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עבור בינוי ליצירת מאגר קבלני  02/2022 מספר פומבימסגרת  מכרז
 להלן: "המכרז")( יפו –אביב -ית תלמכללה האקדמה

 :כללי .1
 קבלנים העומדים בזאת מזמינה") "המכללה :(להלן יפו –תל אביב  האקדמית המכללה 1.1

בנייה ו/או שיפוצים עבודות ביצוע ל התקשרות בחוזי מסגרת,להצעות  להגיש בתנאי הסף
כקבלן ראשי,  להלן, 12.2.6כמפורט בסעיף  (לא כולל מע"מ), ₪ מ'  2בסכום משוער של עד 

 לדרישות ,לתנאים בהתאם )""העבודות :(להלן ולצורכי נוחותכמפורט במסמכי המכרז 
 ) ובהתאם להוראות"מסמכי המכרז"(להלן:  בכלל המכרז במסמכי המפורטים ולהנחיות

  נספחיו.  עללמכרז זה,  המצורף ההסכם
דה מהמכללה, בהיקף כלשהו או וזכיה במכרז אינה מבטיחה קבלת הזמנת עב מובהר, כי 1.2

המכללה אינה מתחייבת להיקף כספי מינימאלי של עבודות שיבוצעו בעתיד מכח ובכלל, 
 הסכמי המסגרת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 ., ללא תחרות על המחיראיכותכיב ור סף תנאי עםמסגרת  מכרזה הינו זמכרז  1.3
 הסכם ההתקשרות 1.4

עם המציעים שהצעותיהם תבחרנה, תהא בהסכם מסגרת המצורף למכרז  התקשרות המכללה
בנוסף יחתמו  ")המסגרת הסכםלרבות הנספחים המצורפים לו (להלן " ,כנספח ג' זה

מכרז זה המצורף ל הפרטני לאחר קיום הליך הבל"מ הקבלנים על הסכם לביצוע עבודות
 "). הסכם המדידה"/ "ההתקשרות הסכם(להלן: " כנספח ד'

 
הסכם לביצוע העבודות הכולל  מל"רשאית בנסיבות מיוחדות לערוך ב המכללהעם זאת, 

את לשנות או  י)ובכלל זה הסכם פאושל( המחליף את הסכם העבודות המצורף למכרז זה
שתתפים עם פרסום מסמכי ההסכם יפורסם למ .או חלקים ממנוהמצורף  המדידה הסכם

המעודכנים, לרבות כל שינוי  ועצם השתתפות המציע בבל"מ תהווה הסכמה לתנאיו הבל"מ
 .שייערך במסגרתו ביחס להסכם המסגרת ו/או הסכם ההתקשרות/הסכם המדידה

 
 מילוי פרטי ההצעה: .2

התקשרויות של ( בהתאם לתקנות חובת המכרזים מסגרת פומביהמכרז הינו מכרז  2.1
 . ")תקנות חובת המכרזים(להלן: " 2010-עתש" ,להשכלה גבוהה) מוסדות

 יםהמיועד מותולחתום במקו מיםהסכל במבוא פרטיו כל את בכתב להשלים המציע על 2.2
  .ד. כאשר נדרש, תאומת חתימת המציע ותאושר ע"י עו"(חתימה + חותמת) לכך 

לצרף והמציע"  "תצהיר – למסמכי המכרז 'אנספח  ,הצהרת המציעהמציע למלא את על  2.3
  .באמצעות עורך דיןתצהיר המציע יאומת  .המציע של פרופיל

 יםמחייב, ככל שייעשו, בהם שיעשו השלמותעדכונים והה בצירוף, מסמכי המכרז המלאים 2.4
 במסמך ובין ההצעה בגוף בין, שיעשו הסתייגות או/ו תיקון או/ו שינוי וכל, המציע את

בהתאם  ,ההצעה לפסילת להביא עלולים, לעיל כאמור הפרטים השלמת למעט ,נפרד
ובכל  ")המכרזים ועדת(להלן: " המכללהועדת המכרזים של  של הבלעדי דעתה שיקולל

 .מקרה הנוסח המחייב, יהא נוסח המכרז
 
 קשר: איש .3

 .)"איש הקשר" :להלן( המכללה מול מטעמו יחיד קשר איש ימנה הזוכה המציע
 _________________ תפקיד שם: ______________________          

 
 נייד: __________________  טלפון מספר: ______________            הטלפון מספר

 
 

 : ___________________________________________דואל
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  :תנאי סף –תנאים להשתתפות במכרז  .4
ונכון מצטבר , באופן אישורים המפורטים להלןהעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים ו

תנאי הסף לא יוכל  כללמכרז. מציע אשר לא מתקיימים בו למועד האחרון להגשת הצעות 
להשתתף במכרז והצעתו תיפסל. התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן צוין 

 במפורש אחרת.
 :תנאי סף כלליים

 ראל. המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ואשר כתובתו ועיקר עיסוקו ביש  .4.1
 1976 –התשל"ו  ,המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4.2

 "):חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: "
אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי המציע  4.2.1

פי פקודת מס הכנסה -מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על
"), או חוק המע"מ(להלן: " 1975-חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו[נוסח 

שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח 
 למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ. 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כנספח  1ב2 סעיףלפי  יםתצהיר 4.2.2
 .מסמכי המכרזל 'ח

 – המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג .4.3
1953.  

 .להלן 5פורט בסעיף המציע השתתף בסיור מציעים כמ .4.4
  .ככל שיזכה במכרז תביעות העלולות לפגוע בתפקודו המציע דלא מתנהלות נג .4.5
 נושים הסדר בעריכת נמצא לאו ם,נכסי כונס צו נגדו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע .4.6

  ;)למסמכי המכרז '(נספח ז
 תנאי סף מקצועיים:

₪. מיליון   3 של 2018,2019,2020, בכל אחת מהשנים למציע מחזור כספי שנתי -כספי מחזור .4.7
לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור הכספי השנתי בהתאם על המציע 

  מכרז.ה מסמכיל ב' כנספח  לנוסח המצורף 
,  1969 -המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  .4.8

(ענף ראשי  131', ענף אבקבוצת סיווג  )כולל( 2019-2021השנים האחרונות משלוש בכל אחת 
סיווג (בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  ,לפחות 1סוג , )שיפוצים

הינו סיווג מינימום  ף זהיובהר כי הסיווג המופיע בסעי .1988 – תשמ"ח ,)שומיםקבלנים ר
 .באותו ענף רשאי להגיש הצעתו ומציע הרשום בסיווג גבוה יותר

  .רישיון קבלן בתוקף נכון למועד הגשת ההצעות למכרזיש לצרף עותק של 
י מכרז המסגרת, המכללה שומרת על זכותה לדרוש, במסגרת בל"מ פרטני שייערך בין זוכ

 סיווג קבלני נוסף ו/או אחר אשר יהווה תנאי סף לצורך השתתפות בבל"מ הפרטני.
  -המציע ניסיון .4.9

שכללו שילוב  של בינוי ושיפוץ פרויקטים )3( שלושה השלים ביצוע שלביצע והמציע  .4.9.1
, לדוגמה: הקמת משרדים, של ענפי ביצוע שונים (כגון: בינוי+ חשמל+ מיזוג אויר)

(לרבות משרדים/מבנים  משרדים, מעבדות, הסבת מבנה לייעוד של משרדשיפוץ 
השנים  3, במהלך ני ציבור המשמשים בעיקר למשרדים)לחברות הייטק, מב

, כשמשך כל אחד מע"מ+₪ 750,000) בהיקף כספי של לפחות 2019-2021האחרונות (
 4עלה על  לא עד לשלב מסירה סופיתו , החל מצו התחלת עבודההביצוע של העבודות

 חודשים. 
  ייקט, כולל תיאור תכולת הפרוייקט]יש לצרף תיאור פרו[         

, ובתנאי שכל פרויקט עומד מכללהגם פרויקטים שבוצעו עבור ה המציע רשאי לציין .4.9.2
 . בכל התנאים שצוינו לעיל

 הנה לשיקול דעתנתו ,עונה על הדרישות לפי סעיף זההקביעה אם פרויקט מוצע  .4.9.3
כמפורט  בלבד שאלות הבהרהשלב במסגרת  ,ניתן לפנות. מכללהההבלעדי של 

פרויקט מסוים לדעת המכללה לבירור האם , 'בהליך של 'פרה רולינג ,להלן 9בסעיף 
 עומד בתנאים. 

לה המכל, ולרשום בהצעה מספר פרויקטים רב יותר מזה הנדרש לץמומוניתן  .4.9.4
. הסף המקצועיים בתנאיהעומדים  פרויקטים מתוכם קיימים שלושה אכן ק כיובדת

נתונה  4.9.1כי הקביעה האם הפרויקט המוצג עומד בדרישות תנאי סף , מובהר
לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. הועדה רשאית להיעזר בגורמים 

 .מקצועיים לצורך ביצוע הבדיקה
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ק"מ  80שלא יעלה על האחרון להגשת ההצעות, מקום עסקו של המציע נמצא במרחק  במועד .4.10
מקום  –. לעניין סעיף זה יראו את מקום עסקו של המציע כאחד מאלה בקו אווירי מהמכללה

משרדו הרשום של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם החברות או במרשם אחר המתנהל על פי 
 דין ו/או מקום משרדו הראשי ו/או מקום סניף מוכח של המציע.  

ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים, בקשר תהא רשאית לדרוש מהמציעים להוסיף  המכללה .4.11
, לרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו והמקצועיים להוכחת עמידתם בתנאי הסף הכלליים

לאחר הגשת ההצעות למכרז ובלבד שיוכח כי המציע עמד בתנאי הסף בעת שהגיש את הצעתו 
 למכרז. 

 תנאי סף -סיור מציעים באתר המכללה .5
 . תנאי סף להשתתפות במכרזהינה  מציעיםור הסיב המציע או נציגוההשתתפות  5.1
נוסף בהתאם  מציעים המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע מועד סיור 5.2

 לצורך.
הבהרה שיימסרו בעל פה, לרבות,  או הר כי אין בכוחו של כל פרט, נתוןמוב ,למען הסר ספק 5.3

צה עורך המכרז לרבות, , כדי לשנות את תנאי המכרז. רמציעיםאך לא רק, במסגרת סיור ה
או בעקבותיו לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי  מציעיםלא רק, במסגרת סיור האך 

המכרז, יעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור ו/או יפרסם באתר 
 .פי שיקול דעתו-האינטרנט, על

יפו, בהתאם -תל אביב ,10סיור המציעים יתקיים בקמפוס המכללה, רחוב חבר הלאומים  5.4
 מציעיםנקודת המפגש ליציאה לסיור ה .שלהלן 18המועדים בסעיף למועד המפורט בטבלת 

 . (ווסטון) 2בניין מספרהיה בכניסה לת
  :אישור קיום ביטוחים 6

, לצרף אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוחאין בשלב הגשת ההצעות למכרז 
, ואולם באחריות המציעים לוודא כי (הסכם קבלן ראשי) דההמדי הסכםל 19.2.1 בנוסח נספח

על המציעים להגיש שאלות  .יוכלו להעמיד את הביטוחים כנדרש באישור, ככל ויזכו במכרז
לרבות לסעיפי הביטוח ולאישור עריכת הביטוח  והבהרה בכל הקשור לנושא הביטוח במלוא

בנוסח אישור הביטוח  די הזוכה שלאאישור ביטוח שיוגש על י במסגרת הליך שאלות ההבהרה.
המצורף למכרז זה, לרבות שינויים ועדכונים שיבוצעו בו, ככל ויבוצעו, במסגרת הליך 

במסגרת בל"מ פרטני תזכה הצעתו שהמציע   רק ייפסל. להלן, 9בסעיף ההבהרות כמפורט 
ההתקשרות,  ידי המכללה, במעמד החתימה על הסכםל , ימציאכמפורט בהסכם המסגרת

רכישת פוליסת ביטוח  עלאישור  וכן אישור ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח מורשית
 .להסכם 'דההתקשרות נספח  הסכםבכמפורט 

 הושמט 7
 פרסום ההזמנה 8

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

  :שאלות הבהרה 9
(בלבד) ולשאול כל שאלה באמצעות דואר אלקטרוני למכללה לפנות רשאי כל משתתף  9.1

יש  להבהרותבקשות . מכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיוהבהרה הקשורה ב ולבקש כל 
 תאש(להלן: " ליאו-גב' רחלי דהבמכללה, ת התקשרויות ומכרזים אחראיללהפנות 

, בלבד זאת עד למועד הנקוב בטבלת המועדים, בלבד racheli@mta.ac.il במייל:  ")הקשר
 .ה במכללהלוודא כי הפניה התקבל באחריות המציע. להלן 18המופיעה בסעיף 

ו/או כל  עובדי המכללהלמען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות אל  9.2
 הקשר. תגורם אחר במכרז למעט אש

המצורפת למסמכי  ועל גבי הטבלה הדוא"ליופנו אך ורק בכתב באמצעות  שאלות הבהרה 9.3
ת המציע "ל. באחריואשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת הדואתהקשר  תאש. המכרז

 תשעות, יפעל לקבל 24לא ניתן בתוך לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור 
המכללה אינה מחויבת הקשר.  תידי אשבבשלמותן  תקבלוששאלותיו הלכך אישור טלפוני 

 ישלחו לאחר המועד המבוקש. ישאלות מציעים שלהשיב על 
פרו, מס' העמוד ומס' הסעיף בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומס 9.4

 הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת. 
תשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות,  9.5

הפרסום באתר  .www.mta.ac.il/tenders  יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת
 האינטרנט יחשב, לכל עניין ודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז,

  .להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט ועל המשתתפים מוטלת  החובה

http://www.mta.ac.il/tenders
http://www.mta.ac.il/tenders
mailto:asico@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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שנות ל סרו בע"פ, כדי מלמען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של פרט, נתון או הבהרה שיי 9.6
 יםאת תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו ע"י המכללה מחייב

את המכללה. רצתה המכללה לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, יעשה זאת 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוציא בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפים. 

כי המכרז גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, תיקונים והבהרות מטעמה למסמ
  . ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

על ידי  חתוםהצעה יצורף ל כאמור לעיל, המכללה שיפורסם על ידי ,מסמך ההבהרות 9.7
  המציע ויהווה חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז. 

   :ההצעותהגשת אופן  10
 רטים להלן: ופבצורה ובאופן המכל מציע יגיש את הצעתו  10.1

כל מציע שיחליט להגיש הצעה יראו אותו כמסכים מראש לדרישות ולהנחיות  10.1.1
המצורף על נספחיו  הסכםהמכרז בכלל ובהתאם להוראות ה המפורטים במסמכי

  .בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתהבפרט, ולהחלטת המכללה 
בלת כל המידע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם ק מציעעל ה 10.1.2

ת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם בנהדרוש לו לה
כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי  המציעהגשת ההצעה, ייראה 

שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של 
ה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כל טענה בדבר טעות ו/או הטעי מציעה

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

ללא פרטים מזהים של המציע, עליה יש לרשום  במעטפה אחת הצעתו את לרכז על המציע 10.2
 :כמפורט להלן ,")מעטפת המכרז(להלן: " ומספרו בלבדהמכרז את שם 

 – "למכללה האקדמית ת"א יפו 02/2022פומבי מספר  תמסגרמכרז  " מעטפה תסומןה 10.2.1
שנדרש להגישם במסגרת ההליך, לרבות המסמכים יוגשו כל המסמכים במעטפה זו 

  ).למסמכי המכרז 'יליסט (נספח ברשימת הצ'ק המפורטים 
ע, "פרופיל חברה" ובה תיאור מבנה החברה של המצילמעטפה זו: על המציע לצרף  10.2.2

 וכד'. עובדים, תיאור לקוחותיו  מספרתחומי התמחותו, שנות ותק, 
על המציע לצרף העתק תעודת רישום של המציע ואישור רו"ח או עו"ד ביחס בנוסף,  10.2.3

 .לבעלי המניות, הרכב האחזקות ומורשי החתימה במציע
הכולל סריקה של כל מסמכי ההליך הנדרשים, כולל כלל  dokיש לצרף למעטפה  10.2.4

 . במקומות הנדרשיםם, כשהם חתומים הנספחי
), קומה 2ווסטון (מס'  לכך בבניין המיועדת המכרזים לתיבת וכנסתהמכרז ת מעטפ 10.3

מן   יאוחר יפו, לא -תל אביב  2המכללה ברחוב רבנו ירוחם בקמפוס , 390חדר  ,שלישית
פקס בדואר, ב ההצעה את לשלוח אין .להלן 18  סעיףהמועד הקבוע לכך בטבלת המועדים ב

   .או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בסעיף זה לעיל
שצורף להצעה וחתימתה על  הסכםללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההחליטה המכ 10.4

על והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה  הסכם,ה
ועניין. דבר מחייב לגבי המכללה לכל הסכם לתוקף, ויהווה הסכם כאמור יכנס ה הסכםה

על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת מצד המציע,  הסכםכל עוד לא נחתם ה
עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה 

 .למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן
ות, שינויים או למען הסר ספק מובהר בזה כי המכללה אינה מחויבת לקבל איזה השמט 10.5

ובמקרה כזה היא תהיה רשאית לפסול את ההצעה או להתעלם  מכרזהתוספות למסמכי 
מההשמטות, תוספות ו/או שינויים כאמור ויראו את ההצעה כאילו אינה כוללת כל 

 השמטות, שינויים ו/או תוספות.
החתומים יש לצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי  למסמכי ההזמנה 10.6

למסמכי  י'נספח  -מסמכים נדרשים (צ'ק ליסט) ההליך ובהתאם לטבלת בדיקת קיום
 . מכרזה

על המציע למלא את מסמכי ההצעה בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות, שינויים או הוספות  10.7
  עשויים להביא לפסילת ההצעה.

שהיא תתקבל. המכללה תהיה רשאית לדרוש כלהמכללה אינה מתחייבת כי הצעה  10.8
והסברים מן המציעים כולם, או אחדים מהם, לקבל הצעה אחת או  השלמות ,הבהרות

מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו, לא לקבל כל הצעה, לפצל את ההתקשרות בין 
  .של המכללה ובהתאם להוראות כל דיןמספר מציעים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 ויידרש לעשות כן. המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו, במידה 10.9
 הושמט 11
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 מידה לבחירת ההצעה הזוכה:האמות  12

 
עברנה לשלב בדיקת האיכות ות מובהר בזאת, כי רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף 12.1

 .ידי ועדת המכרזים-שימונה עלידי צוות -, אשר יתבצע עלעפ"י המפורט להלן
  :ני שלביםיתבצע בש אשר עמדו בתנאי הסף ניתוח ההצעות 12.2

ת מקצועית של לבחינת איכו אמות המידהעפ"י  -בחינת איכות  – וןשלב ראש 12.2.1
  :ההצעה כמפורט

 ניקוד פירוט אמת מידה

כל מדרגה  נקודות. 10 -)1א'131(בסיווג הנדרש לפי תנאי הסף  )4.8(ס.  סיווג קבלן רשום
נוספות (כלומר ניתן לקבל נקודות  10נקודות, עד  5נוספת 

 אם הסיווג גבוה יותר)על סעיף זה, גם  20מקסימום 

20 

מציע הינו המספר השנים ש
 )4.8רשום (ס' קבלן 

 המציע יקבל את מירב הנקודות. -שנים ומעלה 6עבור 
יקבל ניקוד יחסי בהתאם לשנות המציע שנים,  6 -פחות מ
ומעלה  (כולל) שנים 3-נקודות עבור כל שנת ותק מ 2.5הותק. 

 (תנאי סף)

10 

מספר הפרויקטים שהשלים 
השנים  3מציע במהלך ה

) (ס' 2019-2021האחרונות (
 )לעיל 4.9

 פרויקטים  6השנים האחרונות  3מציע שהשלים במהלך 
 יקבל את מלוא הניקוד. 4.9כהגדרתם בס'  ומעלה, 
פרויקטים (תנאי סף) יקבל המציע ניקוד יחסי  3ועד  6פחות מ 

 , החל מהפרויקט השלישינקודות לפרויקט 2.5(יקט על כל פרו
 ) כולל

10 

עבור מוסד ביצוע פרויקט 
ו/או  להשכלה גבוהה

(להלן:  מוסדות חינוך
 ")מוסדות"

עבור  4.9בס'  כאמור פרוייקטים ומעלה 4מציע שביצע 
ם פרויקטי 4 -עבור פחות מ יקבל את מלוא הנקודות. ותמוסדה

שביצע המציע עבור  יקבל המציע ניקוד יחסי על כל פרויקט
 ). לכל פרויקט נקודות 2.5(המוסדות 

 

10 

מספר הלקוחות עבורם 
השלים המציע פרויקטים 

 3 במהלך 4.9בס' כאמור 
-2019השנים האחרונות (

2021 ( 

 נק' 2 -לקוחות 1-2עבור 
 נק' 4 -לקוחות 3-4עבור 
 נק' 6 -לקוחות 5-6עבור 
 נק' 8 -לקוחות 7-8עבור 
 נק' 10 -לקוחות ומעלה 9עבור 

10 

המכללה תפנה לשני לקוחות שיפורטו בנספח א' בהצהרת  שביעות רצון לקוחות
עפ"י הפרמטרים המציע לקבלת חוות דעת שביעות רצון 

  למסמכי המכרז. ט'בנספח המצוינים 
שפורטו לעצמה את הזכות לפנות לממליצים שומרת  המכללה

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

ולרבות לחוות דעתה על מציע שיש לה  איכות המציע וניסיונו
דעתה משקל משמעותי בניקוד -עמו ניסיון ולתת לחוות

 ההצעות. 
הגנה על האותנטיות של ההמלצות ועל איכותן מבחינת לשם 

צרכי המכללה, תוכן ההמלצות או חוות הדעת ופרטי מוסריהן 
יישמרו חסויים ולא יועברו בכל מקרה לעיון המציעים, לרבות 

 לא למציעים שבהם מדובר.

40 

 100 סה"כ ניקוד איכות
 נקודות

 קביעת ציון סופי וקביעת מציעים זוכים –שלב שני  12.2.2
כלל המציעים שעברו ) המציעים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר מבין 4ארבעת ( 12.2.3

את תנאי הסף, יוכרזו כזוכים במכרז המסגרת וייכללו במאגר המציעים ובלבד 
  ומעלה בשלב הראשון של ניקוד האיכות. 75שקיבלו ציון של 

השלב האיכות של ציון ב 75מציעים יקבלו ניקוד של לפחות  4-ככל שפחות מ 12.2.4
, ובלבד 75 -, הוועדה שומרת על זכותה להכריז על זוכים שקיבלו פחות מהראשון

 .  70שכל המציעים שיוכרזו כזוכים קיבלו ניקוד של לפחות 
תהיינה מדורגות תקבלנה ניקוד זהה ומבלי לגרוע מהאמור, ככל ומספר הצעות  12.2.5

ורט בסעיף ואף אחת מהן אינה עסק בשליטה אישה כמפ, רביעי(יחדיו) במקום ה
כלול את שתי ההצעות (או יותר, ככל שהניקוד יהיה זהה) המכללה ת, להלן 17.2

 . במאגר
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עבודות הבינוי/שיפוץ במכללה שתבוצענה מול הקבלנים אשר ייכללו  מובהר, כי 12.2.6
מדובר  אולם (לא כולל מע"מ), ₪  יליוןמ 2במאגר הן בסכום משוער של עד 

בהערכה בלבד והמכללה תהא רשאית לפנות לספקים אשר נכללו במאגר גם לצורך 
 ביצוע עבודות בסכומים גבוהים יותר, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 שונות 13
 תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכימים מראש כי:

לאה מציעים, אף אם הצעה זו לא מושל מי מה לקבל הצעה ועדת המכרזים תהיה רשאית 13.1
ואף אם ההצעה לא כללה את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לכל תנאי מסמכי ההצעה 

 ., בכפוף לכל דין, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדיצעהבכל מסמכי הה
  ועדת המכרזים תהיה רשאית לבקש מהמציע הבהרות והשלמות. 13.2
 המכרז או לפרסם מכרזעתה הבלעדי, לבטל את פי שיקול ד רשאית על ועדת המכרזים 13.3

הודעה על כך לכל המציעים אשר תישלח  ,תקבל ועדת המכרזים החלטה כאמורחדש. 
 .במסגרת הליך זה הגישו הצעות למכללה

תוך תקופה מסוימת. בכל מקרה, כל מכרז זה המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי  13.4
יום מהיום  180תוקף למשך תקופה של הצעה שתוגש במסגרת הליך הזמנה זה תהא ב

 האחרון להגשת ההצעות.
מכל סיבה שהיא, לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או יבוטל המכרז  13.5

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  /ב שלא לתאם מחיריםהמציע מתחיי 13.6
פוטנציאליים 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 

 פסול כאמור. הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום 
תמצא ועדת המכרזים לנכון לגרוע ספק אשר זכה במכרז ממאגר מסיבה כלשהי אם  13.7

לפנות למציע שהצעתו  -לא חייבת אופן אך בשום  –רשאית תהיה המכללה  הספקים, 
 ., על מנת להכלילו במאגרפי סדר הדירוג-, עלהבאים דורגה במקומות

 אלה לבין עצמם  םמהווים מקשה אחת ובמקרה של סתירה בין מסמכי מכרזמסמכי ה 13.8
כל המסמכים המצורפים בזאת, הינם רכוש  יגבר האמור במסמך המחמיר עם המציע.

 שלא לשם הגשת הצעתו. ,המכללה. המציע מתחייב שלא לעשות כל שימוש במסמכים
 מהימנות עסקית 14

הזוכה  מציעבדיקת מהימנות ביחס אל ה , לפי שיקול דעתה הבלעדי,בצערשאית להמכללה 
מו, תוך שימוש בידע המקצועי העומד לרשותה ובמקורות מידע מהימנים, ו/או מי מטע

, וכן כל מקור אמין אחר. מהות בדיקת המהימנות תיערך מציעוביניהם מידע פומבי על ה
בהתחשב ברגישות השירותים/העבודות הניתנים במסגרת ההתקשרות ובהיקף ומאפייני 

הסטודנטים הלומדים בה ו/או מי  המידע והנתונים אודות המכללה ו/או עובדיה ו/או
במהלך ההתקשרות. במקרים שבהם תסבור המכללה,  מציעמטעמה, אליהם עתיד להיחשף ה

אינו מתאים לביצוע ההתקשרות, תהא  מציעלאחר השלמת הליך בדיקת המהימנות, כי ה
רשאית המכללה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבל כל החלטה לרבות ביטול זכיית 

כרז ו/או ביטול ההתקשרות עמו ו/או התניית ההתקשרות בתנאים בהתאם לשיקול המציע במ
  דעתה הבלעדי של המכללה.

 ותזוכה ותבהצעעיון  15
, נתונה בידי המציעים הזכות לעיין לתקנות חובת המכרזים (ה)38בתקנה בהתאם לקבוע  15.1

 .יםעל הזוכ ימים ממועד מסירת ההודעה 30בתוך  ותהזוכ ותבהצע
  .מראשהקשר של המכללה לתיאום  תת הבקשה לעיון במייל לאשיש להעביר א 15.2

 צהרה על סודות מסחריים או עסקייםה 16
   מציעים נוספים בהליך עשויים לבקש לעיין בהצעתו למכרז.המציע מצהיר, כי ידוע לו ש 16.1
להלן: (ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  16.2

שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו  )"חלקים סודיים"
 .נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם

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

ורשת כי אותם חלקים בהצעות ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפ 16.4
האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו 

 .בהצעות של אחרים
המסמכים והנתונים הנדרשים במסגרת הוכחת עמידתו ידוע למציע והוא מסכים לכך ש 16.5

 בתנאי הסף במכרז אינם מהווים חלקים סודיים. 
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י וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונה יודגש, כי שיקול הדעת הבלעד 16.6
 לוועדת המכרזים של המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור 

  .בסעיף זה
  הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק 17

ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף מציע שהינו  17.1
, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה 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 משוקללת  17.2

, תיבחר לזכייה במכרז (וכניסה למאגר)הרביעי מדורגת במקום ה זהה, שהיא תוצאה
הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור 

  .ותצהיר, כאמור לעיל
 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 

  המכרזפרסום  24.3.22 ______ 

 בכניסה לבניין נקודת המפגש היא 
 .המכללה ) בקמפוסווסטון( 2מס' 

 מציעיםסיור  3.4.22 10:00

ו/או תיאור הפרוייקטים השאלות 
 אותבמייל ועל גבי הטבליועברו 

 . למסמכי המכרז תוהמצורפ
של אשת הקשר  ייללמ יש לשלוח 

 racheli@mta.ac.il -בלבד

מועד אחרון לשליחת  10.4.22 12:00
+ שאלות הבהרה

הגשת פרוייקטים 
לבחינה מוקדמת של 

המכללה כמתואר 
   לעיל 4.9.3בסעיף 

אחריות המציעים לוודא קבלת 
ו/או להליך הפרה המענה לשאלות 

 המכרזלמסמכי  וצרפולרולינג 
 .םחתוכשהוא 

מועד משוער למתן  26.4.22 16:00
תשובות לשאלות 

 הבהרה

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

הגשת מועד אחרון ל 2.5.22 12:00
 הצעות  

מסירת מועד משוער ל 2.6.22 ________ 
 הודעת זכיה

 
 
 

, לדחות את המועדים עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט המכללה תהיה רשאית, בכל 18.2
הודעות על דחייה כאמור  בתקופה קצובה נוספת או יותר. בטבלת המועדיםהנקובים 

 . האינטרנט של המכללה יפורסמו באתר
הוראות אשר חלו ההמועדים החדשים שיקבעו על ידי המכללה, אם וככל שיקבעו, יחולו על  18.3

להם. להסרת ספק מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל משום על המועדים שקדמו 
התחייבות ו/או הבטחה של המכללה לארכה כלשהי ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות 

 לדרוש מהמכללה ארכה כלשהי. 
            
 בברכה,      
       
 המכללה האקדמית של תל אביב יפו      
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:racheli@mta.ac.il
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 הצהרת המציע
בנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על הנני מאשר שקראתי וה

 המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.  הסכםה נוסח
 
 

________________             ____________________              _________________ 
 חתימת המציע                      המציע  שם מלא של                                  תאריך                

 
  אימות חתימה/ות

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

 
המצ"ב בשם התאגיד  הסכם_________ חתמו על נוסח הה"ה _____________________

 וכי חתימתם מחייבת את התאגיד. ,הנ"ל
 
 

_______________________________________                                  _________ 
 עו"ד/רו"ח )שם פרטי ושם משפחה(                                                       תאריך                  
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 תצהיר המציע – למסמכי המכרז 'אנספח 
 החסרים] [נא למלא את הפרטים הנדרשים בכל המקומות

 
אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ 

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
שם החברה [ר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___________________________תצהי  .1

ליצרת מאגר קבלני  02/2022 מס' פומבי המוגשת במסגרת מכרז )"מציע: "להלן( של המציע]
 "). זהמכרלהלן: "( האקדמית ת"א יפו בינוי עבור המכללה

 ._ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמו__הנני משמש/ת בתפקיד _________________ .2
בשוק החל  תפועלה בתחום נושא מכרז זה וחברה שעוסקת ומתמחא יהנני מצהיר כי המציע ה .3

 .משנת ________
המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי, כמשמעותו בחוק הנני מצהיר כי  .4

  .1953 – התקנים, התשי"ג
בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כוח אדם, ציוד ורישיונות המציע הוא הנני מצהיר כי  .5

 ולקיום כל ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם.ירותים הנדרשים השכדין הדרושים לאספקת 
להתחיל לתת את השירותים נשוא מכרז זה, אם  המציע במועד בו יהיה עלהנני מצהיר כי  .6

 התחייבויותהת כוח אדם, לקיום כל ובכל הדרוש לכך, לרלרשות המציע , יעמוד והצעתתתקבל 
 בהתאם להוראות מכרז זה.  

 :הנני מצהיר כי .7
, 1969 -עבודה הנדסית בנאית, תשכ"טציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים להמ 7.1

 החל משנת _____________ ברציפות. 
 : קבוצת סיווג ______ ענף ________ סוג _________.סיווג קבלני של המציע 7.2
וע פרוייקטים של בינוי ושיפוץ שכללו שילוב של ענפי ביצ 3המציע ביצע והשלים ביצוע של  7.3

) בהיקף 2019-2021השנים האחרונות ( 3שונים (כגון: בינוי+חשמל+מיזוג אוויר), במהלך 
כל אחד, כשמשך הביצוע של העבודות, החל מצו  "ממע₪ +  750,000כספי של לפחות 

 חודשים. 4התחלת עבודה ועד לשלב מסירה סופית לא עלה על 
נמצא ו בעיר _________ והינע יבמועד האחרון להגשת ההצעות, מקום עסקו של המצ 7.4

 .במרחק של ________ ק"מ בקו אוירי מהמכללה
   

למלא את הטבלאות  יש  ובכלל זה למכרז, 10.2.2, כאמור בסעיף ש לצרף פרופיל של החברהי .8
 שלהלן:

 
 מוסדות להשכלה גבוהה/מוסדות חינוךשאינם נסיון המציע בעבור לקוחות  8.1

 
שם 

 הלקוח/חברה
תיאור 

, הפרוייקט
ענפי לרבות 

ביצוע שנדרשו 
במסגרת 

 הפרוייקט

משך 
ביצוע 

העבודות 
 בחודשים

(החל 
מצו 

התחלת 
עבודה 

ועד 
לשלב 

מסירה 
 סופית)

שנת 
ביצוע 

 הפרוייקט

שווי 
הפרוייקט 

כולל  לא(
 מע"מ)

פרטי איש 
קשר אצל 

 -הלקוח
שם מלא + 

 תפקיד

מספר 
טלפון נייד 
של איש 

 הקשר

דוא"ל של 
 איש הקשר
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 מוסדות להשכלה גבוהה/מוסדות חינוךשהינם נסיון המציע בעבור לקוחות  8.2

 
שם 

 הלקוח/חברה
תיאור 

הפרוייקט, 
לרבות ענפי 
ביצוע שנדרשו 

במסגרת 
 הפרוייקט

משך 
ביצוע 

העבודות 
 בחודשים

(החל 
מצו 

התחלת 
עבודה 

ד וע
לשלב 

מסירה 
 סופית)

שנת 
ביצוע 

 הפרוייקט

שווי 
הפרוייקט 

כולל  לא(
 מע"מ)

פרטי איש 
קשר אצל 

 -הלקוח
שם מלא + 

 תפקיד

מספר 
טלפון נייד 
של איש 

 הקשר

דוא"ל של 
 איש הקשר

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

ניתן לפרט נסיון עבור לקוחות נוספים ובלבד שהפירוט הנוסף  8.1-8.2סעיפים שבבטבלאות 
 יהיה על פי הפורמט שבטבלאות הנ"ל.

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

 אישור 
 _____________________________________________ בעלי תפקיד/ים אנו הח"מ, ____
ולראיה  י החתימה מטעמו, מצהירים בזאת על נכונות המפורט בנספח זה לעילבמציע ומורשה/
 :באתי על החתום

 
 

___________________                                                  _______________ 
 וחותמת החברהתאריך                                                                    חתימה         
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 אישור עו"ד / רו"ח 
 ,______________אני הח"מ, עו"ד / רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מרחוב

מאשר/ת בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________, הינו/ה מורשה לחתום מטעם 
תו/ה על נספח וכי חתימ ),"המציעלהלן: "(  ________________ ______________________

כן הנני לאשר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  .בצירוף חותמת החברה, מחייבת את המציע, זה
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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 אישור רו"ח – מחזור כספי שנתי היקף -ב' נספח 

 
 תאריך:_______________

 
 לכבוד
____ 

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

  31.12.2020-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 רואי 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (
 חשבון אחרים. 

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

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

 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:

 
וח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) חוות הדעת / ד

) _________ 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 / שווה ל _______ 2018ת ) לשנ1__ (
 ;הינו גבוה מ / שווה ל _______ 2019) לשנת 2__ (
 ;הינו גבוה מ / שווה ל _______ 2020) לשנת 3__ (

 
  

 בכבוד רב,
 
_______________ 
 רואי חשבון
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  מסגרתהסכם  -למכרז נספח ג'
 

 מצורף בנפרד
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 קבלן ראשי) (הסכם הסכם מדידה – למכרז ד'נספח 
מצורף בנפרד
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 שמירת סודיותהתחייבות ל – למכרז 'ה נספח

         
 תאריך: ________       

 לכבוד
 יפו-אביב-המכללה האקדמית תל

 שלום רב, 
 

 כתב התחייבות לסודיות 
 

") מעוניינת להתקשר עם המכללהיפו (להלן: "-אביב-והמכללה האקדמית תל :הואיל
____ ח.פ. ____________ ______________________

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

 
, או שהם עלולים להיחשף, למידע סודי ו/או וועובדי, ייחשף הקבלן ובמסגרת העבודה :והואיל

מאגרי מידע עסקי ו/או למידע שהוא קניינה של המכללה, ולרבות למידע שהינו חלק מ
מוגנים על פי חוק ו/או מידע פרטי או רגיש כלשהו,  תנאי לעבודת החברה הנו חתימתה 

 על כתב התחייבות בלתי חוזרת זה;
 

 
 :לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן

 
המידע הסודי: כל המידע בקשר עם העבודה בכתב, בע"פ או בכל צורה  -בכתב התחייבות זה   .1

י הוא סודי ובין אם לאו, הקשור בדרך כלשהי למכללה ו/או לעסקיה ו/או אחרת, בין שמצוין כ
לקוחותיה ו/או ספקיה ו/או לרכושה ו/או לעובדיה ו/או לסטודנטים הלומדים ו/או 
המתעתדים ללמוד בה ו/או לאנשים והגופים עמם היא מצויה בקשרים עסקיים, תנאי 

כילים מידע סודי או בעל אופי עסקי ההתקשרות עם מי מהם ו/או כל דבר ועניין אחרים המ
ידי החברה במסגרת העבודה או בין -ידי המכללה ובין אם נוצר על-ו/או כלכלי, בין אם נוצר על

 ").המידע הסודיאם התקבל מצד שלישי (כל האמור לעיל ולהלן: "
אנו מצהירים ומאשרים בזה, כי ברור וידוע לנו, שהמידע הסודי הוא קניינה הבלעדי של  .2

ללה, הוא בעל ערך רב עבור המכללה, הנוקטת בצעדים לשמירה על סודיותו וגילויו עלול המכ
 לגרום נזקים והפסדים למכללה. 

אנו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את המידע הסודי שנקבל מהמכללה ו/או מידע סודי  .3
לשום שניחשף אליו במסגרת העבודה, לא לאפשר גישה אליו, לא לגלותו ולא להעביר אותו 

אדם או גוף, לא להעתיקו ולא להרשות לאחרים או לגרום לאחרים להעתיקו, אלא אם כן 
ניתנה לכך רשות מוקדמת בכתב מנציגיה המוסמכים של המכללה. אנו מצהירים ומאשרים 

 בזה כי לא נעשה שימוש במידע הסודי אלא לצורך ביצוע העבודה. 
והתקנות מכוחו  1981-הפרטיות, תשמ"א נתהג ידוע לנו כי על חלק מהמידע הסודי חל חוק  .4

 ואנו מתחייבים למלא אחר הוראות כל דין בקשר עם המידע הסודי. 
אנו מתחייבים להודיע לאלתר ובכתב למכללה על כל מקרה של אובדן ו/או חשד לאובדן מידע  .5

סודי ו/או להעתקו ו/או לזליגתו ו/או בגין כל חשש לפגיעה בפרטיות הנובעת מהפרת חובת 
 הסודיות המוטלת עלינו.

מייד עם דרישתה הראשונה של המכללה, ולכל המאוחר עם תום תקופת ההתקשרות, אנו  .6
 מתחייבים להשמיד או להשיב למכללה כל מידע סודי שנמסר לנו. 

אנו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על המידע הסודי ולמנוע גישה  .7
, ובכלל זה לנקוט באמצעי אבטחה לשמירת המידע הסודי, ובכל אליו, אלא לשם העבודה בלבד

 מקרה אמצעים שלא יהיו פחותים מאמצעים סבירים ומקובלים לשם כך. 
כל ההתחייבויות המפורטות בכתב התחייבות זה לעיל, הינן לתקופה בלתי מוגבלת בזמן  .8

ו עלולה לגרום לנזק ויחולו גם לאחר  תום  תקופת ההתקשרות. ידוע לנו כי הפרת התחייבות ז
כספי ו/או אחר למכללה ו/או לפגוע בפרטיותם של מי מחברי הסגל ו/או העובדים ו/או 
הסטודנטים ו/או המועמדים של המכללה, ולפיכך אנו מתחייבים לשפות את המכללה בגין כל 

 נזק שייגרם לה עקב הפרת התחייבותו זו.  
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 _____________________ אני הח"מ ________________________ ת.ז.

 
 מכהן כ_________________________ בחברת _____________________ 

 
ח.פ.___________________, מתחייב באופן אישי לדאוג לקיום התחייבויותיה לעיל של החברה. 

 ידוע לי כי המכללה רואה בהתחייבות דלעיל כהתחייבות שלי ושל החברה ביחד ולחוד.
 
   

_________________________   ___________________________ 
 חתימה       תאריך                   

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

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

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

 
 

____________  _________________________ 
 חתימה + חותמת     תאריך
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 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר מציע  -'ונספח 

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

 ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר ליכי ע שהוזהרתי
 :כלהלן מצהיר

אצל המציע, ואני  _______________ כ כהןמ")  ההמציעחב' __________ (להלן: " נציג אני
 :כי המציע מטעם להצהיר ולהתחייב מוסמך

תיו בעניין שמירת החוזה את כל חובו תקופת בכל לקיים המציע מקיים ומתחייב להמשיך .1
זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

המכללה וכפי שיחולו בכל כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם 
  . התקופת הסכם ז

 2-3מחק את המיותר בין הסעיפים 
 

ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר ין חלוט בפסק ד"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו או /הגוף ו .2
ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת  1987-מינימום, התשמ"ז 

ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק להגברת  1991-תנאים הוגנים), תשנ"א 
 .2002טובר באוק 31, אשר נעברו אחרי יום 2011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

 
 

-"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז או /הגוף ו .3
-ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א  1987
ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת  2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991

אך ההרשעה האחרונה לא   ,2011-ת לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב השלישי
 .האחרון להגשת הצעות במכרז למועד ושקדמבשלוש השנים הייתה 

 
 1עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות "בעל הזיקה" אליואו על /הגוף ולא הוטלו על  .4

ו לפי חוק עובדים זרים (איסור ו/א 1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז המהוות עבירה 
ו/או לפי החיקוקים המנויים  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א 

, אשר נעברו אחרי 2011-בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 
  .האחרון להגשת הצעות במכרז למועד ושקדמבשלוש השנים  2002באוקטובר  31יום 

 
 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  ז
 

 
ב 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו 

 . 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 
 
 

 זהות תעודת  ומשפחה פרטי שם  תאריך
 

 וחותמת חתימה  כתובת  תפקיד

 
 
 
 
 
 

                                                 
יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה  1

במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו 
 שכר. 
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 אישור
 

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

 __________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 
 

על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
אישר את נכונות יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, להצהיר אמת וכי ת/

 . בפניעליה חתם/ה הצהרתו ו
 .המציע את בחתימתו לחייב מוסמך החותם כן אני מאשר/ת כי

 
 
 

 תאריך  חותמת ומספר רישיון עורך דין  חתימת עורך הדין
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 פשיטת רגל והעדר תביעותאי תצהיר  -' זנספח 
 

__ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______ ת.ז. __________ני הח"מ _______א

  אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

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

מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת  ). אני"המציע(להלן:  מכרז זהבמסגרת 

  תצהיר זה בשם המציע. 
הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה __________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע  .2

נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או  וא אינווהשעלולות לפגוע בתפקודה ככל שהצעתה תזכה במכרז 

 ו תזכה. ככל שהצעת ופירוק שעלולים לפגוע בתפקוד
 

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

 
 

              _______________              
 המצהיר 

 
 אישור

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

____________  במשרדי ברחוב ________________ בישוב/עיר __________ מר/גב' 
 שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 
עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני 

 על התצהיר דלעיל. 
 

________________  _______________________        
 חתימה וחותמת                תאריך            
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לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2תצהיר לפי סעיף  - נספח ח' למסמכי המכרז 
  1976-תשל"ו

אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז. ______________, המשמש 
"), לאחר ציעהמ" –כ__________________ ב _________________________ (להלן 

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

 [נא לסמן במקום הרלוונטי]
חוק שוויון (להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  �

 ;המציע חלות על לא") זכויות
 או
 . ידיו-מקוימות עלו המציע לחוק שוויון זכויות חלות על 9הוראות סעיף  �

  ובנוסף
 רלוונטי] שלא[נא למחוק מה 

 עובדים. 100המציע אינו מעסיק מעל  •
מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה עובדים ו 100המציע מעסיק מעל  •

וויון זכויות, ובמידת הצורך לחוק ש 9לפי סעיף  ווהשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותי
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם, לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל  –

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

  רלוונטי] שלא[נא למחוק מה 
שירותים החברתיים המציע לא התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה וה •

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

כאמור לעיל ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייבת לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, 
ליישומן של  הרווחה והשירותים החברתיים, והריני מצהיר כי המציע פנה כנדרש ממנו ופעל

 לחוק שוויון זכויות, ככל שקיבלתי הנחיות כאמור.  9ההנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 ובנוסף

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
 ימים ממועד ההתקשרות מכוח מכרז זה .  30החברתיים, בתוך 

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________ , וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה הריני 
לומר את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה האמור 

 הירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.בתצ
 
 

___________                   _________________________________________________ 
 חתימה + חותמת         תאריך
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 קריטריונים לשביעות רצון לקוחות טבלת –' טנספח 

 
 רמת שביעות רצון שאלה מס"ד

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

 הערות

שביעות רצון כללית מרמת  1
 העבודה שבוצעה ע"י המציע

 

  

 עם המציע יחסי העבודה 2
 

האם המציע זמין, האם משתף  
פעולה עם נציג המכללה/מפקח,  

 מבצע הנחיות, קשוב להנחיות 
עמידת המציע בדרישות  3

  הבטיחות
העברת הדרכות כנדרש, לדוגמה:  

 גידור ושילוט 
שביעות רצון מעובדי  4

 הקבלן/קבלני משנה
האם מבצעים הנחיות, עובדים  

בצורה נקיה, מסודרת ואיכותית. 
 ומרים על שקט סבירהאם ש

שביעות רצון מרמת ואיכות  5
 העבודה של המציע

האם מבצע עבודה שיטות עבודה,  
קיה ואסתטית, מדוייקת, איכות נ

 , איכות הגימוריםהתוצרים
ממנהל שביעות רצון  6

 העבודה של המציע
מני תגובה, מקצועיות, זמינות, ז 

 מתן פתרונות איכותיים
עמידת המציע בלוחות  7

  ובתקציב ניםזמ
  

האם היית מתקשר עם  8
 ?גם בעתידהמציע 

  
 נק' מקסימום 40   סה"כ
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 טבלת הימצאות מסמכים (צ'ק ליסט) - למסמכי המכרז 'י נספח

סעיף  מס"ד
במסמכי 

 המכרז

 אישור  הערות המסמך הנדרש תיאור
 המצאות 
 המסמך

מסמכי הפניה להגשת   1
 הצעות כולל כל הנספחים

 

לאה על ההצהרה חתימה מ 
 מסמכי המכרזבשולי 

ומילוי כל הפרטים בכל 
המקומות הנדרשים 

כלל על מכרז במסמכי ה
 נספחיו

 

הסכם מסגרת+ הסכם  2.2 2
מדידה (הסכם קבלן 

 ראשי)

יש למלא את הפרטים   למכרזוד'  ג' יםנספח
ולחתום  להסכםות במבוא

 המקומות הרלוונטיים.
כאשר נדרש, תאומת 

 החתימה ע"י עו"ד

 

  מאומת ע"י עו"ד נספח א' למכרז תצהיר המציע  2.3 3

אישורים תקפים לפי חוק  4.2.1 4
עסקאות גופים ציבוריים, 

לרבות אישורי ניהול 
 ספרים

אישור על ניהול  •
פנקסי חשבונות 

ורשומות לפי חוק 
עסקאות גופים 

 ציבוריים 
אישור לצורך ניכוי  •

 מס 

בתוקף נכון למועד הגשת 
 הצעות במכרז

 

 1ב2תצהיר לפי סעיף  4.2.2 5
לחוק עסקאות גופים 

 1976-ציבוריים, תשל"ו

  מאומת ע"י עו"ד מכרזנספח  ח'  ל

אי פשטית רגל תצהיר  4.6 6
 והעדר תביעות

  מאומת ע"י עו"ד מכרזח ז' לפנס

   נספח ב' למכרז תצהיר בדבר מחזור כספי 4.7 7

תוקף נכון למועד רשיון ב העתק רישון קבלן רישיון קבלן  4.8 8
 הגשת ההצעות במכרז

 

פרוטוקול סיור מציעים  סיור מציעים 5 9
שנשלח למשתתפים 

 בסיור

  חתום ע"י המציע

נספח ביטוח ואישור קיום  ביטוחים 6 10
 19.2.1נספח  -ביטוחים

 להסכם המדידה

חתום בתחתית הנספח 
 בלבד

 

מסמך שאלות ההבהרה  9.7 11
 והתייחסות המכללה 

  "י המציעחתום ע 



 24מתוך  24עמוד 
 

כלל מסמכי המכרז  ת המכרזמעטפ 10.2.1 12
ונספחיו חתומים ע"י 

המציע במקומות 
 הרלוונטיים

  

יש לצרף פרופיל חברה+  פרופיל החברה 10.2.2 13
תיאור מבנה החברה, 
תחום התמחות, שנות 

ותק, מס' עובדים, תיאור 
 לקוחות וכד'

  

אגדות אישור על הת 10.2.3 14
ין ורישום במרשם כד

  (תאגיד)

אגדות אישור על הת
ורישום במרשם כדין 

 (תאגיד)

רשימת בעלי לרבות 
ם, הרכב מניות/שותפי

אחזקות ומורשי חתימה 
 המציע של

 

15 10.2.4 DOK DOK  הכולל סריקה של
כל מסמכי ההליך 

 הנדרשים 

  

הצהרה על סודות  16 16
 מסחריים

  ככל שרלוונטי 

הצהרה בדבר אישה  17 17
 בשליטה בעסק המחזיקה

  ככל שרלוונטי 

התחייבות לשמירת   18
 סודיות

 

   מכרזנספח ה' ל

קיום חובות בר דתצהיר ב  19
 בעניין שמירה על זכויות

 עובדים 

  מאומת ע"י עו"ד מכרזפח ו' לנס
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	בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו -"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -1976.

