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  אחוה ה האקדמית מכללהמסמך זה הינו רכוש 

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו 

שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא, מלבד מהגשת 

 הצעה למכרז. 

 אחוה ה האקדמיתלכל הזכויות שמורות למכל

            
        

 
 
 
 
 

 אחוהת ה האקדמימכללה
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  1/2014מכרז סגור מס' 

יחסי ציבור, דוברות וייעוץ בנושאי התקשורת לרבות ניהול משברים נושא המכרז: 

 בתחום האינטרנט.לרבות  PR תקשורתיים וניהול 

 ם בתחום לקבלת שירותיות מחיר ( מבקשת לקבל הצע"מכללהה" :)להלן )ע"ר(  המכללה האקדמית אחוה . 1

בתחום לרבות  PRלרבות ניהול משברים תקשורתיים וניהול  יחסי ציבור, דוברות וייעוץ בנושאי תקשורת

 . האינטרנט

 מציע שהמכללה פנתה אליו ושלחה אליו את מסמכי המכרז. במכרז יוכל להשתתף רק  . 2

 :השירותים כוללים בין היתר: יםהשירותמפרט  . 3

של הציבור בארץ ובחו"ל עם המכללה ופעילויותיה, התמודדות עם משברים, האדרת  הרחבת ההכרות

במכללה המכללה והעומדים בראשה, חשיפה תקשורתית וציבורית לפעילויות המכללה, תוצאות מחקרים 

 מעת לעת.לראשי הארגון, כתיבת נאומים ו. ייצוג המכללה במכללה פרויקטים חברתייםו

 בסמוך לאחר תחילת תקופת ההתקשרות,  ,ניות המכללהימך על מדכתיבת תכנית שנתית בהסת

בכל ערוצי המדיה,  כתיבת קומוניקטים לעיתונות, הודעות   מכללהה של ציבור יחסי וקידום ניהול

לכתבות  follow upלתקשורת הכתובה והאלקטרונית , תגובות לנושאים על סדר היום הנוגעים למכללה ,

לה, יוזמה לכתבות תדמית, קשר עם כתבי החינוך בעיתונות, ובעיתונות למכל םואירועים הרלוונטיי

טיפול במשברים על פי הצורך,  השתתפות באירועים של המכללה לפי דרישת המכללה מעת לעת,הדיגיטלית 

 זמינות ,האינטרנטית בעיתונות מכללהל הקשורים פרסומים של יומיומי ניטור ,שימוש כדוברי המכללה

השתתפות בישיבות על פי הצורך, בכל מקרה לפחות פעם  מעבר לשעות העבודה הרגילות,, לרבות לתמיכה

 ., העברת הפרסומים והכתבות על המכללה למכללה באופן שוטףבשבועיים במשרדי המכללה

 

במשרדי מחלקת  1, קומה3אחוה, בנין  דמיתה אקמכללאת ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת ב .4

  .12:00בשעה   6.2.14המכרזים עד ליום תפעול, לתיבת 

 

ההתקשרות "תקופת  -)להלן  20.2.14  חודשים, החל מיום 6, בת ת ניסיוןחוזה הינו לתקופה

 6בתקופה נוספת של תקשרות הראשונה למכללה בלבד תהא הזכות להאריך את תקופת הה"(.הראשונה

ן: "תקופת האופציה"(, אשר לא תעלה חודשים)להל 12בשתי תקופות נוספות, כל תקופה בת חודשים. ו

חודשים, והכל בהתאם למפורט בהסכם )להלן, סה"כ 36סה"כ, יחד עם תקופת ההתקשרות הראשונה על 

:"תקופת ההתקשרות"(. יובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות תהא למכללה הזכות להזמין שירותים 

 נוספים, כמפורט בהסכם.

 

 שומרת לעצמה את הזכות: מכללה. ה5

 לא לקבל הצעה כלשהי בעקבות מכרז זה, ולבטל את המכרז או חלקים ממנו בכל עת.  .א

 לא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר, או בהצעה כלשהי כזוכה. ב. 

 לא להתייחס להצעה שהיא בלתי סבירה ו/או אין בה התייחסות לאחד מסעיפי המכרז. ג. 

 פו לה כל המסמכים הנדרשים בהודעה זו.לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צור ד. 

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירות  .ה

 1992 -המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

 בין מספר זוכים לפי שיקול דעתה . לפצל את אספקת השירותים .ו
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כרות קודמת עם יצעות את נתוני המציע כגון ניסיון, יכולת כלכלית, הלשקול בעת בחינת הה .ז

 המשתתף במכרז, חוות דעת של גורמים אחרים, כוח האדם הדרוש וכיו"ב.

 לקבוע זוכה וכשיר שני. .ח

 

 כונת ההסכם המצורף למסמכי המכרז.הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם במת  .6

 
  פנייה בשאלות הבהרה .7

 

או למייל  08-8501477בפקס שמספרו  זלץ-נגה נובוגרוצקילעו"ד הבהרה ניתן לפנות בכתב בשאלות  7.1

shiran_sh@achva.ac.il  

שאלות הבהרה שיגיעו  .12:00בשעה  30.1.14את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד ליום  7.2

יש רק לאחר רכישת לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו. שאלות ניתן להג מכללהל

 מסמכי המכרז. 

 

 . מכללהכל השאלות והתשובות להן ירוכזו ויופצו לכל רוכשי המכרז. רק תשובות בכתב יחייבו את ה 9.3

 
 

 : כללים להשתתפות במכרז תנאים  .8

 

ואין לעשות בהם כל שימוש  כללהחוברת זו מכילה את מסמכי המכרז. מסמכים אלו הינם רכושה של המ

 הגשת הצעה לאספקת הנדרש במכרז.למעט לשם 

 

לתיבת המכרזים  נהת את מספר המכרז ואשר תוכנסוהנושא ות חתומותמעטפ 2-את ההצעות יש להגיש ב

 . , באופן המפורט להלן12:00בשעה   6.2.14, במכללה עד ליום 1, קומה 3הנמצאת בבנין 

 

את מסמכי המכרז לתיבת המכרזים המכילה המעטפות למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת 

 מוטלת על המציע בלבד. 

 

 אין להגיש הצעה באמצעות הדואר, דוא"ל או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.

 

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף או להשמיט כל הערה ו/או 

 תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו.

 

ערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז / ההצעה עלולים להביא לפסילתה של ה

 ההצעה על ידי וועדת המכרזים.

 .בהדפסה או ברור בכתב ההצעה מסמך את למלא המציע על

 את ההצעה יש להגיש עם חוברת זו במקום המיועד לכך על גבי טופס פרטי הספק והצעתו בצירוף טיוטת

הסכם ההתקשרות החתומה על ידי המציע בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו ובחתימה מלאה במקום 

 המיועד לכך.

 

 :אופן הגשת ההצעה .א
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 ההצעה למכרז תוגש בשתי מעטפות נפרדות כמפורט להלן:  .1.א

 :מעטפה ראשונה תכלול

i. הצעת המחיר למעט, כרז וההסכם חתומים על ידי המציעמסמכי המ. 

ii. המכללה תהא רשאית  -ובהתאם למסמכי המכרז לעילממליצים כמפורט  רשימה של ארבעה  

 לבדוק ההמלצות, כאמור, ולדרוש במידת הצורך, פרטים נוספים ועל מגיש ההצעה יהא לספקם מיד 

 לכשיידרש לכך. המכללה שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין המציע, ניסיונו ושביעות 

 רצון לקוחותיו.

iii. עה כמפורט לעיל. ערבות הצ 

iv.  אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 ותקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות)אישורים((  1976-חשבונות( תשל"ו 

 שהותקנו על פיו. 

v. .התחייבות לשמירת סודיות 

vi. ה לעיתונות הכתובה והאלקטרונית, דוגמא לטיפול במשבר תיק עבודות המכיל דוגמאות כגון: הודע 

 תקשורתי, דוגמא לתוכנית תקשורת לגוף ציבורי, הצגת מתכונת לתוכנית עבודה וכיוצ"ב.

vii.  העתקים מאומתים על ידי עו"ד של מסמכי ההתאגדות ותעודת הרישום של  –מציע שהוא תאגיד 

 ורשי החתימה שלו, כשהיא מאושרת על ידי התאגיד; רשימת בעלי המניות של התאגיד, מנהליו ומ

 עו"ד או רו"ח. 

כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי  תצהיר המציע מאומת בפני עו"ד

 פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 המכרז.  על מעטפה זו למכרז על כל נספחיה וצרופותיה יירשם מס' המכרז ונושא

 

 ולהלן:מכרז תכלול את הצעת המחיר הכוללת בהתאם למפורט ב  - מעטפה שניה

מובהר כי המחירים המוצעים לא יכללו מע"מ והמע"מ יתווסף אליהם לפי שיעורו על פי דין במועד 

 התשלום.

 . מכרזריטיינר חודשי עבור השירות כהגדרתו ב

 

 : קריטריונים לבדיקת ההצעות

 דת ההצעות בתנאי הסף של המכרז. תחילה תיבדק עמי

 :ההצעות שתעמודנה בתנאי הסף שהוגדרו במכרז תיבחנה בשני שלבים

 

 . המכללה 16.2.14': הצגת המשרד ויכולותיו תיבחן בפרזנטציה שאמורה להתקיים ביום שלב א

 שומרת לעצמה את הזכות לשנות תאריך זה תוך מתן הודעה למציעים. 

 על הפרזנטציה לכלול:

 לות המשרד.יכו

 מבנה המשרד.

 הצוות שעימו תעבוד המכללה. 

 

בשלב  80תנאי לפתיחת המעטפה השנייה הכוללת את ההצעה הכספית הינו הגעה לציון מינימלי של 

 .לעיל א'
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 לפי הטבלה הבאה: ,שלב א' יבחן את איכות המציעים

 ניסון המציע

 

(%5) 

הכרות עם ענף 

 ההשכלה הגבוהה

(%5) 

 תיק עבודות

 

(%5) 

התרשמות 

 מהפרזנטציה

 )הצוות והיכולות(

(%15) 

 ממליצים

 

(%10) 

     

     

     

     

 

 

 ': ייבחנו הצעות המחיר של מציעים שעברו את שלב א'. שלב ב

 

 : קריטריונים לבחירה + משקולות

 , ניסיון, המלצות התרשמות מהמשרד, הצוות והיכולות כפי שיוצגו בפרזנטציהאיכות המשרד,  40%

 .  כמפורט בטבלה לעילתיק עבודות, הכרות עם ענף ההשכלה הגבוהה , וראיונות ממליצים

 ריטיינר חודשי ה סכום 60%

 

 

מעטפה חתומה וסגורה הנושאת את של כל הצעה, כאשר ה במקורחתומים שני עותקים על כל מעטפה להכיל 

 .מספר המכרז בלבד

 

 ז: להלן מפורטים תנאי הסף הכלליים להשתתפות במכר . 9

 

תנאים אלו הנם תנאי הסף הכללים הרלבנטיים לגבי כל מכרז של המכללה. בנוסף לכך, על המציע לעמוד 

 להלן.ם לנושא מכרז זה והמפורטים בתנאי הסף המיוחדי

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים 

כללה את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות להלן, באופן הנדרש, ייתן למ

את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים  הלעצמ תהאמור לעיל, המכללה שומר

לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו 

 בתנאי הסף.של המציע 

 

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/ אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן 

 למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

 

על המציע להמציא את כל האישורים וכן תצהיר חתום ומאומת כדין הנדרשים על פי חוק עסקאות  .1

 .  1976-תשל"וגופים ציבוריים, ה

אם המציע הינו תאגיד, על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי   .2

תאגידים מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו וכן אישור עו"ד/ רו"ח על היות התאגיד 

  קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם.
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    על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. על המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים     . 3

  בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות              

 עמוד מעמודיו )לרבות  המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל              

 נספחיו( ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.              

 

כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למכללה את הזכות להחליט על  פסילתה 

 המיידית של הצעת המציע.

לה את כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למכל 

הזכות לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה במידה והצעת 

 המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות. 

 

 שלו או של מנהלו, מאומת בפני  עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות תצהירעל המציע לצרף להצעתו  .4

נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה 

 במכרז.

 : מקצועיותסף . דרישות 5

עם מוסדות דומים למכללה והבנה מעמיקה של   שלוש שניםשל לפחות למציע ניסיון עבודה  5.1

 שוק ההשכלה הגבוהה ומוסדות ציבור. 

 3 -ב בתחום ההשכלה הגבוהה או מוסדות ציבורפרויקטים  4אישורים והמלצות על ביצוע  5.2

 כל המלצה תכלול שם ארגון/חברה, שם ממליץ, תפקידו ומס' טלפון.  האחרונות. השנים

 עובדים מקצועיים. 5למציע משרד המונה לפחות  5.3

: הודעה לעיתונות המציע נדרש למסור יחד עם הצעתו תיק עבודות המכיל דוגמאות כגון 5.4

טרונית, דוגמא לטיפול במשבר תקשורתי, דוגמא לתוכנית תקשורת לגוף הכתובה והאלק

 ציבורי, הצגת מתכונת לתוכנית עבודה וכיוצ"ב. 

 

מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה  ערבות הצעהעל המציע למסור יחד עם הצעתו  .6

חתומה על ידי החברה , 1981 -רישיון  לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 

 עצמה )ולא על ידי סוכן שלה(. 

 

כנספח על הערבות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד ובנוסח המצורף להסכם  6.1

 6.4.14ד אחוה ובתוקף ע ה אקדמיתמכללהלפקודת ₪  7,000. הערבות תהיה בסך של 'ג

 לאחר מועד הגשת ההצעה. 

 

רבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות המכללה תהיה רשאית לחלט ע 6.2

 להשמיע את טענותיו בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  6.2.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. 6.2.2

מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  המציע חזר בו 6.2.3

 ההצעות במכרז. 
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אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז  6.2.4

 שהן תנאי מוקדם ליציאת ההתקשרות של המכללה עם הזוכה במכרז. 

אי דיוק בשמו של המציע או  על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק.              

 רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המכללה עד לקבלת החלטה סופית  6.3

 בדבר המציע הזוכה במכרז. אי הארכת תוקף הערבות, יביא לפסילת הצעת המציע על הסף. 

צוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למכללה ללא סכום הערבות הינו סכום פי 6.4

 צורך בהוכחת נזק כלשהו.  

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המכללה תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה  6.5

יותר מסכום הערבות ולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמכללה ו/או כדי 

 טענה ולדרוש מהמציע כל סעד העומד לו על פי כל דין.  לשלול ממנה להעלות כל

 

הדרישות דלעיל הינן דרישות סף. לא תובא לדיון הצעת מציע שאינה עומדת בכל הדרישות 

 . דלעיל במלואן

 

 :תנאים מקצועיים נוספים  6.6

 .למציע היכרות וקשרים מצוינים עם מדיה ארצית, מקומית, אלקטרונית וכתובה 

  עם תקשורת עדכנית כגון פייסבוק, טוקבקים, פורומים וכדומה. למציע היכרות 

  .למציע היכולת למתן מענה מהיר ומקיף גם ללקוח רחוק מהמשרד 

  .למציע יכולת תקשורת בינאישית מעולה ואיכות שירות 

 למציע יכולת ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה 

 י תדמית עבור המכללה. למציע יכולת יצירתיות ויוזמה לכתיבת כתבות בנושאים מקדמ 
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 שאלון פרטי הספק והצעתו . 4

 

 1/2014מכרז מס' 

 

 פרטי המציע/ה והצעתו/ה

 

שם 

 המציע/ה

 

 

   

 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   

   

 פקסימיליה טלפון כתובת משרד )רשום(

 

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

 תפקיד בתאגיד תובתכ מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

    

    

    

 

במקרה של התאגדות מספר גופים במסגרת הצעה זו, או קשירת הסכמים עם גופים אשר ישותפו ע"י המציע 

במתן השירות, יש לצרף את הפרטים הנ"ל לגבי כל גוף בנפרד ולצרף הסכמי התקשרות ביניהם בנוסף, יש 

 תיערך ההתקשרות עם הרשות. לציין את שם הגוף המוביל, שמולו

 

 נתוני כוח אדם

 

 מספר העובדים בשירות המציע

 סה"כ תפקיד העובדים והתמחותם
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 ניסיון המציע/ה בעבודות דומות

 

על המציע/ה לפרט ניסיונו/ה בעבודות דומות, שהיה/תה אחראי/ת להן, שמות ממליצים מועדי הביצוע 

 והיקף:

  שם העבודה:

 טלפון: זמין/ממליץ:המ

  תאור העבודה

  

  

 מועד סיום העבודה: מועד התחלת העבודה:

  מספר עובדים שסיפק המציע לביצוע העבודה:

  

  שם העבודה:

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תאור העבודה

  

  

 מועד סיום העבודה: מועד התחלת העבודה:

  מספר עובדים שסיפק המציע לביצוע העבודה:

 

 

 

  שם העבודה:

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תאור העבודה

  

  

 מועד סיום העבודה: מועד התחלת העבודה:

  מספר עובדים שסיפק המציע לביצוע העבודה:

 

  שם העבודה:

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תאור העבודה
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 מועד סיום העבודה: מועד התחלת העבודה:

  יצוע העבודה:מספר עובדים שסיפק המציע לב

 

 בדפים נוספים. -. ניתן לפרט עבודות נוספות  במתכונת הנ"ל  1 הערות: 

 מכתבי המלצה מפורטים ממקומות העבודה הנ"ל. 4 יש לצרף. 2 
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 )עמוד זה יש להגיש במעטפה נפרדת( –פרטי הצעת המחיר 

 

  ריטיינר חודשיתעריף  מפרט השירותים

   

   

 
 הצהרה והתחייבות

אצל המציע/ה מצהיר     שהנני ממלא תפקיד של    ת.ז.    ח"מ אני ה

)להלן: "המציע"( אשר הנני מוסמך לחייבה     בזה כי הנני מצהיר האמור לעיל בשם  

בחתימתי וכי הפרטים המפורטים לעיל הנם אמת וכי ההצעה כמפורט לעיל הנה הצעה מחייבת.ידוע לי, כי 

לעיל יתגלה כלא נכון ו/או אסרב לחתום על ההסכם במידה והצעה זו  אם יתברר כי פרט מהפרטים המופיעים

 תתקבל, תהיה רשאית הרשות לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעתי למכרז.

 

       

 חותמת  חתימה  תאריך

 

 אישור עו"ד / רו"ח )במקרה של תאגיד(

 

מאשר      מרח'     אני הח"מ עו"ד / רו"ח )מחק את המיותר( 

זה כי התאגיד המפורט לעיל קיים ,פרטיו כמפורט לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את התאגיד ב

 בחתימתו עפ"י מסמכי היסוד.

 
 

 חתימה וחותמת   תאריך

 
 
 
 
 
 



 12 

 
 תנאים כללים  .5
 

 הסכם ההתקשרות: .א

 

ת זו על כל הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם התקשרות בנוסח הסכם ההתקשרות המצורף לחובר

 נספחיו.

 למזמין שמורה הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה עפ"י הצרכים הספציפיים שיהיו מעת לעת.   

 

 זוכה ערבות .ב

 

ש"ח. ערבות הזוכה תהיה בתוקף   10,000בסך של הזוכה במכרז יידרש להמציא ערבות בנקאית צמודה 

 .ל התחייבויות הספק על פי הסכם ההתקשרותיום לאחר מועד סיום ההתקשרות ומילוי כל 90לפחות 

לממש זכות ברירה )אופציה( הקיימת לה בהסכם ההתקשרות, להארכת תקופת  מכללההיה ובחרה 

ההסכם לתקופה נוספת, יידרש הספק להמציא  ערבות בנקאית חליפית עדכנית בהתאם לכללים 

יום לאחר סיומה  90היה בתוקף עד האמורים לעיל וחוזר חלילה עד לקבלת ערבות בנקאית צמודה אשר ת

 .מכללההמוחלט של ההתקשרות ללא כל זכות ברירה של ה

 

אי הארכת תוקף הערבות הבנקאית במידה ונדרשה הארכתה / המצאת ערבות חליפית עד ליום תום 

תוקפה של הערבות הבנקאית הקיימת יביא לחילוטה המיידי של הערבות הבנקאית הקיימת ללא צורך 

 אש.בהודעה מר

 
 זכות עיון בהצעה הזוכה .ג

 
הצעתו של הזוכה במכרז תועמד במלואה, על נספחיה, לעיון יתר המציעים במכרז. אם קיימים בהצעה 

חלקים אשר לדעת המציע יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים ואת 

האם לגלות את ההצעה הזוכה הנימוקים לסודיותם. ועדת המכרזים תחליט, בהתאם לשיקול דעתה, 

 במלואה או בחלקה.

 המכרזים על הזוכה במכרז, יהיה   ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת  30בתוך    

לבקשתה, ובהצעתו של  מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו כל    

 הזוכה במכרז. 

 

יע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, ככל שלדעת המצ 

 יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם. 

 

   חלקים י, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעד וועדת המכרזים במכללה    

 ממנה.    

 

 אשר העיון פרוטוקול וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה, זכות העיון כאמור לא תחול על חלקים של          

 בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה,         

 ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.         
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ת העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת כמו כן, זכו 

חלופות אפשריות שוות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים והערכת סיכויים וסיכונים הנובעים 

 .מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים
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 הסכם ההתקשרות
 

 
 

 2014 שנתב   לחודש     ם ביו ________שנערך ונחתם ב
 
 
 

 ע"ר אחוה המכללה האקדמית  בין:

58025023 

 79800ד.נ. שקמים 
 "(המזמין)להלן: "

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצד אחד
 

   לבין:

   

   

   

  )להלן: "הספק"( 
 מצד שני

 
 
 

      פח א' אשר העתק ממנו מצורף להסכם זה כנס 1/2014במכרז פומבי מס'   היצאכללה והמ:         הואיל

שירותי יחסי ציבור, דוברות וייעוץ בנושאי תקשורת לרבות ניהול לביצוע לקבלת הצעות 

 "(;המכרז)להלן: " בתחום האינטרנטלרבות  PRמשברים תקשורתיים וניהול 

 

 העתק ממנה מצורף להסכם זה כנספח     "( אשרההצעההצעה למכרז )להלן: " ההגיש חברהוה        והואיל: 

 ב';                    

 סתמך על נכונות הצהרותיה של   כהצעה הזוכה במכרז, בה חברהבהצעת ה הבחר מכללהוה           והואיל: 

 ;הועל  הנתונים כפי שפורטו בהצעתהחברה                          

 
וכן כי והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק   הואיל:

בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל 

התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד מהנתונים 

העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כלל התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה;

 

ספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים וה  והואיל:

ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות 

המזמין, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט 

 בהסכם;
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 עסקאות גופים ציבוריים )אכיפתבידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק  והספק מצהיר כי  והואיל:  

 –ניהול חשבונות, תשלום חובת מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו                            

                           1976 . 

 

 השירותים למזמין והמזמין  לאספקתהצעה  , הספק הגישמכללההספק עבר מכרז של הו              והואיל:

 קיבל את הצעתו;

 
 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 
 
 כללי. 1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1
 

 הנספחים המצורפים להסכם זה ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה  .1.2
 

 סמכי המכרז לרבות מפרט השירותים שהוגשו ע"י הספקמ :1נספח מס'  א.
 

 הצהרה על שמירת סודיות :2נספח מס'  ב.
 

 או של חברת ביטוח  כתב ערבות בנקאית : 3נספח מס' ג. 
 

 אישור עריכת ביטוח : 4ד. נספח מס' 
 

 
 פרשנות. 2
 

 :בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדן אלא אם נאמר אחרת
 

 .המכללה האקדמית אחוה  המזמין:
 
 

 הסכם זה על נספחיו וכל נספח משנה לו. ההסכם:
 

הספק לרבות נציגיו של הספק עובדיו, שלוחיו יורשיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל ספק   הספק:

 או מטעמו בביצוע השירותים..\או עבורו ו\משנה הפועל בשמו ו

 
, לרבות כמפורט בתנאי הן אשר מתחייב הספק לבצע על פי הסכם זהאו כל חלק מ\הפעולות ו   השירותים:

 .המכרז
 

 
 תקופת ההסכם:. 3
 

החודשים הראשונים של תקופת  6, להדגיש .20.2.14 החל מיום חודשים 6-תקופת הסכם זה היא ל .3.1

חודשי ניסיון לבחינת התאמתו של הספק לדרישות המזמין. היה והספק לא עמד  6ההתקשרות הינם 

המזמין רשאי לסיים  ,בכל הנוגע למתן השירותים כנדרש , במהלך תקופת הניסיון,בדרישות המזמין

בתום תקופת הניסיון, .  "(תקופת הניסיון)להלן: "התקשרות זו לאלתר ללא כל פיצוי כלשהו לספק

 מזמיןלהמזמין רשאי להאריך את תקופת הניסיון לשישה חודשים נוספים, בהודעה שתימסר לספק. 

, בהודעה נוספות, שנה אחת בכל פעם שנתיים לדנן, להארכת תוקף ההתקשרות שמורה האופציה 

 .1992, בכפוף לחוק חובת המכרזים תשנ"ב, שתימסר לספק 
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המזמין רשאי בכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתו, לקצר את תקופת ההסכם או כל תקופת  .3.2

 יום מראש.  30 הסכם מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב לספק

 

לעיל, תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמורה לכל  3.2ניתנה הודעה כאמור בס"ק  .3.3

 דבר ועניין.

 

לעיל, ישלם המזמין לספק רק עבור אותם השירותים אשר סיפק  3.2ניתנה הודעה כאמור בס"ק  .3.4

ר התאמה בין רישומי המזמין לבין הספק בפועל למזמין, וזאת על פי רישומי המזמין. היה חוס

רישומי הספק לעניין השירותים אשר סיפק הספק בפועל למזמין, יחויב המזמין לשלם לספק את 

הסכום אשר אינו שנוי במחלוקת כמפורט במסמכי המזמין ומסמכים אלו יהיו ראייה לכאורה 

 לנכונות היקף השירותים שסופקו בפועל.

     
. לעיל, לא ישלם המזמין לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו כל 3.4בס"ק  למעט התמורה האמורה .3.5

 תשלום או הטבה או פיצוי בקשר לקיצור תקופת הסכם זה.

 

 אספקת השירותים, ציוד, חומרים ועבודה. 4

 

 אספקת השירותים. 4.1

 

, בפרט, ובהתאם מכרז ובנספח א'הספק מתחייב לספק למזמין את השירותים המפורטים ב

 מפורט בהסכם זה, בכלל, במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים.ל

המלא, כל הסבר, הבהרה או מידע שביקש  ולשביעות רצונ מזמיןקיבל מהמצהיר כי  ספקה

כל טענה כלפי  וואין ולא תהיה ל . עפ"י חוזה זה ובביצוע התחייבויותי והנובע ו/או הקשור

 בנוגע לסעיף זה.  מזמיןה

ו/או ידיעת עקב אי  מזמיןלבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי ה יהא רשאילא   ספקה

שבחוזה זה  התחייבויותיו אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים במתן השירות ובקיום

 א מוותר בזה על כל טענה כאמור.  וו/או הנובעים מהם, וה

מכל נזק שייגרם  מזמיןפוטר את ההספק מצהיר כי הוא האחראי לכל הפעילות שתתבצע על ידו ו

של בזדון , למעט נזק שנגרם לספק עקב מעשה מזמיןלו או למי מטעמו במהלך מתן השירות ל

 . מזמיןה

יסודית  לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרת איזו מהן תהווה הפרה אלו פיםשבסעיהספק התחייבויות 

 .ההסכם של

 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים.  4.2

 

ייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל הדברים הספק מתח

 האחרים הדרושים לאספקת השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זה.

 

 מעמד הספק ועובדיו. 5
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הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לצורך אספקת השירותים, את ההשגחה על .  5.1

 ם זה וכל דבר אחר הכרוך בכך.כוח אד

 

הספק מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם אספקת השירותים תוך    .5.2

או היתר לפי כל דין,  ןרישיוהתקופה שנקבעה בהסכם, ובעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, 

 ור, לפי העניין.או היתר כאמ ןרישיוחייב הספק להעסיק רק מי שרשום  או בעל 

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הספק הנו קבלן עצמאי במתן השירותים נשוא ההסכם ואין ולא   .5.3

יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לספק ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה 

אמצעי להבטיח ביצוע למזמין לפקח, להדריך או להורות לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו אלא 

 הוראות הסכם זה במלואן.

 

מעביד  בין המועסקים על ידי הספק או מטעמו ובין  -מוסכם בין הצדדים כי לא יתקיימו יחסי עובד .  5.4

 המזמין.

 

המועסקים מטעם הספק בביצועו של הסכם זה, לא יהיו זכאים לכל תשלום או הטבה או פיצוי מאת   .5.5

 הסכם זה ו/או ביטולו ו/או הפסקת ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.המזמין בקשר לביצוע 

 

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי, מס מקביל, מס בריאות, תוספת בגין שעות נוספות,   .5.6

תשלום נסיעות, דמי הבראה ועבור כל זכות סוציאלית אחרת בקשר למועסקים מטעם הספק 

 בביצוע ההסכם.

 

ייב לשאת בכל התשלומים למועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה, וכן מתחייב לתת להם הספק מתח  .5.7

 את כל התנאים הסוציאליים ולשלם את כל התשלומים המוטלים על הספק כמעסיק על פי כל דין.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצועו של 

 ור בחוקים המפורטים להלן:הסכם זה את האמ

 

 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א 

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1958 -חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 -ויי פיטורים, תשכ"ג חוק פיצ

 1995 -חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
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הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלשהי מהמזמין בנוגע לתשלומים, הטבות או פיצויים 

 כאמור לעיל.

 

 

 

 נזיקיןוהשגחה . 6

 

להרחיק מהנכס כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המזמין, הספק ימלא כל דרישה מטעם המזמין  .6.1

התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע 

לא יחזור הספק להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין,  -תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 לשם אספקת השירותים למזמין.

 

אספקת  בקשר עםלכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו המלא והבלעדי אחראי ההספק יהיה  .6.2

השירותים, במישרין ו/או בעקיפין עקב מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה 

לנזק, לגופו ו/או לרכושו של אדם כלשהו בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים 

 מניעתם.ל

 
או כל מי מטעמו \או שלוחיו ו\או למי מעובדי הספק ו\המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לספק ו .6.3

 או בשירותו כתוצאה מתאונה  או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב אספקת השירותים.\ו

 

ים שייגרמו תוך הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזק .6.4

כדי אספקת השירותים ובקשר לכך. אם יידרש המזמין לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב 

הספק לשפותו בסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המזמין, לרבות הוצאות 

 משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהספק לפי הסכם זה.

 
פק יאפשר למזמין, או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום בו מתבצע מתן השירותים הס .6.5

ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע הסכם זה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים 

כלשהם לביצוע ההסכם לצורך פיקוח המזמין כי הוראות הסכם זה מקוימות כלשונן, ויעמיד לרשותו, 

 על חשבון הספק, את כל האמצעים הנדרשים לצורך פיקוח זה.

   

  –ביטוח . 7

ולהציגם זמין מההספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת  .7.1

, כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו  מזמיןל

 -מהמצוין להלן:

 וח חבות מעבידיםביט 7.1.1

הספק יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  א.

 ישראל והשטחים המוחזקים. 

הביטוח הניתן על פי הפוליסה יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו  ב.

לא גבולות האחריות  .זמיןמהעל פי מכרז וחוזה עם   יחסי ציבור  בקשר לתחום
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דולר ארה"ב למקרה  5,000,000 -דולר ארה"ב לעובד, ו  1,500,000יפחתו מסך 

 ולשנת ביטוח. 

לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת  היה ונטעןזמין מההביטוח יורחב לשפות את  .ג

 לפי מי מעובדי הספק.כבחבות מעביד  וא נושאמקצוע כלשהי כי ה

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .7.1.2
  

ספק יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין ה א. 

 פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

הביטוח  על פי הפוליסה יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח לנזקי צד שלישי  ב. 

 .המזמיןפי מכרז וחוזה עם  על פעילותו של הספקשייגרמו בקשר ל

 .דולר ארה"ב 250,000ול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ גב ג. 

 . Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ד. 

ראי למעשי ו/או מחדלי הספק אח ככל שייחשבזמין מההביטוח יורחב לשפות את  ה. 

 והפועלים מטעמו. 

 
 ביטוח אחריות מקצועית .7.1.3      

 הספק יבטח את אחריותו בגין פעילותו  בביטוח אחריות מקצועית בכל הקשור   א.                           

 ;המזמיןעל פי מכרז וחוזה עם   פעילותול                                    

 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק עובדיו וכל הפועלים  ב.

ת, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנו

וחוזה עם  י מכרזבפעילותו עלפבלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב , מצג 

 זמין. מה

 למעשי ו/או מחדלי הספק. אחראי ככל שיחשב  זמיןמההביטוח יורחב לשפות את  ג.

 דולר ארה"ב.  250,000גבול האחריות לא יפחת מ   ד. 

 -ה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי על פי הפוליס ה. 

 מרמה ואי יושר של עובדים; -                                  

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש; -                                  

 אחריות צולבת. -                                  

 
 אים הבאים:בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנ .7.2

 
 .  ףכמבוטח  נוסהמזמין  ףלשם המבוטח יתווס א.             

אלא אם  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף ב. 

 .מזמיןיום לפחות במכתב רשום ל 60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

, וועובדי המזמיןחזרה או השתתפות כלפי  יעה,המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תב ג. 

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם 

ולמילוי כל שלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות הספק  יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לת ד. 

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.ההשתתפויות העצמיות הנק ה. 
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כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  ו. 

ביטוח ראשוני המזכה במלוא , והביטוח הינו בחזקת המזמין קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי

 הזכויות על פי הביטוח.

                                                    
עד   מזמיןלוע  הביטוחים יומצאו על ידי הספק אישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח על ביצ .7.3

 למועד חתימת החוזה.

להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.  המזמיןהספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  .7.4

תקופת ההסכם ולהמציא אישור עריכת ביטוחים  לכל אורךהספק מתחייב לחדש את כל הביטוחים 

 לכל המאוחר שבועיים  לפני תום תקופת הביטוח.  מזמיןחתום על ידי המבטח  ל

דין ועל פי ספק מכל חובה החלה עליו על פי כל אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את ה .7.5

זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי   על כל סעד או המזמיןהחוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של 

 חוזה זה.

 

 הפרות ובטחונות. 8
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים בהסכם על  .8.1

נספחיו הינם תנאי יסודי לביצועו של ההסכם וכי אי עמידה במועד כלשהו המפורט בהסכם מהווה 

 הפרה יסודית של ההסכם.

 

להבטחת כלל התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה, יפקיד הספק בידי המזמין במעמד החתימה על  .8.2

מבוילת כדין או ערבות חב' ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי הסכם זה ערבות בנקאית 

 על אשר תהיה חתומה ע"י החברה עצמה מבוילת כדין 1981-חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

יום לאחר  90להסכם זה אשר תהיה בתוקף לפחות  ג'ש"ח, עפ"י הנוסח המפורט בנספח  10,000סך 

 תום תקופת הסכם.

 

לא קיים הספק הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין לחלט את הערבות הבנקאית המפורטת  .8.3

אש. הספק יהיה ימים מר 7לעיל לאחר מתן הודעה מראש בכתב לספק על כוונתו לעשות כן, לפחות 

רשאי לשלם למזמין את סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות 

 בכדי לחייב את המזמין או בכדי להעניק לספק כל זכות להשבת דמי הערבות.   

  

אי תשלום סכום הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, והמזמין יהיה רשאי 

 ו באופן מיידי.לבטל

 

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים מוסכם מראש על  .8.4

 הפרת ההסכם על ידי המזמין מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו. 

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר ולתובעו מהספק 

ואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמזמין ו/או לשלול ממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל 

 סעד העומד לו עפ"י כל דין.
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הסכמת המזמין לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  .8.5

 גזירה שווה למקרה אחר.

 

ויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכ .8.6

בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי 

 הסכם זה.

 
 הסבת ההסכם. 9

 
אין הספק רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  . 9.1

 לאחר כל זכות לפי הסכם זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. 

 

אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב. . 9.2

ואולם, העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, 

 ת השירותים או של כל חלק ממנה, לאחר.אין בה כשלעצמה, משום מסירת אספק

 
 

 סודיות. 10
 

    הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל . 10.1

 ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או          

 הסכם, בין בתקופת ההסכם, ובין  לאחר מכן, כמתחייב עפ"י כל דין.אגב ביצוע ה         

 

   הספק מתחייב לחתום, ולהחתים את עובדיו, המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו, על הצהרת  .10.2

 להסכם זה. ב'סודיות עפ"י הטופס המצורף כנספח מספר                 

 

כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבות עפ"י סעיף זה מהווה  הספק, עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו .10.3

ב'  23ואת סעיף  1977 –לחוק עונשין, תשל"ז  119 –ו  118סעיפים הסעיפים עבירה ובין היתר עפ"י 

  .1981 –לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

 

 התמורה. 11
 

רה  לספק, לאחר אישור תמורת השירותים ומילוי כלל התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה, תשולם התמו

 להסכם כמפורט להלן: א'איש הקשר של המזמין כהגדרתו בנספח 

 

מוסכם בין הצדדים כי פרט לתמורה המפורטת לעיל, לא ישלם המזמין, בין במהלך תקופת . 11.1

 ההסכם ובין לאחריה, כל סכום נוסף לספק ו/או לכל גורם אחר כלשהו.

 

 סף ישולם על ידי המזמין. על אף האמור לעיל, מס ערך מו .11.2

 

   כל תשלום אשר על המזמין לשלם לספק על פי הסכם זה ישולם אך ורק כנגד חשבונית מס כדין, . 11.3
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וכל מסמך אחר המפורט בנספחים להסכם זה אשר על הספק אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור         

צאת ם מיום המימי 50ם: שוטף + תנאי תשלו .לת תשלום כלשהולהמציא למזמין כתנאי לקב

 .החשבונית על ידי הספק למזמין

על פי  ספקכל מס, היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא שחלים או שיחולו בעתיד בגין שירותי ה 11.4

כל סכום  ספקנכה מהסכומים המגיעים לת מזמיןוישולמו על ידו. ה ספקהסכם זה, יחולו על ה

 : מיסים, היטלים וכו'.שעליו לנכות על פי כל דין ובכלל זה

התמורה הסופית והמוחלטת, וכוללת את כל המסים , היא 11הנזכרת בסעיף התמורה  11.5

וההיטלים הקיימים בישראל ביום חתימת הסכם זה ו/או כל מס והיטל אחר שיהיו קיימים 

 ספקו/או מי מטעמו בקשר עם השירותים וה ספקו/או כל הוצאה אחרת של ה במועד התשלום

טעמו לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר הוצאה מעבר לתשלומים הנזכרים בסעיף ו/או מי מ

מצהיר כי לא יקבל תמורה נוספת ו/או טובת הנאה כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין,  ספק. ה11

 מגורם כלשהו, בכל האמור בנשוא הסכם זה.

לתקציבה,  למזמין הזכות ושיקול הדעת להקטין או להגדיל את היקף ההתקשרות בהתאם 11.6

 צרכיה, דרישותיה והתנאים העומדים לרשותה. 

 

 
 מסירת הודעות. 12
 

כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תשלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות  .12.1

המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו 

 של הצד השני.

 

שעות ממועד מסירתה כדין  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור . 12.2

בדואר. הודעה שנמסרה ביד תחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה 

 תחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור שיגור בפקסימיליה, אלא אם הוכח אחרת.

 

  כל הסכסוכים וחילוקי הדעות, אשר יתגלעו בין הצדדים בקשר להסכם זה ללא יוצא מן הכלל, בין         .13

 ובין אם הופסק ביצועו ובין לאחר סיום ביצועו, תהיה הסמכות המקומית  מתן השירותיםבתקופת              

 .ראשון לציוןבו אשר מקום מושב ןהעניילבית המשפט המוסמך לפי  הבלעדית נתונה             

 
 
 
 
 

 ולראייה באנו על החתום:
 

____________________     ________________________ 
 הספק    המכללה אקדמית אחוה)ע"ר(



 23 

 
 
 
 

  
 אחוה ה האקדמית מכללה    

 1/2014מכרז מס' 

 
 א'נספח מספר 

 הסכם אספקת שירותים 
 
 
ומהווה חלק  1/2014י( אשר נחתם לעניין מכרז מס' נספח זה מצורף להסכם אספקת שירותים )חלק כלל .1

בלתי נפרד ממנו )להלן: "ההסכם"(. בכל סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח זה, יחולו 

 הוראות נספח זה, אלא אם נאמר אחרת במפורש.

 
 הגדרות: .2
 

 בנספח זה, ובנספחי המשנה לו יהיו לביטויים הבאים הפירוש כדלקמן:
 

 גב' סברינה גבר: שר""איש הק
 

 . עפ"י תוכנית עבודה למכרז זההספק אשר יבחר יידרש לספק הצעת מחיר  . 3

 

 כתבותהספק מצהיר בזאת כי השירותים אשר יסופקו למזמין על פי הסכם זה, ובכלל זה כל תוכנית,   . 4

הספק לא  וכיו"ב יהיו בבעלותו הבלעדית של המזמין וזאת במהלך אספקת השירותים ובכל עת לאחר מכן.

באישור המזמין מראש  יפרסם בדרך כלשהיא, באמצעותו או באמצעות אחר, את השירותים שסיפק, אלא 

 ובכתב.

 

 .עודכןהספק מתחייב כי בתום תקופת ההתקשרות יעביר לידי המזמין קובץ מאגר נתונים מ . 5

 

 לספק תמורה תמורת אספקת השירותים ומילוי כלל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ישלם המזמין . 6

חשבונית מס כדין. כל חודש יעביר הספק לאישור נציג המזמין, דוח ובו מפורט)באופן כללי( הכתבות,  וכנגד

על ידי  וייבדק ההאמורוהחשבונית הדו"ח  כדין. בצירוף חשבונית מסהפרסומים שיצאו בחודש החולף, ו

  .נציג מטעם המזמין

 ולראייה באנו על החתום
 

 הספק  המזמין
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 ב'נספח מספר 

 הצהרה על שמירת סודיות
 
 

ב'  23ואת סעיף  1977 –לחוק עונשין, תשל"ז  119 –ו  118 ר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפיםהנני מצהי
הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או  1981 –לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

 על בעל חוזה עם המדינה. המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או
הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו 

 מהווה עבירה לפיהם.
 

 חוק העונשין:
 

 :  )א( היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 118סעיף 
 )נוסח משולב(, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות  1958 –המדינה, תשי"ח                                 
 שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם                                 
 ת.מאסר שנה אח –שלא היה מוסמך לקבלה, דינו                                 
 לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע  –)ב( בסעיף זה, "בעל חוזה"                          
 החוזה;                                 
 ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור                                 

 ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב.                                
 

                         :  מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם                   119סעיף 
לסכן בטיחותו  כדי  מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו –שאינו מוסמך לקבלו, דינו 

 מאסר ששה חדשים. –של המסמך, דינו 
 

 חוק הגנת הפרטיות:
 

 )א( מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי : ב 23סעיף 
 סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע                    

 מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.                   
 

הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על 
 פי כל דין.

 
 
 

           
 מספר זהות       שם פרטי         שם משפחה   
 

         
 חתימה            תאריך         

 
 

 נחתם בפני:
 

           
 מספר זהות       שם פרטי         שם משפחה   
 
 

         
 חתימה            תפקיד          
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 ג'נספח מס'                                                     
 

 כתב ערבות בנקאית 
 
 

 כללת ________________לכבוד: מ
 
 

  ערבות מס'הנדון: 
 
 

    לבקשת 
 
 ש"ח.    נו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך א
 

 (     )במילים: 
 

    מתאריך:   שיוצמד ל: 
 

 )להלן "החייב( בקשר עם הזמנה/ חוזה    אשר תדרשו מאת: 
 

       
 

אנו נשלח לכם את הסכום הנ"ל תוך שבעה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים 
תכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, לנמק את דריש

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
 

  ערבות זו תישאר בתקופה עד תאריך 
 

  פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן: -דרישה על
 
 
 

          _______________________________________        _________  
 שם הבנק                       מס' סניף                      כתובת הבנק         

 
 *ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 
 

_________________              _________________                  ______________ 
 שם מלא                               חתימה וחותמת                             תאריך               
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  -ד'נספח מספר 
 אישור עריכת ביטוחים

 
 לכבוד 

 
 המכללה האקדמית אחוה 

 
 א.ג.נ.,

  
 אישור עריכת ביטוחיםהנדון:                                

 
 

למבוטחנו _______________________________________ לתקופת הננו מאשרים בזה כי ערכנו 
 מ___________הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר לחוזה עם 

 את הביטוחים המפורטים להלן: _______________ על פי מכרז וחוזה עם  מ_____________ ל
 

 ביטוח חבות המעבידים
 
 תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.  כלפי עובדיו בכל .1

דולר למקרה  5,000,000דולר ארה"ב לעובד וסך  1,500,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך   .2
 ולתקופת הביטוח )שנה(. 

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת   כללת __________הביטוח יורחב לשפות את מ .3
 כלפי מי מעובדי הספק. בות מעביד  כלשהםמקצוע כלשהי  כי הם נושאים בח

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

       
    אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי .1

 ישראל והשטחים המוחזקים.  מדינת                                  
 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.   250,000מסך   גבולות האחריות שלא יפחתו  .2
 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3
 ככל שייחשבו אחראים למעשי   כללת ________________________הביטוח יורחב לשפות את מ .4

 ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.      
 

 ביטוח אחריות מקצועית
 
הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המציע , עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע  .1

כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית       
רשות  –על פי מכרז וחוזה עם  מדינת ישראל  ________________שנעשו בתום לב בקשר ל

 שראל;המיסים בי
 דולר ארה"ב.  250,000גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא יפחת מ  .2
 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 אי יושר של עובדים; -     
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש; -          
 אחריות צולבת. -          

 ככל שייחשבו אחראים   __________________________כללת הביטוח יורחב לשפות את מ .4
 ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.  למעשי              

 
 

 כללי
 

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:
  
 .נוסף סף מכללת __________  כמבוטחותתולשם המבוטח  .  1

א יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים ל .2

 .מכללת ______________יום לפחות במכתב רשום ל  60על ידינו הודעה מוקדמת של  

  ועובדיה,    מכללת ________אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי  .3

 וך כוונת זדון.ובלבד  שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מת             
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 הספק יהיה אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות  .4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.      

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5

 ו מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשרכל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע א .6 

 , והביטוח הינו  בחזקת כללת _________________________קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מ      

 ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.      

 האמור באישור זה. בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו על פי             

 

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                       
                    

                                                                     
 
 

                                                                    ___________________________ 
 תאריך______________                        חתימת מורשי המבטח וחותמת המבטח


