוכה לא תהיה כל  20%של עד )הגדלה/הקטנה( מובהר בזאת כי תיתכן סטייה        2.4

 וניברסיטה ו/או כלפי מי מטעמה בקשר לכך. טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי הא

 

והם אינם מהווים מצג ו/או  הערכה בלבד םהינההיקפים והכמויות המפורטים במסמך זה ובמסמכי המכרז מובהר כי        2.5

מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה בהיקף האמור ו/או בכלל. האוניברסיטה שומרת לעצמה התחייבות 

 2.3ו/או לבטל את אחת ו/או יותר מהתוכניות המפורטות בסעיף  להקטין ו/או להגדיל את ההיקפים הנ"לאת הזכות 

, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולפי צרכיה. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או לעיל

 ו/או כלפי מי מטעמה. דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה

 

 קן המוצע ע"י המציע לאירוח וללינה, לעמוד בדרישות הבאות:על המת .3
 

 .מקום הלינה חייב להיות מקום סגור, ומיועד למתן שירותים כוללים לילדים ולנוער, כגון כפר נוער 3.1

 

 ., שבעה ימים בשבועשעות ביממה 24סגור ומאובטח מתקן הלינה צריך להיות  3.2

 

 להציג את האישורים המציע יכול, ובריאותתיים והתברואתיים של משרד העומד בתנאים הבטיחומתקן הלינה  3.3

 .והרישיונות המעידים על כך

 

והתקנות שהותקנו מכוחו  1998 -"ח מתקן הלינה עומד בכל הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ       3.4

 המכרז.י המציע הזוכה במסגרת "הרלוונטיות למתן השירותים הניתנים ע

 

 י דין. "למציע ולמתקן הלינה יש את כל האישורים והביטוחים הנדרשים עפ 3.5

 

שירותים ומקלחת צמודים  . החדרים כולליםאורחים 4 - 2 המיועדים ל:בחדרים תהיה  /מדריכיםהלנת תלמידים 3.6

 בחדרים נפרדים., וכן ארוניות הניתנות לנעילה לציוד אישי בחדרים. הלנת המדריכים תהיה ומיזוג אויר

 

מתחם רשת הפרדה בין מתחם למגורי בנות לבין . נדמתחם באותו ולהימצא סמוכים זה לזה  להיות החדרים על 3.7

 למגורי בנים.

 

המציע ידאג לניקיון השטחים הציבוריים )לובי כניסה, כיתות לימוד, מועדון, שירותים ציבוריים, חצר וכיו"ב(.  3.8

 התלמידים, ויסופקו להם ע"י המציע כלי וחומרי ניקוי לכל חדר.י "חדרי המגורים ינוקו ע

 

ביום העזיבה, למעט  10:00ביום הקליטה. פינוי החדרים יהיה עד לשעה  11:00קבלת החדרים תהיה החל מהשעה  3.9

 בימי שבת, בהם פינוי החדרים יתבצע כחצי שעה לאחר צאת השבת. 

 

שר מול נציגי האוניברסיטה וייתן מענה לכל המנהלות, ויהיה זמין ונגיש המציע יקצה איש קשר קבוע שיעמוד בק 3.10

 .והלילה בכל שעות היום

 

 מתקן הלינה יקצה חדר לאחסון תיקים, ציוד וחפצים למקרה של המתנה ו/או פינוי החדרים, בטרם עזיבת המקום. 3.11

 

 4כלה מלאה בסופי שבוע, הכל כמפורט בסעיף וכלוערב,  כולל חדר אוכל, וערוך לספק ארוחות בוקרמתקן הלינה  3.12

נדרשת גמישות בהיענות לבקשות  ערוך לספק ארוחות ארוזות במקרה הצורך.להלן. כמו כן, על מתקן הלינה להיות 

 תפריט לילדים בעלי צרכים מיוחדים, וכן גמישות בזמני הארוחות בהתאם לתכנית הלימודים הסופית.
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 צוות או למועדון עבור שתייה קרה וכיבוד קל של התלמידים.על המציע לספק מקרר לחדר  3.13

 

 רצויה נגישות נוחה לבית כנסת. כשרות. מתקן הלינה מחזיק  בתעודת 3.14

 

 לפעילות לימודית : כיתות, חדר מחשבים וכיו"ב.   ייעודייםכולל שטחים מתקן הלינה  3.15

 

 וטי.במתקן הלינה ובשטחים הציבוריים קיים אינטרנט אלח 3.16

 

 ספורט, אולם, מועדון, שטחי דשא פתוחים, מגרשי –לפעולות חברה ותרבות מתאימים כולל שטחים מתקן הלינה  3.17

  .יו"בבריכת שחיה וכ

 

 למכרז.  1-כנספח חעל המציע לצרף תיאור של המתקן המוצע על ידו בטופס המצורף  3.18

 

 :ארוחות .4

 

מעבר והאוניברסיטה לא תשלם תמורה כלשהי  ,המחיר מטעם המציעמובהר כי מחיר הארוחות כלול בהצעת  4.1

  '.ב נספח -ע"י המציע בטופס ההצעה הכספית לתמורה הנקובה 

 

 ,שונים ממרחים ,לחמניות ותכלול )בהתאם לתיאום מוקדם(, 7:00-9:00תינתן בין השעות  חלבית בוקר רוחתא 4.2

 .קרה ושתייה ותה פהק פינת ,קורנפלקס, מעדנים ,פירות ירקות, ,ביצים

 

  + 2-3 עיקרית מנה ותכלול)בהתאם לתיאום מוקדם(,  12:00-13:00, תינתן בין השעות בשריתארוחת צהריים  4.3

 .וחמה קרה שתייהו קינוח ,סלטים ,חמות תוספות

 

 מנה ותכלול)בהתאם לתיאום מוקדם(,  18:30-20:00תינתן בין השעות בשרית,  או חלבית תהיההערב  ארוחת 4.4

 .וחמה קרה שתייה  ,קינוח ,סלטים ,חמות תוספות  + 2-3עיקרית

 

 במהלך סופי השבוע תסופקנה לתלמידים שלוש ארוחות ביום, כנהוג באירוח על בסיס פנסיון מלא. 4.5

 

 אי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי מפרט שירותים זה:.         5

 
יכולה להוות עילה מהווה הפרה יסודית של ההתקשרות ומפרט זה,  מובהר ומודגש שאי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי

 הבלעדי של האוניברסיטה.התקשרות והכל על פי שקול דעתה לסיום ה
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב יברסיטתאונ ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 
 'בנספח 

 
 כספיתההצעה הטופס 

 

 הנחיות למילוי טופס ההצעה הכספית: .1

 

 להלן. 4לכל אחד מהפריטים המפורטים בטבלה שבסעיף  ,על המציע להציע מחיר בש"ח לא כולל מע"מ .א

 

 התשלום עבור לינת מדריך זהה לתשלום עבור לינת תלמיד. .ב

 

יע. האוניברסיטה לא תשלם תמורה כלשהי מעבר לתמורה הנקובה ע"י מחיר הארוחות כלול בהצעת המחיר מטעם המצ .ג

 המציע בטופס זה.

 

 למכרז. א"נספח י תנאי התשלום מפורטים בהסכם ההתקשרות .ד

 

רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה כל הנדרש, במקרה בו המציע לא ימלא את יש להקפיד ולמלא את כל הנדרש.  .ה

 של ועדת המכרזים.  תאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדיכולה ו/או חלקים ממנה, והכל בה

 

במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה לבין הסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של אותו פריט במחיר היחידה שלו,  .ו

 יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מההכפלה. מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד.

 

ה על סכום הצעתו עליו לעשות כן במחירי הפריטים ולא כהנחה מהסכום הכללי. מובהר כי אם ברצון המציע לתת הנח .ז

 שלא במסגרת טופס זה, לרבות באמצעות מכתב נלווה לא תילקח בחשבון.ו/או מתן הנחה נוספת הצעה כספית 

 

אספקתם , בכפוף להינה כמפורט בטופס זה נושא מכרז זה שירותיםהתמורה שתשלם האוניברסיטה למציע עבור אספקת ה .2

 בהתאם לתנאי ההתקשרות ובכפוף לביצוע כל התחייבויות המציע.בפועל 

 

בלבד והן ישמשו לשקלול ההצעות בלבד. כמויות אלה אינן מהוות הינן הערכה מודגש כי הכמויות המפורטות במסמך זה  .3

אוניברסיטה שומרת לעצמה מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה בהיקף האמור ו/או בכלל. ה

. מידע זה לא יקים והמוחלט ולפי צרכיה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את הכמויות הנ"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי

 למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם.

 

 כמפורט בטבלה שלהלן: םהינהמחירים המוצעים על ידי המציע  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ ____________________________ _______________________ 
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השירות )כמפורט במפרט השירותים  מס"ד

 נספח א'( -

צפי כמות 

לינות קיץ 

2019 

A 

המחיר בש"ח ללא מע"מ, 

המוצע ללינת תלמיד/מדריך 

 ללילה אחד 

B 

 עלות כוללת בש"ח 

 לא כולל מע"מ

 

A X B 

בתכניות  מדריכים+ הלנת תלמידים  .1
 חציה'( ע"ב -)א' בימות החולקיץ 

)ארוחת ערב + ארוחת בוקר  פנסיון
 למחרת(

 
4,720  

 

 ש"ח___________ 

 

 ש"ח___   _______

הלנת תלמידים + מדריכים בתכניות  .2
 לינה +ה'( ע"ב -)א' בימות החולקיץ 

 למחרת. ארוחת בוקר
300  

 

 ש"ח___________ 

 

 ש"ח___________ 

הלנת תלמידים + מדריכים בתכניות  .3
לילות: שישי  2) בסופי שבועקיץ 

  פנסיון מלאושבת( ע"ב 
: ארוחת בוקר + ארוחת יום ששי)

 צהרים + ארוחת ערב
: ארוחת בוקר + ארוחת יום שבת 

 רים + ארוחת ערב (צה

484 
 

 ש"ח___________ 

 

 ש"ח___________ 

 ש"ח___________  סה"כ: .4

 

 

 
 אישור המציע

 

ואנו מתחייבים לעמוד , נספח ב' -על כל נספחיו ואת טופס ההצעה הכספית אנו הח"מ מאשרים שקראנו והבנו את מסמכי המכרז 

 גשת בזה על ידינו.נספחיו ובהצעה כספית זו המוובבאמור במסמכי המכרז 

 

את מלוא  ליםהכול יםומלא ים, קבועיםסופי יםמחיר םהינ שירותיםהאספקת על ידינו  עבור  יםהמוצע יםאנו מאשרים, כי המחיר

הוצאות המשרד, הארוחות, וכולל את  שירותיםההכרוכות באספקת וההוצאות העלויות את כל התמורה, לרבות הרווח וכולל 

 הוצאה אחרת.עלות ו, וכל מע"מ()למעט  העובדים, מיסים

 

מלבד לאוניברסיטה  םאספקתושירותים האנו מאשרים כי לא נהיה זכאים לדרוש ומתחייבים לא לדרוש תשלום תמורה נוסף עבור 

בפועל,  שירותיםהעל ידנו בהצעתנו הכספית, והאוניברסיטה תשלם רק עבור אספקת  ושהוצע יםהתמורה שתשולם על בסיס המחיר

 דים בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו.כשהם עומ

 

 .מע"מ יםכולל םואינבשקלים חדשים  ם, הינבטופס ההצעה הכספיתעל ידינו שנרשמו  יםאנו מודעים לכך כי המחיר

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

____________________ ____________________________ _______________________ 
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 
 'גנספח 
 

 1976-צהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ות

 

___________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני החתום מטה, מר/גב' ____

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

 

 רז מס'למכ"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת  המציע המציע.   אני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "1

שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאספקת  18/2018הס. 

 "(.המכרז)להלן: " תל אביב אוניברסיטת ,לאוטמן
 

טה גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השלי –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –בו )שליטה 

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

רשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק, הה

 למכרז;
 

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

ו של חבר בני האדם דומים בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילות

במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם 

כמשמעותה  –לט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה גם חבר בני אדם אחר, שנש –שנשלט שליטה מהותית 

, ואם הורשע בעבירה 1987-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981-בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

יותר  במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או –אחת לפי אותו חוק 

 במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. –לפי אותו חוק 
 

  :באפשרות הנכונה √המציע יסמן  .4

 

 על חלות אינן"( זכויות שוויון חוק)להלן: " 1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות( ___ 1)       

  ;המציע

 

  חילופין,או ל 

 

עובדים, נכון  100 –לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ  9סעיף  הוראות( __ 2)       

( כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה iלמועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )

לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף והשירותים החברתיים לשם 

 יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל( כי פנה בעבר iiליישומן; או לחילופין )

 קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן. , זה 4 סעיף להוראות בהתאם זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו

 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " 4סעיף  לצורך

  

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר  .5

 אביב.-לגופים המוסמכים באוניברסיטת בתל

 

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי .6

_______________________ 

 /החתימת המצהיר         
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 אישור עו"ד

 

בפני, עו"ד __________, במשרדי ברחוב __________________,  /ההנני מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע

_____, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ______

תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /היעשה/תעשה כן, אישר

 

                         _______________                                _____________________________ 

 ומס' רישיוןתאריך                                                                           חתימה וחותמת עוה"ד           
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 שוחר מדע שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער לאספקת 
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 אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות
 1976 –ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

 

-אני הח"מ _______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1

  ,*/רואה חשבון*/קבלן מס* מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי1976

 

 

______________________________ _______________________________ 

 מס' רשום חבר בני אדם               שם                       

 

 

חוק מס ערך מוסף, וס הכנסה י פקודת מ"מנהל/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ א.

 . 1975-תשל"ו

 

 נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. ב.

 

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני  .2

 ט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.בית המשפ

 

 תוקף האישור הינו מיום הנפקתו ועד ליום _______**. .3

 

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה            מס' רישיון         תואר              שם          

 

 

  

 תאריך ________________            

 

 

_________________________________________________________________________ 
 מחק את המיותר. *

 במרס של השנה שלאחר השנה שבה הונפק האישור. 31רשום את המועד, ולא יאוחר מיום  **

 

 

 , במקום אישור זהותן להגיש אישור מקורי או העתקתשומת הלב:  ני
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 'הנספח 

 תצהיר בעניין שמירה על זכויות עובדים

 
 
 

בזאת כי /ה , נושא ת.ז. ___________ מצהיר("המציעלהלן: ")חתימה מטעם המציע ______________ אני הח"מ מורשה 

ההרחבה, ההסכמים  המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי

מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים  רה לא פחות משכרהקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מק

וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים  כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים

 שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

 

_________________ _________________ ________________ _________________ 

 חותמת             חתימה          שם מורשה החתימה     תאריך         

 

 

 

 

 
 אישור עו"ד

 

 

בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב _______________,  /הבזה, כי ביום ___________ הופיע /תהנני מאשר

ספר ____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מ

תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /היעשה/תעשה כן, אישר

 

 

___________  ________________________ 

 ומס' רישיון חתימה וחותמת עוה"ד   תאריך      
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

  

 'ונספח 

 העסקת עובדיםבתחום  , ההסכמים והצוויםהתחייבות לקיום החקיקה
 

 18/2018 .במכרז פומבי מס' הסאני הח"מ, מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי 

 לגבי העובדים שיועסקותל אביב  אוניברסיטתשירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן לאספקת 

 :להלן המפורטים את האמור בחוקי העבודה ,על ידי

 

 1959 –התעסוקה, תשי"ט שירות חוק  -

 1951 –חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א  -

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  -

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א  -

 1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  -

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו  -

 1952 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  -

 1953 –תשי"ג  חוק החניכות, -

 1949 –, תש"ט (החזרה לעבודה)חוק החיילים המשוחררים  -

 1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  -

 1963 –חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג  -

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז  -

 1988 -חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח  -

 1991 -חוק עובדים זרים, תשנ"א  -

 1995"ה , תשנ(נוסח משולב)חוק הביטוח הלאומי  -

 (1994 -)כולל חוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד  -

 2001 -פיטורים והתפטרות, תשס"א חוק הודעה מוקדמת ל -

 2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א חוק למניעת העסקת עברייני מין  -

 

בני  בוציים, את אמור בכל ההסכמים הקיעל ידי כמו כן אני מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי עובדים שיועסקו

 הרלבנטיים החלים עלי ו/או על השירותים נושא המכרז.ככל שישנם וצווי ההרחבה  תוקף

 

      ____________ _______________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע         שם מלא של נציג המציע      תאריך            
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 
 

 'זנספח 

 "הערת עסק חי"תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום 

 
 

וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים אני הח"מ ____________ ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלהלן:

 

"(, שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האוניברסיטה המציעהנני נותן תצהיר זה בשמי ובשם _______________ )להלן: " .1

מדע עבור יחידת  שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר לאספקת 18/2018 .מכרז פומבי מס' הסבמסגרת 

 "(. המציע)להלן: " תל אביב אוניברסיטת ,נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 

 ___________________, והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. -אני מכהן כ .2

 

ביכולתו צהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגד המציע אשר עלולות לפגוע הנני מ .3

לא קיימת למציע ו והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק , כולן או מקצתן,התחייבויותיו עפ"י מכרז זהלקיים את 

  ע  להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".י"הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של המצ

 

_____________, לא מתנהלות תביעות נגדי אשר עלולות לפגוע בהתחייבויות  צהיר, כי נכון ליום תצהירי זההנני מ .4

  .המציע עפ"י מכרז זה ואינני נמצא בהליכי פשיטת רגל

 

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

 

_________________ 

 /ההמצהירחתימת       

 

 

 

 
 אישור עו"ד

 

 

מר/גב' _______________ במשרדי   _____ הופיע בפני עורך דין _____________הנני מאשר/ת בזה כי ביום ______

שזיהה/זיהתה עצמו/ה ע"י תעודת זיהוי מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן   ברחוב _________ בעיר ______________ 

עים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבו /האישי ואחרי שהזהרתיו

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה. 

 

 

_______________  ________________________ 

  ומס' רישיון חתימה וחותמת עוה"ד   תאריך         

 



 

 52מתוך  28עמוד 
 לאספקת שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע  18/2018מכרז מס' הס. 

 תל אביב לאוטמן, אוניברסיטתעבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב 

 

 

 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,ת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמןעבור יחיד

 

  'חנספח 

 5.2.4 -ו  5.2.3, 5.2.2, 5.2.1 פיםסעי -תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 

 לומר אתאני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה

 

"( לחתום על תצהיר המציעואני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "                    אני משמש בתפקיד  .1

יץ נוער שוחר שירותי הלנה ואירוח לתוכניות ק לאספקת 18/2018 .למכרז פומבי מס' הסזה בתמיכה להצעת המציע 

 "(.המכרז)להלן: " תל אביב אוניברסיטת ,מדע ע"ש דב לאוטמן

 

 הריני להצהיר כדלהלן: .2

 

 :במקום המתאים לגבי המציע ולגבי המתקן( X )יש לסמן  המציע הינו    2.1

 

       המפעיל□   הבעלים □                   

    
 של                    

 

  סמינרים ו/או מחנות נוערלאירוח והלנה מתקן  □ כפר נוער  □  ימייה פנ□                  
          

 "(.המתקן)להלן: "                   

 

  .למציע ותק של שלוש שנים לפחות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהפעלת המתקן המוצע על ידו    2.2           

 

 בני נוער בעת ובעונה אחת,  200לפחות  2017 -ו  2016משתי השנים הקלנדריות המציע אירח במהלך כל אחת    2.3

  .לילות לפחות ברציפות )כולל סוף שבוע אחד(, במתקן המוצע על ידו 7במשך         

 

 הנ"ל: אירוחיםבטבלה שלהלן מפורטים פרטי ה         

 

שהמציע בני נוער מס'  שנה

אירח בעת ובעונה אחת 

 ל ידו במתקן המוצע ע

A 

משך תקופת ההלנה הרצופה בימים, 

  Aהמצוינים בטור בני הנוער של 

בני האם תקופת ההלנה הרצופה של 

כללה סוף  A,המצוינים בטור הנוער 

 שבוע אחד לפחות

 במקום המתאים( X )יש לסמן

2016 

   

 כן  □

 

 לא □
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שהמציע בני נוער מס'  שנה

אירח בעת ובעונה אחת 

 ל ידו במתקן המוצע ע

A 

משך תקופת ההלנה הרצופה בימים, 

  Aהמצוינים בטור בני הנוער של 

בני האם תקופת ההלנה הרצופה של 

כללה סוף  A,המצוינים בטור הנוער 

 שבוע אחד לפחות

 במקום המתאים( X )יש לסמן

2017 

   

 כן  □

 

 לא □

 

 

 תל אביב, עפ"י אתר ק"מ נסיעה ברכב, מאוניברסיטת 20נמצא במרחק שאינו עולה על  המתקן המוצע על ידי המציע, 2.4          

 (. MAPS  http://www.google.co.il/maps) GOOGLEהאינטרנט:                

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .3

 

 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר/ה          

 

 

 

 

 

 דאישור עו"

 

בפני, עו"ד __________, במשרדי ברחוב __________________,  /ההנני מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע

מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ___________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל 

ר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהי

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /היעשה/תעשה כן, אישר

 
________________________  _________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד  תאריך

 ומספר רישיון
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן, אוניברסיטת

 
 1-חנספח 
 

 תיאור המתקן המוצע ע"י המציע 

 

 להלן פרטי המתקן המוצע על ידי:                

 

  שם המתקן

 

  כתובת מלאה של המתקן

 

 שם הבעלים

 קשרופרטי איש 

 

 

 שם המפעיל

 ופרטי איש קשר

 

פירוט השטחים 

 הציבוריים

 שבמתקן

 במקום המתאים: Xיש לסמן 

 

 כיתות □

 חדר מחשבים □

 אולם  □

 שטחי דשא פתוחים  □

 מגרשי ספורט  □

 בריכה □

 

 שטחים ציבוריים נוספים שלדעת המציע הינם רלבנטיים:

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 נספח א'. - ואני מתחייב לעמוד בדרישות המפורטות במפרט השירותים         

 

_________________ _______________________ ______________________ 

 וחותמת המציע חתימה        שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 

 ט'נספח 

 של המציע כספי שנתימחזור אישור רו"ח להוכחת היקף 

 

 

 

 הנני (,"המציע"לן: לה( _________________ מ.ע/.פ.ח _______________________ גב/מר/שותפות/חברת של ח"כרו

מע"מ( ממתן שירותי  כולל לא) אלף ש"ח( )חמש מאות  ₪  500,000של לפחות  בסך שנתי ר כספים מחזו למציע כי ,בזאת לאשר

 .2017 -ו 2016מהשנים הקלנדריות   אחת בכל ,במסגרת מכרז זה /הבמתקן המוצע על ידו הלנה ואירוח

 

 

_______________ ______________________ _______________________ 

 מס' רישיון שם החותם תאריך                  
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 תל אביב לאוטמן, אוניברסיטתעבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב 

 

 

 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,אוטמןעבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב ל

 

 'ינספח 

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה

 

 הח"מ עו"ד/רו"ח _________________________ מרחוב ______________________________, מאשר בזאת כדלהלן:

 

 הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד _________________________ מס' תאגיד _____________. .1
 

 ורשי חתימה בשם התאגיד הינם:מ .2
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 חתימת _____________ מהם מחייבת את התאגיד.

 
 הערה: 

 "ד או רוה"ח.במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה
 

 בעלי התאגיד הינם: .3
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 
 הערות:

 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.1)
 מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את 2)
 

( מתוך מורשי החתימה  18/2018הס. הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' .4

 המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני על מסמכי המכרז:
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 הערות נוספות:

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___________  ________________ 

 "חעו"ד/רו           תאריך       
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 

 "אינספח 
 

 הסכם התקשרות
 

 2018אביב, ביום      לחודש              -שנערך ונחתם בתל

 

 

 

 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל
  39040ית האוניברסיטה, ת.ד. יקר

 6139001אביב -אביב, תל-רמת

 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 
 

 מצד אחד,

 

 

 ל ב י ן

 

_______________________ 
 מ_____________________________

 ("ספק"היקרא להלן, לשם הקיצור, בשם י)ש
 

 מצד שני,
 

 
 מ ב ו א

 

 י ל ה ו א

 

שירותי הלנה ואירוח לתכניות קיץ לאספקת  18/2018מכרז פומבי מס' הס. פרסמה יטה והאוניברס

)להלן:  תל אביב אוניברסיטתנוער שוחר מדע עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן 

 ;"( המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמכרז"

 

 

ד הצעתו, התחייבויותיו והצהרותיו, מצאה וועדת המכרזים והספק הגיש הצעה בהליך המכרז ועל יסו ו ה ו א י ל

בישיבתה מיום ______ את הצעת הספק כמתאימה ביותר מבין כל המתמודדים במכרז, ובחרה בה 

 "(;ההצעה הזוכהכהצעה הזוכה בהליכי המכרז )להלן: "

 

 

 ו ה ו א י ל

 

 

 

 ו ה ו א י ל

הניסיון, הכישורים, צוות העובדים וכל האמצעים  מצהיר כי ביכולתו וברשותו היכולת, הידע, והספק 

  תלביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, וכאמור במכרז, וכן בידיו כל האישורים, ההיתרים והרישיונו

  ;הנדרשים ע"י כל רשות, עפ"י כל דין ועל ידי כל גוף לביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה

 

 הכול כמותנה וכמוסכם בהסכם זה. והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם,

 

 

 ן:תנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים  כדלהללפיכך הו
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 מבוא: .1

 

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא ו 1.1

 

 כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד ואין להסתמך עליהן בביאורו או בפירושו של הסכם זה. 1.2

 
 השירותים: .2

 

נספח ספק יעניק לאוניברסיטה, והאוניברסיטה תקבל מהספק, בתמורה ובתנאים כקבוע בהסכם זה, את השירות כמפורט בה

 .במתקן שהוצע על ידו במסגרת המכרז , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהיםמפרט השירות –א' 

 

כל  שרות המוארכת )ככל שתהיה(לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתק בידי הספק יהיו בכל תקופת אירוח 2.1

דין, בגין המתקן שהוצע על ידו ובגין השירותים הניתנים על ידו י "הרישיונות, האישורים והביטוחים הנדרשים עפ

 כל אימת שיידרש.  לאוניברסיטה , והספק מתחייב להציגםבמסגרת המכרז

 

נה בתקופת ההתקשרות, את כל הנדרש, הספק מתחייב לספק לאוניברסיטה, לא יאוחר מסוף חודש מאי בכל ש 2.2

ובכלל זה, לחתום על כל המסמכים ולהעביר את כל המידע, בכדי לאפשר לאוניברסיטה להגיש בקשה לקבלת 

הרישיון הנדרש לצורך ביצוע ההלנה ושירותי האירוח למחנות נוער שוחר מדע, ובכלל זה, את כל הנדרש בהתאם 

יבה מפה מצבית ותכנית עסק( לתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, )ב( ופרק ה' )תרשים סב4להוראות סעיף 

 .2000-תשס"א

 

 להפרה יסודית של ההסכם תיחשבסעיף זה על כל תנאיו  הפרת

 
 ההתקשרות: תקופת  .3

 

  .חודשים החל ממועד חתימת האוניברסיטה על הסכם ההתקשרות 36לתקופה של תהיה  הספקההתקשרות עם  3.1            

 

 לאוניברסיטה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד שתי תקופות       3.2            

 חודשים, בתנאים זהים לתנאים הקיימים במסגרת תקופת  24חודשים כל אחת ובסה"כ  12נוספות בנות עד                         

 ימים  30זאת על ידי מתן הודעה בכתב ההתקשרות או המיטיבים עימה )להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת"(, ו                        

 .לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין                        

 

 שנים. 5סך תקופת ההתקשרות האפשרית )כולל כל ההארכות(:       3.3

 

  לפי שיקול דעתה  על פי הסכם זה,ת האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות למרו 3.4

 לספק ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין סיום יום  60של ובכתב הבלעדי, בהודעה מראש             

 ההתקשרות על פי סעיף זה.            

 
 פק: הצהרות והתחייבויות הס .4

 

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

 

כי ברשותו כל האמצעים, היכולות, אמצעי האבטחה והשטחים הנדרשים על מנת להעניק לאוניברסיטה את השירות  4.1

 על תתי סעיפיו, וזאת בצורה הטובה ביותר.  יםמפרט השירות – ובנספח א'לעיל  2כמתואר בסעיף 

 

אים, חדרי אירוח, חדרי אוכל וכל האמצעים הדרושים לצורך מתן השירות כי יש לו את כח האדם הראוי והמת 4.2

 ושהיית התלמידים במתקן הלינה.

 

כי הספק יעמיד לרשות התלמידים את כל מתקני הספק, לרבות חדרי הספורט וכן בריכת שחיה וזאת ללא כל  4.3

 תשלום נוסף.  
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  -"ח כרז עומד בכל הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנכי המתקן שהוצע על ידו במסגרת המ      4.4            

 והתקנות שהותקנו מכוחו והרלוונטיות למתן השירותים הניתנים ע"י הספק במסגרת המכרז. 1998                       

 

ייבויות המוטלות עליו י כל דין לשם ביצוע ההתח"הספק אחראי להחזיק בידו כל אישור ו/או רישיון הנדרשים עפ 4.5

י הסכם זה, ולהתקשר בקשר עם ביצוע המחויבויות האמורות אך ורק עם מי שאוחז בידו רישיון ו/או היתר "עפ

י כל דין לבצע את המטלות אשר לשמן התקשר עמו. הוראה זו אינה גורעת מהתחייבות נותן "מתאים כנדרש עפ

 י תנאי המכר אלא מוסיפה עליה. "השירותים עפ

 

יו כדי לשחררו מכל חובה או "מצהיר בזה, כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן עפ הספק 4.6

צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיוצ"ב, המוטלים 

 .י כל דין"עליו עפ

 

י הסכם זה, וכן כל אירוע חריג "רוע חריג הקשור במתן השירות עפהספק מתחייב לעדכן את האוניברסיטה בכל אי 4.7

 הנוגע לתלמידים או מי מהם. 

 

הספק מצהיר כי אין לו כל מניעה משפטית ו/או אחרת להתקשר בהסכם זה עם האוניברסיטה ולהעניק את  4.8

ו כי השירותים האמורים בתקופת ההתקשרות ובתקופת ההתקשרות המוארכת )ככל שתהיה( וכן ידוע ל

האוניברסיטה התקשרה עמו בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו המפורטות בהסכם זה ובהצעה שהוגשה על ידו 

 במסגרת המכרז.

 

 .להפרה יסודית של ההסכם תיחשבסעיף זה על כל תנאיו  הפרת

 
 התמורה ומועדי תשלום: .5

 

 בתמורה למתן השירות יהיה זכאי הספק לתמורה כמפורט להלן:

 

 ₪ .ה'( על בסיס חצי פנסיון יהא המחיר ______ -בתכניות קיץ בימות החול )א' +מדריכים נת תלמידיםעבור הל 5.1

 

יהא  לינה +ארוחת בוקר למחרתה'( על בסיס -בתכניות קיץ בימות החול )א' +מדריכים עבור הלנת תלמידים 5.2

 ₪.המחיר ______ 

 

 

לילות: שישי ושבת( על בסיס פנסיון מלא יהא  2שבוע )בתכניות קיץ בסופי  +מדריכים עבור הלנת תלמידים 5.2

 (.ש"חהמחיר ________

 

 למחירים האמורים לעיל יתווסף תשלום מע"מ כשיעורו על פי דין במועד התשלום.  5.3

 

 :להלן וכמפורט כדין מס חשבונית כנגד ישולם לספק תשלום כל        5.4

 שבונית מקור/העתק נאמן למקור חתום בחותמת מקורית + חתימה.יש להגיש ח    5.4.1                        

 תאריך החשבונית לא יהיה מוקדם מיום אספקת השירות.   5.4.2

 הספק"י ע( הזמנה לכל נפרדת)חשבונית  שהסתיים לחודש החשבוניות כל במרוכז יוגשו חודש כל בסוף 5.4.3

 חדרים, 1 קומה, מנהלה)בנין  ברסיטהבאוני, הכספים אגף, חשבות יחידת ומוטבים ספקים למדור

, יוגשו 10-30. הזמנות עם קידומת : 72 - 81( וזאת לגבי הזמנות שקידומת ההזמנה היא: 115-116            

 .101, חדר 1להנה"ח רכש מקומי, יחידת הספקה אגף כספים בניין לוגיסטיקה ובטחון, קומה 

 שה חתימה ואישור המזמין  בדבר קבלת השירותים. חשבונית יצורף עותק הזמנה חתומה ע"י מור לכל

 .למכרז ז"יכנספח הזמנה מצורפות  דוגמאות
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ממועד קבלת החשבונית, ובלבד  יום 30בשוטף + כל חשבון שיאושר, ישולם לספק ע"י האוניברסיטה  5.4.4

 שהספק חתם על טופס לתשלום באמצעות מס"ב בנוסח הנוהג באוניברסיטה.

הדואר האלקטרוני לכתובת ייעודית שתימסר לו ע"י  באמצעותלחודש  אחתהמציע הזוכה,  יגיש, בנוסף 5.4.5

 ,חודש לאותו( המכיל את כל נתוני החשבוניות CSV/ Excelדיגיטלי מרכז )מסוג  קובץהאוניברסיטה, 

 לקיצור הליך הטיפול בהקלדת החשבוניות למערכות.

 להלן פירוט השדות הנדרשים:            

 
 פק אוניברסיטהמספר ס 
 מספר חשבונית 
 תיאור חשבונית 
  תאריך החשבונית במבנהDD/MM/YYYY 
 סה"כ ערך חשבונית ללא מע"מ 
 סה"כ מע"מ 
 סה"כ ערך חשבונית 
 מק"ט ספק 
 מק"ט האוניברסיטה 
 תיאור פריט 
 מחיר פריט לפני מע"מ 
 כמות שסופקה 
 סה"כ מחיר 
 מספר הזמנת האוניברסיטה 
 מספר שורה בהזמנת האוניברסיטה 

 למכרז.  "חי חפכנס פתמצורקובץ  דוגמת             

  :כמפורט להלן יה ואילךיהמחירים האמורים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן החל משנת ההתקשרות השנ 5.5

 

   ההתקשרות הסכם על האוניברסיטה חתימת במועד שתחילתם, החודשים( עשר)שנים  12 במהלך 5.5.1           

 "(, מחירי השירותים המפורטים בטופס ההצעה הכספית הנכללים בהצעתו של ההתקשרות תקופת)"                        

 .כלשהו למדד צמודים יהיו לא( "המחירים")להלן:  נספח ב'כהספק המצ"ב                         

 

  הסכם על האוניברסיטה חתימת במועד שתחילתם החודשים( עשר)שנים  12 של סיומם ממועד החל 5.5.2           

  הספקשל  עתוצלה שצורפה הכספית ההצעה בטופס המפורטים השירותים מחירי יוצמדו, ההתקשרות                        

 למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית  "(המחירים)להלן: " כנספח ב'המצ"ב                         

 :הבא באופן( "המדד"לסטטיסטיקה בישראל )להלן:                         

 

  )שנים עשר( החודשים שתחילתם במועד חתימת האוניברסיטה על הסכם  12סיומם של  במועד (א)            

 )עשרים וארבע( החודשים שתחילתם במועד חתימת האוניברסיטה  24ההתקשרות, במועד סיומם של                  

 שיעור השינוי במדד  ייבחןהסכם ההתקשרות, ובתחילת כל הארכת התקשרות )ככל ותהיה(  על                 

 עלה  מדדה(. במידה ובמועד הבדיקה "הבדיקה מועד")כהגדרתו ממועד ההצמדה האחרון )להלן:                 

 רים בהתאם לשינוי השיעור במדד. בכל מקרה ומעלה, יעודכנו המחי 5% –ממועד ההצמדה האחרון ב                  

 רמת המחיר המעודכן לא ירד מתחת לרמת המחיר שנקבע בטופס הצעת המחיר במועד הגשת הצעתו                  

 של הספק למכרז.                 

 

 .העוקב לחודש 1 -ב לתוקפו וייכנס, העדכון בחודש הידוע המדד"י עפ יבוצע העדכון (ב)            

 

 למסמכי  2 בסעיף)כמפורט  למכרז הצעות להגשת האחרון ביום הידוע המדד יהיה –"מדד הבסיס"  5.5.3            

 (.המכרז                          

 

   עדכון אתעל הספק. במידה והספק ידרוש  תהיהולביצוע ההצמדה  מחיריםה עדכון לדרישת האחריות 5.5.4            

  תתבצע לא. הספק"י ע העדכון נדרש בו מהחודש העדכון יתבצע, באיחורוביצוע ההצמדה  המחירים                        

 .רטרואקטיבית הצמדה                        
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י האוניברסיטה לספק, אלא אם "לעיל, לא ישולם ע 5למען הסר ספק, כל תשלום אחר או נוסף פרט לתשלום בהתאם לסעיף  .6

 ואם ואושר מראש ע"י נציג האוניברסיטה.ת

 

 מספר התלמידים/מספר הלינות שיסופקו לאוניברסיטה בפועל. במובהר במפורש, כי התמורה שתשולם תהא בהתחשב  .7

 

, בכפוף לאישור נציג ספקע"י ה אוניברסיטהכל התשלומים יבוצעו על סמך חשבונית מס ערוכה כדין שהוגשה ל .8

 . אוניברסיטהמיום אישור החשבונות ע"י נציג/ת ה 30תשלום שוטף + ובתנאי  אוניברסיטהה

 

י הספק. היה והספק לא יספק את השירותים כולם או חלקם, מכל סיבה "תשלום התמורה מותנה במתן מלוא השירותים ע .9

 שהיא, לא יהא זכאי לקבל תמורה, אלא בניכוי ו/או קיזוז החלק היחסי לחלק שאותו לא ביצע, כאמור.

 
 ערבות בנקאית לקיום ההסכם: .10

 

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י האוניברסיטה, ימציא  10.1

הספק לאוניברסיטה, עם מועד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה 

ארבעים  )במילים:₪  40,000, על סך 1981–קוח על עסקי הביטוח, התשמ"ארישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפי

אביב", ותהיה בתוקף -אלף ש"ח(, הערבות תהיה אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, לפקודת "אוניברסיטת תל

  יום ממועד תום תקופת ההסכם. 60למשך כל תקופת ההסכם בתוספת 

 

ן, כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהא החודש הקודם לחתימת הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכ

 ההסכם. 

 

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה כיחס שבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל לבין מדד הבסיס.

 

האוניברסיטה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה אם הספק לא ימלא את חובותיו, כולן או מקצתן,  10.2

הסכם זה ו/או עפ"י תנאי המכרז ו/או עפ"י הצעת הספק לאוניברסיטה, ו/או לצורך גביית תשלום פיצויים עפ"י 

מוסכמים ו/או לצורך גביית פיצויים אחרים אשר יגיעו לאוניברסיטה עקב הפרת הסכם זה, וזאת לאחר מתן התראה 

 ימים בטרם תממש האוניברסיטה את זכותה לפי סעיף זה. 7בכתב של 

 

חילטה האוניברסיטה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, ימציא הספק לידי האוניברסיטה ערבות חדשה בהתאם  10.3

יום מן  14לעיל, בתוך  10.1לעיל ו/או ישלים את הערבות לסכום הנקוב בסעיף  10.1לתנאים האמורים בסעיף 

 המועד בו האוניברסיטה חילטה את הערבות, כולה או מקצתה. 

 

בזאת, כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת הספק לאוניברסיטה, וכי האוניברסיטה  מובהר 10.5

  תהיה זכאית לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום שנגבה עקב חילוט הערבות לבין סכום הנזק שנגרם בפועל.

 

בהסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של המצאת הערבות לקיום הסכם זה וכינונה לאחר החילוט הינן תנאי יסודי  10.6

  ההסכם ועילה לביטולו.
 

 מעמד הספק: .11
 

 פק עצמאי וכי אין בהוראות הסכם זה כדי לקשור בין י הסכם זה כס"ם עפשירותיההספק מצהיר שהוא מספק את     11.1           

  עובד ומעביד והצדדים מצהירים בזאת מפורשות, כי הסכם זה הספק ו/או מי מטעמו לבין האוניברסיטה, יחסים של                       

 וכי העובדים שיועסקו ע"י הספק  1974–הינו בבחינת חוזה קבלנות כמשמעותו של זה בחוק חוזה קבלנות, התשל"ד                      

 א ועניין והוא לבדו ישלם את שכרם על כל יהיו עובדיו בלבד לכל נוש ,בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה                      

 התשלומים הנלווים לו.                      
 

                          וכן קיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יעסיק הספק על שמו, על חשבונו ועל השירותים לצורך אספקת     11.2           

 ם מתאימים ובמספר מספיק. אחריותו עובדי                      
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 הספק מתחייב לשלם לעובדיו, על חשבונו, שכר עבודה בהתאם לחוק שכר מינימום ותשלומים סוציאליים אחרים     11.3             

  י דין המגיעים להם לפי כל דין, הסכם, מנהג או נוהג, לנכות משכרם את הניכויים המחויבים והמותרים עפ"                        

 ולהעבירם לתעודתם במועד.                        

 

 -הספק מתחייב לקיים במלואן, בכל תקופת ההסכם, את הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה    11.4             

 בשמו ומטעמו, לרבות אלה  במתן השירותיםל , התקנות והצווים עפ"יו, באופן שכל עובדיו, שליחיו וכל הפוע1995                        

 זכאים לכל הזכויות עפ"י החוק  –בכל עת בתקופת ההסכם  –פעמי, יהיו -על ידו באופן זמני ו/או חד שיועסקו                        

 והצווים מכוחו. תהאמור, התקנו                        

 

 האוניברסיטה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על  הספק מתחייב לפצות את    11.5            

 האוניברסיטה, לרבות כל ההוצאות שתהיינה לאוניברסיטה עקב תביעה כזו, ואשר יסודו בקביעה כי המצב העובדתי                         

 ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.                        

 
 ביטול ההתקשרות: .12

 

של כל מחנה/אירוח ובמקרה זה לא  וימים לפני תחילת 60האוניברסיטה רשאית להודיע על ביטול ההתקשרות עד  12.1

 תחויב בכל תשלום ו/או פיצוי בגין הביטול בעבור המחנה/אירוח כאמור. 

 

י תחילת האירוח, תפצה ימים לפנ 30ימים ועד  60 -במקרה של ביטול ההתקשרות בהודעה של פחות מ 12.2

 מהתמורה עבור אירוח המחנה המבוטל. 5%האוניברסיטה את הספק בפיצוי בשיעור של 

 

ימים לפני תחילת האירוח, תפצה  10ימים ועד  30 -במקרה של ביטול ההתקשרות בהודעה של פחות מ 12.3

 טל.מהתמורה עבור אירוח המחנה המבו 10%האוניברסיטה את הספק בפיצוי בשיעור של 

 

ימים לפני תחילת האירוח, תפצה האוניברסיטה את הספק  10  -במקרה של ביטול ההתקשרות בהודעה של פחות מ 12.4

 מהתמורה עבור אירוח המחנה המבוטל. 20%בפיצוי בשיעור של 

 

 וי נוסף. מובהר בזאת במפורש, כי הפיצוי לעיל יהיה הפיצוי היחיד לו יהיה זכאי הספק ולא יהיה זכאי לכל פיצ 12.5

 
 מדיניות שינוי מספר המשתתפים בכל מחנה: .13

 

 והספקיום לפני מועד תחילת המחנה/האירוח  30האוניברסיטה תעדכן את הספק במספר המשתתפים בכל מחנה עד  13.1

 .במתקן שהוצע על ידו במסגרת המכרז מתחייב לארח את מספר המשתתפים בהתאם להודעת האוניברסיטה

 

)בין אם הפחתה או העלאה( ממספר המשתתפים שתמסור  20%ת על הצדדים, כי שינוי בגובה של מוסכם בזא 13.2

 לעיל יהא אפשרי בכל עת ולא יחייב את האוניברסיטה בפיצוי כלשהו. 13.1האוניברסיטה בהתאם לסעיף 

 

המחנה/אירוח,  יום לפני מועד תחילת 30 -, פחות מ20% -מוסכם בזאת, כי הקטנת מספר המשתתפים ביותר מ 13.3

 .20% -מעלות אירוח מספר המשתתפים החורג מ 15%תחייב את האוניברסיטה בפיצוי של 
 

 איש קשר ומוקד זמין: .14

 

 _________________.             -איש הקשר מטעם הספק לביצוע הסכם זה הינו  13.1

 .מטעמה מי או ןגעתו דפנהרכזת רכש ה לביצוע הסכם זה הינ אוניברסיטההקשר מטעם ה תאש

 

הספק יעמיד לרשות האוניברסיטה מוקד/בעל תפקיד זמין למשך כל תקופת שהיית התלמידים בספק במתקן הלינה,  13.2

 שעות ביממה לטפל בכל צרכיהם של התלמידים.  24שיהיה זמין 
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 ביטוח: .15

 

חשבונו, למשך  עלספק לערוך ולקיים דין, מתחייב הכל מאחריותו של הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י  לגרוע מבלי 15.1

בהתאם לתנאים ולסכומים שלא יפחתו מהמפורט באישור עריכת הביטוח  וחים, את הביטההתקשרותכל תקופת 

"אישור עריכת  -ו "י הספקביטוח")להלן: , והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו י"ד נספחהמצורף להסכם זה כ

 . (, בהתאמה, לפי הענייןהביטוח"

 

 .יהיו קודמים לכל ביטוח שייערך ע"י האוניברסיטה פקהס ביטוחי

 

למען הסר ספק, מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית 

המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי האוניברסיטה ו/או מי 

 בולות האחריות כאמור.מטעמה בכל הקשור לג

 

, את שאר הביטוחים וההתחייבויות ההתקשרותכל תקופת  למשךלערוך ולקיים על חשבונו,  הספקמתחייב  כן 15.2

לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי ביצוע ההסכם הדרושים ו/או הנדרשים לשם 

לתחומי הכנס/אירוע. כן ו/או המובאים הפעלת החנות לכל כלי הרכב המשמשים לצורך  חובהולרבות ביטוח 

 מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור.

 

מאחריות לכל אובדן ו/או  ,ה לרבות במפורש אנשי הסגל והסטודנטיםמטעמ/או מי פוטר את האוניברסיטה ו הספק 15.3

ע המשמש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או נזק לרכוש המובא על ידו לאתר הכנס/אירו

 תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק  15.4

י קבלן משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם "הם יינתנו עמ

י הסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הוא נושא באחריות כלפי "לתנאים ולסכומים הנדרשים עפ

י קבלן משנה והוא "ינתן עהאוניברסיטה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו ו/או אמורים היו לה

יהיה אחרי לשפות ו/או לפצות את האוניברסיטה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב 

י קבלן המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי "שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן ע

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 

 להפרה יסודית של ההסכם. תיחשבסעיף זה על כל תנאיו  תהפר
 

 הפרות ותרופות: .16

 

או הפועלים מטעמו, אחת או יותר מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ו/או ע"י פעולת מי מעובדיו ו/הפר הספק, בעצמו  16.1

 תהא האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום. 

 

ההסכם מצד הספק, תהיה האוניברסיטה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את ההסכם מיד  במקרה של הפרה יסודית של 16.2

 וללא התראה מוקדמת.

 

תחייב האוניברסיטה את הספק להסכם זה  ג"בנספח יבמקרה של אי עמידת הספק באמנת השירות כנדרש   16.3

  .ג"בנספח יבתשלום פיצוי קבוע ומוערך מראש כמפורט בטבלה 

 

כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לקבל מהספק כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים  זה בסעיףאין באמור  16.4

 לעיל.  10, לרבות חילוט הערבות כמפורט בסעיף עפ"י כל דין

 
 נזיקין: .17

 

ם או הפסד, שייגרם לאוניברסיטה בקשר עם ביצוע הסכם זה ו/או בקשר עם מתן השירותיו/ק, זהספק אחראי לכל נ 17.1

 או כל חלק מהם בין במישרין ובין בעקיפין.
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או שהאוניברסיטה תחויב ו/מתחייב בזאת לפצות את האוניברסיטה ולשפות אותה בכל מקרה שנגרם לה נזק הספק  17.2

או ו/או הפועלים מטעמו גרמו, במישרין ו/או מי מעובדיו ו/או בתשלום פיצויים שהספק ו/או בהוצאות ו/בגין נזק 

או במהלך השימוש בשירותים לפי הסכם זה על נספחיו, ו/או עקב ו/או מחדל של מי מהם ו/ב מעשה בעקיפין, עק

 או לצד שלישי.ו/לאוניברסיטה 

 

או דרישת פיצוי שתוגש נגד האוניברסיטה ואשר בגינה ו/האוניברסיטה תאפשר לספק להתגונן בפני כל תביעה  17.3

 דורשת האוניברסיטה שיפוי מהספק. 

 

 ק פוטר בזה את האוניברסיטה וכל הפועלים מטעמה מכל אחריות בגין נזק אשר הוא זכאי לשיפוי עבורו. הספ 17.4

 
 .       סודיות18

 

 למסור, להודיע, להעביר ולא, בסוד לשמור מתחייב והוא סודיות חובת חלה מטעמו מי ועל עובדיו ועל הספק על 18.1

 .זה הסכם י"עפ התחייבויותיו ביצוע בעת/או ו בקשר ליוא תגיע אשר ידיעה כל, אחר לידיעת להביא/או ו

 

 . מילוייה אי על בדין הקבוע והעונש הסודיות שמירת של זו חובה עובדיו לידיעת להביא מתחייב הספק 18.2

 

. זה הסכם לפי השירותים מתן כדי תוך מהאוניברסיטה אליו שיגיע ומידע נתון כל בסודיות לשמור מתחייב הספק 18.3

 על האמצעים בכל לנקוט מתחייב הספק. שהיא צורה בשום לידיעתו יובא ולא גורם לאף יועבר לא כאמור מידע

 . שלישי לצד העברתו את ולמנוע כאמור המידע על להגן מנת

 

 בלתי תקופה למשך וזאת, ההסכם"י עפ ההתקשרות תקופת תום לאחר גם בתוקפה תעמוד הספק של זו התחייבות 18.4

 .בזמן מוגבלת

 
 איסור המחאת זכויות וחובות: .19

 

לא יהא רשאי להעביר חיוביו עפ"י הסכם זה לאחר ו/או לאחרים ו/או להעביר, למסור ו/או להסב כל זכות ו/או חובה  ספקה

 לכך, בכתב ומראש. אוניברסיטההאמורים בו, אלא אם כן יקבל הסכמת ה

 
 העדר בלעדיות: .20

 

 הינו מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו ע"י האוניברסיטה לספק את השירותים אינה הרשאה בלעדית, הספק מצהיר בזאת, כי              

 וכי האוניברסיטה תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור האוניברסיטה.             

 
 כללי: .21

 

ל האוניברסיטה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי ש 21.1

 מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב. 

 

לאוניברסיטה בלבד יש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע לספק ממנה עם כל סכום אחר שמגיע לה מהספק, בקשר  21.2

 להסכם זה או לכל הסכם אחר ביניהם. 

 

 
 :סמכות שיפוט בלעדית .22

 

לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ולהם בלבד, תהיה סמכות שיפוטית ייחודית בכל סכסוך או עניין, שעלול להתעורר בין 

 הצדדים בקשר עם חתימת הסכם זה.
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 הודעות וכתובות: .23

 

 כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו.

 

שעות לאחר  72אמור תיחשב כאילו והתקבלה ע"י הנמען תוך כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר עפ"י כתובתו כ

 –שעות ממועד שיגורה, ואם נמסרה ביד  24תוך  –משלוחה בדואר רשום, ואם שוגרה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני 

 מיד. 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                                          

 

 
   ______      __________ 

 ה ס פ ק         ה א ו נ י ב ר ס י ט ה       
 

 ע"י ____________________    ע"י ___________________

 
 וע"י ___________________    וע"י __________________

 

 

 
 א י ש ו ר

 

זה על נספחיו, נחתם ע"י  אני הח"מ, עו"ד/רו"ח ________________________________, מאשר בזאת כי הסכם

וע"י _________________________ שהינם מורשים לחתום בשם  ____________________________

וכי חתימותיהם בצירוף חותמת הספק, מחייבים את התאגיד לצרכי התקשרותו שעפ"י  ____________________________,

 הסכם זה.

 

 

 __________________ תאריך ______________   חתימה _______
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 

 י"בנספח 
 נוסח ערבות ביצוע ההסכם

 
 לכבוד 

 אוניברסיטת תל אביב

  39040קריית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001אביב    -אביב, תל-תרמ

 
 הנדון: ערבות מס' ________________________

 

לסילוק כל סכום עד לסך של ______________ ש"ח )במילים: ___________ שקלים  כלפיכםאנו ערבים בזאת  .1

חדשים(, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _______אשר תדרשו מאת _________________ )להלן: 

 הס.מכרז פומבי מס' שנכרת בעקבות  הסכם התקשרות(, בעל ח.פ/ע.מ מס' _____________ בקשר עם ב""החיי

לאספקת שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב  18/2018

 .אוניברסיטת תל אביב ,לאוטמן
בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הנ"ל, בלי שיהיה עליכם לנמק  ימים מתאריך דרישתכם הראשונה 7 אנו נשלם לכם תוך  .2

את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כלפיכם כל 

טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם עפ"י 

 .בותנו זו לא יעלה על הסכום הנקוב לעילער

 רבות זו תהיה בתוקף מתאריך__________ עד תאריך __________. ע .3

לסכום הקרן יתווספו הפרשי הצמדה למדד רק במידה ובמעד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד  .4

 ת זו: "סכום הערבות".הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבו

סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן המחולק למדד  –"הפרשי ההצמדה למדד" 

 הבסיס. 

 "המדד" מדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 .ד האחרון להגשת הצעותהמדד האחרון הידוע במוע –"מדד הבסיס" 

המדד שפורסם לאחרונה לפני הביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל מקרה ממדד  –"המדד החדש" 

 הבסיס.

אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות )ההפרש בין הערבות ודרישתכם(, תישאר כערבות לכם עד מועד  .5

 , ובהתאם לתנאים לעיל. פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 אנו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי הסכם ההתקשרות , מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. .7

אל, ולבתי כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין בישר .8

 יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.-אביב-המשפט המוסמכים בתל

 דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:  .9

 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 

 חתימה וחותמת הבנק/חברת הביטוח  שם מלא                   תאריך       
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן

 

 י"גנספח 
 SLAאמנת שרות 

 
להגדרת מדיניות וסדרי ל נכון ויעיל של משאביו וכלי בידי האוניברסיטה המציע הזוכה המאפשר ניהואמנת השירות היא כלי בידי 

 .ההתקשרות והסכם זוכה לקיום תנאי המכרזהמציע עדיפויות לאספקה, ולביצוע פיקוח על ה

 

 :פיצויים מוסכמים .1

 

פיצויים ו ממניגבו  ,הזוכה לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלההמציע במידה ו 1.1

 .שלהלן מוסכמים כמופיע וכמוסכם מראש בטבלה

 

ו/או בכל דרך המציע הזוכה ת ומימוש פיצויים מוסכמים על ידי האוניברסיטה יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונ 1.2

 אחרת. 

 

ה אחרת הפעלת כל סנקצימהאוניברסיטה כדי למנוע שלהלן , אין בפיצויים המפורטים בטבלה ומודגש כי ובהרמ 1.3

 . ביטול ההתקשרותחילוט ערבות הביצוע ו/או לרבות  ,הזוכההמציע כנגד 

 

 תקלות אשר יגרמו כתוצאה מכוח עליון, לא יחשבו כאי עמידה ביעדי אמנת השירות.       1.4

 

ור מובהר ומודגש, כי אמנת השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות המחייב את המציע הזוכה. האמ      1.5

 .הםמואינו גורע ובמפרט השירותים באמנת השירות בא להוסיף על האמור בהסכם ההתקשרות 

 

 

רמת שירות הפרת  רמת שירות נדרשת

 נדרשת

מקסימום גובה הפיצוי  גובה וסוג הפיצוי

 הכספי בגין אי עמידה

 ביעד רמת השירות

 הנדרשת

 *תלמידים 2-4הלנת 

 בחדר

*האמור על תלמידים חל 

 כיםגם על מדרי

 4 -הלנה של יותר מ

 בחדר *תלמידים

*האמור על תלמידים חל 

 גם על מדריכים

 ללא הגבלה למקרה בגין כל יום ש"ח  1,000

 

הלנת כל התלמידים 

בהתאם והמדריכים 

לנדרש במפרט השירותים 

 נספח א' -

ם להלנת היעדר מקו

 תלמיד/מדריך

 ללא הגבלה למקרה בגין כל יום  ש"ח 5,000

כל טת מוכנות לקלי

 והמדריכים התלמידים
בו  למקרה בגין כל יום ש"ח 5,000 אי עמידה בלו"ז שנקבע

קבוצת כל לא יתאפשר לקלוט את 

עפ"י הלו"ז והמדריכים התלמידים 

שהועבר ע"י האוניברסיטה מבעוד 

 מועד

 ללא הגבלה

אי עמידה בתפריט  תפריט ארוחות

הארוחות כמפורט במפרט 

 נספח א' -ים השירות

"ח עבור כל ארוחה בעלת ש 1,000

 תפריט חסר
 ללא הגבלה
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  בגין הפרה יסודית של אמנת השירות: הפסקת ההתקשרות.         2

 

 לבטל את הסכם ת רשאיהאוניברסיטה היה ת הלן,לבטבלה שהזוכה לא יעמוד בדרישות המפורטות המציע במידה ו 2.1

 , לרבות תוך חילוט הערבות הזוכההמציע עם ה את יחסי ולסייםעל פי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט ההתקשרות       

 .הבנקאית שמסר המציע הזוכה ו/או כל אמצעי אחר העומד לאוניברסיטה על פי כל דין      

 

   יםבטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהווים הפרה יסודית של אמנת השירות, המקנ 2.2

 הפסיק את ההתקשרות עם המציע הזוכה מיידית )לרבות כל הקנסות המפורטים לעיל(:לזכות לאוניברסיטה       

 

 חריגה מרמת השירות הנדרשת מרכיב

 החל מהחריגה הראשונה אשר איננה באישור ובתאום עם האוניברסיטה עמידה במועדים שסוכמו

 שור ובתאום עם האוניברסיטההחל מהחריגה הראשונה אשר איננה באי איחור בלתי סביר באספקת חדרים/ארוחות

 החל מהחריגה הראשונה אשר איננה באישור ובתאום עם האוניברסיטה תנאי לינה

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ ____________________________ _______________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ המציעבשם החותם מלא של שם        תאריך
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 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן, אוניברסיטת

  
 י"דנספח 
 

 אישור עריכת ביטוח

 
 תאריך: _______________

 לכבוד

 אוניברסיטת תל אביב

  39030מקרית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001אביב, תל אביב  רמת

 ("האוניברסיטה")להלן: 

 

 א.ג.נ.,

 
ערכנו פוליסות ביטוח על שם ________ אנו הח"מ , ___________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים כי לבקשת ___________

להספקת שירותי הלנה ואירוח לתכניות קיץ נוער שוחר בקשר  המבקשת לתקופה מ__________ ועד ___________

 .)"התכניות)להלן: " אביב-עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן, אוניברסיטת תל מדע

 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ____________ ועד ליום ___________, ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות 

 -הספק לרבות פעילותו ובקשר עם השירותים שבנדון:

 

י דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל "לכיסוי אחריות הספק עפ צד שלישיביטוח אחריות כלפי  .1

$ למקרה ובמצטבר לתקופת 1,000,000אדם ו/או גוף )לרבות במפורש האוניברסיטה ו/או אורחיו(, בגבולות אחריות של 

וצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפ

(, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק 1975-י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה")למעט חבות עפ

במאכל או במשקה, פרעות, שביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד 

ומי. הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות לביטוח לא

 צולבת.

 

י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, "לכיסוי חבות הספק עפ ביטוח אחריות מעבידים .2

שייגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם, בגבולות אחריות של  כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה 1980-התש"ם

$ לנפגע  לאירוע ולתקופה. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, פתיונות ורעלים, שעות  5,000,000

 עבודה והעסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה היה וייחשב למעביד של מי מעובדי הספק.

 

י הספק לתחומי המחנה , לרבות כנגד סיכוני אש, "המכסה על בסיס ערך כינון את כל הרכוש המובא ע טוח "אש מורחב"בי .3

"סיכוני ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, התנגשות, פריצה, שוד ונזק בזדון )להלן: 

כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמו לרבות במפורש אורחי ו/או באי (. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף אש מורחב"

 האוניברסיטה, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 כללי לכל הפוליסות
 

 י הספק."הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל חלים גם בעת ביצוע עבודות התקנה המבוצעות ע

 

 לצורך הביטוח הנ"ל ו/או אישור זה הינו לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם. "האוניברסיטה"
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י האוניברסיטה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה "הננו מאשרים בזאת כי כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע

 בדבר שיתוף בביטוחי האוניברסיטה. 

 

יום לאוניברסיטה  30יבים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של הננו מתחי

 בכתב, בדואר רשום.

 

ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת וכל הביטוחים הנ"ל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה, ובלבד שה

 אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 

י האמור באישור "אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש עפ

 זה.

 

 

 
_________________ _________________ _________________ _________________ 

 תםתפקיד החו         שם החותם         חתימת המבטח       חותמת המבטח       
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
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 ט"ונספח 
 

 התחייבות לשמירת סודיות
 

 

כי ידוע וברור לנו, כי בזאת  ____________________ מצהיריםאנו הח"מ ___________________________            

מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י האוניברסיטה ובין בדרך אחרת, במהלך תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה 

ר שוחר שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוע לאספקת 18/2018השירותים כמפורט במכרז פומבי מס' הס. אספקת לשם 

הוא ככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז, ולאחריה,  תל אביב אוניברסיטתמדע עבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן 

 , ללא אישור בכתב ומראש של האוניברסיטה.השירותיםשם אספקת לפרט  סודי ואין לעשות בו שימוש
 

מידע בקשר עם ומכל הנובע מההתקשרות עם  לרבות וללא הגבלה: כל –משמעו "מידע" בכתב התחייבות זה ולעיל 

האוניברסיטה, מידע בקשר לאוניברסיטה ו/או מוסדותיה ו/או חבריה ו/או צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני 

, מידע עסקי, מסחרי, טכנולוגי, תכנוני, רפואי, תפעולי ושיווקי, לרבות כל תכנית ומסמך ו/או כל הנבחנים משפחותיהם

דעי ו/או מעשי, בכתב, בעל פה, מצולם, בקבצי מחשב, ברשת האינטרנט העולמית, מוקלט, ניתן לקריאה ולפענוח עיוני, מ

 בצורה גרפית ו/או בכל מדיום, פורמט ואופן אחר.
 

התחייבויותינו בכתב  המידע לא יכלול מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא ע"י הפרת

  התחייבות זה. 

 

 :כמפורט להלן בזאת מפורשות מתחייבים אנו ככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז,             
 

לשמור בסודיות מוחלטת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף כלשהו, זולת האנשים המורשים עפ"י כל דין,  .1

יועץ, סוכן, קבלן ו/או ספק כלשהו,  בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל דרך אחרת, לרבות וללא הגבלה, לסוכנות,

 לרבות ספקים ו/או קבלני משנה של האוניברסיטה.

 

 לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשות לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת  . 2

 של כל מידע שהוא.             

 

הבטיחות והזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו  לשמור בהקפדה על פרטי המידע ולנקוט בכל אמצעי .3

 ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים לכך ע"י האוניברסיטה ו/או פרסומו בכל צורה שהיא.

 

מתן  לא לעשות במידע, כולו או חלקו, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו באופן ו/או בדרך כלשהי שלא לצורך .4

 .השירותים

 

ר לאוניברסיטה מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל, באופן מסודר ותקין, את כל עותקי להחזי .5

המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ברשותנו )לרבות כל מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי ו/או אמצעי מדיה 

ם שהוכנו על ידינו ו/או ע"י מי אחר(, לרבות חומרים שהופקו מתוך המידע ובאמצעותו, ולרבות המסמכים והפריטי

מתן מטעמנו, שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או שהגיעו לידינו ו/או לידי מי מטעמנו במהלך 

 .יםהשירות
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אשר ייתן שירותים לאוניברסיטה במסגרת להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו  6

אחד מהם יתחייב אישית בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב התחייבות זה ולפעול הסכם ההתקשרות, לדאוג כי כל 

עובדינו. היה ומי מעובדינו יפר התחייבות כלשהי, אנו נודיע על לאכיפת ההתחייבויות בכתב התחייבות זה 

 לאוניברסיטה מיד ובכתב על הפרה כאמור.

 

ע ע"י האוניברסיטה לנו, כדי להעניק לנו ו/או ליחידים בנו למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם, כי אין בעצם גילוי המיד .7

כל זכות ו/או רשות ו/או כל זכות אחרת בכל הנוגע לפטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. מבלי 

לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים שלא לפתח את המידע הסודי ו/או לשכללו ולחילופין במידה ופותח ו/או 

ל כולו או חלקו, יהא הפיתוח ו/או השכלול שייך לאוניברסיטה בלבד, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא נשתכל

 אם כן נקבל את הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב ולפי שיקול דעתו המוחלט.

 

ור בכתב להודיע לאוניברסיטה ללא דיחוי, על כל מקרה שבעקבותיו הועבר מידע לגורם אחר כלשהו בניגוד לאמ .8

 התחייבות זה.

 

 בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו, להודיע על כך מיידית לנציג המוסמך של האוניברסיטה. .9

 

  כל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן ללא הגבלת זמן הן בתקופת ההתקשרות ולאחריה.      10            

  קפות בין בארץ ובין בחו"ל.ותהיינה ת                        

 

 אין בכתב התחייבות זה כדי לחייב את האוניברסיטה לחשוף מידע כלשהו כלפינו או לקשור הסכם מכל ברור לנו כי  .11            

 סוג שהוא עמנו ו/או בקשר עם ההתקשרות.                        

 

 נו, כי הפרת האמור בכתב התחייבות זה תהווה הפרה יסודית של הסכם בנוסף לזאת, אנו מצהירים כי ידוע ל .12            

 ההתקשרות עם האוניברסיטה על כל המשתמע והנובע מכך, וכי חשיפת המידע עשויה לגרום נזקים ואנו מתחייבים                         

 ובת הסודיות על ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו.עקב הפרת חלה לשפותה על כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו                         

 

 , גילוי מידע כאמור שלא לפי 1977-לחוק העונשין התשל"ז 118ידוע לנו כי עפ"י סעיף  .      כמו כן אנו מצהירים כי13            

 , עוד ידוע לנו מציע הזוכהים של הסמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית, וכי האיסור המפורט בסעיף חל גם על עובד                       

 . 1981-כי גילוי מידע כאמור עלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א                       

 

 

מתאים בכתב התחייבות זה בכל מקום בו מוזכר יחיד או רבים, זכר או נקבה, יש לקרוא כאילו ההתחייבות כתובה באופן ה            

 לחותם עליה.

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת המציע       שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך          
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב אוניברסיטת ,יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמןעבור 

 

 

 ט"זנספח 
 

 להיעדר ניגוד ענייניםהתחייבות 
 

 

 

מציע הינו ה)אם למנהלנו, לבעלי השליטה ולנושאי המשרה מצהירים ומתחייבים בזה, שאין ולא יהיו לנו,  ,אנו הח"מ .1

השירותים אספקת במהלך תקופת אדם ו/או תאגיד הקשור אלינו, כל לאו ו/או חברה(, לשותפינו )אם המציע הינו שותפות( 

דת ישירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע ליחלאספקת  18/2018מס' הס.  בהתאם למפורט במכרז פומבי 

ניבחר ככל ש"(, השירותים, אשר פורסם ע"י האוניברסיטה )להלן: "תל אביב אוניברסיטתנוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן 

ו/או קשרים עסקיים ו/או קשרים אחרים עם גורמים כלשהם שיהיה בהם ישיר ו/או עקיף ניגוד עניינים כמציע הזוכה במכרז, 

 , בקשר למתן השירותים לאוניברסיטה.ישיר ו/או עקיף משום ניגוד עניינים

 

בין במילוי תפקידינו ו/או עיסוקינו במסגרת מתן בכלל זה לא ידוע לנו על ניגוד עניינים קיים ו/או שאנו עלולים להימצא בו,  .2

 השירותים לאוניברסיטה לבין עניין אחר שלנו ו/או עניין של קרובינו ו/או עניין של גוף שאנו ו/או קרובינו קשורים בו.

 

יטה עפ"י כל דין מוסכם וידוע לנו, כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או סמכות אחרת המוקנית לאוניברס .3

 ו/או הסכם. 

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת המציע       שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך          
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 וער שוחר מדע שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נלאספקת 
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 ז"ינספח 
 

 ת הזמנת רכשאודוגמ
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 18/2018 .פומבי מס' הס מכרז

 

 שירותי הלנה ואירוח לתוכניות קיץ נוער שוחר מדע לאספקת 
 תל אביב תעבור יחידת נוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן, אוניברסיט

 
 

 ח"ינספח 
 

 דוגמת פורמט טבלת חשבוניות
 

 


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-03T11:10:38+0200
	Azogui Neri ID_014315568




