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 מבוא א

 הצעות להציע הזמנה .1

"( המזמין)" אגף משאבי אנוש"( באמצעות האוניברסיטה)" אילן בר אוניברסיטת .1.1
ייעוץ למתן  הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה

 .בתחום תקינת עובדים עבור יחידות האוניברסיטה

 כללי .2

אילן מבקשת לבצע פרויקט תקינת כוח אדם לבחינת קביעת -אוניברסיטת בר .2.1
 תקנים שונים, רלוונטיים לפעילות השוטפת באוניברסיטה.

 מטעמו. הפרויקט יבוצע מול סמנכ"ל משאבי אנוש של האוניברסיטה, או מי .2.2

נוסחאות תוצרי הפרויקט המצופים הם כלים ישימים למימוש, מבוססים על  .2.3
שיציגו את הקשרים בין היקף כוח אדם נדרש, פעולות גנריות, סטודנטים 

 ., ומתודולוגיה מומלצת להטמעת הכליםוחוקרים

 תיאור הפעילות הנדרשת מהספק .3

 תכולת השירותים .3.1

דות מנהליות, מחלקות וכו'( )יחיבניית מתודולוגיית תקינה ליחידות  .3.1.1
 האוניברסיטה בשיתוף סמנכ"ל משאבי אנוש באוניברסיטה.

 אחת לצורך בחינת התאמת המתודולוגיה.ביחידה ביצוע פיילוט  .3.1.2

מטלות בפקולטות ובמטה של עובדי הסגל המנהלי  מיפוי .3.1.3
 באוניברסיטה. ביהאדמיניסטרטי

 השונות.ביחידות הערכת הזמנים הנדרשים לכל פעולה  .3.1.3

, תוך התחשבות במגוון קביעת נוסחה מתאימה שתשמש כמפתח תקינה .3.1.3
 .הפרמטרים הנדרשים

האוניברסיטה יחידות החלת הנוסחה על כלל  השפעת ניתוח והערכת .3.1.3
 והמלצות להטמעתה.

 תכולת הפרויקט .3.2

שייקבעו על ידי סמנכ"ל משאבי  יחידות 10 – 8-בהבדיקה תתבצע  .3.2.1
 .מנהלות פקולטה 3אנוש, ובנוסף 

שעות  300 – 200הצפי של האוניברסיטה היקף הפרויקט יעמוד על על פי  .3.2.2
עבודה. עם זאת, האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף שעות כלשהו, 

 ותשלם לספק השירותים עבור התוצר הסופי בהתאם לקבוע בהסכם.
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 למכרז זמנים לוח .3

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .3.1

 מועד פעילות

 3/3/2018 מועד פרסום המכרז

 12:00ה בשע 12/3/2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:00בשעה  23/3/2018 הגשת הצעות לתיבת המכרזיםלמועד אחרון 

 כולל 30/3/2018 תוקף ההצעה

 במכרז שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית האוניברסיטה .3.2
 להגשת האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל, פיו על או

  . זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות
 ושמסר לפרטים בהתאם מכרזלמשתתפים ב תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה

 .פורסם המכרז בובאמצעי כן ו בעת רכישת מסמכי המכרז

 נספחים .3

 :הם, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים .3.1

 תיאור הפעילות הנדרשת;  –  1 נספח .3.1.1

 ;הסכם התקשרות  –  2 נספח .3.1.2

 ;ערבות ביצוע  – א'-2 נספח .3.1.3

 ;אישור קיום ביטוחים  – ב'-2 נספח .3.1.3

 ;ההצעה חוברת  –  3 נספח .3.1.3

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהירים – 'א-3נספח  .3.1.3
 1976-ו"התשל

  ;תצהיר בדבר אי ניגוד עניינים – 'ב-3נספח  .3.1.5

 הסף תנאי ב

 כללי .3

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים  .3.1
מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים בפרק זה להלן. 

 .יפסלו –המפורטים להלן 

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף  .3.2
בכל גורם אחר לא ייחשב  בתאגיד קשור בארגון של המציע, בבעל מניות או

 כעמידה בתנאי הסף.

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.  .3.3

 המציע  של המשפטי מעמדו .5

  תאגיד רשום על פי חוק ברשם רשמי על פי סיווגו )חברה, עמותה וכו'(.יחיד או 
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 המציע ניסיון .8

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ  .8.1
בתחומי תקינת עובדים ושיטות עבודה בהתאם לתנאים הבאים  בארגון ושיטות,

 לפחות:

, אשר מסתיימות במועד השנים האחרונות 3מהלך השירותים סופקו ב .8.1.1
 האחרון להגשת הצעות.

 .אדם כוח לתקינת מודלים ובניית תכנוןתחזיות,  ביצוע כלל פרויקט כל .8.1.2

, ובמסגרת התקשרויות לפחות גופים ציבוריים 3-השירותים סופקו ל .8.1.3
 אלה סופקו התוצרים הסופיים.

 130עמד על לפחות  בכל פרויקט בתחום התקינההיקף שעות הייעוץ  .8.1.3
 .שעות

 כוח אדם של המציע .9

הבאים במצטבר  , שיעמוד בתנאיםעובד אחדעל המציע להיות מעסיק של לפחות  .9.1
 )העובד המוצג ישמש כמנהל הפרויקט(:

 .אקדמי בתחום הקשור בניתוח מערכות ארגוניותבוגר תואר  .9.1.1

בתחום תקינת כוח אדם במהלך  פרויקטים 3בעל ניסיון בניהול לפחות  .9.1.2
 המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות.השנים האחרונות  10

 .אדם כוח לתקינת מודליםובניית  תכנון, תחזיות ביצוע כלל פרויקט כל .9.1.3

 בעל ניסיון מעשי של שנתיים לפחות בניהול צוות פרויקט. .9.1.3

או  בוגרי תואר ראשון לפחות,, עובדים 3על המציע להיות מעסיק של לפחות  .9.2
 ניסיון בביצוע פרויקטים בתחום תקינה. שנות 2הנדסאי תעשייה וניהול, ובעלי 

  1953-"ו אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל .10

 חוק לפי הנדרשים האישורים להחזיק בכל המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי
 . 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות

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

 ההוכחה תיאור דרישה סעיף

  מעמד המציע

5 

 תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ יחיד

 תעודת התאגדות מטעם הרשם הרלוונטי .א תאגיד רשום בישראל

 פלט עדכני מרשם רשמי .ב

  ניסיון המציע

 ניסיון המציע  8
טבלאות פירוט ניסיון כמפורט בחוברת ההצעה,  .א

 .3נספח 

 תצהיר המציע בפני עו"ד על נכונות ושיוך הניסיון. .ב
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 ההוכחה תיאור דרישה סעיף

  תנאים נוספים

, לרבות תעודות 9 פירוט העובדים כנדרש בסעיף  כוח אדם 9
 הסמכה וגיליונות קורות חיים עדכניים.

10 
עמידה בתנאי חוק עסקאות 

 גופים ציבוריים

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

 (.התמורה תשלום לצורך

 גופים עסקאות חוק לפי תצהירים שלושה .ב 
, (1)ב3 נספחי בנוסח, 1976-ו"התשל, ציבוריים

  .מקור ובחתימות, זה למכרז (3)ב3-ו (2)ב3
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 תנאים נוספים הנדרשים מהמציע )איכות(  ג

 ניסיון המציע ורשימת עבודות דומות .11

 פיםההיקתוך ציון  ,8.1 ףסעיבהמציע יפרט את ניסיונו בביצוע הפעילות הנדרשת  .11.1
 .ופרטי לקוחות מקבלי שירות, תיאור הפעילות שבוצעה, יםהכמותי

על המציע לקחת בחשבון, כי בבחינת האיכות של ההצעה יילקח בחשבון פירוט 
כן, נדרש מהמציע לפרט את ניסיונו ל ,הניסיון המוצג כמענה לדרישות הסף

 מעבר לנדרש בדרישות הסף.

 על עונה הפרויקט בוצע בו שהגוף ובתנאי, ללקוח אחד מפרויקט יותר להציג ניתן .11.2
 .8.1.3 – 8.1.1 בסעיפים המפורטות הדרישות

 (.חולים בבתי אדם כוח תקינת, הבריאות משרד: למשל)

 כוח האדם של המציע .12
 על המציע להציג את כוח האדם העומד לרשותו, לרבות:

 פרויקטמנהל  .12.1
 המוצע על ידו לביצוע הפעילות. הפרויקטעל המציע להציג את מנהל 

 דרישות מינימום למנהל הפרויקט: 

 בוגר תואר ראשון 
 שייה וניהול, רשום ברשם המהנדסים יהווה יתרון.מהנדס תע

  ע וניהול פרויקטים בתחום התקינה.בביצו שנים לפחות 3בעל ניסיון של 

מתודולוגיית התקינה, מנהל הפרויקט יוביל את פעילות צוות הפרויקט, יגבש את 
באוניברסיטה ויהיה אחראי על תכנית הביצוע בשיתוף עם סמנכ"ל משאבי אנוש 

 כל שלבי הפרויקט והתקדמותו.

 צוות הפרויקט .12.2

שיהיו בו  שני עובדים  ,הפרויקט לביצועעל ידו המוצע  צוותהאת על המציע להציג 
 לפחות:

 דרישות מינימום מצוות הפרויקט:

 בתחום התקינה. שנות ניסיון 2, בעלי אקדמאים בוגרי תואר ראשוןהעובדים  .1

 תעשייה וניהול, רשומים ברשם המהנדסים יהווה יתרון.מהנדסי  .2

 או

שנות  3הנדסאים רשומים ברשם ההנדסאים בתחום תעשייה וניהול, בעלי  .3
 בתחום התקינה. ניסיון

 ניתן להציג גם צוות של מהנדס והנדסאי שעונים לתנאים הנ"ל.

על המציע להציג את צוות העובדים המיועד, את ההכשרות ותקופת הניסיון 
 שלהם בביצוע פעילות דומה לנדרש.

 שיטות העבודה של המציע .13

 על המציע להציג את אופן ביצוע הפעילות המתוכנן על ידו, בהתאם לנושאים הבאים:

ושימוש במשאבים )תזמון הפעלת צוות  אבני דרךכולל שלבים מוצעים לביצוע פעילות,  -
 הפרויקט(

 דומה(לוח זמנים לביצוע הפרויקט )תרשים גאנט או הצגה  -

 דוגמה לדו"ח תקינה שסופק ללקוח -

 אופן התיאום והדיווח לאוניברסיטה -
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 הצגת המציע .13

במסגרת בחינת ההצעות יזומנו המציעים להציג את צוות הפרויקט המיועד על ידיהם, ואת 
   עיקרי התכנית והמתודולוגיה לביצוע הפרויקט.

 המציע יגיע למפגש עם הצוות המיועד לביצוע הפרויקט.

 זה יבחן צוות מטעם האוניברסיטה את הצוות המוצע והיבטי התכנית המוצעת.במפגש 

 

 
  רזבמכ ההכרעה ד

 ההצעות דירוג .13

 לפי"( הכשרות ההצעות)" הסף בתנאי העומדות ההצעות את תדרג האוניברסיטה .13.1
 : כדלקמן מידה אמות

 נקודות 30במשקל  –סעיפי האיכות  .13.1.1

על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשים בסעיפי 
, מאחר שלכל אחד מהם גם מעבר לנדרש בתנאי הסףהקריטריונים 

 יינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל.

 (בנקודותמשקל ) סעיף #

1  

 ניסיון המציע

( ושהלקוח לקוחות 3עבור כל לקוח מעבר לנדרש בתנאי הסף ) 1.1
, נקודות 2עומד בדרישות המפורטות בתנאי הסף יקבל המציע 

 .נקודות 3ועד לציון של 

( פרויקטים 3עבור כל פרויקט מעבר לנדרש בתנאי הסף ) 1.2
 1ושהלקוח עומד בדרישות המפורטות בתנאי הסף יקבל המציע 

  .נקודות 3, ועד לציון של הנקוד

 1שעות יקבל המציע  300-עבור כל פרויקט בהיקף של למעלה מ 1.3
 נקודות. 3, ועד לציון של נקודה

13 
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 (בנקודותמשקל ) סעיף #

2  

 חוות דעת
האוניברסיטה שומרת את הזכות לפנות ללקוחות באמצעות הטלפון ו/או 

 אמצעים אחרים שתמצא לנכון.
 של המציע. לקוחות 2 –הפנייה תתבצע ל 

. האוניברסיטה שומרת 3המציע נדרש לפרט את פרטי הלקוחות בנספח 
, ובמקרה של לקוחות שלא צוינו בהצעה /  על זכותה לפנות לאנשי קשר

ספק אשר סיפק / מספק שירותים לאוניברסיטה תהיה רשאית למסור 
 .חוות דעת

במקרה של קבלת חוות דעת מנציגי האוניברסיטה ונציג לקוח נוסף 
  (, שקלול ציוני חוות הדעת יתבצע כדלקמן:חוות דעת 2)סה"כ 

 .30% -חוו"ד נוספת  30% -חוו"ד של האוניברסיטה 
הדעת של הלקוח תכלול התייחסות להיבטי השירות שניתן ע"י  חוות

המציע, עמידה בלוחות זמנים, תקלות חוזרות, מקצועיות צוותי העבודה 
 ומנהל ההתקשרות. 

את שביעות רצונו הכללית, לשם השלמת  בנוסף יתבקש הלקוח להעריך
 הערכת המציע.

הצעתו לא תעבור  חוות הדעתבמרכיב  53%מציע שלא יעבור ציון של 
 לשלב הבא.

13 

3  

 הצוות המוצענתוני 

 המוצע הצוותמנהל  -

 נק' 1 –תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול 

 נק' 1 –תואר שני 

  נק' 1 –תואר שני בתעשייה וניהול 

לכל פרויקט מעבר  נק' 1 –ניסיון בניהול פרויקטים בתחום תקינה 
 .נק' 3לנדרש בתנאי הסף ועד 

 הפרויקט צוות -

 ייבחנו מספר עובדים, ניסיון והשכלת העובדים המוצעים וכו'

10 

3  

 שיטת העבודה של המציע בהתייחס לנקודות הבאות:

במשאבים שלבים מוצעים לביצוע פעילות, כולל אבני דרך ושימוש  -
 )תזמון הפעלת צוות הפרויקט(

 לוח זמנים לביצוע הפרויקט )תרשים גאנט או הצגה דומה( -

 דוגמה לדו"ח תקינה שסופק ללקוח -

 אופן התיאום והדיווח לאוניברסיטה -

10 

3  

 :תכנית הפרויקט וצוות הפרויקט
מתודולוגיה המוצעת לביצוע הפרויקט והערכת צוות הפרויקט של ה

 .לעיל 14כפי שיוצג במפגש כאמור בסעיף  – המציע
10 
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 נקודות 30משקל  – הצעת המחיר .13.1.2

 הצעת המחיר תהיה מחיר כולל לפרויקט.

ההצעה תכלול את כל הוצאות הספק למתן השירותים הנדרשים 
במסגרת השירות, לרבות הוצאות העסקת עובדים, מסים )למעט מע"מ, 

החשבונית(, וכל עלות  שישולם בהתאם לשיעורו בדין במועד הוצאת
 נוספת שתידרש מהספק.

 בדיקת ההצעותאופן ביצוע  .13.2

 בשלב הראשון תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף. .13.2.1

ייבחנו בהיבטי האיכות המוגדרים  בתנאי הסף העומדותההצעות רק  .13.2.2

  15.1.1 בטבלה בסעיף 

לגבי ציון מינימאלי  15.1.1 בטבלה בסעיף  2בסעיף  לתנאי הקבועמעבר  .13.2.3
לשלב בחינת הצעת המחיר יעבור רק מציע שיקבל , במרכיב חוות הדעת

 .בשלב האיכות נקודות 30לפחות מתוך  נקודות 33ציון משוקלל של 

 השוואת הצעות המחיר תתבצע באופן הבא: .13.2.3

X 40 
 הצעת מחיר מינימלית

 = ציון
 הצעת מחיר מוצעת

הציון שיתקבל  סכימתתבצע על פי תההצעות  קביעת הציון הסופי של .13.2.3
 .בבחינת האיכות והציון שיתקבל בבחינת הצעות המחיר

ואחת  ,(1בעלת ציון מיטבי )מקום תוצאה משוקללת  יותרקיבלו שתי הצעות או  .13.3
ב לחוק חובת המכרזים, 2בסעיף מהן היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו 

ב 2והומצאו על כך בעת הגשת ההצעה אשור ותצהיר כנדרש בסעיף  ,1992-תשנ"ב
 האמורה כזוכה במכרז.הנ"ל, תיבחר ההצעה 

 לצאת או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה (1) .13.3

  הזוכה עם הסכם על לחתום לא או/ו האמור שירותה למתן אחר במכרז
 דעתה. לשיקול בהתאם

בנוסף, האוניברסיטה תהיה רשאית להחליט שלא לקבל הצעה כלשהי או  (2)
שלא לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים מהצעה, והכל בהתאם לשיקול דעתה 
 המלא של האוניברסיטה, בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין. 

למציעים  תהיה לעיל, לא (1)לפעול כאמור בס"ק  האוניברסיטה החליטה (3) 
 או/ו האוניברסיטה כלפי טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל ו/או למי מהם

, ולחילופין, המציעים מטעמה או/ו בשמה הפועל אחר גוף או/ו כלפי אדם
ו/או מי מהם מוותרים בהגשת ההצעה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

  כאמור.
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 המכרז התנהלות אופן ה

 המכרז מסמכי קבלת או/ו עיון .13

באפשרות המציעים להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של  .13.1
  האוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת המענה למכרז. 

 חדר, 308 בבניין, גן רמת, אילן בר אפשרי גם באוניברסיטת המכרז במסמכי עיון
   .13:00 - 09:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 210

 (.03-5383335 או 03-3318515ניתן להתקשר למספרים:  לתאום)

 איש שם, המציע שם)יו אודות פרטים להשאירעל מציע המעוניין להשתתף במכרז  .13.2
, (אלקטרוני דואר וכתובת' פקס מספר, טלפון מספר, כתובת, המציע מטעם קשר

 . זאת לצורך העברת עדכונים שונים בנוגע למכרז

 ההבהרות  הליך .15

כל מציע יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפול במכרז מצד  .15.1
 המציע. 

 לפנות מציע כל רשאי 0012:בשעה  12/3/2018 ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .15.2

 michrazim.log@biu.ac.il אלקטרוני דואר באמצעות בכתב לאוניברסיטה
 בהתקשרות או במכרז הקשורה שאלה או הסתייגות, להבהרה בקשה כל ולהעלות

 .בעקבותיו שתבוא

בפניה כאמור, יציין המציע את פרטיו ואת פרטי המכרז, ואת שאלותיו / הערותיו  .15.3
 יציג בטבלה במבנה הבא:

 שאלה / בקשה סעיף כותרת עמ' סד'

במסגרת הליך במקרה בו המציע מסתייג מסעיף כלשהו המופיע במכרז, יפנה  .15.3
אין יובהר, ש לעורך המכרז, ויציין את פרטי הסעיף ומהות ההסתייגות. ההבהרות

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

 קבלת לצורך ושל פרטיו ואת, המכרז ושם מספר את בפנייתו לציין כל מציע על .15.3
 .תשובה

 .התשובות במתן דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .15.3

יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את  בעקבות הליך ההבהרות – הבהרותמסמך  .15.5
 הפניות, השאלות, ההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.

שיעביר את פרטיו לאוניברסיטה  מי לכל אלקטרוני בדואר ישלחמסמך זה י .15.8
וכן יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה  ההבהרות, במהלך תקופת הליך

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

 .מסמך ההבהרותבאחריות המציעים לוודא את קבלת  .15.9

כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך זה אינה מחייבת את  .15.10
 האוניברסיטה. 

 סיכום התשובות הוא הקובע ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. .15.11
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המציעים,  כלמסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל  .15.12
לרבות מציעים אשר לא העלו שאלות ו/או הערות לצרפו, כשהוא חתום לחוברת 

 ההצעה.

 ההצעה הכנת לגבי הוראות .18

את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(, חוברת  כוללתההצעה הסר ספק,  למען .18.1
 מפרט(, 2 נספח) ההתקשרות הסכם, המחיר הצעת לרבות( 3 נספחההצעה )

 מעת שנשלחות ההבהרות, אלה לכל והצרופות הנספחים(, 1 נספח) השירותים
, להמציא המציע שעל נוסף מסמך כל וכן, האוניברסיטה ידי על למציעים לעת

 עמידת הוכחת לשם הנחוץ מסמך כל וכן לאוניברסיטה אלה כל לפי ולמסור להגיש
 .והציון ההצעה בחינת בשלבי ניקודו לשם או הסף בתנאי המציע

, כאשר הם חתומים לעיל 18.1במבנה המפורט בסעיף  זהים עותקים 2יכין  המציע .18.2
 .18.3על ידי המציע בהתאם לאמור בסעיף 

 תסומן המקורית וההצעה, התפרקותם את שימנע באופן ייכרכו והעותק ההצעה .18.3
 הערבות שליפת את שיאפשר באופן, מעטפה בתוך הערבות תצורף ואליה"מקור", 

 .פגיעה בלא

 צרופותיה, על המציע לצרף עותק צרוב של ההצעה וכל 18.2לאמור בסעיף  בנוסף .18.3
 .מדיה דיגיטלית )תקליטור או דיסק און קי(על גבי  החתומות

 . בלבד העברית בשפה תמולא ההצעה .18.3

בחתימה מלאה או בראשי תיבות  ועמוד עמוד בכלתחתם על ידי המציע,  ההצעה .18.3
 (.התאגיד חותמת בצירוףהחתימה של המציע  מורשי)ובתאגיד: על ידי 

 דגש מתן תוך, המכרז במסמכי למילוי המיועדים המקומות כל את ימלא המציע .18.5
 הצעת ולמילוי זה( 3 כנספח) למכרז המצורפת ההצעה חוברת למילוי מיוחד

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

 .המכרז מטרת את המקיים

נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות,  העדר .18.8
עלולים   –שינויים, תוספות ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו 

 לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה.

מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור, והאוניברסיטה  מכל .18.9
אזי יחייב את הצדדים רק   -ט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה  תחלי

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

 הנדרשים על פי המכרז.  והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .18.10

 ההצעה הגשת .19

 בשעה 23/3/2018 יאוחר מיום ולא ההבהרות הליך סיום לאחרההצעה תוגש  .19.1
 320 חדר, 308 מס' בנייו, הרכש בבניין המוצבת המכרזים לתיבת 12:00

 באוניברסיטת בר אילן. 

 את לציין יש 18בסעיף שמכילה את המסמכים והחומרים המפורטים  המעטפה על .19.2
 .שמו, ללא זיהוי המציע ואת המכרז מספר

ועדת המכרזים לא . המציעים אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .19.3
תדון בהצעה אשר לא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות. 

 למועד האחרון להגשת הצעות.  מאוחר במועד לא תותר הגשת הצעה
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לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות רכב לצורך הגשת  .19.3
 ההצעה. 

 .בפקס או אלקטרוני בדואר הצעות להגיש אין מקרה בשום .19.3

 הבין, המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .19.3
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את

וכל מידע רלוונטי  התקשרותהמציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ה .19.5
על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים,  התקשרותהקשור לביצוע ה

ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים 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  .19.8
ו/או אם  לשנותה ו/או לתקנה, אלא אם נכתב אחרת במסמכי המכרז

האוניברסיטה אישרה כי נפלה טעות משמעותית במסמכי המכרז, והיא תחייב את 
 המציע לתקופה כמפורט בהצעה.

חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים ו/או הצעות עם מציעים  .19.9
אחרים ו/או מי מהם, ו/או לבוא בהסדרים עם מציע או מציעים פוטנציאלים 

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

 ההצעה תוקף .20

 בהצעה בחרה המכרזים ועדת אם גם 30/3/2018עד ליום  בתוקפה תעמוד ההצעה .20.1
 או מהצעתו בו יחזור במכרז שזכה מציע שבו למקרה וזאת, הזוכה כהצעה אחרת

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

 המיטבית הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות
 להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז בתור כזוכה אחריה
כל תנאי  .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו הכשירות הבא בתור תנאי במציע

המכרז יחולו על בעל ההצעה הבאה. לא עמד המציע המיטבי השני בתנאים 
ריו הנדרשים או לא רצה להתקשר, תהיה ועדת המכרזים רשאית לפנות לבא אח

 וכן הלאה. 

יום  30-להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ב רשאית המכרזים ועדת .20.2
 נוספים לפי שקול דעתה. 

 החוזה על חתימה .21

 להמציא הזוכה יידרש, האוניברסיטה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .21.1
 כל את, הדרישה בהודעת שייקבע מועד, או בימי עבודה 3 בתוך, לאוניברסיטה

 ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים
  .ביטוחים קיום על תקף ואישור

. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .21.2
 המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה במקרה
 לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את לחלט וכן, במכרז

 כתוצאה לה שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע האוניברסיטה של מזכותה
 .מההפרה
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 כללי ו

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .22

 או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .22.1
 המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתאו  ,להצעה פה בעל

 וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות
 לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה אחרת פעולה כל לבצע

. אחרים מציעים על הוגן בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות למציע
 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות

, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .22.2
 משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם

 .זה מכרז של תכליתו ואת הציבור טובת את המרבי באופן

 מותנית או מסויגת הצעה .23

 עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע .23.1
 או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית תהיה האוניברסיטה. המכרז דרישות

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי או מהסייג להתעלם

 את להעלות רשאי, להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע .23.2
 .ההבהרות הליך במסגרת הערותיו או השגותיו

 תכסיסנית הצעה .23

 כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה .23.1
  .תיפסל – להסבירו שניתן ומוצק ברור כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית היא

 ניגוד עניינים .23

אי קיום קשרים עם נותני שירותים אחרים לאוניברסיטה, / הספק יצהיר על קיום  .23.1
 'ב-3 בהתאם לתצהיר המצ"ב כנספח

 ושינוי ביטול .23

 או, כולו, המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, רשאית תהיה האוניברסיטה .23.1
  .המכרז ביטול בשל פיצויים או אכיפה של סעד על בזאת מוותרים המציעים. חלקו

 הודעה. ההצעות הגשת למועד עד המכרז תנאי את לשנות רשאית האוניברסיטה .23.2
 תפורסם באותו אופן בו פורסם המכרז. השינוי על

 במסמכים האוניברסיטה קניין .25

ן ה, להסכם למכרז זה המצורפים המסמכים כלהזכויות הקנייניות במכרז זה וב .25.1
אחרת  מטרה לשום במסמכים אלו להשתמש רשאי אינו המציעשל האוניברסיטה. 

 .מלבד עריכת הצעה למכרז זה

 עיון בהצעות מתחרים .28

 סבור מציעאם לכן,  .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים  יש ,לדין בהתאם .28.1
 - בהם עיון כל יתאפשר לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי

עליו לפרטם במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול את בקשתו, ואינה 
יציין סעיפים חסויים בהצעתו, אם על המציע לקחת בחשבון כי חייבת לקבלה. 

 ין בסעיפים המקבילים בהצעות המתחרות.יימנע ממנו, במסגרת זכות העיון לעי

כמו כן, על  .חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעתלעיל,  28.1למרות האמור בסעיף  .28.2
המציע לקחת בחשבון כי בהתאם לתקנות המכרזים רשאית ועדת המכרזים 

 לחשוף את ההצעה הזוכה.

 שיפוט סמכות .29
 המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעילתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות
  תל אביב. במחוז
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 מהספק הפעילות הנדרשת תיאור – 1נספח 

 

 כללי .1

אוניברסיטת בר אילן הינה אחת האוניברסיטאות הגדולות בישראל, ובמסגרתה  .1.1
 .סטודנטים 15,000-לומדים לתארים שונים כ

)להלן: מעבר לסגל המרצים והחוקרים פועלות באוניברסיטה מחלקות ויחידות  .1.2
 –רבות, שמספקות שירותים לתמיכה ומימוש ההיבטים האקדמיים "יחידות"( 

 הלימודיים והמחקריים.

אים האוניברסיטה נוקטת בצעדים שונים כדי לפתח את יכולותיה ולהתאימן לתנ .1.3
ניתוחי אסטרטגיות שונות, בניית תכניות  מתבצעיםהמשתנים, במסגרת זו 

התייעלות ופיתוח, שיפור פעילות היחידות השונות והתאמת המשאבים הנדרשים 
  לאוניברסיטה בהתאם לצריכת השירותים אותם מספקת האוניברסיטה.

מתודולוגי כדי להיערך לשינויים בתחום, מעוניינת האוניברסיטה להצטייד בכלי  .1.3
 יעיל לבחינת צרכי כוח האדם למתן השירותים, קיימים ועתידיים.

 משך הפרויקט .1.3
הספק יציג את תכנית הפרויקט כולל לוחות הזמנים המתוכננים לביצוע הפרויקט 
ואספקת התוצרים הנדרשים. התכנית תוצג לאוניברסיטה ותאושר על ידי נציגיה, 

 .ומשייעשה כך יחייב לוח הזמנים את הספק

 תפקיד ספק השירותים .2

ספק השירותים יבנה תכנית מפורטת לביצוע הפעולות הנדרשות לקביעת זמני  .2.1
תקן לפעולות השכיחות ביחידות, תוך התייחסות לפרמטרים של תקופתיות 

תקופת רישום, תקופת מבחנים וכו'(. תכנית זו תאושר על ידי למשל )
הספק . במסגרת התכנית יציג יחידות 2 - 1-בהאוניברסיטה בטרם יוחל פיילוט 

את המתודולוגיה שתשמש לאיסוף הנתונים ואת התקפות הנדרשת של הנתונים 
 לצורך המשך התהליך.

 אבן דרך: תכנית עבודה מאושרת לביצוע שלב איסוף הנתונים.

, במסגרתו תיבחן מתודולוגיית יחידות 2 - 1-ספק השירותים יבצע פיילוט ב .2.2
לאחר הפיילוט יציג לנציג האוניברסיטה את איסוף הנתונים ועיבודם. 

המתודולוגיה לאיסוף הנתונים וממצאים שעלו מהבחינה )מיפוי פעולות, נתונים 
 כמותיים וכו'(.

 מיפוי פעולות ומתודולוגיית איסוף ועיבוד נתונים.מסמך אבן דרך: 

מנהלות  3)בסה"כ(, ובנוסף  יחידות 10 – 8 יבחן את פעילותן שלספק השירותים  .2.3
ישמשו כמדגם שייקבעו על ידי סמנכ"ל משאבי אנוש. יחידות אלה  ,פקולטה

 מייצג לפעילות כלל היחידות באוניברסיטה.

איסוף נתונים כמותיים )ממוחשבים או באמצעות תצפיות( שישמשו לביצוע  .2.3
 עיבודים וקביעת זמני תקן.

 אבן דרך: קבצים ממוחשבים מטויבים לביצוע ניתוחים וקביעת זמני תקן.

פיתוח הנוסחאות הנדרשות לקביעת תקנים לאספקת השירותים ניתוח הנתונים ו .2.3
 )סטודנטים / חוקרים(. לפי מפתחות שיוגדרו

 אבן דרך: מודלים מתוקפים לתקינת דרישות כוח אדם.

בניית דו"ח מסכם שכולל ממצאים, הערות, המלצות לביצוע, המלצות לפעולות  .2.3
 .עתידיות, והצגתו לנציגי האוניברסיטה

 אבן דרך: דו"ח מסכם, נספחים, מצגת מנהלים.
יוגדרו התוצרים הנדרשים בכל אבן דרך, ושמסירתם  תכנית הפרויקט בשלב תכנון ואישור

 תשלים את אבן הדרך לצורך תשלום.
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 צוות הפרויקט .3

 דרישות כלליות מהספק .3.1

הספק יפעיל צוות עובדים מטעמו לביצוע הפרויקט ברמה גבוהה  .3.1.1
 האוניברסיטה.ובהתאם לדרישות 

 צוות העובדים יהיה הצוות אותו הציג הספק במסגרת הצעתו במכרז. .3.1.2

הספק לא יחליף מיוזמתו איש צוות בפרויקט ללא שקיבל לכך אישור  .3.1.3
 מראש ובכתב מנציג האוניברסיטה המוסמך לכך.

במקרים של החלפת עובד שלא ביוזמת הספק, יציג מידית עובד חלופי,  .3.1.3
כשרה שהוגדרו במסמכי המכרז. העובד לא שעומד בתנאי הניסיון והה

 יתחיל בעבודתו לפני קבלת אישור מנציג האוניברסיטה.

האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות לספק כדי לדרוש את החלפתו של כל  .3.1.3
. האוניברסיטה תנמק יום 13עובד מטעמו, והספק יידרש להחליפו בתוך 

 את דרישתה, אך השיקול להחליפו יהיה שלה בלבד.

 הפרויקטמנהל  .3.2

מנהל הפרויקט יוביל את פעילות הספק לאורך הפרויקט. המנהל יידרש להיות 
מעורב בכל שלבי הפרויקט, במתן ייעוץ לאוניברסיטה ובהנחיית הצוות המקצועי 

 של הספק בעת ביצוע הפרויקט.

יהיה הגורם האחראי מטעם הספק לביצוע הפרויקט ויפעל  הפרויקטמנהל 
 בשיתוף עם סמנכ"ל משאבי אנוש באוניברסיטה או מי שיוסמך על ידו.

 צוות הפרויקט .3.3

 הנתונים.של צוות הפרויקט יהיה אחראי על איסוף, עיבוד וניתוח 

הצוות יפעל בליווי והנחיה של מנהל הפרויקט ובהתאם להנחיות סמנכ"ל משאבי 
 באוניברסיטה. אנוש

צוות הפרויקט יורכב מעובדים בעלי הסמכה וניסיון בתחום הידע הנדרש, שלא 
 יפחת משנתיים לפחות.
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 למתן שירותי ייעוץ בתחום תקינת עובדים הסכם –למכרז  2נספח 

 

    ___ בשנת__ בחודש __________ביום ___ גן,–ברמת שנערך ונחתם 

  __ בחודש ________ בשנת ______ביום __  

 

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

 5290002רמת גן, 

 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן לשם הקיצור בשם 

 ;מצד אחד

  :ל ב י ן

 ("הספק" –)להלן  

  

 כתובת 

 

 ;מצד שני

 

 ,תקינת עובדים ביחידות האוניברסיטהייעוץ בתחום שירותי פרסמה מכרז לקבלת  והאוניברסיטה :הואיל

 המכרז(; -)להלן  חלק בלתי נפרד מהסכם זה יםהמהוווצרופותיו, כמפורט במכרז 

 

 במכרז; כהצעה הזוכהוהצעתו של הספק נבחרה והואיל:  
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 :כללי .1

"(, מסמכי המכרזלמכרז( )להלן: " 5 על כל נספחיו )כמפורט בסעיף  ,3/18מס'   מכרז 1.1
 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 באופן המקיים את דרישות המכרז.יפורש  ההסכם 1.2

 ההתקשרות היקף .2

, שירותים כמפורט בנספח הפעילות הנדרשת מהספק לאוניברסיטהיספק הספק  2.1
האוניברסיטה  .כפי שפורטו במסמכי המכרזבכמויות ולפי תיאור הפעילות הנדרשת 

  היקפי  השירותים המוזמנים, ואת סוגם.להקטין או להגדיל את  זכותהשומרת את 

 תקופת ההתקשרות .3

ההתקשרות עם הספק לפי הסכם זה תהיה עד למסירת התוצרים והטמעתם על ידי  3.1
  "(.ההסכםתקופת )להלן: " האוניברסיטה

. עם זאת, האוניברסיטה תהיה חודשים 3תקופת ההתקשרות הצפויה לא תעלה על  3.2
 רשאית לשנות את משך ההתקשרות בהתאם לצרכיה.

 סיים את ההסכם לפני מסירת התוצרים הסופיים למזמין.הספק אינו רשאי ל 3.3

להרחיב את תכולת ה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמור לאוניברסיטה 3.3
הפרויקט והיקפו בהתאם לשיקול דעתה, ובלבד שהתמורה הכוללת לא תעלה על כפל 

 .סכום ההתקשרות המקורי

 ביטול על לספק להודיע רשאית האוניברסיטה תהא, לעיל זה בסעיף האמור אף על 3.3
 הודעה למתן בכפוף, שהיא סיבה מכלעמו  ההתקשרות הפסקת או/ו ההסכם

 . , ולמתן הזדמנות לספק להבהיר עמדתומראש עבודה ימי 30 של לספק מוקדמת
 לפי בהתחייבויותיו לעמוד הספק של מחובתו לגרוע כדי, ההתקשרות בהפסקת אין

 .פקיעתו לאחר גם נמשכות שהן ככל, ההסכם

3.3  

 התחייבויות והצהרות הספק .3

הספק מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, כי הוא הבין אותם וכי  3.1
בהתאם לכל התנאים והדרישות של המכרז,  השירותים אתלספק הוא מתחייב 

 בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון האוניברסיטה.

 השירותים שיידרשו יסופקו בתוך פרק הזמן שנקבע בנספח תיאור הפעילות הנדרשת 3.2
, אלא אם נתנה האוניברסיטה את הסכמתה, מראש 1.3בסעיף ( 1נספח מהספקים )

ובכתב, לאספקת השירותים במועדים אחרים. מובהר כי הדרישה לעמידה בלוחות 
הזמנים הינה מהותית, ושכל איחור עלול לגרום לנזקים משמעותיים לאוניברסיטה. 

 להלן.  15.2במקרה של איחור יופעלו קנסות כמפורט בסעיף 

ה עם האוניברסיטה בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על הספק מתחייב לשתף פעול 3.3
 פי הסכם זה. 
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 ואספקת השירותים הזמנה .3

 האוניברסיטה תוציא לספק הזמנה לביצוע הפרויקט. 3.1

 הספק לא יחל בעבודתו לפני שקיבל הזמנה ממוחשבת מטעם האוניברסיטה. 3.2

להנחיות הספק יספק את השירותים בהתאם להסכם, למפרט השירותים ובהתאם  3.3
 נציגי האוניברסיטה המוסמכים.

על הספק להביא בחשבון כי ייתכנו מקרים בהם יעוכבו שלבים בביצוע הפרויקט,  3.3
 בהתאם לצרכי האוניברסיטה )למשל חופשות מרוכזות, חופשות סמסטר וכו'(.

 הודעה על כך תועבר לספק על ידי האוניברסיטה בשלב תכנון הפרויקט / אבן דרך.

צוות עובדים המתאים, בניסיונו, היקפו ויכולותיו לצורך אספקת הספק יפעיל  3.3
 השירותים ברמה התואמת לדרישות.

 אחריות .3

הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה או לצד שלישי כלשהו עקב  3.1
מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו, במסגרת 

 פעולתם על פי הסכם זה.

בכל מקרה שהאוניברסיטה תתבע לדין עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי  3.2
או היתר, או איזה מתנאיו של אלו, ישפה הספק  ןמעובדיו, שיהא בבחינת הפרת רישיו

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

 דרישת האוניברסיטה. 

הספק מתחייב לשפות את האוניברסיטה ו/או מי שפועל מטעמה בגין כל תשלום,  3.3
לרבות כל פיצוי ו/או כל הוצאה שנגרמו להם עקב תביעה שהוגשה נגד האוניברסיטה, 

ספק על פי עובדיה, שלוחיה מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות לגביה חלה על ה
 לעיל. 6.1 האמור בסעיף

האוניברסיטה לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או  3.3
 .ו/או לעובדיו, ו/או למי מטעמולציוד הספק 
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 הגשת חשבונות .5

 הספק יעביר לידי אגף התפעול חשבוניות תקופתיות בהתאם לטבלה להלן: 5.1

 אבן דרך תיאור השלב שלב
התמורה אחוז 

 לתשלום

 13% 1+2 בניית תכנית וביצוע פיילוט  .1

 30% 3 ביצוע בחינת היחידות ואיסוף נתונים  .2

 23% 3+3 בניית מודלים מתוקפים  .3

 20% 3 מסירת דו"ח מסכם והצגתו בפני הנהלה  .4

יהיה חתום על ידי נציג המזמין, לאישור כי השירותים  התפעולהחשבון שיוגש לאגף  5.2
סופקו במלואם, בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, וכי לא קיימות למזמין השגות 

 בנוגע לחיוב. 

חילוקי דיעות על מידת המימוש, שנתגלעו או לא השולמה, אבן דרך  שבובמקרה  5.3
ום בגין יקבל הספק תמורה עבור החלק שלא נמצא במחלוקת. את יתרת התשל

 עמידה באבן הדרך יקבל בעת השלמת הדרישות והצגת התוצר המתאים.

 תשלום .8

עבור הפעילות שיבצע הספק במסגרת ההתקשרות יקבל את התשלום המוגדר  8.1
 בהצעתו שהוגשה למכרז.

 .התשלום לספק לא יוצמד למדד כלשהו 8.2

ית, יום מתאריך קבלת החשבונ 30תשלום האוניברסיטה לספק יבוצע בתנאי שוטף +  8.3
בהתאם לדרישות המפרט  בכפוף לאישור נציג האוניברסיטה כי השירות סופק

 לשביעות רצונו.  וההסכם

 רישיונות והיתרים .9

תקף והיתר תקף הדרושים למתן השירות על פי הסכם  ןהספק יקבל ויחזיק כל רישיו 9.1
  וההיתרים הנ"ל ועפ"י הוראות כל דין. תהרישיונוזה ויפעל עפ"י תנאי 

מכלליות האמור, מצהיר הספק כי בידו רישיונות תקפים לשימוש בלי לגרוע  9.2
במערכות הממוחשבות שיפעיל לצורך מתן השירות, וכי  אין, ולא תהיה בפעילותו כל 

 הפרה של זכויות קנייניות של צד ג'.
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 ביטוח .10

להמציא לידי  הספקמתחייב  האוניברסיטהללא צורך בכל דרישה מצד  10.1
שור עריכת ימתחילת ביצוע הפעילויות נשוא ההסכם, את א, לא יאוחר האוניברסיטה

שהמצאת הנספח  ובזאת כי ידוע ל מצהיר הספקבידי המבטח. ם חתו הביטוח כשהוא
 תהיה זכאית האוניברסיטהוכאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע הפעילויות 

 כאמור לא הומצא. האישוראת הביצוע היה ו ולמנוע ממנ

אחריות לערוך ביטוח להמשיך ו הספק לעיל, מתחייב 10.1יף בנוסף על האמור בסע

גם לאחר סיום ההסכם, וזאת  ,'ב-2, בהתאם לתנאים המפורטים בנספח מקצועית

 ממועד סיום הסכם זה. חודשים 23 -לתקופה שלא תפחת מ

להמציא לידי  הספקמתחייב  האוניברסיטהללא צורך בכל דרישה מצד  10.2
שור עריכת ימתחילת ביצוע הפעילויות נשוא ההסכם, את א, לא יאוחר האוניברסיטה

שהמצאת הנספח  ובזאת כי ידוע ל מצהיר הספקבידי המבטח. ם חתו הביטוח כשהוא
 תהיה זכאית האוניברסיטהוכאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע הפעילויות 

 כאמור לא הומצא. האישוראת הביצוע היה ו ולמנוע ממנ

אחריות לערוך ביטוח להמשיך ו הספק לעיל, מתחייב 10.1יף בנוסף על האמור בסע 10.3
גם לאחר סיום ההסכם, וזאת   ,ב'-2, בהתאם לתנאים המפורטים בנספח מקצועית

 ממועד סיום הסכם זה. חודשים 24 -לתקופה שלא תפחת מ

 האוניברסיטהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  וכי לא תהיה ל הספק מצהיר 10.3
א זכאי לשיפוי ובגין נזק שה םמי מטעמחברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או ו/או 

ו/או  בגינו )או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה
 1( על פי הביטוח הנערך בהתאם לסעיף תנאי ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסה

ר פטור מאחריות לא יחול לטובת ובלבד שהאמור לעיל בדב לאישור עריכת הביטוח
 אדם שגרם לנזק בזדון.

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את  הספק 10.3
דמי הביטוח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. 

, ככל שיידרש, לשם שמירה האוניברסיטהלשתף פעולה עם  הספקעוד מתחייב 
, ובכלל זה להודיע למבטח מיד הספקעפ"י ביטוחי  האוניברסיטהמימוש של זכויות ו

 .הספקעפ"י ביטוחי   עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה

ו/או בהמצאת אישור עריכת  הספקמוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי  10.3
ו/או כדי לפטור  האוניברסיטהכדי להטיל אחריות כלשהי על  הספקהביטוח על ידי 

 עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין. ומאחריות ו/או לצמצם את אחריות הספקאת 

מתחייב לכלול סעיף כנ"ל בחוזים הנערכים מול קבלנים ו/או קבלני משנה  הספק 10.5
כמו כן, מוצהר בזאת כי . ו, ככל שיערכו, ולוודא קיום ביטוחים בהתאם לנדרשמטעמ

/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או ותועלה טענה ו/או דרישה ו היה 
ו/או מי  האוניברסיטהלשפות את  הספק בניגוד לאמור לעיל, מתחייב מי מטעמם 

 בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.  המטעמ

סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה  10.8
 וזה.הח יסודית של
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 אבטחה וסודיות .11

במהלך ההסכם, ולאחר סיומו ישמור הספק על סודיות כל מסמך ומידע שיגיע אליו  11.1
, ולא ימסור לאחרים שום מידע או ובמהלכם עקב מתן השירותים לאוניברסיטה

חומר אחר הקשור לשירותים הניתנים על ידו ו/או מי מטעמו לאוניברסיטה, ולא יפגע 
 בדרך כלשהי במוניטין של האוניברסיטה או בקשרי החוץ שלה. 

 :הספק לא יהיה מחויב בסודיות מידע שהוא 11.2

מהפרת כל נחלת הכלל או אשר הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה  א
 .התחייבות בה מחויב הספק כלפי האוניברסיטה

מידע שהובא לידיעתו של הספק טרם שגילתה האוניברסיטה את המידע  ב
 .האמור לספק

מידע שהובא לידיעתו של הספק ממקור שאינו האוניברסיטה, שלא כתוצאה  ג
 מהפרה של חובת סודיות כלפי האוניברסיטה

 .מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק ד

 מידע שחובה לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית. ה

התוצרים המידע הנמצא ברשותו ובאחריותו, ובכללם על  מתחייב להגןהספק  11.3
לא מורשית או באמצעים פיסיים וממוחשבים מפני חדירה  ,)קבצים, רשימות וכו'(

 לרעה. בהם שימוש

פי בקשת האוניברסיטה, כל הספק מתחייב למסור למחלקת ביטחון באוניברסיטה, ל 11.3
פרט לגבי כל עובד אשר מגיע לאוניברסיטה לשם אספקת שירות. בנוסף, הספק 

. האוניברסיטה רשאית ןמתחייב לקיים את כל ההוראות שיימסרו לו ע"י הביטחו
למנוע כניסתו של עובד לשטחיה מכל סיבה שהיא, מבלי שלספק תהיה כל תלונה 

 אחר.בדבר, והספק יחליפו בעובד 

הספק יחתים את עובדיו אשר יספקו שירותים לאוניברסיטה על הצהרה והתחייבות  11.3
 לשמירת סודיות בטרם יועסקו במסגרת הפעילות.

 יחסים בין הצדדים .12

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים וכל מי מטעמם כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה  12.1
נם יוצרים יחסי עובד מוכר שירותים וקונה שירותים בלבד, והם איהם יחסים בין 

 .ומעסיק

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 

בכל ההתחייבויות הנובעות מקשרי ההעסקה שבינו  אשהיא והספק יישבאיזו צורה 
 ובין מועסקיו.  

אין במתן הנחיות על ידי נציג האוניברסיטה לעובדי הספק כדי לשנות הסכמה 
 וקביעה זו.

הספק מתחייב לשמור על זכויותיהם החוקיות של עובדיו, לרבות תשלום שכרם,  12.2
 הנדרש בהתאם לחוק, ובמועד. ההפרשות הקבועות בחוק וכל תשלום אחר

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את תלושי השכר לצורך אימות 
 עמידת הספק בדרישות החוק. 
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אם למרות האמור ייפסק על ידי כל גורם שיפוטי כי האוניברסיטה הינה מעסיקה  12.3
 הספק יהיה מחויב להשיב לאוניברסיטה את מלוא הסכומים –מי ממועסקי הספקשל

 מיום דרישתה. ימים 10שהאוניברסיטה תידרש לשלם בשל קביעה שיפוטית זו בתוך 

 קיזוז .13

כל סכום אשר  ממנה האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע לספק 13.1
 מגיע לה מהספק.

בטרם תעשה האוניברסיטה שימוש בזכותה לקיזוז לפי סעיף זה, תיתן האוניברסיטה  13.2
 לספק הודעה בכתב, חמישה עשר יום מראש בדבר כוונתה לערוך קיזוז. 

 ביטול ההסכם ופקיעתו .13

 : האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום במקרים הבאים

איזו  –אם לא יקיים הספק, לדעת האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי  13.1
מההתחייבויות שע"פ הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באספקת השירות 

יום מיום שהותרה  15המבוקש ובין אם טרם החל בכך, ולא יתקן את ההפרה בתוך 
 אולםעל כך על ידי האוניברסיטה. 

על הפרה לגביה הותרה על ידי האוניברסיטה בעבר ללא כל התראה אם הספק יחזור  13.2
 נוספת. 

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהיה האוניברסיטה רשאית להפסיק את  13.3
ההתקשרות בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי 

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

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או  13.3
מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באספקת השירות המבוקש ובין אם לאו, 
יודיע על כך מיד בעל פה ובכתב, לאוניברסיטה. הודיע הספק כאמור, רשאית 

ות עם הספק או חלק ממנה האוניברסיטה לפי שיקול דעתה להפסיק את ההתקשר
 לאלתר. 

כמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק ההתקשרות עם הספק עפ"י  13.3
הסכם זה לפני תום תקופת ההסכם, אם האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, לא תהיה 
שבעת רצון מהשירות המסופק ע"י הספק או מטעם סביר אחר, ובלבד שניתנה לספק 

 ש.יום מרא 60הודעה של 

מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד  13.3
 או יותר מבין האירועים המפורטים להלן:

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע לספק ומינויו לא  א
 יום. 30יבוטל בתוך 

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

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

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

משנה ספק אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ו/או העסיק  ה
 בביצוע העבודה, בלי הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב. 
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לא יהיו למקבלי  לעיל 14.6הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיףמותנה ומוסכם בין  13.5
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 ההסכם. 

ין מכל סיבה שהיא, לא יהיה הספק עם ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כד 13.8
 זכאי לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול.

בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת השירות המבוקש  13.9
אשר הוזמן על ידי האוניברסיטה וזאת עד להשלמת התחייבויותיו עפ"י הזמנות 

 קיימות.

ספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאית הופסקה ההתקשרות עם ה 13.10
האוניברסיטה להתקשר בהסכם למתן השירות עם כל גורם אחר, ולספק לא יהיו כל 

 טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.

 פיצויים מוסכמים .13

תכולת לא מילא הספק את התחייבויותיו, בקשר למועדי הביצוע והאספקה והתאמת  13.1
כמפורט האספקה לדרישות המכרז, או בקשר למועדי ביצוע השירותים בין היתר 

בסעיף "אמנת שירות ופיצויים מוסכמים" להלן, זכאית האוניברסיטה לפיצוי 
ימים בטרם תממש האוניברסיטה  7מוסכם, ובלבד שתינתן לספק התראה בכתב 

 זכות זו.

  SLA -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים 13.2

 משאביו.ירות היא כלי בידי הספק המאפשר ניהול נכון ויעיל של אמנת הש א

אמנת השירות היא כלי בידי המזמין, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות  ב
 לאספקה, תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על הספק בקיום הגדרות אלה.

 תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני לא יחשבו כאי עמידה ביעדי  ג

 .  SLA -ה

איכות השרות  במקרה שהספק לא יעמוד בדרישות –פיצויים מוסכמים  ד
יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים  ,וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה

' , זאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאית המזמינה או צד גשלהלןכמופיע בטבלה 
 על פי מסמכי המכרז ועל פי דין.

 הפיצוי המוסכם מרכיב איכות השרות #

1.  
אי עמידה באבן דרך כפי שהוגדרה 

 בתכנית הפרויקט המאושרת
 מהתשלום 3%קיזוז 

2.  
אי מסירת דיווח על התקדמות או דו"ח 

 ביניים
 מהתשלום 10%קיזוז 

3.  
ביצוע הפעילות על ידי מי שלא אושר לכך 

 או מי שלא עומד בתנאי ההתקשרות
 מהתשלום 23%קיזוז 
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ייעשה בדרך של קיזוז  – האוניברסיטהמימוש פיצויים מוסכמים על ידי  ה
האחראי מטעם האוניברסיטה או בדרך  הנציג מחשבונית בחתימה ואישור של 

 של חילוט ערבות, או בכל דרך אחרת.

 ערבות למילוי התחייבויות הספק .13

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק בהסכם זה, מוסר בזה הספק לאוניברסיטה,  13.1
ערבות בנקאית אוטונומית לפי הנוסח בנספח ד' הרצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי 

צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. הערבות  ,ש"ח _______נפרד ממנו, על סך 
במקרה של הארכת תקופת לאחר גמר תקופת ההסכם ו יום 30תהיה בתוקף עד 

 תוארך הערבות בהתאם. –ההסכם  

מוסכם כי בגין הפרה יסודית של ההסכם או הפרה אחרת שלא תוקנה לאחר משלוח  13.2
 ש"ח 13,000התראה, ישלם הספק לאוניברסיטה פיצוי מוערך ומוסכם מראש, בסך 

מת ללא הוכחת נזק,  בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים הכללי לצרכן מיום חתי
ההסכם ועד לפרעון בפועל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות של האוניברסיטה לתרופה 
כלשהיא לה תהא זכאית מכח הדין או מכח ההסכם. האוניברסיטה תהא רשאית 

 לגבות את סכום הפיצוי המוסכם האמור לעיל מתוך הערבות, לפי שיקול דעתה.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות הזכות הניתנת לאוניברסיטה, כמפורט לעיל, תהא  13.3
האוניברסיטה זכאית לממש הערבות כולה, או חלק ממנה, בכל מקרה שיגרמו לה לפי 
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי מילוי של איזה 

 נו על פי הוראות הסכם זה. מהתחייבויות הספק וכן בכל מקרה שיגיעו לה כספים ממ

מוסכם כי אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים, דמי הנזק,  13.3
הפיצויים המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהספק יהיה 
הספק חייב לשלם את הסכום החסר ולא יהא בהצגת הערבות לפרעון משום ויתור 

 או משום הסכמה לדחיית תשלומו. מצד האוניברסיטה על הסכום החסר

היה והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות, כולה או חלקה, מתחייב הספק  13.3
, מיד עם דרישה ראשונה, ערבות נוספת בגובה הסכום הלהשלים ולמסור לאוניברסיט

 שמומש ובאותו נוסח.

 ואיסור על ניגוד עניינים איסור העברת הסכם ושעיבודו .15

הספק לא יהא רשאי למשכן את זכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או לשעבדן, לא יהא רשאי  15.1
להעביר את זכויותיו או חובותיו  על פי ההסכם ו/או מי מהן לאחר ו/או לאחרים, לא 
יהא רשאי לשתף אחר ו/או אחרים בזכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יהא רשאי להרשות 

זו, או כל חלק מהן, עימו יחד או בלעדיו, לאחרים להשתמש בזכויותיו שעפ"י הסכם 
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.

ו )אם הוא שותפות(, או הספק מצהיר כי הוא, בעלי מניות בו )אם הוא חברה(, שותפי 15.2
כל אדם או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, 
חברה אחות, אינם קשורים בקשר עסקי או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין עם 
האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, אשר יש בו משום ניגוד 

ספק לקיים איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין. עניינים שעלול להפריע ל
הספק יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים 
כאמור. היה לספק ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, יביא את הנושא בפני 

 .היועץ המשפטי של האוניברסיטה ויפעל בהתאם להחלטתו
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ומנהליו אינם נמצאים בקשרים משפחתיים או עסקיים עם  ק מצהיר עוד כי הואהספ 15.3
( ו/או עם גופים תמי מחברי הנהלת האוניברסיטה )הנהלה פנימית וכן הנהלה ציבורי

שמי מחברי הנהלת האוניברסיטה כאמור בעלי שליטה בהם, וכי הוא ידווח 
שינוי כאמור מקנה  לאוניברסיטה בכל מקרה של שינוי במצב זה, וידוע לו כי

 לאוניברסיטה את הזכות להביא את ההסכם לידי סיום.

הספק ידווח לאוניברסיטה באופן מיידי על כל מקרה בו עלול להימצא בניגוד עניינים  15.3
בין הפעילות הנדרשת ממנו במסגרת הסכם זה, ובין פעילויות מסחריות אחרות, 

 המבוצעות על ידו מול לקוחות אחרים.

  האוניברסיטה תדון במהות המקרה ותקבע את אופן הטיפול בנושא.  15.3
 הספק ימלא את הוראות האוניברסיטה באופן מיידי ומלא לצורך פתרון הבעייה.

 הודעות .18

כל הודעה, שיבקשו הצדדים למסור זה לזה  תימסר לידיהם או שתשלח בדואר רשום לכתובת 
 שעות מעת משלוחה. 72תה בתום ותחשב כאילו הגיעה לתעוד בראש הסכם זההרשומה 

 שינוי בהסכם .19

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

 כתובות הצדדים .20

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בראש הסכם זה.

 שיפוט סמכות .21

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

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

   

 הספק  האוניברסיטה
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 נוסח ערבות ביצוע –א' -2נספח 

 : ____________תאריך    

 לכבוד

 אילן בר אוניברסיטת

__________________ 

 ________ מספר בנקאית ערבות: הנדון 

 בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הספק" :להלן____________________ ) בקשת פי על .1
למתן שירותי ייעוץ בתחום תקינת לביטול בקשר להסכם  ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי

 שקלים 13,000 של כולל לסך עד, סכום כל לתשלום ,3/18, שנחתם בעקבות מכרז מספר עובדים
 כהגדרתו) למדד הצמדה הפרשי בתוספת"(, הקרן סכום: "להלן)₪(,  אלף חמישה עשר) חדשים

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

 :ההצמדה הפרשי חישוב אופן 1.1

 . לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, לצרכן המחירים מדד -" המדד" 1.2

 פי על בפועל התשלום לפני הידוע, דהיינו המדד האחרון שפורסם המדד -" החדש המדד" 1.3
 . זה ערבות כתב

___,  שנת__,  חודש בגין  בתאריך:  שפורסם המדד -" הבסיסי המדד" 1.3
 ______(.  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 שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2
 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, הסכום 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 .3
 יעלו לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות

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

 תהיה זה מועד לאחר. בכלל ליום ________________ועד עד בתוקפה תישאר זו ערבות .3
               .ומבוטלת בטלה הערבות

 ,רב בכבוד                                                                              

___________________ 

 [הערב הבנק וכתובת שם]       
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 לכבוד
 אילן -אוניברסיטת בר

 ("האוניברסיטה")להלן: 
 

 ב'-2נספח 
     תאריך         
 לכבוד

 אוניברסיטת בר אילן ) להלן "האוניברסיטה" (
 

 ב'-2נספח  -אישור עריכת ביטוח  הנדון :
 

אנו הח"מ , ___________ חברה לביטוח בע"מ , מאשרים כי לבקשת ____________________ 
ערכנו פוליסות ביטוח על שם הספק לתקופה מ_____________ ועד "הספק"( )להלן: 

למתן שירותי ייעוץ בתחום תקינת עובדים ביחידות האוניברסיטה ם ___________ בקשר עם הסכ
(, כאשר היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן אינו נופל מהכיסוי הניתן עפ"י נוסח "ההסכם")להלן: 

הפוליסה הידוע כ"ביט" של חברת הביטוח "כלל" או נוסח מקביל של חברת ביטוח אחרת ) למעט בגין 
 מור להלן: אחריות מקצועית(, ובכפוף לא

 

 פוליסה מס' ___________________ –ביטוח "אש מורחב"  1
 

כל הרכוש המובא לאתרי האוניברסיטה על ידי הספק ביטוח "אש מורחב" בערך כינון מלא ל
ו/או מי מטעמו  ו/או המשמש את הספק ו/או מי מטעמו בביצוע הפעילות בקשר עם ההסכם, 
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. 

על כל זכות תחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי  הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח
 מטעמה, למעט כלפי אדם הגורם לנזק מתוך כוונת זדון.

 

 פוליסה מס' ___________________ -ביטוח חבות כלפי צד שלישי  2
 

₪   2,000,000ביטוח חבות כלפי צד שלישי לכיסוי חבות הספק על פי דין, בגבול אחריות של  
 ובסה"כ לתקופת הביטוח. לאירוע₪( )שני מיליון 

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה לגבי חבות עקב אש, התפוצצות,  בהלה, פרעות, שביתות 
והשבתות, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם, 

 הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ומשקה ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח הלאומי.
זה מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף היה ותמצא אחראית למעשי ו/או ביטוח 

מחדלי הספק ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך 
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 פוליסה מס' __________________ -חבות מעבידים  ביטוח 3
 

$ )חמישה  5,000,000י כל עובדי הספק, בגבול אחריות בסך של ביטוח חבות מעבידים כלפ
 מיליון דולר ארה"ב( לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשבו  3.1
 כעובדי הספק(, שעות עבודה וכן בדבר העסקת נוער.

ביטוח זה מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף היה ותחשב כמעביד של עובדי  3.2
 הספק, או יקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי עובדיו.
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 _______________פוליסה מס'  -פוליסת אחריות מקצועית  3

 

לאירוע ובסה"כ לתקופת ₪( )מיליון ₪   1,000,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות בסך 

 .הביטוח
הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר נזק תוצאתי, אי יושר עובדים, הוצאת דיבה או שם רע, 

 .פגיעה בפרטיות, אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה, אובדן מסמכים

 
העבודות עפ"י המועד הרטרואקטיבי הינו _________ )לא יהיה מאוחר ממועד תחילת 

 .ההסכם(

 
חודשים, אשר תחול היה והפוליסה תבוטל על ידי  6הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של 

המבטח או לא תחודש מסיבה כלשהי, ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה את חבותו של 

 .הספק בגין אותן תביעות
אחראית למעשי ו/או ביטוח זה מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף היה ותמצא 

מחדלי הספק ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך 

 .בנפרד ע"י כל אחד מיחידי המבוטח
 

 כללי לכל הפוליסות 3
 

הננו מאשרים בזאת כי הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  3.1
 דלעיל.החלות ו/או שיחולו בהתאם לפוליסות 

הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי  3.2
 האוניברסיטה ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיה. 

הננו מתחייבים כלפיכם כי הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת  3.3
יום  60ידי האוניברסיטה, הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום ל

 מראש.

מוסכם בזה כי "האוניברסיטה" באישור זה, משמעו האוניברסיטה ו/או חברות בנות  3.3
 ו/או חברות קשורות.

 
 

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

 ,בכבוד רב
 
 

______________________ 
 מת חברת הביטוח חתימה + חות

 

   

 חתימה וחותמת שם החותם מטעם חברת הביטוח תאריך

 


