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 מבוא  . א

 הזמנה להציע הצעות  .1

העומדים    מציעים"האוניברסיטה"( מזמינה בזאת  להלן:  ))ע"ר(  אוניברסיטת בר אילן   .1.1

שירותי יעוץ, בניית תכנית פעולה מתן  מכרז ללה  בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצע

 .  ובנספחיו, כמפורט במכרז זה וליווי

אילן מקימה את מיזם הספרה לחקר -הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי באוניברסיטת בר .1.2

ה  SPHERE  "-  Social Precision Health Equity Research" - הסוכרת 

Endeavour  " וייש  -"(  הספרה)להלן:  מחקרית  ביןמסגרת  המשלבת -ומית    תחומית 

אתגרי  עם  התמודדות  לשם  והרוח,  החברה  הרפואה,  הביולוגיה,  מדעי  את  בתוכה 

 הסוכרת באזור הגליל. 

מטרת הספרה היא להשפיע על מצב הסוכרת בגליל על ידי צמצום פערים בין אוכלוסיות  .1.3

ת, בין  מודלים ושיטות עבודה מומלצות לטיפול בסוכרת, תוך היסמכו  שונות ודרך פיתוח 

גון רשויות מקומיות, בתי החולים  היתר, על שיתוף פעולה ייחודי עם גורמים מקומיים כ 

 המסונפים לפקולטה וקופות החולים. 

התערבות  הטמעת  לצורך .1.4 מקומיות  תכניות  מקדמי  ברשויות  פרוייקטים  זה  ובכלל   ,

רת במסג  ,, האוניברסיטה מבקשתה שבילי הליכה וגינות קהילתיותבריאות כמו לדוגמ

בניית תכנית פעולה ,  שירותי יעוץלהתקשר עם ספק לצורך קבלת שירותי  כרז זה,  מ

ייעוץ"(.    ליוויו "שירותי  הן:)להלן:  מדובר  גליל   הרשויות בהן  ,נוף  סכנין  נצרת,  צפת, 

עם זאת, יכול שהשרות יתבקש רק לגבי חלקן, או לחילופין יתווספו להן רשויות    ושפרעם

 .ספותנו

מפרט השירותים  תנאי המכרז,  בהתאם לאוניברסיטה  מכרז יוענקו להשירותים נשוא ה .1.5

)נספח  1)נספח   ההתקשרות  הסכם  )נספח  2(,  ההצעה  חוברת  וצרופותיהם3(,   ,)  ,

השיר במפרט  כמפורט  העלות  ותמורת  ההתקשרות. בהיקף  ובהסכם   ותים 

 .ים/האוניברסיטה רשאית לצמצם ו/או להרחיב את השירותים שיסופקו ע"י הספק 

 מיום חתימת הסכם ההתקשרות.  לשנה אחת אתקשרות הית ההתקופ .1.6

ארבע ב לאוניברסיטה שמורה הזכות, אך לא החובה, להאריך את תקופת ההתקשרות   .1.7

כל אחת, בתנאים זהים או מיטבים. סה"כ תקופת ההסכם   תקופות נוספות בנות שנה

 .שנים)חמש(  5יכולה להיות לתקופה מצטברת של עד 
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 רז לוח זמנים למכ .2

  להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .2.1

 תאריך  פעילות 

 18.5.2022 מועד פרסום המכרז 

 12:00בשעה   31.5.2022 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:00בשעה   15.6.2022 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

 30.9.2022 תוקף ההצעה

 שינויים  .3

  ה רשאית לערוך שינויים ברסיטהאוני כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעות,   .3.1

וכן  והתאמות   ובכלל זהבתנאי המכרז  פיו,  , במועדים השונים שנקבעו במכרז או על 

 לשנות את המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. 

בדבר   .3.2 והתאמותשינויהודעה  המכרזכאמור    ים  שפורסם  באופן  באתר   תפורסם  או 

ברסיטה. על כל מציע לבדוק  יקול דעתה של האוניטה, לפי שהאוניברסיהאינטרנט של  

  דף המכרזים בכתובת:מעת לעת את 

http://tiful.biu.ac.il/michrazim   

למציע לא תהיה כל טענה ותביעה כי לא קיבל או לא ידע אודות הודעה כלשהי שפורסמה  .3.3

 לעיל.   3.2כאמור בסעיף 

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

 החתימה מטעמו על כל הודעה כאמור ויצרף אותה להצעתו כחלק ממסמכי המכרז.

אירועי "קורונה": למציעים ולזוכה במכרז לא תהיינה טענות ותביעות ככל שיהיה צורך   .3.5

עקבותיו, בכל שלב שהוא, וזאת התקשרות ב לבטל או להשעות את המכרז או את ה

מחמת הנחיות רגולטוריות או שיקול דעת של האוניברסיטה בהקשר למשבר הקורונה. 

 הוראה זו גוברת על כל הוראה אחרת במכרז ובנספחיו, לרבות בחוזה ההתקשרות.

 נספחים .4

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

 ;ים רותהשי מפרט -     1נספח  .4.1

 ;ונספחיו התקשרות הסכם -           2נספח  .4.2

       הצעה;החוברת  -     3נספח  .4.3

- ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר בהתאם לסעיף    -     (1א')3נספח   .4.4
1976 ; 

לפי סעיף    -    (2א')3נספח   .4.5 ציבוריים, התשל"ו  1ב)2תצהיר  גופים  לחוק עסקאות   ) – 
1976 ; 

 על אי ניגוד עניינים במכרז ובהסכם; רה הצה -       ב' 3נספח  .4.6

   1992-ג' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ו2תצהיר בהתאם לסעיף  -         ג'3נספח   .4.7

 (. 2016תשע"ו  25 )תיקון מס'                         

http://tiful.biu.ac.il/michrazim
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     הסף תנאי   .ב

 כללי .5

התנאים   כלעל    במועד הגשת ההצעהבמכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים   .5.1

מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים רק זה להלן.  המפורטים בפ

 .פסלויי -להלן 

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

ייחשב כעמידה בתנאי קשור בארגון של המציע, ב גורם אחר לא  בעל מניות או בכל 

 הסף.

 משותף.  אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים ב .5.3

 תנאי סף כלליים  .6

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

 אזרח ישראלי, הרשום במע"מ. -או יחיד 

התשל"ו .6.2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הבאים  באישורים  מחזיק  ,  1976-המציע 

ב  2הירים בהתאם לסעיף  כשהם תקפים: )א( אישור תקף על ניהול ספרים כדין; )ב( תצ

התשל"ו  1ב2ולסעיף   ציבוריים,  גופים  עסקאות  לנדרש 1976-לחוק  תואם  בנוסח   ,

 (.2')א3 -( ו1')א3בנספחי 

 מטעם המציע   ים/המוצעשירותים  נותן/נותני – תנאי סף מקצועיים .7

בעל (  עצמאי כ  )המועסק כשכיר או  תכנוני"(  ספק"   -)להלן  על המציע להציג נותן שירות .7.1

ב  יותרהשכלה  או  הבאים    אחד  אזרחית    -מהתחומים  בהנדסה  ראשון   ו/או תואר 

המהנדסים  בחוק  כהגדרתו  והאדריכלים,  המהנדסים  בפנקס  רשום  ואשר  אדריכלות 

תשי"ח רשום   ו/או  1958-והאדריכלים,  ואשר  בניין,  הנדסאי  או  אדריכלות  הנדסאי 

וה ההנדסאים  בחוק  כהגדרתו  המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים  טכנאים במרשם 

עיר   בעל תואר שני בתכנון ערים  ו/או  2012-המוסמכים, תשע"ג   לימודי  ואזורים או 

   ואזור.

( בעל עצמאי)המועסק כשכיר או כ  כלכלי"(  ספק"  -)להלן  על המציע להציג נותן שירות .7.2

 . או ראיית חשבוןו/תואר ראשון בכלכלה 

 

ש  ובלבד  אחד  שירותים  נותן  להציג  שירותים  ניתן  נותן    7.2-ו  7.1בתנאים    מדעואותו 

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

 ההוכחה  תיאור דרישה  סעיף 

 תנאי סף כלליים 

6.1 
רשום  תאגיד  או  יחיד 

 בישראל על פי דין. 

העתק צילומי של תעודת רישום תאגיד ברשם הנוגע 

מרשות מורשה  עוסק  תעודת  של  או   המסים   בדבר, 

 .  וצילום תעודת זהות

להמציא   נדרש  רשום  תאגיד  שהוא  מציע  הבהרה: 

העתק צילומי של תעודת הרישום ברשם התאגידים, 

 ולא די בהמצאת תעודת עוסק מורשה.

6.2 

עסקאות  חוק  לפי  אישורים 

התשל"ו  ציבוריים,  -גופים 

1976 . 

ספרים  .א ניהול  על  תקף  אישור  של  צילומי  העתק 

ימציא הספק אישור על ניכוי מס   כדין. ]ככל שיזכה,

 לצורך תשלום התמורה[.

ציבוריים,   .ב גופים  עסקאות  חוק  לפי  תצהירים  שני 

נספחי  1976-התשל"ו בנוסח  ו1ב')3,  (  2ב')3-( 

 למכרז זה, ובחתימות מקור.

 מקצועיים תנאי סף 

   השכלה 7

של   מפורטים  חיים  קורות  למכרז  להצעה  לצרף  יש 

המ  נותני/נותן של  ו  ים/וצעהשירותים  צילומי  העתק 

או   התואר  רישום  תעודת  ושל  לתואר,  זכאות  אישור 

במרשם  או  והאדריכלים  המהנדסים  בפנקס 

 ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, לפי העניין. 

נותן מציג  והמציע  שירותים   נותני/במידה 

להציג   -(  ים/)פרילנסר  ים/כעצמאי  ים/שמועסק יש 

הסכם לתק  העתק  מותנה  הסכם   ופתלרבות 

 לעיל( 1.7 -ו  1.6סעיפים   ב המצוינתת קשרוההת

על הוענק  אשר  תואר  הינו  אקדמי  מוסד -תואר  ידי 

על )המל"ג -המוכר  גבוהה  להשכלה  המועצה  (  ידי 

מחו"ל  אקדמי  תואר  ו/או  זה  מסוג  תארים  להעניק 

תארים  להערכת  הגף  אישור  ברשותו  אשר  ממוסד 

שהוענק  תואר  ו/או  החינוך  במשרד  מחו"ל  אקדמיים 

גבוהה יד-על להשכלה  זרים  מוסדות  של  השלוחות  י 

 .הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג
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 ההכרעה במכרז   .ג

 בחינת ההצעות למכרז  .8

 בחינת ההצעות במכרז תתנהל על פי השלבים הבאים: 

הראשון .8.1 הסף בשלב  בתנאי  המציעים  של  עמידתם  את  האוניברסיטה  תבחן   ,

 סף, יעבור לשלב הבא. להשתתפות במכרז. מציע שעמד בתנאי ה

, כמפורט איכותעל פי מדדים של  ידורגו  , המציעים שעמדו בתנאי הסף  בשלב השני .8.2

 ויינתנו להם ציונים מתאימים.  להלן 9בסעיף בטבלת סעיפי האיכות 

אם שתי   .תהיה ההצעה הזוכהבמדדי האיכות  ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר   .8.3

שהיא התוצאה הראשונה בדירוג ואחת הצעות או יותר בעלות הצעה משוקללת זהה  

ב לחוק חובת המכרזים,  2של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף  מההצעות היא  

ב 2כנדרש בסעיף    אישור ותצהיר, והומצאו על כך בעת הגשת ההצעה  1992-תשנ"ב

הנ"ל, תינתן להצעה זו קדימות על פני הצעה משוקללת זהה, אשר אינה עסק בשליטת 

 אישה כאמור. 

 אחר לצאת במכרז ו/או המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת וניברסיטהאה .8.4

דעתה,  לשיקול בהתאם הזוכה עם  הסכם על לחתום לא ו/או האמור למתן השירות

 לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבות.  
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 נקודות  100סה"כ  -דירוג ההצעות בשלב השני )איכות(  .9

, תדרג את ההצעות העומדות בתנאי )שתוקם ע"י ועדת המכרזים(ועדת משנה לוועדת מכרזים  

 הסף לפי אמות מידה כדלקמן:

 

מס

' 

 נקודות  תיאור  קריטריון 

1.  

ה   ספק ניסיון 

 התכנוני 

ו  בעל ניסיון בעבודהמטעם המציע    עהמוצ  התכנוני  ספקה   או \בתוך 

במהלך   בוצעה  העבודה    – מול גופים ציבורים כהגדרת המונח  להלן  

  .ייעוץ וליווי לניהול תכנון עירוני בתחום  2021 – 2015השנים 

משמעו  "ג זה  בסעיף  ציבורי"  ממשלה, וף  משרדי  מקומית,  רשות 

 .וכל גוף אחר עליו חלה חובת מכרז יםממשלתי תאגידים

נקודות ועד    10  -ציע ליהא זכאי המעבודה מול גופים ציבורים  בגין כל  

  .נקודות 30למקסימום של 

30 

2.  

   ן רצו  שביעות

 לקוחות של

 

של   ללקוחות  תפנה  המוצע  ספקה האוניברסיטה  מתוך  התכנוני   ,

רשימת הלקוחות שתוצג בהצעתו או ללקוחות אחרים שהאוניברסיטה  

כמפורט   התכנוני  ספקהתאתר בעצמה, ותקבל מהם חוות דעת על  

  להלן.

עם   קשר  ליצור  האם  בקביעה  הבלעדי  הדעת  שיקול  לאוניברסיטה 

יותר.אחד מהלקוחות המפו האוניברסיטה רשאית   רטים בהצעה או 

דם, אם היה כזה, במתן שירותים דומים עבור  להביא בחשבון ניסיון קו

 האוניברסיטה. 

במקרה שתילקח חוו"ד אחת, עדיפות תינתן לקבלת חוו"ד של נציג  

 (.התכנוני המוצע ספקההאוניברסיטה )במידה והוא לקוח של 

יילקחו   בו  הכוללות    2במקרה  האוניברסיטה, חוו"ד  נציג  של  חוו"ד 

למוסר    30%יג האוניברסיטה ו  לציון נצ  70%ל הציון על בסיס  ישוקל

 חוו"ד הנוסף. 

 שמות הלקוחות נותני חוות הדעת יישארו חסויים. 

של   בסקאלה  ציון  לתת  יתבקש  התייחסות    0-100הלקוח  תוך 

יינתן משקל זהה(   יסודיות, קצועיות,  : מלמאפיינים כגון )לכל מאפיין 

 . זמינות, עמידה בלוחות זמנים, יחסי אנוש וכיוצ"ב

30 

3.  

ראיון עם 

 נותני/נותן

השירותים  

   ים/וצעהמ

כ משתנים,  מספר  יבחנו  הריאיון  לבמסגרת  התרשמות ה:  דוגמ מו 

המוצע  נותני/מנותן ניסיונוים/השירותים  רלוונטיות    ניסיונם /, 

ה  יכולתם/ויכולתו רצון  לשביעות  השירותים  את  יטה, אוניברסלבצע 

ידע   וועדות  לרבות  מול  בהתנהלות  מקומיות,  וניסיון  רשויות  תכנון, 

שונים ממשלה  בינאישית,  ,וכיוצ"ב  גורמי  ותקשורת  אנוש  יחסי 

 .ולעבודה הנדרשתאוניברסיטה והתאמה לצרכי ה

   .ים הכלכלי והתכנוני/ ספקה הריאיון יתקיים עם

40 

 100 סה"כ 
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 אופן התנהלות המכרז .ד

 ז מסמכי המכרבעיון  .10

באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של האוניברסיטה,   .10.1

 לצורך עיון ו/או הגשת המענה למכרז. 

עיון חינם במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, בבניין   .10.2

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

03-5318552 .) 

   הבהרותההליך  .11

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

ליום .11.2 ועד  פרסום המכרז  מיום    12:00בשעה  )א' סיוון תשפ"ב(    31.5.2022  החל 

אלקטרוניבצהריים   דואר  באמצעות  בכתב  לאוניברסיטה  לפנות  מציע  כל    :רשאי 

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

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

 הסתייגויות או שאלות נוספות.

פר המכרז, את פרטי הסעיף  בכל פניה כאמור, על המציע לציין פרטיו, את שם ומס .11.3

 יגות. ומהות ההסתי

יובהר: אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז ללא   .11.4

לפסילת  לגרום  עלולה  זו  עמידה בדרישה  אי  אישור מראש מהאוניברסיטה.  קבלת 

 ההצעה.

 לאוניברסיטה יהיה שיקול דעת מלא במתן התשובות.  .11.5

הליך ההבהרו  –לשאלות הבהרה(    )מענה  –  הבהרותמסמך   .11.6 )ומפגש   תבעקבות 

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

 . וכן נושאים ודגשים למציעיםוההסתייגויות 

יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה וזאת מבלי לחשוף את  הבהרותמסמך ה .11.7

 זהות הפונה. לאוניברסיטה יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפניה. 

 . הבהרותאת קבלת מסמך היעים לוודא  באחריות המצ .11.8

מציע, לרבות   כל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל    הבהרותמסמך ה .11.9

ההבהרות, למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי מציע אשר לא לקח חלק בהליך 

 המציע לאות אישור קריאתו.

 ותחתם באמצע אם , ביןהבהרותבמסמך ה באמור מחויב המציע כי אולם, מובהר .11.10

  –לאו אם להצעתו, ובין וצירפו כאמור מסמך התשובות על  מטעמו החתימה מורשי

ולצרפו להצעתו,   התשובותמסמך   על לחתום לדרוש רשאית תהיה והאוניברסיטה

 .בהצעתו כן עשה שלא הצעות, ככל להגשת האחרון המועד לאחר אף
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 ההצעה הכנתהוראות לגבי  .12

)ההזמנה להציע הצעות(, מפרט המכרז    את כתב  כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"   .12.1

, חוברת ההצעה 2, הסכם ההתקשרות המצורף כנספח  1השירותים המצורף כנספח  

כונספחיה   שנשלחות 3נספח  מצורפים  ההבהרות  אלה,  לכל  והצרופות  הנספחים   ,

מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה, וכן כל מסמך נוסף שעל המציע להמציא,  

לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם הוכחת עמידת כל אלה  ור לפי  להגיש ולמס

 המציע בתנאי הסף או לשם ניקודו בשלבי בחינת ההצעה והציון. 

 ההצעה תמולא בשפה העברית.   .12.2

ידי המציע,   .12.3 ועמודההצעה תחתם על  בחתימה מלאה או בראשי תיבות   בכל עמוד 

 אגיד(.ותמת התח  בצירוף)ובתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז במלואם, תוך מתן  .12.4

  . 3למילוי חוברת ההצעה המצורפת למכרז כנספח  דגש מיוחד

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

 המקיים את מטרת המכרז.

לס .12.5 התייחסות  העדר  או  נתון  כלשהעדר  במסמעיף  הסתייגות, הו  ו/או  ההצעה,  כי 

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

  .לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה

והאוניברסיטה  .12.6 כאמור,  ישנה  ו/או  יחרוג  יסתייג,  יוסיף,  המציע  אם  אף  מקום,  מכל 

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

 התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, חריגות ושינויים.  

 שים על פי המכרז.  המציע יצרף להצעתו את כל האישורים והתצהירים הנדר .12.7

 הגשת ההצעה  .13

למעט שם המכרז ומספר , ללא זיהוי חיצוני,  הסגור  המעטפיש להגיש ב  את ההצעה .13.1

 : ולכלשתהמכרז, 

 ;במקוראת כל מסמכי ההצעה שיש להגיש  .13.1.1

תקליטור / מדיה ממוחשבת שיכללו סריקה של ההצעה החתומה על כל  .13.1.2

  .נספחיה

ט"ז סיוון  )  15.6.2022לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  המעטפה תוגש   .13.2

בניין  ב  קמפוס רמת גןמכרזים המוצבת בהתיבת  ל  רייםבצה 12:00בשעה    (תשפ"ב

   .209, חדר 408מס'  יןבני, רכשה

 יש לציין את מספר המכרז ואת שמו. המעטפהעל  .13.3

הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציעים. ועדת המכרזים לא תדון   .13.4

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

יבת המכרזים  תותר הגשת הצעה במועד מאוחר למועד האחרון להגשת הצעות. ת

ביותר, ימנע את הגשת בדיוק ביום ההגשה כך שאיחור, ולו הקל    12:00תנעל בשעה  
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ההצעה. על המציע להביא בחשבון עיכובים שעלולים להיגרם בדרך )למשל בשל פגעי  

בקרבת  חניה  למציאת  שיידרש  הזמן  משך  את  וכן  תנועה(,  עומסי  אויר,  מזג 

וכיוצא בזה עיכובים שונים שעלולים לארע   האוניברסיטה ולהגעה אל תיבת המכרזים,

 בעוד מועד בשים לב לכך.ועל המציע להיערך היטב מ –

רכב .13.5 באמצעות  האוניברסיטה  לשטח  מציעים  כניסת  תתאפשר  הגשת   לא  לצורך 

  .ההצעה

 להגיש הצעות בדואר אלקטרוני או בפקס. איןבשום מקרה  .13.6

ל מסמכי המכרז, הבין הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך, שהמציע קרא את כל .13.7

 .מתו הבלתי מסויגתאת האמור בהם ונתן להם את הסכ

רלוונטי   .13.8 מידע  וכל  ההתקשרות  ותנאי  ההזמנה  תנאי  לבדיקת  אחראי  יהיה  המציע 

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

נת אי ידיעה ו/או טעות ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טע

 ו/או אי התאמה.

בל .13.9 סופית,  תהא  שתוגש  הצעה  יהיה כל  ניתן  ולא  לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  תי 

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

לתקופה  המציע  את  תחייב  והיא  במסמכים,  משמעותית  טעות  נפלה  כי  אישרה 

 כמפורט בהצעה. 

חרים  הצעות עם מציעים א  ו/או  יסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחיריםא  חל .13.10

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

למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב. יודגש שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה 

ה בגדר  בהיותה  היתר  בין  פלילית  עברה  תהא להוות  האוניברסיטה  כובל.  סדר 

הצעה בה קיים לדעתה חשש לתאום   רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל

 פסול כאמור.  

 דחה על הסף.ית –הצעה שלא תעמוד בתנאי סף כלשהו  .13.11

האוניברסיטה רשאית להחליט שלא לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים מהצעה, או  .13.12

דעתה לשיקול  בהתאם  והכל  בשלבים,  וצרכיההמלא  לממשה  אילוציה  של    , 

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

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

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

מוותרים בהגשת ההצעה על כל טענה מהם  המציעים ו/או מי    מטעמה, ולחילופין, או/ו

 ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. 

מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לבטל ו/או אינה האוניברסיטה  .13.13

ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לדחות את מועד לצמצם ו/או להרחיב את היקף המכרז  

רז ולבחור יותר מזוכה אחד לביצוע את המכלפצל  וכן תהיה רשאית -ביצוע המכרז 

 והכל לפי שיקול דעתה, אילוציה וצרכיה  –העבודות/מתן השירותים על פי מכרז זה 

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

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

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

   ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

 ההצעה תוקף   .14

גם אם נבחרה הצעה אחרת כהצעה   30.9.2022ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום   .14.1

ו מהצעתו או שההתקשרות את למקרה שבו המציע שזכה במכרז יחזור בהזוכה, וז

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

  שהיא. 

הצעה המיטבית הבאה אחריה  בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים לבחור בבעל ה

במציע הבא בתור בתור כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד ההכרזה ממשיכים להתקיים  

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

ההצעה הבאה. בחירה זו כפופה למילוי התנאים המוקדמים המפורטים במכרז זה 

  אוניברסיטה. ולאישור ועדת המכרזים של ה

קשר לא עמד המציע בעל ההצעה המיטבית הבאה בתנאים הנדרשים או לא רצה להת

בהסכם על פי מכרז זה, תהיה ועדת המכרזים רשאית לפנות למציע הבא אחריו וכן  

 ה.  הלא

ב .14.2 בתור  הבאה  ההצעה  לבחירת  המועד  להאריך  רשאית  המכרזים  יום    30-ועדת 

 קול דעתה.  ינוספים לפי ש

 הסכם חתימה על ה .15

  ( )חמישה  5תוך    האוניברסיטה תזמין את הזוכה לחתום על ההסכם המצורף למכרז .15.1

   . או תוך זמן אחר שייקבע על ידהמסירת ההודעה על זכייה, בודה, מיום י עימ

כתנאי לחתימת ההסכם על ידי האוניברסיטה, יידרש הזוכה להמציא לאוניברסיטה,  .15.2

בתוך המועד שייקבע בהודעת הדרישה, את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים  

 המפורטים בהסכם, אישור תקף על קיום ביטוחים.  

בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה    הסכםו/או אי חתימה על האת המסמכים  המצאי   .15.3

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

זכייתו של המציע במכרז. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה להיפרע  

 מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לה כתוצאה מההפרה.

 ר נוסף שיכ  .16

ישלים את הליך ההתקשרות בעקבו לא  מציע שזכה במכרז  בו  ת המכרז, בכל מקרה 

כדי   בדרגתו,  הבא  המשוקלל  בציון  שזכה  למציע  לפנות  רשאית  האוניברסיטה  תהיה 

 שיחתום על הסכם ההתקשרות.
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 כללי . ה

 דרישה למידע נוסף או הבהרות  .17

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

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

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

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

תי הוגן על מציעים אחרים. ההבהרות יהיו  לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בל

 חלק בלתי נפרד מההצעה.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם  .17.2

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

 של מכרז זה. 

 הצעה מסויגת או מותנית  .18

יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות את הצעתו או    מציע לא יסייג .18.1

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

 מהסייג או מהתנאי, מטעמים שיירשמו. 

 הצעה תכסיסנית  .19

הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי   .19.1

 תיפסל.   –ו שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו היא הפסדית א

 ין האוניברסיטה במסמכיםקני .20

הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל המסמכים המצורפים להסכם למכרז זה, הן של   .20.1

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

 עריכת הצעה למכרז זה.

 מכרז במסמכי ה עיון  .21

 סבור ומציע לכן, במידה  הזוכה. ההצעה במסמכי עיון למציעים זכות יש לדין, בהתאם .21.1

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

לפרטם במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול את בקשתו, ואינה חייבת 

ו, יימנע ה ויציין סעיפים חסויים בהצעת על המציע לקחת בחשבון כי במידלקבלה.  

   כות העיון לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות המתחרות.ממנו, במסגרת ז

 פרסום תוצאות המכרז  .22

שומרת הזכות לפרסם תוצאות המכרז, שם הזוכה וסכום הזכייה באתר   האוניברסיטה .22.1

 המכרזים שלה. הגשת ההצעה מהווה הסכמה לפרסום זה. 

 סמכות שיפוט .23

זה נתונה לבתי המשפט  ת השסמכו .23.1 יפוט הבלעדית לדון בתובענה שעלתה במכרז 

 המוסמכים במחוז תל אביב. 
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 למכרז 1נספח 

 מפרט השירותים 

 רקע.  .1

אילן מקימה את מיזם הספרה לחקר -הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי באוניברסיטת בר .1.1

ה  SPHERE  "-  Social Precision Health Equity Research" - הסוכרת 

Endeavour  " בין  -"(  הספרה)להלן:  ויישומית  מחקרית  המשלבת  -מסגרת  תחומית 

לשם   והרוח,  החברה  הרפואה,  הביולוגיה,  מדעי  את  אתגרי בתוכה  עם  התמודדות 

 הסוכרת באזור הגליל. 

מטרת הספרה היא להשפיע על מצב הסוכרת בגליל על ידי צמצום פערים בין אוכלוסיות  .1.2

ת עבודה מומלצות לטיפול בסוכרת, תוך היסמכות, בין  שונות ודרך פיתוח מודלים ושיטו

בתי החולים   ת מקומיות,היתר, על שיתוף פעולה ייחודי עם גורמים מקומיים כגון רשויו

 המסונפים לפקולטה וקופות החולים. 

בתוך כך בכוונת הספרה לכונן שיתופי פעולה ייחודיים עם רשויות מקומיות באזור הגליל,  .1.3

תטמי הספרה  תבמסגרתו  ברשויות  זה  וע  ובכלל  התערבות,  מקדמי    פרויקטיםכניות 

 בריאות כמו לדוגמה שבילי הליכה וגינות קהילתיות. 

 )להלן: שירותי הייעוץ(  ית תכנית פעולה וליווישירותי יעוץ, בני .2

ייתן   במסגרת פעילותה    יםהנדרש  שירותי יעוץ, בניית תכנית פעולה וליוויהספק שייבחר 

 כמפורט להלן: יות מקומיות, של הספרה ברשוהאמורה 

רלוונטיים לפרויקטים של הספרה   איתור תב"עות .2.1 עיר( ושימושי קרקע  בניין  )תוכניות 

 אשר יגזרו מתוך תהליך מיפוי רשותי שיבוצע על ידי הספרה. 

ועריכת    , אחרים ם וארגונים רלוונטיי של משרדי ממשלה איתור קולות קוראים רלוונטיים .2.2

עליה להגיש   רשות כולל הסבר מפורט אלו מסמכים  כל    ורעב (  briefסקירה מסודרת )

לצרף בשיתוף    .ומה  להגשה  הטפסים  את  יכין  הנבחר  הספק  ונדרש,   הרשות ככל 

 .)ההגשה עצמה תבוצע ע"י נציג הרשות(

הספרה  .2.3 עובדי  צוות  עם  שוטפות  עבודה  בפגישות  השתתפות  יכלול  השירותים  מתן 

 עוני בכתב של הפעולות שנעשו. לעדכונים וקידום משימות, וכן דיווח רב

עבודות פיקוח ובקרה הן  .פיקוח עליון בשלב ביצוע הפרויקטים תחת פרויקט הספרה .2.4

וכלה   תכנוני התכנון  בשלב  החל  התוכניות  של  מוחלטת  הלימה  לבדיקת  כלכלי,  והן 

בין    וחוזה הספרה עם הרשות ותוכניות עבודה של הרשות שיוגדר  מול  בשלב המסירה

 הספרה  ומטרות  ל התקציב, הייעוד  וכל זאת, תוך שמירה ע .ה בהמשךהרשות והספר

. 

יבוצע ע"י   2.4התכנוני והשירות בסעיף    ספקיבוצעו ע"י ה  2.3  -2.1השירותים בסעיפים  

  .הכלכלי והתכנוני ים/ספקה

  בכל חמש הרשויות, ו  יתבצע  ששירותי הייעוץ ו/או התכנון ו/או הליווימובהר כי אין וודאות  

 עוץ יצטרך להתבסס על מידע פומבי בלבד.  יל שהיוגם יכו
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 היקף השירותים  .3

 יינתנו עד להיקף של תשעים שעות בחודש.  2.3-ו 2.2,  2.1השירותים המפורטים בסעיפים 

 שעות לחודש אך בפועל ייקבע רק בהמשך.  40מוערך בעד   2.4רותים בסעיף יהיקף הש

 התמורה עבור מתן השירותים.  .4

לעיל, הספק שייבחר יקבל   2.3-ו   2.2,  2.1  ץ המפורטים בסעיפיםתמורת שירותי הייעו .4.1

 לחודש בתוספת מע"מ.   ₪   8500סך של 

 לעיל  2.4ובכלל זה השירות הנדרש לפי סעיף    שעות נוספות/שירותים נוספיםתמורת   .4.2

ייקבע מראש בתוספת מע"מ  ₪ לשעה  285  הספק שייבחר יקבל סך . היקף השעות 

 האוניברסיטה ובכתב ע"י 

 תן השירותים ת נוהחלפ .5

השירותים .5.1 נותן  של  עבודתו  בסיום  מעוניינת  האוניברסיטה תהיה  בו  , עבורה  במקרה 

תהיה רשאית להעביר לספק דרישה להחלפת נותן השירותים, והספק יידרש להחליפו  

, שיאושר העומד בתנאי הסף על פי מכרז זה  רבתוך פרק זמן סביר בנותן השירותים אח

 ש ובכתב.על ידי האוניברסיטה מרא

של נותן השירותים    נותן השירותים לסיים את עבודתו  הספק או של  במקרה של רצון של .5.2

, הודעהיד עם קבלת הי, יעדכן הספק את האוניברסיטה בעניין מעבור האוניברסיטה

שיקבל את אישור האוניברסיטה מראש זה    העומד בתנאי הסף על פי מכרזויציב מחליף  

 ובכתב.
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 רזלמכ 2נספח 

 9/22 הסכם בעקבות מכרז מספר

 _ בחודש ________ תשפ"ב__שנערך ונחתם ב____________ ביום _

 2022__ בחודש ________  _ביום 

 

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

 ( "האוניברסיטה")שתיקרא להלן לשם הקיצור בשם 

 ;מצד אחד

  לבין:

  

 "( ספק ה"  –)להלן  

  

 כתובת  

 מצד שני;

 

 מבוא 

  ליווי ובניית תכנית פעולה  ,  שירותי יעוץוהאוניברסיטה פרסמה מכרז למתן שירותי   הואיל: 

   (. "שירותי הייעוץ" להלן:  ) 

,  ____ על ידי ועדת המכרזים של האוניברסיטה בישיבתה מיום ספק  של ה   והצעתו  והואיל: 

 . 9/22מבין ההצעות שהוגשו במסגרת מכרז מס'    כהצעה הזוכה 

 

 לפיכך הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלהלן: 

 מבוא .1

מהווים חלק בלתי נפרד "(,  מסמכי המכרז, על כל נספחיו )להלן: " 9/22מס'     מכרז 1.1

   מהסכם זה.

 ההסכם יפורש באופן המקיים את דרישות המכרז. 1.2

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והאמור בו מחייב את הצדדים  1.3

 שווה ליתר תנאי הסכם זה.במידה 

שמות הפרקים וכותרות הסעיפים הוכנסו להסכם זה כמראי מקומות בלבד, ואין   1.4

 פירוש הוראותיו. לעשות בהם שימוש ל

 :מההסכם נפרד בלתי חלק המהווים נספחים רשימת 1.5
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 . ונספחיו המכרז .א

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

 ם( נספח א' להסכ)סודיות התחייבות  .ג

 (.להסכם' ב)נספח  הביטוח עריכת  אישור .ד

 : ספק הצהרות ה .2

כי הוא בעל הכישורים,  הספק   2.1 וכוח האדם הדרוש  מצהיר  הידע  המיומנויות, 

 . למתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה וברמה גבוהה 

להתקשרות  ספקה 2.2 אחרת  או  חוקית  מניעה  כל  אין  כי  וכי   ומצהיר  זה,  בהסכם 

 בהסכם זה.   ום להתקשרותלטות ונעשו כל ההליכים הדרושיהתקבלו כל ההח

 ההתקשרות:  .3

 ובהתאם להצעתו.מכרז בשירותי הייעוץ  ספק ייתן לאוניברסיטה אתה 3.1

במסירות, זמינות ובנאמנות, ותוך   ומתחייב ליתן את השירות הנדרש ממנספק  ה 3.2

ירות שימוש  בכל הכישורים, הידע והניסיון ברמה גבוהה ויעילה כדי לתת את הש

 המיטבי לאוניברסיטה.

 הספק ימנה איש קשר מטעמו אשר יעמוד בקשר עם האוניברסיטה.  3.3

 שפיצר.   בקשר יהיה ד"ר סיוןספק עמוד היאיש הקשר מטעם האוניברסיטה עמו  3.4

 , אחת לשלושה חודשים. וסיון שפיצר בכתב על פעולותי ח לד"רדווספק יה 3.5

 התמורה:   .4

 השירותים. מפרט   1ח ספפורט בנהיקף העבודה והתמורה בגינה יהיו כמ 4.1

כל התשלומים יבוצעו כנגד חשבונית עבור החודש שחלף, בתנאי תשלום שוטף +  4.2

 . לעיל 3.5סעיף בכמקובל ובכפוף להמצאת דוחות רבעוניים כמפורט   30

 וכל ניכויי החובה ולרבות התשלומים לביטוח לאומי ולמס הכנסה יבוצעו באחריות 4.3

 .וועל חשבונ ספקהמלאה של ה

 אי קיום יחסי עובד מעסיק:  .5

ומוסכם עליהם כי התמורה הקבלנית לה יהיה הספק הצדדים מצהירים בזאת כי ידוע   5.1

זכאי, נקבעה בהתחשב בעובדה שלא יהיו לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין  

קבלת שירותי הספק כך שהתמורה הקבלנית המוסכמת, כאמור בהסכם זה, הינה 

לעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת העלות המלאה, הכוללת והב

 כל השירותים מהספק.

לפיכך, אם ייקבע, על ידי בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין על פי פניית   5.2

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

ה הסכמתם  ולמרות  זה  בהסכם  האמור  למרות  כ"עובד"  מודעת לאוניברסיטה 

ההפוכה של הצדדים מאז ומתמיד, וכי לכן מגיעים לספק מהאוניברסיטה תנאים 

זה   הסכם  לפי  לעלות  מעבר  למיניהם  סוציאליות  זכויות  מסכימים   -ו/או  אז  כי 
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וכי השכר שהיה  "קבוע" של האוניברסיטה  כעובד  כי הספק  לא יחשב  הצדדים 

הינו   האוניברסיטה  של  "כעובד"  לו  התמורה )שישים    60%מגיע  מן  אחוזים( 

 הקבלנית לה זכאי הספק על פי הסכם זה. 

הספק יהיה חייב להשיב לאוניברסיטה, ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות  5.3

ייטען כי הוא היה או הינו, עובד שכיר של האוניברסיטה את כל   הסכם זה, בהן 

י הסכם התשלומים העודפים שקיבל מהאוניברסיטה מעל לתמורה המוסכמת על פ

 זה   )להלן: "הסכום העודף"(. 

פסוקה  5.4 ריבית  ישא  לעיל,  כאמור  בהשבתו,  חייב  יהיה  שהספק  עודף  סכום  כל 

 - מירבית, והפרשי הצמדה למדד הידוע של יוקר המחיה שביום התשלום לספק  

 לעומת המדד הידוע ביום השבת הסכום לאוניברסיטה. 

מור כנגד כל סכום שיגיע לספק  האוניברסיטה תהיה זכאית לקזז סכומים עודפים כא 5.5

מבלי לגרוע על פי הסכם זה, או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך, וזאת  

 מזכויות האוניברסיטה לקבל מהספק את יתרת הסכומים המגיעים לה.

לספק לא יהיו כל תביעות ודרישות עם סיום ההתקשרות על פי הסכם זה, בכל   5.6

נה בדבר קשרי מעסיק מנה ובכל הנוגע לטעההתקשרות ולנובע מ  הנוגע לתקופת

 עובד.  

 החלפת נותן השירותים  .6

נותן השירותים, והספק האוניברסיטה תהיה רשאית להורות לספק להחליף את   6.1

יידרש להחליפו בתוך פרק זמן סביר בנותן השירותים אחר העומד בתנאי הסף על 

 מראש ובכתב.פי מכרז זה, שיאושר על ידי האוניברסיטה 

של נותן השירותים שירותו  ן הספק או נותן השירותים לסיים את  של רצובמקרה   6.2

קבלת  עם  מייד  בעניין  האוניברסיטה  את  הספק  יעדכן  האוניברסיטה,  עבור 

אישור  את  שיקבל  זה  מכרז  פי  על  הסף  בתנאי  העומד  מחליף  ויציב  ההודעה, 

 האוניברסיטה מראש ובכתב.

 תקופת ההסכם:  .7

ועד ליום    אחת החל מיום _____________  הסכם זה הינו לתקופה של שנה   7.1

לאוניברסיטה זכות להאריך ההתקשרות על פי הסכם זה _______________  

. סה"כ תקופת  או מיטיבים בתנאים  תקופות נוספות של עד שנה כל אחתארבע ב

 ( שנים. 5ההסכם יכולה להיות לתקופה מצטברת של עד חמש )

מאליו, לפי הסכם זה, יתבטל הסכם זה  ופת ההסכם המקורי או הארכתו  בתום תק 7.2

ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי וללא צורך בנקיטת הליך כלשהו. הארכת  

הסכם לתקופה נוספת טעונה הסכמה בכתב של הצדדים ובתנאים שייקבעו ויוסכמו 

 ביניהם.  

יק את ההתקשרות גם לעיל, רשאי כל צד להסכם להפס  7.1  למרות האמור בסעיף 7.3

על הפסקת ההתקשרות תינתן לא   תקופת ההתקשרות ובלבד שהודעהלפני תום  

הסכומים המגיעים   ספקיאוחר מתשעים ימים מראש לפני מועד ההפסקה וישולמו ל
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עבור מתן השירות  עד למועד הביטול. מעבר לאמור, ביטול כאמור לא יזכה את    ול

 הצד השני בכל פיצוי שהוא. 

 זכויות קנייניות , הגנת פרטיות: סודיות,  .8

במסגרת מתן השירות על פי הסכם זה )להלן:   ספקהבעלות, בכל חומר שיוכן ע"י ה 8.1

 "חומר השירות"(, לרבות כל זכויות הקנין הרוחני, תהיה של האוניברסיטה בלבד 

בלי  ילא  ספק  ה 8.2 זה,  הסכם  ביצוע  לצורך  שלא  שימוש  כל  השירות  בחומר  עשה 

 סיטה מראש ובכתב. אישורה של האוניבר

, על סודיות כל מסמך ןמטעמ, וכל מי  ספקשמור היבמהלך ההסכם ולאחר סיומו   8.3

מסור לאחרים שום מידע יומידע שיגיע אליו עקב מתן השירותים לאוניברסיטה ולא  

פגע בדרך כלשהי במוניטין  יולא    ,או חומר אחר הקשור לשירותים על פי הסכם זה

 של האוניברסיטה.  

, ובהתאם להנחיות ממונה הגנת הפרטיות לציההתאם לכל דין ורגופעל בספק יה 8.4

בכל   האוניברסיטה  אבטחת   של  מכפישים,  פרסומים  הפרטיות,  בהגנת  הקשור 

 מידע.  

היה אחראי לכל תביעה או דרישה של צד ג' כלשהו שעילתה הפרת יבלבד ספק ה 8.5

וה שלה  זדונית  פעולה  או  רשלנות  או  רגולציה  או  ויא  ודין  את פצה  ישפה 

 האוניברסיטה בגין כל תשלום והוצאה שיגרמו לה עקב כך.  

  .א'כנספח שהעתקה מצ"ב  לשמירת סודיות חתום על התחייבות ספק יה 8.6

גורמים   8.7 או  יועצים  ולהסתייע בשירותים של  האוניברסיטה זכאית לעשות שימוש 

 בכל דרך שתראה לה.  ספקאחרים לרבות בתחום בו מועסק ה

 כלשהן, לרבות תביעות לזכויות קנייניות   אין תביעות  ועתלמיטב ידימצהיר כי  הספק   8.8

 קנייניות של צד ג' שעלולות לפגום או לפגוע בביצוע השירות על פי הסכם זה.  

לבדוק קיומן של זכויות צדדים שלישים   ספקבלי לפגוע בכלליות האמור, מתחייב ה 8.9

יוצרים או זכויישתמש בהם, כי לא  יבחומרים ש ג' ות קנייניפר זכויות  ות של צד 

שלצדדים   או  שלישיים  צדדים  ידי  על  שיוצרו  בחומרים  שימוש  כל  וכי  כלשהו, 

מודע לכך כי האוניברסיטה    ספקשלישיים יש בהם זכויות יהיה בהיתר או ברשיון. ה

היה אחראי בגין כל דרישה או תביעה שעניינה יא  ומסתמכת על הצהרתה זו, וה

בגין כל הוצאה שתיגרם לה אם יתברר ניברסיטה שפה את האויפצה ויהצהרה זו ו

 כי לא פעלה בהתאם להתחייבותה לעיל. 

 יו לאוניברסיטה את כל המסמכים שנמסרו לה על יד   ספקמסור היבסיום ההסכם   8.10

 במסגרת ההתקשרות לפי הסכם זה.  ןאו שהכי

 אחריות   .9

פעל בהתאם להוראות כל דין, בזהירות הנדרשת ימצהיר כי במתן השירות  ספקה 9.1

 . ואו מחדלי וחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה או לצד ג' בגין מעשיוישא בא

מתחייב לשפות את האוניברסיטה או את מי שפועל מטעמה בגין כל נזק או    ספקה 9.2

 . ו הפועלים מטעמ של או  ואו מחדלי ספקהוצאה שנגרמו לה בגין מעשי ה
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 ביטוח  .10

ן, מתחייב הספק לערוך ולקיים,  מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי די  . 

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

הביטוחים   את  הנוספת"(,  "התקופה  )להלן:  מסיומו  לפחות  נוספות  שנים  שלוש  למשך 

 לן: בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט לה

צד   10.1 כלפי  אחריות  של  ג'ביטוח  בסך  אחריות  בגבול  למקרה   ₪   ,000,0004, 

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף  

המבוטח   מחדלי  ו/או  מעשי  בגין  נוסף    - מבוטח 

 האוניברסיטה 

321 

 322 הגדרת האוניברסיטה כצד ג'

 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה 

 315 סד לביטוח לאומיכיסוי לתביעות תחלוף של המו

 

מעבידים   ביטוח 10.2 של  אחריות  אחריות  בגבול  למקרה   ₪   20,000,000,  לעובד, 

ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף 

 (. 319היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי הספק )קוד סעיף 

מקצועית 10.3 אחריות  של  ביטוח  אחריות  בגבול  ובמצטבר   ₪   4,000,000,  למקרה 

 לתקופת ביטוח שנתית. 

 הבאות: הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות 

 קוד הסעיף  

 301 אובדן מסמכים

 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח 

 303 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע

 326 פגיעה בפרטיות 

 325 מרמה ואי יושר עובדים 
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בגין האוניברסיטה,  לטובת  שיפוי  למעשי   הרחב  אחריותו 

 ו/או מחדלי הספק 

304 

 332 חודשים  12 –תקופת גילוי  

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים – תאריך רטרואקטיבי 

 

כל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי האוניברסיטה ויכללו סעיף לפיו  10.4

  מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי האוניברסיטה

 (. 328)קוד סעיף 

יבוטל. זאת מבלי לגרוע  כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי,   10.5

 מחובת הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. 

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, על הספק להמציא לידי האוניברסיטה,   10.6

מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח,   לפני תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי

ום בידי מבטחי הספק. מיד בתום תקופת הביטוח, , כשהוא חתב'המצורף כנספח 

חידוש  בגין  מעודכן  ביטוח  עריכת  אישור  האוניברסיטה  לידי  להמציא  הספק  על 

תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה 

י לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד  בתוקף. מבל

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

הביטוחים  10.7 שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  ולקיים   לערוך  הספק  על  כן 

לגרוע וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי  

וככל שרלוונטי,   כלי  מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי  ביטוח חובה לכל 

לחצרי  הספק  ידי  על  המובאים  ו/או  השירותים  מתן  לצורך  המשמשים  הרכב 

האוניברסיטה. כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל 

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

ב 10.8 במסגרת  הנדרשים  גבולות האחריות  כי  באישור מובהר  כמפורט  יטוחי הספק 

עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר 

מטעם  מי  ו/או  האוניברסיטה  כלפי  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  יהיה  כי  ומאשר 

 האוניברסיטה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

עריכת 10.9 אישור  את  לבדוק  החובה,  לא  אך  הזכות,  תהא  הביטוח   לאוניברסיטה 

גבולות  הביטוח,  סכומי  לרבות  במפורש  לעיל,  כאמור  הספק  ידי  על  שיומצא 

הביטוח  עריכת  אישור  המצאת  בו.  המפורטים  והסייגים  ההרחבות  האחריות, 

בצע בהתאם להוראות ההסכם הינה תנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק ל

להתאים מנת  על  שיידרשו  הרחבה  או  תיקון, התאמה  שינוי,  הביטוחים   כל  את 

 להתחייבויות הספק על פי הסכם זה. 

הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעם האוניברסיטה מאחריות לכל אובדן   10.10

ו/או נזק לרכוש המובא לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים,  

ן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה וכן בגין כל אובד
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מטעם  מי  ו/או  האוניברסיטה  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לספק 

האוניברסיטה בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

כם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הס 10.11

ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק, השירותים נשוא הסכם זה  

אופי  את  ההולמות  ביטוח  פוליסות  קבלן המשנה  בידי  כי  לדאוג  מתחייב הספק 

 והיקף ההתקשרות.   

הביטוח, 10.12 עריכת  באישור  כהגדרתו  האישור",  "מבקש  כי  בזאת,  תהא   מובהר 

 .  ניברסיטה ו/או חברות בנות ו/או כל גוף אוניברסיטאי קשור.האו

   העדר ניגוד עניינים .11

מצא במצב של חשש לניגוד עניינים ייא לא נמצא ולא ומצהיר ומתחייב כי ה ספקה 11.1

ובין מתן השירות לגופים אחרים וכי הוא מחוייב   בין מתן השירות לאוניברסיטה 

 .פת ההתקשרותלמכרז, לאורך כל תקו ב'3להצהרות בנספח 

 שונות  .12

 ובחתימת הצדדים. כל שינוי של הסכם זה יעשה בכתב בלבד  12.1

הצדדים לא יהיו רשאים להמחות זכויות ו/או התחייבויות על פי הסכם זה לכל צד   12.2

 ג' שהוא ללא הסכמת הצד השני מראש ובכתב. 

הצדדים מאשרים בחתימתם על הסכם זה כי הוא נחתם על ידם מתוך רצון מלא  12.3

 תוך הבנה ומודעות מלאה לאמור בו.וחופשי ומ

 לצרכי נוחות בלבד והכוונה היא גם ללשון נקבה.השימוש בלשון זכר הינו  12.4

 דין ושיפוט:  .13

 על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וסמכות השיפוט תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 תובות: כ .14

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו:  14.1

בר    -האוניברסיטה 14.1.1 גן  אוניברסיטת  רמת  .    52900אילן, 

 פקס:_________.  טלפון:____________

 , טלפון:_________ פקס:_____________ כתובת: : ספקה 14.1.2

כל הודעה שתשלח מצד לרעהו לפי הכתובת הנ"ל, בדואר רשום, יראוה   14.1.3

 שעות מעת מסירה לבית הדואר. 72כנתקבלה כעבור 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

  _________________                                                               _____________________ 

 ספק האוניברסיטה                                                                                               ה     
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 להסכם  א' נספח

 התחייבות לשמירת סודיות

 

-__________  מצהיר ומתחייב בזאת כלפי אוניברסיטת בר___  ת.ז. אני הח"מ, _________

 אילן"(  כדלקמן:-אילן )להלן: "בר

 

"מידע", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות האוניברסיטה ו/או   .1

חבריה ו/או לקוחותיה ו/או עובדיה ו/או עסקיה אשר אינו נחלת כלל הציבור )למעט אם 

לגרוע מכלליות האמור לעיל,  בשל מעשה/מ הפך לכזה   חדל של הספק( לרבות, מבלי 

מידע אודות משאבי האוניברסיטה; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים, הזמנות 

)להלן:   1981-והסכמים מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

לכל   בהתאם  ו/או  הפרטיות"(  הגנת  "חוק  או  הח"החוק"  אחר  על  דין  לחול  עשוי  או  ל 

 האוניברסיטה.

ידוע לספק כי לצורך המתן השירותים לאוניברסיטה, תהא לו גישה למידע כהגדרתו לעיל.   .2

כמו כן, ידועה וברורה לספק רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על 

כל   ימוש בו עלחסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם עקב חשיפתו על ידי או עשיית ש

 המשתמע מכך.  

הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע אשר יגיע אליו מתוקף מתן השירותים   .3

כל  לעשות  ולא  ברשותו  להחזיק  שלא  מתחייב  הספק  אחרת.  בדרך  או  לאוניברסיטה 

שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע מטרת ההתקשרות. הספק מתחייב 

במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף, אלא לצורך ביצוע    ה או חלקו,שלא לגלות מידע כז

 השירותים לפי ההסכם ובכפוף להסכמת האוניברסיטה.

בכלל זה הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לאבטחת המידע, מניעת  .4

ותים,  אובדנו ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו; להשיבו לאוניברסיטה מיד עם סיום מתן השיר 

עותק בעת   כל  בידיו  להשאיר  ולא  העניין(,  )לפי  ההסכם  סיום  ו/או  השירות  השלמת 

 ממסמכים אלה ו/או רישום ו/או תמצית ממנו, בכל פורמט שהוא.

הספק מתחייב כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת   .5

מדובר במידע ים אלה כי  המידע לצורך ביצוע השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובד

 סודי, והם חתומים כלפי הספק על כתב סודיות בנוסח דומה לכתב סודיות זה.

הספק מתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה, יאובטחו   .6

בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע ולנתונים אלו,  כך שלא תתאפשר גישה, 

המורש מלבד  החתלאיש  לכך  כלפי  ים  סודיות  לשמירת  התחייבות  כתב  על  ומים 

 האוניברסיטה. 

למידע של  .7 שנגרם  נזק  כל  על  לו  לכשייוודע  מיד  לאוניברסיטה  להודיע  הספק מתחייב 

 האוניברסיטה לרבות כל דליפה, שינוי או מחיקה של מידע.  

עתקה, שכפול, ה   –לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע   .8

 ם, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת ביצוע עבודתי. צילו

על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על   .9

 עותקיו. 
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 לשמור בהקפדה את המידע שיימסר לרשותי ולמנוע אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר. .10

 כלשהו. למנוע את הגישה למידע מכל אדם ו/או גוף .11

וסוג שהוא, מיד עם סיום השימוש -להחזיר לבר .12 אילן את כל המידע והעתקיו מכל מין 

 והעיון בו, אם אתבקש לעשות כן. 

הנני  מתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו בלבי ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותיי   .13

וע  ניתי. ידלפי כתב התחייבות זה, וקיומו, אפנה לאוניברסיטה בכתב ואודיע מראש על תכ

בכתב   המנויות  מהתחייבויותיי  התחייבות  מכל  לגרוע  זו  בפסקה  בנאמר  אין  כי  לי 

 התחייבות זה.

 אילן.-בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו הנני מתחייב להודיע על כך מיידית לבר .14

לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר ו/או למסור  .15

 טרה ומכל סיבה שהיא. שי לכל מכל מידע לצד שלי

אילן והעברתו אלי -למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי בר .16

 כדי להעניק לי כל זכות במידע.

התחייבויותיי דלעיל תחולנה עלי אישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף שאקים ו/או שאהיה   .17

ל דרך אחרת, בין במישרין ובין  ובין בכ  שותף בו, ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל מניות, 

   בעקיפין, וכן על כל עובד מטעמי שייתן השירות.

 תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן. .18

 אילן ואשר אוכיח לגביו בכתובים כי  -התחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל מבר .19

 אילן.-המידע היה ידוע לי לפני קבלת המידע מבר 19.1

ידוע ב 19.2 יום  המידע היה  ידי הציבור הרחב לפני  רבים או שהיה ניתן להשגה על 

 העברתו אלי. 

מועד העברת   המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור לאחר 19.3

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

 . המידע הגיע אלי בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא 19.4

ידוע ומוסכם כי האוניברסיטה תהא זכאית לפיצוי מהספק בגין כל נזק שייגרם בעקבות  .20

ת זה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר  הפרה של איזו מהתחייבויותיו לפי כתב התחייבו

המוקנה לה על פי דין ובלבד שהאוניברסיטה הודיעה לספק על התביעה ו/או הדרישה 

 עצמאי.  ואפשרה לו להתגונן כנגדה באופן

 

 ולראיה באתי על החתום: 

   

 חתימה שם הספק תאריך

 

   

 חתימה שם העובד תאריך
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 נספח ב' 

 אישור עריכת ביטוח 

 )למילוי חברת הביטוח לאחר הודעה על זכייה( 
 בהגשת ההצעה למכרז יש לחתום רק בשולי העמוד, אין למלא את אישור הביטוחים

הביטוח של    ספקבנספח אישור הביטוח  לפי דרישת  מובהר כי יתכנו שינויים לא מהותיים  

 האוניברסיטה. 

 

  הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

(___/___/______ ) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף  פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  ריגיה. יחד עם זאת, באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וח

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 

 האישור.

 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור 

שם: אוניברסיטת בר  

רות בנות  אילן ו/או חב

ו/או גופים  

 אוניברסיטאיים קשורים 

  :שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

שירותי יעוץ אחר: _☒

 תכנון עירוני 

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

מען: רח' מקס ואנה ווב 

 רמת גן. 

 :מען

 

 טוח סוג הבי

 

לפי  חלוקה

אחריות   גבולות

 ביטוח  סכומיאו 

 

מספר 

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה

תאריך  

 סיום 

גבול האחריות/ סכום  

 ביטוח 

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום

קבלנים וקבלני  307 ₪  4,000,000     צד ג'

 משנה 

ויתור על תחלוף   309

 מבקש האישור לטובת 
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כיסוי לתביעות  315

 המל"ל  

מבוטח נוסף בגין   321

מעשי ו/או מחדלי  

מבקש  –המבוטח 

 האישור 

מבקש האישור  322

 מוגדר כצד ג' 

 אחריות צולבת 302

 ראשוניות  328

 

מבוטח נוסף היה   319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים 

וייחשב כמעבידם של מי 

 –מעובדי המבוטח 

 מבקש האישור 

ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 

 ראשוניות  328

 אובדן מסמכים 301 ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית 

עיכוב / שיהוי עקב  327

 מקרה ביטוח 

דיבה, השמצה   303

 והוצאת לשון הרע 

מרמה ואי יושר   325

 עובדים

 פגיעה בפרטיות 326

הרחב שיפוי  304

לטובת מבקש האישור  

עשי  בגין אחריותו למ

 ו/או מחדלי המבוטח 

 ראשוניות  328

ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 

 12 –תקופת גילוי  332

 חודשים 

תאריך רטרואקטיבי: 

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

038 ,040  , 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

הודעה   משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלול ביט או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקש

 

 חתימת האישור 

 המבטח:
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 למכרז 3נספח 

 חוברת ההצעה

 הנחיות למילוי חוברת ההצעה: 

 ההצעה למכרז.יש למלא את החוברת ולהגישה כחלק מ ❖

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

 באופן קריא. 

בכל מקום בחוברת ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם  ❖

 המציע בצירוף חותמת המציע. 

 סעיפי חוברת ההצעה הינם:

 מציע.  דרש למלא את הפרטים על הגוף ההמציע נ - פרטים על המציע  (1

 המציעימלא  לצורך הוכחת תנאי סף מקצועיים    –  ים/וצעהשירותים המ  נותני/נותן   השכלת (2

יש לצרף תעודות המעידות על  ההצעה,    בחוברת  2בסעיף  את טבלת הניסיון המפורטת  

 וקורות חיים.  ם/השכלתו

צורך דירוג ההצעה על פי סעיפי האיכות ל   -  לצורך ניקוד האיכותהמוצע  התכנוני    ספקניסיון ה (3

דירוג ההצעה בשלב האיכות( ימלא המציע את טבלת הניסיון המפורטת   -  9)כמפורט בסעיף  

הניסיון יציג המציע    . בפירוט בלבד  עהמוצ התכנוני    ספק הלגבי    בחוברת ההצעה   3בסעיף  

  ות להם נתןהלקוחות/ המוסד: שמות  בלבד  המוצעהתכנוני    ספקה לגבי    את הפרטים הבאים

, משך מתן השירות ופרטי איש קשר מטעם הלקוח עמו ניתן לשוחח לצורך קבלת שירותים

   חוות דעת.

 פירוט המסמכים שעל המציע לכלול במעטפת ההצעה. - רשימת מסמכים (4

 המציע נדרש למלא ולחתום על כל הנספחים המצורפים לחוברת ההצעה.  -  'ג3-א'3נספחים   (5

 

 הצהרות והתחייבות המציע

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

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

נו  ין הזוכה לאוניברסיטה, ולאחר שקיבלנו את ההבהרות ואת ההסברים שביקשעל ההתקשרות ב

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

 התנאים והדרישות הכלולים במסמכים אלה. 

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

במפרט, במסמכי   כפוף לזכייתו, המציע מתחייב לבצע את כל השירותים והעבודות המתואריםב

 המכרז וההסכם. 
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 פרטים על המציע  .1

 
  המציע  שם .א

 

 

  .ז( ת' מס, תאגיד' מס) המזהה' המס . ב

 

 

  (  שותפות, חברה, עוסק) התאגדות סוג . ג

 

 

  זה  למכרז הקשר איש שם .ד

 

 

  )כולל מיקוד(   מלאה  כתובת .ה

 

 

  טלפונים  .ו

 

 

  פקסימיליה .ז

 

 

  אלקטרוני דואר כתובת . ח

 

 

 

 "ד המאשר את נכונות פרטי המציע בנושאים שלעיל.אישור עו

  

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד  תאריך
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 ם ילתנאי הסף המקצועי 7כנדרש בסעיף  וצענותן השירותים המהשכלת  .2

 

 המוצע   השירותים   נותן  פרטי

  נותן שם
  השירותים

 : המוצע 
 "ז: ת 

 

 אקדמית  השכלה /  הכשרה 

 תואר /  ההכשרה  תיאור 
  יק מענ  הגורם 

 תואר הכשרה/ ה
 הקבלה  מועד 

   

   

   

   

  בנפרד   שירות   נותןעבור כל    ההשכלה  טבלת  את  המציע  ימלא נותני שירות,    שנישל הצגת    במקרה

 . לעיל( ה )בהתאם לטבל

של תעודות המעידות על הכשרות והסמכות נותן/נותני השירותים    צילומי   והעתק   חיים  קורותיש לצרף  

   . המוצע/ים

 

ו/או  בעבודה    התכנוני  ספקניסיון ה .3 (  1)ס"ק    9כנדרש בסעיף    םגופים ציבורימול  בתוך 

 האיכות.לתנאי 

או מול גופים ציבורים כהגדרת \מטעם המציע בעל ניסיון בעבודה בתוך ו  עהמוצ  התכנוני  ספקה    

בתחום ייעוץ וליווי לניהול    2021  –  2015במהלך השנים    בוצעה  העבודה    –המונח  להלן  

  .יתכנון עירונ

" בסעיף זה משמעו רשות מקומית, משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים וכל גוף  גוף ציבורי"     

 .חובת מכרזאחר עליו חלה 

 

 שם הלקוח: _________________________  

 

 

 

 

אצל  איש הקשר   .1

 מזמין השירות 
 טלפון נייד טלפון קווי תפקיד

העבודה   ביצוע  מועד 

 : ( עד: מ)  )חודש ושנה(

 
    

 

 

בוצעה   העבודה  ציבוריבתוך/מול  האם    " "גוף 
 ?    לעילכהגדרתו  

 

 

 לא   כן                        

 



 

 9/22 מכרז מס':   

 ליווי ו בניית תכנית פעולה ,  שירותי יעוץ

 בצפת   לרפואה הפקולטה 

 

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

   30עמוד  

 

 תיאור הפעילות: 

 

 

 

 שם הלקוח: _________________________  

אצל  איש הקשר   .2 

 מזמין השירות 
 טלפון נייד טלפון קווי תפקיד

העבודה   ביצוע  מועד 

 : ( עד: מ)  )חודש ושנה(

 
    

 

 

בוצעה  ה העבודה  ציבוריבתוך/מול  אם    " "גוף 
 ?    לעילכהגדרתו  

 

 

 לא   כן                        

 

 תיאור הפעילות: 

 

 

 

 שם הלקוח: _________________________  

אצל  איש הקשר   .3 

 מזמין השירות 
 טלפון נייד טלפון קווי תפקיד

העבודה   ביצוע  מועד 

 : ( עד: מ)  )חודש ושנה(

 
    

 

 

בוצעה  האם   ציבוריבתוך/מול  העבודה    " "גוף 
 ?    לעילכהגדרתו  

 

 

 לא   כן                        

 

 תיאור הפעילות: 

 

 

 

 ניתן להרחיב את הצגת הניסיון באמצעות העתקת עמוד זה. 

 

   

שם מלא של מורשי החתימה של   תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע 
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 רשימת מסמכים  .4

 

 :  תשומת הלב

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

אישורי רשויות המס וכיו"ב.   המסמכים המוגשים מטעמו, לרבות תעודת ההתאגדות,

אישור או הסבר מטעם הרשויות  אם אין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף  

 המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה. 

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

 לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.

  

מס" 

 ד
 המסמך 

אם   ✓)סמן  

 צורף( 

1  
(, ונספחיו  3נספח  ,  ונספחיו   2נספח ,  ונספחיו  1נספח  מסמכי המכרז וההצעה )כולל  

 כשהם מלאים וחתומים כנדרש.
 

2  

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

: מציע שהוא תאגיד רשום נדרש להמציא העתק צילומי של תעודת הבהרההמסים.  

 התאגידים, ולא די בהמצאת תעודת עוסק מורשה. הרישום ברשם

 

3  
ניהול ספרים כדין. ]ככל שיזכה, ימציא הספק אישור  העתק צילומי של אישור תקף על  

 על ניכוי מס לצורך תשלום התמורה[.
 

  מסמכי הבהרות שפורסמו בהליך ההבהרות )ככל שיהיו כאלה(.  4

5  
בסעיף   כמשמעותו  אישה  בשליטת  עסק  של  המכרזים,  ב  2במקרה  חובת  לחוק 

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

  או מדדי איכות  מסמך נוסף הנדרש במסגרת הוכחת תנאי סףכל   6
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 נספח 3א')1( 

 1976-התשל"וב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2תצהיר בהתאם לסעיף 

 

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

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

מספרו ר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שהנני נותן/נת תצהי[במקרה של יחיד]

 )להלן: "המכרז"(.  9/22

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

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

 יר זה בשם הגוף. תצה

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

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

 אני מבין/ה אותם. 

 הגוף הינו "תושב ישראל" .

אל הזיקה"  ו"בעל  אשהגוף  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין  בפסק  הורשעו  לא  יום  יו  אחרי  נעברו    31ר 

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

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

 או

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

; חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 1987-אחד או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד   -  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 האחרון להגשת הצעות במכרז.

              מי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה ש

 ________________ 

 ]שם וחתימה[                               

 

 אישור

במשרדי   בפני  הופיע/ה  ביום:__________  כי  בזה  מאשר/ת  עו"ד,   ,__________________ הח"מ,   אני 

בישוב:_________,   שזיהה/תה  בכתובת:__________________________  מר/גב':_____________ 

ידי ת.ז: _____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת   עצמו/ה על

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

 

 חתימת עוה"ד   יןחותמת ומספר רישיון עורך ד  תאריך 
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 (2')א 3נספח 

 1976 -( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב)2תצהיר לפי סעיף  

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

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

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

 : "המכרז"(.  )להלן 9/22

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

  עה למכרז. אני מצהיר כי הנני בו הנני משמש/ת _____________ ]למלא תפקיד[, המבקש להגיש הצ

 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

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

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

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

לחוק שוויון זכויות, ובמידת    9ותיי/חובות הגוף לפי סעיף  ם לשם בחינת יישום חובוהשירותים החברתיי

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל    – הצורך  

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

ונ    )ג( לעיל  )ב(  משנה  פסקת  הוראות  לפי  שפנה  התקככל  הגוף  איתי/עם  שלגביה  עשתה  שרות 

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

תאגיד( כי נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי  

 יישומן; לחוק שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ל 9סעיף 

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

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

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 ________________ 

                 חתימה[               ]שם ו       

 אישור

במשרדי   בפני  הופיע/ה  ביום:__________  כי  בזה  מאשר/ת  עו"ד,   ,__________________ הח"מ,   אני 

שזיהה/תה   מר/גב':_____________  בישוב:_________,  בכתובת:__________________________ 

ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת באופן אישי,    עצמו/ה על ידי ת.ז: _____________ / המוכר/ת לי

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

 

 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 



 

 9/22 מכרז מס':   

 ליווי ו בניית תכנית פעולה ,  שירותי יעוץ

 בצפת   לרפואה הפקולטה 

 

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

   34עמוד  

 

 ב'  3נספח 

 הצהרה על אי ניגוד עניינים במכרז ובהסכם 

  יד: נוסח לתאג

ידיעתי ________, מ.ז.____________, מצהיר בזה מטעם הספק ובשמו, כיאני,   הספק,   למיטב 

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

ם ורים / אינקש או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות:  

מועסק או בכל קשר אחר,  -בקשר עסקי, קשר משפחתי, קשרי מעסיק  )נא למחוק את המיותר(  קשורים

במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול  ליצור   

   ין. ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויות הספק על פי החוזה או על פי ד 

ק יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה הספ

  האוניברסיטה והספק יפעל בהתאם להחלטתה.  יוכרע הדבר על ידי

  נוסח לאדם פרטי:

/ איני קשוראני, ________, מ.ז.____________, מצהיר כי אני    ( )נא למחוק את המיותר  קשור 

מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה  -י, משפחתי, קשרי מעסיקבקשר עסק

לקיום   בקשר  עניינים  ניגוד  ליצור   שעלול   באופן  לאוניברסיטה,  שירותים  שנותן  מי  עם  או 

   על פי החוזה או על פי דין.   מהתחייבויותי  איזו

  וישנם(: יטה )במידהפירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברס 

  

   פרטי הגורם בספק / גורם קשור

  )חב' קשורה / בעל תפקיד וכו'(

 פרטי הגורם מקבל השירות / הגורם  

  הקשור באוניברסיטה 

  אופי הקשר )עסקי / אישי וכו'(

      

      

      

  

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

לאוניברסיטה, ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי 

  האוניברסיטה והחלטתה תחייב אותי.   במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה יוכרע הדבר על ידי

 

 

 



 

 9/22 מכרז מס':   

 ליווי ו בניית תכנית פעולה ,  שירותי יעוץ

 בצפת   לרפואה הפקולטה 

 

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

   35עמוד  

 

 

  :ים העלולים להעמיד במצב של ניגוד ענייניםלגופים אחרהספק נותן שירותים   הצהרה זו  נכון למועד

  תק' ההתקשרות  תיאור השירותים המסופקים   שם הלקוח   

1.         

2.         

3.         

  

  הצהרה והתחייבות  זו תהיה תקפה ותחייב את הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה.

  

  מיידי צהרתי זו, באופןלאוניברסיטה על כל שינויי בהאני מתחייב להודיע 

  

      

  חתימה וחותמת המציע   פרטי החותם בשם המציע  תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9/22 מכרז מס':   

 ליווי ו בניית תכנית פעולה ,  שירותי יעוץ

 בצפת   לרפואה הפקולטה 

 

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

   36עמוד  

 

 נספח 3ג' 

 ( 2016תשע"ו   25)תיקון מס'  1992-ג לחוק חובת המכרזים, התשנ"ו2תצהיר בהתאם לסעיף 

 עסק זעיר, קטן או בינוני 

________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את _____________________  ת.ז. ________אני הח"מ  

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

  9/22הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו  [  במקרה של יחיד]

 כרז"(.  )להלן: "המ

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

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

 לתת תצהיר זה בשם הגוף.

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

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

 במקום המיועד( X)יש לסמן   –הנני מצהיר כי 

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

 שקלים חדשים; 

 לחילופין

מיליון   2שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על   אועובדים  20-אני מעסיק בין שישה ל – סק קטן""ע

מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה   20שקלים חדשים אך אינו עולה על  

 זעיר"; "עסק 

 לחילופין

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

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

 ; "עסק זעיר" או "עסק קטן" 

 לחילופין

מיליון    100שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על    אועובדים    100אני מעסיק מעל    –  "עסק גדול"

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

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   

             

 ______________ 

]שם וחתימה[               

 אישור

במשרד בפני  הופיע/ה  ביום:__________  כי  בזה  מאשר/ת  עו"ד,   ,__________________ הח"מ,   י  אני 

שזיהה/תה   מר/גב':_____________  בישוב:_________,  בכתובת:__________________________ 

אישי, ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת עצמו/ה על ידי ת.ז: _____________ / המוכר/ת לי באופן  

 תו וחתם/ה עליה בפני. וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר את נכונות הצהר

 

 

 חתימת עוה"ד   חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 

 


