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 .7שלב  – 2בחינת האיכות והניסיון המקצועי של המציע
במסגרת שלב זה המציעים ייבחנו בהיבטי האיכות המקצועית ,כולל ניסיון הצוות המקצועי שילווה
את האוניברסיטה ,הצגת מגוון לקוחות של המציע ותאור פעילות תקשורתית שנעשתה עבור
לקוחות אלה ,ופירוט חוזקות ויתרונות מרכזיים כפי שיתקבלו בחוות דעת לקוחות מובילים.
בחינת איכות ההצעות תתבצע בשני חלקים:
חלק א' – חוות דעת וניסיון מקצועי ,בהתאם לאמור בטבלה בסעיף .7.3
.7.1
חלק ב' – מצגת מקצועית בה יוצג צוות המציע ,מקרי בוחן ותפיסה ראשונית של שיטת
.7.2
הפעילות המוצעת על-ידי המציע לאוניברסיטה ,בהתאם לאמור בסעיף 7.4
האוניברסיטה תדרג את ההצעות העומדות בתנאי הסף לפי טבלת אמות מידה כדלקמן:
פירוט הערכת חוות דעת וניסיון מקצועי– במשקל  30נקודות
.7.3
המציעים ימלאו את הטבלאות המצורפות בחוברת ההצעה גם מעבר לנדרש להוכחת
עמידה בתנאי הסף בתחום הניסיון.
הציונים למציע יינתנו בהתאם להיקפים שיוצגו ,ובהתאם למשקלות המפורטים בטבלת
אמות המידה המוצגת להלן:
#

.1

.2

תיאור
ניסיון המציע
ניסיון המציע ייבחן בהתאם לפרמטרים הבאים:
 .1מספר הלקוחות להם סופקו השירותים על ידי
המציע ,מעבר לנדרש בתנאי הסף.
 .2תחומי העיסוק של הלקוחות להם סופקו
השירותים.
 .3תיאור הפעילות התקשורתית ומרכיביה.
 .4שירותי פרסום שניתנו ללקוחות באקדמיה או
מבחינת
לאקדמיה
הדומים
ללקוחות
מורכבותם )ריבוי תתי מותג  /תחומי פעילות(.
 .5רכש מדיה – היקף ומגוון הלקוחות להם סופקו
שירותי רכש מדיה לסוגיה.
הניקוד יינתן בהתאם להערכת מורכבות
השירותים ,התאמת השירותים לנדרש במכרז זה,
מורכבות הלקוחות והדמיון לצרכי האוניברסיטה.
סולם הערכה.100% – 1 :
צוות המציע
על המציע להציג את הצוות המיועד מטעמו למתן
השירותים לאוניברסיטה במחלקות הבאות לפחות:
א .ניהול לקוחות;
ב .פלנינג )אסטרטגיה(;
ג .קריאייטיב;
ד .הפקה;
ה .סטודיו;
ו .דיגיטל;
ז .תכנון ורכש מדיה;
הניקוד יינתן בהתאם להיקף הצוות המוצג ,ניסיונו
ויכולותיו.
סולם הערכה.100% – 1 :
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#

.3

תיאור

משקל )(%

חוות דעת של לקוחות
צוות הבדיקה יפנה ל 2-לקוחות לפחות של המציע
לצורך קבלת חוות דעת על פעילות המציע.
צוות הבדיקה יהיה רשאי לפנות גם ללקוחות של
המציע אשר אינם מופיעים בחוברת ההצעה ,הכל
לפי שיקול דעתו הבלעדי.
חוות הדעת תתבסס על התחומים והניקוד
המפורטים בטבלה שבסעיף .7.3.1
סולם – .100% – 1

50%

סה"כ

.7.3.1

100%

טבלת בחינת חוות דעת של לקוחות )המסתכמת ל 50%מתוך חוות הדעת
והניסיון המקצועי בסעיף (7.3
תחום

#

ניקוד )באחוזים(

.1

עמידה בלוחות זמנים ובתקציב

10

.2

זמינות

5

.3

.4

.5

.6
.7

מקצוענות אסטרטגית:
אנליזה וניתוח ,הבנה עסקית ושיווקית של הלקוח
והענף ,ויכולת יצירה וניהול של אסטרטגיה
תקשורתית.
מקצוענות קריאייטיבית:
רעיונאות וחדשנות קריאייטיבית ,מומחיות
עיצובית וטקסטואלית  ,משלב הרעיון ועד
הביצוע.
מומחיות בקניית מדיה
און-ליין ואוף-ליין.
יכולות אסטרטגיות ומומחיות ברכישת מדיה
בדגש גמישות וחדשנות.
חדשנות בעולמות הפרסום והבנה טכנולוגית כולל
דיגיטל ,דאטה ופרפורמנס.
יכולת התאמה לארגון מורכב ולמדיניותו ,ראיה
ארגונית רחבה

20

20

20

10
5

.8

תחושת שותפות ומחויבות לארגון

5

.9

שביעות רצון כללית

5
100

סה"כ
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 .13.12האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא
תהיה רשאית לבטל ו/או לצמצם ו/או להרחיב את היקף המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש
ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז  -וכן תהיה רשאית לפצל את המכרז ולבחור יותר
מזוכה אחד לביצוע העבודות/מתן השירותים על פי מכרז זה – והכל לפי שיקול דעתה,
אילוציה וצרכיה של האוניברסיטה ,בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין.
החליטה האוניברסיטה לפעול כאמור לעיל ,לא תהיה למציעים ו/או למי מהם כל תביעה
ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי אדם ו/או גוף אחר הפועל בשמה
ו/או מטעמה ,ולחילופין ,המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת ההצעה על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כאמור.
 .14תוקף ההצעה
ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום ) 31/10/2019כולל( גם אם ועדת המכרזים בחרה בהצעה
.14.1
אחרת כהצעה הזוכה ,וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או
שההתקשרות החוזית איתו לא נכנסה לתוקף מכל סיבה שהיא או תסתיים טרם זמנה מכל
סיבה שהיא.
.14.2
בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה המיטבית הבאה אחריה
בתור כזוכה במכרז ,ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע הבא בתור
תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז .כל תנאי המכרז יחולו על בעל ההצעה
הבאה .לא עמד המציע המיטבי השני בתנאים הנדרשים או לא רצה להתקשר ,תהיה ועדת
המכרזים רשאית לפנות לבא אחריו וכן הלאה.
ועדת המכרזים רשאית להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ב 30-יום נוספים לפי
.14.3
שקול דעתה.
 .15חתימה על החוזה
המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על ההסכם המצורף ולהחזירו לאוניברסיטה ,בצירוף
.15.1
המסמכים הנלווים בתוך  5ימי עבודה מהודעת האוניברסיטה על זכייתו ,או במועד
שייקבע לכך על ידי האוניברסיטה.
כתנאי לחתימת החוזה על ידי האוניברסיטה ,יידרש הזוכה להמציא לאוניברסיטה ,בתוך
.15.2
המועד שייקבע בהודעת הדרישה ,את כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים
בחוזה.
אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז .במקרה
.15.3
כזה תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז ,ומסירת
ההתקשרות למציע אחר )כשיר נוסף(.
 .16כשיר נוסף
בכל מקרה בו מציע שזכה במכרז לא ישלים את הליך ההתקשרות בעקבות המכרז ,תהיה
.16.1
האוניברסיטה רשאית לפנות למציע שזכה בציון המשוקלל הבא בדרגתו ,כדי שיחתום על
הסכם ההתקשרות.
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מחזור עסקים של המציע
תאריך_______________:

לכבוד:
חברת ______________

הנדון :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,31.12.2016ליום  31.12.2017וליום
31.12.2018
לבקשתכם וכרואי החשבון  /יועצי המס של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון  /יועצי המס של חברתכם משנת _________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  ,31.12.2016ליום  31.12.2017וליום 31.12.2018
בוקרו על ידי משרדנו.

ג.

חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  ,31.12.2016ליום  31.12.2017וליום
31.12.2018
 אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.
 כוללת הסתייגויות  /ביאורים  /הערות המצורפים לנספח זה.
יש לסמן את הבחירה ב – .X

ד.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים המחזור הכספי השנתי של חברתכם ,הינו:
שנה
2016
2017
2018

סה"כ מחזור עסקים
₪
₪
₪

בוקר
כ/ל
כ/ל
כ/ל

הערות:
נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון
•
בישראל – אוגוסט .2009
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
•
בכבוד רב,
______________________
רואה חשבון  /יועץ מס

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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 .8הצהרת המציע
החתום מטה מצהיר בזה:

אני,

.1

ותק המציע במתן שירותי שיווק ופרסום לחברות וארגונים הינו:

.2

ותק מנהל הלקוח המוצע במתן שירותי שיווק ופרסום לחברות וארגונים הינו:

.3

הניסיון המוצג כמענה לדרישות תנאי הסף בסעיף  6.4במכרז )ותק המציע וניסיונו( הינו של
המציע  /מנהל הלקוח המוצע*.

שנים.
שנים.

* מחק את המיותר
.4

המציע מעסיק

עובדים בתחומים הנדרשים לאספקת שירותי שיווק ופרסום.

הניסיון המוצג בטבלה בסעיף ) 4.2רכש מדיה( במענה לתנאי הסף בסעיף  6.3.3הינו של המציע  /ספק
.
משנה:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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נספח  2ג' למכרז – הצהרה בדבר מניעת ניגוד עניינים
נוסח לתאגיד:
 ,מצהיר בזאת כי אני מוסמך לתת הצהרה זו בשם
 ,מ"ז
אני,
 .אני מצהיר כי המציע ,בעלי מניות בו )אם הוא חברה(,
ועבור המציע
שותפיו )אם הוא שותפות( ,בעל שליטה בו ,נושא משרה בו ,או כל אדם או תאגיד הקשור אליו ,במישרין
או בעקיפין ,קשור  /אינם קשורים )נא למחוק את המיותר( בקשר עסקי ,משפחתי ,קשרי מעסיק-מועסק
או בכל קשר אחר ,במישרין או בעקיפין ,עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה,
באופן שעלול ליצור ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויות המציע על פי החוזה או על פי דין.
כמו כן ,אני מצהיר ומתחייב בשם המציע כי המציע לא נמצא ולא ימצא במצב של חשש לניגוד עניינים
בין מתן השירות לאוניברסיטה ,ובין מתן השירות לגופים אחרים .המציע יודיע לאוניברסיטה על כל עניין
העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור.
בכל מקרה של שאלה או ספק יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה תחייב את
המציע.
הצהרה והתחייבות זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.
נוסח לאדם פרטי:
אני ,________ ,מ.ז ,____________.מצהיר כי אני קשור  /איני קשור )נא למחוק את המיותר( בקשר
עסקי ,משפחתי ,קשרי מעסיק-מועסק או בכל קשר אחר ,במישרין או בעקיפין ,עם האוניברסיטה או עם
מי שנותן שירותים לאוניברסיטה ,באופן שעלול ליצור ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויותי על
פי החוזה או על פי דין.
כמו כן ,אני מצהיר ומתחייב שאני לא נמצא ולא אמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות
לאוניברסיטה ,ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי
במצב של ניגוד עניינים כאמור.
בכל מקרה של שאלה או ספק יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה תחייב
אותי.
הצהרה והתחייבות זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.
פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנם(:
ח.פ.

מקבל השירות
באוניברסיטה

שם החברה

תיאור הפעילות
המבוצעת

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

שם הגוף

תיאור הפעילות המבוצעת

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

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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עריכת הביטוח )ביטוח אחריות מקצועית( ,מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק ביטוח זה
בתוקף ולהציג בפני האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח בגינו ,במועדים כאמור ולמשך שבע
שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.
 6.5הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש
המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים,
ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין
אובדן ו/או נזק כאמור .מבלי לגרוע מהאמור ,הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי
מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש
כמפורט בסעיף  4לאישור עריכת הביטוח )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות
העצמית( ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי
מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור.
האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 6.6אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הספק
המפורטים בהסכם זה ,מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או
המשלימים כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי האוניברסיטה ייכלל סעיף
בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ,ובלבד
שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 6.7מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים
נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק ,מתחייב הספק
לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי
הסכם זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הוא הנושא באחריות כלפי
האוניברסיטה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן
על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את האוניברסיטה בגין כל אובדן
ו/או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים אלה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן ו/או
נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 6.8כל מגבלת אחריות ככל שקיימת בהסכם זה ,לא תחול מקום בו מדובר באובדן ו/או נזק בר
כיסוי על פי ביטוחי הספק.
הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.
סודיות וזכויות קנייניות
 7.1האוניברסיטה תהיה בעלת כלל החומרים שיוכנו על ידי הספק על פי הסכם זה ,לרבות:
הקריאייטיב; האסטרטגיה; וכלל חומרי הפרסום כולל בתצורה של קבצים פתוחים ,וכן
הדאטה ,הקיים והמצטבר הקשור בפעילויות הפרסום של האוניברסיטה )להלן" :חומר
השירות"(.
 7.2הספק לא יעשה בחומר אליו ייחשף כל שימוש מעבר למתן השירות עצמו.
 7.3במהלך ההסכם ,ולאחר סיומו ישמור הספק על סודיות כל מסמך ומידע שיגיע אליו עקב
מתן השירותים לאוניברסיטה ,ולא ימסור לאחרים שום מידע או חומר אחר הקשור
לשירותים הניתנים על ידו ו/או מי מטעמו לאוניברסיטה ,ולא יפגע בדרך כלשהי במוניטין
של האוניברסיטה או בקשרי החוץ שלה.
בנוסף יחתום הספק וכן כל מי שיועסק מטעמו במתן השירות על התחייבות לשמירת
סודיות ,שהעתקה מצ"ב כנספח -3ב'.
 7.4ככל זכות קניין רוחני ו/או רעיון עסקי ,שלספק תהיה נגיעה אליהם הנובעים מהתקשרות
זו בינו לבין האוניברסיטה ,בין אם יתגלו ככאלה בתקופת ההסכם ובין אם לאחריו ,יהיו
שייכים באופן בלעדי לאוניברסיטה והספק מתחייב לא לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה
המפורשת של האוניברסיטה בכתב ומראש.
בלי לפגוע בכלליות האמור מתחייב הספק לבדוק קיומן של זכויות צדדים
7.4.1
שלישים בחומרים שישתמש בהם ,כי לא יפר זכויות יוצרים או זכויות קנייניות
או זכויות לפרטיות של צד ג' כלשהו ,וכי כל שימוש בחומרים שיוצרו על ידי
צדדים שלישיים או שלצדדים שלישיים יש בהם זכויות יהיה בהיתר או ברישיון,
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למעט חומרים שיסופקו לו על ידי האוניברסיטה .בלי לגרוע מכלליות האמור,
לצורך ביצוע עבודתו ,יבצע הספק שימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבד.
 7.5הספק מודע לכך כי האוניברסיטה מסתמכת על הצהרתו זו ,והוא יהיה אחראי בגין כל
דרישה או תביעה שעניינה הצהרה זו ,ויפצה ו/או ישפה את האוניברסיטה בגין כל הוצאה
שתיגרם לה אם יתברר כי הצהרתו לא הייתה נכונה או כי לא פעל בהתאם להתחייבותו
לעיל.
 7.6יובהר כי התמורה המשולמת לספק כוללת גם פיצוי בגין המחאת הזכויות של הספק בכל
הקניין הרוחני ,לרבות בחומרים ,בפיתוחים ובהמצאות ,שהוא ביצע בעבור האוניברסיטה.
 7.7בסיום ההסכם לא יעשה הספק כל שימוש בחומרים ובמסמכים שנמסרו לו על ידי
האוניברסיטה ,או בחומרים שהכין במסגרת ההתקשרות על פי הסכם זה ,ויעביר את כל
החומרים שברשותו – שקיבל או שהכין – לרשות האוניברסיטה.
 7.8הספק מצהיר ומתחייב כי הוא לא נמצא ולא ימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן
השירות לאוניברסיטה ובין מתן השירות לגופים אחרים ,וכי בכל מקרה של חשש כזה יידע
מראש את האוניברסיטה ,ויפעל בהתאם להוראותיה.
ניגוד עניינים
 8.1הספק לא יבצע פעולה שיש בה משום ניגוד עניינים עם אספקת השירותים לאוניברסיטה.
בכלל זה ,לא יספק שירותים בתחום הפרסום )קריאייטיב ,פלנינג והפקה( לאוניברסיטאות
אחרות בתקופת ההסכם ,ויפעל בהתאם להצהרתו )נספח -2ג'(.
התמורה והחזר הוצאות
 9.1עבור השירותים יקבל הספק תשלום בהתאם להצעת המחיר שתצורף להסכם זה.
 9.2המע"מ ישולם על פי שיעורו במועד הוצאת החשבונית.
 9.3תנאי התשלום לביצוע הינם שוטף  ,30 +מהגשת החשבונית מאושרת על ידי הגורם
המוסמך מטעם האוניברסיטה.
 9.4האוניברסיטה לא תישא בכל הוצאה שתוצא על ידי הספק ,אלא אם אושרו הוצאות אלו
מראש ובכתב על ידי הגורמים המוסמכים לכך באוניברסיטה.
 9.5מובהר כי פרט לאמור בסעיף  9.1לעיל ,לא יהא הספק זכאי לכל תמורה נוספת מכל סוג
שהוא בקשר עם הסכם זה ,אלא אם אושרה בכתב על ידי האוניברסיטה.
מתן תמריצים לספק
 10.1האוניברסיטה תהיה רשאית )אך לא מחויבת בכך( לתמרץ את הספק בהתאם למידת
עמידתו בדרישות בצורה מלאה ובהתאם למידת הישגיו ביחס למדדים שיוגדרו.
 10.2בדיקה והענקת התמריץ יבוצעו בסיום שנת פעילות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של
האוניברסיטה.
 10.3סעיפים  10.1ו 10.2-ייבחנו בכל שנה מחדש.
הצמדות
 11.1ההסכם לא יהיה צמוד למדד כלשהו.
המחאת זכויות
 12.1הספק לא יסב לאחר ו/או לאחרים ו/או לא ימחה בכל צורה שהיא את זכויותיו ו/או
חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,ולא ישתף איש אחר או גוף אחר ,עובדיו או
שליחיו ,בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ,אלא אם כן קיבל לכך הסכמת האוניברסיטה
בכתב ומראש.
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ביטול ההסכם ופקיעתו
האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום במקרים הבאים:
 13.1אם לא יקיים הספק ,לדעת האוניברסיטה ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי – איזו
מההתחייבויות שע"פ הסכם זה מכל סיבה שהיא ,בין אם התחיל באספקת השירות
המבוקש ובין אם טרם החל בכך ,ולא יתקן את ההפרה בתוך  15יום מיום שהותרה על כך
על ידי האוניברסיטה.
 13.2אם הספק יחזור על הפרה לגביה הותרה על ידי האוניברסיטה בעבר ,ללא כל התראה
נוספת.
 13.3הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,תהיה האוניברסיטה רשאית להפסיק את
ההתקשרות בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע
מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי כל דין.
 13.4נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או 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 האוניברסיטה לפי שיקול
דעתה להפסיק את ההתקשרות עם הספק או חלק ממנה לאלתר.
 13.5כמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק ההתקשרות עם הספק עפ"י 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 הודעה של  60יום
מראש.
 13.6בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת השירות המבוקש אשר
הוזמן על ידי האוניברסיטה וזאת עד להשלמת התחייבויותיו עפ"י הזמנות קיימות.
 13.7הופסקה ההתקשרות עם הספק ,כולה או מקצתה ,מכל סיבה שהיא ,רשאית
האוניברסיטה להתקשר בהסכם למתן השירות עם כל גורם אחר ,ולספק לא יהיו כל טענות
ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.
 13.8מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד או
יותר מבין האירועים המפורטים להלן:
13.8.1

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

13.8.2

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

13.8.3

אם יורשע הספק או מי ממנהליו בעבירה שיש עמה קלון.

13.8.4

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

13.8.5

אם הספק הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר ,ו/או העסיק ספק משנה
בביצוע העבודה ,בלי הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב.

 13.9מותנה ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיף  11.8לעיל לא יהיו למקבלי
הנכסים של הספק ו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או למפרק של הספק
ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם ,זכות כלשהי להמשך
ההסכם.
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 13.10עם ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מכל סיבה שהיא ,לא יהיה הספק זכאי
לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול.

.14

.15

דין ושיפוט
 14.1על הסכם זה יחול הדין הישראלי ,וסמכות השיפוט תהיה לבית המשפט המוסמך בתל
אביב.
כתובות
 15.1כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט בכותרת ההסכם.
 15.2כל הודעה שתישלח מצד לרעהו לפי הכתובות הנ"ל ,בדואר רשום ,יראוה כנתקבלה כעבור
 48שעות מעת מסירתה לבית הדואר.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

האוניברסיטה
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