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 י"ט תמוז תשפ"א    
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מכללה עבור הם דיגיטליי תווי שילאספקת  03/2021הנדון: מכרז פומבי מספר 
 יפו –אביב -האקדמית תל

 
ספקת אל הצעות להגיש מציעים בזאת "( מזמינה"המכללה :)להלן יפו –תל אביב  האקדמית המכללה
 המפורטים ולהנחיות לדרישות ,לתנאים בהתאם ("השירותים"למכללה )להלן: דיגיטליים  תווי שי
 עללמכרז זה,  המצורף ההסכם וראותובהתאם לה ("מסמכי המכרז")להלן:  בכלל מכרז זה במסמכי

 .(""ההסכם)להלן:   נספחיו

 

 מילוי פרטי ההצעה: .1
 

)התקשרויות של מוסדות  המכרז הינו מכרז פומבי בהתאם לתקנות חובת המכרזים .1.1
 ."(תקנות חובת המכרזים)להלן: " 2010-תש"ע להשכלה גבוהה(,

ום המיועד לכך  להסכם ולחתום במק במבוא פרטיו כל את בכתב להשלים המציע על .1.2
ד )הסכם )חתימה + חותמת(. כאשר נדרש, תאומת חתימת המציע ותאושר ע"י עו"

  נספח ג'(. -התקשרות

 הצעת המחיר".א' להסכם " בנספח כמפורט העלות פרטי את להשלים המציע על .1.3

"תצהיר המציע"  – למסמכי המכרז 'אנספח  ,הצהרת המציעהמציע למלא את על  .1.4
 .באמצעות עורך דיןתצהיר המציע יאומת  .המציע שלחברה  לצרף פרופילו

 
, ככל שייעשו, בהם שיעשו השלמותעדכונים והה בצירוףמסמכי המכרז המלאים,  .1.5

 ההצעה בגוף בין, שיעשו הסתייגות או/ו תיקון או/ו שינוי וכל, המציע את יםמחייב
 לפסילת להביא עלוליםלעיל,  כאמור הפרטים השלמת למעט ,נפרד במסמך ובין

)להלן:  המכללהועדת המכרזים של  של הבלעדי דעתה שיקולבהתאם ל ,הצעהה
 "(.המכרזים ועדת"

חתימתו של המציע בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי עורך  .1.6
 דין, כמחייבת את המציע. 

 איש קשר: .2
 .("איש הקשר" :להלן) המכללה מול מטעמו יחיד קשר איש ימנה הזוכה המציע

 _________________ תפקיד______________________           שם: 

 נייד: __________________  טלפון מספר: ______________            הטלפון מספר

 : ___________________________________________ל"דוא
 

 תנאי סף: –תנאים להשתתפות במכרז  .3
 

, באופן מצטבר ישורים המפורטים להלןאהעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים ו
תנאי הסף  כלונכון למועד האחרון להגשת הצעות  למכרז. מציע אשר לא מתקיימים בו 

לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל. התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא 
 אם כן צוין במפורש אחרת.
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 תנאי סף מנהליים:

ל או עוסק מורשה שכתובתו ועיקר עסקיו המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישרא .3.1
 בישראל. 

 על המציע לצרף תעודת התאגדותמציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל במידה וה
בעלי מניות/שותפים, הרכב אחזקות ומורשי החתימה ל ואישור רו"ח או עו"ד ביחס

  .שלו

צרף במידה והמציע הוא עוסק מורשה שכתובתו ועיקר עסקיו בישראל על המציע ל
 .תעודת עוסק מורשה

 –התשל"ו  ,המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .3.2
 "(:חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי המציע  3.2.1
מס הכנסה  פי פקודת-מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על

"(, או חוק המע"מ)להלן: " 1975-]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח 

 למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ. 

 יםלחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח 1ב2 -ב)ב( ו2פים תצהיר לפי סעי 3.2.2
  הסכם.ל 'ז כנספח ףמצורה

 נמצא ולא ם,נכסי כונס צו נגדו הופעל או/ו פירוק בהליכי נמצא אינו  המציע .3.3
  .נושים הסדר בעריכת

 :תנאי סף מקצועיים

 ,מועד הגשת ההצעותשקדמו לשנים  3במשך באופן רצוף מפעיל המציע בעצמו  .3.4
כולל מערכת עובדים, לשליחת תווי שי דיגיטליים ל אתר אינטרנט/מערכת מקוונת

אפשרות לצפות בכל רגע נתון בכמות הרכישות, מימושים  המאפשרת למזמין
 ועלויות וכן שליחת תזכורות לעובד בדבר בחירת תווי השי, ככל ולא מימש. 

בהיקף כספי השווה לסך של  תווי שי דיגיטלייםסיון באספקת יהמציע הינו בעל נ .3.5
ון יאחד או לחילופין ניסללקוח  ()שלוש מאות אלף שקלים חדשים₪  300,000 לפחות

)מאה ₪  150,000סך של לפחות באספקת השירות המבוקש בהיקף כספי השווה ל
 האחרונות שניםה 3במהלך  ,לשלושה לקוחות לפחות וחמישים אלף שקלים חדשים(

 . עד למועד האחרון להגשת הצעות

ת לפחות במהלך לקוחו 10המציע הינו בעל ניסיון באספקת תווי שי דיגיטליים עבור  .3.6
  .שקדמו למועד הגשת ההצעות השנים הרצופות האחרונות 3

עובדים לפחות אשר  500 לפחות גוף בעל"לקוח" משמע   3.6-3.7לטובת סעיפים  .3.7
 סופקו לו מתנות ותווי שי באופן מרוכז . 

 600,000של  2020-2018, בכל אחת מהשנים למציע מחזור כספי שנתי -כספי מחזור .3.8
על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של  אלף שקלים חדשים(. ש"ח )שש מאות

 ב' המציע בדבר היקף המחזור הכספי השנתי בהתאם לנוסח המצורף כנספח  
  .מכרזמסמכי הל

  -**דיגיטליים למימוש ברשתות שיווק מזון ורשתות אחרות תווי שי .3.9

בכל ת )ברשת מזון אחת לפחו 100%תווי הקניה שיציע המציע מכובדים בערך של 
סניפים  5(, בעלת לפחות סוגי רשתות המזון של הרשת, לרבות בסניפי הדיסקאונט

-ר תל אביבסניפים נוספים מחוץ לאזו 30ת יפו וכן מפעילה לפחו-בתחומי תל אביב
)להלן:  חדרה(-ישובים באיזור המרכז )גדרה 15 -מ לא פחותברחבי הארץ על פני  יפו

לפי הקטגוריות שלהלן,  נוספות, ברשתות יכובדותווי השי  . בנוסף,"(אזור המרכז"
 :חדרה(-סניפים באיזור המרכז )גדרה 5הרשתות פריסה של לפחות לכל כש
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מספר רשתות )לכל  קטגוריה
 הפחות(

 10 *ואופנה רשתות הלבשה

 5 רשתות הנעלה

 2 כלי בית

חשמל, ספרים, כלי 
כתיבה, אופטיקה, מוצרי 

 טבע ובריאות,
טיפוח /פארם/קוסמטיקה
 ו/או בישום

1 

 

כשתי   Golfורשת  Golf & Kids*למען הסר ספק ולצורך המחשה בלבד, מציע שיציין את רשת 
 רשתות, המכללה תספור את זה כרשת אחת. 

הנחה נוספת הניתנת ללקוחות הספק במסגרת מבצעים  -תווי השי כוללים "כפל מבצעים"**
 ת ו/או ללקוחות הסניף של הספק.שונים, הניתנים, מעת לעת, לכלל לקוחות הרש

' אנספח למלא את  על המציע לעיל 3.9 -ו 3.3-3.6 סףלהוכחת עמידת המציע בתנאי  .3.10
 לצרף את כל האישורים הנלווים הנדרשים בנספח זה. ו, במלואו המכרז מסמכיל

יובהר, תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של מציע אשר לא תעמוד 
  תיפסל על הסף . באחד מהתנאים,

תהא רשאית לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים,  מכללהה
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. 

 פרסום ההזמנה .4

להלן באתר תאם למופיע בטבלת המועדים בהסם את  מסמכי המכרז המכללה תפר

 "(.אתר האינטרנט)להלן " www.mta.ac.il/tendersהאינטרנט של המכללה 

 :שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  .5

ול כל )בלבד( ולשאבאמצעות דואר אלקטרוני למכללה לפנות רשאי כל משתתף  .5.1
בקשות . הבהרה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו שאלה ולבקש כל 

 ליאו-הגב' רחלי דהבמכללה,  ת מכרזים והתקשרויותלאחראייש להפנות  להבהרות
בלבד, זאת עד למועד הנקוב  racheli@mta.ac.il"(  במייל: הקשר תשא)להלן: "

 . להלן 11המופיעה בסעיף  טבלת המועדיםב

למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות אל עובדי המכללה  .5.2
 אחר במכרז למעט איש הקשר.ו/או כל גורם 

הדוא"ל ועל גבי הטבלה המצורפת שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות  .5.3
"ל. אשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת הדוא. אשת הקשר תלמסמכי המכרז

לא ניתן בתוך באחריות המציע לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור 
בידי איש לכך ששאלותיו התקבלו בשלמותן אישור טלפוני  שעות, יפעל לקבלת 24

שלחו לאחר המועד יישאלות מציעים שהקשר. המכללה אינה מחויבת להשיב על 
 המבוקש. 

בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו, מס' העמוד ומס' הסעיף  .5.4
 הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת. 

תשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה  .5.5
  לשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת

www.mta.ac.il/tenders.  הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל עניין ודבר כאילו

http://www.mta.ac.il/tenders
mailto:racheli@mta.ac.il
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
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ועל המשתתפים מוטלת  החובה הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, 
 .להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט

ן הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי  למע .5.6
לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו ע"י 

פרסם המכללה מחייבים את המכללה. המכללה שומרת לעצמה את הזכות ל
שאלות תיקונים והבהרות מטעמה למסמכי המכרז גם לאחר פרסום התשובות ל

 יהיה חייב לצרף  המציעההבהרה, ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 
וכל מסמך שהוסף  כל הודעה ו/או עדכון שפרסמה ועדת המכרזים למסמכי הצעתו 

 סכמתו לתוכנם.כאמור, כשהם חתומים בחתימתו, לאישור קבלתם וה
 

 סכםהמסמך ההבהרות שיפורסם על ידי המכללה יצורף לכתב ההזמנה ול .5.7
ההתקשרות חתום על ידי המציע בחותמת וחתימה לפי העניין ויהווה חלק בלתי 

 נפרד ממסכי המכרז.

   ההצעות:הגשת אופן  .6

 בצורה ובאופן המפורטים להלן: כל מציע יגיש את הצעתו 

כל מציע שיחליט להגיש הצעה יראו אותו כמסכים מראש לדרישות ולהנחיות  .6.1
בדבר קבלת הצעה כלשהי ולהחלטת המכללה  ,ונספחיוהמכרז  המפורטים במסמכי

 .או דחייתה

לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל  מציעעל ה .6.1.1
ת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו בנהמידע הדרוש לו לה

כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות  המציעוהגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה 
וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ונהירות לו, 

כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו  מציעולא תישמע מצידו של ה
ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או 

 המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה . 

לתיבת  סגורההצעתו למכללה במעטפה יגיש את  מכרזכל מציע המשתתף ב .6.2
. 390 , חדר3(, קומה 2מס'  ן, בניין ווסטון )בניימכללהההמכרזים המוצבת במשרדי 

, בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בסעיף זה בדואר ההצעה את לשלוח אין
   .לעיל

נפרדות שיוכנסו למעטפה אחת גדולה  בשתי מעטפות הצעתו את לרכז על המציע .6.3
 ומספרו בלבדהמכרז פרטים מזהים של המציע, עליה יש לרשום את שם  ללאוחלקה 

מעטפות נפרדות כמפורט  2זו תכיל  ת המכרז. מעטפ"(מעטפת המכרז)להלן: "
 :להלן

לאספקת  03/2021פומבי מספר מכרז  – 1מעטפה מספר " מעטפה אשר תסומן .6.3.1
יוגשו כל  במעטפה זו – "למכללה האקדמית תל אביב יפו תווי שי דיגיטליים

המפורטים שנדרש להגישם במסגרת ההליך, לרבות המסמכים המסמכים 
הצעת )" הסכםלמלבד נספח א' המכרז(,  ' למסמכינספח הברשימת הצ'ק ליסט )

 "(.מחיר

"פרופיל חברה" ובה תיאור מבנה החברה של  על המציע לצרף - 1למעטפה מספר  .6.3.2
)לקוחות בכלל וגופים  והמציע, תחומי התמחותו, שנות ותק, תיאור לקוחותי

כל מידע רלוונטי מספר העובדים בכל גוף ו היקף הפעילות, ,ציבוריים בפרט(
  לצורך מכרז זה.

 

         על המציע לצרף להצעה נספח המפרט את רשימת החנויות והרשתות הנכללות .6.3.3
  .יםהמוצע תווי השיב

 

, כולל כלל הכולל סריקה של כל מסמכי ההליך הנדרשים dokיש לצרף למעטפה  .6.3.4
באחריות המציע לוודא באופן . במקומות הנדרשיםהנספחים, כשהם חתומים 

יימצאו פרטים או נתונים  לא dok-וב (1מוחלט כי במעטפה זו )מעטפה מס' 
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פרטים או נתונים על הצעת המחיר של המציע  על הצעת המחיר של המציע.
  במעטפה זו עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 
אמה בין ההצעה המוגשת בעותק פיזי לבין העותק הסרוק של הת-של אי במקרה

 , יגבר האמור בהצעה המוגשת בעותק פיזי. dok-ההצעה ב
 

לאספקת  03/2021פומבי מספר מכרז   - 2מעטפה מספר " מעטפה אשר תסומן .6.3.5
יוגש נספח  במעטפה זו – "למכללה האקדמית תל אביב יפו תווי שי דיגיטליים

   .בשני עותקים מקורייםכשהוא חתום  א' להסכם: "הצעת מחיר"

על המעטפה להכיל את כל מסמכי המכרז הנדרשים, כולל כלל הנספחים, כשהם  .6.4
 חתומים )חותמת וחתימה( במקומות הנדרשים. 

למסמכי ההזמנה החתומים יש לצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים  .6.5
צ'ק ליסט( נספח מסמכים נדרשים ) במסמכי ההליך ובהתאם לטבלת בדיקת קיום

 למסמכי ההליך.  ה'

על המציע למלא את מסמכי ההצעה בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות, שינויים או  .6.6
ולחלופין המכללה תהא רשאית להתעלם  הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה

 5מהם ונוסח מסמכי המכרז, על נספחיהם ועדכונים שייערכו בהם בהתאם לסעיף 
 .לעיל, יחייבו את המציע

המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל.  .6.7
המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם, או אחדים 
מהם, לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו, לא לקבל כל 

של מספר מציעים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי הצעה, לפצל את ההתקשרות בין 
 .המכללה ובהתאם להוראות כל דין

שצורף להצעה וחתימתה  הסכםללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההחליטה המכ .6.8
והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של  הסכם,על ה

ייב לגבי מחהסכם לתוקף, ויהווה הסכם כאמור יכנס ה הסכםעל ההמכללה 
על ידי המכללה, תחשב ההצעה  הסכםדבר ועניין. כל עוד לא נחתם ההמכללה לכל 

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

 כן. צעתו, במידה ויידרש לעשות המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מה .6.9

 
  אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה:  .7

   שלב ראשון .7.1

 
ועברנה לשלב בדיקת ת מובהר בזאת, כי רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף 7.1.1

ידי ועדת -ידי צוות שימונה על-האיכות עפ"י המפורט להלן, אשר יתבצע על
  המכרזים.

 שלבים: ניבשיתבצע  אשר עמדו בתנאי הסף ניתוח ההצעות 7.1.2
 

ת מקצועית לבחינת איכו אמות המידהעפ"י  -בחינת איכות  – שלב ראשון 7.1.2.1
 : של ההצעה כמפורט

 

 ניקוד פירוט אמת מידה

הפעלת מערכת 
 אתר אינטרנט/מקוונת

לשליחת תווי שי 
 דיגיטליים

 

שנים, נכון ליום  6 -יותר מניסיון של 
כאמור,  מערכתבהפעלת  הגשת ההצעות

במלוא הניקוד עבור יזכה את המציע 
 סעיף זה.
שנים ומטה, יקבל ניקוד  6 ניסיון של

יחסי בהתאם למספר שנות הניסיון, החל 
 שנות ניסיון, כנדרש בתנאי הסף  3 -מ

10 
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שנות ניסיון ובנוסף  3נקודות עבור  2.5=)
מלאה  כל שנת ניסיוןנקודות עבור  2.5

   (נוספת

מספר  -ניסיון מקצועי
לקוחות עבורם סיפק 
המציע תווי שי 

 3דיגיטליים במהלך 
שקדמו להגשת השנים 

  (ההצעה ברציפות

ומעלה יזכה את  לקוחות 20ניסיון עבור 
 המציע במלוא הניקוד עבור סעיף זה.

לקוחות יזכה  20 -פחות מ ניסיון עבור
את המציע בנקודה אחת עבור כל לקוח 

)כלומר ניסיון עבור  11 -החל מהלקוח ה
ף( לא יזכה את לקוחות )תנאי ס 10

  המציע בניקוד בסעיף זה(.

10 

תווי הקניה  3.10ס. 
 רשת מזון -המוצעים

 

רחבה של סניפי רשת המזון  פריסה 
תזכה  ((3.10בתנאי הסף )סעיף  תהנדרש)

  -את המציע בניקוד לפי הפירוט הבא
 נקודות 2 אזור המרכזסניפים ב 30-50

 נקודות 6 באזור המרכז סניפים 51-100
 10 באזור המרכז יפים ומעלהסנ 101

 נקודות.
 

10 

תווי הקניה  3.10ס. 
רשתות  -המוצעים

 אחרות

מספר הרשתות המוצעות שבהן ניתן 
לממש את התווים נשוא המכרז, שאינן 

רשתות מזון, הנדרשות בתנאי הסף 
תזכה את באיזור המרכז ( 3.10)סעיף 

 -המציע בניקוד לפי הפירוט הבא
 -רשתות הלבשה ואופנה

כנדרש רשתות הלבשה ואופנה ) 10
 נקודות 2תנאי סף( יזכו בניקוד של ב

 נקודות 4 -רשתות הלבשה ואופנה 11-20
 נקודות 6 -רשתות הלבשה ואופנה 21-30

 -רשתות הנעלה
רשתות הנעלה )תנאי סף( יזכו בניקוד  5

 נקודות 2של 
רשתות הנעלה יזכו בניקוד של  ומעלה 6
 נקודות. 4

 -כלי בית
 נקודות. 2 -נאי סף( יזכו ברשתות )ת 2
 נקודות. 4 -ומעלה 3

)חשמל, ספרים, כלי  רשתות אחרות
כתיבה, אופטיקה, מוצרי טבע ובריאות, 

 -פארם/קוסמטיקה/טיפוח ו/או בישום(
ועד  נקודה 1 -עבור רשת אחת )תנאי סף(

 .נקודות 4
)מסעדות, צעצועים,  קטגוריה נוספת

ה נקוד 1 -תכשיטים ועוד( יזכו כל אחד ב
 נקודות  4ועד 

 

22 

תווי שי דיגיטליים שלא 
 **כוללים רשתות מזון

למציע תווי שי 
דיגיטליים  המיועדים 
למימוש ברשתות שונות 
שאינן רשתות מזון, 

 לרבות ואשר כוללים
שוברי מתנה למימוש 
במסעדות, בתי קפה, 
ספא, תרבות ונופש, 

עבור  gift cardחוויות, 
סוגי הפעילויות 

 ד'. המתוארות וכ

 

מספר התווים המוצעים עבור קטגוריה 
)נקודה עבור כל סוג ₪  250-500של 

 נקודות(. 10, עד פעילות/שובר
מספר התווים המוצעים עבור קטגוריה 

)נקודה עבור כל סוג ₪  100של 
 נקודות(. 8, עד פעילות/שובר

18 

המכללה תפנה לשני לקוחות שיפורטו  שביעות רצון לקוחות
המציע לקבלת חוות  רפח א' בתצהיבנס

30 
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ן עפ"י הפרמטרים דעת שביעות רצו
  ' למסמכי המכרז.המצוינים בנספח ד

המכללה שומרת לעצמה את הזכות 
שפורטו בתצהיר לפנות לממליצים 

לכל לקוח אחר או /והמציע )נספח א'( 
של המציע, גם אם לא נכלל במסגרת 
הלקוחות הממליצים על מנת לבחון את 

ולרבות לחוות  ואיכות המציע וניסיונ
דעתה על מציע שיש לה עמו ניסיון ולתת 

דעתה משקל משמעותי בניקוד -לחוות
 ההצעות. 

לשם 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 

 יעים שבהם מדובר.למצ
 40%נקודות )אשר מהוות  100  סה"כ

 מהציון הסופי(

 

 .המכרז מסמכי' לאנספח ב המידע למלא את על המציעבתנאי זה,  ** להוכחת עמידת המציע 

 
שיינתנו על ידי ועדת המשנה יהיו בבחינת המלצה בלבד והם יהיו  הציונים 7.1.3

 טעונים אישור של  ועדת המכרזים. 
בשלב הראשון של ניקוד האיכות יעברו  80לפחות שיקבלו ניקוד של  מציעים רק 7.1.4

 לשלב השני של בחינת ההצעות הכספיות. 
בשלב הראשון של  80ככל שפחות משלושה מציעים יקבלו ניקוד של לפחות  7.1.5

בחינת האיכות, הוועדה שומרת על זכותה להעביר לשלב השני מציעים שקיבלו 
השני שלושת המציעים בעלי ניקוד האיכות  כך שסה"כ יועברו לשלב 80-נמוך מ

פי אמות המידה האמורות, ובלבד שכל המציעים שיועברו לשלב -הגבוה ביותר על
  נקודות. 75השני קיבלו ניקוד של לפחות 

 צעה הכספיתניתוח הה -שלב שני .1.1

בעלת תהא הזולה ביותר, זו ש ההצעהכאשר  יבדקו הצעות המחיר של המציעיםי 7.2.1
  .( ניקוד המקסימלי100, תקבל את מירב הנקודות )ביותר אחוז ההנחה הגבוה

 ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליה, כדלקמן: 

 

 

 

 ציון ההצעה הכספית ישוקלל עם ניקוד האיכות כדלקמן: 7.2.2

 לציון הצעת מחיר. 60% -ו– לציון בגין האיכות המקצועית 40% 

7.2.3 Best & Final - ים שומרת לעצמה לאחר פתיחת ההצעה הכספית, ועדת המכרז
המציעים שיקבלו את הציונים  שניאת הזכות לפנות בהליך תחרותי נוסף ל

 הגבוהים ביותר בשקלול איכות ועלות, ולאפשר להם לשפר את הצעתם הכספית.

 שונות: .8
 

 תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכימים מראש כי:

רסם מכרז או לפ המכרזדי, לבטל את רשאית על פי שיקול דעתה הבלע ועדת המכרזים 8.1
הודעה על כך לכל המציעים אשר תקבל ועדת המכרזים החלטה כאמור, תישלח . חדש

 .במסגרת הליך זה הגישו הצעות למכללה
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תוך תקופה מסוימת. בכל מקרה, כל  מכרז זה המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי 8.2
יום מהיום האחרון  90של תהא בתוקף למשך תקופה  המכרזהצעה שתוגש במסגרת 

 להגשת ההצעות.

מכל סיבה שהיא, לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או יבוטל המכרז  8.3
לרבות ומבלי לגרוע, בגין הוצאות השתתפותם במכרז זה   שיפוי כלשהו בכל הקשור עם 

 שהוצאו לשם הגשת ההצעה, הפסד רווחים צפויים וכדומה.

הצעות ולא לבוא בהסדרים עם מציעים פוטנציאליים /א לתאם מחיריםהמציע מתחייב של 8.4
אחרים. המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה להוות 
עבירה פלילית. המכללה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול הצעות בהן 

 פסול כאמור. קיים לדעתה חשש לתאום 

תהיה המכללה  , זכתההמציע שהצעתו א תצא לפועל ההתקשרות עם מסיבה כלשהי לאם  8.5
שני או דורגה במקומות הלפנות למציע שהצעתו  -אך בשום אופן לא חייבת  –רשאית 

 פי סדר הדירוג.-, עלשלישיה

מסמכי ההזמנה מהווים מקשה אחת ובמקרה של סתירה בין מסמכים אלה לבין עצמם   8.6
יע. כל המסמכים המצורפים בזאת, הינם רכוש יגבר האמור במסמך המחמיר עם המצ

 המכללה. המציע מתחייב שלא לעשות כל שימוש במסמכים, שלא לשם הגשת הצעתו.
 

 עיון בהצעה זוכה 9

, נתונה בידי המציעים הזכות לתקנות חובת המכרזים )ה(38בהתאם לקבוע בתקנה  9.1
 על הזוכה. ימים ממועד מסירת ההודעה 30לעיין בהצעה הזוכה בתוך 

 . של המכללה הקשר תשא העיון יבוצע בתיאום מראש מול  9.2

להלן: (ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  9.3
שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו  ("חלקים סודיים"

 .םנספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בה

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם  9.4
 .מכרזזכה ב

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות  9.5
האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו 

 .בהצעות של אחרים

בהר בזאת כי חלקי ההצעה הכוללים את הצעת המחיר מטעם המציע ואת המסמכים מו 9.6
והמידע הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף במכרז לא ייחשבו כסוד מקצועי ו/או 

 מסחרי של המציע והמציע מוותר על כל טענה בעניין זה.

סמכי הבקשה נתונה יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במ 9.7
 לוועדת המכרזים של המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור 

 .בסעיף זה

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק 10

ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף מציע שהינו  10.1
אישור ותצהיר של המחזיקה , יצרף להצעתו 1992 -בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

 .ידי רואה חשבון-מאושר על ה,בשליט

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך קיבלו תוצאה  10.2
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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 טבלת מועדים מרוכזת: 11

הליך ההזמנה להציע הצעות יערך בהתאם לשלבים, לתנאים ולמועדים המפורטים  11.1
 להלן: 

 שלב  תאריך  שעה  הערות 

  המכרזפרסום  29.6.2021   פרסום באתר האינטרנט ובעיתונות 

במייל בלבד ועל גבי הטבלה המצורפת  
  של אשת הקשר למייל למסמכי המכרז

עד השעה 
12:00  

אחרון לשליחת  מועד  8.7.2021
  שאלות הבהרה 

אחריות המציעים לוודא קבלת המענה 
 המכרזלמסמכי  ולשאלות ולצרפ

 םחתוכשהוא 

מתן מענה על שאלות  15.7.2021 16:00
 הבהרה )מועד משוער(

לתיבת המכרזים של המכללה, בניין 
 .390, חדר 3(, קומה 2ווסטון )מס' 

עד השעה 
12:00 

הגשת מועד אחרון ל 21.7.2021
 הצעות  

התחלת משוער למועד  22.8.2020  
 אספקה

 

, לדחות את המועדים המכללה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 11.2
הודעות על דחייה כאמור  .בתקופה קצובה נוספת או יותר בטבלת המועדיםהנקובים 

 . האינטרנט של המכללה יפורסמו באתר

הוראות אשר חלו המועדים החדשים שיקבעו על ידי המכללה, אם וככל שיקבעו, יחולו העל  11.3
על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל משום 
התחייבות ו/או הבטחה של המכללה לארכה כלשהי ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות 

       לדרוש מהמכללה ארכה כלשהי. 
          

 בברכה,

 המכללה האקדמית של תל אביב יפו         
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 הצהרת המציע

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על 

 ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל. נוסח

 

 

____              ________________             _________________________________ 

 חתימת המציע                      שם מלא של המציע                                   תאריך                

 

 

 עבור מציע שהוא תאגיד אימות חתימה/ות

 

 אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי

_____________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד ה"ה _________________

 וכי חתימתם מחייבת את התאגיד. הנ"ל,

 

____________________________                                  ____________________ 

 עו"ד/רו"ח (ושם משפחהשם פרטי )                                                       תאריך                  

 

 

 :או לחלופין

 

 

 עבור מציע שהוא עוסק מורשה אימות חתימה/ות

 

 אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי

העוסק ה"ה ______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם 

 העוסק המורשהאת וכי חתימתם מחייבת  הנ"ל,מורשה 

 

____________________________                                  ____________________ 

 עו"ד/רו"ח (שם פרטי ושם משפחה)                                                       תאריך                  
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 תצהיר המציע –' אנספח 
 

____________________ ת.ז _______________________ אני הח"מ _____________
ונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לע

 ן:מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמ ן,כ

: להלן) ר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___________________________תצהי  .1
דיגיטליים למכללה  שילאספקת תווי  03/2021פומבי ז המוגשת במסגרת מכר ("מציע"

 "(. זהמכרלהלן: "האקדמית ת"א יפו )

 ._ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמו__הנני משמש/ת בתפקיד _________________ .2

בשוק החל  תפועלחברה שעוסקת ומתמחה בתחום נושא מכרז זה והנני מצהיר כי המציע הוא  .3
 .משנת ________

הוא בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כוח אדם, ציוד ורישיונות כדין הדרושים המציע  .4
 לאספקת תווי שי דיגיטליים ולקיום כל ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם.

במועד בו יהיה על המציע להתחיל לתת את השירותים נשוא מכרז זה, אם תתקבל הצעתנו,  .5
 ם כל ההתחייבויות בהתאם להוראות מכרז זה.  יעמוד לרשות המציע כל הדרוש לכך, לקיו

 כונס צו נגדו הופעל או/ו פירוק פשיטת רגל ו/או בהליכי נמצא אינו הנני מצהיר כי המציע  .6
 .נושים הסדר בעריכת נמצא ולא ם,נכסי

שעלולות לפגוע הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה לא מתנהלות תביעות נגד המציע  .7
 ו תזכה במכרז.בתפקודו, ככל שהצעת

 )תנאי סף(: –הנני מצהיר כי .8

המציע מפעיל באופן רצוף מערכת מקוונת/אתר אינטרנט לשליחת תווי שי דיגיטליים,   8.1
 למסמכי המכרז החל משנת_________. 3.5כאמור בסעיף 

חת האמור להוכלמכרז,  6.3.2כאמור בסעיף  לפרופיל החברה שיש לצרף להצעהבנוסף  8.2
הם ל *ה של ______ לקוחותמצורפת רשימבמסמכי המכרז  3.8-3.9 -ו 3.5-3.6בסעיפים 

השנים הרצופות האחרונות שקדמו למועד  3במהלך תווי שי דיגיטליים  מציעסיפק ה
 האחרון להגשת ההצעות:

שם  מס"ד
 הלקוח

מספר העובדים 
אצל הלקוח להם 
סופקו תווי שי 

 דיגיטליים

היקף 
 כספי

עד  משנה
 שנה

שם איש 
קשר 

 ותפקידו

טלפון 
נייד 

ליצירת 
 קשר

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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7       

8       

9       

10       

 .לפי פורמט הטבלה שלעיללהוסיף  דה ולמציע יש לקוחות נוספים, יש*במי 

 -ורשתות אחרותשי דיגיטליים למימוש ברשתות שיווק מזון תווי פירוט  8.3

בכל סוגי ברשת מזון אחת לפחות ) 100%תווי הקניה שיציע המציע מכובדים בערך של 
סניפים בתחומי  5(, בעלת לפחות רשתות המזון של הרשת, לרבות בסניפי הדיסקאונט

ברחבי  יפו-ר תל אביבסניפים נוספים מחוץ לאזו 30ת יפו וכן מפעילה לפחו-תל אביב
חדרה(. בנוסף, תווי השי -ישובים באיזור המרכז )גדרה 15 -מ לא פחותהארץ על פני 

 5הרשתות פריסה של לפחות לכל כשברשתות נוספות, לפי הקטגוריות שלהלן,  יכובדו
** על שלהלן הטבלהלצורך כך על המציע למלא את  ,חדרה(-סניפים באיזור המרכז )גדרה

 :קהמציע לסווג את הרשתות ו/או החנויות לפי סיווג אותו עס

 
 

מס' סניפים באזור  מס' סניפים שם רשת
המרכז )בין גדרה 

 לחדרה(
   רשת שיווק מזון

1.   
   רשתות הלבשה ואופנה

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
   רשתות הנעלה

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

    לכלי ביתרשתות 
1.   
2.   

ות )חשמל, רשתות אחר
ספרים, כלי כתיבה, 

אופטיקה, מוצרי טבע 
ובריאות, 

פארם/קוסמטיקה/טיפוח 
  ו/או בישום
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1.   
2.   
3.   
4.   

קטגוריה נוספת )מסעדות, 
  צעצועים, תכשיטים ועוד(

  

1.   
2.   
3.   
4.   
 

 ל.פורמט של הטבלה שלעילפי ה** יש לצרף רשימת רשתות מלאה, כולל סיווגים 

 תווי שי דיגיטליים שלא כוללים רשתות מזון

ושכוללים , שאינן רשתות מזוןשונות למימוש ברשתות למציע תווי שי דיגיטליים  המיועדים 
עבור  gift card, חוויות, לרבות שוברי מתנה למימוש במסעדות, בתי קפה, ספא, תרבות ונופש

 וכד'. סוגי הפעילויות המתוארות 

 מספר תווים קטגוריה
 מוצעים

 פירוט סוג התווים

250-500  ₪   

100  ₪   

 

 
 .נני מצהיר/ה כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמתה
 
 

 אישור 
 _____________________________________________ בעלי תפקיד/ים אנו הח"מ, ____

ולראיה  ח זה לעילבמציע ומורשה/י החתימה מטעמו, מצהירים בזאת על נכונות המפורט בנספ
 :באתי על החתום

 
 

___________________                                                  _______________ 
 תאריך                                                                    חתימה וחותמת החברה        

 

 

 אישור עו"ד / רו"ח 

 ,______________רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מרחוב אני הח"מ, עו"ד /

מאשר/ת בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________, הינו/ה מורשה לחתום 

וכי חתימתו/ה  (,"המציעלהלן: ")  ________________ ______________________מטעם 

כן הנני לאשר שהזהרתיו כי עליו  .עבצירוף חותמת החברה, מחייבת את המצי, על נספח זה

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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 אישור על מחזור כספי -נספח ב'
 

 תאריך:_______________
 

 לכבוד
____ 

 
אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים הנדון : 

  202031.12.-ו 31.12.2019, 31.12.2018שנסתיימו ביום 
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 
וליום  31.12.2019וליום  31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 31.12.2020
 

 לחילופין:
 

( ______  בוקרו על ידי 1ת הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )הדוחו
 רואי חשבון אחרים. 

 
חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( כאמור  .ג

 (.2אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )
 

 לחילופין:
 

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( כאמור 
כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.
 

 לחילופין:
 

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל ( _1ליום/ימים )

 על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
  
המחזור הכספי של בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים כאמור,  .ד

 חברתכם:
 
 ;הינו גבוה מ  _______ 2018( לשנת 1__ )
 ;הינו גבוה מ  _______ 2019( לשנת 2__ )
 ;הינו גבוה מ  _______ 2020( לשנת 3__ )

 
  

 בכבוד רב,
 

_______________
______ 
 רואי חשבון
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 הסכם התקשרות -' גנספח 

 
  2021 בשנתשנערך ונחתם בתל אביב  ביום ____ בחודש ____

 

 בין:                  

 (580-233-25המכללה האקדמית תל אביב יפו )ע"ר 

 8104, ת.ד. 681117יפו, -ב, תל אבי2רח' רבנו ירוחם 

 acty@mta.ac.ilמייל: 

 )להלן "המכללה"(    

 

  -מצד אחד                                                      

 

 

 לבין:   

 

 ____________________חברת 

 

 ח.פ______________________

 

 

 באמצעות מורשה החתימה ____________                       

                 

 ת.ז_________________ .                     

 

 טלפון_____________________

 

 מייל __________________

 

 )להלן "הספק" ו/או "החברה"(

 

 –מצד שני -

 

 

תווי שי לאספקת "(, המכרז)להלן: " 03/2021מס' והמכללה פרסמה מכרז פומבי הואיל   

 , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה; "( למכללהיםהכרטיס)להלן: " דיגיטליים

  

הצעת והספק הגיש הצעה למכרז, המהווה חלק בלתי ניפרד מהסכם זה )להלן: "והואיל  

לספק למכללה את השירותים הנדרשים  ע"פ מפרט השירותים במסגרתה התחייב "(, הספק

 המצורף להסכם זה; 
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את כל הנדרש ממנו הבין בור המכללה, לאחר שוהספק, מעוניין לספק את השירותים עוהואיל 

 למתן השירותים בתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו; 

  

והספק  מצהיר, כי הינו בעל ידע, מומחיות, ניסיון, ציוד, רישיונות, כוח אדם, וכל שאר והואיל 

רז האמצעים הדרושים על מנת לספק למכללה את השירותים הנדרשים  כפי שפורט במסמכי המכ

 ועל מנת לקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם להוראותיו;

  

ועל יסוד הצעת הספק, הצהרותיו ומצגיו החליטה המכללה לקבל את הצעתו, המהווה והואיל 

חלק בלתי נפרד מההסכם, בכפוף לתנאים ובעבור התמורה המפורטים בהסכם זה, בנספחיו 

 וביתר מסמכי המכרז; 

  

)להלן:  אספקת הכרטיסיםכללה מעוניינת להזמין אצל הספק את שירותי והמוהואיל 

 "( כאמור בהסכם זה ובנספחים המצורפים לו; השירותים"

   

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא ופרשנות .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

 ת בלבד ולא לצורכי פרשנות ההסכם.כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחו 1.2

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר,  1.3

 אף מין נקבה במשמע, וכן להיפך.

 

 הגדרות .2

  –בהסכם זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן 

לרבות הנחיות נציג המכללה כפי הסכם זה לרבות נספחיו וכל מסמך שיצורף לו ו -" ההסכם"

 שיינתנו מעת לעת.

 המכללה ו/או מי שימונה מטעמה.  -"הממונה"

כרטיס נייר בהדפסה ביתית ו/או קופון דיגיטלי )סלולרי/ממוחשב( הנושא ערך  -"התווים"
נקוב בש"ח עבור רכישות ברשתות שיווק ו/או חנויות שונות ו/או טובין אחרים בפריסה 

  )מפרט השירותים(. ב'בהתאם לנספח התווים יסופקו .  פ מסמכי הסכם זהת כנדרש ע"ארצי

 המסמך המצורף כנספח ב' להסכם. –" מפרט השירותים"

 

 נספחים ומסמכים להמצאה .3

 הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן: 

 הצעת מחיר; – נספח א' 

 מפרט השירותים; –נספח ב' 

 נוסח ערבות ביצוע; -נספח ג' 

 אישור על קיום ביטוחים;ביטוח ו – 1+ד נספח ד'

 הצהרה על שמירת סודיות; –נספח ה' 
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 ;תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל העסקת עובדים זרים כדין -ו'נספח 

 ;1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף  –' זנספח 

 

י ההתקשרות בין הוראות הסכם התקשרות זה יחד עם יתר מסמכי המכרז, יהוו את תנא

 ( עם המציע הזוכה. "המזמין"המכללה )להלן: 

 

 הצהרות הספק .1

 :כיבזאת הספק מצהיר 

א מסוגל ופי הסכם זה, וכי ה-להשירותים עולבצע את  לתתלפי כל דין  ךא מוסמוכי ה .1.1
קצה את המשאבים, הזמן וכוח יא ופי הסכם זה וכי ה-על ולבצע את התחייבויותי

 האדם הדרוש לכך.

האמצעים והכישורים, הידע המקצועי, הניסיון, היכולת,  ו ולצוות שלו את לכי יש  .1.2
 .לפי הסכם זה םשירותיהלבצע את 

על כל מניעה על פי כל דין ו/או  וא רשאי להתקשר בהסכם זה, וכי לא ידוע לוכי ה .1.3
 על פיו. ובהסכם זה ולביצוע התחייבויותי ומניעה אחרת להתקשרות

 פי על מניעה ואין, עליו ומוסכמות לו מובנות והן, הסכםה הוראות את קרא הוא .1.4
, פיו על התחייבויותיו ולביצוע הסכםב להתקשרותו, אחרת מניעה או דין פי על, הסכםה

 .כאמור מניעה בה שיש התחייבות עצמו על יקבל לא והוא

ומקיים את כל  אשר העסקתם מותרת לפי כל דין מעסיק אך ורק עובדים הוא .1.5
 . כמעסיק ההוראות החלות עליו

ברמת זמינות גבוהה, וישתף פעולה עם המזמין ויעמוד לרשות המזמין באופן שוטף  .1.6
 בהתאם לצרכי המזמין ו/או מי מטעמו.

זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות  הסכםידוע לו שהמכללה התקשר עמו ב .1.7
קיום  , וכי אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות באישוריו והצהרותיו או איהסכםב

  או על פי דין עלולים לגרום למכללה נזק חמור. הסכםהתחייבויותיו על פי ה

 השירותים .2
 השירותים נשוא הסכם זה הינם כמפורט בנספח ב', והספק יפעל בהתאם להוראותיו. .2.1
הספק יספק את השירותים בצורה מלאה, בנאמנות ובמסירות תוך קיום כל  .2.2

התאם ללוחות זמנים ויעדים שיסוכמו עם התחייבויותיו המפורטות במסמכי המכרז וב
 המלאה של המזמין.  נציג המזמין, והכל לשביעות רצונו

 תקופת ההתקשרות .3

 ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז וחתימת המזמיןלשנה תקופת ההתקשרות הנה  3.1
בסיום תקופת ההסכם, ההסכם יוארך אוטומטית בשנה  ."(תקופת ההסכם)להלן: "

שנים  3 -ומרת לעצמה את האופציה להאריך את ההסכם בבנוסף המכללה שאחת, 
"(, אלא אם תקופת ההסכם המוארכתשנים )להלן: " 5ועד לתקופה מצטברת של נוספות, 

 יום לפני תום תקופת ההסכם על אי רצונה להאריך את ההסכם. 30המכללה תודיע לספק 
ההסכם תקופת זה והצעת המחיר של המציע יחייבו את הצדדים במהלך מכרז הוראות 

 . המוארכת
על פי שיקול דעתו  בכל עת, שמורה הזכות, למזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי  3.2

ימים, להפסיק את ההתקשרות בשל אי  30הבלעדי, לאחר מתן התראה מראש של 
שביעות רצון מאופן ביצוע ההתקשרות על ידי הספק או מכל סיבה אחרת )להלן: 

, לא ישלם כל פיצוי. היה ע המזמין על הפסקת ההתקשרות"(. הודיהפסקת התקשרות"
 זכאי הספק לתשלום תמורה בגין הפעולות שביצע עד למועד הפסקת ההתקשרות

  , זו תשולם לו. לשביעות רצון המכללה ובהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו
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 התמורה .4

במלואן  כל התחייבויותיו בהתאם להסכםבכפוף לעמידתו בבעבור ביצוע השירותים ו .4.1
תשלם המכללה לקבלן  ידי המכללה,-ולהיקף ההזמנות שיבוצעו בפועל על ובמועדן

, אשר תשולם בתנאי "(התמורהבהתאם להצעת המחיר )נספח א' להסכם זה( )להלן: "
בהעברה בנקאית וכנגד הצגת חשבונית מס כדין בעבור כל חודש בו  30תשלום שוטף + 
  ניתנו השירותים.

ה וסופית וכוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע השירותים תמורה זו היא מלא .4.2
החל עליהם או והתחייבויות הקבלן, לרבות כל מס, אגרה, היטל או תשלום חובה אחר 

טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, נסיעות או הוצאות כגון  אשר יחול עליהם בעתיד
שולם על ידי על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מס ערך מוסף כדין, שי .וכיוצ"ב

  במועד תשלומו של כל תשלום על פי ההסכם וכנגד חשבונית מס. לקבלןהמכללה 

הרחיב את מתן השירותים נשוא מכרז זה, והקשורים מוקנית האופציה ל מכללהל .4.3
באופן ישיר ומשלימים את המכרז. המחיר עבור השירותים הנוספים יקבע על פי תנאי 

ך כל התמורה הנוספת לא תעלה על עשרים המכרז ובמו"מ בין הצדדים, ובלבד שס
 ( מערך ההתקשרות הצפויה במכרז. 20%אחוז )

 שמירת סודיות  .5

 בקשר עובדיו לידי או לידיו שיגיע מידע כל מלאה בסודיות לשמור מתחייב הספק .5.1
 לצורך אלא, בעקיפין או במישרין, כאמור במידע שימוש לעשות לא, זה הסכם לביצוע
 הגעת למנוע כדי הדרושים האמצעים כל את ולנקוט הסכםה פי על התחייבויותיו ביצוע
או  עובדיו לידיעת זה סעיף להביא הספק מתחייב, כן כמו. שלישי צד לידי כאמור מידע

 .ידם-על לביצועו ולדאוג מי מטעמו המועסק בביצוע השירותים

נחשב פה, בכתב או בכל צורה אחרת , בין שהוא -, לרבות מידע בעל"מידע"זה,  בסעיף .5.2
זה, במכללה, בפעילותו, בתאגיד  הסכםלסוד מסחרי על פי דין ובין שלא, הקשור ב

 המכללה ידי על לספק נמסר אשר, שלוחיה או עובדיה, ממנהליה קשור למכללה או במי
 .הסכםה במסגרת לספק הגיע או

 לשמירת סודיות כאמור אינה מוגבלת בזמן.התחייבות הספק  .5.3

להביאו לידיעת עובדיו או  ויתחייב כנספח ה' להסכם יחתום על הנוסח המצורף הספק .5.4
 מי מטעמו המועסק בביצוע השירותים ולדאוג לביצועו על ידם. 

 איסור העברת זכויות ו/או התחייבויות הספק .6

הספק אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר  .6.1

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 

ו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את מאת המזמין עפ"י התקשרות ז

הסכמת המזמין, באמצעות שני מורשי חתימה. המזמין לא ימנע אישורו מטעמים 

 בלתי סבירים.

הספק לא ישתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת השירותים לפי  .6.2

לא אם קיבל על כך הסכם זה, למעט קבלני משנה שאושרו על ידי המזמין, והכל א

 הסכמת המזמין בכתב מראש. המזמין לא ימנע אישורו מטעמים בלתי סבירים.
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 אחריות ושיפוי .7
הספק יהיה אחראי לכל הפסד, קלקול, נזק או אובדן ישירים ו/או עקיפים שייגרמו  .7.1

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או תאגיד לרבות המזמין ו/או תאגידים קשורים בו 
יהם ו/או התלמידים ו/או המבקרים ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם, ו/או עובד

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.
בסעיף  ות כל אדם ו/או תאגיד בגין כל נזק  כאמורהספק יהיה אחראי לפצות ו/או לשפ .7.2

 לעיל ו/או על פי כל דין . 7.17.1
נדרש המזמין לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק ו/או הפסד אחרים שהספק  .7.3

י הסכם זה, ישפה הספק את המזמין מיד עם קבלת אחראי להם על פי דין ו/או על פ
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 

ק הודעה תנה לספיבניזוק, לרבות, אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שנ
 מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור.

, בתוך פרק זמן המזמין מתחייב להודיע לספק על כל מקרה, בו נתבע על פי סעיף זה .7.4
 .סביר

 ביטוח .8

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים  .8.1
כל עוד אחריות  -אחריות מקצועית על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח 

הספק קיימת, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
אישור " ו"ביטוחי הספק, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "1+ד''דכנספח 

 ", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. עריכת הביטוח
הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק אם לדעת  .8.2

המפורטים בהסכם זה, רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או 
המשלימים כאמור, ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל 

ם מטעם סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאי
 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  .8.3
מטעמו, ככל שיערכו, ולוודא קיום ביטוחים בהתאם לנדרש, ובמקרה בו האירוע נערך 

בות במסגרת הסכם ההתקשרות אשר ייערך מול במקום סגור מחוץ לחצרי המזמין, לר
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 

עיל, ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או מי מטעמם בניגוד לאמור ל
מתחייב הספק לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו 

 בהם, לרבות הוצאות משפטיות.
סעיפים אלה מהווים עיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה  .8.4

 יסודית של החוזה .
ל בהתאם המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, להתיר שינויים בתנאי הביטוח שפורטו לעי .8.5

 לשיקול דעתו.
 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .9

הספק מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי. אין  .9.1
בהסכם זה או בהזמנה או בתנאי מתנאיהם כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו 

ל העובדים לרבות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, לבין המזמין יחסי עובד מעביד;  כ
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 

לרבות תשלום שכר עבודה וכל תשלום סוציאלי וכל תשלום  –ההוצאות בגין העסקתם 
תהיינה על חשבון הספק ויחולו עליו בלבד כמו  -דין פי כל -אחר אשר מעביד חייב בו על

כן לא תעמוד לספק ולעובדיו כל זכות מהזכויות הניתנות או המוקנות לעובד שכיר 
 .במזמין על פי כל דין

ידי טריבונל כלשהו, כי קיימים יחסי עובד -היה וחרף כוונת הצדדים כאמור, ייפסק על .9.2
ספק ו/או מי מטעמו ו/או כי הספק ו/או מי המעביד בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין 

מטעמו זכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מהמזמין, כי אז יראו את שכר הספק 
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המשולם לספק לפי הסכם זה כסכומי עלות מעביד, הכוללים גם את כל התנאים 
הסוציאליים המגיעים לעובדים, ובמקרה כזה הספק ישפה את המזמין, מיד עם 

דין של ערכאה -בגין כל תשלום שהוא יחויב בו כאמור בפסק דרישתו הראשונה,
מוסמכת, ובגין כל ההוצאות שהוציא המזמין בקשר עם ניהול ההליך, והכל ללא כל 

 הגבלה בסכום. 
 

 ערבות ביצוע  –ערבות לקיום החוזה  .10
עפ"י נוסח נספח ג' הספק הזוכה ימציא למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית  .10.1

ביצוע התחייבויותיו על פי תנאי  החוזה לרבות חיוביו בגין שירותים  להבטחתלהסכם, 
 "(.ערבות הביצוענוספים שיוזמנו על בסיס חוזה זה ו/או מכוחו  )להלן: "

ערבות הביצוע תתקבל מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון  .10.2
 .1981 –א לעסוק בביטוח, על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, התשמ"

ימים ממועד קבלת הודעה  7הערבות לביצוע תומצא למזמין עד לא יאוחר מאשר תוך  .10.3
 על זכייה במכרז, או במועד אחר, מאוחר יותר, הנקוב בהודעת הזכייה.

 אלף שקלים חדשים(. לושים)במילים : ש₪  30,000של ערבות הביצוע תהיה בסכום  .10.4
 .לצרכןערבות הביצוע לא תהיה צמודה למדד המחירים  .10.5
( יום 90ערבות הביצוע תהיה בתוקף ממועד מסירתה למזמין ועד לפחות תשעים  ) .10.6

 לאחר תום תקופת החוזה.
פי שיקול דעתו -ככל שיבחר המזמין לעשות שימוש בזכות האופציה המוקנית לו, על .10.7

ערבות בנקאית  מזמין, ימציא הספק להבלעדי, ולהאריך את ההתקשרות עם הספק
אשר תהא בתוקף ממועד מסירתה למזמין ועד לפחות  בויותיוחדשה להבטחת התחיי

 .( ימים לאחר תום תקופת הארכת החוזה90תשעים )
 

 חילוט ערבויות בנקאיות .11
המזמין יהיה רשאי לחלט ו/או להציג דרישת תשלום על פי, או מכח, ערבות הביצוע  .11.1

תוקנה בכל מקרה בו הפר הספק לדעת המזמין את תנאי ההסכם/הזמנה, וההפרה לא 
ימים מהיום שבו הודיע המזמין לספק על ההפרה, כדי  7לשביעות רצון המזמין בתוך 

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.

להתנגד לחילוט ערבות הביצוע, או  הספק מוותר בזאת באופן מוחלט וגמור על כל זכות .11.2
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 

 ע )בהליך נפרד( החזר של סכום שחולט.בזכות הספק לתבו
אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה כדי למנוע או להגביל את המזמין מלהיזקק לכל  .11.3

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.

 חולטה הערבות, יעמיד הספק ערבות חלופית תחתיה מיד. .11.4
 

 הושמט .12
 

 תרופות בגין הפרת הסכם .13
מבלי 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 

ו/או לזכותו להיזקק לכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי כל דין ו/או  לקבל את הפיצוי המוסכם
 על פי תנאי הסכם זה. וזאת בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים להלן:

חל איחור בלתי סביר בביצוע חלק מהתחייבויות הספק ו/או חל איחור, הפסקה או  .א
ין לגרום לנזק ממשי הפרעה בביצוע התחייבויות הספק שיש בהמשכן, לדעת נציג המזמ

 .ואו בלתי הפיך למזמין ו/או להפרעה לפעילות ב
המזמין מצא כי קיימת סבירות גבוהה, שהספק לא יעמוד במועד או מועדים להם  .ב

התחייב והאיחור הצפוי עשוי לגרום לנזק ממשי או בלתי הפיך או להפרעה לפעילות 
 המזמין או לחלקים ממנה.

להנחת דעתו שהספק מתרשל בביצוע  ההסכם לאחר  כשיש בידי נציג המזמין הוכחות .ג
תוצאות רצויות ו/או כי הספק אינו מבצע את משימותיו  הניבהשהתראה בכתב לספק לא 
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בהתאם למפרט, ובתנאי שהתראה ששיגר נציג המזמין לספק לתיקון מחדליו לא הביאה 
 לתיקונם לשביעות רצון נציג המזמין.

צתו, לאחר, או העסיק ספק משנה בביצוע כשהספק הסב את ההסכם, כולו או מק .ד
 בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב. -התחייבויותיו 

הוגשה כנגד הספק  ו/או בעניינו ו/או על ידו בקשה למינוי מפרק ו/או כונס נכסים ו/או  .ה
נאמן ו/או למתן צו הסדר נושים ו/או עיכוב הליכים ו/או הקפאת הליכים ו/או פשיטת 

עיקול זמני על נכסיו ו/או בקשה להכריז על הספק כחייב מוגבל רגל ו/או בקשה להטלת 
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 

 ימים ממועד הגשתו. 7ל בתוך ידי הספק עצמו וההליך לא נדחה ו/או לא בוט
כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו ו/או מטעמו של  .ו

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 

ודעין ו/או ברשלנות חמורה חשבון ו/או דפי מדידה הכוללים פרטים בלתי ו/או הגיש בי
 נכונים מתוך ניסיון לקבל תמורה לה אינו זכאי.

כשהספק הפר הפרה יסודית של הסכם זה ו/או כשהספק הפר הסכם זה בהפרה שאינה  .ז
ימים או זמן סביר, הקצר מביניהם, ממועד שהספק נדרש לתקן את  7יסודית וחלפו 

 וההפרה לא תוקנה על ידו לשביעות רצון המזמין. ההפרה
בכל מקרה אחר ו/או נוסף שנקבע, ככל שנקבע, בהוראות מסמכי המכרז, ובכלל זה  .ח

 מקרה בו השתנו מהותית צרכיו של המזמין.
, ע"י המזמין כאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי מנובמקרה של ביטול ההסכם או חלק מ

 ק אחר, ולגבות מהספק המקורי, על פי בחירתו, את לרכוש את אותם שירותים אצל ספ
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.
 

 סמכות שיפוט .14
דית והייחודית לדון בכל לבתי המשפט ולשכת ההוצאה לפועל בעיר תל אביב הסמכות הבלע

 תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או קשורים במכרז ו/או ההסכם.
 

 שונות .15
המזמין רשאי לקזז כל סכום שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, מכל סכום  .15.1

שהמזמין חב לספק, ככל שהוא חב לו, הן מכוח הסכם זה והן מכח כל התקשרות 
 ו/או נוספת. אחרת

 שאי לעכב תחת ידו מיטלטלין ו/או נכסים ו/או זכויות ו/או כספים ו/או הספק אינו ר .15.2
 זכויות השייכים למזמין.

כל שינוי, קיצור, ויתור, ארכה או תיקון של הוראות ההסכם שייכרת בין המזמין לבין  .15.3
המציע הזוכה, ייכנס לתוקפו רק אם יעשה בכתב ובחתימת מורשה החתימה המוסמך 

 של המזמין. 
במסמכי המכרז וההסכם בו נקבע כי מתן הוראה, אישור, הסכמה וכיו"ב  בכל מקום .15.4

 יהיה בכתב, יראו את דרישת הכתב כמחייבת.
כל מסמכי המכרז מהווים את הוראות ההסכם שנכרת בין המציע שיקבל הודעת  .15.5

 זכייה לבין המזמין.
 

 ולראיה באו על החתום :

 

            

 

 הספק      המכללה האקדמית של תל אביב יפו
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 הצעת מחיר -נספח א '

' מס)מעטפה  נפרדת במעטפה**** יש להגיש 
2*****) 

 יש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן. הצעת המחיר המפורטת להלן הינה

, בכל סכום שעליו תורה המכללה כמפורט אשר יינתן עבור ערך התו המלאאחוז ההנחה 

 .מפרט השירותים –בנספח ב' 

ישירות ועקיפות וכן מיסים כוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות  עת המחירהצ
ועקיפים. על המציע לקחת בחשבון בהצעת המחיר כי כל השירותים הקשורים לנשוא  ישירים

פניה זו, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסות, שכפולים, צילומים, דמי נסיעות, פגישות עבודה, 
  לא תוספת עלות כלשהי.וכד' יבוצעו על חשבונו, ל

 הצעת המחיר .1

הצעת הנחת הספק %______ )מספר( ____________ )במילים( )אחוז הנחה לתשלום(  .1.1

 עבור ערך התו המלא.

, ללא תלות במספר התווים אשר ששיירכ רך תואחוז ההנחה הנקוב הינו עבור כל ע .1.2

 .ידי המכללה בפועל-יירכשו על

 התו.ס לערך ביחהמציעים אינם רשאים להציע תוספת  .1.3

במקרה של סתירה בין הצעת המחיר בספרות לבין הצעת המחיר במילים, יגבר האמור  .1.4

 רות. בספ
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 מפרט השירותים -נספח ב'

 

  כללי .1
 25 -הינה מוסד להשכלה גבוהה, בעלת ותק של למעלה מ תל אביב יפוהמכללה האקדמית 

 שנים.

 אקדמי. סגל מינהלי וסגל םביניהבמכללה מועסקים מגוון סגלים, 

מהספק תווי שי דיגיטליים אשר ייבחרו על ידי העובד באמצעות מבקשת לקבל המכללה 
 לבחירת תווי השי.  מערכת מקוונת/אתר אינטרנט ייעודי

 עובדי המכללה יקבלו הודעת הזמנה לבחירת תווי שי, בהתאם לאמור להלן.

תובת אחרת או או לכ לאחר בחירת העובד, התו ישלח לו לכתובת הדוא"ל של המכללה
 קופון סלולרי לבחירת העובד. 

שניתן להדפסה ביתית ו/או תו דיגיטלי  שובר/כרטיס נייר -משמעם "תווי שי דיגיטליים"
)סלולרי או במייל( הנושא את ערכו הנקוב של בשקלים חדשים לרכישה ברשתות השונות 

 כמפורט להלן.

 אומדן כמויות .2
כמות ושווי המתנות שהמכללה כללי של  שנתילנוחות המציעים, מוצג בזאת אומדן 

 תהמחייבכמות ה. האומדן מוצג לצרכי הערכה בלבד ואינו מחייב את המכללה. מחלקת
 הזמנה אשר תופק ע"י המכללה.כל ב ההיה נקובתאשר  כמותה ההינ

 
ערך המתנה 

 )בש"ח(
 כמות מוערכת

 יום המשפחה פסח ראש השנה
אין עובדים בקטגוריה  200 200 500

 זו
אין עובדים בקטגוריה  25 25 250

 זו
אין עובדים בקטגוריה  170 100 100

  זו
אין עובדים  120

 בקטגוריה זו
אין עובדים 
 בקטגוריה זו

90 

 
 

 מועד ההזמנות .3
 

לעובדים, לפי רשימה שתעביר  )מסרון( smsוהודעת  הספק ישלח דוא"ל -אספקת התווים
, המזמין את במסגרת כל הזמנה ובכמות כפי שתורה המכללה לו המכללה מראש

"(. מועד הזמנה הודעת" :להלןהעובדים לבחירת תווי השי באמצעות אתר האינטרנט )
מועד )להלן: "יקבע בהתאם לשיקול דעת המכללה  לעובדים ההזמנה הודעתשליחת 
 3 -בכל מקרה מועד שליחת דוא"ל ההזמנה יהיה לא יאוחר מ ."(ההזמנה הודעתשליחת 

 כל חג.שבועות לפני 
 

 תיאור התהליך .4
ההזמנה,  הודעתהמכללה תעביר לספק הזמנה ובה יפורטו, בין היתר: מועד שליחת  4.1

 מספר העובדים הזכאים לקבל מתנה בחלוקה לפי שווי, פרטי העובדים וכיוצ"ב. 
 לעיל. 3כאמור בס'  ההזמנה הודעתהספק ישלח לעובדים את  4.2
כלול תהספק, כמפורט בהמשך,  ישלח מטעםתש תאחר הודעהההזמנה וכן כל  הודעת 4.3

ברכה כן , ואת לוגו )סמליל( הספק ולוגו )סמליל( המכללה, כפי שהמכללה תעביר לספק
 .לחג שתאושר מראש ע"י המכללה

הספק אינו מורשה לעשות כל שימוש אחר ו/או נוסף בלוגו )סמליל( המכללה מבלי  4.4
 שקיבל לכך מראש ובכתב את אישור המכללה. 
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 ר האינטרנט של הספק/מערכת מקוונת לבחירת השי.העובד יופנה לאת 4.5
בסיום תהליך הבחירה, יקבל העובד הודעת אישור המודיעה על בחירת המתנה, סוג  4.6

 המתנה תוקף המימוש וכד'.
עובד שיכנס לאתר יראה אך ורק את תווי השי הרלוונטיים עבורו, בהתאם לתנאי  4.7

 הזכאות שלו.
 חודשימש את זכותו לקבלת תווים אחת להספק ישלח הודעת תזכורת לעובד שטרם מ 4.8

 בהתאם לדרישת המכללה. 
עיצוב תווי השי, לרבות עיצוב אתר האינטרנט הייחודי עבור עובדי המכללה ונוסח  4.9

 ההודעות יאושרו ע"י המכללה מראש. 
 
 

 מערכת מקוונת לבחירת תווי שי דיגיטליים )להלן: "האתר"(/אתר האינטרנט .5
 

נגיש בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מידע ועומד בדרישות אבטחת  האתר 5.1
 .2013-מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(,תשע"ג

 מכשיר נייד חכם.רך מחשב נייד ו/או נייח ואתר יהיה נגיש דה 5.2
הספק  (, ככל שתוארךההסכם המוארכתמשך כל תקופת ההתקשרות )כולל תקופת  5.3

ואחריות על  טכניות ן תקלותבאופן שוטף, לרבות תיקוהאתר יתפעל ויתחזק את 
 הפעילות הרצופה של האתר.

המציע הזוכה יאפשר למכללה הרשאה למערכת תפעול ובקרה על השוברים, אשר  5.4
תכלול, בין היתר, מעקב ועדכון אחר בחירת העובד ושליחת תווי השי הדיגיטליים, 

קסל יכולת שליחת מייל תזכורת לעובד לבחירת התו, למקרה הצורך, הפקת דוחות א
ה בכל רגע נתון בכמות הרכישות, אספקה, מימושים ועלויות וכל שירות אחר יוצפי

 הנדרש לפי הסכם זה ולפי מסמכי המכרז.
ק ינהל , הספ(וארךת, ככל ש הסכם המוארכתופת התקופת ההתקשות ותקבמהלך  5.5

  מעקב אחר הזמנות ומימושים.
  

 
 מפרט התווים כרטיסי המתנה המשולבים .6

תקפים במגוון בתי עסק בפריסה ארצית, כמפורט במסמכי המכרז, תווי השי יהיו  6.1
 וכמפורט בתצהיר, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

ערכו הממשי של התו יהיה כערכו הנקוב בכל אחת מנקודות המכירה בהתאם לאמור  6.2
 .1981בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 

בתו, בכל סניפי מהנקוב  100%שווים של התווים, ככל שהם מכילים רשתות מזון, יהיה  6.3
 הרשת.

הנחה נוספת הניתנת ללקוחות הספק במסגרת  -תווי השי יכללו "כפל מבצעים"  6.4
מבצעים שונים, הניתנים, מעת לעת, לכלל לקוחות הרשת ו/או ללקוחות הסניף של 

 הספק.
. מועד פקיעת חודשים מיום שליחתם לעובד 60יהיה לכל הפחות  תווי השיתוקף  6.5

 רוני.התוקף יצוין בתו האלקט
 .₪ 500 -ו₪   ₪250,   ₪120,   100: התווים יהיוערך  6.6
 מע"מ: כל הסכומים במכרז זה כוללים מע"מ. 6.7

 
 שירותי תמיכה .7

 שירותי תמיכה ינתנו בהתאם לצורך וכמפורט להלן:
נציג מטעמו אשר יהיה איש הקשר עבור המכללה לטובת השירותים  תעל הספק למנו 8.4

איש הקשר יפעל בתיאום מלא מול המכללה,  "(.איש הקשרנשוא הסכם זה )להלן: "
 יענה על כל הדרישות וההוראות שינתנו לו ע"י המכללה.

י שירות באמצעות טלפון, דוא"ל, ווטסאפ אשר תינתן ע" יספק תמיכה באתרהספק  8.5
 ."(מוקד)להלן: " בשעות העבודה המקובלות אצל הספק לעובדים

טעם הספק קשר ו/או כל גורם מ, החלפת איש הבכל עת ,המכללה תהא רשאית לדרוש 8.6
 אחרת לפי שיקול דעתה של המכללה. סבירה ה בבשל אי שביעות רצון ו/או מכל סי
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ימי עבודה מיום קבלת הדרישה של  14הספק יהיה מחויב להחליף את איש הקשר תוך  8.7
 המכללה.

 למזמין מוצרה אספקת .9

 לעיל. 4.1תווי השי בהתאם לאמור בסעיף את  נהלספק למזמי מתחייבהספק  9.1

במידה והספק לא יעמוד באיכות השירות וברמת הישרות המוגדרות להלן, יגבו ממנו  9.2
 פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה שבהמשך.

בפיצויים המפורטים בטבלה שלהלן בכדי לגרוע מזכויותיה של המכללה  איןמובהר כי  9.3
 סכם.לפי ההסכם. במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הטבלה להלן, יגברו תנאי הה

 

 גובה וסוג הפיצוי הפרה

ההזמנה,  הודעתאיחור במועד שליחת 
 4.1בסעיף  כאמור

עבור כל ₪  200קנס בסך  
עד היום השישי.  יום איחור

קנס  -החל מהיום השביעי
עבור כל יום ₪  400של 

 איחור

אי הוצאת תזכורת לעובד שטרם מימש 
בהתאם למועדים האמורים  בחירתואת 

  דוא"לב לעיל, 4.8בסעיף 

עבור כל ₪  200קנס בסך  
 יום איחור

תקלה טכנית  -תפעול לקוי של האתר
הפוגעת ביכולת של העובדים לבחור תווי 

 שי

בגין כל ₪  200בסך  קנס
שבוע בו התקלה לא 

המועד בו נמסר ממטופלת, 
 לספק על התקלה

אי העמדת איש קשר או אי עמידה בשעות 
 עבודת המוקד של הספק

 למקרה₪  200

אי עמידה של רשתות/חנויות בתנאי 
 מימוש התווים

 שח למקרה 500
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 ערבות ביצוע -' גנספח 

 
 

 לכבוד  

 המכללה האקדמית של תל אביב יפו

  

 לבקשת _______________________________אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום עד לסך של

 

_______ ת _________(, שתדרשו מא_______________ )במילים: ___________₪   

 לאספקת תווי שי דיגיטליים למכללה האקדמית תל אביב יפו. בקשר למכרז "( החייב)להלן: "

  

אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, צמוד למדד המחירים 

לבין המדד  "( בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש   המדדלצרכן )להלן:" 

שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם ומבלי לטעון 

 בקשר לחיובים כלפיכם.   חייבכלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד ל

  

 ועד בכלל.  _________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   

  

 . מהחייבבים תחילה לדרוש את קיום החוב אנו מוותרים על כך שתהיו חיי

  

  

  

         חתימה              תאריך 
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 ביטוח -נספח ד' 

 
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך  .1

ולקיים, למשך כל תקופת ביצוע השירותים ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד 
ה, גם למשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן: "התקופה הנוספת"(, הגשת התביע

 את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלן:
 

, המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע השירותים, על ביטוח רכוש .1.1
בסיס ערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות כנגד 

 אים:הסיכונים הב
 קוד הסעיף 

 316 כיסוי רעידת אדמה
 313 כיסוי בגין נזקי טבע 

 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד
 

 (. 309כן יכלול הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת המזמין )קוד סעיף  
 

למרות האמור, מוסכם כי לספק הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל, 
להלן כאילו  8רה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף במלואו או בחלקו ואולם, במק

 נערך הביטוח במלואו. 
 

למקרה  ₪ 4,000,000, בגבול אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד ג' .1.2
 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 
 קוד הסעיף 

 321 זמיןהמ -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 
 322 הגדרת המזמין כצד ג'

 302 אחריות צולבת
 307 קבלנים וקבלני משנה

 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי
 

לעובד, למקרה  ₪ 20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .1.3
 ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף היה

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

למקרה ובמצטבר ₪  2,000,000בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מקצועית .1.4
 לתקופת ביטוח שנתית. 

 הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 
 קוד הסעיף 

 301 אובדן מסמכים
 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח

 303 ה, השמצה והוצאת לשון הרעדיב
 326 פגיעה בפרטיות

 325 מרמה ואי יושר עובדים
הרחב שיפוי לטובת המזמין, בגין אחריותו למעשי ו/או 

 מחדלי הספק
304 

 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 
  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

 
לביטוחי המזמין ויכללו סעיף לפיו מוותרים כל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים  .2

 (.328המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין )קוד סעיף 
 

כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת  .3
 הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.
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א צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת ביצוע לל .4
, 1נספח ד'השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף כ

כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי 
ידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין ח

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.
 

שירותים, את שאר הביטוחים וההתחייבויות כן על הספק לערוך ולקיים  למשך כל תקופת ה .5
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 

ביטוח  השירותים ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי המזמין. כן מתחייב הספק לערוך
אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 למקרה.₪  600,000
 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת  .6
הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע 

ות כל טענה כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות מלהעל
 כאמור.

 
למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הספק  .7

כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים 
ת הביטוח בהתאם להוראות ההסכם ו/או הזמנת המפורטים בו. המצאת אישור עריכ

העבודה  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.

 
נזק לרכוש המובא הספק פוטר את המזמין ו/או מי מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן ו/או  .8

לחצרי המזמין 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 
המזמין ו/או מי מטעם המזמין בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.מאחריות 
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ו/או הזמנת העבודה,  .9
ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם 

והיקף  הספק, מתחייב הספק לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי
 ההתקשרות.  

 
מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא המזמין ו/או  .10

 חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה למזמין. 
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 אישור על קיום ביטוחים -'1ד'נספח 
תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים

(___/___/______) 
מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. אישור ביטוח זה 

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 

 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. למעט
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

 שם:
 ה האקדמיתמכללה

 יפו -תל אביב

  שם:

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

אחר: אספקת ☐
 תווי שי דיגיטליים

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 םמזמין מוצרי☒

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
580233252 

 ת.ז./ח.פ.

, 2רבנו ירוחם  מען:
 תל אביב

 מען:

 
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 רכוש 
 

כיסוי רעידת  316      
 אדמה

כיסוי בגין נזקי  313
 טבע
כיסוי גניבה,  314

 פריצה ושוד
ויתור על תחלוף  309

לטובת מבקש 
 האישור

 ראשוניות 328

       
       
       

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

כיסוי לתביעות  315
 המל"ל 

מבוטח נוסף  321
בגין מעשי ו/או 

 –מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

מבקש האישור  322
 מוגדר כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
ויתור על תחלוף  309

לטובת מבקש 
 האישור

 
אחריות 
 מעבידים

מבוטח נוסף  319 ₪  20,000,000    
היה וייחשב 

כמעבידם של מי 
 –מעובדי המבוטח 

 רמבקש האישו
 ראשוניות 328
ויתור על תחלוף  309

לטובת מבקש 
 האישור
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אחריות 
 מקצועית

 אובדן מסמכים 301 ₪  2,000,000    
עיכוב / שיהוי  327

 עקב מקרה ביטוח
דיבה, השמצה  303

 והוצאת לשון הרע
מרמה ואי יושר  325

 עובדים
 פגיעה בפרטיות 326
 הרחב שיפוי  304
 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
 –תקופת גילוי  332

 חודשים 12
תאריך 

 רטרואקטיבי: 
 

 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:
46 76  

 
 פירוט הנכסים המבוטחים

סוג הנכס )לדוגמא: 
 רכב/נדל"ן(

 תיאור הנכס )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(

  
  
  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
יום לאחר  30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 שמירת סודיות –' הנספח 

ר עם יפו )להלן: "המכללה"( מעוניינת להתקש-אביב-והמכללה האקדמית תל הואיל:
 ________________________ח.פ.____________לצורך_________________________

 "השירותים"(, בכפוף למתן התחייבות זו; -)להלן: "הספק" ו
 

ובמסגרת השירותים, ייחשפו הספק ועובדיו, או שהם עלולים להיחשף, למערכות  :והואיל
י לעבודת הספק הנו חתימתו על כתב המחשוב של המכללה ו/או למאגרי מידע של המכללה, תנא

 התחייבות בלתי חוזרת זה;

 :לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן

לתקנות הגנת  15שלהלן, הניתנות מכוח תקנה  כללההספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות המ
 "(: "תקנות אבטחת מידע)להלן:  2017 -הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז

פי חוק הגנת -שחלק ממנו הינו מידע המוגן עליימסר לידי מידע לצורך ביצוע השירותים,  .1
ו/או חלק ממאגרי מידע של המכללה ו/או כולל מידע רגיש ו/או  1981-הפרטיות, השתמ"א

 : ולרבות ,אישי

 .___________________________________________________ .א

 ___________________________________________________ .ב

 ___________________________________________________ .ג

 לצורך מתן השירותים, אהיה רשאי לגשת למערכות מאגר המידע הבאות בלבד: .2

 ___________________________________________________ .א

 ___________________________________________________ .ב

 ___________________________________________________ .ג

אני מצהיר ומאשר בזה כי ברור וידוע לי כי הגישה למידע הסודי ו/או העברתו לידי, היא  .3
לצרכי מתן השירותים בלבד, והנני מתחייב כי לא אעשה שימוש בגישה המתאפשרת לי למידע 

 מתוקף מתן השירותים לכל צורך אחר.   

 השימושים המותרים במידע שיימסר לי: .4

 , בקרה, עיבוד נתונים והוצאת דוחותצפייה, מעקב .א

 ___________________________________________________ .ב

 ___________________________________________________ .ג

 סוגי העיבוד ו/או הפעולות שאני רשאי לבצע במידע שנמסר לי הינן, כדלקמן:  .5

 __________________________________________________ .א

 __________________________________________________ .ב

 ___________________________________________________ .ג

, ולכל המאוחר עם תום תקופת ההתקשרות, אני מכללההראשונה של ה המיד עם דרישת .6
סוג כל מידע סודי שנמסר לי, לרבות כל רישום )מכל מין ו מכללהמתחייב להשמיד או להשיב ל

שהוא, בכתב או בדפוס ובין בעותק דיגיטאלי או בכל צורה אחרת(, מסמך, מוצר ו/או העתק 
לצורך ההתקשרות או שנוצרו במהלכה. אני מתחייב  תיו/או תרגום ו/או עיבוד שלהם, שקיבל

על פעולות השבת המידע והשמדת המידע כאמור. אני מתחייב להשיב כל מידע  מכללהלדווח ל
. מכללהאו לממונה אבטחת המידע ב עלי במכללה כנ"ל,  פיזית לממונה הישיר או פריט  פיזי

, אני מתחייב למחוק את כל עותקי המידע הדיגיטלי, באופן שלא מאפשר שיחזור. אני ףבנוס
, לפי דרישת מכללהמצהיר ומתחייב כי אעביר לממונה הישיר או לממונה אבטחת המידע ב
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ם שנמחקו. מבלי לגרוע מן האמור, אני מצהיר כי ידוע , דיווח המפרט את כל הפריטימכללהה
 לי  יש למחוק את הפריטים גם מסל המחזור.

בנוסף לכל האמור לעיל, אנהג לכל הפחות באמצעים הבאים לצורך אבטחת המידע שנמסר  .7
 לי: 

שתמש במידע א ולא במסגרת ההתקשרות תלצד שלישי מידע שקיבל ולא אגלה עביראלא  .א
ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע  אגב פתישאליו נחש
 ההתקשרות.

דווח לאחראי תשתיות מחשוב במכללה על כל אירוע אבטחת מידע אשר גרם לחשיפת א .ב
 מידע ,שיבוש מידע, השמדת מידע, אובדן מידע של המכללה.

 יים הגנה נאותה בגלישה באינטרנט ובתקשורת מול גורמי חוץ.אק .ג

וב המחזיקות מידע של המכללה תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי הגישה למערכות המחש .ד
(User-ID אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק )

 יום. 180למשתמשים בלבד ותוחלפנה לפחות כל 

כישלונות רצופים בהקשת הסיסמא. השחרור  5זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר  .ה
 שעות. 24בעל הרשאות ניהול רשת או לאחר  יוכל להתבצע רק ע" משתמש

ייושם מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של המכללה. הגישה לספריות וקבצים  .ו
 אלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת.

תקנית ומעודכנת כנגד נוזקות וקודים זדוניים במחשבים המיועדים  תותקן תוכנת הגנה .ז
 ל המכללה, ולעדכנה על פי דרישות היצרן. לעבודה מו

 גדיר תהליך להעברת מידע פיזי באופן מאובטח למכללה וממנה.א .ח

גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם גישה לאחראי על הגיבויים  .ט
בלבד. כמו כן, הספק יגדיר נוהל גיבויים אשר יכלול, לכל הפחות, גיבוי יומי ושמירת 

 חודשים לכל הפחות. 24יים ולוגים באופן מאובטח, למשך גיבו

 עביר לגריסה מאובטחת מסמכי נייר.אגרוס או א .י

, 1981-מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א הנני .יא
, וכל הנחיה אחרת 2017-תקנותיו ובפרט תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז

הפרטיות כנוסחה מעת לעת, וכי הוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה בקשר להגנת 
 כמתחייב על פי דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו כאמור.

הבאים במגע עם מידע של המכללה על הצהרת סודיות,  י,ו/או נציגי יחתים את עובדיא .יב
מידע של המכללה, שימוש הכוללת, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות ה

במידע רק לפי האמור בהסכם ויישום אמצעי אבטחת המידע הקבועים בהסכם 
 ההתקשרות.
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 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר מציע  -'וספח נ
 

 , לאחר ______________ ז.ת _______________מרח' ___________________ מ"הח אני

 ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את רלומ כי עלי שהוזהרתי

 :כלהלן מצהיר

אצל המציע, ואני  _______________ כ חב' __________ )להלן: "המציע"(  המכהן נציג אני

 :כי המציע מטעם להצהיר ולהתחייב מוסמך

 

עניין שמירת החוזה את כל חובותיו ב תקופת בכל לקיים המציע מקיים ומתחייב להמשיך .1

זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם המכללה וכפי שיחולו בכל 

  תקופת הסכם ז. 

 

שלפני המועד להגשת הצעות במכרז  השנים הורשעו בשלוש לא בו שליטה* בעלי או המציע .2

 ירות בגין הפרת דיני העבודה.בעב

לחוק  5המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  .3

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 1985-העבירות המינהליות, התשמ"ו

 בשל הפרת דיני העבודה.

מציע או מי מבעלי השליטה בשלוש שנים שקדמו למועד הגשת הצעות במכרז לא הוטלו על ה  .4

 עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה על חוקי העבודה.

 

 .1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –* "בעל שליטה" 

 

 
 זהות תעודת  ומשפחה פרטי שם  תאריך

 

 וחותמת חתימה  כתובת  תפקיד

 
 אישור

 
ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/

__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

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

 .המציע את בחתימתו לחייב מוסמך החותם כן אני מאשר/ת כי
 
 
 

 תאריך  חותמת ומספר רישיון עורך דין  חתימת עורך הדין
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 1976-לחוק עסקאות גופים  ציבוריים, תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף -' זנספח 
 

_________________ נושא ת.ז. ______________, המשמש אני הח"מ ________

"(, לאחר המציע" –כ__________________ ב _________________________ )להלן 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 מצהיר כדלקמן:

  חוק שוויון )להלן: " 1998-מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9הוראות סעיף

 חלות עליי; לא"( זכויות

 או

  לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיים אותן.  9הוראות סעיף 

 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

עובדים ומתחייב לפנות למנהל הכללי של  100עובדים/ אני מעסיק מעל  100אינני מעסיק מעל 

לחוק  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי לפי סעיף  משרד העבודה, הרווחה

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם, לא תינתן הנחיה  –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 )ה( לחוק שוויון זכויות. 8כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי, כהגדרתו בסעיף 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  לא התחייבתי

כאמור לעיל/ התחייבתי בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים כאמור לעיל ונעשתה עימי התקשרות שלגביה התחייבתי לפנות למנהל הכללי של 

ים, והריני מצהיר כי פניתי כנדרש ממני ופעלתי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתי

לחוק שוויון זכויות, ככל שקיבלתי הנחיות  9ליישומן של ההנחיות ליישום חובותיי לפי סעיף 

 כאמור. 

 ובנוסף

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהירי זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 שרות מכוח הליך זה . ימים ממועד ההתק 30החברתיים, בתוך 

 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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 טבלת קריטריונים לשביעות רצון לקוחות –' דנספח 

 

 רמת שביעות רצון שאלה מס"ד

 נמוך/גרוע/ממש לא   -1)

 גבוה/מצוין/בהחלט( -5

 הערות

מאתר שביעות רצון  1
 האינטרנט של המציע
 וממתן מענה לתקלות

 

י למשתמש? האם האתר ידידות 

מענה  האם היו הרבה תקלות?

 בזמן סביר, מענה מקצועי

מאיכות תווי שביעות רצון  2

 ו/או שוברי המתנה השי

  )כולל רשתות מזון(

האם הציע תו בפריסה רחבה?  

האם פריסת הרשתות היתה 

האם שוברי  לשביעות רצונך?

 המתנה היו מגוונים?
שביעות רצון משוברי  3

ע המתנה האחרים שהצי

 המציע

איכות התווים, מגוון, אפשרויות  

 מימוש

מזמינות איש שביעות רצון  4

 הקשר והישרות שניתן
האם המענה היה בזמן סביר?  

 האם המענה היה מקצועי?
מס' הפרות של ההסכם  5

בגינן חויב המציע בפיצויים 

 בהתאם למכרז

באיזה תחומים היו הפרות? האם  

 הפרות חוזרות?

קשר עם האם היית מת 6

 ?גם בעתידהמציע 
  

 נק' מקסימום 30   סה"כ
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 טבלת הימצאות מסמכים )צ'ק ליסט( -' הנספח 

סעיף  מס"ד

במסמכי 

 המכרז

 אישור  המסמך הנדרש תיאור

 המצאות 

 המסמך

 מסמכי המכרז   1

 

חתימה מלאה על ההצהרה בשולי 

אימות חתימה ע"י מסמכי המכרז + 

 עו"ד

 

אישור על : יבמידה ורלוונט 3.1 2

התאגדות ורישום במרשם 

כדין )תאגיד(, כולל רשימת 

ים, הרכב בעלי מניות/שותפ

 .אחזקות ומורשי חתימה

 תעודת התאגדות 

 רשימת בעלי מניות/שותפים 

 הרכב אחזקות 

 אישור מורשי חתימה 

 

אישור עוסק במידה ורלוונטי:  3.1 3

 מורשה

  תעודת עוסק מורשה

וק אישורים תקפים לפי ח 3.2 4

עסקאות גופים ציבוריים, 

 לרבות אישורי ניהול ספרים

  

   פרופיל חברה 6.3.2 5

רשימת החנויות והרשתות  6.3.3 6

הנכללות בתווי הקנייה 

 המוצעים

  

  למכרז 'אנספח  תצהיר מציע  7

 -נספח ב' למכרז אישור על מחזור כספי  8

 חתום ומלא כנדרש

 

 – סמכי המכרזנספח ג' למ הסכם התקשרות   9

 יש למלא את הפרטים במבוא להסכם

 ולחתום במקומות הרלוונטיים.

כאשר נדרש, תאומת החתימה ע"י 

 עו"ד
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נספח ביטוח ואישור קיום   10

 ביטוחים

  להסכם ההתקשרות 1נספח ד'+ד'

 -נספח ה' להסכם ההתקשרות הצהרה על שמירת סודיות  11

 חתום ומלא כנדרש

 

קיום חובות  -תצהיר מציע   12

בעניין שמירה על זכויות 

 עובדים

 

 

  נספח ו' להסכם ההתקשרות

לחוק  1ב2תצהיר לפי סעיף   13

עסקאות גופים ציבוריים, 

 1976-תשל"ו

  להסכם ההתקשרות' זנספח  

מסמך שאלות הבהרה   14

 והתייחסות מכללה

יש לצרף את מסמך שאלות הבהרה 

והתייחסות המכללה חתום ע"י 

 המציע

 

15 6.3.4 DOK  הכולל את מסמכי

 המכרז סרוקים

DOK  הכולל סריקה של כל מסמכי

ללא הצעת ההליך הנדרשים חתומים 

 נספח א' להסכם –המחיר 

 

  ככל שרלוונטי הצהרה על סודות מסחריים  16

הצהרה בדבר אישה המחזיקה   17

 בשליטה בעסק 

  ככל שרלוונטי

 כםנספח א' להס –הצעת המחיר  2מעטפה מס'   18

 שני עותקים

 

 


