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 כ"ו תמוז תשפ"ב    
25.07.2022 

 
 להלן: "המכרז"( 04/2022מספר  פומבי מכרז

 :מבוא .1
 

היא מכללה אקדמית המוסמכת  השוכנת ביפו,"( "המכללה :)להלן יפו –תל אביב  האקדמית ללההמכ .1.1
על ידי  תמתוקצב כללה. המבמגוון תכניות לימודים להעניק לבוגריה תארים ראשונים ותארים שניים

 המועצה להשכלה גבוהה. 
 "(השירותיםלהלן: ") ביטוח בריאות קבוצתיאספקת להצעות  להגיש מציעים בזאת מזמינההמכללה  .1.2

 המפורטים ולהנחיות לדרישות ,לתנאים בהתאם "(המבוטחים)להלן: " לעובדי המכללה ובני משפחותיהם
 נספחיו עללמכרז זה,  המצורף ההסכם ( ובהתאם להוראות"מסמכי המכרז")להלן:  בכלל המכרז במסמכי

   .(""ההסכם)להלן:  
 . באיילון חברה לביטוח בע"מבמועד פרסום מכרז זה  מובהר כי למבוטחים קיים ביטוח בריאות קבוצתי .1.3
"( ועד ליום מועד תחילת תקופת הביטוח)להלן: " 01.10.2022תקופת הביטוח נשוא המכרז היא החל מיום  .1.4

31.09.2027 . 
חודשים לפני סיום הפוליסה על חידוש הפוליסה, להתקשרות לחמש  6נתונה האופציה לנהל מו"מ מכללה ל

 שנים נוספות.  
באופן  מבוטחעובד לכל  ממן את ביטוח הבריאותת מכללהעוד מובא לידיעת המשתתפים במכרז כי ה  .1.5

  הבא:
 ,החודשית מהפרמיה 70%או לחודש ₪  102 סך של מכללה תממןה -סגל מנהלי תיקני .1.5.1

 . , והכל בכפוף להסכם הקיבוצי החל באותה העתהגבוה מבינהם
, והכל בכפוף מבוטחעובד לחודש לכל  ₪ 78 סך של המכללה תממן -אקדמי במינויסגל  .1.5.2

 .להסכם הקיבוצי החל באותה העת
)סגל מינהלי וסגל  עובדים 100 -, אשר מתוכם כמבוטחים בפוליסה כיום 230 -כ שלמכללהכמו כן מובהר  .1.6

 .(במינוי אקדמי
 10% של בשיעור הביטוח יקבל עמלה . סוכןבעל הפוליסה ילווה על ידי סוכן ביטוח לפי בחירתו הבלעדית .1.7

ישירות  מסך הפרמיות אשר ישולמו על ידי המבוטחים ו/או בעל הפוליסה. התשלום יעשהבתוספת מע"מ 
. , והצעת חברת הביטוח תיקח נתון זה בחשבון בקביעת הפרמיהעל ידי חברת הביטוח הביטוח לסוכן

תנה בשיעור , הפרמיה תש)יעלה או ירד( מובהר שבמידה ושיעור העמלה ישתנה במהלך תקופת הביטוח
 השינוי. 

 הושמט .1.8
ימי עבודה ממועד ההודעה על  7הפוליסה וההסכם החתומים יועברו למכללה על ידי הזוכה במכרז בתוך  .1.9

 להלן.   13הזכייה כאמור בסעיף 
 

 :המסמכים המצורפים למכרז זה .2
 טופס הגשת הצעה –נספח א'  .2.1
 תשקיף משתתף -נספח ב' .2.2
 הצעת מחיר -נספח ג' .2.3
 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2לפי סעיף סעיף  תצהיר לפי -נספח ד' .2.4
  סודיותהתחייבות ל -נספח ה' .2.5
 פשיטת רגל והעדר תביעותאי תצהיר  -נספח ו' .2.6
 הסכם ביטוח הבריאות  -פח ז'סנ .2.7
 פוליסת ביטוח הבריאות  -נספח ח'  .2.8
 נתוני רווחיות -'ט ספחנ .2.9

 גיל ומין המבוטחים כיום בפוליסה  נתוני -'י נספח .2.10
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 פרטי ההצעה:מילוי  .3

לפוליסת בריאות קבוצתית לעובדי המכללה ובני עם הליך תחרותי נוסף פומבי המכרז הינו מכרז  .3.1
 2010-עתש" ,להשכלה גבוהה( התקשרויות של מוסדות) בהתאם לתקנות חובת המכרזיםמשפחותיהם 

 . "(תקנות חובת המכרזים)להלן: "
 

. )חתימה + חותמת( ולחתום במקום המיועד לכך  הסכםל ואבמב פרטיו כל בכתב את להשלים המציע על .3.2
  (.'זנספח  -ביטוח הבריאותהסכם ) כאשר נדרש, תאומת חתימת המציע ותאושר ע"י עו"ד

הצעת " להסכם' ג בנספח ורטכמפביטוח הבריאות הקבוצתי גיש הצעת מחיר עבור כל לה המציע על .3.3
 ".המחיר

 .המציע ולצרף פרופיל שלח א'( ותשקיף משתתף )נספח ב'( טופס הגשת ההצעה )נספהמציע למלא את על  .3.4
  באמצעות עורך דין. ויאומת נספחים אלה

 המציע, וכל את יםמחייב, ככל שייעשו, בהם שיעשו השלמותעדכונים והה , בצירוףהמכרז המלאים מסמכי .3.5
 הפרטים כאמור למתהש למעט ,נפרד במסמך ובין ההצעה בגוף בין, שיעשו הסתייגות או/ו תיקון או/שינוי ו

 ועדת המכרזים של המכללה של דעתה הבלעדי שיקולבהתאם ל ,ההצעה לפסילת להביא עלולים, לעיל
 "(.המכרזים ועדת)להלן: "

 
  :למכרז קשרה איש .4

איש " :)להלן בכל הנושאים הקשורים במכרז והיועץ המכללה מול מטעמו יחיד קשר איש ימנה הזוכה המציע
 .("הקשר

 _________________ _____________           תפקידשם: _________

 נייד: __________________  טלפון מספר: ______________            הטלפון מספר

 : ________________________________________ל"דוא

  :תנאי סף –תנאים להשתתפות במכרז  .5
 

, באופן מצטבר ונכון למועד האחרון טים להלןאישורים המפורהעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים ו .5.1
תנאי הסף לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל.  כללהגשת הצעות  למכרז. מציע אשר לא מתקיימים בו 

  התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

 .המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל .5.2

בעניין שמירת  המציע תצהיר מאומת בכתב בדבר קיום חובות הלצרף להצע ובעל השליטה במציע על המציע .5.3
זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך 

 ;(ד')נספח  אספקת העבודה או השירותים

חוק )להלן: " 1976 –התשל"ו  ,עסקאות גופים ציבוריים המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק .5.4
 "(:עסקאות גופים ציבוריים

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי  4.5.1
פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, -החשבונות והרשומות שעליו לנהל על

"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד ק המע"מחו)להלן: " 1975-התשל"ו
 השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ. 

' דלחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כנספח  1ב2 -ב)ב( ו2סעיפים לפי  יםתצהיר 4.5.2
 .מסמכי המכרזל

בהתאם  בתוקף לעסוק בענף ביטוח מפני מחלות ואשפוזלת רישיון המציע הינו חברת ביטוח ישראלית בע .5.5
 המציע דלא מתנהלות נג .התקף למועד הגשת ,1981לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

  .ככל שיזכה במכרז תביעות העלולות לפגוע בתפקודו

למסמכי ' ו )נספח נושים הסדר בעריכת צאנמ ולא נכסים, כונס צו נגדו הופעל ו/או פירוק בהליכי אינו המציע .5.6
  ;(המכרז

 תנאי סף מקצועיים:
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והסתיימה  01.01.19המציע הינו בעל ניסיון בתחום ביטוח בריאות קבוצתי במהלך התקופה שהחלה ביום  .5.7
 :במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העונה על התנאים המצטברים שלהלן

 .ארגונים 3המציע ביטח לפחות  .5.7.1

 .עובדים 1,000-לל למעלה מכל ארגון כ .5.7.2

 .שנים ברציפות, לפחות 3הביטוח של כל אחד מן הארגונים נמשך  .5.7.3

הכיסוי הביטוחי בכל אחד מן הארגונים כלל לפחות את ההיקף הנדרש במכרז זה, דהיינו כיסוי  .5.7.4
להשתלות איברים בחו"ל וטיפול/ניתוח מיוחד בחו"ל, תרופות שלא בסל הבריאות, ניתוחים 

כולל תחליפי ניתוח, ניתוחים פרטיים בארץ כולל תחליפי ניתוח, כיסוי לטיפולים  פרטיים בחו"ל
 .אמבולטוריים

 למציע מערכות תומכות לניהול השירות למבוטחים כדלקמן: .5.8

לקבלת פניות מבוטחים בנושאים הקשורים לפוליסה  CRMמוקד שירות מיומן הכולל מערכת  .5.8.1
 .והכיסוי הביטוחי

ת שכוללות מערכת סריקה וניהול היסטוריית תביעה לצורך קבלת מערכת מידע בניהול התביעו .5.8.2
 .נתונים באופן מיידי

המכללה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים, בקשר להוכחת  .5.9
עמידתם בתנאי הסף, לרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת ההצעות למכרז ובלבד שיוכח כי 

 תנאי הסף בעת שהגיש את הצעתו למכרז. המציע עמד ב

 סיור מציעים 5

  לא יתקיים סיור מציעים.

 הושמט 6

 
 פרסום ההזמנה 7

להלן ובאתר האינטרנט  18בהתאם למופיע בטבלת המועדים שבסעיף המכללה תפרסם את  מסמכי המכרז 
 ."(אתר האינטרנט)להלן " www.mta.ac.il/tendersשל המכללה 

 
  :שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  8

 
הבהרה )בלבד( ולשאול כל שאלה ולבקש כל  באמצעות דואר אלקטרוני למכללה לפנות רשאי כל משתתף  8.1

ת התקשרויות אחראילבקשות להבהרות יש להפנות מכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. הקשורה ב
זאת עד , בלבד racheli@mta.ac.il במייל:  "(הקשר תאש)להלן: " אולי-גב' רחלי דהבמכללה, ומכרזים 

לוודא כי הפניה  באחריות המציע. להלן  18, המופיעה בסעיף בלבד למועד הנקוב בטבלת המועדים
 התקבלה במכללה.

 
ו/או כל גורם אחר במכרז  עובדי המכללהל למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות א 8.2

 הקשר. תלמעט אש

 תאש. המצורפת למסמכי המכרז ועל גבי הטבלה שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל 8.3
אשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת הדוא"ל. באחריות המציע לוודא קבלת אישור כאמור תהקשר 

 תקבלוששאלותיו הלכך אישור טלפוני  תשעות, יפעל לקבל 24לא ניתן בתוך ובמקרה שאישור כאמור 
ישלחו לאחר המועד ישאלות מציעים שהמכללה אינה מחויבת להשיב על הקשר.  תידי אשבבשלמותן 
 המבוקש. 

בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו, מס' העמוד ומס' הסעיף הרלוונטי במכרז אליו  8.4
 השאלה מתייחסת. 

http://www.mta.ac.il/tenders
mailto:asico@mta.ac.il
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ובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות, יפורסמו באתר תש 8.5
כל עניין הפרסום באתר האינטרנט יחשב, ל .www.mta.ac.il/tenders  האינטרנט של המכללה בכתובת

להתעדכן  ועל המשתתפים מוטלת  החובהודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, 
  מיוזמתם באתר האינטרנט.

 
לשנות את תנאי המכרז.  סרו בע"פ, כדי מלמען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של פרט, נתון או הבהרה שיי 8.6

את המכללה. רצתה המכללה  יםע"י המכללה מחייברק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו 
מסור למשתתפים. תעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שתלשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוציא תיקונים והבהרות מטעמה למסמכי המכרז גם לאחר פרסום 
  . להגשת ההצעות במכרזועד למועד האחרון התשובות לשאלות ההבהרה, 

 
על ידי המציע ויהווה חלק  חתוםהצעה יצורף ל כאמור לעיל, המכללה שיפורסם על ידי ,מסמך ההבהרות 8.7

  בלתי נפרד ממסכי המכרז. 
 

   :ההצעותהגשת אופן .  9
 

 רטים להלן: ובצורה ובאופן המפכל מציע יגיש את הצעתו  9.1
 

 מראש לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכיכל מציע שיחליט להגיש הצעה יראו אותו כמסכים  9.1.1
בדבר קבלת המצורף על נספחיו בפרט, ולהחלטת המכללה  הסכםהמכרז בכלל ובהתאם להוראות ה

  הצעה כלשהי או דחייתה.
 

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו  9.1.2
ה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה להבנת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור ב

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 

הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה  כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין
 ו/או שאינו מופיע בה . 

 
חלקה ללא פרטים מזהים של המציע, עליה יש לרשום את שם  במעטפה אחתהצעתו  את לרכז על המציע 9.2

 :שתי מעטפות תכילמעטפת המכרז . "(מעטפת המכרז)להלן: " המכרז ומספרו בלבד
 

הצעת המחיר )נספח ג'(,  למעט גישם במסגרת ההליך,כל המסמכים שנדרש לה מעטפה אחת ובה  9.2.1
 .עליה יהיה רשום "מסמכי המכרז"

"פרופיל חברה" ובה תיאור מבנה החברה של המציע, תחומי  על המציע לצרף זו למעטפה
 עובדים, תיאור לקוחותיו, מספר העובדים בכל גוף וכד'. מספרהתמחותו, שנות ותק, 

ת רישום של המציע )תעודת התאגדות( ואישור רו"ח או עו"ד בנוסף, על המציע לצרף העתק תעוד
 ביחס לבעלי המניות, הרכב האחזקות ומורשי החתימה במציע;

הכולל סריקה של כל מסמכי ההליך הנדרשים, כולל כלל הנספחים, כשהם  dokיש לצרף למעטפה  9.2.2
 . פה השניהבמעט , אשר תוגש רק באופן מודפסלמעט הצעת המחיר, חתומים במקומות הנדרשים

 עליה יהיה רשום "הצעת מחיר". –נספח ג'  –מעטפה שניה ובה הצעת המחיר  9.2.3
 390(, קומה שלישית חדר 2ווסטון )מס'  לכך בבניין המיועדת המכרזים לתיבת תוכנס ת המכרזמעטפ 9.3

מן המועד הקבוע לכך בטבלת המועדים   יאוחר יפו, לא -תל אביב  2בקמפוס המכללה ברחוב רבנו ירוחם 
   .בדואר, בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בסעיף זה לעיל ההצעה את לשלוח אין להלן. 22סעיף  ב
 

והיא  החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההסכם שצורף להצעה וחתימתה על ההסכם, 9.4
בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על ההסכם כאמור יכנס ההסכם 

וקף, ויהווה הסכם מחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין. כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המכללה, לת
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
 

בהר בזה כי המכללה אינה מחויבת לקבל איזה השמטות, שינויים או תוספות למסמכי למען הסר ספק מו 9.5
ובמקרה כזה היא תהיה רשאית לפסול את ההצעה או להתעלם מההשמטות, תוספות ו/או שינויים המכרז 

 כאמור ויראו את ההצעה כאילו אינה כוללת כל השמטות, שינויים ו/או תוספות.
 

 לצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי ההליך. למסמכי ההזמנה החתומים יש  9.6
 

http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
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על המציע למלא את מסמכי ההצעה בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות, שינויים או הוספות עשויים להביא  9.7
 לפסילת ההצעה.

 
המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה תהיה רשאית  9.8

והסברים מן המציעים כולם, או אחדים מהם, לקבל הצעה אחת או מספר הצעות  למות, השלדרוש הבהרות
הצעה, לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים, והכל לפי שיקול מתוך כל ההצעות שהוצעו, לא לקבל כל 

 של המכללה ובהתאם להוראות כל דין.דעתה הבלעדי 
 

 ידרש לעשות כן.המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו, במידה וי 9.9
 

 הושמט 10

 מידה לבחירת ההצעה הזוכה:האמות  11
 5_בשלב הראשון ייבחן האם המציע עומד בתנאי הסף האמורים בסעיף  -בדיקת תנאי סף -שלב ראשון 11.1

 לעיל. 
תבוצע פניה להבהרות/השלמות בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים וייפסלו מציעים אשר אינם עומדים  11.2

 בתנאי הסף.  
 

  ביותר.  הזולהכאשר ההצעה הזוכה תהא ההצעה , יבחנו הצעות המחיר הסופיות -שלב שני 11.3
 

  אומדן 12
 אומדן מחיר ייערך  על ידי המכללה טרם המועד האחרון להגשת הצעות.  12.1
 דעתה הבלעדי.  הכספיות ביחס לאומדן על פי שיקול המכללה תהא רשאית לבחון את ההצעות  12.2
אומדן באופן שיוחלט על ידי המכללה, הן כלפי האשר סוטות מועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות  12.3

 ,  אף אם זו ההצעה הנמוכה ביותר. הן כלפי מטה ולשיקול דעתה הבלעדימעלה ו
ה לשיקול דעתה נתונ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וההכרעה  המכללה 12.4

 הבלעדי של המכללה.
  

 הליך תחרותי נוסף 13

 לתקנות חובת המכרזים. 28ה הינו מכרז עם הליך תחרותי נוסף בהתאם לסעיף מכרז ז 13.1
ועדת המכרזים תהא  שעמדו בתנאי הסף,פתיחת מעטפות ההצעות הכספיות של כלל המציעים  לאחר 13.2

 . שני המציעים שהצעותיהם היו הזולות ביותרלערוך הליך תחרותי נוסף בין רשאית )אך לא חייבת( 
קיום הליך תחרותי נוסף כאמור, במקרה שבו הוגשה יותר  שאית להחליט עלהמכרזים תהא ר ועדת 13.3

לעיל, מרעות עם המכללה ביחס  11.2וכלל ההצעות שעברו לשלב השני כאמור בסעיף מהצעה אחת, 
 לאומדן. 

והבלעדי של  כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא, נתונה לשיקול דעתה המוחלט מובהר 13.4
 וזאת גם אם התקיים התנאי/ם לכך כאמור לעיל. ועדת המכרזים,

המכרזים בכתב  ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים התנאים שלעיל, תפנה ועדת החליטה 13.5
לשני המציעים כאמור שהצעותיהם היו הזולות ביותר, ותודיע להם כי הם רשאים להגיש הצעת מחיר 

 המיטיבים עם המזמין לעומת הצעתם המקורית.סופית ביחס למחיר הצעתם המקורית, בתנאים 
  תוגש באופן ובמועדים עליהם תורה המכללה. מחירה הצעת 13.6
אשר המכללה תפנה אליו במסגרת הליך תחרותי נוסף )אם ייערך( ויבחר שלא להגיש הצעת מחיר  מציע 13.7

 . ותחייב אותו הצעתו המקורית תילקח בחשבון –משופרת מטעמו בהליך התחרותי הנוסף 
 נות:שו 14

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

 
לצורך הכנת המכרז ובדיקת ההצעות, לרבות לגבי עמידת המציע בתנאי הסף, בדיקת נתוני  -ייעוץ מקצועי 14.1

ההצעות והערכתן, מסתייעת המכללה ותסתייע ועדת המכרזים ביועצים המקצועיים מטעם חברת פרש 
  ..ול סיכוני בריאות באמצעות הגב' אילנה זבולוןניה -קונספט

של מי מהמציעים, אף אם הצעה זו לא מולאה בהתאם לכל הצעה , לקבל ועדת המכרזים תהיה רשאית  14.2
, וזאת על מכרזואף אם ההצעה לא כללה את כל המסמכים הנדרשים בכל מסמכי ה מכרזתנאי מסמכי ה

 .דין, בכפוף לכל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
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תקבל ועדת חדש.  המכרז או לפרסם מכרזפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  רשאית עלועדת המכרזים  14.3
במסגרת הליך  הודעה על כך לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכללהתישלח  ,המכרזים החלטה כאמור

 .זה

שרות( תוך התק הסכם)קבלת ההצעות והתקשרות במכרז זה המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי  14.4
 120זה תהא בתוקף למשך תקופה של מכרז תקופה מסוימת. בכל מקרה, כל הצעה שתוגש במסגרת הליך 

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות.

מכל סיבה שהיא, לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהו יבוטל המכרז  14.5
בלי לגרוע, בגין הוצאות שהוצאו לשם הגשת ההצעה, לרבות ומהשתתפותם במכרז זה בכל הקשור עם 

 הפסד רווחים צפויים וכדומה.

הצעות ולא לבוא בהסדרים עם מציעים פוטנציאליים אחרים.  /ב שלא לתאם מחיריםהמציע מתחיי 14.6
המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה להוות עבירה פלילית. המכללה 

 פסול כאמור. ל פי שיקול דעתה המוחלט לפסול הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום תהיה רשאית ע

אך  –רשאית תהיה המכללה  , זכתההמציע שהצעתו מסיבה כלשהי לא תצא לפועל ההתקשרות עם אם  14.7
 .פי סדר הדירוג-, עלשלישיהשני או דורגה במקומות הלפנות למציע שהצעתו  -לא חייבת אופן בשום 

יגבר האמור  ם אלה לבין עצמם מהווים מקשה אחת ובמקרה של סתירה בין מסמכי מכרזמסמכי ה 14.8
כל המסמכים המצורפים בזאת, הינם רכוש המכללה. המציע מתחייב שלא  במסמך המחמיר עם המציע.
  שלא לשם הגשת הצעתו. ,לעשות כל שימוש במסמכים

 זוכההעיון בהצעה  15
 

זים, נתונה בידי המציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה לתקנות חובת המכר )ה(38בהתאם לקבוע בתקנה  15.1
 ימים ממועד מסירת ההודעה על הזוכה. 30בתוך 

 הקשר של המכללה לתיאום מראש. תיש להעביר את הבקשה לעיון במייל לאש 15.2

המכללה עשויה להתחיל ביישום ההתקשרויות נשוא ההליך, מיד בסמוך לחתימת הסכם ההתקשרות ועל  15.3
כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת לעיין במסמכים בהם ביקש כן, לא תשמע טענה 

  לעיין בקשר עם ההליך.

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים: 16
 

   מציעים נוספים בהליך עשויים לבקש לעיין בהצעתו למכרז.המציע מצהיר, כי ידוע לו ש 16.1

חלקים להלן: "(סחריים או עסקיים ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מ 16.2
"( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את סודיים

 .החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם

 .מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם זכה בתהליך 16.3

, ותקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרציון של חל 16.4
 .יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים

הצעת המחיר של המציע והמסמכים והנתונים הנדרשים במסגרת הוכחת ידוע למציע והוא מסכים לכך ש 16.5
 במכרז אינם מהווים חלקים סודיים.  עמידתו בתנאי הסף
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יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונה לוועדת  16.6
 המכרזים של המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור 

  בסעיף זה.

  הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק 17
 

ב בחוק חובת 2בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף עסק הנמצא מציע שהינו  17.1
ידי רואה -מאושר על , יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה,1992 -המכרזים, תשנ"ב 

 .חשבון

שהצעת המחיר הכוללת בהן היא זהה במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך  17.2
חר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, תיב והזולה ביותר

 אישור ותצהיר, כאמור לעיל.
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 מרוכזת: טבלת מועדים 18
 הליך ההזמנה להציע הצעות יערך בהתאם לשלבים, לתנאים ולמועדים המפורטים להלן:   18.1

  
 שלב  תאריך  שעה  הערות 

פרסום באתר האינטרנט 
 ובעיתונות 

  פרסום המכרז 25.7.2022 ------

במייל בלבד ועל השאלות יועברו 
למסמכי  המצורפת גבי הטבלה

 -למייל . יש לשלוח המכרז
racheli@mta.ac.il 

מועד אחרון  4.8.2022 10:00
לשליחת שאלות 

  הבהרה 

אחריות המציעים לוודא קבלת 
למסמכי המענה לשאלות ולצרפו 

 .המכרז כשהוא חתום

מועד משוער למתן  17.8.2022 16:00
תשובות לשאלות 

 הבהרה
לתיבת המכרזים של המכללה, 

, חדר 3(, קומה 2בניין ווסטון )מס' 
390. 

במידה וההצעות יוגשו בתאריך 
, ניתן להגישן בין מוקדם יותר

 9:00-15:00השעות 

הגשת מועד אחרון ל 28.8.2022 12:00
 הצעות  

 

, לדחות את המועדים הנקובים המכללה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 18.2

האינטרנט של  הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר בתקופה קצובה נוספת או יותר. בטבלת המועדים

 המכללה. 

ר חלו על המועדים הוראות אשההמועדים החדשים שיקבעו על ידי המכללה, אם וככל שיקבעו, יחולו על  18.3

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. 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:racheli@mta.ac.il
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 ]להגשה[
 

 נספח א'
 

 טופס הגשת הצעה
 לכבוד ועדת המכרזים

 ת"א יפו – המכללה האקדמית 
 
 

 04/2022הנדון : מכרז מס' 
 

הנני מגיש בזה את הצעתי ומצהיר שקראתי בעיון רב את כל פרטי המכרז על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי ואני  .1
מסכים לתנאים, לדרישות המכרז ולתנאים הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ואני מודיע בזה שהצעתי 

 ערוכה על פי דרישותיו.

היר שקיבלתי, במידה וביקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז, כי לקחתי בחשבון את כל הנני מצ .2
הנתונים והתנאים הרלוונטיים במסגרת הצעתי, אשר יש להם נגיעה לביצוע השירותים, ואין לי ולא יהיו לי כל 

 טענות בקשר לכך במסגרת ביצוע התחייבויותיי עפ"י המכרז שבנדון על כל נספחיו. 

י מצהיר כי אני עוסק בישראל בתחום נשוא מכרז זה, והנני בעל הניסיון, הידע, הכישורים, המומחיות הננ .3
 והיכולת,  לצורך מילוי כל התחייבויותיי על פי חוזה זה על הצד הטוב ביותר.

יב הנני מצהיר כי אני ספק רשום, עצמאי לכל דבר ועניין, עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין, וכי אני מתחי .4
 להישאר במצבי זה בכל תקופת החוזה ותקופות החוזה הנוספות, כהגדרתם להלן, במידה שיהיו.

הנני מצהיר כי אני מכיר את כל החוקים, התקנות, חוקי העזר, הנהלים, התקנים הישראליים הקשורים בכל  .5
 היבטי מילוי התחייבויותיי על פי מכרז זה וכי כל פעולותיי תעשנה בהתאם להם.

כים כי אין בהגשת הצעתי זו כדי לחייב את המזמין להכריז עליי כזוכה, וכי קיימת לוועדת המכרזים אני מס .6
 הסמכות לבטל הליך זה ו/או לדחות את כל ההצעות המוגשות במסגרתו.

אם תתקבל הצעתי, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולבצע את המוזמן על פי כל תנאי המכרז המפורטים בכל  .7
ם המצורפים אליו ובהתאם לתנאי המכרז שיתבססו על מסמכי מכרז זה ואשר תימסר הטפסים והמסמכי

 לזוכה.

אני מקבל את כלל נהלי משרד הבריאות כמחייבים וכמנחים בביצוע האספקות נשוא מכרז זה, וכי הינם חלק  .8

 ממכרז זה. חלה עליי האחריות והחובה למלא את כלל ההוראות וההנחיות המפורטים בהם.

י ליישום וביצוע כלל ההוראות וההנחיות שיינתנו לי ע"י נציג המזמין ו/או מי מטעמו לרבות הוראות אני אחרא .9

 והנחיות חדשות בכתב לביצוע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות, ככל ויהיו כאלה.

 אצלי. הנני מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי בשירותים המסופקים על ידי ו/או בדבר שינוי מהותי  .10

ידוע לי שאיני רשאי להסב לגורם אחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  .11
לגורם אחר כל זכות לפי החוזה אלא אם כן בהסכמת המזמין בכתב, וגם במקרה זה ימשיך המציע להיות 

 אחראי כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע החוזה.

את ההצעה ו/או החוזה או כל חלק מהם, וכן רשאי המזמין להעביר ו/או  המזמין רשאי להסב לגורם אחר .12

 למסור לגורם אחר כל זכות לפי החוזה, וכן הכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. 

 המזמין רשאי להוסיף גורם אחר כמזמין נוסף להליך ו/או לחוזה ו/או להתקשרות או כל חלק מהם. .13

ות ו/או שינויים לשירותים המוגדרות במכרז, מתחייב המציע אם יחליט המזמין למסור לזוכה ביצוע תוספ .14

לבצע את השירותים הנ"ל כנדרש ע"י המזמין, עפ"י מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, ו/או בהתאם 

 למסוכם בין הצדדים.

ין אני מאשר כי המחירים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין אחרות, מכל מ .15

וסוג, לרבות מיסים והיטלים, הכרוכות באספקת השירותים בהתאם לדרישות מסמכי המכרז. אני מודע ויודע 
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את כל הגורמים האחרים המשפיעים ו/או היכולים להשפיע על מועדי וטיב השירותים, ובהתאם לכך ובהתאם 

בוססות ו/או הנובעות מטענות לכל האמור דלעיל, ביססתי את הצעתי וכי לא אגיש שום תביעות או דרישות המ

של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי המכרז, החוזה על כל נספחיו ומסמכיו או מי מהם והנני מוותר בזה 

 מראש על כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כאמור.

י המזמין רשאימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  120ההצעה שתוגש על ידי תעמוד בתוקפה למשך  .16

אחת, לפי שיקול דעתו המוחלט, -ימים כל 30להאריך את התקופה הנ"ל בעוד שתי תקופות נוספות בנות 

בהודעה בכתב שתימסר לכל המציעים. האריך המזמין את התקופה כאמור, תמשכנה הצעות המציעים לעמוד 

עיל, תעמודנה חודשים כאמור ל 6בתוקפן עד לתום תקופת ההארכה האחרונה, כפי שיקבע המזמין. חלפו 

 .ההצעות בתוקפן כל עוד לא בוטלו על ידי המציעים בהודעה בכתב למזמין

פרשנות גוברת: בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעויות ו/או אי התאמה ו/או חסר בין  .17

תמיד אותן מסמכי המכרז על נספחיו, בין הוראות המכרז גופו, נספחיו ו/או מסמכיו בינם לבין עצמם, יחולו 

הוראות וייוחסו תמיד אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת 

המזמין בנסיבות העניין. הוראות המכרז על נספחיו ומסמכיו יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות המזמין 

רה בין הצעת המציע לבין מסמכי המכרז ולא כבאות לגרוע מהן. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתי

יהיה המציע מחויב להוראה המחמירה מבניהן, אלא אם יקבע המזמין אחרת. כל סתירה כאמור תובא לידיעת 

 המזמין ע"י המציע.

למיטב ידיעתי, לא ננקטו נגדי הליכי פשיטת רגל, לא הוצא נגדי צו כינוס נכסים, לא מונה לי כונס נכסים זמני  .18

כל הליך בעל אופי דומה, ולא יזמתי הליכים מסוג זה. אין כל מניעה משפטית להשתתפותי כמציע  או קבוע או

 הצעה זו.

 .סודיותהנני מתחייב לשמור את כל המפורט במכרז, על כל צרופותיו, ב .19

 להלן הסעיפים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה: .20

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ידוע לי שסעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף אינם חסויים. בכל מקרה ידוע לי כי 

לשהו חסוי או לא הינה של המזמין ו/או ועדת המכרזים של המזמין אשר יפעלו הסמכות להחליט אם מסמך כ

 ם הבלעדי והמוחלט.ע"פ שיקול דעת בעניין זה

 
 שם המציע: _______________________________     מס' עוסק מורשה : ________________________

 
 מטעם המציע: ____________________חתימה : ____________________    שם מלא של מורשה החתימה 

 
 כתובת : __________________ שם איש קשר: ____________________      נייד: __________________

 
 מס' ח.פ : ____________________        טלפון : _________________      פקס : ___________________

 
______________________         תאריך: _______________אימייל: ___________________________
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 ]להגשה[
 

 נספח ב'
 תשקיף משתתף

 
 

 על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן :  
 
שם החברה / הספק/ המציע:     .1

______________________________________________________ 

 _____________________________מס' החברה ) הרשום ברשם החברות (: ____ .2

כתובת החברה:  .3

____________________________________________________________________ 

 מס' ת . ז . :___________________שמות הבעלים: ______________________ .4

 _____מס' ת . ז . :______________ ______________________                         

 מס' ת . ז . :___________________ ______________________                         

 הוכחת תנאי סף:

יש לצרף אישור רשם  –" המציע רשום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה, בישראל" –____תנאי סף  .4.3

 .החברות

במדינת ישראל מאת משרד המציע הינו חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לפעול " – ____תנאי סף  .4.4

יש  - האוצר התקף למועד הגשת ההצעות ובעלת רישיון בתוקף לעסוק בענף ביטוח מפני מחלות ואשפוז"

 לצרף אישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

לחתום על תצהיר מאומת על יש  –אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל"  המציע" –_____תנאי סף  .4.5

 ו'.נספח יש לחתום על  -.דעו" ידי

על המציע להמציא למזמין את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים " –_____תנאי סף  .4.6

)אישור ניכוי מס ואישור על ניהול  1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 .יש לצרף את האישורים כאמור –" פנקס חשבונות(

ייצוג  - 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1ב2חתימה על תצהיר לפי סעיף " – _____תנאי סף  .4.7

 .'יש לחתום על נספח ד –" הולם לאנשים עם מוגבלות

המציע הינו בעל ניסיון בתחום ביטוח בריאות קבוצתי במהלך התקופה שהחלה ביום " –_____תנאי סף  .4.8

ת למכרז, העונה על התנאים המצטברים שלהלן והסתיימה במועד האחרון להגשת הצעו 01.01.19

 -_____עובדים,  1,000-כלל למעלה מכל ארגון  – ____ארגונים,  3המציע ביטח לפחות  - _______)

הכיסוי הביטוחי בכל אחד  - ______ שנים ברציפות, לפחות, 3הביטוח של כל אחד מן הארגונים נמשך 

כרז זה, דהיינו כיסוי להשתלות איברים בחו"ל מן הארגונים כלל לפחות את ההיקף הנדרש במ

וטיפול/ניתוח מיוחד בחו"ל, תרופות שלא בסל הבריאות, ניתוחים פרטיים בחו"ל כולל תחליפי ניתוח, 

יש למלא את הטבלה  –" ניתוחים פרטיים בארץ כולל תחליפי ניתוח, כיסוי לטיפולים אמבולטוריים

 :שלהלן
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מוקד שירות  -______ לניהול השירות למבוטחים כדלקמן: למציע מערכות תומכות" –____תנאי סף  .4.9

הביטוחי,  לפוליסה והכיסוי לקבלת פניות מבוטחים בנושאים הקשורים CRMמיומן הכולל מערכת 

מערכת מידע בניהול התביעות שכוללות מערכת סריקה וניהול היסטוריית תביעה לצורך קבלת  -______

 .יש להצהיר על כך בתחתית נספח זה –" נתונים באופן מיידי

 נא לפרט את פרטי האנשים שניתן לקבל מהם חוות דעת:

 

 
 
 ניגוד עניינים: –הצהרות המציע  .5

המכללה הריני להצהיר כי אין למציע או בעל השליטה/שותף במציע ניגוד עניינים ישיר או עקיף עם  .5.1
 .ו/או עם ביצוע העבודות נשוא המכרזיפו -האקדמית ת"א

 הריני להצהיר כי:  .5.2

  יפו-כללה האקדמית ת"אהמאין למציע/לבעל שליטה/שותף במציע קרובי משפחה* המועסקים. 

  המכללה האקדמית יש למציע/למנהלו/לבעל שליטה/שותף במציע קרובי משפחה* המועסקים

 , כמפורט להלן: יפו-ת"א

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

בן/בת זוג, אח/אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של המציע, או בן זוג  –*קרוב משפחה 

 של כל אחד מהנ"ל.

 .הריני מתחייב לעדכן את המזמין על כל שינוי הקשור בהצהרות לעיל
 

שם הארגון לו סופקו 

 השירותים

ס' העובדים מ

 בארגון

תקופת מתן 

 השירותים
 הכיסויים הביטוחיים שנכללו

איש קשר 

 בארגון

     

     

     

 שם ומקום האספקות     תפקיד איש הקשר שם איש קשר וטלפון
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 אישור 
יע ומורשה/י במצ _____________________________________________ בעלי תפקיד/ים אנו הח"מ, ____

 :ולראיה באתי על החתום החתימה מטעמו, מצהירים בזאת על נכונות המפורט בנספח זה לעיל
 
 

___________________                                                  _______________ 
 חתימה וחותמת החברה    תאריך                                                                        

 

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ, עו"ד ____________, מ.ר. ______________ מרחוב______________, מאשר/ת בזה כי ה"ה 

_______________ ת.ז_______________, הינו/ה מורשה לחתום מטעם ______________________ 

ו/ה על נספח זה, בצירוף חותמת החברה, מחייבת את ________________  )להלן: "המציע"(, וכי חתימת

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.

 

____                                                  ______________________________ 

  תאריך                                                                    חתימת עו"ד וחותמת        
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 ]להגשה[
 

 הצעת המחיר-נספח ג'
 מתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדיםל 04/2022מכרז מס' 

 ובני משפחותיהם 
 

 טופס ההצעה אך ורק בעט/ בדפוס.  אין לבצע מחיקות בטיפקס. יש למלא את .1

 מובהר כי המחירים בטבלאות להלן הינם בש"ח.  .2

 מובהר, כי המזמין רשאי להגדיל ו/או להקטין ו/או לא להזמין את הפריטים והכמויות המצוינים לעיל.   .3

לא את כל הכמויות המצוינות  אין המזמין מתחייב להזמין את כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות, וכן .4

לעיל, חלק מהן, או לא להזמין כלל. הכמויות הינן משוערות בלבד. אין המזמין מתחייה להיקף מינימלי של 

 מבוטחים.

 ( הינם קבועים וסופיים למשך ההתקשרות.הצעת המחירהמחירים בנספח ג' ) .5

שירותים שעל המציע שהצעתו תיבחר הסכומים הנגזרים מנספח זה, מהווים תמורה מלאה וסופית בגין כל ה .6

לספק למזמין, ובגין קיום כל הצהרותיו והתחייבויותיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז. מוסכם על המציע כי 

הסכומים בנספח זה כוללים את כל העלויות, מיסים, היטלים וכו' הכרוכים בביצוע השירותים על פי מסמכי 

 ו עליהן כל תוספת.המכרז, נספחיו וחוזה ההתקשרות ולא תחול

 
 : רובד אחיד –דמי הביטוח  .1

 מבוטח

 '(ח-)פרקים א'

מסלול משקל 

ראשון )לא כולל 

 את פרק ד'(

ח  -פרקים א

מסלול משלים 

שב"ן )לא כולל 

 פרק ג'(

   עובד

   בת זוג

   ילד בוגר*

   ילד* 

 
 ואילך.  26מגיל  –. ילד בוגר כולל 25יל : עד גשל עובד *ילד

 חינם. -אילךילד שלישי ו
 אישור המציע

 
אנו הח"מ מאשרים שקראנו והבנו את כלל מסמכי המכרז ובין היתר את האמור, בהסכם ההתקשרות ובנספחים 

 השונים ואנו מתחייבים לעמוד באמור במסכמי המכרז ובהצעה הכספית המוגשת מטעמנו.
 
 

______________       _______________ 
 

 המציע חותמת        חתימת המציע
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 ]להגשה[
 נספח ד'

 תצהיר לפי סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 
 מתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדים ובני משפחותיהםל 04/2022מכרז מס'

אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז. ______________, המשמש כ__________________ 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא המציע" –_________________ )להלן ב ________

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר כדלקמן:

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

 חלות עליי;

 או

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

  ובנוסף
 רלוונטי[ שלא]נא למחוק מה 

  

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

ת, לחוק שוויון זכויו 9העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי לפי סעיף 

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

 )ה( לחוק שוויון זכויות. 8נטל כבד מדי, כהגדרתו בסעיף 

  ובנוסף
 רלוונטי[ שלא]נא למחוק מה 

 

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

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

ונעשתה עימי התקשרות שלגביה התחייבתי לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 9יישום חובותיי לפי סעיף החברתיים, והריני מצהיר כי פניתי כנדרש ממני ופעלתי ליישומן של ההנחיות ל

 לחוק שוויון זכויות, ככל שקיבלתי הנחיות כאמור. 

 

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

 ימים ממועד ההתקשרות מכוח מכרז זה .  30החברתיים, בתוך 

 

 

 אישור עו"ד

ניי ביום ____________ , וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפ

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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 ה[]להגש
 נספח  ה' 

 סודיותהתחייבות ל
 מתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדיםל 04/2022 מכרז מס'

 ובני משפחותיהם

אנו הח"מ _______________ ת.ז ___________, מרח' __________________. אני עובד אצל / פועל מטעם 

הוא הספק בהתאם לחוזה  (,"הספק" משמש כשלוחו של ________________________ בע"מ )להלן: /

"(, שנכרת בין החוזהלהספקת  ________________________)להלן: "

 יפו.-____________________________________________ לבין המכללה האקדמית ת"א

ועובדיו, או שהם עלולים להיחשף, למידע סודי  הספק פו, ייחשי ספקדעל י םהשירותיידוע לי כי במסגרת מתן  .1

עסקי ו/או למידע שהוא קניינה של המכללה, ולרבות למידע שהינו חלק ממאגרי מידע מוגנים על פי חוק  ו/או

 .ו/או מידע פרטי או רגיש כלשהו

כאמור בהתחייבות זו, משמעו, בין היתר, כל המידע והידע המצויים בידי המכללה  "מידע סודי"המונח  .2

"פ או בכל צורה אחרת, בין שמצוין כי הוא סודי ובין אם יפו ו/או בידי מי מטעמו, בכתב, בע-האקדמית ת"א

יפו ו/או לפעילותו, לרבות שרטוטים, -לאו, הקשורים או הנוגעים בדרך כלשהי המכללה האקדמית ת"א

, לרבות סודיותיפו ב-גרפים, נתונים טכניים, טכנולוגיים ומסחריים הנשמרים ע"י המכללה האקדמית ת"א

המשך, וכן ידיעות, מסמכים וידע בקשר עם המכללה -טנטים או לפטנטי מידע על פטנטים, בקשות לפ

יפו ותוכניותיו, לרבות בקשר עם רכושו, עסקיו, חברי הסגל ו/או הסטודנטים שלו, עובדיו, -האקדמית ת"א

לקוחותיו, ספקיו, האנשים והגופים עמם הוא בקשרים, שיטות עבודה ותהליכים, מחירים, עלויות, תחשיבים, 

 התקשרות עם לקוחות וספקים.תנאי 

 למרות האמור, מידע לא ייחשב מידע סודי, וההגבלות על פי התחייבות זו לא יחולו עליו, אם הוא: .3

 סודיותמידע שבעת גילויו הינו נחלת הכלל, או שהפך לנחלת הכלל לאחר גילויו, ללא הפרה של חובת ה .3.1

 כמפורט להלן.

 כמפורט להלן. סודיותאותו בעצמו, ללא הפרה של חובת ה מידע אשר לגביו הספק יביא ראיות, כי פיתח .3.2

כמפורט  סודיותמידע אשר לגביו הספק יביא ראיות, כי קיבל אותו כדין מצד ג' ללא הפרה של חובת ה .3.3

 להלן, של הספק ו/או של צד ג' כאמור.

 אני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי .4

יפו, וכולל, בין השאר, סודות עסקיים, -ת ת"אשהמידע הסודי הינו קניינו הבלעדי של המכללה האקדמי .4.1

 .1999 –מקצועיים ומסחריים כאמור בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

שאין בעצם מסירת המידע הסודי או כל חלק ממנו לידיו כדי להעניק לי אופציה או כל זכות אחרת מכל  .4.2

יפו -המכללה האקדמית ת"א מין וסוג שהוא בקשר עם המידע הסודי או שימוש בו בכל דרך שהיא, ואין

 מחויב בכל דרך שהיא להתקשר עם מקבל המידע בעתיד בהסכם מכל סוג שהוא.

יפו, והוא מודע לכך שהפרה יסודית של -שהמידע הסודי הוא בעל ערך רב עבור המכללה האקדמית ת"א .4.3

נזק שאיננו  יפו נזק כבד, לרבות-התחייבויות מהתחייבויותיו לעיל עלולה לגרום למכללה האקדמית ת"א

 ניתן לתיקון ו/או ששוויו הכספי איננו ניתן להערכה.



 

 

  
 ]מחבר[

2 
 

 

 19 

 

-"(, וכי המכללה האקדמית ת"אAS ISשכל המידע הסודי שנמסר במסגרת החוזה נמסר "כפי מצבו" )" .4.4

הפרת -, במפורש או במשתמע, על דיוק, שלמות, אפשרות השימוש, נכונות, איהיתביפו אינה מתחיי

 ת לפרטיות או זכות של צד שלישי, של המידע הסודי.זכויות קניין רוחני או זכו

 ולאי שימוש במידע סודיותהתחייבות לשמירת  .5

 אני מתחייב  כדלקמן:

יפו, לא לאפשר גישה -מלאה את המידע הסודי שאקבל מן המכללה האקדמית ת"א סודיותלשמור ב .5.1

הסודי או כל חלק ממנו, אליו, לא לגלותו ולא להעביר אותו לשום אדם או גוף, לא להעתיק את המידע 

ולא להרשות לאחרים או לגרום לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת 

של המידע הסודי, והכל בין בעצמי, בין באמצעות עובדי או מי מטעמי, ובין באמצעות גוף אחר לרבות, 

 אך לא רק, בשליטתי או בחזקתי.

מנת לשמור על המידע הסודי ולמנוע גישה אליו, אלא לשם המטרה  לנקוט בכל האמצעים הדרושים על .5.2

בלבד, ובכלל זה לנקוט באמצעי אבטחה לשמירת המידע הסודי לפחות כפי שני נוקט לשמירת סודותי 

 המסחריים, ובכל מקרה אמצעים שלא יהיו פחותים מאמצעים סבירים ומקובלים לשם כך.

בעצמי, בין באמצעות עובדי או מי מטעמו, ובין באמצעות גוף בין   -לא לעשות כל שימוש במידע הסודי  .5.3

יפו, באמצעות -אחר, לרבות, אך לא רק, גוף בשליטתי או בחזקתי, אלא ברשות המכללה האקדמית ת"א

 מורשי החתימה שלו, מראש ובכתב.

רך לאפשר גישה למידע הסודי אך ורק לאותם עובדים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמי על בסיס "צו .5.4

לדעת" ובמידה הדרושה לצורך זה בלבד, ולדאוג לכך שכל אחד מהם יחתום על התחייבות אישית 

ואי שימוש, בנוסח התחייבות זו ובשינויים המתאימים, לפני וכתנאי למתן גישה למידע  סודיותלשמירת 

 הסודי.

האקדמית יפו, להשמיד או להחזיר למכללה -מיד עם דרישתה הראשונה של המכללה האקדמית ת"א .5.5

יפו כל רישום )מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, ובין בעותק דיגיטלי או בכל צורה אחרת(, -ת"א

 מסמך, מוצר ו/או העתק שלהם, שקיבל לצורך המטרה, או שנוצרו במהלך המטרה.

 יפו על כל מקרה של אובדן מידע סודי.-להודיע לאלתר ובכתב למכללה האקדמית ת"א .5.6

 על פי התחייבות זו יעמדו בתוקפן ללא הגבלת זמן.התחייבויותי  .5.7

למרות האמור, ניתן לגלות מידע סודי, אם הוא מידע אשר גילויו נדרש על פי דין ו/או ע"י רשות מוסמכת  .5.8

 בכפוף לכך שאני מתחייב.

 יפו על דרישת הגילוי, בטרם הגילוי.-להודיע לאלתר ובכתב למכללה האקדמית ת"א .5.9

 יפו אם מוסר המידע יבחר לערער על דרישת הגילוי.-האקדמית ת"אלשתף פעולה עם המכללה  .5.10

 במקרה של גילוי מידע, למסור אך ורק את המידע הסודי אשר נדרש במפורש. .5.11
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 שונות .6

בכל מקרה שאפר את התחייבויותי דלעיל או כל חלק מהן, אהיה חייב לפצות את המכללה האקדמית  .6.1

לו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מהפרת התחייבויותי  יפו בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו-ת"א

יפו -דלעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים האחרים, העומדים למכללה האקדמית ת"א

 על פי כל דין, עקב הפרת התחייבויותי דלעיל.

 
 

 אני הח"מ ________________________ ת.ז. _____________________
________________ בחברת _____________________ ח.פ.___________________, מכהן כ_________

מתחייב באופן אישי לדאוג לקיום התחייבויותיה לעיל של החברה. ידוע לי כי המכללה רואה בהתחייבות דלעיל 
 כהתחייבות שלי ושל החברה ביחד ולחוד.

 
   

_________________________   _____________________________ 
 חתימה       תאריך                   

 
 
 
 

 רו"ח/אישור עו"ד
_______________ מאשר כי גב' / מר___________________ נושא/ת ת.ז.  רו"ח/אני הח"מ, עו"ד

__________________/ המוכר לי אישית מורשה לחתום בשם החברה וחתימתו מחייבת את החברה לכל דבר 
 ועניין.

 
 

____________  _________________________ 
 חתימה + חותמת       תאריך

 
 
 
 
 



 

 

  
 ]מחבר[

2 
 

 

 21 

 

 
 
 
 

 
 ]להגשה[
  נספח ו'

 פשיטת רגל והעדר תביעותאי תצהיר  
 

__ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי _______ ת.ז. __________אני הח"מ _______

  זה כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה ב

מכרז להתקשר עם המזמין במסגרת  תהמבקש החברהא יהנני נותן תצהיר זה בשם ________________ שה .1

  (. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. "המציע)להלן:  זה

שעלולות לפגוע ציע הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה __________ לא מתנהלות תביעות נגד המ .2

 ונמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקוד וא אינווהבתפקודה ככל שהצעתה תזכה במכרז 

 ככל שהצעתו תזכה. 

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 
 

 
 המצהיר               _______________              

 
 אישור

 
 _________ , עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני אני הח"מ, ______

במשרדי ברחוב ________________ בישוב/עיר __________ מר/גב' ____________  שזיהה/תה עצמו/ה על 
 ידי ת.ז. _____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/
 דלעיל. 

 
________________  _______________________        

 חתימה וחותמת                תאריך            
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 נספח ז'
 הסכם התקשרות לביטוח בריאות קבוצתי

 ביטוח בריאות קבוצתי לעובדים מתן שירותיל 04/2022מכרז מס' 

 ובני משפחותיהם 

 
 
 
 
 

 הנספח מצורף למסמכי כקובץ נפרד
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 ח'נספח 

 יפו ובני משפחותיהם -פוליסה לבטוח בריאות קבוצתי לעובדי המכללה האקדמית ת"א 

 מתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדיםל 04/2022מכרז מס' 

 ובני משפחותיהם 

 

 

 

 
 
 
 

פח מצורף למסמכי המכרז כקובץ נפרדהנס  
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 'טנספח 

 נתוני רווחיות )ניסיון תביעות(

 מתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדיםל 04/2022 מכרז מס'

 ובני משפחותיהם 

 

 

 
 
 

 

 . המצ"ב למסמכי המכרז )נספח ה'( סודיותקבלת הנתונים מותנית בחתימה על נספח 

 , לצורך קבלת הנתוניםהקשר במכרז תשיש לפנות לא

 racheli@mta.ac.ilבמייל: 
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 'ינספח 

 
 

 יפו המבוטחים בפוליסה הנוכחית-נתוני גיל ומין של עובדי המכללה האקדמית ת"א
 מתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדיםל 04/2022 מכרז מס'

 ובני משפחותיהם 

 
 
 
 
 

 המצ"ב למסמכי המכרז )נספח ה'(.  יותסודקבלת הנתונים מותנית בחתימה על נספח 

 הקשר במכרז, לצורך קבלת הנתונים תשיש לפנות לא

 racheli@mta.ac.ilבמייל: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 בברכה,          
       
ויב יפתל אב המכללה האקדמית של        



 

 

 
 

 


