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א

מבוא
 .1הזמנה להציע הצעות
 .1.1אוניברסיטת בר אילן ("האוניברסיטה") מזמינה בזאת גופים העומדים
בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה לביצוע שירותי תפעול ,תחזוקה ,ניקיון,
גינון ואבטחה למבנה ,למערכות וחצרות של בי"ס לרפואה בצפת ,ושירותי
אחזקה בלבד למתחם הדיסקציה בבית חולים זיו ,כמפורט במכרז זה על
נספחיו.
 .1.2חברת התחזוקה שתזכה תטפל בכל שטחי בי"ס לרפואה בצפת על כל חצרותיו,
תשתיותיו ,המבנה ,המערכות והמתקנים .העבודה כוללת את התחומים
הבאים :ניהול התחזוקה לרבות תפעול מוקד בקרה וניהול תחזוקה ,תפעול
המערכות ,הפעלה ופיקוח על תחזוקה של מערכות מיוחדות המתבצעת על ידי
קבלנים מבצעים ,אחזקת חצרות ,תשתיות ,מבנה ומערכות ,ניקיון ,הדברה
וחצרנות ,פינוי אשפה ,גינון ,הכנה וליווי של אירועים ,עבודות העברה וסבלות
פנימית ,עבודות התקנה ושינויים ,עבודות נוספות לפי דרישה.
 .1.1השירותים שחברת התחזוקה תספק יכללו את כל העבודה ,החלקים,
החומרים ,כלי העבודה והאמצעים הנדרשים לביצוע נשוא השירות (להלן
"העבודה").
 .1.4תקופת ההתקשרות
 .1.4.1תקופת ההתקשרות הינה ל( 1-שלוש) שנים .לאוניברסיטה שמורה
הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד  2תקופות נוספות בנות
שנתיים כל אחת ,ובסה"כ לא תעלה תקופת ההתקשרות על  7שנים.
 .1.4.2על אף האמור לעיל לאוניברסיטה שמורה הזכות לקצר את תקופת
ההתקשרות ,וזאת תוך מתן הודעה מראש לחברת התחזוקה תקופה
שלא תעלה על  60יום.
 .1.4.1כשיר נוסף
במקרה בו הזוכה לא יעמוד בתנאי ההתקשרות מכל סיבה שהיא,
תהיה ועדת המכרזים רשאית 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.
 .1.1אתרי ביצוע השירות
אוניברסיטת בר-אילן קמפוס צפת (בי"ס לרפואה בצפת) ומתחם הדיסקציה
בבית חולים זיו.
.1.6

תוספת  /הפחתת שטחים במכרז
ככל שהאוניברסיטה תבחר להוסיף או להפחית שטחים במהלך תקופת
ההתקשרות ,מחיר ההתקשרות יתעדכן בהתאמה לתוספת  /הפחתת השטח,
באופן יחסי לשטחים שבהסכם.
במקרה שהשטחים הנוספים הינם תחת תקופת בדק ואחריות ,הרי שהתוספת
בתקופה זו תהיה בגובה  10%מהתוספת היחסית האמורה.
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 .2תיאור הפעילות הנדרשת מהקבלן
הקבלן שייבחר במסגרת המכרז יהיה אחראי לביצוע כלל הפעולות המוצגות להלן:
תיאור הפעילויות ומפרטיהן מובאים בנספחים  1ו 2-למכרז.
 .2.1ניהול התחזוקה לרבות תפעול מוקד בקרה וניהול תחזוקה.
 .2.2תפעול המערכות.
 .2.1הפעלה ופיקוח על תחזוקה של מערכות מיוחדות המתבצעת על ידי קבלנים
מבצעים.
 .2.4אחזקת חצרות ,תשתיות ,מבנה ומערכות.
 .2.1איטום גגות ומבנים.
 .2.6ניקיון ,הדברה וחצרנות.
 .2.7פינוי אשפה.
 .2.2פינוי חומרים מסוכנים.
 .2.9גינון.
 .2.10שמירה ואבטחה.
 .2.11הכנה וליווי של אירועים.
 .2.12עבודות העברה וסבלות פנימית.
 .2.11עבודות התקנה ושינויים.
 .2.14עבודות נוספות לפי דרישה  -וזאת בפקולטה לרפואה בצפת על כל חצרותיו,
תשתיותיו ,המבנה ,המערכות והמתקנים.
 .2.11תיאור מכלול השטחים והשירותים מפורטים בנספח .2
 .2.16השירותים יכללו את כל העבודה ,החלקים ,החומרים ,כלי העבודה והאמצעים
הנדרשים וכמפורט בהגדרת "העבודה" לעיל.
 .1לוח זמנים למכרז
 .1.1להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
מועד
פעילות
מועד פרסום המכרז

10/7/2019

מועד אחרון לרישום למפגש מציעים

4/2/2019

מועד אחרון לשאלות הבהרה

 4/2/2019בשעה 12:00

מועד מפגש המציעים

 7/2/2019בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

 21/2/2019בשעה 12:00

תוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה
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 .4שינויים
 .4.1כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעות ,האוניברסיטה רשאית לערוך
שינויים והתאמות בתנאי המכרז וכן במועדים השונים שנקבעו במכרז או על
פיו ,ובכלל זה ,לשנות את המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות.
 .4.2הודעה בדבר שינויים והתאמות כאמור תפורסם באתר האינטרנט של
האוניברסיטה ,לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה .על כל מציע לבדוק מעת
לעת את אתר האינטרנט של האוניברסיטה ( ,)www.biu.ac.ilתחת לשונית
"מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים" ואיתור מספר המכרז.
 .4.1פורסמו שינויים ו/או התאמות רק באתר האינטרנט של האוניברסיטה -
תמסור האוני ברסיטה הודעה בכתב לגביהם ,לכל גורם שמסר את פרטיו לעורך
המכרז עד למועד פרסום העדכון.
 .4.4למציע לא תהיה כל טענה ותביעה כי לא קיבל או לא ידע אודות הודעה כלשהי
שפורסמה כאמור בסעיף  4.2לעיל.
 .4.1הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז .המציע יחתום באמצעות
מורשי החתימה מטעמו על כל הודעה כאמור ויצרף אותה להצעתו כחלק
ממסמכי המכרז.
 .1נספחים
 .1.1הנספחים למכרז זה ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,הם:
– מפרט כללי;
 .1.1.1נספח 1
– מפרט מיוחד כולל נספחי משנה;
 .1.1.2נספח 2
– הסכם כולל נספחי משנה;
 .1.1.1נספח 1
– חוברת הגשת הצעה כולל נספחי משנה;
 .1.1.4נספח 4
– טופס רישום מוקדם למפגש מציעים;
 .1.1.1נספח 1
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תנאי הסף
 .6כללי
 .6.1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל
התנאים המפורטים בפרק זה להלן .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל
התנאים המפורטים– יפסלו.
 .6.2תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו ,אלא אם נקבע
במפורש שקבלן משנה רשאי לעמוד בדרישה .קיום תנאי סף בתאגיד קשור
בארגון של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי
הסף.
 .7מעמדו המשפטי של המציע
 .7.1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע ועל קבלני המשנה מטעמו להיות
תאגיד רשום בישראל על פי דין ,שותפות או עוסק מורשה.
 .7.2אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
 .7.1המציע רשאי לצרף להצעתו קבלני משנה אך עליו להתחייב שבמידה ויזכה
במכרז יעסיק אך ורק את קבלן המשנה שצורף להצעה בכל תחום פעילות
שצורף להצעתו ואשר הציג את ניסיונו באותו תחום הפעילות.
כמו כן יצרף המציע להצעתו התחייבות חתומה של כל קבלן משנה בנוסח
המצורף כנספחים -4ב' – -4ו' לפיה אם ייתן שירותים במסגרת זכיית המציע
במכרז ,יחולו עליו באופן ישיר כל ההתחייבויות החלות על קבלן כוח אדם.
 .2ניסיון ,אמצעים ואיתנות פיננסית
תנאים מיוחדים:
 .2.1במכרז הוגדרו תנאי סף מחמירים בשל הצורך במתן שירותים בתמהיל מגוון
(כמפורט בנספח השירותים) ,שכולם צריכים להינתן בשטחי הפקולטה
(ובחדרי הדיסקציה) ברמה ובמיומנות גבוהים .לאור זאת נדרש ניסיון
משמעותי בקמפוס הוראה ומחקר מדעי ,בעל מאפיינים מורכבים ורגישים.
 .2.2ניהול ,תפעול ואחזקת מבנים ומערכות
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע בעצמו להיות בעל ניסיון של 1
השנים האחרונות ( 60חודשים) המסתיימות במועד פרסום המכרז (להלן
"התקופה הקובעת") בניהול ,תפעול ואחזקת מבנים ומערכות בהתאם לדרישות
הבאות:
 .2.2.1פעילות אחזקה של מבנה ציבור אחד לפחות ,כולל מערכות אלקטרו-
מכאניות תואמות למערכות המוצגות במכרז.
 .2.2.2שטח האתר בו ניתנו השירותים הוא לפחות  10,000מ"ר ,במשך
התקופה הקובעת לפחות.
 .2.2.1ניסיון במתן שירותי אחזקה במעבדות ו/או בחדרי ניתוח ו/או חדרים
נקיים באתר אחד (אתר :מבנה או צבר מבנים בשטח מוגדר) ,ששטחם
לפחות  1,000מ"ר במשך התקופה הקובעת לפחות.
 .2.2.4מחזור שנתי בביצוע אחזקה של יותר מ 10 -מיליון  ₪לפני מע"מ בכל
אחת מ 1-השנים  2016עד .2012
הערה :מבנה ציבור – באפשרות המציע להציג קמפוס מבנים (אתר
מוגדר המונה מספר מבנים הקשורים בינהם בתשתיות
משותפות ,מתחם וכו') ,כגון מוסד אקדמי ,בית חולים ,גוף
מחקרי.
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.2.1

.2.4

.2.1

שירותי ניקיון
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע עצמו או קבלן המשנה מטעמו
(על הגוף המיועד למלא תפקיד זה לעמוד בתנאי הסף בכללותו ,בעצמו) להיות
בעל ניסיון באספקת שירותי ניקיון בהתאם לתנאים הבאים:
 .2.1.1השירותים ניתנו במשך  1השנים האחרונות ( 60חודשים)
המסתיימות במועד פרסום המכרז.
 .2.1.2השירותים ניתנו ב 1-אתרים ציבוריים  /עסקיים לפחות.
אתר ציבורי  /עסקי :מבנה או צבר מבנים באתר מוגדר שמשמשים
למטרות הבאות :מוסד להשכלה גבוהה ,בית חולים ,בניין משרדים,
בניין מרפאות וכדומה.
 .2.1.1שטחו של כל אחד מהאתרים בהם סופקו שירותי הניקיון עומד על
 10,000מ"ר.
 .2.1.4לפחות באחד האתרים ניתנו השירותים גם לשטחים הפנימיים של
הדיירים.
 .2.1.1מחזור שנתי במתן שירותי ניקיון של יותר מ 1 -מיליון  ₪בכל אחת מ-
 1השנים  2016עד  2012לפני מע"מ.
שירותי אבטחה
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע עצמו או קבלן המשנה מטעמו
(על הגוף המיועד למלא תפקיד זה לעמוד בתנאי הסף בכללותו ,בעצמו) להיות
בעל ניסיון באספקת שירותי אבטחה בהתאם לתנאים הבאים:
 .2.4.1השירותים ניתנו במשך  1השנים האחרונות ( 60חודשים)
המסתיימות במועד פרסום המכרז.
 .2.4.2השירותים ניתנו ל 1-לקוחות לפחות ,בהיקף שלא פחת מ₪ 100,000-
עם כל אחד מהלקוחות ,בכל שנת התקשרות.
 .2.4.1השירותים כללו אבטחה באמצעות מאבטחים חמושים בוגרי קורס
הכשרה מונחה משטרת ישראל.
 .2.4.4מחזור שנתי במתן שירותי אבטחה של יותר מ 1 -מיליון  ₪לפני מע"מ
בכל אחת מ 1-השנים  2016עד .2012
שירותי גינון
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע עצמו או קבלני המשנה מטעמו
(על הגוף המיועד למלא תפקיד זה לעמוד בתנאי הסף בכללותו ,בעצמו) להיות
בעל ניסיון באספקת שירותי גינון בהתאם לתנאים הבאים:
 .2.1.1השירותים ניתנו במשך שנתיים מלאות במהלך  1השנים האחרונות
( 60חודשים) המסתיימות במועד פרסום המכרז
 .2.1.2השירותים ניתנו ל 1-לקוחות לפחות.
 .2.1.1השטח המטופל עבור כל לקוח הינו  1דונם לפחות ,המורכב
ממדשאות ,צמחייה עונתית ,עצים ושיחים.
 .2.1.4מחזור שנתי במתן שירותי גינון של יותר מ ₪ 210,000 -לפני מע"מ
בכל אחת מ 1-השנים  2016עד .2012
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 .2.6שירותי הדברה
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע עצמו או קבלני המשנה מטעמו
(על הגוף המיועד למלא תפקיד זה לעמוד בתנאי הסף בכללותו ,בעצמו) להיות
בעל ניסיון באספקת שירותי הדברה בהתאם לתנאים הבאים:
 .2.6.1השירותים ניתנו ללקוח אחד לפחות.
 .2.6.2השירות ניתן במשך  1שנים לפחות במהלך  1השנים האחרונות
המסתיימות במועד פרסום המכרז.
 .2.6.1מחזור שנתי במתן שירותי הדברה של יותר מ ₪ 110,000 -לפני מע"מ
בכל אחת מ 1-השנים  2016עד .2012
 .2.7סניף שירות פעיל
 .2.7.1בתחום הניקיון
א .על המציע להפעיל סניף איזורי באיזור הצפון (מחיפה וצפונה).
ב .הסניף משמש להפעלת עובדי ניקיון ומספק שירותי ניהול ומוקד
טלפוני עבור לקוחות המציע.
ג .הסניף מפעיל  10עובדי ניקיון במשך  12החודשים שקודמים
למועד פרסום המכרז.
 .2.7.2בתחום האבטחה
א .על המציע להפעיל סניף איזורי באיזור הצפון (מחיפה וצפונה).
ב .הסניף משמש להפעלת מאבטחים ושומרים.
ג .הסניף מחזיק בכל האישורים הנדרשים (רישיון עסק ,אישור
מיוחד להחזקת נשק).
ד .הסניף מפעיל מוקד טלפוני עבור לקוחות המציע.
ה .הסניף מפעיל  10מאבטחים במשך  12החודשים שקודמים למועד
פרסום המכרז.
ו .הסניף מחזיק ברישיון עסק ובכל ההיתרים בנוגע להחזקת כלי
יריה על פי כל דין.
 .9רישיונות
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על כל אחד מהגופים המופיעים בהצעה להחזיק
בכל הרישיונות והאישורים המחויבים על פי כל דין להסדרת פעילותם ,לרבות :רישיון
קבלן שירותים בתחומי האבטחה והניקיון ,רישיונות עסק ,אישורים להחזקת כלי
ירייה ,רישיון לפעול כקבלן שירותי הדברה ,רישיונות חשמלאים לצוות תחזוקה וכל
רישיון ,אישור והיתר נדרשים.
 .10שמירה על זכויות עובדים
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע ,וכל אחד מקבלני המשנה לעמוד בתנאים
המפורטים בתקנה  10לתקנות חובת המכרזים.
 .11ערבות מכרז
 .11.1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות
הממלא אחר כל התנאים הבאים:
 .11.1.1כתב הערבות יונפק על ידי בנק המורשה לפעול בישראל; או על ידי
חברת ביטוח המורשית לעסוק בביטוח בישראל (במקרה זה יש לצרף
העתק רישיון בתוקף של חברת הביטוח למתן ערבויות).
 .11.1.2מבקש הערבות הינו המציע – נדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות
לבין המציע.
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 .11.1.1הערבות תהיה לטובת אוניברסיטת בר אילן.
 .11.1.4הערבות תהיה בתוקף לפחות עד ליום  11/12/2019כולל.
 .11.1.1הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית.
 .11.1.6הערבות תהיה שקלית ולא צמודה.
 .11.1.7סכום הערבות יהיה לפחות .₪ 10,000
 .11.1.2כתב הערבות יומצא לאוניברסיטה במסמך מקור בלבד (לא יתקבל
העתק צילומי) כשהוא חתום במקור על ידי הבנק או חברת הביטוח
(לא יתקבל כתב ערבות החתום על ידי סוכן ביטוח  /סוכנות ביטוח).
 .11.2הצעה שלא צורפה אליה ערבות ,תיפסל על הסף ולא תידון כלל.
 .11.1הצעה שצורפה לה ערבות שאינה עומדת בכל התנאים המנויים לעיל תיפסל אף
היא.
 .11.4אם לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות יתארך תהליך בחירת ההצעה הזוכה
מכל טעם שהוא ,תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מהמציע להאריך את
תוקף הערבות לתקופה נוספת ,כפי שתמצא לנכון .אי הארכת תוקף הערבות על
אף בקשת האוניברסיטה שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.
 .11.1האוניברסיטה תהיה רשאית לחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,בנסיבות
המפורטות בתקנה  22בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה
גבוהה) – תש"ע .2010
 .11.6האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להחזיק ברשותה את ערבויות
המציעים של זכו במכרז עד  20יום ממועד סיום הליכי המכרז וחתימה על
ההסכם עם הזוכה ,זאת למקרה שייווצר צורך להכריז על מציע אחר כשזוכה
במכרז עקב ביטול זכיית הזוכה.
 .12עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע ועל כל אחד מקבלני המשנה מטעמו
לעמוד בכל הדרישות והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .11מפגש מציעים
במסגרת המפגש יתקיים סיור ברחבי הקמפוס לצורך הצגת נקודות רלוונטיות.
ההשתתפות במפגש ,מתחילתו ועד סופו ,הינה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.
לא יתקבלו הצעות של מי שלא השתתף במפגש.
המציעים נדרשים לעיין בכתב המכרז לפני מועד מפגש המציעים ,לצורך הכנת השאלות
ובקשות ההבהרה.
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המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים ,לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף:
ככל שבכוונת המצי ע להעסיק קבלני משנה ,יצרף את המסמכים הרלוונטים של קבלני המשנה.
ההוכחה
תיאור דרישה
סעיף
מעמד המציע
תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ
יחיד
תאגיד רשום בישראל
א .תעודת התאגדות מטעם הרשם
7.1
הרלוונטי
ב .פלט עדכני מרשם רשמי
ניסיון המציע
פירוט הניסיון של המציע  /קבלן משנה
 2.1עד
במסגרת התקופה הקובעת.
ניסיון המציע  /קבלן משנה
2.6
תצהיר חתום ומאומת על ידי עו"ד בשירות
בביצוע עבודות קודמות
המציע כמצורף בנספח -4ה'.
תנאים נוספים
המציע  /קבלן משנה מפעיל
סניף פעיל אחד לפחות באיזור
פרטי הסניף ,באישור של רו"ח של המציע.
המוגדר בסעיף 2.7.2 ,2.7.1
 / 2.7.1לעיל.
אישור מיוחד להחזקת כלי העתק אישור תקף נאמן למקור
2.7.2
ירייה בחברת אבטחה
העתק אישורים תקפים להפעלת מחסן
מחסן נשק במרחב
נשק
רישיונות של המציע  /קבלן
משנה:
קבלן שירות כמשמעותו בחוק
העסקת עובדים ע"י קבלני כוח
אדם התשנ"ו – 1996
העתק של רישיון הדברה תקף
לכל אחת מהשנים ,2017 ,2016
העותקים
כאשר
ו2018-
מאושרים ע"י עו"ד כמתאימים העתק נאמן למקור מאושר על ידי עורך דין
9
של רישיון של המציע  /קבלן משנה שייתן
למקור.
העתק של רישיון חשמל תקף את השירותים.
(בעל רישיון בפנקס הקבלנים
בסימול מס' -160א( 1-חשמל)
רישיון
ודרגות
ומעלה)
הנדרשות מהעובדים כולל
בתחום מתח גבוה ) לכל אחת
מהשנים  ,2017 ,2016ו2018-
כאשר העותקים מאושרים ע"י
עו"ד כמתאימים למקור.
תצהיר בכתב של המציע ושל כל אחד
שמירה על זכויות עובדים
מקבלני המשנה בתחומי האבטחה
10
והניקיון (באמצעות מורשי חתימה
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סעיף

תיאור דרישה

11

מחזור עסקים של המציע

12

ערבות מכרז

11

עמידה בתנאי חוק עסקאות
גופים ציבוריים

14

השתתפות במפגש המציעים

ההוכחה
מטעמם) ,בדבר קיום חובותיהם בעניין
שמירת זכויות עובדים על פי הנוסח
המצורף כנספח -3ג'
תצהיר מטעם כל בעל שליטה אצל המציע
בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות
עובדים על פי הנוסח המצורף כנספח -3ג'
אישור מטעם רואה חשבון בשירות המציע
כתב ערבות הממלא את כל התנאים
המפורטים בסעיף  12.1לעיל.
א .אישור תקף על ניהול ספרים כדין.
ב .תצהירים בנוגע להעסקת עובדים
בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו,1976-
בנוסח תואם לנדרש בנספחים  1א'(,)1
1א'()2
רישום על גבי טופס במעמד המפגש
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ג

ההכרעה במכרז
 .14דירוג ההצעות
 .14.1האוניברסיטה תדרג את ההצעות העומדות בתנאי הסף ("ההצעות הכשרות")
לפי אמות מידה כדלקמן:
 .14.1.1סעיפי האיכות – במשקל  40נקודות
על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשים בסעיפי
הקריטריונים גם מעבר לנדרש בתנאי הסף ,מאחר שלכל אחד מהם
יינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל.
משקל
תיאור הסעיף
#
סעיף
ניסיון המציע
ניסיון בניהול מכלול שירותי ניהול ותפעול מבנים
(לרבות :תחזוקת ציוד אלקטרו-מכני ,ניקיון ,שמירה,
6
 .1גינון ,ניהול קבלנים) באתרים בשטח  10,000מ"ר כל
אחד.
 2נק' לכל לקוח ,ועד  6נק'.
.2

שירותי תחזוקת מעבדות  /חדרי ניתוח  /חדרים
נקיים בשטח שעולה על  1,000מ"ר באתר אחד.
 2נק' לכל לקוח ,ועד  4נק'.

4

.1

ניסיון באספקת שירותי ניקיון כלליים ללקוחות
בשטח מבנה כולל שטחים פנימיים עולה על 10,000
מ"ר ,במשך תקופה של לפחות  3השנים המסתיימות
במועד פרסום המכרז.
 2נק' לכל לקוח ,ועד  4נק'.

4

.4

שירותי ניקיון מעבדות  /חדרי ניתוח  /חדרים נקיים
בשטח שעולה על  1,000מ"ר באתר אחד.
 2נק' לכל לקוח ,ועד  4נק'.

4

.1

.6

.7

אספקת שירותי אבטחה ללקוחות בהיקף של 10
מאבטחים לפחות בכל אתר ,במשך תקופה של לפחות
 3השנים המסתיימות במועד פרסום המכרז.
 2נק' לכל לקוח ,ועד  4נק'
הפעלת מוקד
הפעלת מוקד ביטחון "בבית הלקוח" במהלך 24
שעות ביממה ,במשך תקופה של לפחות  3השנים
המסתיימות במועד פרסום המכרז.
 1נק' לכל לקוח ,ועד  2נק'
חוות דעת טלפוניות
חוות דעת  -האוניברסיטה תפנה לשני לקוחות מתוך
הרשימה שיציג המציע בהצעתו.
לאוניברסיטה שיקול הדעת הבלעדי בקביעה עם אילו
לקוחות ליצור קשר ולבקש מהם חוות דעת.
האוניברסיטה שומרת על זכותה לפנות לאנשי קשר/
לקוחות שלא צוינו בהצעה.
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#

.2

תיאור הסעיף
האוניברסיטה רשאית להתחשב בניסיונה בעבודה
מול המציע ,אם קיים ,ובמקרה זה לחוות דעתה על
המציע.
במקרה של קבלת חוות דעת מהאוניברסיטה וחוות
דעת מלקוח נוסף (סה"כ  2חוות דעת) ,שקלול ציוני
חוות הדעת יתבצע כדלקמן:
חוו"ד של האוניברסיטה  60% -חוו"ד נוספת .40% -
האוניברסיטה תברר את שביעות רצון הלקוח על פי
אמות מידה קבועות ושוויוניות לגבי כל אחד
מהלקוחות ,כגון :עמידה בלוחות זמנים ,איכות
הציוד ,פתרון בעיות ויצירתיות ,רמה מקצועית
ואמינות של צוות המציע ,גמישות וזמינות ,עמידה
בתנאי ההתקשרות ועוד.
ראיון עם המציע
במסגרת הראיון יציג המציע את צוות הניהול
מטעמו ,וירחיב על ניסיונו ויכולותיו בהיבטי
התחזוקה ,הניקיון והאבטחה.

משקל
סעיף

8

 .14.1.2הצעת מחיר – במשקל 60%
א .הצעת המחיר
המציע ימלא את הצעת המחיר בקובץ אקסל שמצורף למסמכי
המכרז ,ידפיס את הטופס ויחתום על גביו.
בנספח  4מצורף כתב כמויות שישמש את המציע למילוי
ההצעה.
ב .דגשים
( )1הצעת המחיר תכלול את כל הוצאות הקבלן לצורך
אספקת השירותים ברמתם הגבוהה ביותר ,לרבות:
עלויות העסקת העובדים ,כולל תנאים סוציאליים,
הכשרות ,ריענונים וכו' ,הצטיידות במלוא האמצעים
הדרושים (כלי ניקוי ותחזוקה ,כלי נשק ,חומרי ניקוי
וכו') ,ותשלום כל האגרות ,הרישיונות והמיסים (למעט
מע"מ ,שיתווסף לחשבונית בהתאם לשיעורו בדין).
( )2על הקבלן להביא בחשבון גם הוצאות בלתי צפויות ובלתי
ידועות במועד הגשת ההצעה ,לרבות ימי שבתון בשל
בחירות או ימי שבתון בלתי צפויים מסיבות אחרות.
( )1המחירים שיוצגו בסעיף זה יהיו צמודים לתוספות שכר,
הסכמים קיבוציים צווי הרחבה ובכפוף לכל דין.
יובהר כי בר אילן קבעה מראש שכר מינימאלי גבוה
משכר המינימום ,כדי לתמרץ עובדים טובים .יש להבהיר
כי גם במקרה של עליות שכר במשק ,על הקבלן לשמור על
היתרון של השכר המינימאלי שהאוניברסיטה קבעה
ולהעלותו בהתאם ביחס לשכר המינימום במשק.
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.14.2

( )4המציע ימלא בקובץ האקסל את דרך החישוב של הצעת
המחיר ,כולל התייחסות לתנאים הסוציאליים ,ציוד
ואמצעים שיועמסו על המחיר וכו'.
( )1התשלום שהאוניברסיטה תשלם לקבלן הינו סופי,
והאוניברסיטה לא תשלם לקבלן שום תשלום מעבר לו.
( )6התחשיב ייחתם בידי מורשה חתימה מטעם המציע
ובצירוף לאישור רו"ח של המציע המאשר את הנתונים
המפורטים בו.
אופן ביצוע בדיקת ההצעות
 .14.2.1שלבי הבדיקה
א .שלב  – 1תנאי סף
ב .שלב  – 2ניסיון ויכולות המציע
שלב  – 1ראיון עם המציעים
ג.
ד .שלב  – 4בחינת הצעות המחיר
 .14.2.2בשלב הראשון תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף כמפורט בסעיפים 6
 .14 .14.2.1במסגרת השלב השני ייבחנו ההצעות שעמדו בכל תנאי הסף בהתאם
למפורט בסעיפים  5 – 1בטבלת אמות המידה המפורטת בסעיף
.11.1.1
 .14.2.4במסגרת השלב השלישי יוזמנו לראיונות מציעים שהצעותיהם יעמדו
בבחינת השלב השני בציון של  24נק' מתוך  10הנק'.
 .14.2.1במקרה בו לא תהיינה  1הצעות שעמדו בציון המינימלי המוגדר בסעיף
 , 14.2.4תהיה האוניברסיטה רשאית (אך לא מחויבת) לבחור ב1-
ההצעות בעלות הציון המיטבי להמשך הבדיקה.
 .14.2.6במסגרת השלב הרביעי (פתיחת מעטפות המחיר) ייבחנו  1ההצעות
בעלות הציון המירבי בסיכום שלב ( 2ניסיון ויכולות המציע) ושלב 1
(ראיון עם המציע).
 .14.2.7בשלב הראשון לאחר פתיחת מעטפות המחיר ייבחן הנספח התמחירי
שבו יצוינו רכיבי השכר שהקבלן ישלם לעובדיו ,וכן עלות השכר
המינימלית בהתאם למפורט בהוראה – 7.3.9.2
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
המציע יצרף אישור מטעם רואה החשבון מטעמו ובו מאשר רואה
החשבון שהסכומים המוגדרים בהצעה עומדים בתנאי ההעסקה על
פי כל דין ,ושההצעה בכללותה אינה הפסדית.
במידה ועבודת הניקיון  /שמירה נעשית באמצעות קבלני משנה אזי
יש להמציא אישור רו"ח של קבלן המשנה והצהרה של קבלן המשנה
שתנאי ההתקשרות בין המציע לקבל המשנה אינם הפסדיים
ועומדים בתנאי ההעסקה על פי כל דין
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 .14.2.2השוואת הצעות המחיר תתבצע באופן הבא:
הבדיקה תתבצע בהתאם לסיכום כתב הכמויות המלא.
סה"כ מחיר מינימאלי
סה"כ מחיר מוצע

X 60

.14.1

ד

= ציון

ציון הצעת המחיר יינתן על בסיס מכפלת ציוני המחיר שיתקבלו
כתוצאה מהשוואת המחירים בסעיפים ,במשקלות שהוגדרו לכל אחד
מהסעיפים.
 .14.2.9שיקלול ההצעות יתבצע על פי חיבור הציונים שיתקבלו בבדיקת
האיכות ובדיקת המחירים.
קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת בעלת ציון מיטבי (מקום ,)1
ואחת מהן היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת
המכרזים ,תשנ"ב ,1992-והומצאו על כך בעת הגשת ההצעה אשור ותצהיר
כנדרש בסעיף 2ב הנ"ל ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז.

אופן התנהלות המכרז
 .11עיון ו/או קבלת מסמכי המכרז
באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של
.11.1
האוניברסיטה ,לצורך עיון ו/או הגשת המענה למכרז.
עיון במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן ,בבניין
 ,402חדר  ,210בימים א' עד ה' בין השעות ( 09:00-11:00בתאום מראש
בטלפון.)01-7124117 :
על המציעים להשאיר פרטים אודות המציע (שם המציע ,שם איש קשר מטעם
.11.2
המציע ,כתובת ,מספר טלפון ,מספר פקס' וכתובת דואר אלקטרוני) ,לצורך
קבלת עדכונים בנוגע למכרז.
 .16הליך ההבהרות
כל מציע יידרש להקצות איש קשר מטעמו ,אשר ירכז את הטיפול במכרז.
.16.1
החל מיום פרסום המכרז ועד ליום  4/2/2019בשעה  12:00רשאי כל מציע
.16.2
אלקטרוני
דואר
באמצעות
בכתב
לאוניברסיטה
לפנות
 michrazim.log@biu.ac.ilולהעלות כל בקשה להבהרה ,הסתייגות או
שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו .לאחר תאריך זה לא
ניתן להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות.
שאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ  WORDבלבד ,במבנה הבא:
.16.1
מס"ד

.16.4

.16.1

עמוד

סעיף

נוסח קיים

שאלה

כל פניה תכלול את שם המציע ,שם הפונה מטעמו ודרכים להתקשרות עם
המציע.
יובהר ,שאין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות במסמכי
המכרז ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה ,דבר שעלול לגרום לפסילת
ההצעה.
לאוניברסיטה יהיה שיקול דעת מלא במתן התשובות.
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מפגש מציעים  -חובה
.16.6
 .16.6.1מפגש המציעים הינו מפגש חובה .הצעתו של מציע שלא ישתתף
במפגש תיפסל.
 .16.6.2המפגש יתקיים ביום  7/2/2019בין השעה  11:00ובין .11:00
 .16.6.1ההתכנסות למפגש תהיה באולם המבואה בבניין הראשי בקמפוס
האוניברסיטה בצפת.
מסמך תשובות – (מענה לשאלות הבהרה) – בעקבות הליך ההבהרות יוכן
.16.7
מסמך מסכם ,אשר ירכז את הפניות ,השאלות וההסתייגויות וכן נושאים
ודגשים למציעים.
מסמך ההבהרות יישלח בדואר אלקטרוני לכל מי שהשתתף בכנס המציעים,
.16.2
וכן יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה וזאת מבלי לחשוף את זהות
הפונה .לאוניברסיטה יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפניה.
באחריות המציעים לוודא את קבלת מסמך ההבהרות.
.16.9
 .16.10מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ועל כל מציע,
לרבות מציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות ,לצרף את מסמך ההבהרות
למסמכי המכרז ,כשהוא חתום על ידי המציע לאות אישור קריאתו.
מובהר כי המציע מחויב באמור במסמך ההבהרות ,בין אם חתם באמצעות
מורשי החתימה מטעמו על מסמך ההבהרות כאמור וצירפו להצעתו ,ובין אם
לאו – והאוניברסיטה תהיה רשאית לדורשו לחתום על מסמך ההבהרות
ולצרפו להצעתו ,אף לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ,ככל שלא עשה כן
בהצעתו.
 .17הוראות לגבי הכנת ההצעה
למען הסר ספק" ,ההצעה" כוללת את כתב המכרז (ההזמנה להציע הצעות),
.17.1
חוברת ההצעה (נספח  )1לרבות הצעת המחיר ,הסכם ההתקשרות (נספח ,)2
מפרט השירותים (נספח  ,)1הנספחים והצרופות לכל אלה ,ההבהרות
שנשלחות מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה ,וכן כל מסמך נוסף שעל
המציע להמציא ,להגיש ולמסור לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך
הנחוץ לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף או לשם ניקודו בשלבי בחינת
ההצעה והציון.
ההצעה תמולא בשפה העברית בלבד.
.17.2
ההצעה תחתם על ידי המציע ,בכל עמוד ועמוד בחתימה מלאה או בראשי
.17.1
תיבות (ובתאגיד :על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד).
המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז ,תוך מתן
.17.4
דגש מיוחד למילוי חוברת ההצעה המצורפת למכרז (כנספח  )1זה ולמילוי
הצעת המחיר ,במלואן.
במקרה של סתירה בין חוברת ההצעה לבין גוף המכרז ,יפורשו המסמכים
באופן המקיים את מטרת המכרז.
מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
.17.1
דרישות המכרז .האוניברסיטה תהיה רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית
או להתעלם מהסייג או מהתנאי ,ולקבל את ההצעה בהתעלם מאותם שינויים
המציע יצרף להצעתו את כל האישורים והתצהירים הנדרשים על פי המכרז.
.17.6
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 .12הגשת ההצעה
את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות סגורות ,ללא זיהוי חיצוני ,למעט שם
.12.1
המכרז ומספר המכרז ,כדלקמן:
 .12.1.1מעטפה אחת שתסומן "תנאי סף ואיכות" שתכלול:
א .כל מסמכי ההצעה שיש להגיש ,כולל ערבות המכרז ,במקור
(למעט הצעת המחיר ,שתוגש במעטפה נפרדת);
ב .עותק צילומי של כל המסמכים הנ"ל (סה"כ שני עותקים :אחד
מקור ואחד מצולם).
ג .מדיה ממוחשבת המכילה סריקה של ההצעה החתומה על כל
נספחיה והקבצים הנדרשים בסעיפים לעיל,
למעט הצעת המחיר.
 .12.1.2מעטפה שנייה שתסומן "הצעת מחיר" שתכלול:
א .תדפיס של הצעת המחיר במקור;
ב .עותק צילומי של הצעת המחיר (סה"כ שני עותקים:
אחד מקור ואחד מצולם).
ג .מדיה ממוחשבת המכילה את הקבצים הבאים:
הצעת המחיר (אקסל) המלא.
)1
סריקת הצעת המחיר המלאה והמודפסת ,כשהיא
)2
חתומה על ידי מורשה /י חתימה מטעם המציע
(במקרה של סתירה בין קובץ האקסל להצעה החתומה
תקבע ההצעה החתומה).
שתי המעטפות יוגשו לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 21/2/2019
.12.2
בשעה  12:00לתיבת המכרזים המוצבת בבניין הרכש ,מבנה מס'  ,402חדר
 209באוניברסיטת בר אילן בקמפוס רמת גן.
על המעטפות יש לציין את מספר המכרז ואת שמו ,ללא זיהוי המציע.
.12.1
הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציעים .ועדת המכרזים
.12.4
לא תדון בהצעה אשר לא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת
הצעות .לא תותר הגשת הצעה במועד מאוחר למועד האחרון להגשת הצעות.
לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות רכב לצורך
.12.1
הגשת ההצעה.
בשום מקרה אין להגיש הצעות בדואר אלקטרוני או בפקס.
.12.6
הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך ,שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז,
.12.7
הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע
.12.2
רלוונטי הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו ,לרבות הדינים והתקנים
הרלוונטיים ,ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת
אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
כל הצעה שתוגש תהא סופית ,בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,ולא ניתן
.12.9
יהיה לשנותה ו/או לתקנה ,אלא אם נכתב אחרת במסמכי המכרז ו/או אם
האוניברסיטה אישרה כי נפלה טעות משמעותית במסמכי המכרז ,והיא
תחייב את המציע לתקופה כמפורט בהצעה.
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 .12.10חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים ו/או הצעות עם מציעים
אחרים ו/או מי מהם ,ו/או לבוא בהסדרים עם מציע או מציעים פוטנציאלים
כאמור בנוגע למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב .יודגש שכל פעולה בניגוד
לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל.
האוניברסיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצעה בה
קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור.
 .12.11האוניברסיטה רשאית להחליט שלא לקבל אף הצעה ,או לקבל חלקים
מהצעה ,או לממשה בשלבים ,והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא ,אילוציה
וצרכיה של האוניברסיטה ,בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין.
החליטה האוניברסיטה לפעול כאמור לעיל ,לא תהיה למציעים ו/או למי מהם
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי אדם ו/או גוף
אחר הפועל בשמה ו/או מטעמה ,ולחילופין ,המציעים ו/או מי מהם מוותרים
בהגשת ההצעה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
 .12.12האוניברסיטה 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.
 .19תוקף ההצעה
ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום  11/12/2019לפחות ,גם אם ועדת המכרזים
.19.1
בחרה בהצעה אחרת כהצעה הזוכה ,וזאת למקרה שבו המציע שזכה במכרז
יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו לא תכנס לתוקף מכל סיבה
שהיא או תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא.
בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה המיטבית הבאה
אחריה בתור כזוכה במכרז ,ובלבד שבמועד ההכרזה ממשיכים להתקיים
במציע הבא בתור תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז .כל תנאי
המכרז יחולו על בעל ההצעה הבאה .לא עמד המציע בעל ההצעה המיטבית
הבאה בתנאים הנדרשים או לא רצה להתקשר בהסכם על פי מכרז זה ,תהיה
ועדת המכרזים רשאית לפנות למציע הבא אחריו וכן הלאה.
ועדת המכרזים רשאית להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור בתקופה
.19.2
נוספת ,לפי שיקול דעתה.
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:
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 .20חתימה על ההסכם
הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף למכרז תוך ( 1חמישה) ימי עבודה
.20.1
מיום הודעת האוניברסיטה על כך ,או תוך זמן אחר שייקבע על ידה.
כתנאי לחתימת ההסכם על ידי האוניברסיטה ,יידרש הזוכה להמציא
.20.2
לאוניברסיטה ,בתוך המועד שייקבע בהודעת הדרישה ,את כל המסמכים,
ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ,לרבות ערבות ביצוע ואישור
תקף על קיום ביטוחים.
אי המצאת המסמכים ו/או אי חתימה על ההסכם בתוך המועד שהוקצב לכך
.20.1
מהווה הפרה של תנאי המכרז .במקרה כזה תהיה ועדת המכרזים רשאית
להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז ,וכן לחלט את הערבות שצורפה על
ידי המציע להצעה (ככל שנדרשה ערבות כזו) .כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של
האוניברסיטה להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לה כתוצאה
מההפרה.
כשיר נוסף
.20.4
במקרה בו לא נחתם הסכם עם הזוכה ,או שהזוכה כשל במילוי דרישות
ההסכם ,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.
ה

כללי
 .21דרישה למידע נוסף או הבהרות
ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב
.21.1
או בעל פה להצעה ,או השלמת מידע חסר ,המלצות או אישורים המתייחסים
לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז,
וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי
לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים
אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על
.21.2
הפגם ,אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו
משרתת את תכליתו של מכרז זה.
 .22הצעה תכסיסנית
הצעה תכסיסנית ,או שיש בה משום חוסר תום לב ,או הצעה שמניתוח שלה עולה כי
היא הפסדית ,או שאינה עומדת בדרישות כל דין ,או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק
שניתן להסבירו – תיפסל בכפוף להצגת התייחסות המציע בכתב או במסגרת שימוע
בפני ועדת המכרזים ,כפי שוועדת המכרזים תמצא לנכון .
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.21

.24

.21

.26

פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר עבד במהלך חמש השנים
שקדמו למכרז זה עם האוניברסיטה כספק ציוד או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של
הציוד או השירות הנדרש או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו או
שהיה לאוניברסיטה ניסיון רע איתו (לרבות הפרות הסכמים) או שנחשד בפלילים.
במקרה מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה לפי שיקול דעתה של
האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית בעניין .האוניברסיטה רואה בהגשת הצעה על ידי
המציע ,הסכמה לתנאי זה.
קניין האוניברסיטה במסמכים
הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל המסמכים המצורפים להסכם למכרז זה ,הן של
האוניברסיטה .המציע אינו רשאי להשתמש במסמכים אלו לשום מטרה אחרת מלבד
עריכת הצעה למכרז זה.
זכות עיון במסמכי המכרז
בהתאם לדין ,יש למציעים זכות עיון במסמכי ההצעה הזוכה .לכן ,במידה
.21.1
ומציע סבור כי ישנם חלקים חסויים בהצעתו אשר הוא מבקש כי לא יתאפשר
כל עיון בהם  -עליו לפרטם במסגרת מסמכי ההצעה ,וועדת המכרזים תשקול
את בקשתו ,ואינה חייבת לקבלה .על המציע להביא בחשבון כי במידה ויציין
סעיפים חסויים בהצעתו ,יימנע ממנו ,במסגרת זכות העיון לעיין בסעיפים
המקבילים בהצעות המתחרות.
למרות האמור בסעיף  25.1לעיל ,הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי.
.21.2
האוניברסיטה שומרת על זכותה לפרסם באופן פומבי באתר האינטרנט ובכל
.21.1
דרך אחרת שלה את פרטי הזוכה והזכייה במכרז .הגשת ההצעה כמוה
כהסכמה לפרסום זה.
סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעלתה במכרז זה נתונה לבתי המשפט
המוסמכים במחוז תל אביב.
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נספח  – 1מפרט כללי
מצורף בקובץ נפרד

עמוד 20
חתימה וחותמת מורשה חתימה:
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נספח  – 2מפרט מיוחד
מצורף בקובץ נפרד

עמוד 21
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  - 1ההסכם  -חוזה ההתקשרות
לביצוע עבודות תפעול ואחזקה בבית הספר לרפואה בצפת
שנערך ונחתם

ביום

בחודש

שנת

ביום

בחודש

שנת

בין :אוניברסיטת בר אילן (ע"ר)
עמותה מספר58-006-368-3 :
רמת גן 5290002
(להלן"" :המזמין" או "אוניברסיטת בר אילן"")
מצד אחד
לבין:

(להלן" :הקבלן" או "חברת התחזוקה")

מצד שני
הואיל והמזמין מעוניין להתקשר עם גורם מקצועי שיבצע עבורו שירותי ניהול ושירותים כוללים
במתחם הפקולטה לרפואה בצפת ובנספחיו בהתאם למפורט בנספחי המכרז וההסכם;
(להלן":השירותים").
והואיל ואוניברסיטת בר אילן פרסם מכרז פומבי מס'  14/19לקבלת השירותים,
והואיל והצעת הקבלן נבחרה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה;
והואיל והקבלן מצהיר כי הינו בעל ניסיון ,מיומנות ומקצועיות ובעל כוח האדם והאמצעים
הדרושים לשם מתן השירותים ועונה על כל התנאים המוקדמים כפי שפורטו במכרז;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:
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 .1הגדרות ,מבוא ונספחים
 .1.1מבוא ונספחים
המבוא להסכם זה ,נספחי ההסכם וחוברת המכרז מהווים חלק בלתי נפרד
מהסכם זה.
 .1.2מצורפים להסכם זה הנספחים הבאים:

.1.1

.1.2.1

נספח 1

 -מפרט כללי

.1.2.2

נספח 2

 -מפרט מיוחד

.1.2.1

נספח -2א'  -אופני מדידה מיוחדים ,כתב הכמויות ומחירים

.1.2.4

נספח -2ב' -

.1.2.1

נספח -2ג' -

.1.2.6
.1.2.7

נספח -2ד' -
נספח 4

הוראות לביצוע עבודות התחזוקה והניקיון
( )1מניעת שריפות בעבודה
( )2נספח שמירת סודיות
( )3הוראות בטיחות לעובדי הניקיון בבתי החיות
( )4נוהל לפינוי פגרי בעלי חיים
( )5נוהל טיפול בפסולת כימית מעבדתית
( )6נוהל בטיחות לאנשי שינוע פסולת כימית בפקולטה
בצפת
( )7הוראות אחזקה ולוח זימון
שירותי אבטחה ושמירה
( )1מפת ותצ"א של הקמפוס
( )2כישורי כח אדם (מאבטחים ,שומרים ,מוקדנים)
( )3ציוד שיסופק לעובדים
( )4הדרכה ואימון
( )5שאלון פרטים אישיים למועמד לעבודה בחברת אבטחה
( )6הצהרת ויתור על סודיות רפואית
( )7פריסת עמדות שמירה ,אבטחה ,מוקדנות ופיקוח
( )8הצהרה על קבלת תוכנית חפיפה לעובד חדש
( )9כתב התחייבות לשמירת סודיות
נוהל בטיחות בטחון לקבלנים וספקים
חוברת ההצעה ,התחייבויות ,תצהירי חברת התחזוקה
וקבלני המשנה

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות שבנספחיו ,יגבר האמור
בנספחים.

 .2השירותים
 .2.1חברת התחזוקה (הקבלן) מתחייבת לבצע את השירותים במתחם בהיקף
ובתדירות כמפורט בהסכם זה על נספחיו לחוברת המכרז ,לשביעות רצונו
המלאה של המזמין .המתחם בו יבוצעו שירותי התפעול והאחזקה נשוא הסכם
זה כולל כל המתואר במפרט השירותים
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 .1הצהרות חברת התחזוקה
חברת התחזוקה מצהירה בזה מטעמה ומטעם כל קבלן משנה שיועסק על ידיה לצורך
ביצוע השירותים כי:
 .1.1היא ראתה ,ביקרה ,ובדקה את המתחם ,המבנה ,מערכות המתחם וכל החצר,
וכי היא מכירה את המתחם וסוגי המתקנים ואת אופי פעולתם ושיטות
אחזקתם והיא יכולה ומסוגלת לבצע את השירותים והעבודות כנדרש לפי
הסכם זה ונספחיו באופן מלא ומעולה.
 .1.2כי השירותים הנדרשים בהסכם זה בהירים ונהירים לה ,לרבות הרגישות הרבה
לתפעול תקין של המתחם ובמיוחד בעת קיום אירועים וכן הצורך לפעול
בקביעות בשעות חריגות ,והיא מתחייבת לבצעם במרב הקפדנות והיעילות
במיומנות ביעילות ובמקצועיות באופן שהמתחם ויחידות אוניברסיטת בר אילן
ינוהלו ויתופעלו בכל עת במצב תקין לשביעות רצון המזמין.
 .1.1כי ברור לה שלא יהיה ניתן להפעיל כל מועסק אשר לא קיבל אישור מתאים
מטעם נציג המזמין המוסמך של המזמין.
 .1.4כי העובדים מטעמה וכן קבלני המשנה מטעמה הנם ויהיו מוסמכים לבצע את
השירותים על פי הוראות כל דין והוראות של כל משרד ממשלתי או רשות
מוסמכים ,וכן הינם בעלי כל הרישיונות והאישורים וההיתרים לביצועם ובלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לרבות רישיונות לעבודה בחשמל ,במתקנים
בטיחותיים ,במערכות גילוי עשן ,בהדברה ,באספקת שירותי כוח אדם לניקיון
וכדומה וכי בידם כל הידע הנדרש לאספקת השירותים על כל חלקיהם.
 .1.1בתחום ההדברה ,דרוש אישור המשרד להגנת הסביבה לחברת ההדברה וכן לכל
עובד בצורה ספציפית .כמו כן ,צריך שיהיה שרות של לכידת נחשים והרחקת
ציפורים ,ולנושאים אלה צריך אישור מיוחד.
 .1.6כי העובדים שלה ושל קבלני המשנה שלה שיועסקו בביצוע השירותים יהיו רק
עובדים בעלי תעודת זהות כחולה (וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מספר 147
מיום  )12.5.2009למעט תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל עזה,
שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם
חל פרק ו' ל חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים
כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה  1994-וזאת בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי חברת התחזוקה ובין באמצעות קבלן כוח
אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו תתקשר חברת התחזוקה.
 .1.7כי יש בידה ההיתרים הנדרשים מממונה בטיחות ,וכי עובדיה במתחם יודרכו
על ידי ממונה הבטיחות ויקבלו את האישורים המתאימים לפחות פעמיים
בשנה.
 .4תקופת ההסכם
 .4.1תקופת ההתקשרות הינה ל( 1-שלוש) שנים .לאוניברסיטה שמורה הזכות לפי
שיקול דעתה ,להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד  2תקופות נוספות בנות
שנתיים כל אחת ,ובסה"כ לתקופה שלא תעלה על  7שנים.
 .4.2הארכת תוקף ההסכם כמדובר לעיל מותנית בהמצאת רישיון בתוקף של הקבלן
או של קבלן המשנה בתחום הרלוונטי לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו 1996-ותצהירים  /אישורים
כדלקמן:
 .4.2.1תצהיר של הקבלן או קבלן המשנה ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום
חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה ,צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על הקבלן כמעסיק ,לצורך
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הספקת השירותים כמפורט בסעיפים  14.2.714.2.3ובהתאם
לשינויים ככל שיחולו על פי דין.
 .4.2.2תצהיר "קיום דיני העבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי" בהתאם
לסעיף -2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו , 1976-
 .4.2.1אם ימצא כי היו לקבלן הרשעות או קנסות או עיצומים כספיים
כמפורט לעיל ,תפעל ועדת המכרזים בגדר סמכותה בהתאם לתקנה
 11לתקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),
התש"ע—2010
 .4.1למרות כל דבר האמור בהסכם זה ,יהיה המזמין רשאי להביא לסיומה את
תקופת ההסכם בפרק זמן קצר מזה הנקוב בסעיף  4.1לעיל וזאת במקרה של
הפרה יסודית של הוראות הסכם זה על ידי חברת התחזוקה ו/או אי שביעות
רצון של המזמין ,ולאחר שניתנה לחברת התחזוקה התראה של  14יום והיא לא
שיפרה את הטעון שיפור ,וכן בכל מקרה בו תוגש בקשה להכריז על חברת
התחזוקה כפושטת רגל ,או בקשה לפירוק חברת התחזוקה ,לפי העניין ,או
בקשה לקבלת נכסים ,או למינוי כונס נכסים על חברת התחזוקה.
 .4.4על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ובמסמכי המכרז ,רשאי המזמין בכל
עת ומכ ל סיבה שהיא להביא הסכם זה ,או מקצתו ,לידי גמר ,על ידי הודעה
בכתב לחברת התחזוקה של לפחות  60ימים מראש ,ואזי ישלם המזמין לחברת
התחזוקה את התמורה המגיעה לה עד יום גמר ההסכם או עד המועד הבא בו
ניתן להודיע על הפסקת ההסכם כאמור בסעיף  4.1שלעיל ,הקצר מביניהם ,לפי
ההודעה האמורה בלי תשלום פיצוי או פיצויים כלשהם.
 .4.1במקרה של ביטול חלק או חלקים בלבד של החוזה בהתאם לסעיף  4.4לעיל,
י היה המזמין רשאי לחזור ולהביא את יתר ההסכם או חלקיו לידי גמר בהתאם
לאמור באותו סעיף.
 .1חומרים וציוד
 .1.1חברת התחזוקה מתחייבת להשתמש לשם ביצוע האחזקה והניקיון בציוד,
בחלקים ובחומרים מקוריים וחדשים בטיב הנדרש בנספח  2להסכם זה,
שהחלקים יהיו בעלי תו תקן ,שלא יגרמו נזק ולא יורידו מערכם של המתחם
וחלקיו.
 .1.2לצורך ביצוע השירותים על חברת התחזוקה להשתמש בציוד ,כלי עבודה
ואמצעים שירכשו מכספה היא ,יהוו רכושה הבלעדי ויהיו באיכות טובה,
תקינים וכשירים להפעלה בכל עת .הטיפול בהם ,הפעלתם אחסונם ושמירתם
יהיו על אחריותה של חברת התחזוקה והיא תישא בכל נזק שיגרם עקב כל
מעשה או מחדל.
 .1.1רכישת הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע האחזקה הובלתם ,אספקתם
ואחזקתם תיעשה על ידי חברת התחזוקה ועל חשבונה ,למעט אם צוין אחרת
במפרט המיוחד.
 .1.4חברת התחזוקה מסכימה כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג
החומרים והציוד שמשתמש בהם חברת התחזוקה ואת הסידורים הכרוכים
בביצוע העבודות ועל חברת התחזוקה לאפשר לו לעשות זאת .קבע המזמין כי
הציוד או חלק ממנו ,או החומרים שמשתמש בהם חברת התחזוקה או חלק
מהם ,הסידורים הכרוכים בביצוע העבודות או חלק מהם ,אינם תקינים בעיניו,
תהא קביעתו סופית וחברת התחזוקה לא תשתמש בציוד ובחומרים ולא תפעיל
את הסידורים שנפסלו כאמור.
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.1.1

חברת התחזוקה מתחייבת שבמתן השירותים על ידיה ועל ידי קבלני המשנה
לא יעשה שימוש על ידיהם בתוכנות מחשב ,אלא אם כן תוכנות אלו יהיו
מקוריות וחוקיות.

 .6עובדים
.6.1
.6.2

.6.1

.6.4

.6.1

.6.6

.6.7

.6.2

.6.9

.6.10

לצורך ביצוע השירותים ,חברת התחזוקה לא תעסיק ולא תאשר העסקה של
עובדים זרים כמפורט בסעיף  1.6לעיל.
לצורך ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה מתחייבת חברת התחזוקה
להעסיק עובדים קבועים ומספר עובדי תגבור ככל שיידרש על מנת שהמתחמים
בהם מסופק השירות יופעלו ויתוחזקו בכל עת ובכל שעה במצב לשביעות רצונו
של המזמין וכמפורט בתנאי המפרט המיוחד – נספח  2להלן .כן תדאג חברת
התחזוקה להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה על פי כללי
הבטיחות החלים או שיחולו על פי הוראות כל דין.
חברת התחזוקה תדאג לכך כי העובדים הקבועים המועסקים במתן השירות
יהיו לבושים בתלבושת אחידה הולמת ,שתאושר על ידי המזמין ,המאפשרת
את זיהויים על-ידי המזמין ,וכן תדריך חברת התחזוקה עובדים אלה להעניק
שירות אדיב ויעיל.
חברת התחזוקה אחראית לכך שעובדיה ועובדי קבלני המשנה יהיו מאומנים
ומתורגלים בביצוע השירותים ובשימוש בציוד ,באביזרים ובחומרים וכן בכל
נושאי הגהות והבטיחות הקשורות במתן השירותים .כמו כן ,כל עובדי
התחזוקה יעברו הדרכה לעבודה בגובה ,וכן יעברו הכשרה בעבודה בכלים
חשמליים ייעודיים.
במקרה שהמזמין ,או עובדיו ,או שליחיו ייתבעו על-ידי עובד מעובדי חברת
התחזוקה או קבלן משנה שלה ,תשלם חברת התחזוקה כל תשלום ,פיצויים,
הוצאות ,שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה או הצורך
להתגונן בפניה ,וחברת התחזוקה תשפה ותפצה את המזמין ועובדיו בגין כל
סכום או תשלום כמפורט לעיל.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,יהא המזמין רשאי להורות לחברת התחזוקה ,בין
בע"פ ובין בכתב ,שהיא ו/או קבלני המשנה שלה יחדלו מלהעסיק בביצוע
השירותים כל עובד מעובדיהם וחברת התחזוקה תהא חייבת להפסיק או לדאוג
שקבלן המשנה יפסיק את עבודת העובד ,כאמור ,מיד עם דרישת המזמין
לעשות כן .הוראת המזמין אינה טעונה הנמקה.
מובהר בזה כי חברת התחזוקה בלבד תהיה אחראית לבצוע כל התשלומים
החלים עליה ,ועל קבלני המשנה ,על פי חוק בכל הנוגע להעסקת העובדים
לרבות כל דווח הנדרש והמזמין אינו אחראי באופן ישיר או עקיף להעסקתם
ולכל הקשור בכך.
פיטורי עובד המועסק על-ידי חברת התחזוקה או קבלן משנה ,לרבות במקרה
שהדבר נעשה על פי דרישת המזמין ,לא יזכו את חברת התחזוקה ,קבלן המשנה
או עובדיהם בפיצויים או תשלום אחר כלשהו ואין בהם כדי להטיל על המזמין
חבות כלשהי וחברת התחזוקה תשפה ותפצה את המזמין ועובדיו בגין כל סכום
או תשלום כמפורט לעיל.
חברת התחזוקה תמנה מי מעובדיה כנציג מוסמך מטעמה של חברת התחזוקה
שאליו יוכל המזמין להפנות דרישות שונות ולהעיר את הערותיו .עובד זה יהיה
זמין מול המזמין בכל עת סבירה ובנוסף ישתתף לפחות אחת לשבוע בישיבות
מסכמות.
חברת התחזוקה מצהירה ומאשרת בזה כי עובדיה ועובדי קבלני המשנה יהיו
תחת פיקוח ,השגחה וביקורת מתמדת שלה או של הנציג מטעמה.
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.6.11

בכל הנוגע להעסקת העובדים מטעמה של חברת התחזוקה או של קבלן משנה
שלה ,תדאג חברת התחזוקה שהיא וקבלני המשנה ימלאו אחר כל הוראות
הביטחון כפי שתקבענה על-ידי קצין הביטחון של המזמין ,לרבות ההוראות
המפורטות בנספח ביטחון שיימסר לחברת התחזוקה הזוכה לחתימה
ולהחתמת העובדים בנוסח נספח -3א'  -נספח שמירת סודיות

.6.12

לשם ייעול ושיפור השירות תגרום חברת התחזוקה כי העובדים מטעמה יועסקו
באופן קבוע במתחם ולא יעדרו ולא יוחלפו אלא בשל סיבות סבירות.
חברת התחזוקה תשלם לעובדים המועסקים על ידה ,ותדאג כי קבלני המשנה
מטעמה ישלמו לעובדיהם (ועובדים אלה מועסקים בביצוע של הסכם זה) כל
תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה
החלים עליהם וכן על פי הוראות הסכם זה ונספחיו .הפרת סעיף זה מהווה
הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.
חברת התחזוקה מתחייבת ,במידת הצורך ,להסדיר את יחסי העבודה בינה לבין
העובדים המועסקים על ידה לצורך הסכם זה בהסכם העסקה התואם את
דרישות הסכם זה ,וכן תדאג כי כך יעשו קבלני המשנה מטעמה .הפרת סעיף זה
מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו המיידי.
חברת התחזוקה תמסור לכל עובד המועסק ישירות על ידה על פי הסכם זה
תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  24לחוק הגנת השכר ,התשי"ח.1958-
אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו ,תשלח לו אותו חברת התחזוקה
בדואר .כמו כן תדאג חברת התחזוקה כי כך יעשו קבלני המשנה מטעמה [.
חברת התחזוקה תמציא לכל עובדיה הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי
עבודה) ,התשס"ב .2002-לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה
המובנת לו .תנאי לתחילת ההתקשרות תהיה המצאת טופס הכולל את פרטי
העובדים שקיבלו את ההודעה ,וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה ,קרא
אותה והבין את תוכנה ,וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח
ההודעה המעודכנת לעובד .כמו כן תדאג חברת התחזוקה כי כך יעשו קבלני
המשנה מטעמה.
אחת לחצי שנה תמציא חברת התחזוקה אישור על עמידתה ועמידת קבלני
המשנה בכל החובות והתשלומים החלים עליהם לפי חוקי העבודה ולפי הסכם
ההתקשרות כלפי עובדיהם המוצבים במבנה על כל אתריו ובמתקניו .על
האישור להיות חתום בידי מורשה חתימה מטעם חברת התחזוקה וקבלני
המשנה ,לפי העניין ,ועל ידי רואה חשבון מטעם כל אחד מהם.
חובה על הקבלן להפריש לעובדיו כל תשלום נדרש לקופות פנסיוניות  /גמל /
קרנות השתלמות ,והכל על פי כל דין.
הארכת ההתקשרות מתוקף אופציה הקיימת בסעיף  4.1תמומש רק לאחר
שחברת התחזוקה תמציא למזמין רישיונות בתוקף וכל מסמך אחר ונוסף
כמפורט בפרק  9לחוברת המכרז ביחס לתקופה שחלפה מאז ראשית
ההתקשרות כפי שיידרש ע"י המזמין .אם היו לחברת התחזוקה הרשעות או
קנסות כמפורט בסעיפים לעיל ,תפעל ועדת המכרזים בהתאם לאמור בפרק 6
למכרז.
חברת התחזוקה וקבלני המשנה יפעילו שעון נוכחות המתעד את נוכחות העובד
במקום העבודה .במקרים בהם העובד פועל באתר שאינו מכיל שעון נוכחות
(כגון חדר דיסקציה) ,ימלא דיווח יומיומי ,שיאושר על ידי נציג הקבלן ונציג
המזמין כהוכחה למתן השירות ,ולתשלום (חברת התחזוקה תקבל את אישור
המזמין בנוגע לאופן הדיווח)

.6.11

.6.14

.6.11

.6.16

.6.17

.6.12
.6.19

.6.20
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 .6.21חברת התחזוקה מתחייבת שהיא וקבלני המשנה ישתפו פעולה באופן מלא עם
ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באוניברסיטת בר אילן ,מינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ,רשות האוכלוסין וההגירה ,משרדי
הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי אוניברסיטת בר אילן לעניין
שמירת זכויות עובדים.
 .6.22במסגרת הביקורת תידרש חברת התחזוקה ו/או קבלני המשנה להמציא ,בין
היתר ,אישורים על תשלומים למס הכנסה ,למוסד לביטוח לאומי ,לקרנות
פנסיה ולקופות גמל ,תלושי שכר ,דוחות נוכחות של העובדים המועסקים
במתחם וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת .המסמכים המבוקשים יועברו
בתוך ____ יום מקבלת דרישה
 .6.21במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים ,יועברו כל
הממצאים בכתב לחברת התחזוקה וקבלני המשנה ,בהתאמה .האוניברסיטה
תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה להעביר הממצאים גם למינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד התמ"ת .חברת התחזוקה מתחייבת להמציא בתוך  30ימים
תצהיר בכתב לגביו או לגבי קבלן המשנה ,לפי העניין ,בחתימת רואה חשבון
המפרט תיקון מלא של הליקויים ,כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים
שזכויותיהם הופרו .התשלום הבא לחברת התחזוקה יושהה עד למילוי תנאי
זה .מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא תהיה משום ויתור כלשהו על
טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות אוניברסיטת בר אילן על פי תנאי
ההתקשרות וכל דין.
 .6.24חברת התחזוקה מתחייבת להשיב בכתב בתוך  15ימים על כל תלונה שתועבר
אליה לגביה או לגבי קבלן משנה ,מהמזמין בדבר פגיעה בזכויות העובדים
המועסקים על ידה ו/או ע"י קבלן משנה במבנה ו/או ביחידת אוניברסיטת בר
אילן .בתשובתה תפרט חברת התחזוקה את הליך בדיקת התלונה ואת האופן
שבו טופלה.
 .6.21חברת התחזוקה מתחייבת כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם ,לא יועסקו
עובדים זרים על ידה או ע"י קבלן משנה בין במישרין ובין בעקיפין ,וכן ידועים
לה הצעדים שינקטו נגדה ו/או נגד קבלן המשנה במידה ויפר סעיף זה בהסכם
כמפורט בהוראת תכ"מ  7.12.9עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת
התקשרויות הממשלה.
 .7שעות עבודה
 .7.1עבודות האחזקה השוטפות יבוצעו בעיקר בשעות היום כמפורט במפרט – נספח
 2להסכם זה .העבודות האינטנסיביות יבוצעו בשעות אחה"צ ,בימי שישי
ובתקופות מוגדרות כדוגמת חול המועד סוכות ופסח .חברת התחזוקה תציב
עובדים במספר שיאפשר הפעלה וביצוע העבודות בכל השעות המוגדרות.
 .7.2המנהל י היה רשאי לדרוש מחברת התחזוקה ביצוע עבודות הכרוכות בהפרעה
לפעילות השוטפת במתחם גם בשעות אחרות ,בהתאם לצרכים לפי קביעת
המנהל  ,הן בשעות מוקדמות ,הן בשעות מאוחרות יותר ,הן בימי שישי והן
בפגרות מרוכזות של עובדי המזמין לרבות בימי חול המועד בסוכות ובפסח,
וחברת התחזוקה תהיה חייבת להיענות מיידית לדרישות המזמין באשר לשעות
העבודה ,בכפוף להוראות הדין.
 .7.1חברת התחזוקה תעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות שייגרמו על ידה וע"י
קבלני המשנה שלה ,למזמין במתן השירותים במהלך שעות העבודה יהיו
מועטות ככל האפשר.
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 .2אופן ביצוע העבודות
 .2.1חברת התחזוקה מתחייבת בזאת כי השירותים למיניהם יבוצעו על-ידה ועל-ידי
קבלני המשנה שלה באופן ובדרך שימלאו אחר דרישת המזמין ,וכי המתחם
יתוחזק ברמות האחזקה הגבוהות ביותר ,הניקיון והגינון יבוצעו בהתאם
להוראות הסכם זה על נספחיו ברמה הגבוהה ביותר.
 .2.2חברת התחזוקה תבצע ותגרום לביצוע של השירותים במיומנות ,במקצועיות,
ביעילות וברמה גבוהה .העבודות יבוצעו בדרך כלל בשעות העבודה שצוינו
במפרט – מסמך ב' להסכם זה .על פי הצרכים והמגבלות בפעולת המערכות
במתחם ,תפעל חברת התחזוקה לביצוע עבודות אחזקה מונעת ותיקונים גם
בשעות חריגות ובימי שישי ,כחלק מעבודתה השוטפת.
 .2.1כניסת עובדי חברת התחזוקה וקבלני המשנה לשטחים ,מעבדות ומשרדים
שונים מותרת אך ורק לצורך ביצוע השירותים ולא לכל מטרה אחרת .כל
העובדים שיכנסו לבצע עבודות במעבדות יתודרכו ע"י אנשי הבטיחות ולהנחות
את העובדים בהתאם .בכל מקרה ישאיר עובד הפועל בתוך משרד את דלת
החדר בו הוא עובד ,פתוחה ,בכל עת עבודתו בחדר.
 .2.4חברת התחזוקה מתחייבת למלא ,ולגרום לקבלני המשנה למלא ,אחר הוראות
כל דין וכן לפעול לפי כל ההוראות למתן השירותים כמפורט בהסכם זה
ונספחיו ובמפרט המיוחד וכן אחר כל ההוראות וההנחיות שתקבל מפעם לפעם
מאת המזמין .רמת ביצוע העבודות תתאם את הדרישות במפרטי משרד
הביטחון (הספר הכחול).
 .2.1בביצוע השירותים חברת התחזוקה מתחייבת למלא ,וגרום לקבלני המשנה
למלא ,אחר הוראות כל דין ,כולל כל חוקי העזר והוראות הרשויות המוסמכות.
 .2.6חברת התחזוקה תאפשר למנהל ומי מטעמו לבדוק בכל עת את דרך פעולתה
וקיומן של הוראות הסכם זה על-ידה וקיום ההסדרים שנקבעו על ידי המזמין
ותסייע למנהל בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה .לשם כך תמסור חברת
התחזוקה למנהל כל מידע שיידרש לרבות עיון בספרים ,ביומני עבודה,
בחשבונות וכיוצא בזה שלו ושל קבלני המשנה.
 .2.7חברת התחזוקה מתחייבת לבצע את השירותים בתיאום מלא עם המזמין על
מנת להוציא לפועל את התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ולשביעות רצונו
המלאה של המזמין .חברת התחזוקה תתאם את פעולותיה עם הגורמים
הפועלים במתחם ועם קבלני אחזקה אחרים המופעלים על ידי המזמין.
 .2.2חברת התחזוקה תתאם עבודותיה במיוחד בכל הקשור לעבודות העלולות
לגרום להפרעות לפעולת מחשבים ,ציוד תקשוב וכל ציוד רגיש אחר המותקן
במתחם ,כמו כן ,עבודות העלולות לפגוע במחקר או בסביבה המחקרית או
בהספקת החשמל  /מים  /גז  /אחר למעבדות המחקר בה מתקיים מחקר פעיל,
וכן ,על עבודות המגבילות תנועת אנשים במרחב הקמפוס כדוגמת ריסוס .אין
באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותה הבלעדית של חברת התחזוקה לביצוע
השירותים.
 .2.9קבע המנהל כי השירותים כולם או חלקם ,אינם מבוצעים על פי הוראות הסכם
זה ,תהא קביעתו סופית ועל חברת התחזוקה לשוב מיד ולבצע את השירותים
כפי שתידרש על-ידי המנהל .ביצוע העבודות על ידי חברת התחזוקה לאחר
התראת המנהל לא תהיה בו כדי לפגוע בזכות המזמין לקזז מכל תשלום המגיע
לחברת התחזוקה מהמזמין כמפורט במסמך המפרט המיוחד באופני מדידה
בסעיף  - 2סנקציות לאי-ביצוע או ביצוע חסר .כמו כן לא יהיה בכך כדי
לגרוע מכל זכות או סעד על פי הסכם זה או על פי כל דין.
עמוד 29
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

 .2.10קבע המנהל כי ביצוע השירותים על ידי חברת התחזוקה אינו לשביעות רצונו,
יזהיר המנהל את חברת התחזוקה בכתב ואם לא שופר המצב תוך שלושה ימים
לאחר מתן אזהרה זו ,רשאי המנהל להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים
שתבצעו את השירותים ולשלם עבור עבודתם מתוך הכספים המגיעים לחברת
התחזוקה וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה לרבות הפעלת זכות
הקיזוז כמפורט במפרט המיוחד באופני מדידה בסעיף  - 2סנקציות לאי-ביצוע
או ביצוע חסר ולרבות חילוט ערבות הביצוע או חלקה.
 .2.11חברת התחזוקה מתחייבת בזאת כי במשך כל תקופת ההסכם יעמוד לרשותה
משרד ,ובו מכשירי טלפון ,מכשיר פקסימיליה וחיבור לאינטרנט וכי הודעות
שתימסרנה במשרדה תגענה לידיעתה לא יאוחר מ 15 -דקות ממועד מסירתן
ותבוצענה על-ידה במלואן בהתאם לדרישה ובהתאם ללוחות הזמנים
המוגדרים לביצוע סוגי עבודה שונים .כמו כן ,לחייב את נציג  /איש קשר של
החברה לשאת טלפון סלולרי נייד.
 .9פיקוח וביקורת
 .9.1האוניברסיטה תהא זכאית לבדוק אם ממלאת חברת התחזוקה את
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולדרוש ולקבל מהחברה כל מידע ו/או הסברים
בקשר למתן כל השירותים המסופקים על ידיה ו/או על ידי מי מקבלני המשנה.
 .9.2העובדה שהאוניברסיטה ו/או נציגיה לא יעירו לחברת התחזוקה הערות כלשהן
במהלך ביקור ו/או לאחריו ,לא תיחשב כאישור למילוי התחייבויות חברת
התחזוקה.
 .9.1חברת התחזוקה מתחייבת לסייע לאוניברסיטה ,בכל דרך שתקבע ,בבירור
ובדיקת כל תלונה שתוגש ע"י כל אדם ושיש חשש כי היא קשורה במתן שרותי
האבטחה והשמירה ומתחייבת לתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בעקבות תלונה
כאמור לשביעות רצון האוניברסיטה.
 .9.4נציג המזמין יהיה רשאי לדרוש מחברת התחזוקה ,ללא הנמקה ,השעייתו
מהעבודה של מפקח ,שומר ,בודק ,מאבטח ,מוקדן או אחמ"ש המועסק על ידו,
גם לאחר שהתקבלו לעבודה בשירות החברה ,והחברה מתחייבת לבצע את
הדבר מיד לאחר שתידרש לעשות זאת ובאופן שימנע פגיעה ברמת השירות
הניתנת לאוניברסיטה.
 .9.1החברה מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות האוניברסיטה או מי
מטעמה וכן עם ביקורות מטעם משרד התמ"ת ,ולהמציא כל מסמך ככל שידרש
לרבות אישורים על תשלומים למס הכנסה ,לביטוח הלאומי ,לקרנות פנסיה
וגמל ועוד ,תלושי שכר של עובדים המועסקים במתן השירות וכל מסמך אחר
הרלוונטי לביקורת.
 .9.6באחריות חברת התחזוקה לאכוף את שיתוף הפעולה של כל אחד מקבלני
המשנה מטעמה עם צוותי הביקורת מטעם האוניברסיטה ,בכל תחומי הפעילות
(בדיקות תלושי שכר וכו').
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 .10התמורה
 .10.1תמורת ביצוע התחייבויותיה של חברת התחזוקה בהתאם להסכם זה מתחייב
המזמין לשלם לחברת התחזוקה את התמורה כפי שנקבעה בפרקים  1ו2 -
לכתב הכמויות (נספח -2א') (להלן "התמורה").
 .10.2בנוסף ישלם המזמין לחברת התחזוקה תמורה בגין עבודות מיוחדות אם וככל
שיוזמנו על ידי המזמין ,בהתאם לצרכיו וזאת בהתאם לתמורה שתוצע על ידי
חברת התחזוקה בהצעתה במכרז ,בפרק  3לכתב הכמויות (להלן ביחד =
"התמורה") .פרט לתמורה המוצעת ,לא תשולם לזוכה תמורה נוספת או אחרת
אלא בהתאם להוראה ספציפית בחוזה ההתקשרות.
 .10.1תשלום לעובדים
 .10.1.1השכר אותו ישלם הקבלן לעובדים לא יפחת מהמפורט בנספח .2
שכר העובדים יהיה בהתאם לכל דין ו/או צווי הרחבה ,ו/או תקנות ,ו/או
הסכמים קיבוציים ואחרים החלים במדינת ישראל בהתאם לתחום פעילות
העובדים.
.10.4

הצמדות
 .10.4.1שכר עובדים
א .בתחומי האבטחה והניקיון השכר של העובדים יוצמד במלואו
לשכר המינימום במשק כפי שייקבע מעת לעת.
ב .בתחומים שאינם אבטחה וניקיון שכר העובדים יוצמד לשכר
הממוצע במשק כפי שייקבע בתחילת כל שנה קלנדארית
 .10.4.2התמורה שתשולם לקבלן

א.

התמורה לקבלן תוצמד כדלקמן:

תחום

שכר

מדד

אבטחה

*90%

10%

* לעלייה בשכר המינימום

ניקיון

*85%

15%

* לעלייה בשכר המינימום

אחר

*70%

30%

* לעלייה בשכר הממוצע במשק

 .10.4.1הגדרות
א" .המדד"

–

ב.

"מדד החוזה"

–

ג.

"מדד הבסיס"

–

ד.

"המדד הידוע"

–
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הערות

מדד המחירים לצרכן או כל מדד
שיבוא במקומו.
המדד הידוע במועד חתימת חוזה
ההתקשרות.
המדד הידוע ביום שהינו  18חודש
ממועד חתימת החוזה או המדד
הידוע ביום שיחול שינוי במדד
ושיעורו יעלה לכדי  4%ומעלה ממדד
החוזה ,הראשון ביניהם.
המדד הידוע במועד הגשת חשבון
כלשהו של חברת התחזוקה בהתאם
לחוזה.
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.10.1

.10.6

היום שהינו  18חודשים
ה" .מועד תחילת הצמדה" –
קלנדריים (לפי הלוח הגרגוריאני)
מיום חתימת חוזה זה.
 .10.4.4דרך ההצמדה למדד המחירים לצרכן
א .במהלך  18החודשים הראשונים החל ממועד חתימת חוזה
ההתקשרות (להלן –  18החודשים הראשונים) ,התמורה
שצמודה למדד לא תהיה צמודה למדד אלא אם כן במהלך 18
החודשים הראשונים יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4%
ומעלה ממדד החוזה ,אזי יוצמד השכר לגבי חשבונות
המתייחסים לביצוע עבודה לאחר יום עליית המדד האמורה
בהתאם להכפלת השכר במדד הידוע וחלוקתו במדד הבסיס
כהגדרתם לעיל.
ב .לא חלה עליה במדד לכדי  4%במהלך  18החודשים הראשונים
כאמור לעיל ,כל חשבון בגין התמורה שצמודה למדד והמתייחס
לעבודה שתסתיים החל ממועד תחילת ההצמדה יוצמד למדד
בהתאם להכפלת התמורה במדד הידוע וחלוקתו במדד הבסיס.
חברת התחזוקה לא תהיה רשאית לדחות הגשת חשבונות כדי
ג.
להשיג הפרשי הצמדה נוספים והמנהל תהיה רשאי לקבוע את
המדד ידוע לצורך תשלום הפרשי הצמדה אם לדעתו לא הוגש
חשבון כלשהו באיחור מכל סיבה שהיא לרבות כדי להשיג
תוספת הפרשי הצמדה אלא אם כן לא ניתן היה חברת
התחזוקה להשיג את כל המידע הנדרש לצורך הכנת החשבון.
מנגנון בירור חשבוניות
במקרים בהם תהיה מחלוקת בין האוניברסיטה ובין הקבלן בנוגע לשירותים
שסופקו ,יציג הקבלן הוכחות לשעות הפעילות שביצע (דו"חות פעילות ,דו"חות
נוכחות ,אישורים וכו').
בירור הנושא יתבצע בשיתוף בין נציגי הקבלן ונציגי האוניברסיטה.
במקרה שיתברר שלקבלן מגיע סכום נוסף על הסכום ששולם לו ,יצרף את
החשבונית המעודכנת לחשבונית השוטפת הבאה.
מועדי תשלום התמורה
 .10.6.1חברת התחזוקה תגיש חשבון אחת לחודש עבור השירותים שבוצעו
באותו חודש .החשבונות שיאושרו על ידי המנהל ישולמו במועדים
בהתאם להוראות התשלום לספקים של החשב הכללי במועד אישור
החשבון ע"י המנהל ,ותשלום זה לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית
כלשהי לתקופה החל ממועד קבלת החשבון על ידי המנהל ועד למועד
תשלום החשבון.
 .10.6.2חשבו ן סופי שיאושר על ידי המנהל ישולם גם הוא בהתאם להוראות
התשלום לספקים של החשב הכללי במועד אישור החשבון ע"י המנהל,
ותשלום זה לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל
ממועד קבלת החשבון על ידי המנהל ועד למועד לתשלום החשבון.
מהתשלום יורדו הסכומים בהם המזמין קנס את חברת התחזוקה
בגין אי ביצוע.

עמוד 32
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

 .10.7פיגור בתשלומים
תשלום חשבונות הביניים והחשבון הסופי לאחר המועדים שנקבעו בחוזה זה
יזכה את המזמין בריבית החשב הכללי על הסכום ששולם בפיגור .הריבית
כאמור תחושב החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל.
תשלום ריבית החשב הכללי כאמור ,יבוצע בהתאם להוראות התשלום לספקים
של החשב הכללי התקפות במועד הגשת החשבון.
 .10.2מוצהר ומוסכם כי בכפוף לאמור בס"ק  10.2שיעורי התמורה הנקובים בכתב
הכמויות הנם קבועים ומוחלטים וכי הם כוללים תמורה נאותה והוגנת לחברת
התחזוקה ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע
השירותים וכן יתר התחייבויותיה של חברת התחזוקה על פי חוזה זה ,או על פי
כל דין .חברת התחזוקה לא תתבע ולא תהיה רשאית לתבוע מהמזמין העלאות
או שינויים בתמורה ,שאינם מוגדרים בהסכם ,בין מחמת עליות שכר עבודה,
שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או העלאתם של מסים ,היטלים או
תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים ,או מחמת כל
סיבה אחרת.
 .10.9מס ערך מוסף בגין התמורה עבור השירותים ,יתווסף לשיעורים הנקובים בכתב
הכמויות – המצ"ב להסכם זה כמסמך -2א'  -אופני מדידה וכתב כמויות,
וישולם ל חברת התחזוקה במועד תשלומו של כל תשלום ותשלום על פי הסכם
זה וכנגד המצאת חשבונית כדין.
 .10.10כל מס ,היטל ,או תשלום חובה אחר ,מכל סוג ,החלים או אשר יחולו בעתיד ,על
השירותים או ביצועם או על העסקת עובדים על ידי חברת התחזוקה שעל פי
חוזה זה ,יחולו על חברת התחזוקה וישולמו על ידה .המנהל ינכה מהסכומים
שיגיעו ל חברת התחזוקה את כל הסכומים שעליו לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת
מסים היטלים ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי יהווה תשלום לחברת
התחזוקה.
 .11אי תחולת יחסי עובד מעסיק
 .11.1חברת התחזוקה מצהירה כי בביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה היא פועלת
כקבלן עצמאי וכי עליה בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת
בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו
לעובדיה ו/או לכל מי מטעמה תוך כדי או עקב ביצוע ,או אי ביצוע,
התחייבויות חברת התחזוקה על פי הסכם זה.
 .11.2חברת התחזוקה מצהירה כי אין בהסכם זה ,או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין
חברת התחזוקה או מישהו מטעמה ,לבין המזמין ,יחסי עובד ומעביד ,וכי כל
העובדים שיועסקו ע"י ו/או מטעם חברת התחזוקה ,לצורך ביצוע
התחייבויותיה על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של חברת התחזוקה או
קבלן משנה מטעמה בלבד ולא יהיו בינם ובין המזמין כל יחסי עובד ומעביד.
 .11.1כל הוצאות מתן השירותים ,תשלום לעובדי חברת התחזוקה (לרבות שכר
עבודה ,מס הכנסה ,תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל
תשלום סוציאלי ואחר) ,תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים
והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים ,יחולו על חברת התחזוקה וישולמו על
ידה ,והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא.
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 .12אחריות לנזקים ושיפוי
 .12.1מעת חתימת הסכם זה ועד לתום תקופת ההסכם תהיה חברת התחזוקה בלבד
אחראית כלפי כל אדם ורשות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש המזמין
לגופו ,ו/או לרכושו של כל אדם אחר ,לרבות עובדי המזמין ,ודיירים ו\או
משתמשים אחרים במבנה ,עקב מעשה או מחדל של חברת התחזוקה ,עובדיה,
שליחיה ,או כל מי שבא מכוחה או מטעמה ,לרבות קבלני המשנה ,תוך כדי
ביצוע הסכם זה ,וכן חברת התחזוקה מתחייבת לשלם כל תשלום ,פיצוי,
פיצויים ,הוצאות ,שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה
או הצורך להתגונן בפניה ,וחברת התחזוקה תשפה את המזמין בגין כל סכום או
תשלום כמפורט לעיל.
 .12.2חבר ת התחזוקה מתחייבת לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור
לעיל מיד או במועד הקרוב ביותר לקרותם.
 .12.1חברת התחזוקה תהיה אחראית כלפי המזמין ,עובדיו ושליחיו בקשר לכל
תביעה שתוגש נגדם או כל אחד מהם ,אם תוגש ,ושעילתה נזק כאמור בסעיף
 12.1לעיל והיא מתחייבת לשלם תחתם כל סכום שידרשו לשלם ,או להחזיר
להם כל סכום שהוציאו בקשר לנ"ל ,כולל כקנס ,כפיצויים כהוצאות וכשכר
טרחת עורך דין ,בין על פי פסק דין ובין על פי פסק בורר וזאת לדרישת כל אחד
מהם.
 .12.4לא תיקנה חברת התחזוקה פגם או נזק או כל חלק מהם כנדרש ושנגרם על ידה
או ע"י מי מטעמה כאמור לעיל ,יהי המנהל רשאי לבצע את התיקונים
הנדרשים במידה וחברת התחזוקה לא תבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם,
ולחייב את חברת התחזוקה במחירם של תיקונים כנ"ל ובתוספת תקורה של
.10%
 .12.1סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות חברת
התחזוקה לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה לו.
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 .11ביטוחים
 .11.1חברת התחזוקה מתחייבת בזה כי מעת חתימת הסכם זה ואילך ובמשך כל
תקופת ההסכם ,יהיו בידיה כל הביטוחים שמקובל לעשותם בהקשר זה וכפי
שפורטו במפרט – נספח ב  ,1כולל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:
 .11.1.1חברת התחזוקה מצהירה כי תערוך תוך  7ימי עבודה מיום קבלת
ההודעה על זכייתה בהצעת המחיר ,בחברת ביטוח ,מורשית בישראל,
בעלת מוניטין ,פוליסות ביטוח כמפורט בהמשך על מנת להגן על עצמה
ו\או על האוניברסיטה עובדיה ומבקריה ו\או על קבלני המשנה ו\או על
הבאים מכוחם ,מפני אובדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים
מביצוע השירותים .סכומי הכיסוי בביטוח יהיו כאלה שיכסו ,בין
היתר ,את כל התחייבויות חברת התחזוקה על פי הסכם זה.
 .11.1.2ביטוחי חברת התחזוקה יכללו תנאי מפורש על-פיו הביטוחים או
ההרחבות שתעשה חברת התחזוקה לטובת הסכם זה הנם ראשונים
וקודמים לכל ביטוח אחר וכי המבוטח אינו רשאי לבטלם או לצמצם
את היקפם או שלא לחדשם ,אלא אם כן מסר המבוטח לאוניברסיטה
הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  60יום מראש.
 .11.1.1שם המבוטח בביטוחי חברת התחזוקה יורחב ויכלול גם את
האוניברסיטה .ביטוחי חברת התחזוקה יכללו סעיף מפורש בדבר
ויתור על זכותו לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי
המבוטח ,בני משפחותיהם וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או
שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו או הקשור לביצוע השירותים .בגין
נזקים שיגרמו למזמין על ידי חברת התחזוקה שלא בזדון .הפוליסות
תכלולנה סעיף אחריות צולבת .בפוליסת הביטוח סיכוני צד ג' יקבע
במפורש כי במקרה של נזקים שייגרמו לרכוש האוניברסיטה או
למנהליה ,עובדיה ושלוחיה בעת ביצוע השירותים או בעטים ,תיחשב
האוניברסיטה בתור צד ג'.
 .11.1.4חברת התחזוקה מתחייבת להמציא לידי האוניברסיטה מיד עם
דרישתה ,העתקים חתומים של ביטוחי חברת התחזוקה .בכל מקרה
של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי חברת התחזוקה לבין
האמור בהסכם זה ,לדרישת האוניברסיטה ,מתחייבת חברת
התחזוקה לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם
להוראות הסכם זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים
האמורים ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם
ולא תטיל אחריות כלשהי על האוניברסיטה ולא תצמצם את
אחריותה של חברת התחזוקה על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 .11.1.1חברת התחזוקה תשלם את דמי הפרמיה במועדים הנכונים ותמנע
מעשות כל מעשה או מחדל העשויים לפגוע בתוקף הפוליסות .חברת
התחזוקה תמסור לאוניברסיטה את הפוליסות הנזכרות ואת הקבלות
על תשלומי הפרמיות בקשר אליהן ,אם האוניברסיטה ידרוש זאת
ממנה לא יאוחר מ 7 -ימים מיום קבלת הדרישה.
 .11.1.6לא ביטחה חברת התחזוקה כל או חלק מהבטוחים החלים עליה
למלוא התקופה שהיא חייבת בה כדלעיל, ,היה האוניברסיטה רשאית,
אך לא חייבת ,לבצע את הביטוחים ,או כל חלק מהם ,תחת חברת
התחזוקה וחברת התחזוקה תהיה חייבת להחזיר לאוניברסיטה ,מיד
עם דרישתה את פרמיות הביטוח.
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.11.1.7

.11.1.2

.11.1.9

.11.1.10

.11.1.11

.11.1.12

.11.1.11

שום דבר מהאמור לעיל לא יתפרש כמטיל חובה על האוניברסיטה
לעשות ביטוח כלשהו כבסעיף זה ,והאוניברסיטה לא יהיה אחראית
כלפי חברת התחזוקה בקשר לביטוח שנעשה על ידי האוניברסיטה
כנ"ל ,להיקפו ,לטיבו ולכיסוי הניתן על-ידיו.
עשיית הביטוחים כדלעיל ,בין על ידי חברת התחזוקה ובין על ידי
האוניברסיטה ,לא תפטור את חברת התחזוקה מאחריותה להוראות
הסכם זה ולאחריותה לשיפוי האוניברסיטה בגין הנזקים לעיל או כל
חלק מהם ,ככל שלא יהא בכספים שיתקבלו כנ"ל כדי כיסוי מלוא
הנזק  -תישא חברת התחזוקה במלוא הנזק או נגזרת הנזק ,לפי
העניין ,על חשבונה.
אין בעריכת הביטוחים הנדרשים על ידי חברת התחזוקה כדי לפטור
אותה או לצמצם את חבותה של חברת התחזוקה על פי הסכם זה ועל
פי כל דין.
הביטוחים שיתבצעו על ידי חברת התחזוקה יכללו את פוליסות
הביטוח המפורטות להלן .עלות הבטוחים תכלל בסעיף תגבור
לעבודות ,בכתב הכמויות .להבטחת אחריותה של חברת התחזוקה
כאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריותה ,מתחייבת חברת התחזוקה
לערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת החוזה את הביטוחים
הבאים:
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) המכסה את
אחריות חברת התחזוקה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בקשר לביצוע
עבודות  -זאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מ $ 3,000,000 -לאירוע
ולתקופה .בפוליסה יקבע כי עובדי האוניברסיטה ו/או מבקרים
במתחם יחשבו כצד ג'.
ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי חברת
התחזוקה בביצוע השירותים לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,בגבולות
אחריות שלא יפחתו מ $ 5,000,000 -לתובע ,למקרה ולתקופת הבטוח.
ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות שלא יפחתו מ$ 2,000,000 -
לתובע ,למקרה ולתקופת הבטוח.

 .14הסבת ההסכם
 .14.1חברת התחזוקה מתחייבת לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיה או
חובותיה לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייבת לא לשתף איש אחר או
גוף אחר ,זולת עובדיה או שליחיה ,בביצוע השירותים לפי הסכם זה ,אלא אם
קיבלה על כך הסכמת המזמין בכתב מראש ולפי התנאים שיקבע המזמין לכך.
כמו כן לא תבצע השירותים או חלקם באמצעות קבלן משנה אלא אם כן קבלן
המשנה היה כלול בהצעת חברת התחזוקה למכרז או אם היא קיבלה אישור על
כך מהמזמין.
 .14.2המזמין י היה זכאי להמחות את זכויותיו ו/או את התחייבויותיו על פי הסכם
זה לכל מי שימצא לנכון וחברת התחזוקה מתחייבת למלא אחר כל
התחייבויותיה ,כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור ,בכלל זה ומבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי להמחות ולהסב זכויותיו על פי הסכם זה
לגוף ניהולי ככל שימצא לנכון.
 .14.1אישר המזמין בכתב לחברת התחזוקה להמחות את זכויותיה לפי הסכם זה או
חלקן לאחר ,לא תהיה באישור כזה כדי לשחרר את חברת התחזוקה מכל
התחייבויותיה כלפי המזמין כמפורט בהסכם זה.
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 .11ערבות ביצוע
 .11.1כביטחון לקיום התחייבויות חברת התחזוקה עפ"י הסכם זה תמציא חברת
התחזוקה לאוניברסיטת בר אילן תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתה
במכרז ערבות בנקאית או של חברת ביטוח אוטונומית ,בלתי מותנית צמודת
מדד בשיעור של  .₪ 110,000הערבות תהיה בתוקף עד תום שלושה חודשים
מתום תקופת שלוש השנים הראשונות של החוזה ,ותוארך בהתאם עבור כל
מימוש זכות ברירה ,אם הודיע המזמין על הארכת תקופת ההסכם .הערבות
תהיה בנוסח בנספח -3ב'  -כתב הערבות הבנקאית
.11.2
.11.1

.11.4

.11.1

.11.6

.11.7

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,הידוע במועד ההודעה על הזכייה.
חברת התחזוקה מתחייבת לדאוג ולוודא כי בכל עת תהיה בידי אוניברסיטת בר
אילן ערבות ביצוע תקפה בנוסח נספח ערבות הביצוע ,במלוא הסכום האמור
לעיל .הערבות תהא מאת מוסד בנקאי או חברת ביטוח שאוניברסיטת בר אילן
אישר לעניין זה.
ועדת המכרזים של אוניברסיטת בר אילן רשאית להחליט על חילוט הערבות
כולה או חלקה ולאחר שניתנה לחברת התחזוקה הזדמנות להשמיע טענותיה
וזאת אם חברת התחזוקה לא עמדה בהתחייבויותיה בהתאם להסכם זה ו/או
כל הסכם אחר בין משרד לבין חברת התחזוקה בהתאם למכרז.
היה והערבות תחולט כאמור וההסכם/ההסכמים לא יבוטלו ,תמציא חברת
התחזוקה ערבות חדשה או נוספת בתנאים זהים לערבות שחולטה כך שבכל עת
יהיו בידיו של אוניברסיטת בר אילן ערבויות בגובה הנדרש בסעיף לעיל .כל
סכום שיחולט יהפוך להיות קניינה של המדינה.
מתן הערבות כאמור אינו פוטר את חברת התחזוקה ממילוי כל חובותיה
והתחייבויותיה כלפי אוניברסיטת בר אילן עפ"י הסכם זה ,ואילו גבייתה
וממושה של הערבות כולה או חלקה ע"י אוניברסיטת בר אילן אינה גורעת
מזכותו של המזמין לתבוע מחברת התחזוקה כל נזקים והפסדים נוספים וכן על
סעדים נוספים ואחרים על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות כדלעיל והוצאות חילוטה יחולו על חברת
התחזוקה.

 .16הפרות
.16.1
.16.2
.16.1

.16.4

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם)
התשל"א.1970 -
הפרת סעיפים  ,18 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,6 ,5 ,3תהווה הפרה יסודית של
הסכם זה כמשמעותה בחוק.
בכל מקרה שחברת התחזוקה תפר הפרה יסודית את ההסכם ,יהיה המזמין
זכאי בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו  -על פי הסכם זה או על פי כל דין ,לבטל את
ההסכם על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לחברת התחזוקה ובמקרה כזה
בכתב כאמור לחברת
יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה
התחזוקה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי לבקש כנגד חברת
התחזוקה צווי מניעה ,צווי עשה וכל צו אחר במעמד צד אחד ומבלי להפקיד
ערובה כלשהי.
מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים ,או שיעמדו למזמין ,על פי הסכם זה
ועל פי כל דין ,מסכימים הצדדים ,כי בכל מקרה של אי הופעת חברת התחזוקה
ו/או עובדי חברת התחזוקה לצורך ביצוע שירותים כמוסכם בהסכם זה ,יהא
המזמין זכאי אך לא חייב להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו את
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.16.1

.16.6

העבודה על חשבון חברת התחזוקה ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים
ל חברת התחזוקה ו/או לגבות מחברת התחזוקה את המחיר ששילם במקומה
לעובדים או לקבלנים בגין השירותים בתוספת תקורה של  ,10%זאת בנוסף
לכל הוראה אחרת הקבועה בהסכם זה לרבות לעניין פיצויים.
כל סכום שחובת תשלומו על פי הסכם זה חלה על חברת התחזוקה ושולם על-
ידי המזמין ,יוחזר למזמין מאת חברת התחזוקה צמוד למדד ממועד התשלום
על-ידי המזמין ועד ההחזר ובתוספת ריבית חשב הכללי  .אין באמור לעיל כדי
לגרוע מזכותו של המזמין לקזז סכום זה מכל סכום שהוא חייב בתשלומו
ל חברת התחזוקה ו/או לנכות הסכום מתוך הערבות לביצוע ,הכל לפי שיקול
דעתו המוחלט של המזמין.
הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף  16.2הינה הפרה יסודית והיא תאפשר
למזמין ,לפי שיקול דעתו ,לבטל הסכם זה או לחלט את הערבות שברשותו ,או
שניהם יחד ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין על-פי כל דין ,לרבות חוק
החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1970-

 .17סודיות
.17.1
.17.2

.17.1

.17.4

בסעיף זה פרוש חברת התחזוקה הינו חברת התחזוקה ,עובדיה לרבות כל קבלן
משנה מטעמה וכל הפועל למענו ומטעמה במתחם.
חברת התחזוקה מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהיא ,ולא
להעניק בתמורה או שלא בתמורה ,להודיע למסור ,לפרסם ,לגלות ,להעתיק ,או
להשתמש שלא בהקשר להסכם זה ,או להביא לידיעת כל אדם ,למעט המזמין,
עובדיה ומי מטעמה ,עובדי חברת התחזוקה ו\או מי מטעמה אשר נשוא סעיף
זה דרוש להם לצורך ביצוע השירות ,כל ידיעה ,מידע ,מסמך וכל חומר אחר
(להלן" :חומר") בין בכתב ,בין במדיום אחר ובין בכל דרך אחרת ,למעט חומר
שהוא נחלת הכלל ,שיגיע אל חברת התחזוקה במלואו או בחלקו בהקשר עם
מתן השרות ,או בתוקף מתן השירות וכל זאת תוך תקופות ההתקשרות ,לפני
תחילתן או לאחר מכן.
כל החומר המפורט בס"ק  17.2לעיל לא יוצא מרשות המזמין ו\או ממתקניו על
ידי חברת התחזוקה ו\או מי מטעמה ,אלא אם כן במהלך השירות נשוא הסכם
זה ,תהיה צורך בהוצאתו ממתקני המזמין ,שאז תנקוט חברת התחזוקה ו\או
מי מטעמה בכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך מילוי התחייבויותיה ע"פ
הסכם זה ויחזירו במלואו מיד עם דרישת המזמין ,ו\או בסיום מתן השירות
ו\ או שלבי הביניים או בהתגלה מצב של ניגוד אינטרסים כאמור בס"ק 17.4
שלהלן.
חברת התחזוקה מצהירה כי אין בביצוע הסכם זה על ידה (לרבות על ידי כל מי
מהמועסקים על ידה ו\או מטעמה) כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינה (לרבות כל מי מהמועסקים
על ידה ומטעמה) ובין המזמין .כמו כן ,מתחייבת חברת התחזוקה להימנע
מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים כאמור וכל בכל מקרה שיווצר חשש
כלשהו לניגוד אינטרסים כזה תודיע על כך חברת התחזוקה למזמין ללא כל
שיהוי ותדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור .אם ימצא המזמין כי
נוצר מצב של ניגוד אינטרסים בין חברת התחזוקה לבין המזמין ,יהיה המזמין
רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ,ולפעול בהתאם להוראות בסעיף  16ע"פ
הסכם זה .כמו כן ,בכל התקשרות בין חברת התחזוקה לבין קבלן משנה יוכנס
סעיף דומה לסעיף זה כדי למנוע ניגוד אינטרסים מול המזמין כך שבמקרה של
ניגוד אינטרסים על חברת התחזוקה להודיע על כך למזמין והמזמין יהיה רשאי
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לדרוש החלפת אותו קבלן משנה אם לא ניתן תהיה למנוע מצב של ניגוד
אינטרסים כזה.
 .12תנאים לביצוע תשלומים
במעמד חתימת הסכם זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של
הסכם זה וכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לחברת התחזוקה על פי הסכם זה,
תמציא חברת התחזוקה למזמין צילום תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו ( 1975 -להלן החוק) וכן אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק
עסקאות גופים ציבוריים ( -אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו –  1976או מרואה חשבון
או יועץ מס כי חברת התחזוקה מנהלת או פטורה מלנהל את פנקסי החשבונות
והרישומים שעליה לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ולפי החוק וכמו כן שחברת
התחזוקה נוהגת לדווח לפקיד השומה על הכנסותיה ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל
עליהן מס לפי החוק.
כמו כן ,תעביר חברת התחזוקה לידי האוניברסיטה את כל האישורים והרישיונות
הרלוונטיים בכל מועד חידוש.
 .19שונות
 .19.1שינוי הסכם ושלמותו
 .19.1.1כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי
מורשי חתימה של שני הצדדים.
 .19.1.2כל שינוי בתנאי הסכם זה או כל פרשנות של סעיף בהסכם מחייבים
את אישורם בכתב של היועץ המשפטי ושל חשב המזמין (או של מי
מטעמם).
 .19.1.1מוסכם בזה כי הוראות הסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא
המוסכם בין הצדדים וכי צד לא יהיה קשור במצגים ,הבטחות
והתחייבויות שנעשו ,אם בכלל ,לפני חתימת הסכם זה.
 .19.2כוח עליון
מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה שיחולו הפרעות ,הפסקות או עיכובים
בעבודה כתוצאה של כוח עליון ,או מסיבה שאינה תלויה בחברת התחזוקה או
מי מטעמה  ,יידחה המועד הנקוב בלוח הזמנים לביצוע העבודה ככל אשר יידרש
על מנת להדביק את הפיגור שנגרם כתוצאה מאותן הפרעות ,הפסקות או
עיכובים כאמור .במקרה של חילוקי דעות לגבי תקופת דחיית המועד כאמור
לעיל ,יכריע בעניין מנהל או מי שיסמיכו לכך בכתב.
 .19.1אי-חוקיות סעיף
אם ב ית משפט יקבע שסעיף מסעיפי הסכם זה או חלקו הינו בלתי חוקי ואינו
ניתן לאכיפה ,יימחק אותו סעיף או החלק הרלבנטי בלי לפגוע בתוקף יתרת
סעיפיו והסעיפים או החלקים שנמחקו יוחלפו בסעיף מתאים אחר בר-אכיפה.
בכל מקום בהסכם זה או בתנאי המכרז בו מתחייבת חברת התחזוקה לשפות
ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין תביעות ודרישות ,השיפוי ו/או
הפיצוי יכלול גם הוצאות משפט ,שכר טרחה והוצאות עורכי דין ומומחים.
 .19.4ויתור
שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המזמין או חברת
התחזוקה לא ייחשבו כוויתור על זכויות על פי הסכם זה או על פי דין ולא
ישמשו מניעה לכל תביעה.
 .19.1הודעות
 .19.1.1כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כדלקמן:
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המזמין  ,________________ -פקסימיליה מס' __________ או
כפי שיובא לידיעת חברת התחזוקה מעת לעת.
חברת התחזוקה  -כאמור במבוא לחוזה זה ,פקסימיליה מס'
__________.
 .19.1.2כל הודעות בכל הקשור להסכם זה תשלחנה בדואר רשום לכתובות
המצוינות לעיל או במסירה ביד בצירוף אישור מסירה לפי המען או
בפקס  .הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה
לאחר עבור  72שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור באישור משרד
הדואר ,והודעה שתמסר ביד תחשב כאילו הגיעה ליעודה במועד
מסירתה ביד .מועד שיגור ההודעה בפקס ,בהתאם לאישור שנתקבל
על פי מכשיר הפקס השולח והמאשר משלוח תקין יחשב אף הוא
כמשלוח הודעה כדין.
 .19.1.1סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור בהסכם זה או הנובע
ממנו ,תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב
נציגות האוניברסיטה
נציג האוניברסיטה לצורך הסכם זה יהיה ראש מינהל הפקולטה ,או אחר
שיקבע על ידי האוניברסיטה.
סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה במכרז זה נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בתל אביב

.19.6

.19.7

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל.

חברת התחזוקה

חתימה

חותמת

המזמין

חתימה

חותמת
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נספח -1א'  -נספח שמירת סודיות
אני החתום/ה מטה __________נושא /ת.ז .שמספרה ___________ מצהיר ומתחייבת /באופן
בלתי חוזר ,כדלקמן:
.1

.2

.3
.4

.5

.6

לשמור בסוד כל ידע ו/או מידע ו/או סודות מקצועיים ו/או טכנולוגיים ו/או מסחריים של
המזמין ,אשר נמסרו לי ו/או ימסרו לי על ידי המזמין ו/או מי מטעמה ו/או בעבודה ו/או אשר
הגיעו ו/או יגיעו לידי ו/או לידיעתי עקב ובמהלך עבודתי עבור המזמין ,ולא להשתמש בהם
ו/או להעבירם ו/או לגלותם ו/או לפרסמם ,כולם או מקצתם בכל צורה ואופן שהם ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין בארץ ובין בחו"ל ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת בכתב לכך מאת
המזמין .כן הנני מתחייב להקפיד ולמנוע מכל צד שלישי גישה לכל חומר חסוי כאמור.
התחייבות זו הנה מוחלטת ובלתי חוזרת ותחייב אותי ו/או את כל מי מטעמי ,הן בתוך תקופת
מתן שירותי למזמין והן לאחר הפסקת העסקתי עבור המזמין ,בכל זמן שהוא.
לא למסור פרטים כלשהם על עבודת המזמין ,תוכניותיו ,ציודיו ועסקיו לכל גוף ו/או אדם
ו/או אדם ו/או לא להשתמש בהם בכל דרך ואופן שהם ,אלא אם כן אקבל הרשאה מוקדמת
לכך ובכתב מאת המזמין.
לא לפרסם ו/או למסור עבודה ו/או מחקר ו/או מאמר ו/או כל מסמך אחר לכל גוף ו/או אדם
אחרים בטרם יוגש לבדיקה מטעם החברה ויאושר בכתב על ידי המזמין.
למען הסר כל ספק מוסכם בזה ,כי הנתונים בתיקים ,התרשימים ,החוברות ,המסמכים וכל
חומר שהוא שקיבלתי ו/או אקבל מהמזמין ו/או שהגיע ו/או שיגיע לשליטתי ו/או לחזקתי
עקב ובמהלך עבודתי עבור המזמין הנם קניינו הבלעדי של המזמין וכל הזכויות בהם שמורות
לו וכן כי המסמכים וכל החומר כמפורט לעיל יוחזרו למזמין מיד עם סיום העסקתי עבור
המזמין מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתו של המזמין ,לפי המוקדם יותר.
מבלי לגרוע מכל חו בותיי האחרים על פי כל דין ו/או חוזה הנני מתחייבת לשאת באחריות
לפצות את המזמין בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן חסרון כיס שייגרמו לו כתוצאה מכך
שעקב אי קיום ההוראות ו/או התחייבויות דלעיל הגיע ו/או יגיע איזה מידע ו/או נתונים ו/או
מסמכים ו/או חלקי מסמכים ו/או חומר חסוי ,לצד שלישי כלשהו.
במשך תקופת העסקתי עבור המזמין לא אעבוד ו/או אעסוק ו/או אשרת ו/או אייצג ו\או
אעביר מידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לחברה ,אדם או גוף המועסקים ו\או מעורבים ו\או
בעלי עניין ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בעיסוקיה של המזמין.

ולראיה ב אתי על החתום ,לאחר שקראתי מסמך זה בעיון ,הבנתי את תוכנו על כל ההשלכות
הנובעות ממנו והנני מסכים/ה לאמור במכתב ומתחייבת/ת לפעול על פיו.

תאריך

שם מלא
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נספח -1ב'  -כתב הערבות הבנקאית
תאריך____________ :
לכבוד
אוניברסיטת בר אילן
.1

.2

.3

.4

.5
.6

הנדון :ערבות בנקאית מספר ________
על פי בקשת ____________________ (להלן" :הקבלן") ,אנו ערבים בזה כלפיכם,
בערבות בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול בקשר להסכם לאספקת שירותי
אחזקת הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן ,שנחתם בעקבות מכרז מספר ,14/19
לתשלום כל סכום ,עד לסך כולל של __________ שקלים חדשים (______________ ,)₪
(להלן" :סכום הקרן ") ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,על פי החישוב
המפורט שלהלן (סכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,יכונה להלן:
"סכום הערבות" ,שתדרשו מאת הקבלן.
אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
" .2.1המדד"  -מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
" .2.2המדד החדש"  -המדד הידוע ,דהיינו המדד האחרון שפורסם לפני התשלום
בפועל על פי כתב ערבות זה.
" .2.3המדד הבסיסי"  -המדד שפורסם ביום __ בחודש__ בגין חודש __ ,שנת ___,
העומד על ___ נקודות (בסיס ______).
אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר ,כי המדד החדש גבוה
מהמדד הבסיסי ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש
למדד הבסיסי בסכום הנדרש לתשלום על פי כתב ערבות זה ,ומחולק במדד הבסיסי .אם
במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה ,יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד
הבסיסי ,אזי נשלם לכם את סכום הקרן.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם ,עד לסכום הערבות ,בתוך ( 7שבעה)
ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב ,שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה ,וזאת
בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את
דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו ,ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום ,מראש או
בדיעבד ,מאת הקבלן ,או לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.
אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך
סכום הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת
לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת ,תישאר
הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
ערבות זו תיש אר בתוקפה עד ליום ________________ועד בכלל .לאחר מועד זה תהיה
הערבות בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,

[שם וכתובת הבנק הערב]

עמוד 42
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח -1ג'
אישור קיום ביטוחים

תאריך________________ :
לכבוד
אוניברסיטת בר אילן
רח' רמת גן  ,1רמת גן
(להלן" :האוניברסיטה")
א.ג.נ,.
מבוטחנו( _____________________ :להלן" :חברת התחזוקה")
הנדון:
אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________
בין האוניברסיטה לבין חברת התחזוקה ,בעקבות מכרז  14/19למתן שירותי תחזוקה בקמפוס
צפת לאוניברסיטת בר-אילן (להלן" :השירותים")
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים
המפורטים להלן בגין פעילות חברת התחזוקה ,לרבות בגין השירותים לאוניברסיטה-:
ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של חברת התחזוקה על פי דיני מדינת ישראל
.1
בגבולות אחריות בסך של  $2,000,000למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
תאריך רטרואקטיבי( _________ :שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים).
תקופת גילוי 12 :חודשים ,שתחול במידה ולא נרכשה על ידי חברת התחזוקה פוליסה
אחרת המכסה אותה חבות.
הביטוח כאמור הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת לעניין אחריותה למעשי
ו/או מחדלי חברת התחזוקה ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת .ואולם ,מובהר כי הפוליסה
אינה מכסה את אחריותה המקצועית של האוניברסיטה כלפי חברת התחזוקה.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,בגבולות אחריות בסך של  $1,000,000למקרה ובמצטבר
.2
לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת לעניין אחריותה למעשי ו/או
מחדלי חברת התחזוקה ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
ביטוח אחריות מעבידים ,בגבולות אחריות של  $1,000,000לתובע ,למקרה ובמצטבר
.3
לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח הורחב לשפות את האוניברסיטה היה ותיחשב למעבידה של מי מעובדי חברת
התחזוקה או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות חברת התחזוקה
כלפי מי מעובדיה.
כללי לכל הפוליסות
 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות" ביט "התקפות במועד
התחלת הביטוח למעט ביטוח אחריות מקצועית.
" האוניברסיטה" לצורך הביטוחים דלעיל ו/או אישור זה הינו אוניברסיטת בר אילן לרבות
חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו\או כל מי מטעמה .
 הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על
חברת התחזוקה בלבד ,ובשום מקרה לא על האוניברסיטה.
 הפרת תנאי הפוליסות על ידי חברת התחזוקה בתום לב לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על פי
הפוליסות.
עמוד 43
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

 הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי
האוניברסיטה ו/או לטובתה ,ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף
ביטוחי האוניברסיטה.
 הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,אלא
בהודעה מראש של  60יום לאוניברסיטה ,בכתב ,בדואר רשום ,בהתאם לכתובת הרשומה
לעיל.
אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן ,עד כמה שלא שונו על פי
האמור באישור זה.

חותמת המבטח

שם החותם

חתימת המבטח

עמוד 44
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תפקיד החותם

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  - 4הצעת המציע

מכרז 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

חוברת ההצעה

עמוד 45
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

הנדון  :מכרז למכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת
לכבוד
אוניברסיטת בר  -אילן
רמת  -גן
א.נ,.
אנו ,חברת
למכרז שבנדון.

מתכבדים להגיש את הצעתנו

מספר מזהה

(יש להגיש ב 2-עותקים כולל כתב כמויות ממולא)
הנחיות לממלא ההצעה
 .1באפשרות המציע למלא את חוברת ההצעה באופן ממוחשב או באופן ידני.
 .2יש למלא את החוברת באופן קריא ולהגישה כחלק מההצעה למכרז.
 .1בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה ,יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט
המצופה מהמציע.
 .4בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה למכרז ,רשאי המציע להוסיף דף מצולם של הטבלה
המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף .הדף המצולם יוצמד לטופס ההצעה במקום שבו
מפורטת הטבלה.
 .1בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.
 .6על המציע לצרף לחוברת ההצעה את כל המסמכים ,האישורים והמפרטים הנדרשים במכרז.
 .7למציע מומלץ להציג יכולות גבוהות מהמוגדר בתנאי הסף.
 .2על המציע לוודא כי נוסח ערבות ההצעה המוגש עומד בכל הדרישות המפורטות בכתב המכרז.
 .9המציע ימלא את הצעת המחיר בקובץ אקסל נפרד .על המציע למלא את כל התאים בטבלאות
התמחור .אי מילוי תא בהצעה ייחשב כמחיר "."0
האוניברסיטה תהיה רשאית לפסול הצעה בה לא ימולאו כל הסעיפים ,או שהמחיר בסעיף מסוים
לא יעמוד בתנאי החוק (הפרשות סוציאליות שונות).
 .10המכרז הינו מכרז דו-שלבי .על המציע להכניס את הצעת המחיר ( 2עותקים ומדיה ממוחשבת)
למעטפה נפרדת מהמעטפה הראשית ("תנאי סף ואיכות) ,הכל בהתאם לסעיף  19.1במכרז.
 .11הסעיפים הבאים בהצעתי מהווים סוד מסחרי _________________ בנימוק:
ידוע לי שבמקרה ואבקש לממש את זכות העיון לא אוכל לעיין בסעיפים שהגדרתי כחסויים.
ידוע לי כי בסמכות ועדת המכרזים לאשר עיון גם בסעיפים שציינתי כחסויים ,על פי שיקול דעתה.
כמו כן ,ידוע לי כי הצעת המחיר אינה חסויה.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

עמוד 46
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

.1

פרטים על הגוף המציע
א .שם המציע
ב .המס' המזהה (מספר חברה ,מס' עמותה)
ג .סוג התארגנות (חברה ,עמותה)
ד .תאריך התארגנות
ה .שמות הבעלים (במקרה של חברה ,שותפות) :

ו .שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם:

ז .שם המנהל הכללי
ח .שם איש הקשר למכרז זה
ט .מען המציע (כולל מיקוד)
י .טלפונים
יא .כתובת דואר אלקטרוני

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

עמוד 47
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

.2

ניסיון המציע בעבודות דומות
על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות שהיה אחראי להן עבור כל אחד מהנושאים המוזכרים
בדרישות הסף :שמות הלקוחות ,תיאור העבודה ,מועדי הביצוע והיקף.
למציע מומלץ להציג ניסיון רב מהנדרש בדרישות הסף.
ניסיון של  1השנים האחרונות ( 60חודשים) המסתיימות במועד פרסום המכרז (להלן
2.1
"התקופה הקובעת") בניהול ,תפעול ואחזקת מבנים ומערכות בהתאם לדרישות הבאות:
פעילות אחזקה של מבנה ציבור אחד לפחות ,כולל מערכות אלקטרו-מכאניות
2.1.1
תואמות למערכות המוצגות במכרז ,באיזור צפון (חיפה וצפונה).
שטח האתר לפחות  10,000מ"ר במשך התקופה הקובעת לפחות.
2.1.2
ניסיון במתן שירותי אחזקה במעבדות ו/או בחדרי ניתוח ו/או חדרים נקיים באתר
2.1.1
אחד (אתר :מבנה או צבר מבנים בשטח מוגדר) ,ששטחם לפחות  2,000מ"ר
במשך התקופה הקובעת לפחות

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

1
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום

שטח האתר:

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים

מ"ר






מערכות:
גנרטורים מע' מיזוג ואיוורור מעליות מנדפים מתח נמוך מאוד
שירותים  :תחזוקה  ניקיון  אבטחה  גינון  ניהול קבלנים
תיאור הפעילות:

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

2
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום

שטח האתר:

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים

מ"ר






מערכות:
גנרטורים מע' מיזוג ואיוורור מעליות מנדפים מתח נמוך מאוד
שירותים  :תחזוקה  ניקיון  אבטחה  גינון  ניהול קבלנים
תיאור הפעילות:

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

עמוד 48
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

3
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום

שטח האתר:

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים

מ"ר






מערכות:
גנרטורים מע' מיזוג ואיוורור מעליות מנדפים מתח נמוך מאוד
שירותים  :תחזוקה  ניקיון  אבטחה  גינון  ניהול קבלנים
תיאור הפעילות:

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

4
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום

שטח האתר:

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים

מ"ר






מערכות:
גנרטורים מע' מיזוג ואיוורור מעליות מנדפים מתח נמוך מאוד
שירותים  :תחזוקה  ניקיון  אבטחה  גינון  ניהול קבלנים
תיאור הפעילות:

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

5
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום

שטח האתר:

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים

מ"ר






מערכות:
גנרטורים מע' מיזוג ואיוורור מעליות מנדפים מתח נמוך מאוד
שירותים  :תחזוקה  ניקיון  אבטחה  גינון  ניהול קבלנים
תיאור הפעילות:

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
עמוד 49

חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

6
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום

שטח האתר:

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים

מ"ר






מערכות:
גנרטורים מע' מיזוג ואיוורור מעליות מנדפים מתח נמוך מאוד
שירותים  :תחזוקה  ניקיון  אבטחה  גינון  ניהול קבלנים
תיאור הפעילות:

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

7
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום

שטח האתר:

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים

מ"ר






מערכות:
גנרטורים מע' מיזוג ואיוורור מעליות מנדפים מתח נמוך מאוד
שירותים  :תחזוקה  ניקיון  אבטחה  גינון  ניהול קבלנים
תיאור הפעילות:

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

8
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום

שטח האתר:

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים

מ"ר






מערכות:
גנרטורים מע' מיזוג ואיוורור מעליות מנדפים מתח נמוך מאוד
שירותים  :תחזוקה  ניקיון  אבטחה  גינון  ניהול קבלנים
תיאור הפעילות:

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

באפשרות המציע למלא טבלאות נוספות במבנה זהה
תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
עמוד 50

חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

2.2

ניסיון באספקת שירותי ניקיון בהתאם לתנאים הבאים:
 2.2.1השירותים ניתנו במשך  1השנים האחרונות ( 60חודשים) המסתיימות
במועד פרסום המכרז.
 2.2.2השירותים ניתנו ב 1-אתרים ציבוריים  /עסקיים לפחות.
אתר ציבורי  /עסקי :מבנה או צבר מבנים באתר מוגדר שמשמשים למטרות
הבאות :מוסד להשכלה גבוהה ,בית חולים ,בניין משרדים ,בניין מרפאות
וכדומה.
 2.2.1שטחו של כל אחד מהאתרים בהם סופקו שירותי הניקיון עומד על 10,000
מ " ר.
 2.2.4לפחות באחד האתרים ניתנו השירותים גם לשטחים הפנימיים של הדיירים.
 2.2.1מתוך האתרים המוצגים בסעיף זה ,לפחות אתר אחד ממוקם באיזור הצפון
(מחיפה וצפונה).

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

טלפון סלולרי

1
פרטי האתר:
איזור בארץ:

שטח (מ"ר)
 צפון

 מרכז  דרום


סוג אתר:
מוסד השכלה גבוהה
תיאור הפעילות:

שטח האתר:



בית חולים מרפאות

מ"ר

מעבדות

ח' ניתוח

ח' נקיים


אחר
היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

2
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום


סוג אתר:
מוסד השכלה גבוהה
תיאור הפעילות:

שטח האתר:



בית חולים מרפאות

מ"ר

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים


אחר
היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

תאריך
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

3
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום


סוג אתר:
מוסד השכלה גבוהה
תיאור הפעילות:

שטח האתר:



בית חולים מרפאות

מ"ר

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים


אחר
היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

4
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום


סוג אתר:
מוסד השכלה גבוהה
תיאור הפעילות:

שטח האתר:



בית חולים מרפאות

מ"ר

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים


אחר
היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

5
פרטי האתר:
איזור בארץ:

 צפון

 מרכז  דרום


סוג אתר:
מוסד השכלה גבוהה
תיאור הפעילות:

שטח האתר:



בית חולים מרפאות

מ"ר

שטח (מ"ר)
מעבדות ח' ניתוח ח' נקיים


אחר
היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

באפשרות המציע למלא טבלאות נוספות במבנה זהה
תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

2.1

ניסיון באספקת שירותי אבטחה בהתאם לתנאים הבאים:
 2.1.1השירותים ניתנו במשך  1השנים האחרונות ( 60חודשים) המסתיימות
במועד פרסום המכרז.
 2.1.2השירותים ניתנו ל 1-לקוחות לפחות ,בהיקף שלא פחת מ ₪ 100,000-עם כל
אחד מהלקוחות ,בכל שנת התקשרות.
 2.1.1השירותים כללו אבטחה באמצעות מאבטחים חמושים בוגרי קורס הכשרה
מונחה משטרת ישראל.
 2.1.4לפחות לקוח א חד ממקבלי שירותי האבטחה המוצגים ממוקם באיזור
הצפון (חיפה וצפונה).

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

1
מספר מאבטחים:
 צפון
איזור האתר:
תיאור הפעילות:

 מרכז

מוקד:
 דרום

 כן

 לא

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

2
מספר מאבטחים:
 צפון
איזור האתר:
תיאור הפעילות:

 מרכז

מוקד:
 דרום

 כן

 לא

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

3
מספר מאבטחים:
 צפון
איזור האתר:
תיאור הפעילות:

 מרכז

מוקד:
 דרום

 כן

 לא

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

4
מספר מאבטחים:
 צפון
איזור האתר:
תיאור הפעילות:

 מרכז

מוקד:
 דרום

 כן

 לא

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

5
מספר מאבטחים:
 צפון
איזור האתר:
תיאור הפעילות:

 מרכז

מוקד:
 דרום

 כן

 לא

היקף התקשרות לשנה
6/17 – 7/16
6/18 – 7/17
6/19 – 7/18

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

2.4

ניסיון באספקת שירותי גינון בהתאם לתנאים הבאים:

2.4.1
2.4.2
2.4.1

השירותים ניתנו במשך שנתיים מלאות במהלך  1השנים האחרונות (60
חודשים) המסתיימות במועד פרסום המכרז
השירותים ניתנו ל 1-לקוחות לפחות.
השטח המטופל עבור כל לקוח הינו  1דונם לפחות ,המורכב ממדשאות,
צמחייה עונתית ,עצים ושיחים.

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

1
שטח מטופל:
סוג השטח  :מדשאות  צמחיה עונתית  עצים ושיחים
תיאור הפעילות:

 צמחיית פנים

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

2
שטח מטופל:
סוג השטח  :מדשאות  צמחיה עונתית  עצים ושיחים
תיאור הפעילות:

 צמחיית פנים

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

3
שטח מטופל:
סוג השטח  :מדשאות  צמחיה עונתית  עצים ושיחים
תיאור הפעילות:

תאריך

 צמחיית פנים

שם מלא של החותם בשם המציע
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

2.1

ניסיון באספקת שירותי הדברה בהתאם לתנאים הבאים:

2.1.1
2.1.2

השירותים ניתנו ללקוח אחד לפחות.
השירות ניתן במשך  1שנים לפחות במהלך  1השנים האחרונות המסתיימות
במועד פרסום המכרז.

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

1
תיאור הפעילות:

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

2
תיאור הפעילות:

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

3
תיאור הפעילות:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

2.6

ניסיון בהפעלת מוקד ביטחון "בבית הלקוח":

תנאי איכות- 2.6.1השירותים ניתנו "בבית הלקוח" 24 ,שעות ביממה.
 2.6.2השירות ניתן במשך  1השנים המסתיימות במועד פרסום המכרז.
שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

1
תיאור הפעילות:

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

2
תיאור הפעילות:

שם הלקוח/החברה_______________________________ :
טלפון קווי
תפקיד
איש הקשר

טלפון סלולרי

תאריכי ההפעלה
(מ _:עד)_:

3
תיאור הפעילות:

תאריך
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

.1

אמצעי המציע וחוסנו הכלכלי
על המציע להציג את האמצעים המיועדים לביצוע הפרוייקט:
סניף שירות פעיל בתחום הניקיון
1.1
כתובת

1.1.1

1.2

מספר עובדי ניקיון שמועסקים בסניף
הסניף המוצג לעיל מעסיק ________ עובדי ניקיון ברציפות במשך  12החודשים
האחרונים לפחות.

סניף שירות פעיל בתחום האבטחה
כתובת

1.2.1
1.2.2

1.1

שטח (מ"ר)

בעלות או שכירות

הייעוד במכרז זה

שטח (מ"ר)

בעלות או שכירות

הייעוד במכרז זה

מספר מאבטחים שמועסקים בסניף
הסניף המוצג לעיל מעסיק ________ מאבטחים ברציפות במשך  12החודשים
האחרונים לפחות.
אישורים להחזקת כלי ירייה ומחסן נשק
להצעה מצורפים רישיון עסק ואישור מיוחד להחזקת כלי ירייה בחברת אבטחה.

מחזור עסקים של המציע
מחזור עסקים בניהול ,תפעול ואחזקת מבנים ומערכות
1.1.1
מחזור שנתי בביצוע אחזקה של יותר מ 10 -מיליון  ₪לפני מע"מ בכל אחת
מ 1-השנים  2016עד 2012
מחזור עסקים בשירותי ניקיון
1.1.2
מחזור שנתי במתן שירותי ניקיון של יותר מ 1 -מיליון  ₪בכל אחת מ 1-השנים
 2016עד  2012לפני מע"מ
מחזור עסקים בשירותי אבטחה
1.1.1
מחזור שנתי במתן שירותי אבטחה של יותר מ 1 -מיליון  ₪לפני מע"מ בכל אחת
מ 1-השנים  2016עד 2012
מחזור עסקים בשירותי גינון
1.1.4
מחזור שנתי במתן שירותי גינון של יותר מ ₪ 210,000 -לפני מע"מ בכל אחת
מ 1-השנים  2016עד 2012
מחזור עסקים בשירותי הדברה
1.1.1
מחזור שנתי במתן שירותי הדברה של יותר מ ₪ 110,000 -לפני מע"מ בכל אחת מ-
 1השנים  2016עד 2012
להצעה מצורף אישור רו"ח ,בהתאם לנוסח המפורט.

תאריך
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חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

מסמכים נדרשים מהמציע

ערבות הצעה בהתאם לתנאי המכרז
אישור ניכוי מס במקור – עבור המציע וקבלני המשנה המוצגים
אישור תקף על ניהול פנקסים וחשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ – עבור המציע וקבלני
המשנה המוצגים
אישור חתום ע"י רואה חשבון או עורך דין על בעלי זכות החתימה של התאגיד ,הרשאים לחייב
אותו
אישורי רישום תאגיד – עבור המציע וקבלני המשנה המוצגים (ככל שהם תאגיד על פי חוק)
אישור מחזור עסקים מטעם רו"ח בשירות המציע – נוסח מצורף (-3א) עבור המציע וקבלני המשנה
המוצגים
תצהירים בהתאם לתקנה  10לחוק חובת המכרזים – נוסח מצורף (-3ב) ,עבור המציע וקבלני
האבטחה והניקיון
תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים – נוסח מצורף (-4ג(-43 ,)1ג( ,))2עבור המציע וקבלני
האבטחה והניקיון
אישור מיוחד להחזקת כלי ירייה בחברת אבטחה בהתאם לחוק כלי ירייה התש"ט ,1949-ובהתאם
להיקפי כלי הירייה הנדרשים במכרז
רישיון קבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996-עבור כל
גורם המחויב על פי חוק

עמוד 59
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח -4א'()1
אישור מחזור עסקים
מחזור עסקים בניהול ,תפעול ואחזקת מבנים ומערכות
תאריך_______________:
לכבוד:
חברת ______________
הנדון :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום 11.12.2012
בוקרו על ידי משרדנו.

ג.

חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
 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
2012

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

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

עמוד 60
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח -4א'()2
אישור מחזור עסקים
מחזור עסקים בשירותי ניקיון
תאריך_______________:
לכבוד:
חברת ______________
הנדון :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום 11.12.2012
בוקרו על ידי משרדנו.

ג.

חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
 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
2012

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

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

עמוד 61
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח -4א'()1
אישור מחזור עסקים
מחזור עסקים בשירותי אבטחה
תאריך_______________:
לכבוד:
חברת ______________
הנדון :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום 11.12.2012
בוקרו על ידי משרדנו.

ג.

חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
 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
2012

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

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

עמוד 62
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח -4א'()4
אישור מחזור עסקים
מחזור עסקים בשירותי גינון
תאריך_______________:
לכבוד:
חברת ______________
הנדון :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום 11.12.2012
בוקרו על ידי משרדנו.

ג.

חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
 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
2012

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

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

עמוד 63
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח -4א'()1
אישור מחזור עסקים
מחזור עסקים בשירותי הדברה
תאריך_______________:
לכבוד:
חברת ______________
הנדון :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום 11.12.2012
בוקרו על ידי משרדנו.

ג.

חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום  ,11.12.2016ליום  11.12.2017וליום
11.12.2012
 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
2012

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

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

עמוד 64
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  – 4ב'  -תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים בהתאם לתקנות חובת המכרזים תקנה 10
למילוי על ידי המציע
לכבוד
אוניברסיטת בר אילן
אני הח"מ ___________________ מרח' _______________ת.ז ______________  ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר /ה
כלהלן:
(להלן" :המציע") ואני מכהן /ת כ _______________ ואני
אני נציג /ת חב'
מוסמך /ת להצהיר ולהתחייב מטעם המציע כי:
 .1בשלוש השנים שלפני המועד להגשת הצעות במכרז המציע או בעלי שליטה* בו לא הורשעו בשל הפרת
דיני עבודה ,לרבות בשל הפרת כל חיקוק ,צו הרחבה או הסכם קיבוצי.
או
בשלוש השנים האחרונות המציע ,ו/או בעלי שליטה* בו הורשעו בשל הפרת דיני עבודה ,לרבות בשל
הפרת כל חיקוק ,צו הרחבה או הסכם קיבוצי.
ואלו הן ההרשעות בהן הורשע המציע ו/או בעל שליטה בו בתקופה הנ"ל:
____________________
 .2בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע או מי מבעלי השליטה* בו לא נקנסו על
ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות
בשל הפרת דיני העבודה.
או
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע או מי מבעלי השליטה* בו נקנסו על ידי
מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות בשל
הפרת דיני העבודה.
ואלו הן הקנסות בהם נקנס המציע ו/או בעל שליטה בו בתקופה הנ"ל____________________ :
המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או
העדרם.
* "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1921-
 .3המציע מצהיר בזאת כי הוא מקיים ומתחייב להמשיך לקיים בכל תקופת החוזה את כל חובותיו
בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על
המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם האוניברסיטה.
תאריך

שם פרטי ומשפחה

תעודת זהות

תפקיד

כתובת

חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.
כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.
חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

עמוד 65
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  – 4ב'  -תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים בהתאם לתקנות חובת המכרזים תקנה 10
למילוי על ידי קבלן שירותי הניקיון
לכבוד
אוניברסיטת בר אילן
אני הח"מ ___________________ מרח' _______________ת.ז ______________  ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר /ה
כלהלן:
(להלן" :המציע") ואני מכהן /ת כ _______________ ואני
אני נציג /ת חב'
מוסמך /ת להצהיר ולהתחייב מטעם המציע כי:
 .1בשלוש השנים שלפני המועד להגשת הצעות במכרז המציע או בעלי שליטה* בו לא הורשעו בשל הפרת
דיני עבודה ,לרבות בשל הפרת כל חיקוק ,צו הרחבה או הסכם קיבוצי.
או
בשלוש השנים האחרונות המציע ,ו/או בעלי שליטה* בו הורשעו בשל הפרת דיני עבודה ,לרבות בשל
הפרת כל חיקוק ,צו הרחבה או הסכם קיבוצי.
ואלו הן ההרשעות בהן הורשע המציע ו/או בעל שליטה בו בתקופה הנ"ל:
____________________
 .2בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע או מי מבעלי השליטה* בו לא נקנסו על
ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות
בשל הפרת דיני העבודה.
או
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע או מי מבעלי השליטה* בו נקנסו על ידי
מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות בשל
הפרת דיני העבודה.
ואלו הן הקנסות בהם נקנס המציע ו/או בעל שליטה בו בתקופה הנ"ל____________________ :
המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או
העדרם.
* "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1921-
 .3המציע מצהיר בזאת כי הוא מקיים ומתחייב להמשיך לקיים בכל תקופת החוזה את כל חובותיו
בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על
המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם האוניברסיטה.
תאריך

שם פרטי ומשפחה

תעודת זהות

תפקיד

כתובת

חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.
כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.
חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

עמוד 66
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  – 4ב'  -תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים בהתאם לתקנות חובת המכרזים תקנה 10
למילוי על ידי קבלן שירותי האבטחה
לכבוד
אוניברסיטת בר אילן
אני הח"מ ___________________ מרח' _______________ת.ז ______________  ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר /ה
כלהלן:
(להלן" :המציע") ואני מכהן /ת כ _______________ ואני
אני נציג /ת חב'
מוסמך /ת להצהיר ולהתחייב מטעם המציע כי:
 .1בשלוש השנים שלפני המועד להגשת הצעות במכרז המציע או בעלי שליטה* בו לא הורשעו בשל הפרת
דיני עבודה ,לרבות בשל הפרת כל חיקוק ,צו הרחבה או הסכם קיבוצי.
או
בשלוש השנים האחרונות המציע ,ו/או בעלי שליטה* בו הורשעו בשל הפרת דיני עבודה ,לרבות בשל
הפרת כל חיקוק ,צו הרחבה או הסכם קיבוצי.
ואלו הן ההרשעות בהן הורשע המציע ו/או בעל שליטה בו בתקופה הנ"ל:
____________________
 .2בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע או מי מבעלי השליטה* בו לא נקנסו על
ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות
בשל הפרת דיני העבודה.
או
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע או מי מבעלי השליטה* בו נקנסו על ידי
מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות בשל
הפרת דיני העבודה.
ואלו הן הקנסות בהם נקנס המציע ו/או בעל שליטה בו בתקופה הנ"ל____________________ :
המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או
העדרם.
* "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1921-
 .3המציע מצהיר בזאת כי הוא מקיים ומתחייב להמשיך לקיים בכל תקופת החוזה את כל חובותיו
בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על
המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם האוניברסיטה.
תאריך

שם פרטי ומשפחה

תעודת זהות

תפקיד

כתובת

חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.
כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.
חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

עמוד 67
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  4ג'()1
תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
למילוי על ידי המציע
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד]הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר-אילן שמספרו
( 16/17להלן" :המכרז").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו
הנני משמש/ת _______ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר במכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה"" ,עבירה"" ,הורשע" ו"-תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו . 1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה
וכי אני מבין/ה אותם.
הגוף הינו "תושב ישראל" .
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום 31
באוקטובר  ,2002לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א.1991-
או
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002לפי אחד
או יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987-חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א - 1991-אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת הצעות במכרז.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

עמוד 68
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  4ג'()2
תצהיר לפי סעיף 2ב( )1לחוק עסקאות גופים ציבוריים
למילוי על ידי המציע
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד]הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך התקשרות עם אוניברסיטת בר-אילן בהסכם למתן
שירותים (להלן" :ההסכם").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו
הנני משמש/ת _____________ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר עם האוניברסיטה בהסכם .אני
מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
הנני מצהיר כי –
( )1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק שוויון זכויות)
אינן חלות עלי (במקרה של יחיד)  /אינן חלות על הגוף (במקרה של תאגיד);
לחילופין
(( )2א) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עלי  /חלות על הגוף ,ואני/הגוף מקיים אותן;
(ב) במקרה שמועסקים  100עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף :אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) /
בשם הגוף (במקרה של תאגיד) על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה
כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
(ג) ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה (ב) לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב
כאמור באותה פסקת משנה – אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) /בשם הגוף (במקרה של
תאגיד) כי נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף ,ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות
הגוף לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;
(ד) אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי
בכתובת __________________________ בישוב _________  ,מר/גב' _____________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.

עו"ד

חותמת

עמוד 69
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  4ג'()1
תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
למילוי על ידי קבלן שירותי הניקיון
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר-אילן שמספרו
( 16/17להלן" :המכרז").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו
הנני משמש/ת _______ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר במכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה"" ,עבירה"" ,הורשע" ו"-תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה
וכי אני מבין/ה אותם.
הגוף הינו "תושב ישראל" .
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום 31
באוקטובר  ,2002לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א.1991-
או
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002לפי אחד
או יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987-חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א - 1991-אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת הצעות במכרז.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

עמוד 70
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  4ג'()2
תצהיר לפי סעיף 2ב( )1לחוק עסקאות גופים ציבוריים
למילוי על ידי קבלן שירותי הניקיון
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד]הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך התקשרות עם אוניברסיטת בר-אילן בהסכם למתן
שירותים (להלן" :ההסכם").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו
הנני משמש/ת _____________ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר עם האוניברסיטה בהסכם .אני
מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
הנני מצהיר כי –
( )1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק שוויון זכויות)
אינן חלות עלי (במקרה של יחיד)  /אינן חלות על הגוף (במקרה של תאגיד);
לחילופין
(( )2א) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עלי  /חלות על הגוף ,ואני/הגוף מקיים אותן;
(ב) במקרה שמועסקים  100עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף :אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) /
בשם הגוף (במקרה של תאגיד) על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה
כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
(ג) ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה (ב) לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב
כאמור באותה פסקת משנה – אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) /בשם הגוף (במקרה של
תאגיד) כי נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף ,ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות
הגוף לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;
(ד) אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי
בכתובת __________________________ בישוב _________  ,מר/גב' _____________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.

עו"ד

חותמת

עמוד 71
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  4ג'()1
תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
למילוי על ידי קבלן שירותי האבטחה
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר-אילן שמספרו
( 16/17להלן" :המכרז").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו
הנני משמש/ת _______ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר במכרז .אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה"" ,עבירה"" ,הורשע" ו"-תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה
וכי אני מבין/ה אותם.
הגוף הינו "תושב ישראל" .
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום 31
באוקטובר  ,2002לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א.1991-
או
הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002לפי אחד
או יותר מהחוקים הבאים :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987-חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א - 1991-אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת הצעות במכרז.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

עמוד 72
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  4ג'()2
תצהיר לפי סעיף 2ב( )1לחוק עסקאות גופים ציבוריים
למילוי על ידי קבלן שירותי האבטחה
אני הח"מ _____________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
[במקרה של יחיד]הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך התקשרות עם אוניברסיטת בר-אילן בהסכם למתן
שירותים (להלן" :ההסכם").
[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו
הנני משמש/ת _____________ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר עם האוניברסיטה בהסכם .אני
מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
הנני מצהיר כי –
( )1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק שוויון זכויות)
אינן חלות עלי (במקרה של יחיד)  /אינן חלות על הגוף (במקרה של תאגיד);
לחילופין
(( )2א) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עלי  /חלות על הגוף ,ואני/הגוף מקיים אותן;
(ב) במקרה שמועסקים  100עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף :אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) /
בשם הגוף (במקרה של תאגיד) על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה
כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
(ג) ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה (ב) לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב
כאמור באותה פסקת משנה – אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) /בשם הגוף (במקרה של
תאגיד) כי נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף ,ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות
הגוף לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;
(ד) אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

[שם וחתימה]
אישור
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי
בכתובת __________________________ בישוב _________  ,מר/גב' _____________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.

עו"ד

חותמת

עמוד 73
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  4ד' למכרז – הצהרה בדבר קיום  /אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים
אחרים לאוניברסיטה
נוסח לתאגיד:
אני ,________ ,מ.ז ,____________.מצהיר בזה מטעם המציע ובשמו ,כי למיטב ידיעתי המציע ,בעלי
מניות בו (אם הוא חברה) ,שותפיו (אם הוא שותפות) ,בעל שליטה בו ,נושא משרה בו ,או כל אדם או
תאגיד הקשור אליו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות חברה בת ,חברה אם ,חברה אחות :קשורים  /אינם
קשורים (נא למחוק את המיותר) בקשר עסקי ,קשר 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.
המציע יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור .במקרה כזה
יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והמציע יפעל בהתאם להחלטתה.
הצהרה והתחייבות זו תהיה תקפה ותחייב את המציע בהליכי המכרז ,וככל שיזכה בו ,וגם במהלך
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 מהתחייבויותיו
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
אודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים כאמור .במקרה כזה יוכרע
הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה תחייב אותי.
הצהרה והתחייבות זו תהיה תקפה ותחייב אותי בהליכי המכרז ,וככל שאזכה בו ,גם במהלך ההתקשרות
החוזית.
פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה (במידה וישנם):
שם החברה

ח.פ.

מקבל השירות
באוניברסיטה

תיאור הפעילות
המבוצעת

נכון למועד הצהרה זו המציע נותן שירותים לגופים אקדמיים ומוסדות לימוד על תיכוניים המפורטים
להלן:
תיאור השירותים המסופקים

שם הלקוח

תק' ההתקשרות

.1
.2
.3

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
עמוד 74

חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת המציע

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח  – 4ה' – תצהיר על נכונות ושלמות הנתונים בהצעה והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז
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:
.1

הניסיון המפורט בטבלה בסעיף ( 2.1אחזקה) הינו ניסיון של המציע עצמו.

.2

הניסיון המפורט בטבלה בסעיף ( 2.2ניקיון) הינו ניסיון של החברה:

.1

הניסיון המפורט בטבלה בסעיף ( 2.1אבטחה) הינו ניסיון של החברה:

.4

הניסיון המפורט בטבלה בסעיף ( 2.4גינון) הינו ניסיון של החברה:

.1
.6

הניסיון המפורט בטבלה בסעיף ( 2.1הדברה) הינו ניסיון של החברה:
כוח האדם המוצג בסעיף  1בחוברת ההצעה מועסק על ידי המציע או קבלני המשנה בכל אחד
מהתחומים ישירות ,ועבורו מופרשות כל הזכויות הנדרשות בחוק.
המציע וכל אחד מקבלני המשנה הכלולים בהצעה מחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים
לביצוע הפעילות הנדרשת ,ואחראי לעדכנם במועד.
המציע יגייס היקף כוח האדם הנדרש לביצוע הפעילות הנדרשת בהתאם ללוחות הזמנים שיידרשו
על ידי האוניברסיטה.

.7
.2

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם וחתימה

אישור
אני הח"מ ,____________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
__________________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז / _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.
כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

עמוד 75
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

תאריך

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח -4ו'()1
אישור רואה חשבון על עמידת ההצעה בתקנות החוק להגברת האכיפה
ימולא עבור המציע
לכבוד:
אוניברסיטת בר-אילן
שלום רב,
הנדון :אישור עמידת הצעת המחיר בתנאי אי הפסדיות
משמש כרואה החשבון של המציע החל מ:

אני,

.

לאחר בחינת תחשיבי המציע מאשר את הסעיפים הבאים:

א

הצעת המחיר של המציע עומדת בתנאי כל דין ,הסכמים קיבוציים ,צווי הרחבה וכל הוראה אחרת
הכלולה בתחומים הנדרשים בהסכם.

ב
ג

משקללת את הוצאות המציע האמיתיות לביצוע השירותים.
ההצעה אינה הפסדית.

תאריך

שם מלא של רואה החשבון

עמוד 76
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת רואה החשבון

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח -4ו'()2
אישור רואה חשבון על עמידת ההצעה בתקנות החוק להגברת האכיפה
ימולא עבור כל קבלן משנה שישמש לביצוע הפעילויות המוגדרות במפרטים
לכבוד:
______________
שלום רב,
הנדון :אישור עמידת הצעת המחיר בתנאי אי הפסדיות
משמש כרואה החשבון של חברת

אני,

החל מ:

לאחר בחינת תחשיבי המציע מאשר את הסעיפים הבאים:

א

הצעת המחיר של החברה עומדת בתנאי כל דין ,הסכמים קיבוציים ,צווי הרחבה וכל הוראה אחרת
הכלולה בתחומים הנדרשים בהסכם.

ב
ג

משקללת את הוצאות החברה האמיתיות לביצוע השירותים.
ההצעה אינה הפסדית.

תאריך

שם מלא של רואה החשבון

עמוד 77
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת רואה החשבון

.

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח -4ז'()1
התחייבות קבלן משנה
ימולא עבור כל קבלן משנה שישמש לביצוע הפעילויות המוגדרות במפרטים
לכבוד:
______________
שלום רב,
הנדון :התחייבות למילוי השירותים הנדרשים מקבלן השירות

כקבלן משנה עבור
הח"מ מיועד לתת שירותים בתחום
 .1אני
(להלן :המציע) בהתאם למכרז  14/19למתן שירותי תחזוקה בקמפוס
הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת.
 .2אני מאשר כי קראתי את מסמכי המכרז ומודע להתחייבויות נותן השירות .
 .3אני מתחייב כי כל התחייבויות המציע כקבלן כוח אדם ,יחולו עלי באופן ישיר ,וכי לאוניברסיטה
תהיה זכות אכיפה ופי קוח ישירות כלפי .כל זאת ,בלי שיהיה בדבר בכדי ליצור יחסים חוזיים בין
האוניברסיטה לביני.
 .4אני מתחייב כי אשתף פעולה באופן מלא ושקוף עם כל גורם מטעם האוניברסיטה ,כי אספק תיעוד
ואסמכתאות ככל שאידרש ,והכל בדרישה ראשונה מצד האוניברסיטה.

תאריך

שם מלא של רואה החשבון
עמוד 78
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימה וחותמת רואה החשבון

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי
מכרז מס' 14/19
מכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה בצפת

נספח 1
פרטי המציע לרישום השתתפות במפגש מציעים
לכבוד:
אוניברסיטת בר אילן
הנדון :השתתפות במפגש מציעים במסגרת הליכי מכרז  14/19למכרז תחזוקה – מתחם בי"ס לרפואה
בצפת
נבקש לאשר את השתתפותנו במפגש שיתקיים באוניברסיטה.

נא למלא את הטופס בכתב ברור ,ולחתום למטה
א .שם החברה
ב .מספר מזהה (ח.פ).

ג.

שמות בעלי החברה

ד .פרטי מורשי חתימה

ה .שם איש הקשר בחברה
(לצורך טיפול במכרז)
ו.

מען החברה (כולל מיקוד)

ז.

טלפון קווי  /נייד
@

ח .כתובת דואר אלקטרוני

תאריך

שם מלא של נציג החברה

עמוד 79
חתימה וחותמת מורשה חתימה:

חתימת נציג החברה

