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ו' אדר ב ,תשפ"בד' אדר ב ,תשפ"ב
 9מרץ 72022 ,מרץ2022 ,

הנדון :מכרז פומבי מספר  01/2022להפקת מושבי חבר נאמנים וטקסי הענקת תארים
למוסמכי ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב-יפו
המכללה האקדמית תל אביב – יפו (להלן" :המכללה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להפקת
מושבי חבר הנאמנים ולהפקת טקסי הענקת תארים למוסמכי ובוגרי המכללה וטקסים נוספים במידת
הצורך (להלן" :השירותים") בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי מכרז זה בכלל
(להלן" :מסמכי המכרז") ובהתאם להוראות ההסכם המצורף על נספחיו (להלן" :ההסכם").
 .1מילוי פרטי ההצעה:
 .1.1המכרז הינו מכרז פומבי בהתאם לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה
גבוהה) ,תש"ע( 2010-להלן" :תקנות חובת המכרזים").
 .1.2על המציע לחתום את חתימתו המלאה (חתימה  +חותמת) בהצהרה שבשולי הזמנה זו.
 .1.3על המציע להשלים בכתב את כל פרטיו במבוא להסכם ולחתום במקום המיועד לכך (חתימה
 +חותמת) (הסכם התקשרות -נספח ג').
 .1.4על המציע למלא את הצהרת המציע ,נספח ב' למסמכי המכרז – "תצהיר המציע" תצהיר
המציע יאומת באמצעות עורך דין ,ולצרף פרופיל של המציע.
 .1.5במקומות המיועדים לכך תאומת חתימתו של המציע ותאושר על ידי עורך דין ,כמחייבת את
המציע.
 .1.6על המציע להשלים את פרטי העלות כמפורט בנספח א'+א' 1להסכם ההתקשרות "הצעת
מחיר".
 .1.7מסמכי המכרז המלאים ,בצירוף העדכונים וההשלמות שיעשו בהם ,ככל שייעשו ,מחייבים
את המציע ,וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו ,בין בגוף ההצעה ובין במסמך נפרד,
למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל ,עלולים להביא לפסילת ההצעה ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של ועדת המכרזים של המכללה (להלן" :ועדת המכרזים").
 .2הושמט.
 .3תיאור של השירותים מצוי בנספח ב' להסכם ההתקשרות ,המצורף למכרז זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.
 .4על המציע להגיש הצעות לכל השירותים המפורטים במסמכי המכרז לעיל ולהלן ,לרבות לכל
אחד מהפרטים הבאים :הצעה להפקה לוגיסטית ,תכנית בטיחות ,שירותי קייטרינג ,מופע או
אומן אורח וכו' כמפורט בפירוט התקציב של מושבי חבר הנאמנים וטקסי הענקת תארים המצ"ב
להסכם ההתקשרות כנספח א'+א.'1
 .5איש קשר:
המציע הזוכה ימנה איש קשר יחיד מטעמו מול המכללה אשר יהווה מנהל האירועים (להלן :
"איש הקשר").
תפקיד_________________
שם______________________ :
מספר טלפון נייד__________________ :
מספר הטלפון______________ :
דוא"ל___________________________________________ :
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 .6תנאים להשתתפות במכרז – תנאי סף:
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן ,באופן מצטבר ונכון
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז .עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות
במכרז .מציע אשר לא מתקיימים בו כל תנאי הסף לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל.
התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
.6.1
.6.2
.6.3

.6.4
.6.5

.6.6

.6.7
.6.8

.6.9
.6.10
.6.11

המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל שכתובתו ועיקר עסקיו בישראל;
על המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומת בכתב (נספח ה' למסמכי המכרז) בדבר קיום
חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי הרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים;
המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים"):
 6.3.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד כי המציע
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה
[נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו( 1975-להלן" :חוק המע"מ") ,או
שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח
למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ.
המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים ,ולא נמצא בעריכת הסדר
נושים (נספח ו' למסמכי המכרז);
מחזור כספי -למציע מחזור כספי שנתי של  2,000,000ש"ח 1לפחות בכל אחת מהשנים
 2018-20202019וכן בשנת  .2021על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר
היקף המחזור הכספי השנתי בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז.
המציע הינו בעל ניסיון מקצועי של לפחות חמש שנים במהלך שבע השנים האחרונות
( )2015-2021בהפקת טקסי תארים במוסדות להשכלה גבוהה או בהפקת טקסי חלוקת
תעודות עבור גופים ציבוריים או פרטיים ,וכן בעל ניסיון מקצועי בהפקת מושבי חבר
נאמנים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או אסיפה כללית ו/או ועידות גדולות בעמותות ו/או
בחברות ממשלתיות ו/או חברות ציבוריות ו/או עבור לקוחות פרטיים.
למציע ניסיון בהפקת לפחות חמישה ( )5אירועי הפנינג רבי משתתפים (מינימום 1500
משתתפים בכל אירוע) בשבע השנים האחרונות (.)2015-2021
למציע נסיון בהפקת לפחות  5אירועים עסקיים או כנסים אקדמיים שנערכו באופן מקוון
עם לפחות  1000משתתפים ובנוסף לפחות  5אירועים היברידיים ,כלומר אירוע שנערך
באופן פרונטלי משולב עם מקוון ,ללא תלות במספר המשתתפים .להוכחת האמור בסעיף
זה ,יש לצרף תכנייה/לו"ז האירוע שהופק ע"י המציע.
השתתפות בסיור מציעים ,כמפורט בסעיף  7להלן.
להוכחת האמור בתנאי ס'  6.6ו 6.7-ו 6.8 -לעיל על המציע לפרט בנספח ב' "הצהרת
המציע" את ניסיונו בהתאם לנדרש בסעיפים אלה ולפרט את שם הלקוח ,תחום התמחות,
איש קשר ותפקיד וטלפון ליצירת קשר.
המכללה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים,
בקשר להוכחת עמידתם בתנאי הסף ,לרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת
ההצעות למכרז ובלבד שיוכח כי המציע עמד בתנאי הסף בעת שהגיש את הצעתו למכרז.

 .7סיור המציעים
 7.1ההשתתפות המציעים בסיור המציעים הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.
 7.2המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע מועד סיור מציעים נוסף בהתאם
לצורך.
 7.3למען הסר ספק ,מובהר כי אין בכוחו של כל פרט ,נתון או הבהרה שיימסרו בעל פה,
לרבות ,אך לא רק ,במסגרת סיור המציעים ,כדי לשנות את תנאי המכרז .רצה עורך
המכרז לרבות ,אך לא רק ,במסגרת סיור המציעים או בעקבותיו לשנות ,לתקן ,להוסיף
או לגרוע על תנאי המכרז ,יעשה זאת בכתב ,בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור
ו/או יפרסם באתר האינטרנט ,על-פי שיקול דעתו.

 1ההיקף הכספי הקבוע בתנאי זה נקבע בהתחשב בתקציב להפקת האירועים המופיעים במכרז זה ולאור אפשרות
להפקת אירועים נוספים בהתאם לדרישת המכללה ,בהתאם להוראות ההסכם והמכרז.
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 7.4סיור המציעים יתקיים בקמפוס המכללה ,רחוב חבר הלאומים  ,10תל אביב-יפו,
בהתאם למועד המפורט בטבלת המועדים בסעיף .17
 7.5נקודת המפגש ליציאה לסיור המציעים תהיה בכניסה לבניין מספר ( 2ווסטון).
 .8פרסום המכרז
המכללה תפרסם את מסמכי המכרז בהתאם למופיע בטבלת המועדים בסעיף  17להלן באתר
האינטרנט של המכללה ( www.mta.ac.il/tendersלהלן "אתר האינטרנט").
 .9אישור קיום ביטוחים
בשלב הגשת ההצעות למכרז אין לצרף את אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח ,בנוסח
נספח ד'  +ד 1להסכם ההתקשרות ,ואולם באחריות המציעים לוודא כי יוכלו להעמיד את
הביטוחים כנדרש באישור ,ככל ויזכו במכרז .על המציעים להגיש שאלות הבהרה בכל הקשור
לנושא הביטוח במלואם לרבות לסעיפי הביטוח ולאישור עריכת הביטוח במסגרת הליך שאלות
ההבהרה .אישור ביטוח שיוגש על ידי הזוכה שיכלול שינויים שלא אושרו במהלך הליך שאלות
ההברה ייפסל .רק המציע שהצעתו תזכה במכרז זה ,ימציא לידי המכללה ,במעמד החתימה על
הסכם ההתקשרות ,אישור ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח מורשית וכן אישור על רכישת
פוליסת ביטוח כמפורט בהסכם ההתקשרות נספח ד' להסכם.
 .10שאלות הבהרה:
10.1

10.2
10.3

10.4
10.5

10.6

10.7
10.8

כל משתתף רשאי לפנות למכללה באמצעות דואר אלקטרוני (בלבד) ולשאול כל שאלה
ולבקש כל הבהרה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו .בקשות להבהרות
יש להפנות לאחראי הרכש במכללה ,גב' רחלי דה-ליאו (להלן" :אשת הקשר") במייל:
 racheli@mta.ac.ilבלבד ,זאת עד למועד הנקוב בטבלת המועדים בלבד .לא יתקבלו
שאלות הבהרה לאחר המועד האמור .באחריות המציע לוודא כי הפניה התקבלה במכללה.
למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות אל עובדי המכללה ו/או כל
גורם אחר במכרז למעט אשת הקשר.
שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל ועל גבי הטבלה המצורפת למסמכי
המכרז .אשת הקשר תאשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת הדוא"ל .באחריות המציע
לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור לא ניתן בתוך  24שעות ,יפעל לקבלת
אישור טלפוני לכך ששאלותיו התקבלו בשלמותן בידי אשת הקשר .המכללה אינה מחויבת
להשיב על שאלות מציעים שיישלחו לאחר המועד המבוקש.
בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו ,מס' העמוד ומס' הסעיף
הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת.
תשובות והבהרות בנוגע למכרז ,אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות,
יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת  .www.mta.ac.il/tendersהפרסום
באתר האינטרנט יחשב ,לכל עניין ודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים
במכרז ,ועל המשתתפים מוטלת החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט.
למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של פרט ,נתון או הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי לשנות
את תנאי המכרז .רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו ע"י המכללה
מחייבים את המכללה .המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוציא תיקונים והבהרות
מטעמה למסמכי המכרז גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה ,ועד למועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז ,בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות המציעים.
המציע יודיע לעורך המכרז בכתב על כל סתירה ,אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו ,אם
יתגלו על ידו עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה .יובהר כי משתתף לא יהיה רשאי
להעלות כל טענה בקשר למסמכי המכרז לאחר מועד זה ואם נמנע מלהעלותה במועד.
מסמך ההבהרות שיפורסם על ידי המכללה יצורף להצעת המציע חתום על ידי המציע
בחותמת וחתימה לפי העניין ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 .11אופן הגשת ההצעות
את הצעתו יגיש כל מציע בצורה ובאופן המפורטים להלן:
 11.1את הצעות המחיר יש לנקוב בשקלים חדשים .הצעת המחיר לא תכלול מע"מ.
 11.1.1כל מציע שיחליט להגיש הצעה יראו אותו כמסכים מראש לדרישות ולהנחיות
המפורטים במסמכי המכרז בכלל ובהתאם להוראות ההסכם המצורף על נספחיו
בפרט ,ולהחלטת המכללה בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה.
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11.2

11.3

11.4
11.5

11.6

11.7

11.8
11.9

 11.1.2על המציע לערוך ,על חשבונו ,את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע
הדרוש לו להבנת ההזמנה ,דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה .עם
הגשת ההצעה ,ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו,
וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ,ולא תישמע
מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה
של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או
שאינו מופיע בה .
למען הסר ספק מובהר בזה כי המכללה אינה מחויבת לקבלת השמטות ,שינויים או
תוספות למסמכי המכרז .במקרים של השמטות ,שינויים או תוספות למסמכי המכרז
תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את ההצעה או להתעלם מההשמטה ו/או שינוי ו/או
תוספת ,והנוסח שיחייב את המציע יהיה נוסח מסמכי המכרז.
להצעה יש לצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז .לעניין זה ,ראו
טבלת בדיקת מסמכים (צ'ק ליסט) מצורפת בסוף מסמכי המכרז ,המצורפת למען הנוחות
בלבד ומבלי לגרוע מאחריות המציע לצירוף מלוא האישורים והמסמכים הנדרשים ע"פ
המכרז.
ההצעה תוגש על גבי מסמכי ההצעה בלבד ובצירוף המסמכים שנדרש לצרפם על-פי מסמכי
המכרז .מסמך ההצעה וכל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל העמודים על
ידי מורשה החתימה של המציע.
על המציע לרכז את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות שיוכנסו למעטפה אחת גדולה וחלקה
ללא פרטים מזהים של המציע ,עליה יש לרשום את שם המכרז ומספרו בלבד .מעטפה זו
תכיל  2מעטפות נפרדות כמפורט להלן:
 11.5.1במעטפה אשר תסומן "מעטפה מספר  – 1מכרז פומבי מס'  01/2022להפקת
מושבי חבר הנאמנים וטקסי הענקת תארים למוסמכי ובוגרי המכללה" יוגשו
כל מסמכי המכרז ,ללא יוצא מהכלל מלבד נספחים א'  +א' 1להסכם
ההתקשרות" :הצעת מחיר המציע".
 11.5.2המסמכים שהמציע מתבקש לצרף למעטפה מס'  :1עותק אחד חתום של כל
מסמכי המכרז  +כל הנספחים מלאים וחתומים כמפורט במסמכי המכרז ובטבלת
פירוט המסמכים (כולל אימות חתימה היכן שנדרש) לרבות התצהיר האמור
בסיפא לסעיף  6כולל הגשת פרזנטציה מודפסת ,ולמעט נספח א' ונספח א'.1
 11.5.3בנוסף ,על המציע לצרף העתק תעודת רישום של המציע (תעודת התאגדות)
ואישור רו"ח או עו"ד ביחס לבעלי המניות ,הרכב האחזקות ומורשי החתימה
במציע;
 11.5.4כמו כן יש לצרף למעטפה  dokהכולל סריקה של כל מסמכי ההליך הנדרשים,
כולל כלל הנספחים ,כשהם חתומים במקומות הנדרשים וכן עותק מהפרזנטציה
כאמור לעיל.
 11.5.5באחריות המציע לוודא באופן מוחלט כי במעטפה זו (מעטפה מס'  )1ועל ה-
 DOKלא יימצאו פרטים או נתונים על הצעת המחיר של המציע .פרטים או
נתונים על הצעת המחיר של המציע במעטפה זו עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 11.5.6במעטפה אשר תסומן "מעטפה מספר  – 2מכרז פומבי מס'  01/2022להפקת
מושבי חבר הנאמנים וטקסי הענקת תארים למוסמכי ובוגרי המכללה" יוגש
נספח א' ונספח א' 1להסכם ההתקשרות" :הצעת מחיר המציע" כשהוא חתום
בשני עותקים מקוריים.
מעטפת המכרז ובתוכה שתי המעטפות כמתואר לעיל ,יוכנסו לתיבת המכרזים המיועדת
לכך בבניין ווסטון (מס'  ,)2קומה שלישית חדר  390בקמפוס המכללה ברחוב רבנו ירוחם
 2תל אביב -יפו ,לא יאוחר מן המועד הקבוע לכך בטבלת המועדים בסעיף  22להלן .אין
לשלוח את ההצעה בדואר ,בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בסעיף זה לעיל.
החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי ,תחתום על ההסכם שצורף להצעה וחתימתה על
ההסכם ,והיא בלבד ,תיחשב כקיבול של ההצעה .רק ממועד חתימתה של המכללה על
ההסכם כאמור יכנס ההסכם לתוקף ,ויהווה הסכם מחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין.
כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המכללה ,תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת מצד המציע,
עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל ,או עד למועד שבו תודיע המכללה
למציע כי הצעתו לא התקבלה ,כאמור להלן.
המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל .המכללה תהיה
רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם או אחדים מהם.
המכללה רשאית לא להתחשב בהצעות אשר אינן סבירות מבחינת עלותן ביחס לאומדן
שערכה המכללה או ביחס למחיר שהוצע למכללה על ידי ספקים אחרים בהתקשרויות
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קודמות ,או ביחס למחיר שנראה למכללה כמחיר הוגן וסביר עבור השירותים מהסוג
שהוצע.
 11.10המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו ,במידה ויידרש לעשות כן.
 12אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה:
מובהר בזאת כי מכרז זה הנו הליך עם בחינה דו שלבית במובנו של זה בסעיף  27בתקנות חובת
המכרזים.
 12.1אמות המידה לבחירת הזוכה יהיו כמפורט להלן והמכללה תבחר את ההצעה הזוכה על-
פי אמות מידה אלה ,אך היא אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהיא.
 12.2ועדת המכרזים ממנה בזאת את בעלי התפקידים המפורטים בסעיף  12.3.2להלן לשמש
כ"וועדת משנה" שתבחן את ההצעות ותיתן להצעות המציעים ציונים בכל אחד
מהפרמטרים המפורטים בפסקאותיו של סעיף  12.3.3שלהלן .הציונים שיינתנו על ידי
וועדת המשנה יהיו בבחינת המלצה בלבד והם יהיו טעונים אישור של ועדת המכרזים.
המכללה רשאית לשנות את הרכב ועדת המשנה ככל ויתעורר צורך לכך.
 12.3קריטריונים לבחינת הצעות:
 12.3.1רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף ,כמפורט במסמכי המכרז ,תיבדקנה
מבחינת איכות מקצועית בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.
 12.3.2רק המציעים אשר עמדו בתנאי הסף יוזמנו להצגת פרזנטציה וניקוד ההצעה
הכוללת שתעשה על ידי בעלי התפקידים הבאים :מנהלת אגף תפעול רכש
והתקשרויות ,ראש מנהל סטודנטים ,ע' ראש מנהל סטודנטים ,מנהלת שיווק,
אחראית פרויקטיםמנהל קשרי חוץ ופיתוח משאבים ,אחראית כנסים ואירועים,
רכזת אירועים וכנסים ו/או כל נציג אחר שימונה ע"י ועדת המכרזים (להלן:
"ועדת המשנה") .ניתוח הצעות המציעים יתבצע הן על-פי המידע המוגש והן על
סמך התרשמות ועדת המשנה בעת הפרזנטציה.
נוכחות בפגישת הפרזנטציה של צוות ההפקה ובכלל זה מנהל האירועים ,המפיק
והבמאי בפועל מטעם המציע ,הינה חובה.
 12.3.3שלב א' –קריטריונים לבחינת איכות מקצועית של המציע וההצעה ,בהסתמך על
פגישת פרזנטציה עם המציע:
סה"כ ממשקל
אחוז
פירוט
ציון איכות
מהציון
25%
התרשמות מהצעות לקונספט
קונספט ותוכן
לאירועים ,הצעות לתוכן
אומנותי
אמנותי בהתאם לאירועים
והצעות לשילוב התוכן
האומנותי בקונספט.
25%
רעיונות למיתוג ונראות בהתאם
מיתוג ונראות
לאירועים המבוקשים במכרז,
האירוע
יצירתיות וקריאטיב.
15%
התרשמות מכלול השירותים,
תשתית
הספקים ,מענה לדרישות
והתארגנות
לוגיסטיות ולשירותים
לוגיסטית
ניסיון
וכן
במכרז
המבוקשים
80%
בהתארגנות לוגיסטית של אירוע
מקוןן והיברידי (מקוון+
פרונטלי).
התרשמות מצוות ניסיון של כ"א מהגורמים בצוות 20%
ההפקה (מפיק ,ההפקה באירועים דומים.
בקיאות בפרטי האירועים
במאי וצוות
ודרישות המכרז.
ההפקה)
15%
התרשמות כללית ניסיון ומקצועיות המציע ,ניסיון
ומקצועיות צוות ההפקה,
ייחודיות ,יצירתיות ,תקשורת
ורהיטות ,זמינות ויכולת עבודה
תחת לחץ.
 80%מניקוד
100%
סה"כ
האיכות הכולל
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 12.3.4שלב ב' – חוו"ד לקוחות –
 12.3.4.1רק מציעים אשר יקבלו ציון של  80ומעלה (מתוך  )100בשלב א' של ניקוד
האיכות יעברו לשלב ב' בניקוד האיכות בו תיבחן חוו"ד לקוחות.
המכללה תפנה לשני לקוחות שיפורטו בנספח ב' בהצהרת המציע לקבלת חוות
דעת שביעות רצון עפ"י הפרמטרים המצוינים בנספח ח' למסמכי המכרז.
 12.3.4.2המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים שפורטו בתצהיר המציע
(נספח ב') ו/או לכל לקוח אחר של המציע ,גם אם לא נכלל במסגרת הלקוחות
הממליצים על מנת לבחון את איכות המציע וניסיונו ולרבות לחוות דעתה על
מציע שיש לה עמו ניסיון ולתת לחוות-דעתה משקל משמעותי בניקוד
ההצעות.
 12.3.4.3לשם הגנה על האותנטיות של ההמלצות ועל איכותן מבחינת צרכי המכללה,
תוכן ההמלצות או חוות הדעת ופרטי מוסריהן יישמרו חסויים ולא יועברו
בכל מקרה לעיון המציעים ,לרבות לא למציעים שבהם מדובר.
 12.3.5ככל שפחות מארבעה מציעים יקבלו ניקוד של לפחות  80בשלב הראשון של פגישת
הפרזנטציה ,הוועדה שומרת על זכותה להעביר לשלב השני מציעים שקיבלו נמוך מ80-
כך שסה"כ יועברו לשלב השני שלושת המציעים בעלי ניקוד האיכות הגבוה ביותר על-
פי אמות המידה האמורות ,ובלבד שכל המציעים שיועברו לשלב השני קיבלו ניקוד של
לפחות  75נקודות.
 12.3.6ניקוד חוו"ד לקוחות יהווה  20%מציון האיכות.
חישוב ניקוד האיכות –  80%עבור פגישת התרשמות ופרזנטציה  20% +עבור ניקוד
חוו"ד לקוחות = סה"כ  100%ניקוד איכות.
 12.3.7שלב איכות שני -בתום שלב ניקוד האיכות הראשוני כמתואר לעיל ולפני פתיחת
הצעות המחיר של המציעים ,תהא רשאית המכללה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
לזמן את ארבעת  4המציעים בעלי ניקוד האיכות המשוקלל הגבוה ביותר (בהתאם
לחישוב  80%פגישת התרשמות ופרזנטציה ו 20%-חוו"ד לקוחות) לפגישת פרזנטציה
נוספת שבה תתבקש התייחסותם לשאלות והערות נוספות של המכללה ביחס
להצעתם .לאחר פגישת הפרזנטציה הנוספת ינוקדו ההצעות פעם נוספת בהתאם
לאמות המידה המפורטות בטבלה בסעיף ( 12.3.312.3.3להלן" :שלב האיכות השני").
 12.3.8שלב ג'  -רק ארבעת ( )4המציעים אשר קיבלו את ציון האיכות המשוקלל הגבוה ביותר
יעברו לשלב ג' בו תיבחן הצעת המחיר בשקלול עם הציון האיכותי ,כאמור בסעיף
 .12.3.5במקרה שתבחר המכללה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקיים שלב איכות שני
כהגדרתו בסעיף  12.3.7שלעיל ,ייבחנו רק הצעות המחיר של ארבעת ( )4המציעים
שזומנו לפגישת פרזנטציה נוספת.
 12.3.9ניתוח ההצעה הכספית ( :)10%בחינת הצעות מחיר  -תחושב לפי סכום הצעת המציע
להפקת חבר נאמנים מושב שנתי ,הפקת חבר נאמנים מושב חצי-שנתי והפקת טקסי
תארים.
הצעות המחיר הכוללות מטעם המציעים ידורגו באופן יחסי כאשר המציע הזול ביותר
יקבל את הניקוד המקסימלי וייתר המציעים יקבלו ציון יחסי בהתאם ,כמתואר להלן:
ההצעה הזולה ביותר
* (כפול)  = 100ניקוד הצעת המחיר
___________
ההצעה הנבחנת
 12.3.10הציונים שיתקבלו בסעיף  12.3.9שלעיל ישוקללו עם ניקוד האיכות כדלקמן:
 90%לציון האיכות המקצועית ו 10% -לציון הצעת מחיר.
 .13שונות
תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכימים מראש כי:
 13.1ועדת המכרזים תהיה רשאית לבקש מהמציע הבהרות והשלמות.
 13.2ועדת המכרזים רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את המכרז או לפנות לקבלת הצעות
במכרז חדש .תקבל ועדת המכרזים החלטה כאמור לאחר המועד האחרון להגשת הצעות,
תישלח הודעה על כך לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכללה.
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 13.3המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי המכרז תוך תקופה מסוימת .בכל מקרה ,כל הצעה
שתוגש במסגרת המכרז תהא בתוקף למשך תקופה של  90יום מהיום האחרון להגשת
ההצעות.
 13.4יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ,לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או
שיפוי כלשהו בכל הקשור עם השתתפותם במכרז זה לרבות ומבלי לגרוע ,בגין הוצאות
שהוצאו לשם הגשת ההצעה ,הפסד רווחים צפויים וכדומה.
 13.5המציע מתחייב שלא לתאם מחירים  /הצעות עם מציעים אחרים ,ולא לבוא בהסדרים עם
מציעים פוטנציאליים אחרים .המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל
עלולה להוות עבירה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל .המכללה תהיה רשאית על
פי שיקול דעתה המוחלט לפסול הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתיאום פסול כאמור.
 13.6אם מסיבה כלשהי לא תצא לפועל ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה ,תהיה המכללה
רשאית – אך בשום פנים לא חייבת  -לפנות למציע שהצעתו הינה ההצעה המיטבית (בהתאם
לשקלול ניקוד האיכות והמחיר כקבוע במסמכי מכרז זה) השניה או השלישית.
 13.7מסמכי המכרז במלואם (מכרז זה על נספחיו ,הצעת המציע ,ההסכם על נספחיו) מהווים
מקשה אחת ובמקרה של סתירה בין מסמכים אלה לבין עצמם יגבר האמור במסמך המחמיר
עם המציע.
 13.8כל המסמכים המצורפים בזאת ,הינם רכוש המכללה .המציע מתחייב שלא לעשות כל
שימוש במסמכים שלא לשם הגשת הצעתו.
 .14עיון בהצעה הזוכה
 14.1בהתאם לקבוע בתקנה (38ה) לתקנות חובת המכרזים ,נתונה בידי המציעים הזכות לעיין
בהצעה הזוכה בתוך  30ימים ממועד מסירת ההודעה על הזוכה.
 14.2יש להעביר את הבקשה לעיון במייל לאשת הקשר של המכללה לתיאום מראש.
 14.3המכללה עשויה להתחיל ביישום ההתקשרויות נשוא ההליך ,מיד בסמוך לחתימת הסכם
ההתקשרות ועל כן ,לא תשמע טענה כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת
לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם ההליך.
 .15הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים:
 15.1ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים ו/או מקצועיים
)להלן" :חלקים סודיים") שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם ,יצרף המציע
להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לבקשתו להימנע מלאפשר
למציעים לעיין בהם ,באם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה במכרז.
 15.2מציע שלא צירף נספח כאמור ,יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים
בהצעתו אם זכה במכרז.
 15.3ציון של חלקים סודיים בנספח כאמור ,מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות
האחרים ,יחשבו סודיים ,היינו ,שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות
של אחרים.
 15.4מובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר המלאה של המציע והמסמכים ,האישורים והמידע
הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים במכרז לא יהוו חלק סודי בהצעה.
 15.5יודגש ,כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית ביחס לעיון בהצעה הזוכה נתונים לוועדת
המכרזים של המכללה .כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.
 .16הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק
 16.1עסק הנמצא בשליטת אישה ,המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף 2ב בחוק חובת
המכרזים ,תשנ"ב  ,1992 -יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה ,מאושר על-
ידי רואה חשבון.
 16.2במקרה זה ,כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת
זהה ,שהיא התוצאה הגבוהה יותר ,תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה ,ובלבד
שצורף להצעה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר ,כאמור לעיל.
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 .17טבלת לוח זמנים מרוכזת:
פעילות

תאריך

שעה

סיור מציעים-נוכחות
חובה

23/02/2022

10:00

מועד אחרון לשליחת
שאלות הבהרה

01/03/2022

16:00

מועד משוער למתן
תשובות

09/03/2022

16:00

מועד אחרון להגשת
הצעות

16/03/2022

14:00

מועד משוער לפגישת
התרשמות והצגת
הפרזנטציה

30-31/03/2022

הערות
נקודת מפגש לסיור:
בכניסה לבניין ווסטון למדעי
המחשב (בניין מס' .)2
יבוצע באמצעות מייל :
racheli@mta.ac.il
אחריות המציעים לוודא קבלת
המענה לשאלות ולצרפו
למסמכי המכרז כשהוא חתום.
לתיבת מכרזים הממוקמת
בבניין ווסטון (מס'  )2קומה
שלישית חדר 390

בברכה,
המכללה האקדמית תל אביב יפו
הצהרת המציע
הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי מסמכי המכרז וחתימתי על נוסח ההסכם המצ"ב
נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

____________________
תאריך

________________
שם מלא של המציע

_________________
חתימת המציע+חותמת

אימות חתימה/ות אם המציע הוא תאגיד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד/רו"ח ,מרחוב _________________________ ,מאשר כי
ה"ה ______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד
הנ"ל ,וכי חתימתם מחייבת את התאגיד.
____________________________
(שם פרטי ושם משפחה) עו"ד/רו"ח+חותמת

____________________
תאריך
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נספח א' למסמכי המכרז – רקע על המכללה
המכללה האקדמית של תל אביב -יפו היא מוסד אקדמי להשכלה גבוהה  ,הקשוב לקהילה ,המטפח
מצוינות אקדמית והנותן מענה לצרכים החברתיים הבוערים בישראל ,תוך שהוא מעמיד את
משאביו לעשייה חברתית.
אנו מגשימים חזון זה דרך יישום מודל האקדמיה החדשה ,המשלב באופן הדוק למידה התנסותית,
מחקר יישומי ומחויבות חברתית .שילוב עוצמתי זה יוצר קרקע פורייה לטיפוח בוגרים עם הידע
והכלים הנדרשים לשגשג בעולם הדינמי של ימינו ולפיתוח קריירה מצליחה בשוק העבודה המודרני.
מודל האקדמיה החדשה מעורר את סקרנותם של הסטודנטים שלנו לגבי העולם סביבם ,מפתח את
החשיבה הביקורתית ואת יכולת ההתדיינות ,יחד עם הרצון לתרום לקהילה ,כלים הכרחיים
ליצירת פתרונות ברי-קיימא הלו קחים בחשבון הן את צרכי החברה ,הן את הקדמה הטכנולוגית
והן את אחריותם האישית.
כל ששת בתי הספר שלנו (ניהול וכלכלה ,מערכות מידע ,מדעי המחשב ,מדעי ההתנהגות ,ממשל
וחברה ,ומדעי הסיעוד) מציעים תכניות לימוד ברוח מודל האקדמיה החדשה לתואר ראשון ושני,
יחד עם תכניות ושיתופי פעולה בינלאומיים ,מובילים מרכזי מחקר יישומיים ,ופעילויות המיועדות
לקידום החברה בישראל .בכל שנה,4 ,כ 4750סטודנטים באים בשערי המכללה האקדמית של תל
אביב -יפו ,אליהם מתווספים עשרות אלפים מהחברה הישראלית הנהנים מפירות המחקר היישומי
והפעילויות החברתיות שלנו.
הודות למחויבותנו האיתנה והמתמשכת ללמידה התנסותית ,חגגה המכללה בשנת  25 ,2020שנות
מצוינות אקדמית ומחויבות חברתית כאשר אנו מוצבים בראש רשימת המכללות האקדמיות וזוכים
להכרה לאומית רחבה בפועלנו .תנאי הקבלה לתוכניות האקדמיות שלנו הן מהגבוהות בארץ—
בקרב המכללות והאוניברסיטאות כאחד .בוגרינו ניצבים בעמדות מפתח בחברה ,בכלכלה ,בממשל
ובעולם העסקים הישראלי ,כאשר רבים מהם המשיכו ללימודי דוקטורט בתוכניות יוקרתיות בארץ
ובחו"ל .המכללה מקבלת באופן קבוע ציוני איכות גבוהים מהמועצה להשכלה גבוהה ,והיתה
המכללה הישראלית הראשונה לקבל אישור מהמועצה לפתוח מסלולים לתואר שני.
כשהיסטוריה ארוכה של עשייה ענפה מאחורינו ,אנו צופים קדימה לשנים רבות נוספות של קידום
מודל האקדמיה החדשה כדרך אתית וברת-קיימא להעניק לציבור בישראל הזדמנויות אקדמאיות
המקדמות שינוי חיובי בחברה הישראלית בכללותה וביטחון ארוך טווח לכלכלתה.
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נספח ב' למסמכי המכרז – תצהיר המציע
[יש למלא את כל המקומות הנדרשים]
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 בכתב כדלקמן:
 .1תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___________________________ (להלן" :מציע")
המוגשת במסגרת מכרז פומבי מס'  01/2022להפקת מושבי חבר הנאמנים וטקסי הענקת תארים
למכללה האקדמית ת"א יפו (להלן" :המכרז").
 .2הנני משמש/ת בתפקיד ____________________ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמו.
 .3הנני מצהיר כי המציע הוא חברה שעוסקת ומתמחה בתחום נושא מכרז זה ופועלת בשוק החל
משנת ________.
 .4הנני מצהיר כי המציע בעל ניסיון בהפקת לפחות חמישה ( )5אירועי הפנינג רבי משתתפים (מינימום
 1500משתתפים בכל אירוע) בשבע השנים האחרונות (.)2015-2021
 .5הנני מצהיר כי המציע הינו בעל ניסיון מקצועי של לפחות חמש ( )5שנים במהלך שבע ( )7השנים
האחרונות ( )2015-2021בהפקת טקסי תארים במוסדות להשכלה גבוהה ,וכן בעל ניסיון מקצועי
בהפקת מושבי חבר נאמנים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או אסיפה כללית בעמותות ו/או בחברות
ממשלתיות ו/או חברות ציבוריות.
 .6הנני מצהיר כי למציע נסיון בהפקת לפחות חמישה ( )5אירועים עסקיים או כנסים אקדמיים
שנערכו באופן מקוון עם לפחות  1000משתתפים ובנוסף לפחות חמישה ( )5אירועים היברידיים,
כלומר אירוע שנערך באופן פרונטלי משולב עם מקוון ,ללא תלות במספר המשתתפים.
 .7פירוט ניסיון בהפקת טקסי תארים עבור מוסדות להשכלה גבוהה/טקסי חלוקת תעודות עבור
גופים ציבוריים או פרטיים
שם הלקוח

פירוט השנים בהן הופקו
טקסי התארים/הענקת
תעודות עבור הלקוח

איש קשר
ותפקיד

טלפון זמין
להתקשרות

 .8פירוט ניסיון בהפקת מושבי חבר נאמנים ו/או אסיפה כללית ו/או ועידות גדולות בעמותות ו/או
בחברות ממשלתיות ו/או בחברות ציבוריות ו/או בעבור לקוחות פרטיים

שם הלקוח

השנים בהן הופקו מושבי
חבר הנאמנים ו/או אסיפה
כללית ו/או ועידות גדולות
עבור הלקוח
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איש קשר
ותפקיד

טלפון זמין
להתקשרות

 .9פירוט ניסיון בהפקת אירועי הפנינג
שם האירוע

פירוט השנים בהן
הופקו האירועים
עבור הלקוח

מס'
משתתפים

איש קשר ותפקיד

טלפון זמין
להתקשרות

 .10פירוט ניסיון בהפקת אירועים מקוונים והיברידיים

שם הלקוח

פירוט השנים
בהן הופקו
האירועים עבור
הלקוח

איש קשר
ותפקיד

תיאור אופי האירוע
(מקוון/היברידי+
כנס אקדמי/אירוע
עסקי)
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מס'
משתתפים
(אירוע מקוון
בלבד)

טלפון זמין
להתקשרות

**בטבלאות שבסעיפים  7-10ניתן לפרט נסיון עבור לקוחות נוספים (מעבר ל )3 -ובלבד שהפירוט
הנוסף יהיה על פי הפורמט שבטבלאות הנ"ל.
 .11הנני מצהיר/ה כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.
אישור
אנו הח"מ ____________________________ ,בעלי תפקיד/ים
_____________________במציע ומורשה/י החתימה מטעמו ,מצהירים בזאת על נכונות
המפורט בנספח זה לעיל .ולראיה באתי על החתום:
___________________
חתימה וחותמת החברה

_______________
תאריך

אישור עו"ד  /רו"ח
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ____________ ,מ.ר ______________ .מרחוב ______________,
מאשר/ת בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________ ,הינו/ה מורשה לחתום
מטעם ________________ ______________________ (להלן" :המציע") ,וכי חתימתו/ה
על נספח זה ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבת את המציע .כן הנני לאשר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן .הנ"ל אישר את
נכונות הצהרתו וחתם עליה.
___________________
חתימת עו"ד וחותמת

_______________
תאריך
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נספח ג' למסמכי המכרז  -היקף מחזור כספי שנתי – אישור רו"ח
תאריך_______________ :

לכבוד
______________ [שם המציע]
הנדון :אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים לשנים  2019 2018-2020ו2021 -

לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ (להלן" :המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

 .1הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.
 .2יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  2.12.1ו:2.22.2 2.22.2-
 .2.1הדוחות הכספיים המבוקרים  /סקורים [מחק את המיותר] של המציע לשנים  2018ו,-
 2019ו 2020-בוקרו  /נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו .דוח רואי החשבון המבקרים
נחתם ביום  /בימים _______.
 .2.2הדוחות הכספיים המבוקרים  /סקורים [מחק את המיותר] של המציע לשנים  2018ו,-
 2019ו 2020-בוקרו  /נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים .דוח רואי החשבון
המבקרים האחרים נחתם/ו ביום  /בימים ________.
 .3יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  3.13.1ו:3.23.2 3.23.2-
.3.1

דוח רואי החשבון המבקרים לשנים  2018ו 2019 ,-ו 2020-אינו כולל הסתייגות ו/או
הפניית תשומת הלב להערת עסק חי ,או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

.3.2

דוח רואי החשבון המבקרים לשנים  2018ו 2019 ,-ו 2020-כולל סטייה מהנוסח האחיד,
אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף  44להלן.

 .4בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל ,המציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות שני מיליון
(( ₪ )2,000,000לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים .2018-20202019
 .4.5אנו מאשרים כי ביקרנו את המחזור הכספי של המציע בשנת  2021שלא יפחת משני מיליון ₪
(לא כולל מע"מ) .ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את
אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת כללה בדיקה מדגמית
של ראיות התומכות בסכומים ובמידע וברורים עם ההנהלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת
בסיס נאות לחוות דעתנו .בהתבסס על ביקורתנו ,המציע מקיים את התנאי האמור.
בכבוד רב,
__________________

רואי חשבון

_____________

__________________
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______________

שם

רו"ח

תאריך
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חתימה

נספח ד' למסמכי המכרז  -הסכם התקשרות
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ בחודש ____ תשפ"ב2022 ,
בין:
המכללה האקדמית תל אביב יפו (ע"ר )580-233-25
רח' רבנו ירוחם  ,2תל אביב-יפו ,681117 ,ת.ד8104 .
מיילacty@mta.ac.il :
(להלן "המכללה")
מצד אחד -
לבין:
חברת ____________________
ח.פ______________________

באמצעות מורשה החתימה ____________
ת.ז_________________ .
טלפון_____________________
מייל __________________
(להלן "הספק" ו/או "החברה")
-מצד שני –

הואיל והמכללה פרסמה מכרז פומבי מספר  01/2022להפקת מושבי חבר נאמנים וטקסי הענקת
תארים לבוגרי ומוסמכי המכללה (להלן" :המכרז") ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
והואיל והספק הגיש הצעה למכרז ,המהווה חלק בלתי ניפרד מהסכם זה (להלן" :הצעת הספק"),
לספק למכללה את השירותים הנדרשים ע"פ מפרט השירותים המצורף להסכם זה;
והואיל והספק ,מעוניין לספק את השירותים עבור המכללה ,לאחר שביקר במקום באור יום ,ראה
והבין את כל הנדרש ממנו למתן השירותים בתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו;
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והואיל והספק מצהיר ,כי הינו בעל ידע ,מומחיות ,ניסיון ,ציוד ,רישיונות ,כוח אדם ,וכל שאר
האמצעים הדרושים על מנת לספק למכללה את השירותים הנדרשים כפי שפורט במסמכי
המכרז ועל מנת לקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם להוראותיו;
והואיל ועל יסוד הצעת הספק ,הצהרותיו ומצגיו החליטה המכללה לקבל את הצעתו ,המהווה חלק
בלתי נפרד מההסכם ,בכפוף לתנאים ובעבור התמורה המפורטים בהסכם זה ,בנספחיו
וביתר מסמכי המכרז;
והואיל והמכללה מעוניינת להזמין אצל הספק את שירותי ההפקה (להלן" :השירותים") כאמור
בהסכם זה ובנספחים המצורפים לו;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא ופרשנות
 1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות בלבד ולא לצורכי פרשנות ההסכם.
 1.3כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ,אף רבים במשמע ,וכן להיפך ,וכל האמור בו במין
זכר ,אף מין נקבה במשמע ,וכן להיפך.
 .2הגדרות
בהסכם זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן –
"ההסכם"  -הסכם זה לרבות נספחיו ,מסמכי המכרז וכל מסמך שיצורף לו ולרבות הנחיות
נציג המכללה כפי שיינתנו מעת לעת.
"השירותים" או "שירותי ההפקה"  -כל התפקידים ,המטלות והעבודות הנדרשים מהספק,
כמפורט בנספח ב' להסכם זה.
"מפרט השירותים" – המסמך המצורף כנספח ב' להסכם.
 .3נספחים ומסמכים להמצאה
הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן:
נספח א'  +א' – 1הצעת מחיר  +טבלת תקציב;
נספח ב' – מפרט השירותים;
נספח ג'  -נוסח ערבות ביצוע;
נספח ד' +ד – 1ביטוח ואישור על קיום ביטוחים;
נספח ה' – הצהרה על שמירת סודיות;
נספח ו' – מנהל אירועים ו/או מפיק ו/או במאי המוצעים ע"י המציע
הוראות הסכם התקשרות זה יחד עם יתר מסמכי המכרז ,יהוו את תנאי ההתקשרות בין
המכללה (להלן :המזמין) עם המציע הזוכה.
 .4השירותים
 4.1השירותים נשוא הסכם זה הינם כמפורט בהסכם ,מסמכי המכרז המלאים ולרבות
בנספח ב' ,והספק יפעל בהתאם להוראותיהם.
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 4.2לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה מתחייב הספק להעסיק עובדים כשירים ומיומנים
בעלי הסמכות/האישורים/הרישיונות הדרושים לפי דין.
 4.3הספק יספק בעצמו ובאמצעות עובדיו ועל חשבונו את השירותים לרבות כל האמצעים,
האביזרים ,הציוד ,האמצעים ,החומרים ,כח האדם ,הרישיונות ,האישורים ,ההיתרים,
אמצעי העזר ,אמצעי ההובלה ,ההנפה ,האחסנה ,השינוע ,המיגון ,הנגישות ,האנרגיה וכל
דבר נוסף ו/או אחר הנדרש במסמכי מכרז זה ו/או בכל דין ,תקן או "פרקטיקה טובה"
המקובלת ,המחמיר מבניהם.
 4.4הספק לא יעשה שום שינוי בכל חומר ,עבודה ,רכיב ,מוצר ,תנאי ,או תהליך שנקבעו
בהסכם או שנקבעו על ידי המזמין במהלך ההיערכות לטקסים ,אלא בהסכמת המזמין
בכתב ,מראש .המזמין יהיה רשאי להכניס שינוים לא מהותיים בפרטים בדגמים או בסדרי
עבודה ועל הספק יהיה לבצע הוראות כאמור ,שיקבל בכתב מאת המזמין ,ללא תוספת
מחיר.
 4.5לצורך ביצוע השירותים יקצה הספק צוות הפקה מקצועי ומיומן ובעל ניסיון מתאים
בביצוע עבודות דומות.
 4.6הספק ימנה מנהל הפקה שיהיה מנהל האירועים מטעמו.
 4.7מובהר כי טרם ידועים מתכונת ואופן ביצוע הטקסים והאירועים נשוא הסכם זה ,אם
בכלל ,והמזמין רשאי להתקשר עם הספק לרכישת חלק מן השירותים הכלולים במפרט
נספח ב' (ולא את כולם) ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או עילה ביחס להיקף השירותים
המוזמנים .במקרה כזה ,תשולם התמורה לספק בהתאם לשירותים שיירכשו על-ידי
המכללה בפועל ,בהתאם לעלויות המפורטות בנספח א'.1
 4.8המכללה תהא רשאית להרחיב את מתן השירותים נשוא הסכם זה ,והקשורים באופן ישיר
ומשלימים את ההתקשרות ,לרבות בגין הפקת טקסים ו/או אירועים נוספים ו/או אחרים.
המחיר עבור השירותים הנוספים יקבע על פי תנאי המכרז וככל שלא נקבעו במכרז
מחירים עבור השירותים הנוספים ,יקבע המחיר במו"מ בין הצדדים.
 4.9הספק יספק את השירותים בצורה מלאה ,בנאמנות ובמסירות תוך קיום כל התחייבויותיו
המפורטות במסמכי המכרז ובהתאם ללוחות זמנים ויעדים שיסוכמו עם נציג המזמין,
והכל לשביעות רצונות המלאה של המזמין.
 4.10האחריות לבטיחות ,להנגשת האירוע לאנשים עם מוגבלות ולרישוי האירוע ,ככל שרישוי
כאמור נדרש לפי כל דין ,מוטלת על הספק.
 4.11הספק מתחייב להיות נגיש וזמין לפגישות עם נציגי המזמין ככל שיידרש.
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 .5תקופת ההתקשרות
 5.1תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה הנה ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז וחתימת
המזמין על הסכם זה ,ועד סיום כלל האירועים והטקסים בשנת הלימוד תשפ"ב והשבת
השטח של כל אירוע לקדמותו באופן מלא לשביעות רצון המזמין (להלן – "תקופת
ההתקשרות המקורית").
 5.2למזמין שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לאחר מתן התראה מראש של  30ימים,
להפסיק את ההתקשרות בשל אי שביעות רצון מאופן ביצוע ההתקשרות על ידי הספק או
מכל סיבה אחרת (להלן" :הפסקת התקשרות") .הודיע המזמין על הפסקת ההתקשרות,
לא ישלם כל פיצוי .היה זכאי הספק לתשלום תמורה בגין הפעולות שביצע עד למועד
הפסקת ההתקשרות לשביעות רצון המכללה ובהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו ,זו
תשולם לו.
 5.3במקרה של הפסקת התקשרות שומר לעצמו המזמין את הזכות להתקשר עם מציע שהצעתו
דורגה הבאה בתור .הוראות סעיף  5.3יחולו בשינויים המחויבים גם מקום בו נתונה למזמין
זכות הברירה (האופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  6.1להלן והמזמין
יהיה רשאי שלא להאריך את ההתקשרות עם הספק הזוכה ותחת זאת לפנות למציע הבא
אחריו.
 5.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של ביטול ו/או דחייה של ההזמנה ו/או ההתקשרות
על-ידי המזמין ,בכל עת ,לרבות בשל נסיבות של כח עליון כגון מלחמה ,מזג אויר ,אסון
טבע ,אסון לאומי ,מצב חירום בריאותי (לרבות הודעה מטעם רשות מוסמכת בשל
התפרצות מחלת הקורונה ו/או אחרת) וכיוצא באלה ,לא יחויב הזמין בביצוע ההתקשרות
ולא יחויב בפיצוי ו/או בדמי ביטול ו/או בתשלום כלשהו לספק ,ולספק לא תעמוד כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה.
 .6אופציה
 6.1בתקופה של עד שש ( )6שנים לאחר תום תקופת ההתקשרות המקורית ,תהיה נתונה למזמין
האופציה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להתקשר עם הספק הזוכה לתקופות של עד 24 -
חודשים נוספים בכל פעם ,להפקת אירועים נוספים במכללה .על ההתקשרות יחולו הוראות
הסכם זה ותנאיו ,בשינויים המחויבים .התמורה תהיה מבוססת על הצעתו הכספית של
הספק שהוגשה במכרז ,ובכפוף לעדכון מחירי פריטים רלוונטיים בהתאם להוראות סעיף
 12להלן .מימוש האופציה על פי סעיף זה יתבצע בהודעה בכתב שתימסר לספק  30יום לפני
תום תקופת ההתקשרות.
 6.2מסר המזמין הודעה כאמור בסעיף  6.1לעיל ,תוארך תקופת ההתקשרות מבלי שיהיה על
הספק הזוכה ליתן הסכמתו לכך ו/או לחתום על מסמך כלשהו.
 6.3הוארכה תקופת החוזה ימציא הספק הזוכה כל אישור ו/או מסמך ו/או בטוחה ו/או כל
פרט אחר שהמציא בתקופת ההתקשרות המקורית ואשר תוקפם הוגבל מראש לתקופת
ההתקשרות המקורית ו/או על פיה.
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 .7רישיונות ,אישורים ,היתרים
 7.1הספק מצהיר כי הוא מקיים דרישות רישום בכל מרשם ,המתנהל על פי דין לעניין נושא
ההתקשרות ,וכי בידיו קיימים ,או יהיו קיימים המועד הנדרש לכך לפי כל דין ,כל
הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין ועל פי המכרז לרבות תנאי הסף (להלן
בסעיף זה – "ההיתרים") ,והוא מתחייב להחזיק היתרים כאמור בתוקף במשך כל תקופת
ההתקשרות או תקופת ביצוע השירותים ,לפי העניין .כמו כן הספק מצהיר כי הוא עומד
בדרישות כ ל תקן ישראלי רשמי רלבנטי לנושא ההתקשרות ,כמשמעותו בחוק התקנים,
התשי"ג – .1953
 7.2התאמה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות מכוחו :המפעיל מתחייב לעמוד
בכל דרישות הדין הנוגעות לקיום האירועים ו/או הטקסים עבור המכללה ,בהתאם
להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות מכוחו ,לרבות תקנות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,תשע"ג( 2013-להלן" :תקנות
התאמות נגישות לשירות") בכלל והוראות סימן ט' לתקנות התאמות נגישות לשירות
בפרט.
 7.3למען הסר ספק יודגש כי הספק יהא אחראי כלפי המכללה ו/או מי מטעמה בגין כל הליך
משפטי ,בין אזרחי ובין פלילי וכל הליך מנהלי ,אשר ינקטו כנגדם עקב הפרת הוראות חוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ו/או התקנות מכוחו ,והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות
את המכללה ו/או מי מטעמה מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל ההוצאות ו/או הנזקים
ו/או ההפסדים אשר יגרמו להם עקב ההליכים הנ"ל ,לרבות פיצוי בגין קנסות ,הוצאות
משפטיות וכן וכל סכום אחר אשר ישולם על ידם בקשר עם ההליכים הנ"ל.
 7.4הספק יוודא כי האירוע ו/או הטקס מתקיימים תוך שמירה על תקינות ובטיחות כל מתקני
האירוע ובפיקוח של מהנדס בטיחות ,מהנדס קונסטרוקציה וחשמלאי בודק מטעמו .על
הספק להגיש תכנית בטיחות עד  5ימים לפני האירוע הראשון .הספק יגיש למזמין ,עד שלוש
שעות לפני כל אירוע ,אישור מטעם יועץ בטיחות מוסמך של הספק לקיום האירוע ,על כל
היבטיו.
 7.5הספק מתחייב להסדיר עם אקו"ם ו/או הפדרציות למוסיקה השונות ו/או כל ארגון זכויות
יוצרים אחר את כל העניינים הקשורים לזכויות היוצרים באירוע ו/או בטקס ,ככל שנדרש,
לרבות תשלום וקבלת רישיון להשמעת יצירות מוגנות על פי דין ,עובר לעריכתם .היה
ולמרות האמור לעיל ,יפנו גופים אלה בדרישה ו/או תביעה למזמין בגין תשלום עבור שימוש
ביצירות מוגנות בניגוד לדין ,ישפה הספק את המזמין בגין כל תשלום אותו יידרש לשלם
ו/או בו יחויב בגין שימוש כאמור באירוע.
 .8קבלני משנה
 8.1הספק יספק את השירותים בעצמו ובאמצעות עובדיו או באמצעות קבלני משנה מטעמו,
ככל שקיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמכללה.
 8.2העסקת קבלן משנה לא תגרע מאחריותו הכוללת של הספק לאספקת השירותים במלואם
למזמין בהתאם להוראות המכרז ,הסכם זה וההזמנה .הספק יהיה אחראי כלפי המזמין
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בכל מקרה של מעשה או מחדל של קבלן משנה מטעמו בניגוד להוראות ההסכם ולמזמין
יעמדו כל הסעדים כלפי הספק לפי ההסכם ולפי כל דין.
 8.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק יהיה אחראי ,וינקוט את כל האמצעים הסבירים לשם
כך ,לכך שקבלן המשנה מטעמו מחזיק בכל ההיתרים הדרושים לפעילותו במתן השירותים
לפי כל דין ,וכן כי לקבלן המשנה כל אישור הדרוש בהתאם להוראות הסכם זה ,לרבות
אישורי בטיחות ותעודת כשרות (ככל שרלוונטי) ובהתאם להוראות כל דין מחייב לרבות
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות מכוחו.
 .9פיקוח הספק על הספקת השירותים
מנהל האירועים מטעם הספק יהיה "נציג הספק" וישמש איש הקשר מטעם הספק עם המזמין.
נציג הספק יהווה את הכתובת אליה יפנה המזמין בכל בקשה ,הצעה ,דרישה ,תלונה או תגובה
ויהווה גורם מוסמך מטעם הספק אשר כל תשובה ,מידע ,נתון ,הבטחה ,התחייבות ,הצהרה או
מצג שימסרו לו ו/או על ידו ,יחייבו את הספק .נציג הספק יפקח מטעם הספק על קיום
התחייבויות הספק כלפי המזמין לפי ההסכם .נציג הספק חייב להשתתף בסיור הספקים
שייערך על-ידי המכללה לאחר הזכייה בהליך ,להיות נוכח בכל ימי הטקסים ובכל הפגישות
הרלוונטיות עם צוות המכללה וכן יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות טלפון ,נייד ,דוא"ל
ופקס.
 .10התמורה
 10.1בתמורה לביצוע כל התחייבויות הספק כלפי המזמין במועדם ,ובכלל זה גם ,אך לא רק,
קיום מלוא התחייבויות הספק כלפי עובדיו ,ישלם המזמין לספק את התמורה המגיעה
לספק בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם ולמסמכי המכרז.
 10.2התמורה המגיעה לספק תחושב על יסוד המחירים הנקובים בהצעה הכספית של הספק כפי
שהוגשה למכרז ,בתוספת ,בהפחתה או בשינוי הקבועים במסמכי המכרז ו/או שסוכמו
בכתב בין הצדדים.
 10.3התמורה הנקובה הינה מוסכמת והמזמין לא ישלם מעבר אליה כל תוספת אלא אם כן
הוסכם הדבר מפורשות ובכתב תוך ציון מפורט ומפורש של סיבת התוספת והיקפה והכל
בתנאי שנציגו המוסמך של המזמין אישר את התוספת מראש ובכתב.
 10.4מוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה זכאי הספק על פי מסמכי הליך המכרז ינוכו
סכומים הקבועים בהסכם זה כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום אחר
ו/או נוסף שהמזמין זכאי ו/או מחויב ,על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז ,להפחית ,לקזז
או לנכות.
 .11תנאי תשלום
 11.1מקדמה בשיעור  30%מערך התקציב לכל אירוע תשולם לפחות  30יום לפני כל אירוע ,כנגד
חשבונית מס חתומה כדין על ידי הספק.
המקדמה תשלום בתנאי תשלום שוטף 30+מיום הוצאת החשבונית.
 11.2יתרת התשלום 70% ,מערך התקציב לכל אירוע ישולמו לספק רק בסיום כל אירוע ,לאחר
השלמת מלוא התחייבויות הספק לפי הסכם זה ,לרבות השבת השטח של כל אירוע
לקדמותו לשביעות רצון המזמין ,בתנאי תשלום שוטף 30+וכנגד הצגת חשבונית מס כדין.
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 .12תנאי הצמדה
 12.1המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים למדד ו/או
לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת ,אלא כאמור בסעיף  12.2להלן.
 12.2מוסכם כי במועד מימוש האופציה להפקת טקס נוסף ,יעודכנו מחיריהם של פריטים
רלוונטיים בצמוד למדד המחירים לצרכן ,כאשר:
" 12.2.1המדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
" 12.2.2מדד הבסיס" – המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
" 12.2.3המדד הקובע" – המדד הידוע במועד מסירת ההודעה לזוכה על מימוש האופציה,
ובלבד שלא יפחת ממדד הבסיס.
" 12.2.4שינוי המדד" – התוספת המצטברת של העלייה או הירידה במדד בין מדד הבסיס
למדד הקובע.
 12.3מקום בו המחירים התעדכנו בהתאם לשיעור עליית המדד  ,ולאחר מועד זה ירד המדד,
יפחתו המחירים בהתאם לשיעור ירידת המדד.
 12.4מובהר כי באחריות הספק לבקש את עדכון המדד ,העדכון יבוצע החל מהחודש בו הגיש
הספק למזמין את הבקשה לעדכון.
 .13שמירת סודיות
 13.1הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,להעביר ,לשתף ,ו/או
להביא לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תכנית ו/או
מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע הסכם
זה ו/או בקשר עמו (להלן – "המידע") ,אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב במסמכי
המכרז .ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה.
 13.2הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות
עובדיו והפועלים מטעמו.
 13.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מקום בו דרש זאת המזמין ,יחתים הספק את כל עובדיו,
שלוחיו ,ספקיו והפועלים מטעמו על הצהרה לשמירה על סודיות בנוסח בהתאם להוראות
סעיף זה.
 13.4חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע אשר הספק יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב
הגשת הצעתו למכרז ו/או הנו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הזוכה באופן עצמאי וללא קשר
להסכם ו/או מידע אשר על פי דין ,אינו סודי.
 .14איסור העברת זכויות ו/או התחייבויות הספק
 14.1הספק אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או
לאחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן
ההתקשרות בינו לבין המזמין ,כולן או מקצתן ,לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לו מאת
המזמין עפ"י התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו ,אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת
המזמין ,באמצעות שני מורשי חתימה .המזמין לא ימנע אישורו מטעמים בלתי סבירים.
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 14.2הספק לא ישתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת השירותים לפי
הסכם זה ,למעט קבלני משנה שאושרו על ידי המזמין ,והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת
המזמין בכתב מראש .המזמין לא ימנע אישורו מטעמים בלתי סבירים.
 .15אחריות מקצועית
 15.1הספק מתחייב בזאת כלפי המזמין לבצע את כל השירותים בנאמנות ,מומחיות וברמה
מקצועית גבוהה .הספק אחראי בלעדית כלפי המזמין וכל מי מטעמו לטיב השירותים
שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.
 15.2הנחיות המזמין ו/או אישורי המזמין ו/או נציג המזמין ו/או מי מטעמם ,בדבר תכניות או
מסמכים אחרים הקשורים בשירותים ,ואשר הוכנו ע"י הספק בהתאם להסכם זה ,כולל
מסמכים שהכנתם נדרשה ע"י נציג המזמין ,וכן אישורי המזמין ו/או ספקי המזמין בדבר
תשלומים ,לא ישחררו את הספק מאחריותו המקצועית המלאה לביצוע השירותים ולא
יגרעו ממנה ,ואינם מטילים על המזמין ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי.
 15.3הספק מתחייב ,לפי דרישתו המנומקת בכתב ומטעמים סבירים של המזמין ,להפסיק מיד
את עבודתו של עובד אשר לפי דעת המזמין אינו מתאים לביצוע השירותים עבור המכללה
ו/או להעבירו מתפקידו .הוראה זו תחול ביחס לעובדי הספק אשר מקיימים קשרים עם
המזמין .המזמין יהיה פטו ר מכל חובה לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או
נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך שדרש את הפסקת עבודתו של עובד כאמור.
 .16אחריות ושיפוי
 16.1הספק יהיה אחראי אחריות מוחלטת לכל הפסד ,קלקול ,נזק או אובדן ישירים ו/או
עקיפים שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או תאגיד לרבות המזמין ו/או תאגידים
קשורים בו ו/או עובדיהם ו/או התלמידים ו/או המבקרים ו/או מי מטעמם ו/או הבאים
בשעריהם ,כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו של הספק ו/או מחדליהם ו/או
מעשיהם של יועציו ו/או עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט בכל
האמצעים למניעתם.
 16.2הספק יהיה אחראי לפצות ו/או לשפות כל אדם ו/או תאגיד בגין כל נזק כאמור בסעיף
 16.116.1לעיל ו/או על פי כל דין והוא פטור בזאת את המזמין מאחריות לכל הפסד ,קלקול,
נזק או אובדן ,ישירים או עקיפים הקשורים עם ביצוע הסכם זה.
 16.3נדרש המזמין לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק ו/או הפסד אחרים שהספק
אחראי להם על פי דין ו/או על פי הסכם זה ,ישפה הספק את המזמין מיד עם קבלת דרישה
ראשונית על כך ,בשל כל סכום ששילם המזמין ו/או חויב לשלם ו/או כל סכום שהוא עשוי
להיות מחויב וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לו בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק ,לרבות ,אך לא
רק ,הוצאות משפט ממשיות ,והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה
ו/או דרישה כאמור.
 16.4המזמין מתחייב להודיע לספק על כל מקרה ,בו נתבע על פי סעיף זה ,בתוך פרק זמן סביר.
 .17ביטוח
 17.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים על
חשבונו ,למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית  -כל עוד אחריות
הספק קיימת ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

כנספח ד'+ד' ,1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת
הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.
ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,על הספק להמציא לידי המזמין ,לפני תחילת מתן
השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה,
את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .כמו כן ,לפני תום תקופת הביטוח,
על הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי
הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה
מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  17.1לעיל.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת
הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת את הספק ממלוא
החבות על פי הסכם זה ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל
הקשור לגבולות האחריות כאמור.
למזמין תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי
הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת
להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן
מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים
נשוא אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי
לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם
דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים
ובין אם לאו.
הספק פוטר ,בשם הספק ובשם הבאים מטעמו ,את המזמין ואת הבאים מטעמו מאחריות
לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעמו לחצרי המזמין
או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה
כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק
המפורטים בהסכם זה ,רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים
כאמור ,ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור
המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות
התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הספק מתחייב לכלול סעיף כנ"ל בחוזים הנערכים מול קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו,
ככל שיערכו ,ולוודא קיום ביטוחים בהתאם לנדרש ,ובמקרה בו האירוע נערך במקום סגור
מחוץ לחצרי המזמין ,לרבות במסגרת הסכם ההתקשרות אשר ייערך מול בעל מבנה אתר
האירוע אשר יבוטח בביטוח רכוש ויכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין
והבאים מטעמו .כמו כן ,מוצהר בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד
הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או מי מטעמם בניגוד לאמור לעיל ,מתחייב הספק לשפות
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את המזמין ו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם ,לרבות הוצאות
משפטיות.
 17.9סעיפים אלה מהווים עיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית
של החוזה .
 17.10המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,להתיר שינויים בתנאי הביטוח שפורטו לעיל בהתאם
לשיקול דעתו.
 .18העסקת עובדים
 18.1לצורך קיום התחייבויותיו כלפי המזמין ,מתחייב הספק להעסיק אך ורק עובדים שיהיו
מתאימים ,מיומנים ,מנוסים ובעלי כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות וההדרכות
הדרושים על פי כל דין ו/או פרקטיקה טובה .הספק יישא בעלות ההדרכה ו/או הכשרת
העובדים ו/או ההשתלמויות של העובדים ,ויהיה אחראי על העברת הנחיות הבטיחות
הרלוונטיות לעובדים והדרכתם בנושאי בטיחות בעבודה כפי שנדרש על-פי כל דין
ופרקטיקות מקובלות.
 18.2לצורך ביצוע השירותים יקים המפיק צוות מקצועי מתאים הכולל מומחים ואנשי צוות
בהתאם לנדרש על פי מאפייני הטקסים ,ובכלל זה יעסיק הספק טכנאים ,מהנדס בטיחות,
יועץ נגישות ,מהנדס קונסטרוקציה ,חשמלאים מוסמכים וכיוצ"ב ככל הנדרש לביצוע
בטיחותי ויעיל של הכנס .הרכב הצוות ייקבע על ידי הספק אולם יהיה בהתאם להערות
המזמין ,ככל ויהיו.
 18.3הספק מתחייב להעסיק ,לצורך מתן השירותים למזמין ,אך רק עובדים אשר העסקתם
מותרת לפי כל דין.
 .19אי תחולת יחסי עובד מעביד
 19.1הספק מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,ולרבות על פי כל הזמנה שיוציא
המזמין ,אם יוציא ,הוא פועל כקבלן עצמאי .אין בהסכם זה או בהזמנה או בתנאי
מתנאיהם כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לרבות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו,
לבין המזמין יחסי עובד מעביד; כל העובדים שיועסקו מטעם הספק לצורך ביצוע
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין
המזמין כל יחסי עובד ומעביד ,וכל ההוצאות בגין העסקתם – לרבות תשלום שכר עבודה
וכל תשלום סוציאלי וכל תשלום אחר אשר מעביד חייב בו על-פי כל דין  -תהיינה על חשבון
הספק ויחולו עליו בלבד כמו כן לא תעמוד לספק ולעובדיו כל זכות מהזכויות הניתנות או
המוקנות לעובד שכיר במזמין על פי כל דין.
 19.2הספק מצהיר כי עליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של
פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או שיגרמו לספק ו/או לעובדיו ו/או לצד
שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
 19.3היה וחרף כוונת הצדדים כאמור ,ייפסק על-ידי טריבונל כלשהו ,כי קיימים יחסי עובד
מעביד בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין הספק ו/או מי מטעמו ו/או כי הספק ו/או מי
מטעמו זכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מהמזמין ,כי אז יראו את שכר הספק
המשולם לספק לפי הסכם זה כסכומי עלות מעביד ,הכוללים גם את כל התנאים
הסוציאליים המגיעים לעובדים ,ובמקרה כזה הספק ישפה את המזמין ,מיד עם דרישתו
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הראשונה ,בגין כל תשלום שהוא יחויב בו כאמור בפסק-דין של ערכאה מוסמכת ,ובגין כל
ההוצאות שהוציא המזמין בקשר עם ניהול ההליך ,והכל ללא כל הגבלה בסכום .מבלי
לגרוע מהאמור ,המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום המגיע לספק ממנו לפי הסכם זה ,ולפי
כל הסכם אחר קיים ביניהם ,כל סכום שהמזמין יידרש לשלם לספק ו/או לעובדיו (של
הספק) ו/או למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו/או סיום העסקתם על-פי הסכם זה מכוח
החלטה שיפוטית של ערכאה מוסמכת.
 19.4הספק מתחייב לשפות את המזמין בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או
הפועלים מטעמו כנגד המזמין ו/או מי מטעמו הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מהספקת
השירותים נשוא הסכם זה ,וזאת תוך  14ימים מדרישה בכתב שתופנה אל הספק על ידי
המזמין ובכלל זה בגין הוצאותיו של המזמין הנובעות מהתגוננותו מן התביעה האמורה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הספק להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור.
 .20זכויות קניין וקנין רוחני
 20.1הספק מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות בכל שירות שיציע למזמין וכי אין ולא יהיה
באספקת השירותים נשוא המכרז משום הפרה ו/או פגיעה של זכויות הקניין ,לרבות ,אך
לא רק ,קניין רוחני ,של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור על המזמין כל מגבלה.
 20.2כל הזכויות בחומרים שיופקו במסגרת הסכם זה ,בין אם ע"י הספק ובין אם על ידי ספקי
משנה מטעמו ,לרבות ובלי לפגוע בכלליות ,זכויות היוצרים בגרפיקה ,מלל ,לחן ,רעיונות
וכיוב' ,יהיו של המזמין.
 20.3עם סיום ההפקה של כל עבודה או חומר שייוצר במסגרת הסכם זה ,יעביר הספק למזמין
עותק דיגיטאלי של קובץ המקור של העבודה .המזמין יהיה רשאי לעשות בחומרים אלה
כל שימוש שהוא ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 20.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הספק לשפות את המזמין ,מיד עם קבלת דרישה על
כך ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד המזמין בקשר עם הפרה נטענת כאמור בסעיף
זה ,ובכלל זה לשפות את המזמין בגין כל הוצאה שיידרש להוציא ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,להתמודד עם טענה מעין זו.
 20.5הספק לא יעשה שימוש בשם המזמין ו/או בלוגו (סמל) המזמין ולא יפרסם את עובדת
זכייתו במכרז ו/או תוכן ההתקשרות וכיוצ"ב פרטים הנוגעים להתקשרות ללא אישור
מראש ובכתב מאת המזמין .
 .21זכויות שימוש
הבעלות בטובין נשוא המכרז שהספק יספק ו/או יעמיד לרשות המזמין תעבור לבעלות המזמין
ולספק לא תהיה בהן כל זכות ,אלא אם נקבע אחרת ובמפורש במסמכי המכרז או במסמכי
הפניה הפרטנית.
 .22ערבות לקיום החוזה – ערבות ביצוע
 22.1הספק הזוכה ימציא למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית עפ"י נוסח נספח ג' להסכם,
להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי תנאי החוזה לרבות חיוביו בגין שירותים נוספים
שיוזמנו על בסיס חוזה זה ו/או מכוחו (להלן" :ערבות הביצוע").
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22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7

ערבות הביצוע תתקבל מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק
בביטוח ,על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ,התשמ"א – .1981
הערבות לביצוע תומצא למזמין עד לא יאוחר מאשר תוך  7ימים ממועד קבלת הודעה על
זכייה במכרז ,או במועד אחר ,מאוחר יותר ,הנקוב בהודעת הזכייה.
ערבות הביצוע תהיה בסכום של ( ₪ 80,000במילים  :שמונים אלף שקלים חדשים).
ערבות הביצוע לא תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
ערבות הביצוע תהיה בתוקף ממועד מסירתה למזמין ועד לפחות תשעים ( )90יום לאחר
תום תקופת החוזה.
ככל שיבחר המזמין לעשות שימוש בזכות האופציה המוקנית לו ,על-פי שיקול דעתו
הבלעדי ,ולהאריך את ההתקשרות עם הספק ,ימציא הספק למזמין ערבות בנקאית חדשה
להבטחת התחייבויותיו אשר תהא בתוקף ממועד מסירתה למזמין ועד לפחות תשעים ()90
ימים לאחר תום תקופת הארכת החוזה.

 .23חילוט ערבויות בנקאיות
 23.1המזמין יהיה רשאי לחלט ו/או להציג דרישת תשלום על פי ,או מכח ,ערבות הביצוע בכל
מקרה בו הפר הספק לדעת המזמין את תנאי ההסכם/הזמנה ,וההפרה לא תוקנה לשביעות
רצון המזמין בתוך  7ימים מהיום שבו הודיע המזמין לספק על ההפרה ,כדי להיפרע מכל
סכום שהספק חב ו/או עשוי לחוב כלפיו על פי הסכם זה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו מבלי
שיהיה חייב לפרט או לנמק את דרישת החילוט.
 23.2הספק מוותר בזאת באופן מוחלט וגמור על כל זכות להתנגד לחילוט ערבות הביצוע ,או
מקצתה ,בין היתר ,בהסתמך על כל טענה המתייחסת לנזק שנגרם או עשוי להיגרם למזמין
בגין ההפרה ו/או שיעורו ו/או עצם קיום ההפרה ,ולמעט מקום בו הספק מבקש להתנגד
לחילוט הערבות בטענת מרמה ,ובטענה זו בלבד והכל מבלי לפגוע בזכות הספק לתבוע
(בהליך נפרד) החזר של סכום שחולט.
 23.3אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה כדי למנוע או להגביל את המזמין מלהיזקק לכל
סעד אחר ,או נוסף העומד לרשותו על פי דין ו/או על פי ההסכם ,או להגביל את זכותו
לקבלת פיצוי מעבר לסכום הערבות הבנקאית בגין כל הפרת הסכם זה ,ע"י הספק.
 23.4חולטה הערבות ,יעמיד הספק ערבות חלופית תחתיה מיד.
 .24הושמט
 .25תרופות בגין הפרת הסכם
 25.1מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז ו/או בכל סעד הקבוע בכל דין ,מוסכם כי
המזמין יהיה רשאי ,על פי בחירתו ,לבטל את כל ההזמנה ו/או ההסכם וזאת בנוסף לזכותו
לקבל את הפיצוי המוסכם ו/או לזכותו להיזקק לכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי כל דין
ו/או על פי תנאי הסכם זה .וזאת בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים להלן:
א .חל איחור בלתי סביר בביצוע חלק מהתחייבויות הספק ו/או חל איחור ,הפסקה או הפרעה
בביצוע התחייבויות הספק שיש בהמשכן ,לדעת נציג המזמין לגרום לנזק ממשי או בלתי
הפיך למזמין ו/או להפרעה לפעילות בו.
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ב .המזמין מצא כי קיימת סבירות גבוהה ,שהספק לא יעמוד במועד או מועדים להם התחייב
והאיחור הצפוי עשוי לגרום לנזק ממשי או בלתי הפיך או להפרעה לפעילות המזמין או
לחלקים ממנה.
ג .כשיש בידי נציג המזמין הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בביצוע ההסכם לאחר
שהתראה בכתב לספק לא הניבה תוצאות רצויות ו/או כי הספק אינו מבצע את משימותיו
בהתאם למפרט ,ובתנאי שהתראה ששיגר נציג המזמין לספק לתיקון מחדליו לא הביאה
לתיקונם לשביעות רצון נציג המזמין.
ד .כשהספק הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק ספק משנה בביצוע
התחייבויותיו  -בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב.
ה .הוגשה כנגד הספק ו/או בעניינו ו/או על ידו בקשה למינוי מפרק ו/או כונס נכסים ו/או
נאמן ו/או למתן צו הסדר נושים ו/או עיכוב הליכים ו/או הקפאת הליכים ו/או פשיטת רגל
ו/או בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו/או בקשה להכריז על הספק כחייב מוגבל
באמצעים ו/או ניתן כנגדו צו איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל והכל בין אם הבקשה
הנה למינוי ו/או למתן צו זמני או קבוע ,והכל בין אם הוגשה הבקשה על ידי צד ג' ובין על
ידי הספק עצמו וההליך לא נדחה ו/או לא בוטל בתוך  7ימים ממועד הגשתו.
ו .כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו ו/או מטעמו של
הספק ו/או עובד שלו ,נתן או הציע לאדם ו/או ביקש ו/או קיבל מאדם כלשהו שוחד ,מענק,
דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או הגיש
ביודעין ו/או ברשלנות חמורה חשבון ו/או דפי מדידה הכוללים פרטים בלתי נכונים מתוך
ניסיון לקבל תמורה לה אינו זכאי.
ז .כשהוברר ,להנחת דעת נציג המזמין ,כי המחאות ו/או תשלומים שמסר הספק לעובדיו ו/או
לספקיו (להלן – "זכאי הספק") ,חוללו באי פירעון ו/או כי הספק נמנע מלשלם לזכאי
הספק תשלומים המגיעים להם ,ובלבד שהמזמין דרש מן הספק הסברים והספק לא נתן
למזמין ,בכתב ,הסברים המניחים את דעת המזמין.
ח .כשהספק הפר הפרה יסודית של הסכם זה ו/או כשהספק הפר הסכם זה בהפרה שאינה
יסודית וחלפו  7ימים או זמן סביר ,הקצר מביניהם ,ממועד שהספק נדרש לתקן את
ההפרה וההפרה לא תוקנה על ידו לשביעות רצון המזמין.
ט .בכל מקרה אחר ו/או נוסף שנקבע ,ככל שנקבע ,בהוראות מסמכי המכרז ,ובכלל זה מקרה
בו השתנו מהותית צרכיו של המזמין.
במקרה של ביטול ההסכם או חלק ממנו ,ע"י המזמין כאמור לעיל ,המזמין יהיה רשאי לרכוש
את אותם שירותים אצל ספק אחר ,ולגבות מהספק המקורי ,על פי בחירתו ,את הפיצוי
המוסכם ,או את ההפרש בין הערך של הטובין או השירותים שהזמנתם בוטלה ,וזאת בנוסף
לכל נזק אחר ,ישיר או עקיף ,שנגרם למזמין בהקשר לאיחור הספק.
 .26סמכות שיפוט
לבתי המשפט ולשכת ההוצאה לפועל בעיר תל אביב הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל
תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או קשורים ,במישרין או בעקיפין ,במכרז ו/או ההסכם ,לרבות ,אך
לא רק ,בהודעות צד ג' ו/או תביעות שיפוי הנובעות ו/או קשורות ממנו ו/או מן היחסים שבין
הספק לבין המזמין.
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 .27שונות
27.1
27.2

27.3
27.4

27.5
27.6

המזמין אינו ולא יהיה בבחינת שומר שכר ו/או שומר חינם לרכוש ו/או ציוד ו/או
מיטלטלין השייכים לספק.
המזמין רשאי לקזז כל סכום שהספק חייב לו ,בין קצוב ובין שאינו קצוב ,מכל סכום
שהמזמין חב לספק ,ככל שהוא חב לו ,הן מכוח הסכם זה והן מכח כל התקשרות אחרת
ו/או נוספת.
הספק אינו רשאי לעכב תחת ידו מיטלטלין ו/או נכסים ו/או זכויות ו/או כספים ו/או
זכויות השייכים למזמין.
כל שינוי ,קיצור ,ויתור ,ארכה או תיקון של הוראות ההסכם שייכרת בין המזמין לבין
המציע הזוכה ,ייכנס לתוקפו רק אם יעשה בכתב ובחתימת מורשה החתימה המוסמך של
המזמין.
בכל מקום במסמכי המכרז וההסכם בו נקבע כי מתן הוראה ,אישור ,הסכמה וכיו"ב יהיה
בכתב ,יראו את דרישת הכתב כמחייבת.
כל מסמכי המכרז מהווים את הוראות ההסכם שנכרת בין המציע שיקבל הודעת זכייה
לבין המזמין.

ולראיה באו על החתום :

הספק

המכללה האקדמית של תל אביב יפו
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נספח א' להסכם ההתקשרות – הצעת מחיר
[[תוגש במעטפה נפרדת]]
(בנוסף ,יש למלא את נספח א')1
 .1הצעת מחיר להפקת מושב חבר חצי שנתי __________ ( ₪ללא מע"מ) (מחיר מירבי 80,000
ש"ח ללא מע"מ).
 .2הצעת מחיר להפקת מושב חבר שנתי _____________ ( ₪ללא מע"מ) (מחיר מירבי 160,000
 ₪ללא מע"מ).
 .3הצעת מחיר להפקת טקסי הענקת תארים _______________ש"ח (ללא מע"מ) (מחיר מירבי
 ₪ 520,000ללא מע"מ).
הוראות למילוי הצעת המחיר:
א)
ב)

ג)

ד)
ה)

ו)

ז)
ח)

ט)

הצעת המחיר הכוללת לכל סעיף כאמור לעיל ( )1-3לא תחרוג מהמחיר המירבי המצוין לגבי כל
סעיף .הצעה אשר תחרוג מהמחיר המירבי תיפסל.
בנוסף על השלמת סה"כ המחיר הכולל עבור כל סעיף כאמור לעיל ,על המציעים למלא מחיר
עבור כל שורה בטופס הצעת המחיר – נספח א' 1בטבלת האקסל המצורפת למכרז ("break-
 .)"downסה"כ פירוט ה break-down -של הצעת המחיר יתאם להצעת המחיר הכוללת בנספח
זה לעיל.
אי מילוי סעיף מסעיפי טבלת האקסל ו/או רישום "כלול" או " "0באחת השורות ייחשבו כאילו
מחיר הטובין/השירותים נשוא אותה שורה בטבלת האקסל כלולים במחיר ההצעה הכולל
והמציע לא יוכל להעלות כל טענה בעניין זה ,לרבות במקרה שבו יבחר המזמין לפעול כאמור
בסעיף (ז) להלן ולהזמין רק חלק מהשורות בהצעת המחיר.
אין לפצל או למחוק סעיפים מעבר למפורט להלן.
הצעת המחיר מטעם המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע ,בין המיוחדות ובין הרגילות,
מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז ,לרבות כוח אדם,
ציוד ,ביטוחים ,התקשרות עם ספקי משנה ,אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם
וכיו"ב.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו ,מס קניה וכיו"ב וכן
שינויים בשיעורי המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו
ככלולים במחירי ההצעה.
המזמין אינו מתחייב לקבל את הצעת המציע במלואה ושומר לעצמו את הזכות להזמין חלקים
ממנה ,הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
במקרה של אי-התאמה בין המחיר המוצע תחת העמודה "סה"כ עלות לפני מע"מ) (מחיר עבור
כל יחידה) בטבלת האקסל לבין המחיר הכולל תחת עמודת "לחישוב" בטבלת האקסל ,תתוקן
אי ההתאמה בהסתמך על סכום מחיר ליחידה.
במקרה של אי-התאמה בין המחיר המוצע תחת נספח זה לעיל לבין המחיר המוצע בטבלת
האקסל ,תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על טבלת האקסל.
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נספח א' 1להסכם ההתקשרות– תקציב
[[יוגש ביחד עם הצעת המחיר ,במעטפה נפרדת]]

טבלאות אקסל מצורפות בנפרד
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נספח ב' להסכם ההתקשרות  -תיאור השירותים
טקסי הענקת תארים
מרכיבי האירוע:
היום הראשון ( - )30.5.22טקס הענקת תארים לבוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה ,בממשל וחברה
ובמדעי הסיעוד .מספר המשתתפים (בוגרים +אורחים) המוערך שווה למספר הבוגרים *.4* 80%
מספר המשתתפים המשוער .1,600
היום שני ( - )31.5.22טקס הענקת תארים לבוגרי תואר ראשון בניהול וכלכלה ,במערכות מידע
ותואר ראשון ושני במדעי המחשב מספר המשתתפים (בוגרים +אורחים) המוערך שווה למספר
הבוגרים * .4* 80%מספר המשתתפים המשוער – .1,300
היום השלישי ( - )1.6.22טקס הענקת תארים למוסמכי התואר השני בפסיכולוגיה ,לימודי
משפחה ,מנהל עסקים ,וייעוץ ופיתוח ארגוני מספר המשתתפים (בוגרים +אורחים) המוערך שווה
למספר הבוגרים * .4* 80%מספר המשתתפים המשוער –.1,000
**לקראת מועד כל אחד מהטקסים ,מספר המשתתפים המשוער ייבדק שוב.
מבנה הטקסים
 התכנסות והגעת בני משפחות הבוגרים החל מהשעה 18:30
 שעת התחלת הטקס החל מהשעה 20:00
 תהלוכת בוגרים לקראת השעה 20:05
בבמה המרכזית:





נאום מכובדים :ראש עיריית תל-אביב-יפו ,נשיא האקדמית ואפשרות למכובד נוסף.
טקס הסמכת המוסמכים והבוגרים על ידי נשיא המכללה.
הענקת תעודות וספרים למצטיינים.
חלק אמנותי.

פיצול לחלוקת תעודות לפי בתי ספר
היום הראשון ()30.5.22
מספר בוגרים +אורחים משוער כ.1600-
רחבת דשא בניין ווסטון (במה מרכזית):
פסיכולוגיה תואר ראשון
רחבת דשא בניין ניהול וכלכלה (במה משנית):
סיעוד גנרי
אולם :1
סיעוד הסבה
אולם :2
ממשל וחברה
היום שני ()31.5.22
מספר בוגרים +אורחים משוער כ.1500-
רחבת דשא בניין ווסטון (במה מרכזית):
מערכות מידע
רחבת דשא בניין ניהול וכלכלה (במה משנית):
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מדעי המחשב
אולם :1
כלכלה וניהול
היום השלישי ()1.6.22
מספר בוגרים +אורחים משוער כ. 1000 -
רחבת דשא בניין ווסטון (במה מרכזית):
פסיכולוגיה תואר שני
רחבת דשא בניין ניהול וכלכלה:
מנהל עסקים
אולם :1
יעוץ ופיתוח ארגוני
אולם :2
לימודי משפחה
רצף האירוע:
רישום הבוגרים והמוסמכים לארגון הבוגרים תחת בניין ווסטון (בניין מס'  )2בין הבניין לחניה.
קבלת פנים וכיבוד ברחבת בנין פומנטו (בנין מס'  ,)1ריכוז בני המשפחות בכיסאות הבמה המרכזית
ברחבת דשא מאחורי בניין ווסטון (בניין מס'  ,)2ריכוז הבוגרים והמוסמכים לתהלוכת בוגרים
בשדרה המרכזית ליד בניין ווסטון (בניין מס'  ,)2טקס מרכזי בבמה המרכזית ,חלוקת תעודות לפי
בתי ספר ועל פי החלוקה שלעיל.
על הספק לדאוג לביטוחים האמורים בנספח ד' ,לכל הכרוך ברישוי (כולל אגרות למיניהן) ,ולכל
הכרוך באישורי משטרה ,מד"א וכיבוי אש [ככל שידרשו כאלה] ,נגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות והתקנות מכוחו ,לרבות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות
נגישות לשירות) ,להכנת תכנית בטיחות [שתכלול תיאור כללי ,מנהל אירוע ,שטח ,תחבורה וחניות,
קהל ,נוהל כניסה ,גידור ,כניסות ,יציאות ,רכבי חירום ,מושבים ,מתקני במה ,שילוט ,אבטחה,
חשמל/תאורה ,גנרטורים ,מערכת כריזה ,כיבוי אש ,לאישור על תקינות המתקנים הארעיים,
לאישור מהנדס חשמל ולאישור בטיחות] ולביצוע תכנית בטיחות כאמור :לדוכני מזון ולמזון,
לניקוי ופינוי פסולת במהלך האירועים ,להגברה ,לתאורה ,לתאורת שטח ,לכיסאות ,לבמה (מדרגות
 +רמפה) ,למסכים ,לגב במה ,לגנרטור ,לריהוט אלטרנטיבי ,לשכר הפקה ,לכל כוח האדם והציוד
הנדרש ולהחזרת המצב לקדמותו בתום האירועים ,וכל דבר הדורש אישור בטיחות לפי דין.
את תכנית הבטיחות יש להציג עד  5ימים לפני האירוע הראשון.
לוגיסטיקה ונראות:
החברה הזוכה תידרש להעביר פריסות לאלמנטים עיצוביים ומיתוגיים (כולל קירות צילום ,גב
במה ,דגלים וכד') ופריסה לוגיסטית של האירוע (כולל סקיצה) בתחילת העבודה.
חלה חובת נוכחות של מפיק האירוע הראשי בהיערכות לפני תחילת כל אירוע ,בכל אחד מימי
האירוע ולאורך כל האירוע.
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מושבי חבר הנאמנים במכללה
מטרות האירועים
 .1חיזוק הקשר של חברי חבר הנאמנים למכללה האקדמית ת"א יפו
 .2העצמת תחושת הגאווה והשייכות
 .3יצירת זיקה רגשית בקרב בני/בנות הזוג לפעילות במכללה האקדמית ת"א יפו
 .4יצירת שגרירים מתוך קהל מובילי דעה בציבור
במהלך שנה אקדמית אחת מתקיימים ,בדרך כלל ,שני מושבים של חבר הנאמנים:
מושב חצי שנתי שמתקיים ,בדרך כלל ,בחודש בינואר ומושב שנתי שמתקיים בדרך כלל בסוף
חודש מאי-תחילת יוני.
לתשומת לב :בתשפ"ב יתקיים המושב השנתי בלבד ולא צפוי להתקיים מושב חצי שנתי .המושב
השנתי יתקיים ב 12 -למאי  – 2022יום חמישי ( )12.5.22בין השעות  17:00-21:00לערך וביום
שישי ( )13.5.22בין השעות  8:30-13:00לערך (יתכנו שינויים במועדים).
הצעת המציע צריכה להתייחס לכך שיתקיימו שני מושבי חבר בשנה כמפורט לעיל.
מרכיבי מושב חבר שנתי תשפ"ב (ייתכנו שינויים במתווה האירוע)
יום חמישי 21.512.5
מקום האירוע  -במכללה
צפי משתתפים 100 -
חלק ראשון 17:00-21:00 :לערך
האירוע יתחיל בשעה  17:00נאום פתיחה יו"ר חבר הנאמנים ונשיא המכללה ,הופעת אמן
מרכזי/פאנל דוברים/הרצאה של בכיר בתחומים מגוונים ארוחת ערב חגיגית.
מוזמנים :חברי חבר הנאמנים +סגל מנהלי ואקדמי +בוגרים
החלק הגדול של התקציב לאירוע זה יוקצה ליום זה של האירוע.
יום שישי 22.513.5
מקום האירוע  -במכללה
צפי משתתפים 80 -
ישיבת מליאה -חברי חבר הנאמנים ,פורום ניהולי ודקנים
בין השעות 8:30-13:00 :לערך
 8:30-9:00 .1התכנסות בוקר -התכנסות ואחרות בוקר קלה
 – 9:00-10:30 .2ישיבת מליאה
 10:30-10:45 .3הפסקה קלה
 – 10:45-13:30 .4המשך ישיבת מליאה
 .5תגבור כיבוד למשך כל היום.
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מושב חבר חצי שנתי –
מתקיים בדרך כלל בחודש ינואר ,למשך חצי יום אחד ,בשעות אחה"צ-ערב.
צפי משתתפים – .80
בד"כ המושב החצי שנתי בנוי עפ"י הפורמט הבא:
התכנסות כולל תערוכה/מיצג וכולל ארוחת ערב
ישיבת מליאה
סיום קפה וקינוחים

על הספק לדאוג לכל הכרוך ברישוי (כולל אגרות למיניהן) ,ולכל הכרוך באישורי משטרה ,מד"א
וכיבוי אש [ככל שידרשו כאלה] ,נגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות
מכוחו ,לרבות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,להכנת תכנית
בטיחות [שתכלול תיאור כללי ,מנהל אירוע ,שטח ,תחבורה וחניות ,קהל ,נוהל כניסה ,גידור,
כניסות ,יציאות ,רכבי חירום ,מושבים ,מתקני במה ,שילוט ,אבטחה ,חשמל/תאורה ,גנראטורים,
מערכת כריזה ,כיבוי אש ,לאישור על תקינות המתקנים הארעיים ,לאישור מהנדס חשמל ולאישור
בטיחות] ולביצוע תכנית בטיחות כאמור ,לדוכני מזון ולמזון ,לניקוי ופינוי פסולת במהלך
האירועים ,להגברה ,לתאורה ,לתאורת שטח ,לכיסאות ,לבמה (מדרגות  +רמפה) ,למסכים ,לגב
במה ,לגנרטור ,לריהוט אלטרנטיבי ,לשכר הפקה וכו'.
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נספח ג' להסכם ההתקשרות – ערבות ביצוע
[המציעים אינם נדרשים להגיש ערבות זו להצעתם והערבות בנוסח זה תוגש רק ע"י המציע
הזוכה ,לאחר הזכייה .המציע נדרש לחתום בתחתית הנספח בלבד]

לכבוד
___________
לבקשת _______________________________אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום עד לסך של
( 80,000במילים :שמונים אלף שקלים חדשים) ,שתדרשו מאת ____________________
(להלן" :החייב")בקשר להסכם התקשרות להפקת מושבי חבר נאמנים וטקסי הענקת תארים
במכללה האקדמית תל אביב יפו.
אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,צמוד למדד המחירים
לצרכן (להלן ":המדד") בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש _________ לבין
המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות ,מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם ומבלי
לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד ל _________________ -בקשר לחיובים כלפיכם.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________________ ועד בכלל.
אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים תחילה לדרוש את קיום החוב מאת _________________ .

חתימה

תאריך
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נספח ד' להסכם ההתקשרות – ביטוח
.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,מתחייב הספק לערוך ולקיים,
למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה ,גם
למשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו (להלן" :התקופה הנוספת") ,את הביטוחים
בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלן:
.1.1

ביטוח רכוש ,המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם ,על בסיס
ערך כינון ,כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות כנגד הסיכונים
הבאים:
קוד הסעיף
309
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
316
כיסוי רעידת אדמה
313
כיסוי בגין נזקי טבע
314
כיסוי גניבה ,פריצה ושוד
כיסוי אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור
כן יכלול הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת המכללה (קוד סעיף .)309
למרות האמור ,מוסכם כי לספק הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש או אבדן תוצאתי,
במלואם או בחלקם ואולם ,במקרה כזה ,יחול הפטור כאמור בסעיף  7להלן כאילו
נערך הביטוח במלואו.

.1.2

ביטוח אחריות כלפי צד ג' ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 4,000,000למקרה ובמצטבר
לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יכלול את הכיסויים  /ההרחבות הבאות:
קוד הסעיף
321
מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח  -המכללה
322
הגדרת המכללה כצד ג'
309
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
302
אחריות צולבת
307
קבלנים וקבלני משנה
315
כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

.1.3

ביטוח אחריות מעבידים ,בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000לעובד ,למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לכלול את המכללה כמבוטח נוסף היה
וייחשב כמעבידם של מי מעובדי הספק (קוד סעיף .)319

.1.4

ביטוח אחריות מקצועית ,בגבול אחריות של  ₪ 4,000,000למקרה ובמצטבר
לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יכלול את הכיסויים  /ההרחבות הבאות:
קוד הסעיף
301
אובדן מסמכים
309
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
327
עיכוב  /שיהוי עקב מקרה ביטוח
303
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע
326
פגיעה בפרטיות
325
מרמה ואי יושר עובדים
הרחב שיפוי לטובת המכללה ,בגין אחריותו למעשי ו/או 304
מחדלי הספק
322
המכללה יוגדר כצד ג'
332
תקופת גילוי –  12חודשים
תאריך רטרואקטיבי – לא יאוחר ממועד מתן השירותים
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.2

כל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי המכללה ויכללו סעיף לפיו מוותרים
המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה (קוד סעיף .)328

.3

כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי ,יבוטל .זאת מבלי לגרוע מחובת
הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.

.4

ככל והשירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו בחו"ל ,יכללו הביטוחים הנ"ל הרחבה
בגין נזק בעת שהות זמנית בחו"ל (קוד סעיף .)306

.5

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה ,על הספק להמציא לידי המכללה ,לפני תחילת ביצוע
ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות ,את אישור עריכת הביטוח ,המצורף כנספח ד' ,1כשהוא
חתום בידי מבטחי הספק .מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא לידי המכללה אישור
עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת
ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים
על בסיס מועד הגשת התביעה ,על הספק להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה
הנוספת.

.6

כן על הספק לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר הביטוחים וההתחייבויות
הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,תשלומים
לביטוח לאומי וככל שרלוונטי ,ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים
ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי המכללה .כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד
שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 600,000למקרה.

.7

הספק פוטר את המכללה ו/או מי מטעם המכללה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא
לחצרי המכללה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ,וכן בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם עקב
אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור ,ולא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
המכללה ו/או מי מטעם המכללה בגין אובדן ו/או נזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור
מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.8

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק .הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות
כל טענה כלפי המכללה ו/או מי מטעם המכללה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

.9

למזמין תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הספק
כאמור לעיל ,במפורש לרבות סכומי הביטוח ,גבולות האחריות ,ההרחבות והסייגים
המפורטים בו .המצאת אישור עריכת הביטוח בהתאם להוראות ההסכם הינה תנאי לתחילת
ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת
להתאים את הביטוחים להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

 .10מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים
נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק ,מתחייב הספק לדאוג
כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף ההתקשרות.
 .11מובהר בזאת ,כי "מבקש האישור" ,כהגדרתו באישור עריכת הביטוח ,תהא המכללה ו/או
חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה למזמין.
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נספח ד' 1להסכם ההתקשרות -אישור קיום ביטוחים

[המציעים אינם נדרשים להגיש אישור קיום ביטוחים מלא וחתום להצעתם .אישור קיום
ביטוחים בנוסח זה תוגש רק ע"י המציע הזוכה ,לאחר הזכייה .המציע נדרש יש לחתום בתחתית
הנספח בלבד]

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור
(______)___/___/

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
שם:
המכללה האקדמית תל
אביב יפו
ת.ז/.ח.פ /.ע.ר580- .
233-25
מען:
רח' רבנו ירוחם  ,2תל
אביב-יפו ,681117 ,ת.ד.
8104
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

שם:
ת.ז/.ח.פ.

☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

מען:

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

רכוש

צד ג'

4,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

אחריות מקצועית

4,000,000

₪
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כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי

 316כיסוי רעידת אדמה
 313כיסוי בגין נזקי טבע
 314כיסוי גניבה ,פריצה
ושוד
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 328ראשוניות
 307קבלנים וקבלני
משנה
 315כיסוי לתביעות
המל"ל
 321מבוטח נוסף בגין
מעשי ו/או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 322מבקש האישור
מוגדר כצד ג'
 302אחריות צולבת
 328ראשוניות
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 319מבוטח נוסף היה
וייחשב כמעבידם של
מי מעובדי המבוטח –
מבקש האישור
 328ראשוניות
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 301אובדן מסמכים
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 327עיכוב  /שיהוי עקב
מקרה ביטוח
 303דיבה ,השמצה
והוצאת לשון הרע
 325מרמה ואי יושר
עובדים
 326פגיעה בפרטיות
 304הרחב שיפוי לטובת
מבקש האישור בגין
אחריותו למעשי ו/או
מחדלי המבוטח

 322מבקש האישור
מוגדר כצד ג'
 302אחריות צולבת
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי – 12
חודשים
תאריך רטרואקטיבי:
____________
אחר

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור):
065 ,041 ,026 ,023

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ה' להסכם ההתקשרות – שמירת סודיות
תאריך________ :

לכבוד
המכללה האקדמית תל-אביב-יפו
שלום רב,
כתב התחייבות לסודיות ואבטחת מידע

הואיל :והמכללה האקדמית תל-אביב-יפו (להלן" :המכללה") מעוניינת להתקשר עם
_______________________ ח.פ ____________ .לצורך________________________
(להלן" :הקבלן" ו" -השירותים") ,בכפוף למתן התחייבות זו;
והואיל :ובמסגרת העבודה ,ייחשף הקבלן ועובדיו ,או שהם עלולים להיחשף ,למידע סודי ו/או עסקי
ו/או למידע שהוא קניינה של המכללה ,ולרבות למידע שהינו חלק ממאגרי מידע מוגנים על פי חוק
ו/או מידע פרטי או רגיש כלשהו ,תנאי לעבודת החברה הנו חתימתה על כתב התחייבות בלתי חוזרת
זה;
לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
 .1בכתב התחייבות זה  -המידע הסודי :כל המידע בקשר עם העבודה בכתב ,בע"פ או בכל צורה
אחרת ,בין שמצוין כי הוא סודי ובין אם לאו ,הקשור בדרך כלשהי למכללה ו/או לעסקיה ו/או
לקוחותיה ו/או ספקיה ו/או לרכושה ו/או לעובדיה ו/או לסטודנטים הלומדים ו/או המתעתדים
ללמוד בה ו/או לאנשים והגופים עמם היא מצויה בקשרים עסקיים ,תנאי ההתקשרות עם מי
מהם ו/או כל דבר ועניין אחרים המכילים מידע סודי או בעל אופי עסקי ו/או כלכלי ,בין אם
נוצר על-ידי המכללה ובין אם נוצר על-ידי החברה במסגרת העבודה או בין אם התקבל מצד
שלישי ,ולרבות פעילותה העסקית של המכללה ,תקציבים וכיוצ"ב (כל האמור לעיל ולהלן:
"המידע הסודי").
 .2למרות האמור ,במסגרת המידע הסודי לא יהיה כלול:
 .2.1מידע אשר נוכיח ,כי היה ברשותנו או שקיבלנו מצד ג' טרם תחילת העבודה ;
 .2.2מידע אשר מהווה או הופך להיות נחלת הכלל שלא בדרך של הפרת חובת הסודיות על פי
הסכם זה;
 .2.3מידע שיש חובה חוקית לגלותו ובלבד שגילינו אותו אך ורק לגורם כלפיו מוטלת עלינו
חובה לגלותו .במקרה כאמור ,אנו מתחייבים להודיע על כך באופן מיידי למכללה;
 .2.4מידע שפותח על ידינו באופן עצמאי ללא הפרה של חובת הסודיות על פי הסכם זה;
 .3אנו מצהירים ומאשרים בזה ,כי ברור וידוע לנו ,שהמידע הסודי הוא קניינה הבלעדי של
המכללה ,הוא מידע רגיש ביותר ,הוא בעל ערך רב עבור המכללה ,הנוקטת בצעדים לשמירה על
סודיותו וגילויו עלול לגרום נזקים והפסדים למכללה.
 .4אנו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את המידע הסודי שנקבל מהמכללה ו/או מידע סודי
שניחשף אליו במסגרת העבודה ,לא לאפשר גישה אליו ,לא לגלותו ולא להעביר אותו לשום
אדם או גוף ,לא להעתיקו ולא להרשות לאחרים או לגרום לאחרים להעתיקו ,אלא אם כן
ניתנה לכך רשות מוקדמת בכתב מנציגיה המוסמכים של המכללה .אנו מצהירים ומאשרים
בזה כי לא נעשה שימוש במידע הסודי אלא לצורך ביצוע העבודה.
 .5ידוע לנו כי על חלק מהמידע הסודי חל חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א 1981-והתקנות מכוחו
ואנו מתחייבים למלא אחר הוראות כל דין בקשר עם המידע הסודי.
 .6אנו מתחייבים להודיע לאלתר ובכתב למכללה על כל מקרה של אובדן ו/או חשד לאובדן מידע
סודי ו/או להעתקו ו/או לזליגתו ו/או בגין כל חשש לפגיעה בפרטיות הנובעת מהפרת חובת
הסודיות המוטלת עלינו.
 .7מייד עם דרישתה הראשונה של המכללה ,ולכל המאוחר עם תום תקופת ההתקשרות ,אנו
מתחייבים להשמיד או להשיב למכללה כל מידע סודי שנמסר לנו ,לרבות כל רישום (מכל מין
וסוג שהוא ,בכתב או בדפוס ובין בעותק דיגיטאלי או בכל צורה אחרת) ,מסמך ,מוצר ו/או
העתק ו/או תרגום ו/או עיבוד שלהם ,שקיבלנו לצורך ההתקשרות ,או שנוצרו במהלכה.
 .8אנו מצהירים ומאשרים בזה כי ברור וידוע לנו כי הגישה למידע הסודי ו/או המידע הסודי
המותר לעיבוד ו/או העברתו לקבלן ,היא לצרכי העבודה בלבד ,והננו מתחייבים כי לא נעשה
שימוש בגישה המתאפשרת לנו למידע הסודי ו/או המידע המותר לעיבוד מתוקף העבודה לכל
צורך אחר .אנו מתחייבים לאפשר גישה למידע הסודי רק לאותם עובדים מטעמנו על בסיס
"צורך לדעת" ובמידה הדרושה לצורך זה בלבד ולדאוג שכל אחד מהם יחתום על התחייבות
אישית לשמירת סודיות ואבטחת מידע בנוסח התחייבות זו ובשינויים המחויבים לפני וכתנאי
למתן גישה למידע הסודי .אנו מתחייבים כי נצמצם עד למינימום ההכרחי את מספר האנשים
הפועלים מטעמנו אשר תהיה להם גישה למידע הסודי .כן אנו מתחייבים כי בכל התקשרות עם
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קבלן משנה ,ככל וההתקשרות תאושר על-ידי המכללה לרבות גילוי המידע הסודי לקבלן
המשנה ,יכלול ההסכם ההתקשרות עימו את כל התחייבויות החברה מכוח כתב התחייבות זה.
 .9אנו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על המידע הסודי ולמנוע גישה
אליו ,אלא לשם העבודה בלבד ,ובכלל זה לנקוט באמצעי אבטחה לשמירת המידע הסודי ,ובכל
מקרה אמצעים שלא יהיו פחותים מאמצעים סבירים ומקובלים לשם כך.
 .10כל ההתחייבויות המפורטות בכתב התחייבות זה לעיל ,הינן לתקופה בלתי מוגבלת בזמן ויחולו
גם לאחר תום תקופת ההתקשרות .ידוע לנו כי הפרת התחייבות זו עלולה לגרום לנזק כספי
ו/או אחר למכללה ו/או לפגוע בפרטיותם של מי מחברי הסגל ו/או העובדים ו/או הסטודנטים
ו/או המועמדים של המכללה ,ולפיכך אנו מתחייבים לשפות את המכללה בגין כל נזק שייגרם
לה עקב הפרת התחייבותו זו.
אני הח"מ ________________________ ת.ז_____________________ .
_____________________
בחברת
כ_________________________
מכהן
ח.פ ,___________________.מתחייב באופן אישי לדאוג לקיום התחייבויותיה לעיל של החברה.
ידוע לי כי המכללה רואה בהתחייבות דלעיל כהתחייבות שלי ושל החברה ביחד ולחוד.
_____________________________
חתימה

_________________________
תאריך
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד _______________ מאשר כי גב'  /מר___________________ נושא/ת ת.ז.
__________________ /המוכר לי אישית מורשה לחתום בשם החברה וחתימתו מחייבת את
החברה לכל דבר ועניין.
____________
תאריך

_________________________
חתימה  +חותמת
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נספח ו' להסכם ההתקשרות – מנהל אירועים/מפיק/במאי בפועל מטעם
המציע
פרטי מנהל האירועים/מפיק/במאי:
שם מלא___________________ :
ת.ז_______________________ .
שנות ותק אצל המציע______________________ :
פירוט ניסיון מקצועי:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


יש לצרף קו"ח

תאריך ________________:

חתימת המציע___________________________:
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נספח ה' למסמכי המכרז – תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל העסקת עובדים
זרים כדין
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 תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________( ,להלן – "הגוף") ,בו
הנני משמש/ת _______ [למלא תפקיד] ,המבקש להתקשר במכרז לשירותי ניקיון ב_________ .אני
מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה"" ,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".

(מחק את המיותר)]
הגוף ו/או "בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז  1987-ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א -
 1991ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב -
 ,2011אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר .2002
או
הגוף ו/או "בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-ו/או לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א  ,1991-אשר נעברו אחרי יום
 31באוקטובר  2002ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
תשע"ב  ,2011-אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות
במכרז.
לא הוטלו על הגוף ו/או על "בעל הזיקה" אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות 2המהוות עבירה לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,תשנ"א  1991-ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה ,תשע"ב  ,2011-אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר  2002בשלוש השנים שקדמו 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 עורך דין

________________
_________________
תאריך
חתימת ומספר רישיון עורך דין

 2יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת ,אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה
במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו
שכר.
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נספח ו' למסמכי המכרז  -תצהיר אי פשיטת רגל והעדר תביעות
אני הח"מ _____________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________ שהיא החברה המבקשת להתקשר עם
המזמין במסגרת מכרז זה (להלן" :המציע) .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה __________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע
שעלולות לפגוע בתפקודה ככל שהצעתה תזכה במכרז והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל
ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שהצעתו תזכה.
 .3זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________
המצהיר

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 ,חתם/ה
בפני על התצהיר דלעיל.

________________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת
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נספח ז' למסמכי המכרז  -תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו1976-
אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז ,______________ .המשמש
כ__________________ ב _________________________ (להלן – "המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר כדלקמן:
[נא לסמן במקום הרלוונטי]


הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חלות על המציע;

או


הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע ומקוימות על-ידיו.

ובנוסף
[נא למחוק מה שלא רלוונטי]


המציע אינו מעסיק מעל  100עובדים.

 המציע מעסיק מעל  100עובדים ומתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 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.
ובנוסף
[נא למחוק מה שלא רלוונטי]


המציע לא התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
כאמור לעיל.

 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
כאמור לעיל ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייבת לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,והריני מצהיר כי המציע פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של
ההנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ככל שקיבלתי הנחיות כאמור.
ובנוסף
המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות מכוח מכרז זה .

אישור עו"ד
הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________  ,וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את
האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה האמור בתצהירו/ה דלעיל
וחתם/מה עליו בפני.
___________________________

______________________________________
חתימה  +חותמת

תאריך
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נספח ח' למסמכי המכרז– טבלת קריטריונים לשביעות רצון לקוחות
מס"ד

שאלה

הערות

רמת שביעות רצון
( -1נמוך/גרוע/ממש לא
 -5גבוה/מצוין/בהחלט)

1

שביעות רצון כללית מרמת
שירותי ההפקה שניתנו ע"י
המציע

2

שביעות רצון כללית מרמת
צוות ההפקה שהיה אחראי
מטעם המציע

מנהל אירועים בפועל ,במאי,
מפיק ,אנשי צוות ההפקה נוספים

3

שביעות רצון מהמיתוג
והקריאטיב באירועים

יצירתיות ,חדשנות ,יוזמה,
מקצועיות וכד'

4

שביעות רצון מהקונספט
לאירועים ומהתוכן האומנותי

נראות ,סגנונות מיתוג ,יוזמות
והמלצות יצירתיות למיתוג וכד

5

שביעות רצון מהתארגנות
המציע לאירועים והתשתיות
הלוגיסטיות.

גיבוש צוות הפקה מיומן מספיק
זמן מראש ,היערכות מראש מול

6

שביעות רצון ממנהל
האירועים
בפועל/המפיק/הבמאי

זמינות ,מקצועיות ,איכות,
יצירתיות ,גמישות ,תקשורת,
יחסי אנוש

7

שביעות רצון מזמינות המציע

השתתפות בפגישות ,זמינות
טלפונית וכד'

8

שביעות רצון מהספקים עימם
עבד המציע במסגרת
האירועים

איכות הציוד/שירותים שסופקו,
מקצועיות ,התנהלות בזמן
האירועים וכד'

9

עמידה בתקציב

10

האם היית מתקשר עם המציע
גם בעתיד?

קבלני משנה ,היערכות לקראת
ימי האירועים וכד'

50

סה"כ

נק' מקסימום ,אשר מהווים
 20%מציון האיכות הכללי

יובהר כי במידה והמכללה היוותה במהלך  5השנים האחרונות לקוח של מציע מסוים ,חוות דעת
המכללה לשביעות רצון מהמציע בהתאם לקריטריונים לעיל ,יכולה להיחשב כאחת משתי חוות
הדעת לגבי אותו מציע.
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נספח ט' למסמכי המכרז -מסמכים שיש לצרף במסגרת הגשת ההצעה (צ'ק
ליסט)
מס"ד

סעיף במסמכי
המכרז

הערות

תיאור

1

1.2

מסמכי המכרז

חתומים על ידי מורשי
החתימה של המציע
בשולי ההצהרה
ומאומתים ע"י עו"ד

2

1.3

הסכם ההתקשרות

נספח ד' למכרז – יש
להשלים בכתב את כל
הפרטים במבוא להסכם
ולחתום בסוף ההסכם
(חתימה +חותמת)
+אימות חתימה ע"י עו"ד
יש לחתום על כל נספחי
הסכם ההתקשרות
בתחתית הנספח -חתימה
וחותמת

3

1.4

תצהיר מציע

נספח ב' למסמכי המכרז.
חתום ע"י המציע ומאומת
ע"י עו"ד

4

11.5.6

הצעת מחיר –  2עותקים מקוריים
שיוגשו במעטפה נפרדת (מעטפה
מס' )2

נספח א'  +נספח א'1
להסכם ההתקשרות.

5

6.1+11.5.3

אישור על התאגדות ורישום
במרשם כדין (תאגיד) ,כולל
רשימת בעלי מניות ,מנהלי
התאגיד ואישור רו"ח/עו"ד על
מורשי החתימה של המציע

6

6.3

אישורים תקפים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,לרבות אישורי
ניהול ספרים

תקפים למועד הגשת
ההצעה למכרז

7

6.4

תצהיר כי אי פשיטת רגל והעדר
תביעות

נספח ו' למסמכי המכרז

8

6.5

תצהיר על מחזור כספי

נספח ג' למכרז

9

9

אישור קיום ביטוחים

נספח ד'  +ד 1להסכם
ההתקשרות חתומים ע"י
המציע (חתימה וחותמת
של המציע בלבד)
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אישור
המצאות
המסמך

10

10.8

מסמך שאלות הבהרה והתייחסות
המכללה חתום ע"י המציע

11

11.5.4

DOK

 DOKהכולל סריקה של
כל מסמכי ההליך
הנדרשים חתומים +מצגת
המציע ללא הצעת המחיר
– נספח א' להסכם

12

11.5.2

מצגת

מודפסת

13

תצהיר סודיות

נספח ה' להסכם
ההתקשרות

14

תצהיר אודות מנהל האירועים
+קו"ח

נספח ו' להסכם
ההתקשרות

15

תצהיר על תשלום שכר מינימום
והעסקת עובדים זרים כדין

נספח ה' למסמכי המכרז

16

תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק
עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו
1976

נספח ז' למסמכי המכרז

17

פרוטוקול סיור מציעים

חתימת מציע+חותמת
מציע

18

14

הצהרה על סודות מסחריים

ככל שרלוונטי

19

15

הצהרה על עסק בשליטת אישה

ככל שרלוונטי
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