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א .מבוא
.1

הזמנה להציע הצעות
.1.1

אוניברסיטת בר אילן (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת מציעים העומדים
בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה להצבה ,להפעלה ולתחזוקה של מכונות
אוטומטיות (להלן" :המכונות"" /המכונה") לממכר שתייה ומזון ,כמפורט במכרז
זה ובנספחיו.

.1.2

האוניברסיטה מעוניינת להתקשר עם ספק לצורך הצבת המכונות ,הפעלתן,
הכוללת אספקה סדירה של מוצרי מזון ושתייה למכונות ,ניהול המלאי ותחזוקה
שוטפת של המכונות .מחירי המוצרים שימכרו במכונות יהיו מפוקחים על ידי
האוניברסיטה.

.1.3

פירוט על המכונות ,המוצרים ועל מתן השירותים מופיע בנספח  - 1מפרט
השירותים.

.1.4

תמורת הצבת והפעלת המכונות הספק ישלם לאוניברסיטה דמי זיכיון קבועים
בשיעור של  ₪ 30,000לחודש או דמי זיכיון בשיעור אחוז ממחזור מכירותיו
השנתיים ולא פחות מ ,20% -לפי הגבוה מבינהם .המציע יציע בהצעתו אחוז
ממחזור מכירותיו השנתיים אשר לא יפחת מ .20% -חישוב אחוז ממחזור המכירות
יהיה שנתי ולא חודשי ,ואף לא יהיו התחשבנויות משנה לשנה.

.1.5

מן המחזור יחושב השווי הכספי של {הצעת אחוז מהמחזור בהתאם להצעת המציע
הזוכה במכרז} האחוזים (להלן" :השווי הכספי") .היה והשווי הכספי לשנה
מסוימת גבוה מהתמורה ששולמה בגין אותה שנה ,ישלם הספק את ההפרש בין שני
הסכומים תוך לא יאוחר מ –  14ימים מיום העברת דו"ח המחזור .במידה והשווי
הכספי יהיה נמוך מהתמורה ,תיוותר התמורה ששולמה בידי האוניברסיטה
במלואה.

.1.6

תקופת ההתקשרות היא ל( 5 -חמש) שנים מיום חתימת הסכם ההתקשרות.

.1.7

זכות ברירה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות :לאוניברסיטה שמורה הזכות,
אך לא החובה ,להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה
כל אחת ,בתנאים זהים או מיטיבים .סה"כ תקופת ההסכם יכולה להיות לתקופה
מצטברת של עד  7שנים.

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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.2

לוח זמנים למכרז
להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
תאריך

פעילות
מועד פרסום המכרז

31/7/2019

מועד אחרון לשאלות הבהרה

7/8/2019

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
תוקף ההצעה

 28/8/2019בשעה 12:00
28/11/2019

הערה :האוניברסיטה תהיה סגורה בין התאריכים ( 18-22/8כולל) בשל חופשה מרוכזת.

.3

שינויים
.3.1

כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות ,האוניברסיטה רשאית לערוך
שינויים והתאמות בתנאי המכרז וכן במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו,
ובכלל זה ,מבלי למעט ,לשנות את המועד למתן הבהרות ו/או את מועד סיור
הקבלנים (ככל שיתקיים) וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

.3.2

הודעה בדבר שינויים והתאמות כאמור תפורסם באופן שפורסם המכרז או באתר
האינטרנט של האוניברסיטה ,לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה .על כל מציע
לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האוניברסיטה ( ,)www.biu.ac.ilתחת
לשונית "מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים" ואיתור מספר המכרז.

.3.3

למציע לא תהיה כל טענה ותביעה כי לא קיבל או לא ידע אודות הודעה כלשהי
שפורסמה כאמור בסעיף  3.2לעיל.

.3.4

הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז .המציע יחתום באמצעות
מורשי החתימה מטעמו על כל הודעה כאמור ויצרף אותה להצעתו כחלק ממסמכי
המכרז.

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

עמוד 3

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

.4

נספחים
הנספחים למכרז זה ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,הם:
.4.1

נספח 1

–

מפרט השירותים;

.4.2

נספח 1א'

–

מיקומי המכונות האוטומטיות באוניברסיטה;

.4.3

נספח 1ב'

–

מוצרים ומחירי מכירה מרביים למוצרים;

.4.4

נספח 2

–

הסכם התקשרות;

.4.5

נספח 3

–

חוברת ההצעה;

.4.6

נספח 3א'

–

אישור רו"ח או יועץ מס מורשה על מחזור כספי של המציע;

.4.7

נספח 3ב'(– )1

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
;1976

.4.8

נספח 3ב'(– )2

תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-

.4.9

נספח 3ג'

–

הצהרה על קיום /אי קיום קשרים עם נותני שירותים
אחרים לאוניברסיטה;

.4.10

נספח 3ד'

–

תצהיר בהתאם לסעיף 2ג' לחוק חובת המכרזים,

;1976

התשנ"ו( 1992-תיקון מס'  25תשע"ו ;)2016

חתימת המציע
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ב.

תנאי הסף
.5

כללי
.5.1

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים
המפורטים בפרק זה להלן .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים
להלן  -יפסלו.

.6

.5.2

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו .קיום תנאי סף
בתאגיד קשור בארגון של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה
בתנאי הסף.

.5.3

אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.

תנאי סף כלליים
.6.1

המציע הינו גוף משפטי מאוגד בישראל ,הרשום ברשם הנוגע בדבר (כגון :רשם
החברות ,רשם השותפויות) ,או עוסק מורשה.

.6.2

המציע מחזיק באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו,1976-
כשהם תקפים( :א) אישור תקף על ניהול ספרים כדין; (ב) תצהירים בהתאם לסעיף
2ב ולסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בנוסח תואם לנדרש
בנספחי 3ב'( )1ו3 -ב'(.)2

.7

תנאי סף מקצועיים
.7.1

למציע ניסיון של ( 3שלוש) השנים הקלנדריות  2017 ,2016ו 2018 -לפחות (להלן:
"התקופה הקובעת") בהצבה ,בהפעלה ובתחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר
שתייה ומזון ,כמוגדר במכרז ,בהתאם לתנאים המצטברים הבאים:
.7.1.1

המציע הציב ,הפעיל ותחזק מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון ל-
( 3שלושה) לקוחות (מזמין שירותים – להלן "לקוח") לפחות ,במהלך
התקופה הקובעת ,אך לפחות לקוח אחד בכל אחת מהשנים הקלנדריות
 2017 ,2016ו.2018 -

.7.1.2

.7.2

כמות המכונות המינימאלית ,לכל לקוח שהוצג בסעיף  7.1.1הינה 20
מכונות.

למציע היקף מחזור כספי שנתי מהפעלת מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ו/או
מזון של ( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מהשנים  2017ו.2018 -

.7.3

בידי המציע רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח.1968-

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים ,לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף:
סעיף

תיאור דרישה
יחיד או תאגיד רשום
בישראל על פי דין.

6.1

ההוכחה
העתק תעודת רישום תאגיד ברשם הנוגע בדבר ,או
תעודת עוסק מורשה מרשות המסים.
הבהרה :מציע שהוא תאגיד רשום נדרש להמציא
העתק צילומי של תעודת הרישום ברשם התאגידים,
ולא די בהמצאת תעודת עוסק מורשה.
א .העתק צילומי של אישור תקף על ניהול ספרים
כדין[ .ככל שיזכה ,ימציא הספק אישור על ניכוי
מס לצורך תשלום התמורה].

6.2

אישורים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים תשל"ו-
.1976

ב.

7.1

ניסיון המציע.

פירוט ניסיון בנוסח התואם לנדרש בנספח  3סעיף .2

7.2

מחזור כספי שנתי.

אישור רו"ח או יועץ מס מורשה של המציע בנוסח
נספח 3א' למכרז.

7.3

רישיון עסק.

העתק של רישיון עסק ע"ש המציע תקף נכון ליום
הגשת ההצעות.

שני תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,1976-בנוסח נספחי 3ב'( )1ו3-ב'()2
למכרז זה ,ובחתימות מקור.

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

ההכרעה במכרז
.8

בחינת ההצעות למכרז
בחינת ההצעות במכרז תתנהל על פי השלבים הבאים:
.8.1

בשלב הראשון ,תבחן האוניברסיטה את עמידתם של המציעים בתנאי הסף
להשתתפות במכרז .מציע שעמד בתנאי הסף ,יעבור לשלב הבא.

.8.2

בשלב השני ,ידורגו המציעים שעמדו בתנאי הסף על פי מדדים של איכות (30%
מהציון הסופי 30 :נקודות מתוך  ,)100כמפורט בטבלת סעיפי האיכות בסעיף 9
להלן ויינתנו להם ציונים מתאימים .רק מציעים שצברו  18נקודות לפחות מתוך 30
נקודות ,יעברו לשלב הבא.

.8.3

בשלב השלישי ,ייפתחו הצעות המחיר של המציעים שצברו את הניקוד הנחוץ בשלב
השני .בשלב זה המציעים ידורגו על פי הצעת המחיר ( 70%מהציון הסופי70 :
נקודות מתוך  )100כמפורט בסעיף  10להלן ויינתנו להם ציונים מתאימים.

.8.4

שקלול ההצעות יחושב על בסיס סכימת מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בסעיפי
האיכות עם מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בסעיף המחיר .ההצעה בעלת הניקוד
הגבוה ביותר (חיבור ניקוד האיכות עם ניקוד המחיר) תהיה ההצעה הזוכה (בכפוף
לאישור וועדת המכרזים של האוניברסיטה).

.8.5

קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הראשונה בדירוג
ואחת מהן היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת
המכרזים ,תשנ"ב ,1992-והומצאו על כך בעת הגשת ההצעה אישור ותצהיר כנדרש
בסעיף 2ב הנ"ל ,תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז.

.8.6

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לצאת במכרז אחר
למתן השירות האמור ו/או לא לחתום על הסכם עם הזוכה בהתאם לשיקול דעתה,
לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבות.

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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.9

סעיפי האיכות  30 -נקודות
על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשים בסעיפי האיכות גם מעבר לנדרש בתנאי
הסף ,מאחר שלכל אחד מהם יינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל.

מס'

נקודות

תיאור
לקוחות נוספים
למציע אשר יציג לקוחות נוספים בהיקף המינימאלי הנדרש בסעיף 7.1
בתנאי הסף ( 20מכונות לפחות) במהלך התקופה הקובעת ,יינתן ניקוד
כדלהלן 1 :נקודה לכל לקוח נוסף ועד למקסימום של  5נקודות ל 5-לקוחות
נוספים.

5

הצבת מכונות שתייה ו/או מזון בקמפוס
"קמפוס" משמעו בסעיף זה ,מתחם רחב ידיים המשמש למטרה מוגדרת,
כגון ,קמפוס של אוניברסיטה ,קמפוס של מכללה ,קמפוס של בית חולים,
שבו התקיימה בזמן ביצוע העבודה פעילות שוטפת ומתמשכת שבה עובדים
בני אדם וכן מבקר בו מעת לעת ציבור בלתי מסוים השוהה במתחם ונע בו
ממקום למקום באופן חופשי ובלתי מבוקר.
לכל לקוח שיוצג אשר עונה על ההגדרה של קמפוס לעיל ,יינתנו למציע 5
נקודות ,עד למקסימום של  10נקודות ל 2-לקוחות.
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.3

אמצעי תשלום
במכונות

אם במכונות שיציב המציע באוניברסיטה קיימת אפשרות לתשלום דרך
אפליקציה במכשיר הסלולרי יינתנו למציע  3נקודות.

3

.4

חוות דעת
מלקוחות
המציע

חוות דעת של לקוחות המציע
המציע נדרש לפרט בחוברת ההצעה את פרטי הלקוחות להוכחת תנאי סף
סעיף  7.1ולקבלת ניקוד איכות לפי סעיפים  1ו 2-בטבלה זו ,ועוד לקוחות
(עד  20לקוחות) כפי העולה על דעתו.
לאוניברסיטה שיקול הדעת הבלעדי בקביעה האם ליצור קשר עם אחד
מהלקוחות המפורטים בהצעה או יותר .האוניברסיטה שומרת על זכותה
לפנות לאנשי קשר /לקוחות שלא צוינו בהצעה.
האוניברסיטה רשאית להביא בחשבון ניסיון קודם ,אם היה כזה ,במתן
שירותים דומים עבור האוניברסיטה.
במקרה שתילקח חוו"ד אחת ,עדיפות תינתן לקבלת חוו"ד של נציג
האוניברסיטה (במידה והוא לקוח של המציע).
במקרה בו יילקחו  2חוו"ד הכוללות חוו"ד של נציג האוניברסיטה ,ישוקלל
הציון על בסיס  60%לציון נציג האוניברסיטה ו  40%למוסר חוו"ד הנוסף.
הלקוח יתבקש לדרג את המציע תוך התייחסות למאפיינים הבאים ,כאשר
לכל אחד מהם משקל של עד  4נקודות:
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.1

ניסיון קודם
של המציע

.2

 שירותיות של המציע ונציגיו בשטח ,זמינותם ,מתן מענה מהיר לתקלות איכות המכונות ואיכות המוצרים בהן עמידה בתנאי ההסכם ובמחירים שנקבעו בוסה"כ

ציוני האיכות לסעיפים לעיל ידורגו באמצעות צוות מקצועי שימונה על ידי ועדת המכרזים.
חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

עמוד 8

30

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

 .10הצעת מחיר  70 -נקודות:
.10.1

המציע יציע בהצעתו דמי זיכיון בשיעור אחוז ממחזור מכירותיו השנתיים ולא
פחות מ.20% -

.10.2

השוואת הצעות המחיר תתבצע באופן הבא:
יחושב המשלים ל 100%-לאחוז המוצע ,ולמשלים יחושב ציון מחיר על פי הנוסחה
הבאה:
 * 70הצעת המחיר הזולה ביותר
הצעת המחיר הנבדקת

.10.3

=

ציון מחיר

ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון של  70( 100%נקודות) ולשאר ההצעות יינתנו
ציונים ביחס אליה.

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

עמוד 9

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

ד.

אופן התנהלות המכרז
 .11עיון במסמכי המכרז
.11.1

באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של
האוניברסיטה ,לצורך עיון ו/או הגשת המענה למכרז.
עיון חינם במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן ,בבניין
 ,408חדר  ,209בימים א' עד ה' בין השעות ( 09:00-13:00בתאום מראש בטלפון:
.)03-5318552

 .12הליך ההבהרות
.12.1

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

.12.2

החל מיום פרסום המכרז ועד ליום ו' באב תשע"ט ( )7.8.2019רשאי כל מציע לפנות
לאוניברסיטה בכתב באמצעות פקס  03-5318552או בדואר אלקטרוני
 michrazim.log@biu.ac.ilולהעלות כל בקשה להבהרה ,הסתייגות או שאלה
הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו .לאחר תאריך זה לא ניתן
להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות.

.12.3

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

.12.4

שאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ וורד בפורמט הבא בלבד:
מס"ד

עמוד

סעיף

שאלה

.12.5

יובהר ,שאין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות במסמכי המכרז
ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה ,דבר שעלול לגרום לפסילת ההצעה.

.12.6

לאוניברסיטה יהיה שיקול דעת מלא במתן התשובות.

.12.7

מסמך תשובות – (מענה לשאלות הבהרה) – בעקבות הליך ההבהרות (ומפגש
מציעים ,ככל שיתקיים) ,יוכן מסמך מסכם ,אשר ירכז את הפניות ,השאלות
וההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.

.12.8

מסמך ההבהרות יישלח בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לכל מי שרכש את מסמכי
המכרז וכן יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה וזאת מבלי לחשוף את זהות
הפונה .לאוניברסיטה יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפניה.

.12.9

באחריות המציעים לוודא את קבלת מסמך ההבהרות.

.12.10

מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ועל כל מציע ,לרבות
מציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות ,לצרפו למסמכי המכרז ,כשהוא חתום
על ידי המציע לאות אישור קריאתו.
חתימת המציע

(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

אולם ,מובהר כי המציע מחויב באמור במסמך ההבהרות ,בין אם חתם באמצעות
מורשי החתימה מטעמו על מסמך ההבהרות כאמור וצירפו להצעתו ,ובין אם לאו –
והאוניברסיטה תהיה רשאית לדרושו לחתום על מסמך ההבהרות ולצרפו להצעתו,
אף לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ,ככל שלא עשה כן בהצעתו.
 .13הוראות לגבי הכנת ההצעה
.13.1

למען הסר ספק" ,ההצעה" כוללת את כתב המכרז (ההזמנה להציע הצעות) ,חוברת
ההצעה (נספח  )3לרבות הצעת המחיר ,הסכם ההתקשרות (נספח  ,)2מפרט
השירותים (נספח  ,)1הנספחים והצרופות לכל אלה ,ההבהרות שנשלחות מעת לעת
למציעים על ידי האוניברסיטה ,וכן כל מסמך נוסף שעל המציע להמציא ,להגיש
ולמסור לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם הוכחת עמידת המציע
בתנאי הסף או לשם ניקודו בשלבי בחינת ההצעה והציון.

.13.2

ההצעה תמולא בשפה העברית או האנגלית בלבד.

.13.3

ההצעה תחתם על ידי המציע ,בכל עמוד ועמוד בחתימה מלאה או בראשי תיבות
(ובתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד).

.13.4

המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז ,תוך מתן דגש
מיוחד למילוי חוברת ההצעה המצורפת למכרז (כנספח  )3זה ולמילוי הצעת המחיר,
במלואן.
במקרה של סתירה בין חוברת ההצעה לבין גוף המכרז ,יפורשו המסמכים באופן
המקיים את מטרת המכרז.

.13.5

העדר נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה ,ו/או הסתייגות,
שינויים ,תוספות ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו – עלולים
לגרום לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעת האוניברסיטה

.13.6

מכל מקום ,אף אם המציע יוסיף ,יסתייג ,יחרוג ו/או ישנה כאמור ,והאוניברסיטה
תחליט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה  -אזי יחייב את הצדדים רק
אשר התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות ,הסתייגויות ,חריגות ושינויים.

.13.7

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

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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 .14הגשת ההצעה
.14.1

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יחידה ,ללא זיהוי חיצוני ,למעט שם המכרז
ומספר המכרז ,בשני עותקים; היינו ,יש להגיש את כל מסמכי המכרז לפי ההנחיות,
בעותק המלא והחתום במקור  +בהעתק צילומי .בנוסף ,יש לצרף תקליטור ( CDאו
 )DVDאו התקן זכרון נייד ( )Disk-on-keyובו סריקה בפורמט  PDFשל העותק
המלא והחתום במקור – הזהה לעותק המוגש.

.14.2

המעטפה תוגש לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום כ"ז באב תשע"ט
( )28.8.2019בשעה  12:00לתיבת המכרזים המוצבת בבניין הרכש ,מבנה מס' ,408
חדר  209באוניברסיטת בר אילן ברמת גן.

.14.3

על המעטפה יש לציין את מספר המכרז ואת שמו.

.14.4

הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציעים .ועדת המכרזים לא
תדון בהצעה אשר לא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות.
לא תותר הגשת הצעה במועד מאוחר למועד האחרון להגשת הצעות.

.14.5

לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות רכב לצורך הגשת
ההצעה.

.14.6

בשום מקרה אין להגיש הצעות בדואר אלקטרוני או בפקס.

.14.7

הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך ,שהמציע קרא את כלל מסמכי
המכרז ,הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

.14.8

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי
הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו ,לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים,
ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או
טעות ו/או אי התאמה.

.14.9

כל הצעה שתוגש תהא סופית ,בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,ולא ניתן יהיה
לשנותה ו/או לתקנה ,אלא אם נכתב אחרת במסמכי המכרז ו/או אם האוניברסיטה
אישרה כי נפלה טעות משמעותית במסמכים ,והיא תחייב את המציע לתקופה
כמפורט בהצעה.

.14.10

חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים ו/או הצעות עם מציעים
אחרים ו/או מי מהם ,ו/או לבוא בהסדרים עם מציע או מציעים פוטנציאלים
כאמור בנוגע למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב .יודגש שכל פעולה בניגוד
לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל.
האוניברסיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצעה בה קיים
לדעתה חשש לתאום פסול כאמור.

.14.11

האוניברסיטה רשאית לדחות הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה.
חתימת המציע

(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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.14.12

האוניברסיטה רשאית להחליט שלא לקבל אף הצעה ,או לקבל חלקים מהצעה ,או
לממשה בשלבים ,והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא ,אילוציה וצרכיה של
האוניברסיטה ,בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין .החליטה
האוניברסיטה לפעול כאמור לעיל ,לא תהיה למציעים ו/או למי מהם כל תביעה
ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי אדם ו/או גוף אחר הפועל
בשמה ו/או מטעמה ,ולחילופין ,המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת ההצעה
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

.14.13

האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,
והיא תהיה רשאית לבטל ו/או לצמצם ו/או להרחיב את היקף המכרז ו/או לפרסם
מכרז חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז  -וכן תהיה רשאית לפצל את המכרז
ולבחור יותר מזוכה אחד לביצוע העבודות/מתן השירותים על פי מכרז זה – והכל
לפי שיקול דעתה ,אילוציה וצרכיה של האוניברסיטה ,בכפוף להוראות מכרז זה
ובכפוף להוראות כל דין .החליטה האוניברסיטה לפעול כאמור לעיל ,לא תהיה
למציעים ו/או למי מהם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או
כלפי אדם ו/או גוף אחר הפועל בשמה ו/או מטעמה ,ולחילופין ,המציעים ו/או מי
מהם מוותרים בהגשת ההצעה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

 .15תוקף ההצעה
ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום  ,28.11.2019גם אם ועדת המכרזים בחרה בהצעה
.15.1
אחרת כהצעה הזוכה ,וזאת למקרה שבו המציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או
שההתקשרות החוזית איתו לא תכנס לתוקף מכל סיבה שהיא או תסתיים טרם
זמנה מכל סיבה שהיא.
בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה המיטבית הבאה
אחריה בתור כזוכה במכרז ,ובלבד שבמועד ההכרזה ממשיכים להתקיים במציע
הבא בתור תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז .כל תנאי המכרז
יחולו על בעל ההצעה הבאה .לא עמד המציע בעל ההצעה המיטבית הבאה בתנאים
הנדרשים או לא רצה להתקשר בהסכם על פי מכרז זה ,תהיה ועדת המכרזים
רשאית לפנות למציע הבא אחריו וכן הלאה.
.15.2

ועדת המכרזים רשאית להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ב 30 -יום
נוספים לפי שיקול דעתה.

חתימת המציע
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 .16חתימה על ההסכם
האוניברסיטה תזמין את הזוכה לחתום על ההסכם המצורף למכרז תוך  5ימים
.16.1
(חמישה ימי עבודה) ,מיום הודעת האוניברסיטה על כך ,או תוך זמן אחר שייקבע
על ידה.
.16.2

כתנאי לחתימת ההסכם על ידי האוניברסיטה ,יידרש הזוכה להמציא
לאוניברסיטה ,בתוך המועד שייקבע בהודעת הדרישה ,את כל המסמכים,
ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ,לרבות ערבות ביצוע ואישור תקף על
קיום ביטוחים.

.16.3

אי המצאת המסמכים ו/או אי חתימה על ההסכם בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה
הפרה של תנאי המכרז .במקרה כזה תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול
זכייתו של המציע במכרז ,וכן לחלט את הערבות שצורפה על ידי המציע להצעה
(ככל שנדרשה ערבות כזו) .כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה להיפרע
מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לה כתוצאה מההפרה.
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ה .כללי
 .17דרישה למידע נוסף או הבהרות
ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או
.17.1
בעל פה להצעה ,או השלמת מידע חסר ,המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות
המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז ,וכן לבצע כל
פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע
לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים .ההבהרות
יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
.17.2

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם,
אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת את
תכליתו של מכרז זה.

 .18הצעה מסויגת או מותנית
מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז.
האוניברסיטה תהיה רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או
מהתנאי ,מטעמים שיירשמו.
 .19הצעה תכסיסנית
הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא
הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו – תיפסל.
 .20פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם
האוניברסיטה כספק ציוד או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש
או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו .במקרה מעין זה תינתן למציע
זכות טיעון בכתב או בעל-פה לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית
בעניין .האוניברסיטה רואה בהגשת הצעה על ידי המציע ,הסכמה לתנאי זה.
 .21קניין האוניברסיטה במסמכים
הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל המסמכים המצורפים להסכם למכרז זה ,הן של
האוניברסיטה .המציע אינו רשאי להשתמש במסמכים אלו לשום מטרה אחרת מלבד עריכת
הצעה למכרז זה.
 .22עיון במסמכי המכרז
בהתאם לדין ,יש למציעים זכות עיון במסמכי ההצעה הזוכה .לכן ,במידה ומציע
.22.1
סבור כי ישנם חלקים חסויים בהצעתו אשר הוא מבקש כי לא יתאפשר כל עיון
בהם  -עליו לפרטם במסגרת מסמכי ההצעה ,וועדת המכרזים תשקול את בקשתו,
ואינה חייבת לקבלה .על המציע לקחת בחשבון כי במידה ויציין סעיפים חסויים
בהצעתו ,יימנע ממנו ,במסגרת זכות העיון לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות
המתחרות.
.22.2

למרות האמור בסעיף  22.1לעיל ,הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי.
חתימת המציע
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 .23פרסום תוצאות המכרז
האוניברסיטה שומרת הזכות לפרסם תוצאות המכרז ,שם הזוכה וסכום הזכייה באתר
המכרזים שלה .הגשת ההצעה מהווה הסכמה לפרסום זה.
 .24סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעלתה במכרז זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים
במחוז תל אביב.

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

עמוד 16

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

נספח  - 1מפרט השירותים
 .1מבוא
 .1.1אוניברסיטת בר אילן (להלן" :האוניברסיטה") מבקשת להציב ולהפעיל בתחום קמפוס
האוניברסיטה ברמת גן מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון לשרות הסטודנטים,
העובדים וציבור המבקרים ,במחירים מפוקחים.
 .1.2האוניברסיטה מעוניינת להתקשר עם ספק לצורך הצבת המכונות ,הפעלתן ,הכוללת
אספקה סדירה של מוצרי מזון ושתייה למכונות ,ניהול המלאי ותחזוקה שוטפת של
המכונות.
 .1.3האוניברסיטה תהיה רשאית להרחיב את הפעילות של הספק גם לקמפוסים נוספים שלה.
 .2המכונות
.2.1

באוניברסיטה יוצבו עד  50מכונות מסוגים שונים בהתאם לקביעת האוניברסיטה.
רשימת סוגי המכונות המוצבות כיום באוניברסיטה ומיקומן מפורטת בנספח  1א'.
האוניברסיטה אינה מתחייבת לכמות זו של מכונות ולא למיקומן או סוגן .האוניברסיטה
תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לספק ,במהלך תקופת ההתקשרות
ו/או תקופות האופציה ,להגדיל או להקטין את מספר המכונות המוצבות באוניברסיטה,
או להוסיף או לגרוע סוג/י מכונה/ות.
מיקומן המדויק של המכונות בקמפוס ייקבע על ידי האוניברסיטה ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי .כל עוד לא הורתה האוניברסיטה לספק אחרת ,הרי שמיקומן של המכונות ,סוגי
המכונות ומספרן יהיו לפי המפורט בנספח  1א'.
מגוון המוצרים שימכרו בפועל במכונות יתואם עם האוניברסיטה והיא רשאית לדרוש
לפי שיקול דעתה שינוי מגוון המוצרים מעת לעת.

.2.2

כל מציע רשאי לבקר בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן בתיאום מראש עם נציג
האוניברסיטה.

.2.3

שנת הייצור של המכונות יהיה לכל הפחות  .2014האוניברסיטה תוכל להחריג מכונות
ותיקות יותר – עד  20%מסך המכונות – משיקולים שלה ומנימוקים שיובאו לפני הזכיין.

.2.4

המכונות תירכשנה על ידי הספק ועל חשבונו .האוניברסיטה לא תשתתף בעלות רכישתן
ו/או החזקתן בכל צורה שהיא .המכונות תהיינה רכושו הבלעדי של הספק כולל כל
חלקיהן ואביזריהן.

.2.5

תכולת המכונות המינימאלית תהיה:
.2.5.1

למכונות השתייה הקרה 400 :פחיות /בקבוקים.

.2.5.2

למכונות לממכר חטיפים וממתקים 300 :יחידות.

.2.5.3

למכונות לממכר כריכים /עוגות 150 :יחידות.
חתימת המציע
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.2.6

האוניברסיטה תהא רשאית להורות בכתב לספק להוסיף או לצמצם את מספר המכונות
המוצבות בקמפוס ו/או להורות על שינוי מיקומן בקמפוס ו/או להחליפן ו/או לשנות את
סוג המוצרים במכונה (למשל משתייה לגלידות ,חטיפים ,כריכים וכו') ו/או להוסיף סוג
מוצרים חדש למכונות .הספק מתחייב לבצע את הנדרש תוך ( 5חמישה) ימי עבודה
ממועד קבלת הדרישה.

.2.7

שינויים שיתבקשו ע"י הספק יהיו על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה ולאחר
בחינת פרמטרים רלוונטיים לרבות שיקולים כלכליים ,תפעוליים והביקוש לשירות.

.2.8

הספק ידאג לכך שהמכונות לא יפעלו בשבתות ובמועדי ישראל ולא יעשה כל פעולה
תחזוקתית ,מילוי או ניקוי המכונות בזמנים אלה .ימי חול המועד יחשבו כמועדי ישראל
לעניין זה .פעילות בימי חול המועד תתאפשר באישור נציג האוניברסיטה ורב הקמפוס.

.2.9

המכונות תהיינה מתאימות להעמדה בשטח פתוח ובעלות יכולת קירור מתאימה על פי
דרישות משרד הבריאות.

.2.10

באפשרות הספק להפעיל את המכונות לממכר גלידות באמצעות קבלן משנה מטעמו רק
לאחר שיאושר על ידי האוניברסיטה מראש ובכתב .בכל מקרה ,האחריות במילוי
התחייבויות קבלן המשנה לפי הנדרש בהסכם ובמכרז זה ,חלה על הספק בלבד.

.2.11

לפחות  60%ממכונות השתייה הקרה יהיו עם חזית מזכוכית ( .)Glass Frontמכונות אלו
הינן חדישות ,בעלות יכולת חיווי על נפילת מוצר .במידה והמוצר לא מתקבל ,המכונה
מחזירה את הכסף או לא מחייבת .במיקומים חיצוניים לא יוצבו מכונות .Glass Front

.2.12

על המכונות יוצב בצורה בולטת לוח המחירים של המוצרים וכן שילוט שבו ירשמו שם
החברה ,כתובת ומספר טלפון לפניה במקרה של תקלה  /אי מתן עודף /מוצר פגום.

.2.13

אסורה הדבקה /נעיצה /תליית פרסומות /מודעות /שלטים על גבי כל המכונות .אם ימצא
פרסום מודבק על מכונה ,באחריות הספק להסירו באופן מידי.

.2.14

אין לקבע מכונה לקיר למטרת הצבת המכונה.

.2.15

מערכות תשלום ובקרה במכונות
.2.15.1

אמצעי תשלום במכונות  -המכונות יאפשרו תשלום באמצעי התשלום
הבאים:
 )1במזומן  -המכונות יקבלו את כל סוגי המטבעות ויכללו מנגנון מחזיר
עודף.
 )2כרטיסי אשראי של ויזה וישראכרט לפחות.
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.2.15.2

בזמן ביצוע התשלום ,המערכת תאפשר לבצע בדיקה בזמן אמת מול שרת
מרכזי לאימות פרטיו של הלקוח /הצרכן .באם הוא נמצא כשיר היא תאפשר
לו לסיים את פעולת הרכישה (מרגע העברת הכרטיס ועד מתן האישור) כ2- -
 5שניות .כל המידע יועבר לשרת מרכזי לצורך גיבוי ושמירת הנתונים ,כל
תשתיות המערכת יהיו מאובטחות ומוגנות על פי דרישות חברות האשראי.

.2.15.3

על המערכת להכיל פתרון בקרה ,שליטה וניטור מרחוק בזמן אמת על תשתית
סלולארית העומדת בתקנים הרלוונטיים ל ,GSM -ללא חיווט של כבלים או
קווי טלפון .עלויות התקשורת יהיו על חשבון הספק .מערכת הבקרה תספק
מידע לגבי מעקב תקלות ,כספים ,מלאי ומכירות.

.2.15.4

 – Back Officeהספק יספק שרת מרכזי זמין  24שעות אשר יאפשר גישה דרך
האינטרנט .כל הנתונים יגובו מידי יום ע"י מערכת גיבוי נפרדת .השרת
המרכזי יהיה מאובטח ברמה גבוהה ויאפשר כניסה לגורמים רלוונטיים על פי
הרשאות מוגדרות מראש.

.2.15.5

התראות
סוגי ההתראות הם:
)1

התראה על תקלות מכונה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות  SMSלטלפון
סלולארי.

 )2התראה על תקלת תקשורת בין המכונה לשרת.
 )3התראה על אי רכישה במכונה ספציפית למשך זמן מוגדר.
ההתראות ישלחו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות  SMSלטלפון סלולארי הן
לספק והן לנציג האוניברסיטה.
.2.15.6

דוחות מערכת – המערכת תאפשר קבלת מידע על מכירות בזמן אמת.
הספק ימציא לאוניברסיטה דוחות על פי המפורט להלן ,בהתאם לדרישת נציג
האוניברסיטה.
פילוחי דוחות מכירה שונים:
 )1מכירות לפי סוג לקוח.
 )2מכירות לפי אזורים.
 )3מכירות לפי מכונה או לפי קבוצת מכונות.
 )4מכירות לפי שעות היום או לפי ימי השבוע.
 )5מכירות לפי סוגי המוצרים.
 )6פירוט מכירות לפי עסקאות.
חתימת המציע
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 .3מוצרים
.3.1

הספק ימכור את כל המוצרים המופיעים בנספח 1ב' .הוספת פריטים או שינויים
תתאפשר רק לאחר אישור האוניברסיטה בכתב.

.3.2

האוניברסיטה רשאית לדרוש לפי שיקול דעתה שינוי מגוון המוצרים מעת לעת.

.3.3

המוצרים שימכרו במכונות יהיו עשויים ממרכיבים משובחים ,באיכות מעולה ,טריים
ולפי העניין עטופים כל אחד בנפרד ,ויענו על תקני הגורמים הממשלתיים המתאימים
ודרישותיהם ,ובפרט אלה של משרד הבריאות.

.3.4

על הספק להציע למכירה רק מוצרים שעל גביהם מסומן ערכם התזונתי לפי כל דין.
מאחר ולא ניתן לראות את ערכם התזונתי של המוצרים כל עוד הם במכונה ,יהיה על
הספק לדאוג לתלות על כל מכונה טבלה המכילה את המוצרים שאותה מכונה מציעה
ובצידם ערכם התזונתי של כל מוצר ומוצר.

.3.5

הספק יקפיד על טיפול במזון ובשתייה ,אחסנתם ושינועם בקירור לפי הוראות משרד
הבריאות ויפעל על פי תקנות והוראות משרד הבריאות כפי שניתנו או יעודכנו מעת לעת.

.3.6

עוגות וכריכים יוטענו במכונות לפחות אחת ליומיים ועד השעה .9:30

.3.7

המוצרים שימכרו במכונות יהיו רק מוצרים חלביים או פרווה ויעמדו תחת השגחת
הרבנות .על פני כל מכונה תוצג תעודת כשרות בתוקף .העתקי תעודות הכשרות ימסרו
לרב הקמפוס .מכונה ללא תעודת כשרות תקפה לא תופעל.

.3.8

האוניברסיטה תהא רשאית להיעזר במשגיח הכשרות מטעמה כדי לוודא את עמידת
הספק בתנאי הכשרות .הספק יהיה חייב להמציא למשגיח הכשרות כל מסמך ופרט
שידרוש.

.3.9

הספק יפעל לפי הנחיותיו של רב הקמפוס בכלל ,ובפסח בכלל זה .בפסח  -יש לקיים
מכירת חמץ ולאחר החג יש לתלות אישורי מכירת חמץ על המכונות.

 .4מחירי המוצרים
.4.1

מחירי המוצרים לא יעלו על המחירים המרביים המפורטים בנספח  1ב'.

.4.2

כל שינוי במחיר יעשה רק בהסכמת האוניברסיטה בכתב.

.4.3

מחירי מוצרים חדשים שיתווספו ,יקבעו אף הם רק בהסכמת האוניברסיטה בכתב.

.4.4

תנאי הצמדה של מחירי המוצרים:
.4.4.1

מחירי המוצרים המרביים יהיו קבועים במשך שנת ההתקשרות הראשונה
וללא הצמדה.

.4.4.2

עליית מחירי המוצרים תתאפשר רק לפני ובסמוך לפתיחת שנת הלימודים
באוניברסיטה בכל שנה ,דהיינו בחודשים אוגוסט ,ספטמבר ולא במהלך שנת
הלימודים.
חתימת המציע
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.4.4.3

"מדד הבסיס" = המדד שפורסם ביום  15בחודש יולי שנת  2019בגין חודש
יוני שנת  ,2019העומד על  101.1נקודות.

.4.4.4

"המדד הרלוונטי" = מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.

.4.4.5

אחת לשנה ייבחן שיעור השינוי במדד הרלוונטי ממדד הבסיס (להלן" :מועד
הבדיקה").

.4.4.6

במידה ובמועד הבדיקה שיעור העלייה במדד הרלוונטי יהיה  5%או פחות,
לא יהיה שינוי במחירי המוצרים המרביים ולא תבוצע הצמדה.

.4.4.7

במידה ובמועד הבדיקה שיעור העלייה במדד הרלוונטי יעלה בלמעלה מ-
 ,5%יעודכנו המחירים בהתאם לשיעור עליית המדד הרלוונטי .עיגול המחיר
המעודכן באישור ושיקול האוניברסיטה.

.4.4.8

האחריות לדרישת עדכון המדד תהיה על הספק .במידה והספק ידרוש עדכון
מדד באיחור ,יתבצע העדכון מהחודש בו נדרש העדכון על ידי הספק .לא
תתבצע הצמדה רטרואקטיבית.

.4.4.9

לאחר ביצוע ההצמדה ,המדד שביחס אליו תעשה הבדיקה הבאה הוא המדד
שאליו עודכנו המחירים.

.4.4.10
.4.5

בכל מקרה לא יועלו מחירי המוצרים ללא אישור מפורש ובכתב של
האוניברסיטה.

דמי עמלה בגין תשלום באשראי או בטלפון סלולארי (ככל שיהיה) לא יעלו על  30אגורות.

 .5שירות ותפעול המכונות
.5.1

הספק יהיה אחראי לאחזקת המכונות במצב פעולה תקין ונקי במשך  24שעות ביממה.
הספק יבדוק ויוודא כי המכונות יהיו תמיד מלאות במוצרים אותן הן מספקות.

.5.2

הספק יבצע שירותי תיקון ואחזקה שוטפים ותקופתיים למכונות.

.5.3

הספק יפעיל באוניברסיטה אנשי תפעול ושירות מטעמו ,במספר מספיק על מנת שרמת
השירות הנדרשת באוניברסיטה לא תפגע .אנשי התפעול והשירות ידאגו בין היתר,
למילוי וטעינת המוצרים במכונות .בזמן שהותם באוניברסיטה אנשי התפעול והשירות
יהיו לבושי מדים ותג זיהוי של החברה ויהיו מצוידים בטלפון סלולארי .האוניברסיטה
רשאית לדרוש מהספק לתגבר את מצבת כוח האדם במידה ונוכחת לדעת שיש פגיעה
ברמת השירות הנדרשת.

.5.4

הפעלת רכב תפעולי בשטח הקמפוס ע"י נציגי הספק הינה בכפוף לנוהלי האוניברסיטה,
ובמתן אישור בכתב מהאוניברסיטה.

חתימת המציע
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.5.5

הספק יפעיל מוקד תקלות טלפוני הפועל בין השעות  8:00עד  .17:00כל תקלה שתתגלה
במכונות ואשר הודעה עליה תימסר לספק ע"י האוניברסיטה ,תתוקן ע"י הספק תוך 48
שעות ממועד מתן ההודעה .לא הצליח הספק לתקן התקלה תוך  48שעות ממועד מתן
ההודעה האמורה לעיל ,יציב מכונה חלופית עד לתיקונה של המכונה המקולקלת .מכונה
שנתגלו בה תקלות חוזרות ונשנות תוחלף על ידי הספק לפי דרישת האוניברסיטה.

.5.6

הספק יפצה את הצרכנים ככל שיידרש (החזרת עודפים ,בעיות הנוגעות לטיב המוצר,
קבלת תשלום במכונה ללא אספקת מוצר) בתוך פרק זמן שלא יעלה על ( 10עשרה) ימי
עבודה .ללקוחות ששילמו אך קיבלו מוצר פגום או מקולקל ,יוחזר התשלום.

.5.7

כל פגם אסתטי (חזיתי ואחורי) שיתגלה בכל מכונה ,יתוקן על ידי הספק מיד עם איתורו.

.5.8

הספק יהיה אחראי לניקיון פנים המכונות ולניקיון השטח שמסביב למכונות בכל הנוגע
ללכלוך אשר עלול להיווצר ע"י הספק או ע"י עובדים מטעמו ,לדוגמה :לכלוך הנוצר
ממילוי אבקות במכונות השתייה החמה ,פירוק קרטונים והשארתם בסביבת המכונות
וכדומה.

.5.9

הספק יתקין על חשבונו פחי אשפה שצורתם החיצונית תאושר ע"י האוניברסיטה ויציב
פח אשפה ליד כל מכונה .הספק ידאג לרוקן הפחים האמורים עם התמלאם ולא פחות
מפעם ביום ,לנקודת איסוף מרכזית.

.5.10

אם האוניברסיטה תודיע לספק כי האזור בסביבת המכונות אינו נקי לשביעות רצונה של
האוניברסיטה ,ינקה הספק את השטח תוך ( 3שלוש) שעות מקבלת ההודעה .אם לא
יעשה כן ,האוניברסיטה רשאית לנקות את האזור במקום הספק ולחייבו בעלות הניקיון.

.5.11

האוניברסיטה תקצה לאחסון המוצרים של הספק שטח אחסון /מחסן.
המחסן יימסר לספק במצבו הנוכחי ( .)AS ISבאם תידרשנה הוצאות בגין שיפוץ במקום
וכדו' ,הנ"ל יהיה על חשבון הספק .הספק רשאי לבקר במחסן ,בתיאום עם נציג
האוניברסיטה ,ולהתרשם ממצבו.
הספק ישמור על ניקיון המחסן ושטח הכניסה אליו .אין להציב סחורה או קרטונים
ירוקים או ציוד אחר בשטח הצמוד אליו .הספק אחראי גם על פינוי ציוד קרטונים,
קופסאות וכל ציוד נלווה אחר של ספקים מטעמו ו/או שלו בשטח הצמוד אל המחסן.
אחסנת אריזות ציוד במחסן תהיה בצורה בטוחה ותימנע נפילתן או קריסתן.
מעבר הכניסה למחסן ו/או למכונה יהיה פנוי דרך קבע ממכשול מכל סוג שהוא כולל
ארגזי קרטון למיניהם.
בכל מקרה של בלאי או ליקוי בשטח האחסון ,הנ"ל יתוקן באחריותו ועל חשבונו של
הספק ובתיאום עם נציג האוניברסיטה.
במידה והספק לא ישתמש בשטח האחסון שהקצתה לו האוניברסיטה במשך תקופה
רצופה של  60ימים לפחות ,שטח האחסון יעבור לשימוש האוניברסיטה ,בהתאם לצרכיה
ולפי שיקול דעתה.
חתימת המציע
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האוניברסיטה רשאית לשנות מעת לעת את מקום שטח האחסון ו/או לקחת מהספק את
מקום שטח האחסון ,לשימושיה ולצרכיה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .בסיום
ההסכם מכל סיבה שהיא יפונה שטח האחסון ויוחזר לאוניברסיטה כשהוא נקי ובמצב
תקין כפי שנמסר לו.
.5.12

במקרה של גניבה או פריצה למכונות ו/או למחסן ,חייב הספק בדיווח מיידי למחלקת
ביטחון באוניברסיטה ובמקביל להגיש תלונה במשטרה.
אין האוניברסיטה אחראית על פריצות ו/או גניבות ו/או ונדליזם במכונות ו/או במחסן.
הטיפול והמניעה במקרים אלו יהיו על חשבון הספק ובאחריותו.

.5.13

טיפול בחפץ חשוד:
.5.13.1

אם מי מצוות עובדי המכונות מאתר חפץ /תיק חשוד ללא בעלים באזור
המכונות ו/או בצמוד אליהם ,עליו לבדוק במהירות עם כל הנוכחים בקרבת
המכונות באם החפץ החשוד שייך למי מהם.

.5.13.2

אם לא יאותר בעל החפץ החשוד ,יש לדווח מיד על כך למחלקת הביטחון
ובמקביל לפנות מהשטח במהירות את הקהל ולהרחיקו מהחפץ לטווח של 50
מ' לפחות.

.5.13.3

חל איסור לגעת ו/או להזיז את החפץ החשוד ממקומו.

 .6שימוש בחשמל ובמים
.6.1

חיבור המכונות לחשמל ולמים יבוצע על ידי הספק ועל חשבונו ,בתיאום ובפיקוח של
האוניברסיטה.

.6.2

אין להתקין שקעים ,קווי חשמל ו/או קווי מים ללא תיאום וקבלת אישור האוניברסיטה.
שקעי החשמל יהיו מקובעים ויציבים.

.6.3

אין לבצע אלתור חשמל או שימוש בכבלים מאריכים.

.6.4

אין לבצע שינויים במבנה ,במערכות האנרגיה והתשתית (חשמל ,מים ,ביוב וכו') ללא
קבלת אישור בכתב מהאוניברסיטה.

.6.5

אם קיים בשטח פעילות המכונות ארון חשמל אין לאחסן בו חפצים ו/או חומרים .הגישה
לארון תהיה פנויה.

.6.6

השימוש בחשמל ובמים הינו לצורך הפעלת המכונות בלבד .האוניברסיטה תישא
בתשלום עבור צריכה שוטפת של המים והחשמל למכונות.

.6.7

עלויות תיקון נזקים שייגרמו לבניין או לסביבתו כתוצאה מפגם בהצבת מכונה או הפעלה
לא נכונה של כל מכונה על ידי הספק ימומנו על חשבון הספק.

.6.8

לאוניברסיטה שמורה הזכות לדרוש מהספק להציב מתחת למכונות משטח שימנע
נזקים במרצפות הבניין.
חתימת המציע
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 .7תחילת פעילות
.7.1

הספק יתקין את המכונות ויפעילן לא יאוחר מ 30 -יום מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה,
ובכפוף לכך שחתם על ההסכם ומילא התחייבויותיו המקדמיות על פי ההסכם (ביטוח
וערבות).

.7.2

הספק יתקין ויציב את המכונות במקומות עליהם תורה האוניברסיטה ובתיאום מלא
עם האוניברסיטה.

.7.3

הספק יבצע על חשבונו התקנות ו/או תוספות נדרשות של מים ,חשמל ומיגון המכונות.

 .8בקרה
.8.1

האוניברסיטה תהא רשאית לבדוק את טיב המוצרים הנמכרים באמצעות המכונות
ולהורות לספק להחליפם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,והספק יפעל על פי
הוראות אלו.

.8.2

האוניברסיטה תהא רשאית לבצע ביוזמתה ועל חשבונה בכל עת ולפי שיקול דעתה
הבלעדי ,בדיקות תברואה ובדיקות בקטריולוגיות לכריכים ,לעוגות ,לחטיפים ,לשתייה
החמה והקרה וכל מוצר מזון אחר שאושרה מכירתו במכונות .היה ויתגלו בבדיקות אותן
ביצעה האוניברסיטה (או מי מטעמה) ליקויים ,תודיע לספק ויהיה עליו להחליף את
המוצרים באותה מכונה במוצרים טריים חדשים ,בנוסף ,תהא האוניברסיטה רשאית
לבצע בדיקות בקטריולוגיות נוספות על חשבון הספק עד לקבלת תוצאות תקינות.

 .9תנועה וחנייה
.9.1

רכב ספקים המביא סחורה למכונות ו/או רכב שירות יורשה להיכנס לקמפוס בתנאי
שהנהג מצויד בתעודת משלוח ותעודת זהות של נהג הרכב.

.9.2

על הספק להנחות את הספקים ולוודא שהינם מחנים את רכבם אך ורק במקומות
החנייה המיועדים לפריקה ולטעינה .בכל מקרה יש להקפיד שהספקים לא יחנו במקומות
חניה שמורים ו/או בחניית נכים ו/או במעבר חירום ו/או במקום המפריע לתנועה ובניגוד
לנוהלי החנייה.

.9.3

ספק אשר יפר את נוהלי החנייה תישקל האפשרות לאסור את כניסתו בעתיד לקמפוס.

.9.4

האחריות על מפגעי תנועה שיבוצעו ע"י הספקים הינה על הספק.

.9.5

הגעת סחורות באמצעות משאיות אפשרית אך ורק מידי יום עד השעה  7:30ולאחר
השעה  16:30עקב עומס חנייה בקמפוס .יש לתאם זאת מראש עם כל הספקים.

.9.6

רשימת כל עובדי המכונות תועבר למחלקת ביטחון .רשימה זו תכלול את הפרטים
הבאים :שם העובד ,מס' ת.ז ,כתובת ,טלפון ,תפקיד וכיוצ"ב .כניסת עובדי המכונות
לקמפוס תתבצע אך ורק דרך שערי הכניסה הפתוחים ,תוך מעבר בדיקת כבודה ע"י
שומר השער .חל איסור על הלנת עובדי המכונות בשטח האוניברסיטה בכל ימות השבוע.

.9.7

יש לפעול לפי כל ההנחיות של מחלקת ביטחון באוניברסיטה המתעדכנות מעת לעת.
חתימת המציע
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נספח  1א'  -מיקומי מכונות אוטומטיות (נכון ליום )2.7.2019
מס' בניין

מיקום
משפטים
מתמטיקה
נייגל
פיזיקה
שטרן
שלייפר
קמפוס חרדי
אסבסטון
אקסודוס
דהאן
הנדסה
חינוך
כימיה
כלכלה
כלכלה ספריה
כץ
מדרשה לנשים
קמפוס חרדי
בנים
מוסיקה
מינץ
מכון לתורה
ספריה מרכזית
פסיכולוגיה
שער אונו
שער גהה
שער דקלים
שער ראשי
שער הולכי רגל

שתייה חמה שתייה קרה

305
216
507
202
605
304
101
502-9
105
505
1105
905
212
504

חטיפים

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1

604
405

משולבת

1
1
1

1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1105
403
411

סה"כ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27

1

סה"כ מכונות באוניברסיטת בר אילן (נכון ליום )5.7.2018

1
1
1

17

3
49

יובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לכמויות המפורטות בטבלה ,של המכונות ולא למיקומן או
סוגן .האוניברסיטה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לספק ,במהלך תקופת
ההתקשרות ו/או תקופות האופציה ,להגדיל או להקטין את מספר המכונות המוצבות באוניברסיטה
או להוסיף או לגרוע סוג/י מכונה/ות.

חתימת המציע
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נספח  1ב'  -מוצרים ומחירי מכירה מרביים למוצרים
יודגש כי לכל מוצרי השתייה והמזון שיימכרו במכונות יהיה רישיון יצרן מטעם משרד הבריאות.
שתייה קרה
נפח במ"ל

יצרן

מחיר מרבי
(כולל מע"מ
ודמי פקדון)

פחית קוקה קולה לסוגיו (כולל ספרייט,
פאנטה ,דיאט קולה ,דיאט ספרייט ,קולה
)ZERO
פחית פפסי קולה לסוגיו (כולל  ,RCפפסי
מקס ,מירנדה)
נקטר פירות (תות בננה ,מנגו ,אפרסק ועוד)

330

קוקה קולה

₪5

330

טמפו

₪4

330

4

תה קר (לימון ,אפרסק ,דיאט)

500

5

מים מינרליים בבקבוק פלסטיק

500

6

מים בטעמים
בקבוק קוקה קולה לסוגיו (כולל ספרייט,
פאנטה ,דיאט קולה ,דיאט ספרייט ,קולה
)ZERO
בקבוק פפסי קולה לסוגיו (כולל  ,RCפפסי
מקס ,מירנדה)

500

יאפורה  /פריגת
יאפורה  /טמפו /
נסטלה  /קוקה קולה
נביעות  /מי עדן
סן בנדטו
נביעות

₪ 5.5

₪7

500

קוקה קולה

₪ 6.5

500

טמפו

₪6

מס"ד
1
2
3

7
8

שם המוצר

שתייה חמה
מס"ד

סוגי שתייה חמה

1

קפה שחור /אספרסו

2

קפה נמס

3

קפוצ'ינו

4

מוקצ'ינו

5

פרנצ' ונילה

6

שוקו

7

תה

הערות
עם סוכר וחלב לפי
בחירה.
כוסות השתייה החמה
לא יהיו עשויות
מפולסטרין מוקצף
(קל-קר)

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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נפח
במ"ל

מחיר מרבי
(כולל מע"מ)

180

₪3

₪ 7.5
₪5
₪4
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כריכים:
משקל
הלחמניה
(גרם)

משקל
מילוי
מינימלי
(גרם)

משקל ירקות
מינימלי
(גרם)

סה"כ משקל
מינימלי
לכריך (גרם)

1

סלט טונה

75

30

20

125

2

אבוקדו
גבינה צפתית /
בולגרית
גבינה צהובה

75

30

20

125

120

70

40

230

120

50

60

230

5

חביתת ירק

120

70

40

230

6

סביח

120

70

40

230

7

סלמי/פסטרמה

120

50

60

230

מס"ד

3
4

סוג כריך

עוגות:
סוג העוגה

מס"ד

משקל מינימלי
לעוגה (גרם)

1

עוגה במילוי גבינה

100

2

עוגה במילוי תפוחי עץ

100

3

עוגה במילוי שוקולד

100

4

קרואסון

100

מחיר מרבי
(כולל מע"מ)

₪ 4.5

חטיפים:
משקל מינימלי
לחטיף (גרם)

מחיר מרבי
(כולל מע"מ)

1

כדוגמת מקופלת

25

₪4

2

כדוגמת שקיות בוטנים

100

₪4

3

כדוגמת דוריטוס

30

₪5

4

כדוגמת תפוצ'יפס

50

₪5

5

כדוגמת פסק זמן

45

₪6

6

כדוגמת שוקולד פרה

50

₪7

7

כדוגמת במבה
כדוגמת ביסלי במגוון
טעמים
כדוגמת אפרופו

25

₪3

70

₪5

50

₪6

10

כדוגמת בייגלה שמיניות

80

₪3

11

כדוגמת קליק כריות

75

₪ 5.5

מס"ד

8
9

שם המוצר

חתימת המציע
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מחיר מרבי
(כולל מע"מ)
₪6

₪8
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בע"ה

נספח  2למכרז
הסכם זיכיון להצבה ,להפעלה ולתחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

שנערך ונחתם ברמת –גן ,ביום __________ בחודש ________ בשנת תשע"ט
ביום __________ בחודש ________ בשנת 2019

בין  :אוניברסיטת בר אילן ע.ר58-006-368-3 .
(להלן" :האוניברסיטה")
רמת גן ,מיקוד 5290002
מצד אחד;

ל ב י ן:

________________________
(להלן" :הספק")
________________________
[כתובת]
מצד שני;

הואיל והאוניברסיטה פרסמה מכרז להצבה ,הפעלה ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתייה
ומזון (להלן" :המכונות") ,כמפורט במכרז וצרופותיו ,המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה
(להלן – המכרז);
והואיל והצעתו של הספק נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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.1

כללי:
1.1

מכרז מס'  ,18/19על כל נספחיו (להלן" :מסמכי המכרז") ,מהווים חלק בלתי נפרד
מהסכם זה.

1.2

ההסכם יפורש באופן המקיים את דרישות המכרז.

1.3

רשימת נספחים המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:
א .המכרז ונספחיו.
ב .מסמכי הבהרות ,תיקונים ושינויים שהופצו במהלך פרסום המכרז.
ג .ערבות בנקאית לביצוע ההסכם (נספח  2א' להסכם).
ד .אישור עריכת הביטוח (נספח  2ב' להסכם).
ה .רשימת הפרות ופיצויים מוסכמים (נספח  2ג' להסכם).

.2

הזיכיון:
2.1

בתמורה וכנגד התחייבויות הספק למלא בדייקנות ובקפדנות אחר הוראות המכרז
והסכם זה ,על כל נספחיהם ,נותנת האוניברסיטה לספק ,והספק מקבל
מהאוניברסיטה זכות להצבת מכונות משקה ומזון בתחום האוניברסיטה כמפורט
במסמכי המכרז ובהסכם זה (להלן" :השירות").

2.2

הזיכיון האמור לעיל הינו לצורך מתן השירות בלבד ואסור לספק לעשות בשטח
הקמפוס כל פעולה אחרת.

2.3

הזיכיון הינו לתקופה מוגבלת וקצובה מראש כנקוב בהסכם.

2.4

אין בהסכם זה כדי להקנות לספק כל זכויות שהן מעבר למפורט בהסכם זה.

2.5

הספק יהיה רשאי להציב את המכונות אך ורק במקומות המיועדים לכך כמפורט
בנספח  1א' למכרז ,או כפי שהאוניברסיטה תודיע לו בכתב.

חתימת המציע
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.3

תקופת הזיכיון:
3.1

תוקפו של הזיכיון הניתן לפי הסכם זה הינו ל( 5 -חמש) שנים ,מיום ___________
עד ליום ____________ (להלן" :תקופת הזיכיון").

3.2

הספק אינו רשאי לקצר את תקופת הזיכיון .האוניברסיטה רשאית לגבות פיצוי מוסכם
מהספק אם יקצר את תקופת הזיכיון .במידה והספק יקצר את תקופת הזיכיון ,הוא
ימשיך לשלם מידי חודש את דמי הזיכיון הקבועים בסכום של ( ₪ 30,000כמפורט
בסעיף  5.5להלן) ,בתוספת של  10%מדמי הזיכיון לכל חודש.

3.3

לאוניברסיטה שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת הזיכיון
בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת( ,להלן" :תקופת זיכיון נוספת") ובלבד ,שסך
כל תקופות הזיכיון ביחד לא יעלה על  7שנים .מימוש זכות הברירה יכול שיעשה מעת
לעת לתקופות קצובות קצרות משנה.

.4

3.4

הארכת תוקפו של הזיכיון תיעשה באמצעות מתן הודעה בכתב מאת האוניברסיטה
לספק ,לא יאוחר מ 60 -ימים לפני תום תקופת הזיכיון.

3.5

בתקופת הזיכיון הנוספת הנ"ל יחולו כל יתר תנאי ההסכם ללא שינוי .הספק יאריך
את תוקף ערבות הביצוע והביטוח כך שיהיו תקפים במשך תקופת הזיכיון הנוספת.

3.6

לא הודיעה האוניברסיטה על רצונה להאריך את תקופת הזיכיון ,יסתיים הזיכיון בתום
תקופת הזיכיון.

3.7

באפשרות האוניברסיטה לקצר את משך תקופת הזיכיון על פי שיקול דעתה הבלעדי,
על ידי מתן הודעה לספק של  60יום מראש ,על כוונתה זו.

3.8

בתום תקופת הזיכיון או בתום תקופת הזיכיון הנוספת ,אם הוארכה ,יפנה הספק את
כל המכונות ואת כל הציוד והמטלטלין שלו משטח הקמפוס.

התחייבויות והצהרות הספק:
4.1

הספק מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי המכרז והסכם זה ,הבין את הדרישות
המוגדרות בהם ,והוא מתחייב למלא אחר כל התנאים והדרישות של המכרז ושל
ההסכם ,בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות ובמיומנות ,לשביעות רצון האוניברסיטה,
ובמועדים אשר ייקבעו על ידה ,והכול בכפוף להוראות המכרז והסכם זה.

4.2

הספק מצהיר כי הוא בעל האמצעים ,כוח האדם ,הידע ,הניסיון והכישורים הנחוצים
למתן השירות נשוא הסכם זה ,באופן מקצועי ,יעיל ובאיכות מעולה.

4.3

הספק מתחייב כי לאורך תקופת הזיכיון ולכל אורך תקופות הזיכיון הנוספות ,באם
תהיינה כאלו ,יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מכרז והסכם זה
ועל פי כל דין.
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4.4

הספק מצהיר כי בטרם התקשר בהסכם זה בדק את כל הנתונים הרלוונטיים לעסקה,
הן כלכליים הן תכנונים ,והן משפטיים והאפשרויות העסקיות ומצא הכל לשביעות
רצונו .הספק מצהיר כי ערך את בדיקותיו בעצמו ולא הסתמך בהתקשרותו בהסכם זה
על כל מצג או הצהרה שנעשו ע"י האוניברסיטה וידוע לו שהאוניברסיטה אינה מחויבת
ולא תהיה מחויבת ע"י כל מצג או הצהרה כאמור ,והוא לא יבוא בכל טענה לרבות אי
התאמה ופגם ומום .הספק מצהיר כי אין כל מניעה משפטית או אחרת להתקשרותו
בהסכם זה.

4.5

הספק מתחייב לשתף פעולה עם האוניברסיטה בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על
פי הסכם זה ,לרבות התחייבות לתקן ,לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון ,שיפור
והחלפה בסמוך לקבלת הודעת האוניברסיטה בדבר הצורך בכך.

.5

תשלומים:
5.1

הספק יישא בכל המיסים ,היטלים ותשלומים החלים או שיחולו על הספק ו/או שיהיו
בגין הזיכיון.

5.2

אם יוטלו קנסות על האוניברסיטה בגין השירות ,הספק יהיה חייב בתשלומם.

5.3

אם הספק לא ישלם תשלום החל עליו עפ"י הסכם זה ,תהא האוניברסיטה רשאית ,אך
לא חייבת ,לשלם במקומו את התשלום והספק יהיה חייב להחזיר את התשלום
לאוניברסיטה בתוספת ריבית פיגורים בשיעור הגבוהה ביותר הנהוג בבנק המזרחי
במאוחד בע"מ לגבי חשבונות חח"ד.

5.4

האוניברסיטה תישא בתשלום עבור צריכה שוטפת של המים והחשמל למכונות.

5.5

דמי הזיכיון  -התמורה לאוניברסיטה:
א

תמורת קבלת הזיכיון להצבת המכונות ולהפעלתן כמפורט במסמכי המכרז
ובהסכם זה ,ישלם הספק לאוניברסיטה דמי זיכיון בסכום של ( ₪ 30,000להלן:
"דמי זיכיון קבועים") לחודש ,אשר ישולמו בהוראת קבע לא יאוחר מ 10 -לכל
חודש עוקב.

ב

מובהר כי האוניברסיטה הינה מלכ"ר ,ואינה מוציאה חשבוניות וכי על הספק
להסדיר את כל ההתחייבויות כלפי מע"מ בעצמו.

ג

תנאי הצמדה:
דמי הזיכיון הקבועים יוצמדו על פי הכללים המפורטים להלן:
-

דמי הזיכיון יהיו קבועים במשך שנת ההתקשרות הראשונה וללא הצמדה.

-

"מדד הבסיס" = המדד שפורסם ביום  15בחודש יולי שנת  2019בגין חודש
יוני שנת  ,2019העומד על  101.1נקודות.
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-

"המדד הרלוונטי" = מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.

-

אחת לשנה ייבחן שיעור השינוי במדד הרלוונטי ממדד הבסיס ודמי הזיכיון
הקבועים יעודכנו בהתאם לשיעור עליית הממד הרלוונטי.

-

לאחר ביצוע ההצמדה ,המדד שביחס אליו תעשה הבדיקה הבאה הוא
המדד שאליו עודכנו דמי הזיכיון הקבועים.

ד

ה

דמי הזיכיון הקבועים מחושבים בהתאם למספר המכונות הקיים היום .אם
יוספו או יגרעו מכונות ,ישתנו דמי הזיכיון הקבועים כמפורט להלן:
-

לכל מכונה לממכר שתייה קרה

-

 ₪ 500לכל חודש.

-

לכל מכונה לממכר שתייה חמה

-

 ₪ 500לכל חודש.

-

לכל מכונה לממכר כריכים ועוגות

-

 ₪ 400לכל חודש.

-

לכל מכונה לממכר חטיפים

-

 ₪ 400לכל חודש.

-

לכל מכונה מסוג אחר מזה המפורט לעיל  ₪ 400 -לכל חודש.

למרות האמור לעיל ,בכל מקרה לא יפחתו דמי הזיכיון הקבועים מסכום חודשי
של  ₪ 30,000לחודש ,עבור מספר המכונות הקיים ,ובהתאמה אם ישתנה מספר
המכונות.

ו

למען הסר ספק ,שיקול הדעת לגבי הוספת או גריעת מכונה כזו או אחרת הוא
של האוניברסיטה בלבד.

ז

לא יאוחר מחלוף  60ימים מתום כל אחת מהשנים במהלך תקופת הזיכיון,
יעביר הספק לאוניברסיטה דו"ח מפורט של המחזור הכספי מפעילותו במסגרת
ההסכם בשנה זו (להלן" :המחזור") כשהוא חתום ומאושר ע"י רו"ח.
"מחזור כספי" לעניין הסכם זה משמעותו – סך כל הפדיון השנתי של הפעילות
במסגרת ההסכם והכל על פי דו"ח חתום ומאושר ע"י רו"ח ,על פי נתוני
המכירות ועל פי נתוני מערכת המחשוב לדיווח נתוני מכירות בזמן אמת של
הספק וללא מע"מ וללא פיקדון.

ח

מן המחזור יחושב השווי הכספי של {הצעת אחוז מהמחזור בהתאם להצעת
המציע הזוכה במכרז} האחוזים (להלן" :השווי הכספי") .למען הסר ספק,
חישוב אחוז ממחזור המכירות יהיה שנתי ולא יבוצע פר חודש ואף לא תהיה
התחשבנות משנה לשנה.
היה והשווי הכספי לשנה מסוימת גבוה מהתמורה ששולמה בגין אותה שנה,
ישלם הספק את ההפרש בין שני הסכומים תוך לא יאוחר מ –  14ימים מיום
העברת דו"ח המחזור.
חתימת המציע
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למען הסר ספק ,יובהר כי במידה והשווי הכספי יהיה נמוך מהתמורה ,תיוותר
התמורה ששולמה בידי האוניברסיטה במלואה.
ט

הספק ינהל ויתחזק מערכת ממוחשבת לרישום כל תקבוליו ולניהול מעקב
מכירות של כל המכונות המוצבות במסגרת ההסכם.

י

הספק יציג בפני האוניברסיטה ,לפי דרישתה ,כל רישום ,כתב ,מסמך ,דו"ח ,או
ראיה ,ולמסור לאוניברסיטה כל מידע ,הקשורים להכנסותיו במסגרת ההסכם
ו/או לתקבוליו בקשר עם ההסכם ו/או לניהול העסק נשוא ההסכם.

יא

הספק מתחייב לאפשר לאוניברסיטה גישה בכל מועד שתבחר למערכת המידע
הממוחשבת של נתוני המכירות בזמן אמת של כל המכונות שיוצבו
באוניברסיטה במסגרת ההסכם.

יב

.6

תשלום הכספים המפורט לעיל ,וכן ההוראות לגבי זכות העיון והגישה של
האוניברסיטה לחשבונות הינם תנאים יסודיים בהסכם זה.

אחריות:
6.1

הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה
או מחדל ,שלו או של מי מעובדיו ,שלוחיו ,מועסקיו או מי מטעמו ,במסגרת פעולתם
על פי הסכם זה אלא אם כן הוגבלה אחריות זו על פי דין.

6.2

הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם לצד שלישי כלשהו עקב צריכת מוצריו .ובין
היתר :מוצר מקולקל ,מוצר פגום שגרם לפציעה ועוד.

6.3

הספק מתחייב לשפות את האוניברסיטה ו/או מי שפועל מטעמה בגין כל תשלום,
לרבות כל פיצוי ו/או כל הוצאה שנגרמו להם עקב תביעה שהוגשה נגד האוניברסיטה,
עובדיה ,שלוחיה מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי
האמור בסעיפים  6.1ו.6.2 -

6.4

.7

האוניברסיטה לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או
לציוד הספק כאמור.

עובדי הספק:
7.1

הספק יעסיק עובדים במספר ובכושר הדרוש למתן השרות על פי המפורט במסמכי
המכרז ובהסכם זה.

7.2

הספק מתחייב להקפיד על הופעה מסודרת של עובדיו ועל מתן שירות אדיב והולם
לאוניברסיטה.

7.3

הספק מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ,מוכשרים ,מיומנים ובעלי כל ההיתרים,
האישורים ,הרישיונות ,פוליסות ביטוח וההדרכות הדרושים על פי כל דין .מובהר
בזאת ,כי הספק יישא בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/או השתלמויות של
חתימת המציע
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העובדים ויהיה אחראי על העברת הנחיות הבטיחות הרלוונטיות לעובדים והדרכתם
בנושא בטיחות בעבודה כפי שנדרש על פי כל דין.
7.4

הספק מתחייב לשלם לעובדיו ,על חשבונו ,שכר עבודה בהתאם לחוק שכר מינימום
ותשלומים סוציאליים אחרים המגיעים להם לפי כל דין ,הסכם ,מנהג או נוהג ,לנכות
משכרם את הניכויים המחויבים והמותרים על פי דין.

7.5

הספק מתחייב בזאת כי לא יעסיק עובד זר מטעמו אלא בהתאם להוראות חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א.1991-

7.6

אם האוניברסיטה תהיה סבורה שעובד המועסק על ידי הספק איננו מתאים לתפקידו,
ובכלל זה התנהגותו אינה מניחה את הדעת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מהספק שאותו עובד לא ייתן שירותיו
לאוניברסיטה ,והספק מתחייב לציית להוראות האוניברסיטה בהקדם ולא יאוחר
מאשר תוך ( 7שבעה) ימים מהמועד שנדרש לכך על ידי האוניברסיטה.
בהעדר מניעה לפי דין ,האוניברסיטה תשתדל ליתן הסבר ובכל מקרה תפעל רק
מטעמים סבירים.

7.7

כל הוצאה שתידרש ו/או שתהא כרוכה במילוי דרישה מאלה האמורות לעיל ,לרבות
תשלום פיצויי פיטורין ,תחול על הספק ,תשולם על ידו ,והוא לא יהיה רשאי לבוא בכל
תביעה וטענה נגד האוניברסיטה.

.8

יחסים בין הצדדים:
8.1

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים וכל מי מטעמם כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה הם
יחסים בין מוכר שירותים וקונה שירותים בלבד ,והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד.

8.2

הספק מצהיר כי ידוע לו כי בשטח הקמפוס קיימים כיום אתרים נוספים למכירת מזון
ומשקאות וכי בכוונת האוניברסיטה לאפשר פתיחתם של מזנונים /אתרים /דוכנים
נוספים וכיוצ"ב במשך תקופת הזיכיון.
הספק לא יבוא בכל טענה בכל דבר הקשור בפתיחת מזנונים ודוכנים נוספים ובאלו
הקיימים ,הוא מודע לעובדה זו ולנובע ממנה והביא אותה בחשבון שיקוליו ,ואין
לאוניברסיטה כל מחויבות כלפי הספק בנוגע להנ"ל.

8.3

העדר קשר משפטי בין האוניברסיטה לספק:
מותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות ,כי כל אדם שיועסק ע"י הספק ,ו/או בקשר עמו,
ובכל נסיבות שהן ,יהא עובד/נותן שירות של הספק בלבד ,וכי בשום פנים ואופן לא
ייחשב עובד ו/או מועסק כאמור כעובד של האוניברסיטה ו/או כמי שקשור עמה באיזו
צורה שהיא והספק יישא בכל ההתחייבויות הנובעות מקשרי ההעסקה שבינו ובין
מועסקיו.
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(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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8.4

.9

אם למרות האמור ייפסק על ידי כל גורם שיפוטי כי האוניברסיטה הינה מעסיקה של
הספק או של מי ממועסקי הספק ותחויב לשלם למי מעובדי הספק ואו נותני שירותים
סכום כלשהו ,הספק יהיה מחויב להשיב לאוניברסיטה את מלוא הסכומים
שהאוניברסיטה תידרש לשלם בשל קביעה שיפוטית זו בתוך  10ימים מיום דרישתה.

פיקוח:
9.1

הספק יהיה כפוף לתקנות האוניברסיטה וכללים הנוהגים בה ביחס לניהול ופיקוח על
שטח הקמפוס לרבות כללי הכניסה והיציאה מן האוניברסיטה ,הוראות הבטיחות
שלה מפני גניבה ,שריפה ופעולה עוינת ,כללי פינוי פסולת וכללים אחרים כמקובל לגבי
בעלי זיכיונות אחרים הפועלים בשטח הקמפוס לפי קביעת האוניברסיטה ,והוא
מתחייב לנהוג על פיהם ו/או על פי הנחיות שיינתנו לו באופן ישיר על ידי האחראים
מטעם האוניברסיטה על הטיפול בנושאים אלו.

9.2

הספק מתחייב למסור למחלקת ביטחון באוניברסיטה ,לפי בקשת האוניברסיטה ,כל
פרט רלוונטי לגבי כל עובד אשר מגיע לאוניברסיטה .בנוסף ,הספק מתחייב לקיים את
כל ההוראות שיימסרו לו ע"י מחלקת הביטחון של האוניברסיטה .האוניברסיטה
רשאית למנוע כניסתו של עובד לשטחיה מכל סיבה שהיא ,מבלי שלהספק יהיה כל
תלונה בדבר ,והספק יחליפו בעובד אחר .בהפעלת סמכותה זו תנהג האוניברסיטה
בסבירות.

.10

ביקורת:
10.1

האוניברסיטה תהא זכאית לבדוק ,באמצעות נציגיה את טיבו של כל מצרך ,טריותו,
ניקיון המכונות ולהתריע על ליקויים בנידון .הספק מתחייב לתקן לאלתר כל ליקוי
עליו תתריע האוניברסיטה .העובדה שהאוניברסיטה ו/או נציגיה לא יעירו להספק
הערות כלשהן במהלך ביקור ו/או לאחריו ,לא תיחשב כוויתור על התחייבות הספק,
או כאישור למילוי התחייבויותיו.

10.2

הספק מתחייב בזה לסייע לאוניברסיטה ,בכל דרך שתקבע ,בבירור ובדיקת כל תלונה
שתוגש נגדו ו/או נגד עובדיו ו/או נגד כל מי שפועל בשמו ומכוחו והספק מתחייב לתקן
מיד כל ליקוי שיתגלה בעקבות תלונה כאמור לשביעות רצון האוניברסיטה.

.11

רישיונות והיתרים:
11.1

הספק יקבל ויחזיק כל רישיון תקף והיתר תקף הדרושים על פי כל דין למתן השירות
ויפעל עפ"י תנאי ההיתרים הנ"ל בלבד ,ועפ"י הוראות כל דין.

11.2

בכל מקרה שהאוניברסיטה תתבע לדין עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי
מעובדיו ,שיהא בבחינת הפרת הרישיון ,או איזה מתנאיו ,או הפרת הוראות כל דין
החל על הספק ,יהיה הספק חייב לשפות ולפצות את האוניברסיטה בגין כל קנס שיוטל
עליה ו/או כל הוצאה ,הפסד או נזק שייגרמו לה ,עקב מעשה או מחדל כאמור של
הספק ,בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד דרישת האוניברסיטה.
חתימת המציע
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.12

סודיות:
12.1

הספק מתחייב לשמור בסודיות ולא לפרסם ו/או להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או
להביא לידיעת כל אדם כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע לידיו בקשר למתן השירות על פי
הסכם זה ו/או בעקבותיו בין אם נתקבל לפני תחילת ההתקשרות ,ובין אם נתקבל
במהלך ההתקשרות או לאחר סיומה.

12.2

הספק לא יהיה מחויב בסודיות בקשר למידע שהוא נחלת הכלל או אשר הפך בזמן
כלשהו לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות בה מחויב הספק כלפי
האוניברסיטה; מידע שהובא לידיעתו של הספק טרם שגילתה האוניברסיטה את
המידע האמור להספק ,מידע שהובא לידיעתו של הספק ממקור שאינו האוניברסיטה,
שלא כתוצאה מהפרה של חובת סודיות כלפי האוניברסיטה ,מידע שפותח באופן
עצמאי על ידי הספק; מידע שחובה לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית.

.13

ביטול הזיכיון ופקיעתו:
13.1

אם לא יקיים הספק  ,לדעת האוניברסיטה ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי איזו
מההתחייבויות שע"פ הסכם זה ,ולא יתקן את ההפרה בתוך  14ימים מיום שהותרה
על כך על ידי האוניברסיטה ו/או יחזור על ההפרה ,תהיה האוניברסיטה רשאית להביא
הזיכיון לכלל סיום בהודעה מוקדמת של  30יום .נתנה האוניברסיטה לספק הודעה,
יהא הספק חייב להוציא מהקמפוס בתוך  30יום ממועד ההודעה את כל הציוד שלו
ובתום התקופה האמורה לא יהיו הוא ו/או עובדיו רשאים להיכנס לתחום הקמפוס.

13.2

אם לא יוציא הספק את הציוד השייך לו בתוך המועד הנקוב ,תהא האוניברסיטה
רשאית להוציאו בעצמה ולאחסנו בכל מקום שתמצא לנכון והוצאות העברה והאחסון
יחולו על הספק .הספק פוטר בזה מראש את האוניברסיטה מכל אחריות לאבדן ו/או
נזק העלולים להיגרם לציוד כאמור עקב ו/או במהלך הוצאתו ו/או אחסנתו כמבואר
לעיל.

13.3

הוראות ס"ק  13.2יחולו בכל מקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.

13.4

על כל איחור בפינוי הציוד משטח הקמפוס ישלם הספק לאוניברסיטה פיצוי מוסכם
ומוערך מראש בסכום של  ₪ 500לכל מכונה בגין כל יום של איחור בפינוי .סכום הפיצוי
האמור לעיל יועלה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן ככל שיהיה מאז מדד חודש
יוני  2013ועד למועד תשלומו המלא בפועל אך בכל מקרה לא יפחת מ ₪ 800 -לכל
מכונה.

13.5

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,תהיה האוניברסיטה רשאית להפסיק את
ההתקשרות בהודעה להספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי
לגרוע מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי כל דין.

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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13.6

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן
מכל סיבה שהיא ,בין אם התחיל במתן השירות המבוקש ובין אם לאו ,יודיע על כך
מיד בעל פה ובכתב ,לאוניברסיטה .הודיע הספק כאמור ,רשאית האוניברסיטה לפי
שיקול דעתה להפסיק את ההתקשרות עם הספק או חלק ממנה לאלתר.

13.7

כמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק ההתקשרות עם הספק עפ"י
הסכם זה לפני תום תקופת הזיכיון ,אם האוניברסיטה ,לפי שיקול דעתה ,לא תהיה
שבעת רצון מהשירות המסופק ע"י הספק או מטעם סביר אחר ,ובלבד שניתנה להספק
הודעה של  60יום מראש.

13.8

מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד
או יותר מבין האירועים המפורטים להלן:

13.9

יג

אם ילך חו"ח הספק לעולמו.

יד

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע להספק ומינויו לא
יבוטל תוך  30יום.

טו

אם יפורק הספק או יכנס להליכי פירוק או אם יפשוט את הרגל או ימונה נאמן
לנכסיו.

טז

אם יורשע הספק או מי ממנהליו בעבירה שיש עמה קלון.

יז

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

יח

אם הספק הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר ,ו/או העסיק קבלן משנה
למתן השירות ,בלי הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב.

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיף  13.8לעיל לא יהיו למקבלי
הנכסים של הספק ו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או למפרק של
הספק ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם ,זכות כלשהי
להמשך הזיכיון וזכותם האחת והיחידה תהא לקבל את הציוד השייך להספק.
האוניברסיטה תהא רשאית ,במקרים כאמור ,לאחסן את הציוד בהתאם להוראת
סעיף  13.2לעיל.

 13.10עם ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מכל סיבה שהיא ,לא יהיה הספק
זכאי לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול.
 13.11הופסקה ההתקשרות עם הספק ,כולה או מקצתה ,מכל סיבה שהיא ,רשאית
האוניברסיטה להתקשר בהסכם זיכיון עם כל גורם אחר ,ולספק לא יהיו כל טענות
ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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.14

פיצויים מוסכמים:
מבלי לפגוע בזכויות האוניברסיטה שעל פי הסכם זה ו/או שעל פי דין ובמיוחד ,מוסכם בזה בין
הצדדים כי בכל מקרה של מעשה מצד הספק ,או מחדל מצדו ,שיהוו הפרה מאלה המפורטות
ברשימת ההפרות (נספח  2ג') ,יהא הספק חייב לשלם לאוניברסיטה ,לפי דרישתה הראשונה,
פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסכום הנקוב בצידה של הפרה כאמור ברשימת ההפרות.
האוניברסיטה רשאית להפעיל לפי שיקול דעתה סעיף זה ,זאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד
נוסף או אחר.

.15

ערבות למילוי התחייבויות הספק:
15.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק שבהסכם זה ,מוסר בזה הספק לאוניברסיטה,
ערבות בנקאית אוטונומית על סך ( ₪ 90,000תשעים אלף שקלים חדשים) לפי הנוסח
בנספח  2א' הרצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,צמודה למדד המחירים
הכללי לצרכן .הערבות תהיה בתוקף עד  60יום לאחר גמר תקופת הזיכיון ובמקרה של
הארכת תקופת הזיכיון – תוארך הערבות בהתאם.

15.2

מוסכם כי בגין הפרה יסודית של ההסכם או הפרה אחרת שלא תוקנה לאחר משלוח
התראה ,ישלם הספק לאוניברסיטה פיצוי מוערך ומוסכם מראש ,ללא הוכחת נזק,
בסך של ( ₪ 90,000תשעים אלף שקלים חדשים) ,בצירוף הפרשי הצמדה למדד
המחירים הכללי לצרכן מיום חתימת הסכם זה ועד לפירעון בפועל ,מבלי לפגוע בכל
זכות האוניברסיטה לתרופה כל שהיא לה האוניברסיטה תהא זכאית מכוח הדין או
מכוח ההסכם .האוניברסיטה תהא רשאית לגבות את סכום הפיצוי המוסכם האמור
לעיל מתוך הערבות ,לפי שיקול דעתה.

15.3

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות הזכות הניתנת לאוניברסיטה כמפורט לעיל ,תהא
האוניברסיטה זכאית לממש הערבות כולה ,או כל חלק ממנה ,בכל מקרה שיגרמו לה
לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי מילוי של איזה
מהתחייבויות הספק וכן בכל מקרה שיגיעו לה כספים ממנו על פי הוראות הסכם זה.

15.4

אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים ,דמי הנזק ,הפיצויים
המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהספק ,יהיה הספק חייב
לשלם את הסכום החסר ולא יהא בהצגת הערבות לפירעון משום ויתור מצד
האוניברסיטה על הסכום החסר או משום הסכמה לדחיית תשלומו.

15.5

היה והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות ,כולה או חלקה ,מתחייב הספק להשלים
ולמסור לאוניברסיטה ,מיד עם דרישה ראשונה ,ערבות נוספת בגובה הסכום שמומש
ובאותו נוסח.

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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.16

איסור העברת הסכם ושיעבודו:
הספק לא יהא רשאי למשכן את זכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או לשעבדן ,לא יהא רשאי להעביר
זיכיון זה ,או כל חלק ממנו לאחר ו/או לאחרים ,לא יהא רשאי לשתף אחר ו/או אחרים
בזכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יהא רשאי להרשות לאחרים להשתמש בזכויותיו ,או כל חלק
מהן ,עימו יחד או בלעדיו ,כל זאת בין שהעברה ,שיתוף ו/או רשות אלו יהיו בתמורה ובין ללא
תמורה ,בין שהיו בדרך כלל ובין שיהיו לתקופה מוגבלת ,אלא אם כן ,יקבל את הסכמת
האוניברסיטה לכך בכתב ומראש.

.17

איסור ניגוד עניינים:
הספק מצהיר ומתחייב כי לא נמצא ולא ימצא במצב של ניגוד עניינים במתן השירות ,והכל
כמפורט בטופס ההצהרה שצורף להצעתו למכרז והמצורף גם להסכם זה ,אשר ימשיך ויחייבו
לאורך כל תקופת ההסכם.

.18

ביטוח:
18.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הספק לערוך
ולקיים למשך כל תקופת ההסכם ,על חשבונו ,את הביטוחים המפורטים באישור
עריכת הביטוח המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח  2ב'
להסכם (להלן" :אישור עריכת הביטוח").
למרות האמור לעיל ,מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כמפורט בסעיף
 .1לאישור עריכת הביטוח ,במלואו או בחלקו ,ואולם האמור בסעיף  18.3להלן יחול
לגבי כל אובדן או נזק לרכוש כאילו נערך הביטוח במלואו.
בנוסף ,מתחייב הספק לערוך ולקיים ביטוח חבות המוצר ,בתנאים המפורטים באישור
עריכת הביטוח ,למשך תקופה נוספת של  3שנים ממועד סיום התחייבויותיו עפ"י
ההסכם.

18.2

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה,
לא יאוחר מתחילת ביצוע הפעילויות נשוא ההסכם ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא
חתום בידי המבטח .הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח
כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע הפעילויות והאוניברסיטה תהא זכאית למנוע
ממנו את הביצוע היה והנספח כאמור לא הומצא.
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק להמציא לידי
האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח כמפורט באישור עריכת הביטוח בגין הארכת
תוקפו לשנה נוספת .הספק מתחייב לחזור ולהמציא את אישור עריכת הביטוח מדי
שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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18.3

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה
ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי
בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או
תנאי ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסה) על פי הביטוח הנערך בהתאם לסעיף 1
לאישור עריכת הביטוח ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.

18.4

הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את
דמי הביטוח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים .עוד
מתחייב הספק לשתף פעולה עם האוניברסיטה ,ככל שיידרש ,לשם שמירה ומימוש של
זכויות האוניברסיטה על-פי ביטוחי הספק ,ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם היוודע
אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על-פי ביטוחי הספק.

18.5

מוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הספק ו/או בהמצאת אישור עריכת
הביטוח על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על האוניברסיטה ו/או כדי לפטור את
הספק מאחריות ו/או לצמצם את אחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

18.6

הספק מתחייב לכלול סעיף כנ"ל בחוזים הנערכים מול קבלנים ו/או קבלני משנה
מטעמו ,ככל שייערכו ולוודא קיום ביטוחים בהתאם לנדרש .כמו כן ,מוצהר בזאת כי
היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או מי
מטעמם בניגוד לאמור לעיל ,מתחייב הספק לשפות את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה
בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם ,לרבות הוצאות משפטיות.

18.7

.19

סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה
יסודית של החוזה.

הודעות:
כל הודעה ,שיבקשו הצדדים למסור זה לזה תימסר לידיהם או שתשלח בדואר רשום לכתובת
הרשומה מעלה ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  72שעות מעת משלוחה.

.20

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

.21

סמכות שיפוט:

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה במכרז זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים
במחוז תל אביב.
.22

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

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

עמוד 40

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

האוניברסיטה

חתימת המציע
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נספח  2א' להסכם
נוסח ערבות ביצוע
בשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות בנקאית.
רק המציע שיזכה במכרז יידרש למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זה.
תאריך____________ :
לכבוד
אוניברסיטת בר אילן
הנדון :ערבות בנקאית מספר ________
.1

.2

על פי בקשת ____________________ (להלן" :הספק") ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות
בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול בקשר להסכם להצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון ,שנחתם בעקבות מכרז מספר  ,18/19לתשלום כל
סכום ,עד לסך כולל של  90,000ש"ח (תשעים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הקרן"),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,על פי החישוב המפורט שלהלן (סכום הקרן,
בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,יכונה להלן" :סכום הערבות" ,שתדרשו מאת
הספק).
אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
.2.1

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

.2.2

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

"המדד הבסיסי"  -המדד שפורסם ביום __ בחודש__ בגין חודש __ ,שנת ___ ,העומד
.2.3
על ___ נקודות (בסיס ______)*.
אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר ,כי המדד החדש גבוה מהמדד
הבסיסי ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי
בסכום הנדרש לתשלום על פי כתב ערבות זה ,ומחולק במדד הבסיסי .אם במועד ביצוע תשלום
כלשהו על פי כתב ערבות זה ,יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי ,אזי נשלם לכם את
סכום הקרן.
.3

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם ,עד לסכום הערבות ,בתוך ( 7שבעה)
ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב ,שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה ,וזאת בלי
שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם
או להוכיחה באופן כלשהו ,ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום ,מראש או בדיעבד ,מאת
הספק ,או לפתוח בהליך משפטי נגד הספק.

.4

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

.5

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

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
___________________
[שם וכתובת הבנק הערב]

* המדד הידוע במועד הודעת הזכייה לזוכה במכרז.

חתימת המציע
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נספח  2ב' להסכם
אישור קיום ביטוחים

ימסר ע"י חברת הביטוח של הזוכה בלבד
אישור הביטוח החתום על ידי חברת הביטוח יצורף להסכם ההתקשרות עם הזוכה .מובהר כי יתכנו
שינויים לא מהותיים בנספח אישור הביטוח לפי דרישת יועץ הביטוח של האוניברסיטה.

תאריך
לכבוד
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן  ( 52900להלן "האוניברסיטה" )

הנדון :אישור עריכת ביטוח
אנו הח"מ  ___________ ,חברה לביטוח בע"מ  ,מאשרים כי לבקשת ___________ (להלן :
"הספק") ערכנו פוליסות ביטוח על שם הספק לתקופה מ_____________ ועד ______________
בקשר עם הסכם להצבה ,הפעלה ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון (להלן:
"ההסכם" ) ,כאשר היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן אינו נופל מהכיסוי הניתן עפ"י נוסח הפוליסה
הידוע כ"ביט" או "מפעלים" או "אשכול" או "פסגה" ,ובכפוף לאמור להלן:
.1

ביטוח "אש מורחב" – פוליסה מס' ___________________
ביטוח "אש מורחב" בערך כינון מלא לכל הרכוש המובא לחצרי האוניברסיטה על ידי הקבלן
ו/או מי מטעמו כנגד אובדן או נזק עקב אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,שיטפון ,נזקי
סערה וסופה ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י כלי טיס ,נזקי בום
על קולי ,נזקי התנגשות ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ופריצה.
הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי
מטעמה ,למעט כלפי אדם הגורם לנזק מתוך כוונת זדון.

.2

ביטוח חבות כלפי צד שלישי  -פוליסה מס' ___________________
ביטוח חבות כלפי צד שלישי לכיסוי חבות הקבלן על פי דין ,בגבול אחריות של ( $1,000,000מיליון
דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
 2.1ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה לגבי חבות עקב אש  ,התפוצצות ,בהלה ,פרעות ,שביתות
והשבתות ,שימוש במנופים ,מכשירי הרמה ,לרבות פריקה וטעינה ,חבות בגין וכלפי קבלנים
,קבלני משנה ועובדיהם ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל ומשקה ותביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח הלאומי.
 2.2ביטוח זה מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותה למעשי ו/או
מחדלי הקבלן ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.

.3

ביטוח חבות מעבידים  -פוליסה מס' __________________
ביטוח חבות מעבידים כלפי כל העובדים המועסקים בביצוע העבודה עפ"י ההסכם ,בגבול
אחריות בסך של ( $ 5,000,000חמישה מיליון דולר ארה"ב) לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת
ביטוח שנתית.
 3.1ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם (היה וייחשבו כעובדי
הקבלן) ,שעות עבודה וכן בדבר העסקת נוער.
 3.2ביטוח זה מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף היה ותיחשב כמעביד של עובדי
חתימת המציע
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הקבלן ,או יקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הבעל זיכיון כלפי עובדיו.
.4

פוליסת חבות מוצר  -פוליסה מס'_______________
ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות בסך ( $ 1,000,000מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ
לתקופת ביטוח שנתית.
4.1

המועד הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ"י ההסכם.

 4.2הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של  6חודשים ,אשר תחול היה והפוליסה תבוטל על ידי
המבטח או לא תחודש מסיבה כלשהי ,ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה את חבותו
של הקבלן בגין אותן תביעות.
 4.3ביטוח זה מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותה עקב מעשיי
ו/או מחדליי הקבלן ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
ע"י כל אחד מיחידי המבוטח.
.5

כללי לכל הפוליסות
 5.1הננו מאשרים בזאת כי הקבלן לבדו יהא אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות
החלות ו/או שיחולו בהתאם לפוליסות דלעיל.
 5.2הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי האוניברסיטה
ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיה.
 5.3הננו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במהלך תקופת הביטוח ,אלא אם
תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי האוניברסיטה לפחות  60יום מראש.

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

בכבוד רב,
_______________________
חתימה  +חותמת חברת הביטוח

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

נספח  2ג' להסכם
רשימת הפרות ופיצויים מוסכמים
הספק יחויב בתשלום פיצוי או דמי נזק אם יגרום במעשה ו/או מחדל לאחד או יותר מהדברים הבאים
(להלן" :ההפרות").
.1

.2

.3

הפרות הכלולות בקבוצה א' (להלן" :הפרות קבוצה א'")
.1.1

אי הצגה למכירה של פריטים שמחירם בפיקוח.

.1.2

אי שמירה על ניקיון המכונות וסביבתן.

.1.3

אי שמירה על ניקיון המחסן וסביבתו.

.1.4

אי הצגת מחירו של פריט בכל אחת מהמכונות.

.1.5

אי הקפדה על מילוי המכונות בהתאם לשעות המוגדרות.

.1.6

עבירות תנועה וחנייה בכניסה לקמפוס ובתוך שטח האוניברסיטה.

.1.7

אי מילוי הוראת הצבה והוצאת מכונה אוטומטית.

הפרות הכלולות בקבוצה ב' (להלן" :הפרות קבוצה ב'")
.2.1

הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה א'.

.2.2

אי הדבקתה של מדבקת תכולה על כל פריט או חוסר בנתוני משקל ,נפח או רכיבים על
גבי המדבקה.

.2.3

אי הצגת רישיון יצרן בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

.2.4

אי הצגת תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות על גבי כל אחת מהמכונות.

.2.5

אחזקה לקויה של המכונות.

.2.6

מכירת פריטי מזון ו/או משקאות לא טריים ו/או מקולקלים ו/או שפג תוקפם.

.2.7

ביצוע שינויים ו/או שיפוצים במחסן שהועמד לשימוש הספק ללא קבלת אישור מוקדם
לכך בכתב מהאוניברסיטה.

הפרות הכלולות בקבוצה ג' (להלן" :הפרות קבוצה ג'")
.3.1

הפרה חוזרת מתוך הפרות קבוצה ב' לרבות הפרה חוזרת לפי סעיף .2.1

.3.2

אי הגשה ו/או אי חידוש של הרישיונות הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות והוראות
כל דין במועדם.

.3.3

אי המצאה של הביטוחים והערבויות למיניהם ו/או אי חידושם בתום תוקפם.

.3.4

מערכת בקרה ותשלום אינה מותקנת או אינה עובדת בכל אחת מהמכונות.

.3.5

הצבת מכונה שאינה עובדת בשל סיבה כל שהיא.

.3.6

העסקת עובדים ללא היתר נדרש כדין ו/או אי תשלום תנאי עבודה (לרבות שכר
מינימום) לעובדים בניגוד למתחייב עפ"י הוראות כל דין.

.3.7

מכירת פריטי מזון /שתייה ופריטים אחרים ללא קבלת אישור מראש ובכתב
מהאוניברסיטה.

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

.4

.5

הפרות הכלולות בקבוצה ד' (להלן" :הפרות קבוצה ד'")
.4.1

פיגור בתשלום דמי הזיכיון.

.4.2

גביית מחיר העולה על המחיר המותר והמוסכם ,בעבור מוצרים שבפיקוח.

.4.3

העלאת מחירי המוצרים בשיעור העולה על המותר.

הפרות הכלולות בקבוצה ה' (להלן" :הפרות קבוצה ה")
.5.1

.6

הפרה חוזרת מבין ההפרות המנויות בקבוצות ג' ו -ד'.
הפרה חוזרת לעניין סעיף זה ,משמעה – הפרה חוזרת של הוראות המכרז וההסכם
במהלך שנת זיכיון.

שיעור דמי ההפרה
.6.1

על כל הפרה הכלולה בקבוצה א' – .₪ 300

.6.2

על כל הפרה הכלולה בקבוצה ב' – .₪ 500

.6.3

על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג' – .₪ 600

.6.4

על כל הפרה הכלולה בקבוצה ד' – .₪ 600

.6.5

על כל הפרה הכלולה בקבוצה ה' – .₪ 1000

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

נספח  3למכרז  -חוברת ההצעה
הנחיות למילוי חוברת ההצעה:
 יש למלא את החוברת באופן קריא ולהגישה כחלק מההצעה למכרז.
 בכל מקום בחוברת ההצעה שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם
המציע.
 פרטים על המציע  -המציע יידרש למלא את הפרטים על הגוף המציע.
 ניסיון המציע  -המציע יידרש למלא פרטים אודות ניסיונו על גבי טבלת הניסיון המפורטת בסעיף
 .2בפירוט הניסיון יציג המציע את הפרטים הבאים :שמות מזמיני השירותים (להלן "הלקוח"),
תאריכי הפעלה ,כמות מכונות שהוצבה לכל לקוח לתקופת ההתקשרות ,סוגי מכונות שהופעלו,
ופרטי איש קשר מטעם הלקוח עמו ניתן לשוחח לצורך קבלת חוות דעת.
פירוט הניסיון כנדרש לעיל ישמש להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז (כמפורט בפרק ב'
– תנאי סף) ולדירוג ההצעה של המציע על פי אמות המידה (כמפורט בסעיף  – 13סעיפי האיכות).
מומלץ למציע לפרט את הניסיון מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף.
 הצעת המחיר – המציע יידרש למלא את סעיף  3.8בהצעת המחיר.

התחייבות המציע
הריני מורשה חתימה בשם המציע( __________________ :שם המציע) .בכפוף לזכייתו ,המציע
מתחייב לבצע את כל השירותים הנדרשים והמתוארים במפרט ,במסמכי המכרז וההסכם.
המחיר המוצע על ידי עבור מתן השירות נשוא המכרז (להלן" :התמורה") ,היינו כמפורט בהצעתנו
ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם,
על פי תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא להתחייבותנו נשוא ההסכם לרבות העסקת עובדים ,אספקת ציוד
ואמצעים ואחזקתם ,וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של השירותים נשוא המכרז,
ביטוחים ,מיסים ,היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

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

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

 .1פרטים על המציע
שם מלא של הגוף המציע,
כפי שהוא מופיע ברשם רשמי
חתימה וחותמת

סוג התאגיד

תאריך רישום

מספר מזהה

כתובת משרד (רשום)

טלפון

פקסימיליה ודוא"ל

שמות הבעלים (במקרה של חברה ,שותפות):
שם ושם משפחה

מספר ת.ז.

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:
שם ושם משפחה

מספר ת.ז.

תפקיד בתאגיד

כתובת

שם המנהל הכללי _________________________________________
שם איש הקשר למכרז זה ופרטי ההתקשרות עמו (טלפון ודוא"ל)
______________________________________________________________________
הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע ,והינם נכונים.

תאריך

שם מלא של עו"ד/רו"ח
חתימת המציע

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

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

 .2ניסיון המציע
לשם הוכחת תנאי סף סעיף  7.1ולקבלת ניקוד בסעיפי האיכות ימלא המציע את טבלת הניסיון
בהתאם לנדרש להלן:
 7.1למציע ניסיון של ( 3שלוש) השנים הקלנדריות  2017 ,2016ו 2018 -לפחות (להלן" :התקופה
הקובעת") בהצבה ,בהפעלה ובתחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון ,כמוגדר
במכרז ,בהתאם לתנאים המצטברים הבאים:
7.1.1

המציע הציב ,הפעיל ותחזק מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון ל( 3 -שלושה)
לקוחות (מזמין שירותים – להלן "לקוח") לפחות ,במהלך התקופה הקובעת ,אך
לפחות לקוח אחד בכל אחת מהשנים הקלנדריות  2017 ,2016ו.2018 -

7.1.2

כמות המכונות המינימאלית ,לכל לקוח שהוצג בסעיף  7.1.1הינה  20מכונות.

* מומלץ למציע להציג ניסיון רב מהנדרש בדרישות הסף על מנת שיקבל ניקוד בסעיפי האיכות,
כמפורט בסעיף  13במסמכי המכרז.
 1שם הלקוח/מזמין השירות______________________ :
איש
טלפון נייד
טלפון קווי
תפקיד
הקשר

כמות מכונות

תאריכי
ההפעלה (מ__:
עד)__:

האם הלקוח עונה על ההגדרה של קמפוס?





כן

לא

תיאור השירותים שניתנו:

 2שם הלקוח/מזמין השירות______________________ :
איש
טלפון נייד
טלפון קווי
תפקיד
הקשר

האם הלקוח עונה על ההגדרה של קמפוס?





כן

לא

תיאור השירותים שניתנו:

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

תאריכי
ההפעלה (מ__:
עד)__:

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

 3שם הלקוח/מזמין השירות______________________ :
איש
טלפון נייד
טלפון קווי
תפקיד
הקשר

כמות מכונות

תאריכי
ההפעלה (מ__:
עד)__:

האם הלקוח עונה על ההגדרה של קמפוס?





כן

לא

תיאור השירותים שניתנו:

 4שם הלקוח/מזמין השירות______________________ :
איש
טלפון נייד
טלפון קווי
תפקיד
הקשר

כמות מכונות

תאריכי
ההפעלה (מ__:
עד)__:

האם הלקוח עונה על ההגדרה של קמפוס?





כן

לא

תיאור השירותים שניתנו:

 5שם הלקוח/מזמין השירות______________________ :
איש
טלפון נייד
טלפון קווי
תפקיד
הקשר

האם הלקוח עונה על ההגדרה של קמפוס?





כן

לא

תיאור השירותים שניתנו:

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

תאריכי
ההפעלה (מ__:
עד)__:

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

 6שם הלקוח/מזמין השירות______________________ :
איש
טלפון נייד
טלפון קווי
תפקיד
הקשר

כמות מכונות

תאריכי
ההפעלה (מ__:
עד)__:

האם הלקוח עונה על ההגדרה של קמפוס?





כן

לא

תיאור השירותים שניתנו:

 7שם הלקוח/מזמין השירות______________________ :
איש
טלפון נייד
טלפון קווי
תפקיד
הקשר

כמות מכונות

תאריכי
ההפעלה (מ__:
עד)__:

האם הלקוח עונה על ההגדרה של קמפוס?





כן

לא

תיאור השירותים שניתנו:

 8שם הלקוח/מזמין השירות______________________ :
איש
טלפון נייד
טלפון קווי
תפקיד
הקשר

כמות מכונות

תאריכי
ההפעלה (מ__:
עד)__:

האם הלקוח עונה על ההגדרה של קמפוס?





כן

לא

תיאור השירותים שניתנו:

האם במכונות שיציב המציע באוניברסיטה קיימת אפשרות לתשלום דרך אפליקציה במכשיר
הסלולרי? {נא לסמן את אחת החלופות}




כן
לא

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

תצהיר המציע
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו 18/19
(להלן" :המכרז").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו הנני
משמש/ת _______ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר במכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם הגוף.
הניסיון והיקפו כפי שמפורטים בטבלה לעיל ,בסעיף  2בחוברת ההצעה ,הינם של המציע ונתוניהם
נכונים.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________

[שם וחתימה]

אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ 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 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.
____________________ ____________________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
חתימת עוה"ד

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

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

 .3הצעת המחיר
 .3.1תמורת קבלת הזיכיון להצבת המכונות ולהפעלתן כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ,ישלם
הספק לאוניברסיטה דמי זיכיון קבועים בסכום של  ₪ 30,000לחודש ,אשר ישולמו בהוראת קבע
לא יאוחר מ 10 -לכל חודש עוקב ,או דמי זיכיון בשיעור אחוז ממחזור מכירותיו השנתיים אשר
לא יפחת מ ,20% -לפי הגבוה מבינהם .חישוב אחוז ממחזור המכירות יהיה שנתי ולא יבוצע פר
חודש ,ואף לא יהיו התחשבנויות משנה לשנה.

 .3.2מן המחזור השנתי יחושב השווי הכספי של {הצעת אחוז מהמחזור בהתאם להצעת המציע הזוכה
במכרז} האחוזים (להלן" :השווי הכספי") .למען הסר ספק ,חישוב אחוז ממחזור המכירות יהיה
שנתי ולא יבוצע פר חודש.
 .3.3היה והשווי הכספי לשנה מסוימת גבוה מהתמורה ששולמה בגין אותה שנה ,ישלם הספק את
ההפרש בין שני הסכומים תוך לא יאוחר מ –  14ימים מיום העברת דו"ח המחזור.
 .3.4למען הסר ספק ,יובהר כי במידה והשווי הכספי יהיה נמוך מהתמורה ,תיוותר התמורה ששולמה
בידי האוניברסיטה במלואה.
 .3.5המציע יציע בהצעתו אחוז ממחזור מכירותיו השנתיים אשר לא יפחת מ.20% -
"מחזור מכירות" לעניין זה משמעותו – סך כל הפדיון השנתי של הפעילות במסגרת ההסכם
והמכרז והכל על פי דו"ח חתום ומאושר ע"י רו"ח ,על פי נתוני המכירות ועל פי נתוני מערכת
המחשוב לדיווח נתוני מכירות בזמן אמת של הספק וללא מע"מ.
 .3.6על המציע לכלול בחישוב הצעת המחיר את כל ההוצאות הנחוצות לצורך מילוי התחייבויותיו
בהתאם לנדרש במכרז ובהסכם ולפי כל דין ,לרבות :תחזוקת המכונות כנדרש ,הפעלת כוח האדם
ותשלום שכרו וההוצאות הנלוות ,נסיעות ,הובלת המוצרים ,ביטוחים ,כלי עבודה ,מיסים ,אגרות
והיטלים וכו' וכל הוצאה ועלות נוספות הכרוכות ונלוות לביצוע השירותים מושא מכרז זה .הצעת
המחיר הנקובה על ידי המציע הינה כוללת ,סופית ומוחלטת.
 .3.7יש למלא הצעת מחיר באחוזים בלבד .האוניברסיטה רשאית שלא לבדוק ואף לפסול הצעות
שתוגשנה חלקיות ו/או במתכונת השונה מזו של הצעת המחיר.
 .3.8הצעת המציע הינה:
 _______ %ובמילים _______________ ( :אחוזים) מסך מחזור המכירות השנתי במכונות
ולא פחות מ 20% -ובמילים ( :עשרים אחוזים).
* במקרה של סתירה בין כיתוב סכום בספרות לבין כיתוב סכום במילים – יגבר הסכום הכתוב
במילים.

חתימת המציע
(בתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
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אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

 .4רשימת מסמכים
המסמך

מס"ד
1

מסמכי המכרז וההצעה (כולל נספח  1ונספחיו ,נספח  2ונספחיו ,נספח  3ונספחיו),
כשהם מלאים וחתומים כנדרש.

2

העתק תעודת רישום תאגיד ברשם הנוגע בדבר ,או תעודת עוסק מורשה מרשות
המסים .הבהרה :מציע שהוא תאגיד רשום נדרש להמציא העתק צילומי של תעודת
הרישום ברשם התאגידים ,ולא די בהמצאת תעודת עוסק מורשה.

3

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

4

העתק של רישיון עסק ע"ש המציע תקף נכון ליום הגשת ההצעות.

5

מסמכי הבהרות שפורסמו בהליך ההבהרות (ככל שיהיו כאלה).

6

במקרה של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב-
 :1992אישור ותצהיר כנדרש בסעיף 2ב הנ"ל.

7

כל מסמך נוסף הנדרש במסגרת הוכחת תנאי סף.

(סמן  אם צורף)

תשומת הלב:
-

על המציע לוודא כי המספר המזהה (מס' חברה ,מס' עוסק מורשה וכו') יהיה זהה בכל
המסמכים המוגשים מטעמו ,לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות המס וכיו"ב .אם
אין התאמה במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות
לכך בדבר אי ההתאמה.

-

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים
לעיל ,אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.

חתימת המציע
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אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

נספח 3א' למכרז
אישור רו"ח /יועץ מס מורשה על גובה מחזור כספי
אני הח"מ __________________ רו"ח /יועץ מס מורשה של _____________________ ,ח.פ  /מס'
מזהה _____________ (להלן" :המציע") ,מאשר בזאת כי היקף מחזור הכספים השנתי של המציע
מהפעלת מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ו/או מזון ,בכל אחת מהשנים  2017ו 2018 -לא פחת מ-
( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ).
בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  31.12.2017וליום  31.12.2018המחזור הכספי השנתי של
המציע ,הינו:
שנה

סה"כ מחזור כספי

2017

₪

2018

₪

בכבוד רב,

שם מלא של רו"ח /יועץ המס

תאריך

כתובת

חתימה וחותמת

טלפון

חתימת המציע
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אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

נספח 3ב'()1
תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד]הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו 18/19
(להלן" :המכרז").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו הנני
משמש/ת _______ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר במכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם הגוף.
בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה"" ,עבירה"" ,הורשע" ו"-תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה
אותם.
הגוף הינו "תושב ישראל" .
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר
 ,2002לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א.1991-
או
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002לפי אחד או
יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א - 1991-אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת
הצעות במכרז.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ 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
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.
____________________ ____________________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
חתימת עוה"ד

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

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

נספח  3ב'()2
תצהיר לפי סעיף 2ב( )1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו 18/19
(להלן" :המכרז").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו הנני
משמש/ת _____________ [למלא תפקיד] ,המבקש להגיש הצעה למכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם הגוף.
הנני מצהיר כי –
( )1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק שוויון זכויות)
אינן חלות עלי (במקרה של יחיד)  /אינן חלות על הגוף (במקרה של תאגיד);
לחילופין
(( )2א) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עלי  /חלות על הגוף ,ואני/הגוף מקיים אותן;
(ב) במקרה שמועסקים  100עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף :אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד)  /בשם
הגוף (במקרה של תאגיד) על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו
בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
(ג) ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה (ב) לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב
כאמור באותה פסקת משנה – אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) /בשם הגוף (במקרה של תאגיד) כי
נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף ,ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;
(ד) אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי
בכתובת __________________________ בישוב _________  ,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 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה
בפני.
____________________
עו"ד

____________________________
חותמת
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________________
תאריך

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

נספח 3ג'
הצהרה בדבר קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים
לאוניברסיטה
נוסח לתאגיד:
אני ,________ ,מ.ז ,____________.מצהיר בזאת כי אני מוסמך לתת הצהרה זו בשם ועבור
המציע______________ אני מצהיר כי המציע ,בעלי מניות בו (אם הוא חברה) ,שותפיו (אם הוא
שותפות) ,בעל שליטה בו ,נושא משרה בו ,או כל אדם או תאגיד הקשור אליו ,במישרין או בעקיפין,
קשור  /אינם קשורים (נא למחוק את המיותר) בקשר עסקי ,משפחתי ,קשרי מעסיק-מועסק או בכל
קשר אחר ,במישרין או בעקיפין ,עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה ,באופן
שעלול ליצור ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויות המציע על פי החוזה או על פי דין.
כמו כן ,אני מצהיר ומתחייב בשם המציע שהמציע לא נמצא ולא ימצא במצב של חשש לניגוד עניינים
בין מתן השירות לאוניברסיטה ,ובין מתן השירות לגופים אחרים .המציע יודיע לאוניברסיטה על כל
עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור.
בכל מקרה של שאלה או ספק יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה תחייב
את המציע.
הצהרה והתחייבות זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.

נוסח לאדם פרטי:
אני ,________ ,מ.ז ,____________.מצהיר כי אני קשור  /איני קשור (נא למחוק את המיותר) בקשר
עסקי ,משפחתי ,קשרי מעסיק-מועסק או בכל קשר אחר ,במישרין או בעקיפין ,עם האוניברסיטה או
עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה ,באופן שעלול ליצור ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו
מהתחייבויותיי על פי החוזה או על פי דין.
כמו כן ,אני מצהיר ומתחייב שאני לא נמצא ולא אמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות
לאוניברסיטה ,ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי
במצב של ניגוד עניינים כאמור.
בכל מקרה של שאלה או ספק יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה תחייב
אותי.
הצהרה והתחייבות זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.
פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה (במידה וישנם):
ח.פ.

שם החברה

מקבל השירות
באוניברסיטה
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תיאור הפעילות
המבוצעת

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

גופים להם ניתנים שירותים על ידי המציע העלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים :

ח.פ.

תיאור הפעילות

שם הגוף

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

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

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

עמוד 59

חתימה וחותמת המציע

אוניברסיטת בר אילן
מכרז מס'  :18/19הצבה ,הפעלה ותחזוקה של
מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

נספח 3ד'
תצהיר בהתאם לסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ו( 1992-תיקון מס'  25תשע"ו )2016
עסק זעיר ,קטן או בינוני
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו 18/19
(להלן" :המכרז").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו הנני
משמש/ת _____________ [למלא תפקיד] ,המבקש להגיש הצעה למכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה משמעות המונחים "עסק זעיר ,קטן או בינוני" כהגדרתם בסעיף מס' " 1הגדרות" לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב-
 .1992אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
הנני מצהיר כי – (יש לסמן  Xבמקום המיועד)
"עסק זעיר" – אני מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי אינו עולה על  2מיליון שקלים חדשים;
לחילופין

"עסק קטן" – אני מעסיק בין שישה ל 20-עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על  2מיליון שקלים
חדשים אך אינו עולה על  20מיליון שקלים חדשים ,ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר";
לחילופין

"עסק בינוני" – אני מעסיק בין  21ל 100-עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על  20מיליון שקלים
חדשים אך אינו עולה על  100מיליון שקלים חדשים ,ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר"
או "עסק קטן";
לחילופין

"עסק גדול" – אני מעסיק מעל  100עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על  100מיליון שקלים
חדשים ,ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני";
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום __________:הופיע/ה בפני
במשרדי
בכתובת __________________________:בישוב ,_________: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 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.

מכרז חדש למכונות אוטומטיות לממכר שתיה ומזון נוסח מיום 18-7-2019מש  2019-1742אמ7/
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