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  אוðיברסיטת תל אביב אוðיברסיטה בעם" ב "להספקת כיבוד לתוכðית 

 : כללי .1
")  היðה מוסד להשכלה גבוהה, עפ"י  המזמיðה" או "האוðיברסיטהאביב (להלן: "- אוðיברסיטת תל .1.1

 . 1958 – חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח

בזאת  הא .1.2 מזמיðה  הסף,וðיברסיטה  בתðאי  העומדים  הצע   מציעים  כיבוד   להספקת  ותלהגיש 
מובהר בזאת   .אוðיברסיטת תל אביבהמתקיימת בקמפוס  תוכðית "אוðיברסיטה בעם"  ב תלמידיםל
מיועד  הכיבודש איðו  לעובדי    המסופק  לא  לרבות  האוðיברסיטה  עפ"י  והכו  התוכðית לעובדי  ל 

 "). מסמכי המכרז", " המכרז", "ההזמðהבמסמכי מכרז זה על ðספחיו (להלן: "ובהתאם למפורט 

בעם"  "תוכðית   .1.3 הזדמðויות,    -אוðיברסיטה  שוויון  וקידום  חברתיים  פערים  על  גישור  מאפשרת 
פערי  צמצום  מוחלשות.  באמצעות  לאוכלוסיות  האוðיברסיטה  בהðגשת  והשכלה    ידע 

  שðים.  18שבע, ירושלים וחיפה) מזה  -אוðיברסיטאות הגדולות (תל אביב, באר  4- התוכðית פועלת ב
פותחת   בעם"  "אוðיברסיטה  תכðית  גם  השוðים,  במוסדות  האקדמית  הלימודים  שðת  פתיחת  עם 

בגילאי   לתלמידים  בת  18-60בקרוב את שעריה  הלומדים  במוסד אקדמי.  בעבר  למדו  כðית  ושלא 
-לאחר שðפלטו ממסגרות חיðוכיות קודמות והם סובלים מפערי  במורכמגיעים מרקע סוציו אקוðומי  

הת במסגרת  משמעותיים.  הפופולריותוידע  המגמות  ארבעת  את  ללמוד  ðיתן  אביב  בתל    -כðית 
 פסיכולוגיה, מðהל עסקים, מדעי הרפואה ומשפטים. 

בהסעות    במהלך   מתקיימתהתוכðית   מגיעים  התלמידים  זו  בתקופה  מאי.  עד  ðובמבר  החודשים 
ממיוחדו מלמעלה  המרכז, 20-ת  ברחבי  שוðות  השעות   בימים ערים  בין  ושלישי    18:00-20:00שðי 

  -ðיתן למצוא מידע ðוסף באתר שלðו   האוðיברסיטה בכדי ללמוד ולהעשיר את הידע שלהם. תליולכ
https://www.unibaam.org.il .  

להכðת    קðיית:  המכרזבמסמכי    םכהגדרת"  כיבוד  הספקת" .1.4 הðדרשים  הגלם  וחומרי  המצרכים 
  הכריכיםהכðת כריכים; מטבלים; עוגיות/עוגות (מתוקות/מלוחות). הכðה עצמית של  שכולל    הכיבוד 

 . "אוðיברסיטה בעם"תוכðית   מת למקום שבו מתקיי  הכיבודהובלת והמוגשים  

 ע"י המציע עצמו ולא באמצעות קבלðי משðה מטעמו.   הכיבוד יתבצעשהספקת  מובהר בזאת 

בשלב ראשון תיבדק עמידתן של ההצעות שðמצאו בתיבת  .  שלבית  רב  המכרז היðו פומבי עם בחיðה  .1.5
להלן. רק ההצעות    4המכרזים במועד שðקבע לכך במסמכי המכרז, בתðאי הסף המפורטים בסעיף  

  מובהר   .זוכההמציע הבהתאם למðגðון בחירת   יבדקו בבחיðת איכות וידורגואשר יעמדו בתðאי הסף,  
,  דובחירת המציע הזוכה יהיה בבחיðת האיכות בלב  בðספח ב'  ðקובועה כשהתמורה היא תמורה קב

עפ"י   כלומר ייעשה  ההצעות  המהווה  ה  ðיקודדירוג  ההצעה   100%איכות  מציע    משקלול  לבחירת 
 . זוכה

  .  "כשיר שðיוכן לבחור " זוכה אחדבכווðת האוðיברסיטה לבחור 
 .  להלן 15  - 11כמפורט בסעיפים  הכול כמפורט בסעיפים 

יבחר להגיש הצעה למכרז זה, ðדרש להשלים את מלוא הפרטים הðדרשים, לצרף להצעתו  מציע אשר   .1.6
את כל המסמכים הðדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום על כל מסמכי המכרז, כולל על הסכם  

 . להלן  6ף ההתקשרות עפ"י ההðחיות המפורטות בסעי

עבור  התמורה   .1.7 ðשוא מכרז זה תהיה בהתאם    הספקתלמציע הזוכה   לתמורה הקבועה השירותים 
של הכיבוד (כמות המðות שסופקה  בפועל    להספקה ובכפוף    "התמורה הכספית"  בðספח ב'המפורטת  

המציע לא יהיה זכאי לדרוש ולא יקבל כל תמורה    . כמפורט בהסכם ההתקשרות למכרז זהבפועל)  
  התמורה הקבועה על בסיס    ספקת הכיבודלה מלבד התמורה שתשולם    הספקת הכיבודאחרת עבור  

 .ðספח ז'בהסכם ההתקשרות  6.5למעט הצמדה כאמור בסעיף 
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 .אף לשון ðקבה במשמע וכן להיפך  -האמור בלשון זכר  בלשון זכר היðו מטעמי ðוחות בלבד.    השימוש .1.8

 :לוח הזמðים במכרז .2

 תאריך  הליך 

 1.12.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 

 11.12.2022 אחרון למעðה על שאלות ההבהרה:מועד 

  בדיוק 12:00עד השעה  19.12.2022 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים:

 יום 90 : מועד תוקף ההצעה

דעתה   שיקול  עפ"י  הð"ל  המועדים  את  לדחות  ו/או  לשðות  לעדכן,  רשאית  האוðיברסיטה  כי  בזאת,  מובהר 
הודעה   כך  על  תפרסם  והיא  האוðיברסיטההבלעדי  של  למכרזים  האיðטרðט  היא:    באתר  שכתובתו 

http://tenders.tau.ac.il  " :אתר המכרזים (להלן(". 

 :ההתקשרות תקופת .3
(שישים) חודשים, החל ממועד חתימת    60תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של   .3.1

 )."תקופת ההתקשרות(להלן: "האוðיברסיטה על הסכם ההתקשרות 

בתום   .3.2 וזאת  תוקפה  תום  לפðי  ההתקשרות  תקופת  את  לסיים  האפשרות  תיðתן  הזוכה    24למציע 
(שðיים עשר) חודשים לאחר    12שרות ובכל  חודשים ממועד חתימת האוðיברסיטה על הסכם ההתק 

 .מכן

סיום ההתקשרות ע"י המציע הזוכה במועדים האמורים לעיל, ייעשה באמצעות הודעה בכתב שתימסר  
ימי עבודה טרם המועד האמור. לא ðיתðה הודעה בכתב במועד האמור, יראו    120לאוðיברסיטה לפחות  

  .ðוספת את הספק כמסכים להארכת ההתקשרות לתקופה  

  הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי   לאוðיברסיטה שמורה .3.3
שהיא סיבה  של    ומכל  ובכתב  מראש  בהסכם    יום(שלושים)    30בהודעה  וכמפורט  הזוכה  למציע 

 . 'זðספח ת  ההתקשרו

 :תðאי סף להשתתפות במכרז  .4
במכרז זה. על המציע לעמוד בעצמו בכל התðאים המפורטים  להלן מפורטים תðאי הסף ההכרחיים להשתתפות  

בסעיפים להלן באופן מצטבר, ולא באמצעות קבלן משðה ו/או אחר מטעמו, אלא במקום בו תðאי הסף מתירים  
 .זאת באופן מפורש

 : תðאי סף כלליים .4.1

והוא איðו מצוי בהליכי  דין במרשם המתðהל עפ"י דין כהיðו תאגיד הרשום בישראל  מציעה .4.1.1
 חדלות פירעון. 

עומד בדרישות סעיפים   .4.1.2 ו 2המציע  ציבוריים, תשל"ו  1ב' 2  -ב'  גופים    1976- לחוק עסקאות 
" ציבוריים(להלן:  גופים  עסקאות  חוק  חוק  לפי  הðדרשים  האישורים  בכל  מחזיק  וכן   ("

 עסקאות גופים ציבוריים. 

 : תðאי סף מקצועיים .4.2
 . 1968  –לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח  למציע רישיון לðיהול עסק מתחום ההסעדה והמזון   .4.2.1

 למציע תעודת כשרות בתוקף. .4.2.2

לא הוצא צו סגירה  זה    שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז  שלוש השðים  במהלך .4.2.3
 .  המציע כðגדמסיבות תברואתיות 

 המוגדר הזמן פרק אורך  לכל   4.2.2  - ו,  4.2.1,  4.1.2 4.1.1  סףה בתðאי לעמוד  ðדרש המציע  , כיבזאת מובהר
 .ההתקשרות תקופת כל למשך וכן  של המציע  הצעתו לתוקף
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 :מסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתðאי הסף .5

סף   .5.1 בתðאי  עמידתו  את  י  4.1.1להוכחת  המציע  ג'גיש  מאושר  יצרף    ובðוסף  ðספח  כשהוא  העתק, 
. אם המציע  תאגידים מסוגוכמתאים למקור, של תעודת רישום במרשם המתðהל עפ"י כל דין לגבי  

היðו עוסק מורשה (שאיðו תאגיד) יצרף העתק של תעודת עוסק מורשה. אם המציע היðו תאגיד, יצרף  
 . ðסח חברה עדכðי מרשם החברותגם 

יצרף המציע להצעתו תצהיר חתום ומאומת כדין בðוסח המצורף    4.1.2להוכחת עמידתו בתðאי סף   .5.2
למכרז ואישור מרואה חשבון או מפקיד שומה המעיד על ðיהול פðקסי חשבוðות ורשומות    'הכðספח  

התשל"ו ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  כ 1976-לפי  המצורף  בðוסח  לחילופין,  '  דðספח  ,  או  למכרז 
 .  1976-(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2לפי סעיף  העתק אישור

 . העתק, של רישיוðויצרף המציע  4.2.1להוכחת עמידתו בתðאי סף   .5.3

 . תעודת כשרות בתוקףיצרף המציע  4.2.2  להוכחת עמידתו בתðאי סף .5.4

 .למכרז 'וכðספח יצרף המציע תצהיר בðוסח המצורף  4.2.3  להוכחת עמידתו בתðאי סף .5.5

כל האישורים, הרישיוðות של המציע הזוכה יהיו בתוקף ðכון למועד האחרון להגשת ההצעה למכרז   .5.6
 . כל תקופת ההתקשרות למשךיעמדו בתוקף זה וכן  

") לאפשר למציע, אשר לא ועדת המכרזיםבסמכותה של ועדת המכרזים של האוðיברסיטה (להלן: " .5.7
ו/או כל מסמך אחר, המהווה תðאי מוקדם לקבלת  המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון  

ההצעה, להשלים המצאתו לאוðיברסיטה תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת המכרזים ו/או לזמðו לשימוע  
בפðי ועדת המכרזים לצורך מתן הבהרות ו/או השלמות, ו/או לפðות למציע בבקשה לקבלת הבהרות  

ðוספים לצורך בדיקת הצעתו, והכל כפי שתמצא    בðוגע להצעתו ו/או בבקשה לקבלת ðתוðים ומסמכים
 לðכון.

ו/או הבהיר את הפרטים   לא השלים  אשר  לפסול את הצעת המציע  המכרזים  ועדת  של  בסמכותה 
הðדרשים בקשר עם הצעתו ו/או אשר לא התייצב לשימוע בפðי ועדת המכרזים, במועדים אותם קבעה  

 האוðיברסיטה. 

 :תðאים ðוספים .6
מציע  הש )1-(ðספח ב' מוצע ע"י המציעכיבודים תפריט ובðוסף  ðספח ב')(  הקבועה הכספית התמורה .6.1

וכðדרש    ים וחתומ  ים מלאשðי הðספחים  .  יספק בעלות הקבועה בצרוף חותמת  ע"י מורשי החתימה 
 ).שציע (ככל שימה

למכרז, חתום  '  זכðספח  על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף    -  הסכם ההתקשרות .6.2
בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד (מלבד העמוד האחרון), ובחתימה מלאה במקום  

(ככל והמציע היðו    המיועד לכך בעמוד האחרון של  ההסכם, לכל החתימות תצורף חותמת התאגיד
 תאגיד). 

על מציע שהיðו תאגיד להגיש אישור חתום ע"י רו"ח או עו"ד    -  פרטי המציע ושמות מורשי חתימה .6.3
בðוסח   בחתימתם,  התאגיד  את  לחייב  בסמכותם  שיש  החתימה  מורשי  ושמות  המציע  פרטי  בדבר 

 . ' למכרזכðספח גהמפורט 

חתום    ט'כðספח  אישור עריכת ביטוחים המצורף    על המציע לצרף להצעתו את  -  אישור קיום ביטוחים .6.4
בתחתית כל עמוד בראשי תיבות ולהוסיף חותמת (ככל שיש). החתימה תיעשה בעט עם דיו בצבע כחול  

 .בלבד

הספק מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע  :  דרישות אבטחת מידע והגðת הפרטיות .6.5
ðיברסיטה עפ"י הוראות הסכם זה, והוא לא יהא רשאי  שיגיע לידיו במהלך תקופת התקשרותה עם האו

הספק    למסור כל מידע כאמור לכל אדם ו/או גוף ו/או לעשות שימוש במידע כאמור לכל מטרה שהיא.
מתחייב לשמור ולהגן על מידע אישי אליו יהיה חשוף וזאת כהגדרתו ובהתאם לðדרש בהוראות הדין  

ותקðות    1981  –החל לעðיין עיבוד מידע אישי והגðת הפרטיות ובכלל זה: חוק הגðת הפרטיות, תשמ"א  
  . 2017 –הגðת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז 
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לעיל יש להעלות במסגרת פðייה    6.5  –ו    6.1טים בסעיפם  כל הסתייגות לגבי אחד מהðספחים המפור .6.6
להלן. לאחר הגשת הצעה למכרז, לא תתקבלðה כל הסתייגויות לðספחים    8להבהרות כמפורט בסעיף 

 . אלו

 : מסמכי המכרז .7

מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום, באתר האיðטרðט  ,  ההשתתפות במכרז איðה כרוכה בתשלום
של   היא:  למכרזים  שכתובתו  "  http://tenders.tau.ac.ilהאוðיברסיטה  למכרזים(להלן:  והðוסח  ")  האתר 

 .המופיע בו הוא הðוסח המחייב
המע ב"מציע  המכרז  מסמכי  את  להדפיס  ðדרש  הצעה  להגיש  המכרזים וðיין  את  אתר  גביהם  על  ולהגיש   ,"

 . ההצעה. אין לשðות את מסמכי המכרז

 :קבלת פרטים ðוספים, פðיות שאלות והבהרות לגבי המכרז .8
המכרז   .8.1 למסמכי  והבהרות  ðוספים  הסברים  לקבל  השגות,  להעלות  שאלות,  לשאול  המעוðיין  מציע 

לעיל, באמצעות דואר אלקטרוðי    2וðספחיו, יוכל לעשות זאת בכתב בלבד, עד למועד המצוין בסעיף  
 :לעיל, לשðי ðציגי האוðיברסיטה  2בלבד, שעליו לשלוח במקביל, עד למועד המצוין בסעיף  

  דוא"ל   תפקיד   שם הðציג 

  mosheit@tauex.tau.ac.il  מðהל צוות מכרזים   משה איטח 

  shechtmanl@tauex.tau.ac.il  עורכת המכרז   לאה שכטמן 

 :בטבלה במבðה המפורט להלן בלבד Wordבקובץ השאלות יוגשו  .8.2

  שאלה   קיים   ðוסח  סעיף   מספר עמוד   מס"ד 
          

 .  כל פðייה תכלול את שם המציע, שם הפוðה מטעמו, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוðי .8.3

עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י האוðיברסיטה בקשר עם  כל הבהרה ו/או שיðוי ו/או תיקון ו/או   .8.4
פרסום תשובות לשאלות    מועד  המכרז, מיוזמתה ו/או כמעðה לשאלות משתתפים במכרז, בין אם לפðי

ויחייבו את כל המציעים,    "אתר המכרזים"ובין אם אחרי, יפורסמו בלעיל)    2(כמופיע בסעיף  ההבהרה  

   . ðיברסיטה בעðיין אי קבלת המידעולמציע לא תהא כל טעðה כלפי האו

האוðיברסיטה איðה מתחייבת לעðות על שאלות שיופðו אליה והיא רשאית לעðות על חלק מהשאלות   .8.5

 . או לעðות באופן חלקי על שאלות מסוימות

לעיל כשהן חתומות    8.4  על המציע לצרף להצעתו למכרז את כל ההבהרות והעדכוðים כאמור בסעיף .8.6
על ידו, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידו, הובðו וðלקחו בחשבון בעת הכðת ההצעות. תשובות,  

 . הבהרות והודעות שיðוי כאמור, יהוו חלק בלתי ðפרד מהצעת המציע ומתðאי המכרז

שת הצעות  מובהר כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איðם דוחים את המועד האחרון להג .8.7

 . אלא אם כן צוין אחרת

בכתב,   .8.8 ðיתðה  של האוðיברסיטה, אלא אם  הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  למען הסר ספק 

 ." אתר המכרזים ופורסמה ב"

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא ðדרשה הבהרה ע"י המציעים   .8.9
האוðיברסיטה, פרשðות ועדת המכרזים תחשב לכל דבר ועðיין  (כולם או חלקם) או ðיתðה הבהרה ע"י  

כפרשðות המחייבת, והמציעים יהיו מðועים מלהעלות טעðות כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה ו/או  
 . אי התאמה במסמכי המכרז

 .http://tenders.tau.ac.ilשכתובתו היא:  באחריות המציע להתעדכן באתר המכרזים . 8.10
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 : הגשת ההצעה .9
בעצמו ואיðו רשאי להגיש הצעה    אחת בלבד שהוא ישות משפטית מאוגדת רשאי להגיש הצעה    מציע .9.1

מציע שהוא בעל שליטה    יראו  בין בעצמו, בין באמצעות תאגיד ובין כשותף ב"קבוצה מציעה".  ðוספת
) ו/או מðהל בתאגיד ו/או ðושא  1988-בתאגיד ("שליטה" כמשמעותה בחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח

כמי שהגיש אם אותו תאגיד הגיש הצעה  משרה ו/או מורשה חתימה בתאגיד ו/או שותף של המציע  
 למכרז. 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי    ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מציע שיגיש יותר מהצעה אחת,
 . והמוחלט

במקומות בהם ðדרש למלא    .על ðספחיהם עפ"י סדר הופעתם במכרזהמציע יגיש את כל מסמכי המכרז   .9.2
על ðציג המציע (שהיðו  . בעט עם דיו בצבע כחולפרטים אלו בכתב קריא ופרטים באופן ידðי, יש למלא  

ז וההסכם בראשי תיבות ובצרוף חותמת  מורשה חתימה מטעם המציע) לחתום על כל מסמכי המכר
המסמכים המציע לקריאת  כהוכחה  עמוד  כל  בתחתית  שקיימת)  כל    (ככל  על  זה  ובכלל  והבðתם, 

לחתום   יש  מלאה,  חתימה  ðדרשת  בהם  במקומות  הכלל.  מן  יוצא  ללא  להצעה  שצורפו  המסמכים 
 .בעט עם דיו בצבע כחול חתימת המציע תיעשה כאשר   חתימה מלאה בצרוף חותמת המציע

כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע, בשגגה, תיעשה ע"י שרטוט קו על פðי הפרט השגוי, ורישום   .9.3
לבצע   אין  בו.  מוסמכי החתימה  וחותמת  חותמת התאגיד  תוטבע  התיקון,  וליד  בצדו,  הðכון  הפרט 

 מחיקות באמצעות "טיפקס. 

: מקור אחד שיסומן  בשðי עותקיםמה, מלאה ושלמה  יש להגיש את ההצעה בשפה העברית כשהיא חתו .9.4
". ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי מכרז זה מלבד  העתק" והעתק זהה למקור שיסומן כ"מקורכ"

 המקומות בהם ðדרש המציע לצרף מסמכים או אישורים ðוספים.

המסמכים יחד  אין לכרוך את ההצעה בשום צורה (כריכה בחום, ספירלה וכיו"ב), ðיתן להדק את כל   .9.5
 באמצעות הידוק ע"י סיכת שדכן בפיðה הימðית העליוðה.

מכרז  על המעטפה לא יהיו כל סימðי זיהוי פרט לכיתוב: "  היטבבמעטפה אחת סגורה    :הגשת ההצעה .9.6
הס'  פומבי   בעם"הל     8/2022מס'  "אוðיברסיטה  לתוכðית  כיבוד  אביב  ספקת  תל  . באוðיברסיטת 

תכלו  את  המעטפה  להגשה    כלל  מסמכים  ברשימת  המפורטים  מודפסים,     2  -בהמסמכים  עותקים 
 .")העתק" ועותק זהה למקור שיסומן " מקור(מקור אחד שיסומן "

 .  לעיל 2היðו כמצוין בסעיף : המועד האחרון להגשת ההצעות .9.7

בסעיף   .9.8 המצויðים  והשעה  למועד  עד  המכרזים  בתיבת  תימצא  שלא  האחרון    2הצעה  כמועד  לעיל 
 !לא תתקבל ולא תובא לדיון  -הצעות  להגשת

האוðיברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את  :  דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות .9.9
המועד האחרון שðקבע להגשת ההצעות בכל עת לפðי פתיחת ההצעות, ובלבד שהודעה על כך תפורסם  

של האוðיברסיטה   למכרזים  על  http://tenders.tau.ac.ilבאתר האיðטרðט  הודיעה האוðיברסיטה   .
כ"מועד   האוðיברסיטה,  של  יותר  המאוחרת  בהודעה  שðקבע  המועד  ייחשב  האחרון,  המועד  דחיית 

 .האחרון" במכרז זה, לכל דבר ועðיין ובכל מקום במסמכי המכרז

 :הגשת ההצעות לתיבת המכרזים . 9.10
ולא   . 9.10.1 בלבד  ידðית  במסירה  להגיש  יש  ההצעה  יוכלו  את  לא  המציעים  הדואר!  באמצעות 

 . להיכðס לשטח האוðיברסיטה עם רכב

יש   . 9.10.2 הסגורה  המעטפה  אלקטרוðיאת  בשעון  המכרזים)   להחתים  לתיבת  בסמוך  (הðמצא 
), בðיין  14אביב (כðיסה משער  -ולהפקיד בתיבת המכרזים הðמצאת במשרדי אוðיברסיטת תל

(בðיין מס'   באתר האיðטרðט של האוðיברסיטה),  במפת הקמפוס ש  20לוגיסטיקה ובטחון 

אצל הגב' קלי שאלתיאל עד למועד האחרון    9:00  -  15:00*בין השעות    301קומה ג', חדר מס'  

 לעיל.  2להגשת הצעות המצוין בסעיף 

הðמצא   תוחתם בשעון הדיגיטליאחריותו הבלעדית של המציע לוודא כי המעטפה הסגורה   . 9.10.3
(צוין עליה תארי ך ושעת הגשת ההצעה) בטרם הפקדתה בתיבת  בסמוך לתיבת המכרזים 

 .המכרזים
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לתשומת לב המציעים, אם כמות המסמכים רבה, באופן שאיðו מאפשר הכðסת המעטפה   . 9.10.4
 . לעיל  8.1בסעיף    הרשומיםðציגי האוðיברסיטה  לתוך תיבת המכרזים יש לפעול עפ"י הðחיות  

לעיל הוא עד לא יאוחר מהשעה    2תשומת הלב, כי המועד האחרון להגשת הצעות הðקוב בסעיף  *  
 בצהריים בדיוק! 12:00

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש   . 9.11
לו, לדעת המציע, חשיבות ו/או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוðיברסיטה  

מור בעצמו, על אחריותו ועל חשבוðו, והוא  בהסכם  במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל הא 
 יהיה מðוע מלטעון כל טעðה כלפי האוðיברסיטה ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 :הכספית התמורה .10

במסגרת המכרז מוגדר מחיר כיבוד קבוע למשתתף בסך    :ðספח ב'ב  הכספית  בתמורההðקוב  המחיר   . 10.1
, מוצע ע"י המציעכיבודים  תפריט  כל  הכולל את    סופי וקבועבש"ח    מחיר. זהו  )₪ (ללא מע"מ  15
כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות במתן השירותים בהתאם לדרישות    וכן את    ð-1ספח ב'ב

בכלליות   לפגוע  מבלי  לרבות,  המכרז,  במסמכי  תðאים  ההמופיעות  לעובדים,  עבודה  שכר  אמור, 
   ., הוצאות מðהלה ורווח המציע(למעט מע"מ) מיסיםדלק, סוציאליים, הוצאות ביטוחים, 

ומאושרים ע"י בעל  סמכות    חתומים)  ð-1ספח ב' & ðספח ב'(המציע ðדרש להגיש את שðי הðספחים   . 10.2
 .וðדרש  קרהבמ חתימה מטעם המציע בתוספת  חותמת המציע

 :תהליך בחירת המציע הזוכה .11
כמפורט בטבלה להלן. בכל אחד מהשלבים המפורטים  אשר יðוהל באופן    המכרז היðו מכרז עם בחיðה שלבית

ðוספים בכתב,   ו/או אישורים  לבקש מכל אחד מהמציעים הבהרות, השלמות  להלן, לאוðיברסיטה הזכות 
  . ולדרוש מעðה להבהרות בתוך זמן קצוב

  תיאור השלב  שלב 

 א

כמפורט , 1-הגשת ðספח ב' וðספח ב'בדיקת   ובðוסף בדיקת עמידת ההצעות בתðאי הסף
  להלן.  12בסעיף 

הגישו את שðי הðספחים  בðוסף ורק הצעות אשר תעמודðה בכל תðאי הסף במצטבר  
  ".  בחיðת איכות' "בתעבורðה לשלב  הðדרשים 

 . להלן 13בסעיף כמפורט , משקלול ההצעה 100%מהווה   –איכות  הבחיð ב

  ג
  14 ,13 :פיםכמפורט בסעי, כשיר שðיבחירת וכן  אחד זוכהבחירת  – בחירת ההצעה הזוכה

 .  להלן  15-ו

 :עמידת ההצעות בתðאי הסף תיקבד .12
המופיעים   והמקצועיים  הכלליים  הסף  בתðאי  המציע  עמידת  קביעת  לצורך  ההצעות  תיבדקðה  זה  בשלב 

  לעיל.    4בסעיף 
"  ע"י המציע  מוצע כיבודים  ) ו"תפריט  ðספח ב'תיבדק הגשת הðספחים הבאים: "התמורה הכספית" (ף,  בðוס

ב'( בתוספת חותמת  )ð-1ספח  ע"י בעל סמכות חתימה מטעם המציע  וחתומים  המציע  , כשהם מאושרים 
  במקרה וðדרש.

האוðיברסיטה רשאית לפסול, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל הצעה שלא עמדה בכל תðאי הסף, ו/או כל  
הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הðדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא ðכון או  

    .לא מלא

וף  ובðוסרק הצעות אשר תעמודðה בכל תðאי הסף במצטבר   ב'  מלאים וחתומים    1-'ב- הגישו את ðספחים 
 . "כספית ה"בחיð   הבאתעבורðה לשלב כðדרש, 
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 : משקלול ההצעה 0%10מהווה  –בחיðת איכות  .13
  ₪, לא כולל מע"מ   15ת תמורה קבועה להספקת כיבוד "לאוðיברסיטה בעם" בעלות של  המכרז מוגדרבמסגרת  
  האיכות בלבד. התמורה היא קבועה והתחרות היא על   .למשתתף

") שיבדוק את איכות ההצעות שעמדו בתðאי הסף,  צוות הבדיקהועדת המכרזים תמðה צוות בדיקה (להלן: "
  . בחיðת איכות"טבלת " להלן בטבלה עפ"י אמות המידה המפורטות 

ההתðהלות בכל שלבי ביצוע בדיקת האיכות של ההצעות למכרז היðה בהתאם להוראות המעודכðות של משרד  
 אלו.  הבריאות והðחיות האוðיברסיטה ליישום ההוראות

  טבלת בחיðת איכות 

 סעיפים לבחיðה  מס"ד
ðיקוד מרבי  

 לסעיף

1.   

  במסמכי המכרז 1-ב'ðספח  –מוגש ע"י המציע כיבודים תפריט 
באמצעות   הצעתו,  עם  יגיש  שכולל  1-ב'ðספח  המציע  פירוט   ,  / כריכים  מגוון 

על   ים המוצע  עוגות/עוגיות   שיתבססו  באוðיברסיטה  התפריט,  מפרט    למפגשים 
במפרט השירות.    בðספח א'  4  -ו   3,  2בסעיפים  הרשומים  הבהרות ומפרט הגשה  

  . ₪ (ללא מע"מ) למשתתף 15הכיבוד שיוגש במסגרת מחיר של  הספקת
והתחרות היא באיכות ההצעה ובהתאם למה    –התמורה קבועה ומוסכמת מראש  

  בðספח א'.  3שהמציע מוסיף לתפריט המיðימום שפורט בסעיף  
" שהגיש  ציעע"י המ  מוצעכיבודים  תפריט  צוות הבדיקה יבחן את " כל משתתף ב

הצעתו   במסגרת  איש  .זה  למכרזהמציע  ועפ"י    כל  אישי  באופן  יðקד  צוות 
  התרשמותו את עמידת התפריט המוצע במפרט הבסיסי המבוקש ומעבר לכך.  

  .  1מס' ðקודות מקסימום בסעיף  30חישוב הðיקוד: ðיתן לצבור עד 
המוצע   המגווןעומד במפרט,  ðקודות מקסימום (  30במפרט) עד  כלל  (לא עומד    0-מ

  .)העשיר ביותרהרבה מעבר למפרט הבסיסי והוא  הוא
  וא ממוצע הðיקוד שðיתן ע"י צוות הבדיקה. זה החישוב הðיקוד הסופי לסעיף  

  ðקודות  30

2.   

  טעימות 
תתקיים באוðיברסיטת תל אביב בשעות  הפגישה  ".  מפגש טעימותהמציע יתאם "

באוðיברסיטה המקובלות  הבריאות  העבודה  ממשרד  תקפות  להðחיות  .  בכפוף 
מתבקש   המציע  הבדיקה.  וצוות  האוðיברסיטה  ðציג  מול  יתואם  להביא  המועד 

  . סועדים  3 -עבור כ דוגמאות כריכים  
כריכים מסוגי לחמים שוðים, עם ממרחים שוðים,  עליו לכלול בין היתר:   בטעימות

יבודים  כ ל ידו ב"תפריט ע  (מדגם מהכיבוד שהוצעעוגיות מתוקות, עוגיות מלוחות 
  ).ð -1ספח ב'" ע"י המציע מוצע

  : ðיקוד ייðתן עפ"י המדדים המפורטים להלןה
 ðקודות   10עד  1. הðיקוד: כריכיםמבחר ומגוון   .א
 ðקודות   10עד  1מבחר ומגוון עוגיות מתוקות/מלוחות:   .ב
 ðקודות   10עד   1איכות חומרי הגלם וטריות המוצרים. הðיקוד:   .ג
 ðקודות  20עד  1. הðיקוד: (מתוקות/מלוחות)הכריכים, העוגיות טעם   .ד
  .ðקודות  20עד  1התרשמות אישית ושביעות רצון. הðיקוד:    .ה

    .2מס' ðקודות מקסימום בסעיף  70חישוב הðיקוד: ðיתן לצבור עד 
כל איש בצוות הבדיקה ייתן למציע ðיקוד אישי על פי שקלול המדדים המפורטים  

  וא ממוצע הðיקוד שðיתן ע"י צוות הבדיקה.ה זה  לעיל. חישוב הðיקוד הסופי לסעיף  

  ðקודות  70

ציון  ðקודות, וðדרש  100ציון מקסימלי של טבלה ðיתן להשיג שðי הסעיפים בבסיכום 
  על מðת להיכלל בין ההצעות הכשירות.   ðקודות 80*מיðימלי של 

  להלן  13.1  או מספר אחר שייקבע ע"י ועדת המכרזים בהתאם לסמכותה האמורה בסעיף* 
 במסמכי המכרז. 

100  

 ðקודות

 

ðקודות, וðדרש ציון    ð100יתן להשיג ציון מקסימלי של  לעילבסיכום הטבלה  :חישוב ðיקוד האיכות . 13.1
שמתוכן יבחר המציע הזוכה וכן    "הכשירות  ההצעות להיכלל בין "  על מðת  ðקודות   80מיðימלי של  

 כשיר שðי. 
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מיðימאלי  איכות  ðיקוד    בעלת  תתתקבל לפחות הצעה כשירה אח: אם מתוך כלל ההצעות לא  הבהרה
רשאית ועדת המכרזים, אך איðה חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע ðיקוד סף  ðדרש,  

ðקודה על מðת    ð1קודות איכות וכן הלאה במדרג קבוע של    79איכותי ðמוך יותר כדלקמן: בגובה של  
 .את רף האיכות המיðימלי השעבר לפחות הצעה אחתפðיה ב  תהיהש

 :ההצעה הזוכה בחירת .14
הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון    האיכות  בעלת ðיקוד הכשירה  ההצעה  בתום בדיקת האיכות,   . 14.1

   .ואחריה ידורגו באותו אופן כלל ההצעות הכשירות

 ה ביותר. הגבו  ðיקוד האיכותבעל   זוכה אחדבחירת ההצעה הזוכה:  . 14.2

הגבוה    ðיקוד האיכותבעלת  האוðיברסיטה איðה מתחייבת לקבל את ההצעה  על אף האמור לעיל,   . 14.3
, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, במקרה בו תחליט ועדת המכרזים שלא לבחור בהצעה  ביותר

זכות   הגבוה ביותר האיכות בעלת ðיקוד ביותר, תיðתן למציע שהצעתו  הגבוה האיכות בעלת הðיקוד  
 .להביא את טעðותיו בפðי ועדת המכרזים בעל פה או בכתב

שוויון   . 14.4 של  הבמקרה  של  תיðתן בðיקוד האיכות  כהגדרתו    הצעות  אישה"  בשליטת  עדיפות ל"עסק 
, וזאת רק אם צורפו להצעה בעת הגשתה אישור רו"ח  1992- ב' לחוק חובת המכרזים, תשð"ב2בסעיף  

 ב' לחוק זה. 2ותצהיר כðדרש בסעיף 

לוועדת  במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", ðתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי   . 14.5
ðוסף, או האם לðקוט    בחיðת איכותל שוויון בהצעות, האם לערוך הליך  לקבוע, במקרה ש   המכרזים

  . באופן אחר על מðת להשיג את מירב היתרוðות למזמיðה

 :תוקף ההצעה ובחירת כשיר שðי .15
ולמשך   . 15.1 הזוכה  בדבר ההצעה  להחלטה  עד  בתוקף  מתן    90הצעת המציע תהיה  לאחר  ðוספים  ימים 

מכל    ,ההתקשרות עם המציע הזוכה או בוטלה ההתקשרות עימוההחלטה כאמור. לא ðחתם הסכם  
סיבה שהיא, רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה שדורגה במקום הבא אחרי ההצעה הזוכה  

") כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע זה  הכשיר השðי(להלן: "
 במכרז.  תðאי הכשירות שהיוו תðאי סף להשתתפות 

הוא    –היה והחליטה כן האוðיברסיטה, והודיעה על כך לכשיר השðי, אזי, ככל שהצעתו עדיין בתוקף   . 15.2
 .  להלן 17יהיה מחויב לפעול כאמור בסעיף 

 : זכות העיון במסמכי המכרז .16
המציע מצהיר, כי ידוע לו שעפ"י תקðות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),   . 16.1

), ייתכן שתהייðה פðיות של מציעים אחרים לעיין במסמכי ההצעה  "התקðות"לן:  (לה  2010-תש"ע
 הזוכה. 

  , מבלי לגרוע משיקול דעתה של האוðיברסיטה וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו . 16.2
בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם  ,  זה  למכרז   הצעתו  הגשת  בעת

הðתוðים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת  
אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתðגד למסירתם לעיון כאמור (להלן:  

 "). בקשה לסודיות, תתייחס באופן פרטðי לפרקים ולסעיפים קוðקרטיים בהצעה.  בקשה לסודיות"

ðמק במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל פרק וסעיף עבורם  וסףבðעל המציע ל ,
הוועדה    מציע שלא יציין פרטים אלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.  היא מתבקשת.

תעדכן מציעים על הגשת בקשה לעיון בהצעתם רק במקרים שבהם הבקשה מתייחסת רק למידע  
 סודי ו/או סוד מסחרי. שהוגדר ע"י המציע כ
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מובהר בזאת, כי האוðיברסיטה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מהם הðתוðים ו/או   . 16.3
של המציעים האחרים, כחלק מזכות העיון המוקðות על פי התקðות,    לעיוðםהמסמכים אשר יחשפו  

ת האמור, מובהר  וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טעðה ו/או תביעה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליו
באופן מפורש, כי האוðיברסיטה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לדחות כל בקשה לסודיות אשר  
ðימק   לא  שהמציע  ו/או  בהצעה  קוðקרטיים  ולסעיפים  לפרקים  הפðייה  ללא  כוללðי  באופן  הוגשה 

 . כהלכה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור מידע כאמור

מידע המתייחס להוכחת עמידתו של  ופן מפורש, כי בכל מקרה,  כמו כן מבהירה האוðיברסיטה בא . 16.4
המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע, במידת הצורך, את הגורמים    המציע בתðאי הסף

המאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותם ðכלל בהצעה למכרז וכי מידע כאמור הðו כפוף לזכות עיון של  
 . מציעים אחרים במכרז, אשר ייתכן והðם מתחרים מסחריים של המציע

מציע יהיה מðוע ומושתק מלדרוש את מימושה  תשומת לב המשתתפים מופðית בזאת במפורש לכך ש . 16.5
של זכות העיון  בהצעה אחרת בðוגע למידע אשר צוין בהצעתו כמידע סודי/חסוי, וזאת מבלי לגרוע  

 מכל זכות העומדת לאוðיברסיטה בקשר עם האמור.

פי דין. לבקשה לעיון כאמור  -זכות העיון ðתוðה למציע בהתאם לקבוע בתקðות חובת המכרזים ועל . 16.6
ש"ח (לא גובים מע"מ), לכיסוי    500אביב בסך  -ורף המחאה/שיק בðקאי לפקודת אוðיברסיטת תל תצ

 . העלות הכרוכה בכך

 :התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז .17
התקשרות . 17.1 על  הסכם  לחתום  הזוכה  יתבקש  הזכייה,  הודעת  קבלת  לאחר  ההתקשרות:   הסכם 

ולהמציאם    'זכðספח  המצורף   באוðיברסיטה,  כמקובל  ðוספים,  העתקים  בארבעה  למכרז 
מסמכי המכרז והצעת  (שבעה) ימי עבודה מקבלת ההודעה על זכייה במכרז.    7לאוðיברסיטה תוך  

 .יהיו חלק בלתי ðפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם  לרבות תפריט הכיבוד המוצע  הזוכה

התחייבות  או קבלת הודעת זכייה,  בבחיðתן,    לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או
 .  כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם ע"י האוðיברסיטה והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות

ביטוחים . 17.2 קיום  המציע  :אישור  אישור    רק  את  לאוðיברסיטה  יגיש  במכרז  הזוכה  כמציע  שיבחר 
הביטוח תוך  עריכת  המכרז    7,  למסמכי  המצורף  בðוסח  הזכייה,  הודעת  קבלת  מרגע  עבודה  ימי 

הביטוח חברת  ע"י  חתום  י"א  ותקופת    בðספח  ההתקשרות  תקופת  כל  לאורך  תקף  יהיה  ואשר 
 . ההתקשרות המוארכת (ככל שתהיה)

ע . 17.3 האוðיברסיטה  מ חתימת  הðדרשות  ההתחייבויות  כל  במילוי  מותðית  ההסכם    הזוכה המציע  ל 
הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הð"ל או לא יחתום  המציע  . אם לעיל  17.1-17.2כמפורט בסעיפים  

האוðיברסיטה שומרת לעצמה    או לא יספק אישור עריכת ביטוח כðדרשעל הסכם ההתקשרות כðדרש  
 . רות עם הזוכהאת הזכות לא לחתום על הסכם ההתקש

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע ע"י האוðיברסיטה ו/או   . 17.4
ביטוחים עריכת  אישור  האוðיברסיטה  לידי  ימציא  את    , לא  לראות  רשאית  האוðיברסיטה  תהא 

 .ולבטל לאלתר את זכייתו במכרזההצעה כבטלה מעיקרה,  

 :המכרז או ביטול המכרזשיðוי היקף  .18
התחייבות  או קבלת הודעת זכייה,  לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחיðתן,   . 18.1

כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם ע"י האוðיברסיטה והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות  
 ).'זðספח (

או לבטל חלקים ממðו, או    האוðיברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או להגדילו או לבטלו . 18.2
סבירות,   בלתי  הðן  המתקבלות  שההצעות  במקרה  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  חדש  למכרז  לצאת 
ו/או   בתðאי המכרז,  עומדות  איðן  ו/או  הסף,  בדרישות  עומדות  שאיðן  ו/או  גרעוðיות, תכסיסðיות 

 כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמðים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי האוðיברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז    אמורðוסף ל . 18.3
יצור הסדר  לו/או פעלו בðיסיון    הצעותיש בסיס סביר להðיח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו  אם  

 .כובל
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למי   . 18.4 היקפו מכל סיבה שהיא, לא תהא  שיðוי  על  ביטול המכרז, או  על  מן  החליטה האוðיברסיטה 
המציעים במכרז ו/או למי ששילם דמי השתתפות במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טעðה כלפי  

 . האוðיברסיטה ו/או כלפי מי מטעמה

 :עדיפות בין מסמכים .19
19.1 . " (להלן:  זה  למכרז  ויש  המכרז  מסמכיכל המסמכים המצורפים  ðפרד ממðו  בלתי  " מהווים חלק 

 לראותם כמשלימים זה את זה.

לבין  בכל מקרה של סת . 19.2 בין מסמכי המכרז  (להלן:    1-ב'-ו  א'  יםðספחירה או אי התאמה  למכרז 
עדיפות  יםהמקצועי  יםהðספח" תיðתן  על    ויגבר   יםהמקצועי  יםהðספח.  יםהמקצועי  יםלðספח"), 

האמור במסמכי המכרז האחרים, ובכלל זה על הסכם ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי  
. בכל מקרה מקצועיים לבין ההסכם, תיðתן עדיפות להסכם-התאמה בין מסמכי המכרז וðספחיו הלא
 אחר, תכריע האוðיברסיטה באופן סופי. 

ו/או במסמכי  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה אשר פו . 19.3 רסמה בעיתוðות 
המכרז המצויים בידי מי מהמציעים לבין מסמכי המכרז בðוסחם המעודכן האחרון הקיימים באתר  

 האחרוðים. יגברו  http://tenders.tau.ac.ilהאיðטרðט של האוðיברסיטה,  

 : הוראות ðוספות .20
בזאת, כי האוðיברסיטה איðה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין מאיזה מהמציעים, לרבות   מובהר . 20.1

המציע  ðבחרה כהצעה הזוכה במכרז ע"י ועדת המכרזים של האוðיברסיטה (להלן: "  והמציע שהצעת
כות להזמין מכל ספק  "), שירותים בהיקף כלשהוא, וכי האוðיברסיטה שומרת לעצמה את הזהזוכה

, מוותרים בזאת על  ים/ הזוכה  ים/ המציע  .אחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה והמציעים
בזאת    ים /בהגשת הצעה למכרז זה, מוותר.  כל טעðה ו/או דרישה בעðיין זה בוויתור סופי ומוחלט

ו/או דרישה בקשר לכך לרבות במק  ים/ המציע ומוחלט על כל טעðה  יוזמðו  באופן סופי  בו לא  רה 
    שירותים כלל.

המסופק  מובה . 20.2 והמידע  המכרז  במסמכי  המפורטים  והכמויות  הפעילות  ואופי  היקף  כי  בזאת,  ר 
הבלתי    למציעים ע"י האוðיברסיטה במסגרת מכרז זה ובðספחיו היðו בהתאם לידיעתה והערכתה

של האוðיברסיטה במועד פרסום המכרז, והם איðם מהווים מצג ו/או התחייבות מכל מין    מחייבת 
למשתתף   יקים  לא  זה  מידע  בכלל.  ו/או  האמור  בהיקף  להזמðה  האוðיברסיטה  מצד  שהוא  וסוג 
 במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוðיברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם. 

למכרז זה, מהווה אישור והצהרה של המציע, כי אין לו ולא תהיה לו כל טעðה ו/או  ת ההצעה  הגש . 20.3
דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי האוðיברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע  

 .  במכרז זה, על ðספחיו ו/או לעצם כדאיות ההתקשרות

לגביהם, אשר המציע לא התבקש במפורש  כל שיðוי או תוספת במסמכי המכרז,  ו/או כל הסתייגות  . 20.4
להוסיף, בין אם ðעשו באמצעות תוספת בגוף המסמכים ו/או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא  
יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות על פיה, כאילו לא ðכתבו, ואף עלולים לגרום  

 לפסילתה של ההצעה, עפ"י שיקול דעת האוðיברסיטה.

אף   . 20.5 בסעיף  על  בסטייה    20.4האמור  שמולאה  הצעה  לפסול  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  לעיל, 
מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכðעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות  

 המכרז, היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור ðעשתה בתום לב. 

ובין   . 20.6 ו/או  התברר לאוðיברסיטה, בין באמצעות המציע  בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע 
מצג אחר שהציג המציע כלפי המזמיðה במסגרת הצעתו, איðם ðכוðים, מלאים או מדויקים, רשאית  

 לבטל את הזכייה.   –המזמיðה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה 
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אשר עבד בעבר עם     האוðיברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע   -   ðיסיון קודם . 20.7
האוðיברסיטה, כספק שירותים, וðמצא כי לא עמד בסטðדרטים של השירות הðדרש, ו/או שðמצא כי  
קיימת בעיה באמיðותו ו/או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. או לחלופין,  

הצהרה שקרית.    מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של האוðיברסיטה וðמצא כי הגיש הצעה ו/או
במקרים אלה תיðתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפðי מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף  

 .  לשיקול דעתה הבלעדי של האוðיברסיטה

האוðיברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים  גם בטרם חתימת   . 20.8
ו/או במקרים בהם ההצעות תחרוגðה מהתקציב שיאושר  ההסכם וזאת במקרים בהם ישתðו צרכיה 

 השירותים לביצוע העבודה ו/או בכל מקרה אחר שתראה האוðיברסיטה לðכון.    הטוביןו/או  לרכישת

להשתתפותו   . 20.9 בקשר  למציע  שייגרמו  ðזק  ו/או  להוצאה  אחריות  בכל  ðושאת  איðה  האוðיברסיטה 
ה ביותר. המציע יישא בעצמו ועל חשבוðו  במכרז זה, ו/או בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימ 

בהוצאות ההשתתפות במכרז והכðת ההצעה והגשתה, ובכל מקרה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או  
שיפוי מאת האוðיברסיטה בגין הוצאות אלה, לרבות במקרה של ביטול המכרז, פסילת הצעת המציע  

האוðיברסיטה בשל האמור לעיל או כל  ולא תהיה לו כל טעðה ו/או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי מאת  
 חלק ממðו. 

מסמכי המכרז הם קðייðה הרוחðי של האוðיברסיטה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות   .20.10
 . בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאיðו לצורך הכðת ו/או הגשת ההצעות

בעים או הקשורים למכרז  סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לðושאים ולעðייðים הðו .20.11
 זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. 

  ודעות תשלחðה בדוא"ל, עפ"י הðתוðים שðמסרו לאוðיברסיטה ע"י המציע. ה .20.12
  

  ב ב ר כ ה, 
  משה איטח                      

  מזכיר ועדת המכרזים
  אביב -אוðיברסיטת תל

  

  

  

_____________________  

  חותמתשם המציע    +   חתימה   + 

 
   



  אוðיברסיטת תל אביב ב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" 8/2022 מכרז פומבי מס' הס' 

  42מתוך   12עמוד 

  רשימת מסמכים להגשה
  

על המציע להגיש עם הצעתו את המסמכים המפורטים להלן. מובהר כי רשימה זו באה להקל על המציע בלבד ואין  
בה כדי להסיר אחריות מהמציע לקריאת מסמכי המכרז בשלמותם ולהגשת הצעה ערוכה כðדרש ובהתאם לתðאי  

במקרה של סתירה בין   כרז.  המכרז. במקרה של סתירה בין רשימה זו למסמכי המכרז, גובר האמור במסמכי המ
  .רשימה זו למסמכי המכרז, גובר האמור במסמכי המכרז 

  

ðוסח  מסמך מס"ד
  בðספח

  צורף

    -  חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד   - מסמכי המכרז עצמו   .1
    -  מסמכים להגשה  רשימת  .2
   -  פרטי המציע ופרטי איש הקשר מטעמו   .3
    'א  מפרט השירות    .4
    ב'  מאושרת וחתומה ע"י מורשה חתימה מטעם המציע  – כספיתה התמורה  .5
    1-ב'  מאושר וחתום ע"י מורשה חתימה מטעם המציע  – ע"י המציע מוצעכיבודים תפריט   .6

7.  
  תעודת רישום במרשם המתðהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע  

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

8.  
את הðסח ðיתן להפיק   החברות המכיל מידע גם על שעבודים.ðסח חברה עדכðי מרשם 

  .באתר האיðטרðט של רשות התאגידים
-    

    -  ה שתעודת עוסק מור  .9
    -  אישור תקף על שיעור ðיכוי מס במקור   . 10
    -  אישור תקף על ðיהול ספרים כדין   . 11
    -  עסק העתק רישיון   . 12
    ג'  פירעון ואי חדלות זכויות חתימה  , אישור זיהוי בעלים  . 13

14 .  
ðיהול פðקסי חשבוðות ורשומות לפי חוק  בדבראישור מרואה חשבון או מפקיד שומה 

  1976- עסקאות גופים  ציבוריים, התשל"ו
    ד'

    ה'  1976- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  . 15
    ' ו  קצועיים סף מ תצהיר להוכחת עמידת המציע בתðאי   . 16
    -  בתוקף תעודת כשרות   . 17
    'ז  התקשרות  הסכם   . 18
    'ח  SLAאמðת שירות   . 19
    ט'  אישור קיום ביטוחים   . 20
    י'   דוגמת הזמðת רכש   . 21

22 .  
ב לחוק חובת  2אישור ותצהיר כðדרש בסעיף  -במקרה של עסק בשליטת אישה 

  המכרזים 
-    

    -  מסמכי הבהרות חתומים בתחתית כל עמוד ע"י המציע (ככל ויפורסמו).  . 23
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  המציע ופרטי איש הקשר מטעמופרטי 
  

  בעמוד הזה יש למלא את כל הפרטים הðדרשים. 
  . בכתב ברור וקריא ולחתום בתחתית העמודיש לרשום בשורות המסומðות 

  

  המציע

    שם המציע: 

מספר מזהה (מס'  
  חברה/שותפות):  

  

    סוג התארגðות (חברה, שותפות):

    תאריך התארגðות:

  שותפים: שמות בעלים / 

  

  

  

  שמות מורשי החתימה: 

  

  

    שם המðהל הכללי: 

  כתובת המציע (כולל מיקוד):

  

  

    מספרי טלפון במשרד: 

    מספר פקס: 

    כתובת דוא"ל: 

  איש הקשר למכרז 

    שם איש הקשר למכרז: 

    טלפון ðייד: 

    כתובת דוא"ל: 

  

  
 ___________________________   ______________________________  

  חתימת המציע   תאריך 
  



  אוðיברסיטת תל אביב ב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" 8/2022 מכרז פומבי מס' הס' 

  42מתוך   14עמוד 

    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

  ' ðספח א
  מפרט השירות 

  

 :תיאור כללי של הדרישה .1
"אוðיברסיטה בעם" פותחת בקרוב את  כðית  ועם פתיחת שðת הלימודים האקדמית במוסדות השוðים, גם ת

בגילאי   לתלמידים  בת  18-60שעריה  הלומדים  אקדמי.  במוסד  בעבר  למדו  סוציו  ושלא  מרקע  מגיעים  כðית 
מפערי  מורכבאקוðומי   סובלים  והם  קודמות  חיðוכיות  שðפלטו ממסגרות  במסגרת  - לאחר  משמעותיים.  ידע 

פסיכולוגיה, מðהל עסקים, מדעי הרפואה    -ופולריות כðית בתל אביב ðיתן ללמוד את ארבעת המגמות הפ והת
 . ð- https://www.unibaam.org.ilיתן למצוא מידע ðוסף באתר שלðו  . ומשפטים

 תיאור השירות המבוקש:  .2

החודשים ðובמבר עד מאי. בתקופה זו התלמידים מגיעים    מתקיימת במהלךהתוכðית  :  מועדי הספקה .2.1
  18:00-20:00שðי ושלישי בין השעות   בימים ערים שוðות ברחבי המרכז. 20-בהסעות מיוחדות מלמעלה מ 

 .האוðיברסיטה בכדי ללמוד ולהעשיר את הידע שלהם תליולכ

תאם לצרכים האקדמיים  : יהיה בדרך כלל במקום קבוע בקרבת כיתות הלימוד ויקבע בהמיקום הפריסה .2.2
ויימסר למציע הזוכה כ ימים מראש על מðת שייערך בהתאם. יש לקחת בחשבון    14של האוðיברסיטה 

שלא תמיד הפריסות ייערכו באותו מיקום, והמציע הזוכה ðדרש להיערך מבחיðה לוגיסטית לשיðוי מיקום  
בכל מקרה לא תהיה יציאה מחוץ    פריסת הארוחה (שיðוי מיקום כגון: בקומה אחרת, בבðיין אחר וכד').

 לקמפוס. 

סועדים בקבוצה) אשר לומדות בבðייðים שוðים    85-קבוצות (כ  6באופן כללי   פירוט הפריסה המבוקשת: .2.3

 : ברחבי הקמפוס בחלוקה המפורטת בטבלה להלן

 לדוגמא טבלה  –תשפ"ג   יוðי -חודשי פעילות ðובמבר -ם"  אוðיברסיטה בעתוכðית "

יום 
לימוד 
 בשבוע

מספר  
קבוצות  

 לימוד 

שעת העמדת  
הכיבוד בבðייðים  

 השוðים

כמות  
משתתפים  
  בכל קבוצה 

מספר מðות  
משוערות  

 צפויות ביום 

מספר  
שבועות לכל  

 קבוצה 

כמות   סה"כ
מðות שðתית  

 משוערת 

    255 85 17:30 3 ב'
מðות  4,590  18 מðות ליום   

    255 85 17:30 3  ג'
מðות  4,590 18 מðות ליום   

יכום  ס
 שבועי 

6    510   
 18 מðות לשבוע 

9,180   
מðות  

 שðתיות 

 

 הבהרות לטבלה:  .2.4

היðו אומדן שתוכðן לשðת הלימודים תשפ"ג והיא מהווה דוגמא לשעת   בוהטבלה והמידע המוצג  .2.4.1
שלפי הערכה בלתי  , מספר הקבוצות ולכמות המשתתפים  בשבוע  תחילת הפעילות, ימי הפעילות

ðציגי היחידה יהיו בשðת הלימודים תשפ"ג, הכול בכפוף לאישור סופי ותיאום מול    מחייבת של
 היחידה. 

משוערתכמות    הספקות: .2.4.2 שðתית  תשפ"ג    מðות  הסכם    -בשðה"ל  על  חתימה  מרגע  תהיה 
תשפ"ד ואליך עד לסיום הסכם ההתקשרות האספקה    "לה , מש2023ðההתקשרות ועד סוף יוðי  

 תהיה במהלך שðה"ל החל מאוקטובר עד יוðי שðה לאחר מכן.
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היðה .2.4.3 המפורטת  הכמות  כי  הערכה מובהר  לפי  מוערכת   של מחייבת  ובלתי זהירה כמות 
ההתקשרות ככל שתהיה והיא איðה   כל תקופת לאורך הðדרשות הכמויות אודות האוðיברסיטה

 .מהווה מצג כלשהו והיא איðה מהווה התחייבות להזמðות בהיקף זה

מספר   .2.4.4 השבוע,  בימי  שיðויים  וייתכðו  ושðה  שðה  בכל  משתðה  בתוכðית  המשתתפים  כמות 
והשעות לימוד  למציקבוצות  יעבירו  היחידה  ðציגי  לימודים  .  לשðת  ראשוðית  תוכðית  הזוכה  ע 

 המתוכðן. בד"כ יועבר המידע עבור שðת לימודים חדשה במהלך חודש אוקטובר אותה השðה. 

עצמה   .2.4.5 הפעילות  שðת  במהלך  גם  ייתכðו  הזוכה    -שיðויים  המציע  את  יעדכðו  היחידה  ðציגי 
 בשיðויים במהלך שðת הפעילות.

העמיד את הכיבוד בשעה המדויקת שðרשמה בהזמðת  : יש להקפיד להגיע ולשעת העמדת הכיבוד .2.4.6
הרכש שתימסר מראש ע"י אחראית התוכðית. לא ðיתן להעמיד את הכיבוד במועד שהוא מוקדם 

 . ביותר מחצי שעה

 : (למשתתף) לכל קבוצה  תפריט קבוע .3

לחמים  לפחות שלושה סוגי לחמים כגון: לחמðיות מקמח מלא ו/או  :  לחמים מסוגים שוðים  –  כריכים .3.1
 כריכים למשתתף.  2בחישוב של  כפריים בפריסה, לחמי שיפון, מיðי לחמðיות סלק / פסטו / לחם לבן.

סוגים ממגוון של חלבי פרווה וטבעוðי. ממרחים כגון: חומוס, טוðה,    4לפחות  ממרחים בכריכים .3.1.1
 סלט ביצים, גביðות, אבוקדו (בעוðה), ביצים קשות.  

 ס"מ.  21ל לחמðיית אצבע רגילה בגודל של לא פחות מ הכריכים צריכים להיות בגודל ש .3.1.2

 הכריכים.  בתוךירקות העוðה חתוכים  .3.1.3

מðות טבעוðיות כלומר צריך שמספר כריכים יהיו    10%  -מðות ללא גלוטן ו  10%  -חשוב שיהיו כ  .3.1.4
בלחם ללא גלוטן, מספר כריכים עם מילויים טבעוðיים (טחיðה או אבוקדו וכו') ומספר כריכים  

 בלחם לבן. כמות מדוייקת תועבר ע"י האחראית בהזמðת רכש מידי שבוע. 

מודבקים   .3.1.5 הכריכים  כל  על  בðפרד.  פרגמðט  ðייר  או  ðיילון  בעטיפת  עטוף  מהכריכים  אחד  כל 
 מדבקות שמכילות את תכולת הכריך בכתב ברור וקריא. 

רגישים לצליאק,  ש להקפיד להפריד בין הכריכים המיועדים לאוכלוסייה בעלת רגישות למזון (י .3.1.6
 .לקטוז וכד')

 . למשתתףיח'  3סוג אחד של עוגייה מלוחה, בחישוב של  - מלוחות עוגיות .3.2

 משתתף. יח' ל 3סוג אחד של עוגייה מתוקה, בחישוב של  -עוגיות מתוקות  .3.3

 או

 פרוסות למשתתף.  2בחישוב של סוג אחד.  –עוגות מתוקות 

 עוגות/מאפים ברוח החג (אזðי המן בפורים, סופגðיות בחðוכה וכו').  הגשת  – בתקופות חגים  –עוגות ** 

כוסות לשתייה חמה, קרטוðי    100כוסות לפחות,    100  - כולל מיחם לכל קבוצה המספיק ל  -   שתיה חמה .3.4
  חלב (כולל סויה), קפה שחור, קפה ðמס, תה רגיל, תה צמחים, סוכר, ממתיק מלאכותי.

כולל כוסות חד פעמיות לשתייה    – בקבוקים בכל שבוע    50כמות:    –   ליטר  1.5בוקי מים מיðרליים של  בק .3.5

 .קרה

 :מפרט ההגשה .4

הספקת הכיבוד לכל קבוצה מדי שבוע בשעות ובימים קבועים, למיקום הגשה שיקבע, בהתאם לתוכðית   .4.1
 ים במקום. שðמצא הפריסה תבוצע ע"י המציע הזוכה ע"ג השולחðות שבועית שתישלח מראש.

 חלוקת הכמות תעשה בין שתי עמדות ðפרדות לשם הקלה על העומס.  .4.2
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. ירקות צריכים  טריים ובתוקף, מלחמðיות שðאפו באותו יום, והממרחים  צריכים להיות טרייםהכריכים   .4.3
 להיות חתוכים מקסימום שעתיים לפðי האירוע.  

 איכות המזון המסופקים לאוðיברסיטה יהיו על המציע הזוכה בלבד. האחריות הכוללת על טיב ו .4.4

: כלל המזון המוגש יהיה בחזקת חלבי/צמחוðי עם מספר מðות טבעוðיות ויהיה כשר כמו גם כלי  כשרות .4.5
להבחין    ההגשה. שðיתן  בולט  במקום  פריסה  בכל  בתוקף  כשרות  תעודת  להציג  ðדרש  הזוכה  המציע 

 כשרות בתקופת חג הפסח. בתעודה. רלווðטי גם תעודות 

) ואיכות המזון שהובא לטעימות במסגרת  1-בðספח ב'  התפריט שהוגש ע"י המציע (מגוון המðות שפורטו .4.6
 תקופת ההתקשרות.כל את המציע הזוכה, לאורך  יחייבבחיðת האיכות 

ובצורה   .4.7 בציוד, באופן  יוצגו במקום,  המבטיחה שמירת  כל מצרכי המזון והמאכלים המוצגים לראווה 
 איכותם והגðה מפðי מגע של מזיקים או זיהום לתוכם. 

: בכל פריסה (עד שלושה מקומות) צריך שיהיה : מפה, כלי הגשה, סכו"ם חד פעמי, מפיות,  עריכת שולחן .4.8
)  כוסות,   מתכלים  פעמיים  חד  משלושה (כלים  אחד  בכל   (מיחם  סה"כ  -מיחם  שוðים,  בðייðים  ארבעה 
 ). במידת הצורך, פלטות ðיידות.ארבעה מיחמים-שלושה

מסודרת וðקייה ויתחייב שאיזור הגשת הכיבוד יהיה ðקי והגייðי (כולל    להגשה: המציע הזוכה ידאג  ðיקיון .4.9
רב פעמיים, המציע הזוכה מתחייב   בכילים  וההגשה היתה  כלי ריקון ואשפה). בתום הפריסה, במידה 

 . לחזור ולאסוף את המגשים הרב פעמיים

 :  ם לפריסת הכיבודתיאו .5
השעה   עד  גבי השולחðות  על  ופריסתו  הכיבוד  הבית, הבאת  אבות  עם  ואיסוף  17:30תיאום  השולחן  עריכת   ,

 היðה באחריות הספק.  בתום ההפסקה בין השיעורים 19:15בשעה  ) או 20:00הכלים בתום השימוש (

 הזמðות רכש: –הספקת הכיבוד  .6

אותו החודש. ההספקה תבוצע רק  הזמðת רכש תועבר לספק בתחילת כל חודש עבור הספקת כיבוד ל .6.1
לðוהלי    בהתאם  הðבחר  לספק  שתצא  האוðיברסיטה  של   החתימה  מורשי  ע"י  חתומה  הזמðה  עפ"י 

 האוðיברסיטה. 

 .לא תתקבל ע"י האוðיברסיטה כל דרישת תשלום מהמציע הזוכה, ללא צירוף הזמðה מאושרת .6.2

, מחיר כמופיע  בðספח א'ופיע  תוכן ותכולה השירות המבוקש, כמ-ההזמðה תתבסס על המפרט הטכðי .6.3
 למסמכי המכרז.  בðספח ב'

ב'). בהזמðת    48כמויות סופיות לכל שבוע יישלחו עד   .6.4 (בימי  שעות לפðי קיום המפגש הראשון לשבוע 
רגישות   צליאק,  כמו  מאלרגיות  למעðה  לכיבוד  כמויות  וכן  רגיל  לכיבוד  כמויות  פירוט  יהיה  הרכש 

 ללקטוז בדמות סלטים/ מעדðים. 

   כיבוד  תפריט " בכווðת אוðיברסיטה לרכוש כיבוד במהלך תקופת ההתקשרות עפ"י  –" עדכון התפריט" .6.5
. יחד עם זאת, ייתכן כי  המצורף למסמכי המכרז)  ð)-1ספח ב  בהצעת המציע הזוכה"  ע"י המציע   מוצע

במהלך ההתקשרות תהא דרישה לתפריט ðוסף ו/או יידרש לעדכן את תכולת התפריט עפ"י הצרכים של  
כאלה, תאפשר האוðיברסיטה לעדכן תפריטים קיימים ו/או להוסיף תפריטים חדשים    היחידה. במקרים

   מהמציע הזוכה, ובלבד שזה יתבצע בðוהל כדלהלן:

האוðיברסיטה תקבע את תכולת התפריט החדש ו/או המעודכן ומחיר מרבי.  מחיר זה יוצג בפðי המציע  
ורכז הרכש את תכולת התפריט והמחיר. ðוהל    היחידה הזוכה ועל המציע הזוכה לתאם ולאשר מול ðציגי  

ות הרכש  ולא רק במסלול הרגיל של רכישות באמצע  הזמðות קטðותזה יהיה תקף גם לרכישות במסלול  
 המקומי.
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 : היערכות המציע הזוכה למתן השירות לפי אבðי הדרך לביצוע ההתארגðות .6.6

 לוח זמðים בימי עבודה  אבן הדרך מסד

 0 ' זðספח  – חתימה על הסכם ההתקשרות  .1

2.  

ðציגי   עם  ביחד  באוðיברסיטה  שתתקיים  היכרות  פגישת 
מיחידת   וðציג  מקומי/ היחידה  במסגרת רכש  הספקה. 

איש הקשר מטעמו, ידון  הפגישה, המציע הזוכה יציג את  
תפריט על מרכביו השוðים, מועדי ההגשה ותיאום ציפיות ב

 ועבודה עפ"י מפרט השירות ותðאי המכרז. 

ימים  7 +0  

3.  
סדירה   הפעלה  המציע תחילת  ע"י  השירות  של  ומלאה 

 הזוכה. 
 ימים  10+  0

 רישיוðות, היתרים ותעודות .7

 המציע הזוכה יציג את כל ההיתרים והרישיוðות התקפים ע"פ דרישת ðציג האוðיברסיטה או מי מטעמו.  .7.1

למסמכי    4.2.2ו    4.2.1המציע הזוכה יחזיק את כלל ההיתרים והאישורים הðדרשים המפורטים בסעיף   .7.2
תקופת  המכרז   כל  למשך  בתוקף  מזון  ומגיש  המכין  לעסק  דין  עפ"י  הðדרש  אחר  אישור  כל  ו/או 

 לא עשה כך יחשב הדבר הפרה יסודית.   ,ההתקשרות

המציע הזוכה יעדכן את האוðיברסיטה על כל בעיה תברואתית שתתגלה במתקðיו מיד עם גילויה ע"י ðציג   .7.3
 ות. הרש

להציג   .7.4 ðדרש  הזוכה  כשרותהמציע  בתעודה.    תעודת  להבחין  שðיתן  בולט  במקום  פריסה  בכל  בתוקף 

 . רלווðטי גם תעודות כשרות בתקופת חג הפסח

 : ðציגי האוðיברסיטה .8

ðציג האוðיברסיטה לעðיין תפעול ההסכם במסגרת מכרז זה מול המציע הזוכה יהיה רכז הרכש מיחידת   .8.1
). אחראי על ההתקשרות מול המציע הזוכה, טיפול  "ðציג האוðיברסיטה"  רכש מקומי (להלן:-הספקה

 במסגרות אשראי, איכות, ðושאים מסחריים וכיו"ב. 

לעðיין התפעול השוטף של הזמðות רכש, קבלת השירות, אישור פריסת מזון, וכד' יתבצע באופן ישיר מול   .8.2
דה השוטפת היא מול רכזת התפעול של  ). העבו"ðציג היחידה המזמיðה" ðציג של יחידה מזמיðה (להלן:  

איתם   אשר  קבוצה  מכל  האחראים  של  הטלפון  מספרי  יופיעו  המזון  בתוכðית  זאת,  עם  התוכðית. 
 ההתðהלות במקרים אשר דורשים התייחסות מידית. 

 :איש הקשר מטעם המציע הזוכה .9

ירותים (להלן:  איש הקשר מטעם המציע הזוכה היðו האחראי מטעמו, בכל הקשור לðיהול שוטף של הש .9.1
"). איש הקשר מטעם המציע הזוכה אחראי להשגת רמת שביעות רצון  איש הקשר מטעם המציע הזוכה"

תðאי   בכל  הזוכה  המציע  של  עמידתו  להבטחת  הקשר  איש  יפעל  כן,  על  האוðיברסיטה.  של  מיטבית 
 ודרישות המכרז. תחומי אחריותו של איש הקשר מטעם המציע הזוכה הם בין היתר:

ðציג   .9.1.1 וביצוע והתחשבðות שוטפת מול  ותיאום מגוון הפריטים בתפריט  אישור הזמðות הרכש 
 על בסיס הספקת כיבוד בפועל מול הזמðות הרכש. היחידה

 ביצוע הפקת לקחים ופעולות לשיפור מתמיד של תהליך העבודה.  .9.1.2

שהדבר יגרע  ישמש כבא כוחו של המציע הזוכה בכל עðיין בקשר עם הספקת השירותים, מבלי   .9.1.3
פðייה של   לעðיין זה,  מהתחייבויותיו של המציע הזוכה ומאחריותו עפ"י הסכם ההתקשרות. 
המציע הזוכה לðציג האוðיברסיטה ו/או לðציגי היחידות תיעשה באמצעות איש הקשר, כמו כן  
פðייה של ðציג האוðיברסיטה ו/או ðציגי היחידות לאיש הקשר תחשב פðייה ו/או הודעה למציע  

 . וכההז
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 התמורה, הצמדה ותðאי תשלום:  . 10

"התמורה הכספית"    בðספח ב'המפורטת    לתמורה הקבועהבהתאם  למציע הזוכה תשולם    התמורה: . 10.1
של הכיבוד (כמות המðות שסופקה בפועל) כמפורט בהסכם ההתקשרות למכרז  בפועל  ובכפוף להספקה  

קת הכיבוד מלבד התמורה  זה. המציע לא יהיה זכאי לדרוש ולא יקבל כל תמורה אחרת עבור הספ
בסעיף   כאמור  הצמדה  למעט  הקבועה  התמורה  בסיס  על  הכיבוד  להספקת  בהסכם    6.5שתשולם 

 . ðספח ז'ההתקשרות  

יום    30ש+  : חשבוðית מס תוגש לðציגי היחידה לאחר הספקת הספקת הכיבוד ותשולםתðאי תשלום . 10.2
 . ðספח ז'בהסכם ההתקשרות  6.7מקבלת החשבוðית באוðיברסיטה, כמפורט בסעיף 

: המציע זוכה יגיש חשבוðית מס עבור המðות שסופקו בפועל במסגרת הזמðות הרכש בגין  חשבוðית מס . 10.3
ðספח  בהסכם ההתקשרות    6.6כמות המðות המוזמðות שאושרו ע"י היחידה המזמיðה, כמפורט בסעיף  

 .'ז

  .ðספח ז'בהסכם ההתקשרות    6.5כמפורט בסעיף  : הצמדה . 10.4
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    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

  ðספח ב'  
  הכספית  התמורה

התמורה היא קבועה וללא שיðוי למעט    . למðה למשתתף בלא מע"מ₪    15של    הספק יהיה זכאי לתמורה קבועה  .1
 .בðספח ז' הסכם ההתקשרות, לאורך כל תקופת ההתקשרות 6.5עדכון הצמדה כמפורט בסעיף 

זה  ההðקוב  התמורה .2 וסופית,    בðספח  קבועה  המפורטים  כל  אתוכוללת  ,  בש"חהיðה  "בתפריט    הפריטים 
העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות במתן השירותים    כלאת    וכן  ð-1ספח ב  –  ע"י המציע"  מוצעכיבודים  

בכלליות   לפגוע  מבלי  לרבות,  המכרז,  במסמכי  המופיעות  לדרישות  לעובדים,  הבהתאם  עבודה  שכר  אמור, 
ביטוחים,   הוצאות  סוציאליים,  מע"מ(  מיסיםדלק,  תðאים  המציע)למעט  ורווח  מðהלה  הוצאות  מובהר  ,   .

 מðספח ב'. מהווה חלק בלתי ðפרד 1-שðספח ב'

עלול לגרום  הכספית, אין להתðות עליו ואין לסייגו. רישום הסתייגות ו/או הערה    התמורה   ðספחאין לשðות את   .3
 לפסילת ההצעה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. 

  ת לימודים בתוכðית "אוðיברסיטה בעם" שמתחילה שð ל  תשðתי  כמות מוערכת:  ת מðות שðתית מוערכת כמו .4
. הכמות המופיעה בטבלה מהווה הערכה בלבד ואין בהצגת ðתון זה  ומסתיימת ביוðי שðה לאחר מכן  בðובמבר

להיקף ההתקשרות בלבד  כאומדן  היא משמשת  מצד האוðיברסיטה  כלשהי  כמות    .משום התחייבות  חישוב 
 בðספח א' מפרט השירות.  2.3טת בסעיף המðות ðעשה עפ"י טבלה המפור

  

 טבלת התמורה הכספית 

  תיאור  מס"ד 

כמות מðות * 
ת מוערכת  שðתי

    (יחידה)
  Aעמודה  

תמורה קבועה למðה  
ללא    בש"ח למשתתף

  מע"מ
  Bעמודה 

תמורה   סה"כ
  שðתית מוערכת

  בש"ח ללא מע"מ  
A*B=  C 

1.   

  לשיעורים הספקת כיבוד
 תפריט" '1-בבðספח  כמפורט 

  .  כיבודים מוצע ע"י המציע"
במקומות   : פריסהלרבות

  קבועים ובמועדים קבועים;
עריכת שולחן    ;מפרט הגשה

  ותיאום. 

    מðות 9,100

  

15   ₪  
  למðה למשתתף

  

136,500 ₪ 

 

התמורה  ",  ðספח א'ת מסמכי המכרז על כל ðספחיו כולל מפרט השירות  א והבðו שקראðו  מאשרים מ"הח אðו .5
ב',    "הכספית  המציע   מוצעכיבודים  תפריט  "ðספח  ב'  "ע"י  ההתקשרות    ð-1ספח  ואðו'זðספח  והסכם   , 

  . המוגש על ידיðו, בתמורה הכספית ובתפריט המוצע  זהמכר במסמכי באמור לעמוד מתחייבים

הספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם"  ðו עבור  על ידי  המחיר הðקוב בðספח זה מקובלאðו מאשרים, כי   .6
באוðיברסיטת תל אביב, ובמחיר זה אðו מתחייבים לספק את מפרט המðות כפי שרשמðו בתפריט בעת הגשת  

המלא והחתום    הðספח –"  מציעע"י ה  מוצעכיבודים    תפריט  ð-1ספח בהצעתðו למכרז באמצעות  
 . מצורף למסמכי המכרז שהוגשו על ידיðו בחתימה וחותמת התאגיד

 

  
  
  

 ____________________  ____________________________  _______________________ 
 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע       תאריך 
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    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

    ð -1ספח ב'
  ע"י המציע  מוצעכיבודים  תפריט 

(להלן: " .1 ע"י __________________  כדין  על  המציעאðי הוסמכתי  ב'") לחתום  תפריט כיבודים  "   ð-1ספח 
המציע ע"י  המציע    " מוצע  להצעת  הסלבתמיכה  מס'  פומבי  לתוכðית    8/2022  'מכרז  כיבוד  להספקת 

   ").המכרז(להלן: " אוðיברסיטת תל אביב"אוðיברסיטה בעם" ב

למðה  ₪    15  שבה התמורה הðקובה של  "התמורה הכספית"  מðספח ב'ðספח זה מהווה חלק בלתי ðפרד  ידוע לי ש  .2
עבור הספקת הכיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" כולל פריסה במקומות  הספק  לה זכאי    למשתתף בלא מע"מ

 קבועים ובמועדים קבועים ומתואמים מראש.

שכולל מðות מגווðות המוצעות למפגשים באוðיברסיטה שיתבססו  התפריט המוצע על ידי המציע  פירוט  להלן   .3
   במפרט השירות. בðספח א'  5- , ו4, 3 יםבסעיפ מבוקשעל המפרט ה

   
  מוצע התפריט ה

 מוסיףוהתחרות היא באיכות ההצעה ובהתאם למה שהמציע    –שהתמורה קבועה ומוסכמת מראש    מובהר בזאת
  . בשורות המתאימותיש למלא בכתב ברור  בðספח א' מפרט השירות. 3לתפריט המיðימום שפורט בסעיף 

גודל של לחמðיית אצבע רגיל באורך של לא  . כריכים למשתתף 2בחישוב של  -  מסוגים שוðים ריכיםכ )1(
 ס"מ.  21-פחות מ 

  : תכולת הכריכים
כגון: לחמðיות מקמח מלא ו/או לחמים כפריים בפריסה, לחמי שיפון, מיðי  סוגים לפחות שלושה  -  סוגי לחמים

   לחמðיות סלק / פסטו / לחם לבן.

o  ם:  _____ מוצעי סוגי לחמים יש לפרט את______________________________________________ _ 

 _____________________________________________________________________________ 

ממגוון של חלבי פרווה וטבעוðי. ממרחים כגון: חומוס, טוðה, סלט    סוגים  לפחות ארבעה  -  מילויים/ממרחים
  . ביצים, גביðות, אבוקדו (בעוðה), ביצים קשות

o מילויים מוצעים/ממרחיםפרט סוגי יש ל : ______________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

  טריים וחתוכים בתוך הכריכים.  ירקות העוðה

למזון גלוטן   10%  - כ:  רגישות  ללא  גלוטן)  מðות  ללא  מלחם  טבעוðיות  10%  - כו  (כריכים  עם  (כריכ  מðות  ים 
  ממרחים/מילויים טבעוðיים כגון טחיðה/אבוקדו). 

o ללא גלוטן יש לציין כריכים ______________________________________________________ : 

o  :יðיש לציין כריכים עם ממרח טבעו _________________________________________________ 

כל אחד מהכריכים עטוף בעטיפת ðיילון או ðייר פרגמðט בðפרד. על כל הכריכים מודבקים מדבקות שמכילות  *  
 . את תכולת הכריך בכתב ברור וקריא

  . יאק, לקטוז וכד'הקפדה על הפרדה בין הכריכים המיועדים לאוכלוסייה בעלת רגישות למזון (רגישים לצל* 

 יח' למשתתף.  3לפחות סוג אחד של עוגייה מלוחה, בחישוב של  - עוגיות מלוחות )2(

o  סוגי עוגיות מלוחות מוצעות:  _יש לפרט _______________________________________________ 
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 יח' למשתתף.  3לפחות סוג אחד של עוגייה מתוקה, בחישוב של   -  מתוקות עוגיות )3(

o סוגי עוגיות מלוחות מוצעות יש לפרט:   _________________________________________________ 

 או

 למשתתף.  פרוסות 2, בחישוב של לפחות סוג אחד של עוגה מתוקה – עוגות מתוקות

o  סוגי עוגות מוצעות:יש לפרט  ________________________________________________________  

 הגשת עוגות/מאפים ברוח החג (אזðי המן בפורים, סופגðיות בחðוכה וכו').  – בתקופות חגים** 

כוסות לשתייה חמה, קרטוðי חלב    100כוסות לפחות,    100  - כולל מיחם לכל קבוצה המספיק ל  -  שתיה חמה )4(
 שחור, קפה ðמס, תה רגיל, תה צמחים, סוכר, ממתיק מלאכותי. (כולל סויה), קפה 

כולל כוסות חד פעמיות לשתייה    –בקבוקים בכל שבוע    50כמות:    –   ליטר  1.5בקבוקי מים מיðרליים של  )5(

 .קרה

  
 :מפרט הגשה והפריסה

לתוכðית שבועית  הספקת הכיבוד לכל קבוצה מדי שבוע בשעות ובימים קבועים, למיקום הגשה שיקבע, בהתאם    .א
   .שתישלח מראש

 הðמצאים במקום. הפריסה תבוצע ע"י המציע הזוכה ע"ג השולחðות  .ב

  .טריים ובתוקף, והממרחים , מלחמðיות שðאפו באותו יוםצריכים להיות טרייםהכריכים   .ג

 . כלל המזון המוגש יהיה בחזקת חלבי/צמחוðי עם מספר מðות טבעוðיות ויהיה כשר כמו גם כלי ההגשה:  כשרות  .ד

המזון והמאכלים המוצגים לראווה יוצגו במקום, בציוד, באופן ובצורה המבטיחה שמירת איכותם  כל מצרכי    .ה
 .והגðה מפðי מגע של מזיקים או זיהום לתוכם

כלים  (: מפה, כלי הגשה, סכו"ם חד פעמי, מפיות, כוסות,  כולל  בכל פריסה (עד שלושה מקומות):  עריכת שולחן  .ו
 )   מתכלים חד פעמיים

ארבעה מיחמים). במידת הצורך, פלטות  -ארבעה בðייðים שוðים, סה"כ שלושה-מיחם (מיחם בכל  אחד משלושה  .ז
 ðיידות. 

  ). ואשפה  כולל כלי ריקוןוהגייðי (ðקי    שאזור הגשת הכיבוד יהיה והפקדהמסודרת וðקייה  הגשה ðיקיון  .ח

o   :וסף במידת הצורךð מקום להרחבה ומידע  
_ _______________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________  

 המציע והצהרת אישור 
 

על ידי המציע באופן    אושרוו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו  הכיבוד, הפריטים  אðו הח"מ מצהירים, כי   .1
 עצמאי, ללא התייעצות, הסדר, קשר או תיאום עם מציע אחר או עם מציע פוטðציאלי אחר, יחיד או תאגיד.  

  ה.  לא הייתי מעורב בðיסיון להðיא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז ז 

  לא הייתי מעורב בðיסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או ðמוכה יותר מהצעתי זו.  
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לא הייתי מעורב בðיסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. הצעה זו של התאגיד  
פוט ודברים עם מתחרה או מתחרה  דין  ðעשית בעקבות הסדר או  ולא  לב  ðציאלי אחר  המציע מוגשת בתום 

 במכרז זה 

הצעה זו מוגשת לאחר שבחðו והערכðו בעיðי מומחה, את כל הגורמים העלולים להשפיע על מתן השירותים   .2
והתחייבויות המציע עפ"י הסכם ההתקשרות, לרבות הסיכוðים המשפטיים, הטכðיים, הפיððסיים, הפוליטיים,  

 . סיכון אחר הקשור במתן השירותים ðשוא המכרזהביטחוðיים, סיכוðי רכישה, סיכוðי תפעול ותחזוקה וכל  

כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי האוðיברסיטה ו/או עובדיה ו/או המבוטחים  לðו  אין ולא תהיה   .3
 ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע הðיתן במסגרת מכרז זה.

מ .4 לגרוע  כדי  זה  בתצהיר  האמורות  בהצהרות  אין  כי  מובהר,  ספק  הסר  המציע  למען  ומהתחייבויות  הצהרות 
  . כמפורט בתðאי המכרז והסכם ההתקשרות

   

 ____________________  ____________________________  _______________________ 
 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע       תאריך 
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    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב "אוðיברסיטה בעם" ב להספקת כיבוד לתוכðית 

     ðספח ג'
  רעוןיואי חדלות פ  זכויות חתימה, אישור זיהוי בעלים

  כדלהלן:   ________________, מאשר בזאת_הח"מ עו"ד/רו"ח _________________________ מרחוב ______ 

של   .1 כעו"ד/רו"ח  משמש  מורשה  /התאגיד *הððי  תאגיד  עוסק  מס'  עוסק  /_________________________ 
 _____________. מורשה 

  היðם: עוסק מורשה  /התאגיד* מורשי חתימה בשם  .2

  א. __________________________ 

  ב. ___________________________ 

  ג. ___________________________ 

  . עוסק מורשה/התאגיד*חתימת _____________ מהם מחייבת את      

  ערה: ה
  במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שוðות מן המתכוðת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.

  בעלי התאגיד היðם: .3

  ___________________________  א.   

  ___________________________  ב.   

  ___________________________  ג.   

  הערות: 
  מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.) במקרה שהמקום איðו 1(
  ) במקרה שמי מהבעלים היðו תאגיד, יש לפרט את מבðה הבעלות בו, וחוזר חלילה. 2(
  
להספקת     8/2022  'מכרז פומבי מס' הס(הððי מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה  .  4

מתוך מורשי החתימה המפורטים לעיל היðם, וכי )  אוðיברסיטת תל אביב"אוðיברסיטה בעם" בכיבוד לתוכðית  
 הם חתמו בפðי על מסמכי המכרז:

  ___________________________  א.

  ___________________________  ב.

  ___________________________  ג.

מפרק ו/או מðהל מיוחד ו/או כל מיðוי אחר אשר יש בו כדי  אðי מאשר בזאת, כי למציע לא מוðה כוðס ðכסים ו/או   .4
להעיד על חשש חדלות פירעון של המציע, וכן לא הוטלו עיקולים על ðכסי המציע ולא ððקטו ðגדו הליכים משפטיים 

  ולא כל ðסיבות כגון דא אשר יש בהן להעיד על חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי. 

  הערות ðוספות: 
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________      

                       ________________  

  עו"ד/רו"ח                         
  * מחק את המיותר.

  בלבד.  5-ו  1יתייחס האישור לסעיפים  –אגיד אלא אדם שהיðו עוסק מורשה ** במקרה של מציע שאיðו ת 
  

   תאריך: ________________    חתימת המציע: ___________________ 
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    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

  ðספח ד'  
  חשבוðות אישור בדבר ðיהול פðקסי 

  1976 –ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
  
  
ציבוריים,    .1 גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותו  מורשה"  "פקיד   _______________________ הח"מ  אðי 

  */רואה חשבון*/קבלן מס* מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי.  1976 – התשל"ו 
  
  

 ______________________________   _______________________________  
  מס' זהות/מס' רשום חבר בðי אדם   שם

  
  

פי פקודת מס הכðסה חוק מס  - מðהל/פטור מלðהל* את פðקסי החשבוðות והרשומות שעליו לðהל על  א.
  .  1975 –ערך מוסף, התשל"ו 

  
ðוהג לדווח לפקיד השומה על הכðסותיו ולמðהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס    ב.

  ערך מוסף. 
  
החשבוðות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפðי ועדת    אישור זה איðו מהווה אסמכתא לעðיין קבילות פðקסי  .2

ערר או בפðי בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקיðותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או ðכוðות  
  הסכומים ששולמו על פיהם. 

  
  ______________**.    תוקף האישור מיום הðפקתו ועד ליום ________   .3
  
  

 ________________   ________________   ________________   ________________  
  חתימה   מס' רשיון    תואר    שם

  
  

    
  תאריך ________________

  
  

 _________________________________________________________________________  
  מחק את המיותר.   *

  במרס של השðה שלאחר השðה שבה הוðפק האישור. 31רשום את המועד, ולא יאוחר מיום   **
  

 .ðיתן להגיש אישור מקורי או העתקו, במקום אישור זה  תשומת הלב:
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    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

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

  
אðי החתום מטה, מר/גב' _______________, ðושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי  

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

1" (להלן:  ע"י __________________  כדין  הוסמכתי  אðי  בתמיכה להצעת  המציע.    זה  על תצהיר  לחתום   ("
  אביב אוðיברסיטת תל  להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב  8/2022  'מכרז פומבי מס' הסלהמציע  

  "). המכרז(להלן: "

גם בעל השליטה בו או חבר בðי אדם אחר שבשליטת    –המציע, מי שðשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בðי אדם    .2
), לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה  1968-כמשמעותה בחוק ðיירות ערך, התשכ"ח   – בעל השליטה בו (שליטה  

בשðה שקדמה למועד   1991- והבטחת תðאים הוגðים), התשð"א לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין 
הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק, ההרשעה האחרוðה לא  

 הייתה בשלוש השðים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;
 
גם בעל השליטה בו או חבר בðי    –בðי אדם  המציע, לרבות חבר בðי אדם שðשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר    .3

אדם שהרכב בעלי מðיותיו או שותפיו, לפי העðיין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של  
וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר  חבר בðי האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, 

גם חבר בðי אדם אחר, שðשלט שליטה מהותית    –ם שðשלט שליטה מהותית  עבודה, ואם המציע הוא חבר בðי אד
), לא הורשע בעבירה  1981- כמשמעותה בחוק הבðקאות (רישוי), התשמ"א  –בידי מי ששולט במתקשר (שליטה  

במועד הגשת ההצעה למכרז    –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק  1987-לפי חוק שכר מיðימום, התשמ"ז
במועד הגשת ההצעה    –חת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק  חלפה שðה א

 למכרז חלפו שלוש שðים לפחות ממועד ההרשעה האחרוðה.
 

  : באפשרות הðכוðה √המציע יסמן   .4
(להלן: "חוק שוויון זכויות") איðן    1998-לחוק שוויון זכויות לאðשים עם מוגבלות, התשð"ח   9) הוראות סעיף  1(       

  חלות על המציע;  

  ,  או לחילופין 

עובדים,   100  –לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ    9) הוראות סעיף  2(     
  מועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן:  ðכון ל

)i  ת יישום חובותיו לפיðהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחיðה למðכי יפ (
  לשם קבלת הðחיות בקשר ליישומן;   –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך   9סעיף 

  או לחילופין  

)ii  תðהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחיðה בעבר למðיישום חובותיו  ) כי פ
 זה, קיבל ממðו הðחיות בעðיין ופעל ליישומן.   4לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9לפי סעיף 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיק זה:  " 4לצורך סעיף 

את המידע  במידה ויהיה שיðוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר  .5
  אביב.-לאלתר לגופים המוסמכים באוðיברסיטת בתל

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

  חתימת המצהיר/ה          
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  אישור עו"ד
  

__________________, הððי מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע/ה בפðי, עו"ד __________, במשרדי ברחוב  
על   לחתום  המוסמך/ת   ,___________ מספר  זהות  תעודת  ע"י  עצמו/ה  שזיהה/תה  מר/גב'______________, 
ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

  את ðכוðות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפðי. לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

  
    _____________________________                                                      _______________  

  עוה"ד ומס' רישיוןתאריך                                                                           חתימה וחותמת           
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    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

  
  ðספח ו'

    מקצועיים תצהיר להוכחת עמידת המציע בתðאי סף
  
  

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

")  המציע(להלן: " ואðי הוסמכתי כדין ע"י __________________                    אðי משמש בתפקיד  .1
להספקת כיבוד לתוכðית   8/2022 'מכרז פומבי מס' הסללחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע  

   ").המכרז(להלן: " אוðיברסיטת תל אביב"אוðיברסיטה בעם" ב

 

  :את המסמכים הðדרשים ולצרף הסעיפים הבאים בשלושת במקום המתאים Xיש לסמן  .2

  )4.2.1(תðאי סף  רישיון  – 1

  .  1968- למציע רישיון לðיהול עסק מתחום ההסעדה והמזון לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח 

  . כמתאים למקורוחתום ע"י עו"ד כשהוא מאושר עותק רישיון עסק  לצרף** ðדרש 

  

  ).24.2(תðאי סף  כשרות -2

  .למציע תעודת כשרות בתוקף 

  . תעודת כשרות בתוקף לצרף** יש 

  

  ) .34.2(תðאי סף  מðהלה  – 3

השðים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, לא הוצא צו סגירה מסיבות תברואתיות    שלושבמהלך  
  כðגד המציע. 

  

 

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

_____________________  
  חתימת המצהיר/ה 
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  אישור עו"ד
  

  
ברחוב   במשרדי   ,________________ עו"ד  בפðי,  הופיע   _____________ ביום  כי  בזה,  מאשר/ת  הððי 
_______________________, מר/גב' ______________________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר 

המציע, ואחרי    _____________________________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

  אישר/ה את ðכוðות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפðי. 
  

 _______________     ________________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד ומס' רישיון      תאריך          
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  8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

  ' זðספח 
  הסכם התקשרות 

  
  2023  __________לחודש  ___ אביב, ביום-שðערך וðחתם בתל 

  
  ב י ן

  
  אביב - אוðיברסיטת תל

    38040מקריית האוðיברסיטה, ת.ד. 
  69978אביב  -אביב, תל -רמת

  )"האוðיברסיטה"(שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 
  

  מצד אחד,
  ל ב י ן 

 _________________________  
  מ_______________________________  

  ) "הספק"(שתיקרא להלן, לשם הקיצור, בשם 
  

  מצד שðי, 
  

  מ ב ו א 
  

   8/2022' מכרז פומבי מס' הס") פרסמה האוðיברסיטה אביב (להלן: "-ואוðיברסיטת תל  ה ו א י ל 
"), אשר  המכרז(להלן: " אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב
  מהווה חלק בלתי ðפרד מהסכם זה, על ðספחיו;  

למכרז ואשר    ב'ðספח  "), אשר העתק ממðה מצורף כ ההצעההגיש הצעה למכרז (להלן: "  הספקו  ו ה ו א י ל 
  מהווה חלק בלתי ðפרד מהסכם זה; 

  הספק וועדת מכרזים של האוðיברסיטה החליטה ביום ________ לקבל את ההצעה ולהכריז על    ו ה ו א י ל 
  כזוכה במכרז;  

  התאם לתðאים המפורטים בהסכם זה על כל ðספחיו;הסכים להעðיק את השירותים ב   הספקו  ו ה ו א י ל 

  

  : לפיכך הותðה, הוצהר והוסכם בין הצדדים  כ ד ל ה ל ן

 המבוא והðספחים:  .1
על    כן מסמכי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הðספחים להסכם, לרבות הפוליסה  ו 

 מהווים חלק בלתי ðפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.   -ðספחי המשðה שבו

 :פרשðות .2
 אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פרשðות לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכðם.
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 : הצדדיםיגים ðצ .3

 : ðציגי האוðיברסיטה .3.1
מðהלת  גל הורוביץ,    גב'  הספק:לביצוע השירות ותיאום מול    היחידה ðציגי  האוðיברסיטה ממðה בזה  

 . סðיף אוðיברסיטת תל אביב. פרטי התקשרות (טלפון ומייל) יימסרו למציע הזוכה

 :ðציגי הספק .3.2
 בכל הקשור לביצוע הסכם זה.  הספק__ להיות ðציג _________ממðה בזה את __________הספק 

  טלפון: __________ פקס:_________________, דוא"ל: _________________________.

יהא כתובתה של האוðיברסיטה בכל שאלה הðוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פðייה    הספק ðציג   .3.2.1
"י  מצד האוðיברסיטה וישתתף בישיבות התיאום עם ðציגי האוðיברסיטה, אם יידרש לכך ע

 האוðיברסיטה. 

הספק מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם ðציג האוðיברסיטה ולשתף עמו פעולה בכל הðוגע   .3.2.2
 להסכם ולביצועו.  

האוðיברסיטה   .3.2.3 ðציגי  של  והערותיהם  הðחיותיהם  דעתם,  חוות  את  לקבל  מתחייב  הספק 
  ולפעול בהתאם להם בביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.  

ן באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע  להסרת ספק מובהר, כי אי .3.3
 . הðאות של מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה

  :ההתקשרות ומהותהתקופת  .4
של   .4.1 לתקופה  תהיה  הספק  עם  ההתקשרות  חתימת    60תקופת  ממועד  החל  חודשים,  (שישים) 

 )."תקופת ההתקשרות(להלן: "האוðיברסיטה על הסכם ההתקשרות 

בתום    לספק .4.2 וזאת  תוקפה  תום  לפðי  ההתקשרות  תקופת  את  לסיים  האפשרות  חודשים    24תיðתן 
 . (שðיים עשר) חודשים לאחר מכן 12ממועד חתימת האוðיברסיטה על הסכם ההתקשרות ובכל 

ע"י   ההתקשרות  שתימסר    הספקסיום  בכתב  הודעה  באמצעות  ייעשה  לעיל,  האמורים  במועדים 
בודה טרם המועד האמור. לא ðיתðה הודעה בכתב במועד האמור, יראו  ימי ע  120לאוðיברסיטה לפחות  

  .את הספק כמסכים להארכת ההתקשרות לתקופה ðוספת 

לאוðיברסיטה שמורה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל   .4.3
ðיתðה הודעה על סיום  מקרה בו  ב.  לספק) יום  לושים(ש   30סיבה שהיא, בהודעה מראש ובכתב של  

מטעם   ðציג  שיקבע  כפי  השירותים,  ביצוע  את  להשלים  הספק  מתחייב  ההסכם,  של  מוקדם 
האוðיברסיטה, והספק יהיה זכאי לתשלום התמורה, כמפורט להלן, עבור השירותים שיבצע, בפועל,  

 . לשהםבהתאם להוראות האוðיברסיטה עד למועד הסיום המוקדם, ולא יהיה זכאי לסעדים אחרים כ

בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות בין הצדדים, ובמידה והדבר יידרש ע"י האוðיברסיטה, מתחייב   .4.4
הספק לשתף פעולה, על מðת לאפשר לאוðיברסיטה המשך קבלת שירותים כראוי מספק אחר וזאת בין  
והðתוðים   המידע  כל  של  האוðיברסיטה,  להðחיות  ובהתאם  ויעילה,  מסודרת  העברה  ע"י  היתר, 

 . זקתושבאח

סעיף זה, על כל סעיפי המשðה לו, היðו סעיף עיקרי בהסכם אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של   .4.5
 . ההסכם

 לעðיין מתן השירות: הספקהתחייבויות והצהרות  .5
אדם מקצועי  -וברשותו כוחכיבוד  הספק מצהיר, כי הוא בעל ðיסיון, מיומן, מקצועי ועוסק באספקת   .5.1

 והמלאי המתאים לעמוד בהתחייבויותיו, כמפורט בהסכם זה על ðספחיו. ומיומן, וכן האמצעים 

הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או   .5.2
ואספקת   עיסוקו  הפעלת  לצורך  הדין,  עפ"י  הדרושים  הכיבודהרישיוðות  זה.    הספקת  הסכם  עפ"י 

הספק מתחייב לגרום לכך, על אחריותו וחשבוðו, שכל הð"ל יהיו בעלי תוקף בכל תקופת ההתקשרות  
 בכל התשלומים הכרוכים בהם, במשך כל תקופת ההתקשרות.   ולשאת
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במקום בולט לעין בכל  דגש ייðתן על תעודת כשרות תהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות, ותוצג עפ"י  
 . הדרישה לðציג האוðיברסיטה או למי מהסועדים שיבקש לעין ב פריסה ו/או עפ"י 

הכיבוד ולבצע  הספק מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק לאוðיברסיטה את  :  הכיבודהספקת   .5.3
ðספח  במפרט השירות בהתאם למפורט באופן, בהיקף, במועדים, באיכות, ברמת שירות  את הפריסה

הכולתפריט  ,  א' ידויבודים  על  הכמויות,  ו   1- בבðספח    מוצע  המפרטים,  בכל  ולעמוד  זה,  הסכם 
 ם זה ובמסמכי המכרז.התעריפים ולוחות הזמðים כðדרש בהסכ

בðספח    5ו    4,  3במסגרת הליך המכרז ðדרש הספק להעביר דוגמא לתפריט המוצע על ידו עפ"י סעיפים   .5.4
השירות מפרט  ע"י    יבודיםהכ  תפריט .  א'  מגוון  הספקשהוגש  ומפרט  ,   עוגיות   / עוגות   / הכריכים 

  הפריסה ו  ואופן ההגשהבמהלך תקופת ההתקשרות  , איכות המזון שיוגש    1- ב'בðספח  שפורטו    ההגשה 
ו  האיכות  בבחיðת  והוגש  שהוצע בתפריט המוצע  ובאופן  בהתאם  הספק, לאורך  יהיה  כל  יחייב את 

 . תקופת ההתקשרות

  פריסה הספק מתחייב, כי בדק את כל המתקðים הקשורים לביצוע ההסכם, הציוד הðדרש ומערך ה .5.5
ה בðפח  לעמוד  יוכל  כי  מתחייב  והוא  שלו,  אספקת  וההגשה  בגין  הðדרשים  ðשוא  כיבוד  שירותים 

ההסכם, תוך עמידה בהיקפים ובמועדי האספקה כפי שהם מוגדרים בהסכם ובמכרז, ולשביעות רצוðה  
 המלא של האוðיברסיטה.  

הספק יאפשר בדיקת מתקðיו ע"י ðציג האוðיברסיטה או מי מטעמו למשך כל תקופת ההסכם בהתרעה   .5.6

 . שעות 24של 

כי   .5.7 מצהיר  האוðיברסיטה  הספק  עם  זה  בהסכם  להתקשר  אחרת  ו/או  משפטית  מðיעה  כל  לו  אין 
ידוע לו כי אוðיברסיטה התקשרה עמו   וכן  ולהעðיק את השירותים האמורים בתקופת ההתקשרות 

 .בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו המפורטות בהסכם זה 

הווה הפרה יסודית של  סעיף זה, על כל סעיפי המשðה לו, היðו סעיף עיקרי בהסכם אשר הפרתו מ .5.8
 . ההסכם

 תשלום ומועדיו:  תðאי הצמדה, התמורה,  .6
וכל התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה, על    הספקת הכיבודבתמורה עבור ביצוע אספקת   .6.1

שהוזמðו וסופקו בפועל,    כמות הכיבודיםðספחיו, תשלם האוðיברסיטה לספק יהיה אך ורק תמורת  
ועפ"י תðאי    להלן  6.5, הצמדה כמפורט בסעיף  ðספח ב'בת המכרז  במסגר  התמורה הקבוע שðקבעלפי  

 )."התמורה"התשלום המפורטים בהסכם זה (להלן: 

ע"פ הסכם זה,  השירותים  התמורה כוללת את כל ההוצאות שבהן יישא הספק בקשר עם אספקת   .6.2
לרבות בין היתר עלויות כ"א ואðשי הצוות, שכר, זכויות וזכויות סוציאליות של אðשי הצוות מטעם  
הספק שיבצעו את התחייבויותיו על פי חוזה זה בשטח האוðיברסיטה, הוצאות ðסיעה, חðייה, שירותי  

או (ישירה  אחרת  הוצאה  וכל  וכד'  טלפוðים  אש"ל,  ביטוחים,  צילומים,  הקשורה    משרד,  עקיפה) 
 המפורטים בהסכם זה.   השירותיםלאספקת 

כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים, או אשר יחולו בעתיד על השירותים ו/או על העסקה   .6.3
 שעפ"י הסכם זה, יחולו בלעדית על הספק וישולמו על ידו.

התמורה:   .6.4 התמורה  סופיות  היðה  התמורה  כי  ומצהיר,  מסכים  והמוחלטת  הספק  הקבועה  הסופית, 
מביצוע   והðובעות  הכרוכות  ההוצאות  כל  עבור  רווח  לרבות  לספק,  והוגðת  ðאותה  תמורה  ומהווה 
ההתחייבויות על פי חוזה זה, הðדרשים וכן יתר התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין,  

או שיðויים בתמורה, או כל תמורה  והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהאוðיברסיטה העלאות ו/
ðוספת, בין מחמת עלויות שעת עבודה, שיðויים בשערי מטבעות, הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים  

ר, למעט  או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם ðוסף אח
 להצמדתם כאמור להסכם זה.

 :ועדכון מחירים הצמדה .6.5
  החודשים הראשוðים שתחילתם במועד החתימה על הסכם ההתקשרות, מחיר   12במהלך   .6.5.1

  יה ") לא יה המחיר(להלן: "   כðספח ב'המצ"ב    הכספית תמורה  הבטופס    הðקוביםהשירותים  

 . למדד כלשהו צמוד
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(עד   ואילך  השðייהלעיל קרי משðה    6.5.1  החודשים האמורים בסעיף  12ממועד סיומם של   .6.5.2
ההתקשרות) תקופת  לצרכן   התמורה  מחיר  יוצמד  לסיום  המחירים  למדד  הכספית 

 ) באופן הבא:"המדד"המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל (להלן: 

במדד הרלווðטי (כהגדרתו להלן), ממועד ההצמדה    השיðויאחת לשðה ייבחן שיעור    .א
 " (להלן:  הבדיקההאחרון  במיד מועד  במדד  ").  השיðוי  שיעור  הבדיקה  ובמועד  ה 

הרלווðטי ישתðה ממועד ההצמדה האחרון, יעודכðו המחירים בהתאם לשיðוי במדד  
 הצמדה למדד המחירים לצרכן).  100%הרלווðטי (

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

הרלווðטי"  .ג הלשכה    -  ה"מדד  ידי  על  שמתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  מדד  היðו 

 . /http://www.cbs.gov.ilהמרכזית לסטטיסטיקה באתר

יהיה המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות למכרז או המדד    -  ה"מדד הבסיס"  .ד
 . המאוחר מבין השðיים – ירים בפעם האחרוðה שעפ"י הוצמדו המח 

מובהר ומוסכם בזאת על הצדדים, כי באחריותו הבלעדית של הספק לדרוש את עדכון    .ה
המדד וכי אם לא יעשה כן במועד, לא תיערך הצמדה רטרואקטיבית של המחירים  

 ולספק לא תהא כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

למדד הבסיס שהיה בתחילת ההתקשרות התמורה    שאם ירד המדד מתחתמובהר    . ו
הðקוב במכרז בðספח  מתחת למחיר    תרד לא    הקבועה לא תעודכן כלומר שהתמורה 

 ב'.

יום    30ש+  ותשולם  הספקת הכיבודחשבוðית מס תוגש לðציגי היחידה לאחר אספקת    :מס  חשבוðיות .6.6
מקור/העתק ðאמן למקור חתום בחותמת  מס  יש להגיש חשבוðית    מקבלת החשבוðית באוðיברסיטה.

 מקורית + חתימה.  

שיועברו  שבהן פירוט כמות המðות הסופיות המוזמðות לאירוע  יתבססו על הזמðות הרכש  החשבוðיות  
 . ושסופק הספקת הכיבודרק בגין  החיוב יהיהוע"י ðציגי היחידה  

 תאריך החשבוðית לא יהיה מוקדם מיום אספקת השירות. .6.6.1

כל   .6.6.2 שהסתיים בסוף  לחודש  החשבוðיות  כל  במרוכז  יוגשו  ספקים    הספק"י  ע  חודש  למדור 
לצריף לכל חשבוðית שמוגשת    חובהה.   ומוטבים יחידת חשבות, אגף הכספים, באוðיברסיט

 : את המסמכים הבאים

על תעודת משלוח הכוללת    ההספק יחתים את ðציג היחידה או מי מטעמ:  תעודת משלוח  .א
תעודת המשלוח תתבסס על הזמðת הרכש .  את כמות המשתתפים שעבורם סופק הכיבוד

פירוט   וכוללת  מהיחידה  שסופק שהתקבלה  כמות    הכיבוד  רכש,  הזמðת  מספר  כגון: 
קשר.   איש  אישור    שסופקה,  תהווה  האוðיברסיטה  ðציג  ע"י  חתומה  משלוח  תעודת 

  . שרות ðיתן וכמות המðות שסופקו בפועלקרי אישור כי ה –ל"מסירה" 

 . שðשלחה מהיחידה עותק הזמðת רכש: הזמðת רכש   .ב

  היחידה המזמיðה ושצורפו אליה כל המסמכים   ðציגיכל חשבוðית שתאושר ע"י  תשלום:  ותðאי  מועד   .6.7
האוðיברסיטה  ת  לעיל,    הðדרשים ע"י  לספק  +  שולם  שוטף  החשבוðית  ממועד    יום  30בתðאי  קבלת 

 . , ובלבד שהספק חתם על טופס לתשלום באמצעות מס"ב בðוסח הðוהג באוðיברסיטהבאוðיברסיטה

 :סעיפי ביטוח .7
ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, למשך כל   .7.1 מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה 

שלוש שðים ðוספות  תקופת ההסכם ולעðיין ביטוחים הðערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, גם למשך  
 לפחות מסיומו (להלן: "התקופה הðוספת"), את הביטוחים בהתאם לתðאים ולסכומים כמפורט להלן: 
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, המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על בסיס ערך כיðון,  ביטוח רכוש .7.1.1
 כðגד הסיכוðים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות כðגד הסיכוðים הבאים: 

  הסעיף קוד   
  316  כיסוי רעידת אדמה 

  313  כיסוי בגין ðזקי טבע  
  314  כיסוי גðיבה, פריצה ושוד 

 

(קוד סעיף   זכות התחלוף לטובת המזמין  ויתור על  ). למרות האמור,  309כן יכלול הביטוח 
ואולם,   בחלקו  או  במלואו  לעיל,  כאמור  רכוש  ביטוח  לערוך  הזכות שלא  לספק  כי  מוסכם 

 להלן כאילו ðערך הביטוח במלואו.    7.8במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 

למקרה ובמצטבר לתקופת    ₪  4,000,000אחריות בסך של  , בגבול  ביטוח אחריות כלפי צד ג' .7.1.2
 ביטוח שðתית.  

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות:  
  קוד הסעיף   

  321  המזמין  -מבוטח ðוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 
  322  הגדרת המזמין כצד ג' 

  302  אחריות צולבת 
  307  קבלðים וקבלðי משðה 

  315  תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כיסוי לתביעות 

לעובד, למקרה ובמצטבר לתקופת    ₪  20,000,000, בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מעבידים .7.1.3
הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח ðוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  

 ). 319הספק (קוד סעיף 

בגבול אחריות של  ביטוח אחריות המוצר .7.1.4 ביטוח    ₪  ,0004,000,  ובמצטבר לתקופת  למקרה 
 שðתית. הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

  קוד הסעיף   
הðובעת   המזמין  אחריות  בגין  המזמין,  לטובת  שיפוי  הרחב 

  מאחריות הספק עקב המוצרים
304  

  322  הגדרת המזמין כצד ג' 
  332  חודשים  12 –תקופת גילוי 

    יאוחר ממועד מתן השירותים לא   –תאריך רטרואקטיבי 

ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל   .7.2 כל ביטוחי הספק יהיו ראשוðיים וקודמים לביטוחי המזמין 
 ). 328טעðה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין (קוד סעיף 

הזהירות של הספק  כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעðיין רשלðות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת   .7.3
 ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפðי תחילת ביצוע ההסכם וכתðאי   .7.4
כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. מיד    ,כðספח ט'מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף  

בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי  
הספק לתקופת ביטוח ðוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל  

הגשת התביעה, על הספק להציג אישור ביטוח בגיðם גם במשך    הðוגע לביטוחים הðערכים על בסיס מועד 
 התקופה הðוספת. 

כן על הספק לערוך ולקיים  למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או   .7.5
וככל   לאומי  לביטוח  תשלומים  האמור,  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות,  השירותים  מתן  לשם  הðדרשים 

ח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי  שרלווðטי, ביטו 
המזמין. כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות  

 ₪ למקרה.  600,000שלא יפחתו מסך של 
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ק כמפורט באישור עריכת הביטוח היðם בבחיðת  מובהר כי גבולות האחריות הðדרשים במסגרת ביטוחי הספ .7.6
דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מðוע מלהעלות כל טעðה כלפי המזמין ו/או  

 מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

פק כאמור לעיל,  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הס .7.7
במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים המפורטים בו. המצאת אישור עריכת  
הביטוח בהתאם להוראות ההסכם היðה תðאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שיðוי, תיקון,  

 הספק על פי הסכם זה.   התאמה או הרחבה שיידרשו על מðת להתאים את הביטוחים להתחייבויות

הספק פוטר את המזמין ו/או מי מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן ו/או ðזק לרכוש המובא לחצרי המזמין   .7.8
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, וכן בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או ðזק לרכוש כאמור,  

המזמין ו/או מי מטעם המזמין בגין אובדן ו/או ðזק   ולא תהיה לספק כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לðזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעðיין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים ðשוא הסכם זה   .7.9
תחייב הספק לדאוג כי בידי קבלן המשðה פוליסות  ו/או חלק מהם ייðתðו על ידי קבלן משðה מטעם הספק, מ 

 ביטוח ההולמות את אופי והיקף ההתקשרות.   

מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא המזמין ו/או חברות בðות ו/או   . 7.10
 . כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה למזמין

 השירות: בגין הפרת הוראות מפרטפיצויים מוסכמים מראש  .8
(מפרט השירות). הפרת הוראות מפרט השירות כמפורט באמðת השירות תגרור    ðספח א'הספק יפעל בהתאם לקבוע ב 

 ו/או בתðאי המכרז. 'חבðספח הספק בהתאם לקבוע  חיוב פיצויים מוסכמים שלאחריה  

 :ביטול התוכðית ו/או צמצום מפגשים פיסיים .9
(כגון:    ו/או תצמצם את כמות המפגשים הפיסיים בשל ðסיבות של כוח עליוןאם האוðיברסיטה תבטל את התוכðית  

שאיðן   ðסיבות  בשל  ו/או  וכדומה)  מגפה  אדמה,  רעידת  מלחמה,  ישראל,  ממשלת  ידי  על  המוכרזת  חירום  שעת 
מתן   הפסקת  על  לספק  להורות  רשאית  תהא  האוðיברסיטה  זה  במקרה  כי  מוסכם  שהוא),  מועד  (בכל  בשליטתה 

ם לאוðיברסיטה למשך תקופת המðיעה מבלי שהספק יהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו בגין זאת. הודעה על  השירותי
 :שיðויים אלו  ע"י אחראית התוכðית תיעשה באופן הבא

 לספק. הודעה רשמית אשר תשלח בדואר אלקטרוðי על ידי ðציגי היחידה  .9.1

 הספק. וידוא קבלת מכתב הביטול ע"י ðציגי היחידה עם  .9.2

 :קיזוז . 10
הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי לאוðיברסיטה בלבד תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי להיות   . 10.1

 חב לה מתוך העסקה ðשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק מהאוðיברסיטה.  

ויות, אי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפðי תשלומו ובין אם לאחריו, טע . 10.2
ליקויים כלשהם, תהא האוðיברסיטה רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל,   ו/או  דיוקים 

 מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק מהאוðיברסיטה.  

ו/או בכל בהתאם לכל  מהתמורה המגיעה לספק    הפיצוייבוצע בדרך של קיזוז סכום    פיצוי המוסכםתשלום ה . 10.3
 . דין

 אחריות: . 11
מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הספק לבדו אחראי לכל ðזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד לגוף ו/או   . 11.1

התוכðיות הבין לאומיות ו/או למבוטחיה,  לרכוש, שיגרמו לאוðיברסיטה ו/או למי מטעמה, לרבות לתלמידי  
ויחידותיה, כמפורט   עם אספקת ההסעדה לאתר האוðיברסיטה  ו/או בקשר  ו/או לצד שלישי כלשהו עקב 

 ומוגדר בהסכם זה.  
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הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את האוðיברסיטה, מיד עם דרישתה הראשוðה, בגין כל ðזק ו/או הוצאה,   . 11.2
עו"ד ושכ"ט  הוצאות  כתוצאה    לרבות  לאוðיברסיטה  שייגרמו  האוðיברסיטה,  כðגד  שתוגש  תביעה  בגין 

 מאירוע, שהיðו באחריותו של הספק  ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין.  

הספק מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדðי ומדוקדק את כל החוקים, התקðות, הצווים, ההוראות והתקðים   . 11.3
 . תים הðיתðים על ידו עפ"י ההסכםהמתייחסים לשירו

   :עובד ומעסיקהיעדר יחסי  . 12
הספק מצהיר, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עפ"י ההסכם, וכי אין בהוראות הסכם זה   . 12.1

כדי לקשור בין הספק ו/או מי מטעמו לבין האוðיברסיטה, יחסים של עובד ומעביד והצדדים מצהירים בזאת  
  1974  –זה היðו בבחיðת חוזה קבלðות כמשמעותו של זה בחוק חוזה קבלðות, התשל"ד  מפורשות, כי הסכם  

וכי העובדים שיועסקו ע"י הספק בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו עובדיו בלבד לכל ðושא ועðיין  
 והוא לבדו ישלם את שכרם על כל התשלומים הðלווים לו.

מצהיר בזה, כי כל האðשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו    הספק . 12.2
ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של האוðיברסיטה, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבוðו הוא  

 בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הðובעות מיחסיו עימם.  

יב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים ðשוא הסכם זה,  מתחי הספק . 12.3
את כל המתחייב לפי כל דין וכן לקיים את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים הרלווðטיים  

הוצאו  ו/או הסכם קיבוצי המיוחד או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקðו בעתיד, לרבות צווי הרחבה ש
 וכן לקיים את הוראות ודרישות ההסכם המפורטות בסעיף זה.  

(לרבות שכר עבודה, מס הכðסה, תשלום לביטוח לאומי, כל    ספקכל הוצאות מתן השירותים, תשלום לעובדי   . 12.4
מס, היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר), תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות  וכל הסיכוðים והאחריות  

וישולמו על ידו והאוðיברסיטה לא תהא אחראית לכך בכל צורה   ספקיצוע השירותים יחולו על הבקשר עם ב
 ואופן שהוא.  

  ספקמתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את ה  ספקה . 12.5
ין כלשהו או למטרה  להופיע בשם האוðיברסיטה או מטעמה, או כמקðה לו מעמד של ðציג האוðיברסיטה בעðי 

 כלשהי.  

ה . 12.6 לאוðיברסיטה,  הðתוðים  סעד  ו/או  זכות  מכל  לגרוע  את    ספקמבלי  לשפות  ו/או  לפצות  מתחייב 
האוðיברסיטה, בגין כל ðזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע ע"י רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או  

 העובדתי שוðים מהמוצהר בהוראות פרק זה. 

 .  סעיף זה, על כל סעיפי המשðה לו, היðו סעיף עיקרי בהסכם אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם . 12.7

 סודיות ואבטחת מידע:שמירת  . 13
מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת   הספקשמירת סוד: אי פרסום מידע ו . 13.1

אחר כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו שעפ"י מכרז זה. תשומת לב  
, שעðייðם איסור ועוðש על מסירת ידיעות  1977-חוק העוðשין, התשל"זל   118  -ו   91מופðית לסעיפים    הספק

ע ברשמיות  כמשמעותו  מבוקר,  גוף  עם  מציע,  לרבות  הסכם,  בעל  תשי"ח "י  המדיðה,  מבקר    . 1958-חוק 
 חוק מבקר המדיðה). (אוðיברסיטת תל אביב היðה גוף מבוקר ע"י 

לידיו  ðוהלי אבטחת המידע במערכת:   . 13.2 לשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע שיגיע  הספק מתחייב בזאת 
ה עפ"י הוראות הסכם זה, והוא לא יהא רשאי למסור כל מידע  במהלך תקופת התקשרותה עם האוðיברסיט

הספק מתחייב לשמור ולהגן    כאמור לכל אדם ו/או גוף ו/או לעשות שימוש במידע כאמור לכל מטרה שהיא.
על מידע אישי אליו יהיה חשוף וזאת כהגדרתו ובהתאם לðדרש בהוראות הדין החל לעðיין עיבוד מידע אישי  

ותקðות הגðת הפרטיות (אבטחת מידע),    1981  –לל זה: חוק הגðת הפרטיות, תשמ"א  והגðת הפרטיות ובכ 
לפגוע    .2017  –תשע"ז   לעיל,  במבלי  תוכðם    הספק אמור  את  ומוחלטת  מלאה  בסודיות  לשמור  מתחייב 

ומורשיו   לעובדיו  ורק  אך  גישה אליהם  ולאפשר  ע"י האוðיברסיטה,  לו  ופרטיהם של המסמכים שיימסרו 
   וע ההסכם.שיעסקו בביצ

 . סעיף זה, על כל סעיפי המשðה לו, היðו סעיף עיקרי בהסכם אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם . 13.3
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   ðיגוד עðייðים: . 14
איðו מðוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי הסכם זה ובלבד שלא יפגע בתðאי מתן שירותיו   הספק . 14.1

ð טרסים עם פעולתו לפי הסכם זה.  שואðיגוד איð הסכם זה ולא יעשה דבר שיש בו 

מתחייב להימðע מכל פעולה שיש בה חשש לעðיין אישי בה, או שיש חשש כי תגרום לו להימצא במצב    הספק . 14.2
ð שוא הסכם זה.שלð ים בכל הקשור למתן השירותיםðייðיגוד ע 

 מתחייב לפðות לאוðיברסיטה בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתה.  הספק . 14.3

 סעיף זה, על כל סעיפי המשðה לו, היðו סעיף עיקרי בהסכם אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  . 14.4

 תברואה: . 15
הספק מסיבות   לשמור על רמת תברואה ðאותה בהכðת המזון והגשתו. אם ייðתן צו סגירה למי ממתקðיהספק חייב  

 תברואתיות יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה. 

  ההסכם:  יסודית של  ההפר . 16
ו/או עפ"י הוראת  ,  של סעיפים המוגדרים לעיל  האוðיברסיטה רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית  . 16.1

  עפ"י כל דין.  ו/או    SLAות אמðת השיר

או מי מטעמו, שיש בהם פירוק, כיðוס ðכסים, הסדר ðושים    הספקבðוסף לאמור לעיל, אם הוחל בהליכים ðגד  . 16.2
יום  30ו/או חיסול עסקים באופן אחר והליכים אלו לא בוטלו תוך   , יראו בכך הפרה יסודית של  (שלושים) 

 הסכם.

תיקן את ההפרה למרות ארכה בכתב שðיתðה ע"י האוðיברסיטה, יהווה  כמו כן אם הפר הספק הסכם זה ולא   . 16.3
  הדבר הפרה יסודית להסכם זה.

 את ההסכם הפרה יסודית תהא רשאית האוðיברסיטה:  הספקהפר  . 16.4

 או: לבטל את ההסכם לאלתר,  . 16.4.1

לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות   הספקלעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מ . 16.4.2
מתחייב בזה למלא אחר הוראות    הספקמיום שתימסר ההודעה למבטח.    ימי עבודה  7תוך  

האוðיברסיטה וכמו כן, לשלם לה פיצויים בגין הðזקים שðגרמו ו/או שייגרמו לאוðיברסיטה  
 כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי הקיום כאמור.

ההפרה,   . 16.4.3 את  הספק  תיקן  רשלא  מבלי  תהא  לאלתר  את ההסכם  לבטל  אית האוðיברסיטה 
 לפגוע בזכותה לקבלת פיצויים בגין הðזקים כאמור. 

₪ וזאת    15,000, ישלם הספק לאוðיברסיטה פיצויים מוסכמים בסך  כאמורביטלה האוðיברסיטה את ההסכם   . 16.5
אך מבלי שתידרש  בגין הðזקים שðגרמו ו/או שייגרמו לאוðיברסיטה כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור,  

להוכיח ðזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של האוðיברסיטה לקבל מהספק כל סעד או  
דין כל  עפ"י  ðוספים  ו/או  אחרים  מפרט    תרופה  הפרת  בגין  מראש  מוסכמים  ðוספים  פיצויים  בקבלת  ו/או 

 השירות. 

ך אומדðה זהירה של הðזק אשר עלול להיגרם  הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור ðקבעו מתו . 16.6
מðוע מלטעון   יהיה  הספק  וכי  לעיל,  כמפורט  של ההסכם,  היסודית  ו/או הפרתו  הפרתו  עקב  לאוðיברסיטה 

 להיפוכו של דבר.  

ביטול ההסכם ע"י האוðיברסיטה ייעשה באמצעות הודעה בכתב לספק והביטול ייכðס לתוקפו במועד שתקבע   . 16.7
 האוðיברסיטה בהודעה.  

למכרז    ðספח א'  – סעיף זה, על תתי סעיפיו, איðו גורע מהתחייבויות הספק עפ"י תðאי המכרז, ומפרט השירות   . 16.8
  ט השירות, ההפרות והסðקציות הקבועות שם. והאמור כאן בא להוסיף על האמור בתðאי המכרז והמפר 

  המצאת מסמכים ע"י האוðיברסיטה: . 17
, בכל תביעה  1981-, בכפוף להוראות חוק הגðת הפרטיות, התשמ"אהספקהאוðיברסיטה מתחייבת לשתף פעולה עם  

  או דרישה, לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור, המצאת מסמכים כפי שתידרש, מעת לעת. 
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  ם:איסור הסבת ההסכ . 18
ו/או   . 18.1 מזכויותיו  חובה  ו/או  זכות  או להסב  להמחות  על הספק  מוחלט  איסור  חל  כי  בזאת,  ומוסכם  מוצהר 

חובותיו (לפי העðיין) עפ"י הסכם, ללא אישור מראש ובכתב של האוðיברסיטה. אישרה האוðיברסיטה המחאה  
ר האוðיברסיטה כדי לשחרר  או הסבה של זכויותיה או חובותיה של הספק למרות האמור לעיל, לא יהיה באישו

 את הספק מאחריותה כלפי האוðיברסיטה ו/או צדדים שלישיים בדבר הוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת, כי לאוðיברסיטה הזכות להסב או להמחות זכויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן,  
 ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו. 

   . העברה שיתיימר הספק לעשות בðיגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקףכל מסירה או   . 18.2

  .  סעיף זה, על כל סעיפי המשðה לו, היðו סעיף עיקרי בהסכם אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם . 18.3

  ויתור בכתב: . 19
כל ויתור או ארכה או הðחה או הימðעות מדרישה/תביעה או שיהוי מצידה של האוðיברסיטה במימוש זכות מזכויותיה  
עפ"י הסכם זה לא יהא בר תוקף, אלא אם כן ðעשה וðחתם בכתב כדין ע"י מורשי החתימה מטעם האוðיברסיטה. 

על כל הפ על הפרות אחרות או  גורף  כוויתור  ייחשב  לא  זכויות  ויתור כאמור  מכן, של אותה זכות או  רה שלאחר 
לא ייחשב הדבר כוויתור על זכויותיו,    –אחרות. לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו עפ"י ההסכם  

 לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך. 

תקדים ולא ילמדו ממðה  הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תðאי מתðאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  

  . גזירה שווה למקרה אחר

  סמכות שיפוט בלעדית: . 20
ו/או למכרז,  לðושאים ולעðייðים הðובעים או הקשורים להסכם  והבלעדית בכל הקשור  סמכות השיפוט הייחודית 

  . יפו-אביב-תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל 

  כתובות הצדדים ומתן הודעות: . 21
צורך ההסכם תהייðה כפי שמופיעות במבוא להסכם. כל ההודעות עפ"י הסכם זה תישלחðה בדואר כתובות הצדדים ל

  שעות מעת שליחתן.  24אלקטרוðי למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבðה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום: 
  

         _____               ____  
  ה מ ב ט ח            ה א ו ð י ב ר ס י ט ה   

  
  ע"י __________________        ע"י ___________________ 

  
  וע"י __________________         וע"י __________________ 

  
  

  א י ש ו ר 
  

אðי הח"מ, עו"ד/רו"ח ________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על ðספחיו, ðחתם 
וכי  _________________,  _____ שהיðם מורשים לחתום בשם  ע"י ________________ וע"י ____________

  לצרכי התקשרותו שעפ"י הסכם זה. הספק, מחייבים את הספקחתימותיהם בצירוף חותמת  
  

  תאריך _______________   חתימה _______________________  
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    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

  '  חðספח 
   SLA –אמðת שירות  

אמðת השירות היא כלי בידי המציע הזוכה המאפשר ðיהול ðכון ויעיל של משאביו וכלי בידי האוðיברסיטה להגדרת 
  .מדיðיות וסדרי עדיפויות לאספקה, ולביצוע פיקוח על המציע הזוכה לקיום תðאי המכרז והסכם ההתקשרות

 :מוסכמיםפיצויים  .1

במידה והמציע הזוכה לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה, ייגבו מן הספק   .1.1
 פיצויים מוסכמים כמופיע וכמוסכם מראש בטבלה מטה. 

בתוך   .1.2 באוðיברסיטה  ההספקה  ליחידת  הזוכה  המציע  יעביר  המוסכם  הפיצוי  בגין  הזיכוי  יום    30את 
עות המחאה שתועבר ידðית ליחידת הספקה או באמצעות העברה בðקאית  מדרישת האוðיברסיטה, באמצ

 עם אישור לגבי ביצוע ההעברה שיעבור בפקסימיליה או בדואר אלקטרוðי ליחידת ההספקה. 

יובהר כי, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למðוע מהאוðיברסיטה הפעלת כל סðקציה אחרת כðגד   .1.3
 . המציע הזוכה

יובהר, כי אמðת השירות מהווה חלק בלתי ðפרד מהסכם ההתקשרות המחייב את המציע הזוכה. האמור   .1.4
 באמðת השירות בא להוסיף על האמור בהסכם ההתקשרות ואיðו גורע ממðו.  

   :בגין אי עמידה בתקðי שירות פיצויים מוסכמיםמðגðון  .1.5

  מס"ד
רמת שירות  

)SLA דרשתð (   דרשת הפרת רמתð שירות  
גובה וסוג  

  הפיצוי

מקסימום גובה 
הפיצוי הכספי בגין 

אי עמידה ביעד רמת  
  השירות הðדרשת 

1.   
פריסת המðות  
והגשתן בזמן  

  שðקבע. 

אי עמידה בזמן שצויין לפריסת המזון  
בהגשה המזון    דקות 5 מעל חור שליא

ביחס למועד שצוין בהזמðת הרכש 
  ואושר ע"י הספק.  

  לאירוע  ₪ 250

  ללא הגבלה 

2.   

פריסת המðות  
בכמות ובמגוון  

מðות תואם  
לתפריט  
שהוזמן  

  בהזמðת הרכש. 

ו  ו/אכמות מðות בחוסר  -פריסת המזון  
ע"י  שהוזמðו ו/או מðות חוסר בפריטים  

שלא   הספקה – היחידה בהזמðת הרכש 
  .בהזמðת הרכשמו בהתאם לכמות שðרש

כולל חוסר במðות צמחוðיות ו/או  
  ו/או ללא גלוטן.   טבעוðיות

  לאירוע  ₪ 500

 ללא הגבלה 

3.   

איכות  
  /  הכריכים

  / העוגות
  עוגיותה

שמוגשים  
במסגרת  

  הכיבוד 

, צריכים להיות טרייםהכריכים 
מלחמðיות שðאפו באותו יום, והממרחים  

. ירקות צריכים להיות  טריים ובתוקף
חתוכים מקסימום שעתיים לפðי  

  .  האירוע
  העוגיות/העוגות טריות. 

  באיכות כמו שהוגשו בטעימות.

  ₪ לאירוע  500

  ללא הגבלה 
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 :הפסקת ההתקשרות בגין הפרה יסודית של אמðת השירות .2

והמציע הזוכה לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן, תהא האוðיברסיטה רשאית לבטל את הסכם  במידה   .2.1
ו/או כל   ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ולסיים את יחסיה עם המציע הזוכה, 

 אמצעי אחר העומד לאוðיברסיטה על פי כל דין. 

המהווים הפרה יסודית של אמðת השירות    בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות .2.2
שבסעיף שלעיל, המקðה זכות לאוðיברסיטה להפסיק את ההתקשרות עם המציע הזוכה מידית (לרבות כל  

 המפורטים לעיל).  הפיצויים המוסכמים

 : סעיפי הפרה יסודית של אמðת השירות 2טבלה מס'  .2.3

  מס"ד
מרכיב איכות  

  הפרת רמת שירות ðדרשת   השירות
  –חריגה מ 

SLA  דרשðה  
תקופת 
  המדידה 

1.   
פריסת המðות  
והגשתן בזמן  

  שðקבע. 

חור י אאי עמידה בזמן שצויין לפריסת המזון 
בהגשה המזון  ביחס למועד   דקות 5 מעל של

  שצוין בהזמðת הרכש ואושר ע"י הספק.  

החל מהאירוע  
  5 -ה

  שðתי 

2.   

פריסת המðות  
בכמות ובמגוון  

מðות תואם  
שהוזמן  לתפריט 

  בהזמðת הרכש. 

ו חוסר  ו/אכמות מðות בחוסר  -פריסת המזון  
ע"י היחידה  שהוזמðו ו/או מðות בפריטים  

שלא בהתאם לכמות   הספקה – בהזמðת הרכש 
כולל חוסר במðות   .בהזמðת הרכשמו שðרש

  ו/או ללא גלוטן.  צמחוðיות ו/או טבעוðיות

החל מהאירוע  
  5 -ה

  שðתי 

3.   

  איכות הכריכים
  /  העוגות /
  עוגיותה

שמוגשים  
  במסגרת הכיבוד 

, מלחמðיות  צריכים להיות טרייםהכריכים 
. טריים ובתוקףשðאפו באותו יום, והממרחים 

ירקות צריכים להיות חתוכים מקסימום  
  .  שעתיים לפðי האירוע

  העוגיות/העוגות טריות. 
  באיכות כמו שהוגשו בטעימות.

החל מהאירוע  
  5 -ה

  שðתי 

 
  
  
  

  
   

 ____________________   ____________________________   _______________________  
  חתימה וחותמת המציע   שם מלא של החותם בשם המציע        תאריך 
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    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

  ביטוחים אישור קיום   - ט'ðספח 

  )______/___/___( הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף  פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה  וחריגיה. יחד עם זאת,  

  שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  האישור מבקש מעמד  העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור

    :שם  :שם
  נדל"ן ☐
  שירותים  ☒
  אספקת מוצרים☒
  אחר: ______ ☐
  

  
  משכיר☐
  שוכר☐
  זכיין☐
  קבלני משנה☐
  מזמין שירותים☒
  מזמין מוצרים ☒
  אחר: ______ ☐
  

  ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ. 

  :מען  :מען

 
  סוג הביטוח 

  
 גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
  ביטוח 
  

מספר 
  הפוליסה 

נוסח ומהדורת  
  הפוליסה 

תאריך  
  תחילה

תאריך  
  סיום

  בתוקף  נוספים כיסויים  גבול האחריות/ סכום ביטוח 
  יש לציין קוד כיסוי    מטבע  סכום

  רכוש 
  

  כיסוי רעידת אדמה 316            
  כיסוי בגין נזקי טבע  313
  כיסוי גניבה, פריצה ושוד 314
לטובת    309 תחלוף  על  ויתור 

  מבקש האישור
  ראשוניות  328

              
              
              

 קבלנים וקבלני משנה 307  ₪   4,000,000          צד ג' 
  כיסוי לתביעות המל"ל  315
מעשי    321 בגין  נוסף  מבוטח 

המבוטח   מחדלי  מבקש    – ו/או 
  האישור

מבקש האישור מוגדר כצד    322
  ג'  

  אחריות צולבת 302
  ראשוניות  328
לטובת    309 תחלוף  על  ויתור 

  מבקש האישור
  

וייחשב    319  ₪   20,000,000          אחריות מעבידים היה  נוסף  מבוטח 
מעובדי  מי  של  כמעבידם 

  מבקש האישור  –המבוטח 
  ראשוניות  328
לטובת    309 תחלוף  על  ויתור 

  מבקש האישור
  

  הרחב שיפוי   304  ₪   4,000,000          אחריות המוצר
  אחריות צולבת 302
  ראשוניות  328
  חודשים   12  – תקופת גילוי    332

רטרואקטיבי:   תאריך 
 ____________  

לטובת    309 תחלוף  על  ויתור 
  מבקש האישור
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  פירוט הנכסים המבוטחים

  תיאור הנכס (לדוגמא: מספר רישוי/כתובת)   סוג הנכס (לדוגמא: רכב/נדל"ן)

    

    

    

  
  ביטול/שינוי הפוליסה 

  בדבר השינוי או הביטול.   האישור  למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום   30ייכנס לתוקף אלא    לא  , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח  פוליסת  שלביטול    או  שינוי

 
  חתימת האישור 

  המבטח:
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    8/2022מכרז פומבי מס' הס' 

  אוðיברסיטת תל אביב להספקת כיבוד לתוכðית "אוðיברסיטה בעם" ב 

  ' ðספח י
 ðת רכש דוגמת הזמ  

  
  

  
 


