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  חינותבב השגחה שירותי לאספקתהצעות מכרז לקבלת 

 

 ההזמנה ותנאיה

 "(, מזמינההמכללה"ו0או  "נההמזמי)להלן: " ירושליםמכללה אקדמית להנדסה עזריאלי  .0

שירותי  לאספקתהצעות  ציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להגישאת מבז

או קמפוס המכללה  בהר  42בירושלים ברח' יעקב שרייבום בקמפוס המכללה  בחינותב השגחה

 בהתאם למפורט במפרט, (לפי העניין השירותים""" או הקמפוס")להלן: חוצבים בירושלים 

  .למכרז כנספח א'המצ"ב  השירותים

 

שעות  ///,52-היקף השירותים השנתי הצפוי בכלנוחות המציעים המזמינה מעריכה את  .4

 שאין בו כדי לחייב את המכללה. באומדן בלבדהשגחה לשנה קלנדרית. יובהר כי המדובר 

 

על גבי מסמך  שבנדון השירותים לאספקתהנכם מוזמנים בזה להגיש את הצעתכם המפורטת  .3

 .(מך ב'""מס ןמסומוהצעת המציע )מצ"ב 

 

כמוצר מוגמר אשר יסופק  שירותי השגחה בבחינות קבלתכי מכרז זה נועד לצורך יובהר  .2

  .במכללה השמת כוח אדםמכרז לצורך ב ואין מדובר למכללה על ידי המציע הזוכה

 

עם המציע שהצעתו תיבחר, תהיה בחוזה, בנוסח המצורף להזמנה זו  נההתקשרות המזמי .5

 (. '"ך ג"מסממסומן ו)מצ"ב החוזה, 

 

זכייה במכרז אין בה כדי להקנות למציע שיזכה וכי  לא תינתן בלעדיות למציע הזוכה יודגש כי .2

זכות לקבל הזמנת שירותים בהיקף זה או אחר, ולמזמינה שיקול הדעת הבלעדי באשר להיקף 

 השירותים אשר יוזמנו מהמציע, תדירותם ומועדם. 

 

 מסמכי .זה את זה כמשלימים לראותם ויש ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז כל מסמכי   .7

 החוזה.  ממסמכי , לחלקהספק עם החוזה חתימת אחרי יהפכו המכרז

 

 ו/או לעדכנם להם להוסיף ו/או המכרז מסמכי את לתקן הזכות את הלעצמ תשומר נההמזמי   .8

 .צעותה גשתאחרון להה למועד שלב עד בכל
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תחל ביום חתימת החוזה על מציע שייבחר תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שיחתם עם ה .9

 חודשים 04תקופות נוספות, של  4-עם אפשרות הארכה ל חודשים 32ולתקופה של  ידי הצדדים

 שנות התקשרות.  5 -בכל פעם ובסך הכל עד ל

 

למרות האמור לעיל, המזמינה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדית,  .01

ימים מראש וללא כל פיצוי לנותן השירותים על  31עה מוקדמת של עם נותן השירותים בהוד

 הביטול. לנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

 

רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש, בשמו, את מסמכי ההזמנה ועומד בכל תנאיה, כאמור להלן.   .00

הגיש הצעה על מסמכים שנרכשו בשם מציע שלא רכש את מסמכי ההזמנה בשמו אינו רשאי ל

את מסמכי המכרז תמורת תשלום דמי השתתפות בסך  לרכושאחר. קבלת מסמכי המכרז: ניתן 

בין השעות  2/50../.21ועד ליום   2/50../.55מיום  (מכל סיבה שהיא )שלא יוחזרו₪  /01של 

של  ירושליםקמפוס  ,42יעקב שרייבום ברח' במדור מכרזים, בבניין המכללה ש, 02:11 - 18:11

לא ניתן יהיה  .(14-2588104 )טל' לבירורים:, ירושליםמכללה אקדמית להנדסה עזריאלי 

 לקבל את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

 

או כל הצעה שהיא והכרעה זו נתונה ו/ לקבל את ההצעה הזולה ביותר תמחויב האינ נההמזמי .04

 .של המזמינה בלעדי והמוחלטה הלשיקול דעת

 

 סף להשתתפות במכרז תנאי  .03

רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש 

 את הצעתו:

צו כונס נכסים נגדו הופעל פשיטת רגל ו/או המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או  .א

 ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו.

חוק עסקאות גופים ציבוריים על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי  .ב

 .0972 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

רשום בכל מרשם המתנהל עפ"י דין ככל שנדרש בהתאם הינו תאגיד ההמציע  .ג

אספקת שירותי השגחה בבחינות. על המציע לצרף להצעתו  -לנושא ההתקשרות 

המכללה רשאית מכרז זה. את כל הרישיונות האמורים לצורך מתן שירותים נשוא 

 לדרוש מהמציעים אישורים כאמור בכל עת.

המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים  .ד

צרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום למציע על ההאחרונות לפחות. 
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 המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה

 מטעם התאגיד המציע.

לקוחות  3אספקת שירותי השגחה בבחינות אצל ניסיון מוכח של בעל המציע  .ה

שונים )ובלבד שמדובר במשרד החינוך, במוסדות להשכלה גבוהה או במה"ט(, 

 עבור כל לקוח,  (4103-ו 4104, 4100)במהלך השנים  לפחותרצופות שנים  3למשך 

 אספקת שירותי השגחה. כל לקוחש"ח ל 051,111בהיקף שנתי של לפחות 

מערך השגחה לרבות שינוע שאלוני בחינות, וקיום לעניין זה משמעו ניהול  בבחינות

ימלא המציע הוכחת האמור בתנאי זה גיוס, הדרכה והפעלת משגיחים. לצורך 

 להזמנה זו.   ב' כנספחלנוסח המצ"ב בהתאם  מסמך נסיון המציע

, זמינים בכל עת בעיר ירושלים נות פעיליםמשגיחי בחי 71לרשות המציע לפחות  .ו

, בעלי אזרחות , אשר עומדים בדרישות שבמפרט השירותיםנהלרשות המזמי

לצורך הוכחת  .ה, נכון ליום הגשת ההצע31וגילם אינו למטה מגיל  ישראלית,

 כנספחלנוסח המצ"ב בהתאם  האמור בתנאי זה ימלא המציע מסמך נסיון המציע

משגיחי  71ת.ז.( של לפחות מס' רף רשימה שמית )בצירוף וכן יצ להזמנה זו ב'

 . שהוא מעסיק נכון ליום הגשת ההצעה בחינות פעילים וזמינים בעיר ירושלים

לשנה בכל אחת ₪ אש"ח   0,111,111-אישור רו"ח על מחזור כספי שלא יפחת מ .ז

 למסמכי ההזמנה.  כנספח ג'בהתאם לנוסח המצ"ב  4100-4103משלוש השנים 

למסמכי  כנספח ד'מציע לצרף תצהיר בכתב, מאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב על ה .ח

 .ההזמנה

 להלן 02כנדרש בסעיף  ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה .ט

 . למסמכי ההזמנה כנספח ה'בנוסח המצ"ב 

המזמין רשאי, אך לא חייב, לבקש פרטים, אישורים נוספים, המלצות ומסמכים 

מציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב אחרים מן ה

 העבודות שבוצעו על ידו אצל צדדים שלישיים.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .02

גופים  עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור .א

 .0972 – ו"תשל(, מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים

בפנקס לפי דין, וכן אישור  המציע ני של תמצית הרישום המתנהלת לגביתדפיס עדכ .ב

 .רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע

לצורך מתן השירותים  מציעלהעסקת עובדי הוהרישיונות הנדרשים כל ההיתרים  .ג

 . לפי הסכם זה
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שמות  למסמכי המכרז, אשר עליו יש לפרטב' כנספח המסומן  מסמך ניסיון המציע .ד

היקפי פעילות )לפי שעות  ,שלהם כולל מספרי טלפוןהלקוחות, אנשי הקשר, 

 . שנתיות(, ואופי מתן השרותים

משגיחי בחינות פעילים וזמינים  71ת.ז.( של לפחות מס' רשימה שמית )בצירוף  .ה

 .בעיר ירושלים

למסמכי כנספח ג' על מחזור כספי שנתי, בנוסח המצורף להלן אישור רו"ח  .ו

 . ההזמנה

 למסמכי המכרז.כנספח  ד' חתום בפני עו"ד בנוסח המצורף תצהיר  .ז

כנספח  בנוסח המצורף  להלן 02בהתאם לנדרש בסעיף  ערבות בנקאית אוטונומית .ח

 .למסמכי המכרזה' 

 העבודה, מדינילכל עובדיו כמתחייב  4103ת שילם בקביעות בשנכי המציע תצהיר  .ט

וההסכמים האישיים החלים עליו, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים  חוקים,

במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק והפרשות 

 .הזמנהלמסמכי ה ו'כנספח המצורף סוציאליות כדין, בהתאם לנוסח 

התחייבות המציע לביצוע תשלומים כדין לעובדיו במהלך ההתקשרות עם המזמינה,  .י

 מכרז.למסמכי ה כנספח ז'בהתאם לנוסח המצורף 

ששולמו על ידי המציע במשרדי המזמינה במכרז  אישור תשלום דמי השתתפות .יא

 כאמור לעיל. 

, ככל שיופץ בידי המזמינה, חתום על ידי עותק מפרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה .יב

 המציע. 

אלה  על חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת .יג

המזמינה  במכרז. ההכרעה לשם לה דרוש ברהד כי סברה אם, לעיל המפורטים

ומסמכים אחרים  רשאית, אך לא חייבת, לבקש פרטים, אישורים נוספים, המלצות

מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים 

 שניתנו על ידו אצל צדדים שלישיים.

אשר לא המציא עם הצעתו , לאפשר למציע, ת, אך לא חייבתרשאיועדת המכרזים  .יד

או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת  רישיוןמסמך, אישור, 

שיון י, ובלבד שכל מסמך, אישור, רהתוך פרק זמן קצוב שיקבע על יד למזמינההנ"ל 

או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז 

 ת.זה להגשת ההצעו

שלא צורפו לה מלוא המסמכים חסרה ו/או ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה  .טו

 המנויים לעיל. 
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 ביטוחים: .טז

לקיום ביטוחים על ידי הספק  המזמינהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  .0

 ."(דרישות הביטוח)להלן: " שיזכה במכרז

ח( )ביטו 04כאמור בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הספק .4

למסמך ג' "חוזה ההתקשרות" לרבות האמור בנספח ב' "אישור ביטוחי 

 .הספק" )להלן: "ביטוחי הספק"(

הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .3

בזאת כי קיבל  ומצהירבמלואן  המכרזלפי מסמכי  השירותיםואת מהות 

לעיל  כמפורטחים הנדרשים התחייבות לערוך עבורו את כל הביטו ממבטחיו

 ולהלן.

 המכרז במסמכי הנדרשים ספקהוחי טבי את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .2

לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי  בידי המזמינה ולהפקיד

)בנוסחו המקורי( כשהוא אישור ביטוחי הספק את נספח ב'  . בנוסףלתחילתם

 חתום כדין על ידי המבטח. 

אישור עריכת הביטוחים )נספח ב'( כאמור, מתחייב הספק כי בנוסף להמצאת  .5

 הביטוח פוליסותמ בכפוף לדרישת המזמינה בכתב ימציא לו העתקים

 .הנדרשות

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  .2

במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא 

. מובהר, כי שינויים ביחס לאישור יגויות לדרישות הביטוחתתקבלנה הסתי

 קיום הביטוחים )נספח ב'( עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

אישור ביטוחי נספח ב' אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .7

תהייה  המזמינה, )בנוסחו המקורי( , חתום כדין על ידי מבטחי המציעהספק

בשל אי הצגת האישור  מתן השירותיםמועד תחילת למנוע ממנו את  רשאית

 כנדרש. החתום

אי במקרה של מובהר בזה, כי  ( לעיל,8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף יד' ) .8

לעיל, תהייה  7כאמור בסעיף , נספח אישור ביטוחי הספק )נספח ב'(המצאת 

לראות בספק כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו  תרשאי המזמינה

 של הספק במכרז.

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  .9

, המהווים אישור והצהרת המציע אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים 

כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 הביטוחיים הנדרשים.
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 ערבות בנקאית .05

ראשי תיבות וחותמת המציע הגיש מלאה, מפורטת חתומה ביש ל הצעהאת ה .א

₪,  01,111 כל עמוד ועמוד בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית בסך שלבתחתית 

מכרז למסמכי ה ה'כנספח בנוסח המצ"ב   10.00.4102 ליוםעד בתוקף אשר תהא 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 י הצמדה מסוג כלשהו.האמורה לא תכלול סעיף הצמדה ו/או תנאהערבות  .ב

 ניתנה וטרם המזמין לידי הוגשה שזו לאחר מהצעתו בו יחזור והמציע במידה .ג

 . לטובתו הבנקאית הערבות את לחלט רשאי המזמין יהא – הזכייה הודעת

 רשאי הנ׳׳ל למועד מעבר יתמשכו הזוכה ההצעה וקביעת המכרז שהליכי ככל  .ד

 אי. לדרישה בהתאם אותה אריךי והמציע בהתאם הערבות הארכת לדרוש המזמין

 כל על מוותר והמציע המזמין ע״י הערבות לחילוט עילה יהווה זו דרישה מילוי

 .המזמין כנגד טענה

 

 הבהרות הליך .02

כל מציע נדרש ללמוד ולבדוק את תנאיה של הזמנה זו על כל מסמכיה, נספחיה,  .א

 המפרט ושאר מסמכי החוזה.

רשאי כל אדם לפנות  04:11בשעה  48.18.4102החל מיום פרסום המכרז ועד ליום  .ב

ולהעלות כל בקשה  inbale@jce.ac.ilלמזמין  בכתב  בלבד באמצעות דואר אלקטרוני 

להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא קבלת 

 .14-2588104הפנייה בטלפון שמספרו: 

תובת וטלפון ליצירת קשר עימו, מס' על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז, שמו, כ .ג

 פקס, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת.

מציע שלא יפנה באופן האמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות,  .ד

 סתירות או אי התאמות במסמכי ההזמנה. 

רק תשובות, הבהרות או החלטות שיישלחו בכתב על ידי המזמין או מי שהמזמין  .ה

ו לכך, יחייבו את המזמין. הודעה או תשובה שלא תינתן בכתב כאמור, לא הסמיך אות

 תיצור כל מניעות, השתק או ויתור כלפי המזמין ולא תחייב אותו. 

 .  באותו יום 04:11שעה ה הֹ ֹ ֹ ֹ ֹהמזמין אינו מתחייב לענות לפניות שיתקבלו אצלו לאחר  .ו

יהוו חלק בלתי נפרד , שימסרו, כאמור לעיל, בכתב בלבדשאלות ותשובות ההבהרה  .ז

 ממסמכי המכרז. 
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 נותן השירותים אמות מידה לבחירת  .07

 :כדלקמן הינן, הזוכה המציע לבחירת המידה אמות

  01%גובה הצעת מחיר =  .א

 

בשלב זה תיבדק איכות ההצעות של המציעים השונים . 21%איכות המציע וההצעה =  .ב

רטים, אישורים נוספים, שעברו לשלב זה. המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לבקש פ

המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר פרטים בנוגע 

 למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידו אצל צדדים שלישיים.

 איכות כל רכיב בהצעות לכל אחד מהמציעים, לפי החלוקה לרכיבים הבאים:ניקוד 

 

היה רשאית להתקשר עם ממליצים המכללה ת .אחריםחוות דעת לקוחות  - 51%

וכן עם ממליצים נוספים )ואפילו פרטיהם לא  נספח ב'שהמציעים ציינו על גבי 

 נרשמו על גבי נספח ב'(.

 

שירותי  4103-ו 4104, 4100מציע שסיפק במהלך השנים  -פעילותההיקף  - %.

שר )ה( לעיל( בהיקף הגבוה ביותר )כא04השגחה בבחינות )בהתאם להגדרה בסעיף 

יינתן מלוא הניקוד בתת יבחנו סך שעות שירותי השגחה הכוללות לשנים הנ"ל( 

 סעיף זה, ויתר המציעים ידורגו יחסית אליו.

 

 משגיחים 71לפחות עם  בעיר ירושלים פעילסניף ינתנו למציע אשר ברשותו  - 2%

יצהיר על כך על המציע  . לצורך הוכחת האמור, נכון למועד הגשת ההצעהפעילים

וד לפי ניקלא יקבל  . מציע שאין ברשותו סניף בעיר ירושליםבי נספח ב' להזמנהג

 רכיב זה.תת 

 

 

 הזוכה ההצעה בחירת אופן .08

 הליכי המכרזים וועדת תקיים מהמציעים אחד כל של המשוקלל הציון וקביעת בחינת לצורך

 :להלן כמפורט ומיון בדיקה

 במכרז להשתתפות הסף יבתנא עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן, ראשית .א

 .הסף בתנאי עומדים  שאינם מציעים ותפסול

 ההצעה בחינת של להליך יעברו, הסף בתנאי ועומדות כשירות שיימצאו הצעות .ב

 איכות ניקוד וקביעת האיכות בדיקת לשלב יועברו, המציעים סך מבין. הכספית

 ציעיםהמ קבוצת: "להלן) ביותר הזולות ההצעות 2 הפחות לכל להלן כמפורט
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 יותר להעביר הבלעדי דעתה שיקול פי על להחליט רשאית מכרזים ועדת"(. הראשונית

 .מציעים 2-מ

, הראשונית המציעים קבוצת על הנמנות ההצעות של האיכות ניקוד קביעת לצורך .ג

 .לעיל( ב)02 בסעיף כמפורט המידה אמות את המזמין בחשבון יביא

 45 מקסימום מתוך, נקודות 41 -מ יפחת שלה האיכות רכיב ניקוד אשר הצעה .ד

. תפסל -"( המזערי האיכות ניקוד: "להלן, )לעיל( ב)02 בסעיף כמפורט הנקודות

 המכללה תהיה, הראשונית המציעים מקבוצת מציעים או מציע שיפסל במקרה

 הצעתו אשר אחר במציע שיפסל מציע כל להחליף, הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית

 נכללו ולא הסף בתנאי עמדו אשר המציעים מבין תרביו המטיבה היא הכספית

 .הראשונית המציעים בקבוצת

 ההצעה שקלול לשלב יעברו המזערי האיכות ניקוד סף את תעבור שהצעתם מציעים .ה

 . להלן כמפורט"( הסופית המציעים קבוצת: "להלן) האיכות ניקוד עם יחד הכספית

 המציעים קבוצת על הנמנים המציעים מבין מי של ביותר הנמוכה הכספית ההצעה .ו

 אליה יחסי באופן ידורגו ההצעות ויתר המחיר בסעיף הניקוד מלוא את תקבל הסופי

 . המחיר בסעיף

, הסופית המציעים קבוצת על הנמנים המציעים את המכרזים ועדת תדרג, הסופי בשלב .ז

  ושמשקל) איכות וניקוד( 75% על יעמוד שמשקלו) המחיר ניקוד של משוקלל ציון לפי

 (. 45% יעמוד

 של בסיכום הנקודות מירב את תקבל אשר ההצעה על להכריז רשאית מכרזים ועדת .ח

 הצעה כל לבחור שלא להחליט או זוכה כהצעה המחיר הצעת וניקוד האיכות ניקוד

 . שלהלן 09 בסעיף כמפורט מ"מו לערוך או המכרז ולבטל שהיא

 לחתימת עד וכמחייבת קפהכת הצעתו תיחשב, זכייתו על למציע נההמזמי ההודיע .ט

 .בכלל ועד עימו ההסכם על נההמזמי

 ידי על הצדדים בין הסכם נחתם לא עוד כל המזמינה את תחייב לא שתיבחר הצעה כל .י

 .המזמינה אצל המקובלים לנהלים בהתאם חתימה זכות בעלי

 או חדש מכרז לפרסם או זה מכרז לבטל תרשאי המזמינה כי יובהר ספק הסר למען .יא

 .כלשהו גורם עם בהסכם שרלהתק לא

 

 ניהול משא ומתן .09
לאור מורכבות הפרויקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע  .א

 הנמנים מציעים 3 לפחות עםאת הזכות לנהל מו"מ  הלעצמ תשומר נההמזמי, הזוכה

 הציון בעלות הצעותיהם אשר, לעיל 07 בסעיף כמבואר, הסופית המציעים קבוצת על

 . ביותר הגבוה( איכות+  מחיר) שוקללהמ
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היה וינוהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות, במסגרתו יהיו  .ב

המציעים רשאים להגיש הצעות כספיות סופיות, במעטפות סגורות, ללא זיהוי שמי, 

לתוך תיבת המכרזים עד למועד שיקבע על ידי המכללה. ככל שלא תוגש הצעה סופית 

הצעתו  –למועד שייקבע על ידי המזמינה, תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע עד 

 הסופית.

לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד  .ג

 משא ומתן עם המציעים.

המזמינה תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של  .ד

שקלול ציון האיכות, תינתן החלטתה; המזמינה רשאית להחליט על המציעים, ולאחר 

בחירת ההצעה המיטיבה עמה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל 

 את המכרז.

 

 הגשת ההצעה .41

על גבי חוברת המכרז שנרכשה על , יש להגיש הצעה הכוללת את כל מסמכי ההזמנה .א

לרבות על החוזה , מכרזהמסמכי כלל על המציע יחתום על הצעתו ו. ידי המציע בלבד

המציע, בראשי תיבות, ובחתימה מלאה וחותמת עמוד ועמוד, כל בהמצורף להם, 

 מפרטבלרבות לכך )כגון חתימות מלאות בעמוד האחרון לחוזה(, מיועדים במקומות ה

בין היתר (. נספח א' למסמכי ההזמנהכמצורף ) לאספקת שירותי השגחה בבחינות

ת המציע תשובות הבהרה, ככל שנשלחו, כשמסמכים אלו חתומים על ידי יצורפו להצע

 המציע בהתאם לאמור בסעיף זה.

ההצעה תיחתם בידי הגורמים המוסמכים לחתום בשם התאגיד. חתימת המציע  .ב

 תאושר על ידי עו"ד/רו"ח. 

"הצעה שעליה יצוין במעטפה סגורה   //:50 בשעה 2/50../../ הצעה תוגש עד ליוםה .ג

את ההצעה, על כל מסמכיה,  זיהוי חיצוני. ללא "ת שירותי השגחה בבחינותלאספק

במשרדי קומת המנהלה של המזמין, להכניס לתיבת הגשת ההצעות אשר נמצאת יש 

 , רמת בית הכרם, ירושלים.42ברח' יעקב שרייבום 

לא , הממסמך ממסמכי ההזמנכל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות  .ד

וזאת  ,וללת אותםלהתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכ תרשאי נהתתקבל והמזמי

 .נההבלעדי של המזמי על פי שיקול דעתה

במידה והמציע יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  91ההצעה תהיה תקפה למשך  .ה

לחלט את  תרשאי תהיה המזמינה -  הצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינהיחזור בו מ

  .ההערבות הבנקאית לטובת
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 ותמורה מחיר .40

סך התמורה שהמציע  את על כלל רכיבי המפרט, כולל, יציע המציע המחיר שאותו .א

מהמציע  שיידרשו ו/או הפעולותו/או העלויות ההוצאות  מבקש לקבל, לרבות כל

ביטוח, רישיונות,  בגין מתן השירותים, הוצאות, להזמנה זו ולחוזה המצ"ב לה בהתאם

 מס כל ו/או הפרשות סוציאליות לעובדים וכןות נסיעה, , הוצאאישורים, היתרים, שכר

הצמדת התמורה תהיה בהתאם למפורט בהסכם  .מ"לא כולל מע, עקיף או ישיר

 המצ"ב כמסמך ג' בסעיף התמורה.

 המצורף בחוזה למפורט בהתאם תשולם הצעתו תזכה במכרזשספק ל התמורה .ב

 למסמכי המכרז.

במסמך "הצעת הספק" המצ"ב ופיע על המציע להגיש הצעתו הכספית בהתאם למ .ג

 .למסמכי המכרז

 

 לאחר הזכייה .44

למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד  ה ועדת המכרזיםהודיע .א

 עימו ועד בכלל. חוזהעל ה נהלחתימת המזמי

חוזה שנחתם ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח ה .ב

 ספחיו., לרבות בנצעתועל ידו במועד הגשת ה

 ההתקשרות שייחתם.חוזה המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מ מסמכי .ג

 7-הבאים, תוך לא יאוחר מ את המסמכים נהלמזמי להמציא יהיה במכרז הזוכה על .ד

 :ימים ממועד מתן ההודעה על הזכיה

בנוסח  ,₪ 31,111 בסך של "( ערבות ביצוע)"למתן השירותים במועדם  ערבות (0

 במועד המחירים לצרכן הידוע למדד שתהיה צמודה לחוזה, כנספח א'המצ"ב 

ועד תום תקופת קבלת הודעת הזכיה  תקפה מיום ותהא, החוזה על החתימה

 .ההתקשרות לפי החוזה, לרבות תקופת האופציה

ביטוח חתום על ידי המבטח )נוסח מקורי(, בנוסח המצ"ב עריכת קיום  אישור (4

 .לחוזה 'בכנספח 

אחד מהמקרים הבאים תהיה רשאית המזמינה לחלט את הערבות הבנקאית בכל  .ה

שצורפה להצעתו של המציע הזוכה ולבטל את זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכל 

 סעד אחר שבידי המזמינה על פי כל דין:

אישור קיום ביטוח )נוסח מקורי, חתום היה והזוכה לא צירף ערבות חתומה או  (0

 ;חוזהקוב לעיל וכנדרש בע"י המבטח( במועד הנ



 

 חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמת:__________________                     תאריך:___________________       

                                    

 

02  

 

המציע )כגון מידע ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו  על מידע קיבל המזמין (4

 לפני בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר עמו(, ההצעה, או

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה

 פי העבודות על לביצוע במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים (3

 לוחות הזמנים שנדרשו.

וזאת , זמנה טרם תסתיים במכרז הזוכה המזמינה לבין שבין החוזית ההתקשרות אם .ו

 '(,וכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול, וביטולו החוזה הפרת, כגון) שהיא סיבה מכל

 בתור. הכשיר הבא במציע תחתיו לבחור( חייבת לא אך) רשאית המזמינה  תהיה

 של מציעים ערבויותיהם את הברשות להחזיק הזכות את הלעצמ תשומר נההמזמי .ז

 ייווצר צורך שבו למקרה וזאת, המכרז הליכי סיום ימים לאחר 91 במכרז זכו שלא

 .מציע של זכייתו ביטול עקב במכרז כזוכהאחר  מציע על להכריז

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את הזוכה השני  .ח

 בהתאמה לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש וכיו"ב.והשלישי 

לעשות כן מתחייב הזוכה השני או הזוכה השלישי בהתאמה  נהחליט המזמיתבמידה ו .ט

המצ"ב כמסמך צרף ערבות ביצוע ואישור קיום הביטוחים הנדרשים בהתאם לחוזה ל

 ם ממועד ההודעה על כך.מיי 7תוך ב ג' וזאת

מלוא את  נהמזמיבאחריות כוללת לספק ל מציע אשר הצעתו תזכה במכרז יישא .י

מעת לעת,  נהבמפרט, במועדים ובזמנים שיקבעו ע"י המזמיכאמור  שירותי ההשגחה

 , לרבות ההארכות.במהלך כל תקופת ההתקשרות

 

 המכרז במסמכי עיון .43

המכרזים  ועדת בפרוטוקול לעיין שהשתתף במכרז למציע תאפשר המכרזים ועדת .א

( ו) 38 בתקנה לקבוע , בהתאם₪ 511בסך של  ורת תשלוםתמ הזוכה, ההצעה ובמסמכי

 .4101 – תש"ע ,המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( חובת לתקנות

– להלן) עסקיים סודות או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .ב

 ורשבמפ יציין, אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו(, סודיים חלקים

 ההצעה שבטופס החלקים הסודיים את יסמן, הסודיים החלקים מהם ההצעה בטופס

 הפרדה ההצעה אלה מכלל חלקים יפריד האפשר ובמידת, משמעי-וחד ברור באופן

וזאת בהתאם  עסקי סוד או מסחרי סוד יהוו פרטי ההצעה הכספית הזוכה לא .פיזית

 .לדיני המכרזים ולהלכה הפסוקה

בהצעה ייחשבו   שאותם חלקים לכך הסכמה מהווה כסודיים עהבהצ חלקים סימון .ג

זכות  על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם כסודיים גם

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון
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מתן זכות עיון  וההכרעה הסופית בדבר הדעת שיקול למען הסר ספק, מובהר בזאת כי .ד

 את בכך מביע במכרז שבחר להשתתף מציע. המכרזים ועדת של ינולמציעים והיקפה ה

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו

 

 

 

 סמכויות ועדת המכרזים .42

 המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה בחירת ההצעה בדבר ההחלטה .א

 .נהאצל המזמי המוסמכת

-בעל בכתב או הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .ב

את  לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או כולה, להצעה פה

 בלתי חלק יהוו ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן-בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו

 .ההצעה נפרד מן

 או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לועדת .ג

 המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז מפורטותה לדרישות אישורים המתייחסים

 .המכרז בתנאי

 שנפלו פגם או טעות של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת .ד

 בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם וזאת, על הפגם או הטעות או להבליג בהצעה

 .בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין  המציעים בין

 שמניתוח הצעה או לב-תום חסרת או תכסיסנית ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה .ה

 כלכליים דניםמא על מבוססת שאינה הצעה הפסדית או בהצעה מדובר כי עולה שלה

  .ומוצקים ברורים

 או להתעלם מהסייג או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת .ו

 .מהתנאי

להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף ועדת המכרזים רשאית שלא  .ז

 מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .ח

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

ם את היקף המכרז ו/או לשנותו ו/או לפצלו ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצ .ט

בין מספר מציעים ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, 

נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי  נהגש לא תחייב את המזמיכל הצעה שתו .י

 . נהזכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמי
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  המכרז ביטול .45

המזמינה , דין י"עפ המכרז הליך את לבטל רשאית המזמינה בו אחר מקרה לכל בנוסף 

 : כאשר, המכרז הליך את לבטל הזכות את לעצמה  שומרת

ועומדות בציון האיכות המזערי  הסף תנאי כל על עונות פחות או עותהצ שתי רק .א

 . כמפורט במכרז

 בבחירת או, בניהולו, במסמכיו, המכרז בהליך פגם שהתקיים מצאה וועדת מכרזים .ב

 . הזוכה ההצעה

 או/ו ההבהרה שאלות לאור או/ו המכרז מסמכי פרסום לאחר, לוועדת מכרזים התברר .ג

 המפורטות בדרישות או מהותית במפרט טעות השנפל, ההצעות פתיחת לאחר

 או, המכרז הליך ממסמכי או מהמפרט מהותיים נתונים שהושמטו או, במסמכים

 . חלקיים או, שגויים נתונים בוססו על שאלה

, וועדת מכרזים לדעת, המצדיק באופן, המזמינה צרכי השתנו או, בנסיבות שינוי חל .ד

 . המכרז את ביטול

 באופן פעלו או, מחירים או הצעות תאמו, חלקם או שהמציעים חלהני סביר בסיס יש .ה

 . המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל המהווה

 החשב שעורך מרכזי במכרז להשתתף על מנת המכרז רשאית לבטל את וועדת מכרזים .ו

 .המדינה של מרכזית רשות כל או/ו באוצר הכללי

 למציע פיצוי כל מתשלום פטורה המזמינה תהיה, לעיל המפורטות סיבותבנ כי מובהר  .ז

המשתתף  שהוציא ההוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז לביטול בקשר כלשהו

 אובדן או/ו והגשת הצעתו השתתפות במכרז ו/או הכנת לצורך המציע או/ו במכרז

 .צפויים או/ו עתידיים רווחים

 

 הצעות מרובות או משותפות .42

ציע יגיש הצעה אחת בלבד. המזמין לא יתחשב בהצעות שונות של אותו מציע אשר המ

הוגשו בשמות שונים. כמו כן, לא תותר הגשת הצעות משותפות למשפר מציעים ו/או 

 תאגידים.

 

 סבירות  בלתי הצעות .47

סוטה בשיעור ניכר מאומדן  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא רשאי המזמין יהיה

 המזמין או של הפנימי באומדן שנקבע רות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחירשווי ההתקש

 שנראה מהמחיר או קודמות, בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמין שהוצע מהמחיר

 שהוצע. מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן כמחיר למזמין
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 והחוזה המכרז בין היררכיה .48

יש . המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, נספחיו על, זה למכרז המצורף החוזה .א

את  זה המשלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף החוזה ואת המכרז את לראות

 .זה

שני  בין ליישב מאמץ יעשה החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .ב

 .הנוסחים

 .החוזה נוסח יגבר החוזה, נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות .ג

 

 שונות .49

 זו והכרעה שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מחויבת אינה המזמינה .א

 המזמינה. של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול נתונה

 תיקונים או שיפורים, לשינויים הזוכה הספק עם בדברים לבוא רשאית המזמינה .ב

 .בהצעתו

 ב"המצ ההסכם על שחתמה חרלא רק הזוכה כלפי שהתחייהב כמי תחשב המזמינה .ג

 אמירה או/ו מסמך כל. בלבד ידם ועל, בה החתימה מורשי ידי על' ג כמסמך זה למכרז

 .כלשהו באופן יחייבוה לא -המזמינה אצל כלשהו אדם או/ו גוף של אחרת החלטה או/ו

 המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .ד

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם, זכר בלשון

 המשפט לבית נתונה לו המצורף והחוזה זה מכרז לגבי המקומית השיפוט סמכות .ה

 .בירושלים המוסמך

 

 

 בכבוד רב,

 ירושליםקדמית להנדסה עזריאלי מכללה א                                                                 
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  אישור המציע

 לאספקת שירותי השגחה בבחינותעות הזמנה להציע הצ

 

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור 

 בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.

 :5מורשה חתימה 

 __.שם:______________

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 אישור רו"ח0עו"ד

 המציע כי מאשר, זה בהסכם כהגדרתו המציע של ח"רו/ד"כעו המשמש___________,  מ"הח אני

 לצורך שלה החתימה מורשי וכי נגדו נכסים כונס צו הופעל לא או/ו פירוק בהליכי נמצא אינו

 נושא___________ -ו.______________ז.ת נושא____________ הם זו הצעה על חתימה

 בהתאם כן לעשות ם/רשאי הם/והוא זו הצעה על בפניי חתמו ל"הנ וכי.____________, ז.ת

 אושרה ואשר כדין המציע שקיבל תוקף בת להחלטה בהתאם או/ו המציע של ההתאגדות סמכילמ

 .כדין

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח
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 שירותיםמפרט  -נספח א' 

 תיאור מתן השירותים .5

 מכללה אקדמית להנדסה ירושליםעזריאלי, בארגון השגחה ופקוח על הבחינות המתקיימות  .א

עם  החל ממועד החתימה על ההסכם ע"י הצדדים חודשים 32)להלן: "המכללה"( לתקופה של 

חודשים כל  04אופציה של המכללה להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות של 

 אחת.

שעות  04,111-היקף השירותים השנתי הצפוי בכלנוחות המציעים המזמינה מעריכה את  .ב

 שאין בו כדי לחייב את המכללה. באומדן בלבדהשגחה לשנה קלנדרית. יובהר כי המדובר 

לתשומת לב המציעים, היקף מתן השירותים ישתנה במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם  .ג

לצורכי המכללה, ובין היתר בהתאם ללו"ז הבחינות האקדמי. לנוחות המציעים מצ"ב 

 י לשנה"ל התשע"ה.להסכם לו"ז הבחינות האקדמ

 

  נותן השירותיםהצהרות והתחייבות  .2

מצהיר כי הוא בעל הידע, הכלים, הניסיון וכוח האדם הדרוש לצורך הפעלת נותן השירותים  .א

 מערך ההשגחה כנדרש על פי הסכם זה.

אשר יעמוד  באופן קבועמתחייב להעסיק מול המכללה גורם מקצועי מוסמך נותן השירותים  .ב

 . )"נציג נותן השירותים"( ורמים הרלוונטיים במכללהעם הג בקשר שוטף

מצהיר ומתחייב כי כוח האדם שישמש מטעמו במערך ההשגחה על הבחינות נותן השירותים  .ג

 במכללה יעמוד בתנאים המינימאליים הבאים:

  שנות לימוד, לכל הפחות 04בעל /ת השכלה של 

  על בוריהדובר/ת עברית 

 בעל/ת יכולת הבעה בע"פ ובכתב 

 וריינטציה בינאישיתא 

 נעים/ת הליכות 

 אסרטיבי/ת 

 .ללא עבר פלילי 

  31מעל גיל  

מצהיר ומתחייב כי קיבל ו/או יקבל מכל אחד מהעובדים אשר עתידים נותן השירותים  .ד

לשמש כמשגיחים במכללה הצהרה בדבר היקף השכלתם ועל כי אין להם עבר פלילי וכי הם 

 חר כל רישום פלילי שייעשה בעניינם. מיד לא לנותן השירותיםמתחייבים לדווח 

להחתים את עובדיו על ההתחייבות על פיה הם מתחייבים נותן השירותים כמו כן מתחייב  .ה

לדווח לאחראי ההשגחה באופן מיידי על כל מקרה בו מי מהנבחנים בכיתת הבחינה מוכר 

 להם באופן אישי ומתחייבים להימנע מהשגחה על אותה כיתה.
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צהיר כי ידוע לו כי המכללה רואה את הנושא של טוהר הבחינות כמטרה מנותן השירותים  .ו

בעלת חשיבות עליונה ולפיכך מצהיר כי הוא יטמיע בקרב עובדיו נוהלי עבודה שמטרתם 

 להבטיח את שמירת טוהר הבחינה.

משגיחים  01משגיח נוסף עבור כל ובאחריותו מתחייב להקצות על חשבונו נותן השירותים  .ז

המשגיח הנוסף הנ"ל נדרש להישאר מובהר בזאת כי  לה /מתחם הבחינות.בתחומי המכל

בתחומי המכללה/ מתחם הבחינות לכל הפחות למשך חצי שעה מתחילת מועד מתן 

הוא יהיה רשאי  דויל במידה ולא יהיה צורך במתן השירותים עהשירותים בכל מועד בחינות. 

 שובץ בפועל במועד הבחינות אליו יגיעהמשגיח הנוסף כנ"ל, ילעזוב מתחם המכללה. במידה ו

 ישולם לנותן השירותים תמורה בגין שעות ההשגחה שיבוצעו על ידו.

או של המכללה )להלן "מדור בחינות"( להנחיותיו של מדור בחינות פעלו בהתאם המשגיחים י .ח

גורם מטעמו. הוראותיו של מדור בחינות או גורם מטעמו, יגברו על כל הוראה אחרת שניתנה 

 למשגיח ו/או על הנהלים שהועברו לעיונו.

מתחייב שלא לעשות, הוא או מי מטעמו, כל שימוש במידע ו/או מסמך נותן השירותים  .ט

נותן שהגיעו לרשותו במהלך ביצוע התחייבויותיו שעל פי הסכם זה, אלא לצורך ביצוען. 

ו/או  שלא להוציא מתחום המכללה כל מסמךבשמו ובשם מי מטעמו מתחייב השירותים 

 כיוצ"ב מידע שהגיע לידו כאמור. כל ו מדיה מגנטית תקליטור ו/או

משגיח או כל בעל תפקיד אחר אשר ידווח עליו כי שיתף פעולה עם הנבחנים, סייע להם,  .י

העביר חומר ומידע בין תלמידים, או העלים עין מאי קיום טוהר הבחינה המתרחש בחדר 

. עדותו של במכללה בעל תפקיד אחר בהשגחההבחינה, יפסל מלהמשיך לשמש כמשגיח או כ

 תהיה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה. לענין סעיף זה נציג המכללה 

מצהיר בזה כי ידוע לו שתוקפו של הסכם זה מותנה בקיום ניהול ספרים נותן השירותים  .יא

על ניהול ספרים כחוק, כאמור, תקף כחוק והוא מתחייב בזה להמציא למכללה אישור 

דא חידוש והמצאת אישור כנ"ל בכל מקרה שיפוג תוקפו של האישור המקורי, עד תום ולוו

אישור כנדרש, יבוטל נותן השירותים תקופת ההסכם וסיום כל התשלומים על פיו. לא ימציא 

 .ו/או פיצוי כלשהוא לא יהיה זכאי לכל תשלום על פיונותן השירותים וההסכם 

 

 ותיםלנותן השירנהלי עבודה בין המכללה  .3

, באמצעות נותן השירותיםלהמכללה תמסור בחינות, ב שירותי השגחהבהתקיים הצורך ב .א

 הזמנת עבודה )בנוסח המצ"ב כנספח ג' להסכם(דו"ח  ,או מי מטעם המכללה מדור בחינות

מתחייב להיות ערוך, מוכן ובעל כח האדם הנדרש לצורך ביצוע מערך נותן השירותים  .ב

 הבחינה הנדרש כאמור לעיל.

 מכללה רשאית לצמצם או להרחיב את היקף שעות ההשגחה בכל עת.ה .ג

שעות ההשגחה יחלו החל מחצי שעה לפני הבחינה ויסתיימו בתום הבחינה. שעות המשגיח  .ד

יהיה לנותן השירותים התשלום  שעות 8.5-שעות ביום. במידה ויחרגו מ 8.5לא יעלו על סה"כ 
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, ובלבד עבור כל שעה נוספת 051%ו עבור השעתיים הראשונות  פי השירותמתערי 045%

.  מובהר כי עבור השגחה על בחינות בימי ששעות העבודה ביום לא יחרגו מהוראות כל דין

 .פי השירותלם כל תוספת מעבר לתעריושישי לא תש

ו/או מי מטעמו אינו פועל בהתאם להסכם, ו/או לנוהלי העבודה של נותן השירותים ובמידה  .ה

חייב לשלם קנס בהתאם לטבלה ההפרות והקנסות המצורפת רותים נותן השיהמכללה, יהיה 

. חיוב הקנס יקבע ע"י נציג בהסכםלהסכם זה כנספח ד'. הקנס יקוזז מהתמורה המפורטת 

 המכללה בהתאם להסכם זה. 

 אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.נותן השירותים  .ו

 

 הפעילות היקף .0

 רטים במכרז זה נכונים למועד פרסום המכרז.כל הנתונים והכמויות המפו .א

 ערב.האחר הצהריים ו ,בשעות הצהריים, הבחינות נערכות בשעות הבוקר .ב

 .07:11, 02:11, 18:31בשעות הבאות:  , בדרך כלל,שעות ההתחלה של בחינות עשויות להיות .ג

ו/או  המזמין רשאי לקבוע מועדים נוספים ושעות בחינה בהיקפים שונים ובמתכונות שונות, .ד

 להרחיב מועדים קיימים ו/או לצמצם מועדים הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 לבצע את כל הפעילות הנדרשת בכל מתכונת שתוגדר על ידי המזמין.נותן השירותים על  .ה

לקחת בחשבון כי אין לשבץ משגיחים שיימצאו בניגוד עניינים כגון: נותן השירותים על  .ו

ת עם אנשים שנבחנים, מקום מגורים/ישוב, מרצים במכללה קרובי משפחה של נבחנים, הכרו

 וכו'.

המכללה רשאית לדרוש בכל עת הפסקת עבודתו של כל בעל תפקיד במסגרת מכרז זה, על פי  .ז

 . השיקול דעת

 

 הכשרה והסמכה המשגיחים  .1

, ע"י נציג המזמין  תחילת עבודתם במסגרת מתן השירותיםהמשגיחים יעברו הכשרה לפני  .א

 .באתר המכללההמכללה  ול דעתולפי שיק

 שעתיים.  -כ :משך ההכשרה .ב

 כשבוע מראש על מועדי ההדרכות, משכן ומיקומן.נותן השירותים להמזמין יודיע  .ג

 .ההכשרה תתקיים במתחם המכללה .ד

 

דין )בין כל על פי בגין שעות הכשרתם  וובדיעלשלם לכל נותן השירותים מובהר בזה כי על  .ה

 ין אם לאו(.אם הם הועסקו לאחר מכן וב

מובהר בזאת כי המכללה שומרת לעצמה את זכותה לסרב לקבל שירותים על ידי מי מעובדי  .ו

עובד ו/או כל מי שפועל במסגרת מתן ו/או לדרוש הפסקת עבודתי של עובד  נותן השירותים
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, אפילו אותו אדם עבר הכשרה כאמור לעיל. נותן השירותיםהשירותים הניתנים על ידי 

נותן , מתחייב נותן השירותיםלה שלא לקבל השירותים ע"י מי מטעם משתדרוש המכל

 לפעול בהתאם ולאלתר, באחריותו ועל חשבונו. השירותים

 

 משגיחים כוננים .0

לשבץ משגיחים כוננים, בהיקף אשר יבטיח מתן מלוא השרות לכל מועד נותן השירותים על  .א

ילוי מקומם של החסרים. על בחינה במטרה למנוע אפשרות של חוסר משגיחים, לאפשר את מ

 צורך דחוף ועל חשבונו. לדאוג להסעתם במקרה שלנותן השירותים 

, המכללה תשלם בהתאם לתעריף שעת עבודת השגחה להשגחה על בחינה אם הופעלו כוננים .ב

 ועפ"י הכללים התקניים שנקבעו במכרז זה.

. העלות חליפים(המכללה לא תשלם על החזקת הכוננים )אם לא עבדו בפועל כמשגיחים מ .ג

  נותן השירותים.הנ"ל תחול במלואה על 

 

 

 

 

========================================================= 

 נותן השירותיםחתימה וחותמת    תאריך    נותן השירותיםשם 
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 נסיון המציע  -נספח ב'

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ,                                ת.ז. / ח.פ  ,                            אני החתום מטה  

 מצהיר בכתב כדלקמן: ,את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

לקוחות שונים )ובלבד שמדובר  3ניסיון מוכח של אספקת שירותי השגחה בבחינות אצל בעל המציע  .0

)במהלך השנים  לפחותרצופות שנים  3ט(, למשך במשרד החינוך, במוסדות להשכלה גבוהה או במה"

אספקת שירותי ש"ח לכל לקוח.  051,111עבור כל לקוח, בהיקף שנתי של לפחות  (4103-ו 4104, 4100

לעניין זה משמעו ניהול מערך השגחה לרבות שינוע שאלוני בחינות, גיוס, הדרכה  השגחה בבחינות

לנוסח זה ימלא המציע מסמך נסיון המציע בהתאם והפעלת משגיחים. לצורך הוכחת האמור בתנאי 

 להזמנה זו.  המצ"ב כנספח ב'

 ניסיונו את ,בכתב קריא וברור, בטבלה שלהלן על המציע לפרטלעיל,  0להוכחת האמור בסעיף  .4

, כמו גם פירוט אודות בשלוש השנים האחרונות, שלושה לקוחות לפחותעבור  באספקת שירותי השגחה

 .להם נתן שירותים אלו  ,בחברהים והממליצהחברה  פרטי

הלקוחות שלהם סיפק  3לקוחות, עליו לפרט את  3-רותים כאמור ליותר מיאם המציע סיפק ש .3

 . בהיקף השעתי הנרחב ביותרשירותים 

2.  

תאור  מערך  שם הלקוח

 ההשגחה

היקף 

תמורה 

 שנתי 

היקף   

שעות 

השגחה 

שנתיות 

 בפועל

מספר 

המשגיחים 

בכל שנה 

אשר שימשו 

ן למת

 השירותים

 מועד

ת תחיל

ההתקשרות 

 םסיו מועד

 ההתקשרות

שם איש 

קשר0 

בחברה 

ותפקידו, 

שם ממליץ 

 ותפקידו

טל 

; נייד0משרד

פקס'; 

EMail 
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נכון למועד  בעיר ירושלים משגיחי בחינות פעילים 71לרשות המציע לפחות בנוסף, אני מצהיר בזאת כי  .5

, זמינים בכל עת לרשות המזמינה, אשר עומדים בדרישות שבמפרט השירותים וגילם צעההגשת הה

 , נכון ליום הגשת ההצעה.31אינו למטה מגיל 

 -(והשלם הנני מצהיר כי )נא לסמן הנכון .2

 שכתובתו: ____________________________ ברשות המציע סניף פעיל בירושלים. 

 ם.אין ברשות המציע סניף פעיל בירושלי 

סיפק המציע שירותי השגחה בבחינות בהיקף של ___________  4103הנני מצהיר כי במהלך שנת  .7

 שעות השגחה. 

 

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 אישור

     /  / , מאשר/ת בזאת, כי ביום_______ , מ.ר.________אני הח״מ, עו״ד

, ואחרי __________, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳ __________ מר/גב׳ הופיע בפני,

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

 

_____________ 

 "דחתימה וחותמת עו
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 י מחזור כספיפיננסאישור רו"ח על   –ג' נספח

 

 תאריך___________

 לכבוד

  עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(

 

 א.נ., ג.

  

  בחינותב ההזמנה להציע הצעות  לאספקת  שרותי השגחהנדון: 

 

"המציע"(  –)להלן  -אני הח"מ, ________________________, רואה החשבון של ______________

 -מת ופחלא  4103, 4104, 4100 כל אחת משלוש השניםי של המציע במאשר בזאת כי המחזור הכספ

  .לשנה₪  0,111,111

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 

              _________________                     _____________ 

  תאריך         רו"ח וחותמת חתימה    
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 מציעה תצהיר - ד'נספח 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ,                                ת.ז. / ח.פ  ,                             אני החתום מטה 

 מצהיר בכתב כדלקמן: ,את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 אני תושב ישראל. .0

כדין על גבי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום  .4

 הצעתנו, מסמכי המכרז ונספחיהם.

המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת  .3

 הסדר עם נושיו.

עובדי המציע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל  .2

 שיהיה בתוקף.

ידי המציע -ואות החוזה, לא יועסקו עלהריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נש .5

 עובדים זרים. 

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים  ,במציע "בעל זיקה"ו/או  או בעל שליטה בוו/המציע  .2

)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים  ציבוריים

קאות גופים חוק עס)להלן: "בעל זיקה"( )להלן: " ,0972 –זרים כדין(, התשל"ו 

, 0987-"(, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, השתמ"זציבוריים

ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות0980-התשנ"א

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

כמשמעותו בחוק עסקאות  ,במציע "בעל זיקה"ו/או  או בעל שליטה בוו/המציע בנוסף,  .7

לא הורשעו בעבירות שיש עמן קלון בשלוש השנים שקדמו להגשת  גופים ציבוריים

 הצעה זו. 

כמו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת  .8

לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי ישראל ביחס להעסקת עובדים, 

 הרחבה וחוקי המס, ולרבות החוקים הבאים: 

  ,0959-תשי"טהחוק שירות התעסוקה; 

  ,0950-תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה; 

  ,0972-תשל"והחוק דמי מחלה; 

  ,0951-תשי"אהחוק חופשה שנתית; 
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  ,0952-תשי"דהחוק עבודת נשים; 

 0925-תשכ"והולעובדת,  חוק שכר שווה לעובד; 

  ,0953-תשי"גהחוק עבודת הנוער; 

  ,0953-תשי"גהחוק החניכות; 

  )0950-תשי"אהחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה; 

  ,0958-תשי"חהחוק הגנת השכר; 

 0923-תשכ"גהטורין, יחוק פיצויי פ; 

  ,)0995-תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב; 

 0987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

 4114-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

 4100-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 
 

 

כל העובדים המועסקים על ידי במועד הגשת הצעה זו, למיטב ידיעתי בזאת כי  אני מצהיר  .2

רמה שוחד ו/או מו/או  לא הורשעו בעבירות מיןהשגחה בבחינות המיועדים למתן שירותי 

 שקדמו להגשת הצעה זו.   בשלוש השנים ,ו/או גניבה

 

      

 חתימת המציע

 

 אישור

                     כי ביום ________, הופיע בפני  ,מאשרמ.ר. ____________,  ,עו"ד,אני הח"מ, ____________

ת וכי לומר את האמ וכי עלי וולאחר שהזהרתי אות המציהמורשה לחתום בשם  ,________ ת.ז.

 םדלעיל וחת והצהיר בפני על נכונות הצהרת - כן הצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש היהי

 עליה בפני.

 

 __________________                           

 עו"ד
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה –' הנספח 

 לכבוד

  עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(

 ("נהמי"המז)להלן: 

 

 א.ג.נ.,

 

 ________________________ערבות מס' הנדון: 

 

עפ"י בקשת_____________________ )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל 

ש"ח  )להלן: "סכום הקרן"(, בקשר לחוזה ביניכם  01,111סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של  

 בחינות.השגחה בלאספקת שירותי לבין המבקש 

 

ימים מעת קבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן, תוך  .0

הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה 

לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את 

 סכום הערבות מאת המבקש.

בכל מקום אחר, הינכם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם  למרות האמור .4

לפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך 

 סכום הערבות שנשלם לכם בגין ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

ם לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה מפעם אחת, תישאר ערבות זו מפעם לפע .3

במלוא תוקפה לגבי יתרת הקרן הבלתי ממומשת בצירוף הפרשי הצמדה כאמור 

 בערבות זו על כל תנאיה. 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים  .2

להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה 

 לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.במפורש ומראש על כל טענה 

מסר לנו עד יוכל דרישה מכם חייבת לה 5.55.2/50/ עד ליוםהערבות תהיה בתוקף  .5

 מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי. .2

 

 בכבוד רב,        

 ..... בנק...................        

 סניף......................        
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 פי כל דין-הצהרת המציע על תשלומי עובדים ועל הפרשות כספיות על –' ונספח 

 

 ____________לכבוד: 

 

________ )להלן: ____ברת______________________, שמספרה __ת חהצהר הנדון:
  .4103 תשנבמהלך ובגין פי כל דין -פיות עלהפרשות כס ביצועבדבר תשלום שכר ובדבר  )"התאגיד"

 
 מצהיר בזאת כי: התאגיד החתימה בשם  ההח"מ, מורש יאנ

, לכל עובדיו כמתחייב 4103בדצמבר  30התאגיד שילם בקביעות בשנה שהסתיימה ביום  .0

מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, וההסכמים הקיבוציים, במידה שחלים עליו, לרבות 

   נדרש לפי הוראות כל דין ו/או הסכם.תשלומים סוציאליים כ

לא פחות משכר  4103בדצמבר  30התאגיד שילם לעובדיו בשנה שהסתיימה ביום  .4

וכן ביצע את  ;0987-מינימום, כנדרש בהתאם להוראות חוק שכר המינימום, התשמ"ז

 .ו/או קרנות השתלמות ההפקדות הנדרשות לקרנות פנסיה ו/או קופות גמל

 ןמטה ה ותהמופיע ותהחתימ, נושא ת.ז. __________ו_____________: אנימצהיר כי  יהננ
 אמת.  זו יוכי תוכן הצהרת יחתימת

 
                 _____________________________________                    ____________ 

  תאריך                        החתימה         החתימת מורש                     חתימה     השם מורש
 

 
 אימות חתימה

 
אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני                      

______, המורשה לחתום ____________ת.ז. __מר'/ גב' ___________________________ 

לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו  התאגידבשם 

 הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. -בחוק אם לא יעשה כן 

___________________ 

 עו"ד                              

 



 

 חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמת:__________________                     תאריך:___________________       

                                    

 

28  

 

 לביצוע תשלומים המציע התחייבות -נספח ז'

 

 

___, מורשה החתימה מטעם אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. _________

למתן __________________ )להלן: "המציע"( מצהיר בזאת, כי אם תבחר הצעתנו במכרז 

את שכרם של ובמועד נשלם באופן שוטף  , אנוחה בבחינות בקמפוס המכללה בירושליםגהש שירותי

לפי כל דין,  ושחרור על הכספים המגיעים לעובדהנלוות העובדים, לרבות כל ההפרשות הסוציאליות 

לפי כל הסכם ו/או צו לרבות ו ,4100-ובכלל זה לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב

  הרחבה, ו/או נוהג בענף.

 

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן 

 הצהרתי זו, אמת. 

 

__________________     ________________________ 

 תאריך                                                                    שם המצהיר+ חתימה

 

 

  אימות חתימהאימות חתימה

                     אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני 

יע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי המורשה לחתום בשם המצ ,ת.ז. ________

הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם  -יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 עליה בפני.

 

_____________________  _____________________       __________________ 

 תאריך   חותמת וחתימה           שם 
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 הצעת הספק - סמך ב'מ
 לכבוד

 עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(

 א/ג.נ.,

 השגחה בבחינותשירותי  אספקת – 0פ'102/50/הזמנה להציע הצעות מס' הנדון: 

 

עזריאלי מכללה לאנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה  .0

 פומביאת הצעתנו המצ"ב במכרז "( נהי"המזמ –)להלן  )ע"ר( ירושליםאקדמית להנדסה 

 "המכרז"(.)להלן:  ירושליםבקמפוס המכללה ב השגחה בבחינות לאספקת שירותי

 

 פרטי המציע הינם כדלקמן: .4

  המציע שם

  תאגיד מספר

  (מיקוד כולל) מלאה כתובת

  החברה במשרדי טלפון' מס

  החברה ל"דוא כתובת

  החברה במשרדי פקס' מס

 

מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה הצעתנו זו  .3

 זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח(.

 אנו מצהירים בזה: .2

כי קראנו בעיון את נוסח המכרז, לרבות כל נספחיו, הבנו את כל האמור בהם ואנו  א.

התחייבות המוטלת מסכימים לאמור בהם ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל 

 עלינו על פי  המסמכים האמורים.

 כי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין הליך המיון  ומסמכיו. ב.

כי אנו עונים על כל הדרישות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז וכי קיימים  ג.

רט ל המסמכים אותם על מציע לצרף להצעתו כמפוכברשותנו וצורפו להצעתנו 

 להלן. 

לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק  תמתחייב נהכי מוסכם עלינו שאין המזמי . ד

ממנה או כל הצעה שהיא. למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

לבטל את המכרז ו/או שלא להזמין כל הזמנה לביצוע  הבגין החלטת נהמהמזמי

 עבודה לפי המכרז.
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הזכות לבטל את המכרז בכל עת ו/או הזכות  נהלמזמי –ל מבלי לגרוע מהאמור לעי . ה

המכרזים הצעה זוכה, שלא לבצע הזמנת עבודה כלשהי, גם אם נבחרה על ידי ועדת 

תחייב אך ורק הזמנת  נהחובה לנמק החלטתו זאת. את המזמי הולא תהיה עלי

 , אם ייחתם.היד-עבודה שתוצא לפי החוזה הסופי שייחתם על

להכניס בכל עת, שינויים במסמכי ההזמנה וכי  תרשאי נהנו שהמזמיכי מוסכם עלי . ו

ועל ידי הספק שייבחר,  נהרק המסמכים הסופיים, כפי שיחתמו על ידי המזמי

 נה.יחייבו את המזמי

: לא יועברו לעיון המציעים האחריםהבאים  מסמכיםהאנו מבקשים כי  . ז

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

וזאת מהנימוקים המפורטים להלן )ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס 

 לסעיף זה(:

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

על אף האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון  . ח

במסמכי המכרז לרבות במסמכי ההצעה הזוכה, נתון לועדת המכרזים של 

ה הפסוקה ולדיני בהתאם להלכבכל מקרה ידוע לנו ומוסכם עלינו כי . נההמזמי

כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא המכרזים, 

נבוא בכל דרישה ו0או טענה לועדת המכרזים בכל הקשור למתן זכות עיון 

 .למציעים אחרים בהצעתנו הכספית, ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה

קנה לנו זכות לשינוי כלשהו כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו, לא ת .ט

במחיר ו/או בלוחות הזמנים, ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות 

 עקב כך.  נהכלפי המזמי

 אנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים המפורטים ברשימת מסמכי המכרז, לרבות: .5

לסמן אם 
 צורף

 רשימת המסמכים שיש לצרף להצעה )חתומים(

לצורך אספקת השירותים המפורטים  נדרשים עפ"י דיןרישיונות אשר  

לאספקת שירותי למועד הגשת ההצעה הרישיונות יהיו תקפים  במכרז זה. 

 ההשגחה בבחינות.

לפיו המציע הינו, בעת הגשת ההצעה, גוף  תעודת התאגדות ואישור עו"ד 

משפטי מאוגד, הרשום בישראל על פי כל דין והמורשה ליתן השירותים 

 מכרז זה.נשוא 

, וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות אישור תקף בדבר ניהול ספרים 

 .0972 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, תשל"ו 
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השנים  בשלושהשגחת בחינות  באספקת שירותיניסיון קודם  רשימת 

ח כנספהמסומן  על גבי טופס לקוחות ,לשלושה לקוחות לפחות האחרונות,

כולל מספרי למסמכי המכרז, תוך פירוט שמות הלקוחות, אנשי הקשר, ב' 

 . היקפי פעילות )לפי שעות שנתיות(, ואופי מתן השרותים ,שלהם טלפון

כנספח  ה' בנוסח המצורף )ערבות הצעה(  ערבות בנקאית אוטונומית 

 .ההזמנהלמסמכי 

 -מי מטעמו  , ו/אותצהיר חתום בפני עו"ד על העדר הרשעה של המציע 

 למסמכי ההזמנה.' דכנספח חתום כדין, בנוסח המצורף 

לכל עובדיו כמתחייב מחוקי  4103כי שילם בקביעות בשנת  תצהיר המציע 

העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים 

החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום 

 כנספח ו'המצורף וציאליות כדין, בהתאם לנוסח כחוק והפרשות ס

 למסמכי המכרז.

על ביצוע תשלומים והפרשות סוציאליות לעובדים בשלוש  אישור רו"ח 

כנספח השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה, בנוסח המצורף 

 ז.למסמכי המכר ז'

 כנספחבנוסח המצורף להלן כאמור, על מחזור כספי שנתי אישור רו"ח  

 למסמכי ההזמנה. ג' 

 .חתומים על ידי המציע עותק מפרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה 

בהתאם לדרישות המצויות במפרט פירוט מספרי של מצבת כוח אדם פעיל,  

, המוכשר ומסוגל ליתן בירושליםבסניף המציע המצוי , וזמין השירותים

 למתן השירותים נשוא הזמנה זו נכון למועד הגשת ההצעה. 

 ששולמו על ידי המציע במשרדי המזמינה.  אישור תשלום דמי השתתפות 

 

 אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. .2

נשוא ההזמנה בהתאם לתנאי בבחינות הננו מתכבדים להגיש הצעתנו למתן שירותי ההשגחה  .7

 ם להלן.ההזמנה והסכם ההתקשרות בסכומים המופיעי

לאחר המועד האחרון ימים  91הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד  .8

 להגשת ההצעות.

 01משגיח נוסף עבור כל ועלות שיבוץ כוננים , הצעתנו כוללת עלויות בגין הכשרת משגיחים .9

 כמפורט במפרט השירותים המצ"ב כנספח א' להזמנה.)"משגיח נוסף"( משגיחים 
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 ההצעה: .01

  כדלקמן זו ההצעה מסמכי לדרישות בהתאם השירותים למתן מתחייבים הננו

 ( :הספק להצעת בנספח המפורט פ"ע)

  ₪____ ________ :בחינות למשגיח שעתי תעריף

 (.כחוק , אשר תשולםמ"מע תוספת כולל אינו זה סכום)

 
הוצאות, כל כוללת את כל הומראש  תומוסכמ הקבוע ההינאנו מתחייבים כי התמורה הנ"ל  .00

לרבות הכשרת משגיחים שיבוץ  ,המשגיחיםהתשומות, כל העלויות, בגין הוצאות העסקת 

ו/או רישיונות ו/או היתרים ואישורים ככל שיידרשו, ו/או  ,ועלות משגיח נוסף כוננים

, במישרין ו/או בעקיפין, ביטוחים, ו/או מסים ו/או הוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים

לבצע  ספקוכן כל פעולה אותה יידרש ה, לרבות תשלום עבור נסיעות, בביצוע השירותים

בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות  השתנתולא  במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים,

כן והיתרים רישוי, רישיונות, הוצאות תחבורה, ביטוח, הוצאות שכר, שינויים בומבלי לגרוע, 

וזאת למעט שינוי  ביצוען של כל יתר ההוראות המפורטות בחוזה ובנספחיו, במלואן ובמועדן

הצמדת התמורה  . חקיקתיים וכן בשל שינויים בהפרשות סוציאליותשינויים תמורה בשל 

 תהיה בהתאם למפורט בהסכם המצ"ב כמסמך ג' בסעיף התמורה.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 ______________ : חתימת המציע וחותמת

 : ______________ ____________ ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה           שם החותם               תפקיד החותם            

 אצל המציע          

 אישור עו"ד0רו"ח

חתמו  אני הח"מ עו"ד/רו"ח _________________ )מ.ר. ________( מאשר כי ביום _________

בפני על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה, ה"ה __________________________ ת.ז. 

____________________________, ת.ז.  -__________________ ו 

___________________ שהינם רשאים לחתום ולהתחייב בשמו של ___________________ 

ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין )המציע(, בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע 

 ואשר אושרה כדין וכי חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 ולראיה באתי על החתום

_________________ 

 רו"ח/עו"ד
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 חוזה למתן שירותי השגחה בבחינות  -מסמך ג'

 

 2/50 שנת _______________ לחודש ביום  בירושליםאשר נערך ונחתם 

 

  (רירושלים )ע"מכללה אקדמית להנדסה עזריאלי  ין: ב

 , ירושלים 42מרח' יעקב שרייבום  

 ("המכללה" :) להלן

 

 __________________________  לבין: 

  מרח' ______________________ 

 (  "נותן השירותיםאו " ו0או הספק" החברה" :) להלן

 

השגחה  לאספקת שירותיצעת הצעות הזמנה להה אל המכללה במסגרת תפנהחברה ו הואיל

 "(;ההזמנה)להלן: "בבחינות 

בחרה על , נמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, החברה מיום _______של ה הוהצעת והואיל 

 ;ידי המכללה

והחברה מצהירה כי הצעתה הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמה ולחייבה בהתאם  והואיל

תוקף שקיבלה החברה כדין ואשר אושרה  למסמכי היסוד שלה ובהתאם להחלטה בת

 כדין וכי חתימת הנ"ל מחייבת אותה לכל דבר ועניין;

השגחה בבחינות כמפורט במפרט השירותי מכללה את נת ליתן למעונייחברה וה והואיל

ההכשרה, הניסיון,  הבידי כי תומתחייב הומצהיר הסכם זהל 5כנספח המצורף 

, ההיתרים האדם חכורגונית והפיננסית, המיומנות, הידע המקצועי, היכולת הא

 מתן השירותים;הנדרשים לצורך והרישיונות 

והחברה מצהירה כי קראה בעיון את מסמכי ההזמנה, לרבות כל נספחיהם והמפרט  והואיל

פוס מ, בקוכי הבינה את כל האמור בהם והיא מוכנה ליתן את השירותים האמורים

, אשר אותם קראה והבינה היטב במועדים על פי תנאי חוזה זה ,בירושליםהמכללה 

 ובהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן;
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בקבלת  כללההמ נתיימעונוהצעתה של החברה,  חברה לעילת הוולאור הצהר והואיל

 ;בהתאם לתנאי הסכם זה , מעת לעת ולפי הצורך,חברההשירותים מאת ה

 

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא

 להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא .0

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד. .4

 בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא: .3

ו/או קמפוס המכללה  בהר  ירושליםרמת בית הכרם בב המכללה קמפוס  –" המכללה"

 .חוצבים בירושלים

ארגון השגחה ופקוח על הבחינות השגחה בבחינות לרבות  שירותי -"   השירותים"

 השירותים במפרטהמכללה כמפורט הנדרשים עבור  במועדים ובמקומות,

 עבודה. ובהזמנתלהסכם זה   0המצורף כנספח 

המורה  ,נציג המכללה ו/או מי מטעמהי "חתומה עהזמנה בכתב לחברה   -"הזמנת עבודה" 

 במועד מסוים בשעה מסוימת ת שרותי השגחהלאספקלחברה לדאוג 

 ;)בהתאם לנספח ג' להסכם זה( בהתאם לצרכי המכללה

/או מי שיקבע על ידי המכללה כנציגה ו____________________     - "נציג המכללה"

 .לחברהוהמוסמך לפעול מטעמה, מזמן לזמן, בהודעה בכתב שתינתן 

 מוסמכים.הו/או מי מטעמו ו/או מורשיו  לרבות נציג של הספק הספק""  ו0או "החברה"

 ההצעה יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים.ההזמנה ולמען הסר ספק, מסמכי  .2

 הינה כדלקמן: במקרה של סתירה,עדיפות בין המסמכים בכל השלבים, 

 החוזה )מסמך זה(  )א(

 (השירותים)מפרט  להסכם זה 0נספח   )ב(

 המכרז )ג(

 השירותים .5

את  בצעבזה ל תומתחייב העל עצמ תמקבל חברהוה חברההמכללה מוסרת בזה ל 5.0

 .על נספחיו הסכם זהבכמפורט כהגדרתם לעיל והשירותים 

לספק את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות, בחריצות  תמתחייב חברהה 5.4

  מכללה.העל ידי המכללה, והכל לשביעות רצונה המלאה של מועדים הנדרשים וב

ולא  הובאמצעות עובדי העל פי הסכם זה בעצמ היותיצע את התחייבוחברה תבה 5.3

 . באמצעות קבלני משנה

הספק מתחייב למנות נציג מטעמו אשר ימונה כאיש קשר עם המכללה. איש הקשר  5.2

יטפל בכל תקלה ו/או בעיה במתן השירותים ויהיה מצוי בפרטי חוזה זה ומוסמך 
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חר ממועד חתימת לייצג את הספק. שמו של נציג הספק יימסר למכללה לא יאו

 הסכם זה והמכללה תעודכן אם יהיה שינוי בנציג הספק מייד עם קרות השינוי. 

החברה מתחייבת לגייס ולהחזיק במשך כל תקופת הסכם זה מאגר של עובדים  5.5

השירותים המצ"ב הכשירים לתפקיד של משגיחי בחינות בהתאם למופיע במפרט 

עובדים בסניף נותן  71-לא יפחת מ, במספר שוזמינים בכל עת להסכם זה 0נספח כ

 "(. המאגר המלאהשירותים שבירושלים )להלן:"

שעות השגחה לשנה  04,111-היקף השירותים השנתי הצפוי בכהמכללה מעריכה את  5.2

מתן  שאין בו כדי לחייב את המכללה. באומדן בלבדקלנדרית. יובהר כי המדובר 

ות נותן השירותים מצ"ב בהתאם לצורכי המכללה. לנוחהשירותים בפועל יהיה 

 להסכם זה. 5כנספח ג'לו"ז הבחינות האקדמי לשנה"ל התשע"ה במכללה, 

דו"ח הזמנת השירותים )בהתאם לנספח ג' לחוזה(  השירותיםנותן המכללה תעביר ל 5.7

והחברה מתחייבת לספק את השירותים הנדרשים לפי בפקס בדואר אלקטרוני או 

 .אף במיידיההזמנה, במועד הנקוב שם ובעת הצורך 

החברה תספק שירותי השגחה עפ"י הכמות שהוזמנה ע"י המכללה בתוספת רזרבה  5.8

, , באחריותה ועל חשבונהשל משגיח אחד נוסף, על כל עשרה משגיחים שהוזמנו

מובהר בזאת כי רק במקרה שהמשגיח הנוסף הנ"ל ישובץ  .בהתאם לאמור במפרט

ותים תמורה בהתאם לשעות בפועל במועד הבחינות הנדון, תשולם לנותן השיר

 ההשגחה שניתנו ע"י המשגיח הנוסף הנ"ל.

החברה מתחייבת כי במסגרת מתן השירותים בהתאם להסכם זה, ובפרט בהתאם  5.9

המשגיחים מטעמה ידווחו על עבירות משמעת,  ,0המצ"ב כנספח  למפרט השירותים

 כם זה.להס כנספח ה'ככל שיהיו, על גבי טופס דיווח על עבירת משמעת המצ"ב 

החברה מתחייבת להעביר למכללה רשימה של שיבוצי המשגיחים המיועדים לכל  5.01

 לפני מועד הבחינה. ימי עבודה 7מועד לפחות 

למכללה שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיה לגבי מועדי והיקף  5.00

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המכללה תהיה רשאית  להשירותים הנדרשים, הכ

לבצע חברה שינויים ו/או להרחיב ו/או לצמצם ו/או לבטל השירותים, ועל הלהכניס 

 .כללהזאת מיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג המ

 .חברהיינתנו בכתב ויחייבו את החברה הוראות המכללה ל 5.04

מובהר בזאת, כי נציג המכללה יהיה רשאי, בין השאר, לתת לספק הוראות, הנחיות  5.03

 .הסכמות ואישורים מטעם המכללה
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  ההתקשרותתקופת  .2

, קרי מיום ______ חודשים, החל מיום חתימת החוזה 32 -לתקופת ההתקשרות  2.0

 ״(.תקופת ההתקשרות״ )להלן: ועד ליום ______

בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המכללה  2.4

זו, עד חודשים או כל חלק של תקופה  04ות נוספות בנות תקופ 4 -בהתקשרות ה

בהודעה מוקדמת  ״תקופת ההארכה״(, :להלן)נוספות  שנתייםלמקסימום של 

ימים טרם תום תקופת התקשרות. מובהר בזאת, כי ההוראות  31בכתב של 

 המפורטות בחוזה זה, יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי תקופת ההארכה.

למשך ספק אריך הימים לפני מועד תחילת תקופת ההארכה, י 02 -עד ולא יאוחר מ  2.3

עד , תוך מכללהלהלן, וכן ימציא ל 04תקופת ההארכה את הערבות כמפורט בסעיף 

אישורי עריכת ביטוח מעודכנים בהתאם ימים כאמור לעיל,  02-לא יאוחר מ

 מכללהל ספקלהלן, וזאת גם לגבי תקופת ההארכה. לא מסר ה 00להוראות סעיף 

כאמור לעיל, במלואם ובמועדם, את הערבות ו/או את אישורי עריכת הביטוח 

 ייחשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה.

להפסיק  מכללהמוסכם כי למרות האמור לעיל, רשאית המבלי לפגוע באמור לעיל,  2.2

לפני תום תקופת החוזה ו/או לפני תום תקופת ההארכה, זה של חוזה  את תוקפו

דעתה הבלעדי, באמצעות לפי העניין, ולבטלו בכל עת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

יום מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותה  31 ספק הודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר ל

  להלן.  03 יףביטול החוזה בהתאם להוראות סעמכללה לשל ה

 התמורה .7

בגין ביצוע כלל התחייבויות הספק על פי חוזה זה וכן על פי מסמכי ההזמנה,  7.0

שסופקו על ידו ההשגחה  שירותי עבורההצעה ונספחיהם תשולם לספק תמורה 

)להלן "תעריף השירות" ו/או סך _______  עבור כל שעת השגחה בבחינה בפועל, 

 .בחוק מע"מ"שעת השגחה"( בתוספת 

תשומה וכוללת כל מראש  תומוסכמ הקבוע ההינלעיל  7.0 ףהתמורה הנקובה בסעי 7.4

ו/או בעקיפין, ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות, במישרין 

, לרבות תשלום עבור שעות השגחה, העמדת כוננים במועדי בביצוע השירותים

וכן כל פעולה ניהול שירותי ההשגחה,  . הבחינות כפי שפורטו בהזמנות העבודה

בעתיד  השתנתולא  לבצע במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים, ספקאותה יידרש ה

בשל שינויים תשלום עבור נסיעות, ע, בשל כל גורם או סיבה, לרבות ומבלי לגרו

ביטוח, הוצאות שכר, בשל שינויים בחקיקתיים, שינויים בהפרשות סוציאליות, 

וכן ביצוען של כל יתר ההוראות היתרים רישוי, רישיונות, הוצאות תחבורה, 

 המפורטות בחוזה ובנספחיו, במלואן ובמועדן. 
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נימום ע"פ חוק, זאת בהתאם תעריפי השירות יעודכנו בהתאם לעידכון שכר המי

 לשכר המינימום המעודכן ביחס לשכר המינימום במועד חתימת הסכם זה.  

יובהר כי כל שינוי ע"פ חוק בהפרשות סוציאליות או בעלויות מעסיק ע"פ חוק 

)למעט שכר מינימום(, שיחול לאחר מועד הגשת ההצעה ו/או בתקופת ההתקשרות, 

ובלבד ששינוי כאמור לא ותעריפי השירות לעיל יהיה כלול ברכיבי המפרט כאמור 

בתקופת ההתקשרות מעלויות המעסיק. חלה עליה  5%יעלה )באופן מצטבר( על 

בקשה למכללה , יגיש הספק 5%בהיקף העולה על כאמור  בהפרשות ע"פ חוק

 בהתאם לעידכון החוקותחשיב מפורט  ים, בצירוף נימוקהשירותלעידכון תעריפי 

   . על פי שיקול דעתה אושר על ידהתי המכללה ווזו תיבדק על יד

למען הסר ספק יובהר כי המכללה תשא בתשלום אך ורק עבור משגיחים שישובצו  7.3

לצורך השגחה בבחינות. המכללה לא תשא בתשלום עבור כמות משגיחי בחינות 

 גדולה מזו שהוזמנה.  

נה המכללה לא מובהר בזאת כי במידה והכוננים לא ישובצו לעבודה במשמרת הבחי 7.2

 תעביר לנותן השירותים תמורה בגין הכוננות

במידה ויזומן משגיח להופיע בפני ועדת משמעת לסטודנטים תינתן בכל מקרה עד  7.5

 שעת פיצוי אחת לפי תעריף של משגיח לחברה.

או בהעברה בנקאית לפי המחאה את התמורה בספק תהא רשאית לשלם למכללה ה 7.2

 ,ת לעת. היה ותבחר לשלם בהעברה בנקאיתבחירתה ושיקול דעתה הבלעדי מע

, כשהוא מאושר ע"י בנק את פרטי חשבונונציג המכללה להמציא ל ספקמתחייב ה

את פרטי חשבונו לצורך העברת  ספקלצורך התשלום, היה ולא מסר ה הספק,

את מכללה כי ידוע לו שבמקרה זה לא תשלם לו הספק התשלום כאמור, מצהיר ה

שר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה כזה התמורה שתגיע לו עד א

ל הפרטים האמורים, וזאת ע״י תשלום כהתשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת 

 קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה בגין העיכוב בתשלום.

 -דיווח על שעות ההשגחה 7.7

שעות המשגיחים  המכללה תעביר לחברה מדי חודש טופס דיווח בדבר .א

 ות בפועל.בצו בבחינושש

חשבון אחת לחודש בגין החודש השוטף ותפרט בו למכללה החברה תגיש  .ב

את היקף שעות שירותי ההשגחה החודשיים שבוצעו  לאישור המכללה. 

שעת הזמנת שירותי ההשגחה ושעת סיום שירותי ההשגחה יהוו את הבסיס 

 לכמות שעות שירותי ההשגחה. 

הדיווח יבוצע התשלום בתנאי בכפוף לקבלת אישור נציג המכללה לנכונות  .ג

 , מיום המצאת חשבונית מס כדין למכללה.ימים /0שוטף + 
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למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי, והמכללה תנכה במקור מכל  7.8

תשלום למבצע, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי 

 הוא פטור מניכוי מס.כל דין, אלא אם ימציא הספק אישור תקף כי 

שום תשלום  לספקזה, לא ישולם על ידי המכללה  7פרט לאמור במפורש בסעיף  7.9

לא דמי נסיעה, וכיוב', החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לרבות לא עבור נוסף, 

במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור מתן 

זה ו/או כל הנובע מהם, לא למבצע ולא  השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם

 לכל אדם או גוף אחר.

 

  חברההצהרות והתחייבויות ה .8

 בזאת, כדלקמן: תומתחייב חברה מצהירהה

, מכללהאת השירותים, על פי צרכיה של המכללה ישא באחריות כוללת לספק לתכי  8.0

במלואם ובמועדם, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת  מעת לעת,

ה' בין  –בימים א'  בהם מתקיימות בחינות, וזאת בכל אחד מימות השבוע ההארכה,

ידרש להעמיד ת םאות שגיחיםמ, 02:11ובימי ו' עד השעה  44:11- 18:11השעות 

 .נציג המכללה ו/או מי מטעמהוהכול כפי שיורה  לצורך ובמסגרת מתן השירותים,

ת השירותים תוך בצע אתופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה י במהלך כל תקכ 8.4

לוחות ביחס לטוהר הבחינות והקפדה על  המכללהשמירת נהלי הקפדה יתירה על 

, יםם מתן השירותעבקשר מכללה הזמנים ו/או כל הוראה ו/או דרישה אחרת של ה

 ובכפוף להוראות חוזה זה ולשאר הוראות הדין.

 תשיונוההכשרה, היכולת, הניסיון, כח האדם, הרי תא בעליכי ה המצהירהחברה  8.3

והאישורים הנדרשים לביצוע השירותים, נשוא חוזה זה, ברמה מקצועית נאותה וכי 

בביצוע ובמתן השירותים עפ"י חוזה זה, גם הם בעלי  הכל העובדים שיועסקו מטעמ

 ההכשרה נדרשת, יכולת, אישורים, ניסיון ורמה מקצועית נאותה כאמור. 

שים לפי חוק עסקאות גופים כל האישורים הנדר הכי יש בידי המצהירהחברה  8.2

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת 

ו/או צויי בדרישות החוק  תא עומדי, וכי ה0972-עובדים זרים כדין(, התשל"ו

 בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין. ההרחבה, 

אשר למיטב ידיעתו  ד ו/או אדםהספק מתחייב לא להעסיק, במסגרת חוזה זה, עוב 8.5

בעל עבר פלילי. מוסכם כי המכללה תהא רשאית לבדוק קיומו של סעיף זה על  הינו

 . הספקידי 

בכל רגע נתון, מהלך כל תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה, ספק מתחייב כי ה 8.2

עובדים בהתאם לדרישות המצויות מתן השירותים מועסקים על ידו לצורך יהיו 

  .רותיםבמפרט השי
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יבצעו את המוטל עליהם על פי  וו/או מי מטעמ ועובדי הספק מצהיר כי הוא ו/או 8.7

 ומטעמ ו/או מי ועובדי הספק,. ותוך שמירה על טוהר הבחינותחוזה זה בנאמנות 

 . ינהגו ביושר, באמינות ובהגינות ביחסיהם עם המכללה

רית, בנסיבות הספק מתחייב כי העובדים שיועסקו מטעמו ידווחו במהירות האפש 8.8

כל מקרה המחייב זאת, לגורמים הנוגעים בדבר כגון נציג המכללה, אודות כל אירוע 

חריג ו/או העתקה ו/או חשד להעתקה ו/או כל פגיעה בטוהר הבחינות שאירעה 

 במהלך בחינה ו/או בקשר אליה. 

מתחייב להודיע למכללה על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או ביכולתו לעמוד הספק  8.9

חייבויותיו על פי חוזה זה ו/או בכל עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על בהת

 המכללה בהתקשרות זו.

המכללה תהיה רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד ו/או כל מי שפועל במסגרת  8.01

 הספקמתחייב  –שתדרוש המכללה כן מו הספקמתן השירותים הניתנים על ידי 

מסגרת מתן השירותים למכללה, להפסיק לאלתר העסקתו של אותו אדם ב

 הספק.באחריותו ועל חשבונו של 

מתחייב כי בכל מקרה של היעדרות עובד מטעמו, מכל סיבה שהיא, ימלא  הספק 8.00

מייד את מקומו של העובד הנעדר באמצעות עובד אחר. בכל מקרה לא תישאר 

 פונקציה הכלולה בחוזה זה בלתי מאויישת.

איש הקשר שר ימונה כאיש קשר עם המכללה. מתחייב למנות נציג מטעמו א הספק 0.4

יהיה מצוי בפרטי חוזה זה ומוסמך יטפל בכל תקלה ו/או בעיה במתן השירותים ו

שמו של נציג הספק יימסר למכללה לא יאוחר ממועד חתימת הספק. לייצג את 

 הסכם זה והמכללה תעודכן אם יהיה שינוי בנציג הספק מייד עם קרות השינוי. 

י ידוע לו כי ההתקשרות עם המכללה לפי חוזה זה אינה מקנה לו מצהיר כהספק  8.04

 ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו זכות למקום חניה בחניוני המכללה.

הוא ו/או כל מי מטעמו הפועלים במסגרת מתן השירותים, הנם כי הספק מצהיר  8.03

בעלי כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לשם מתן 

 . ם ו/או בקשר עמםהשירותי

שיועסקו על ידו לצורך מתן עובדים יישא, על חשבונו, באחריות לכך שכל ה ספקה 8.02

שמירה על טוהר הבחינות, השירותים, יעברו הכשרה מתאימה בין היתר בקשר עם 

, וכל כל הוראה אחרת ו/או נהלי עבודה, דיווח על חשדות למרמה והונאה בבחינות

 מעת לעת.ג המכללה ו/או מי מטעמו נצינוספת אשר תידרש על ידי 

הספק מצהיר כי ידוע לו כי במקרה והוא ו0או מי מטעמו אינו פועל בהתאם  8.05

להסכם, ו0או לנוהלי העבודה של המכללה, יהיה הספק חייב לשלם קנס בהתאם 

'. המכללה רשאית לקזז דלטבלה ההפרות והקנסות המצורפת להסכם זה כנספח 

ו0או לחלטם מתוך  ם לספק בגין מתן השירותיםהקנס מהתמורה האמורה להשתל
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. חיוב הקנס יקבע ע"י נציג המכללה בהתאם לחוזה 52ערבות הביצוע לפי סעיף 

 להסכם זה. 

 עובד מעביד והקפדה על דיני עבודההעדר יחסי  .9

כך  0972-חוזה זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות, תשל"ד 9.0

עצמאי אשר מבצע חיוביו כקבלן עצמאי ואין ותים נותן השירבבחינת שהספק הינו 

 .בינו ובין המועסקים מטעמו לבין המכללה יחסי עובד מעביד

ו/או אשר יועסקו על ספק סכם בזה בין הצדדים, כי העובדים המועסקים ע״י המו 9.4

ויהיו כאלה  הם עובדיו בלבדאו תקופות ההארכה התקשרות ה ידו במהלך תקופת

כך שהספק הינו בבחינת מסגרת ארגונית נפרדת, גוף עצמאי , מכללהואינם עובדי ה

 :לפיכךו לחלוטין עליו חלות חובות מעביד כלפי עובדיו

עצמאי בביצוע התחייבויותיו  שירותיםנותן משמש כ ספקמוסכם בין הצדדים, כי ה 9.3

, מכללה ו/או למי מטעמהעפ״י החוזה ואין לראות כל זכות שניתנה עפ״י החוזה ל

ולכל עובד  ספקבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה לאלא אמצעי לה

לכל מכללה והוא לא יהיה זכאי מהמכללה המועסק על ידו כל זכויות של עובד ה

תשלום, לרבות לא לתשלום של משכורת, דמי חופשה, דמי מחלה, פיצויי פיטורין 

ום ו/או או פיצויי פרישה מאת המכללה וכן לא תהיה המכללה חייבת בכל תשל

גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד לעובד, וזאת בהיות 

עצמאי לכל ענין  נותן השירותיםהספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במעמד של 

 ודבר. 

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה ו/או תקופות ההארכה לגבי העובדים  9.2

ור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות שיועסקו על ידו לפי החוזה, אחר האמ

 עובדים, לרבות חוק שכר מינימום.

בכל דרישה ו/או תביעה הנובעים על פי הנטען  ומתחייב לטפל מיד ועל חשבונהספק  9.5

 ףבדרישה ו/או בתביעה, במישרין ו/או עקיפין, מצד עובד ו/או מצד רשות ו/או גו

 ו/או לזכויותיהם ו/או לתנאיהם. בגין ו/או בקשר לעובדים ו/או משכורתם 

כי היה ויקבע ע"י גורם מוסמך כלשהו, כי חלים  וסכם ומוצהר בזאת מפורשות,מ 9.2

, והיה וו/או מטעמ וו/או עובדי הספקמעביד בין המכללה לבין  -יחסי עובד 

שפה י, כאמורבגין תביעה כלשהיא לשאת בתשלום ו/או הוצאה  שתידרוהמכללה 

שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט ובות כספית שהיא, לרבות את המכללה בכל ח הספק

המגיע לקזז את הסכום  תהיה המכללה רשאיתבה. במקרה כזה,  תחויבשהמכללה 

 . ספקלשלם תשמכל תשלום לה כשיפוי 

הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה הקיימת למכללה לעיל, תמומש רק לאחר  9.7

סוציאליים ביחס שהספק ימציא למכללה תצהיר בדבר עמידתו בתשלומים 

כנספח לתקופה שממועד הגשת ההצעה ועד למועד מימוש האופציה בנוסח המצ"ב 
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למסמכי ההזמנה וכן אישור רו"ח התומך בתצהיר זה. היו לספק  הרשעות או  ו'

 קנסות בקשר להפרת חוקי העבודה, לא תמומש האופציה להארכת ההתקשרות. 

 וזה.הפרתו של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הח 9.8

 ושיפוי אחריות  .01

הספק יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר  01.0

שייגרם למכללה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדי הספק ו/או לכל צד ג' 

שהוא הנובע בין במישרין ובין בעקיפין ממתן השירותים לפי הסכם זה או בקשר 

ידו ובין אם נגרם על ידי עובדים ו/או שלוחיו ו/או כל  בין אם נגרם על ,אליהם

וכן ע"י כל אדם או גוף ו/או לפיקוחו  וו/או ע"י כל מי שנתון למרותהנתון למרותו 

  או מטעמו. ספק ו/או לטובתו ו/הפועל עבור ה

מו למכללה שיגרו/או הוצאה בגין כל נזק ו/או אובדן כללה יפצה את המהספק  01.4

אלץ לשלם פיצויים, כללה תמחדל כאמור ובכל מקרה שהמ כתוצאה מכל מעשה או

כאמור, מתחייב ו/או הוצאה ו/או הפסד או כל תשלום בקשר לנזק ו/או אובדן 

, או אם יידרש לכך ע"י ה, לפי הוראותיכללהלשלם כל סכום כזה במקום המספק ה

הראשונה וכל זאת  המיד עם דרישתכללה ישירות לשלם כל סכום כזה למכללה המ

, לגבי משיכות יתר במשק, הנהוגה באותה עת תמקסימאליתוספת ריבית חוקית ב

 העמדמכללה הוצאות שהכל הבלתי מאושרות בחשבונות עו"ש רגילים ובתוספת 

 בהן בקשר לכל תביעה כזו.

מבלי לפגוע באמור לעיל הספק יהיה אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שהאחריות  01.3

יקין )נוסח חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנז

 שייגרמו תוך כדי מתן השירותים או בקשר אליהם. 

למען הסר ספק, יובהר כי המכללה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד,  01.2

הוצאה ו/או תוצאה מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לספק ו/או למי מעובדיו, שלוחיו 

כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ו/או ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו 

 עקב מתן השירותים לפי הסכם זה ו/או בקשר עימם.

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם  01.5

אחר הנמצא בשרותו של הספק ולכל צד ג' שהוא, כתוצאה מנזק כלשהו אשר נגרם 

 בקשר אליהם. להם תוך כדי מתן השירותים או 

היה ועל אף האמור לעיל, תידרש המכללה לשלם לצד שלישי דמי נזק או פיצויים  01.2

כלשהם בגין הפרה ו/או אי קיום התחייבויות על ידי הספק, מתחייב הספק לשפות 

את המכללה  בגין כל סכום שישולם על ידה. השיפוי משמעותו שהספק ישלם תחת 

וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה. כל  המכללה כל סכום שהמכללה תידרש לשלם

סכום שישולם על ידי המכללה יראוהו כחוב המגיע לה מהספק לפי חוזה זה, 
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בכל עת שהיא על פי ה ממנוהמכללה רשאית לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע לספק 

 מסר בידיה לפי הסכם זה. ספקהחוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שה

  ביטוח .00

ו והתחיבויותיו של הספק על פי חוזה זה ועל כל פי דין, מבלי לגרוע מאחריות 00.0

מתחייב הספק לערוך ולקיים, לפני מועד תחילת מתן השירותים ובמשך כל תקופת 

החוזה, לרבות כל תקופת הארכה, בחברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל, 

ת אישור עריכאת הביטוחים המפורטים להלן ובאישור עריכת הביטוחים )להלן "

 למסמכי החוזה זה כחלק בלתי נפרד מחוזה זה. כנספח ב'"( המצורף הביטוחים

 אחריות כלפי צד שלישי. .א

 חבות מעבידים. .ב

על ידו ו/או  נשוא חוזה זה מתן השירותיםהספק מתחייב, לפני מועד תחילת  00.4

 מטעמו, להמציא לידי המכללה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח

"(, אישור ביטוחי הספקלמסמכי החוזה )להלן: " נספח ב'ה כהמצורף לחוזה ז

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח )נוסח  ,המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה

 מקורי(.

המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע  .א

 מהתחייבויות הספק על פי חוזה זה, על נספחיו.

הינה ( ')נספח ב ישורי ביטוחי הספקמוסכם בזה על הספק כי המצאת א .ב

לא '( ב)נספח הספק המצאת אישור ביטוחי  וללאתנאי יסודי בחוזה זה 

 .יוכל הספק להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה

 קבלנים וקבלניבין היתר גם את חבות הספק כלפי  יורחבו לכסות י הספקטוחיב 00.3

כללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריותם המ לרבות חבות הספק כלפימשנה 

 "(.יחידי המבוטחלכל מעשה ו/או מחדל רשלני של הספק )להלן: "

על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר  00.2

עם חוזה זה, במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף וכל עוד לא תמה תקופת 

לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על ההתיישנות על פי דין 

 נספחיו.

לנספח אישור  5סעיף פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי  00.5

תורחב לשפות את המכללה היה ותוטל  )נספח ב' למסמכי החוזה(ביטוחי הספק 

בדיו עליה אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עו

בכפיפות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד 

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

לנספח אישור עריכת  2סעיף פוליסת חבות מעבידים, הנערכת על ידי הספק על פי  00.2

, תורחב לשפות את המכללה היה ונקבע )נספח ב' למסמכי החוזה(ביטוחי הספק 

 תוך כדי ו/או עקב עבודתם ונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהיקרות תאלעניין 
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"(, כי הינה נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי מקרה ביטוח)להלן: "

 הספק.

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים  00.7

המשלימים  הנ"ל, מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או

 ולגרום לכך כי :

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך הספק מעבר למצוין לעיל  .א

ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או מי מטעמה 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

מים שיערוך הספק, לגרום לכך, כי בביטוחי אחריות נוספים או משלי .ב

הביטוח יורחב לשפות את המכללה בכפיפות לסעיף אחריות צולבת, לפי 

 העניין.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים  00.8

מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק )נספח ב'(, הינם בדבר דרישה 

ת על הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות מינימאלית המוטל

ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח, בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא 

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה ומי מטעמה 

ל בכל הקשור לגבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעי

 ולהלן.

ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך  00.9

על ידי המכללה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/תבע בדבר 

לחוק חוזה  59שיתוף ביטוחי המכללה. לרבות כל טענה או זכות כאמור  בסעיף 

"ביטוח כפל" כלפי המכללה וכלפי  לרבות כל טענת 0980 -הביטוח התשמ"א 

 מבטחיה.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו ו/או לשנותם  00.01

 31לרעה בתקופת הביטוח, אלא אם שלח למכללה הודעה בכתב בדואר רשום 

( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה שלושם)

/או שינוי לרעה שכאלו לגבי המכללה אם לא נשלחה הודעה בכתב תוקף לביטול  ו

 ( הימים ממועד מלוח ההודעה.שלושם) 31כאמור לעיל ובטרם חלוף 

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע למכללה, כי מי מביטוחי הספק על פי הביטוחים  00.00

כאמור שנערכו לפי נספח אישור ביטוח הספק עומד להיות משונה לרעה או מבוטל, 

 לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא /52.5בסעיף 

למכללה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה או הביטול של הביטוח 

 הקודם, כאמור.
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הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה בגין  00.04

מו, שהוא זכאי לשיפוי עבורו, )או שהיה נזק לרכוש בבעלות הספק ו/או מי מטע

זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה(, על פי ביטוח 

את המכללה ו/או מנהליה ו/או  , והוא פוטר בזאתהרכוש שערך )במידה וערך(

עובדיה מכל אחריות לנזק כאמור. אולם, הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

 .בזדון למקרה הביטוח

הספק מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף זה  00.03

)ביטוחי הספק( לרבות באישור ביטוחי הספק, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי 

חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, 

בטיחות והזהירות הנכללות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות ה

בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם 

ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר 

 .עם חוזה זה

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המכללה  00.02

עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי  ו/או מנהליה ו/או

 הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

 מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו.ו/או  הספקעל ידי 

לב בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי הפרה בתום  00.05

של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק, לרבות, אך לא מוגבל, אי 

מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק, לא יפגעו בזכויות 

 המכללה על פי ביטוחים אלו. 

( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק שבעה) 7 -לא יאוחר מ 00.02

לעיל, בגין הארכת  52.2את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף לחזור ולהפקיד 

נוספת, הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי  תוקפם לתקופת ביטוח

 הספק, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הספק" כאמור, הינו תנאי  00.07

ומקדים לתחילת מתן השירותים והמכללה תהייה זכאית למנוע מן הספק  מתלה

תחילת מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור, כאמור, לא הומצא במועד 

 המוסכם כנדרש.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או אי המצאתם  00.08

תם ו/או בשינויים, כדי ו/או בבדיקתם ואו אי בדיקתם על ידי המכללה ו/או בעריכ

להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר 

התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הספק על 

פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על 

 מי מהבאים מטעמה.
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סר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי הספק כאמור למען ה 00.09

לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הספק על פי  ,לעיל 52.50 -ו 52.2בסעיפים 

 חוזה זה.

המכללה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הספק  00.41

יידרש על מנת להתאימם כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון ש

 זה )ביטוח(. 04להתחייבויותיו על פי סעיף 

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המכללה ביחס לאישורי הביטוח  00.40

וזכותה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה 

שורי הביטוח על המכללה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אי

כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה 

 שהיא המוטלת על הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

היה והספק לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לסעיף זה )ביטוח(,  00.44

קשר לכך, תהא כולם או חלקם, הרי שמבלי להטיל על המכללה חבות כלשהי ב

המכללה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות 

השוטפות, ולנכות כל סכום שיהא כרוך בכך מכל תשלום המגיע לספק ו/או לגבותם 

( ימים עשר-ארבעה) 02בכל דרך חוקית אחרת, בתנאי שהודיעה על כך לספק לפחות 

בית בשיעור כפי שתהיה מקובלת מראש. כל פיגור בתשלום כאמור לעיל יישא רי

 באותה עת בבנק בגין חריגות בלתי מאושרות בחשבונות דביטוריים.

המכללה תהייה רשאית לעכב כל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה, כי  00.43

זה )סעיף ביטוח( מהתמורה העומדת  52סכום לו היא זכאית על פי תנאי סעיף 

 7נשוא חוזה זה ובתנאי שהודיעה על כך לספק לזכות הספק, בקשר עם ההתקשרות 

 )שבעה( ימים מראש.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית  00.42

 .חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על המכללה ו/או על מי מטעמה

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר  00.45

דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל  כל

הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע 

מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה 

ו בכל עת ובמשך כל זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהי

 תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  00.42

הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור 

 בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

)ביטוח הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה  זה 52וראות סעיף ובהר, כי המ 00.47

 .יסודית של החוזה
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  ערבות .04

לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי המכללה  הספקלהבטחת מילוי מלוא התחייבויות  04.0

לחוזה, ע"ס  'אכנספח ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת, בנוסח המצ"ב 

עת הזכייה והפקדת הערבות כאמור הינה ימים ממועד קבלת הוד 7בתוך ₪  31,111

 תנאי למסירת מתן השירותים לידי הספק. 

יום לאחר תום תקופת  31לעיל תהא תקפה עד  04.0הערבות האמורה בסעיף משנה  04.4

את הערבות ספק את תקופת ההתקשרות יאריך ה מכללהחוזה זה. האריכה ה

ת ההארכה, ויחולו יום לאחר תום תקופ 31 -לתקופה נוספת, כשהיא תהא בתוקף ל

 עליה כל יתר הוראות סעיף זה.

הידוע במועד כאשר מדד הבסיס יהיה זה לצרכן  הערבות תוצמד למדד המחירים 04.3

והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד חילוט הערבות, ככל  החתימה על חוזה זה

 .שתחולט

 ו/אוביצע אחת מהוראות הסכם זה לא  הספקכי המכללה של  ההוכח להנחת דעת 04.2

קיבל התראה מוקדמת בכתב ולא תיקן  הספקהסכם זה, והוראה מהוראות הפר 

חלט ל תרשאי המכללה תהיה ימים מיום משלוחה אליו, כי אז 7את ההפרה תוך 

 את הערבות ללא כל הודעה נוספת וללא פניה מוקדמת לערכאות. 

יך כל הללפתוח בו/או  הלהגיש גם תביעמ מכללהשמש מניעה לילא  חילוט הערבות 04.5

 הנ"ל. הערבותוגם ההוצאות המשפטיות תגבנה מתוך סכום  הספק,חוקי אחר נגד 

את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות  חלטזכותה למכללה בהשתמשה ה 04.2

חייב לחדש את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני  ספקיהא ה

את מכללה חילטה שההודעה הספק ימים מהיום בו קיבל  7האמור, תוך חילוט ה

 הערבות או כל סכום ממנה. 

אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה סר ספק, יובהר כי הלמען  04.7

 .ספקלהתחייבויות של ה

 הפרת החוזה .03

 כל אחד מהמעשים המפורטים להלן ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה: 03.0

 לא ביצע את השירותים במועד ו/או שלא על פי תנאי ההזמנה ספקה .א

, ו/או ביצע את השירותים בניגוד להוראות מכללהשקיבל לשם כך מה

בחוזה זה, הכול מבלי לקבל, בכתב  להתחייבויותיוו/או בניגוד , הדין

 נציג המכללה ו/או מי מטעמה.ומראש, את הסכמת 

מהוראות הסעיפים אשר מהווים הפרה יסודית בחוזה  הוראההפר  ספקה .ב

 זה.

 ו הקפאת נכסים על ידי בית משפט מוסמך.א ספקעסקי הניתן צו לפירוק  .ג
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התראה על אי  מכתב ספקת סעיף זה לעיל, קיבל המבלי לגרוע מהוראו .ד

 .שנדרש לעשות כן עמידה בתנאי החוזה ולא תיקן ההפרות תוך הזמן

 מטעמו. ת חוקי העבודה ביחס לעובדים הספק לא קיים א .ה

תקשרות עימו באופן מבלי לגרוע מזכותה של המכללה להודיע לספק על הפסקת הה 03.4

תהא מכללה ה ,לעילכמפורט  הפרה יסודית פר את החוזההמיידי במקרה שהספק 

 רשאית:

לקיים את ההוראה ו/או לתקן את  ספקלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מה .א

ההפרה של ההוראה ו/או ההתחייבות, תוך פרק הזמן הנקוב בהודעה 

יהא חייב  הספקו/או להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, ו

 מכללהפיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכללה לשלם ל

הקבועים כתוצאה מההפרה כאמור, זאת בנוסף לפיצויים המוסכמים 

 .בנספח ד' לחוזה

את ההפרה כאמור ו/או לא מילא אחרי הוראה ו/או ספק לא תיקן ה .ב

את לבטל  -לשביעות רצונה  מכללההתחייבות, כפי שנדרש על ידי ה

קיומו, וזאת, על ידי מתן הודעה על כך -החוזה מחמת הפרתו ו/או אי

פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או  מכללהיהא חייב לשלם ל ספקבכתב וה

כתוצאה מההפרה ו/או הקיום כאמור. אין באמור  מכללהשייגרמו ל

ו/או מי  ספקלקבל כנגד ה מכללהבפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של ה

משפטי על פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע, פיצויים  מטעמו כל סעד

 .' לחוזהדבנספח מוסכמים כמפורט 

 רשאית: מכללהאת החוזה הפרה שאיננה יסודית תהא ה ספקהפר ה 03.3

לתקן את ההפרה ו/או לקיים את  ספקלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מה .א

או , ו/מכללהההוראה ו/או ההתחייבות, תוך פרק הזמן הנקוב בהודעת ה

יהא חייב  ספקלהמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, וה ולהורות ל

פיצויים על הנזקים  מכללה, וכמו כן לשלם למכללהלמלא אחר הוראות ה

שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה זאת בנוסף 

 .' לחוזהדבנספח לפיצויים המוסכמים שנקבעו 

ו/או לא מילא אחרי הוראת ו/או  כאמור לעיל,את ההפרה  ספקלא תיקן ה .ב

 -לשביעות רצונה ובמועד דלעיל  מכללההתחייבות, כפי שנדרש על ידי ה

קיומו, וזאת על -לבטל את החוזה מחמת הפרתו או אי מכללהרשאית ה

 מכללהיהא חייב לשלם ל ספק והספקידי מתן הודעה על כך בכתב ל

וצאה מההפרה ו/או כתמכללה פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ל

 אי קיום האמור. 
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ו/או מי  ספקלקבל כנגד ה מכללהזה כדי לגרוע מזכותה של ה 03אין באמור בסעיף 

 .מטעמו כל סעד או תרופה עפ״י כל דין

 איסור הסבת ההסכם .02

, לאחר ,כולן או מקצתן ,ביו ו/או זכויותיווהספק אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חי

לענין סעיף זה, יראו גם מיזוג או רכישה של הספק ע"י אחר   גוף בבעלותו.לרבות לחברה או 

אלא אם קיבל לכך את הסכמת )להלן "מיזוג"(, כהסבת חיוביו ו/או זכויותיו של הספק לאחר, 

   .מוקדם ככל הניתן ,הספק יודיע למכללה בכתב בכל מקרה של מיזוגהמכללה מראש ובכתב. 

 ענייניםשמירת סודיות ואיסור ניגוד  .05

, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם, כל חומר 1.51

כל הנחיה, טיוטות, שאלונים בין בכתב ובין במדיה מגנטית, שאלונים  –לרבות 

עובדיו וכל הפועל , והספק, רכושה הבלעדי של המכללה וכו', הינם  משוכפלים

כל , ובדי המכללה המוסמכים לכךפרט לע, מטעמו אינם רשאים למסור לאדם אחר

וכן אינם רשאים לשמור לעצמם , מסמך או מידע הקשור במתן השירותים, חומר

העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח 

 .המכללה

לצורך  האמור לעיל אינו חל לגבי מסירת מסמכים או חומר למי מעובדי הספק 05.4

 .קעל פי הסכם זהביצוע התחייבויות הספ

הספק אינו רשאי לפרסם ו/או להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם  05.3

. לצורך עבודות אחרות או לצורך אחר כלשהו, זה, בין בעצמו ובין על ידי אחרים

הספקאחראי לכך כי אף אחד מעובדיו או מי הפועל מטעמו לא ישתמשו בכל מסמך 

 .או חומר כאמור

ישמש למתן שירותים , ידע אשר ייאסף לצרכי מתן השירותיםמובהר בזאת כי המ 05.2

למכללה ולא יותר בו כל שימוש אחר אלא באישור מפורש ובכתב מהמכללה 

 .ומגורם שלישי אם יידרש

אין הוא יודע על כל מניעה , הספק מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה .1.5

וכי אין הוא , סכם זהפ ה"שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע, חוקית שהיא

באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש , או מעורב/ו/או מי מטעמו קשור ו

הספקמתחייב בשמו ובשם מי . לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה

או להיות מעורב בכל /מלקחת חלק ו  מטעמו להימנע במשך כל תקופת הסכם זה

או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם /ש בו ואו עניין אחר שי/עסקה ו

 .זה

הספק מתחייב להביא לידיעת המכללה כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת  1.51

 . המכללה אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל הספק או מי מטעמו
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 יתור, הארכה, הנחהו .02

קרה מסוים לא סטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה בממכללה להסכמת ה 02.0

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. תשמש תקדים

במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר  מכללהלא השתמשה ה 02.4

זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים  כויתור על

 שלאחר מכן.

ף, אלא אם נעשה כל ויתור, ארכה, או הנחה ע"י מי מהצדדים, לא יהיה בר תוק 02.3

 בכתב ונחתם ע"י אותו צד.

 העדר בלעדיות .07

 מכללהבלעדיות כלשהי במתן השירותים וה ספקאין בהתקשרות עפ״י חוזה זה כדי ליתן ל

קול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים למתן שירותים ירשאית בכל עת, ועפ״י ש

 זהים ו/או דומים גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה.

 מכות שיפוט והדין החל על החוזהס  .08

 , תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשורשבעבירושלים לבית המשפט המוסמך 

 ו/או הנובע מהחוזה ו/או בקשר אליו.

  ודעותהמתן   .09

כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינן כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר להסכם זה 

שעות  74למשנהו, תיראה כאילו הגיעה לידי הנמען תוך  שתישלח בדואר רשום ע"י צד אחד

 ל מסירה ביד, בעת מסירתה.שממועד מסירתו לבית הדואר או במקרה 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

             

 הספק         המכללה     
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מפרט השירותים -5נספח 
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 )"ערבות חוזה"( ערבות לעמידה בתנאי החוזה –' אנספח 

 לכבוד

  עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(

 )להלן: "המזמינה"(

 

 א.ג.נ.,

 

 הספק בתנאי החוזהלעמידת                                      ערבות מס'הנדון: 

 

הננו ערבים בזה כלפיכם "( ספקלבקשת _______________________ )להלן: "ה .0

ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של עד  זרת, בלתי חומוחלטתאוטונומית, בערבות 

, המחירים לצרכן"( בצרוף הפרשי הצמדה למדד סכום הקרןש"ח )להלן: " 31,111לסך של 

על פי הסכם בינכם לבין הספק מיום  ,לאספקת שירותי השגחה בבחינותבקשר 

 (.הערבות"" :)להלן _________

שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי .4

 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(.

לחודש  05 -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה 

 ______________ )_________נקודות(.

נה וקודם לקבלת דרישתכם על "המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרו

 פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

מדד למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מה

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם  משבעההצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 

על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא 

רשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את יעלה על סכום הערבות בתוספת הפ

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

המדד לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על 

 ידינו עפ"י כתב ערבות זה.

החדש עלה לעומת המדד  פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד-אם במועד ביצוע תשלום על 

 היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן  

 בסכומו במקורי ללא כל הפרשי הצמדה.
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פעם לפעם מדרישה למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות ב .3

ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום  הערבותעל כל סכום שייראה לכם מתוך סכום 

. אנו נשלם מידי פעם בפעם הערבותשנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבות

 .שנידרשהסכומים הנדרשים במועד 

מפעם לפעם אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת  ,לפיכך .2

במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור 

 בערבות זו על תנאיה.

בכל מקרה אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק הימנו כי המדד החדש  .5

ירד לעומת המדד היסודי כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם תשלום סכום הקרן או 

 אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.נשלם 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנע  .2

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש 

 דין.על פי ה ספקעל כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת ל

 המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי. .7

וכל דרישה מכם חייבת ____________________ הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .8

 מסר לנו עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. ילה

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק........................         

 

 ...........סניף...........        
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 אישור עריכת ביטוחי הספק –נספח ב'  

 

 תאריך : __________       

 לכבוד

 "(המכללה)להלן: " המכללה האקדמית להנדסה )ע"ר(

 רמת בית הכרם

 ירושלים

 א.ג.נ.,

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים 

 (ו0או "השירותים)להלן: "החוזה" בקשר עם  שרותי השגחה בבחינות 

 

 "(.הספק)להלן : " _______________________________________ : שם המבוטח

 .____________________________________________________ :  כתובת

 

אנו __________ חברה ביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הספק את הביטוחים המפורטים להלן, 

 ם __________ )שני התאריכים נכללים(.למשך התקופה שמיום __________ ועד יו

 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .5

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הספק ו/או עובדיו  הכיסוי הביטוחי : 
ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר 

ה שבנדון, בשל כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר עם החוז
גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי 

 לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק למכללה, למנהליה ולעובדיה.

 , לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.ש"ח )שני מיליון ש"ח( לאירוע 4,111,111 גבול האחריות : 
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות  ביטול הגבלות : 

הספק בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים פגומים, 
ר מזיק במאכל או זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה כל דב

משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהספק 
 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .0.3 תנאים מיוחדים : 
לת על מי שעלולה להיות מוט, בגין אחריות )להלן: "יחידי המבוטח"( 

מהם למעשי ו/או מחדלי הספק וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו 
 נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

שאינו רכוש בבעלותו המכללה בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .4.4  
 ו/או שימושו של הספק, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

 פוליסה מס': ______________________ דים חבות מעבי .2

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין )נוסח  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי כל העובדים  0981חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
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פנית או מחלה בגין פגיעה גו במתן השירותים בקשר עם החוזההמועסקים על ידו 
העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב מתן "( מקרה ביטוחמקצועית )להלן: "

 .השירותים בקשר עם החוזה שבנדון במשך תקופת הביטוח
 $ לתובע. 0,511,111 גבול האחריות : 
 $ לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 5,111,111 גבול האחריות : 
ח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות הספק כלפי קבלנים ביטו ביטול הגבלות : 

ו/או קבלני משנה ועובדיהם )היה והספק ייקבע כמעבידם(, פיתיונות ורעלים והן 
 .בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

נקבע לעניין היה ו ,המכללה, מנהליה ועובדיהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  תנאים מיוחדים : 
 .קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי הספק

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  .3.0 : כללי .3
וכי אנו מוותרים על כל  המכללהקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי 

לרבות כל  .המכללהף ביטוחי דרישה ו/או טענה ו/או תביע בדבר שיתו
 0980 –לחוק חוזה ביטוח התשמ"א  59טענה או זכות כאמור  בסעיף 

 .וכלפי מבטחיה המכללהלרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי 
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח  .3.4  

 .המכללהוההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על 
הננו מאשרים כי הפרה וא אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו  .3.3  

ו/או  המכללהמפוליסות הביטוח על ידי הספק, לא יפגעו בזכויות 
 .מנהליה ו/או עובדיה על פי ביטוחים אלו

כמו כן , הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא לא ישונו לרעה וגם  .3.2  
הודעה  למכללהתקופת הביטוח, אלא אם תישלח או לא יבוטלו, במשך 
)שלושים( יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול  31כתובה בדואר רשום 

אם לא  המכללה ו0או מנהליה ו0או עובדיהו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי 
 31הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף  המכללהנשלחה לידי 

 .)שלושים( הימים ממועד משלוח ההודעה
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור 

 זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 הזמנת עבודה -'נספח ג

 תאריך ________________

 ______________ חברת לכבוד

 לידי מר __________ נציג החברה

 באמצעות פקס:

 דוא"ל:

 מכללה אקדמית להנדסה ירושליםעזריאלי הזמנת משגיחי בחינות  עבור הנדון: 

בהתאם לצפי בחינות שהועבר אלכם ביום __________, מצ"ב  הזמנה להצבת משגיחי בחינות 

 זמנת עבודה( כמפורט להלן:  )להלן: ה

 דרישה למשגיחים 

כמות  שעת הגעה תאריך יום
 משגיחים

  הערות

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 בכבוד רב,

,_____________________ 

 

 תאריך ________________
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 בחינות אקדמי לשנה"ל תשע"הלו"ז צפי  -5נספח ג'

 

 לכבוד

 חברת_____________________

 לידי מר __________ נציג החברה

 באמצעות פקס:

 דוא"ל:

 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושליםעזריאלי עבור  הצפי היקפי בחינות לשנת תשע"הנדון: 

 

 

מפורטים בזאת ימי מבחן ואתרי הבחינה עבור המכללה, נא הערכותיכם בהתאם למספר הבחינות,  

 מועדים, ומיקומם עפ"י הפירוט הבא:

 

 כי נספח זה מהווה צפי למועדי הבחינות ונמסר לנוחות נותן השירותים.  *( מובהר בזאת

זמנת שירותים תעשה בהתאם מסמך הזמנת עבודה שימסר *( ייתכנו שינויים במועדי הבחינות. ה

 לנותן השירותים

 נא אשרו קבלת מסמך זה  לפקס: _________________*( 
 

 בכבוד רב,

 

תקופת הבחינות  מועד סמסטר

 )תאריכים(

אומדן שעות 

 השגחה

 אתר הבחינה מבחן מס' ימי

     מועד א' א'

     מועד ב' 

     מועד א ב'

     מועד ב' 

     מועד א' קיץ

     מועד ב' 

בחינות 

 אמצע
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 המוסכםרשימת ההפרות והפיצוי  - 'דנספח 

 

השירותים מתחייב בזאת לציית להוראות ההסכם ולהחלטותיו השונות של  נותן .0

 נספח זה.הסכם וב"(, כמפורט בהנציגהמזמין, באמצעות נציג המזמין, )להלן: "

)להלן "דמי הפרה"(בכל פיצוי או דמי נזק דמי הפרה, נותן השירותים מתחייב בתשלום  .4

 "(.ההפרות)להלן: " ותהבאאחד מההפרות 
 

 הפרות הכלולות בקבוצה א' )להלן: "הפרות קבוצה א'"( .4.0

 עמידה באיכות המשגיחים הנדרשת.אי  .4.0.0

 אי מילוי הוראה מהוראות עובדי מדור בחינות . .4.0.4

אי הקפדה על מועד גיוס משגיחים וזאת בהתאם לתאריכי לוח הבחינות  .4.0.3

 (.ה)החל מסמסטר א' תשע"

 .של משגיח מוקדמתשעה בהתייצבות משגיח או עזיבה  ½איחור של מעל  .4.0.2

 הפרות הכלולות בקבוצה ב' )להלן: "הפרות קבוצה ב'"( .4.4

 הפרה חוזרת מתוך הפרות קבוצה א'. .4.4.0

 .כשרההצבת משגיח אשר לא עבר סדנת ה .4.4.4

 העברת משגיח ששובץ. .4.4.3

 הפרות הכלולות בקבוצה ג' )להלן: "הפרות קבוצה ג'"( .4.3

 הפרה חוזרת מתוך הפרות קבוצה ב'. .4.3.0

 ם וזאת בהתאם לצורכי המכללה.אי גיוס מספק של משגיחי .4.3.4

 מחדל בהעסקה או בפיטורין של המשגיחים וזאת בניגוד לאמור בהסכם. .4.3.3

 אי ביצוע הוראה שניתנה בכתב ע"י הנציג. .4.3.2
 

 הפרות הכלולות בקבוצה ד' )להלן: "הפרות קבוצה ד'( .4.2

 הפרה חוזרת מבין ההפרות המנויות בקבוצה ג'. 
 

הפרה חוזרת של הוראות ההסכם  - לעניין סעיף זה, משמעה"הפרה חוזרת"  .4.5

 במהלך אותה תקופת ההסכם.
 

 (:/505202/5שיעור דמי ההפרה )נכון ליום  .4.2

 שעות השגחה. 5 –על כל הפרה הכלולה בקבוצה א'  .4.2.0

 שעות השגחה. 01 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ב'  .4.2.4

 שעות השגחה. 05 -על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג'  .4.2.3

 שעות השגחה. 51 –ד'  על כל הפרה הכלולה בקבוצה .4.2.2
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דמי יהיה מוסמך להטיל על החברה )להלן "הנציג"(  ראש מנהל סטודנטים של המכללה .3

בפני ניתנה לחברה הזדמנות להסביר לבד שלעיל, וב 4.2בסעיף הפרה בהתאם לאמור 

נציג רשאי לקבל את הסבר החברה ולבטל את ה. נציגה במועד שיקבעההפרה את נציג ה

והחברה לא הופיעה להסביר את  לקבל את הסבר החברה. במידה לאשדמי ההפרה או 

 דמי ההפרה.  או זכות ערעור עליראו אותה כמוותרת על כל השגה , ההפרה

החלטת הגורם המוסמך בפניו הובא הערעור הינה סופית ותובא לידיעת החברה  .3.0

 ע"י הנציג, הממונה על ביצועה.

בכתב, והעתק הימנה יומצא למזמין הודעה בדבר חיוב החברה בדמי הפרה תומצא לו  .2

 שיחייב את חשבונו של החברה.

 המועד לתשלום דמי ההפרה יהא: .1

 -יום ממועד קבלת החלטת הנציג, ו/או  40תוך  .5.0

 יום ממועד קבלת ההחלטה בערעור שהוגש, אם יוגש, ע"י החברה. 40תוך  .5.4

 דמי ההפרה יקוזזו מהחשבונית שוטפת לתשלום. .5.3

 
 
 

_________________________ 

 חתימת החברה
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 טופס דווח על עברת משמעת  -נספח ה'

 
 חלק א'

פרטים 

 כלליים

 _________________ ________________________  ת.ז: שם תלמיד/ה:

__________________ קוד: ________________                                       שם הקורס:

 מרצה: ___________________

 ה: _________________________ שנת לימודים:___________שם המחלק

חלק ב' 

פרטי 

 הבחינה

 תאריך הבחינה:______________ מיקום הבחינה:_______________

שעת ביצוע העבירה: ______ שעת התחלת הבחינה: _______  שעת סיום הבחינה: 

_______ 

 ____________שמות משגיחים נוספים שנכחו בכיתה:_________________

 מספר מחברת/ות: ___________________ מס' סידורי: _____________

חלק ג' 

פרטי 

 העבירה

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

חלק ד' 

נסיבות 

 העבירה

 לא ] [ כן, פרט________________האם היה חומר עזר מותר לשימוש בבחינה? ] [ 

_________________________________________________________ 

 האם מרצה הבחינה נכח בכיתה בעת העבירה? ] [ לא ] [ כן; התייחסותו _________

_________________________________________________________ 

 בחינה? ] [ לא ] [ כן; התייחסותו _____האם האחראי על המשגיחים עודכן במהלך ה

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 התייחסות המשגיח/ים הנוספים לעבירה _____________________________

_________________________________________________________ 

 הערות נוספות _______________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

   ת.ז. ______________ _______________ שם משגיח/ה:

 _______________ חתימה:


