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 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

 

 כללי  .1

ת מערך השגחה בבחינות הפעלהגשת הצעות ל את(, מזמין בז"המרכזאו " "המזמין)להלן: " המרכז האקדמי לב

 ים להלן: בשטחי המזמין המפורט )להלן: "השירותים"( בבחינות לרבות הדרכה והפעלת משגיחים המרכזבקמפוסי 

  גבעת מרדכי, ירושלים )להלן: "מכון לב"(21ברחוב הוועד הלאומי  –קמפוס לב , 

  גבעת שאול, ירושלים )להלן: "מכון טל"( 7-11ברחוב בית הדפוס  –טל קמפוס , 

  להלן: "לוסטיג"( רמת גן 187רחוב אלוף דוד ברחוב  –קמפוס לוסטיג( 

  רחוב בר כוכבא(, בני ברק )להלן: "מבחר"( )פינת 2ע בן נון שיהוברחוב  –קמפוס מבח"ר 

למתן שירותים )להלן:  בהסכםהשירותים המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז וכאמור מפרט ל כמפורט בנספח והכ

יתר ההסכם ועם יחד  ה"(, המהווציע )"מסמך בלהזמנה זו הצעת המכמו כן מצורפים  .על נספחיו "(ההסכם"

  .)להלן: "מסמכי המכרז"( הצעותאת מסמכי ההזמנה להציע המסמכים 

 

ותקנות חובת המכרזים  1992-הזמנה זו מהווה מכרז פומבי ויחולו עליה הוראות חוק חובת המכרזים התשע"ב 1.1

 .2010-)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע

 בנוסח המצורף בהסכםתהיה )להלן: "נותן השירותים"(,  ת המזמין עם המציע שהצעתו תיבחר,התקשרו 1.2

תהא התקשרות של קבלן עצמאי ולקוח ובשום שלב לא יתקיימו  בהסכםההתקשרות "(. "מסמך גלהזמנה זו )

  .המזמיןיחסי עובד מעביד בין נותן השירותים ו/או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו, לבין 

 ן"(. המזמי)להלן: "תקופת ההתקשרות חודשים 36עד  תהא לתקופה שלתקופת ההתקשרות עם נותן השירותים  1.3

)כל אחת מהתקופות חודשים כל אחת,  12 עד , לשתי תקופות נוספות שלתקופת ההתקשרותלהאריך  רשאי יהא

המצ"ב למסמכי  ההסכםשנים, הכל בהתאם להוראות  חמשנה להלן: "תקופת האופציה"( עד לסך לעיל תהיי

 המכרז.

רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לשנותו ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או מסיבות ארגוניות,  המזמין 1.4

הבלעדי וללא צורך  ושיקול דעתתקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי 

 , ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.ובנימוק החלטת

פנות וכי המזמין יהיה רשאי ל למתן השירותיםכמו כן מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר 1.5 

 .ןחלקבאו בכללותם ו/הנ"ל  מעת לעת לספקים אחרים לשם קבלת השירותים

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז. יום מראש 30ההתקשרות בהודעה של את  להפסיקיוכל  זמיןהמ 1.6

 

קבלן עצמאי ולא ייחשב כהצעות )להלן: "נותן השירותים"( המי שייבחר לספק שירותים על פי המכרז לקבלת  1.7

יע המזמין מבהיר כי המצ. ןיתקיימו יחסי עובד מעביד בינו או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו לבין המזמי
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הזוכה אינו עובד המזמין ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת, המציע הזוכה לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת 

לא המזמין,  מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי המזמין, המציע הזוכה לא ישתלב בהיררכיה של המזמין, 

פעולות ביצוע של המזמין, לא יציג עצמו ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמין ולא יהיה מעורב ב

לא ייהנה משירותים מנהליים של מול גורמי חוץ כעובד המזמין אלא כפועל מטעם המזמין, המציע הזוכה 

 .באופן עצמאי ממשרדו השירותיםויבצע את  המזמין

ולא  זמיןלמ םשירותי, ישמש למתן םהשירותימתן  המשגיחים ייחשפו אליו במסגרתכי מידע אשר  בזאת מובהר 1.8

  .גורם שלישי אם יידרשמו מזמיןובכתב מהמראש שימוש אחר אלא באישור מפורש  כליותר בו 

על ידי המציע למרכז יובהר כי מכרז זה נועד לצורך קבלת שירותי השגחה בבחינות כמוצר מוגמר אשר יסופק  1.9

מערך השגחה בבחינות, יובהר כי הפעלת עוד הזוכה ואין מדובר במכרז לצורך השמת כוח אדם במכללה. 

לרבות הדרכת והפעלת   המרכזהשגחה בבחינות של  ךמשמעותו, במסמכי המכרז על נספחיהם, ניהול מער

 המשגיחים.

נוסף לאחריותו של נותן השירותים לפי כל דין ובהתאם למסמכי המכרז על נספחיהם, במקרה של ליקוי במתן  1.10

)מסמך להסכם  ה' נספחפיצוי מוסכם בהתאם ל, ישלם נותן השירותים למזמין ידי נותן השירותיםהשירותים על 

ידוע , כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הג' למסמכי המכרז(

 במועד הגשת הצעת נותן השירותים.

 להלן טבלת ריכוז התאריכים במסגרת הליכי המכרז: 1.11 

 

במקרה של סתירה בין התאריכים המופיעים בסעיף זה לבין תאריכים אחרים המופיעים במסמכי המכרז  1.12

 קובעים התאריכים המופיעים בסעיף זה.

המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת  1.13

 ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.

 03.11.2016ראשון ה' חשוון יום  פרסום

 13.11.2016ב חשוון "ראשון ייום  למתן הודעה על השתתפות במכרזמועד אחרון 

 13.11.2016ב חשוון "ראשון ייום  לשאלות הבהרהמועד אחרון 

 12:00עד השעה  20.11.2016ט חשוון "שון יראיום  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז 

 20.01.2016 וערבות הצעה תוקף הצעה 
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 תפות במכרזהודעה בדבר השת .2

באמצעות , הודעה בדבר השתתפותו במכרז למזמיןנדרש לשלוח מציע אשר יהיה מעוניין להשתתף במכרז  2.1

הנ"ל  ההודעהיש לוודא קבלת . 13.11.2016ב חשוון "ראשון ייום עד ליום , Michrazim@jct.ac.il דוא"ל:

  .02-6751096/101בטלפון או  נשלחה במיילאשר 

  :את בדבר השתתפותם במכרז תכלולציעים הודעת המ 2.2

 ;שם המציע ומס' זיהויו עפ"י דין 2.2.1

 )דוא"ל וטלפון(; שם איש קשר ותפקידו ודרכי ההתקשרות עימו 2.2.2

 הודעה כי המציע מעוניין להשתתף במכרז זה למתן שירותי השגחה בבחינות. 2.2.3

לעיל, לא יוכל  2.1ף במכרז תגיע לאחר המועד האחרון הקבוע לכך בסעימציע אשר הודעתו בדבר השתתפותו  2.3

 להשתתף במכרז.

 ובלבד שטרם חלף. 2.1לדחות המועד הקבוע בסעיף המזמין שומר לעצמו את הזכות  2.4

 

 תנאי סף  .3

  :תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר כל אחר בעצמומציע שימלא שאי להגיש הצעה ר

 

המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד  3.1

יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי המציע  .האחרון להגשת ההצעות

, בנוסח המפורט באישור המציע הרצ"ב אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע דין, וכן

 למסמך א'.

קיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום מהמציע  3.2

 ים לפי החוק הנ"לעל המציע להמציא את כל האישורים הנדרש .1976 –והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

ולחתום על תצהיר המצ"ב , 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו עסקאות גופים ציבורים )אכיפת ניהול 

 .א' ךלמסמ 'בכנספח 

השנים שקדמו למועד האחרון  שכי הוא וכן בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלו תצהיר להצעתו יצרףהמציע  3.3

  כנספח ב'. הכול בהתאם לנוסח המצורף בעבירות שיש עמן קלוןקי העבודה, ה, בעבירות על חוהצעהלהגשת 

 .'א ךלמסמ

יצרף  המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או לא נמצא בעריכת הסדר עם נושיו. 3.4

 . א' ךלמסמ בנספח ב'המציע אישור חתום כמפורט 
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 2כמפורט בסעיף ) עד למועד האחרון הקבוע בהזמנה למכרזהשתתפות במכרז בדבר כוונתו להודעה שלח המציע  3.5

 .(לעיל

או ו/ במשרד החינוךו/או  בהפעלת מערכי השגחה בבחינות במוסדות להשכלה גבוההבעל ניסיון המציע  3.6

-ו 2014, 2013 :שניםהשלוש השגחה שנתיות בסה"כ, בכל אחת משעות  20,000בהיקף של לפחות  ,במה"ט

לעניין זה משמעו ניהול מערך השגחה לרבות הדרכה והפעלת משגיחים.  בבחינות הפעלת מערך השגחה. 2015

שעות את היקף  א' ךלמסמ ג'כנספח המצ"ב נספח ניסיון המציע יציין על גבי המציע זה תנאי האמור בלהוכחת 

   .כמפורט שםרוט רשימת לקוחות פייצרף וכן  2015 -ו 2014, 2013ההשגחה בכל אחת מהשנים 

שגילם  משגיחי בחינות פעילים 150לפחות לפחות, סניף אחד פעיל בעיר ירושלים בו מועסקים  ,לרשות המציע  3.7

 נספח ג'את מסמך ניסיון המציע המצ"ב כ המציע צורך הוכחת האמור בתנאי זה ימלא ל. 25אינו למטה מגיל 

 .למסמך א'

ובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי על כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עלהצעתו תצהיר יצרף המציע  3.8

הרלוונטיים לענף  לרבות בהתאם לחוק להגברת האכיפה ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים 

ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק והפרשות סוציאליות כדין, בהתאם  2011-של דיני העבודה, התשע"ב

 .'אךלמסמ  ד'כנספח  לנוסח המצורף 

 .א'ךלמסמה' כנספח להצעתו אישור רו"ח על תשלומים לעובדים, בהתאם לנוסח המצורף יצרף המציע  3.9

ובו התחייבות לתשלום זכויות סוציאליות  אצלו החתימה /מורשילהצעתו נוסח חתום בידי מורשהיצרף המציע   3.10

 . א'ך למסמ ו'כנספח לעובדיו בהתאם לנוסח המצורף 

בכל )לא כולל מע"מ(  מהפעלת מערכי השגחה בבחינות  1,500,000₪ -מור כספי שנתי שלא יפחת מחזלמציע  3.11

בהתאם לנוסח יצרף להצעתו אישור רו"ח בדבר היקף המחזור השנתי המציע . 2015 -ו 2014, 2013השנים מאחת 

 .א' ךלמסמ ז'כנספח  המצורף

, א' ךלמסמ ח'כנספח וטונומית ובלתי מותנית בהתאם לנוסח המצ"ב להצעתו ערבות בנקאית א יצרףהמציע  3.12

ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות  60-תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ל , שתהא₪ 10,000ל בסך ש

הבלעדי, את המועד להגשת ההצעות, יהיה על  ו, לפי שיקול דעתןאריך המזמיי"(. במקרה בו ערבות הצעה)"

 ע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית בהתאם לדרישת המזמין, ככל שתהיה כזו, כתנאי לדיון בהצעתו.המצי

אצל להצעתו פרוטוקול שאלות הבהרה, ככל שהופץ בידי המזמין, חתום על ידי מורשי החתימה יצרף המציע  3.13

מורשי החתימה תחשב כהסכמת המציע למובהר בפרוטוקול והוא יהווה חלק בלתי נפרד  המציע. חתימת

 . ממסמכי המכרז

המזמין רשאי, אך לא חייב, לבקש פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת  3.14

השלמת  כל שישנם,אישורים ו/או רישיונות הדרושים לצורך אספקת שירותי השגחה בבחינות, כהצעתו, לרבות 

פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידי המציע אצל צדדים 

 שלישיים, לרבות הממליצים.
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 לרבות) מטעמו המסמכים המוגשים בכל( פ"ח' מס: לדוגמא) המזהה המספר כי לוודא המציע על: לב לתשומת

 לצרף המציע על, המזהה במספר התאמה שאין אם וככל. זהה יהיה'( וכד סהמ רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת

 .ההתאמה-אי בדבר לכך הרשויות המוסמכות מטעם הסבר/  אישור

 

    אמות מידה  .4

 להלן אמות המידה לבחינת הצעת המציע בידי וועדת המכרזים של המזמין: 4.1

 להלן פירוט הניקוד ברכיב זה: . רכיב האיכות - 15% .א

-2013במהלך השנים  במוסדות להשכלה גבוהה במתן שרותי השגחההמציע  ניסיון 5% (1)

2015 .  

 .והמלצות מלקוחות קודמים של המציע, לרבות חוו"ד המרכזחוות דעת  8%  (2)

יזכה במלוא הניקוד,  ,בשנה החולפת שעות השגחה שנתיות 30,000היקף שעות מעל  2% (3)

 . ומתחת לזה יתקבל ניקוד באופן יחסי

 גובה הצעת מחיר  - 85% .ב

אך לא חייב, להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים , בדיקת ההצעות תתבצע על ידי המזמין, אשר יהיה רשאי 4.2

 מטעמה.

לעיל,  4.1איכותית האמורה בסעיף קטן ועדת המכרזים תהיה רשאית להתחשב במסגרת בדיקת אמת המידה ה 4.3

לרבות לקוחות קודמים אשר יפורטו בחוות דעת לקוחות אחרים של המציע בניסיון קודם של המרכז עצמו, גם 

התנהלות המציע בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות וכן ב( ניסיון המציעעל גבי נספח ג' למסמך א' )

 ו/או תלונה נגד המציע בעניין זה. קיומה של חוות דעת שלילית

 

 שיטת שקלול הצעות ובחירת ההצעה הזוכה  .5

כל הצעה תקבל נקודות בסעיף האיכות על פי אמות המידה שפורטו לעיל ובאופן מצטבר עד לסך : האיכות ניקוד 5.1

יקוד נ נקודות של 15 לומתוך סך הכנקודות  10–הצעה אשר ציון האיכות שלה יפחת מ נקודות סך הכל.  15של 

 לעיל, תיפסל ולא תעבור לשלב בחירת ההצעה הזוכה. 4האיכות )להלן: "ציון האיכות המזערי"(, כמפורט בסעיף 

ותעבור את  : ההצעה הכספית המטיבה ביותר, אשר תעמוד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרזגובה הצעת מחיר 5.2

 צעות ידורגו ביחס אליה., תקבל את מלוא הנקודות בסרגל העלות ושאר ההציון האיכות המזערי

 המחיר הצעת וניקוד האיכות ניקוד של בסיכום הנקודות מירב את תקבל אשר הצעהבהמרכז יהא רשאי לבחור  5.3

 .שלהלן או לא לבחור באף הצעה ולבטל המכרז 12כמובא בסעיף או לקיים הליך של מו"מ 
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 תהיה לפי הנוסחה להלן: בחירת ההצעה הזוכה  5.4

במוסדות  ניסיון המציענקודות בגין  5עד (+ )כסה"כ התמורה לכתב הכמויותהתמורה שהוצעה נקודות בגין  85עד ) 

היקף נקודות ממוצע  2עד )+  (נקודות בגין ממוצע חוות דעת לקוחות 8עד ( + ) 2013-2015להשכלה גבוהה בין השנים 

 שעות השגחה(.של שנתי 

 

 

 הליך הבהרות  .6

קיימת סתירה בין סעיפים שונים במסמכי המכרז, לפנות במועדים הקבועים להלן, בבקשה  על מציע הסבור כי 6.1

 להבהרה. 

 באמצעות דוא"ל:שאלות או בקשות להבהרות בקשר למסמכי המכרז יש להפנות בכתב למזמין,  6.2

Michrazim@jct.ac.il או  ש לוודא קבלת פניה שנשלחה במייל. י13.11.2016ב חשוון "ראשון י, עד ליום

 . 02-6751096/101ן בטלפו

ל שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא עניינית. אם יחליט המזמין עהמזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לענות  6.3

 .המכרז כי יש מקום לענות על השאלה, הוא יעשה כן בפרוטוקול כתוב שיופץ לכל משתתפי

ין, כשהוא חתום על ידי מורשי על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל שהופץ בידי המזמ 6.4

 והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכים המקוריים של המכרז.  -החתימה אצלו 

 

 ותהגשת ההצעאופן  .7

מובהר בזאת כי המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל סוג ומין שהוא, במסמכי המכרז,  7.1

 רתו.לרבות כל הבהרה שפורסמה במסג

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי  7.2

 והם אף עלולים לגרום לפסילת ההצעה. –תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת 

קיימות תנאי הסף ו/או כל המזמין רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו להן המסמכים הדרושים להוכחת הת 7.3

 מסמך אחר הנדרש לצירוף. 

על ג' ך א' ומסמך "הצעת המציע", ולצרף אליה את מסמ -אך ורק על גבי מסמך ב'  ת המחיר יש להגישאת הצע 7.4

נספחיהם, וכן לצרף המסמכים שעל המציעים לצרף להצעתם כמפורט במסמכי המכרז, והמופיעים בין היתר 

חתומים  כל המסמכים והנספחיםלהצעה" שלהלן, לרבות הערבות הבנקאית, כש "רשימת מסמכים שיש לצרףב

", ללא ציון להפעלת מערך השגחה בבחינותוזאת במעטפה שעליה יירשם "הצעה  על ידי המציע בכל עמוד ועמוד, 

 , באופן הבא:סימני זיהוי של המציע
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הטפסים, האישורים וכן אחת יאוגדו לחוברת הצעת המציע, בצירוף יתר מסמכי המכרז על נספחיהם, 7.4.1

 .להצעתם כמפורט במסמכי המכרז והמסמכים שעל המציעים לצרף

המציע יצרף להצעתו את נוסח "הסכם למתן שירותים" המצורף למסמכי מכרז זה )מסמך ג'( כשהוא חתום על  7.5

 ידי מורשי החתימה מטעמו.

דכי , גבעת מר21יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמין ברחוב הועד הלאומי  מעטפת ההצעהאת  7.6

ט "ראשון י לא יאוחר מיוםירושלים, בקמפוס מכון לב, בנין המנהלה, לשכת מנכ"ל, במעטפה סגורה וחתומה, 

עם הגשת ההצעה יקבל המציע מהמזמין אישור על הגשת ההצעה המציין . 12:00עד השעה  20.11.2016חשוון 

 את מועד ההגשה. על המציע לשמור את האישור עד לסיומם המוחלט של כל הליכי המכרז. 

 שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון כלל. הצעה  7.7

לצורך מכרז זה, רק הכנסה פיזית של ההצעה לתיבת המכרזים כאמור וקבלת אישור נציג המזמין אודות המועד  7.8

 והשעה בה הוכנסה ההצעה לתוך תיבת המכרזים, תיחשב כהגשת ההצעה.

ישראל ו/או בכל דרך אחרת שאינה הכנסה פיזית של ההצעה  הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני, או בדואר 7.9

לתוך תיבת המכרזים של המזמין עד המועד והשעה  לעיל, לא תובא לדיון. עצם משלוח ההצעה אינה מהווה 

 מסירה כשלעצמה, אלא אם ההצעה הוכנסה לתיבת המכרזים כמפורט בהליך זה.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .8

 את המסמכים הבאים:על המציע לצרף להצעתו  8.1

 תעודת רישום תאגיד..1 

אישור תקף בדבר ניהול ספרים, וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול .2 

 .1976 –חשבונות ותשלום מס(, תשל"ו 

 עו"ד בדבר מורשי החתימה, בהתאם לנוסח "אישור המציע" הרצ"ב למסמך א'.אישור מאומת על ידי רו"ח/.3 

תצהיר המציע על אי הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ואי הרשעה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק .4 

 .למסמך א' ב'כנספח חתום כדין, בנוסח המצורף  -

 למסמך א'.  כנספח ג'בנוסח המצ"ב  תצהיר בדבר ניסיון המציע.5 

 ד'כנספח תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש, בנוסח המצ"ב .6 

 למסמך א'.

 כרז.למסמכי המה' כנספח אישור רו"ח על תשלומים לעובדים, בהתאם לנוסח המצורף .7 

ובו התחייבות לתשלום זכויות סוציאליות לעובדיו  אצלו החתימה /מורשיחתום בידי מורשהתצהיר המציע, .8 

 למסמכי המכרז. ו'כנספח בהתאם לנוסח המצורף 
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 למסמך א'. 'זכנספח בנוסח המצ"ב היקף מחזור שנתי מהפעלת מערכי השגחה בבחינות אישור רו"ח לעניין .9 

 למסמך א'. כנספח ח'בנוסח המצ"ב  ,3.12פי הנדרש בסעיף  ערבות בנקאית אוטונומית על.10 

 רה שניתנו.עותק חתום על ידי המציע של כל תשובות ההבה.11 

המזמין רשאי, אך לא חייב, לבקש פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת .ב 

הצעתו, לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידי 

 המציע אצל צדדים שלישיים, לרבות הממליצים.

או כל  רישיוןיב, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשאי, אך לא חי המזמין.ג 

, ובלבד ותוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידמזמין נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל ל

ן שנקבע שיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרוישכל מסמך, אישור, היתר, ר

 במכרז זה להגשת ההצעות.

 כי סברה אם, לעיל אלה המפורטים על חלופיים או נוספים מסמכים המציען מ לדרוש רשאית המכרזים ועדת.ד 

הדרושים לצורך אספקת שירותי  ובכלל זה אישורים ו/או רישיונות במכרז ההכרעה לשם לה דרוש הדבר

 .השגחה בבחינות

 

 מבנה הצעת המחיר  .9

 .כמפורט במסמך ב'" המציעצעת מחיר בנוסח "הצעת המציע יגיש ה 9.1

שהמציע מבקש לקבל, לרבות כל  לשעת עבודת משגיח הסופית, כולל את סך התמורה המחיר שאותו יציע המציע 9.2

, לא כולל המצ"ב לה, בגין מתן השירותים ולהסכםשיידרשו מהמציע בהתאם להזמנה זו  העלויותההוצאות ו/או 

ליום  איש קשרשיעמוד בקשר שוטף עם המזמין ועלויות איש הקשר את עלויות , הצעת המחיר תכלול. מע"מ

מיון והכשרה טרם תחילת עלויות כן תכלול הצעת המחיר בחינות, הכל כמפורט בהסכם ובמפרט השירותים. 

הוצאות ביטוח, רישיונות, אישורים, היתרים, שכר לרבות הוצאות נסיעה והפרשות  ,מרכזבמתן השירותים 

וכל הזכויות המגיעות לעובדי המציע על פי כל דין, הסכם קיבוצי וצו הרחבה החלים בענף  אליות לעובדיםסוצי

ו/או לפי הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי העלות המוצעת כוללת גם את מלוא התנאים הסוציאליים על פי 

י הבראה, דמי חגים, עלות התשלום עבור השעות הנוספות כחוק, תוספת ותק, הפרשות פנסיוניות, דמחוק, 

וכן  ,הכשרות נדרשות, עלות חפיפות במשימות שיידרשו, עלות פיקוח ובקרה מצד החברה, רווח סביר של המציע

  כל מס ישיר או עקיף, לא כולל מע"מ.

ובמסמכי  המצורף כמסמך ג' בהסכםהתמורה לנותן השירותים שהצעתו תזכה במכרז תשולם בהתאם למפורט  9.3

 .לב למפרט השירותיםובשים  המכרז

בעתיד בהתאם להוראות כל דין,  ותעודכןהינה סופית  מסמך ב'המצורפת על גבי  צעת המחירהלמען הסר ספק,  9.4

  ., ככל שיהיולרבות עדכוני שכר ותוספות בצווי ההרחבה הרלוונטיים

בור מתן למציע הזוכה יהא עפ"י התשלום השעתי המוצע בהצעה הזוכה ע המרכזהתשלום החודשי שישלם  9.5

לפי דיווח חודשי   קלנדרי חודש בכל שסיפק נותן השירותים בפועלהשירותים, בהתאם למכפלת שעות השירות 

   ויאושר ע"י נציג המזמין. מרכזלשוטף שיעביר 
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מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין, ויתווסף אליה מס ערך מוסף כשיעורו ביום  9.6

 , ככל שהתשלום מחויב במע"מ.הוצאת החשבונית

 ימים כמוגדר בחוזה. 30התשלום לזוכה ייעשה בתנאי תשלום שוטף +  9.7

בהתאם  לנותן השירותיםמן התשלום החודשי  סכומים המזמין שומר לעצמו את הזכות להפחית ו/ או לקזז 9.8

במפרט השירותים לא יעמוד  תן השירותיםונובמידה , להסכם )מסמך ג' למסמכי המכרז( 'הבנספח למפורט 

 . הסכם הבתנאי ו למסמך א' כנספח א'המצ"ב 

ויותיו של עובדי מובהר בזה כי המזמין רשאי לפסול הצעה אשר לפי שיקול דעתו של המזמין עלולה לפגוע בזכ 9.9

 .2011 -בין היתר כמפורט בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב ,המציע

 

 

 תוקף ההצעה .11

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  120מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך  10.1

יהיה המזמין רשאי  -זור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמין וטרם הודעת הזכייה במידה והמציע יח 10.2

 לחלט את ערבות ההצעה לטובתו. 

 

 ניהול משא ומתן .11

ו/או לקיים לאור מורכבות השירותים הנדרשים בהתאם למפרט, המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ  11.1

בדרך של  -לרבות  ו בתנאי הסף וכן בניקוד האיכות המזעריעם המציעים השונים אשר עמדהליך תחרותי נוסף 

 בהתאם למפורט להלן:ו עדיפנייה לקבלת הצעות סופיות, והכל על פי שיקול דעתו הבל

היה וינוהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות, במסגרתו יהיו המציעים רשאים להגיש   11.2

ות, ללא זיהוי שמי, לתוך תיבת המכרזים עד למועד שיקבע על ידי הצעות כספיות סופיות, במעטפות סגור

 -. ככל שלא תוגש הצעה סופית עד למועד שייקבע על ידי המזמין, תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע המרכז

 הצעתו הסופית.

 עים.לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המצי 11.3

המזמין יבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של המציעים, ולאחר שקלול  11.4

ציון האיכות, ייתן החלטתו; המזמין רשאי להחליט על בחירת ההצעה המיטיבה עמו ביותר או להחליט שלא 

 לבחור כל הצעה שהיא ולבטל המכרז.
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  לאחר הזכייה .12

זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמין על ההסכם עמו ועד  הודיע המזמין למציע על 12.1

 בכלל.

בהסכם המצ"ב , כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע המציעיםידוע ומוסכם על  12.2

את ככל שישנן הסתייגויות בקשר עם ההסכם המציעים מתבקשים לציין ז מסמך ג' למכרז, לרבות בנספחיו.כ

 לעיל. 6כקבוע בסעיף במסגרת הליך ההבהרות 

 או כלשהי לבחור בהצעה שלא מהצעת המציע, או בחלק רק המזמין רשאי לבחור מובהר כי ספק הסר למען 12.3

אחר למתן השירותים,  עם להתקשר או חדש מכרז לערוך או/ו להרחיבו או/ו לצמצמו או/ו המכרז את לבטל

 המזמין. והמוחלט של  הבלעדי דעתו לפי שיקול

כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי בעלי זכות חתימה בהתאם  12.4

כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או אדם כלשהו אצל  לנהלים המקובלים אצל המזמין.

 לא יחייבוהו באופן כלשהו. -המזמין 

 לק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו ח 12.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הזוכה במכרז יהיה להמציא למזמין את המסמכים הבאים, תוך לא יאוחר  12.6

 ימים ממועד מתן ההודעה על הזכייה: 7-מ

 .להסכם א'כנספח חתום על ידי מבטח, בנוסח המצ"ב עריכת ביטוח אישור  .1

 אלף )ובמילים: שלושים ₪ 30,000"( בסך של לפחות ערבות ביצועעדם )"ערבות למתן השירותים במו .2

(, שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על החוזה, ותהא תקפה שקלים חדשים

 ב'כנספח לפי ההסכם, בנוסח המצורף לתום תקופת ההתקשרות  דמיום קבלת הודעת הזכייה וע

 להסכם. 

ו/או הזוכה לא צירף ערבות  הגשת ההצעהצירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד  , עלחתום חוזההוגש לא  12.7

יהא המזמין רשאי לחלט את הערבות  –חתומה ואישור קיום ביטוח במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם 

הבנקאית שצורפה להצעתו ולבטל את זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמין על פי כל 

 ין.ד

רק עם התקבל מלוא המסמכים האמורים לעיל, תוחזר לזוכה הערבות הבנקאית שהוגשה יחד עם הצעתו  12.8

 , כאמור לעיל. ()"ערבות הצעה"

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, בנסיבות שבהן חזר בו מציע מהצעתו  12.9

אישור עריכת ביטוח תוך  ערבות ביצוע או לא המציאלאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע 

סירב או שאין ביכולתו למלא כל דרישה אחרת שבה הוא  ימים ממועד הודעת הזכייה או בנסיבות בהן שבעה

הערבות כמסמך ג'. ובכלל זה בהסכם המצורף  הםהמכרז על נספחיבמסמכי מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו, 

ם עם ת ההסכתוחזר למציעים שלא זכו במכרז לאחר סיום הליכי המכרז או עם פקיעת הערבות או עם חתימ
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ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכות תוקף הערבות, כל עוד לא  ניהם.יהזוכה במכרז, לפי המוקדם מב

 התקבלה החלטה בדבר זהות הזוכה במכרז.

מציע אשר הצעתו תזכה במכרז יישא באחריות כוללת לספק למזמין מלוא השירותים הנדרשים במפרט,  12.10

 .תקופות האופציהמין מעת לעת, במהלך כל תקופת ההתקשרות, לרבות במועדים ובזמנים שיקבעו ע"י המז

 תקופת ניסיון 12.11

למרות האמור לעיל, שלושת החודשים הראשונים ממועד חתימת המזמינה על ההסכם עם המציע  12.11.1

 הזוכה תחשב כתקופת ניסיון, במהלכה תיבדק יכולת נותן השירותים לעמוד בכל תנאי החוזה.

הבלעדי, כמובהר  וההתקשרות, במהלך תקופת הניסיון, לפי שיקול דעת הא רשאי לבטל אתי ןהמזמי 12.11.2

בהסכם וללא כל פיצוי לנותן השירותים על הביטול. לנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה 

 ו/או דרישה בעניין זה.  

ל הזוכה לא תצא לפועל מכהמציע שההתקשרות עם או הזוכה  המציע זכייתהודעת במקרה של ביטול  12.11.3

בכל שלב שהוא עד תום תקופת הניסיון כאמור במקרה של ביטול ההתקשרות עימו  או סיבה שהיא

, וככל שיוסכמו "(הכשיר השני)להלן: " לפנות למציע השני הטוב ביותררשאי  ןא המזמייה, לעיל

תנאי ההתקשרות בהתאם להצעת אותו המציע כפי שהוגשה במכרז זה, יהיה רשאי המזמין להתקשר 

בוטלה גם זכיית לא התקבלה הסכמת הכשיר השני או במקרה בו . מכרז זהמסמכי התאם לב עמו

רשאי  ןהא המזמייהכשיר השני כאמור או שההתקשרות עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא, 

ולהתקשר עימו בהתאם  מציע השלישי שהצעתו נוקדה כגבוהה ביותר ככשיר שלישילהכריז על ה

 לאה., וכן הלמסמכי מכרז זה

 

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .13

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטל זכות לעצמו את  המזמין שומר

 

 המזמין. ידי על שהוקצב הזמן פרק ההסכם תוך על חתם לא המציע 13.1

 בהצעתו. לו התחייב הזמנים בלוח מתן השירותיםלתחילת  בהתחייבויותיו עמד לא המציע 13.2

 היה תוכנה, אשר המציע )כגון מידע ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו עמו(, ההצעה, או על מידע קיבל המזמין 13.3

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע

 לוחות הזמנים שנדרשו. פי על למתן השירותים במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים 13.4

בהקשר  או על בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא יובהר כי המזמין 13.5

 זכייה שבוטלה. להודעת
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  המכרז ביטול .14

 את לבטל הזכות את ולעצמ שומר ןהמזמי, דין י"עפ המכרז הליך את לבטל ןרשאי המזמי בו אחר מקרה לכל בנוסף

 : כאשר, המכרז הליך

 . ועומדות בציון האיכות המזערי כמפורט במכרז הסף נאית כל על עונות פחות או הצעות שתי רק 14.1

 . הזוכה ההצעה בבחירת או, בניהולו, במסמכיו, המכרז בהליך פגם שהתקיים מצאה וועדת מכרזים 14.2

, ההצעות פתיחת לאחר או/ו ההבהרה שאלות לאור או/ו המכרז מסמכי פרסום לאחר, לוועדת מכרזים התברר 14.3

 או מהמפרט מהותיים נתונים שהושמטו או, במסמכים המפורטות רישותבד או מהותית במפרט טעות שנפלה

 . חלקיים או, שגויים נתונים בוססו על שאלה או, המכרז הליך ממסמכי

 . המכרז את ביטול, וועדת מכרזים לדעת, המצדיק באופן, ןהמזמי צרכי השתנו או, בנסיבות שינוי חל 14.4

 או עסקי הגבל המהווה באופן פעלו או, מחירים או צעותה תאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש 14.5

 . המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה

 כל או/ו באוצר הכללי החשב שעורך מרכזי במכרז להשתתף על מנת המכרז רשאית לבטל את וועדת מכרזים 14.6

 .המדינה של מרכזית רשות

, המכרז לביטול בקשר כלשהו למציע פיצוי כל מתשלום פטורה היהי ןהמזמי, לעיל המפורטות בנסיבות כי מובהר 

והגשת  השתתפות במכרז ו/או הכנת לצורך המציע או/ו המשתתף במכרז שהוציא ההוצאות בגין, רק לא אך, לרבות

 .צפויים או/ו עתידיים רווחים אובדן או/ו הצעתו

 

 עיון במסמכי המכרז .15

רז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכ 15.1

)ו( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד  38, בהתאם לקבוע בתקנה ₪ 500תמורת תשלום בסך 

 .ובהתאם להלכה הפסוקה 2010–תש"עהלהשכלה גבוהה(, 

(, שלדעתו "חלקים סודיים: "מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן 15.2

אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים, יסמן את 

משמעי, בכל מקרה, פרטי ההצעה הכספית הזוכה לא יהוו -החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד

 סוד מסחרי או סוד עסקי.

ס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, מציע שלא סימן חלקים בטופ 15.3

 אם יוכרז כזוכה במכרז. 

בהצעה ייחשבו כסודיים גם בהצעותיהם של ים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים סימון חלקים בהצעה כסודי 15.4

 מציעים האחרים.המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות ה
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופית בדבר מתן זכות עיון למציעים והיקפה הינו של  15.5

 ועדת המכרזים. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.  15.6

 

 מכרז והחוזההיררכיה בין ה .16

החוזה המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת  16.1

 החוזה המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את זה.

 בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. 16.2

 יתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה.בנסיבות שבהן לא נ 16.3

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר, משמעם גם  16.4

 בלשון נקבה ולהיפך.

 סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים. 16.5

 

 עדת המכרזיםוסמכויות ו .17

 אצל המזמין. המוסמכת המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה בחירת ההצעה בדבר החלטה 17.1

פה להצעה, כולה או -ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל 17.2

הוגן על המציעים -ניק לו יתרון בלתימקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להע

 האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים המתייחסים עדת וול 17.3

 לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.

וקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו בהצעה או להבליג על עדת המכרזים רשאית, מנימוו 17.4

הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים  בהתאם לשיקול דעתה המותר על 

 פי כל דין.

כי מדובר  לב או הצעה שמניתוח שלה עולה-עדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תוםוו 17.5

 בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים ברורים ומוצקים.
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 ממלאת שאינה הצעה משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול 17.6

של המכרז או הצעה שהתברר כי אינה תואמת את צרכי המזמין, לרבות ב במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר

 כללית. כדאית איננה ההצעה כי או/כלפי המזמין ו/או כלפי עובדיו ו בהתחייבויותיו יעמוד חשש כי המציע לא

המציעים, והמציע ן ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי מ 17.7

ידי ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות  מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על

 אישור רו"ח, אישורי בנקים ודו"חות כספיים.

עדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לשנותו ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או מסיבות וו 17.8

ל דעתה הבלעדי ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקו

 וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

או  השונים אשר עמדו בתנאי הסף לנהל מו"מ עם המציעיםועדת מכרזים רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי  17.9

 לקיים עימם הליך תחרותי נוסף.

ע"י בעלי זכות חתימה כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים  17.10

 בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין. 

 

 סבירות  בלתי הצעות .18

סוטה בשיעור ניכר מהערכת היקף ההתקשרות כלפי  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא רשאי המזמין יהיה

 ספקים על ידי למזמין שהוצע מהמחיר המזמין, או בהערכות פנימיות של שנקבע מעלה או כלפי מטה מהמחיר

 שהוצע, לרבות רווח סביר. מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן למזמין כמחיר שנראה מהמחיר או אחרים,

 הצעה מסויגת או מותנית .19

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או  19.1

 להתעלם מהסייג או מהתנאי.

שות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו מציע הסבור כי דרי 19.2

 לעיל. 6והמזמין ישיב לשאלות והשגות המציעים, בהתאם לקבוע בסעיף  הליך ההבהרותבמסגרת 

 שונות .21

 המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה זו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי 20.1

 והמוחלט של המזמין

 המזמין שומר לעצמו זכות לבטל הזמנה זו בכל שלב הימנו, וזאת בהתאם לשיקול דעתו. 20.2

 המזמין רשאי לבוא בדברים עם הספק הזוכה לשינויים, שיפורים או תיקונים בהצעתו. 20.3
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מפוסי בקת מערך השגחה בבחינות הפעללהמזמין ייחשב כמי שהתחייב כלפי הזוכה רק לאחר שחתם על ההסכם  20.4

על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או אדם  המרכז

 לא יחייבוהו באופן כלשהו. -כלשהו אצל המזמין 

 

 בכבוד רב,     

 

  בהמרכז האקדמי ל                                                                                
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 06-2016מכרז פומבי מס' 

 הפעלת מערך השגחה בבחינות

 

 

 

 

 

 

  נספחיםמסמך א'  

 נספחים
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 בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים –ע"ר 

  

 

 06-2016מכרז פומבי מס' 

 הפעלת מערך השגחה בבחינות

 

 אישור המציע

 

_______, מצהירים בזאת ___________, נושא ת.ז. _______ -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

וכי אנו מסכימים לכל  הםכי אנו מבינים את כל האמור ב לרבות נספחיהם, ,בהזמנה להציע הצעות ובהסכםכי קראנו את כל האמור 

 .הםתנאי

 

 

 

 

 

 

 

 רו"ח/עו"דאישור 

 

חברה פעילה ורשומה א ואני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי המציע ה

  לצורך חתימה על הסכם זה הם המציע חוק החברות )נוסח חדש(, וכי מורשי החתימה של\לפי פקודת

   ______________ ______ נושא ת.ז.______________

 _______, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם___נושא ת.ז._____ __________________-ו

 להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 

_______________________ 

 עו"ד/רו"ח    

 

  תאריך:_____________

  :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

  :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.
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 השירותים מפרט .א

 רקע .1

 מרכזל "( הוא מוסד להשכלה גבוהה, המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה.המרכז)להלן:" המרכז האקדמי לב 

 הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל ולבוגריו מוענק תואר "בוגר". 

 פועלים ארבעה מכונים, כאשר גברים ונשים לומדים בקמפוסים נפרדים. מרכזב

 הלימודים ומתכונת הבחינות זהה. תכניות  המרכזבכל הקמפוסים של 

 .לימודי תורה כנית הלימודים האקדמית עםמשולבת ת -בירושלים מכון לב  –בקמפוס של הגברים 

משולבת תכנית הלימודים האקדמית בלימודים במסגרת מדרשה  -בירושלים קמפוס מכון טל ודעת  –בקמפוסים של הנשים 

 תורנית. 

 תכנית לימודים אקדמית בשילוב סמינר לבוגרות בית יעקב. ברמת גן, לוסטיג  קמפוסב

 חרדי בו לומדים גברים ונשים בשעות נפרדות. קמפוס מבחר בבני ברק הינו קמפוס 

 

על כך יקבל נותן  –במקרים מיוחדים ייתכנו בחינות במיקומים שונים ינים לעיל. נות ייערכו במתחמי הקמפוסים המצוהבחי

 . מראשהשירותים הודעה 

 מכון לב ומבחר.  –נותן השירותים יספק מערך משגיחים ממין זכר לקמפוסים בו לומדים גברים 

 יספק נותן השירותים מערך משגיחות ממין נקבה בלבד.   -מכון טל, דעת, לוסטיג ומבחר  –בקמפוסים בהם לומדות נשים 

 

 .13:30ובחינות אחה"צ מתחילות בשעה  09:00בחינות הבוקר מתחילות בשעה  –פעמיים ביום ה' -בימים א'בחינות מתקיימות 

 לבד. בימי שישי הבחינות מתקיימות בשעות הבוקר ב

בהזמנה  יצויןשעות(  4-בחינות שיארכו יותר מ -שעות. במקרים של משכי זמן ארוכים יותר ) 2-4אורך בחינה ממוצעת בין 

 לגביהם גם מספר המשגיחים הדרוש לשעות העודפות. 

 תיאור מתן השירותים .2

ינות המתקיימות בקמפוסים קוח על הבחיהשגחה ופותפעול מערך ארגון בקשר עם תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים   .א

רשאי  יהא ן)להלן: "תקופת ההתקשרות"(. המזמי חודשים 36לתקופה של ותימשך  01.12.16 תחל ביום המפורטים לעיל

 שנים(. 5, ככל שיהיו )סה"כ חודשים כל אחת 12 עד , לשתי תקופות נוספות שלבהסכםכמפורט הסכם זה להאריך 

שאין בה כדי לחייב את  בהערכה בלבדשעות השגחה לשנה קלנדרית. יובהר כי המדובר  17,000-אומדן היקף שנתי צפוי של כ

אין בהערכת שעות זו כדי לקבוע מראש כמה שעות השגחה יוזמנו בפועל, וכי המזמינה רשאית להזמין שעות כי ובהר י המזמין.

 .מההערכה הנ"ל יותראו  פחותה, אף לפי צורכי השגחה

.ב  
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.ג אצל המזמין:בבחינות שעות השגחה  אומדןלנוחיות המציעים, להלן פירוט  

 מספר שעות חודשי חודש

 יולי
4550 

 אוגוסט
1150 

 ספטמבר
500 

 אוקטובר
750 

 נובמבר
200 

 דצמבר
100 

 ינואר
2350 

 פברואר
2900 

 מרץ
1100 

 אפריל
500 

 מאי
100 

 יוני
2700 

 16900 סה"כ

 

דאות של והינם לצורך אינדיקציה והקטנת חוסר הובלבד ו אומדןמייצגים יודגש כי היקפי שעות המשגיחים המפורטים לעיל 

 המציעים.

 המזמין אינו מתחייב למערכים בהיקף כלשהו.

.ד .01.12.2016-החל מת מכרז זה, יחל לפעול יבחר במסגריש נותן השירותים 

 הצהרות והתחייבות קבלן  .3

וכל שינוי שיתבצע במקרה זה יתואם עם  באופן קבועמתחייב להעסיק מול המזמין גורם מקצועי מוסמך  נותן השירותים  .א

 . אצל המזמיןהגורמים הרלוונטיים 

.ב בתנאים המינימאליים הבאים:יעמדו המשגיחים מצהיר ומתחייב כי  נותן השירותים 

  70ומתחת גיל  25מעל גיל 
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  שנות לימוד, לכל הפחות 12בעל /ת השכלה של 

  המרכזבעל /ת לבוש הולם התואם את רוח 

  על בוריהדובר/ת עברית 

 בעל/ת יכולת הבעה בע"פ ובכתב 

 צב בריאותי תקיןמ 

 אוריינטציה בינאישית 

 נעים/ת הליכות 

 אסרטיבי/ת 

 אמינות 

 למיטב ידיעת נותן השירותים)עבירות מין, אלימות, מרמה והונאה(,  ללא עבר פלילי 

.ג אצל המזמיןמצהיר ומתחייב כי קיבל ו/או יקבל מכל אחד מהעובדים אשר עתידים לשמש כמשגיחים  נותן השירותים 

לנותן אין להם עבר פלילי וכי הם מתחייבים לדווח  למיטב ידיעת נותן השירותיםקף השכלתם ועל כי הצהרה בדבר הי

 בעניינם. רישום פלילי  על במקרה שיוודע להםמיד  השירותים

ם מטעלדווח לאחראי ההשגחה  לחוזה, כנספח ד'המצורפת  ותלהחתים את עובדיו על ההתחייבמתחייב  נותן השירותים  .ד

די על כל מקרה בו מי מהנבחנים בכיתת הבחינה מוכר להם באופן אישי ומתחייבים להימנע מהשגחה על באופן מיהמזמין 

 אותה כיתה.

ולפיכך מצהיר כי מאמין כי טוהר הבחינות הינו מטרה בעלת חשיבות עליונה מצהיר כי ידוע לו כי המזמין  נותן השירותים  .ה

 עובדיו נוהלי עבודה שמטרתם להבטיח את שמירת טוהר הבחינה.יטמיע בקרב  נותן השירותים, -הוא

.ו נותן השירותים מטעםאשר יפעלו המשגיחים מצהיר כי ידוע לו שהמזמין רשאי לבצע מיון וסינון של  נותן השירותים 

עוד יובהר כי במידה ויתייצב משגיח/משגיחה  המזמין.ל לפי שיקול דעת וולהורות לו על החלפת עובדיו בעובדים אחרים, הכ

ידי, עם קבלת ההודעה על הצורך ן השירותים לדאוג להחלפתו באופן מ, על נותהמרכזשלדעת המזמין לא מתאים בעליל לרוח 

 בהחלפה. 

"(. איש הקשראיש " -איש קשר מטעמו )להלן על חשבונו הבלעדיובאחריותו לצורך מתן השירותים יעמיד נותן השירותים   .ז

באופן שוטף ובכפוף לאמור  את מתן השירותיםם נותן השירותים הקשר יהא אדם בעל כישורים מתאימים אשר ירכז מטע

לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופות  נציג המזמיןיעמוד בקשר מול איש הקשר שיתמנה  בהסכם זה ובמפרט השירותים.

וכן הינו מתחייב כי  ,לכשיתעוררו ,י ב"שטח" לכל בעיה או צורך שיתעוררודייתן מענה מיהאופציה, ככל שיהיו. איש הקשר 

 . המזמיןכפי שיימסרו לו מעת לעת מפי נציג  המזמיןיפעל על פי הוראות 
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הוראותיו או גורם מטעמו.  אצל המזמין המשגיחים יהיו כפופים להנחיותיו של מדור בחינותבעת הבחינות מוסכם ומוצהר כי   .ח

 .או גורם מטעמו, יגברו על כל הוראה אחרת שניתנה למשגיח ו/או על הנהלים שהועברו לעיונו של מדור בחינות

מתחייב שלא לעשות, הוא או מי מטעמו, כל שימוש במידע ו/או מסמך לרבות גיליונות בחינה, טפסי בחינה,  נותן השירותים  .ט

מתחייב  נותן השירותיםזה, אלא לצורך ביצוען. מחברות בחינה שהגיעו לרשותו במהלך ביצוע התחייבויותיו שעל פי הסכם 

 שלא להוציא מתחום המזמין כל מסמך ו/או תקליטור ו/או כיוצ"ב מידע שהגיע לידו כאמור. 

אשר ידווח עליו כי שיתף פעולה עם הנבחנים, סייע להם, העביר חומר אצל נותן השירותים משגיח או כל בעל תפקיד אחר   .י

, יפסל או במהלך קיום הבחינה ם עין מאי קיום טוהר הבחינה המתרחש בחדר הבחינהומידע בין תלמידים, או העלי

של נציג המזמין תהיה סופית ולא ניתן יהיה והחלטתו מלהמשיך לשמש כמשגיח או כבעל תפקיד אחר בהשגחה. עדותו 

 לערער עליה. 

 נהלי עבודה בין המזמין לקבלן .4

, באמצעות מדור בחינות דו"ח הכולל את תן השירותיםולניציג המזמין  בהתקיים הצורך בגיוס משגיחים לקראת הבחינות,  .א

 הדרישות הבאות:

 צפי להיקף בחינות. .1

 .תאריך בו מתקיימות בחינותצפי לכמות המשגיחים הנדרשת לכל  .2

 דרישות ומאפיינים מיוחדים. .3

.ב ימי עבודה לפני מועד הבחינה הצפוי הראשון. 10עד  לנותן השירותיםהדו"ח יועבר  

לצורך ביצוע מערך הבחינה הנדרש כאמור  יכולת להציב משגיחים כנדרשמתחייב להיות ערוך, מוכן ובעל  השירותים נותן  .ג

 לעיל.

לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד באמצעות איש הקשר, על נותן השירותים להעביר למזמין את רשימת המשגיחים ששובצו,   .ד

 הבחינה הראשון הצפוי.

.ה על כל התאריכים בהם הוא מתעתד להשגיח בבחינות, בכל מתחם. בכתבשירותים להודיע למשגיחים על נותן ה 

ביטול בהתראה של  .שעות מראש 24ובתנאי התראה של  המזמין רשאי לצמצם או להרחיב את היקף שעות ההשגחה בכל עת  .ו

 שעות מראש, לא יחייב את המזמין. 24מעל 

, ללא )כולל הארכות זמן באם יש( בלבדום הבחינה הבחינה ויסתיימו לאחר תמועד י שעות ההשגחה יחלו החל מחצי שעה לפנ  .ז

  הגבלת זמן מינימום.
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ו/או לנוהלי העבודה של המזמין,  ו/או יתר מסמכי המכרז ו/או מי מטעמו אינו פועל בהתאם להסכם ונותן השירותיםבמידה   .ח

זאת כל , להסכם )מסמך ג' למסמכי המכרז בנספח ה'מפורטלבהתאם  פיצוי מוסכם בתשלוםחייב  נותן השירותיםיהיה 

הפיצוי . חיוב המגיעה לנותן השירותים בגין מתן השירותים יקוזז מהתמורה הפיצוי המוסכם מבלי שיהיה צורך בהוכחת נזק.

 הסכם זה. הלהוראות יקבע ע"י נציג המזמין בהתאם  המוסכם

 היקף הפעילות .5

מפורסמים לנוחות המציעים ולשם אומדן בלבד. אין בהערכות או כרז זה המפורטים במ והיקף שעות ההשגחהכל הנתונים   .א

 ין להיקף התקשרות כזה או אחר.באומדנים אלו לחייב את המזמ

שעות והיקפי  ו/או להרחיב ו/או לצמצם מועדי המזמין רשאי לקבוע מועדים ושעות בחינה בהיקפים שונים ובמתכונות שונות  .ב

 ל על פי שיקול דעתו הבלעדי. והכ הבחינות משנים קודמות,

ם וכי המזמין יהיה רשאי לפנות מעת לעת כמו כן מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותי.ג 

 לספקים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללותם ו/או בחלקן.

.ד לבצע את כל הפעילות הנדרשת בכל מתכונת שתוגדר על ידי המזמין. נותן השירותיםעל  

חה של נבחנים, הכרות עם לקחת בחשבון כי אין לשבץ משגיחים שיימצאו בניגוד עניינים כגון: קרובי משפ נותן השירותיםעל   .ה

 וכו'. מרכזבאנשים שנבחנים, מקום מגורים/ישוב, מרצים 

.ו המזמין רשאי לדרוש בכל עת הפסקת עבודתו של כל בעל תפקיד במסגרת מכרז זה, על פי שיקול דעתו.  

 המשגיחים  תוהסמכהכשרה, מיון  .6

ולפי  ההכשרה תתבצע ע"י המזמין. המרכזבם המועמדים לתפקידי ההשגחה, יעברו מיון והכשרה טרם תחילת מתן השירותי  .א

יישא בתשלום שעות העבודה של עובדיו בגין שעות ההכשרה וללא  נותן השירותיםשיקול דעתו של המזמין. מובהר בזאת כי 

שיקבל החזר כספי כלשהו מאת המזמין על הוצאה זו וללא התחייבות של המזמין כי מועמדים אלו, כולם או חלקם, ישמשו 

 .המרכזבם בפועל משגיחי

.ב שעתיים.  -משך ההכשרה כ 

.ג כשבועיים מראש על מועדי ההדרכות, משכן ומיקומן. לנותן השירותיםהמזמין יודיע  

.ד .ובתיאום מראש , לפי הצורךהמזמין מיבמתחההכשרה תתקיים  

.ה ן.נותן השירותים מתחייב לערוך הכשרות לעובדים חדשים, שלא נכחו בפגישות ההכשרה שהועברו ע"י המזמי 
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.ו במהלך כל תקופת ההתקשרות ובתקופות האופציה, ככל שיהיו. לרענן נהלים לעובדים הקיימיםמתחייב נותן השירותים  

, זאת מבלי שהדבר יצור יחסי עבודה בין המזמין עובדים מסויימים מנותן השירותים להעסיקבקש ליהא רשאי המזמין   .ז

 .לעובדי נותן השירותים הנ"ל

 ונניםמשגיחים כ .7

ק את הזמנת העבודה, , באופן שיהיה תואם במדוימשגיח כונן אחד לפחות על כל עשרה משגיחיםלמנות  נותן השירותיםעל   .א

אשר יבטיח מתן מלוא השרות לכל מועד בחינה במטרה למנוע אפשרות של חוסר משגיחים ולאפשר את מילוי מקומם של 

 צורך דחוף ועל חשבונו. רה שללדאוג להסעתם במקמתחייב  נותן השירותיםהחסרים. 

.ב .נותן השירותיםחזקת הכוננים בפועל כאמור. העלות הנ"ל תחול במלואה על אהמזמין לא ישלם עלות הוצאות שעות   

מסגרת השעות בהם הכוננים אמורים לפעול תהיה במשך שעה מתחילת שעת הבחינה. ההזמנה והסעת המשגיח הכונן תהיה   .ג

 באחריות נותן השירותים.

' ו 3מתחייב להקפיץ כונן במקרה כזה )לפי סעיף  ונותן השירותיםמין רשאי לדרוש בכל עת הפסקת עבודתו של משגיח המז  .ד

 שלעיל(. 

.ה על השעות בהם הכונן עבד.ישלם המזמין מהלך הכוננות ב של כונן / כוננים נוכחותוימומש הצורך בבמידה  

 

 

_________________       _______________________     _____________________________ 

 חתימה וחותמת                תאריך     שם המציע      
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 בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים –ע"ר 

  

 

  המציע תצהיר .ב

___________________ )להלן: "המציע"(,  , ת.ז. / ח.פ________________________החתום מטה  ,אני

_________, נושא/ת ת.ז.  -ובאמצעות מורשי חתימה ה"ה _________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________, 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה שמספרה ________

 כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו, מסמכי  .1

 המכרז ונספחיהם.

 ינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו.המציע א .2

ידי המציע אך ורק עובדים בעלי -הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה, יועסקו על .3

 אזרחות ישראלית ו/או בעלי היתר עבודה כדין. 

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  המציע ו/או בעל שליטה בו ו/או "בעל זיקה", .4

, )להלן: "בעל 1976 –חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

"(, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר חוק עסקאות גופים ציבורייםזיקה"( )להלן: "

וק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים , ו/או לפי ח1987-מינימום, השתמ"ז

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות1981-הוגנים(, התשנ"א

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

כמו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת ישראל ביחס  .5

בדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, ולרבות להעסקת עו

 החוקים הבאים: 

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; 

 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו; 

 1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א; 

 1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד; 

 1965-לעובד ולעובדת, התשכ"ו חוק שכר שווה; 

 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג; 

 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א; 

 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח; 

 1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג; 

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

  ,1987-התשמ"זחוק שכר מינימום; 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 
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 המציע מצהיר כי מתקיים בו אחד מאלה: .6

חוק שוויון  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  (1)

 זכויות( לא חלות עליו;

  –ופין או לחיל

 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; 9)א( הוראות סעיף  (2)

עובדים לפחות, הוא מצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של  100)ב( אם המציע מעסיק 

לחוק  9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה  –הצורך  שוויון זכויות, ובמידת

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

)ג( התחייב הספק בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

ת שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת לפי הוראות פסקת משנה )ב( ונעשתה אתו התקשרו

לחוק  9הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  –משנה 

 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

)ד( המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30ותים החברתיים, בתוך משרד העבודה הרווחה והשיר

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

ת.ז.                      אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני 
הזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים המורשה לחתום בשם המציע ולאחר ש ,________

 הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. -הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
 

 __________________                           
 עו"ד
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 המציע ניסיון .ג

___________________ )להלן: "המציע"(,  , ת.ז. / ח.פ________________________החתום מטה  ,אני

_________, נושא/ת ת.ז.  -באמצעות מורשי חתימה ה"ה _________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________, ו

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה , לאחר שמספרה ________

 כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

 

כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים  ף משפטי מאוגדהינו גולאשר כי המציע הריני  .1

 .האחרונות

משגיחי בחינות  150לפחות בו מועסקים  ירושליםבעיר פעיל אחד סניף  ,לפחות ,הריני לאשר כי למציע .2

                             . 25פעילים, שגילם אינו למטה מגיל 

 _________________________________________ :המציע הינהכתובת הסניף בירושלים שברשות 

או ו/ במשרד החינוךו/או  במוסדות להשכלה גבוהה השגחה בבחינותשירותי סיפק המציע הריני לאשר כי  .3

הפעלת  . 2013-2015 השניםמבכל אחת  ,שעות השגחה שנתיות 20,000 -בהיקף של לא פחות מ במה"ט

 עניין זה משמעו ניהול מערך השגחה לרבות הדרכה והפעלת משגיחים.ל בבחינות מערך השגחה

 מספר שנות וותק במתן שרותי השגחה: _____________________סה"כ  .4

הגשת מועד האחרון לשלוש השנים האחרונות שקדמו לכל אחת מסה"כ היקף שעות השגחה שנתי כולל ב .5

 ההצעה:

2013 :_________________ 

2014  :_________________ 

2015 :_________________ 

את המציע מלא יאו על גבי מסמך נפרד )ובלבד שיאושר ויחתם ע"י עו"ד בדומה לנספח זה(  שלהלןהבטבל .6

למסמך  3.5בסעיף לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע  2013-2015 שניםב שלושמות ופרטי הלקוחות 

   .א'

 

 שנות מתן השירות שם הלקוח

)יש לציין משנה ועד 

 שנה(

מספר שעות ההשגחה  טלפון איש קשר איש הקשרשם 

 לשנה 
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 שנות מתן השירות שם הלקוח

)יש לציין משנה ועד 

 שנה(

מספר שעות ההשגחה  טלפון איש קשר איש הקשרשם 

 לשנה 

 

 

 

    

     

 

 

על גבי הטבלה שלהלן או על גבי למסמך א', מתבקש המציע לפרט  4כמפורט בסעיף יכות לצורך ניקוד הא .7

על  ואשר ניתנבבחינות  השגחההשרותי  אתמסמך נפרד )ובלבד שיאושר ויחתם ע"י עו"ד בדומה לנספח זה( 

 .2015עד  2013במהלך השנים  מוסדות להשכלה גבוההעבור ידו 

 שנות מתן השירות שם הלקוח

 ן משנה ועד שנה()יש לציי

 מספר שעות ההשגחה לשנה  טלפון איש קשר איש הקשרשם 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

     

     

     

 

 על נכונות האמור לעיל.אנו הח"מ, מורשי החתימה בשם המציע מצהירים בזאת 

     

 טלפון  תפקיד  שם
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 מס' זהות/עוסק מורשה  תאריך  חתימה וחותמת

 

     

 מיקוד  פקס  כתובת

 

 אישור

___, הופיע בפני ת.ז. _____כי ביום _____ אני הח"מ, ____________עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר

המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי , ________________

 בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.הצהיר  -לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 

 

 __________________ 

 עו"ד             
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 הפרשות ועל עובדים תשלומי על המציע תצהיר .ד

 דין כל פי-על כספיות

 ____________________לכבוד: 

 

 ________ ______ ח.פ.__________________________________,   חברת הנדון: 

 ם פי כל דין ובדבר הכללת הפרשות כספיות בדוחות הכספיי-דבר תשלום שכר עלהצהרה ב

  2015ר בדצמב 31לשנה שהסתיימה ביום 

 

________________________________, שמספרה  אנו הח"מ, מורשי החתימה בשם המציע חברת

  , מצהירים בזאת כי: )____________ )להלן: "התאגיד"

 לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי 2015בדצמבר  31ביום ות בשנה שהסתיימה התאגיד שילם בקביע ,

ההרחבה, וההסכמים הקיבוציים החלים עליו, במידה שחלים עליו, לרבות תשלומים סוציאליים כנדרש לפי 

   הוראות כל דין ו/או הסכם.

  לא פחות משכר מינימום, כנדרש בהתאם  2015בדצמבר  31התאגיד שילם לעובדיו בשנה שהסתיימה ביום

 , וכן ביצע את ההפקדות הנדרשות לקרנות פנסיה ו/או קופות גמל.1987-להוראות חוק שכר המינימום, התשמ"ז

, נכללו הפרשות 2015בדצמבר  31במאזנו של התאגיד ליום מאשרים כי  - אנו הח"מ, מורשי החתימה בשם המציע

י חשבונאות מקובלים )מכל הבחינות המהותיות( שבוצעו למימוש מחויבויותיו של כספיות נאותות, בהתאם לכלל

  (.2014)כולל התחייבויות שוטפות בגין משכורת חודש דצמבר  ₪ התאגיד לעובדיו, בסך כולל של _____________ 

 

 אמת.  והחתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי זוהנני מצהיר כי שמי הוא _____________ 

 

                 _____________________________________________                    ______ 

  תאריך                 חתימת מורשה החתימה                             שם מורשה חתימה    

 

 

 אימות חתימה

  

 

______, הופיע _________ מאשר, כי ביום _____________________עו"ד, מ.ר. _______אני הח"מ, _____

ולאחר שהזהרתי  המציעהמורשה לחתום בשם  ,______________ת.ז. _________________________ בפני 

הצהיר בפני על נכונות  -אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

_____________________  _____________________       __________________ 

 תאריך   חותמת וחתימה                  שם                
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 כספיות והפרשות עובדים תשלומי - רו"ח אישור .ה

 דין פי על כנדרש

 לכבוד:

 __________________,_____חברת __________

 _____________________.כתובת ____________

 

פי כל דין ובדבר הפרשות כספיות בדוחות -חוות דעת בדבר ביקורת הצהרה בדבר תשלום שכר על הנדון: 

 2015בדצמבר  31הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 

 

ה ( בדבר תשלומי שכר מינימום והפרשות לפנסי2לבקשתכם וכרואי החשבון שלכם, ביקרנו את המפורט בסעיף )א()

ולהשתלמות ואת הנתון החשבונאי שבסעיף )ב( בהצהרה המצורפת בזאת, ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי 

)להלן: "ההצהרה"(, של המציע, חברת ____________________________, שמספרה _____________  בלבד

  .))להלן: "התאגיד"

אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה, בהתבסס על הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של התאגיד. 

 ביקורתנו.

פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על

( ואין בנתון החשבונאי שבסעיף )ב( בהצהרה הצגה 2במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין באמור בסעיף )א()

( כאמור ובמידע החשבונאי 2מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במפורט בסעיף א) מוטעית

שבסעיף )ב( בהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על 

( ובסעיף )ב( בהצהרה בכללותן. אנו 2()ידי הדירקטוריון וההנהלה של התאגיד וכן הערכת נאותות ההצגה בסעיף )א

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

לדעתנו, הנתון החשבונאי שבסעיף )ב( בהצהרה הנ"ל, משקף באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל 

( משקפת באופן 2ההצהרה בסעיף )א(). וכמו כן, 2015בדצמבר  31הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו, נכון ליום 

 נאות את המפורט בה.

 בכבוד רב,

 

 שם רו"ח_______________    תאריך________________ חתימה __________________
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 סוציאליות וזכויות שכר לתשלום התחייבות .ו

 

___________ אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. ____________, מורשה החתימה מטעם _______

"( מצהיר ומתחייב בזאת, כי אם תבחר הצעתנו המכרז נשלם ונבצע באופן שוטף וקבוע את שכרם של המציע)להלן: "

העובדים, לרבות כל ההפרשות הסוציאליות ושחרור על הכספים המגיעים לעובד לפי כל דין, לרבות לפי כל הסכם 

  .קיבוצי או אחר ו/או צו הרחבה

 

 

____________________________________  _____________________       ___ 

 תאריך   חותמת וחתימה                  שם                

 

 

 אימות חתימה

 

______, הופיע ________________ מאשר, כי ביום ______________עו"ד, מ.ר. _______אני הח"מ, _____

ולאחר שהזהרתי  המציעהמורשה לחתום בשם  ,______________ת.ז. _________________________ בפני 

הצהיר בפני על נכונות  -אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

_____________________  _____________________       __________________ 

 תאריך   חותמת וחתימה                  שם                
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 שנתי כספי מחזור היקף על רו"ח אישור .ז

 

 

 תאריך___________

 לכבוד

 )ע"ר( המרכז האקדמי לב

 

 ג/א.נ., 

 

  

אני הח"מ, ________________________, רואה החשבון של ______________ מס' ח.פ. 

מהפעלת מערכי השגחה "המציע"( מאשר בזאת כי המחזור הכספי של המציע  –____ )להלן _______________

לא כולל ) (חדשיםשקלים  וחצי )מיליון₪  1,500,000על סך של עמד  2015 -ו 2014, 2013השנים מכל אחת בבבחינות 

 לפחות. מע"מ(

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

               _________________                     _____________ 

  תאריך                          המציע  וחותמת חתימה                 
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 הצעה"( )"ערבות ההצעה לקיום בנקאית ערבות .ח

 לכבוד

 ע"ר המרכז האקדמי לב

 )להלן: "המזמין"(

 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות מס' ________________________

 

נו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עפ"י בקשת_____________________ )להלן: "המבקש"( הנ  .א

"(, בקשר להזמנה להגשת הצעות למתן הערבות)להלן: "סכום ₪  10,000שתדרשו מאת המבקש עד לסך של 

 בקמפוסי המזמין; מערך השגחה בבחינות 

 ירושלים, גבעת מרדכי, 21ס לב ברחוב הוועד הלאומי קמפו , 

 ירושליםבגבעת שאול 7-11ברח' בית הדפוס  ומכון דעת קמפוס טל , 

  רמת גן 187רחוב אלוף דוד ברחוב  –קמפוס לוסטיג  

  פינת רחוב בר כוכבא(, בני ברק. 2ברחוב יהושע בן נון  –קמפוס מבח"ר( 

 

ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב,  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן, תוך   .ב

בלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומ

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה   .ג

 .בקשר לכךערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה 

ר מועד זה עד מועד זה. לאח בכתב וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו 20.01.2016הערבות תהיה בתוקף עד   .ד

 תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

.ה  המזמין לא יהא רשאי להסב את הערבות לצד שלישי. 

 בכבוד רב,

 סניף...................... נק........................ב       
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 הצעת נותן השירותים סמך ב' מ

 

 בלבד זה מסמך גבי על להגיש יש המחיר הצעת את

  פרטי המציע .1

 בכתב קריא וברור: לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש

 

 שם המציע

 

 

  מס' עוסק מורשה / ח.פ. 

  כתובת מלאה כולל מיקוד

  כתובת הסניף בירושלים

 ת.ד. 

 

 

 פוןטל

 

 

 טלפון נוסף / נייד

 

 

 פקס

 

 

 E.mail -כתובת דוא"ל 

 

 

 שם איש קשר ותפקידו

 

 

 טלפון איש הקשר

 

 

 פירוט שעות הפעילות של המשרד 
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 הצעת מחיר  .2

 לכבוד

  המרכז האקדמי לב

 21רח' הוועד הלאומי 

  ירושלים

 )להלן: "המזמין"( 

 

ת מערך הפעללאנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה למזמין את הצעתנו המצ"ב 

 , רמת גן ובני ברק. בירושלים המרכז האקדמי לבבקמפוסי  השגחה בבחינות

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

 

כל המסמכים המפורטים לעיל ולהלן והעתידים כולם יחד להוות הסכם, על קראנו בעיון ובדקנו בקפדנות את  .1

אם המזמין יבחר להתקשר  -"(, הבנו את תוכנם, ואנו מתחייבים מסמכי ההזמנהכל מסמכיו ונספחיו )להלן: "

מסמכי המכרז בהתאם ל ,מזמיןל הפעלת מערך השגחה בבחינותליתן את מלוא שירותי  -עמנו בהסכם  

 דרישותיו. ו

 הינם כדלקמן: והחתומים על ידינו בכל עמוד ועמוד המצורפים להצעתנו זוהצעה מסמכי ה .2

 על נספחיה הזמנה להציע הצעות -'מסמך א

  הצעתנו זו על נספחיה -'מסמך ב

 על נספחיוהסכם למתן שירותים  -'מסמך ג

 

היה רשאי לפנות מעת לעת לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המזמין יכי  ידוע לנו .3

 לספקים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללותם ו/או בחלקן.

ידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים  .4

 למסמכי ההצעה ו/או לשנות את המסמכים הקיימים.

ם אנו נדרשים ליתן למזמין ואנו רואים אותם כחלק בלתי נמצאים ברשותנו הנספחים אודות השירותים אות .5

 נפרד ממסמכי הזמנה זו, ומתחייבים לבצע את העבודות בהתאם לדרישות המפורטות בהם.

לפני הגשת הצעתנו זו בחנו היטב את מסמכי ההזמנה, הבנו את כל צרכי המזמין ודרישותיו, לרבות כל  .6

ודעת, מכון לוסטיג  במכון טל, בקמפוסי המזמין במכון לבהגורמים העשויים להשפיע על מתן השירותים 

, למדנו להכיר את התנאים השוררים בהם, שעות הפעילות, שעות העומס, בדקנו היטב את כל דרכי ומבחר

הגישה אליו, המבנים הקיימים בו והפעילות הלימודית והמשרדית המתנהלת שם, וקיבלנו מנציגי המזמין 

 ההסברים אשר ביקשנו לקבל. ומכל יתר הגורמים את כל 

לקחנו בחשבון את כל האמור בהזמנה, לרבות כל המידע המפורט במסמכי המכרז וכל נתון משפטי, ניהולי,  .7

 תפעולי או עסקי לצורך מתן הצעתנו זו ולביצוע מכלול התחייבויותינו על פי המכרז.

מיטב ידיעתו של המזמין, אולם בכל  מוסכם עלינו כי כל מידע אשר נמסר במסגרת מסמכי המכרז, ניתן על פי .8

מוטל על  -בהתאם לנדרש במסמכי ההזמנה  -החובה לבחינת המידע האמור לצורך מתן השירותים  - מקרה
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המציע באופן בלעדי. אין במסירת המידע כאמור על ידי המזמין כדי להטיל עליו אחריות כלשהי ו/או לגרוע 

 נו במסגרת מסמכי המכרז.ו/או לפגוע בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותי

 אנו מצרפים בזה להצעתנו את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו בכל עמוד ועמוד. .9

יהיה רשאי, אך  מוסכם עלינו שלאור מורכבות ההליך המכרזי הנוכחי והשירותים נשוא המכרז, המזמין מזמין .10

אשר עמדו בתנאי הסף ובציון האיכות ם בין כל המציעי הליך תחרותי נוסףו/או לקיים  לא חייב, לנהל מו״מ

בדרך של פנייה לקבלת הצעות סופיות שעל פיהן יקבע )אם בכלל( הזוכה, והכל על פי שיקול  -לרבות  המזערי

 דעתו הבלעדי.

ו/או שלא לקבל  הליך תחרותי נוסףלקחנו בחשבון שזכות המזמין היא שלא לנהל מו"מ כאמור ו/או שלא  .11

 מקרה כזה לא תינתן למציעים הזדמנות נוספת להציע הצעה טובה יותר.וב ;הצעות סופיות כאמור

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא, ואנו  .12

 טענה בקשר לכך. מוותרים בזאת על כל

זכאי המזמין להביא בחשבון כל ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי  .13

גורם ושיקול שיראה בעיניה, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי שיקוליו, לערער על השיקולים 

 האמורים או לטעון טענות נגדם.

אנו מתחייבים לבצע את מכלול השירותים הנדרשים במסגרת התקשרות זו, בהתאם לדרישות מסמכי ההזמנה  .14

 וההסכם.

ועדת המכרזים תהא רשאית להתיר ונו ואנו מסכימים לכך שככל שהצעתנו תהיה ההצעה הזוכה, הרי שידוע ל .15

)ו( לתקנות חובת  38עיון בהצעתנו, לרבות אך לא רק, בהצעת המחיר הכספית, בהתאם לקבוע בתקנה 

נו כל ובהתאם להלכה הפסוקה ולא תהא ל 2010 -המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בקשר לכך.

במפורש  מצויןאנו מבקשים להודיע כי החלקים המפורטים להלן מתן הצעתנו הם סודיים וכי כל חלק שאינו  .16

 להלן יהא פתוח לעיונם של יתר המציעים: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ ______________________ 

 )ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף זה(.

 

נו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון במסמכי המכרז לרבות במסמכי על אף האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלי .17

ההצעה הזוכה, נתון לוועדת המכרזים של המזמין. בכל מקרה ידוע לנו ומוסכם עלינו כי כל פרטי הצעתנו 

הכספית לא יהיו חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא נבוא בכל דרישה ו/או טענה לוועדת המכרזים בכל הקשור 

 ת עיון למציעים אחרים בהצעתנו הכספית, ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה.למתן זכו

אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד המזמין או נגד מי  .18

מנציגיה ו/או שליחיה בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה, בין אם תתקבל ובין אם לא, 
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ין אם המזמין ימסור לביצוע רק חלק מהשירותים ובין אם המזמין יחליט לא למסור כלל את השירותים ב

 לביצוע, וזאת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

 אנו מתחייבים ליתן את כל השירותים בהתאם לדרישות מסמכי ההצעה זו, כמפורט בהצעתנו.    .19

כוללת את כל ההוצאות, כל התשומות, כל העלויות, בגין  וצעת על ידינו להלןהמאנו מתחייבים כי התמורה  .20

עלויות איש הקשר ואיש קשר ליום בחינות כמפורט במפרט השירותים  ומשגיחים והכשרת הוצאות העסקת 

או הוצאות מכל מין וסוג רישיונות ו/או היתרים ואישורים ככל שיידרשו, ו/או ביטוחים, ו/או מסים ו/ו/או 

שהוא הכרוכים בהתקשרות לפי הסכם זה, לרבות הוצאות תקורה והנהלה. כלל המחירים הנקובים בהצעתנו 

או בכל מקום אחר כוללים רווח הוגן שקבענו לעצמנו, והינם מחירים סופיים, וממלאים את כל דרישותינו ואת 

התחייבויותינו במועד ולשביעות רצון המזמין, לפי כל כל הדרוש למתן השירותים במלואם ולמילוי כל אחת מ

 אחד ממסמכי ההצעה. 

אנו מאשרים כי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה לכל תוספת, בכל ענין הקשור להתקשרות לפי הסכם זה  .21

ות וכי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה לכל תוספת למחיר הצעתנו מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא, לרב

 עקב אי הבנה או אי ידיעה שלנו.

ימים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות  120הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד  .22

ולא נוכל לבטלה, לשנותה או לתקנה במשך תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו 

ימים את המזמין, בגין נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל  7ו, נפצה תוך זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו ז

 ע מראש בגובה הערבות הבנקאית שצורפה על ידינו למסמכי ההזמנה. וכך, בפיצוי מוסכם וקב

אנו מתחייבים להתחיל במתן השירותים בתאריך שיקבע על ידי המזמין, לבצע את השירותים לשביעות רצונו  .23

ך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר, המלאה של המזמין, תו

 לרבות קצין הביטחון של המזמין. 

הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אנו בעלי הידע, הניסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את  .24

ובכמויות  או שבכוחנו להשיג, במועדיםהשירותים הכלולים בהצעתנו זו באיכות הגבוהה ביותר, ברשותנו )

ת ונההשגחה בבחיהדרוש על מנת ליתן השירותים ולבצע מלוא משימות  הציודוכוח האדם הדרושים( את כל 

וכי אנו מסוגלים מכל יתר  ובהתאם לדרישות המזמין, במועדים ובשעות שנקבעו על יד בקמפוסי המזמין

 ויות המוטלות עלינו. הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחייב

המזמין יהא רשאי לקבוע כי על נותן השירותים לשלם למזמין הרינו לאשר כי בגין ליקויים במתן השירותים  .25

 .פיצויים מוסכמים בהתאם לקבוע בנספח ה' להסכם

ימים מקבלת הודעה מאת המזמין על בחירת  7ם הצעתנו תיבחר, אנו מתחייבים להפקיד בידי המזמין תוך א .26

₪   30,000למסמכי ההסכם, בסך  ב'בנספח ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המפורט  הצעתנו

ל ידי מבטח מורשה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם )להלן: "ערבות ביצוע"( וכן אישור עריכת ביטוח חתום ע

 בישראל. 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .27

http://www.jct.ac.il/


 

 

 68מתוך  47עמוד  

 9116001, ירושלים 16031, ת.ד. 21רח' הועד הלאומי  

21 Havaad Haleumi St., P.O Box 16031, Jerusalem 9116001, Israel 

 F  |.jct.ac.ilwww . 6751068-02| פקס.   T .6751111-02טל. 

 המרכז האקדמי לב

 

 בס"ד

 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההזמנה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו   27.1

בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לכל מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהם למטרה זו 

 בלבד.

ים לכך שהמכרז עשוי לכלול מספר שלבים עצמאיים ונפרדים בזמן, במסגרתם ידוע לנו ואנו מסכימ  27.2

תערוך המזמינה שקלול הצעתנו והיא רשאית לנהל מו"מ טרם בחירת ההצעה הזוכה, לרבות סבב שני של 

 .מכרזל כמתואר בוהצעות כספיות, הכ

תר או איזו הצעה ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביו  27.3

מהשירותים, או לבטל הזמנה זו כליל, מכל סיבה לפי שיקול דעתו  שהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק

 טענה בקשר לכך. המוחלט של המזמין ואנו מוותרים בזאת על כל

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא   27.4

ל גורם ושיקול שיראה בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי שיקוליו, לערער על בחשבון כ

 השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.

הצעתנו זו  מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט  .28

 (.לעיל באישור עו"ד או רו"ח

לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, הנני מצהיר בשם המציע כי קראנו בעיון והבינונו את כל  בנוסף ומבלי .29

הפרטים של המכרז על כל נספחיו, כי ביכולתנו המקצועית הכספית והארגונית לספק את השרות עפ"י כל  תנאי 

להלן הצעת  מפרט המכרז על נספחיו, כי אנו מסכימים לכל התנאים ובהתאם ערכנו את הצעתנו הנ"ל, וכי

 מכרז זה בהתאם להוראות מכרז זה על נספחיו. יידי המציע לאספקת השירותים נשוא-המחיר המוצעת על

 שעות כולל בסיסית, לא יסוד לשעה השירותים, שכר במתן יועסקו אשר לעובדים לשלם מתחייבים הננו .30

 יפחת שלא עבודה לשעת ךער לפי  שבתון וימי ישראל חגי השבועית המנוחה בימי ותוספת עבודה נוספות

 מינימום שכר לחוק בהתאם במשק הקבוע המינימום בכל מקרה משכר יפחת שלא ,בהצעתנו הנקוב מהשכר

  .כפי שיעודכן מעת לעת, 1987-התשמ"ז

 כחוק(. , אשר ישולםמע"מ לא כולל₪ )בחינות __________ ב להשגחהתעריף שעתי  .31

הנקוב  והמידע הפרטים כל את הכספית ההצעה במסגרת ותמחרנו שקללנוכי בזאת מתחייבים מצהירים ואנו  .32

כי התמורה הנ"ל הינה קבועה ומוסכמת מראש וכוללת את כל ההוצאות, כל התשומות, כל העלויות, ו במכרז

ו/או רישיונות ו/או היתרים ואישורים ככל שיידרשו, ו/או ביטוחים, המשגיחים והכשרת הוצאות העסקת  בגין

ו/או מסים ו/או הוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, לרבות 

וכן  תשלום עבור נסיעות, ,העמדת אנשי קשר מטעמנומינוי ושלום עבור שעות השגחה, שעות ריכוז בחינות, ת

התמורה למען הסר ספק, . לבצע במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים נותן השירותיםכל פעולה אותה יידרש 

 .בעתיד בהתאם להוראות כל דין, לרבות עדכוני שכר ותוספות בצווי ההרחבה הרלוונטיים הנ"ל תעודכן

 

   ______________                ______________________ 

  תפקידווהחותם שם חתימה,   תאריך                                                                                   
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 אישור עו"ד/רו"ח

 

כלל  ______( מאשר כי ביום _________ חתמו בפני על__אני הח"מ עו"ד/רו"ח _________________ )מ.ר. __

 מסמכי ההצעה באופן המפורט בה, 

 ה"ה __________________________ ת.ז. __________________ 

 ___________________________ ת.ז. ___________________   -ו

שהינם רשאים לחתום ולהתחייב בשמו של ___________________ )המציע(, בהתאם למסמכי ההתאגדות של 

ה בת תוקף שקיבלה החברה כדין ואשר אושרה כדין וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין החברה ובהתאם להחלט

חוק החברות )נוסח חדש(, שאינה נמצאת בהליכי פירוק \וכן הריני מאשר כי המציע הוא חברה רשומה לפי פקודת

 ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדה.

  

           ___________  ___________________    __________________ 

ד/רו"ח"חתימת עו        /רו"ח   "דחותמת עו                    תאריך                
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 06-2016מכרז פומבי מס' 

 הפעלת מערך השגחה בבחינות

 

 

 

 

 הסכם למתן שירותים 'גמסמך 

 הסכם למתן שירותים
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 םלמתן שירותיהסכם מסמך ג' 

 

 

 ______בירושלים ביום ________ לחודש _______ שנת  אשר נערך ונחתם

 

 המרכז האקדמי לב : בין

   , ירושלים21רחוב הועד הלאומי   

 ("המזמין" -)להלן   

 מצד אחד         

 

 ____________________________________ : לבין

 (" נותן השירותים" -)להלן    

 מצד שני         

 

, למתן שירותי השגחה בבחינותאל המזמין במסגרת הזמנה להצעת הצעות  הנפ ונותן השירותים הואיל

 "(;ההזמנה)להלן: " 2016-06מכרז פומבי מס' 

 
_____, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, נבחרה על _____מיום __ נותן השירותיםשל  ווהצעת והואיל 

 ידי המזמין;

 
בהתאם למסמכי  וולחייב והוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמ ומצהיר כי הצעת ונותן השירותים והואיל

היסוד שלה ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבלה החברה כדין ואשר אושרה כדין וכי חתימת הנ"ל 

 מחייבת אותה לכל דבר ועניין;

 
ליתן למזמין את שירותי הפעלת מערך ההשגחה בבחינות כמפורט במפרט  ןמעוניי ונותן השירותים והואיל

ומצהירה ומתחייב כי  (למסמכי ההזמנה זה )צורך כנספח א'להסכם  1כנספח המצורף שירותים ה

ההכשרה, הניסיון, המיומנות, הידע המקצועי, היכולת הארגונית והפיננסית, כוח האדם,  וביד

 ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך מתן השירותים;

 
 ןת מסמכי ההזמנה, לרבות כל נספחיהם והמפרט וכי הבימצהיר כי קרא בעיון א ונותן השירותים והואיל

ליתן את השירותים האמורים על פי תנאי חוזה זה, אשר אותם קרא  ןא מוכואת כל האמור בהם וה

 היטב במועדים ובהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן; ןוהבי

 
ניין המזמין בביצוע ובקבלת , מעונותן השירותיםשל  ולעיל והצעת נותן השירותיםולאור הצהרות  והואיל

 בהתאם לתנאי הסכם זה; נותן השירותיםהשירותים מאת 

 

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

.א המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

.ב כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד. 

.ג מונחים הבאים יהיה הפירוש הבא:בהסכם זה ל 
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הפעלת מערך השגחה בבחינות לרבות ארגון השגחה ופיקוח על הבחינות ואספקת  -"   השירותים"

משגיחי בחינות במועדים ובמקומות, הנדרשים עבור המזמין כמפורט במפרט המצורף 

 .להסכם זה  1כנספח 

ימי  10 עד מסריע"י נציג המזמין ו/או מי מטעמה, אשר תהזמנה בכתב לחברה חתומה   -"הזמנת עבודה" 

לדאוג להשמת משגיחי בחינות  לנותן השירותיםעבודה לפני מועד הבחינה, המורה 

 להסכם זה; ג'כנספח במועד מסוים בשעה מסוימת בנוסח המצ"ב 

כנציגו והמוסמך  ת מדור בחינות ו/או מי שיקבע על ידי המזמין/מנהל ____________     - "נציג המזמין"

 לפעול מטעמו, מזמן לזמן, בהודעה בכתב שתינתן לספק.

 לרבות נציג של הספק ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו המוסמכים. -  ""נותן השירותים

 

.ד למען הסר ספק, מסמכי ההזמנה וההצעה יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים. 

.ה כדלקמן:עדיפות בין המסמכים בכל השלבים, במקרה של סתירה, הינה  

 

 ההזמנה להצעת הצעות. –מסמך א'  .1

 )מסמך זה(. ההסכם .2

 (השירותים)מפרט   1 נספח .3

 )מסמך ב'(. נותן השירותיםהצעת  .4

 השירותים .2

מקבל על עצמו ומתחייב בזה לבצע את השירותים  נותן השירותים, ולנותן השירותיםהמזמין מוסר בזה   .א

 .הםנספחיה על בהסכם זבמסמכי המכרז וכהגדרתם לעיל וכמפורט 

מתחייב לספק את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות, בחריצות ובמועדים הנדרשים  נותן השירותים  .ב

 על ידי המזמין, והכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

ט השירותים ומסמכי המכרז, ובפרט בהתאם למפריבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה  נותן השירותים  .ג

בעצמו ובאמצעות עובדיו ולא באמצעות , ההזמנה(י למסמכ כנספח א'להסכם זה )צורף  1נספח כמצ"ב ה

 קבלני משנה. 

למזמין שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיו לגבי מועדי והיקף השירותים הנדרשים, הכל   .ד

היה רשאי להכניס שינויים ו/או . המזמין י, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצויבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

 להרחיב ו/או לצמצם ו/או לבטל השירותים, ועל הספק לבצע זאת מיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג המזמין.

אשר יהא בקשר עם  איש קשר על חשבונו הבלעדיובאחריותו לצורך מתן השירותים יעמיד נותן השירותים   .ה

, וכן איש קשר ליום בחינות אשר יהא המזמין לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופות האופציה ככל שיהיו

 1כנספח בקשר עם המזמין ביום בחינות בקמפוס הרלוונטי, הכל בהתאם למפורט במפרט השירותים המצ"ב 

 .להסכם זה
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הוראות, הנחיות  ו/או למי מטעמו לנותן השירותיםהמזמין יהיה רשאי, בין השאר, לתת מובהר בזאת, כי נציג   .ו

 הוראות נציג המזמין יחייבו את נותן השירותים. הסכמות ואישורים מטעם המזמין.

כמו כן מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המזמין יהיה רשאי לפנות   .ז

 קים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללותם ו/או בחלקן.מעת לעת לספ

 ההתקשרות תקופת .3

.א ״(.תקופת ההתקשרות״ )להלן: _______חודשים, החל מיום  36-ל בין הצדדים הינה תקופת ההתקשרות 

בתנאים דומים או חודשים כל אחת,  12 עד , לשתי תקופות נוספות שלהסכם זהרשאי להאריך  יהא ןהמזמי  .ב

לפני תום תקופת  ימים 10 -בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירותים לא יאוחר מ, המרכז מיטיבים עם

 .שנים חמש"( עד לסך תקופת האופציהההתקשרות )כל אחת מהתקופות לעיל תהיינה להלן: "

זה לפני תום תקופת  הסכםמוסכם כי למרות האמור לעיל, רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות לפי   .ג

ן, ולבטלו בכל עת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, , לפי הענייההסכם

 .יום מראש 30בכתב, שתימסר לספק 

סיון, יייחשבו כתקופת נ םשירותיהשלושת החודשים הראשונים למתן למרות האמור לעיל,  -תקופת ניסיון  .ד

ידי מתן הודעה -הבלעדי, על ושיקול דעתלפי במהלך תקופת הניסיון הא רשאי לבטל את החוזה י ןוהמזמי

לנותן השירותים לקב .ההתקשרות ביטולבגין  לנותן השירותיםכל פיצוי מתן ימים מראש, וללא  14של כתובה 

 לא תהיה כל טענה תביעה או דרישה בעניין זה.

 התמורה .4

נספחיהם תשולם לספק בגין ביצוע כלל התחייבויות הספק על פי חוזה זה וכן על פי מסמכי ההזמנה, ההצעה ו  .א

 בהתאםבדיקת ואישור המזמין, בכפוף ל חודש, מדיהשירותים שסופקו על ידו בפועל,  תמורה עבור

נותן שיגיש  התחשבנותתעריפי השירותים אותם נקב בהצעה הזוכה עבור אותם שירותים וזאת עפ״י ל

 )להלן: הסכםרטות בלאישור המזמין ובכפוף לשאר הוראות המפובכל סוף חודש קלנדרי  השירותים

  ״התמורה״( כמפורט להלן: 

.ב )סכום זה אינו כולל תוספת מע"מ(. ₪ בחינות __________ ב להשגחהתעריף שעתי  

התמורה הנקובה לעיל הינה קבועה ומוסכמת מראש וכוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג   .ג

ירותים לרבות הוצאות נסיעה וכן כל פעולה אותה יידרש שהוא, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע הש

 . הספק לבצע במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים

למען הסר ספק, התעריפים מעודכנים נכון למועד פרסום המכרז ויתעדכנו בעתיד בהתאם להוראות כל דין,   .ד

  .ותוספות בצווי ההרחבה הרלוונטייםהמינימום עפ"י חוק לרבות עדכוני שכר 

זמין יהא רשאי לשלם לספק את התמורה בהמחאה או בהעברה בנקאית לפי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדי המ  .ה

מעת לעת. היה ויבחר לשלם בהעברה בנקאית, מתחייב הספק להמציא לנציג המזמין את פרטי חשבונו לצורך 

כי ידוע לו  התשלום, היה ולא מסר הספק את פרטי חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור, מצהיר הספק
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שבמקרה זה לא ישלם לו המזמין את התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה 

כזה התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת כל הפרטים האמורים, וזאת ע״י תשלום קרן התמורה בלבד, 

 ללא כל הצמדה בגין העיכוב בתשלום.

.ו מיום המצאת חשבונית מס כדין למזמין.  30התמורה תשלום בתנאי שוטף + 

למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי, והמזמין ינכה במקור מכל תשלום למבצע, כל מס,   .ז

היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא הספק אישור תקף כי הוא 

 פטור מניכוי מס. 

בגין זה, לא ישולם על ידי המזמין לספק שום תשלום נוסף, החזר הוצאות או  4בסעיף פרט לאמור במפורש   .ח

, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת או בגין כל השתתפות אחרת הכשרת עובדי נותן השירותים

ע מהם, לא הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם זה ו/או כל הנוב

 למבצע ולא לכל אדם או גוף אחר.

 הצהרות והתחייבויות הספק  .5

 מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: נותן השירותים

 

כי יישא באחריות כוללת לספק למזמין את השירותים, על פי צרכי המזמין, מעת לעת, במלואם ובמועדם,   .א

את בכל אחד מימות השבוע בהם , וזהאופציה, ככל שיהיובמהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת 

( לרבות ימי שישי, בין 22:00)במקרים מיוחדים גם עד  9:00-17:00מתקיימות בחינות, בדרך כלל בין השעות 

, בכל כמות של משגיחים אותה יידרש להעמיד לצורך ובמסגרת מתן השירותים, והכול כפי 9:00-14:00השעות 

 .ומטעמשיורה נציג המזמין ו/או מי 

לך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה יבצע את השירותים תוך הקפדה יתירה על שמירת כי במה  .ב

ביחס לטוהר הבחינות והקפדה על לוחות הזמנים ו/או כל הוראה ו/או דרישה אחרת של המזמין  ןהמזמינהלי 

 בקשר עם מתן השירותים, ובכפוף להוראות חוזה זה ולשאר הוראות הדין.

על מנת  יםהדרושמשגיחים והכשרת והניסיון כנדרש לאיתור,  יר כי הוא בעל ההכשרהנותן השירותים מצה  .ג

בהתאם לדרישות  כמפורט במסמכי ההזמנה, ההסכם ונספחיהם,ליתן השירותים ולבצע מלוא משימות 

 .המזמין

ח האדם, הרישיונות והאישורים הנדרשים וניסיון, כמצהיר כי הוא בעל ההכשרה, היכולת, ה נותן השירותים   .ד

לביצוע השירותים, נשוא חוזה זה, ברמה מקצועית נאותה וכי כל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע ובמתן 

השירותים עפ"י חוזה זה, גם הם בעלי ההכשרה נדרשת, יכולת, אישורים, ניסיון ורמה מקצועית נאותה 

  כאמור. 

ב כי העובדים מטעמו יהיו בעלי כשירות רפואית מתאימה לביצוע המשימות בכל עת נותן השירותים מתחיי  .ה

 לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופות האופציה, ככל שיהיו. 

מצהיר כי יש בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  נותן השירותים  .ו

, וכי הוא עומד 1976-והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום
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מתחייב כי האמור בסעיף  נותן השירותיםבדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין. 

 זה יוסיף להתקיים לגביו לאורך כל תקופת ההתקשרות.

.ז בעל עבר פלילי. אשר ידוע לו כי הינו  מתחייב לא להעסיק, במסגרת חוזה זה, עובד ו/או אדם נותן השירותים 

מתחייב כי בכל רגע נתון, מהלך כל תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה, יהיו מועסקים על ידו  נותן השירותים  .ח

 פעילים וזמינים בכל עת בסניף ירושליםנות משגיחי בחי 150לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה לפחות 

 . 25לרשות המזמין, שגילם לא יפחת מגיל 

מי מטעמו יבצעו את המוטל עליהם על פי חוזה זה בנאמנות ותוך  וכלעובדיו ומצהיר כי הוא  נותן השירותים  .ט

שר, באמינות ובהגינות ביחסיהם מי מטעמו ינהגו ביו וכל, עובדיו נותן השירותיםשמירה על טוהר הבחינות. 

 עם המזמין. 

בנסיבות כל מקרה המחייב  מתחייב כי העובדים שיועסקו מטעמו ידווחו במהירות האפשרית, נותן השירותים  .י

זאת, לגורמים הנוגעים בדבר כגון נציג המזמין, אודות כל אירוע חריג ו/או העתקה ו/או חשד להעתקה ו/או כל 

 רעה במהלך בחינה ו/או בקשר אליה. פגיעה בטוהר הבחינות שאי

מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי  נותן השירותים  .יא

 חוזה זה ו/או בכל עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על המזמין בהתקשרות זו.

י שפועל במסגרת מתן השירותים הניתנים על המזמין יהיה רשאי לדרוש הפסקת עבודתו של עובד ו/או כל מ  .יב

להפסיק לאלתר העסקתו של אותו אדם  נותן השירותיםמתחייב  –ומשידרוש המזמין כן  נותן השירותיםידי 

 .נותן השירותיםבמסגרת מתן השירותים למזמין, באחריותו ועל חשבונו של 

יד את מקומו של סיבה שהוא, ימלא מ בד מטעמו, מכלמתחייב כי בכל מקרה של היעדרות עו נותן השירותים  .יג

 .מאוישתהעובד הנעדר באמצעות עובד אחר. בכל מקרה לא תישאר פונקציה הכלולה בחוזה זה בלתי 

מתחייב למנות נציג מטעמו אשר ימונה כאיש קשר עם המזמין. איש הקשר יטפל בכל תקלה  נותן השירותים  .יד

נותן השירותים  ולקבל החלטות ה ומוסמך לייצג את ז הסכםו/או בעיה במתן השירותים ויהיה מצוי בפרטי 

 בשמו ובמקומו.

זה אינה מקנה לו ו/או לעובדיו ו/או  הסכםמצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות עם המזמין לפי  נותן השירותים  .טו

 למי מטעמו זכות למקום חניה בחניוני המזמין.

מתן השירותים, הנם בעלי כל האישורים,  מצהיר כי הוא ו/או כל מי מטעמו הפועלים במסגרת נותן השירותים  .טז

 ההיתרים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לשם מתן השירותים ו/או בקשר עמם. 

הספק יישא, על חשבונו, באחריות לכך שכל העובדים  שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, יעברו הכשרה   .יז

ודה, דיווח על חשדות למרמה והונאה מתאימה בין היתר בקשר עם שמירה על טוהר הבחינות, נהלי עב

 בבחינות, וכל כל הוראה אחרת ו/או נוספת אשר תידרש על ידי נציג המזמין ו/או מי מטעמו מעת לעת.

 חובת סודיות .6
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רכושו הבלעדי של  כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם, הינו,  .א

אינם רשאים למסור לאדם אחר, פרט לעובדי המזמין  ו וכל הפועל מטעמוהמזמין, ונותן השירותים, עובדי

המוסמכים לכך, כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינם רשאים לשמור לעצמם העתקים 

 מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח המזמין.  של כל חומר או

ם או חומר למי מעובדי נותן השירותים לצורך ביצוע התחייבויות אמור לעיל אינו חל לגבי מסירת מסמכיה  .ב

 השירותים על פי הסכם זה. נותן

נותן השירותים אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות אחרות או   .ג

א ישתמשו בכל הפועל מטעמו ל מי אולצורך אחר כלשהו. נותן השירותים אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו 

 מסמך או חומר כאמור.

כלשהם שהגיעו  רנותן השירותים אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, מידע, מסמך או חומ  .ד

 לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור  בכתב מאת בא כוח המזמין.

ורה לו בא כוח המזמין כל חומר או מסמך שקיבל לצורך או למי שי זמיןנותן השירותים מתחייב להחזיר למ  .ה

 .מיד עם דרישה כאמורמתן השירותים, וזאת 

 העדר יחסי עבודה  .7

ו/או אשר יועסקו על ידו במהלך תקופת  נותן השירותיםמוסכם בזה בין הצדדים, כי העובדים המועסקים ע״י   .א

 ם עובדי המזמין. לפיכך:ההתקשרות או תקופות ההארכה הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינ

ואין לראות  הסכםמשמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו עפ״י  נותן השירותיםמוסכם בין הצדדים, כי   .ב

במלואן,  ההסכםלמזמין ו/או למי מטעמה, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות  הסכםכל זכות שניתנה עפ״י 

ו כל זכויות של עובד המזמין והוא לא יהיה זכאי לכל ולכל עובד המועסק על יד נותן השירותיםלולא תהיינה 

תשלום מהמזמין, לרבות לא לתשלום של משכורת, דמי חופשה, דמי מחלה, פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה 

מאת המזמין וכן לא יהיה המזמין חייב בכל תשלום ו/או גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במעמד של קבלן עצמאי לכל ענין  נותן השירותיםזאת בהיות שבין מעביד לעובד, ו

 ודבר. 

בדרך של עפ"י הסכם זה  לעובדיו אשר יספקו השירותים משכורותהשירותים מצהיר ומתחייב להעביר תן ונ  .ג

 .דיןכל פי ת תהיה בצורה המותרת על והעברה בנקאית אלא אם העובד יורה אחרת ובלבד שהעברת המשכור

ו/או תקופות ההארכה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי  ההסכםמתחייב לקיים בכל תקופת  נותן השירותים  .ד

 , אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר מינימום.ההסכם

הנובעים על פי הנטען בדרישה ו/או מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו בכל דרישה ו/או תביעה  נותן השירותים  .ה

בגין ו/או בקשר לעובדים ו/או משכורתם  בתביעה, במישרין ו/או עקיפין, מצד עובד ו/או מצד רשות ו/או גוף

 ו/או לזכויותיהם ו/או לתנאיהם. 

מעביד בין  -מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי היה ויקבע ע"י גורם מוסמך כלשהו, כי חלים יחסי עובד   .ו

ידרש לשאת בתשלום ו/או הוצאה בגין יין לבין נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מטעמו, והיה והמזמין המזמ

תביעה זו, ישפה נותן השירותים את המזמין בכל חבות כספית שהיא, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, 
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פוי מכל תשלום שהוא שהמזמין יחויב בהם. במקרה כזה, יהיה המזמין רשאי לקזז את הסכום המגיע לו כשי

 חייב לספק. 

ימציא  שנותן השירותיםהארכת ההתקשרות במסגרת האופציה הקיימת למזמין לעיל, תמומש רק לאחר   .ז

בחינת בדבר עמידתו בתשלומים סוציאליים ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה ועד למועד  הלמזמין הצהר

 נותן השירותיםההזמנה )בהתאמות נדרשות(. היו  למסמכי ה'-ו ים ד'חנספנוסח לבהתאם מימוש האופציה 

האופציה להארכת  לממשלא המזמין יהא רשאי שהרשעות או קנסות בקשר להפרת חוקי העבודה, 

 בדיקתבו תביטחוניבבדיקה  נותן השירותים מתחייב שהוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יעמדוההתקשרות. 

  .אצל המזמין ןהביטחודרישות קצין  על פיהעבודה מחייבים זאת או  ותאם השיר ,מהימנות

.ח זה תהווה הפרה יסודית של החוזה. 7הפרתו של סעיף  

 אחריות ושיפוי  .8

נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או 

בדי נותן השירותים ו/או לכל צד ג' שהוא הנובע בין במישרין ובין בעקיפין לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לעו

ממתן השירותים לפי הסכם זה או בקשר אליהם, בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדים ו/או שלוחיו 

ל עבור נותן ו/או כל הנתון למרותו ו/או ע"י כל מי שנתון למרותו ו/או לפיקוחו וכן ע"י כל אדם או גוף הפוע

 השירותים ו/או לטובתו ו/ או מטעמו. 

 ביטוח .9

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ועל כל פי דין, מתחייב נותן השירותים לערוך ולקיים  .א

על חשבונו ,  ממועד תחילת מתן השירותים ובמשך כל תקופת ההסכם, לרבות כל תקופת הארכה, ביטוחי 

אישור עריכת שלישי ואחריות מעבידים עפ"י המפורט באישור עריכת הביטוחים )להלן " אחריות כלפי צד

 למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. א'  כנספח"( המצורף הביטוחים

"נותן השירותים" ימציא ל"מזמין", במעמד חתימת ההסכם, את אישור עריכת הביטוח הנ"ל , וכן ימציא אישור  .ב

 פני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד ההסכם וכל הארכה שלו תקפים.יום ל 15חדש לפחות 

 " נותן השירותים" יישא בלעדית בהשתתפות העצמית בביטוחים  הנ"ל. .ג

דרישות הביטוח הנ"ל הינן דרישות מזעריות ומתן השירותים רשאי לבצע ביטוחים נוספים על מנת לכסות את  .ד

 מלוא אחריותו .

את חברת הביטוח שלו ואת המזמין מיד לכשיודע לו על נסיבות היכולות להוות  נותן השירותים יעדכן מידית .ה

 הילה לתביעה עפ"י הביטוחים הנערכים על ידו וכן יפעל למימושם של הפוליסות . 

  ערבות .10

לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי המזמין ערבות בנקאית  נותן השירותיםלהבטחת מילוי מלוא התחייבויות   .א

ימים ממועד קבלת הודעת  7בתוך  ₪ 30,000ע"ס לחוזה,  'בכנספח חוזרת, בנוסח המצ"ב  אוטונומית ובלתי

 . נותן השירותיםהזכייה והפקדת הערבות כאמור הינה תנאי לתחילת השירותים על ידי 
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זה. האריך  הסכםיום לאחר תום תקופת  30לעיל תהא תקפה עד  )א( 10הערבות האמורה בסעיף משנה   .ב

יום  30 -ההתקשרות יאריך הספק את הערבות לתקופה נוספת, כשהיא תהא בתוקף להמזמין את תקופת 

 , ויחולו עליה כל יתר הוראות סעיף זה.האופציהלאחר תום תקופת 

זה והמדד  הסכםהערבות תוצמד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהיה זה הידוע במועד החתימה על   .ג

 רבות, ככל שתחולט.הקובע יהיה המדד הידוע במועד חילוט הע

לא ביצע אחת מהוראות הסכם זה ו/או הפר הוראה  נותן השירותיםהוכח להנחת דעתה של המזמין כי   .ד

ימים מיום  7קיבל התראה מוקדמת בכתב ולא תיקן את ההפרה תוך  ונותן השירותיםמהוראות הסכם זה, 

ללא כל הודעה נוספת וללא קה במלואה או חלמשלוחה אליו, כי אז יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות 

 פניה מוקדמת לערכאות. 

נותן חילוט הערבות לא ישמש מניעה למזמין מלהגיש גם תביעה ו/או לפתוח בכל הליך חוקי אחר נגד   .ה

 , וגם ההוצאות המשפטיות תגבנה מתוך סכום הערבות הנ"ל.השירותים

חייב לחדש  נותן השירותיםרבות יהא השתמש המזמין בזכותו לחלט את כספי הערבות או סכום כלשהו של הע  .ו

נותן ימים מהיום בו קיבל  7את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני החילוט האמור, תוך 

 הודעה שהמזמין חילט את הערבות או כל סכום ממנה.  השירותים

נותן ויות של למען הסר ספק, יובהר כי אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייב  .ז

 .השירותים

 החוזה הפרת .11

לנותן ימים מיום שניתנה  7את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  נותן השירותיםהפר   .א

לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל  א זכאיולכל התרופות, להן ה זכאי ןהא המזמייהפרה, ההודעה על  השירותים

ללא כל  אחר שייראה לו נותן שירותיםלכל  השירותיםאת המשך ולמסור  נותן השירותיםאת ההסכם עם 

 . לעכב או להתערב בכל מסירה כזאת , והקבלן יהא מנוע מלהפריע,תשלום נוסף מצידו

ללא מתן בכל אחד מהמקרים שלהלן יהא רשאי המזמין להודיע על ביטול ההסכם מבלי לגרוע מהאמור לעיל   .ב

 :ם אחרולהתקשר עם נותן שירותיהודעה מוקדמת 

 .ביצע את השירותים בניגוד להוראות הדין נותן השירותים .1

 או הקפאת נכסים על ידי בית משפט מוסמך. נותן השירותיםניתן צו לפירוק עסקי  .2

ו/או הפרות דיני העבודה בקשר עם ל אי עמידה בתנאי החוזה שני מכתבי התראה ע נותן השירותיםקיבל  .3

 ולא תיקן ההפרות תוך הזמן שנדרש לעשות כן.עובדיו 

 מוסכמים פיצויים .12

בנספח של ליקוי במתן השירותים, נותן השירותים ישלם למזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש כמפורט  במקרה  .א

 להסכם זה. ה'
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ם המוסכמים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע במועד בו נחתם הפיצויי  .ב

 חוזה זה והמדד הקובע הוא המועד הידוע במועד תשלומם בפועל.

בסך המצטבר של הפיצויים המוסכמים בגין  נותן השירותיםבמידה והתגלעו מספר הפרות כאמור לעיל, יישא   .ג

 כל הפרה.

.ד לגרוע מכל זכות העומדת למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי דין. כדיזה  אין באמור בסעיף 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המזמין יהא רשאי לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים שיגיעו לו עפ״י   .ה

 לחוזה. 10מתוך הערבות לפי סעיף  אותם מהתמורה ו/או לחלט ' להסכם זהבנספח ההאמור 

 ההסכם הסבת איסור .13

אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או זכויותיו כולן או מקצתן לאחר, אלא אם קיבל  נותן השירותים

 לכך את הסכמת המזמין מראש ובכתב. 

 הנחה, הארכה, ויתור .14

הסכמת המזמין לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה   .א

 גזירה שווה למקרה אחר.

על זכויותיו אלה, לא לגבי  כוויתורא השתמש המזמין במקרה מסוים בזכויותיו לפי החוזה, לא ייחשב הדבר ל  .ב

 המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

.ג כל ויתור, ארכה, או הנחה ע"י מי מהצדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י אותו צד. 

 בלעדיות העדר .15

, עת בכל רשאי והמזמין השירותים במתן כלשהי בלעדיות נותן השירותיםל ליתן כדי זה חוזה עפ״י בהתקשרות אין

 תקופת כדי תוך גם דומים או/ו זהים שירותים למתן אחרים או/ו אחר עם להתקשר, המוחלט דעתו שיקול ועפ״י

 .החוזה של תוקפו

 סמכות שיפוט והדין החל על החוזה .16

בית המשפט המוסמך בירושלים, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או הנובע מהחוזה ו/או בקשר ל

 אליו.

  הודעות מתן .17

כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינן כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר להסכם זה שתישלח בדואר רשום ע"י צד 

שעות ממועד מסירתו לבית הדואר או במקרה של מסירה ביד,  72ן תוך אחד למשנהו, תיראה כאילו הגיעה לידי הנמע

 בעת מסירתה.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:        

 

 

_____________________________               ________________________________ 

 השירותים-נותן             המזמין          
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 06-2016מכרז פומבי מס' 

 הפעלת מערך השגחה בבחינות

 

 

 

 

  נספחים'  גמסמך 

 נספחים

 

 ההזמנה( למסמכי א' כנספח )צורף השירותים מפרט – 1 נספח
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 ביטוח עריכת אישור .א

 ( או "המרכז" "המזמין)להלן : "      המרכז האקדמי לבלכבוד 

 91160ירושלים  16031, ת.ד.  21רח' הוועד הלאומי 

 

 נו הביטוחים עפ"י המפורט בהמשך :ם בזאת כי בוצעו על ידהננו מאשרי

 ..…………………………………………………………………………שם המבוטח :  .1

 .………………………………………………………………כתובת משרדי המבוטח :  .2

 לב".מרכז האקדמי נשוא ביטוח זה : הפעלת מערך משגיחי בחינות ב" .3

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .4

 : וט הביטוחיםפיר  .5

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : 5.1

 .  $  לתקופה.………………………$  ו    ……………………… 

 $  לתקופה [.  1,000,000  -$ למקרה  ו  1,000,000]לפחות :   

 

 רוע.י$  לא  …………………השתתפות עצמית :  

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבול אחריות של : 5.2

 

 $  למקרה ולתקופה.  …………………   -בד,  ו$  לעו  ………………… 

 $  למקרה ולתקופה[.  5,000,000  -$ לעובד,  ו  1,500,000]לפחות :  

 

 רוע.י..  $  לא………………השתתפות עצמית :   

 כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסות 

 הידועות בשם "ביט".

 דרש להפעיל ילב", אשר לא י המרכז האקדמים ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י "כל הביטוחים הנ"ל הינ .6

 את ביטוחיו.

או עובדיו".  )+ סעיף אחריות צולבת בפוליסת  המרכז האקדמי לבו/או   …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : " .7

 אחריות כלפי צד שלישי(. 

 נינו.ימאשרים בזאת שקיים הסדר לתשלום הפרמיות בין המבוטח לב הננו  .8

 הצמצום ו/או הביטול  –כמו"כ, הננו מאשרים בזאת שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות  

  לב". מרכז האקדמייום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם ל" 60לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  

 

 בכבוד  רב,                   .כתמיד לשירותכם

   חברה לביטוח בע"מ.

http://www.jct.ac.il/


 

 

 68מתוך  64עמוד  

 9116001, ירושלים 16031, ת.ד. 21רח' הועד הלאומי  

21 Havaad Haleumi St., P.O Box 16031, Jerusalem 9116001, Israel 

 F  |.jct.ac.ilwww . 6751068-02| פקס.   T .6751111-02טל. 

 המרכז האקדמי לב

 

 בס"ד

 

 חוזה"( )"ערבות החוזה בתנאי לעמידה ערבות .ב

 לכבוד

 ____________ המרכז האקדמי לב

 , ירושלים21רח' הועד הלאומי 

 )להלן: "המזמין"(

 

 א.ג.נ.,

 

 החוזהערבות מס'                                     לעמידת הספק בתנאי הנדון: 

 

לבקשת _______________________ )להלן: "הספק"( הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות אוטונומית, מוחלטת, בלתי חוזרת 

"( בצרוף הפרשי הצמדה למדד המחירים סכום הקרן)להלן: " ₪ 30,000ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של עד לסך של 

 "הערבות"(. :על פי הסכם ביניכם לבין הספק מיום חתימת החוזה )להלן ,לצרכן, בקשר להפעלת מערך השגחה בבחינות

 

סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד 

 רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(.

 נקודות(. 99.1) 2016 ספטמברלחודש  15 -רסם ביום השפו 2015"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש ינואר 

 ין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.י"המדד החדש" לענ

 -ין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה יהפרשי ההצמדה לענ

השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך  הסכום

מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם הראשונה 

ינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על יד

בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 .הספקחייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 

למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום 

לם מידי פעם הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום הערבות שנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. אנו נש

 בפעם הסכומים הנדרשים במועד שנידרש.

 

לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי 

 ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על תנאיה.

 

 

י כתב ערבות זה מכל סיבה מנע מתשלום על פיאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים לה

 .בקשר לכךועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה 
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 המזמין לא יהא רשאי להסב את הערבות לצד שלישי.

 

בכתב וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו  , ________ימים לאחר תום מועד הסכם זה, קרי עד ליום  30הערבות תהיה בתוקף עד 

 עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק........................         

 

 סניף......................        
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 הבחינות למשגיחי פריסה רשימת .ג

ין לגביהם גם מספר המשגיחים שעות, יצו 4בחנים שיארכו יותר מ ין אחרת. משעות אלא אם כן יצו 2-4יהיה בין הערה: אורך מבחן 

 הדרושים בשעות אלו.

 

 

  

תאריך 

 הבחינה

שעת הגעה דרושה  מיקום הבחינה

 למשגיחים

מספר משגיחים 

 דרושים לתאריך

שיימשך הערות / מבחן 

 שעות 4מ  יותר

סה"כ משגיחים שיצטרכו 

 למשך זמן ארוך יותרלהישאר 
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 בס"ד

 

 בחינות למשגיח/ת התחייבות כתב .ד

 

 

 לכבוד חברת ____________

 

 :בחתימתי על כתב התחייבות זה הנני מתחייב/ת

 

 בכיתת הבחינה נות/מי מהנבחניםעל כל מקרה בו  )"המרכז"(מטעם המרכז האקדמי לב לדווח באופן מידי לאחראי ההשגחה 

 להימנע מהשגחה על אותה כיתה. /תמתחייבוהנני  ,באופן אישי יל /תמוכר מרכזאיזה מהקמפוסים של הב הנערכת

 

 

 

 

 בברכה,

 שם ושם משפחה: __________________

 ת.ז: __________________                   
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 המרכז האקדמי לב

 

 בס"ד

 

 מוסכמים פיצויים .ה

 הפיצוי המוסכםסכום  אור הליקוית

עבור כל שעת היעדרות/ איחור של משגיח/ה )והחלק היחסי מסכום 

 זה עבור חלק יחסי של שעה(
 למקרה₪  500

על כל עובד שלא הוגש לאישור נציג המרכז טרם העסקתו בקמפוסי 

 המרכז

 למקרה₪  300

 למקרה₪  300 עבור אספקת משגיח שלא עבר הכשרה כמפורט

 למקרה₪  300 ר אספקת משגיחה במקום משגיח וההיפךעבו

 למקרה₪  500 משגיח שהפר טוהר בחינות

 למקרה₪  300 אי ביצוע השירותים השוטפים לשביעות רצון הלקוח 

העסקת עובדים בשעות נוספות / מעבר לשעות המוגדרות ע"י נציג 

 המזמין, ללא אישור בכתב ומראש של נציג המזמין
 למקרה₪  100
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