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 מבוא  . א

 הזמנה להציע הצעות  .1

1.1. ( אילן  בר  מז  -להלן  אוניברסיטת  גופים "האוניברסיטה"(  בזאת  מינה 

בדריה שעומדים  הצעה  שות  להגיש  להלן  מתחם  יפורטו  מכירה  להפעלת 

כמפורט במכרז זה לרבות  ,  הפקולטה לרפואה בצפת  בקמפוסמזון ושתייה  ל

 בחוזה המצורף למכרז על נספחיו.  

הפקולטה    -אוניברסיטת בר אילן בצפת)הפיזי(  באתר    מתחם המכירה יהיה .1.2

דנטים,  , סטושירות לבאי האוניברסיטה  ומתן  מכירהל  אתרויהווה  ,  לרפואה

 מרצים, עובדים, אורחים ולקוחות מזדמנים. 

מ .1.3 לרכוש  רשאית  ושתייהכיבוד,  מוצרי    הזוכההאוניברסיטה  נלווה    מזון 

לאירועים, כנסים, ימי עיון או ישיבות המתקיימים מפעם לפעם באוניברסיטה 

אין  האוניברסיטה.    שלי הרכש ועפ"י נהל  זוכהבהתאם למחירים שיוצעו ע"י ה

מיטרסהאוניב מהתחיה  האמורים  השירותים  את  לרכוש  והיא    זוכהיבת 

המחייבי  הרכש  לנוהלי  בהתאם  הכל  אחרים,  מספקים  לרכוש  ם  רשאית 

 באוניברסיטה.

מיום חתימת הסכם ההתקשרות   ( שנים2שתי )    -תקופת ההתקשרות היא ל .1.4

   )"תקופת ההתקשרות הראשונית"(.

ברירה .1.5 לאורסילאוניב  זכות  ההתקשרות:  להארכת  ש סיטברניטה  מורה ה 

( תקופות 3)  שלושבהזכות, אך לא החובה, להאריך את תקופת ההתקשרות 

בתנאים זהים   לחלקי שנה(  בשלביםמוש  )או מינוספות בנות שנה כל אחת,  

  5או מיטיבים. סה"כ תקופת ההסכם יכולה להיות לתקופה מצטברת של עד  

חלק ר, כומאאת התקופה הנוספת כ  רה יראוכות ברי)חמש( שנים. מומשה ז

 מתקופת ההתקשרות הראשונית.

 לוח זמנים למכרז  .2

  להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

 תאריך פעילות 

 7.4.2022 רסום המכרז ד פמוע

 12:00בשעה  24.4.2022 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:00בשעה  15.5.2022 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

 31.8.2022 תוקף ההצעה 
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 שינויים  .3

ח .3.1 לא  עוד  המועכל  האלף  האוד  ההצעות,  להגשת  רנחרון  שאית  יברסיטה 

ך שינויים והתאמות בתנאי המכרז וכן במועדים השונים שנקבעו במכרז לערו

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

 וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.   המציעים

ו  המכרז א פורסם באופן שפורסם  הודעה בדבר שינויים והתאמות כאמור ת .3.2

יטה, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה. על סל האוניברש נט נטרהאיבאתר 

האוניברסיטה  של  האינטרנט  אתר  את  לעת  מעת  לבדוק  מציע  כל 

(www.biu.ac.il "תחת לשונית "מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים ,)

 ואיתור מספר המכרז.

ותביע .3.3 טענה  כל  תהיה  לא  לא  למציע  או  קיבל  לא  כי  אודה  הודעידע  ה ות 

 לעיל.   3.2ר בסעיף וורסמה כאמשפי לשהכ

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

על   מטעמו  החתימה  מורשי  אותה  באמצעות  ויצרף  כאמור  הודעה  כל 

 להצעתו כחלק ממסמכי המכרז.

תהיי .3.5 לא  במכרז  ולזוכה  למציעים  "קורונה":  ככאירועי  ותביעות  טענות  ל  נה 

ל  שיהיה את המהשל  או  בטלצורך  בעקבותיו, כעות  ההתקשרות  את  או  רז 

של  דעת  שיקול  או  רגולטוריות  הנחיות  מחמת  וזאת  שהוא,  שלב  בכל 

למ  בהקשר  הוראה  האוניברסיטה  כל  על  גוברת  זו  הוראה  הקורונה.  שבר 

 .אחרת במכרז ובנספחיו, לרבות בחוזה ההתקשרות

 נספחים .4

 :הםו,  ממני נפרד חלק בלתזה, המהווים למכרז  הנספחים

 מפרט השירותים;    –     1נספח 

 הסכם ונספחיו;    –     2נספח 

 חוברת ההצעה; –   3נספח 

סעיף   –  (1)א'3נספח  לפי  לחוק  2תצהיר  תשב  ציבוריים,  גופים   -ל"ועסקאות 

   1976 ; 

לפי סעיף   –     (2א')3נספח  ציב  1ב2תצהיר  גופים   -וריים, תשל"ולחוק עסקאות 

   1976 ; 

 ניגוד עניינים במכרז ובהסכם; יהצהרה על א –          ב'3ח נספ

  1992-"והתשנ, המכרזים חובת  לחוקג' 2 לסעיף בהתאם תצהיר      –     ג'      3נספח 

 ;(2016"ו תשע 25' מס )תיקון

 ; מחירון אוניברסיטת בר אילן      –            4נספח 

 . נוסף צעמוות  נוח י מוצרו/או ן מחירון  מזו       –           5נספח 
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     י הסף אתנ .ב

 כללי .5

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

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

 יפסלו.  –התנאים המפורטים להלן 

י סף  מציע עצמו. קיום תנאתנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים ב .5.2

בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב   של המציע,ון  ארגב  וראגיד קשבת

 כעמידה בתנאי הסף.

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.   .5.3

 לליים תנאי סף כ .6

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

   אלי, הרשום במע"מ.אזרח ישר -כדין בישראל או יחיד 

-ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וובאים לפי חה  יםשורבאימחזיק  המציע   .6.2

  ים , כשהם תקפים: )א( אישור תקף על ניהול ספרים כדין; )ב( תצהיר1976

לסע התשל"ו  1ב2ולסעיף  ב  2יף  בהתאם  ציבוריים,  גופים  עסקאות  -לחוק 

 . (2א')3 -( ו1)א'3 יבנוסח תואם לנדרש בנספח ,1976

 

 סיור מציעים  .7

בתיאום מראש עם נציגי הפקולטה לרפואה בצפת   ציעיםשתתף בסיור מי המציע  

 .  072-2644940 בטלפון

לו.   שיקבע  המועד  לפי  נפרד  סיור  יהיה  משתתף  נציג  לכל  אצל  יירשם  המציע 

 במהלך סיור הקבלנים ורישום זה יהווה ראיה להשתתפותו בסיור. פקולטהה

ות שאלכנת הורך הר המציעים, לצתב המכרז לפני מועד סיומומלץ למציעים לעיין בכ

 ."הליך ההבהרות" 12כאמור בסעיף  ובקשות ההבהרה

 . לא תשמע כל טענה מצד המציע בנוגע למיקומו, גדלו, צורתו, תכולתו וכיוצ"ב

 .חובה ינההההשתתפות בסיור 
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 הסף:אי בתנלצורך הוכחת עמידתו  עתו את המסמכים הבאים,ף להצע יצרציהמ

 ההוכחה תיאור דרישה סעיף

6.1 
תאגיד רשום  או יד חי

 בישראל על פי דין. 

תעודת תאג  העתק  הרלוונטי,  רישום  ברשם  יד 
וצילום  או תעודת עוסק מורשה מרשות המיסים  

תעודת זהות. 

נדרש  הבהרה רשום  תאגיד  שהוא  מציע   :
העתלהמ צילומציא  הרישום ק  תעודת  של    י 

בהרב די  ולא  התאגידים,  תעודת שם  מצאת 
 עוסק מורשה.

6.2 
ות  קאק עסי חופאישורים ל

-גופים ציבוריים, התשל"ו
1976 . 

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

תצהירים   .ב חוק שני  גופים  עסקא  לפי  ות 
הת נספחי 1976-ל"ושציבוריים,  בנוסח   ,

ו1א')3 למכרז  2א')3-(  ובחתימות (  זה, 
 ר.  ומק

ה  מציעים סיור  7 נציג  אצל  סיור פקולטרישום  במהלך  ה 
 .מציעיםה
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 ההכרעה במכרז   .ג

 בחינת ההצעות למכרז  .8

בחן האוניברסיטה את עמידתם של המציעים בתנאי הסף אשון, תבשלב הר  .8.1

 להשתתפות במכרז. מציע שעמד בתנאי הסף, יעבור לשלב הבא. 

טרים של איכות רמפ פי לעהמציעים שעמדו בתנאי הסף ו , ידורגניבשלב הש .8.2

הסופי:    50%) מתוך    50מהציון  סעיפי  (,  100נקודות  ברשימת  כמפורט 

 יונים מתאימים.  תנו להם צלהלן ויינ 9האיכות בסעיף 

ידורגו הצעות המחיר של המציעים   .8.3 מהציון הסופי:    50%)בשלב השלישי, 

מתוך    50 כמפורט(100נקודות  ציונים    10סעיף  ב  ,  להם  ויינתנו  להלן 

 ים.מיאמת

בשלב   .8.4 ההצעה  שקיבלה  הנקודות  מס'  חיבור  בסיס  על  יחושב  הסופי  הציון 

ההצ שקיבלה  הנקודות  מס'  עם  )איכות(  )מחיר(. השני  השלישי  בשלב  עה 

בכפוף   הזוכה,  ההצעה  תהיה  ביותר  הגבוה  הסופי  הציון  בעלת  ההצעה 

 ם.  לאישור ועדת המכרזי

ונה בדירוג ראשה האצו ציון סופי זהה שהוא התיותר  עות או  הצקיבלו שתי   .8.5

ב לחוק  2ואחת מההצעות היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף  

ומצאו על כך בעת הגשת ההצעה אישור  , וה1992-חובת המכרזים, תשנ"ב 

בסעיף   כנדרש  הצעה  2ותצהיר  פני  על  קדימות  זו  להצעה  תינתן  הנ"ל,  ב 

 ליטת אישה כאמור. עסק בש שר אינהא ופי זהה,בעלת ציון ס

לצאת   ו/או המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת הסיטיברנואה .8.6

השירות אחר במכרז  הזוכה ם ע הסכם על לחתום  לא ו/או  האמור למתן 

 דעתה, לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבות.   לשיקול בהתאם
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  ( 100 נקודות מתוך 50ת )כו איציון  %50 -דירוג ההצעות בשלב השני )איכות(  .9

ה דעו העומדות  מכרת  ההצעות  לדירוג  המלצות  בפניה  שיביא  מקצועי  צוות  תמנה  זים 

 מידה כמפורט להלן.  בתנאי הסף )"ההצעות הכשרות"( לפי אמות 

 ניקוד  תיאור  מס' 

 10  .מזון ושתיהשל  הבהפעלת מתחם מכירניסיונו של המציע   .1

על    ט רפוי)  המוצע על ידי המציע  סףנווחות  נ  ו/או מוצרי תפריט מזון    .2
,  יםהפריטים המוצעוסוגי  בתפריט יבחן מגוון    (5המציע בנספח    ידי

סלטים, וטוסטים,  כריכים  )ר  כגון:  חמות  עיקרמנות  יות,  אשונות, 
 .וכו' מנות אחרונותתוספות(, 

15 

 25 . ע"י ראיון אישי -מהמציע   התרשמות כללית  .3

 50 סה"כ

 

 

 (100נקודות מתוך  50) ריציון מח 50% -)מחיר(  שלישיבשלב ה ותדירוג ההצע .10

 . 4כנספח  המצורף ,המציע יציע בהצעתו אחוז הנחה על המחירון .10.1

 באה: ציון המחיר יקבע לפי השיטה ה .10.2

פי   .10.2.1 על  הצעתו"  "ערך  יחושב  מציע  ההנחה   100לכל  אחוז  פחות 

 (. 95אזי ערך הצעתו הוא  5שנתן. )לדוגמא אם גובה הנחתו הוא 

 . 100את הציון  בל יק רתושיעור ההנחה הגבוה ביתן את ציע שנמה .10.2.2

הציון המנורמל של המציע יקבע לפי היחס בין ערך הצעת המציע  .10.2.3

 חלקי ערך הצעתו.   100שקיבל 

 . 50%ון המחיר יוכפל במשקל של יצ .10.2.4
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 אופן התנהלות המכרז .ד

 מסמכי המכרז בעיון  .11

מ  .11.1 המכרז  מסמכי  את  להוריד  המציעים  האינטאתבאפשרות  של  ר  רנט 

 הגשת המענה למכרז.  או/ ן וו יעהאוניברסיטה, לצורך 

אוניברסיטת בר אילן, רמת   .11.2 גם במשרדי  עיון חינם במסמכי המכרז אפשרי 

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

 . (03-5318552)בתאום מראש בטלפון: 

   הבהרותההליך  .12

  רז.כמבאת הטיפול  אשר ירכזמטעמו, יש קשר א כל מציע יידרש להקצות .12.1

( בשעה  "ג ניסן תשפ"בכ)  24.4.2022ליום  החל מיום פרסום המכרז ועד   .12.2

דואר אלקטרוני  מצעות  רשאי כל מציע לפנות לאוניברסיטה בכתב בא   12:00

michrazim.log@biu.ac.il    להבהרהולהעלות בקשה  או  הסתייגו,  כל  ת 

שתבוא בעקבותיו. לאחר תאריך זה  ות  קשרתהבהקשורה במכרז או    להשא

 לא ניתן להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות. 

ר המכרז, את פרטי  לציין פרטיו, את שם ומספ  בכל פניה כאמור, על המציע .12.3

 הסעיף ומהות ההסתייגות.  

 :דבלב  הבא בפורמט וורד בקובץ יוגשו למכרז המציע שאלות .12.4

 םש מס"ד 

 מסמך 

 שאלה  סעיף עמוד

 "בסעיף רשום.... " 0.19 21 םכסה . 1

 הערה: מילוי הטבלה הינו לדוגמא                  

אין לרשום כל שינוי, ת .12.5 ת במסמכי וספת, מחיקה, הערה או הסתייגויובהר: 

עמידה   אי  מהאוניברסיטה.  מראש  אישור  קבלת  ללא  זו המכרז  בדרישה 

 הצעה.ה עלולה לגרום לפסילת

 התשובות. תן במ אלמוניברסיטה יהיה שיקול דעת אל .12.6

הבהרה(  –  הבהרותמסמך   .12.7 לשאלות  ההבהרות   –  )מענה  הליך  בעקבות 

ת, השאלות וההסתייגויות וכן נושאים  יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניו

 ודגשים למציעים. 

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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מבלי   הבהרותהמסמך   .12.8 וזאת  האוניברסיטה  של  האינטרנט  באתר  יפורסם 

זהות  א  לחשוף שיהפונה.  ת  יהיה  בדע  לוקלאוניברסיטה  לחשיפת ת  אשר 

 תוכן הפניה. 

 . ההבהרותבאחריות המציעים לוודא את קבלת מסמך  .12.9

על כל מציע, רד ממסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפ  הבהרותמסמך ה .12.10

ההבהרות,   בהליך  חלק  לקח  לא  אשר  מציע  למסמכי  לצרפו  לרבות 

 תו. ור קריאאות אישל המכרז, כשהוא חתום על ידי המציע

מובהר .12.11 ה  באמור מחויב יע צמה כי  אולם,  ביןבהרותבמסמך  חתם   אם  , 

התשובות על מטעמו החתימה מורשי באמצעות  וצירפו כאמור מסמך 

 על לחתום לדרוש רשאית תהיה והאוניברסיטה   –לאו אם ובין להצעתו,  

 הצעות, להגשת האחרון המועד לאחר ולצרפו להצעתו, אף מסמך התשובות

 .בהצעתו כן עשה שלא כלכ

 עהההצנת כה הוראות לגבי .13

להציע למען   .13.1 )ההזמנה  המכרז  כתב  את  כוללת  "ההצעה"  ספק,  הסר 

, חוברת  (2נספח )קשרות , הסכם ההת(1נספח )הצעות(, מפרט השירותים 

   מחירון ,  (4נספח  מחירון אוניברסיטת בר אילן )(,  3נספח  ההצעה ונספחיה )

ה,  אל  לכלהנספחים והצרופות    ,(5נספח  )  נוסף  צע מו  ו/או מוצרי נוחות  מזון

ההבהרות שנשלחות מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה, וכן כל מסמך  

ר לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל נוסף שעל המציע להמציא, להגיש ולמסו

מסמך הנחוץ לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף או לשם ניקודו בשלבי 

 והציון.  בחינת ההצעה

 . ת בלבדפה העבריולא בשצעה תמהה .13.2

בחתימה מלאה או בראשי    בכל עמוד ועמודל ידי המציע,  ם עתחת  העההצ .13.3

המציע   של  החתימה  מורשי  ידי  על  )ובתאגיד:  חבצירתיבות  ותמת וף 

 התאגיד(. 

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

  .3כנספח  ת למכרזהמצורפ עהתוך מתן דגש מיוחד למילוי חוברת ההצ

ן חוברת ההצעה לבין גוף המכרז, יפורשו המסמכים  בי  ירהתס  במקרה של

 באופן המקיים את מטרת המכרז.
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התייחסו .13.5 העדר  או  נתון  ההצעהעדר  במסמכי  כלשהו  לסעיף  ו/או ת  ה, 

כפי  ההצעה  מסמכי  מנוסח  חריגות  ו/או  תוספות  שינויים,  הסתייגות, 

  .הסיטרבילפי שיקול דעת האונ ההצעה, לפסילת  וםעלולים  לגר –שפורסמו 

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

אזי    -לא לפסול את ההצעה   והאוניברסיטה תחליט על פי שיקול דעתה ש

תוספות,  מאותם  בהתעלם  בהצעה  התבקש  אשר  רק  הצדדים  את  יחייב 

 גות ושינויים.  הסתייגויות, חרי

 רשים על פי המכרז.  הנדים ריהעתו את כל האישורים והתצלהצרף ע יצציהמ .13.7

 הגשת ההצעה  .14

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

 .ז ומספר המכרזהמכר

  המעטפה תכלול:  .14.2

מלאים   .14.2.1 מודפסים,  כשהם  להגיש  שיש  ההצעה  מסמכי  כל  את 

  (;רוחתומים במקור )כולל הצעת המחיר במקו

סריקה    אשר תכלול:ת  שבוחממ  יצרף המציע להצעתו מדיה  ,ףסבנו .14.2.2

הזהה לעותק    –של העותק המלא והחתום במקור    PDFבפורמט  

המחיר(  המוגש הצעת  גב  )לרבות  תקליעל  ז  טורי  התקן  כרון  יאו 

 (.  Disk-on-keyנייד )

מיום   .14.3 יאוחר  ולא  ההבהרות  הליך  סיום  לאחר  תוגש    15.5.2022המעטפה 

ת  י"ד) המו  12:00שעה  ב(  שפ"בבאייר  המכרזים  בצלתיבת  ת מחלקבת 

והתקשרויות,    ,רכש אוניברסיטת ב  209חדר  ,  408בניין  מכרזים  קמפוס 

 .  ברמת גן בר אילן

 יש לציין את מספר המכרז ואת שמו.על המעטפה  .14.4

ה .14.5 לעיל  המצוין  במועד  ההצעה  ועדת  הגשת  המציעים.  אחריות  על  יא 

לא  המכ בהצרזים  תמתדון  לא  אשר  תעה  בתוך  במועד צא  המכרזים  יבת 

לההאח הגרון  למועד צעושת  מאוחר  במועד  הצעה  הגשת  תותר  לא    ת. 

 האחרון להגשת הצעות. 
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רכב   .14.6 כלי  באמצעות  האוניברסיטה  לשטח  מציעים  כניסת  תתאפשר  לא 

 לצורך הגשת ההצעה. 

 בדואר אלקטרוני או בפקס. הצעות להגיש איןבשום מקרה  .14.7

הצ .14.8 חתומהגשת  ראיה    העה  לכךמהווה  כלל חלוטה  את  קרא  שהמציע   ,

המ הבלהב  כרז,מסמכי  הסכמתו  את  להם  ונתן  בהם  האמור  את  תי ין 

 מסויגת.

מידע  .14.9 וכל  ההתקשרות  ותנאי  ההזמנה  תנאי  לבדיקת  אחראי  יהיה  המציע 

זו, הזמנה  פי  על  ההתקשרות  לביצוע  הקשור  הדינים    רלוונטי  לרבות 

ובהג הרלוונטיים,  הצעתווהתקנים  ל  שת  מסכים  כאמהוא  ומוותר  תנאים  ור 

 טעות ו/או אי התאמה. או  ה ו/עאי ידיעל כל טענת 

ובלתי ניתנת לביטול, ולא ניתן סופית, בלתי חוזרת  כל הצעה שתוגש תהא   .14.10

ו/או אם  ו/או לתקנה, אלא אם נכתב אחרת במסמכי המכרז  יהיה לשנותה 

תחייב את    ים, והיאסיטה אישרה כי נפלה טעות משמעותית במסמכהאוניבר

 ה כמפורט בהצעה.ציע לתקופהמ

מציעים    מי מהם לתאם מחירים ו/או הצעות עם   ו/או עים  המצי  חל איסור על .14.11

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

כי וכל  ידם  על  הגשה  הצעת  למניעת  בנוגע  פעולה  כאמור  שכל  יודגש  ו"ב. 

לעיל לאמור  ל  בניגוד  פלעלולה  עברה  בין  הוות  בגדר ילית  בהיותה  היתר 

לפסול   סיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלטיברהאונ  כובל.  הסדר

 כל הצעה בה קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. 

 וניברסיטה רשאית לדחות הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה.הא .14.12

אין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה המיטבית או כל הצעה שהיא,   .14.13

תהיהו ל  היא  ו/או רשאית  לצמצם  ו/או  ו/או  את    יברחלה  בטל  המכרז  היקף 

ו/או לדחות    לפרסם והכל לפי שיקול    –את מועד ביצוע המכרז  מכרז חדש 

צרכיה של האוניברסיטה, בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף דעתה, אילוציה ו

 להוראות כל דין.  

 מהם  ו למים ו/איעיצלמ תהיה לפעול כאמור לעיל, לא החליטה האוניברסיטה .14.14

 גוף או/ו כלפי אדם או/ו האוניברסיטה כלפי הטענ או/ו השדרי או/ו תביעה כל

י מהם מוותרים  מטעמה, ולחילופין, המציעים ו/או מ או /ו בשמה הפועל אחר

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. בהגשת ההצעה על כל 
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 וקף ההצעה ת .15

אם ועדת המכרזים בחרה ם  ג  31.8.2022  ליוםההצעה תעמוד בתוקפה עד   .15.1

ציע שזכה במכרז יחזור בו המקרה שת למכהצעה הזוכה, וזאחרת  עה אצבה

הח שההתקשרות  או  מהצעתו  סיבה  בו  מכל  לתוקף  תכנס  לא  איתו  וזית 

 סיבה שהיא.    שהיא או תסתיים טרם זמנה מכל

 מיטבית ה  ההצעה  בעל  על  להכריז  המכרזים  ועדת  רשאית  אלה  בנסיבות .15.2

 ממשיכים  כרזההה  עדושבמ  ובלבד,  במכרז  כזוכה  ורבת  אחריה  הבאה

 להשתתפות  סף  תנאי  שהיוו   הכשירות  תנאי  בתור  אבה  עציבמ  להתקיים

. כל תנאי המכרז יחולו על בעל ההצעה הבאה. לא עמד המציע בעל  במכרז

הנדרההצע המיטבית הבאה בתנאים  בהסכם ה  להתקשר  רצה  לא  או  שים 

ן  ו וכיא אחררשאית לפנות למציע הבהמכרזים    , תהיה ועדתעל פי מכרז זה

 הלאה. 

  30-בלבחירת ההצעה הבאה בתור  המועד  אריך  ית להועדת המכרזים רשא .15.3

 נוספים לפי שיקול דעתה. יום 

 חתימה על ההסכם  .16

לח .16.1 הזוכה  את  תזמין  למכרז  האוניברסיטה  המצורף  ההסכם  על  תוך  תום 

ך זמן אחר  כך, או תויברסיטה על  ( ימי עבודה, מיום הודעת האונ5חמישה )

 ידה. שייקבע על 

האולח  נאיתכ .16.2 ידי  על  ההסכם  להמציאיטה,  ניברסתימת  הזוכה   יידרשו 

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

והאישורים המפ בההתחייבויות  ערבות  לרבות  בהסכם,  יצוע שתהיה ורטים 

 וחים.  קיום ביט ישור תקף עלתקפה לכל משך ביצוע העבודות וא

לכך    הוקצבועד שם בתוך המימה על ההסכי חתאו א/אי המצאת המסמכים ו .16.3

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

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

)ידי    על להצעה  כזוהמציע  ערבות  שנדרשה  מבל  .(ככל  זאת  לגרוע כל  י 

האוניברסיטהמ שימצע מהרלהיפ  זכותה של  נוסף  נזק  כל  בגין  לה  יגרם  יע 

 וצאה מההפרה.כת
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 כשיר נוסף  .17

בכל מקרה בו מציע שזכה במכרז לא ישלים את הליך ההתקשרות בעקבות        .17.1

האוני תהיה  שהמכרז,  למציע  לפנות  רשאית  המשוקלל  ברסיטה  בציון  זכה 

 תקשרות.על הסכם הה  הבא בדרגתו, כדי שיחתום
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 לילכ . ה

 דרישה למידע נוסף או הבהרות  .18

לבקש .18.1 רשאית  המכרזים  הממציע  מכל    ועדת  של  שלב  הבהרות  בכל  כרז 

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

דתו של המציע  טות במכרז, לצורך בחינת עמיהמתייחסים לדרישות המפור

עה ובלבד ההצנת  יחרושה לבולה אחרת הדבתנאי המכרז, וכן לבצע כל פע

י את השלא  לשנות  למציע  לאפשר  כדי  בכך  להצעתו  היה  יתרון  או  לו  עניק 

 פרד מההצעה. בלתי הוגן על מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נ

ליג על יקון פגם שנפל בהצעה או להב ועדת המכרזים רשאית להורות על ת .18.2

י החלטה זו  ו כ ם איעין המציע בשוויון בהפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגו

 תת את תכליתו של מכרז זה.משר

 נית מות גת אוהצעה מסוי .19

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

ל רשאית  תהיה  האוניברסיטה  מותניתהמכרז.  או  מסויגת  הצעה  להתעלם   פסול  או 

 שמו. מהסייג או מהתנאי, מטעמים שייר

 ת כסיסניהצעה ת .20

כי   עולה  ח שלהכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתות  עהצה

 תיפסל.   –צק שניתן להסבירו היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומו

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב .21

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

כספק  האוניברסיט עמאו  וד  יצה  ולא  השירות שירותים  או  הציוד  של  בסטנדרטים  ד 

מת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה מעין זה  שקיי  רש אוהנד

דעתה של האוניברסיטה לפני    פה לפי שיקול-למציע זכות טיעון בכתב או בעל  תינתן

כמה  הס  יע, צמל ידי ההגשת הצעה עהחלטתה הסופית בעניין. האוניברסיטה רואה ב

 לתנאי זה. 

 ביטול ושינוי .22

לבטל את המכרז, כולו, או חלקו.  של המכרז,    ל שלבת, בכהאוניברסיטה תהיה רשאי

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

על   המכרז עד למועד הגשת ההצעות. הודעהת תנאי  לשנות אהאוניברסיטה רשאית  

   .3.2בוע בסעיף לק תאםהבתפורסם השינוי 
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 קניין האוניברסיטה במסמכים .23

הקנהזכויו .23.1 של ית  הן  לו,  המצורפים  המסמכים  ובכל  זה  במכרז  יניות 

מטרה   לשום  אלו  במסמכים  להשתמש  רשאי  אינו  המציע  האוניברסיטה. 

  מלבד עריכת הצעה למכרז זה. אחרת 

 עיון  במסמכי המכרז  .24

 מציע  לכן, אם הזוכה. הצעהה יכבמסמ ון עי עים זכותלמצי יש לדין, בהתאם .24.1

לאפשר ,צעתוהב חסויים חלקים  ישנם כי סבור ברצונו    - בהם עיון  כל ואין 

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

לקבל חייבת  כה.  ואינה  בחשבון  להביא  המציע  סעיפים  על  יציין  אם  י 

מחסויי יימנע  בהצעתו,  במסגרתם  ה   מנו,  בסעיפים  לעיון  יעזכות  ין 

 בילים בהצעות המתחרות.המק

  חסוי. פרט בגדר אינה המחיר לעיל, הצעת 132. בסעיףלמרות האמור  .24.2

 פרסום תוצאות המכרז  .25

זוכה וסכום הזכייה באתר האוניברסיטה שומרת הזכות לפרסם תוצאות המכרז, שם ה

  זה.רזים שלה. הגשת ההצעה מהווה הסכמה לפרסום המכ

 שיפוטסמכות  .26

לבות  כמס נתונה  זה  במכרז  שעלתה  בתובענה  לדון  הבלעדית  המהשיפוט  שפט תי 

 מוסמכים במחוז תל אביב או המרכז. ה
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 למכרז 1נספח 

  לתיאור הפעילות הנדרשתמפרט 

 מבוא  .27

   עובדים.  100 –נוסף לכ סטודנטים, ב 350 –כ  ם ם כיולומדיצפת בפקולטה לרפואה ב

 ם, עובדים ואורחים. קמפוס, סטודנטיי הבא  תחמש לרוו בפקולטה יש  שיוצב  מתחם המכירה

המכירה   אשר  ם  מתח   והינמתחם  כשרה,  ושתייה  האוניברסיטה   ן הותקמזון  ידי  שמש  מו  על 

   למכירת שתייה חמה וקרה, מאפים, כריכים ועוד. 

ה לאירועים, כנסים, ימי עיון  יבוד, מזון ושתייה נלוורכוש מהמציע מוצרי כהאוניברסיטה רשאית ל

 יטה. י נהלי הרכש של האוניברס ועפ"יברסיטה  מים מפעם לפעם באונקייהמת ת ו ישיבוא

נ המכירה  מתחם  ו למעט  זה  מכרז  אוטשתי  שוא  למממכונות  כומטיות  מזון,  שתייה/  לא כר    יום 

האוניברסיטה להפעיל  אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מאולם    . מתחמי מזון  בקמפוס  מופעלים

מזון  נוספו  נקודות  ס ומשקה  מכל  ובין   וא, שה  ג ות  בעצמה  להפעיל    בין  ו/או  אחרים,  באמצעות 

 מזון או משקה. או מכונות אוטומטיות לממכר ו/או להפעיל קפיטריות ו/עגלות קפה  

 הספק תחילת פעילות  .28

מ    והשתיה המזון    מתחםאת    ל יפעי  הספק יאוחר  הוד   21  –לא  קבלת  לאחר  עה  יום 

ותיו המקדמיות על  את התחייבוי   ילא שמ  ך כבכפוף להשירות, ומהאוניברסיטה כי הוא נבחר למתן  

( ההסכם  ההסכםפי  על  וערבויות(.,  חתימה  תונהא  ביטוחים  מזון  ה  חםת מ  תא  ספקיברסיטה 

 . שתיההו

  מכירה הם  מתח מיקום  שינוי  חליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי על  ניברסיטה לה באפשרות האו

עד מסירת  יום ממו   14ך  תוב   ספקת ההחלטה זו תחייב אוכן על החלפת המיקום במידת הצורך.  

 השינוי הנדרש.  ההודעה על 

 מציע תשלומים נדרשים מה  .29

התיהיה    הספק ויתר  ההיטלים  המיסים,  הוצאות  כל  לתשלום  כתוצאה    החלים   שלומים אחראי 

 . חשמל ו  , ארנונהוש במים ור שימ תשלום עבלמעט   )ככל ויידרש( המכירה  מהפעלת מתחם

 רישיונות .30

בכל    הספק כם שוריהאי   יחזיק  תעודת    וגמתד ,  מתאים   כשרותאישור  עסק  והרישיונות    ,ורישיון 

לה בפועל.   מתחם   הפעלת נדרשים  העבודה  תחילת  לפני  מראש,  חידוש    המכירה  על  האחריות 

תהיה  וה האישורים  הארכת  ב  ספק על  ובאבאופן  לאולעדי  להעביר  את  חריותו  ניברסיטה 

   ם.ורים הקודמיאישת העיפק  יד עםמשבוע ימים מחר המעודכנים ביותר לא יאו רים האישו 
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יישא בכל עלות הנדרשת להוצאת הרישיונות והאישורים, לרבות התאמות ציוד, התאמות    ספקה

 כל דין, תקנים וכו'.  לדרישות

 ההתקשרות עם הספק  ת לסיים אוכל האוניברסיטה לא יעמוד בדרישות אלה, ת   ספק במידה וה

מאושרים ע"י רואה    מאזן בוחן( )  נהש  ל כו בסוף  על הכנסותיהספק יעביר לאוניברסיטה דו"חות  

 . חשבון

 זמני פעילות מינימליים  .31

ת שבין  פשובחוכולל  .  דים כולהנת הלימו ש  תתקיים במהלך  מתחם המכירההפעילות במסגרת  

אוגוסט בלבד   –  בחופשת הקיץ  .הסמסטרים  יהיה מתחודש  ה,  ימים אשר  חם  למעט  סגור  מזון 

 יתואמו מראש. 

 ופן רצוף. אב  08:00 -17:00בין השעות   חג(:רבי עי שישי ובימי חול )למעט ימ 

 . המתחם יהיה סגור למעט תיאום מראש וערבי חג: בימי שישי 

פעולה    ללכ   מכירה היופעל מתחם  לא    המועדן כולל חול  ימי שבתו  -  ישראל    ובמועדי    בשבתות

   .עולת תחזוקה לפ  שהיא, גם לא 

 . בחנוכה ופורים יופעל המתחם בשעות הרגילות

 ור מראש ובכתב של האוניברסיטה. באישרק   ות מהאמור לעיל, ישונהפעילות העשינוי ש 

 ציוד ואמצעים נדרשים  .32

 דרש לצורך הפעלת האתר, לרבות: הנד שבונו את כל הציו יציב, באחריותו ועל ח   ספקה
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   לרבות סליקת כרטיסי אשראי.  קופה ממוחשבת לניהול המכירות, .32.1

  וך, חלב מוקצף, ו )אספרסו, הפריוצומ ו פרסאס מכונת קפה מקצועית להכנת קפה  .32.2

 חים וכו'(. רות  מים

 מתקן לאחסון וטחינת קפה.  .32.3

 מקרר לשתייה קלה.  .32.4

 וקרחונים. מקפיא לגלידות, שלגונים  .32.5

תנאי החזקה   על על המתקן לשמור   – וסלטים לשמירת כריכים רר  מקומתקן  .32.6

 ן והיגיינה )מגני עיטוש וכו'(. שים, תנאי ניקיונדר

 . םאפית מ מתקן לשמיר .32.7

 מיקרוגל לחימום. יר  מכש .32.8

 . וכריכים + טוסטר לחיץ  אפים ום ממכשיר לחימ .32.9

ום  וסות חד פעמיות, סכמחזיקי כוסות, מפיות, בוחשנים, סוכר, ממתיק מלאכותי, כ .32.10

 ד פעמי וכל ציוד מתכלה נדרש. ח

   .וכנסים ציוד רלוונטי לארגון אירועים  .32.11

ובה  הטה רמ ב תיםירואחר הנדרש לצורך הפעלת הש  מטבחי  ציודו כל  מתקן .32.12

 ביותר. 

, ויפונה מהאתר מייד עם תום  ספקיהיה בבעלותו ובאחריותו של ה  כירהם המהציוד שיוצב במתח 

 . וניברסיטה א הו עם קבלת דרישה מתקופת ההתקשרות, א

 אושר לעבודה בהתאם לדרישות החוק. כל הציוד שיוצב במתחמי המכירה יהיה בעל תו תקן ומ

ה תקלה /  במקרקי.  במצב תקין, בטיחותי ונ   מצעים האו  וד יצ ל הת כיהיה אחראי על שמיר   ספקה

מיידי באופן  חדש  בציוד  יחליפו  כלשהו,  אמצעי  של  יבצע    שבר  מוכן  בציתחזוקה  ודים  ונעת 

 מונעת, על פי הגדרות יצרני הציוד ים תחזוקה הדורש

 אוניברסיטה. יסופקו על ידי הלמערכות החשמל והמים    קפ סחיבור הציוד של ה

בשעות  ,  לעיל  5אמור בסעיף  כלות  לפני או אחרי שעות הפעי  תחזוקה ות הפעיל   ע את יבצ   ספק ה

 קוחות. שירות לל נותן בהן אינו 

 ניקיון   .33

  השייכים לו ולמתחם הציוד והכלים,    כולל   ,זון והשתייה המ  ירת כבמתחם מניקיון  הספק אחראי ל

נקי, היגייני ואסטטי  כל העת  ולשמרם תברואה  נאי  תעל    הספק מחוייב לשמור בכל עת   .במצב 
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להורא בהתאם  נאותים  ואשפת וניקיון  הפסולת,  את  לפנות  הספק  על  דין.  כל  המזון   ות    מתחם 

עפ"יוהשתייה   איסוף  האוניב  למקומות  )הרסיטהנחיית  פינוי  ה  לעמדת  קרטונים  יפנה  ספק 

 ברסיטה(. הקרטונים עפ"י הנחיית האוני 

 יטה. ידי האוניברס  ו עלריוגד מכירה, בהיקף ובתצורה שהמתחם ביציב מספר פחים   ספקה

ל פי הצורך ועל פי  ניקיון של פרטי הציוד השונים ע   ספק צע הוטף של האתר, יב מעבר לניקיון הש

 ים. הציוד השונ רניהנחיות יצ

   המכירההפריטים שיימכרו במתחמי   .34

   .המצורף בנפרד  4בנספח ים, על פי מחירון המופיע  ימכור פריטים מסוגים שונ  הספק

היה רשאי להוסיף מוצרים לאחר  וי  5וצרים המוצעים על ידו בנספח  מהאת    ר ימכובנוסף הספק  

 ו. אוניברסיטה למכירת מוצרים אלקבלת אישור בכתב ומראש מה

 ן פריטיםמגווים ו עדכון מחיר  .35

. המחירון  המצורף בנפרד  4המוצג בנספח מחירי הפריטים הנמכרים במתחם המכירה יהיו על פי 

 מוצג בש"ח וכולל מע"מ. 

 י הפריטים רמחי ת העלא .35.1

אלא במקרה בו שיעור התייקרות המוצרים   הפריטיםמכירת  לא יעלה את מחירי   הספק

על  א עלה  היצרנים  לאחבמצטבר   10%צל  וזאת  ה,  אר  רשמיות  סמכתא צגת  ות 

לא אישור מראש ובכתב  א יועלו ב הפריטים למכירת  מחירי  בכל מקרה,    לאוניברסיטה. 

 של האוניברסיטה. 

 ם יפריטעדכון מגוון ה .35.2

  יגיש , כרים במתחמי המכירה ון הפריטים הנמלהרחיב את מגו הספק ה בו מעוניין  קרבמ

ו  , הספק המוצע   , מראשבכתב  הפריטים  רשימת  מחיריאת  לרבות  כת    מפורט הם, 

 לאישור האוניברסיטה.,  5בנספח 

. מחיר  אותם   יהיה רשאי למכור  ספקהפריטים, ה  שימת את רתאשר  האוניברסיטה  אם  

מ מוצרן  ו המז  ןחירוהמוצרים של  לא  5המפורט בנספח  המוצע הנוסף,  נוחות    יו/או   ,

לפיק כפוף  ריהיה  האוניברסיטה  האוניברסיטה.  מצד  להווח  לשאית  על    ספקרות 

 תר. יפסיק את מכירתו לאל ספק מוצר מסוים או סוג של מוצרים, והו של מכירתהפסקת 

ה ומאפה /  פם/ קווף ירשאי להכריז על מבצעים למכירת פריטים, כגון מבצעי ס  ספקה

 כריך ושתייה וכו'. 
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 ות הפריטים וטריטיב  .36

ירכוש פר  וה במתחם המזון רק מיצרנים  כיר מליטים  הספק    מוצרי מזון   ספקת אהעוסקים בייצור 

 . על פי כל התקנים והתקנות הנדרשים בישראל   ר שפועלים אשו

יהיו    רו במתחם ם שימכהפריטי יהיה נק המכירה  ומזון ארוז    םיכי רכ  . יי וטרמאיכות טובה והמזון 

באר ארוזים  יצ יהיו  מקויזת  תפוגה רן  תאריך  ויישאו  מאושר  יצרן  של  ו/או  .  רית  מאפה  מוצרי  

יוכנו   לא  והשתייהתחבמכריכים  המזון  המקוריות.    ם  היצרן  באריזות  יימכר  ,  הפריטיםוהמזון 

הי  יסופקו למתחם בכמויות מספיקות שיאפשרו  נאותים,  ים  טפרי  מצאות המכירה בתנאי הובלה 

 ה במשך כל שעות הפעילות. מכירל

חמימשקאו בתנאים  ת  והמשקה  המזון  מוצרי  על  לשמור  מתחייב  הספק  הזמנתם.  עם  יוכנו  ם 

 ישנה את איכותם. לכלוך או דבר אחר שימנע קלקול, חדירת  ובאופן ש

 כשרות  .37

קוח  חת פי המכירה יהיו מוצרים בחזקת חלבי ופרווה בלבד, ויעמדו ת   םהמוצרים שימכרו במתח 

חייבים להיות כשרים    שתיההמזון וה  מתחםל  ייכנסומזון שכל מוצרי ה  לישראל. אשית  ת הר רבנוה

חותמת   מ הנושאים  רבנות  בהשגחת  הרבנות כשרות  ידי  על  לישראלה  וכרת  בטרם  ראשית   .

   . תהרבנותומצא על ידי הספק תעודת כשרות בתוקף מטעם  מתחם הפעלת ה

 מך שתדרוש בקשר לכשרות. סמע ודמי מציא לאוניברסיטה כל לה  ייבח  האי  ספקה

 .  שתיההמזון וה מתחם ת במקום בולט, על גבייציב את תעודת הכשרו  הספק

תה הכשרות  עבתעודת  נקודתית,  זהור  יה  הסכם  פי  על  המכירה  כשרות מתחם  תעודת  ולא   ,  

 . ספק כללית של ה 

 מחירים  ופרסום שילוט  .38

על גבי מקרר השתייה,  וצב  לה ייה ק י. מחירון שתוקריא   ופן בולט אים במוצר חירוני  יציב מ  ספקה

בי  וצב על גים יוצב על גבי המקפיא, מחירון שתייה חמה, מאפים וכריכים ימחירון גלידות וארטיק

 בקרבת הקופה.  מתחםה

 תלונות. ו / דיווחים   י התקשרות לצורך מסירת טופר ספקמכירה יוצב שם ה המתחם ב

המוצריכשרות תעודת    תוצבאתר  ב כי  המאשרת  בתוקף,  תחת    כריםהנמ  ם,  נמצאים  באתר 

 שגחת הרבנות הראשית לישראל. ה

ללא   ו ו/או מטעם גורם אחרלא יציב בשטח האתר כל שלט פרסומת למוצר / שירות מטעמ   ספקה

 . אישור בכתב ומראש מהאוניברסיטה
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 ההכוונה למתחמי המכיר וט שיל 

דות  ים ומיבאתרונה  ולהציב שלטי הכרשאי    ספק היהיה  וניברסיטה,  שור מראש ובכתב של הא יבא

המכירה. השלטים יהיו צבעוניים,    בניין בו ממוקם מתחםגדרו על ידי האוניברסיטה, בכניסה ל שיו 

 את המעוניינים לאתר. ויפנו  

 ספק עובדי ה .39

במתחם  יעסיק  ספקה באהמכי  עובדים  וברה  שי ופן  המשתנות,  ספק היקפים  לדרישות  מענה  ו 

 המכרז.שות  לדרי  שירות ברמה מעולה בהתאם ח מתן שיבטי באופן 

עלת הציוד,  ים שונים הנוגעים לנוהלי בטיחות בהפ מתחייב לקיים לעובדיו הדרכות ורענונהספק  

  '.  נה וכויגייה

 . סיטה האוניברישת הוכחות על קיום ההדרכות בהתאם לדר אוניברסיטהיציג ל  ספקה

 ב. יל וטוב, יעקוחות יהיה אדישירות העובדים לל

האוניברסיטהל  בש של  ישמר יברסכאונ  אופייה  דתית,  אופי  יטה  הולמת את  הופעה  על  עובדיו  ו 

 האוניברסיטה. 

למלא אחר הוראות כל דין  וליו בגין עובדיו,  מתחייב לשלם את כל תשלומי החובה החלים ע   הספק

   .עליו כמעביד  ות החל

עובדיו וכי אין קשר    ם, הינפעילות גרת השישמשו למתן השירות במס  ספק הכל עובדי  מובהר כי  

ן כעובדים או מועסקים על ידי  ה. עובדים אלה לא יחשבו בשום אופ ובין האוניברסיט ינם  הו בשכל

 ימה באיזה צורה שהיא. האוניברסיטה ו/או כמי שקשור ע 

שיר   ספק ה כנותן  בין  כעובד,  בין  יעסיק  בלא  ובין  בלא  ותים  ובין  בתמורה  בין  שהיא,  צורה  כל 

בניהו   עסק  בכל  אוורה,  תמ ו/או  שבבעלותו  ו/לאחר  שו  כל או  בו,  חלק  לו  עובד    יש  שהוא  אדם 

 באוניברסיטה

 מועסק  -ם יחסי מעסיקקיואי   .40

ש  .40.1 כנותן  הספק  עם  תתקשר  א האוניברסיטה  מטעמו  שיועסק  מי  וכל  הוא  ינו  ירותים. 

במס שהיא  דרך  בכל  עבמשתלב  יחסי  ל גרת  תהיה   ולא  לו  ואין  באוניברסיטה,  ו  ודה 

 . אמור כיסוקיה של האוניברסיטה עתלב ב נה להשכוו

הספק   .40.2 בין  עבודה  יחסי  יתקיימו  לא  מעלפיכך,  מי  לבין  ו/או  מטעמו  מי  ו/או  ובדיו 

בלבד   הספק  שרשאהאוניברסיטה.  להעסיק הוא  בכל    י  שיישא  הוא  עובדים,  ולפטר 

 ו. ת סדרי העבודה וינחה מקצועית את עובדיהוא שיקבע אהחבויות כלפי עובדיו, ו

בלי לגרוע בגין שכר,  ן, לרבות ומל די פי כ   את כל המגיע להם על   ו די בו ם לעישל  פק הס .40.3

יגיעו(  י חג, הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים )ככל ש חופשה, מחלה, ימ
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סוצ  הותנאים  קבלן  עובד  לכל  וימסור  שיגיעו(  )ככל  בדיאליים  בכתב  תנאי  ודעה  בר 

את,  ז. למען הסר ספק מובהר ב 2002-תשס"בובד, העבודתו, בהתאם לחוק הודעה לע

ולהסדרת כל התשלומים    הבלעדי לדיווח ולתשלום כל המסיםקבלן הוא האחראי  כי ה

ובק  לפיו ובכלל זה    שר לפעילות עובדי הקבלן הנדרשים על פי חוק בקשר להסכם זה 

ההס והמגן,  העבודה  הקיבוצ חוקי  ומכמים  לרבות  הרלבנטיים,  ההרחבה  וצווי  בלי  יים 

ומים בגין ביטוח  מי ובכלל זה תשללאו  יטוחבהאמור תשלומים למוסד ל  ת כלליוגרוע מל

 בריאות. 

מים עודפים  יה זכאית לקזז כל חיוב של הספק כלפיה, ובכלל זה סכוסיטה תההאוניבר  .40.4

הס פי  על  לספק  שיגיע  סכום  כל  כנגד  או  כאמור  זה,  פי החלטכם  או  על  הדין  בית  ת 

מבלי  וזאת  המוסמך,  מזכולגר   הגורם  הוע  לקאויות  אניברסיטה  מהספק  ת  יתר  ת בל 

 ים המגיעים לה. כומהס

 רסיטה ביצוע ביקורות על ידי האוניב .41

  . הספק וד של  ונות על אופן התפק מעת לעת ביקורות ש שומרת את הזכות לערוך  האוניברסיטה  

 במסגרת זו ייבחנו, בין היתר: 

 המכירהי של מתחם ון כלל קיני -

 נדרשים ה שמירה על תנאי ההיגיינה -

 וכו'  , יחס בשירותמתנהך ההש מ –באי האוניברסיטה ות ל השירת רמ -

 ם באתר טריות ואיכות המוצרים הנמכרי -

 בדיקות מזון מעבדתיות  -

ת, ללא עדכון מוקדם של  זכות לבצע בדיקות מזון מעת לעהאוניברסיטה שומרת לעצמה את ה

 בונו. פת, על חשוסבביצוע בדיקה נ ספקתחייב את הא לא תקינה שתימצקה בדי . הספק

לעצמההאוניברסיטה   ה  שומרת  במתחםלמק   זכותאת  /    ם  לפניות  ייעודיות  תיבות  המכירה 

ו/או מי מעובדיו ו/או    ספק על הבמקרה תלונה    ן וכדומה.ונות לקוחות, לקיים סקרי שביעות רצו תל

ה יסייע  מטעמו,  הסוגבבירו  טהאוניברסיל  ספק מי  יפעל  ר  כמוצדקות,  וימצאו  ובמידה  ופן  באיות 

 . יטה רסיב ונא ההנדרש לשביעות רצון את לתקן    מיידי 

דרשים, תישקל הטלת פיצוי מוסכם על ידי  במקרה של חריגה מתנאי ההפעלה ורמת השירות הנ

 על מהות הליקוי.   ספקעדי ולאחר יידוע השיקול דעתה הבלברסיטה, על פי  האוני

 לוויזיה סיקה / טהשמעת מו .42

,  רדיו  סוג שהוא, בין משידורכל  סיקה מהמכירה מו ם  מתחייב שלא להשמיע בשטח מתח  הספק

קלטות טל אחוויזיה,  כל אמצעי  או  תקליטורים, מחשב  לאחר שהסדיר את התשלומים  ,  אלא  ר, 
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ו/או היוצרים  זכויות  הי  לבעלי  בידיו  ומחזיק  מבצעיה,  ו/או  להשמיע  מחבריה  הדרושים  תרים 

 ור. יקה בציב מוס

תתבע  במידה   זכוהאוניברסיטה  הפרת  ישפה  וי בשל  נזק האוניברסיטה  ת  א  ספקהות,  כל    על 

תשלומים לה  רם  שייג או  קנסות  לרבות  אלה,  הוראות  הפרת  פשרה    בשל  בוררות,  בעקבות 

 והוצאות משפט. 

 רעש אחר שעלול להפריע ללומדים בקמפוס. ע מוסיקה, רדיו או כל הספק מתחייב שלא להשמי

 כם צוי מוסיפ .43

בו  מקרה  בכל  במכרז,  מהאמור  לגרוע  יבצע  ל   מבלי  ובאיכות  הפעי את    פקהסא  כנדרש  לות 

האו    דרשת נה ל  ספק יפר  המפורט  עפ"י  המכרז,  מסמכי  הוראות    תהא   האוניברסיטההלן  את 

 ה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם. היי ספק לדרוש את הפיצוי המוסכם וה  תרשאי 

תהא  לבדוק    האוניברסיטה  או צמהעב רשאית  גוף  באמ   ,  וללא  מטעמהצעות  עת  בכל  הודעה  , 

 השירות הניתנת ללקוחות.  רמת ואת   ספקהמכירה ע"י ה מתחםלת פן הפעדמת את אווקמ

עפ"י    תישקל הטלת פיצוי מוסכםהאוניברסיטה  החלטת  קורות ו/או עפ"י  המלצות עורך הבי   ל פיע

   לן:הטבלה המפורטת לה 

 גובה הפיצוי המוסכם  הליקוי 

פרמכיר  .1 ש ת  ע"י  יט  אושר  נציג  לא 
 האוניברסיטה 

 וע לאיר₪   100

  ים מחירונ   .2

 לאירוע   ₪ 50 המוסכםון מחירפי הלאי מכירה של המוצר  2.1

 לאירוע   ₪ 50 המוסכם  וי המחירון ייקור המחירים/ שינ  2.2

 לאירוע   ₪ 50 ם אי הצגת מחירון המוצרי 2.3

של   8 .3 ביקורת  במסגרת  שנמצא  ליקוי 
 האוניברסיטה 

 

התקלה   ון עלות הבדיקה, תיק א תקין בבדיקת מעבדהא ל ממצ 3.1
 ₪ למקרה   500נוסף וב

 ₪  לממצא לקוי  100 והציוד )היגיינה וניקיון(   כירהי המממצב מתח 3.2

 ₪  לממצא לקוי  100 טיב וטריות המזון  3.3

שהוגדרו     ניזמבעמידה  אי   3.4 הפתיחה    שעות 
 מתחם המכירה.  ל

 ₪  לממצא לקוי  100

 מצא לקוי למ₪   100   האוניברסיטהביחס לדרישות   שירות רמת ה 3.5

 לקוי   ₪  לממצא 100 ס ללקוחות חי 3.6
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 מקרה ל  ₪ 1000 או פג תוקף  הגשה מוכחת של מזון מקולקל 3.7

שהגיעו    3  .4 יותר  או  מבוססות  תלונות 
 חודש קלנדרי לך  במה אוניברסיטה ל

 ₪ לאירוע  300

 ₪ לאירוע 100ועוד  מידי תיקון  ז דרש במכרציוד לא תקין שלא טופל עפ"י הנ  .5

 

 ל העניין.  יג ע שלה  ספקללא יכולת ה  סופיתתהיה   ניברסיטה האוקביעת 

זכאית תהא  הפ  האוניברסיטה  סכום  את  הלנכות  המוסכמים  שיגיע  יצויים  תשלום  מכל  נקובים 

 אחרת.   כל דרך חוקית או לגבותם ב ספק ל

מהתחייבויותיו על פי    ספק ישחררו את הא  ל   ספק ים ל תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיע

   י המכרז. סמכמ

 סכם משכר עובדיו. המו יצוי פאינו רשאי לגרוע סכום ה  הספק

   לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין.   תזכאישהאוניברסיטה  פה אחרת  לפגוע בכל תרו  באמור לעילאין 
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 ע"ה ב

 למכרז   2נספח 

 בקמפוס צפת  מזון ושתייה  של הסכם להפעלת מתחם מכירה  
 עבור אוניברסיטת בר אילן 

 

   תשפ"בשנת דש ________ בחו__ ב________גן,  ביום – מת ם ברשנערך ונחת

 2022ביום __________ בחודש ________ בשנת  

 

 58-006-368-3 ותה רשומה מס'אילן עמ -בין : אוניברסיטת בר 

 )שתיקרא להלן לשם הקיצור בשם "האוניברסיטה"( 

 52900גן, מיקוד ת רמ

 מצד אחד; 

 ___________ל ב י ן:          _____________

 ( " ספק"ה  –)להלן 

_______________________ 

 ]כתובת[ 

 מצד שני; 

הפקולטה    פוסבקמ  ושתייה  וןמז   שללהפעלת מתחם מכירה    6/22מכרז  את  והאוניברסיטה פרסמה   הואיל: 

 המכרז(;   -בלתי נפרד מהסכם זה )להלן  צפת כמפורט במכרז וצרופותיו, המהווים חלקלרפואה ב

 ; מכרזבכהצעה הזוכה  החרנב  ק ספוהואיל:  והצעתו של ה

 

 ה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: צהר, הותנך הולפיכ

 כללי:  .1

 רד מהסכם זה. , על כל נספחיו מהווים חלק בלתי נפ6/22מס'   מכרז 1.1

 ההסכם יפורש באופן המקיים את דרישות המכרז.  1.2
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 רשימת נספחים  1.3

 רז המכ א 

 לתיאור הפעילות הנדרשת מפרט ב

 ונספחיהחוברת הגשת ההצעה  ג

 א'( 2)נספח  ההסכם ביצוע ת לנקאי בערבות  ד 

 ב'( 2)נספח  עריכת הביטוח  אישור   ה 

 היקף ההתקשרות:  .2

מכירה  יציב    ספקה 2.1 מזוןכר  לממוהשתייה    המזון  של במתחם  ודברי  )להלן:    כשרים   שתייה 

בצפת  "מתחם"( ולפי המפרט  ט במסמכ, כמפורבקמפוס  לתיאור הפעילות הנדרשת  י המכרז, 

 ממנו.   רדנפלתי לק ב ח , ומהווה למכרז  1ספח שמופיע בנ

 ההתקשרות:  תקופת  .3

של   3.1 לתקופה  הינה  זה  הסכם  לפי  ___שנים  (שתי )  2ההתקשרות  מיום  ליום    _______,  עד 

 "(.  תקשרות _____ )להלן: "תקופת הה_____

 תקשרות. קופת ההאינו רשאי לקצר את ת   הספק 3.2

-ב  תקשרות ת ההפלהאריך את תקו  ,בלעדי לאוניברסיטה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה ה 3.3

אחתתקו  )שלוש(  3 כל  שנה  בנות  נוספות  הנוספת"  : )להלן  פות  את    "( התקופה  לפצל  ואף 

הנוספות אונאבת  התקופות  זהים  לתקופה  מיטיבים.    ים  להיות  יכולה  ההסכם  תקופת  סה"כ 

 )חמש( שנים.  5מצטברת של עד 

, לא  קפסה ל טאת האוניברסימ  עהבהודתיעשה    3.3לפי סעיף קטן   תקופת ההתקשרותהארכת   3.4

 מים לפני תום תקופת ההסכם. י 60 -אוחר מ י

המח  3.5 בשינויים  ההסכם,  תנאי  יתר  כל  יחולו  הנ"ל  הנוספת  כתאריכבתקופה  והארכת  ויבים  ים, 

 וקף ערבויות וביטוח. ת

 ספק התחייבויות והצהרות ה  .4

,  כח האדם,  ים ורהכישהידע המקצועי, היכולת, המשאבים הכספיים,  מצהיר כי הוא בעל    ק ספה 4.1

הציוד    המומחיות   ות, האמינ  ן, יסיונה הדרושים,  כל  ווהמיומנות  פי  על  הנדרשים  הרישיונות  כל 

 ועי ובאיכות מעולה. מקצם זה, באופן השירות נשוא הסכ למתן   ,דין 

ה  ספקה 4.2 בצפת,  בקמפוס  ביקר  הוא  כי  סביבמצהיר  מצבו,  את  ובדק  לרפואה,  תו,  פקולטה 

ים להשפיע על  התנאים העלול שאר  וכל  סגל  ה הסטודנטים ו  ותכמיו,  תשתיות, דרכי הגישה אל

התחייבויותיו  כל  את  לבצע  לו  לאפשר  מנת  על  מתאימים  מצאם  וכי  השירותים  פי    מתן  על 

 .  החוזה

תנאים הקשורים במתן  סיבות והנה, וכי בדק ובחן את כל  וכל נספחיו   ברורים לו כל תנאי החוזה 4.3

והיקף  ד, כוח האדם  הציועה,  ההשק  , מהות וכמות הםמ  בעים השירותים נשוא חוזה זה ו/או הנו

לק  ביכולתו  יש  וכי  זה,  שבחוזה  התחייבויותיו  ולקיום  השירותים  למתן  שידרשו  יים  העבודה 

 אם לכל הדרישות והתנאים הקבועים במסמכי החוזה. ותיו אלה בהת התחייבוי
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  והנובע ו/או   קש בי דע שמהאוניברסיטה לשביעות רצונו המלאה, כל הסבר, הבהרה, או מי   בל קי 4.4

לו כל טענה כלפי האוניברסיטה  התחייבויותי  יצוער בב הקשו ולא תהיה  ואין  זה,  ו על פי חוזה 

 בקשר עימם. 

יהי  הספק 4.5 ש  הלא  לבסס  כסרשאי  תביעות  אי  ום  עקב  האוניברסיטה  כלפי  אחרות  ו/או  פיות 

ו  ובקי /ידיעת  נסיבה כלשהם הקשורים במתן השירותים  אי הכרת תנאי או  בויותיו  ייתחום האו 

 הוא מוותר בזה על כל טענה כאמור. ובעים מהם, וו הנו/א ה זה זשבחו

האביזרים והמתקנים  וע והמתכלה,  את הציוד הקבובאחריותו  על חשבונו    הציב מתחייב ל  ספק ה 4.6

ה מן  חלק  להיות  לשמש   מתחםהעתידים  עתידים  השירותים  אותו  או  מתחייב    ספק ה  . במתן 

ימצ  נתון  רגע  בכל  כי  כל לוודא  והמציה  א  הקבוע  והמתקניזריהאב  כלה,תוד  בם  היקפים  ים 

 עפ"י ההסכם.    ספקת היולביצוע המלא של התחייבוהנדרשים 

את    ספק ה 4.7 להפעיל  ב   מתחם המתחייב  הבמקום  קבעה  הו  שלא    ספק אוניברסיטה.  מתחייב 

 ישור מראש ובכתב של האוניברסיטה. א א לל   מתחםלשנות את מיקום ה

 . במתחםם קוני הל ונעים לכל עי י  דיב,מתחייב לתת שירות א  ספקה 4.8

בנספח    מתחייב   ספק ה 4.9 המופיעים  המוצרים  כל  את  ולמכור  כפי    4להחזיק  למחירים  בהתאם 

טעון אישור מראש ובכתב    4שפורטו בנספח    המוצרים כפי  שינוי של סל  . כל4שפורטו בנספח  

האוניב מובהשל  שרסיטה.  למוצרים  מחירים  עליית  תאשר  לא  האוניברסיטה  כי    4ח  בנספר 

ב במקרה  השיע  ו למעט  המוצרים  תייק ור  על   רות  עלה  היצרנים  וזאת    10%אצל  במצטבר, 

  ספק את ה  יחייבו   4ספח  ם המוצגים בנלאחר הצגת אסמכתאות רשמיות לאוניברסיטה. המחירי 

ב כל הקונים  כאלה שאינמתחם  כלפי  או סטודנ, לרבות  עובדים  טים. האוניברסיטה רשאית  ם 

המו למחירון  בלהוסיף  מוצרים  4  פחנס צג  נוחות  ו/מזון    רוןבמחיאים  הנמצ  גם  מוצרי  מוצע  או 

 . 5נוסף כמוצג בנספח 

בו    הספק 4.10 באזור  להשתמש  הירשאי  מזוןלמכירמתחם    הפעלת  לצורך  מתחםוצב  שתייה  ,  ה 

 בלבד ולא לשום מטרה אחרת.    תומוצרי נוחו

ל הציוד  ן שוכ  מתחם אחראי לשמירתם הבטוחה של כל הציוד ומלאי המוצרים הנמצא ב  פק סה 4.11

וא סהנו או למלאי  אייברסיטה אחראונין הף  לציוד  או אובדן שהיו  גניבה  קלקול,  או  נזק  לכל  ת 

  מתחםנעל ה י, מידי יום,  מתחםההפעלת  ם סיום  וג כי עי לדא אחרא  ספק . הספק המוצרים של ה

 מסודר. והמקום יושאר נקי ו

או  / רה וי מתקן כלשהו למכ  מתחםל  קין מחוץ ו/או בסמוךמתחייב שלא להעמיד ו/או להת הספק    4.12

ש  לאחסון  משקה,  או  מזון  מוצרי  אישור  ל  קבלת  ללא  תצוגה  ארונות  ו/או  מקררים  רבות 

ה ומראש.  בכתב  לאינו    ספק האוניברסיטה  הרשאי  מוצב  בהם  באזורים  שינויים,    מתחם בצע 

 כלשהן.  תשיפוצים או תוספו

 .  חםמתריח או רעש באזור ה אחראי להימנע מיצירת מטרדי   ספקה 4.13
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עמו, מומחה ומנוסה אשר בתיאום עם האוניברסיטה, יפקח  ר מט ת איש קשמתחייב למנו  ספקה 4.14

וי ולנספחים  להסכם  בהתאם  יבוצעו  כי  ידאג  השירותים,  מתן  שירותים  על  למתן  אחראי  היה 

 ברמה הטובה ביותר לבאי הקמפוס. 

 רשאה ההמתן   .5

ל 5.1 מעניקה  רשומקב  ספקוה  ספק האוניברסיטה  מהאוניברסיטה  שאיןל  חזקה, עימ  ת,  זכות    ה 

  ההתקשרותלאוניברסיטה בהתאם לתקופת    ספקי ספק  בקמפוס בצפת. ה  מתחםהאת    לתפעל

כמפורט   השירותים  ואת  כמפובמכרז  במחירים  מוצרים  וימכור  זה,  "במחירון  בהסכם  רט 

 לחוזה זה.   4נספח כהמצורף  אוניברסיטת בר אילן" 

לה  הספק  5.2 או  לבצע  יוכל  פעול לא  בשום  קשור  עסקייות  ב ו ות  עת  נוסף  השירות,  קמפוס  מתן  ל 

 לרבות כסניף ו/או כשותפות ו/או  בכל צורה שהיא.  

ירושו ביצוע מדויק על פי המפרט )למעט שינויים  ביצוע נאות של השירותים לצורך הסכם זה פ 5.3

 סיטה( לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה. שנעשו בהסכמת הממונה ו/או האוניבר

לצור  5.4 הינה  הפעלתההרשאה  בה   חם מתה  ך  הינה  כמפורט  ההרשאה  בלבד.  זה  ולצורך  סכם, 

כל זכויות    פק סלתקופה מוגבלת וקצובה מראש כמפורט בהסכם זה. אין בהסכם כדי להקנות ל 

 כלשהן באוניברסיטה, מעבר לקבוע בהסכם זה. 

  שקה נוספות מכל סוג ת מזון ומ ולמנוע מהאוניברסיטה להפעיל נקוד אין באמור בהסכם זה כדי   5.5

אמצעות אחרים, ו/או להפעיל עגלות קפה ו/או להפעיל קפיטריות ו/או  בעצמה ובין בין  ב שהוא,  

 מכונות אוטומטיות לממכר מזון או משקה. 

 פיקוח  .6

טריות   6.1 מצרך,  כל  של  טיבו  או  נציגיה  באמצעות  לבדוק,  זכאית  תהא  ניקיון  האוניברסיטה  ו, 

ליק  מתחםה על  ולהתריע  בנדון.והמכשירים  למ  הספק  ויים  ליקקן  ת תחייב  כל  עליו  לאלתר  וי 

ל  יעירו  לא  נציגיה  ו/או  שהאוניברסיטה  העובדה  האוניברסיטה.  כלשהן    ספקתתריע  הערות 

ו  הביקור  ה/במהלך  התחייבויות  על  כויתור  תיחשב  לא  לאחריו,  כא ספקאו  או  למילוי  י,  שור 

 ו. התחייבויותי

  תלונה שתוגש   כל  ת ר ובדיקל דרך שתקבע, בבירומתחייב בזה לסייע לאוניברסיטה, בכ  ספקה 6.2

מתחייב לתקן מיד כל ליקוי שיתגלה   ספק נגדו ו/או נגד עובדיו ו/או כל מי שפועל בשמו ומכוחו וה

 נה כאמור לשביעות רצון האוניברסיטה. בעקבות תלו

 מחירון אוניברסיטת בר אילן   

__מתחייב    ספקה 6.3 הנחה__לתת  אחוז  גורף  ____  מחירו  באופן  אי על  בר  אוניברסיטת  לן,  ן 

 בש"ח וכוללים מע"מ.  מוצגים  רי המחירון. מחי4בנספח רט וכמפ

 . מחירי הפריטים לא יועלו בלא אישור מראש ובכתב של האוניברסיטה  6.4

 חירי מוצרים חדשים שיתווספו יקבעו אף הם רק בהסכמת האוניברסיטה בכתב. מ 6.5

  נים ראצל היצהתייקרות המוצרים    עלה את מחירי הפריטים, אלא במקרה בו שיעורלא י  ספקה 6.6

 במצטבר, וזאת לאחר הצגת אסמכתאות רשמיות לאוניברסיטה.  10%עלה על  
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 נוסף  מוצע  ו/או מוצרי נוחותמחירון מזון   .7

להרחיב את מגוון הפריטים הנמכרים במתחמי המכירה, יגיש לאישור    ספקו מעוניין הבמקרה ב  7.1

לרבות  הא המוצעת  הפריטים  רשימת  את  כמפורט  וניברסיטה  י  חירמ.  5ספח  בנמחיריהם, 

 צגים בש"ח וכוללים מע"מ. המחירון מו

 רישיונות והיתרים  .8

ות על פי הסכם זה ויפעל  יקבל ויחזיק כל רישיון תקף והיתר תקף הדרושים למתן השיר   ספקה 8.1

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

מע 8.2 עקב  לדין  תתבע  שהאוניברסיטה  מקרה  הבכל  של  מחדל  ו/או  מעובדיו,  מי    ו/או  פקסשה 

את האוניברסיטה    ספק א בבחינת הפרת רישיון או היתר, או איזה מתנאיו של אלו, ישפה ה שיה

ה ו/או כל הוצאה ו/או כל הפסד ו/או כל נזק שייגרמו לה עקב מעשה או  בגין כל קנס שיוטל עלי

 יטה.  ימים ממועד דרישת האוניברס   7, בתוך ספקל המחדל כאמור ש 

   ביטוח  .9

ת הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, למשך כל  לגרוע מאחריו מבלי             

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

נוספות לפחות מסיומו )להלן: "התקופה הנוספת"(, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט  

 להלן: 

מכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על בסיס ערך כינון,  ה,  יטוח רכוש ב 9.1

 כנגד הסיכונים הבאים:  כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות 

 קוד הסעיף  

 316 כיסוי רעידת אדמה 

 313 כיסוי בגין נזקי טבע  

 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד 

 

 (.  309סעיף קוד  וף לטובת המזמין ) ל על זכות התחהביטוח ויתור כן יכלול  

מוסכם   האמור,  או    הזכות ספק  ל כי  למרות  במלואו  לעיל,  כאמור  רכוש  ביטוח  לערוך  שלא 

בסעיף   כאמור  הפטור  יחול  כזה,  במקרה  ואולם,  הביטוח    9.11בחלקו  נערך  כאילו  להלן 

 במלואו.  

ובמצטבר לתקופת  למקרה    ₪  ,0004,000, בגבול אחריות בסך של  ביטוח אחריות כלפי צד ג' 9.2

 ביטוח שנתית.  

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות:  



 6/22מכרז מס':   

 פואה בצפת רבקמפוס הפקולטה ל הפעלת מתחם מכירה של מזון ושתייה 

 הפקולטה לרפואה בצפת 
 

 המציע   חתימת
 מת התאגיד( חות בצירוף ורשי החתימה של המציע מל ידי )בתאגיד: ע

 

 30עמוד 
 

 קוד הסעיף  

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

 322 המזמין כצד ג' הגדרת 

 302 אחריות צולבת 

 307 קבלנים וקבלני משנה

 315 י כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומ 

 

לעובד, למקרה ובמצטבר לתקופת   ₪  20,000,000, בגבול אחריות של ח אחריות מעבידים ביטו 9.3

את המזמין כמבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  הביטוח. הביטוח יורחב לכלול  

 (. 319סעיף קוד )  הספק

המוצר 9.4 אחריות  של  ביטוח  אחריות  בגבול  לתקופ   ₪  000,0004,,  ובמצטבר  ביטוח  למקרה  ת 

 ת.  ישנת

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות:  

 קוד הסעיף  

בגין אחריות  הנובעת מאחריות    המזמין   הרחב שיפוי לטובת המזמין, 

 הספק עקב המוצרים 

304 

 322 המזמין כצד ג' הגדרת 

 332 חודשים   12 –תקופת גילוי 

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים   –תאריך רטרואקטיבי 

ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים    לביטוחי המזמין וקודמים  ראשוניים  ק יהיו  ספל ביטוחי הכ 9.5

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

כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת הזהירות   9.6

 יסה ו/או על פי דין. פולפי הח על של הספק ו/או מזכויות המבט 

הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת ביצוע ההסכם   עלהמזמין,  ללא צורך בכל דרישה מצד   9.7

, כשהוא חתום בידי  ב'2נספח  כהתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף  וכתנאי מוקדם ל
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ביטוח  יכת  אישור ערלהמציא לידי המזמין  הספק    על ,  תום תקופת הביטוחב  מידמבטחי הספק.  

עוד   כל  ביטוח,  תקופת  ומדי  נוספת,  ביטוח  לתקופת  הספק  ביטוחי  תוקף  חידוש  בגין  מעודכן 

ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד   הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

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

וההתחייבויות  ולקיילערוך    הספק   על כן   9.8 הביטוחים  שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  ם  

מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים  הדרושים ו/או הנדרשים לשם  

חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או  ביטוח  ככל שרלוונטי,  לביטוח לאומי ו

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  חייב הספק לערוך  כן מת.  מזמיןהמובאים על ידי הספק לחצרי ה

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

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח   9.9

מנוע מלהעלות  היה ר כי יר ומאשמצהיהינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק 

 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.   ם המזמיןהמזמין ו/או מי מטעכל טענה כלפי 

 

ידי הספק   9.10 על  שיומצא  אישור עריכת הביטוח  לבדוק את  לא החובה,  אך  למזמין תהא הזכות, 

ורטים  כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים המפ

הביטוח  צאת  המבו.   עריכת  ההסכם  אישור  להוראות  ביצוע    ה הינבהתאם  לתחילת  תנאי 

השירותים ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את  

 הביטוחים להתחייבויות הספק על פי הסכם זה. 

 

מט  9.11 מי  ו/או  המזמין  את  פוטר  המזמיןהספק  אובד   עם  לכל  ו/או מאחריות  ל  ן  המובא  נזק  רכוש 

ו  המזמין  בגין  /לחצרי  וכן  השירותים,  מתן  לצורך  המשמש  עקב  כאו  שייגרם  תוצאתי  אובדן  ל 

אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין  

ול  לא יח   אחריות בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מ  ם המזמיןו/או מי מטע

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא   9.12

או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג כי בידי  / הסכם זה ו

   שרות. קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף ההתק

 

ו/או חברות    המזמין הר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא  מוב 9.13

 .  למזמין   בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה
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 וסודיות אבטחה  .10

ו/או להביא    ב לשמורמתחיי  ספקה 10.1 ו/או למסור  להודיע  ו/או  ו/או להעביר  ולא לפרסם  בסודיות 

ר למתן השירות על פי הסכם זה ו/או  ו/או יגיע לידיו בקש דע אשר הגיע  לידיעת כל אדם כל מי

לפני תחילת ההתקשרות,   נתקבל  בין אם  או  בעקבותיו  נתקבל במהלך ההתקשרות   ובין אם 

 ומה. לאחר סי

לקת ביטחון באוניברסיטה, לפי בקשת האוניברסיטה, כל פרט לגבי  ח מסור לממתחייב ל  ספקה 10.2

לאוניברס מגיע  אשר  עובד  לשם  כל  ה השירותמתן  יטה  בנוסף,  כל    ספק.  את  לקיים  מתחייב 

כניסתו של עובד לשטחיה מכל  ההוראות שיימסרו לו ע"י הביטחון. האוניברסיטה רשאית למנוע  

 יחליפו בעובד אחר.   ספק, והרונה בדב תהיה כל תל  ספקי שלסיבה שהיא, מבל 

   יחסים בין הצדדים .11

יוצרים יחס  ביניהם לפי הסכם זה  ם כי היחסים  מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים וכל מי מטעמ 11.1

ים בלבד, והם אינם  המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירות  ספק בין האוניברסיטה ל 

   ד.יוצרים יחסי עובד ומעבי

 : ספק לבין עובדי ה ניברסיטה ובין הא   העדר קשר משפטי 11.2

ע"י   שיועסק  אדם  כל  כי  בין הצדדים מפורשות,  ומוסכם  ו/או בקשר ק הספמותנה  ובכל    ,  עמו, 

  בלבד, וכי בשום פנים ואופן לא ייחשב עובד ו/או   ספק הן, יהא עובד/נותן שירות של הנסיבות ש

יישא    ספקיא וההצורה ש  מי שקשור עמה באיזומועסק כאמור כעובד של האוניברסיטה ו/או כ

 בכל ההתחייבויות הנובעות מקשרי ההעסקה שבינו ובין מועסקיו.   

   .עסק על ידי האוניברסיטהאו בעקיפין, אדם שמוסיק במישרין הספק לא יע

 קיזוז  .12

מ  12.1 המגיע  תשלום  מכל  לקזז  רשאית  תהיה  להאוניברסיטה  לה    ספק מנה  מגיע  אשר  סכום  כל 

 . ספקמה

האוניברסיטה    בטרם 12.2 בתעשה  לזשימוש  האוניברסיטה  תיתן  זה,  סעיף  לפי  לקיזוז  ספק  כותה 

 קיזוז.   כוונתה לערוך הודעה בכתב, חמישה עשר יום מראש בדבר 

 ם ופקיעתו ביטול ההסכ .13

 : האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום במקרים הבאים

יקי 13.1 לא  האם  דעתספקים  שיקול  לפי  האוניברסיטה,  לדעת  והבלעדי  ,  המוחלט  איזו    –ה 

הציוד המבוקש ובין    ספקת התחייבויות שע"פ הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באהמ

טרם  ול  אם  בכך,  בתו החל  ההפרה  את  יתקן  ידי    15ך  א  על  כך  על  שהותרה  מיום  יום 

 האוניברסיטה. 

 אה נוספת.  ותרה על ידי האוניברסיטה בעבר, ללא כל התריחזור על הפרה לגביה ה  ספקאם ה 13.2
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את ההסכם הפרה יסודית, תהיה האוניברסיטה    ספקהפר הלעיל,    13.1יף  ע אמור בסלמרות ה  13.3

להפסיק את ההתקש  לרשאית  בהודעה  מר   ספקרות  כל התראה  את ההסכם  ללא  ולבטל  אש 

 ם זה או על פי כל דין.  וזאת מבלי לגרוע מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכ

ה 13.4 כי  ספקנוכח  ל   לדעת  כי  אפשרות  יוכל  קיימת  מכל  לא  מקצתן  או  כולן  בהתחייבויותיו  עמוד 

ב,  כך מיד בעל פה ובכת  או, יודיע עלובין אם ל   מתחםהבהפעלת  סיבה שהיא, בין אם התחיל  

ה הודיע  את   ספק לאוניברסיטה.  להפסיק  דעתה  שיקול  לפי  האוניברסיטה  רשאית    כאמור, 

 או חלק ממנה לאלתר.    ספקההתקשרות עם ה

כן תהיה האוניברס כמ 13.5 הי יטה רשאו  בכל עת להפסיק ההתקשרות עם  זה    ספקת  עפ"י הסכם 

צון מהציוד  עתה, לא תהיה שבעת רלפי שיקול ד  לפני תום תקופת ההסכם, אם האוניברסיטה,

יום    60עה של  הוד   ספק או מטעם סביר אחר, ובלבד שניתנה ל  הספקוהשירות המסופקים ע"י  

 מראש. 

הסכ 13.6 ביטול  של  מקרה  הבכל  מתחייב  זה  השירותמבהמשיך  ל  ספקם  להשלמת    תן  עד  וזאת 

 התחייבויותיו עפ"י הזמנות קיימות.  

עם   13.7 ההתקשרות  מקצ  , הספקהופסקה  או  שהיא,  כולה  סיבה  מכל  האוניברסיטה  תה,  רשאית 

טענות ו/או תביעות ו/או  לא יהיו כל    ספקלהתקשר בהסכם למתן השירות עם כל גורם אחר, ול

 דרישות בעניין. 

ביןמו 13.8 ומוסכם בזה  יותר    הצדדים  תנה  זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד או  כי הסכם 

 מבין האירועים המפורטים להלן: 

כונס    אם א  קבוע  ימונה  או  זמני  לנכסים  או קבוע  זמני  יבוטל    ספקאו מפרק  לא  ומינויו 

 יום.   30בתוך 

 נאמן לנכסיו. ס להליכי פירוק או אם יפשוט רגל או ימונה או יכנ  ספקאם יפורק ה ב

 או מי ממנהליו בעבירה שיש עמה קלון.  ק ספרשע ה אם יו ג

 יום.  30על הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה  ספקאם ה ד 

ו/או העסיק  הסב את ההסכם   הספק ם  א ה  משנה בביצוע    קבלן , כולו או מקצתו, לאחר, 

 סיטה מראש ובכתב.  העבודה, בלי הסכמת האוניבר

לעיל לא יהיו למקבלי הנכסים    13.8  ף ים בסעים כי במקרים המפורטמותנה ומוסכם בין הצדדי 13.9

שיו  ו/או ליורספק  ק של היו ו/או למפרו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכס  ספקשל ה

 ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם, זכות כלשהי להמשך ההסכם.  

זכאי לכל    קספ היה הכל סיבה שהיא, לא יביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מעם   13.10

 פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול. 

 פיצויים מוסכמים  .14

  אספקה ה והתאמת תכולת ה ספקלמועדי הביצוע והאהתחייבויותיו, בקשר  את    ספק ילא הלא מ 14.1

ופיצלדרישות המכרז, או בקשר למועדי התקנ "אמנת שירות  בין היתר כמפורט בסעיף  ויים  ה 

זכאיתמוסכמים" להלן ל  ,  ובלבד שתינתן  לפיצוי מוסכם,    7התראה בכתב    ספקהאוניברסיטה 

 זכות זו.  ימים בטרם תממש האוניברסיטה

   SLA -וסכמיםנת שירות ופיצויים מ אמ 14.2
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 . המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו ספקאמנת השירות היא כלי בידי ה א 

,  ספקהיות לאורי עדיפלהגדרת מדיניות וסד,  האוניברסיטהאמנת השירות היא כלי בידי   ב

 בקיום הגדרות אלה.   ספקתחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על ה

 .    SLA -עמידה ביעדי ה  חיצוני לא יחשבו כאי תוצאה מגורם תקלות אשר נגרמות כ ג

השרות וברמות השירות  לא יעמוד בדרישות איכות    ספק במקרה שה  –פיצויים מוסכמים   ד 

פרזלמכ  1בנספח  המוגדרות   כנגדו  יופעלו  בטבלה  מיצויים  ,  כמופיע  המופיעה  וסכמים 

 . 1בנספח 

האוניברסיטה   ה  ידי  על  מוסכמים  פיצויים  קייע  –מימוש  של  בדרך  מחשבונית  שה  יזוז 

ה ואישור של  הנציג האחראי מטעם האוניברסיטה או בדרך של חילוט ערבות, או  בחתימ

 . , לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה ך אחרתבכל דר

 פק סבויות ה ערבות למילוי התחיי   .15

של ה 15.1 מילוי התחייבויותיו  ה  ספקלהבטחת  בזה  מוסר  זה,  ערבות    ספקבהסכם  לאוניברסיטה, 

הרצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, על    א' 2בנספח ת לפי הנוסח  אית אוטונומי בנק

  15-יפורסם ב  2022ר  מדד חודש פברוא  ,הכללי לצרכןם  צמודה למדד המחירי  ₪  15,000סך  

בתוקף    הערבות   . 2022במרץ   לאחר   60עד  תהיה  של    יום  ובמקרה  ההסכם  תקופת  גמר 

 בות בהתאם. תוארך הער –ההסכם  הארכת תקופת 

אחרת שלא תוקנה לאחר משלוח התראה,  ודית של ההסכם או הפרה  וסכם כי בגין הפרה יסמ 15.2

ומוסכם מראש,    לאוניברסיטה   ספקישלם ה מוערך  ללא  " ש  15,000בסך  פיצוי  נזק,ח    הוכחת 

רעון בפועל,  י המחירים הכללי לצרכן מיום חתימת ההסכם ועד לפרשי הצמדה למדד  ירוף הפבצ

פה כלשהיא לה תהא זכאית מכח הדין או  של האוניברסיטה לתרו  גוע בכל זכותוזאת מבלי לפ

ל מתוך  וסכם האמור לעיסכום הפיצוי המ  מכח ההסכם. האוניברסיטה תהא רשאית לגבות את 

 . עתההערבות, לפי שיקול ד 

לליות הזכות הניתנת לאוניברסיטה, כמפורט לעיל, תהא האוניברסיטה  ומבלי לגרוע מכ  בנוסף 15.3

ל מקרה שיגרמו לה לפי שיקול דעתה המוחלט  ולה, או חלק ממנה, בכ ממש הערבות כזכאית ל

מי אי  או  עקב הפרה  נזק  או  איזה מהתוהבלעדי הפסד  וכן בכל מקרה    ספק חייבויות הלוי של 

 זה.   פי הוראות הסכם ממנו על ים שיגיעו לה כספ

דמי   15.4 ההפסדים,  כל  את  לכסות  כדי  הערבות  בסכום  יהיה  לא  אם  כי  הפיצוי מוסכם  ים  הנזק, 

והתשלומי מההמוסכמים  לאוניברסיטה  שיגיעו  האחרים  ה  ספקם  את    ספק יהיה  לשלם  חייב 

יהא   ולא  החסר  לפהסכום  הערבות  ויתיבהצגת  משום  הסכורעון  על  האוניברסיטה  מצד  ם  ור 

 ית תשלומו. משום הסכמה לדחי חסר או ה

ם ולמסור  להשלי  ספקב ההיה והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות, כולה או חלקה, מתחיי 15.5

 , מיד עם דרישה ראשונה, ערבות נוספת בגובה הסכום שמומש ובאותו נוסח. לאוניברסיטה
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 עניינים ואיסור ניגוד  עיבודווש ת הסכם  איסור העבר .16

ו/או לשעבדן, לא יהא רשאי להעביר  ויותיו עפ"י הסכן את זכמשכ לא יהא רשאי ל  הספק 16.1 ם זה 

ו/או מאת זכויותיו או חובותיו  על פי ה ם, לא יהא רשאי לשתף  י מהן לאחר ו/או לאחריהסכם 

בזכויותיו    ת לאחרים להשתמשאחר ו/או אחרים בזכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יהא רשאי להרשו

את בין שהעברה, שיתוף ו/או רשות  או בלעדיו, כל זמו יחד  עי  "י הסכם זו, או כל חלק מהן,שעפ

וגבלת, אלא אם כן,  ל ובין שיהיו לתקופה מ היו בדרך כל אלו יהיו בתמורה ובין ללא תמורה, בין ש

 יקבל את הסכמת האוניברסיטה לכך בכתב ומראש. 

  כל אדם   או   (, שותפיו )אם הוא שותפות(,ו )אם הוא חברה א, בעלי מניות ב הספק מצהיר כי הו 16.2

אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות, אינם    או תאגיד הקשור 

במישרין או בעקיפין עם האוניברסיטה או עם מי שנותן  עסקי או בכל קשר אחר,  שורים בקשר  ק

יש  אשר  לאוניברסיטה,  ניגוד    שירותים  משום  שעלול  בו  איזו  עניינים  לקיים  לספק  להפריע 

 על פי דין.    על פי החוזה או בויותיו חיימהת

במ 16.3 אותו  להעמיד  העלול  עניין  כל  על  לאוניברסיטה  יודיע  ניגודהספק  של  כאמור.    צב  עניינים 

של ספק או מחלוקת יובא הנושא להכרעת ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה   במקרה

פק כל תקופת  ו את הסחיב ימשיכו ויות נספח ג' למכרז  הסר ספק, הורא  למען  ב את הספק. תחיי

   . קשרות ההת

 כוח עליון  .17

או אף ת 17.1 בהן תצומצם  נסיבות שונות  יתכנו  כי  פעילות ידוע לספק  כגון מגפה,    ופסק  הקמפוס, 

ע.  טב  פגעי תית, רעידת אדמה או  פעילות מלחמסגרים, הגבלות תנועה,  ורונה או דומה לה,  ק

נסי  כי  יחשמובהר  לא  אלו  ההסבות  את  המאיין  עליון  כוח  טענ  והספק  כם  בו  בכל  יבוא  ה  לא 

ים  להגיע להסדר  זה. עם זאת, מובהר כי בקרות נסיבות כאמור  האוניברסיטה תשתדלן  ילעני 

צוי כלשהו  יבכל מקרה מובהר כי בנסיבות כאמור לא יהיה הספק זכאי לפ   , אךנאותים עם הספק

 סכם.  צמצום או בטיול ההבגין השעיית 

ל 17.2 בסעיף מבלי  האמור  אחר  דבר  בכל  האונ  גרוע  רזה  תהיה   פי  יברסיטה  על  עת,  בכל  שאית 

ל להקפאה  או  מיידי  לביטול  להביא  הבלעדי,  דעתה  מוגבל שיקול  היקף  תקופה  להקטנת  או  ת 

  שרות של ההסכם, בשל נסיבות של כח עליון, לרבות מלחמה, מזג אויר, אסון טבע, אסון ההתק

,  COVID-19הקורונה  ם נגיף  ערים ו/או מגבלות שיוטלו בקשר  או בעקבות סגלאומי, מגיפה, ו/

האונ תחוייב  לא  כזה  ובמקרה  באלה,  וכיוצא  סוג  מכל  חירום  מצב  על  בקיהכרזה  ום   יברסיטה 

ו/או בתשלום    ההתקשרות, כולה או  ו/או בדמי ביטול  ולא תחוייב בפיצוי  חלקה לפי החלטתה, 

ו/או מי  רסיטה   בדרישה ו/או תביעה כלפי האוני כל טענה ו/או תעמוד  ולספק  לא   כלשהו לספק , 

 . למעט תשלום החלק היחסי בלבד המגיע לו בהתאם לשירות שניתן מטעמה,  

 



 6/22מכרז מס':   

 פואה בצפת רבקמפוס הפקולטה ל הפעלת מתחם מכירה של מזון ושתייה 

 הפקולטה לרפואה בצפת 
 

 המציע   חתימת
 מת התאגיד( חות בצירוף ורשי החתימה של המציע מל ידי )בתאגיד: ע

 

 36עמוד 
 

 הודעות  .18

הו  שיבקש כל  לזה  דעה,  זה  למסור  הצדדים  לכתובת    ו  רשום  בדואר  שתשלח  או  לידיהם  תימסר 

 לוחה. שעות מעת מש 72ה לתעודתה בתום ותחשב כאילו הגיע במבוא להסכםהרשומה 

 סמכות השיפוט  .19

נה שעילתה במכרז זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז  דית לדון בתובעוט הבלעשיפ סמכות ה

   .המרכז

 ם שינוי בהסכ .20

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

 כתובות הצדדים  .21

 זה. פורט בראש הסכם כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמ

 

 הצדדים על החתום:  ולראיה באו 

 

 

___________                              _________                        ____________________ 

 הספק                                                                                האוניברסיטה                    
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 א' 2נספח 

 נוסח ערבות ביצוע 

רש למסור ערבות  כרז ייד בות ביצוע. רק המציע שיזכה במבשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ער
 זה. פח נוסח נסבנקאית ב

 ____ ___תאריך: _____    

 לכבוד 

 אוניברסיטת בר אילן 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר ________  

הספק"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות  ___________ )להלן: "על פי בקשת _________ . 1
ולא ניתנת לביטול בקשר להבלתי חוזרת, בלתי תל  מזון  של  עלת מתחם מכירה  להפסכם  ויה 

לתשלום כל    ,6/22שנחתם בעקבות מכרז מספר    פת, ה לרפואה בצלטפוס הפקובקמ  ושתייה
)  15,000של  סכום, עד לסך כולל   חדשים( )להלן: "סכום הקרן"(,    שקלים   פים אל  חמשת ש"ח 

ן,  חישוב המפורט שלהלן )סכום הקרפי ה   בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כהגדרתו להלן(, על 
בות", שתדרשו מאת  הער  ה להלן: "סכום (, יכונלהלןגדרתו  פת הפרשי הצמדה למדד )כהבתוס

 הספק.  

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה:    . 2

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

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

___,  המ  -הבסיסי"    "המדד . 2.3  שנת   ,__ חודש  בגין  בחודש__   __ ביום  שפורסם  דד 
 העומד על ___ נקודות )בסיס ______(*.  

המדד  עד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר, כי המדד החדש גבוה מאם במו 
סיסי  הבלמדד    רש בין המדד החדש יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפ   י, הבסיס 

לתשלובסכו הנדרש  ביצוע  ם  במועד  אם  הבסיסי.  במדד  ומחולק  זה,  ערבות  כתב  פי  על  ם 
רר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי נשלם  תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יתב

 לכם את סכום הקרן. 

ידיכם, עד לסכם  נו מתחייביא . 3 על  לכם כל סכום שיידרש    ה( )שבע  7ום הערבות, בתוך  לשלם 
שונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי  ם דרישתכם הראימים מיו

נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם  שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה  
כלשהו  באופן  להוכיחה  שיה או  ובלי  מ   יה,  בדיעבד,  או  מראש  הסכום,  את  לדרוש  את  עליכם 

 הספק.  משפטי נגד ך ח בהליהספק, או לפתו

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

  הערבות בפעם אחת, תישאר  ות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה  רבעל סכום הע 
 ערבות הבלתי ממומשת.  י יתרת סכום ה תוקפה לגבב

ת . 5 זה  מועד  לאחר  בכלל.  ועד   ___________ ליום    עד  בתוקפה  תישאר  זו  היה  ערבות 
 הערבות בטלה ומבוטלת.   

              .שהיא צורה כלב להסבה או  להעברה ניתנת אינה זו  .          ערבות 6

 בכבוד רב,                                                                                     

   
 ___________________ 

 ערב[ ]שם וכתובת הבנק ה                          
 

 * המדד הידוע במועד הודעת הזכייה לזוכה במכרז. 
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 ב' 2נספח 

 ים וחעריכת ביט אישור 

 ה( למילוי חברת הביטוח לאחר הודעה על זכיי 
 אין למלא את אישור הביטוחים בשולי העמוד,  לחתום רק ש מכרז יבהגשת ההצעה ל

 

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

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה  המבוטח  מבקש האישור 

  שם: שם:

 נדל"ן☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

 _____ אחר: _☐
 

 

 ר משכי☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 אחר: ______ ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען: מען:

 
 סוג הביטוח 

 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 
 

מספר  
 הפוליסה

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה

תאריך  
 תחילה

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 בתוקף  יסויים נוספיםכ

 יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום 

 רכוש 
 

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

 ושוד
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 
 ראשוניות  328

       
       
       

 קבלני משנה קבלנים ו 307 ₪   4,000,000     צד ג'
כיסוי לתביעות   315

 המל"ל 
מבוטח נוסף בגין   321

מעשי ו/או מחדלי 
מבקש   –המבוטח 
 האישור

מבקש האישור   322
 מוגדר כצד ג'  

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות  328
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 
 

מבוטח נוסף היה   319 ₪   20,000,000     אחריות מעבידים 
דם של מי  וייחשב כמעבי

מבקש   –די המבוטח מעוב
 האישור

 ראשוניות  328
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 
 

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

 חודשים
תאריך רטרואקטיבי:  

 ____________ 
ויתור על תחלוף   309
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 ישור לטובת מבקש הא
 

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

041 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

יום לאחר משלוח הודעה למבקש  30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 
 ימת האישור חת

 מבטח:ה 
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 חוברת ההצעה   -למכרז  3ספח נ
 

 חוברת ההצעה: הנחיות למילוי 

 יש למלא את החוברת ולהגישה כחלק מההצעה למכרז.  ❖

למלא ❖ בל  יש  יד  לבבכתב  או  להקליד  אין  קטן.  בגודל  לכתוב  ניתן  להשתדל  ד!  נא  לכתוב  הדפיס! 

 אופן קריא. ב

ההצע ❖ בחוברת  מקום  חבכל  נדרשת  שבו  מטעם  ה  החתימה  מורשה  לחתימת  היא  הכוונה  תימה, 

 המציע בצירוף חותמת המציע. 

 פי חוברת ההצעה הינם: סעי

 מציע. הים על הגוף המציע יידרש למלא את הפרט  -פרטים על המציע  (1

 תצהיר המציע (   3

 (   הצעת המחיר 4

       ההצעה. המסמכים שעל המציע לכלול במעטפת  טפירו -(   רשימת מסמכים 5

 הצהרות והתחייבות המציע 

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

ההוראות את  שהבנו  ולאחר  המכרז,  והמסמכי  התנאים  על  כ,  יחולו  ואשר  המכרז  על  שחלים  ללים 

לאונ ההתקשר הזוכה  בין  ואת  ה יברסיטות  את ההבהרות  ולאחר שקיבלנו  לקבל,  ההסברים שביקש,  נו 

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

 תנו. והדרישות הכלולים במסמכים אלה ובמחיר המפורט בהצע 

 . המכרז ת המפורטים במסמכי ירים כי אנו מקיימים את כל התנאים והדרישוהאנו מצ

דות הנדרשות והמתוארות במפרט, במסמכי המכרז  צע את כל העבובכפוף לזכייתו, המציע מתחייב לב 

 וההסכם. 

הבא:   י הינם:  הסעיפים החסויים בהצעת בנימוק   ,

  . 

 ידוע לי כי: 

על פי   פים בהצעתי, שהוגדרו כחסויים על ידי, וזאתיפייה גם בסע בסמכות ועדת המכרזים לאפשר צ .1

 . י הבלעד שיקול דעתה

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

 הזוכה. הגדרתי כחסויים בהצעתי, בהצעה 
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 פרטים על הגוף המציע  .3

 

  המציע מלא של שם   .א

 

  ( אגיד תת.ז, מספר המס' המס' המזהה ) . ב

 

  ק( )חברה, שותפות, עוס  התאגדות סוג  . ג

 

 ה של חברה, שותפות( : רם )במקשמות הבעלי .ד

 

 

 ם ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: המוסמכים לחתושמות  .ה

 

 

  שם המנהל הכללי  .ו

 

  קשר למכרז זה שם איש ה .ז

 

  )כולל מיקוד(   כתובת מלאה . ח

 

  טלפונים  . ט

 

  פקס  .י

 

  לקטרוני אכתובת דואר   .יא

 

 

 

 יל.ע אים שלהצהרות המציע בנוש אישור עו"ד המאשר את נכונות 

   

 ימה וחותמתחת שם מלא של עו"ד  תאריך
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  בהפעלת מתחם מכירה ניסיון המציע -( 1)ס"ק  9תנאי איכות סעיף תצהיר להוכחת  .4

 מזון ושתייה  של

 
שהוזהרתי כי עלי לומר את    _____  לאחראני הח"מ _____________________  ת.ז. ___________

 לקמן: ק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדועים בח וי/ה לעונשים הקבוהאמת וכי אהיה צפ

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

באמצעות    6/22 מכירה  מתחם  ה  מתחם להפעלת  בקמפוס  ושתייה  לרפומזון  בצפת אפקולטה  )להלן:    ה 

 "המכרז"(.  

וף"(,  "הג   –)להלן  בשם ________________________,    הצהיר זד[ הנני נותן/נת ת]במקרה של תאגי  

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

 תצהיר זה בשם הגוף. 

 . מזון ושתייה חם מכירה של המציע בעל ניסיון בהפעלת מת .1

 

               תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן  

________________ 

                               שם וחתימה[  ]        

 

 אישור 

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

   ___________________ ע_בישוב/עיר  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'  ידי  _______   על  צמו/ה 

י  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה  אישי,  ואחר_______ / המוכר/ת   לי  באופן   ______  ת.ז.

 אם לא ת/יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.   צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק

___________________       ____________________________    _          ________________ 

 ומספר רישיון עורך דין                                 תאריך חותמת      חתימת עוה"ד                 
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 הצעת המחיר  .5
 

 למכרז.  4מחירון אוניברסיטת בר אילן המוצג בנספח המציע יציע אחוז הנחה על 

 חירון. ההנחה הינו גורף לכל המוצרים המופיעים במ  ז אחו

 במחירון הינם בש"ח וכוללים מע"מ.  ופיעים המחירים המ

ובמידה שיחולו, לאחר מועד הגשת הצעתו,    לא תשתנה   הצעת המציע יחולו,  בכל מקרה, גם אם 

היצרן, שישינ עדכון מחירון  בין היתר, בשל  בעלויותויים שאינם בשליטתו של המציע,  המציע,    נוי 

 י חומרי גלם וכו'. רה, מחי ם הבאים: שכר עבוד ובכלל זה, באחד או יותר מן המרכיבי

לכלו המציע  הצעל  בחישוב  בכללותה,  ל  הפעילות  בביצוע  הנכללים  והוצאה  עלות  כל  המחיר  עת 

,  נות הנדרשים על פי חוק, הפעלת כוח האדם ותשלום שכרו וההוצאות הנלוותלרבות: קבלת רישיו

לע אגרוו הדרכות  מיסים,  ביגוד,  ביטוחים,  הובלה,  הבדים,  וכו'.  והיטלים  לא תכסה  סאוניבר ת  יטה 

 ה, שלא במסגרת הצעת המציע. סגרת מכרז זשום הוצאה הכרוכה במ

 

המוצג   אילן  בר  אוניברסיטת  מחירון  על  ההנחה  : %_________  למכרז  4בנספח  אחוז 

 אחוזים(.  ______ )ובמילים: ______________ 
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 רשימת מסמכים  .6

 ול במעטפת ההצעה: פירוט המסמכים שעל המציע לכל

 

 מסמךה מס"ד 
אם    ✓)סמן 

 צורף( 

1  
, נספח  4הסכם ונספחיו, נספח  - 2מפרט השירותים,  נספח  -1ספח כרז }כולל נמסמכי המ

 וחתומים כנדרש.  , כשהם מלאים {5
 

2  
-ו  ב'3, (2א')3(, 1) 'א3נספחים   –ונספחיו  3חוברת ההצעה מלאה וחתומה כנדרש )נספח 

 (. ג'3
 

3  

מורשה  ם הנוגע בדבר, או של תעודת עוסק שגיד ברשל תעודת רישום תא העתק צילומי 
 וצילום תעודת זהות.  המסים מרשות 

לומי של תעודת הרישום ברשם  הבהרה: מציע שהוא תאגיד רשום נדרש להמציא העתק צי 
 ה. התאגידים, ולא די בהמצאת תעודת עוסק מורש

 

  ילומי של אישור תקף על ניהול ספרים כדין. צהעתק   4

5  
-שנ"ב המכרזים, ת  ב לחוק חובת 2ישה כמשמעותו בסעיף א שליטת במקרה של עסק ב 

 ב הנ"ל. 2: אישור ותצהיר כנדרש בסעיף 1992
 

 

 

א כי המספר המזהה )מס' ח.פ. או מס' עוסק מורשה(  לתשומת לב: על המציע לווד 5.1

המוגשים המסמכים  לרב  בכל  המס  ומטעמו,  רשויות  אישורי  ההתאגדות,  תעודת  ת 

ר  ישור או הסבמה במספר המזהה, על המציע לצרף אאאין הת"ב, יהיה זהה. אם  וכיו

 מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה. 

מהמצ 5.2 לדרוש  רשאית  המכרזים  אלה  ועדת  על  חלופיים  או  נוספים  מסמכים  יע 

 הכרעה במכרז. םדרוש לה לש המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר
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 (  1')א 3 נספח 
 9761 – ו"התשל ,ציבוריים  גופים  עסקאות לחוק ב2 ףלסעי ם בהתא תצהיר 

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

 ר/ה בזה כדלקמן: יעשה כן, מצה האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא א

לצור  נת/ נותן  הנני[יחיד   של  במקרה] זה  איל  ך הגשת תצהיר  בר  אוניברסיטת  של  למכרז  ן שמספרו  הצעה 

 )להלן: "המכרז"(.   6/22

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

]למלא  __ת ___/משמש   הנני  בו מוסמך/במכרז  להתקשר  שק המב[,  תפקיד____  הנני  כי  מצהיר  אני  ת  . 

 . ם הגוףלתת תצהיר זה בש

"בעל המונחים  משמעות  זה  "ע  בתצהירי  וזיקה",  "הורשע"  בסעיף  -בירה",  כהגדרתם  ישראל"  ב  2"תושב 

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

 תם. וני מבין/ה א א

 הגוף הינו "תושב ישראל" . 

ו"בעל   הוהגוף  לא  אליו  א   סקפברשעו  הזיקה"  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  אדין  נעברו  יום  שר   31חרי 

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

 . 1991-א"וגנים(, תשנ )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים ה 

 או

  אחד , לפי  2002באוקטובר    31נעברו אחרי יום    ות אשר ו ביותר משתי עבירהגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשע

  כדין   שלא  העסקהר  )איסו  זרים   עובדים   חוק;  1987-או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, התשמ"ז

ה בשנה שקדמה למועד האחרון  תרונה לא הייאך ההרשעה האח   -  1991-"אתשנ(,  הוגנים   תנאים   והבטחת

 כרז. להגשת הצעות במ

       ותוכן תצהירי דלעיל אמת.         יחתימת זה שמי, להלן

 ____ ____________ 

                        [       וחתימה]שם                                                                                                             

 אישור

  ,____________ הח"מ,  בי אני  כי  מאשר/ת  ___עו"ד  ברחו_ום  במשרדי  בפני  הופיע/ה  ב  ______ 

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

ה להצהיר אמת וכי  /ו יו/ה כי עלידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתי

 פני. ב עליהם/ה חתו  הצהרתו נכונות  את אישר ה כן, שא ת/יע הקבועים בחוק אם לת/יהיה צפוי/ה לעונשים  
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 ( 2א')3 נספח 

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

 כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ם לא אעשה ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק איוכי אההאמת 

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

 : "המכרז"(.  להלן) 6/22

הגוף"(, "  –הלן  _____________, )לתצהיר זה בשם ___________  נתהנני נותן/  [די תאג  של  מקרהב] 

________/ משמש  הנני  בו ]למלאת  הנני  למכרז  הצעה  להגיש  המבקש[,  תפקיד  _____  כי  מצהיר  אני   .

 שם הגוף. מוסמך/ת לתת תצהיר זה ב 

 )במשבצת המתאימה X סמן( –מצהיר כי   הנני

  כויות(חוק שוויון ז  –לן  )לה  1998-כויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח זחוק שוויון  ל  9הוראות סעיף    

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

 לחילופין

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

  / (  יחיד  של)במקרה    בשמי  מצהיר   אני :  הגוףאצל  /אצלי   לפחות  בדים וע  100  עסקים שמובמקרה     )ב(

  הרווחה   העבודה   משרד   של  הכללי  הללמנ  לפנות   ת התחייבו  על (  תאגיד  של)במקרה    גוףה  בשם 

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

  ל נט  להטיל  כדי  בה  ששי   כאמור  הנחיה   תינתן   לא  ואולם ;  ליישומן  ר שבק   הנחיות  ת קבל  לשם   –  הצורך 

 ; זכויות ון שווי  לחוק)ה( 8 בסעיף  כהגדרתו דימ כבד

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

וף )במקרה של  גחיד( /בשם האני מצהיר בשמי )במקרה של י  –התחייב כאמור באותה פסקת משנה  

  לפי  גוףהחובות  /חובותיי   ליישום   הנחיות  ולהתקב  ם וא,  הגוףמן  /ממני  כנדרש  פנייה   נעשתה  כי (  תאגיד

 ; ליישומן  פעלהגוף /פעלתי שגם   הרי,  זכויות  שוויון   לחוק 9 ףסעי

  מנהל ל   זו  פסקה  לפי  שנמסר  מהתצהיר  העתק להעביר  הגוףהתחייבות  /התחייבותי  לע  מצהיראני    )ד(

 . שרות קההת עד ממו ימים  30 בתוך  ,החברתיים  והשירותים   הרווחה  העבודה  משרד לש הכללי
 

 עיל אמת.             ן תצהירי דלזה שמי, להלן חתימתי ותוכ 

 ________________ 

              ]שם וחתימה[                          

 אישור

   משרדי ________ הופיע/ה בפני ב _כי ביום _  הבז"ד,  מאשר/ת  עואני הח"מ, __________________,  

___     _______________________ ___  בכתובת מר/גב'    ,   _________ __________  בישוב 

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

הקב  לעונשים  צפוי/ה  ת/יהיה  וכי  אמת  להצהיר  אעליו/ה  בחוק  כן,    ם ועים  ת/יעשה    נכונות   את  אישר לא 

 בפני. עליהם/ה חתו הצהרתו
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 ' ב 3 נספח 

 הצהרה על אי ניגוד עניינים במכרז ובהסכם 

  נוסח לתאגיד: 

_____ כי אני,  ובשמו,  הספק  מטעם  בזה  מצהיר  מ.ז.____________,  ידיעתי ___,  בעלי  למיטב    הספק, 

שא משרה בו, או כל אדם או תאגיד  ובו, נ  ותפות(, בעל שליטה מניות בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא ש 

/ אינם קשו  הקשור אליו, )נא  רים  במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: קשורים 

המיותר( את  מעסיק  למחוק  קשרי  משפחתי,  קשר  עסקי,  קשר  מועסק  -בקשר  בכל  או  אאו  במישרין  חר, 

ים בקשר  ניגוד עניינ וניברסיטה, באופן שעלול  ליצור   אותים ל ו עם מי שנותן שירבעקיפין, עם האוניברסיטה א

   לקיום איזו מהתחייבויות הספק על פי החוזה או על פי דין. 

רה כזה יוכרע  קם כאמור. במ יע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד ענייניהספק יוד

  חלטתה.ספק יפעל בהתאם לההאוניברסיטה וה  הדבר על ידי 

  נוסח לאדם פרטי: 

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

עם מי    ניברסיטה אומועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האו-פחתי, קשרי מעסיקעסקי, מש

ש באופן  לאוניברסיטה,  שירותים  ניגו שנותן  ליצור   ענייעלול   איזו נד  לקיום  בקשר  פי   מהתחייבויותי  ים  על 

   ה או על פי דין. החוז

  ם(:פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנ 

  

   פרטי הגורם בספק / גורם קשור

  )חב' קשורה / בעל תפקיד וכו'(

 מקבל השירות / הגורם   ם פרטי הגור

  הקשור באוניברסיטה 

  וכו'( אישי   /אופי הקשר )עסקי  

      

      

      

  

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

ין העלול להעמיד אותי במצב  יטה על כל ענלאוניברסיטה, ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסי

  ותי.טתה תחייב א האוניברסיטה והחל   ע הדבר על ידירזה יוכ ים כאמור. במקרה כשל ניגוד עניינ
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  :ד במצב של ניגוד ענייניםהספק נותן שירותים לגופים אחרים העלולים להעמי הצהרה זו  נכון למועד

  ' ההתקשרותתק  תיאור השירותים המסופקים   שם הלקוח   

1.         

2.         

3.         

  

  יברסיטה. רות עם האוניב את הספק במהלך כל תקופת ההתקש יפה ותחייבות  זו תהיה תקהצהרה והתח

  

  מיידי אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כל שינויי בהצהרתי זו, באופן

  

      

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

 ( 0162"ו תשע  25' מס)תיקון  1992-ו" שנתה, זיםהמכר חובת לחוק  ג2 לסעיף בהתאם תצהיר
 בינוני  או קטן, ירזע עסק

 

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

 אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:   אם בחוק אם להאמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועי

  6/22אילן שמספרו    ניברסיטת ברזה לצורך הגשת הצעה למכרז של או   רתצהי   תנ/נותן   הנני[  יחיד  של  במקרה]

 )להלן: "המכרז"(.  

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

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

 לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

כהגדרתם  בינוני  או  קטן,  זעיר   עסק"   המונחים   משמעות  זה  יבתצהיר    ת חוב   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  עסקאותה   שמחזור  או  עובדים   חמישה  עד  מעסיק  אני   –  "ר יזע  עסק"

 ; חדשים  שקלים 

 לחילופין

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

  שבהגדרה   התנאים   אחד  ביגל  קיים מת  ולא,  חדשים   לים שק  מיליון  20  על  עולה  אינו   אך  חדשים   שקלים 

 "; זעיר עסק"

 ןלחילופי

  מיליון   20  על  עולה   ישלהעסקאות השנתי    שמחזור   או עובדים    100-ל  21בין    מעסיק   אני  –  "בינוני"עסק  

  שבהגדרה   התנאים   אחד  לגבי   תקיים מ  ולא,  חדשים   שקלים   מיליון  100  על  עולה  אינו  אך   חדשים   שקלים 

 ; " קטן"עסק  או "זעיר"עסק 

 ילופיןלח

  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  שקלים 

  

 ימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             ת שמי, להלן ח זה 

 ______________ 

ימה[  ת]שם וח         

 אישור

____ הח"מ,  מאשר/ת  עו___,  ___________ אני  ב  בזה"ד,  בפני  הופיע/ה  ביום:__________     משרדי כי 

שזיה:____בכתובת  מר/גב':_____________  בישוב:_________,  ה/תה  ______________________ 

יו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  תשהזהר  אופן אישי, ואחרי על ידי ת.ז: _____________ / המוכר/ת לי ב   עצמו/ה 

 בפני.  עליה חתם/ה ו הצהרתו  נכונות  את  אישרה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, יהיה צפוי/ /וכי ת 
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 4נספח 

 נפרדאקסל  כקובץמצורף  – רסיטת בר אילןבמחירון אוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6/22מכרז מס':   

 פואה בצפת רבקמפוס הפקולטה ל הפעלת מתחם מכירה של מזון ושתייה 

 הפקולטה לרפואה בצפת 
 

 המציע   חתימת
 מת התאגיד( חות בצירוף ורשי החתימה של המציע מל ידי )בתאגיד: ע

 

 51עמוד 
 

   5נספח 

 נוסף  צעמו רי נוחותו/או מוצ מזוןמחירון  -(2)ס"ק  9תנאי איכות סעיף להוכחת 

 

פירוט  להגיש  המציע  למוצ  על  מחיר  כולל  ידו,  על  שימכרו  נוספים  אלו.מוצרים                                                 רים 
ז ההצעה  את  מחייבת  והכל  עמציו  ידו  על  המוצעים  המוצרים  כל  את  לאישור    למכור  בכפוף 

 ה.  טניברסיהאו

יגיש הספק,    ,4נספח    -מעבר למחירון  הפריטים הנמכרים  ב את מגוון  במקרה בו מעוניין הספק להרחי
הפר רשימת  את  ומראש  בנספח  בכתב  כמפורט  מחיריהם  לרבות  המוצעת  לאישור  זהיטים   ,

 . ההאוניברסיט

   .כוללת מע"מ וצרים מלהצעת המחיר  

   .לעיל(  ה ניתן להוסיף טבלאות נוספות )בהתאם לטבל                  

 

 גודל/משקל  תיאור המוצר  שם המוצר 
  ל "ח כולמחיר בש

 מע"מ 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   


