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 מבוא .א

 

  הצעות להציע הזמנה .1

של ישום ליו הנערכת להטמע ("האוניברסיטה" להלן:) אילן בר אוניברסיטת .1.1

(, מידע אבטחת) הפרטיות הגנת תקנות על פי ההוראות הרגולטוריות החלות עליה 

 General Data Protection)התקנות האירופאיות להגנת המידע )ו 2017-ז"תשע

Regulation :("התקנות", )להלן ביחד.  

 ,להלן שיפורטו דרישותב העומדיםמציעים  בזאת מזמינה על כן, האוניברסיטה

( DPO) מידע הגנתקצין ו מנהל הגנת פרטיותלמתן שירותי  הצעה להגיש

 ,("" או "המקצועהתחום" -", וכן DPO" – )להלןלאוניברסיטה, במיקור חוץ 

  . נספחיווב זה במכרז כמפורט

 .ב' 1 -א' ו 1 יםבנספח ההגדרותבסעיפי  יםמופיע במסמך זה המונחים יפירוש .1.2

ואת ניסיונו והסמכותיו.  המיועד DPO-פרטיו של ה בחוברת ההצעה את יציג המציע

 .ב'1 -א' ו1תכולת העבודה ותמורתה מפורטות בנספחים 

 הזוכה DPO-ה עםעבודה האופן  .1.3

יינתנו במומחיות, במקצועיות ובמיומנות ברמה גבוהה,  DPO-שירותי ה (א)

ובהתאם להוראות כל דין ונוהל, בדגש על התקנות, ובהתאם לתקנים, 

 לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה המקובלים בתחום. 

 הצוות לראש אישי )מנהל הגנת פרטיות וקצין הגנת מידע( יהיה DPO-כ המינוי (ב)

 אישית באחריות יישא DPO-ה .האוניברסיטה ידי על שיאושר, במציע

 מנהל הגנת הפרטיות וקצין הגנת מידע. כל דין החל עלהמוטלת לפי 

לנשיא האוניברסיטה או לוועדת הקבע של האוניברסיטה, לפי יהיה כפוף  DPO-ה (ג)

, יעמוד בראש ועדת הגנת הפרטיות, וישמש הגורם האוניברסיטהשיקול דעת 

 הפרטיות באוניברסיטה.המידע ועל ר להגנה על המרכזי בכל הקשווהמקצועי 

ובמקצועיות בשקדנות לפעול  DPO-הימים הראשונים לשירותיו, על ה 30-ב (ד)

עבודה תכנית להכרת האוניברסיטה ומאפייניה בהיבטים שבאחריותו, ולהכין 

השונים,  יםהשירותבהיבטי לטיפול שנתית )עבור שנת ההתקשרות הראשונה( 

ייקבע בתכנית  DPO-זמנים. ה-ותולוח)אבני דרך( תכנית ביצוע יגזרו ממנה ש

השונים וכן קצובת שעות סבירה, על פי היבטים סדרי קדימויות לטיפול ב

ים שתחום שירותיו ניסיונו ומיטב שיקול דעתו, לטיפול באירועים בלתי מתוכננ

  לאוניברסיטה. 
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התכנית תוצג לנשיא האוניברסיטה ולכל גורם רלבנטי נוסף באוניברסיטה ו/או 

מחוצה לה )בכפוף לאישור האוניברסיטה( והערותיהם לתכנית ילובנו על ידי 

. התוכנית המעודכנת תועבר לאישור אצל מוסדות האוניברסיטה DPO-ה

להורות על שינויים, להוסיף דגשים ונושאים  המוסמכים, אשר יהיו מוסמכים

לטיפול שנקבעו וכן ובזמנים לטיפול או להורות על שינוי בסדרי קדימויות 

 לקבל דיווחים על התקדמות הביצוע לפי התכנית כמו גם על כל חריגה צפויה. 

יפעל על פי התכנית המאושרת, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בה,  DPO-ה

קבע בה לנושאי הטיפול השונים וידווח ללא דיחוי על כל ובהיקף השעות שנ

  חריגה צפויה )ככל שעשויה לקרות(.

ימים  14כל איחור בלוח הזמנים בהשלמת אבן דרך אשר יעלה על שבועיים )

קלנדריים( יזכה את האוניברסיטה בתשלום פיצויים מוסכמים וקבועים בסך 

חל בשבוע העיכוב השלישי מאת הזוכה, לכל שבוע איחור או חלקו ה ₪ 2000

(, אלא אם כן אישרה האוניברסיטה את האיחור 15-)היינו החל ביום העיכוב ה

מראש ובכתב. האוניברסיטה רשאית לקזז את סכום הפיצוי המוסכם 

 מהתמורה שתשולם לזוכה בהתאם להתקשרות עמו.

ועדת הקבע, ובלי למעט מהאחריות וחובת הדיווח לנשיא האוניברסיטה או ל (ה)

על ידי סמנכ"ל  והתיאום והבקרה מולו יעשו DPO-הליווי השוטף של עבודת ה

 ו/או נציג אחר שימונה על ידי האוניברסיטה תקשוב באוניברסיטה

 . )להלן:"נציג האוניברסיטה"(

את נציג האוניברסיטה בממצאי עבודתו.  DPO-במהלך מתן השירותים יעדכן ה (ו)

תקופה אחרת שתסוכם, ועד לסיום  העדכון יעשה באופן קבוע מדי שבועיים או

במקרה של ממצא חריג, הוק כפי שיבקש נציג האוניברסיטה. -ההתקשרות, ואד

שיש לעדכן את נציג האוניברסיטה, יעדכן אותו  DPO-ובכל מקרה אחר שסבור ה

 מיידית.

הודעה על תחילת מתן ו הזכייה על ההודעה מיום החלהשירותים יסופקו  (ז)

 .  בהתאם למכרז זה ההתקשרות תקופת של לסיומה ועדהשירותים 

כל התוצרים יתוקנו בהתאם להערות נציג האוניברסיטה, עד לאישורם על ידי  (ח)

נציג האוניברסיטה. בסיום שירותיו, יעביר הזוכה לאוניברסיטה באופן מסודר 

את כל החומר המקורי ששימש לצרכי השירותים, ובכלל זה מסמכים, ניירות 

אחר שנצבר במהלך מתן השירותים כגון עבודה, קלטות, צילומים וכל חומר 

חומרה או תכנה אשר נרכשו או פותחו בשיתוף האוניברסיטה ועל פי דרישתה 

 יקבע נציג האוניברסיטה.יבמסגרת מתן השירותים, בטווח זמן ש

הדוחות הסופיים המאושרים למסירה יוגשו לאוניברסיטה באמצעות מדיה  (ט)

 סיטה.מגנטית ו/או מודפסת, לפי הנחיות האוניבר
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להשתנות מעת לעת לפי  יםעשויוהמשימות בהם, המוזמנים  השירותים היקף (י)

ובכל . האוניברסיטהשל  הבלעדי דעתה שיקול לפיצרכי האוניברסיטה ויקבע 

בהיקף בשנת ההתקשרות הראשונה מוגבל התשלום בגין השירותים מקרה, 

שעות אדם לשנה בכל אחת  1,250-דקות כ"א( ו 60שעות אדם )בנות  2,500של 

הזוכה לא יחרוג מהיקף השעות  .נהככל שתמומשהעוקבות, משנות האופציה 

 המירבי אלא אם ניתן לכך אישור האוניברסיטה מראש ובכתב. 

האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמנת שירותים בהיקף המירבי וכן שומרת  (יא)

בכל לצמצם, את היקף השעות הנקוב. לרבות צמה את הזכות לשנות, לע

 היקף השעות שיבוצעו בפועל על ידי ישולם לפי  הזוכהמקרה, שכרו של 

ויאושר הזוכה מפורט שיוגש על ידי שירות דו"ח לבהתאם  במישרין DPO-ה

, אך לא ישולם מעבר להיקף ולסכומים המפורטים נציג האוניברסיטהעל ידי 

 י' לעיל  ללא אישור בכתב של נציג האוניברסיטה. בסעיף

קיימים מסמכי תשתית בתחום הגנת המידע, אשר הוכנו באופן גנרי  באוניברסיטה .1.4

לכל המוסדות להשכלה גבוהה. למציעים המעוניינים תינתן גישה למסמכים אלו 

 מסמכי)להלן: " והם נדרשים לאשר כי עיינו במסמכי התשתית טרם הגשת הצעתם

להכין את הצעתו במכרז זה על פי מסמכי התשתית. מסמכי המציע על "(. התשתית

עבודה המוצעת מצד התשתית אלו גם ישמשו כרקע להכנת טיוטת עיקרי תכנית 

המיועד בפני הצוות המראיין )ככל שהצעת המציע  DPO-המציע ואשר תוצג על ידי ה

 הצעתו על בסיס מסמכי יוכל להגישהמציע . ראיון( -הרביעי במכרז תגיע לשלב 

אלו, או להציע מתכונת אחרת או להגיש הצעה הכוללת את שתי החלופות. תשתית 

האוניברסיטה תבחר את המתכונת לפי שיקול דעתה ובהתחשב במכלול השיקולים 

  .כמפורט בפניה זו

על  חדשות המטילות חובות משמעותיותחדשות שמדובר בתקנות מכיוון  .1.5

 ירותים בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים,מדובר בשהאוניברסיטה, 

 )ב(12האוניברסיטה תהיה רשאית לקיים מו"מ עם המציעים בהתאם לתקנה  ולכן

 . 2010-בתקנות חובת המכרזים )מוסדות להשכלה גבוהה( תש"ע

ילת מתן השירותים לאחר חת מיום שנה קלנדרית אחתל היא ההתקשרות תקופת .1.6

 . הודעה הזכייה

ה הזכות, שמור אוניברסיטהל: להארכת ההתקשרות זכות ברירה לאוניברסיטה .1.7

 שנהבנות ת ונוספ תקופות שלושביך את תקופת ההתקשרות להאראך לא החובה, 

יכולה להיות התקשרות התקופת  סה"כ. , בתנאים זהים או מיטיביםכל אחת

  . שנים (4) ארבעלתקופה מצטברת של עד 

הנוספת יחולו כל יתר תנאי ההתקשרות. הזוכה ימציא כל אישור, מסמך,  תקופהב .1.8

בטוחה וכל פרט אחר שהמציא בתקופת ההתקשרות ואשר תוקפם הוגבל מראש 

 לתקופת ההתקשרות.
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 מויסתיי אשר עד תקפה תהיהתקשרות הה תום לפני שנחתמה עבודה הזמנת .1.9

 .תקשרותהה לתקופת מעבר גם המוזמנים השירותים

להתקשר עם נותני  DPO-ה, יהיה רשאי מראש ובכתב האוניברסיטהבאישור  .1.10

יסביר וינמק  DPO-ה .הוק לצורך מתן שירותיו-שירותים נוספים שיידרשו אד

בכתב את דרישתו ואת הצורך בנ"ל ויענה על כל שאלות האוניברסיטה בקשר לכך, 

 .כתנאי לקבלת הסכמתה כאמור

 בכתובת האוניברסיטה באתר מפה לראות ניתן האוניברסיטה בקמפוס להתמצאות .1.11

 .http://www.biu.ac.il/Tour :הבאה

 למכרז זמנים לוח .2

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 תאריך פעילות

 (18.12.2018)ט "טבת, תשע י מועד פרסום המכרז

 (1.1.2019)ט "ד טבת, תשע"כ מועד אחרון לשאלות הבהרה
 14:00בשעה 

 (15.1.2019)ט "שבט תשע 'ט הצעות לתיבת המכרזים להגשתאחרון מועד 
 בצהריים 12:00בשעה 

 (1.7.2019)ט "ח סיוון תשע"כ תוקף ההצעה

 

 שינויים .3

 לערוך רשאית האוניברסיטהכל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות,  .3.1

, פיו על או במכרז שנקבעו השונים במועדיםבתנאי המכרז וכן  והתאמות שינויים

 להגשת האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד את לשנות, זה ובכלל

 . ההצעות

או באתר  תפורסם באופן שפורסם המכרז כאמורשינויים והתאמות  בדבר הודעה .3.2

 כל מציע האינטרנט של האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה. על

(, תחת www.biu.ac.ilשל האוניברסיטה ) האינטרנט אתר את לעת מעת לבדוק

 "רשימת מכרזים" ואיתור מספר המכרז.לשונית "מכרזים" ולשונית משנה 

כלשהי  הודעה אודות ידע לא או קיבל לא כי תביעהאו  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

 ממסמכי כחלק להצעתו אותה ויצרף כאמור הודעה כל מטעמו על החתימה מורשי

 .המכרז

 

http://www.biu.ac.il/Tour/
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 נספחים .4

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

 ;התחייבות לשמירה על סודיותתנאים כלליים ו  –  1 נספח .4.1

 ;השירות ותמורתותכולת  – א1נספח  .4.2

 ;ישור קיום ביטוחיםא – ב1נספח  .4.3

 ;הצעהה חוברת  –  2 נספח .4.4

 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סעיף תצהיר  – (1)ב'2נספח  .4.5

     1976; 

-גופים ציבוריים, תשל"ולחוק עסקאות  1ב2תצהיר לפי סעיף  –  (2ב')2נספח  .4.6

1976; 

 ;אי קיום ניגוד ענייניםעל הצהרה  – 'ג2נספח  .4.7

 ג' לחוק חובת המכרזים, 2תצהיר בהתאם לסעיף  – ד'2נספח  .4.8

 (;2016תשע"ו  25)תיקון מס'  1992-בהתשנ"   
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   הסף תנאי .ב

 כללי .5

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

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

 .יפסלו –להלן 

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

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

 .הסף בתנאי של המציע

  . במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש איןלהלן,  7.2בכפוף לקבוע בסעיף  .5.3

עם משימות אחרות וחובות  םהמיועד חל איסור להיות בניגוד ענייניי DPO-על ה .5.4

 אחרות שלו. 

  מציעה של המשפטי מעמדו .6

 הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף להיות המציעעל , במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי

 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות רשם: כגון) בדבר הנוגע ברשם

 מקצועיניסיון  .7

יעמיד לצורך מתן השירותים ראש צוות המציע  להשתתפות במכרז, כתנאי מוקדם .7.1

 :(המיועד DPO-הבמצטבר )ראש הצוות במציע הוא  דרישות הבאותהממלא את ה

טכנולוגית מתחום ההנדסה, גבוהה בעל השכלה  אהו המיועד DPO-ה .7.1.1

 מחשבים, תוכנה או מערכות מידע. 

בפועל, מעניק המיועד  DPO-במועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, ה .7.1.2

 במשך ששה חודשים רצופים או יותר מכך, שירותיו כמנהל הגנת פרטיות

( בתאגיד כלשהו שמקום Data Protection Officer) מידע הגנתכקצין ו

  .בישראלעסקו העיקרי הוא 

 לא הצוות ראש כי מובהר)המיועד הוא בעלים ו/או שותף במציע.  DPO-ה .7.1.3

  (.המציע של חיצוני שירותים קבלן/נותן יהיה

שפרטיו ננקבו  DPO-האת )הערה: תשומת הלב כי המציע לא יהיה רשאי להחליף   

אלא בהסכמה מראש ובכתב של  –בהצעתו במענה לתנאי סף זה, באחר 

המחליף עונה בעצמו על מלוא הדרישות בתנאי סף  DPO-השהאוניברסיטה ובלבד 

 רשאית האוניברסיטה תהיה, האוניברסיטה רצון לשביעות אחר DPO נמצא לא. זה

 .(הכהפרת יחשב שהדבר בלי, גמר לידי וזתקשרות ה להביא
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 דין-עורך עם קבוע עסקי קשר מקיים המציע, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .7.2

 בעל שהוא( בישראל"ד עו חברת או כשותפות מאוגד ובין יחיד בין) בישראל מורשה

 .האירופי ובאיחוד בישראל הפרטיות הגנת תחום של המשפטיים בהיבטים מומחיות

 כדין ספרים ניהול על 1976- ו"תשל צבורים גופים עסקאות חוק פי על אישורים .8

 : תקפים כשהם, הבאים באישורים להחזיק על המציע במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי

( ב; )1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי כדין ספרים ניהול על תקף אישור( א)

וכן )ג( , 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב2 ולסעיף ב2 לסעיף בהתאם תצהירים

 .)ד(2-ו (2')ב2 -ו( 1')ב2 נספחי בנוסח, 1992-ג' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2תצהיר לפי סעיף 

הסף:בתנאי יצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו  מציעה  

 ההוכחה תיאור דרישה סעיף

 או בישראל מאוגד משפטי גוף 6
 .מורשה עוסק

 הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת של צילומי העתק
 . המסים מרשות מורשה עוסק תעודת של או, בדבר

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

 .מורשה עוסק תעודת בהמצאת די ולא

7.1.1 

טכנולוגיתגבוהה השכלה  
העתק תעודת תואר ראשון, שני או שלישי המעידה על 

מתחום ההנדסה, מחשבים, תוכנה השכלה טכנולוגית 
 או מערכות מידע. 

7.1.2 

מתן שירותים כמנהל הגנת 
פרטיות וכקצין הגנת מידע 

(Data Protection Officer )
בתאגיד כלשהו שמקום עסקו 

  העיקרי הוא בישראל.
 

  .2בנספח פירוט ניסיון והצהרת המציע ע"ג הטפסים 

 מעמד אצל המציע 7.1.3

7.2 

"ד קשר עסקי קבוע עם עו
מורשה בישראל בעל מומחיות 

בהיבטים המשפטיים של 
תחום הגנת הפרטיות בישראל 

 ובאיחוד האירופי. 
 

 :של עורך הדין המיועד בתחוםמקצועי פירוט ניסיון  א.
 הגנת הפרטיות בישראל ובאיחוד האירופי. 

אין להסתפק אך )אין צורך לציין פרטי לקוחות. 
ב ככל בפרופיל משרד כללי, ויש להתמקד ולהרחי

 .שניתן בתיאור הניסיון המשפטי בתחומים שנשאלו(

( או אישור בכתב, החתום במקור MOUכתב הבנות ) ב.
ם הוא עוסק, ואם על ידי המציע ועל ידי עורך הדין )א

חתום על ידי  –מדובר בשותפות או בחברת עורכי דין 
מורשי החתימה הרשאים לחייב את השותפות/חברה(, 
בדבר שיתוף פעולה ביניהם במתן השירותים 
לאוניברסיטה בהתקשרות שתיכרת בעקבות מכרז זה 

. לו תוכרז הצעת המציע כזוכה במכרז

8 
אישורים לפי חוק עסקאות 

-תשל"וה ,ציבורייםגופים 
1976. 

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

 [.התמורה תשלום

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהירים שניב. 
 למכרז( 2')ב2-ו( 1')ב2 נספחי בנוסח, 1976-ו"התשל

 .מקור ובחתימות, זה
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  במכרז ההכרעה .ג

 בחינת ההצעות למכרז .9

 :השלבים הבאיםבחינת ההצעות במכרז תתנהל על פי  

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

 לשלב הבא. ובתנאי הסף, יעבר ושעמד יםמציערק להשתתפות במכרז. 

 04) איכות, ידורגו המציעים שעמדו בתנאי הסף על פי פרמטרים של השניבשלב  .9.2

להלן ויינתנו להם  10, כמפורט בטבלת סעיפי האיכות בסעיף (100נקודות מתוך 

 ציונים מתאימים. 

 ל"סמנכ בראשות מטעמה צוות באמצעות, תקיים האוניברסיטה, שלישיה בשלב .9.3

 . שעברו לשלב השלישי מהמציעים אחד כל עם( 100 מתוך נקודות 25) ראיון, קשובת

נציגי המציע  בהשתתפות, גן-ברמת האוניברסיטה בקמפוס יתקיים הריאיון (א)

  (.נוכחות אישית חובה) המציע י"ע מיועדה DPO-הלרבות 

לרבות  הנושאים הכלליים שיבחנו בראיון הם: התאמה לצרכי האוניברסיטה (ב)

 1.1בתקנות כהגדרתן בסעיף בקיאות , הבנת מאפייני האוניברסיטה הייחודיים

לרבות הצגת עיקרי טיוטת תכנית עבודה מוצעת  מתודולוגית עבודה, לעיל

שירותיות ותוצג בפני הצוות המראיין, עבור שנת השירותים הראשונה שהכין 

כמתואר  DPO-התרשמות מהאיכויות האישיות שנדרש שיתקיימו בוזמינות, 

 בתחום DPO-ביאורים שונים אודות ניסיונו כ, 1נספח  – בנספח השירותים

, ועוד הדין המומחה המיועד בהצעתו-לרבות אודות שיתופי פעולה עם עורך

 .המיועד DPO-, וכן התרשמות כללית מהככל שיעלה הצורךרלבנטיים נושאים 

יקבל את מלוא  1 -שדורג במקום ה המציע המציעים ידורגו בראיון באופן הבא: (ג)

 22יקבל  2 -ה , המציע שדורג במקוםנקודות 25, היינו הריאיוןהניקוד בשלב 

נקודות, וכן הלאה. בין כל מציע  19יקבל  3 -, המציע שדורג במקום הנקודות

נקודות בניקוד. כל אחד מהמראיינים ייתן לכל מציע ניקוד  3יהיה פער של 

  בהתאם לדירוג לעיל ויערך ממוצע של הציונים בנקודות לכל מציע.
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נקודות  35)הצעת מחיר ידורגו המציעים שעמדו בתנאי הסף על פי , בשלב רביעי .9.4

אחוז בש"ח. המציע יציע בהצעתו שהוגשה במכרז. הצעת המחיר תהיה  (100מתוך 

 60בור שעת עבודה בפועל בת , ע+ מע"מ כשיעורו כחוק ₪ 300הנחה על תעריף של 

ההצעה תכלול את כל הוצאות נותן השירות במתן השירותים, לרבות  דקות.

הוצאות העסקת עובדים, מסים )למעט מע"מ, שישולם בהתאם לשיעורו בדין 

ירה נוספת הכרוכה במתן השירות. במועד הוצאת החשבונית(, וכל עלות סב

 השוואת הצעות המחיר תתבצע באופן הבא:

X 35 
 (  100 – גדול ביותר שהוצעהשיעור ההנחה +מע"מ( * )₪ 300)

יוןצ  = 
 (100 – נבחנתהבהצעה  שיעור ההנחה המוצע+מע"מ( * )₪ 300)

 

הנקודות  מספר של חיבור בסיס עלרוג ההצעות: החישוב יבוצע יד -חמישי  שלב .9.5

הנקודות שקיבלה  עם מספר )השלב השני(, בסעיפי האיכות ההצעהשקיבלה 

עם מספר הנקודות שקיבלה ההצעה בהצעת  איון )השלב השלישי(ירב הצעהה

תהיה ההצעה  ביותר הגבוההסופי  הציון ההצעה בעלת. המחיר )השלב הרביעי(

המציע הבא בתור,  (.האוניברסיטה של המכרזים וועדת לאישור בכפוף)הזוכה 

האוניברסיטה תהיה רשאית  -יוכרז כמציע אלטרנטיבי  2 -המציע שדורג במקום ה

לא ייתן  1 -והזוכה שדורג במקום הבמידה התקשרות הבמהלך תקופת  ואלילפנות 

  השירות הנדרש מכל סיבה שהיא.את 

 עסק של היא מההצעות ואחת ,זהה ציון סופי בדירוג יותר או הצעות שתי קיבלו .9.6

 והומצאו, 1992-ב"תשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף כמשמעותו אישה בשליטת

 עדיפות תינתן, ל"הנ ב2 בסעיף כנדרש ותצהיר אישור ההצעה הגשת בעת כך על

 .   האמורה הצעהל בדירוג

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

 בשליטת כולן, לחילופין או, אישה בשליטת עסק של אינה מהן אחת ואף, בדירוג(

 הציון לפי ההצעות ידורגו, לעיל 9.5 בסעיף כאמור תצהיר כך על והומצא, נשים

 (.הריאיון שלב) השלישי בשלב

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

, דעתה לשיקול בהתאם הזוכה עםלהתקשר  לא או/ו האמור למתן השירות

 . לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבותלאילוציה ו/או 

 (איכות) השני בשלב ההצעות דירוג .10

 בתנאי העומדות ההצעות את תדרג(, המכרזים ועדת י"ע שתוקם) מכרזים לוועדת משנה ועדת
 :כדלקמן מידה אמות לפי הסף

 הערה: חפיפה בין קריטריונים תעניק ניקוד בכל קריטריון.

על מנת לקבל ניקוד כמפורט בטבלה בתנאי הסף הנדרש סיון רב מומלץ למציע להציג נימ*  
 .שלהלן
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 נקודות תיאור קריטריון 'מס

 קודם  ניסיון  .1
 של המציע

 ובלבד שמדובר במינוי רשמי  – DPOהמציע שירותי נותן הארגונים להם ' מס
 : כדלהלן ניקוד באותו ארגון. יינתן DPO-כ

 מוסד להשכלה גבוהה, ועדכאמור שאינו  ארגון נוסף לכל נקודות 2
 6ארגונים נוספים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה )סה"כ  3 של למקסימום

 .נקודות(

6 

 כאמור שהוא מוסד להשכלה גבוהה, ועד ארגון נוסף לכל נקודות 3
 6ארגונים נוספים שהם מוסדות להשכלה גבוהה )סה"כ  2 של למקסימום

.ודות(נק

6 

הסמכות   .2
והשתלמויות 

 GDPR-ב
ובתקנות 

הגנת 
 הפרטיות.

מו, בישראל השלי, 7.2הדין המומחה לפי תנאי סף -ו/או עורךהמיועד  DPO-ה
בתקנות במהלך שלוש השנים הקודמות הסמכה השתלמות או  לה,-או מחוצה

 . תעודה המעידה על כך ם, ויש בידלמועד האחרון להגשת הצעות

 הגנת תקנות בנושא בהצלחה סיים אותה הסמכה או השתלמות לכל נקודות 3
 כ"סה) כאמור הסמכות/השתלמויות 2 של למקסימום ועד, בישראל הפרטיות

 (.נקודות 6

, GDPR-נקודות לכל השתלמות או הסמכה אותה סיים בהצלחה בנושא ה 3
 (.נקודות 9סה"כ השתלמויות/הסמכות כאמור ) 3ועד למקסימום של 

עותק של תעודות הסיום בהצלחה הוכחת סעיף זה יידרש המציע להציג  שםל
  .והתכנים שנלמדו בכל השתלמות כאמור ו/או עותק של תעודת ההסמכה

15 

 דעת חוות  .3
 מלקוחות

 .המציע לקוחות של דעת מחוות התרשמות

.2 סעיף 2 בנספח הלקוחות פרטי את לפרט נדרש המציע

 במתן, כזה היה אם, קודם ניסיון בחשבון להביא רשאית האוניברסיטה
 הבלעדי הדעת שיקול לאוניברסיטה. האוניברסיטה עבור דומים שירותים
. יותר או בהצעה המפורטים מהלקוחות אחד עם קשר ליצור האם בקביעה

 צוינו שלא לקוחות/ קשר לאנשי לפנות זכותה על שומרת האוניברסיטה
 .בהצעה

במקרה שתילקח חוו"ד אחת, תינתן עדיפות לקבלת חוו"ד של נציג 
 נציג של חוו"ד חוו"ד הכוללותשתי האוניברסיטה. במקרה בו יילקחו 

 40% ו האוניברסיטה נציג לציון 60% בסיס על הציון ישוקלל האוניברסיטה,
 .הנוסף ד"חוו למוסר

 יינתן מאפיין לכל) כגון למאפיינים התייחסות תוך ציון לתת יתבקש הלקוח
מקצועיות ובקיאות בתקנות הגנת , זמנים בלוחות עמידה(: זהה משקל

 עמידה, ואיכויות אישיות כמפורט בנספח השירותים הפרטיות, יחסי אנוש
בתנאי אמינות, עמידה יסודיות התפוקות ושמישותן,  ,הלקוח בדרישות

  ההתקשרות ועוד(.

13 

 40 סה"כ
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 המכרז התנהלות אופן .ד

 המכרז מסמכיב עיון .11

אתר האינטרנט של מאת מסמכי המכרז  להורידבאפשרות המציעים  .11.1

 למכרז.  המענההאוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת 

 בבניין, גן רמת, אילן בר אוניברסיטתמשרדי באפשרי גם  המכרז במסמכי חינם עיון

מראש בטלפון:  אוםית)ב 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 209 חדר, 408

03-7384323.) 

  הבהרותה הליך .12

  .כל מציע יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפול במכרז .12.1

 14:00בשעה  (1.1.2019)ט "ד טבת, תשע"כ ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .12.2

 בדואר או 7384323-03 פקס באמצעות בכתב לאוניברסיטה לפנות מציע כל רשאי

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

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

  להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות. 

כאמור, על המציע לציין פרטיו, את שם ומספר המכרז, את פרטי הסעיף בכל פניה  .12.3

  ומהות ההסתייגות.

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז יובהר, ש .12.4

 .שעלול לגרום לפסילת ההצעה דבר, ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה

 .בותהתשו במתןמלא  דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .12.5

)ומפגש  בעקבות הליך ההבהרות - )מענה לשאלות הבהרה( - הבהרותמסמך  .12.6

, יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניות, השאלות מציעים, ככל שיתקיים(

 .וכן נושאים ודגשים למציעים וההסתייגויות 

 מסמכי את שרכש מי לכל אלקטרוני בדואר אוו/ בפקס ישלחמסמך ההבהרות י .12.7

 זהות את לחשוף מבלי וזאתוכן יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה  המכרז

 .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה. הפונה

 .מסמך ההבהרותלוודא את קבלת  יםבאחריות המציע .12.8

 מורשי חתם באמצעות אם במסמך ההבהרות, בין באמור מחויב המציע כי מובהר .12.9

במקרה  .לאו אם להצעתו, ובין וצירפו כאמור ההבהרותמסמך  על מטעמו החתימה

ולצרפו  מסמך ההבהרות על לחתום לדרוש רשאית תהיה האוניברסיטהכזה 

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

 הוראות לגבי הכנת ההצעה .13

את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(, חוברת  כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"  .13.1

, הנספחים והצרופות לכל אלה, (1)נספח נאים כלליים ת, (2)נספח ההצעה 

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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ההבהרות שנשלחות מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה, וכן כל מסמך נוסף 

שעל המציע להמציא, להגיש ולמסור לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך 

 חת עמידת המציע בתנאי הסף או לשם ניקודו בשלבי בחינת ההצעההנחוץ לשם הוכ

 והציון.

  .או האנגלית בלבד עבריתתמולא בשפה ה ההצעה .13.2

בחתימה מלאה או בראשי  בכל עמוד ועמוד, מציע שהוא יחידההצעה תחתם על ידי  .13.3

בצירוף על ידי מורשי החתימה של המציע  -ועל ידי מציע שהוא תאגיד תיבות 

 .דחותמת התאגי

, תוך במלואם המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז .13.4

  .(2למכרז )כנספח מתן דגש מיוחד למילוי חוברת ההצעה המצורפת 

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

 המקיים את מטרת המכרז.

העדר נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות,  .13.5

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

  .לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה

 מכל מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור, והאוניברסיטה .13.6

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

 אשר התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, חריגות ושינויים. 

 . הנדרשים על פי המכרז והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .13.7

 ההצעה הגשת .14

למעט שם המכרז ומספר , חיצוני זיהוי ללא, במעטפה סגורה להגיש יש ההצעה את .14.1

 כדלקמן:בשני עותקים המכרז, 

    .במקור, , כולל ערבות המכרזשיש להגיש מכרזכל מסמכי ה .14.1.1

עותקים: אחד  שנייש להגיש עותק צילומי של כל המסמכים הנ"ל )סה"כ  .14.1.2
     מקור ואחד מצולם(.

ט "שבט תשע 'טיאוחר מיום  ולא ההבהרות הליך סיום לאחר המעטפה תוגש .14.2

מבנה , רכשה בבניין המוצבת מכרזיםה תיבתל בצהריים 12:00 בשעה (15.1.2019)

  באוניברסיטת בר אילן. 209 חדר, 408 מס'

 .שמו ואת המכרז מספר את לציין ישפה המעט על .14.3

ועדת המכרזים לא . יםהמציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .14.4

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

 למועד האחרון להגשת הצעות.  מאוחר במועד הצעהלא תותר הגשת 
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לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות רכב לצורך הגשת  .14.5

 . ההצעה

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ותהצע להגיש אין מקרה בשום .14.6

 מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך חלוטה ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .14.7

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

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי  .14.8

וונטיים, הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים הרל

ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או 

 טעות ו/או אי התאמה.

ולא ניתן יהיה  , בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול,כל הצעה שתוגש תהא סופית .14.9

האוניברסיטה אם ו/או  המכרז , אלא אם נכתב אחרת במסמכיו/או לתקנה לשנותה

שמעותית במסמכים, והיא תחייב את המציע לתקופה ה כי נפלה טעות מאישר

 כמפורט בהצעה.

הצעות עם מציעים  ו/או חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים .14.10

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

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

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

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

 לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. 

או כל הצעה שהיא, והיא  המיטבית ההצעהאין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את  .14.11

ו/או לפרסם מכרז תהיה רשאית לבטל ו/או לצמצם ו/או להרחיב את היקף המכרז 

והכל לפי שיקול דעתה, אילוציה וצרכיה  –חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז 

 החליטה. ת מכרז זה ובכפוף להוראות כל דיןשל האוניברסיטה, בכפוף להוראו

 תביעה כל למציעים ו/או למי מהם תהיה לעיל, לאלפעול כאמור  האוניברסיטה

 הפועל אחר גוף או/ו כלפי אדם או/ו האוניברסיטה כלפי טענה או/ו דרישה או/ו

, ולחילופין, המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת ההצעה מטעמה או/ו בשמה

  על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

 ההצעה תוקף .15

 בהצעה בחרה המכרזים ועדת אם גם ,9.2017.13 ליום עד בתוקפה תעמוד ההצעה .15.1

 בו יחזור במכרז ושזכ יםמציעהאחד  שבו למקרה וזאת, הזוכה כהצעה אחרת

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

  . שהיא סיבה מכל זמנה טרם תסתיים

 המיטבית הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות

 במציע להתקיים ממשיכים ההכרזה שבמועד ובלבד, במכרז בתור כזוכה אחריה

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

בתנאים בעל ההצעה המיטבית הבאה יחולו על בעל ההצעה הבאה. לא עמד המציע 
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, תהיה ועדת המכרזים רשאית לפנות על פי מכרז זה הנדרשים או לא רצה להתקשר

 בא אחריו וכן הלאה. מציע הל

יום  30 -להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ב רשאית המכרזים ועדת .15.2

 קול דעתה. ינוספים לפי ש

 להמציאעל הזוכה שסמכים מ .16

להשלים פרטים חסרים בהתקשרות לאור זכייתו,  הזוכה את תזמין האוניברסיטה .16.1

  . מתן השירותיםוכן לסיכום מועד לתחילת 

 בתוך, לאוניברסיטה להמציא הזוכה יידרש ,האוניברסיטהם עהתקשרות ל כתנאי .16.2

 והאישורים ההתחייבויות, המסמכים כל את, הדרישה בהודעת שייקבע המועד

  .ביטוחים קיום על תקף ואישור ביצוע ערבות לרבות, המפורטים

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב הזוכה להמציא לידי המזמין,  .16.3

וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון לפני תחילת מתן השירותים 

ופת התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. מיד בתום תק

הביטוח, מתחייב הזוכה להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן 

בגין חידוש תוקף ביטוחי הזוכה לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל 

בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט  וזתקשרות העוד 

קצועית(, מתחייב הזוכה לאישור עריכת הביטוח )ביטוח אחריות מ 4בסעיף 

להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני האוניברסיטה אישור עריכת 

ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן 

 .תקשרות זוההשירותים על פי 

. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .16.4

 המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה במקרה

 לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את לחלט וכן, במכרז

 כתוצאה לה שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע האוניברסיטה של מזכותה

 .מההפרה

 

 כללי .ה

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .17

 או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .17.1

 לדרישות המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתאו  ,להצעה פה בעל

 כל לבצע וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות

 למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה אחרת פעולה

 ההבהרות. אחרים מציעים על הוגן בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו
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, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .17.2

 את משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם

 .זה מכרז של תכליתו

 מותנית או מסויגת הצעה .18

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

 או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית תהיה האוניברסיטה

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי

 תכסיסנית הצעה .19

 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

 במסמכים האוניברסיטה קניין .20

ן של ה, ולהתקשרות לפיו למכרז זה המצורפים המסמכים כלהזכויות הקנייניות במכרז זה וב

אחרת מלבד עריכת  מטרה לשום אלובמסמכים  להשתמש רשאי אינו המציעהאוניברסיטה. 

 .הצעה למכרז זה

 במסמכי המכרז עיון  .21

 ומציע במידהלכן,  .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים  יש ,לדין בהתאם .21.1

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

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

על המציע לקחת בחשבון כי במידה ויציין סעיפים חסויים ואינה חייבת לקבלה. 

ממנו, במסגרת זכות העיון לעיין בסעיפים המקבילים עלול להימנע בהצעתו, 

  בהצעות המתחרות.

  .חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעתלעיל,  21.1למרות האמור בסעיף  .21.2

 שיפוט סמכות .22

 המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעלתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות

 . אביב תל במחוז
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  בע"ה

 והתחייבות לשמירה על סודיות אים כללייםנת –למכרז  1נספח 

 :("היועץ", גם יקרא להלן בתנאים כלליים אלוי)הזוכה התחייבויות 

היועץ יספק את השירות בהתאם לתנאים המפורטים  במכרז על נספחיו. תנאים אלו באים  1.1

 להוסיף על האמור במסמכים הללו.  

 ובמסירות.  בנאמנותירות יינתן ברמה מקצועית גבוהה, היועץ מתחייב בזאת כי הש 1.2

 ]להשלמה[ ___________תנאי עיקרי ויסודי בהתקשרות בין הצדדים הוא שרק מר  1.3

וקצין DPO   -)נציג היועץ( יועמד על ידי היועץ  ומטעמו לשם מתן השירות  כאישית 

 ., אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתבהתקשרות זולאבטחת המידע בהתאם 

מטעם היועץ, ובלבד שלא קת עובדים ועוזרים בבצוע המשימה אין באמור כדי למנוע העס 1.4

 .נציג היועץיהיה בכך כדי למעט מאחריותו האישית של 

  מעסיק עובד יחסי העדר 2

. הוא וכל מי שיועסק מטעמו אינו חלק עם היועץ כנותן שירותיםמתקשרת האוניברסיטה  2.1

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

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

 כוונה להשתלב בעיסוקיה של האוניברסיטה כאמור.

מעסיק בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין לפיכך, לא יתקיימו יחסי עובד  2.2

האוניברסיטה. היועץ בלבד הוא שרשאי להעסיק ולפטר עובדים, הוא שיישא בכל החבויות 

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

ן ליועץ הינה הצדדים מצהירים בזאת כי ידוע ומוסכם עליהם כי התמורה הקבלנית שתינת 2.3

גבוהה מזו המשולמת ל"עובד" וכי היא נקבעה בהתחשב בעובדה שלא תהיינה 

לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין קבלת שירותי היועץ, כך שהתמורה הקבלנית 

, הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה התקשרות זובהמוסכמת, כאמור 

 ים מהיועץ.לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת כל השירות

לפיכך מוסכם, כי אם ייקבע, על ידי בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין על פי פניית  2.4

היועץ ובין על פי פניית גורם אחר כלשהו, כי היועץ הגיש את שירותיו לאוניברסיטה 

ולמרות הסכמתם המודעת ההפוכה של הצדדים בהתקשרות זו כ"עובד" למרות האמור 

ן מגיעים ליועץ מהאוניברסיטה תנאים ו/או זכויות סוציאליות מאז ומתמיד, וכי לכ

אז  יהיה שכרו של היועץ "כעובד"  -בהתקשרות זו למיניהם מעבר לעלות האוניברסיטה לפי 

)שישים אחוזים( מן התמורה הקבלנית לה זכאי היועץ על פי  60%של האוניברסיטה 

ת מתחילת הקשר עמו. , ויראו אותו כזכאי לסכום הנ"ל בלבד רטרואקטיביהתקשרות זו

בהתאם תערך התחשבנות כוללת במסגרתה יקוזזו התשלומים המגיעים ליועץ מכוח היותו 

"עובד" מהסכומים ששולמו לו מכוח היותו קבלן, ובנוסף ישיב היועץ כל סכום עודף ששולם 

 לו, בערכים ריאלים לתקופת ההשבה. 
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ם מאז ומתמיד, יקבעו , ולמרות הסכמתם של הצדדיהתקשרות זוהיה ולמרות האמור ב 2.5

ביה"ד לעבודה, ו/או רשות מוסמכת אחרת, כי היועץ, עובדיו של היועץ ו/או מי מטעמו היו 

או הינם עובדי האוניברסיטה, לצורך כל תשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבה ולכל דבר 

ועניין, והאוניברסיטה תידרש לשלם למי מהם ו/או לחליפיהם ו/או לשאיריהם, סכומים 

אזי מתחייב  -מעסיק -לשהם עקב תביעה הנובעת, בכל דרך ואופן שהם,  מיחסי עובדכ

היועץ לשפות את האוניברסיטה בגין כל סכום ו/או זכות ו/או הטבה שתחויב האוניברסיטה 

לשלם כאמור, ובגין כל הוצאה נלווית שתיגרם לה עקב ו/או בקשר לדרישתם ו/או תביעה 

אמור: שכר טרחת עו"ד, פיצויי הלנת שכר, פיצויי הלנת כאמור, ובלי לגרוע מכלליות ה

 פיצויי פיטורים, ריבית והצמדה, וכיו"ב.

האוניברסיטה תהיה זכאית לקזז כל חיוב של היועץ כלפיה, ובכלל זה סכומים עודפים  2.6

, או על פי החלטת בית הדין או הגורם התקשרות זוכאמור כנגד כל סכום שיגיע ליועץ על פי 

בלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לקבל מהיועץ את יתרת הסכומים המוסמך, וזאת מ

 המגיעים לה.

 סודיות, שימוש במסמכים, זכויות יוצרים וניגוד עניינים 3

כן ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו של התקשרות זו   ההיועץ ישמור בסודיות את תנאי 3.1

 על ידו במהלך מתן השירות.  נושיוכמידע ונתונים אגב מתן השירות ועל סודיות כל מסמך 

 הבעלות בכל חומר שיוכן על ידי היועץ לצורך מתן השירות היא של האוניברסיטה בלבד. 3.2

מתן  יינים ביןהיועץ מצהיר ומתחייב כי הוא לא נמצא ולא ימצא במצב של חשש לניגוד ענ 3.3

די מי השירות על ידו או על ידי נציגו או מי מטעמו לאוניברסיטה ובין מתן השירות על י

מהגורמים הללו לגופים אחרים, וכי בכל מקרה של חשש כזה יידע מראש את 

 האוניבריסטה, ויפעל לפי מה שיוסכם בין הצדדים. 

היועץ וכל מי שיועסק על ידו במתן השירותים יחתום על התחייבות לשמירת סודיות  3.4

 .כרז זהמבכמפורט 

 התמורה: 4

הינו סופי ומוחלט וכולל את כל התשלומים להם  בהצעת היועץ המפורט סכום התמורה  4.1

לו ו/או לעובדיו ו/או למי מהפועלים  שתיגרם זכאי היועץ בגין ביצוע השירות וכל הוצאה 

 . מטעמו בכל דבר ועניין הכרוך במתן השירות

מציא לאוניברסיטה את כל האישורים הנדרשים היועץ יתנאי לביצוע התשלומים הוא כי  4.2

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ו 

1976. 

 אחריות, שיפוי 5

 היועץ יפעל במתן השירותים על פי ובהתאם להוראות כל דין.  5.1
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ישא היועץ באחריות חוקית לכל נזק או אבדן יכל דין,  מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי 5.2

שייגרמו על ידו לרכושה של האוניברסיטה או לגופו או לרכושו של כל צד שלישי בקשר עם 

 מתן השירותים. 

היועץ ישפה ו/או יפצה את האוניברסיטה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה  עקב הפרת  5.3

 . יוהתחייבויות

מור מתחייב היועץ לבדוק קיומן של זכויות צדדים שלישים בלי לפגוע בכלליות הא 5.4

בחומרים שישתמש בהם, כי לא יפר זכויות יוצרים או זכויות קנייניות או זכויות לפרטיות 

של צד ג' כלשהו, וכי כל שימוש בחומרים שיוצרו על ידי צדדים שלישיים או שלצדדים 

י לגרוע מכלליות האמור, לצורך ביצוע שלישיים יש בהם זכויות יהיה בהיתר או ברישיון. בל

 עבודתו, יבצע היועץ שימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבד.

היועץ מודע לכך כי האוניברסיטה מסתמכת על הצהרתו זו, והוא יהיה אחראי בגין כל  5.5

דרישה או תביעה שעניינה הצהרה זו, ויפצה ו/או ישפה את האוניברסיטה בגין כל הוצאה 

ר כי הצהרתו לא הייתה נכונה או כי לא פעל בהתאם להתחייבותו שתיגרם לה אם יתבר

 לעיל.

 :ההסבאיסור  6

או כל חלק ממנו וכן אינו רשאי להעביר או התקשרות ההיועץ אינו רשאי להסב לאחר את  6.1

טה מראש יאלא בהסכמת האוניברסהתקשרות זו ות או חובה לפי למסור לאחר כל זכ

 ב. ובכת

 :התקשרותהירותים וביטול תקופת ההתקשרות, הפסקת הש 7

 .תהיה כמפורט במסמכי המכרז תקשרות תקופת הה 7.1

על פי שקול דעתו ומבלי התקשרות הלסיים את  , רשאי כל צד יהיה וע מהאמור מבלי לגר 7.2

שלצד השני תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך, בהודעה מוקדמת שתימסר בכתב לפחות 

 ימים מראש.  30

ליועץ אלא אותם תשלומים שהגיע מועד תשלומם, על קה עבודת היועץ, לא ישולמו סהופ 7.3

פי האמור לעיל, עד למועד כניסת הביטול לתוקף ומבלי לפגוע בזכויות העומדות 

 לאוניברסיטה על פי כל דין. 

מכל סיבה שהיא, תהא האוניברסיטה זכאית למסור את המשך ביצוע ההתקשרות  ההופסק 7.4

לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר, והשלמתן התקשרות זו התחייבויות היועץ על פי 

 היועץ ישתף פעולה בכל הנדרש להעברת השירות לגורם אחר. לפי שיקול דעתה המוחלט.

 התחייבות לשמירת סודיות: 7.5

 

  



      

 קצין הגנת מידעשירותי : 29/18' פומבי מס מכרז
Data Protection Officer לאוניברסיטה, במיקור חוץ 

 

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

 

   
 21עמוד  

 

 

 התחייבות לשמירת סודיות

 

מצהירים ומתחייבים בזאת כלפי אוניברסיטת בר אילן )להלן:  ___________________-ואנו הח"מ, 
ן השירותים על ידינו לאוניברסיטה כקצין אבטחת מידע מת(  בקשר עם "האוניברסיטה"או  "בר אילן"

בנתונים ובכל החומרים שיובאו לידיעתנו או שנכין במסגרת , לנהוג במידע ,29/18על פי מכרז   DPO-וכ
 :גמורה ובין היתר מתן השירותים )להלן : המידע(  בסודיות 

כפול, העתקה, צילום, ש –לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע  .1

 תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת ביצוע עבודתי. 

על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע  יחול גם על  .2

 עותקיו.

 לשמור בהקפדה את המידע ולמנוע אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר. .3

 ו.למנוע את הגישה למידע מכל אדם ו/או גוף כלשה .4

להחזיר לבר אילן את כל המידע והעתקיו מכל מין וסוג שהוא, מיד עם סיום השימוש והעיון  .5

 בו, אם אתבקש לעשות כן.

הננו  מתחייבים כי בכל מקרה שיתעוררו בלבינו ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותינו לפי  .6

ניתינו. ידוע לנו כי כתב התחייבות זה, וקיומו, נפנה לאוניברסיטה בכתב ונודיע מראש על תכ

 אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיינו המנויות בכתב התחייבות זה.

 בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו הננו מתחייבים להודיע על כך מיידית לבר אילן. .7

לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמינו ובין באמצעות אחרים ולא להעביר ו/או למסור כל  .8

 ע לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.מיד

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי בר אילן והעברתו אלינו כדי  .9

 להעניק לנו כל זכות במידע.

התחייבויותיי דלעיל תחולנה עלי אישית וכן על חברת נותן השירות וכן על כל תאגיד ו/או גוף  .10

, ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל מניות, ובין בכל דרך אחרת, בין שאקים ו/או שאהיה שותף בו

  במישרין ובין בעקיפין.

התחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל מבר אילן ואשר נוכיח לגביו בכתובים כי המקבל  .11

 אותו יוכיח.

 המידע היה ידוע לנו לפני קבלת המידע מבר אילן. 11.1

השגה על ידי הציבור הרחב לפני יום העברתו המידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן ל 11.2

 אלינו. 

המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור לאחר מועד העברת המידע  11.3

 על ידי בר אילן אלי בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך.

 המידע הגיע אלינו בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא. 11.4
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 השירות ותמורתותכולת  -א'  1נספח 

  (Data Protection Officer) קצין הגנת מידעופרטיות מנהל הגנת 

  ישמש איש קשר מצד הזוכה מול האוניברסיטה וייתן מענה כנדרש בכל עת.  DPO-)א( ה .1

ישמש הכתובת אליה תפנה האוניברסיטה בכל בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או תגובה  DPO-ה )ב(

מוסמך מטעם הזוכה אשר כל תשובה, הגורם שמש הי DPO-הופרטיות הגנת הגנת מידע ובהיבטי 
  מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו על ידו, יחייבו את הזוכה. 

יהיה אחראי למילוי מלוא התחייבויות הזוכה כלפי האוניברסיטה, המפורטות בתנאי  DPO-)ג( ה
  מכרז זה, וכן אחראי לביצוע הוראות והנחיות האוניברסיטה.

  פרטי השירות הנדרש .2

יספק את השירות במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים  DPO-ה
 ביותר.

 לאוניברסיטה בנושא עמידה בתקנות. ייעוץ  1.1

 ניטור נתוני פרטיות המידע בהיבטי אבטחת מידעבאוניברסיטה,  מידעהמיפוי וסיווג זרימת  1.2
 ומיפוי סיכוני הגנת פרטיות באוניברסיטה הדורשים טיפול לפי התקנות. 

 בודהלתקנות לרבות הנפקת תכנית עויישום של מדיניות ונהלים בנושא, בהתאם  וכתיבה פיתוח 1.3
 להתאמת המידע הקיים לדרישות התקנות. 

פרטיות ויתר ההיבטים הוהגנת  בנושא עיבוד המידע האישיהאוניברסיטה על פעילות פיקוח  1.4
לשם כך על נותן מודגש כי  .העולים מהתקנות, ומעקב אחר יישום ועמידה בהוראות התקנות
בתקנות כדי ם ויחולו שחליהשירות להיות בקי בתקנות ולהתעדכן באופן שוטף בשינויים 

 כיצד ליישמן באוניברסיטה.ולפקח להנחות 

פרטיות בכל אחד הלניהול סיכונים והגנה על ומפורטת גיבוש מדיניות ארגונית כוללת  1.5
 .המהתהליכים בארגון ויישום תכנית העבוד

איתור עריכת ביקורות על התאימות בין הוראות התקנות לבין יישומן באוניברסיטה לרבות  1.6
 .מענה להםהצעת והאוניברסיטה סיכונים בנושא הפרטיות במידע שלהם חשופה פעיל של 

 הן באופן פנימי באוניברסיטה,בכל ענייני הגנת הפרטיות, הגנת מידע הכולל קצין כליווי שוטף  1.7
כולל  –לרבות טיפול באירועי פגיעה בפרטיות , הרגולטוריותוהן כגורם מקשר מול הרשויות 

הודעה לרשות להגנת הפרטיות וגורמי ממשל נוספים ואף קשר מול נושאי שמירה על קשר ו
 המידע.

, , בתחום הגנת הפרטיותרלבנטיות, בארץ ובחו"למול גופים ורשויות ייצוג האוניברסיטה  1.8
 .לרבות מענה לפניות ולביקורת

, לשם העלאת המודעות הדרכות בנושאי הגנת הפרטיות לעובדי האוניברסיטה, כפי הנחוץ 1.9
 .להגנת הפרטיות לרבות פרטיות המידע באוניברסיטה

טיפול גם בתלונות שנושאיהן הגנת הפרטיות והגנת המידע, אף אם נושאיהן לא פורטו  1.10
 בתוכנית השנתית, אף אם הטיפול בהן חורג מסל השעות המוקצה לכך )ללא תמורה נוספת(.

 פנימי וחיצוני כאחד. –איש הקשר המרכזי לכל נושאי הגנת הפרטיות באוניברסיטה  1.11

 הוק בקשר עם התקנות.-לעסוק בו אד כל ענין ונושא שיתבקש 1.12
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 היקף ומיקום מתן השירות .3

זמינות גבוהה, אף יידרש לולא תוגבל לשעות העבודה הרגילות של האוניברסיטה,  DPO-הפעילות 
 , לרבות נוכחות אישית, טלפונית ומקוונת.מעבר לשעות אלה

 

 :DPO-של ה איכויות אישיות .4

 .התקנות עם היכרות 3.1

 קלה בצורה מורכבים וטכניים משפטיים נושאים לפשט המסוגלת ורתותקש הבעה יכולת 3.2
 .להבנה

 .אישית סמכותיות 3.3

 .טובה ברמה ניהולי ניסיון 3.4

אחרים ומול  DPOציבור טובים שיכולים ליצור קשרים פנימיים בארגון וחיצוניים עם  יחסי 3.5
להגנת הפרטיות, המועצה להשכלה גבוהה,  שותגופי רגולציה )כדוגמת: משרד המשפטים, ר

 .(הסייבר מערך

 .פתרון ומכוון פרגמטי 3.6

 זמינות אישית. 3.7
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 אישור קיום ביטוחים -' ב 1נספח 

 להגשה על ידי הזוכה בלבד )אין צורך להגיש בשלב המכרז(. 

 האוניברסיטה יוכל לאשר שינויים טכניים ומינוריים בדרישות הביטוח יועץ הביטוח של 

 של האוניברסיטה, והאוניברסיטה יכולה לקבל או שלא לקבל את המלצתו.

     תאריך            

 לכבוד

 אוניברסיטת בר אילן

 ("המזמין")להלן:  

 

 ד' 1נספח  -אישור עריכת ביטוח  הנדון :

אנו הח"מ, ___________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים כי לבקשת _____________ )להלן: 
ערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ _____________ ועד ______________ בקשר עם "החברה"( 

הגנת פרטיות והגנת מידע תחום בייעוץ מיום ___________ בין החברה לבניכם לשירותי  תקשרותה
כאשר היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן אינו נופל מהכיסוי , ("התקשרות"ה)להלן:  29/18לפי מכרז 

 להלן(, ובכפוף לאמור להלן:  4 עיף)למעט הביטוח בס "ביט"הניתן עפ"י נוסח הפוליסה הידוע כ

 פוליסה מס' _________________ -" אש מורחבביטוח  " .1
 

לכל הרכוש בבעלות החברה ו/או בחזקתה ו/או בשימושה המובא על ידה ו/או  אש מורחבביטוח 
  ., בערך כינון מלאמזמין לצורך מתן השירותיםהמטעמה לאתר 

הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי המזמין ו/או 
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מי מטעמו, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף

 מתוך כוונת זדון.

 פוליסה מס'__________________ -ביטוח חבות כלפי צד שלישי  .2
 

ביטוח זה מכסה את אחריות החברה ו/או מי מטעמה על פי דין בקשר עם פגיעה, אובדן או נזק 
)מיליון דולר(  1,000,000פי הפוליסה הם -לגוף ו/או לרכוש צד ג' כלשהו. גבולות האחריות על

 לאירוע ובסך הכל לתקופת ביטוח שנתית.

פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה לגבי חבות עקב: אש , התפוצצות,  בהלה, פרעות, שביתות 
קבלנים, קבלני חבות בגין והשבתות,  שימוש במנופים, מכשירי הרמה, לרבות פריקה וטעינה, 

ל דבר מזיק במאכל ומשקה ותביעות תחלוף משנה ועובדיהם, ויברציה והחלשת משען,  הרעלה, כ
 מצד הביטוח הלאומי.

 למען הסר ספק, רכושו של המזמין יחשב כרכוש צד ג' לעניין פוליסה זו. -
כמו כן, הורחבה פוליסה זו לכלול את המזמין ו/או מי מטעמו כמבוטח נוסף, בכפוף לסעיף  -

 אחד מיחידי המבוטח.אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
 

 פוליסה מס'_________________ -ביטוח חבות מעבידים  .3
 

בגין חבות החברה כמעביד כלפי כל המועסקים על ידה ומטעמה בביצוע העבודות בגבול אחריות 
)חמישה מיליון דולר ארה"ב( לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח  $ 5,000,000בסך של 

כל מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, קבלנים, קבלני משנה שנתית. ביטוח זה לא יכלול 
 , שעות עבודה וכן בדבר העסקת נוער.היה ויחשבו לעובדי המבוטח ועובדיהם

פוליסה זו הורחבה לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו היה ויחשבו למעביד של עובדי החברה  
 רה כלפי עובדיה.ו/או יקבע כי הם נושאים באחריות שילוחית לעניין חבות החב
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 פוליסה מס'_________________ -פוליסת אחריות מקצועית  .4
 

ביטוח לכיסוי אחריותם המקצועית על פי דין של החברה וכל הפועלים מטעמה ו/או בשמה, עקב 
כל תביעה שתוגש נגדם לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית שמקורה 

שר נעשו לאחר המועד הרטרואקטיבי המצוין להלן, ובגבול במעשה רשלנות, טעות או השמטה, א
 דולר ארה"ב( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.וחצי )מיליון  $ 1,500,000אחריות של  

נזק תוצאתי, אובדן מסמכים, נזק לגוף ו/או לרכוש, הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר  -
 .עקב מקרה ביטוח אובדן השימוש ו/או עיכוב

לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ"י הינו __________ )המועד הרטרואקטיבי  -
 .(התקשרותה

הביטוח הורחב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי החברה  -
ו/או מי מטעמה בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

 וטח.אחד מיחידי המב
 

 כללי לכל הפוליסות

הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידיכם   -
 ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם. 

הננו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא אם תימסר הודעה כתובה מראש  -
 יום מראש. 60לפחות בדואר רשום לידיכם 

הננו מאשרים בזאת כי החברה בלבד תהיה אחראית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות  -
 העצמיות החלות ו/או שיחולו בהתאם לפוליסות דלעיל.

 לא תפגע בזכויות המזמין על פי הפוליסות. לבבתום  חברהתנאי הפוליסות על ידי ה הפרת -
" לצורך הביטוחים דלעיל ו/או אישור זה הינו אוניברסיטת בר אילן לרבות חברות המזמין" -

 או כל מי מטעמה. \בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו
 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

 

 ,בכבוד רב

 

_______________________ 

 חתימה + חותמת חברת הביטוח
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 ההצעה חוברת - למכרז 2 נספח

 חוברת ההצעה

 ת ההצעה:הנחיות למילוי חובר

  כחלק מההצעה למכרז. הולהגיש החוברתיש למלא את 

  בלבד! ניתן לכתוב בגודל קטן. אין להקליד או להדפיס! נא להשתדל לכתוב באופן  בכתב ידיש למלא

 קריא.

 ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם  חוברתבכל מקום ב

 בצירוף חותמת המציע. המציע

 

 

 הצהרות והתחייבות המציע

לאחר שקראנו את כל  .המציע( __________________ )שםהמציע: בשם הריני מורשה חתימה 

מסמכי המכרז, ולאחר שהבנו את ההוראות, התנאים והכללים שחלים על המכרז ואשר יחולו על 

ההתקשרות בין הזוכה לאוניברסיטה, ולאחר שקיבלנו את ההבהרות ואת ההסברים שביקשנו לקבל, 

ל פי כל התנאים מציעים בזאת לספק לאוניברסיטה את השירותים המתוארים במסמכי המכרז, ע

 והדרישות הכלולים במסמכים אלה ובמחיר המפורט בהצעתנו.

 אנו מצהירים כי אנו מקיימים את כל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

בכפוף לזכייתו, המציע מתחייב לבצע את כל השירותים הנדרשים והמתוארים במפרט, במסמכי המכרז 

 .תנאים הכללייםוה
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  פרטים על המציע .1

 
  המציעשם   .א

 

  (מס' תאגיד, מס' ת.זהמס' המזהה ) .ב

 

  (  שותפותחברה, עוסק, ) תאגדותסוג ה .ג

 

  )כולל מיקוד( כתובת מלאה .ד

 

 

  טלפונים .ה

 

 

  פקסימיליה .ו

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ז

 

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 ופרטי התקשרות עמו

 אלקטרוני(-)טלפון ודואר
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 המיועד  DPO-ה :תוני ראש הצוות נ .2
 

 שם מלא 
 

 

תפקיד אצל 
 המציע

 

 

 טלפון
 

 

 דואר אלקטרוני
 

 

 
 

 DPO-המעמד 
 מציעהמיועד ב

 המציע בעצמו )אם המציע הוא יחיד( □

 בעלים במציע )מחזיק בהון מניות במציע( □

 במציע )אם המציע הוא שותפות( שותפ/ה □

 מחודש ___   שנת ______ ואילך.  ברציפותמועסק/ת כשכיר/ה במציע  □

 המציעעבור  (נותן שירותים חיצוניפרילנסר ) □

 אחר: _____________________ □

 
 

 השכלה ורישוי לפי דין 
 

 ממתי? הרחבה השכלה/רישיון מקצועי
 )חודש ושנה(

האם תקף 
 כיום?

 
 השכלה גבוהה טכנולוגית: תואר _______ 

 

 ______________________.בתחום 

   
-------- 

 
 השכלה גבוהה טכנולוגית: תואר _______ 

 

 בתחום ______________________.

   
-------- 

 
 רישוי לפי דין בישראל

 כן / לא  

 

 
 רישוי לפי דין באיחוד האירופי

 כן / לא  

 

 
 כאמור. ורישויתעודת השכלה העתקים צילומיים של כל נספח כעל המציע לצרף 

 

 המיועד DPO-ההצהרת 

  .הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי
   

 חתימה שם תאריך
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, ימלא המציע את טבלת הניסיון בהתאם לנדרש להלן.  7.1.2לשם הוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .3

 יש להקפיד למלא את כל השדות!

להלן, יילקח לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי בטבלה א'  על ידי המציעהניסיון שיוצג  (א)

שום שכל, איזה פריט ניסיון לציין . על המציע לשקול היטב, מבעוד מועד וב7.1.2בסעיף  הסף

לצורך צבירת ניקוד איכות מירבי. הטבלאות ביתר בגין תנאי סף זה, ואילו פריטי ניסיון לציין 

אף אם בהמשך  ,עלול לגרום לפסילת ההצעהשאינו עומד בתנאי הסף, ניסיון ציון  מודגש:

 אחר שיכול למלא אחר תנאי הסף.ניסיון יצוין 

 בלבד! ניתן לכתוב בגודל קטן. אין להקליד או להדפיס! יד קריאבכתב יש למלא  (ב)

 

 

 :7.1.2בתנאי הסף  המציעעמידת  לבחינתניסיון שישמש טבלה א': 

       המיועד( DPO-)הראש הצוות        : שלסיון המתואר להלן הוא יהנ

  מזמין השירותיםשם 

 תיאור עסקיו של 
 מזמין השירותים

 

 מקום עסקיו העיקרי  
 של התאגיד המזמין

       ישראל   □

 חוץ לארץ □

 איש קשר אצל 
 המזמין

 : ודואר אלקטרוניטלפון  תפקיד:  שם: 

 

עיקרי השירות שניתן 
כמנהל הגנת פרטיות 

 וכקצין הגנת מידע 
(DPO:) 

 נא להסביר ולפרט
 

 

 

 

 

 

 

 מועד התחלת 
 מתן השירות

 DPO-כ

 )יש לציין חודש ושנה(

  ______/________ 

 ]שנה[        ]חודש[     

  סיוםמועד 
 מתן השירות

 DPO-כ

 )יש לציין חודש ושנה(  □

        ______/________ 

 ]שנה[        ]חודש[           

 

 השירות ממשיך וטרם הסתיים. □
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הפרטים הבאה, ויצרף מסמך נפרד , ימלא המציע את טבלת 7.2לשם הוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .4

עם פירוט ניסיונו המקצועי  ,על גבי נייר לוגו של עורך הדין המוצג לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה

 יש להקפיד למלא את כל השדות ולפרט ככל שניתן! בתחום הגנת הפרטיות בישראל ובאיחוד האירופי. 

תוני עורך הדין שהוא בעל מומחיות בהיבטים משפטיים של תחום הגנת הפרטיות נ
 בישראל ובאיחוד האירופי, עימו מקיים המציע קשר עסקי קבוע:

 
של שם מלא 

 הדין-עורך
 

המשרד בו הוא 
 ידו-פועל במשלח

 

מעמד עורך הדין 
 במשרד

 

 זהות מלאה: עורך הדין הוא עוסק עצמאי )יחיד(. □

 בעלים במשרד שהוא חברת עורכי דין )מחזיק בהון מניות(. □

 שותפ/ה במשרד שהוא שותפות עורכי דין. □

 מחודש ___   שנת ______ ואילך.  ברציפותמועסק/ת כשכיר/ה במשרד  □

 פרילנסר )נותן שירותים חיצוני( עבור המשרד. □

 אחר: _____________________□ 
 טלפון

 
 

 דואר אלקטרוני
 

 

 
 GDPR-השכלה משפטית, הסמכות והשתלמויות בדיני הגנת הפרטיות והגנת המידע לרבות ב

 ובתקנות הגנת הפרטיות, ורישוי לפי דין 
 

 ממתי? הרחבה השכלה/רישיון מקצועי
 )חודש ושנה(

האם תקף 
 כיום?

 
 השכלה משפטית: תואר ___________

   
-------- 

 

 השכלה משפטית: תואר ___________

   
-------- 

 
 השתלמות: ___________________

   
-------- 

 
 השתלמות: ___________________

   
-------- 

 רישיון עריכת דין בישראל 
 

 כן / לא  מספר רישיון: 

 

 רישיון עריכת דין באיחוד האירופי
 

 כן / לא  מקום ומספר רישיון:

 

 העתקים צילומיים של כל תעודת השכלה, השתלמות ורישוי כאמור.נספח כלצרף יש 
 

 עורך הדין הצהרת 

הנוגע לנסיוני בתחום הגנת הפרטיות הנני מאשר את נכונות הפרטים בטבלה הנ"ל ובמסמך הנלווה 
  בישראל ובאיחוד האירופי.

   

 חתימה שם תאריך
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ימלא המציע את טבלת הניסיון בהתאם לנדרש צבירת ניקוד איכות בשלב השני של המכרז, לשם  .5

 יש להקפיד למלא את כל השדות!להלן.  

ניקוד איכות מירבי. על להלן, יילקח לצורך צבירת בטבלה ב'  על ידי המציעהניסיון שיוצג  (ג)

  שום שכל, איזה פריט ניסיון לציין למטרה זו. המציע לשקול היטב, מבעוד מועד וב

 בלבד! ניתן לכתוב בגודל קטן. אין להקליד או להדפיס! יד קריאבכתב יש למלא  (ד)

 

 :לצורך ניקוד איכות בשלב השני במכרזשישמש המיועד  DPO-הניסיון טבלה ב': 

       המיועד( DPO-)הראש הצוות        : להלן הוא שלסיון המתואר יהנ

  מזמין השירותיםשם 

 תיאור עסקיו של 
 מזמין השירותים

 

 מקום עסקיו העיקרי  
 של התאגיד המזמין

       ישראל   □

 חוץ לארץ □

 האם המזמין הוא 

  מוסד להשכלה גבוהה?

 .כן, תחת פיקוח המל"ג )כולל מל"ג יו"ש( □

 הסבר: ____________________ כן, אחר. □

 לא.  □

 הרחבת ההסבר )ככל שנדרש(:

 איש קשר 
 המזמיןאצל 

 : ודואר אלקטרוניטלפון  תפקיד:  שם: 

 

 האם זהו מינוי רשמי
 אצל המזמין? DPO-כ

 .אצל מזמין השירותים DPO-כן, מינוי רשמי כ □

 ___________________לא. הסבר: ____ □

 

עיקרי השירות שניתן 
כמנהל הגנת פרטיות 

 וכקצין הגנת מידע 
(DPO:) 

 נא להסביר ולפרט

 

 

 

 

 

 מועד התחלת 
 מתן השירות

 DPO-כ

 )יש לציין חודש ושנה(

  ______/________ 

 ]שנה[        ]חודש[     

  סיוםמועד 
 מתן השירות

 DPO-כ

 )יש לציין חודש ושנה(  □

        ______/________ 

 ]שנה[        ]חודש[           

 

 השירות ממשיך וטרם הסתיים. □
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       המיועד( DPO-)הראש הצוות        : סיון המתואר להלן הוא שליהנ

  מזמין השירותיםשם 

 תיאור עסקיו של 
 מזמין השירותים

 

 מקום עסקיו העיקרי  
 של התאגיד המזמין

       ישראל   □

 חוץ לארץ □

 האם המזמין הוא 
  מוסד להשכלה גבוהה?

 .כן, תחת פיקוח המל"ג )כולל מל"ג יו"ש( □

 כן, אחר. הסבר: ____________________ □

 לא.  □

 הרחבת ההסבר )ככל שנדרש(:

 איש קשר 
 המזמיןאצל 

 : ודואר אלקטרוניטלפון  תפקיד:  שם: 

 

 האם זהו מינוי רשמי
 אצל המזמין? DPO-כ

 .אצל מזמין השירותים DPO-רשמי ככן, מינוי  □

 ___________________לא. הסבר: ____ □

 

עיקרי השירות שניתן 
כמנהל הגנת פרטיות 

 וכקצין הגנת מידע 

(DPO:) 

 נא להסביר ולפרט

 

 

 

 

 

 מועד התחלת 
 מתן השירות

 DPO-כ

 )יש לציין חודש ושנה(

  ______/________ 

 ]שנה[        ]חודש[     

  סיוםמועד 
 מתן השירות

 DPO-כ

 )יש לציין חודש ושנה(  □

        ______/________ 

 ]שנה[        ]חודש[           

 

 השירות ממשיך וטרם הסתיים. □

 

 

 

לשכפל עמוד זה לצורך פירוט ניסיון נוסף )אף שאין מגבלה על מספר השכפולים, בהחלט יש  רשאי *המציע
 לעיל(.   10ראו סעיף  –מגבלה לניקוד המירבי שניתן לצבור 

 יימנה.  לא –יתקבלו טבלאות שנוצרו על ידי המציע, אף אם הן זהות במבנה! ניסיון שיצויין בטבלה כזו  לא*
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הסמכות  טבלה ג' להלן:ימלא המציע את צבירת ניקוד איכות בשלב השני של המכרז, לשם  .6

   !למלא את כל השדות יש להקפידבהתאם לנדרש להלן.  המיועד,  DPO-והשתלמויות של ה

 יש למלא בכתב יד קריא בלבד! ניתן לכתוב בגודל קטן. אין להקליד או להדפיס!

 

 7.2ו/או עורך הדין המומחה לפי תנאי סף  DPO-הסמכות והשתלמויות של הטבלה ג': 
 בישראל ובתקנות הגנת הפרטיות GDPR-נושאי הב

 7.2עורך הדין לפי תנאי סף  □       המיועד( DPO-)הראש הצוות  □      : סיון המתואר להלן הוא שליהנ

 נושא ההשתלמות/הסמכה

 

 

פירוט התכנים שנלמדו 
 בהשתלמות/הסמכה

 

 

 

 

 

 

 

המוסד )ומדינה( בו התקיימה 
 ההשתלמות/ההסמכה

 

 

 משך ההשתלמות/הסמכה )בשעות לימוד(.

 .יש לציין ולהסביר –אם נמדד באופן אחר 

 

______________ 

השלמת מועד 
 ההשתלמות/ההסמכה

 )יש לציין חודש ושנה(  □

        ______/________ 

 ]שנה[        ]חודש[           

 

 עדיין ממשיכה וטרם הסתיימה. □

 
 ההסמכה כאמור.תעודות ת ויוההשתלמוסיום העתקים צילומיים של תעודות נספח כלצרף יש 
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 7.2עורך הדין לפי תנאי סף  □       המיועד( DPO-)הראש הצוות  □      : סיון המתואר להלן הוא שליהנ

 נושא ההשתלמות/הסמכה

 

 

פירוט התכנים שנלמדו 
 בהשתלמות/הסמכה

 

 

 

 

 

 

 

המוסד )ומדינה( בו התקיימה 
 ההשתלמות/ההסמכה

 

 

 משך ההשתלמות/הסמכה )בשעות לימוד(.

 .יש לציין ולהסביר –אם נמדד באופן אחר 

 

______________ 

השלמת מועד 
 ההשתלמות/ההסמכה

 )יש לציין חודש ושנה(  □

        ______/________ 

 ]שנה[        ]חודש[           

 

 עדיין ממשיכה וטרם הסתיימה. □

 
 העתקים צילומיים של תעודות סיום ההשתלמויות ותעודות ההסמכה כאמור.נספח כלצרף יש 

 

 

 

לשכפל עמוד זה לצורך פירוט נוסף )אף שאין מגבלה על מספר השכפולים, בהחלט יש מגבלה  *המציע רשאי
 לעיל(.   10ראו סעיף  –לניקוד המירבי שניתן לצבור 

 יימנה.  לא –יתקבלו טבלאות שנוצרו על ידי המציע, אף אם הן זהות במבנה! פירוט שיצויין בטבלה כזו  לא*
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 הצעת המחיר .7
 

+ מע"מ כשיעורו כחוק, עבור שעת עבודה בפועל בת  ₪ 300הנחה על תעריף של אחוז המציע יציע  (א)

  דקות.  60

, הכולל את כל ההוצאות סופי וקבועהנחה המוצע( הינו מחיר התעריף השעתי )בניכוי אחוז ה (ב)

לעיל )בניכוי אחוז ההנחה פרט לתעריף השעתי  הנלוות של השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה.

מסים )למעט מע"מ, שישולם  בגין תשלומים לרבותכל סכומים נוספים  למציעישולמו  לא, המוצע(

, טלפוניםיעות, מוניות, הוצאות משרדיות כגון צילומים, אש"ל, נס הוצאותבהתאם לשיעורו בדין(, 

    .וכיו"ב , שליחויות, חניותהדפסות דואר,

או לפי הדין, לפי  03בתנאי שוטף + , לרבעוןאחת ייעשה  : התשלום למציעהתמורה תשלוםתנאי  (ג)

וזאת בכפוף כמובן להעדר  –עות זיכוי חשבון הבנק של הזוכה או בשיק לטובתו , באמצהמוקדם

על הזוכה להגיש לאוניברסיטה  . לצורך ביצוע התשלוםמניעה חוקית לעשות כן )כגון צו עיקול(

 .1976 -ז"התשל מוסף ערך מס בחוק כמשמעותה מס חשבונית

 

 :הצעה

דה בפועל + מע"מ כשיעורו כחוק, עבור שעת עבו ₪ 300על תעריף של  אחוז ההנחה

 ______________ אחוזים(.___)ובמילים:  _  דקות:   %_____ 60בת 
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  (1ב)2 נספח

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

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

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

 9/182הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו [במקרה של יחיד]

 )להלן: "המכרז"(. 

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

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה מכרזלהגיש הצעה למשמש/ת _______ ]למלא תפקיד[, המבקש 

 בשם הגוף.

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

רה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה . אני מאשר/ת כי הוסב1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 אותם.

 . הגוף הינו "תושב ישראל"

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

סור ; חוק עובדים זרים )אי1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאחד או יותר מהחוקים הבאים: לפי , 2002

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

 או

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

; חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זיותר מהחוקים הבאים: 

האחרון להגשת  אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד - 1991-גנים(, תשנ"אוהבטחת תנאים הו

 .הצעות במכרז

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

________________ 

                               ]שם וחתימה[

 

 אישור

__________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום 
__________________  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 וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

 בפני.עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ו/יעשה כן, הקבועים בחוק אם לא ת
 

________________                 ____________________________    ____________________ 

 תאריך               ותמת ומספר רישיון עורך דין                     חחתימת עוה"ד                      
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  (2ב)2 נספח

 1976 - ו"התשל, ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב)2תצהיר לפי סעיף 

אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /הוכי אהיה צפוי

 9/182הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו [במקרה של יחיד]
 )להלן: "המכרז"(.  

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 
מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת . אני מכרזלהגיש הצעה למשמש/ת _____________ ]למלא תפקיד[, המבקש 

 תצהיר זה בשם הגוף.

  –הנני מצהיר כי 

 חוק שוויון זכויות(  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  (1)
 אינן חלות עלי )במקרה של יחיד( / אינן חלות על הגוף )במקרה של תאגיד(;

 לחילופין

 שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים אותן;לחוק  9הוראות סעיף    )א( (2)

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

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

לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9שום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף החברתיים לשם בחינת יי

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

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8בסעיף 

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

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

לחוק  9נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

 שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;

אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל    )ד(

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

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

________________ 

                               ]שם וחתימה[      

 אישור

 משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני בבזה מאשר/ת  עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
מר/גב' _____________ שזיהה/תה ,  בישוב _________    __________________________בכתובת 

באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי
עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ואמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 בפני.
                 ____________________          ______________                 ______________________________ 

                    עו"ד                                                        חותמת                                                               תאריך   
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 נספח 2ג'
הצהרה בדבר קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים 

 לאוניברסיטה

, אשר חתימתי מחייבת את המציע, מצהיר כי המציע, בעלי מניות בו ____________, מ.ז.________ אני,

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

 למחוק נא) ם קשוריםקשורים / אינאליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: 

בקשר עסקי או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים  (המיותר את

 לאוניברסיטה, עלול  ליצור  ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין.  

עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. הנני מצהיר כי המציע יודיע לאוניברסיטה על כל 

במידה וישנו ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה 

 והמציע יפעל בהתאם להחלטתה.

לך ההתקשרות הצהרתי והתחייבותי זו תהיה תקפה ותחייב אותי בהליכי המכרז, וככל שאזכה בו, וגם במה

 החוזית.

 פירוט החברות הנמצאות בקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנן(:

מקבל השירות  שם החברה ח.פ.
 באוניברסיטה

תיאור הפעילות 
 המבוצעת
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 נספח 2ד'

 (2016תשע"ו  25)תיקון מס'  1992 - ו"התשנ חובת המכרזים, ג לחוק2 לסעיף תצהיר בהתאם

 עסק זעיר, קטן או בינוני

 

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

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

 9/182הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך  [במקרה של יחיד]

  )להלן: "המכרז"(.

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

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

 תצהיר זה בשם הגוף.

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

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

 במקום המיועד( X)יש לסמן   –הנני מצהיר כי 

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

 ;חדשים שקלים

 לחילופין

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

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

 לחילופין

מיליון שקלים  20עולה על  ישלשמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין  אני – "עסק בינוני"

אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר"  ון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבימילי 100חדשים אך אינו עולה על 

 ;או "עסק קטן"

 לחילופין

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

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

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

_______________ 

       וחתימה[ ]שם      

  


