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 מבוא .א

 הצעות להציע הזמנה .1

 העומדים גופים בזאת מזמינה"( האוניברסיטה)" אילן בר אוניברסיטת .1.1

)להלן: "תווי  תווי קניה אספקתל הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות

, לצורך 1981-ח בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א14דרתם בסעיף , כהגהקניה"(

בהתאם  ות,ולמטרות שוננוספים חלוקה בחגים פסח וראש השנה, ובאירועים 

 לצרכי האוניברסיטה, כמפורט במכרז זה ובנספחיו.

אלף  300-400-היקף תווי הקניה שנרכשים בשנה על ידי האוניברסיטה הוא כ .1.2

ות להקטין או להגדיל את כמות תווי האוניברסיטה שומרת את הזכ .ש"ח

הערך הנקוב של תווי הקניה, ואינה סך הקניה, ו/או להגדיל או להקטין את 

מתחייבת להזמין מהזוכה את תווי הקניה בהיקפים האמורים ו/או בהיקף 

 כלשהו.

הזמנת תווי הקניה תבוצע מעת לעת בהתאם לצרכי האוניברסיטה, ותסופק  .1.1

 גן. לקמפוס האוניברסיטה ברמת

תמורת אספקת תווי הקניה תשלם האוניברסיטה לזוכה תמורה בגובה הערך  .1.1

סופקו על ידיו על פי ההזמנה, בהפחתת שיעור ההנחה יהנקוב של תווי הקניה ש

 שהוצע על ידו במכרז.

 :סלים 2במכרז  .1.1

 ובסניפים של רשת/ות מזון ברשת מזון אחת לפחות( תווי קניה שיכובדו 1)

 ות שיווק/ חנויות שונות.בפריסה ארצית, וברשת

 )ללא רשת מזון(. שונות ( תווי קניה שיכובדו ברשתות שיווק/ חנויות2)

בכל סל יבחר  , ולהפך.2לא רשאי להגיש הצעה לסל  1מציע המגיש הצעה לסל 

 זוכה אחד )סה"כ שני זוכים במכרז(.

בחירת סוג התווים )עם או בלי רשת מזון( לשיקול בלעדי של יחידות  .1.1

ההנחה המוצעת ע"י הזוכה תהיה נמוכה מההנחה  2אם בסל רסיטה. האוניב

, האוניברסיטה תזמין תווי קניה שיכובדו ברשתות 1המוצעת ע"י הזוכה בסל 

 .1שיווק/ חנויות מהזוכה בסל 

  ההתקשרות. חתימת הסכםיום מ תייםשנ - להיא  ההתקשרות תקופת .1.7

 ה הזכותשמור יטהלאוניברס זכות ברירה לאוניברסיטה להארכת התקשרות: .1.1

ת ונוספ ( תקופות1בשלוש )ההתקשרות יך את תקופת להאר, אך לא החובה

 תתקופ סה"כ. עם האוניברסיטה בתנאים זהים או מיטיבים, אחתכל ת שנה נוב

 .שנים( 1) חמש עדשל  מצטברתהסכם יכולה להיות לתקופה ה
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 למכרז זמנים לוח .2

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 

 שינויים .1

 לערוך רשאית האוניברסיטהכל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות,  .1.1

 על או כרזבמ שנקבעו השונים במועדיםבתנאי המכרז וכן  והתאמות שינויים

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

 . ההצעות להגשת

או  תפורסם באופן שפורסם המכרז כאמורשינויים והתאמות  בדבר הודעה .1.2

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

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

תחת לשונית "מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים" ואיתור מספר 

 המכרז. 

למציע לא תהיה כל טענה ותביעה כי לא קיבל או לא ידע אודות הודעה כלשהי  .1.1

 לעיל. 3.2שפורסמה כאמור בסעיף 

באמצעות הודעות אלו תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. המציע יחתום  .1.1

מורשי החתימה מטעמו על כל הודעה כאמור ויצרף אותה להצעתו כחלק 

 ממסמכי המכרז.

מובהר כי המציע מחוייב באמור בהודעות, בין אם חתם עליהן כאמור וצירפן 

והאוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש מהמציע    –להצעתו, ובין אם לאו 

גשת הצעות, ככל שלא ההודעות ולצרפן להצעתו, אף לאחר המועד האחרון לה

 עשה כן בהצעתו.

 ךתארי פעילות

 9/11/2017 מועד פרסום המכרז

 16/11/2017 מועד אחרון לשאלות הבהרה  

 12:00בשעה  27/11/2017 הצעות לתיבת המכרזים להגשתמועד אחרון 

 28/2/2018 תוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה
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 נספחים .1

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

 ;יםהנדרש יםשירותמוצרים וההמפרט   –         1 נספח 1.1

 ;ונספחיו הסכם התקשרות  –          2 נספח 1.2

 ;ההצעה חוברת  –        1 נספח 1.1

, ציבוריים גופים תעסקאו לחוקב 2 סעיף לפי תצהיר – (1)'ב 3 נספח 1.1
 ;1976-"ותשל

, ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב2 סעיף לפי תצהיר  – (  2')ב 3 נספח 1.1
 ;1976-ו"תשל

 ;אי קיום ניגוד ענייניםעל  הצהרה – 'ג 3 נספח 1.1
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 הסף   תנאי .ב

 כללי .1

 כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .1.1

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

 .יפסלו –להלן המפורטים התנאים

 סף תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .1.2

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

 .הסף בתנאי כעמידה

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף. .1.1

 (2גישים הצעה לסל מולמציעים ה 1מציעים המגישים הצעה לסל )ל סף כללייםתנאי  .1

 רשם: כגון) בדבר הנוגע ברשם הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף הינו המציע .1.1

 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות

-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפיהבאים  באישורים מחזיק מציעה .1.2

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

 ,1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב2 ולסעיףב 2בהתאם לסעיף 

 .(2ב')3 -( ו1)'ב3 יבנספחבנוסח תואם לנדרש 

 (/ חנויותשיווק )רשת מזון + רשתות 1תנאי סף למציעים המגישים הצעה לסל  .7

סניפים לפחות  80 -מזון אחת לפחות וב ברשתמכובדים תווי הקניה המוצעים  .7.1

של רשת/ות מזון )לא הכרחי שיהיו מאותה רשת( בפריסה ארצית )סניפים בכל 

 אזורי הארץ )צפון, דרום ומרכז(.

לפחות אשר להן נקודות  רשתות שיווק 40 -במכובדים המוצעים תווי הקניה  .7.2

בהר כי רשת מכירה בכל אזורי הארץ )צפון, דרום ומרכז(. למען הסר ספק יו

שלה חנויות מותג נפרדות למכירת מוצרים מאותו תחום )לדוגמה: חנויות 

 להלבשת גברים, נשים וילדים(, תיספר כרשת אחת.

 )רשתות שיווק/ חנויות( 2תנאי סף למציעים המגישים הצעה לסל  .1

לפחות אשר להן  / חנויותרשתות שיווק 40 -במכובדים המוצעים תווי הקניה  .1.1

בכל אזורי הארץ )צפון, דרום ומרכז(. למען הסר ספק יובהר כי נקודות מכירה 

רשת שלה חנויות מותג נפרדות למכירת מוצרים מאותו תחום )לדוגמה: חנויות 

 להלבשת גברים, נשים וילדים(, תיספר כרשת אחת.

 

 



 

 אילן בר אוניברסיטת
 תווי קניה  אספקת  :22/17 'מס מכרז

  

 

 
 חתימת המציע

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

 
 6עמוד 

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

 וכחההה תיאור דרישה סעיף

 תנאי סף כלליים )רלוונטיים לשני הסלים(

 מאוגד משפטי גוף הינו המציע 1.1
 הנוגע ברשם הרשום, בישראל

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

 

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

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

 .מורשה עוסק תעודת בהמצאת די ולא

 עסקאות חוק לפי אישורים 1.2
 .1976-ו"התשל, ציבוריים גופים

 .כדין ספרים ניהול על תקף אישור של צילומי העתק .א

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהירים שני .ב
, זה למכרז( 2')ב3-ו( 1')ב3 נספחי נוסחב, 1976-ו"התשל

 .מקור ובחתימות

 )רשת מזון + רשתות שיווק( 1תנאי סף למציעים המגישים הצעה לסל 

 (.3בחוברת ההצעה )נספח  2מילוי סעיף  רשת/ות מזון 7.1

 (.3בחוברת ההצעה )נספח  2מילוי סעיף  רשת/ות שיווק 7.2

 )רשתות שיווק/ חנויות( 2תנאי סף למציעים המגישים הצעה לסל 

 (.3בחוברת ההצעה )נספח  3מילוי סעיף  רשת/ות שיווק/ חנויות 1.1
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  במכרז ההכרעה .ג

 בחינת ההצעות למכרז .9

 : הבאים שלביםעל פי ה תתנהל במכרז ההצעות בחינת

 הסף בתנאי המציעים של עמידתם את האוניברסיטהתבחן  הראשון בשלב .9.1

 הסף יעבור לשלב הבא. מציע שעמד בתנאי. במכרז להשתתפות

 הצעת המחיר בכל סל תיבחן בנפרד, על פי הכללים להלן: .9.2

ביחס לערך הנקוב של תווי  ביותר הגבוהההנחה אחוז שבמסגרתה יוצע הצעה 

לאישור , בכפוף במכרזבסל הצעה הזוכה תיבחר כהקניה, והעומדת בתנאי הסף, 

 . ועדת מכרזים

ביותר שהוצעה,  בוההא ההנחה הגשהי או יותר הנחה זהההוצעה בשתי הצעות  .9.1

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

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

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

, ביותר שהוצעה ההבושהיא ההנחה הג או יותר הנחה זהההוצעה בשתי הצעות  .9.1

לעיל, האוניברסיטה  9.3ואחת מהן איננה של עסק בשליטת אישה כאמור בסעיף 

תיבחר בהצעה אשר תווי הקניה המוצעים במסגרתה יכובדו במספר הרשתות 

. אם יהיה שיווין במספר הרשתות )סה"כ הרשתות בכל סל( הגדול ביותר

יה, תיבחר האוניברסיטה המכבדות את תווי הקניה, בין ההצעות המועמדות לזכ

את ההצעה הזוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפי נימוקים שירשמו בפרוטוקול 

 ועדת מכרזים, או לפי הגרלה.

 במכרז לצאת או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .9.1

בהתאם לשיקול  הזוכה עם הסכם על לחתום לא או/ו לאספקת תווי קניה אחר

 החליטהיה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבות. דעתה, לאילוצ

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

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

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

 כאמור. ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעהעל כ
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 המכרז התנהלות אופן .ד

 מכרזמסמכי הב עיון 12

מאתר האינטרנט של האוניברסיטה,  מכרזמסמכי הבאפשרות המציעים להוריד את  12.1

 לצורך עיון ו/או הגשת המענה למכרז. 

 ,408 בבניין, גן רמת, אילן בר אוניברסיטתמשרדי אפשרי גם ב מכרזמסמכי הב חינם עיון 12.2

-03 בתיאום מראש בטלפון:) 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 209 חדר

5318552.)  

 ההבהרות  הליך 11

 ול במכרז.כל מציע יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפ 11.1

 מציע כל רשאי (11/11/2017)ח "ז בחשון תשע"כ ליום ועד המכרז פרסום מיום החל 11.2

 אלקטרוני בדואר או 03-5318552ס': מ פקס באמצעות בכתב לאוניברסיטה לפנות

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

לאחר תאריך זה לא ניתן להעלות הסתייגויות  .בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז

 או שאלות נוספות.

 הסעיף פרטי ואת, המכרז ושם מספר את , פרטיו לציין המציע על, ורכאמ פניה בכל 11.1

 .ההסתייגות ומהות

 ללא המכרז במסמכי הסתייגות או הערה, מחיקה, תוספת, שינוי כל לרשום איןש, יובהר 11.1

 .ההצעה לפסילת לגרום שעלול דבר, מהאוניברסיטה מראש אישור קבלת

 .תהתשובו במתןמלא  דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה 11.1

בעקבות הליך ההבהרות יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניות,  –הבהרות  מסמך 11.1

 השאלות, ההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.

 מכרזמסמכי ה את שרכש מי לכל אלקטרוני בדואר ו/או בפקס יישלחההבהרות מסמך  11.7

. פונהה זהות את לחשוף מבלי וכן יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה וזאת

 .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה

 באחריות המציעים לוודא את קבלת מסמך התשובות. 11.1

 , לרבות מציעמציע כל, ועל מכרזמסמכי המהווה חלק בלתי נפרד מ הבהרותמסמך ה 11.9

ע"י המציע כשהוא חתום למסמכי המכרז,  לצרפולקח חלק בהליך ההבהרות, אשר לא 

 .קריאתו לאות אישור על

  חתם באמצעות אם במסמך ההבהרות, בין באמור מחויב המציע כי אולם, מובהר          

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

 ולצרפו   מסמך ההבהרות על לחתום לדרוש מהמציע רשאית תהיה האוניברסיטה 

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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 .בהצעתו כן עשה שלא הצעות, ככל להגשת האחרון המועד לאחר להצעתו, אף          

 

 ההצעההוראות לגבי הכנת  11

למען הסר ספק, ההצעה כוללת את כתב המכרז )הזמנה להציע הצעות(, חוברת ההצעה  11.1

המוצרים והשירותים מפרט (, 2הסכם ההתקשרות )נספח  לרבות הצעת המחיר,( 3)נספח 

כל אלה, ההבהרות שנשלחות מעת לעת (, הנספחים והצרופות ל1הנדרשים )נספח 

למציעים על ידי האוניברסיטה, וכן כל מסמך שעל המציע להמציא, להגיש ולמסור לפי 

כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשלם הוכחת המציע בתנאי הסף או לשם 

 ניקודו בשלבי בחינת ההצעה והציון. 

 .בלבד עבריתתמולא בשפה ה ההצעה 11.2

בחתימה מלאה או בראשי תיבות  בכל עמוד ועמודידי המציע, תחתם על  ההצעה 11.1

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

המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז, תוך מתן דגש מיוחד  11.1

  ואן.ולמילוי הצעת המחיר במלהמצורפת למכרז זה , (3למילוי חוברת ההצעה )נספח 

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

 את מטרת המכרז.

העדר נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות, שינויים,  11.1

עלולים  לגרום לפסילת  –תוספות ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו 

 שיקול דעת האוניברסיטה. ההצעה, לפי 

מכל מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור, והאוניברסיטה  11.1

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

 התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, חריגות ושינויים. 

 . הנדרשים על פי המכרז והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע 11.7

 ההצעה הגשת 11

. יש לציין על המעטפה את חיצוני זיהוי ללא, היטב סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את 11.1

  מספר המכרז ואת שמו.

 במעטפה יהיו המסמכים הבאים: 11.2

 במקור. כל מסמכי המכרז שיש להגיש 11.2.1

עותקים: אחד מקור  2)סה"כ יש להגיש  מסמכי המכרזשל כל צילומי  עותק 11.2.2

 .ואחד מצולם(

 .מסמכי המכרזהמכיל סריקה של כל  תקליטור 11.2.1
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ח "ט' בכסלו תשע מיוםהמעטפה תוגש לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר  11.1

בניין תיבת המכרזים המוצבת בבניין הרכש, ותושם  בצהריים 12:00 בשעה (27/11/2017)

 .ברמת גן יברסיטת בר אילןאונקמפוס ב 209 'מס חדר 101מס' 

הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציעים. ועדת המכרזים לא תדון  11.1

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

 הגשת הצעה במועד מאוחר למועד האחרון להגשת הצעות.

 באמצעות רכב לצורך הגשת ההצעה.לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה  11.1

 .בפקס או אלקטרוני בדואר הצעות להגיש אין מקרה בשום 11.1

 את הבין, המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע, לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת 11.7

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

וונטי הקשור המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע רל 11.1

לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים, ובהגשת 

הצעתו הוא מסכים לכל תנאי המכרז  כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות 

 ו/או אי התאמה.

כל הצעה שתוגש תהא סופית, בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, ולא ניתן יהיה לשנותה  11.9

ו/או אם האוניברסיטה אישרה כי  מכרזמסמכי הלתקנה, אלא אם נכתב אחרת בו/או 

 נפלה טעות משמעותית במסמכים, והיא תחייב את המציע לתקופה כמפורט בהצעה.

  הצעות עם מציעים אחרים ו/או  חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים 11.10

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

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 קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. 

 שאית לדחות הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה.האוניברסיטה ר 11.11

האוניברסיטה רשאית להחליט שלא לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים מהצעה, או  11.12

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

האוניברסיטה, בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין. החליטה האוניברסיטה 

למי מהם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כאמור לעיל, לא תהיה למציעים ו/או  לפעול

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.
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 תוקף ההצעה 11

 אחרת בהצעה בחרה המכרזים ועדת אם גם ,21/2/2011 ליום עד קפהבתו תעמוד ההצעה 11.1

 שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז שזכה מציע שבו למקרה וזאת, הזוכה כהצעה

. שהיא סיבה מכל זמנה טרם תסתיים או שהיא סיבה מכל לתוקף תכנס לא איתו החוזית

  

 אחריה הבאה המיטבית הההצע בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות

 הבא במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה בתור

 בעל על יחולו המכרז תנאי כל. במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו הכשירות תנאי בתור

 לא או הנדרשים בתנאיםבאה ה תהמיטביבעל ההצעה  המציע עמד לא. הבאה ההצעה

 באמציע הל לפנות רשאית המכרזים ועדת תהיה, מכרז זה בהסכם על פי להתקשר רצה

 . הלאה וכן אחריו

 לפי נוספים יום 30-ב בתור הבאה ההצעה לבחירת המועד להאריך רשאית המכרזים ועדת 11.2

 . דעתה שקול

 הסכםחתימה על ה 17

 חמישה) ימים 1 תוך למכרז המצורף החוזה על לחתום הזוכה את תזמין האוניברסיטה    17.1

 .ידה על שייקבע אחר זמן תוך או, כך על האוניברסיטה הודעת מיום (,עבודה ימי

 בתוך, לאוניברסיטה להמציא הזוכה יידרש, האוניברסיטה ידי על החוזה לחתימת כתנאי 17.2

 והאישורים ההתחייבויות, המסמכים כל את, הדרישה בהודעת שייקבע המועד

 . ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים

 הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך החוזה על חתימה אי או/ו המסמכים המצאת אי 17.1

 של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה במקרה. המכרז תנאי של

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

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

 .מההפרה

 

 

 

 



 

 אילן בר אוניברסיטת
 תווי קניה  אספקת  :22/17 'מס מכרז

  

 

 
 חתימת המציע

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

 
 12עמוד 

 כללי .ה

 הבהרות או נוסף למידע דרישה 11

 פה בעל או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת 11.1

 המפורטות לדרישות המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע או השלמת ,להצעה

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

 או הצעתו את לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים מציעים על הוגן בלתי יתרון לו להעניק

 אם, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת    11.2

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

 .זה מכרז של תכליתו את/או ו הציבור

 מותנית או מסויגת הצעה 19

 דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע 19.1

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

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי או מהסייג

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את  19.2

 השגותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד.

 תכסיסנית הצעה 20

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

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

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב 21

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר עבד במהלך חמש השנים שקדמו 

למכרז זה  עם האוניברסיטה כספק ולא עמד בסטנדרטים הנדרשים ו/או שקיימת לגביו חוות 

תו ו/או שהיה לאוניברסיטה ניסיון רע איתו )לרבות הפרות דעת שלילית בכתב על טיב עבוד

פה -הסכמים( ו/או שנחשד בפלילים . במקרה מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל

לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית בעניין. האוניברסיטה רואה בהגשת 

 הצעה על ידי המציע, הסכמה לתנאי זה.

 במסמכים אוניברסיטהה קניין 22

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

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

 .הצעה למכרז זה
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 מכרזמסמכי העיון ב 21

 כי סבור ומציע מידהבלכן,  .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים  יש ,לדין בהתאם 21.1

עליו לפרטם  - בהם עיון כל יתאפשר לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם

אינה חייבת לקבלה. היא במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול את בקשתו, ו

על המציע לקחת בחשבון כי במידה ויציין סעיפים חסויים בהצעתו, יימנע ממנו, 

 לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות המתחרות. במסגרת זכות העיון

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

 סמכות שיפוט 21

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

 . אביב תל במחוז
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  1נספח 

 יםהנדרש יםהשירותהמוצרים ו תיאור
 רקע כללי .1

ח 14כהגדרתם בסעיף קניה"( ה)להלן: "תווי אוניברסיטה מעוניינת לרכוש תווי קניה ה .1.1

לצורך חלוקתם במהלך תקופת ההתקשרות , 1981-בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א

בחגים פסח וראש השנה, ובאירועים נוספים ולמטרות שונות, בהתאם לצרכי 

 . האוניברסיטה

 .אלף ש"ח 300-400-וניברסיטה הוא כהיקף תווי הקניה שנרכשים בשנה על ידי הא .1.2

האוניברסיטה שומרת את הזכות להקטין או להגדיל את כמות תווי הקניה, ו/או 

סך הערך הנקוב של תווי הקניה, ואינה מתחייבת להזמין להגדיל או להקטין את 

 מהזוכה את תווי הקניה בהיקפים האמורים ו/או בהיקף כלשהו.

אוניברסיטה לזוכה תמורה בגובה הערך הנקוב תמורת אספקת תווי הקניה תשלם ה .1.1

של תווי הקניה שסופקו על ידיו על פי ההזמנה, בהפחתת שיעור ההנחה שהוצע על ידו 

 במכרז.

 מאפייני תווי הקניה .2

, בהתאם שובריםבצורת או  כרטיסים מגנטיים בצורת תווי הקניה שיוזמנו יהיו .2.1

  להחלטת האוניברסיטה.

על ידי האוניברסיטה.  ידרשבערך כספי בהתאם לסכום שייוטענו  -כרטיסים מגנטיים  .2.2

  חד ערכי.סידורי לכל כרטיס יהיה מספר מזהה 

בעת ביצוע ההזמנה האוניברסיטה תפרט את הערך הנקוב המבוקש לכל תו  -שוברים 

במעטפה וסכום כולל של תווי הקניה שבמעטפה. הספק יתחייב לספק תווים בעלי ערך 

 . חותלפ₪  100-ו 50נקוב של 

נויות והרשתות המכבדות את בכל הח מערכם הנקוב 100%-ב יכובדותווי הקניה  .2.1

גם במסגרת מבצעים, ויינתנו בגינם כפל מבצעים והנחות,  התווים. התווים יכובדו

לרבות הנחות סוף עונה והנחות מועדון, וכמו כן תתאפשר הרכישה באמצעותם 

 ו יכובדו התווים בערכם המלא.בחנויות עודפים ואאוטלט, כאשר גם במקרים הלל

 שנים ממועד אספקתם לאוניברסיטה. 5תוקפם של תווי הקניה שיסופקו יהיה לפחות  .2.1

על גבי תווי הקניה יודפסו באותיות ברורות ובאופן בולט מועד הנפקתם ומועד פקיעת 

 תוקפם.

תווי הקניה יכובדו ברשתות שיווק/ חנויות מהתחומים הבאים: חשמל, הלבשה,  .2.1

 , ספרים, קוסמטיקה, מוצרים לבית, מכשירי כתיבה, תיירות וכיו"ב.הנעלה
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הספק יהיה אחראי לכיבוד תווי הקניה ומימושם בכל הרשתות המוטבעות על גבי תו  .2.1

הקנייה, על סניפיהם ו/או זכייניהם. תלונות לגבי בתי עסק שלא כיבדו את תווי הקניה 

וניברסיטה לספק ויטופלו על ידו ו/או הערימו קשיים על מימושם, יועברו על ידי הא

באופן נאות ומהיר. מובהר בזאת כי הספק לא יישא באחריות לטיב המוצרים או 

 השירותים שיירכשו באמצעות תווי הקניה.

המחזיק בתווי הקניה יוכל לבצע עסקאות בסכום מצטבר שלא יעלה על הערך הנקוב  .2.7

צוע עסקה בכרטיס יופחת או על היתרה העדכנית הרשומה לזכות הכרטיס. עם כל בי

סכום העסקה מן היתרה הרשומה לזכותו של המחזיק, עד לניצול מלוא הערך הנקוב 

 או עד שיפוג תוקפו של תו הקניה, המוקדם מבינהם.

 אופן אספקת תווי הקניה .1

אספקת לרבות  ,תווי הקניהבאחריות הספק לבצע את כל הנדרש והקשור לאספקת  .1.1

סגירת המעטפות  הכנסת ברכות, למעטפות, י הקניהתוו, הכנסת רכותואהמ המעטפות

יובהר כי הספק  ד ובאופן מלא ותקין לאוניברסיטה.במוע ןהפצת, ןעל ידי הדבקת

 יישא בתשלום דמי המשלוח של תווי הקניה לאוניברסיטה.

תווי הקניה יסופקו במעטפות מתאימות לגודל התווים. לכל מעטפה תצורף )בין על גבי  .1.2

נפרד בתוכה( רשימת הרשתות/חנויות בהן ניתן לעשות שימוש  המעטפה או במסמך

 בתווי הקניה.

בתוך כל מעטפה תימצא ברכה, אשר תסופק על ידי  –בחגים )ראש השנה ופסח(  .1.1

שבועות מהמועד המבוקש לאספקה. הברכה תסופק על ידי  3האוניברסיטה לספק עד 

 האוניברסיטה בכל חג בנפרד, בתיאום מול הספק.

יהיו בארגזים, כאשר תווי הקניה  קמפוס האוניברסיטה ברמת גן,ה יועברו לתווי הקני .1.1

בכל ארגז בסדר רץ ועולה של מספריהם הסידוריים. על כל ארגז יצוין מספר  מסודרים

התווים בתוכו וטווח המספרים הסידוריים של התווים בתוכו. לתווי הקניה יצורף 

ל מספר תווי הקניה בכל ארגז, קובץ בפורמט אקסל אשר יכלול רשימה ממוספרת ש

המספרים הסידוריים של תווי הקניה בכל ארגז, וסכום כספי )ערך נקוב( במעטפה 

 ובכל ארגז.

 .הספק יחתים את האוניברסיטה על תעודת משלוח אשר תכלול את פרטי ההזמנה .1.1

אישור האוניברסיטה על תעודת המשלוח מהווה אישור לקבלת המעטפות, אך לא 

לכך שההזמנה שסופקה עומדת בתנאי ההזמנה והינה לשביעות רצון מהווה אישור 

 האוניברסיטה.

האוניברסיטה תבדוק את מעטפות התווים שיסופקו. במקרה של חוסר התאמה בין  .1.1

ימי עבודה לכל היותר,  2כמות התווים ו/או ערכם הנקוב להזמנה, יחליפן הספק בתוך 

 במעטפות התואמות להזמנה.
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  מועדי אספקה .1

לאוניברסיטה פעמיים בשנה, באופן מרוכז, תווי קניה אשר נועדו לעובדי  יספקהספק  .1.1

  האוניברסיטה כמתנות לחגים ראש השנה ופסח.

בהתאם  –בכל חג כאמור יסופקו תווי קניה בעלי ערכים נקובים שונים ובכמות שונה  .1.2

 .מראש לצרכי האוניברסיטה וכפי שייקבע על ידה

דש לפני המועד המבוקש לאספקה של תווי הקניה האוניברסיטה תעביר לספק עד חו .1.1

לחגים כמות מדויקת של תווי הקניה הנדרשים לאספקה, כולל ערכים נקובים 

 הנדרשים לתווים האמורים.

בנוסף יספק הספק לאוניברסיטה, לפי דרישת האוניברסיטה, תווי קניה נוספים  .1.1

 לאירועים ומטרות שונות.

אלא אם תודיע  ממועד ההזמנה,ימי עבודה  10ך תותווי הקניה יסופקו לאוניברסיטה  .1.1

 האוניברסיטה על מועד אחר מראש ובכתב.

 תנאים נוספים .1

האוניברסיטה תהא רשאית, להזמין רק חלק מתווי הקנייה ו/או להזמין תווי קניה  .1.1

לא יהיה זכאי לכל תמורה  הזוכהבשווי נמוך מהאמור לעיל, ובמקרה שכזה הספק 

ור הקטנת היקף ההזמנה ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה נוספת או פיצוי כלשהו עב

 בעניין. 

הספק מתחייב לעדכן את האוניברסיטה אחת לשנה, עד חודש לפני הארכת הסכם  .1.2

ההתקשרות, על שינויים המבוצעים מעת לעת ברשימת הרשתות והחנויות המכבדות 

שרות עם את תווי הקניה. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההתק

הספק במקרה שבו יחול שינוי מהותי ברשימת הרשתות או בפריסת החנויות של 

 רשתות המכבדות את תווי הקניה.

הספק מתחייב לעדכן את האוניברסיטה באופן מידי על שינויים המבוצעים מעת לעת  .1.1

בשווי המימוש של תווי הקניה ברשתות המכבדות את התווים. האוניברסיטה שומרת 

הזכות לבטל את ההתקשרות עם הספק במקרה שבו יחול שינוי מהותי לעצמה את 

 בשווי המימוש של התווים ברשתות המכבדות אותם.

מסכום  10%עד  –האוניברסיטה תהא רשאית להחזיר לספק תווי קניה שלא מומשו  .1.1

חודשים ממועד האספקה. הספק מתחייב להחזיר  12ועד  עסקת רכישתם

ימים ממועד  30הכספי של תווי הקניה האמורים, בתוך לאוניברסיטה את מלוא שווים 

 החזרתם ע"י האוניברסיטה לספק, בהעברה בנקאית.

אם יוותרו בידי האוניברסיטה תווי קניה בעלי תוקף הקצר משנה, מתחייב הספק  .1.1

 שנים. 5להחליפם בתווי קניה בערך נקוב זהה, בעלי תוקף של 
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ימי עבודה, לכל  5חלפו על ידי הספק בתוך תווי קניה שיתבררו כפגומים/ לא תקינים יו .1.1

היותר. תו הקניה שיתקבל יהיה בשווי כספי )מלא או חלקי, אם התו כבר נוצל בחלקו( 

 זהה לתו הפגום/ לא תקין.
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 בע"ה

 למכרז 2נספח 

  תווי קניהלרכישת  הסכם
 

  חתשע" ___ בשנת__ בחודש __________ביום ___ גן, –ברמת שנערך ונחתם 

 2017__ בחודש ________ בשנת ______ביום __ 

 

 58-006-368-3אוניברסיטת בר אילן עמותה מס'  : בין

 ("האוניברסיטה" - )להלן

 5290002רמת גן, מיקוד 

 ;מצד אחד 

 ________________________:          ל ב י ן                                 

 ("הספק" –)להלן 

________________________ 

 כתובת[]

 ;מצד שני                      

 

 (;"המכרז: ")להלן תווי קניהאספקת ל 22/17מס' פרסמה מכרז  והאוניברסיטה הואיל

 והצעתו של הספק נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;והואיל  

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
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 כללי           .1

  .מקשה אחת"(, מהווים מכרזמסמכי ה)להלן: " מכרז על כל נספחיוהמבוא להסכם וה 1.1

לבין הוראות אחרות במכרז, יחולו אלו הסכם זה  במקרה של סתירה בין הוראות 1.2
 המקיימות בצורה המיטבית את תנאי המכרז.

חלוקתו של ההסכם לסעיפים ומתן כותרות לסעיפים הינה לנוחות בלבד ואין לייחס לכך  1.1
 צורך פרשנות הסכם זה.כל כוונה אחרת ואין להשתמש בכך ל

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: 1.1

 המכרז ונספחיו. .א

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

 א' להסכם(.2ערבות בנקאית לביצוע ההסכם )נספח  .ג

 תקופת ההתקשרות .2

האוניברסיטה חתימת מיום החל , םתיישנלתקופה של ההתקשרות לפי הסכם זה הינה  2.1
  "(.ההסכם תקופת: "להלן)                                  ליום עדעל הסכם זה ו

 . ההסכם תקופת את לקצר רשאי אינו הספק 2.2

 בתום תקופת ההסכם יתבטל הסכם זה מאליו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. 2.1

יך את תקופת ההסכם להארה הבלעדי, ה הזכות, על פי שיקול דעתשמור לאוניברסיטה 2.1
)להלן: "התקופה  חודשים 12 תנוב תונוספ ( תקופות3בשלוש )בתנאים זהים או מיטיבים 

 (5חמש )הנוספת"(. סה"כ תקופת ההתקשרות יכול שתהיה לתקופה מצטברת של עד 
 שנים.

 האוניברסיטה מאת בכתב הודעה מתן באמצעות תיעשה ההסכם של תוקפו הארכת 2.1
 . ההסכם תקופת תום לפני ימים 60 -מ יאוחר לא, לספק

 הארכת ,תאריכיםגון כ המחויבים בשינויים, זה הסכם תנאי יחולו ל"הנ הנוספת בתקופה 2.1
 . וכיו"ב ערבויותה תוקף

לאחר , הבלעדי דעתה שיקול פי על ההתקשרות משך את לקצר האוניברסיטה באפשרות 2.7
 .מראש יום 30 בת לספק על כך הודעה שניתנה

  חייבויות והצהרות הספקהת .1

והסכם זה, הבין את כל הדרישות  מכרזההספק מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי  1.1
 בהתאם תווי הקניהאת לאוניברסיטה הוא מתחייב לספק ו, והתנאים המפורטים בהם

בדייקנות, ביעילות, במומחיות  שבמכרז ושבהסכם כל התנאים והדרישותועל פי 
 אוניברסיטה.ובמיומנות, לשביעות רצון ה

בכמויות, באיכויות,  ככל שיידרשו, תווי קניההספק מתחייב לספק לאוניברסיטה  1.2
 בסוגים, במועדים ובשאר התנאים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

בהתאם מתאימות לגודל התווים במעטפות  תווי הקניההספק מתחייב לספק את  1.1
 -ים הנדרש יםשירותההמוצרים ומפרט מפורט בובהתאם ל לכמויות שידרשו בהזמנה

ואספקתם לאוניברסיטה, ות למעטפ תווי הקניההכנסת למען הסר ספק, . למכרז 1נספח 
 בהתאם לאמור בהסכם זה.תתבצע על ידי הספק ובאחריותו, 
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לוי התחייבויותיו על פי הספק מתחייב לשתף פעולה עם האוניברסיטה בכל הקשור למי 1.1
ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור  הסכם זה, לרבות התחייבות הספק לתקן, לשפר

 והחלפה בסמוך לקבלת הודעת האוניברסיטה בדבר הצורך בכך.

 רכישת ואספקת תווי הקניה .1

 יםשירותמוצרים וההמפרט כמפורט בו כאמור והיאספקת תווי הקניה וכל הכרוך בכך י 1.1
 למכרז. 1נספח  -ים הנדרש

בכל היקף קניה  תוויספק ה מתחייבת לרכוש מההאוניברסיטה אינ מובהר בזאת כי 1.2
  שהוא. 

 תמשוער ההינ ,של תווי הקניה המצטבר של ההזמנות סכוםה הערכתמובהר בזאת כי  1.1
  .בלבד

הספק יספק את תווי הקניה בהתאם להזמנות שתוצאנה לו מעת לעת על ידי  1.1
 האוניברסיטה, בהתאם לתנאים ולמועדים המפורטים במפרט.

 נציג הספק .1

 והוא יעמוד מול  ,ה איש הקשר מטעם הספק עם האוניברסיטההספק יקבע נציג אשר יהי 1.1
האוניברסיטה בכל בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם 
הספק אשר כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או 

 על ידו, יחייבו את הספק. 

יום התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה. נציג נציג הספק יפקח מטעם הספק על ק 1.2
 , דוא"ל ופקס.סלולארי כל שעות העבודה באמצעות טלפוןבהספק יהיה זמין 

 נציג האוניברסיטה .1

כל מי שהוסמך לכך על ידי את כל מגעיו עם האוניברסיטה ינהל הספק באמצעות  1.1
 .("" או "נציגי האוניברסיטה"נציג האוניברסיטההאוניברסיטה )להלן  

האוניברסיטה ולשתף עימם פעולה בכל  יהספק מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציג 1.2
 הנוגע להסכם ולביצועו.

הספק מנציג האוניברסיטה יהיה רשאי בכל עת במהלך ההסכם לבדוק את ביצועו ולקבל  1.1
 כל מידע והסבר כפי שיידרש ע"י נציג האוניברסיטה לצורך ההסכם וביצועו.

את חוות דעתם, הנחיותיהם והערותיהם של נציג האוניברסיטה  הספק מתחייב לקבל 1.1
 ולפעול בהתאם להם בביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.

להסרת ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפטור את הספק מאחריותו  1.1
 של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. ותקין המלאה לביצוע נאות 

 לספק תשלום .7

תווי צוע התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה, במלואן, לרבות אספקת בתמורה לבי 7.1
למעטפות, הפצתם במועד ובאופן מלא  תווי הקניה, אספקת המעטפות, הכנסת הקניה

האוניברסיטה ותקין לאוניברסיטה, וכל התחייבות נוספת  של הספק  עפ"י הסכם זה, 
הוזמנו בפועל בערך הנקוב את הסכום המתקבל ממכפלת מספר המעטפות שלספק תשלם 

 שיעור ההנחה שהציע הספקבהנמצאים בכל מעטפה, כשהוא מופחת  הקניה של תווי
 . "(התמורה )להלן: "

את כל ההוצאות של הספק לצורך אספקת תווי הקניה לאוניברסיטה,  תהתמורה כולל 7.2
ומהווה את  ולחוברת ההצעה 1נספח  –המוצרים והשירותים הנדרשים מפרט בהתאם ל
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לוא התשלום לו זכאי הספק מהאוניברסיטה, ומעבר לתמורה זו לא תשולם לספק כל מ
 תמורה נוספת.

 הצמדה כלשהם. לסכום התמורה לא יתווספו ריביות כלשהן והפרשי 7.1

ההסכם התמורה על פי מובהר כי ההסכם עם הספק הינו "הסכם מחירון", אשר לפיו  7.1
 בפועל. על פי ההזמנות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו תשולם 

 . )להלן: "החשבון"( כדין חשבון כנגדהיא  תווי הקניהמובהר כי רכישת  7.1

 כי נציג האוניברסיטהאישור ל בכפוףכדין חשבון הינו מתן לספק התשלום  תנאי לביצוע 7.1
 .ולשביעות רצונ וסופק ניתהחשבו הבגינם הוגש תווי הקניה

 .ןהחשבוך קבלת מתארי יום 30שולם בתנאי תשלום של שוטף + ישאושר  החשבון 7.7

ובין אם לאחריו, טעויות ו/או אי דיוקים ו/או  ו, בין אם לפני תשלומןהיה ויתגלו בחשבו 7.1
ליקויים כלשהם, תהא האוניברסיטה רשאית לקזז סכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל 

 המגיע ו/או שיגיע לספק מאת האוניברסיטה.סכום מכל 

 וניברסיטה בגלל עיכובים בתשלום הנובעיםלספק לא יהיו דרישות ו/או טענות כלפי הא 7.9
 או פרטים לא נכונים וכיו"ב.ו/ ממחדליו כגון: חוסר פרטים בחשבון/חשבונות

ו/או כל אי התאמה אחרת,  תווי הקניהבסכומם של  חסריםהיה ותועלה טענה בדבר  7.10
נציגי האוניברסיטה ונציג של הספק לבדיקת  2לעובדים, ימונו  תווי הקניהלאחר חלוקת 

 צדדים.חייב את התהטענות והחלטתם סופית ו

 רישיונות והיתרים .1

  ולביצוע  יםהשירותהמוצרים והדרושים למתן והיתר  ןכל רישיובתוקף הספק יקבל ויחזיק                
ועל פי וההיתרים הנ"ל  תתנאי הרישיונועל פי ובהתאם לויפעל  ,על פי הסכם זההתחייבויותיו 

 הוראות כל דין.

 אחריות .9

או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה ו/הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה  9.1
או מי מטעמו, במסגרת פעולתם ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מחדל, שלו 

שיפוי  על פי הסכם זה והוא ישפה את האוניברסיטה בגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב כך.
יגוד להוראות ההסכם, בכפוף למתן פסק דין שלא עוכב יעשה בגין מעשה או מחדל בנ

ביצועו ולידוע הספק בכל מקרה בגינו נדרש שיפוי ולמתן אפשרות להתגונן מפני כל 
תביעה או דרישה. מובהר כי אין בסעיף כדי להטיל אחריות על הספק מעבר לזו המוטלת 

 עליו לפי דין.

ו מחדל של הספק ו/או מי בכל מקרה שהאוניברסיטה תתבע לדין עקב מעשה ו/א 9.2
או איזה מתנאיו של אלו, ישפה הספק ו/או היתר, ו/ ןמעובדיו, שיהא בבחינת הפרת רישיו

את האוניברסיטה בגין כל קנס שיוטל עליה ו/או כל הוצאה ו/או כל הפסד ו/או כל נזק 
ימים ממועד דרישת  )שבעה( 7שייגרמו לה עקב מעשה או מחדל כאמור של הספק, בתוך 

 ניברסיטה. האו

האוניברסיטה לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או לציוד  9.1
 הספק.
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 סודיות .10

הספק מתחייב לשמור בסודיות ולא לפרסם ו/או להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או  10.1
ל עלאספקת תווי הקניה להביא לידיעת כל אדם כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע לידיו בקשר 

ל פי הסכם זה ו/או בעקבותיו בין אם נתקבל לפני תחילת ההתקשרות, ובין אם נתקב
במהלך ההתקשרות  או לאחר סיומה, אלא אם כן ניתן לכך אישורה המוקדם של 

בכתב ובתנאים כפי שיקבעו על ידה. האמור בסעיף זה לא יחול על מידע  האוניברסיטה
 שהפך באופן חוקי לנחלת הכלל.

 גם על כל עובדי הספק. חובה זו חלה 10.2

הספק מתחייב למסור למחלקת ביטחון באוניברסיטה, לפי בקשת האוניברסיטה, כל פרט  10.1
 המבוקש.  שירותלגבי כל עובד אשר מגיע לאוניברסיטה לשם אספקת ה

  אי קיום יחסי עובד מעסיק .11

כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה הינם יחסים בין מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים  11.1
ין מוצר/שירות לבין ספק עצמאי של מוצר/שירות וכי בין הצדדים אין יחסי עובד מזמ

 מעסיק כלשהם.

 הספק מצהיר בזה כי הוא מעסיק את עובדיו בהתאם לכל החוקים והדינים החלים עליו. 11.2

הספק בלבד הוא שאחראי כלפי עובדיו, הוא בלבד רשאי להעסיקם ולפטרם והספק הוא  11.1
ל המגיע להם לרבות תנאים סוציאליים וכיו"ב וכל אדם זה שילשם להם את שכרם וכ

 שיועסק ע"י הספק יהא עובד של הספק בלבד, והוא לא יחשב כעובד של האוניברסיטה.

וכל מי שיועסק מטעמו אינו חלק מהמערך האקדמי ו/או המחקרי ו/או הארגוני הספק  11.1
יחסי עובד מעביד ו/או המסחרי של האוניברסיטה, ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת 

 באוניברסיטה, ואין לו ולא תהיה  לו כוונה להשתלב בעיסוקיה של האוניברסיטה כאמור.

 כי אחרת מוסמכת רשות או/ו, לעבודה ד"ביה יקבעוהיה ולמרות האמור בהסכם זה,  11.1
 זכות כל מתן או/ו תשלום כל לצורך, האוניברסיטה עובדי הינם או היו ספקה של עובדיו

 ספקה לעובדי כלשהם סכומים לשלם תידרש והאוניברסיטה, ועניין דבר כלול הטבה או/ו
, שהם ואופן דרך בכל, הנובעת תביעה עקב, לשאיריהם או/ו לחליפיהם או/ו מהם למי או

 או/ו סכום כל בגין האוניברסיטה את לשפות ספקה מתחייב אזי, מעסיק – עובד מיחסי
 נלווית הוצאה כל ובגין, ספקה עובדיל לשלם האוניברסיטה שתחויב הטבה או/ו זכות

, לרבות, ספקה עובדי של תביעתם או/ו לדרישתם בקשר או/ו עקב לאוניברסיטה שתיגרם
 פיצויי הלנת פיצויי, שכר הלנת פיצויי, ד"עו טרחת שכר: האמור מכלליות לגרוע ובלי

 .ב"וכיו והצמדה ריבית, פיטורין

, מירבית פסוקה ריבית יישא, לעיל ורכאמ, בהשבתו חייב יהיה כל סכום עודף שהספק 11.1
 המדד לעומת – ספקל התשלום שביום המחיה יוקר של הידוע למדד הצמדה והפרשי

 .לאוניברסיטה הסכום השבת ביום הידוע

 קיזוז .12

אם הספק לא ישלם תשלום החל עליו עפ"י הסכם זה, תהא האוניברסיטה רשאית על פי  12.1
יהיה חייב להחזיר את התשלום  שיקול דעתה, לשלם במקומו את התשלום והספק

לאוניברסיטה בתוספת ריבית בשיעור המקובל בבנק המזרחי המאוחד בע"מ לגבי 
המגיע לה חשבונות חח"ד. או לחילופין רשאית האוניברסיטה לקזז את הסכום 

 מתשלומים להם זכאי הספק.

ע לספק כל סכום אשר מגי האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה 12.2
 לה מהספק מכח הסכם זה ובכפוף למתן התראה בכתב.
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בטרם תעשה האוניברסיטה שימוש בזכותה לקיזוז לפי סעיף זה, תיתן האוניברסיטה  12.1
 קיזוז. לבצע לספק הודעה בכתב, חמישה עשר יום מראש בדבר כוונתה 

 ביטול ההסכם ופקיעתו .11

 : האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום במקרים הבאים

איזו  –אם לא יקיים הספק, לדעת האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי  11.1
השירות מההתחייבויות שע"פ הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באספקת 

יום מיום שהותרה על כך  21המבוקש ובין אם טרם החל בכך, ולא יתקן את ההפרה בתוך 
 על ידי האוניברסיטה.

פרה לגביה הותרה על ידי האוניברסיטה בעבר, ללא כל התראה אם הספק יחזור על ה 11.2
 נוספת. 

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהיה אם לעיל,  13.1למרות האמור בסעיף  11.1
האוניברסיטה רשאית להפסיק את ההתקשרות בהודעה לספק ללא כל התראה מראש 

צוי כאמור בהסכם ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות האוניברסיטה לסעד או פי
 או על פי כל דין. ו/זה 

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן  11.1
ובין אם לאו, יודיע על כך מיד בעל תווי הקניה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באספקת 

שיקול דעתה  פה ובכתב, לאוניברסיטה. הודיע הספק כאמור, רשאית האוניברסיטה לפי
 להפסיק את ההתקשרות עם הספק או חלק ממנה לאלתר. 

כמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק ההתקשרות עם הספק עפ"י הסכם  11.1
זה לפני תום תקופת ההסכם, אם האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, לא תהיה שבעת רצון 

 60תנה לספק הודעה של המסופק ע"י הספק או מטעם סביר אחר, ובלבד שני מהשירות
 יום מראש.

המבוקש אשר שירות בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת ה 11.1
 הוזמן על ידי האוניברסיטה וזאת עד להשלמת התחייבויותיו עפ"י הזמנות קיימות. 

הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאית  11.7
הסכם למתן השירות עם כל גורם אחר, ולספק לא יהיו כל האוניברסיטה להתקשר ב

 טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.

מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד או  11.1
 יותר מבין האירועים המפורטים להלן:

ומינויו לא יבוטל אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע לספק  א

 יום. 30בתוך 

 אם יפורק הספק או יכנס להליכי פירוק או אם יפשוט רגל או ימונה נאמן לנכסיו. ב

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

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

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

 העבודה, בלי הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב. 

לעיל לא יהיו למקבלי  13.8מותנה ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיף  11.9
הנכסים של הספק ו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או למפרק של 

מונה לעסקיהם ונכסיהם, זכות כלשהי הספק ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שי
 להמשך ההסכם. 
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עם ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מכל סיבה שהיא, לא יהיה הספק זכאי  11.10
 לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול.

  פיצויים מוסכמים .11

חר משלוח בגין הפרה יסודית של ההסכם או הפרה אחרת שלא תוקנה לאמוסכם כי  11.1
חמישה ) 15,000 התראה, ישלם הספק לאוניברסיטה פיצוי מוערך ומוסכם מראש, בסך

ש"ח ללא הוכחת נזק,  בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים הכללי לצרכן ( אלף עשר
רעון בפועל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות של האוניברסיטה יועד לפזה מיום חתימת הסכם 

ח ההסכם. האוניברסיטה תהא ואו מכו/ח הדין ות מכלתרופה כלשהי לה תהא זכאי
 רשאית לגבות את סכום הפיצוי המוסכם האמור לעיל מתוך הערבות, לפי שיקול דעתה.

איכות השרות וברמות השירות המוגדרות להלן  לא יעמוד בדרישות במקרה שהספק 11.2
 .שלהלןבטבלה וכמוסכם מראש פיצויים מוסכמים כמופיע מהספק  ייגבו ,בטבלה

 

 גובה הפיצוי המוסכם נדרש SLA מרכיב איכות השרות #

מיום ימי עבודה  10 תוך איחור באספקת תווי הקניה  1

 הוצאת ההזמנה

על כל  מגובה ההזמנה 5%

ימי  3 -מעבר לאיחור 

  עבודה

תכולת המעטפה/ היקף המעטפות  2

 אינם תואמים להזמנה

אספקת מעטפות בכמות 

ימי  2ותכולה תואמות בתוך 

 ודהעב

 לכל יום איחור  ש"ח 300

 

דרך של קיזוז, או מימוש הפיצויים המוסכמים בין הצדדים על ידי האוניברסיטה יעשה ב 11.1
מראש לספק , או בכל דרך אחרת ובלבד שניתנה על כך הודעה בדרך של חילוט ערבות

 , וניתנה לו האפשרות להתגונן בגין הטענה.ובכתב

 ערבות למילוי התחייבויות הספק  .11

טחת מילוי התחייבויותיו של הספק בהסכם זה, מוסר בזה הספק לאוניברסיטה, להב 11.1
צ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי מה א' 2אוטונומית לפי הנוסח בנספח ערבות בנקאית 

צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. הערבות תהיה  ,ש"ח 20,000נפרד ממנו, על סך 
 –קרה של הארכת תקופת ההסכם  ובמההסכם יום לאחר גמר תקופת  60בתוקף עד 

  תוארך הערבות בהתאם.

האוניברסיטה תהא זכאית לממש הערבות כולה, או חלק ממנה, בכל מקרה שיגרמו לה  11.2
אי מילוי בכל מקרה של או ו/לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה 

על פי הוראות  של איזה מהתחייבויות הספק וכן בכל מקרה שיגיעו לה כספים ממנו
 הסכם זה.

 במידה ולא יעמוד הספק במפרט הנדרש, רשאית האוניברסיטה לחלט את ערבות הביצוע. 11.1

אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים, דמי הנזק, הפיצויים  11.1
יהיה הספק חייב לשלם  ,המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהספק

רעון משום ויתור מצד האוניברסיטה על יהא בהצגת הערבות לפאת הסכום החסר ולא י
 הסכום החסר או משום הסכמה לדחיית תשלומו.



 

 אילן בר אוניברסיטת
 תווי קניה  אספקת  :22/17 'מס מכרז

  

 

 
 חתימת המציע

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

 
 25עמוד 

היה והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות, כולה או חלקה, מתחייב הספק להשלים  11.1
, מיד עם דרישה ראשונה, ערבות נוספת בגובה הסכום שמומש הולמסור לאוניברסיט

 ובאותו נוסח.

 שעיבודו/או עברת הסכם ואיסור ה .11

 הספק לא יהא רשאי למשכן את זכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או לשעבדן, לא יהא רשאי  11.1
               להעביר את זכויותיו או חובותיו  על פי ההסכם ו/או מי מהן לאחר ו/או לאחרים, לא 

              שות יהא רשאי לשתף אחר ו/או אחרים בזכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יהא רשאי להר
לאחרים להשתמש בזכויותיו שעפ"י הסכם זו, או כל חלק מהן, עימו יחד או בלעדיו, כל 
זאת בין שהעברה, שיתוף ו/או רשות אלו יהיו בתמורה ובין ללא תמורה, בין שהיו בדרך 
כלל ובין שיהיו לתקופה מוגבלת, אלא אם כן, יקבל את הסכמת האוניברסיטה לכך בכתב 

 ומראש.

 איסור ניגוד עניינים .17

הוא, בעלי מניות בו )אם הוא חברה(, שותפיו ומתחייב כי למיטב ידיעתו הספק מצהיר  17.1
או כל אדם או תאגיד הקשור אליו, בעל שליטה בו, נושא משרה בו, )אם הוא שותפות(, 

קשורים ולא יהיו במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות, אינם 
או בכל קשר אחר, במישרין או  מועסק, קשר משפחתי –, קשרי מעסיק יבקשר עסק

אשר יש בו באופן בעקיפין עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, 
משום ניגוד עניינים שעלול להפריע לספק לקיים איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על 

 פי דין. 

יין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים הספק יודיע לאוניברסיטה על כל ענ 17.2
 של  הביקורת ועדת כאמור. במקרה של ספק או מחלוקת יובא הנושא להכרעת

כל הודעה, שיבקשו הצדדים למסור זה לזה  הספק.   את תחייב והחלטתה האוניברסיטה
תימסר לידיהם או שתשלח בדואר רשום לכתובת הרשומה במבוא להסכם ותחשב כאילו 

 שעות מעת משלוחה. 72יעה לתעודתה בתום הג

 הודעות .11

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בעמוד הראשון להסכם. 11.1

כל הודעה של צד להסכם זה לצד האחר שתימסר ביד תחשב כנתקבלה במועד מסירתה,  11.2
לעיל תחשב כאילו הגיעה  21.1ואם נשלחה בדואר רשום לכתובת הנקובה בסעיף 

 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית הדואר. 72לתעודתה בתום 

 ויתור .19

 של כוויתור יחשבו לא האוניברסיטה מצד ארכה או מפעולה הימנעות, הנחהשום ויתור  19.1
 ויתור נעשה כן אם אלא, ידה על לתביעה מניעה ישמשו ולא זה הסכם לפי האוניברסיטה

 .ובכתב במפורש זה

 שינוי בהסכם .20

  סכמת שני הצדדים, ובכתב.כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בה

 שיפוט סמכות .21

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

 . תל אביב במחוז
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

   

 הספק  האוניברסיטה
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 א' להסכם 2נספח 

 נוסח ערבות ביצוע
 .זו בשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות ביצוע

 רק המציע שיזכה במכרז יידרש למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זה.
                                                                                          

    תאריך                                                                                                                  לכבוד

 אילן בר אוניברסיטת

 ________ מספר בנקאית ערבות: הנדון 

 בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הספק" :להלן____________________ ) בקשת פי על .1
שנחתם  תווי קניהלאספקת לביטול בקשר להסכם  ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי

 חדשים שקלים 20,000 של כולל לסך עד, סכום כל לתשלום 22/17 בעקבות מכרז מספר
 על(, להלן כהגדרתו) למדד הצמדה הפרשי בתוספת"(, הקרן סכום: "להלן) (,ש"ח )עשרים אלף

 סכום: "להלן יכונה למדד הצמדה הפרשי בתוספת, הקרן סכום) שלהלן המפורט החישוב פי
 . הספק מאת שתדרשו, ("הערבות

 :ההצמדה הפרשי חישוב אופן     .2

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

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

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

 מהמדד גבוה החדש המדד כי, יתברר זה ערבות כתב פי על כלשהו תשלום ביצוע במועד אם
 הבסיסי למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיו, הבסיסי
 תשלום ביצוע במועד אם. הבסיסי במדד ומחולק, זה ערבות כתב פי על לתשלום הנדרש בסכום
 את לכם נשלם אזי, הבסיסי מהמדד נמוך החדש המדד כי יתברר, זה ערבות כתב פי על כלשהו
 .הקרן סכום

( שבעה) 7 בתוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על יידרשש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .3
 בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם מיום ימים

 דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג עליכם שיהיה
 מאת, בדיעבד או מראש, כוםהס את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו באופן להוכיחה או

 .הספק נגד משפטי בהליך לפתוח או, הספק

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

 הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות ממשות לא אם, לפיכך. הערבות סכום על
 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי בתוקפה

 הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד  ליום _________ עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5
      .ומבוטלת בטלה

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

 ,רב בכבוד                                                                             

___________________ 

 [הערב הבנק וכתובת שם]              
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 למכרז 1 נספח

 חוברת ההצעה

 הנחיות למילוי חוברת ההצעה:

 כחלק מההצעה למכרז. הבאופן קריא ולהגיש חוברתיש למלא את ה 

 שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם  חוברת ההצעהם בבכל מקו

 המציע. 

 מטעמוועל איש קשר  המציע למלא את הפרטים על המציעעל  - פרטים על המציע . 

  על המציע למלא את הפרטים הנדרשים  - 1או סעיף  7הוכחת עמידת המציע בתנאי סף סעיף

( או לצורך הוכחת עמידתו 1)אם מגיש הצעה לסל  7 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף

 (.2)אם מגיש הצעה לסל  8בתנאי סף סעיף 

 ( או סעיף 1סעיף ) -לסל שמגיש אליו הצעה  על המציע למלא את הצעת המחיר - הצעת המחיר

 מילוי הצעת המחיר הינו חובה ואי מילוי יביא לפסילת ההצעה.(. 2)

 

 

 

. בכפוף לזכייתו, המציע מתחייב __________________ מורשה חתימה בשם המציע:הריני  .1

מסמכי , וב1נספח  – יםהנדרש יםהשירותהמוצרים ומפרט נדרש והמתואר בהלבצע את כל 

 .ההסכםו מכרזה

נשוא המכרז )להלן: אספקת תווי הקניה ומתן השירותים המחיר המוצע על ידי עבור  .2

פי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות (, הינו כמפורט בהצעתנו ומהווה מחיר סו"התמורה"

התחייבותנו כל על פי תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא לבכך ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות 

הוצאות  והחומרים אספקת המוצריםלרבות העסקת עובדים, משלוח, הסכם ההמכרז ונשוא 

העבודות ההתחייבויות, כל בלתי צפויות, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של 

מיסים, היטלים וכל דבר אחר ביטוחים, , שימוש בכלי רכב, וההסכם נשוא המכרזוהשירותים 

 .  וההסכם נשוא המכרזוהשירותים העבודות ההתחייבויות, הדרוש לביצוע 
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 פרטים על המציע .1
 

  המציעשם   .1

 

  (מס' תאגיד, מס' ת.זהמס' המזהה ) .2

 

  (  שותפותרה, חבעוסק, ) תאגדותסוג ה .3

 

  )כולל מיקוד( כתובת מלאה .4

 

  טלפונים .5

 

 

  פקסימיליה .6

 

  כתובת דואר אלקטרוני .7

 

  שם איש הקשר למכרז זה .8

 

  טלפון נייד איש קשר .9

 
  כתובת דוא"ל איש קשר .10
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 7בתנאי סף סעיף  הוכחת עמידת המציע .2

 (נויות/ ח)רשת מזון + רשתות שיווק 1המגישים הצעה לסל  למציעים

 תווי הקניה יכובדו ברשת/ות המזון הבאה/ות:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

( בפריסה ארצית )צפון, דרום, מרכז(: סניפים 10לפחות ניפים של רשת/ות מזון )מספר ס

 _______________ )נא למלא מספר(

( אשר להן נקודות מכירה בכל רשתות 10לפחות מספר רשתות השיווק שבהן יכובדו תווי הקניה )

 אזורי הארץ )צפון, דרום ומרכז(: _____________ )נא למלא מספר(

תווי  המכבדות אתשל רשת/ות המזון ורשתות השיווק/חנויות  ת סניפיםלצרף רשימ * על המציע

 הקנייה.

 

 1בתנאי סף סעיף  ת המציעהוכחת עמיד .1

 )רשתות שיווק/ חנויות( 2למציעים המגישים הצעה לסל 

( אשר להן נקודות מכירה בכל רשתות 10לפחות מספר רשתות השיווק שבהן יכובדו תווי הקניה )

 ץ )צפון, דרום ומרכז(: _____________ )נא למלא מספר(אזורי האר

 תווי הקנייה. המכבדות את* על המציע לצרף רשימה של רשתות השיווק/חנויות 
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 הצעת המחיר .1

שיסופקו קניה התווי ערך הנקוב של להציע אחוז הנחה מרבי, אחיד, לעל המציע  4.1

 .לאוניברסיטה

 ם חדשים.בשקלי תווי הקניהעל גבי נקובים  המחירים 4.2

 המחיר המוצע על ידי הספק כולל את כל ההוצאות הקשורות  במישרין ו/או בעקיפין 4.3

, סגירת למעטפות תווי הקניהאספקת מעטפות, הכנסת כולל  ,באספקת תווי הקניה

כל את  בנוסף כוללו במועד ובאופן מלא ותקין לאוניברסיטה, ןהפצת, המעטפות

קורות, הוצאות משרדיות, הוצאות בלתי המיסים, תוספות נוספות ו/או אחרות, ת

  צפויות וכן כל הוצאה אחרת.

תווי ידוע לספק כי האוניברסיטה רשאית להזמין כמות גדולה או קטנה יותר של  4.4

וכי הצעת המחיר  תווי הקניהו/או להגדיל או להקטין את הערך הנקוב של  הקניה

 עומדת בתוקפה גם במקרים אלו. 4בסעיף 

 .0%לא תתקבל הצעה של  4.5

  :הצעת המחירמילוי  4.6

 )רשת מזון + רשתות שיווק/ חנויות( 1מציעים המגישים הצעה לסל  ( 1)

  אוניברסיטה:ללהלן אחוז ההנחה המוצע מהערך הנקוב של תווי הקניה אשר יסופקו 

   אחוזים(____________ )במילים: ____ הנחה __________%

 

 ק/ חנויות()רשתות שיוו 2מציעים המגישים הצעה לסל (  2)

אוניברסיטה:  ללהלן אחוז ההנחה המוצע מהערך הנקוב של תווי הקניה אשר יסופקו 

 __________ הנחה )במילים: ________________ אחוזים(  %
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 רשימת מסמכים .1

 פירוט המסמכים שעל המציע לכלול במעטפת ההצעה:
 

 אם צורף( )סמן  המסמך מס"ד

 - 2 נספח, השירותיםהמוצרים ו פרטמ -1 נספח כולל) המכרז מסמכי  1
  .כנדרש וחתומים מלאים כשהם(, ונספחיו הסכם

  (.למכרז 3 נספח) וחתומה מלאה ההצעה חוברת  2

 של או, בדבר הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת של צילומי העתק  3
  .המסים מרשות מורשה עוסק תעודת

, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהירים שני  4
  .למכרז( 2')ב3-ו( 1')ב3 נספחי בנוסח

 חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור העתק  5
  .1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות

 ניתן. המסים רשות ידי על שניתן כפי, מס ניכוי בדבר תקף אישור  6
 או חשבון מרואה, דין פי על" מורשה פקיד"מ ל"כנ אישור להמציא

 .מס מיועץ
 

  .למכרז ג'3 נספח בנוסח, עניינים ניגוד קיום אי על הצהרה  7

רשימת סניפים של רשת/ות המזון  - 1מציעים המגישים הצעה לסל   8
  .ורשתות השיווק/חנויות המכבדות את תווי הקנייה

רשימה של רשתות השיווק/חנויות  - 2מציעים המגישים הצעה לסל   9
  המכבדות את תווי הקנייה.

ב לחוק חובת 2בסעיף  ובשליטת אישה, כמשמעותבמקרה של עסק   11
  .ב הנ"ל2בסעיף  כנדרשותצהיר אישור  :1992-המכרזים, תשנ"ב

  .סף תנאי הוכחת במסגרת הנדרש נוסף מסמך כל  11

 
 : לבה תשומת

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

 אין אם. ב"וכיו המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות, מטעמו מוגשיםה המסמכים

 המוסמכות הרשויות מטעםלכך  הסבר או אישור לצרף המציע על, המזהה במספר התאמה

 .ו/או מטעם עו"ד או רו"ח של המציע

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

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה םא, לעיל
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 (1ב') 1 נספח

 1971 - ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף תצהיר בהתאם

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

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

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

 )להלן: "המכרז"(.  22/17

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

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

 תצהיר זה בשם הגוף.

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

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

 ין/ה אותם.אני מב

 . הגוף הינו "תושב ישראל"

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

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

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

 או

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

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

האחרון  לא הייתה בשנה שקדמה למועדאך ההרשעה האחרונה  - 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 .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 
 בפני.עליה  חתם/האישר את נכונות הצהרתו ולעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 

________________                 ____________________________    ____________________ 

 תאריך               ותמת ומספר רישיון עורך דין                     ח              חתימת עוה"ד                              
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  (2)'ב 1 נספח

 ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב)2תצהיר לפי סעיף 

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

ר אילן בהסכם למתן שירותים הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך התקשרות עם אוניברסיטת ב[במקרה של יחיד]
 )להלן: "ההסכם"(. 

, בו "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 
. אני מצהיר הנני משמש/ת _____________ ]למלא תפקיד[, המבקש להתקשר עם האוניברסיטה בהסכם

 .כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף

  –הנני מצהיר כי 

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

 לחילופין

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

עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף: אני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( /  100במקרה שמועסקים    )ב(
בשם הגוף )במקרה של תאגיד( על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

ון זכויות, ובמידת לחוק שווי 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל  –הצורך 

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה )ב( לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב     )ג(
אני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( /בשם הגוף )במקרה של תאגיד( כי  –משנה כאמור באותה פסקת 

 9נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 
 לחוק שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;

העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל  אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר   )ד(
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            
________________ 

                               ]שם וחתימה[      

 אישור

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

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

 בפני.עליה 
   ________________                 ____________________________    ____________________ 

תאריך     ותמת ומספר רישיון עורך דין           ח  חתימת עוה"ד               



 

 אילן בר אוניברסיטת
 תווי קניה  אספקת  :22/17 'מס מכרז

  

 

 
 חתימת המציע

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

 
 35עמוד 

 'ג 1 נספח

 ניגוד ענייניםהצהרה בדבר קיום/אי קיום 

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

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

 קשורים / אינם קשוריםו בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: הקשור אליו, במישרין א

בקשר עסקי או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי  (המיותר את למחוק נא)

שנותן שירותים לאוניברסיטה, עלול  ליצור  ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה 

 על פי דין.   או

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

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

 האוניברסיטה והמציע יפעל בהתאם להחלטתה.

תהיה תקפה ותחייב אותי בהליכי המכרז, וככל שאזכה בו, וגם במהלך הצהרתי והתחייבותי זו 

 ההתקשרות החוזית.

 פירוט החברות הנמצאות בקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנן(:

מקבל השירות  שם החברה ח.פ.
 באוניברסיטה

תיאור הפעילות 
 המבוצעת
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