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 מבוא  . א

 הצעות   להציע הזמנה .1

"(, באמצעות מחלקת ביטחון,  "האוניברסיטה  אוניברסיטת בר אילן ע"ר )להלן: .1.1

מזמינה בזאת מציעים העומדים    "המזמינה"(,)להלן:    איכות הסביבהבטיחות ו

למתן שירותי פינוי פסולת מעורבת,   בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה

וגרוטאות   גזם  והפסולתו"   "השירותים")להלן:  ופסולת  מוצקה"  "  "פסולת 

 בהתאמה( באוניברסיטה בקמפוס רמת גן, כמפורט במכרז זה ובנספחיו.  

איגוד ערים דן לצורך קבלת שירותי הטמנת עם  תקפה    ותהתקשראוניברסיטה  ל .1.2

הקבלן או הקבלנים שייבחרו במסגרת מכרז זה  הפסולת באתר אריאל שרון.  

  יספקו שירותי פינוי פסולת בלבד. 

 תשלום עלויות ההטמנה יבוצע על ידי האוניברסיטה לאיגוד ערים דן ישירות.  

פינוי   .1.3 קרי,  היום  מהקיימת  שונה  פינוי  לשיטת  לעבור  האוניברסיטה  בכוונת 

של   היא  המוטמנים  להקמת  האחריות  קרקע.  מוטמני/מונחי  באמצעות 

בצו  24-מוערך בהאוניברסיטה. תהליך השינוי   יהיה  ולכן השינוי  רה  חודשים 

 הדרגתית בתיאום וידיעת הקבלן הזוכה.

     :לשני סליםהמכרז וההתקשרות בעקבותיו מופרדים  .1.4

 פינוי פסולת מעורבת – סל ראשון 

 ( " דחסני אשפה)להלן: "  מדחסני אשפה פינוי פסולת מעורבת .1.4.1

 - "(םמוטמני)להלן :"  מוטמני/מונחי קרקעמפינוי פסולת מעורבת  .1.4.2

 הקמה  בתהליך

שלעיל )סל ראשון( האוניברסיטה תהא ראשית להפסיק את אחד מתחומי הסל  

 ולהקטין או להגדיל את התחום הנותר. 

 פינוי פסולת מוצקה – סל שני

 "(  פסולת מוצקה פינוי פסולת גזם וגרוטאות )להלן: "  .1.4.3

 ליםהס  שניבכל מקום שלא צוין הדבר במפורש, יחולו התנאים שבמכרז זה על  

 השונים תהיה נפרדת לחלוטין.  סליםבחינת ההצעות ל

אחד,   .1.5 זוכה  ייבחר  סל  ליותר  לכל  הצעה  להגיש  ובלבד  מניתן  אחד  סל 

בנפרד.  עומד  שהמציע   סל  לכל  הסף  תנאי  למציע  בכל  אפשרות  קיימת 

    .שיזכה בשני הסלים

 מיום חתימת הסכם ההתקשרות.   שנים )שלוש( 3 -ל תקופת ההתקשרות היא .1.6

ההתקשרות .1.7 להארכת  לאוניברסיטה  ברירה  שמורה  זכות  לאוניברסיטה   :

ההתקשרות   תקופת  את  להאריך  החובה,  לא  אך    תקופות   שלוש בהזכות, 
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כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים. סה"כ תקופת ההסכם   שנהנוספות בנות  

 . ( שניםשש ) 6יכולה להיות לתקופה מצטברת של עד 

 למכרז  זמנים לוח .2

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 תאריך  פעילות 

 8.5.2022 המכרז  פרסום מועד

 13:00בשעה   16.5.2022 חובהסיור קבלנים  מועד

 12:00בשעה   23.5.2022 הבהרה לשאלות אחרון מועד

 לתיבת הצעות  להגשת אחרון מועד

 המכרזים
 12:00בשעה   12.6.2022

 30.9.2022 ההצעה  תוקף

 שינויים  .3

  לערוך   רשאית  האוניברסיטהעוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות,    כל .3.1

וכן    בתנאי  והתאמות  שינויים   על   או  במכרז  שנקבעו  השונים   במועדיםהמכרז 

  ו/או את מועד סיור הקבלנים   הבהרות  למתן  המועד  את  לשנות,  זה  ובכלל,  פיו

 . ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן

או  .3.2 המכרז  שפורסם  באופן  תפורסם  כאמור  והתאמות  שינויים  בדבר  הודעה 

באתר האינטרנט של האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה. על 

  דף המכרזים בכתובת:כל מציע לבדוק מעת לעת את 

http://tiful.biu.ac.il/michrazim 

  כלשהי  הודעה אודות ידע לא או  קיבל לא כי ותביעה טענה כל תהיה לא למציע .3.3

 לעיל.   3.2שפורסמה כאמור בסעיף 

  באמצעות  יחתום . המציע המכרז מתנאי נפרד בלתי  חלק תהוונה אלה הודעות .3.4

  כחלק   להצעתו   אותה  ויצרף  כאמור   הודעה  כל  על  מטעמו   החתימה  מורשי

 . המכרז ממסמכי

ככל   .3.5 ותביעות  טענות  תהיינה  לא  במכרז  ולזוכה  למציעים  "קורונה":  אירועי 

שיהיה צורך לבטל או להשעות את המכרז או את ההתקשרות בעקבותיו, בכל 

לטוריות או שיקול דעת של האוניברסיטה  שלב שהוא, וזאת מחמת הנחיות רגו

במכרז  אחרת  הוראה  כל  על  גוברת  זו  הוראה  הקורונה.  למשבר  בהקשר 

 .ובנספחיו, לרבות בחוזה ההתקשרות

 

 

 

http://tiful.biu.ac.il/michrazim
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 נספחים .4

 :הם,  ממנו  נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; השירותים  מפרט  - - 1נספח    4.1

 ;ונספחיו התקשרות   הסכם - - 2נספח  4.2

 ; ונספחיה  ההצעה  חוברת  - - 3נספח  4.3

 ; 1976- "ו תשל , ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק ב  2 סעיף  לפי   תצהיר - -            ( 1')א  3 נספח 4.4

 ; 1976-"ותשל, ציבוריים גופים  עסקאות לחוק   1ב2 סעיף  לפי   תצהיר - -            ( 2')א  3 נספח 4.5

 ניגוד עניינים במכרז ובהסכם; הצהרה על אי  - - ב'  3 נספח 4.6

  1992-"ו התשנ,  המכרזים  חובת   לחוק ג'  2  לסעיף   בהתאם   תצהיר - -                 ג'     3 נספח 4.7

 ; (2016  -"ו תשע 25' מס )תיקון 

 . רצון שביעות   בדבר שאלון נוסח  - - 4 נספח 4.8
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     הסף   תנאי .ב

 כללי .5

 כל  על  ההצעה  הגשת  במועד   העונים  מציעים   רק  להשתתף  רשאים  במכרז .5.1

  בכל   עומדים  שאינם  הצעה  או  מציע.  להלן  זה  בפרק   המפורטים  התנאים

 . יפסלו –להלן   המפורטים התנאים

  סף   תנאי  קיום.  עצמו  במציע  להתקיים  צריכים  למציע  המתייחסים  הסף  תנאי .5.2

  ייחשב   לא  אחר  גורם  בכל  או  מניות  בבעל,  המציע  של  בארגון  קשור  בתאגיד

 .הסף בתנאי כעמידה

 .  במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .5.3

 תנאי סף כלליים  .6

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד רשום המאוגד כדין   .6.1

 אזרח ישראלי, הרשום במע"מ. -בישראל או יחיד 

- המציע מחזיק באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .6.2

)ב( תצהירים  1976 כדין;  ניהול ספרים  )א( אישור תקף על  , כשהם תקפים: 

,  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1ב2ב ולסעיף  2בהתאם לסעיף  

 (. 2א')3 -( ו1א')3בנספחי בנוסח תואם לנדרש 

 קבלנים סיור .6.3

 בשעה   16.5.2022קבלנים שייערך ביום    בסיור  להשתתף  ציעהמ  על .6.3.1

אייר)  13:00 שער    .(ב" תשפ  ט"ו  היא  לסיור  המפגש    1נקודת 

 בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן.

 ומהווה תנאי סף.  חובהבסיור הקבלנים הינה  ההשתתפות .6.3.2

 לצורך,  הקבלנים  סיור  מועד  לפני  המכרז  בכתב  לעיין  למציעים  מומלץ .6.3.3

 .ההבהרה ובקשות השאלות הכנת

  ורישום  הקבלנים  סיור  במהלך  האוניברסיטה  נציג  אצל  יירשם  המציע .6.3.4

 .  בסיור להשתתפותו ראיה יהווה זה

 הבהרה  לשאלות  תשובות  הסיור  משתתפי  בין  תפיץ  האוניברסיטה .6.3.5

 תשובות.  השואלים  שמות  ציון  ללא,  הקבלנים  סיור  במהלך  שנשאלו

 הסברים  כי  מובהר.  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  אלו

 אינם  בכתב  הופצו  לא  ואשר  הסיור  במהלך  פה  בעל  שניתנו  ותשובות

 .ומתנאיו המכרז ממסמכי חלק מהווים
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 תנאי סף מקצועיים  .7

להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון בפינוי פסולת ובעל מחזור    כתנאי מוקדם

  .אליו מוגשת ההצעה  סללמינימלי, הכל בהתאם  כספי

  פינוי פסולת מעורבת -סל ראשון  .7.1

ניסיון   .7.1.1 לתנאים  בלמציע  בהתאם  מעורבת,  פסולת    המצטבריםפינוי 

 הבאים:

 .באחד משירותי הסל לפחותלקוחות  3  –השירותים ניתנו ל  .א

אחדההתקשרות   . ב כל  נמשכה    עם  לפחות,    שנים  3מהלקוחות 

 בתקופה המסתיימת במועד האחרון להגשת הצעות.

  14לפחות, בנפחים    דחסנים  2  –כל אחד מהלקוחות החזיק ב   . ג

   .מוטמני/מונחי קרקע 3ו/או  מ"ק 16ו/או  מ"ק

ההתקשרות   .ד על    השנתי היקף  עומד  מהלקוחות  אחד  כל    עם 

 לפני מע"מ.₪  150,000

בבעלותו  .7.1.2 מחזיק    אחת   ומשאית  סע-רמ  משאיות  2  המציע 

 ואילך. 2018, ושנת ייצורן משנת למוטמני/מונחי קרקע

  2020 –  2019השנתי של המציע בכל אחת מהשנים  כספימחזור ה .7.1.1

 לפני מע"מ לפחות. ₪  750,000עמד על 

 פינוי פסולת מוצקה - סל שני .7.2

לתנאים   .7.2.1 בהתאם  מוצקה,  פסולת  בפינוי  ניסיון    המצטברים למציע 

 הבאים:

 לפחות.לקוחות  3  –השירותים ניתנו ל  .א

אחדההתקשרות   . ב כל  נמשכה    עם  לפחות,    שנים  3מהלקוחות 

 בתקופה המסתיימת במועד האחרון להגשת הצעות.

ההתקשרות   . ג על    השנתי היקף  עומד  מהלקוחות  אחד  כל  עם 

 לפני מע"מ.  ₪ 150,000

בבעלותו  ה .7.2.2 מחזיק  שלא   משאיות  2מציע  ארגז  נפח  בעלות  מנוף, 

 ואילך.    2018,  ושנת ייצורן משנת קוב 30 – מ יפחת 

  2020  –  2019השנתי של המציע בכל אחת מהשנים    כספימחזור ה .7.2.3

  לפני מע"מ לפחות. ₪ 300,000עמד על 

 רישיונות ואישורים נדרשים .8

 כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להחזיק בכל האישורים המפורטים להלן:
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  רישיון בר תוקף לביצוע העבודות נשוא המכרז.  .8.1

אשפה   והובלת  מיון  }איסוף,  עסק  רישיון  העתק  להצעתו  לצרף  המציע  על 

 ופסולת{ בתוקף.

 רישיון מוביל מטעם המשרד לתחבורה בתוקף למועד הגשת ההצעה.   .8.2

, בתוקף למועד הגשת ISO 2008:9001על הסמכה תקפה על פי תקן מציע ב .8.3

 ההצעה, ממעבדה מוסמכת, תקפה לפעילות שירותי פינוי ושינוע אשפה.

העסקת קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה של משרד התחבורה ע"פ תקנות   .8.4

 התעבורה.

 אישורי בטיחות תקפים הנדרשים לפי חוק.  .8.5
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 : הסף בתנאייצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו  מציעה

 ההוכחה  תיאור דרישה  סעיף 

6.1 
יחיד או תאגיד  

רשום בישראל על 
 פי דין. 

העתק תעודת רישום תאגיד ברשם הרלוונטי, או תעודת עוסק 
מורשה מרשות המיסים וצילום תעודת זהות. 

נדרש   רשום  תאגיד  שהוא  מציע  העתק הבהרה:  להמציא 
די   ולא  התאגידים,  ברשם  הרישום  תעודת  של  צילומי 

 בהמצאת תעודת עוסק מורשה.

6.2 

  חוק לפי אישורים
  גופים עסקאות
,  ציבוריים

 . 1976-"והתשל 

העתק צילומי של אישור תקף על ניהול ספרים כדין. ]ככל    א.
תשלום  לצורך  מס  ניכוי  על  אישור  הספק  ימציא  שיזכה, 

 התמורה[.

-ב. שני תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
( למכרז זה, ובחתימות 2א')3-( ו1א')3, בנוסח נספחים  1976
 מקור. 

 .הקבלנים סיור במהלך האוניברסיטה נציג אצל רישום קבלנים סיור 6.3

7.1.1 
7.2.1    

 ניסיון המציע. 
  , 3/    2סעיף     3בנספח  פירוט ניסיון בנוסח התואם לנדרש  

 ותצהיר המציע בפני עורך הדין מטעם המציע.  
 אליו מוגשת ההצעה.  סלהכל על פי ה

7.1.2 
7.2.2 

 בעלות על רכבים
מהמשאיות  אחת  כל  עבור  ביטוחים  ואישורי  רכב  רישיונות 

רכב המוצגות על ידי המציע, ובהם רשום המציע כבעליו של  
 המשא. 

 רישיונות ואישורים  8
כמפורט   ואישורים  רישיונות  של  למקור  נאמנים  צילומים 

 בסעיפי המשנה.
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   במכרז  ההכרעה  .ג

 למכרז  ההצעות בחינת .9

 : הבאים השלביםההצעות במכרז תתנהל על פי  בחינת

עמידתם של המציעים בתנאי הסף בשלב הראשון .9.1 , תבחן האוניברסיטה את 

בנפרד  כללהשתתפות במכרז.   ייבחן  יעבור   .סל  מציע שעמד בתנאי הסף, 

 לשלב הבא. 

, ידורגו המציעים שעמדו בתנאי הסף על פי פרמטרים של איכות  השני  בשלב .9.2

, כמפורט בטבלת סעיפי האיכות  (100  מתוך  נקודות  30:  הסופי  מהציון  30%)

  להלן ויינתנו להם ציונים מתאימים.   10בסעיף 

, יעבור  נקודות  30לפחות מתוך    נקודות  18ציון איכות כולל של    שקיבל  מציע  רק

 לשלב הבא. 

, ייפתחו הצעות המחיר של המציעים שקיבלו את הציון המינימלי  בשלב השלישי .9.3

המציעים   זה  בשלב  השלישי.  השלב  במסגרת  לבדיקה  מעבר  לשם  הנדרש 

המחיר   סעיפי  פי  על  הסופי:    70%)ידורגו  מתוך    70מהציון   (100נקודות 

 . להלן 11בסעיף  כמפורט 

 

 השוואת הצעות המחיר תתבצע באופן הבא: 

X70  

הצעת מחיר מינ' לפינוי כמפורט בסעיף  
 =   א'11.1

פינוי  מחיר     ציון 
 פסולת מעורבת

 א' 11.1הצעת המציע כמפורט בסעיף 

 

 

 

 

אם במסגרת בחינת ההצעות לא תעמוד אף הצעה בתנאים האמורים בסעיף   .9.4

את  9.2 לבחון  מחויבת(  לא  )אך  רשאית  האוניברסיטה  תהיה  ההצעות  כל  , 

 שעמדו בתנאי הסף.

הציון הסופי של ההצעות יחושב על בסיס חיבור מס' הנקודות שקיבלה ההצעה   .9.5

שקיבלה   הנקודות  מס'  עם  השני(,  )השלב  האיכות  בסעיפי  בסעיפי  ההצעה 

 המחיר )השלב השלישי(. 

X70 

 הצעת מחיר מינ' לפינוי כמפורט בסעיף 
 = ב'  .11.1 

פינוי   מחיר  ציון 
 פסולת מוצקה 

 ב' 11.1הצעת המציע כמפורט בסעיף 
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ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה )בכפוף לאישור  .9.6

 ועדת המכרזים של האוניברסיטה(.

קיבלו שתי הצעות או יותר ציון סופי זהה שהיא התוצאה הראשונה בדירוג ואחת   .9.7

ב לחוק חובת המכרזים,  2מהן היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף  

ההצעה  1992-תשנ"ב הגשת  בעת  כך  על  והומצאו  ותצהיר ,  כנדרש   אישור 

 ב הנ"ל, תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז.    2בסעיף 

 לצאת במכרז ו/או המכרז את לבטל הזכות את לעצמה ומרתש האוניברסיטה .9.8

השירות אחר  בהתאם הזוכה עם הסכם על לחתום לא ו/או האמור למתן 

נסיבות.   לשיקול שינוי  בקרות  ו/או  לצרכיה  ו/או  לאילוציה  ,  בנוסףדעתה, 

  לקבל   שלא  או  כלשהי  הצעה  לקבל  שלא  להחליט  רשאית  תהיה  האוניברסיטה

 והכל,  מציעים   מספר  עם  להתקשר  או ,  מהצעה  חלקים  לקבל  או ,  הצעה  אף

  זה   מכרז  להוראות  בכפוף,  האוניברסיטה  של  המלא  דעתה  לשיקול  בהתאם

 תהיה  לא,  לעיל  כאמור  לפעול  האוניברסיטה  החליטה  .דין  כל  להוראות  ובכפוף

 האוניברסיטה  כלפי  טענה  או/ו  דרישה  או/ו  תביעה  כל  מהם  למי  או/ו  למציעים

  המציעים ,  ולחילופין,  מטעמה  או/ו  בשמה  הפועל  אחר  גוף  או/ו   אדם  כלפי  או/ו

  תביעה  או /ו  דרישה  או/ו   טענה  כל  על  ההצעה  בהגשת  מוותרים   מהם  מי   או/ו

 .כאמור
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 )איכות(  השני בשלב ההצעות דירוג .10

ועדת המכרזים תמנה צוות מקצועי שיביא בפניה המלצות לדירוג ההצעות שעברו את 

 השלב הראשון, לפי אמות מידה כמפורט בטבלה שלהלן:

 נקודות  תיאור  קריטריון  'מס

  ניסיון  .1

המציע  

בביצוע 

עבודות  

 דומות 

 הסף  בתנאי  לנדרש  מעבר  לקוח נוסף  כל  עבור  –  ניסיון המציע

המציע   יקבלשל אותו סל אליו ניגש המציע    הסף  בתנאי  ושעומד

. (לקוחות נוספים  4  )סה"כ  נקודות  4עד למקסימום של    ה נקוד  1

4 

הלקוחות שהוצגו    לקוח  כל  עבור  –  היקף ההתקשרות )מכלל 

והאיכות(   הסף    על  עלההשנתי    ההתקשרות  שהיקףבתנאי 

 4  של  מקסימוםל  עד  אחת  נקודה  המציע  יקבל  ח"ש   300,000

 נקודות 
 

4 

חוסנו   .2

הכלכלי של 

 המציע 

הרכבים   מהסלימספר  אחד  מגיש    םלכל  אליו  לסל  )בהתאם 

ועד    עבור כל רכב נוסף מעבר לתנאי הסף  נקודה   1  –הצעתו(  

 נקודות מקסימום.  3
 

3 

  500,000  עבור תוספת של  נקודה  1  -  המוצג  כספימחזור הה

)בהתאם לסל אליו מגיש הצעתו( מעבר לנדרש בתנאי הסף    ש"ח

  .מקסימום נקודות 2ועד 
 

2 

  שביעות  .3

 של  רצון

 לקוחות

רשימת  מתוך  המציע,  של  ללקוחות  תפנה  האוניברסיטה 

הלקוחות שתוצג בהצעתו או ללקוחות אחרים שהאוניברסיטה 

 תאתר בעצמה, ותקבל מהם חוות דעת על המציע כמפורט להלן.

הבלעדי בקביעה האם ליצור קשר לאוניברסיטה שיקול הדעת  

 עם אחד מהלקוחות המפורטים בהצעה או יותר. 

האוניברסיטה רשאית להביא בחשבון ניסיון קודם, אם היה כזה, 

 במתן שירותים דומים עבור האוניברסיטה. 

במקרה שתילקח חוו"ד אחת, עדיפות תינתן לקבלת חוו"ד של 

 (.נציג האוניברסיטה )במידה והוא לקוח של המציע

חוו"ד הכוללות חוו"ד של נציג האוניברסיטה,   2במקרה בו יילקחו  

  40%  -לציון נציג האוניברסיטה ו  60%ישוקלל הציון על בסיס  

 למוסר חוו"ד הנוסף.

 שמות הלקוחות/ נותני חוות הדעת יישארו חסויים. 

 המציע   מעבודת  שלהם  הרצון  שביעות  למידת  יישאלו  לקוחותה

 . 4 נספחב  כמפורט, שונים בתחומים

 

 

17 

 

 

 30 כ "סה
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 )מחיר(:   השלישי בשלב ההצעות דירוג .11

 מחיר הפינוי יתייחס לפינוי באופן הבא: הצעת המחיר תהיה בשקלים בלבד. .11.1

 פינוי פסולת מעורבת -1סל  .א

 (0%5פינוי דחסנים )משקל 

 סוג פינוי

מספר 
 פינויים
 מוערך 

 בשנה 

 מחיר פינוי
סה"כ מחיר  

 לשנה

   70  מ"ק 14פינוי דחסן 

   45  מ"ק 16פינוי דחסן 

    

  סה"כ מחיר שנתי 

 

  (0%5פינוי מוטמני/מונחי קרקע  )משקל 

 סוג פינוי
 *מוטמניםמספר 

 
 מחיר 

 ** לפינוי המוטמנים

  מוטמנים  5עד  פינוי מוטמנים 

  15עד  6-מ פינוי מוטמנים 

  ומעלה 16-מ פינוי מוטמנים 

 . משקולות תתי הסעיף זהים

להטמיע מעבר למוטמני/מונחי    המאחר ומגמת האוניברסיט  *כמות משוערת

 . מצוי בשלב פיילוט ,קרקע

 . **המחיר כולל הוצאת המוטמן החזרתו ופינויו 

 

 פינוי פסולת מוצקה  -2סל  . ב

 סוג פינוי

מספר 
פינויים 
 מוערך 
 בשנה

 מחיר פינוי
סה"כ מחיר  

 לשנה

   135 מוצקהפינוי פסולת 

 

המחיר יהיה עבור פינוי הפסולת על ידי משאית, הכוללת ארגז בגודל  .11.1.2

 התואם את צרכי המזמינה.
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הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות הנדרשות לצורך אספקת   .11.1.3

זכויותיהם   כל  ומתן  העובדים  העסקת  לרבות  השירות, 

 הסוציאליות, רישיונות, היתרים על פי דין וכל הוצאה אחרת.

מע"מ .11.1.4 תכלול  לא  המחיר  פי  הצעת  על  לחשבונית  יתווסף  אשר   ,

 שיעורו במועד הוצאתה.
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 המכרז התנהלות   אופן .ד

 המכרז  מסמכי עיון .12

המכרז    להורידהמציעים    באפשרות .12.1 מסמכי  של    אתרמאת  האינטרנט 

 למכרז.  המענההאוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת 

,  גן  רמת,  אילן  בר  אוניברסיטת  במשרדי   גם  אפשרי  המכרז  במסמכי  חינם   עיון 

בין השעות  209, חדר  408  בבניין ה'  עד  א'  בימים  )בתאום    09:00-13:00, 

   (.03-5318552מראש בטלפון: 

   הבהרותה הליך .13

  .במכרז הטיפול את ירכז אשר, מטעמו קשר איש להקצות יידרש מציע כל .13.1

בשעה    (אייר תשפ"ב)כ"ב    23.5.2022  ליום  ועד  המכרז  פרסום  מיום  החל .13.2

  : אלקטרוני  דואר  באמצעות  בכתב  לאוניברסיטה  לפנות  מציע   כל  רשאי  12:00

michrazim.log@biu.ac.il  שאלה  או   הסתייגות,  להבהרה  בקשה  כל  ולהעלות 

לאחר תאריך זה לא ניתן    .בעקבותיו  שתבוא  בהתקשרות  או  במכרז  הקשורה

  להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות.  

פניה כאמור, על המציע לציין פרטיו, את שם ומספר המכרז, את פרטי   בכל .13.3

 הסעיף ומהות ההסתייגות.  

 :בלבד  הבא בפורמט וורד בקובץ יוגשו למכרז המציע שאלות .13.4

שם  מס"ד 

 מסמך 

 שאלה  סעיף עמוד

 "בסעיף רשום.... " 0.19 21 הסכם . 1

 הערה: מילוי הטבלה הינו לדוגמא                  

, שאין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי  יובהר .13.5

שעלול לגרום לפסילת    דברהמכרז ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה,  

 ההצעה.

 . התשובות במתן מלא דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .13.6

בעקבות הליך ההבהרות, יוכן   –)מענה לשאלות הבהרה(    –  הבהרות  מסמך .13.7

ירכ אשר  מסכם,  וההסתייגויות  מסמך  השאלות  הפניות,  את  נושאים    ז  וכן 

 . ודגשים למציעים 

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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 מבלי  וזאת  האוניברסיטה  של  האינטרנט  באתר  יפורסם  ההבהרות  מסמך .13.8

 תוכן  לחשיפת  באשר   דעת  שיקול  יהיה  לאוניברסיטה.  הפונה  זהות   את  לחשוף

 .הפניה

 לוודא את קבלת מסמך ההבהרות. יםהמציע באחריות .13.9

מציע,    כל ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל    מסמך .13.10

,  המכרז  למסמכי  לצרפולרבות מציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות,  

 . קריאתו אישור לאות המציע ידי על חתום כשהוא

 באמצעות  חתם אם ביןההבהרות,    במסמך באמור מחויב המציע כי מובהר .13.11

 אם ובין,  להצעתו וצירפו כאמור ההבהרות  מסמך על מטעמו החתימה מורשי

 ההבהרות  מסמך על לחתום מהמציע  לדרוש רשאית תהיה האוניברסיטה.  לאו

 כן עשה שלא ככל,  הצעות להגשת האחרון המועד לאחר אף ,  להצעתו  ולצרפו

 .בהצעתו

 ההצעה הכנת לגבי הוראות .14

את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(,    כוללתהסר ספק, "ההצעה"    למען .14.1

)3נספח  חוברת ההצעה ) נספח  ( לרבות הצעת המחיר, הסכם ההתקשרות 

  (, 4נספח  נוסח שאלון בדבר שביעות רצון )  (,1נספח  )  םשירותיה  מפרט(,  2

הנספחים והצרופות לכל אלה, ההבהרות שנשלחות מעת לעת למציעים על ידי  

סיטה, וכן כל מסמך נוסף שעל המציע להמציא, להגיש ולמסור לפי כל  האוניבר

אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  

 או לשם ניקודו בשלבי בחינת ההצעה והציון. 

 . בלבד העברית בשפה תמולא ההצעה .14.2

ידי המציע,    ההצעה .14.3 בחתימה מלאה או בראשי   ועמוד  עמוד  בכל תחתם על 

 (. התאגיד  חותמת  בצירוףהחתימה של המציע    מורשיתיבות )ובתאגיד: על ידי  

  דגש  מתן  תוך,  המכרז  במסמכי  למילוי  המיועדים  המקומות  כל  את  ימלא  המציע .14.4

 הצעת  ולמילוי   זה(  3כנספח  )  למכרז  המצורפת  ההצעה  חוברת  למילוי   מיוחד

  . במלואן, המחיר

 המסמכים  יפורשו ,  המכרז  גוף   לבין  ההצעה  חוברת  בין  סתירה  של  במקרה

 .המכרז  מטרת את המקיים באופן

נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות,    העדר .14.5

ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו   עלולים     –שינויים, תוספות 

  .לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה
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מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור, והאוניברסיטה    מכל .14.6

אזי יחייב את הצדדים     - תחליט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה   

חריגות   הסתייגויות,  תוספות,  מאותם  בהתעלם  בהצעה  התבקש  אשר  רק 

 ושינויים.  

 נדרשים על פי המכרז.  ה והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף  המציע .14.7

 ההצעה  הגשת .15

  שם   למעט,  חיצוני  זיהוי  ללא,  סגורות  מעטפות  בשתי  להגיש  יש  ההצעה  את .15.1

 :כדלקמן, המכרז ומספר המכרז

  :שתכלול" ואיכות  סף תנאי"  שתסומן אחת מעטפה .15.1.1

מלאים  .א מודפסים,  כשהם  להגיש  שיש  ההצעה  מסמכי  כל  את 

להגישה    למעט)אך    במקורוחתומים   שיש  המחיר,  הצעת 

  (; במעטפה נפרדת

זיכרון  . ב   עותק דיגיטלי סרוק של כל המסמכים הנ"ל על גבי התקן 

 נייד. 

 עותקים: אחד מודפס מקורי ואחד דיגיטלי סרוק, שיונחו    שני)סה"כ  

   יחדיו באותה מעטפה(. 

)בהתאם   _____" סל -"הצעת מחיר  ןסומתמעטפה שניה, ש .15.1.2

 לתחום ההצעה( שתכלול:  

  .במקור הצעת המחיר כשהיא מודפסת, מלאה וחתומה  .א

 עותק דיגיטלי סרוק של הצעת המחיר על גבי התקן זיכרון נייד.  . ב

עותקים: אחד מודפס מקורי ואחד דיגיטלי סרוק, שיונחו    שני)סה"כ  

  יחדיו באותה מעטפה(.

את שם    למעטפה שלישית ויציין על גביה  המעטפות  2יכניס את    מציע .15.1.3

 המכרז ומספר המכרז.

)י"ג   12.6.2022  מיום  יאוחר  ולא  ההבהרות  הליך  סיום  לאחר  המעטפה תוגש .15.2

תשפ"ב(   בבניין  המוצבת  המכרזים  לתיבת  בצהריים  12:00  בשעה  סיוון 

 באוניברסיטת בר אילן.  209 חדר, 408' מס מבנה, הרכש

 . ללא זיהוי המציע ,שמו ואת המכרז מספר  את לציין יש ההמעטפ על .15.3

  המכרזים   ועדת.  המציעים  אחריות  על  היא  לעיל  המצוין  במועד  ההצעה  הגשת .15.4

  להגשת   האחרון  במועד המכרזים תיבת  בתוך  תמצא  לא  אשר  בהצעה  תדון  לא

 האחרון להגשת הצעות.   למועד מאוחר במועד הצעה הגשת תותר לא. הצעות
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לצורך    לא .15.5 רכב  באמצעות  האוניברסיטה  לשטח  מציעים  כניסת  תתאפשר 

 . הגשת ההצעה

 .בפקס או אלקטרוני בדואר הצעות להגיש אין מקרה בשום .15.6

 מסמכי  כלל  את  קרא  שהמציע,  לכך  חלוטה  ראיה  מהווה  חתומה  הצעה  הגשת .15.7

 .מסויגת הבלתי  הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, המכרז

 רלוונטי   מידע  וכל  ההתקשרות  ותנאי  ההזמנה   תנאי  לבדיקת   אחראי  יהיה  המציע .15.8

  והתקנים   הדינים   לרבות,  זו  הזמנה  פי  על  ההתקשרות  לביצוע  הקשור

  טענת  כל  על   ומוותר  כאמור  לתנאים  מסכים   הוא  הצעתו  ובהגשת,  הרלוונטיים

 . התאמה  איאו /ו  טעותאו /ו  ידיעה אי

  יהיה   ניתן   ולא,  לביטול  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי,  סופית  תהא  שתוגש  הצעה  כל .15.9

  אם או  /ו  המכרז  במסמכי  אחרת  נכתב  אם  אלא,  לתקנהאו  /ו  לשנותה

 את  תחייב  והיא,  במסמכים  משמעותית  טעות  נפלה  כי  אישרה  האוניברסיטה

 .בהצעה כמפורט לתקופה המציע

ו/או הצעות עם מציעים    חל .15.10 ו/או מי מהם לתאם מחירים  איסור על המציעים 

פוטנציאלים   מציעים  או  מציע  עם  בהסדרים  לבוא  ו/או  מהם,  מי  ו/או  אחרים 

כאמור בנוגע למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב. יודגש שכל פעולה בניגוד 

סדר כובל.  לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין היתר בהיותה בגדר ה

האוניברסיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצעה בה  

 קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור.  

 .מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא הצעה לדחות רשאית האוניברסיטה .15.11

, מהצעה  חלקים  לקבל  או,  הצעה  אף  לקבל  שלא  להחליט  רשאית  האוניברסיטה .15.12

 של  וצרכיה  אילוציה,  המלא  דעתה  לשיקול  בהתאם  והכל,  בשלבים  לממשה  או

 .  דין כל להוראות ובכפוף זה מכרז להוראות בכפוף, האוניברסיטה

האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,   אין .15.13

המכרז   היקף  את  להרחיב  ו/או  לצמצם  ו/או  לבטל  רשאית  תהיה  או  /ווהיא 

תהיה רשאית לפצל    וכן  -לפרסם מכרז חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז  

יותר מזוכה אחד לביצוע העבודות/מתן השירותים על   ולבחור    פיאת המכרז 

  בכפוף ,  האוניברסיטה  שלוהכל לפי שיקול דעתה, אילוציה וצרכיה    –מכרז זה  

 .  דין כל להוראות  ובכפוף זה מכרז להוראות

 מהם  למי  או/ו  למציעים תהיה  לא,  לעיל  כאמור  לפעול יברסיטההאונ  החליטה .15.14

 גוף או/ו אדם  כלפי  או/ו האוניברסיטה  כלפי טענה או /ו דרישה או/ו תביעה כל
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  מוותרים   מהם  מיאו  /ו  המציעים   ולחילופין,  מטעמה או/ו בשמה הפועל אחר

 .כאמור  תביעהאו /ו  דרישהאו /ו טענה כל על ההצעה בהגשת

 ההצעה   תוקף .16
 

  בחרה   המכרזים  ועדת  אם   גם   30.9.2022ליום    עד  בתוקפה  תעמוד  ההצעה .16.1

  בו   יחזור  במכרז  שזכה  מציעה  שבו  למקרה  וזאת,  הזוכה  כהצעה  אחרת  בהצעה

  או   שהיא  סיבה  מכל  לתוקף  תכנס  לא  איתו  החוזית  שההתקשרות  או  מהצעתו

  . שהיא סיבה מכל זמנה טרם תסתיים

  הבאה  המיטבית  ההצעה  בעל  על  להכריז  המכרזים  ועדת   רשאית  אלה  בנסיבות .16.2

 להתקיים  ממשיכים  ההכרזה  שבמועד  ובלבד,  במכרז  כזוכה  בתור  אחריה

. כל תנאי במכרז  להשתתפות  סף   תנאי  שהיוו  הכשירות  תנאי  בתור  הבא  במציע

המכרז יחולו על בעל ההצעה הבאה. לא עמד המציע בעל ההצעה המיטבית  

הבאה בתנאים הנדרשים או לא רצה להתקשר בהסכם על פי מכרז זה, תהיה 

 ועדת המכרזים רשאית לפנות למציע הבא אחריו וכן הלאה. 

 30  -ב   בתור  הבאה  ההצעה  לבחירת  המועד  להאריך  רשאית  המכרזים  ועדת .16.3

 דעתה.  קוליש לפי יםנוספ יום

 הסכם ה על חתימה .17

 

  ימים   5  תוך  למכרז  המצורף  ההסכם  על  לחתום  הזוכה  את   תזמין  האוניברסיטה .17.1

 אחר  זמן  תוך  או,  כך  על  האוניברסיטה  הודעת  מיום(,  עבודה  ימי  חמישה)

 . ידה על שייקבע

  להמציא   הזוכה  יידרש,  האוניברסיטה  ידי   על  ההסכם   לחתימת  כתנאי .17.2

, המסמכים  כל  את,  הדרישה  בהודעת  שייקבע  המועד  בתוך,  לאוניברסיטה

  תקף   ואישור  ביצוע  ערבות  לרבות,  בהסכם  המפורטים  והאישורים  ההתחייבויות

 .  ביטוחים קיום על

  לכך   שהוקצב  המועד   בתוך  הסכםה  על   חתימה  אי  או /ו  המסמכים  המצאת  אי .17.3

  רשאית  המכרזים  ועדת   תהיה   כזה  במקרה.  המכרז  תנאי  של  הפרה   מהווה

  על   שצורפה  הערבות  את  לחלט  וכן,  במכרז  המציע  של   זכייתו  ביטול  על  להכריז

  של  מזכותה  לגרוע  מבלי  זאת  כל .  )ככל שנדרשה ערבות כזו(  להצעה   המציע  ידי

  כתוצאה   לה  שייגרם  נוסף  נזק  כל  בגין  מהמציע  להיפרע  האוניברסיטה

 .מההפרה
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 כשיר נוסף  .18

שזכה במכרז לא ישלים את הליך ההתקשרות בעקבות  בכל מקרה בו מציע   .18.1

המכרז, תהיה האוניברסיטה רשאית לפנות למציע שזכה בציון המשוקלל הבא 

 בדרגתו, כדי שיחתום על הסכם ההתקשרות. 
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 כללי . ה

 הבהרות  או נוסף למידע דרישה .19

  בכתב  הבהרות המכרז של  שלב  בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .19.1

  המתייחסים   אישורים  או  המלצות,  חסר  מידע, או השלמת  להצעה  פה  בעל  או

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

  כדי   בכך  יהיה  שלא  ובלבד  ההצעה  לבחינת  הדרושה  אחרת  פעולה   כל   לבצע  וכן

  מציעים   על   הוגן  בלתי  יתרון   לו   להעניק  או   הצעתו  את  לשנות  למציע  לאפשר

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים

  על   להבליג  או  בהצעה  שנפל  פגם  תיקון  על  להורות  רשאית  המכרזים  ועדת .19.2

  זו   החלטה  כי  או  המציעים  בין  בשוויון  לפגוע   כדי  בכך  אין  כי  מצאה  אם,  הפגם

 .זה מכרז של תכליתו את משרתת

 מותנית  או מסויגת הצעה .20

 דרישות  עם  אחד   בקנה  עולה  שאינו  באופן  אותה  יתנה  או  הצעתו   את  יסייג  לא  מציע

 להתעלם  או   מותנית  או  מסויגת  הצעה   לפסול  רשאית  תהיה  האוניברסיטה.  המכרז

 . שיירשמו מטעמים, מהתנאי או מהסייג

 תכסיסנית   הצעה .21

 היא  כי עולה  שלה שמניתוח הצעה  או  לב תום חוסר משום בה שיש  או תכסיסנית הצעה

 .  תיפסל – להסבירו שניתן ומוצק ברור כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב .22

עם   בעבר  עבד  אשר  מציע  הסף  על  לפסול  הזכות  את  לעצמה  שומרת  האוניברסיטה 

האוניברסיטה כספק ציוד או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש 

שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה מעין זה תינתן למציע  או שקיימת לגביו חוות דעת  

פה לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית  -זכות טיעון בכתב או בעל

 בעניין. האוניברסיטה רואה בהגשת הצעה על ידי המציע, הסכמה לתנאי זה. 

 ביטול ושינוי .23

האוניברסיטה תהיה רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז, כולו, או חלקו. 

 המציעים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים בשל ביטול המכרז. 

האוניברסיטה רשאית לשנות את תנאי המכרז עד למועד הגשת ההצעות. הודעה על 

   .3.2בסעיף השינוי תפורסם בהתאם לקבוע 
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 במסמכים האוניברסיטה קניין .24

 של   הן,  זה  למכרז  להסכם  המצורפים  המסמכים  ובכל  זה  במכרז  הקנייניות  הזכויות

 מלבד   אחרת   מטרה  לשום  אלו  במסמכים  להשתמש  רשאי  אינו  המציע.  האוניברסיטה

 .זה למכרז הצעה עריכת

 במסמכי המכרז   עיון .25

 ומציע , במידהלכן הזוכה. ההצעה במסמכי עיון זכות  למציעים יש לדין, בהתאם .25.1

 עיון כל יתאפשר  לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי סבור

את  ההצעה  מסמכי  במסגרת  לפרטם  עליו  - בהם תשקול  המכרזים  וועדת   ,

לקבלה.   חייבת  ואינה    ויציין   במידה  כי  בחשבון  לקחת  המציע  עלבקשתו, 

  בסעיפים   לעיין  העיון  זכות  במסגרת,  ממנו  יימנע,  בהצעתו  חסויים  סעיפים

 .המתחרות בהצעות המקבילים

  חסוי. פרט בגדר אינה המחיר לעיל, הצעת 152.האמור בסעיף  למרות .25.2

 פרסום תוצאות המכרז  .26

האוניברסיטה שומרת הזכות לפרסם תוצאות המכרז, שם הזוכה וסכום הזכייה באתר 

  זה.המכרזים שלה. הגשת ההצעה מהווה הסכמה לפרסום 

 שיפוט סמכות .27

 המשפט   לבתי  נתונה  זה  במכרז  שעלתה  בתובענה  לדון  הבלעדית   השיפוט  סמכות

 . אביב  תל במחוז המוסמכים
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 השירותים תיאור   –  1נספח 

    פינוי אשפה מעורבת .1

ב   .1.1 נאספת  המעורבת  האוניברסיטהדחסנים  3  -האשפה  בבעלות  אשר   ,;   

 .מ"ק 16כל אחד ודחסן נוסף בנפח של  מ"ק  14בנפח  של דחסנים   2

  .ממוקמים באיזור הדרומי ליד מבני האחזקהמעורבת  דחסני אשפה  .1.2

האשפה שבדחסנים  תפונה על פי קריאה  של האחראי על איכות הסביבה או מי  .1.3

 .  בתיאום מול הקבלן מטעמו

 .ממועד ביצוע הקריאה שעות 24 – הפינוי יבוצע לא יאוחר מ  .1.4

בהתאם  .1.5 הכל  מספרם,  ואת  הדחסנים  מיקום  את  לשנות  רשאית  האוניברסיטה 

 לצרכי האוניברסיטה 

, מ"ק  14פינויים של דחסנים בנפח    70  -כ  בשנה החולפת, היקף הפינויים עמד על:  .1.6

ההיקף הינו להערכה בלבד ואין מחוייבות   .מ"ק  16פינויים של דחסן בנפח    45  –כו

 האוניברסיטה להקפים אלו .של 

 :פסולתשעות ושערי כניסה לביצוע איסוף ה .1.7

 כניסה דרך שער  שעות פינוי  קמפוס 

)פינוי   דרומי

 דחסנים(

  -ל 22:00-מ בין השעות

06:30   
 בלבד 1שער 

דרומי )פינוי  

 מוטמנים(

  -ל 22:00-מבין השעות 

בכפוף להנחיות   06:30

הבטיחות להנפת מנוף 

 בשעות הלילה 

 בלבד 1שער 

ביטחון,  מחלקת  מנהל  ידי  על  תיקבע  המשאיות  כניסת  מדיניות  הבהרה: 

 או מי מטעמו בלבד.  כות הסביבהואיבטיחות 

 אם בגלל תקלה במשאית הפינוי לא מתבצע במועד הוא חייב להתבצע לא יאוחר  .1.8

מהשעה שנקבעה לעיל. קיום התקלה חייב להיות מוכח ולהתקבל על   שעות  3  -מ  

ידי האוניברסיטה וזהותו תמסר לקבלן. במידה וקיום  דעתו של נציג שימונה על 

יאושר ע"י נציג האוניברסיטה   כן,   לחוזה  13יופעל סעיף  התקלה לא  להלן. כמו 

ע פינוי ו/או על  חובה על הקבלן לדווח מיידית לנציג האוניברסיטה על כך שלא בוצ

 כל עיכוב בפינוי. 
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הקבלן ישיב את הדחסן למיקומו המדויק, בצמוד לנקודת החשמל ויהיה אחראי על  .1.9

להוביל  עלולה  המדויק  למיקומו  שלא  הדחסן  החזרת  לחשמל.  מחדש  חיבורו 

 להטלת פיצוי מוסכם. 

לו האוניברסיטה. על  .1.10 על הקבלן לפנות את הפסולת לאתר הטמנה כפי שתורה 

להצהיר באתר ההטמנה במעמד הכניסה או השקילה כי תכולת המשאית הקבלן  

 .לאוניברסיטת בר אילןשייכת 

 פינוי פסולת מוצקה  .2

הנאסף ע"י קבלן הגינון לערימות יונח בנקודות איסוף עליהן   פסולת מוצקה/הגזם .2.1

שתתאפשר   ובאופן  מראש,  האוניברסיטה  רכב. תודיע  כלי    גישת 

בכל שינוי במקום הריכוז יבוצע תיאום בין קבלן הגינון לקבלן פינוי הפסולת, ובכפוף 

 לאישור המזמינה. 

ודל של הכמות שתאסף תהיה בדרך כלל מספקת למילוי משאית בסדר ג .א

 מ"ק.  30

 המשאית חייבת להיות בעלת זרוע להעמסת הפסולת המוצקה. . ב

מדי פעם מתאספת פסולת אחרת שאסור להכניס לדחסנים כגון פסולת רהיטים,  .2.2

 .מתכות וכדומה

 ממועד ביצוע קריאת הפינוי.   שעות  24  – פינוי הפסולת המוצקה יבוצע לא יאוחר מ   .2.3

תיכנס   .2.4 הפסולת  לפינוי  הקבלן  ולאחר משאית  מטען,  מכל  ריקה  שהיא  לקמפוס 

 ההעמסה תיסע ישירות לאתר ההטמנה. 

תונח  .2.5 לפינוי  המיועדת  גזם,  שאינה  המוצקה  הפסולת  כי  האוניברסיטה תשתדל 

   במקומות נוחים לגישת כלי רכב.

 פסולת מוצקה/ע"פ רוב תרוכז הפסולת בנקודות איסוף פסולת הגזם

ע .2.6 הפינויים  היקף  עמד  שחלפה  השנה  אינה 135  –כ  ל  במהלך  האוניברסיטה   .

 מתחייבת להיקף פינויים כלשהו. 

בשעות   .למחרת  06:30  -ל  22:00-מ  בין השעות   בשעות הלילההפינוי יתבצע   .2.7

 בכפוף להנחיות הבטיחות להנפת מנוף בשעות הלילה. אחרות יתואם עם הקבלן

להודיע על כך אם בגלל תקלה המשאית לא תוכל להופיע בזמן שנקבע, על הקבלן   .2.8

לנציג האוניברסיטה ולקבוע במשותף מועד מחייב חדש. כמו כן, חובה על הקבלן 

 לדווח מיידית לנציג האוניברסיטה על כך שלא בוצע פינוי. 
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לו האוניברסיטה. על  .2.9 על הקבלן לפנות את הפסולת לאתר הטמנה כפי שתורה 

ת המשאית הקבלן להצהיר באתר ההטמנה במעמד הכניסה או השקילה כי תכול

 .לאוניברסיטת בר אילןשייכת 

 . הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות הנהלת אתר ההטמנה .2.10

הפסולת המוצקה כוללת פסולת ממכונת טיאוט המכילה חול שיפונה למקום ריכוז  .2.11

 ויבוצע תיאום בין קבלן הגינון לקבלן פינוי הפסולת המוצקה.

  כניסת רכבים ועובדים לאוניברסיטה .3

העבודה הקבלן   .3.1 את  שיבצעו  והנהגים  הרכבים  את  ההתקשרות  בתחילת  יגדיר 

קבלת  ללא  תקופת ההתקשרות  במהלך  ישתנו  לא  אלה  ורכבים  נהגים  מטעמו. 

 אשור בכתב ומראש של מחלקת ביטחון, בטיחות ושירותים. 

 הנחיות הכניסה לקמפוס יעודכנו מעת לעת ע"י מחלקת הביטחון באוניברסיטה.  .3.2

 לאוניברסיטה לא יהיו נושאי תעודות זהות ירוקות / כתומות.  הקבלן שיכנסו עובדי .3.3

 אשרת או עבודה רישיון בעלי  להיותם בכפוף תתבצע זרים העסקת עובדים .3.4

ובכפוף מתאימה עבודה מחלקת  לנהלי כדין,  בנספח  המובאים  הביטחון 

 הביטחון

שואשפה   .4 לניקיון    ווצריולכלוך  באחריות  יישא  הקבלן  ועובדיו  הקבלן  מפעילות  כתוצאה 

בהוצאות הכרוכות  הקבלן  את  ולחייב  האיזור  את  לנקות  רשאית  האוניברסיטה  האיזור. 

 .בכך
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 בע"ה 

 הסכם אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה  – למכרז   2נספח 

 פ"ב תשגן,  ביום __________ בחודש ________ בשנת –שנערך ונחתם ברמת 

 2022ביום __________ בחודש ________ בשנת  

 

 58-006-368-3אוניברסיטת בר אילן ע.ר.   בין:

 )להלן: "האוניברסיטה"(  
 

 5290002רמת גן, מיקוד 

  

 

 ;מצד אחד

 

  לבין:

 )להלן: "הקבלן"(  

  

 כתובת  

 

 מצד שני;

 

והאוניברסיטה פרסמה מכרז לאספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה, כמפורט במכרז  : הואיל

 המכרז(; –וצרופותיו, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן 

והצעתו של הקבלן נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לפינוי פסולת מעורבת ו/או פסולת  :והואיל

 מוצקה;

 

 : הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין 
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 כללי .1

, על כל נספחיו )להלן: "מסמכי המכרז"(, מהווים חלק בלתי נפרד 8/22מס'     מכרז 1.1

 מהסכם זה. 

לבין   1.2 הוראותיו  בין  סתירה  של  ובמקרה  המכרז,  מתנאי  חלק  מהווה  זה  הסכם 

 הוראות אחרות במכרז, יחולו אלו המקיימות בצורה המיטבית את תנאי המכרז. 

חלוקתו של ההסכם לסעיפים, מתן כותרות הסעיפים וכן סדר הסעיפים, הם לצורכי  1.3

להשתמש בהם לצורך פרשנות נוחות בלבד, אין לייחס להם כל כוונה אחרת או  

 הסכם זה. 

 רשימת נספחים המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: 1.4

 המכרז ונספחיו.  .א

 מסמכי הבהרות, תיקונים ושינויים שהופצו במהלך פרסום המכרז. .ב

 להסכם(  א'2נספח )אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .ג

 להסכם(.  ב'2ערבות בנקאית לביצוע ההסכם )נספח  .ד

 להסכם(. ג'2)נספח  אישור  עריכת הביטוח .ה

 )מצורף בנפרד(.  (הסכםל  'ד2נספח  )  בטיחות ובטחון לקבלנים ולספקים  נספח . ו

 השירות  .2

מפרט השירותים    –למכרז    1בנספח  הקבלן יבצע את השירותים על פי המפורט   2.1

)להלן  הימנו  נפרד  כחלק בלתי  זה  ובהתאם להצעת הקבלן, המצורפים להסכם 

 יקראו: "השירותים"(. 

פי  2.2 ובמיומנות על  הקבלן מתחייב להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות 

הסטנדרטים המקובלים במקצוע ועל פי הוראות כל דין וכל התקנים החלים עליו.  

 יק בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין והסכם.  הקבלן יחז

 הסכם זה אינו מעניק לקבלן בלעדיות במתן השירותים.  2.3

 אי קיום יחסי עובד מעסיק  .3

האוניברסיטה תתקשר עם הקבלן כנותן שירותים. הוא וכל מי שיועסק מטעמו אינו  3.1

המסחרי של האוניברסיטה, חלק מהמערך האקדמי ו/או המחקרי ו/או הארגוני ו/או  

ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד מעסיק באוניברסיטה, ואין לו  

 ולא תהיה לו כוונה להשתלב בעיסוקיה של האוניברסיטה כאמור.
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לפיכך, לא יתקיימו יחסי עובד מעסיק בין הקבלן או מי מעובדיו או מי מטעמו לבין  3.2

להעסיק ולפטר עובדים, הוא שיישא בכל   האוניברסיטה. הקבלן בלבד הוא שרשאי

 החבויות כלפי עובדיו, והוא שיקבע את סדרי העבודה וינחה מקצועית את עובדיו. 

היה ולמרות האמור בהסכם זה, ולמרות הסכמתם של הצדדים מאז ומתמיד, יקבעו   3.3

ביה"ד לעבודה, ו/או רשות מוסמכת אחרת כי הקבלן ו/או עובדיו של הקבלן היו או 

ובדי האוניברסיטה, לצורך כל תשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבה ולכל הינם ע

דבר ועניין, והאוניברסיטה תידרש לשלם סכומים כלשהם לקבלן ו/או לעובדיו או  

ואופן  ו/או לשאיריהם, עקב תביעה הנובעת, בכל דרך  ו/או לחליפיהם  למי מהם 

האוניברסיטה בגין מעסיק, אזי מתחייב הקבלן לשפות את    –שהם, מיחסי עובד  

כל סכום ו/או זכות ו/או הטבה שתחויב האוניברסיטה לשלם כאמור, ובגין כל הוצאה 

נלווית שתיגרם לאוניברסיטה עקב ו/או בקשר לכך, לרבות, ובלי לגרוע מכלליות 

האמור: שכר טרחת עו"ד, פיצויי הלנת שכר, פיצויי הלנת פיצויי פיטורין, ריבית 

 והצמדה וכיו"ב. 

רסיטה תהיה זכאית לקזז כל חיוב של הקבלן כלפיה כנגד כל סכום שיגיע האוניב 3.4

לקבלן על פי הסכם זה, או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך, וזאת מבלי 

 לגרוע מזכויות האוניברסיטה לקבל מהקבלן את יתרת הסכומים המגיעים לה. 

 תקופת ההתקשרות  .4

ועד     ____________ ל מיום הח )שלוש( שנים 3הסכם זה הינו לתקופה של  4.1

 .    ליום  

 לשלושהאוניברסיטה רשאית להאריך מראש ובכתב את תקופת ההתקשרות עד   4.2

של  המכרזים  ועדת  לאישור  בכפוף  אחת,  כל  שנה  בנות  נוספות  תקופות 

 האוניברסיטה. 

לעיל, רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות   4.1למרות האמור בסעיף   4.3

גם לפני תום תקופת ההתקשרות ובלבד שהודעה על הפסקת ההתקשרות תינתן  

מ יאוחר  הסכומים   ימים  60  -לא  לקבלן  וישולמו  ההפסקה  מועד  לפני  מראש 

המגיעים לו עבור מתן השירות  עד למועד הביטול. ביטול כאמור לא יזכה את הצד 

 וי שהוא. השני בכל פיצ

 התחייבויות והצהרות הקבלן  .5

כי הוא קרא את כל תנאי המכרז והסכם זה, הבין את הדרישות  5.1 הקבלן מצהיר 

המוגדרות בהם, והוא מתחייב למלא אחר כל התנאים והדרישות של המכרז ושל  

ההסכם, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון האוניברסיטה, 

 עו על ידה, והכול בכפוף להוראות המכרז והסכם זה. ובמועדים אשר ייקב

הקבלן מצהיר כי הוא בעל האמצעים, כח האדם, הידע, הניסיון והכישורים הנחוצים   5.2

 למתן השירות נשוא הסכם זה, באופן מקצועי, יעיל ובאיכות מעולה.
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הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם האוניברסיטה בכל הקשור למילוי התחייבויותיו   5.3

הסכם זה, לרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון,  על פי  

 שיפור והחלפה בסמוך לקבלת הודעת האוניברסיטה בדבר הצורך בכך.  

 אחריות  .6

הקבלן יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה או לצד שלישי כלשהו עקב  6.1

מטעמו, במסגרת מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי  

 פעולתם על פי הסכם זה. 

דרישת   הקבלן 6.2 פי  על  או  ועצמאי,  מיידי  באופן  שכזה  נזק  כל  לתקן  מתחייב 

 האוניברסיטה.

הקבלן מתחייב לשפות את האוניברסיטה ו/או מי שפועל מטעמה בגין כל תשלום,  6.3

נגד  שהוגשה  תביעה  עקב  להם  שנגרמו  הוצאה  כל  ו/או  פיצוי  כל  לרבות 

האוניברסיטה, עובדיה, שלוחיה מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות לגביה 

 חלה על הקבלן על פי הסכם זה.

 סודיות  .7

ישמור הקבלן על סודיות כל מסמך ומידע שיגיע אליו  במהלך ההסכם ולאחר סיומו   7.1

עקב מתן השירותים לאוניברסיטה, לא ימסור לאחרים שום מידע או חומר אחר 

הקשור לשירותים שהוא נותן לאוניברסיטה ולא יפגע בדרך כלשהי במוניטין של 

 האוניברסיטה. 

 חובה זו חלה גם על כל עובדי הקבלן.  7.2

 פיקוח .8

נות האוניברסיטה וכללים הנוהגים בה ביחס לניהול ופיקוח הקבלן יהיה כפוף לתק 8.1

הוראות  האוניברסיטה,  מן  והיציאה  הכניסה  כללי  לרבות  הקמפוס  שטח  על 

הבטיחות שלה וכללים אחרים כמקובל לגבי נותני שירות אחרים הפועלים בשטח 

פי  על  ו/או  פיהם  על  לנהוג  מתחייב  והוא  האוניברסיטה,  קביעת  לפי  הקמפוס 

ת שיינתנו לו באופן ישיר על ידי האחראים מטעם האוניברסיטה על הטיפול הנחיו

 בנושאים אלו.

האוניברסיטה תהיה זכאית לבדוק באופן שוטף בעצמה או על ידי מי מטעמה את  8.2

אופן מתן השירות ואם ממלא הקבלן את התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן לדרוש 

 למתן השירות. ולקבל מהקבלן כל מידע ו/או הסברים בקשר

אי מתן הערות לקבלן על ידי המזמינה ו/או נציגיה במהלך מתן השירות ו/או לאחריו   8.3

 לא תיחשב כוויתור על התחייבויות הקבלן, או כאישור למילוי התחייבויותיו. 
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 רישיונות והיתרים  .9

הקבלן יקבל ויחזיק כל רישיון תקף והיתר תקף הדרושים למתן השירותים על פי הסכם זה 

 ויפעל עפ"י תנאי הרישיונות וההיתרים הנ"ל ועפ"י הוראות כל דין. 

 התמורה וההתייקרויות  .10

את  מהאוניברסיטה  יקבל  הקבלן  זה,  בהסכם  למוגדר  בהתאם  הפעילות  ביצוע  תמורת 

 הסכומים כמפורט להלן: 

 מעורבת פסולת פינוי -1 סל 10.1

 פינוי דחסנים

 ₪  תשלם האוניברסיטה סכום של  מ"ק  14עבור פינוי דחסן בנפח   א

 ₪  תשלם האוניברסיטה סכום של  מ"ק  16עבור פינוי דחסן בנפח   ב

 קרקע מונחי /מוטמני פינוי

  .תשלם האוניברסיטה סכום של _____ש"ח מוטמנים 5עד עבור  פינוי של א. 

של  ב.   פינוי  של   מוטמנים   15עד    6-מעבור   סכום  האוניברסיטה  תשלם 

 ._____ש"ח

של    עבור ג.   מוטמנים  16-מפינוי  של   והלאה  סכום  האוניברסיטה  תשלם 

   ._____ש"ח

 מוצקה  פסולת פינוי -2 סל 10.2

וגרוטאות(    פינוי עבור   )גזם  מוצקה  סכום פסולת  האוניברסיטה  תשלם 

 לפינוי אחד בהובלה אחת. ₪ של______

מסוגי   10.3 אחד  בכל  יתבצע  ההובלות התשלום  מספר  של  מכפלה  ע"י  הנ"ל  הפינוי 

 שיבוצעו בחודש הפעילות במחיר הובלה אחת.

המחיר לא כולל את עלות ההטמנה לאתר מורשה, אשר ישולם בנפרד, על פי  10.4

 .  הסכם בין האוניברסיטה למטמנה

 לעיל יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד הוצאת החשבונית. לתמורה המצויינת 10.5

 אופן התשלום  .11

, חשבונית מפורטת לתשלום, אשר בחודש  5 – ל הקבלן ימסור לאוניברסיטה, עד   11.1

 תכלול את פרטי הפינויים שבוצעו במהלך החודש שקדם לחשבונית.

 לחשבונית יצורף דיווח בהתאם לסוג הפסולת שפונתה: 11.2
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תיעוד ופרטים, לרבות מיקום הדחסן   –סולת מעורבת  עבור פעילות פינוי פ א

ומשקל   מהמטמנה  קליטה  אישור  הערות,  הפינוי,  מועד  דרומי(,  )קמפוס 

 הפסולת שפונתה. 

תיעוד ופרטים, לרבות    –עבור פעילות פינוי פסולת מוצקה )גזם וגרוטאות(   ב

קליטה  אישור  הערות,  הפינוי,  מועד  גרוטאות(,   / )גזם  הפסולת  סיווג 

 נה ומשקל הפסולת שפונתה.מהמטמ

הפעילות  11.3 ביצוע  להוכחת  הנדרשים  ומסמך  אישור  כל  לחשבונית  יצרף  הקבלן 

בפועל. האוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן הוכחות ודיווחים נוספים, ככל 

 שידרש.

יהיה   11.4 הפעילות  ביצוע  עבור  האוניברסיטה  +  תשלום  הוצאת   30שוטף  ממועד 

מינה יהיה רשאי לעכב ו/או למנוע תשלום חשבונית החשבונית. עם זאת, נציג המז

שגויה, או שלגביה ישנם חילוקי דעות בין האוניברסיטה ובין הקבלן בהתאם לאמור 

   להלן. 11.5בסעיף 

 מודגש בזה, כי התמורה לקבלן תינתן עבור פינויים שבוצעו בפועל בלבד. 

יורה   לתשלום,  חשבונית  יאשר  לא  נציג המזמינה  בו  להוציא במקרה  לקבלן 

חשבונית מתוקנת על הסכום המוסכם, והסכום שבמחלוקת יעבור להליך יישוב 

 מחלוקות כמצוין להלן. 

 יישוב מחלוקות בנוגע לחשבונית  11.5

במקרים בהם לא אישר נציג המזמינה חשבונית או חלק ממנה מכל סיבה שהיא,  

שבונית תשלם המזמינה תשלום עבור החלק שאינו עומד במחלוקת בלבד, כנגד ח

 מתוקנת שתועבר על ידי הקבלן.

בגין החלק שבמחלוקת יתקיים הליך בירור בין המזמינה ובין הקבלן, ובמסגרתו 

יידרש להציג אישורים והוכחות לביצוע הפעילות שבמחלוקת, זאת בפרק זמן שלא 

 ממועד הוצאת החשבונית לתשלום. ימי עסקים 10יעלה על 

קרה ויימצא כי אכן מגיע תשלום( תעביר את יתרת התשלום המגיעה לקבלן )במ

 המזמינה כחלק מהחשבונית הבאה, שתוצא על ידי הקבלן.

לקבלן לא תהיינה כל דרישות או טענות כלפי האוניברסיטה בגלל עיכובים בתשלום 

הבירור,   עריכת  או  נכונים  לא  פרטים  או  בחשבוניות  פרטים  חוסר  של  מסיבות 

 כאמור.

 ופקיעתו ביטול ההסכם  .12

 : האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום במקרים הבאים
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 –אם לא יקיים הקבלן, לדעת האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי   12.1

במתן   התחיל  אם  בין  שהיא,  סיבה  מכל  זה  הסכם  שע"פ  מההתחייבויות  איזו 

יום מיום    15השירות המבוקש ובין אם טרם החל בכך, ולא יתקן את ההפרה בתוך  

 שהותרה על כך על ידי האוניברסיטה.

ידי האוניברסיטה בעבר, ללא כל  12.2 יחזור על הפרה לגביה הותרה על  אם הקבלן 

 התראה נוספת.  

הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית, תהיה האוניברסיטה רשאית להפסיק את  12.3

ההתקשרות בהודעה לקבלן ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי  

 לגרוע מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי כל דין.  

או  12.4 כולן  יוכל לעמוד בהתחייבויותיו  כי לא  קיימת אפשרות  כי  נוכח הקבלן לדעת 

מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירות המבוקש ובין אם לאו, יודיע  

הודיע לאוניברסיטה.  ובכתב,  פה  בעל  מיד  כך  רשאית   על  כאמור,  הקבלן 

האוניברסיטה לפי שיקול דעתה להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן או חלק ממנה 

 לאלתר.  

כמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק ההתקשרות עם הקבלן עפ"י   12.5

לא  דעתה,  שיקול  לפי  האוניברסיטה,  אם  תקופת ההסכם,  תום  לפני  זה  הסכם 

המסופק מהשירות  רצון  שבעת  ובלבד    תהיה  אחר,  סביר  מטעם  או  הקבלן  ע"י 

יום מראש כדי לאפשר לו לתקן את הדרוש תיקון,    60שניתנה לקבלן הודעה של  

 וזה לא בוצע, לפי שקול דעת האוניברסיטה.

רשאית   12.6 שהיא,  סיבה  מכל  מקצתה,  או  כולה  הקבלן,  עם  ההתקשרות  הופסקה 

ולקבלן לא יהיו    האוניברסיטה להתקשר בהסכם למתן השירות עם כל גורם אחר, 

 כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.  

מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד  12.7

 או יותר מבין האירועים המפורטים להלן: 

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע לקבלן ומינויו לא   א

 יום.  30יבוטל בתוך 

אם יפורק הקבלן או יכנס להליכי פירוק או אם יפשוט רגל או ימונה נאמן   ב

 לנכסיו.

 אם יורשע הקבלן או מי ממנהליו בעבירה שיש עמה קלון.  ג

 יום.  30אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  ד

אם הקבלן הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ו/או העסיק קבלן משנה  ה

 בביצוע העבודה, בלי הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב. 

בסעיף   12.8 המפורטים  במקרים  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  יהיו   12.7מותנה  לא  לעיל 

למקבלי הנכסים של הקבלן ו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או  
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למפרק של הקבלן ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם, 

 זכות כלשהי להמשך ההסכם.  

ביטול 12.9 יהיה   עם  לא  סיבה שהיא,  כדין מכל  פקיעתו של ההסכם  עם  או  ההסכם 

 הקבלן זכאי לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול.  

 פיצויים מוסכמים  .13

לא מילא הקבלן את התחייבויותיו, בין היתר כמפורט בסעיף "אמנת שירות ופיצויים  13.1

 וסכם.  מוסכמים", תהא האוניברסיטה זכאית לפיצוי מ

פיצוי   א'2בנספח   13.2 לדרוש  בגינם תהא האוניברסיטה רשאית  מפורטים הסעיפים 

 מהקבלן.

 ערבות למילוי התחייבויות הקבלן .14

הקבלן  14.1 בזה  מוסר  זה,  בהסכם  הקבלן  של  התחייבויותיו  מילוי  להבטחת 

₪ בגין התקשרות   30,000לאוניברסיטה, ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של  

₪ בגין התקשרות למתן שירותי   30,000פסולת מעורבת / למתן שירותי פינוי 

להסכם זה ומהווה חלק בלתי    הרצ"ב  ב' 2לפי הנוסח בנספח    פינוי פסולת מוצקה,

 60נפרד ממנו, צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד  

תוארך   –יום לאחר גמר תקופת ההסכם ובמקרה של הארכת תקופת ההסכם   

 הערבות בהתאם. 

מקרה   14.2 בכל  ממנה,  חלק  או  כולה,  הערבות  לממש  זכאית  תהא  האוניברסיטה 

המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי   שיגרמו לה לפי שיקול דעתה

מילוי של איזה מהתחייבויות הקבלן וכן בכל מקרה שיגיעו לה כספים ממנו על פי 

 הוראות הסכם זה. 

אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים, דמי הנזק, הפיצויים  14.3

הקבלן חייב   המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהקבלן יהיה 

מצד  ויתור  משום  לפירעון  הערבות  בהצגת  יהא  ולא  החסר  הסכום  את  לשלם 

 האוניברסיטה על הסכום החסר או משום הסכמה לדחיית תשלומו.

כולה או חלקה, מתחייב הקבלן  14.4 והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות,  היה 

ב נוספת  ערבות  ראשונה,  דרישה  עם  מיד  לאוניברסיטה,  ולמסור  גובה  להשלים 

 הסכום שמומש ובאותו נוסח.

 איסור העברת הסכם ושעיבודו .15

רשאי   יהא  לא  לשעבדן,  ו/או  זה  הסכם  עפ"י  זכויותיו  את  למשכן  רשאי  יהא  לא  הקבלן 

להעביר את זכויותיו או חובותיו  על פי ההסכם ו/או מי מהן לאחר ו/או לאחרים, לא יהא 

הסכם זה ולא יהא רשאי להרשות לאחרים רשאי לשתף אחר ו/או אחרים בזכויותיו עפ"י  

להשתמש בזכויותיו שעפ"י הסכם זו, או כל חלק מהן, עימו יחד או בלעדיו, כל זאת בין 

שהעברה, שיתוף ו/או רשות אלו יהיו בתמורה ובין ללא תמורה, בין שהיו בדרך כלל ובין  

 תב ומראש. שיהיו לתקופה מוגבלת, אלא אם כן, יקבל את הסכמת האוניברסיטה לכך בכ
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 איסור ניגוד עניינים  .16

,  נכון  הוא  ב'3בהצהרת אי ניגוד עניינים המצורפת בזה כנספח    האמורהקבלן מצהיר כי  

  .החוזית ההתקשרות זמן כל במשך להתקיים וימשיך

 ביטוח  .17

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים,             

למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, גם  

 " )להלן:  מסיומו  לפחות  נוספות  שנים  הנוספת למשך שלוש  הביטוחים  התקופה  את   ,)"

 בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלן: 

 

, המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על בסיס ביטוח רכוש 17.1

כנגד הסיכונים ערך   כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות  כינון, 

 הבאים:

 קוד הסעיף  

 316 כיסוי רעידת אדמה 

 313 כיסוי בגין נזקי טבע  

 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד 

 

 (.  309כן יכלול הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת המזמין )קוד סעיף 

לעיל,   כאמור  רכוש  ביטוח  לערוך  שלא  הזכות  לספק  כי  מוסכם  האמור,  למרות 

להלן כאילו   4במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף  

 נערך הביטוח במלואו.  

 

ג' 17.2 צד  כלפי  אחריות  של  ביטוח  בסך  אחריות  בגבול  למקרה   4,000,000,   ₪

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 

 הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף  

 321 המזמין  -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 

 322 הגדרת המזמין כצד ג' 

 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה 

 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

 

מעבידים  17.3 אחריות  של  ביטוח  אחריות  בגבול  למקרה   20,000,000,  לעובד,   ₪

ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף היה 

 (.319וייחשב כמעבידם של מי מעובדי הספק )קוד סעיף 

 

המוצר 17.4 אחריות  של  ביטוח  אחריות  בגבול  ובמצטבר   4,000,000,  למקרה   ₪

 לתקופת ביטוח שנתית. 

 הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף  
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הרחב שיפוי לטובת המזמין, בגין אחריות המזמין הנובעת 

 מאחריות הספק עקב המוצרים 

304 

 332 חודשים  12 –תקופת גילוי  

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים – י תאריך רטרואקטיב

 

מקצועית 17.5 אחריות  של  ביטוח  אחריות  בגבול  ובמצטבר   4,000,000,  למקרה   ₪

 לתקופת ביטוח שנתית. 

 הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף  

 301 אובדן מסמכים

 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח 

 303 והוצאת לשון הרעדיבה, השמצה 

 326 פגיעה בפרטיות 

 325 מרמה ואי יושר עובדים 

ו/או   למעשי  אחריותו  בגין  המזמין,  לטובת  שיפוי  הרחב 

 מחדלי הספק

304 

 332 חודשים  12 –תקופת גילוי  

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים – תאריך רטרואקטיבי 

 

 כללי

 

וקודמים לביטוחי המזמין ויכללו סעיף לפיו מוותרים כל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים   17.6

 (. 328המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין )קוד סעיף  

ככל והשירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו בחו"ל, יכללו הביטוחים הנ"ל  17.7

 (.  306הרחבה בגין נזק בעת שהות זמנית בחו"ל )קוד סעיף 

קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע    כל חריג אם 17.8

 מחובת הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  17.9

עריכת הביטו אישור  מוקדם להתקשרות, את  וכתנאי  ח, המצורף ביצוע ההסכם 

על ג'2כנספח   הביטוח,  תקופת  בתום  מיד  הספק.  מבטחי  בידי  חתום  כשהוא   ,

הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי 

הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי 

לביטוחים   הנוגע  ובכל  לעיל,  מהאמור  הגשת לגרוע  מועד  בסיס  על  הנערכים 

 התביעה, על הספק להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת.

הביטוחים  17.10 שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  ולקיים  לערוך  הספק  על  כן 

וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 

כלי  מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי   וככל שרלוונטי, ביטוח חובה לכל 

לחצרי  הספק  ידי  על  המובאים  ו/או  השירותים  מתן  לצורך  המשמשים  הרכב 



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 35עמוד 

המזמין. כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי  

 ₪ למקרה. 600,000רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

גבולות האחריות   17.11 כי  באישור מובהר  כמפורט  ביטוחי הספק  במסגרת  הנדרשים 

עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת 

את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע 

לגבולות   הקשור  בכל  המזמין  מטעם  מי  ו/או  המזמין  כלפי  טענה  כל  מלהעלות 

 האחריות כאמור.

 

מין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על  למז 17.12

האחריות,   גבולות  הביטוח,  סכומי  לרבות  במפורש  לעיל,  כאמור  הספק  ידי 

בהתאם  הביטוח  עריכת  אישור  המצאת  בו.  המפורטים  והסייגים  ההרחבות 

נוי, להוראות ההסכם הינה תנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שי

תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות 

 הספק על פי הסכם זה.

 

הספק פוטר את המזמין ו/או מי מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש  17.13

אובדן   כל  בגין  וכן  השירותים,  מתן  לצורך  המשמש  ו/או  המזמין  לחצרי  המובא 

דן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לספק כל טענה ו/או תוצאתי שייגרם עקב אוב

דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בגין אובדן ו/או נזק כאמור. 

 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

בו מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה   17.14

השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק, 

אופי  את  ההולמות  ביטוח  פוליסות  קבלן המשנה  בידי  כי  לדאוג  מתחייב הספק 

 והיקף ההתקשרות.   

 

מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא המזמין   17.15

 ה ו/או ישות משפטית קשורה למזמין. ו/או חברות בנות ו/או כל חבר

 הודעות  .18

לידיהם או שתשלח בדואר רשום  זה לזה  תימסר  כל הודעה, שיבקשו הצדדים למסור 

 שעות מעת משלוחה. 72לכתובת הרשומה מעלה ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 שינוי בהסכם  .19

 כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, ובכתב.  

 סמכות שיפוט .20

המשפט  לבתי  נתונה  זה  במכרז  שעילתה  בתובענה  לדון  הבלעדית  השיפוט  סמכות 

 המוסמכים במחוז תל אביב.

 כתובות הצדדים  .21
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 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בראש הסכם זה. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

   

 הקבלן  האוניברסיטה 
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 להסכםא' 2נספח 

 ופיצויים מוסכמים אמנת שירות  

 אמנת השירות היא כלי בידי הקבלן המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו. .1

אמנת השירות היא כלי בידי הלקוח, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקת השירותים   .2

 בצורה שוטפת ולביצוע פיקוח על הקבלן בקיום הגדרות אלה. 

השרות וברמות השירות המוגדרות בטבלה, במקרה שהקבלן לא יעמוד בדרישות איכות   .3

תהא האוניברסיטה רשאית )אך לא מחויבת( להפעיל כנגדו הליך לגביית פיצויים מוסכמים 

 כמופיע בטבלה שלהלן.

ידי האוניברסיטה   .4 ו/או    – מימוש פיצויים מוסכמים על  ייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית 

ואישור בחתימה  במלואה(,  או  )בחלקה  הערבות  מטעם    חילוט  הפרויקט  מנהל  של 

 יום, ולאחר שניתנה לקבלן אפשרות למסור את טענותיו בנושא.  14האוניברסיטה, בתוך 

 החלטה על מימוש סעיף פיצוי מוסכם הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.  .5

# 
מרכיב איכות  

 השרות 
SLA  גובה הפיצוי המוסכם  נדרש 

1.  
החזרת הדחסן 

 למקומו
 ₪ למקרה  400 וחיבור הדחסן לחשמלהחזרה 

2.  
הגעת משאית מנוף 

 לאוניברסיטה 
 ₪ למקרה 1,500 כניסת משאית מנוף ריקה

 ₪ למקרה  500 שעות מהקריאה  24בתוך  פינוי על פי דרישה  .3

4.  
פינוי פסולת בהתאם 

לשעות / שער 
 שהוגדרו במכרז

ועד  06:30-מפסולת מוצקה: 
22:00   

ועד    06:30-מפסולת מעורבת: 
22:00   

הלילה  בשעות  הפעילות  עיקר 

 . כמצוין לעיל

 ₪ למקרה  200
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 נוסח ערבות ביצוע  –ב' להסכם 2נספח 

 .ביצועהגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות  בשלב
 למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זה.  יידרש המציע שיזכה במכרז  רק

     

 : ____________ תאריך

 לכבוד
 אילן בר אוניברסיטת

 
 ________  מספר בנקאית ערבות: הנדון 

,  כלפיכם  בזה   ערבים  אנו"(,  הספק"  :להלן____________________ )  בקשת  פי  על . 1
אספקת שירותי פינוי  לבקשר להסכם    לביטול  ניתנת  ולא  תלויה  בלתי,  חוזרת  בלתי  בערבות

, שנחתם בעקבות מכרז מספר ___________ ___________ ___סלל  פסולת לסוגיה
שקלים חדשים(   אלף  שלושים)  "חש  30,000  של  כולל  לסך  עד,  סכום  כל  לתשלום,  8/22

 החישוב  פי  על(,  להלן  כהגדרתו)  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת"(,  הקרן   סכום: " להלן)
: להלן  יכונה(,  להלן  כהגדרתו)  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת,  הקרן  סכום)  שלהלן  המפורט

 . הספק מאת שתדרשו ", הערבות   סכום" 
 :ההצמדה הפרשי חישוב אופן     . 2

 המרכזית   הלשכה  ידי  על  המתפרסם,  לצרכן  המחירים  מדד  -"  המדד"  . 2.1 
 . לסטטיסטיקה

 התשלום  לפני   שפורסם  האחרון  המדד  דהיינו,  הידוע  המדד  -"  החדש  המדד"  . 2.2 
 . זה ערבות כתב פי על בפועל

___,  שנת__,  חודש בגין __ בחודש__  ביום  שפורסם המדד -" הבסיסי המדד"  . 2.3 
 ______(*.   בסיס) נקודות___  על העומד

  גבוה   החדש  המדד   כי,  יתברר  זה  ערבות  כתב  פי  על  כלשהו  תשלום  ביצוע  במועד  אם
 החדש  המדד  בין  ההפרש  למכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו,  הבסיסי  מהמדד

  אם .  הבסיסי  במדד   ומחולק, זה  ערבות  כתב  פי   על  לתשלום  הנדרש  בסכום  הבסיסי  למדד
 מהמדד  נמוך החדש המדד כי יתברר, זה ערבות כתב פי על כלשהו תשלום ביצוע במועד

 . הקרן סכום את  לכם נשלם אזי, הבסיסי
(  שבעה)  7  בתוך,  הערבות  לסכום  עד,  ידיכם  על  שיידרש  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו . 3

 וזאת,  זה  מסמך  בתחתית   כמצוין  במעננו  שתתקבל,  בכתב  הראשונה  דרישתכם  מיום   ימים
 את   לנמק  או  האמורה  דרישתכם  על  נוספים  ראיה  או  מסמך  לנו  להציג  עליכם  שיהיה  בלי

 או   מראש,  הסכום  את  לדרוש  עליכם  שיהיה  ובלי,  כלשהו  באופן  להוכיחה  או  דרישתכם
 .הספק נגד משפטי בהליך לפתוח או, הספק מאת, בדיעבד

  מתוך  ידכם  על  שיקבע  סכום   כל  על,  לעת  מעת,  זאת  ערבות  לממש  ורשאים  זכאים  אתם . 4
  ערבות   בגין  ידינו  על  וישולמו  ידכם  על  שידרשו   הסכומים  כל  שסך  ובלבד,  הערבות  סכום
,  אחת בפעם במלואה זאת ערבות  תממשו לא  אם, לפיכך. הערבות סכום  על יעלו לא זאת

 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי בתוקפה הערבות תישאר
 תהיה   זה  מועד  לאחר.  בכלל  ועד___________      ליום  עד  בתוקפה   תישאר  זו  ערבות . 5

 .  ומבוטלת בטלה הערבות
              .שהיא צורה בכל להסבה או להעברה ניתנת אינה זו .          ערבות6

 ,רב בכבוד                                                                                 

 

     __________________ 

 [הערב הבנק וכתובת שם]                
 . במכרז לזוכה הזכייה  הודעת  במועד  הידוע  המדד * 
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 אישור קיום ביטוחים -ג' להסכם 2נספח 

 הביטוח לאחר הודעה על זכייה( )למילוי חברת 
 בהגשת ההצעה למכרז יש לחתום רק בשולי העמוד, אין למלא את אישור הביטוחים

הנפקת האישור  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
(___/___/______ ) 

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

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטח ה  בקש האישור מ

אוניברסיטת בר   שם:
אילן ו/או גופים  

 אוניברסיטאיים קשורים 

  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 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 בתוקף  נוספים כיסויים 

 יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום 

 רכוש 
 

ויתור על תחלוף   309      
 לטובת מבקש האישור 

 כיסוי בגין נזקי טבע  313
 כיסוי גניבה, פריצה  314
 כיסוי רעידת אדמה  316

 ושוד  
 ראשוניות  328

       
       
       

 אחריות צולבת 302 ₪   4,000,000     צד ג'
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי לתביעות   315

 המל"ל 
מבוטח נוסף בגין   321

מעשי ו/או מחדלי 
 מבקש האישור  –המבוטח 

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' 

 ראשוניות  328
ויתור על תחלוף   309 ₪   20,000,000     אחריות מעבידים 

 לטובת מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה   319

וייחשב כמעבידם של מי  
מבקש   – מעובדי המבוטח 

 האישור
 ראשוניות  328

 אחריות צולבת 302 ₪   4,000,000     אחריות המוצר
 הרחב שיפוי   304
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 
 ראשוניות  328
  12 –תקופת גילוי   332

 חודשים
 אובדן מסמכים  301 ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית 

 אחריות צולבת 302
דיבה, השמצה   303

 והוצאת לשון הרע
 הרחב שיפוי   304
מרמה ואי יושר   325

 עובדים
 פגיעה בפרטיות 326
עיכוב / שיהוי עקב   327

 מקרה ביטוח 
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 ראשוניות  328
  12 –תקופת גילוי   332

 חודשים

 
 המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים 

004 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

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

 
 חתימת האישור 

 המבטח:
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   ההצעה חוברת -  למכרז  3 נספח 

 : ההצעה  חוברת  למילוי הנחיות 

 כחלק מההצעה למכרז.  ה באופן קריא ולהגיש החוברת יש למלא את  ❖

 ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.    חוברת בכל מקום ב ❖

 .  המציע  הגוף על הפרטים המציע יידרש למלא את  -  המציע על   פרטים ❖

/    2סעיף     תו המפורט   הניסיון  טבלתיידרש למלא פרטים אודות ניסיונו על גבי    המציע   -   המציע  ניסיון ❖

בפירוט הניסיון    אליו מוגשת ההצעה.  סל הכל על פי הותצהיר המציע בפני עורך הדין מטעם המציע.    ,3

התקשרות    היקף)חודש ושנה(,    מתן השירות   תאריכי יציג המציע את הפרטים הבאים: שמות הלקוחות,  

 .  דעת   חוותניתן לשוחח לצורך קבלת  עמו  הלקוח מטעם קשר  איש ופרטי ,  לקוח   לכל  שנתי

  –הסף של המכרז )כמפורט בפרק ב'    בתנאי  המציע  עמידת   להוכחתהניסיון כנדרש לעיל ישמש    פירוט  ❖

)כמפורט בסעיף   פי אמות המידה  ולדירוג ההצעה של המציע על  סף(  (.  האיכות  סעיפי  –  10תנאי 

 בתנאי הסף. מומלץ למציע לפרט את הניסיון מעבר למינימום הנדרש 

 . הצעת המחיר בהתאם לסל אליו מוגשת הצעתו המציע יידרש למלא את  -  המחיר  הצעת  ❖

 מציע ה  התחייבות

)שם  המציע  בשם   חתימה   מורשה  הריני   __________________   המציע ,  לזכייתו  בכפוף (.  המציע: 

 . וההסכם המכרז  במסמכי,  במפרט והמתוארים  הנדרשים  השירותים כל  את  לבצע  מתחייב 

  ומהווה   בהצעתנו   כמפורט  היינו (,  "התמורה" נשוא המכרז )להלן:    השירות   מתןהמוצע על ידי עבור    המחיר

  תנאי   פי   על ,  בביצועם  הכרוכות   וסוג   מין   מכל,  כלליות  ובין   מיוחדות   בין   ההוצאות   כל   את   וכולל   סופי  מחיר

עובדים,    הסכם ה  נשוא   להתחייבותנו   מלא   כיסוי  ומהווה  המכרז העסקת    ואמצעים  ציוד   אספקת לרבות 

,  מיסים ,  ביטוחים  נשוא המכרז,   השירותים , וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של  ואחזקתם

 נשוא המכרז.    שירותיםה לביצוע   הדרוש  אחר  דבר  וכל  היטלים 

 והמציע  הזוכה. במידה  ההצעה  במסמכי  עיון  זכות למשתתפים  דין, יש כל  להוראות  כי, בהתאם למציע  ידוע

   הוא יפרט אותם כאן.  בהם עיון כל יתאפשר לא כי  מבקש הוא אשר בהצעתו  חסויים חלקים  ישנם  כי  סבור 

בנימוק   הסעיפים החסויים בהצעתי הינם: ___________________________________  ,

 הבא:__________________________________________. 

 ידוע לי כי: 

בסמכות ועדת המכרזים לאפשר צפייה גם בסעיפים בהצעתי, שהוגדרו כחסויים על ידי, וזאת על פי   .1

 שיקול דעתה הבלעדי. 

במקרה בו אבקש לממש זכות עיון על פי תקנות חובת המכרזים, תיאסר עלי צפייה בסעיפים אותם   .2

 הגדרתי כחסויים בהצעתי, בהצעה הזוכה. 
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   מציע העל    פרטים  .1

 
  מציעה  שם .א

 

 

  ( .זת' מס, תאגיד' מס) המזהה' המס . ב

 

 

  (  שותפות, חברה, עוסק) תאגדותה סוג . ג

 

 

  זה  למכרז הקשר איש שם .ד

 

 

  )כולל מיקוד( מלאה כתובת .ה

 

 

  טלפונים  .ו

 

 

  פקסימיליה .ז

 

 

  אלקטרוני דואר כתובת . ח

 

 

 

 

  

 .שלעיל בנושאים המציע הצהרות נכונות את המאשר"ד  עו  אישור

   

 וחותמת חתימה "ד עו של מלא שם תאריך

  



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 
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 פינוי פסולת מעורבת  -  1סל  – ניסיון המציע בעבודות דומות  .2

עבור כל אחד מהנושאים על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות שהיה אחראי להן 

 : שמות הלקוחות, תיאור העבודה, מועדי הביצוע והיקף.המוזכרים בדרישות הסף

 פינוי פסולת מעורבת, בהתאם לתנאים המצטברים הבאים: ניסיון בפעילות  .2.1
 לפחות באחד משירותי הסל.לקוחות  3  –ניתנו ל  השירותים .2.1.1

לפחות, בתקופה המסתיימת   שנים  3מהלקוחות נמשכה    עם כל אחדההתקשרות   .2.1.2

 במועד האחרון להגשת הצעות.

מ"ק  16ו/או  מ"ק 14לפחות, בנפחים  דחסנים 2 –כל אחד מהלקוחות החזיק ב  .2.1.3

   .קרקעמונחי /מוטמני 3ו/או 

₪ לפני   150,000  עם כל אחד מהלקוחות עומד על    השנתיהיקף ההתקשרות   .2.1.4

 מע"מ.

 

שם הלקוח / החברה:  
 ____________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני   השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

1   
 

     

 __ _____מספר מוטמני/מונחי קרקע:   מ"ק  16   מ"ק  14  ___ מספר דחסנים: 

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות(: 
 
 
 
 
 
 
 

שם הלקוח / החברה:  
 ____________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני   השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

2   
 

     

 __ _____מספר מוטמני/מונחי קרקע:   מ"ק  16   מ"ק  14  ___ מספר דחסנים: 

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות(: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
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שם הלקוח / החברה:  
 ____________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני   השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

3   
 

     

 __ _____מספר מוטמני/מונחי קרקע:   מ"ק  16   מ"ק  14  ___ מספר דחסנים: 

 הפעילות )תכולת הפעילות(: תיאור  
 
 
 
 
 
 
 

שם הלקוח / החברה:  
 ____________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני   השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

4   
 

     

 __ _____מספר מוטמני/מונחי קרקע:   מ"ק  16   מ"ק  14  ___ מספר דחסנים: 

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות(: 
 
 
 
 
 
 
 

שם הלקוח / החברה:  
 ____________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני   השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 סלולרי טלפון  טלפון קווי  תפקיד 

5   
 

     

 __ _____מספר מוטמני/מונחי קרקע:   מ"ק  16   מ"ק  14  ___ מספר דחסנים: 

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות(: 
 
 
 
 
 
 
 



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
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שם הלקוח / החברה:  
 ____________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני   השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  הקשר איש  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

6   
 

     

 __ _____מספר מוטמני/מונחי קרקע:   מ"ק  16   מ"ק  14  ___ מספר דחסנים: 

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות(: 
 
 
 
 
 
 
 

שם הלקוח / החברה:  
 ____________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני   השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

7   
 

     

 __ _____מספר מוטמני/מונחי קרקע:   מ"ק  16   מ"ק  14  ___ מספר דחסנים: 

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות(: 
 
 
 
 
 
 
 

  . המפרטות את ניסיון המציע )בהתאם לטבלאות לעיל( ניתן להוסיף טבלאות נוספות 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
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אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי 

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן:

 

 הינו ניסיון של המציע / קבלן משנה* עצמו.  2הניסיון המפורט בטבלה בסעיף 

 

   

 חתימה וחותמת המציע   שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 
 יש למחוק את המיותר  *
 
 

 אישור 

 

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  

שזיהה/תה   _____________ מר/גב'    _________ בישוב/עיר    __________________

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי 

וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר את   עליו/ה להצהיר אמת 

 ה עליה בפני. נכונות הצהרתו וחתם/

 .המציע את בחתימתו לחייב מוסמך החותם מאשר כי הנני כן

 
 
 

 תאריך   חותמת ומספר רישיון עורך דין   חתימת עוה"ד 
 

 



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 
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 מוצקה   פינוי פסולת -  2סל  – ניסיון המציע בעבודות דומות  .3

עבור כל אחד מהנושאים על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות שהיה אחראי להן 

 : שמות הלקוחות, תיאור העבודה, מועדי הביצוע והיקף.המוזכרים בדרישות הסף

 למציע מומלץ להציג ניסיון רב מהנדרש בדרישות הסף.

 הבאים: ניסיון בפעילות פינוי פסולת מוצקה, בהתאם לתנאים המצטברים  .3.1
 לפחות.לקוחות  3  –השירותים ניתנו ל  .3.1.1

לפחות, בתקופה המסתיימת   שנים  3מהלקוחות נמשכה    עם כל אחדההתקשרות   .3.1.2

 במועד האחרון להגשת הצעות.

על    השנתי היקף ההתקשרות   .3.1.3 עומד  כל אחד מהלקוחות  לפני   ₪  150,000עם 

 מע"מ.

 

שם הלקוח / החברה:  
 _______________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני  השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

1   
 

     

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות, סוג הפסולת שפונתה(: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

החברה: שם הלקוח /  
 _______________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני  השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

2   
 

     

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות, סוג הפסולת שפונתה(: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 
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החברה: שם הלקוח /  
 _______________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני  השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

3   
 

     

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות, סוג הפסולת שפונתה(: 
 
 
 
 
 
 
 
 

החברה: שם הלקוח /  
 _______________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני  השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

4   
 

     

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות, סוג הפסולת שפונתה(: 
 
 
 
 
 
 
 
 

שם הלקוח / החברה:  
 _______________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני  השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

5   
 

     

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות, סוג הפסולת שפונתה(: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
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 49עמוד 

הלקוח / החברה: שם  
 _______________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני  השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

6   
 

     

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות, סוג הפסולת שפונתה(: 
 
 
 
 
 
 
 
 

הלקוח / החברה: שם  
 _______________________________ 

היקף  
ההתקשרות  

לפני  השנתי 
 מע"מ 

  מתן  תאריכי 
   השירות
 ( ושנה )חודש 

 : ( עד: מ)

  איש הקשר  
אצל מזמין  

 השירות 

 טלפון סלולרי  טלפון קווי  תפקיד 

7   
 

     

 תיאור הפעילות )תכולת הפעילות, סוג הפסולת שפונתה(: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המציע )בהתאם לטבלאות לעיל( ניתן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 
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אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי 

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

 

 הינו ניסיון של המציע / קבלן משנה* עצמו.  3הניסיון המפורט בטבלה בסעיף 

 

   

 חתימה וחותמת המציע   שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 יש למחוק את המיותר  *
 
 

 אישור 

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  

שזיהה/תה   _____________ מר/גב'    _________ בישוב/עיר    __________________

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי 

וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר את   עליו/ה להצהיר אמת 

 ה עליה בפני. נכונות הצהרתו וחתם/

 .המציע את בחתימתו לחייב מוסמך החותם מאשר כי הנני כן

 

 

 תאריך   חותמת ומספר רישיון עורך דין   חתימת עוה"ד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
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 אליו מוגשת ההצעה   סל בהתאם ל –אמצעי המציע  .1
 
 

ותנאי איכות    7.1.2 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף )  פינוי פסולת מעורבת  -  1סל  1.1

 ( 2ס"ק   10סעיף 

 
 המשאיות המוצגות להלן הינן בבעלות המציע: 

 
 

 ביטוח  רישיון  שנת ייצור  סוג מס' לוחית #

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 
 

 על המציע לצרף רישיונות וביטוחים עבור כל אחת מהמשאיות המוצגות על ידיו.
 
 

ותנאי איכות    .227. לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף )   פסולת מוצקהפינוי   -  2סל  1.2

 ( 2ס"ק   10סעיף 

 
 המשאיות המוצגות להלן הינן בבעלות המציע: 

 

 ביטוח  רישיון  נפח ארגז  שנת ייצור  סוג מס' לוחית #

1         

2         

3         

4         

5         

 
 

 אחת מהמשאיות המוצגות על ידיו.על המציע לצרף רישיונות וביטוחים עבור כל 
 
 
 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך



 8/22מכרז מס':   

 אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה

 מחלקת ביטחון בטיחות ואיכות הסביבה 

 

 חתימת המציע 
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 א'  -3נספח 

 אליו מוגשת ההצעה  סלבהתאם ל - כספיאישור מחזור 

 הסלים יציג אישור מחזור כספי שנתי הגבוה מבניהם 2-במידה והמציע ניגש ל

 

 

 תאריך:_______________ 
 

 לכבוד:
 חברת  ______________

 
וליום  931.12.201 ליוםאישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו הנדון: 

2031.12.20 
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.   .א

 
בוקרו על    31.12.2020וליום    31.12.2019  ליום  הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם .ב

 ידי משרדנו. 
 
 31.12.2020וליום  31.12.2019 ליוםחוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים   . ג

  תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד. אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית 
 .כוללת הסתייגויות / ביאורים / הערות המצורפים לנספח זה 

 . X –יש לסמן את הבחירה ב 
  
 המחזור הכספי השנתי של חברתכם, הינו:  בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים .ד

 

 בוקר סה"כ מחזור עסקים  שנה

 כ / ל ₪   2019

 כ / ל ₪   2020

 
 : הערות

נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי  •
 .  2009אוגוסט  –החשבון בישראל 

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.   •

המתייחסים   • ההצהרה  לרכיבי  יתייחס  לא  המס  יועץ   / החשבון  רואה  עצמאי  של  במקרה 
 לחברה. 

 
 בכבוד רב,                                                                                          

  ______________________ 
 / יועץ מס רואה חשבון 
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 פינוי פסולת מעורבת  - 1סל  –הצעת מחיר 
 
 

 .הסליםעל המציע למלא את הצעת המחיר בנפרד עבור כל אחד מ

   .אליו מוגשת הצעת המחיר סליכתוב על גבי מעטפת המחיר את ההמציע 

 

 . הצעת המחיר לא תכלול מע"מ

 

 פינוי פסולת מעורבת -1סל  .א

 (50%פינוי דחסנים )משקל 

 סוג פינוי

מספר 
 פינויים 
 מוערך 
 בשנה

 מחיר פינוי
סה"כ מחיר  

 לשנה

   70  מ"ק 14פינוי דחסן 

   45  מ"ק 16פינוי דחסן 

    

  סה"כ מחיר שנתי 

 

 (50%פינוי מוטמני/מונחי קרקע  )משקל 

 סוג פינוי
 מוטמנים*מספר 

 
 מחיר 

 ** לפינוי המוטמנים

  מוטמנים  5עד  פינוי מוטמנים 

  15עד  6-מ פינוי מוטמנים 

  ומעלה 16-מ פינוי מוטמנים 

 משקולות תתי הסעיף זהים. 

להטמיע מעבר למוטמני/מונחי    ה*כמות משוערת מאחר ומגמת האוניברסיט

 מצוי בשלב פיילוט.  ,קרקע

 **המחיר כולל הוצאת המוטמן החזרתו ופינויו. 

 

 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 פינוי פסולת מוצקה  - 2סל  –הצעת מחיר 
 
 
 

 .סליםמהעל המציע למלא את הצעת המחיר בנפרד עבור כל אחד 

 . אליו מוגשת הצעת המחיר הסלהמציע יכתוב על גבי מעטפת המחיר את 

 . הצעת המחיר לא תכלול מע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

  

 סוג פינוי

מספר 
פינויים 
מוערך  
 בשנה

 מחיר פינוי
סה"כ מחיר  

 לשנה

   135 פינוי פסולת מוצקה
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 ימת מסמכים רש  .4

 ": ואיכות סף"תנאי  המסומנת במעטפה לכלול המציע שעל המסמכים פירוט

 המסמך  מס"ד 
אם   ✓)סמן 

 צורף(

1  
 4נספח    3  נספח,  2  נספח,  1  נספח)כולל    וההצעה   המכרז  מסמכי
  הכמויות   כתב  למעט)  כנדרש  וחתומים   מלאים  כשהם(,  הםונספחי

 .(נפרדת במעטפה שיוגש , בנפרד המצורף
 

2  

  מורשה   עוסק  תעודת  או,  בדבר  הנוגע  ברשם  תאגיד  רישום  תעודת  העתק
 .  וצילום תעודת זהות סיםיהמ מרשות

  תקין  ניהול  אישור העתק  בנוסף  להעביר  יש,  עמותה   הינו  והמציע  במידה
 .העמותות מרשם בתוקף

 

3  
  עסקאות חוק לפי ורשומות  חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור העתק
 . 1976-ו" התשל, ציבוריים  גופים

 

4  
 להמציא   ניתן.  המסים  רשות  ידי  על  שניתן  כפי,  מס  ניכוי  בדבר  תקף  אישור
 . מס מיועץ או  חשבון מרואה, דין  פי על" מורשה  פקיד" מ ל" כנ אישור

 

5  
 –  ו" התשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  ב 2  לסעיף  בהתאם  תצהיר
 .למכרז (2א')3-( ו1')א 3  יםנספח, בנוסח 1976

 

  . למכרז 'ב 3 נספח, בנוסח הצהרה על אי ניגוד עניינים במכרז ובהסכם  6

7  
)תיקון    1992-ג' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ו2תצהיר בהתאם לסעיף  

 למכרזג'  3(, בנוסח נספח 2016תשע"ו  25מס' 
 

8  
נספח    נספח בנוסח  ולספקים,  לקבלנים  ובטחון   הסכםל  ג2בטיחות 

   )מצורף בנפרד(.
 

9  
ב  2אם עסקו של המציע הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  

חובת   תשנ"ב לחוק  ותצהיר    –  1992-המכרזים,  בחוק  כנדרש  אישור 
 המאשר זאת.

 

  .סף תנאי הוכחת במסגרת הנדרש נוסף מסמך כל  10
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 ":מחיר"הצעת  המסומנת במעטפה לכלול המציע שעל המסמכים פירוט

 אם צורף(  ✓)סמן  המסמך  מס"ד 

1  
אליו המציע מגיש  סלבהתאם ל) בלבד המחיר הצעת
 (.הצעתו

 

 

 :  הלב  תשומת

 בכל   זהה  יהיה'(  וכו  מורשה  עוסק'  מס,  חברה'  מס)  המזהה  המספר   כי  לוודא  המציע  על -

. ב" וכיו  המס  רשויות  אישורי,  ההתאגדות  תעודת  לרבות,  מטעמו  המוגשים  המסמכים

  הרשויות   מטעם  הסבר  או  אישור  לצרף  המציע  על,  המזהה  במספר  התאמה  אין  אם

 . ההתאמה אי בדבר לכך המוסמכות

  המפורטים  אלה  על   חלופיים  או  נוספים  מסמכים  מהמציע  לדרוש  רשאית  המכרזים  ועדת -

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל
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   (1)'א 3 נספח 

 1976  – ו "התשל , ציבוריים  גופים עסקאות   לחוק ב2  לסעיף  בהתאם  תצהיר
 

_____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  אני הח"מ  

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

תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו   נת/נותן  הנני[יחיד  של   במקרה]

 רז"(. )להלן: "המכ 8/22

"הגוף"(,   – תצהיר זה בשם ________________________, )להלן    נתהנני נותן/  [תאגיד  של  במקרה] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת  במכרז  להתקשר  המבקש[,  תפקיד ת _______ ]למלא  /משמש  הנני  בו

 תצהיר זה בשם הגוף. 

ב  2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף  -"הורשע" ובתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", "עבירה",  

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 אני מבין/ה אותם. 

 הגוף הינו "תושב ישראל" .

הורשעו   לא  אליו  הזיקה"  ו"בעל  יום  בפסקהגוף  אחרי  נעברו  אשר  עבירות  משתי  ביותר  חלוט    31  דין 

; חוק עובדים  1987-או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, התשמ"ז   אחד, לפי  2002באוקטובר  

 .  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 או

, לפי  2002באוקטובר    31הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  

 שלא  העסקה)איסור    זרים  עובדים  חוק ;  1987-מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, התשמ"ז   או יותר   אחד

אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד   -  1991-"אתשנ(,  הוגנים  תנאים  והבטחת  כדין

 האחרון להגשת הצעות במכרז.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 ___________ _____ 

 [                             וחתימה]שם                                                                                                              

 אישור 

ברחוב   במשרדי  בפני  הופיע/ה   __________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד   ,____________ הח"מ,  אני 

__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על  

ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

  עליה ה  חתם/ו  הצהרתו  נכונות  את  אישרוכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  

 בפני.

 
 

 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך 
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 (  2א')3 נספח 

 ציבוריים  גופים  עסקאות לחוק( 1ב)2 סעיף לפי תצהיר 
אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  

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

 8/22תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו   נת/נותן   הנני [יחיד של במקרה]

 להלן: "המכרז"(.  )

  בו "הגוף"(,    –תצהיר זה בשם ________________________, )להלן    נתהנני נותן/  [תאגיד  של  במקרה] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת  למכרז   הצעה  להגיש   המבקש[,  תפקידת _____________ ]למלא  / משמש  הנני

 לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 )במשבצת המתאימה X סמן( –מצהיר כי   הנני

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

 חלות עלי )במקרה של יחיד( / אינן חלות על הגוף )במקרה של תאגיד(; 

 לחילופין

 לחוק שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים אותן;  9הוראות סעיף    )א( 

  בשם ( /  יחיד  של)במקרה    בשמי  מצהיר   אני :  הגוףאצל  /אצלי  לפחות  עובדים   100  שמועסקים במקרה     )ב(

  והשירותים   הרווחה   העבודה   משרד   של  הכללי  למנהל  לפנות  התחייבות   על(  תאגיד  של)במקרה    הגוף

 לשם   –  הצורך  ובמידת,  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  לפי  הגוףחובות  /חובותיי   יישום   בחינת  לשם   החברתיים 

  כהגדרתו   מדי  כבד  נטל   להטיל   כדי   בה שיש  כאמור   הנחיה  תינתן  לא  ואולם ; ליישומן  בקשר   הנחיות   קבלת

 ; זכויות  שוויון לחוק )ה( 8 בסעיף

ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה )ב( לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב      )ג(

  כי (  תאגידאני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( /בשם הגוף )במקרה של    –כאמור באותה פסקת משנה  

 לחוק  9  ףסעי  לפי  הגוףחובות  /חובותיי  ליישום   הנחיות  התקבלו  ואם ,  הגוףמן  / ממני  כנדרש  פנייה  נעשתה

 ; ליישומן פעלהגוף /פעלתי שגם   הרי, זכויות  שוויון 

  למנהל   זו  פסקה  לפי  שנמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר   הגוףהתחייבות  /התחייבותי   על  מצהיראני     )ד(

 . ההתקשרות  ממועד  ימים  30 בתוך , החברתיים  והשירותים   הרווחה  העבודה  משרד של הכללי
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 ________________ 

 ]שם וחתימה[                                      

 אישור

   משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני ב  בזה"ד,  מאשר/ת  עואני הח"מ, __________________,  

_____________    בכתובת  מר/גב'    ,   _________ בישוב    __________________________

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  

חתם/ה  ו  הצהרתו   נכונות   את   אישרלהצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  

 בפני.  עליה

 

 

 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 
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 ' ב 3 נספח 

 הצהרה על אי ניגוד עניינים במכרז ובהסכם 

  נוסח לתאגיד: 

הספק, בעלי מניות   למיטב ידיעתי אני, ________, מ.ז.____________, מצהיר בזה מטעם הספק ובשמו, כי 

בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, בעל שליטה בו, נושא משרה בו, או כל אדם או תאגיד הקשור  

)נא למחוק את  אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: קשורים / אינם קשורים  

מעסיק  המיותר(  קשרי  משפחתי,  קשר  עסקי,  עם  מועסק  -בקשר  בעקיפין,  או  במישרין  אחר,  קשר  בכל  או 

איזו   לקיום  בקשר  עניינים  ניגוד  ליצור   שעלול   באופן  לאוניברסיטה,  שירותים  שנותן  מי  עם  או  האוניברסיטה 

   מהתחייבויות הספק על פי החוזה או על פי דין. 

ם כאמור. במקרה כזה יוכרע  הספק יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד ענייני

  האוניברסיטה והספק יפעל בהתאם להחלטתה.  הדבר על ידי 

  נוסח לאדם פרטי: 

בקשר עסקי,   )נא למחוק את המיותר( אני, ________, מ.ז.____________, מצהיר כי אני קשור / איני קשור 

מעסיק  קשרי  שנותן  -משפחתי,  מי  עם  או  האוניברסיטה  עם  בעקיפין,  או  במישרין  אחר,  בכל קשר  או  מועסק 

על פי החוזה או על   מהתחייבויותי שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול  ליצור  ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו 

   פי דין. 

  טה )במידה וישנם(:פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסי 

  

   פרטי הגורם בספק / גורם קשור

  )חב' קשורה / בעל תפקיד וכו'(

 פרטי הגורם מקבל השירות / הגורם  

  הקשור באוניברסיטה 

  אופי הקשר )עסקי / אישי וכו'(

      

      

      

  

ומתחייב  מצהיר  אני  כן,  חשש     כמו  של  במצב  אמצא  ולא  נמצא  לא  השירות  שאני  מתן  בין  עניינים  לניגוד 

לאוניברסיטה, ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי במצב של  

  האוניברסיטה והחלטתה תחייב אותי.   ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה יוכרע הדבר על ידי 
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  :שירותים לגופים אחרים העלולים להעמיד במצב של ניגוד ענייניםהספק נותן  הצהרה זו  נכון למועד

  תק' ההתקשרות  תיאור השירותים המסופקים   שם הלקוח   

1.         

2.         

3.         

  

  הצהרה והתחייבות  זו תהיה תקפה ותחייב את הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה. 

  

  מיידי לאוניברסיטה על כל שינויי בהצהרתי זו, באופןאני מתחייב להודיע  

  

      

  חתימה וחותמת המציע   פרטי החותם בשם המציע  תאריך 
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 נספח  3ג' 

 ( 2016"ו תשע  25' מס)תיקון  1992-ו" התשנ, המכרזים חובת לחוק  ג2 לסעיף בהתאם תצהיר
 בינוני  או קטן, זעיר עסק

 

הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני  

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

  8/22תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו    נת /נותן   הנני[  יחיד  של  במקרה]

 )להלן: "המכרז"(.  

  הנני   בו "הגוף"(,    –תצהיר זה בשם ________________________, )להלן    נתהנני נותן/  [ תאגיד  של  במקרה] 

מוסמך/ת לתת . אני מצהיר כי הנני  למכרז  הצעה  להגיש  המבקש[,  תפקידת _____________ ]למלא  /משמש

 תצהיר זה בשם הגוף. 

כהגדרתם  בינוני  או   קטן ,  זעיר  עסק "   המונחים   משמעות  זה   בתצהירי  חובת   לחוק "הגדרות"    1'  מס  בסעיף" 

 . אותם  ה/ מבין אני  וכי אלה  מונחים   של משמעותם   לי הוסברה כי  ת/ מאשר אני. 1992-ב"תשנ, המכרזים 

 במקום המיועד(  X)יש לסמן    –מצהיר כי   הנני

  מיליון   2  על  עולה   אינו   שלי   השנתי   העסקאות   שמחזור   או   עובדים   חמישה  עד  מעסיק   אני   –   " זעיר  עסק "

 ; חדשים  שקלים 

 לחילופין

  מיליון   2  על  עולה   שלי  השנתי   העסקאות   שמחזור   או  עובדים   20-ל  שישה  בין  מעסיק  אני   –  "קטן   עסק"

  עסק"  שבהגדרה   התנאים   אחד   לגבי   מתקיים   ולא,  חדשים   שקלים   מיליון   20  על   עולה   אינו   אך  חדשים   שקלים 

 "; זעיר

 לחילופין

  מיליון   20  על  עולה  שליהעסקאות השנתי    שמחזור   אועובדים    100-ל  21בין    מעסיק   אני  –  " בינוני"עסק  

"עסק    שבהגדרה   התנאים   אחד  לגבי  מתקיים   ולא,  חדשים   שקלים   מיליון   100  על  עולה   אינו  אך  חדשים   שקלים 

 ; " קטן"עסק   או" זעיר

 לחילופין

  שקלים   מיליון  100  על  עולה  שלי  השנתי  העסקאות  שמחזור  או  עובדים   100  מעל  מעסיק  אני  –  "גדול  עסק"

 ; " בינוני"עסק  או" קטן"עסק  או" זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים  אחד לגבי  מתקיים  ולא , חדשים 

  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 ______________ 

]שם וחתימה[          

 אישור

  ,__________________ הח"מ,  מאשר/ת  עואני  ב   בזה"ד,  בפני  הופיע/ה  ביום:__________     משרדי כי 

שזיהה/תה  בכתובת  מר/גב':_____________  בישוב:_________,   __________________________:

עצמו/ה על ידי ת.ז: _____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 בפני.  עליה  חתם/ה ו הצהרתו  נכונות  את  אישרוכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 

 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 
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 נספח  4
 

 נוסח  שאלון  בדבר  שביעות  רצון 

 {ימולא ע"י  האוניברסיטה  במסגרת חוות דעת של מזמיני עבודות של המציע{ 
 

 שם המציע:________________ 

       :שם הלקוח / החברה

      נותן חוות הדעת:   שם

   

 

              : הערות

 

  _______________________________________________________  

         

 
 

 

 משקל ציון   תשובות  איכות רכיב  מס

1 
רמת השרות של החברה  

)עמידה בלו"ז מענה  
 וכיוצ"ב(   לקריאות

 שרות ללא דופי   . א
 רמת שרות בינונית  . ב
 רמת שרות נמוכה   . ג

15 
10 
0 

15% 

2 
  זמניהחברה  התנהלות

  חשבונות הגשת ואופן 
   ודוחות

 משביעת רצון  . א
 מידי פעם יש אי דיוקים  . ב
 לא עומדים בדרישות  . ג

15 
10 
0 

15% 

 עמידה בכל תנאי ההסכם.  3

 עמידה מלאה   . א
 עמידה חלקית   . ב
אי עמידה בתנאים עד כדי הפרות   . ג

 הסכם  

15 
10 
0 

15% 

4 

ככל שהדבר נתון לשיקול  
האם היית   –דעתך 

ממשיך עם הספק הנוכחי,  
 ? או שהיית מחפש חלופה

 אמשיך איתם    . א
 אחפש חלופה הולמת    . ב

15 
0 

15% 

5 

 הערכה כללית 
 ביותר   הנמוך הציון  – 1

 ביותר  הגבוה הציון  – 10

 
 
 

1 6 
2 7 
3 8 
4 9 
5 10 

 

40% 


