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מכרז פומבי 27/2014
להקמה ועדכון של מאגר ספקים
מסמך זה הינו רכוש המכללה האקדמית אחוה
המידע הכלול בו לא יפורסם ,לא ישוכפל ולא ייעשה בו
שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא ,מלבד מהגשת
הצעה למכרז.
כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.

______________________

המכללה האקדמית אחוה

_______________________
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הזמנה להצטרפות למאגר הספקים של המכללה האקדמית אחוה
.1

כללי
 1.1בהתאם להוראות תקנה  20לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),
תש"ע  2010-המכללה האקדמית אחוה (להלן" :המכללה") מבקשת לעדכן את מאגר הספקים
לקבלת שירותים/טובין (להלן" :מאגר הספקים") למקרים בהם המכללה נדרשת להתקשר עם
ספקים לביצוע עבודות בהתאם לתמחור והצעות מחיר.
 1.2כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה של המכללה .המסמכים נמסרים לרוכש לשם הכנת הצעתו
והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי .אין רוכש המסמכים רשאי להעתיק אותם ,כולם או מקצתם
ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 1.3אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם ,תהיה המכללה רשאית
לבחור ,לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט ,את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי
המכרז ,ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או
מהפירוש שנבחר על ידי המכללה.
 1.4כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך,
יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות המכללה.
 1.5למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז ,אין להוסיף כל הערה ו/או
תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו.
 1.6המכללה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים בהצעה ככל שפעולה זו לא
תגרום לה נזק.
 1.7את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעלות של  ₪ 100שלא יוחזרו כתנאי להשתתפותו במכרז .את
המסמכים ניתן לקבל בבניין  ,3קומת קרקע במחלקת הגבייה .את הקבלה בעבור רכישת המכרז
יש לצרף להצעה המוגשת.
 1.8את מסמכי המכרז יש להגיש במעטפה אחת חתומה וסגורה הנושאת את שם המכרז בלבד ,ואשר
תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי התפעול ,בניין  ,3קומה  1עד ליום  30.12.2014בשעה .12:00
 1.9למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת
המכרזים מוטלת על המציע בלבד .את מסמכי המכרז המלאים ניתן לראות בתר המכללה.

 .2התחומים הנדרשים  -כמפורט בנספח א' למסמכי המכרז.
 .3תנאי סף להצטרפות למאגר הספקים -
רשאים להיכלל במאגר הספקים רק ספקים העומדים בתנאים  /דרישות המצטברות כמפורט להלן-
 .3.1המציע בעל רישיון עסק ו/או רישיונות נוספים הנדרשים ע"פ דין ביחס לשירותים ביחס אליהם מבקש
להיכלל במאגר הספקים.
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המכללה האקדמית אחוה

_______________________

הספק

3
 .3.2המציע בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך ארבע השנים האחרונות בביצוע עבודות בתחומי
התמחותו ביחס לשירותים בהם הוא מבקש להיכלל במאגר הספקים והוא בעל ניסיון בעבודה מול
גופים ציבוריים.
 .3.3נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק ו  /או צו פשיטת רגל ו /או צו כינוס נכסים והוא לא הוכרז
כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי  ,התשמ"א – .1981
 .3.4המציע הינו עוסק מורשה ,וברשותו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976-והתקנות הבאות מכוחו.
 .4הגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים
 .4.1ספקים המעוניינים להיכלל ברשימת הספקים ימלאו את פרטיהם בדף פרטי המציע המצורף
למסמכי המכרז ,יצרפו את כל המסמכים המפורטים להלן ויגישו את הבקשה עד ליום :30.12.2014
 4.1.1תצלומי רישיונות נדרשים ע"פ דין בתחום העיסוק ,כולל רישיון עסק ,במידת הנדרש.
 4.1.2פרופיל חברה.
 4.1.3פירוט ניסיון המציע בטופס "פרטי המציע" ביחס לעבודות לגביהן מבקש המציע להיכלל במאגר.
 4.1.4המלצות מהגופים הציבוריים להם סיפק המציע שירותים בתחום בו הוא מבקש להיכלל
במאגר.
 4.1.5תעודת עוסק מורשה.
 4.1.6אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976-ובכלל זה אישור ניכוי מס ,אישור
ניהול ספרים ודוגמא של חשבונית מס.
 4.1.7במקרה של בקשה על ידי תאגיד – תוגש תעודת התאגדות של החברה ותצהיר בדבר מורשי
החתימה ביחס לתאגיד.
 4.1.8קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז
 .5פנייה בשאלות הבהרה
 5.1בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד לעו"ד גלית עמרם באמצעות מיילgalit_am@achva.ac.il :
או בפקס.08-8501901 :
 5.2את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד ליום  15.12.2014בשעה  12:00שאלות הבהרה שיגיעו
למכללה לאחר תאריך זה ,או שיופנו בדרך אחרת ,לא ייענו.
 5.3רק תשובות בכתב יחייבו את המכללה.
 .6בחינת הבקשות להיכלל במאגר הספקים
 6.1ועדת המכרזים תבחן את הבקשות שהוגשו בפניה.
 6.2הצעות שהוגשו ועמדו בדרישות הסף ירשמו במאגר הספקים של המכללה.
 6.3הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף ו/או שלא תמצא מתאימה לדרישות המכללה תיפסל.
 6.4הודעות בדבר החלטת חברי ועדת מכרזים ישלחו למציעים.
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 6.5ההצעות שיוגשו ויעמדו בתנאי הסף יסווגו בהתאם לעבודות השונות ובהתאם למסמכים שיומצאו ע"י
המציעים.
 6.6אין ברישום זה של המציעים במכרז במאגר הספקים כדי לגרוע מזכותה של המכללה להוסיף ספקים
נוספים למאגר בדרך של הצטרפות באופן עצמאי של ספק דרך רישום באתר המכללה.
 .7הסכם ההתקשרות
הסכם ההתקשרות אשר ייחתם בין המכללה לבין הזוכה במכרז מצורף למסמכי מכרז זה ,על כל נספחיו.
 .8המכללה שומרת לעצמה את הזכות:
 8.1לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו
בכל עת.
 8.2לפסול הצעה חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא
המכרז
 8.3לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
 8.4לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע ,כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי
בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה ,בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.
 8.5אם המציע בשליטת אישה ,על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב .1992 -
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שאלון פרטי הספק והצעתו
פרטי המציע/ה והצעתו/ה
תחום ההתמחות לגביו מוגשת ההצעה:
___________________________________ /_______________ /

שם המציע/ה

סוג התאגיד

תאריך רישום

מספר מזהה

כתובת משרד (רשום)

טלפון

פקסימיליה

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:
שם ושם משפחה

מספר ת.ז.

תפקיד בתאגיד

כתובת

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 לציין את שם הגוף המוביל ,שמולו תיערך ההתקשרות עם המזמין.
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נתוני כוח אדם
שמות העובדים המועסקים על ידי המציע כשכירים במועד הגשת הצעתו למכרז ,בעלי וותק מקצועי של 3
שנים ומעלה בתחום בו הוגשה הצעת המציע ואשר יועסקו על ידו לצורך מתן השירותים
שם העובד

מס'

מספר שנות וותק מקצועי בתחום לגביו הוגשה הצעת המציע (יש לפרט
במספר משפטים אודות הוותק האמור)

1
________________________________________________________
_____________________________________________________
___
________________________________________________________
________________________________________________________
2
________________________________________________________
_____________________________________________________
___
________________________________________________________
________________________________________________________
3
________________________________________________________
_____________________________________________________
___
________________________________________________________
________________________________________________________
4
________________________________________________________
_____________________________________________________
______________________
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___
________________________________________________________
________________________________________________________
5
________________________________________________________
_____________________________________________________
___
________________________________________________________
________________________________________________________

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:

המזמין/ממליץ:
תיאור העבודה

מועד הזמנת העבודה:

מועד סיום העבודה:

מספר עובדים שהועסקו:

______________________
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שם העבודה:
טלפון:

המזמין/ממליץ:
תיאור העבודה

מועד הזמנת העבודה:

מועד סיום העבודה:

מספר עובדים שהועסקו:

שם העבודה:
טלפון:

המזמין/ממליץ:
תיאור העבודה

מועד הזמנת העבודה:

מועד סיום העבודה:

מספר עובדים שהועסקו:

שם העבודה:
טלפון:

המזמין/ממליץ:
תיאור העבודה

מועד הזמנת העבודה:

______________________
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מספר עובדים שהועסקו:

שם העבודה:
טלפון:

המזמין/ממליץ:
תיאור העבודה

מועד סיום העבודה:

מועד הזמנת העבודה:
מספר עובדים שהועסקו:

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

הצהרה והתחייבות

אני החתום מטה ___________________ ,ת.ז ,_______________ .משמש כ______________ אצל
המציע _______________ (להלן" :המציע") .אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי .אני
מאשר שקראתי את מסמכי המכרז ,החוזה והנספחים המצורפים למסמך זה ,מציע את שירותי המציע
לביצוע העבודות מושא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונה
המלאה של המכללה.
הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת.
אם תתקבל הצעת המציע ,מתחייב המציע לחתום על החוזה על כל צרופותיו תוך שבוע מיום קבלת
ההודעה על הזכייה ולהמציא את כל המסמכים שנדרשו במסמכי המכרז.
ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון ו/או המציע יסרב לחתום
על החוזה במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המכללה ,תהיה המכללה רשאית לחלט את הערבות אשר
צורפה להצעה ולנקוט בכל סעד אחר העומד לזכותה על פי דין ועל פי הוראות המכרז.

תאריך______________ :

שם ______________ :חתימה וחותמת__________________ :

______________________
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אישור עו"ד (במקרה של תאגיד)

אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח ____________________ ,מרח' _____________________ ,מאשר בזה כי
המציע המפורט לעיל קיים ,פרטיו כמצוין לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את המציע
בחתימתו.
תאריך____________ :חתימה וחותמת __________________ :שם____________________ :

______________________

המכללה האקדמית אחוה
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הסכם ההתקשרות

שנערך ונחתם ב ________ ביום

במכללה האקדמית אחוה

בין :המכללה האקדמית אחוה (להלן" :המזמין")
ד.נ .שקמים 7980400
מצד אחד
לבין:

(להלן" :הספק")
מצד שני

הואיל

והמזמין מעוניין להקים ולעדכן מאגר של ספקים (להלן "המאגר");

והואיל

והספק מעוניין להיכלל במאגר זה;

והואיל

והמזמין החליט ,בהסתמך על נכונות הצהרותיו של הספק ועל הנתונים כפי שפורטו
בהצעתו ,לכלול את הספק במאגר;

והואיל:

והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי
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 כל התחייבויותיו על פי
הסכם זה;

והואיל:

והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה ,בעל יכולת ,ידע ,ציוד מתאים
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;

והואיל:

והספק מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו -
;1976
______________________

המכללה האקדמית אחוה
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לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

כללי

.1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

הנספחים המצורפים להסכם זה ונספחי המשנה להם ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
נספח א':

מפרט התחומים הנדרש

נספח ב':

הצהרה על שמירת סודיות.

נספח ג':

אישור עו"ד /רו"ח על פרטים אודות המציע

נספח ד':

תצהיר (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים)

נספח ה':

תצהיר (פשיטת רגל והעדר תביעות)

.2

פרשנות

.2.1

בכפוף לאמור בסעיף  2.2להלן ,סעיף (25ד) לחוק החוזים (חלק כללי) ,בתשל"ג  ,1973 -יחול על
הסכם זה בשינויים המחויבים ,אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או
בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

.2.2

כל ההגדרות והמונחים שבהסכם זה יפורשו בהתאם להגדרות ולמונחים שבחוק ובתקנות
שהותקנו מכוחו.

.3

תקופת ההסכם:

.3.1

תקופת הסכם זה היא לשלוש שנים החל מיום ___________ ועד ליום _______________ .

.3.2

למזמין נתונה האפשרות להארכת תוקפו של הסכם זה בשנה אחת בכל פעם (להלן" :תקופת הסכם
מוארכת") ובלבד שתקופת ההסכם ,כולל תקופות ההסכם המוארכת ,לא תעלה על חמש שנים מיום
חתימת הסכם זה ,והכל בכפוף לחוק חובת המכרזים תשנ"ב  ,1992 -ותקנות חובת המכרזים
(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) .2010

.3.3

רצה המזמין להאריך את תקופת ההסכם האמורה בס"ק  3.1לעיל עפ"י זכותו האמורה בס"ק 3.2
לעיל ,יודיע על כך המזמין לספק בכתב לא יאוחר מ  15 -יום לפני תום תקופת ההסכם או תקופת
ההסכם המוארכת לפי העניין.

.3.4

הוראות הסכם זה יחולו במלואן גם על כל תקופת הסכם מוארכת.

.3.5

המזמין רשאי בכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתו ,לקצר את תקופת ההסכם או כל תקופת
הסכם מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב לספק לא יאוחר מ  30 -יום לפני המועד בו מעוניין המזמין
לסיים את תוקף ההסכם.

.3.6

ניתנה הודעה כאמור בס"ק  3.5לעיל ,תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמורה לכל
דבר ועניין.

.3.7

ניתנה הודעה כאמור בס"ק  3.5לעיל ,ישלם המזמין לספק רק עבור אותם השירותים אשר סיפק
הספק בפועל למזמין ,וזאת על פי רישומי המזמין .רישומי המזמין יהוו ראייה לכאורה להיקף
השירותים שסיפק בפועל הספק למזמין.

.3.8

למעט התמורה האמורה בס"ק  .3.7לעיל ,לא ישלם המזמין לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו
כל תשלום או הטבה או פיצוי בקשר לקיצור תקופת הסכם זה.
______________________

המכללה האקדמית אחוה
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.4

אספקת השירותים ,ציוד ,חומרים ועבודה

.4.1

אספקת השירותים
הספק מתחייב לספק למזמין את השירותים המפורטים בהסכם זה כפי שיתבקש ,במומחיות,
ביעילות ובמועדים הנדרשים .הספק יקפיד על מילוי הוראות כל דין ,לרבות בתחום האתיקה וכללי
המנהל התקין.
הספק מתחייב להשיג ולחדש מעת לעת על חשבונו את הרישיונות וההיתרים הדרושים,
על פי הוראת כל דין ,לביצוע השירותים .הספק יודיע למזמין מיידית על כל שינוי ברישיון או
בהיתר לביצוע השירותים.

.4.2

אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
הספק מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ,האביזרים ,התוכנות וכל
הדרוש לאספקת השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זה.

.5

הצהרות הספק

.5.1

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם
לצורך הגשת הצעתו למכרז והבינם.

.5.2

הספק מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם
זה וכי הוא בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את השירותים ברמה מקצועית,
באיכות ובמיומנות גבוהה ביותר לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועל פי דרישות המזמין.

.5.3

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע אשר
מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי.

.5.4

הספק מצה יר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע
התחייבויותיו על פי המכרז.

.5.5

הספק מצהיר כי ידוע לו שזכותו על פי הסכם זה הינה להיכלל במאגר של המזמין בלבד אך לא
לספק שירותים ספציפיים ו/או בלעדיים כלשהם .הזמנת השירותים מהספק נתונה להליך של קבלת
הצעות מחיר ממספר ספקים בתחום הנדרש ובכפוף לחוק חובת המכרזים ,התקנות הבאות מכוחו
ונהלי המכללה .המזמין אינו מתחייב להזמין בתקופת ההסכם מהספק ,או מכל ספק אחר במאגר,
שירותים בהיקף כלשהו.
הספק מצהיר שידוע לו כי חוזה זה מהווה חוזה מסגרת למצב דברים בו יזמין המזמין על פי שיקול
דעתו הבלעדי עבודות מהספק .הספק מצהיר שאין בחוזה זה משום ציפייה ו/או הסתמכות לכך
שייתן שירותים בפועל.

.5.6

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמזמין יהיה רשאי לרענן ולעדכן את המאגר מדי תקופה ,לרבות
הגדלת מספר הספקים הנכללים במאגר.

.6

התחייבויות הספק

.6.1

הספק מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם זה באופן ,בצורה,
באיכות ובמועד הנדרשים וכן למלא אחר כל ההנחיות שיינתנו על ידי מזמין ו/או מי מטעמו.

.6.2

הספק מתחייב להימנע מכל פעולה במסגרת ביצוע השירותים שיש חשש שיש לו בה עניין אישי או
שיש חשש כי היא תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור לביצוע מלוא
התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב הספק כי:
______________________

המכללה האקדמית אחוה

_______________________
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 .6.2.1אין ולא תהיינה לו במישרין ו/או בעקיפין זכויות כלשהם בנכס לגביו הוא נדרש לספק
שירותים.
 .6.2.2אין ולא יהיה לו עניין משל עצמו או עניין אחר כלשהו ,זולת עניינו של המזמין ,בנכס לגביו
הוא נדרש לספק שירותים.
 .6.2.3הספק לא יעסוק במתן שירותים כלשהם במישרין ו/או בעקיפין כלפי כל צד שלישי ביחס
לנכס לגביו הוא נדרש לספק שירותים (בעל הנכס ,קבלן ,ספק שירותים כלשהו ,רשות
מקומית וכו').
 .6.2.4הספק מתחייב שלא לספק חוות דעת לגורמים אחרים ,פרט למזמין ,בקשר עם העניינים
שנתבקשו בידי המזמין.
מובהר בזאת כי סעיף זה יישאר בתוקף גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים .
 .6.2.5הספק מתחייב לא להעביר לכל גורם זולת המזמין את חוות דעתו אותה הכין במסגרת מתן
השירותים עבור המזמין וכן כל מסמך אחר אשר הכין ו/או ערך ו/או הגיע לידיו בכל דרך
אחרת במסגרת מתן השירותים כאמור.
 6.2.6במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין (לרבות תקופת התקשרות מוארכת) ,לא ייצג
הספק כל גורם שהוא בכל הליך כנגד המזמין.
 .6.2.7בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל ,יודיע הספק למזמין על כך תוך הצגת
הסיבות לחשש .רק לאחר קבלת אישור המזמין ,ככל שיינתן ,יהיה הספק רשאי ליתן את
השירותים.
.6.3

על הספק החובה לבדוק כי עובדיו ו/או מי שמועסק מטעמו בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה
אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים.
ככל שלדעת המזמין אין להמשיך בהעסקת עובד ו/או גורם אחר כלשהו מטעם הספק בשל חשש
לניגוד עניינים כאמור ,מתחייב הספק להפסיק את העסקתו עבור המזמין לאלתר.

.6.4

הספק מתחייב לספק את השירותים על פי דרישת המזמין ,בתנאים כפי שנקבעו בהסכם זה.

.6.5

הספק מתחייב לאפשר לכל ספק אחר המועסק על ידי המזמין ולכל אדם או גוף אשר יאושר לצורך
זה על ידי המזמין ,לפעול בהתאם להוראות המזמין.

.6.6

הספק מתחייב ומסכים לכך שכל התעודות ,המסמכים ,התצלומים והחומר שיישמר במדיה
מגנטית ,סרטי ווידאו ושאר החומר שיוכן על ידו בקשר עם ביצוע השירותים (להלן" :המסמכים")
יהיו רכושו הבלעדי של המזמין והספק יהיה חייב למסור אותם לידי המזמין ,או לידי מי מטעמו,
ללא תשלום.
למען הסר ספק ,הספק וכל אדם מטעמו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במסמכים שיגיעו
לידיהם בקשר עם אספקת השירותים ,אלא לצורך אספקת השירותים.

.7

תפקידי הספק

7.1

הספק מתחייב לבצע בתקופת הסכם זה ,במיומנות ,ביעילות ובנאמנות ,לאחר קבלת הודעה
מהמזמין או מי מטעמו לפי סעיף  8להלן ,את השירותים והמטלות שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין.

7.2

הספק לא יבצע את התחייבויותיו כלפי המזמין באמצעות בעלי מקצוע אחרים ,אלא באישור
מראש מהמזמין.
______________________

המכללה האקדמית אחוה

_______________________
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.8

הזמנת עבודה

8.1

המזמין או מי מטעמו ,ישלח לספק ,מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ,הזמנה לביצוע עבודה
אותה יצטרך הספק לתמחר .ההזמנה תכלול את השירותים שעל הספק לספק על פי הסכם זה ,ואת
המועד והמקום לביצועם .הספק יתמחר את העבודה הנדרשת וישלח למזמין .המזמין במקביל
יפנה לספקים אחרים מאותו תחום לקבלת הצעות מחיר נוספות .ההצעה שתיבחר תהיה ההצעה
שעונה על כל דרישות המכללה בכפוף לנהלי המכללה ,חוק חובת המכרזים והתקנות הבאות
מכוחו.

8.2

המזמין רשאי ,מעת לעת ,להודיע לספק על שינוי או ביטול הודעתו על פי סעיף  ,8.1והספק יפעל על
פי הוראותיו האמורות של המזמין.

8.3

הספק לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין באשר למספר הזמנות העבודה שיקבל
מהמזמין (אם בכלל) ולהיקפן.

.9

התייצבות הספק
הספק יהיה זמין למתן השירות על פי צורכי המזמין .עם קבלת הודעה מהמזמין בדבר קבלת הצעת
המחיר של הספק ,הספק מתחייב לביצוע העבודה המוזמנת תוך שלושה ימים או לחילופין לפעול
בהתאם להנחיות מנהל התפעול או מי מטעמו.

.10

העסקת עובדים

.10.1

הספק יעסיק בביצוע השירותים אך ורק את עובדיו שאושרו לכך במפורש על ידי המזמין .למען
הסר ספק ,הספק מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל
דין ,יעסיק עובדים אשר נרשמו במרשם המתנהל על פי דין ,או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור
לפי העניין.

.10.2

הספק מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כוח האדם הנדרש לצורך אספקת השירותים ,את ההשגחה
על כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

.10.3

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לבין
קבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים או בין מוכר ידע לבין קונה ידע
בלבד ,והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין הספק או המועסקים מטעמו ובין המזמין.

.10.4

אין לראות בכל זכות הני תנת על פי הסכם זה למזמין לפקח ,להדריך או להורות לספק או למי
מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

.10.5

מוסכם בין הצדדים כי לא יתקיימו יחסי עובד – מעביד בין הספק ו/או מי מטעמו לבין המזמין.

.10.6

הספק מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין
המזמין לא יתקיימו יחסי עובד  -מעביד.

.10.7

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על ידי
הספק.

.10.8

הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת
תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת
התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף
המתאים או כפי שהסכ מים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,את תשלום מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ ,תשלומים על פי
חוק שעות עבודה ומנוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית ,שכר מינימום ,קרנות עובדים ,תשלומי
פנסיה וכיוצ'.
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.10.9

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי המועסקים מטעמו בביצועו של
הסכם זה את האמור בחוקים המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1951
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו – 1996
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות ,תשי"ג 1953 -
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט – 1949
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח – 1958
חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – 1987
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א2001 -
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב 2002 -
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-

 10.10הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו
על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו ,או לכל אדם אחר ,בשל פעולות שביצע .חויב המזמין ,או
מי מטעמו ,לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי הספק
בביצוע הסכם זה ,ישפה הספק את המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם
כאמור .הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמזמין בנוגע לסכומים כאמור לעיל.
.11

אחריות

 .11.1הספק יהיה נוכח בעת מתן השירותים וישגיח על ביצועם ברציפות לצורך מתן השירותים.
 .11.2הספק ימלא כל דרישה מטעם המזמין להפסיק את העסקתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע
השירותים נשוא מכרז זה ,אם לדעת המזמין ,התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או שאותו אדם
אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו או שלא ניתן לגביו אישור
קצין הביטחון של המזמין .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור הספק להעסיקו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,לשם אספקת השירותים למזמין .לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה
בעניין.
 11.3הספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו תוך כדי אספקת השירותים נשוא
מכרז זה ,במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות ,מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה,
שגרמה לנזק ,בין ממשי ובין כלכלי ,וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
 .11.4המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לספק ו/או למי מעובדי הספק ו/או שלוחיו ו/או כל מי
מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב אספקת השירותים.
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לספק על חשבונו לעובדיו ו/או מי מטעמו את כל
אמצעי הבטיחות הנדרשים לשם ביצוע השירותים ולדאוג ולהשגיח כי עובדיו וכן כל מי שנכנס
לנכס מטעמו משתמש באמצעי הבטיחות כנדרש.
 .11.5הספק אחראי כלפי כל צד שלישי ,במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין ,לנזקים שייגרמו
תוך כדי אספקת השירותים ובקשר לכך .אם יידרש המזמין לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם,
מתחייב הספק להחזיר למזמין ו/או לשפותו את הסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה אשר
הוצאה על ידי המזמין ,לרבות הוצאות משפטיות ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מספק
לפי הסכם זה.
 .11.6הספק יאפשר למזמין ,או לכל נציג מטעמו ,להיכנס בכל עת סבירה למקום בו מתבצע מתן
השירותים 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 אמצעים הנדרשים לצורך פיקוח זה.
 11.7הספק מתחייב להתייצב ולהורות למי מעובדיו ו/או מטעמו להתייצב ,בפני קצין הביטחון של
המזמין ,עם דרישתו של קצין הביטחון ולמסור לו כל מידע שיידרש.
 .11.8הספק מתחייב לעמוד בכל דרישה אשר יעמיד קצין הביטחון של המזמין לגבי כל נכס או אדם.
.12

ביטוח
הספק מתחייב לרכוש את כל הביטוחים המפורטים בזה ,לטובתו ולטובת המזמין .הספק יציג
למזמין  ,את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים ,כאשר גבולות האחריות לא
יפחתו מהמצוין להלן:

12.1

ביטוח חבות המעבידים
א .הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים ,בכל תחומי
מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
ב .גבולות האחריות לא יפחתו מסך  1,500,000דולר ארה"ב לעובד ,ו 5,000,000 -דולר ארה"ב
למקרה ולתקופת ביטוח (שנה);
ג .בפוליסה יצוין ,כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותו החוקית של הספק כלפי
עובדיו בביצוע השירותים ,בהתאם להסכם עם המזמין.
ד .הביטוח מורחב לשפות את במזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי
כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק.

12.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
א .הספק יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו,
בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
ב .בפוליסה יצוין ,כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותו החוקית של הספק
לנזקי צד שלישי שייגרמו בכל הקשור לביצוע השירותים ,בהתאם להסכם עם המזמין;
ג .גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  500,000 -דולר
ד .בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability -
ה .הביטוח מורחב לשפות את המזמין ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים
מטעמו.
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12.3

ביטוח אחריות מקצועית
א .הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;
ב .הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו וכל מי שפועל מטעמו ,אשר
אירע כתוצאה ממעשה רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית
שנעשו בתום לב ,בקשר ובמהלך מתן השירותים לפי הסכם עם המזמין;
הביטוח יורחב לשפות את המזמין ככל שיחשב אחראי למעשי ו/או מחדלי הספק ,עובדיו וכל
הפועלים מטעמו.
ג .גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  250,000 -דולר ארה"ב;
ד .הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 אי יושר של עובדים; אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש או העיכוב; הוצאת דיבה ,לשון הרע; אחריות שלוחית; הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים; -אחריות צולבת .Cross Liability -

 12.4כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
א .לשם המבוטח יתווסף המזמין כמבוטח נוסף .
ב .בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה לכך כל תוקף אלא אם ניתנה על
כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום למזמין.
ג .המבטח מוותר על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי המזמין ועובדיו ,ובלבד שהוויתור
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
ד .הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
ה .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
ו .כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המזמין ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי
הביטוח.
ז .העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות ע"י המבטח יומצאו על ידי הספק למזמין עד למועד חתימת
ההסכם.
ח .תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיינה חופפות את תקופת ההתקשרות החוזית .הספק מתחייב
לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על
ידי המבטח למזמין ,לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.
ט .אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה
ואין לפרש את האמור כוויתור של המזמין ,על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי חוזה
זה.
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.13

התמורה

 .13.1הצעת המחיר שהספק ימלא בטופס ההזמנה תהא התמורה הנדרשת לתשלום בעבור ביצוע העבודה
(להלן" :התמורה") .התמורה כפי שהיא תופיע בטופס ההזמנה תכלול מע"מ בשיעורו על פי דין.
 .13.2התמורה לעיל מהווה תשלום מלא וסופי עבור אספקת השירותים ,ולא ישולם לספק כל תשלום
נוסף עבור כל הוצאה נוספת שנדרש הספק להוציא במסגרת השירות הנדרש.
 .13.3מוסכם כי תשלום התמורה לספק יבוצע אך ורק לאחר אישור של מנהל התפעול בדבר ביצוע
העבודה שנדרשה מהספק על ידי המזמין לגבי הסכום המבוקש ,וכי אם המזמין חולק על הסכום
אשר נדרש על ידי הספק ,ישלם המזמין רק את הסכום אשר אינו שנוי במחלוקת.
 13.4התשלום יועבר לספק בתנאי תשלום של שוטף  50+כנגד חשבונית מס ,אישור ניהול ספרים וניכוי מס
במקור.
.14

הפרת ההסכם

 .14.1הספק מצהיר ,כי הוא יודע שאין לו כל זכות בנכסי המזמין.
 .14.2מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה ,הפרת האמור בסעיפים  ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4ו 13 -של ההסכם מהווה
הפרה יסודית של ההסכם.
 .14.3הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת
הסכם) ,תשל"א –  ,1970או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לספק הארכה
לקיום התנאי ,והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,רשאי המזמין בכל אחד מן
המקרים שפורטו לבטל הסכם זה ,ו/או לחלופין רשאי המזמין לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים
כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי הספק וזאת על חשבון הספק ,וזאת בנוסף על כל זכות שיש
בידי המזמין על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על-פי ההסכם.
 .14.4מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,רשאי המזמין להוציא מהמאגר ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ספק
אשר הפר הפרה יסודית את הוראות הסכם זה ולאחר שניתנה לספק אפשרות להשמיע טענותיו בפני
המנהל.
 .14.5הספק יפסיק את ביצוע השירותים ,כולם או מקצתם ,לזמן מסוים או לצמיתות ,לפי דרישת המזמין
כאמור לעיל ולא יחדש את ביצוע מתן השירותים אלא אם ניתנה לו הוראה מהמזמין על כך.
 .14.6הופסקו השירותים לצמיתות ,יהיה הספק זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור השירותים
שביצע בפועל ,וזאת בכפוף לתנאי הסכם זה.
14.7

מבלי לפגוע בכלליות האמור ,יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת
לספק ,בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
 .14.7.1אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק.
 .14.7.2אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק.
 .14.7.3אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  30יום.
 .14.7.4אם הספק הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב.
 .14.7.5אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.
 .14.7.6כאשר יש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר שמו או מטעמו נתן ו/או
הציע לאדם אחר שוחד ,מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.
 .14.7.7אם הספק נפטר ,פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.

______________________

המכללה האקדמית אחוה

_______________________
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 .14.8עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה ,רשאי המזמין לשקול בין בעצמו ובין בהתקשרות עם צד ג'
להמשיך ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה.
.15

אי הסבה

 .15.1הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו
לפי הסכם זה ,ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי ,אלא בהסכמת המזמין
בכתב .העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור
העבודה ,אין בה כשלעצמה ,משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק ממנה ,לאחר.
 .15.2המזמין רשאי לסרב לבקשת הספק כאמור לעיל על פי שיקול דעתי הבלעדי ואין הוא חייב לפרט את
סיבותיו.
 .15.3נתן המזמין את הסכמתו במפורש לבקשת הספק ,לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו
והתחייבויותיו לפי הסכם זה .המזמין רשאי לבטל את הסכמתו על פי שיקול דעתו הבלעדי במסירת
הודעה בכתב לספק ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו.
 .16קיזוז
 16.1המזמין יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק כל סכום אשר למזמין מהספק.
 16.2בטרם ייעשה המזמין שימוש בזכותו לקיזוז כאמור ,ייתן המזמין לספק הודעה בכתב מראש בדבר
כוונתו לערוך הקיזוז.
 .17ויתור
17.1

כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי (להלן" :ויתור") מצדו של המזמין במימוש כל
זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי
החתימה מטעם המזמין.

17.2

ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת

.18

פרשנות

 .18.1הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה ,הסדר ,זיכרון דברים ,מצג
או הבטחה קודמים.
 .18.2כותרות הסעיפים הוכנסו מטעמי נוחות בלבד ולא יהיה בהם כל משקל פרשני.
 .18.3כל שינוי או תיקון להסכם יהיה בר תוקף בהסכמת שני הצדדים בכתב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
המכללה האקדמית אחוה

______________________

המכללה האקדמית אחוה

________________________
הספק

_______________________

הספק
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נספח א'
מקצועות  /סיווגים המבוקשים:
אנו מבקשים להיכלל במאגר הספקים שלכם באחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן -
סמן  Xבצד ימין של ליד כל מוצר  /שירות שלצורך אספקתו אתה מבקש להיכלל במאגר הספקים
שם המוצר  /שירות
שירותי כיבוד -קייטרינג לאירועים
חומרי ניקוי ונייר -נייר טואלט ,נייר לניגוב ידיים ,שקיות ,חומרי ניקוי וכלי
ניקוי
אינסטלציה  /ביוב
ריהוט משרדי ומוסדי -כסאות משרדיים ,מגירות תיוק ,שולחנות וכסאות
תלמיד ,ריהוט מקובע לרצפה ,פלטה לשולחן ,ארונות למורה,
לוח לבד ,כונניות  /כוורות , ,לוחות כיתה וטוש מחיק,
ארונות זזים לארכיון ספרים
עבודות נגרות
חומרי בניין -קרמיקה ,ריצוף ,בטון ,גבס ומוצריו ,כלים סניטריים ,קירוי,
מלט ,חול ,צץ זפת ,אספלט קר
שיפוץ ובנייה -שיפוץ בנייה ואיטום
כלי עבודה -כלי עבודה קטנים ,מברשות ,צבעים ,כפפות
שירותי ייעוץ -פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים בבינוי ואחזקה ,תכנון
והנדסת אינסטלציה ומים ,הנדסת חשמל ,שירותי אדריכלות תכנון ובינוי,
הנדסה ושירותי עיצוב פנים ,ייעוץ בטיחות
מוניות -שירותי משלוח ואיסוף חבילות ומכתבים
השכרת רכב
תקשורת -נתבים ,רכזות ,כבילה ,פתרונות תקשורת
ציוד אורקולי
ציוד מתכלה -טונרים ,תקליטורים ,קלטות גיבוי
פסולת  /מחזור -מוצרים למחזור ,עגלות אשפה ,מיכל אחסון מפלסטיק ,
משטחי פלסטיק
אחזקה כללית
שירותי חשמל
שרותי תרגום ועריכה – בתחום זה נדרשים המציעים לצרף קו"ח בנוסף
לשאר הדרישות המכרז
ייעוץ מתודולוגי – בתחום זה נדרשים המציעים לצרף קו"ח בנוסף לשאר
דרישות המכרז
______________________

המכללה האקדמית אחוה

_______________________

הספק
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נספח ב' – הצהרת סודיות
הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים  118ו –  119לחוק עונשין ,תשל"ז –  1977ואת סעיף  23ב'
לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א –  1981הנוגעים לחובת הסודיות החלה עלי בתור מציע במכרז.
הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו
מהווה עבירה לפיהם.
חוק העונשין
סעיף ( :118א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר
המדינה ,תשי"ח – ( 1958נוסח משולב) ,ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות
שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה ,והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם
שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו – מאסר שנה אחת.
(ב) בסעיף זה" ,בעל חוזה" – לרבות מי שהועסק ,כעובד או כקבלן ,לשם ביצוע
החוזה;
ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור
ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב.
סעיף  :119מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו לאדם שאינו
מוסמך לקבלו ,דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי
לסכן בטיחותו של המסמך ,דינו – מאסר ששה חדשים.

חוק הגנת הפרטיות:
סעיף  23ב( :א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה ,זולת אם המידע פורסם לרבים על פי
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.

שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

תאריך

חתימה

נחתם בפני:

שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

______________________

המכללה האקדמית אחוה

תאריך

חתימה

_______________________
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נספח ג'  -אישור עורך דין על פרטים אודות המציע

לכבוד  :המכללה האקדמית אחוה
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס' 27/2014
אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.
עו"ד/רו"ח (שם מלא)
 .1שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי.____________________:
 .2סוג התארגנות______________________________:
 .3תאריך הרישום______________________________:
 .4מספר מזהה______________________________:
 .5שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם ודרישות נוספות כמו
תוספת חותמת ,אם יהיו:
________________________________________________
________________________________________________
 .6מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות) ,תשל'ו –  1976וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה
ומע"מ.

בכבוד רב,

שם מלא

כתובת

______________________

המכללה האקדמית אחוה

חתימה וחותמת

עו"ד

טלפון

_______________________

הספק
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נספח ד'  -תצהיר בעל שליטה  -קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני משמש כבעל שליטה (כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א  )1981 -במציע

______________ .
.2

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,הורשעתי על ידי בתי המשפט
המוסמכים בעבירות פליליות על דיני העבודה כמפורט להלן:
___________________________________________________________________
_____ ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
______

.3

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,הורשעו חברות אחרות
שבשליטתי על ידי בתי המשפט המוסמכים בעבירות פליליות על דיני העבודה כמפורט להלן:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______

.4

בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,הוטלו עלי הקנסות המפורטים להלן על ידי
מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בעבירות על דיני העבודה:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________
המצהיר

______________________

המכללה האקדמית אחוה

_______________________
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אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________

______________________

___________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עו"ד

______________________

המכללה האקדמית אחוה

_______________________

הספק
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נספח ה'  -תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין
במסגרת מכרז זה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא
אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________________
המצהיר

אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________

______________________

___________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עוה"ד

______________________

המכללה האקדמית אחוה

_______________________

הספק

