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   ממוה בטיחות שירותי לאספקתהצעות מכרז לקבלת 

  

 ההזמה ותאיה

 ה"), מזמיהמכללה"ו/או  "ה(להלן: "המזמי ירושליםמכללה אקדמית להדסה עזריאלי  .1

שירותי למתן הצעות  , להגישלהלן את מציעים העוים על תאי הסף המפורטים במכרזבז

לרבות סקרי סיכוים, ברור תאוות, הכת תוכית  ,של המכללהבטחון ממוה בטיחות ו

 בטיחות, הכת הוראות בטיחות, תרגילי חירום, הסדרת עבודת קבלי חוץ, הדרכות בטיחות

ובהתאם לדיים הרלווטים למכרז  כספח א'רותים המצ"ב בהתאם למפורט במפרט השי

(להלן: "החוק") והתקות שהוצאו  1954-ובכלל זה חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

(להלן:   1996 –תקות ארגון הפיקוח על העבודה (ממוי בטיחות) התש"ו מכוח החוק ובפרט 

בשלוחת ו 26שלים ברח' יעקב שרייבום בירובקמפוס המכללה  ,"השירותים" ו/או "העבודה")

  )."הקמפוס"(להלן: הקמפוס בהר חוצבים ירושלים 

  

  אודות המכללה

והיה מוסד להשכלה גבוהה  1999עזריאלי מכללה אקדמית להדסה ירושלים, הוקמה בשת 

בתחומי ההדסה. המכללה מכשירה מהדסים בתוכית לימודים ארבע שתית בכל תחומי 

כולל הדסת חומרים מתקדמים, הדסת מכוות, הדסת תוכה, הדסת הטכולוגיה, 

אלקטרויקה, הדסת תעשייה ויהול, הדסה פארמצבטית וכן לימודי הדסה אזרחית בתוכית 

למכללה מעבדות טכולוגיות מתקדמות בכל מחלקות הלימודים. עם הטכיון.  משותפת

חידה ללימודי חוץ. קמפוס המכללה ממוקם המכללה מקיימת כמו כן מכיות קדם אקדמיות וי

למכללה סטודטים ואשי סגל.  2,000 מעלובו  בשכות רמת בית הכרם בירושלים (צומת בייט)

  כמו כן מיי קמפוס בהר חוצבים בירושלים שבו מתקיים לימודי הדסה למגזר החרדי. 

  

על גבי מסמך  דוןשב השירותים לאספקתאת הצעתכם המפורטת  להגישהכם מוזמים בזה  .2

 .)"מסמך ב'" ןמסומוהצעת המציע (מצ"ב 

עם המציע שהצעתו תיבחר, תהיה בחוזה, בוסח המצורף להזמה זו  ההתקשרות המזמי .3

 ). '""מסמך גמסומן ו(מצ"ב החוזה, 

 מסמכי .זה את זה כמשלימים לראותם ויש ממו פרד בלתי חלק מהווים המכרז כל מסמכי .4

 החוזה.  ממסמכי , לחלקהספק עם החוזה מתחתי אחרי יהפכו המכרז

 ו/או לעדכם להם להוסיף ו/או המכרז מסמכי את לתקן הזכות את הלעצמ תשומר ההמזמי .5

 .צעותה גשתאחרון להה למועד שלב עד בכל

תחל ביום חתימת החוזה על תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שיחתם עם המציע שייבחר  .6

 3-ל ת התקשרותהארכשהמכללה תחליט על עם אפשרות  םחודשי 12ולתקופה של  ידי הצדדים

 שות התקשרות.  4 -בכל פעם ובסך הכל עד ל חודשים 12תקופות וספות של 
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המזמיה לבטל את ההתקשרות, לפי שיקול דעתה כדי לגרוע מאפשרות אמור לעיל אין ב

לותן  ימים מראש וללא כל פיצוי 30הבלעדי, עם ותן השירותים בהודעה מוקדמת של 

 הביטול.  בגיןהשירותים 

 .₪ 500מכרז בסך של בכתאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לשלם דמי השתתפות  .7

  . בכל מקרה. תשלום זה לא יוחזר למציע 0016:עד לשעה  03.08.2015התשלום יתבצע עד ליום  

  :באחת מהדרכים הבאותיכול להיעשות תשלום דמי השתתפות 

 . 6588064-02יש להתקשר לטל'  – תשלום בכרטיס אשראי  .א

 –, ירושלים 26שרייבום רח' יש להגיע למשרדי המכללה ל – המחאה או במזומןבתשלום   .ב

 .או בטל' 282(שלוחה  02-6588000 בטל'מראש יתן לתאם ביצוע התשלום למדור מכרזים  (

02-6588012 . 

 

 תאי סף להשתתפות במכרז  .8

שמתקיימים בהם, במועד האחרון  מציעיםך ורק רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות א

  :להגשת ההצעות למכרז, כל התאים המצטברים המפורטים להלן

 

צו כוס כסים ו/או גדו הופעל פשיטת רגל ו/או המציע איו מצא בהליכי פירוק ו/או   .א

 המציע יצרף להצעתו את 'אישור המציע' הרצ"ב להזמה זו. בעריכת הסדר עם ושיו. מצא

 אכיפתהמציע להמציא את כל האישורים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ( על  .ב

 תצהירה על ולחתום המציע על וכן – 1976יהול חשבוות ותשלום חובות מס) התשל"ו 

 .המכרז למסמכי 'ד כספח ב"המצ

 הרישום תמצית של עדכי ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד שהוא מציע  .ג

 מטעם החתימה מורשי בדבר ד"עו/ח"רו אישור וכן, דין לפי בפקס לגביו המתהלת

 מציע וכי תאגידים' למס המשותפת הצעה להגיש יתן לא כי בזאת מובהר. המציע התאגיד

 .אחר תאגיד של תוים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי איו

 ;שת הצעה זומועד הגהתקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצאם המציע עוסק מורשה,   .ד

 המציע או אחד הבעלים של המציע או שותף בכיר במציע היו (במצטבר עבור אותו גורם):  .ה

מהל  –בעל אישור כשירות בתוקף לשמש ממוה על הבטיחות מטעם משרד הכלכלה  .1

 על העבודה, בטיחות, בריאות וגהות בעבודה. הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

  או מוקדם יותר.  2010משת בתוקף  ממוה בטיחותהסמכה כבעל תעודת  .2
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אשר הים קבועים שכירים (בוסף למציע) ממוה בטיחות שי למציע צוות של לפחות   .ו

 :(במצטבר עבור כל גורם)

מהל  –לשמש ממוה על הבטיחות מטעם משרד הכלכלה כשירות בתוקף  אישורבעלי  .1

 גהות בעבודה.על העבודה, בטיחות, בריאות ו הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 או מוקדם יותר. 2010תעודת הסמכה כממוה בטיחות משת בעלי  .2

 3במשך  לקוחות שוים 4אצל  ממוה בטיחותאספקת שירותי יסיון מוכח של בעל מציע ל  .ז

אספקת . (לא כולל מע"מ) ש"ח לכל לקוח 50,000בהיקף שתי של לפחות  שים האחרוותה

תקות ארגון למוסדות על פי שירותי בטיחות עו לעיין זה משמ ממוה בטיחותשירותי 

להלן "שירותי ממוה  (1996 –הפיקוח על העבודה (ממוים על הבטיחות), התש"ו 

בהתאם  מסמך סיון המציעימלא המציע הוכחת האמור בתאי זה לצורך   .בטיחות")

 להזמה זו.  ב' כספחלוסח המצ"ב 

למסמכי  'גכספח עו"ד, בוסח המצ"ב לצרף תצהיר בכתב, מאומת ע"י  המציעעל   .ח

 .ההזמה

 סיורמציעים. רק מציע שישתתף ב בסיורלהשתתף או אדם מורשה מטעמו על המציע   .ט

המציעים יוכל להשתתף במכרז. המציעים ידרשו לצרף את סיכום הסיור למסמכים 

 המוגשים במכרז כאשר הוא חתום על ידו.  

  אישור תשלום דמי השתתפות ע"י המציע.  .י

רשאי, אך לא חייב, לבקש פרטים, אישורים וספים, המלצות ומסמכים אחרים  זמיההמ

, וכן לברר פרטים בוגע ו/או לקבל מסמכים שווי ערך מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו

, והכל לפי שיקול דעת למציע ולטיב העבודות שבוצעו על ידו אצל צדדים שלישיים

 .ההמזמי

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .9

גופים  עסקאות חוק לפי הדרש אחר אישור וכל, ספרים יהול בדבר תקף וראיש  .א

 .1976 – ו"תשל), מס ותשלום חשבוות יהול אכיפת( ציבוריים

 בפקס לפי דין,  המציע תדפיס עדכי של תמצית הרישום המתהלת לגבי  .ב

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

המציע או הבעלים של (ה) שלעיל 8ידה בתאי הסף הקבוע בסעיף מסמכים המוכיחים עמ  .ד

 :של המציע או שותף בכיר במציע
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מהל  –אישור כשירות בתוקף לשמש ממוה על הבטיחות מטעם משרד הכלכלה  .1

 הבטיחות והבריאות התעסוקתית  על העבודה, בטיחות, בריאות וגהות בעבודה.

 או מוקדם יותר.   2010תעודת הסמכה כממוה בטיחות בתוקף משת  .2

של השכירים אצל  (ו) שלעיל 8מסמכים המוכיחים עמידה בתאי הסף הקבוע בסעיף   .ה

 המציע:

מהל  –אישור כשירות בתוקף לשמש ממוה על הבטיחות מטעם משרד הכלכלה  .1

 הבטיחות והבריאות התעסוקתית  על העבודה, בטיחות, בריאות וגהות בעבודה.

 או מוקדם יותר. 2010ות משת תעודת הסמכה כממוה בטיח  .2

 . למסמכי המכרזב' כספח המסומן  מסמך יסיון המציע  .ו

 למסמכי המכרז.' גכספח  חתום בפי עו"ד בוסח המצורף תצהיר   .ז

ששולמו על ידי המציע במשרדי המזמיה כאמור במכרז  אישור תשלום דמי השתתפות  .ח

 לעיל. 

 ע.עותק פרוטוקול סיור מציעים, חתום על ידי המצי  .ט

, ככל שיופץ בידי המזמיה, חתום על ידי עותק מפרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה  .י

 המציע. 

 ביטוחים .10

לקיום ביטוחים על ידי הספק  המזמיהתשומת לב המציעים מופית לדרישות  .1

 .")דרישות הביטוח(להלן: " שיזכה במכרז

(ביטוח)  11כאמור בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הספק .2

מסמך ג' "חוזה ההתקשרות" לרבות האמור בספח ב' "אישור ביטוחי ל

 .הספק" (להלן: "ביטוחי הספק")

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

בזאת כי קיבל  ומצהירבמלואן  המכרזלפי מסמכי  השירותיםואת מהות 

לעיל  כמפורטהדרשים התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים  ממבטחיו

 ולהלן.

 המכרז במסמכי הדרשים ספקהוחי טבי את לבצע מגיש ההצעה מתחייב .4

לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתאי  בידי המזמיה ולהפקיד

(בוסחו המקורי) כשהוא אישור ביטוחי הספק את ספח ב'  . בוסףלתחילתם

 חתום כדין על ידי המבטח. 
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ר עריכת הביטוחים (ספח ב') כאמור, מתחייב הספק כי בוסף להמצאת אישו .5

 הביטוח פוליסותמ בכפוף לדרישת המזמיה בכתב ימציא לו העתקים

 .הדרשות

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  .6

במסגרת פיה להבהרות ובתוך המועד שקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא 

. מובהר, כי שיויים ביחס לאישור ות לדרישות הביטוחתתקבלה הסתייגוי

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

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

תהייה  המזמיה, (בוסחו המקורי) , חתום כדין על ידי מבטחי המציעהספק

בשל אי הצגת האישור  מתן השירותיםתחילת  למוע ממו את מועד רשאית

 כדרש. החתום

אי במקרה של מובהר בזה, כי  ) לעיל,7בוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף יד' ( .8

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

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

 ספק במכרז.של ה

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 הוסח, התאים והכיסויים 

 הביטוחיים הדרשים.

  

 אלה המפורטים על חלופיים או וספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת .11

, אך לא חייבת, רשאיתבמכרז. המזמיה  ההכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל

לבקש פרטים, אישורים וספים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, 

  דדים שלישיים.וכן לברר פרטים בוגע למציע ולטיב השירותים שיתו על ידו אצל צ

, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו ת, אך לא חייבתרשאיועדת המכרזים  .12

או כל ייר אחר כדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת ה"ל  רישיון, אישור, מסמך

שיון או כל ייר אחר, י, ובלבד שכל מסמך, אישור, רהתוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידלמזמיה 

 עלי תוקף ותחולה כון למועד האחרון שקבע במכרז זה להגשת ההצעות.כאמור, יהיו ב

המכרזים רשאית לפסול הצעה חסרה ו/או שלא צורפו לה מלוא המסמכים המויים  ועדת .13

 לעיל. 

 

 סיור מציעים  .14
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 -המפגשמקום  12:00 בשעה 04.08.2015 ביום קמפוס המכללה,במציעים יתקיים סיור   .א

 , בית הכרם, ירושלים.26ברח' יעקב שרייבום מכללה שב חדר ישיבות מרצים

במועדו, היו תאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת  מציעיםהשתתפות בסיור ה  .ב

 הצעה.

מציע רשאי להפות למזמיה שאלות ו/או בקשות כל ם יהיה מציעיבמהלך סיור ה  .ג

להבהרה. לאחר הסיור, תפיץ המזמיה תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים 

 הפרוטוקול). –הלן (ל

 -על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול, ככל ששלח, כשהוא חתום על ידו   .ד

 והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו כלל במסמכי המכרז המקוריים.

 

 הבהרות הליך .15

כל מציע דרש ללמוד ולבדוק את תאיה של הזמה זו על כל מסמכיה, ספחיה,   .ה

 י החוזה.המפרט ושאר מסמכ

רשאי כל אדם לפות  12:00בשעה  2014.0806.החל מיום פרסום המכרז ועד ליום   .ו

ולהעלות כל  tenders@jce.ac.ilבכתב  בלבד באמצעות דואר אלקטרוי   הלמזמי

וודא בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש ל

 .02-6588012קבלת הפייה בטלפון שמספרו: 

על הפוה לציין בפייתו את מס' המכרז, שמו, כתובת וטלפון ליצירת קשר עימו, מס'   .ז

 פקס, כתובת דואר אלקטרוי וכתובת.

מציע שלא יפה באופן האמור יהיה מוע מלהעלות בעתיד כל טעה בדבר אי בהירויות,   .ח

 ההזמה. סתירות או אי התאמות במסמכי 

 ה או מי שהמזמיהרק תשובות, הבהרות או החלטות שיישלחו בכתב על ידי המזמי  .ט

. הודעה או תשובה שלא תיתן בכתב כאמור, כה אותו לכך, יחייבו את המזמיההסמי

  ולא תחייב אותו.  הלא תיצור כל מיעות, השתק או ויתור כלפי המזמי

    .באותו יום 12:00שעה הלו אצלו לאחר לעות לפיות שיתקב תמתחייב האי ההמזמי  .י

יהוו חלק בלתי פרד שימסרו, כאמור לעיל, בכתב בלבד, שאלות ותשובות ההבהרה   .יא

 ממסמכי המכרז. 

 

 ותן השירותים אמות מידה לבחירת  .16

  :כדלקמן הין, הזוכה המציע לבחירת המידה אמות

  60%גובה הצעת מחיר =   .א
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איכות היקוד  .קודות ברכיב האיכות) 100 (המהווים 40%איכות המציע וההצעה =   .ב

  רכיבים הבאים:המ יהיה ע"פ

  

המכללה תהיה רשאית להתקשר עם ממליצים  .חוות דעת לקוחות -קודות 40

וכן עם ממליצים וספים (ואפילו פרטיהם לא  ספח ב'שהמציעים צייו על גבי 

בין היתר לעיין  על מת לקבל חוות דעתם אודות המציע, רשמו על גבי ספח ב')

שביעות הרצון משירותי המציע כממוה בטיחות, תכולת תפקידו ושיתוף הפעולה 

  שלו עם הגורמים השוים של הלקוח. 

 

 ראיון שיערך עם המציע "יעפלרבות  מהמציע המזמין התרשמות  – קודות 40

הדרכת חומרים בתחום הבטיחות בעבודה כגון ות שוות הסמכהתרשמות מ ו/או

ולרבות הסמכות  וכדומה , הדרכת עבודה בגובהכים, הדרכת כיבוי אשמסו

  .ויסיון במתן שירותי הדרכה בתחומים אלו

  

מוכרים מוסדות מתן שירותי ממוה בטיחות לבע"פ יסיון המציע  -  קודות 20

מוסד כל כאשר מתן שירותים לבשלוש השים האחרוות, להשכלה גבוהה 

. מתן שירותים קודות 20קודות עד  10יקוד של יתן לכל שה להשכלה גבוהה 

 המציע יתן את מלוא היקוד בסעיף זה. או יותר מוסדות להשכלה גבוהה י לש

  להם תן שירותים כאמור. את המוסדות להשכלה גבוהה  ב'יפרט בספח 

  

המזמיה רשאית, אך לא חייבת, לבקש פרטים, אישורים לצורך יקוד האיכות כ"ל,   .ג

, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר וספים

  פרטים בוגע למציע ולטיב השירותים שיתו על ידו אצל צדדים שלישיים.

 

  הזוכה ההצעה בחירת אופן .17

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

 :להלן כמפורט ומיון בדיקה

 ,במכרז להשתתפות הסף בתאי עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן שית,רא  .א

 הסף. בתאי עומדים שאים מציעים ותפסול

הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתאי הסף יעברו להליך של בדיקת הצעת המחיר   .ב

 ובדיקת מרכיב איכות ההצעה וקביעת יקוד איכות. 

כספית המשוקללת תהיה המוכה ביותר, לצורך דירוג רכיב המחיר, מציע שהצעתו ה  .ג

 )  ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.60%יקבל את מלוא היקוד ברכיב המחיר ( 
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תהיה רשאית וועדת שלעיל,  (ב)16כמפורט בסעיף לצורך קביעת יקוד האיכות   .ד

 גיש חוות דעתו לוועדת המכרזים. מטעמה אשר יו/או אחרים  המכרזים למות יועץ

 מקסימום מתוך, קודות 75 -מ יפחת שלה האיכות רכיב יקוד אשר הצעהכי  יובהר  .ה

100 יקוד: "להלן, (לעיל(ב) 16 בסעיף כמפורט קודותה תפסל -") המזערי האיכות. 

של יקוד האיכות  משוקלל ציון לפי המציעים את המכרזים ועדת בשלב הסופי תדרג  .ו

המשוקלל (שמשקלו המשוקלל  ) ויקוד המחיר40%(שמשקלו המשוקלל יעמוד על 

 ). 60%יעמוד 

 של בסיכום הקודות מירב את תקבל אשר ההצעה על להכריז רשאית מכרזים ועדת  .ז

 הצעה כל לבחור שלא להחליט או זוכה כהצעה המחיר הצעת ויקוד האיכות יקוד

 . שלהלן 18 בסעיף כמפורט מ"מו לערוך או המכרז ולבטל שהיא

 או חדש מכרז לפרסם או זה מכרז לבטל תרשאי זמיההמ כי יובהר ספק הסר למען  .ח

 .כלשהו גורם עם בהסכם להתקשר לא

  

 יהול משא ומתן .18

 הצעותיהם אשר  מציעים 3 לפחות עםאת הזכות להל מו"מ  הלעצמ תשומר ההמזמי  .א

 . ביותר הגבוה) איכות+  מחיר( המשוקלל הציון בעלות

הכספיות הסופיות, במסגרתו יהיו  היה ויוהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן ההצעות  .ב

רשאים להגיש הצעות כספיות סופיות, במעטפות סגורות, ללא זיהוי כ"ל המציעים 

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

 –סופית עד למועד שייקבע על ידי המזמיה, תהיה ההצעה הראשוה של אותו מציע 

 ית.הצעתו הסופ

לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפי בחירת ההצעה הזוכה, לא יוהל עוד   .ג

 משא ומתן עם המציעים.

המזמיה תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשוות והסופיות של   .ד

המציעים, ולאחר שקלול ציון האיכות, תיתן החלטתה; המזמיה רשאית להחליט על 

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

 את המכרז.

 

  

 הגשת ההצעה .19

על גבי חוברת המכרז כמופיע  יש להגיש הצעה הכוללת את כל מסמכי ההזמה  .א

 9וכן כל המסמכים שיש לצרף להצעה כמובהר בסעיף  שרכשה על ידי המציע בלבד

לרבות על , שיצורפו להצעתו םמסמכיהכלל המציע יחתום על הצעתו ועל . שלעיל

בראשי תיבות, ובחתימה מלאה וחותמת עמוד ועמוד, כל בהחוזה המצורף להם, 
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לרבות לכך (כגון חתימות מלאות בעמוד האחרון לחוזה), מיועדים במקומות ההמציע, 

  ). ספח א' למסמכי ההזמהכמצורף ( ממוה בטיחותלאספקת שירותי  מפרטב

. חתימת המציע תאושר המציעהמוסמכים לחתום בשם  ההצעה תיחתם בידי הגורמים  .ב

  . במקומות הדרושים על ידי עו"ד/רו"ח

"הצעה שעליה יצוין במעטפה סגורה   0012: בשעה 12.08.2015 הצעה תוגש עד ליוםה  .ג

את ההצעה, על כל מסמכיה, יש  זיהוי חיצוי. ללא "ממוה בטיחותלאספקת שירותי 

 יס לתיבת הגשת ההצעות אשרהלה של המזמימצאת להכהבמשרדי קומת המ ,

 , רמת בית הכרם, ירושלים.26ברח' יעקב שרייבום 

לא , הממסמך ממסמכי ההזמכל שיוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות   .ד

וזאת  ,וללת אותםלהתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכ תרשאי תתקבל והמזמיה

יש לו שאלה או הסתייגות מהאמור מציע ש .ההבלעדי של המזמי על פי שיקול דעתה

 שלעיל. 11במסמכי המכרז מוזמן לפעול במסגרת הליך ההברות כמובא בסעיף 

במידה והמציע יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  90ההצעה תהיה תקפה למשך   .ה

לחלט את  תרשאי תהיה המזמיה -  הצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמיהיחזור בו מ

  . הבתהערבות הבקאית לטו

  

 ותמורה מחיר .20

 סך התמורה שהמציע מבקש לקבל, לרבות כל את כולל, יציע המציע המחיר שאותו  .א

להזמה זו ולחוזה  מהמציע בהתאם שיידרשו ו/או הפעולותו/או העלויות ההוצאות 

, ביטוח, רישיוות, אישורים, היתרים, שכר בגין מתן השירותים, הוצאות, המצ"ב לה

לא כולל , עקיף או ישיר מס כל רשות סוציאליות לעובדים וכןו/או הפהוצאות סיעה, 

  .מ"מע

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

 למסמכי המכרז.

 כמסמך ב'מסמך "הצעת הספק" המצ"ב  על גביעל המציע להגיש הצעתו הכספית   .ג

 .למסמכי המכרז

  

  

 לאחר הזכייה .21

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

 עימו ועד בכלל. חוזהעל ה הלחתימת המזמי

חוזה שחתם ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שיויים/הסתייגויות בוסח ה  .ב

 ספחיו., לרבות בעל ידו במועד הגשת הצעתו

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



  

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

                                     

  

11  

 

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

 :ימים ממועד מתן ההודעה על הזכיה

בוסח המצ"ב  ,₪ 00050, בסך של ") ערבות ביצוע("למתן השירותים  ערבות )1

 .לחוזה כספח א'

מקורי), בוסח ה ווסחבביטוח חתום על ידי המבטח (עריכת קיום  אישור )2

 .למסמך ג' "חוזה ההתקשרות" 'בכספח המצ"ב 

ובתוך  זמה טרם תסתיים במכרז הזוכה המזמיה לבין שבין החוזית ההתקשרות אם  .ה

 שהיא סיבה וזאת מכל, על ההסכם החודשים ממועד חתימת המזמי 3תקופה של 

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

 .שהצעתו המשוקללת דורגה במקום השי  במציע תחתיו לבחור) חייבת לא אך( יתרשא

המציע שדורג כל הכללים והתאים שבמכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את   .ו

, לרבות אם יסרב המציע השי להתקשר עם המזמיה)השלישי (או השי  במקום

 .האמור בסעיף קטן ד' שלעיל

 

 המכרז במסמכי עיון .22

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

) ו( 38 בתקה לקבוע בהתאם ,₪ 500של בסך  תמורת תשלום הזוכה, ההצעה ובמסמכי

 .2010 – תש"ע ,המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) חובת לתקות

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

 במפורש 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 וכה לאפרטי ההצעה הכספית הז .פיזית

 .לדיי המכרזים ולהלכה הפסוקה

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

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

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון

מתן זכות עיון  וההכרעה הסופית בדבר הדעת שיקול מען הסר ספק, מובהר בזאת כיל  .ד

 את בכך מביע במכרז שבחר להשתתף מציע. המכרזים ועדת של למציעים והיקפה היו

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו

  

  סמכויות ועדת המכרזים .23

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

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

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

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

 .ההצעה פרד מן

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

 המציע של עמידתו בחית לצורך, במכרז המפורטות לדרישות אישורים המתייחסים

 .המכרז בתאי

 שפלו פגם או טעות של תיקון על להורות, שירשמו מימוקים, רשאית המכרזים ועדת  .ד

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

  .בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין  המציעים בין

 שמיתוח הצעה או לב- תום חסרת או תכסיסית ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה  .ה

 כלכליים דיםמא על מבוססת שאיה הצעה הפסדית או בהצעה מדובר כי עולה שלה

  .ומוצקים ברורים

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

 .מהתאי

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

 מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מועת 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 שאיה עההצ

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לשותו ו/או לפצלו   .ט

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

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

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

כל עוד לא חתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי  הכל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמי  .י

 . הזכות חתימה בהתאם להלים המקובלים אצל המזמי

  

  המכרז ביטול .24

  המזמיה שומרת, דין י"עפ המכרז יךהל את לבטל רשאית המזמיה בו אחר מקרה לכל בוסף

 : כאשר, המכרז הליך את לבטל הזכות את לעצמה

ועומדות בציון האיכות המזערי  הסף תאי כל על עוות פחות או הצעות שתי רק  .א

 . כמפורט במכרז

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

 . הזוכה ההצעה
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 או/ו ההבהרה שאלות לאור או/ו המכרז מסמכי פרסום לאחר, דת מכרזיםלווע התברר  .ג

 המפורטות בדרישות או מהותית במפרט טעות שפלה, ההצעות פתיחת לאחר

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

 . חלקיים או, שגויים תוים בוססו על שאלה

, וועדת מכרזים לדעת, המצדיק באופן, המזמיה צרכי תוהש או, בסיבות שיוי חל  .ד

 . המכרז את ביטול

 באופן פעלו או, מחירים או הצעות תאמו, חלקם או שהמציעים להיח 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 מת המכרז רשאית לבטל את וועדת מכרזים  .ו

  .המדיה של מרכזית רשות כל או/ו באוצר הכללי

 כלשהו למציע פיצוי כל מתשלום פטורה המזמיה תהיה, לעיל המפורטות בסיבות כי מובהר 

 או/ו המשתתף במכרז שהוציא ההוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז לביטול בקשר

 או/ו עתידיים רווחים אובדן או/ו והגשת הצעתו ו הכתהשתתפות במכרז ו/א לצורך המציע

 .צפויים

 

 הצעות מרובות או משותפות .25

תחשב בהצעות שוות של אותו מציע אשר תלא  ההמציע יגיש הצעה אחת בלבד. המזמי

  פר מציעים.סהוגשו בשמות שוים. כמו כן, לא תותר הגשת הצעות משותפות למ

 סבירות  בלתי הצעות .26

סוטה בשיעור יכר  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא תרשאי היהת ההמזמי

 של הפימי באומדן שקבע מאומדן שווי ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

 או ,קודמו בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמה  שהוצע מהמחיר או ההמזמי

  שהוצע. וגמהס עבור השירותים וסביר הוגן כמחירלמזמה  שראה מהמחיר

  

  

  

  שוות .27

 זו והכרעה שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מחויבת איה המזמיה  .א

 המזמיה. של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול תוה

 תיקוים או שיפורים, לשיויים הזוכה הספק עם בדברים לבוא רשאית המזמיה  .ב

 .בהצעתו
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 ב"המצ ההסכם על שחתמה רלאח רק הזוכה כלפי הבשהתחיי כמי תחשב המזמיה  .ג

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

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

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

  .ולהיפך קבה בלשון גם משמעם ,זכר בלשון

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

 .בירושלים המוסמך

  

  

 

  בכבוד רב,

(ע"ר) ירושליםקדמית להדסה עזריאלי מכללה א                                                       
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  ממוה בטיחותלאספקת שירותי הזמה להציע הצעות  - אישור המציע

  

___________, ושא ת.ז.  - או, הח"מ, _______________, ושא ת.ז. _____________, ו

______________, מצהירים בזאת כי קראו את כל האמור לעיל, כי או מביים את כל האמור 

  בו וכי או מסכימים לכל תאיו.

  :1מורשה חתימה 

  שם:________________.

  תימה: _______________.ח

  תאריך: _____________.

_______________  

  חתימה

  

  :2מורשה חתימה 

  שם:________________.

  חתימה: _______________.

  תאריך: _____________.

_______________  

  חתימה

  

  אישור רו"ח/עו"ד

יע כהגדרתו אי הח"מ, _____________, מ.ר. ____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המצ

בהסכם זה, מאשר כי ביום ________, הופיע/ו בפי החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם 

  המציע, וכי ה"ל חתמו בפיי.

 כהגדרתו המציע של ח"רו/ד"כעו המשמש___________,  מ"הח איבמקרה שהמציע היו תאגיד, 

 כוס צו הופעל לאת רגל ו/או פשיט או/ו פירוק בהליכי מצא איו המציע כי מאשר, זה בהסכם

 חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכיו/או הוא איו מצא בעריכת הסדר עם ושיו,  גדו כסים

 ושא___________ -ו.______________ז.ת ושא____________ הם זו הצעה על

 תאםבה כן לעשות ם/רשאי הם/והוא זו הצעה על בפיי חתמו ל"ה וכי.____________, ז.ת

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

  .כדין

  

  ולראיה באתי על החתום,

  

  _______________________                 תאריך:_____________

  עו"ד/רו"ח
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  שירותיםהמפרט  -ספח א' 

  

ים בקשר עם מתן שירותי ממוה מבלי לגרוע מהוראות ודרישות כל דין החל על ותן השירות

בהתאם לתקות ארגון הפיקוח על יהיו  הממוה על הבטיחותאשר יתו ע"י  םשירותיהבטיחות, 

(להלן:  וכן יכללו את השירותים המפורטים להלן, 1996 –העבודה (ממוי בטיחות) התש"ו 

 :"השירותים" ו/או "העבודה")

  

לתקות ולתקים בעייי בטיחות, לסייע  בכל הוגע לחוקים,כללה לייעץ למ - כללי  .1
ולאשי צוות היהול והתכון בוגע לבטיחות, גיהות, הדסת אוש ובריאות  מכללהל

, לרבות טיפול בבעיות תעסוקתית של העובדים במכללה ולקדם את התודעה בושאים אלו
 .ושאלות שמתעוררת ע" פיה טלפוית או פגישה עם הצוות המקצועי של המכללה

  לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד.  .2

  לוודא קיום התקי בטיחות וגיהות אותים במכללה.  .3

לדרוש ההגת סדרי בטיחות אותים במכללה, בתהליכי העבודה, במתקים, במבים, בציוד  .4
  ובחומרים ובכל שיוי בהם. 

ידע והדרכת עובדים), לפעול לקיום הוראות תקות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מ .5
  , ולהכת תכית להדרכת עובדים. 1984 –התשמ"ד 

, וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכית הבטיחות הכת תכית בטיחות ועדכוה כדרשלוודא  .6
  שהוכה. 

לחקור תאוות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים  .7
הישות התאוות ולוודא הדרכת העובדים באשר  ומסקות, להציע למעביד צעדים למיעת

  לסיבות התאוה והלקחים שהופקו מהחקירה. 

  לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאוות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במכללה.  .8

להכין הלי בטיחות וגהות ותמצית מידע על הסיכוים בעבודה, לפרסמם ולעדכם. להשגיח  .9
  ות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן. על ביצוע הוראות הבטיח

לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכים והתקת שילוט הדרכה לשימוש בציוד  .10
  מגן אישי. 

לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקיות של התקי הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל  .11
  ציוד החייב בבדיקה תקופתית. 

רת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לוודא קיום שג .12
  לעריכת בדיקות אלה. 
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לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת  .13
דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקות; לתעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת 

  האמצעים שצריך לקוט. המעביד והעובדים את השלכותיהן ואת 

אשר יחולו על קבלים וותי לקבוע הסדרים שיבטיחו תאי בטיחות וגיהות אותים  .14
 .שירותים שיפעלו בחצרי המכללה

 פעמים בשה, לרבות הכה 8, המתכסת וועדת הבטיחות המכללתיתישיבות השתתפות ב .15
  . וועדהה כל הדרוש לפעילותומסירת 

ולדווח על  ר שקפת סכה מיידית לחיי עובד או בריאותו,להורות על הפסקת עבודה כאש .16
  כך מייד למעביד או לציגו. 

  לוודא קיום תכית ושגרת תרגילים למצבי חירום.  .17

לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות  .18
  ומיעת סיכוים במכללה. 

  פיקוח במכללה.לוות למפקח עבודה בביקורי התלהי .19

, תיתן לממוה על הבטיחות הסמכות להיכס לכל מקום במכללה מתן השירותיםלשם  .20
לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות ולקוט בכל הפעולות  שבו מועסקים עובדים,

 הדרשות למילוי תפקידו.

  , שיכללו :באופן שוטף ביצוע הדרכות בטיחות במכללה .21

במכללה (כימיות, ביולוגיות, מכוות וכל מעבדה הדרכת בטיחות במעבדות השוות   .א
לפי  אחרת וספת אשר דורשת זאת) עבור הסגל האקדמי והיהולי של המעבדה

  התחלת העבודה (עד פעמיים  בשה: הדרכה מרוכזת אחת בסמסטר).

  הדרכה שתית לעובדי ביוי ואחזקה.  .ב

  אש.הדרכה שתית לעובדי משרד: ארגוומיה, הרמה כוה, בטיחות   .ג

אופן שוטף ובכפוף ב סיכוים, סיורים וביקורות הדרשים מבחית בטיחות יסקר ביצוע .22
ממצאי סקר הסיכוים, דוחות הסיורים ודוחות ביקורות לידי העברת להוראות כל דין, ו

 .המכללה, לרבות מעקב אחר ביצוע מסקות והחיות בטיחות

 20הבחיה הבטיחותית, בהיקף של עד ייעוץ בטיחות ולווי פרויקטים של ביוי ושיפוצים מ .23
  שעות לחודש בהתאם לדיווח בכתב שיועבר למכללה בסוף כל חודש קלדארי. 

שילוט בטיחות כמתחייב בתקות  , וכמתחייב,במקומות עליהם תורה המכללההתקה  .24
  (יותקן השילוט הסטדרטי שמופק ע"י ממוה הבטיחות).

טחי המכללה כולל הפקת דו"ח מפורט, ומעקב בדיקה שתית של מדפים כימיים בש ביצוע .25
  באמצעות המערכת הממוחשבת של המחלקה, כדרש בתקות.
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 12או  6בדיקה שתית של מטפי כיבוי בשטחי המכללה ע"י מבקר מורשה, ובדיקה  ביצוע .26
 1חלק  129שתית (בהתאם לסוג המטף)  באמצעות מעבדה מוסמכת, בהתאם לת"י 

ל הבדיקות כדרש בתקן באמצעות המערכת הממוחשבת של המעודכן. מעקב  ממוחשב ע
  המחלקה.

  

  בדיקה שתית לגלגלוי וברזי כיבוי. ביצוע .27

  

  ע בדיקה תקופתית לציוד חירום : מקלחות חירום, שוטפי עייים, ארוות חירום וכו'.וציב .28

  

  בושאי קריה מיית ובלתי מיית.ואחריות  טיפול .29

  

  כיבוי וחילוץ (תרגיל פעם בשה). הערכות לחירום ותרגילי ביצוע .30

  

, כגון: עלוי בטיחות, מידע בכל ושא הבטיחות פיתוח אמצעי הדרכה והפצת מידע במכללה .31
  באתר האיטרט של המכללה, וכו'.

  

  כדרש בחוק, לרבות: ומקצועי בושא פסולת חומרים מסוכיםל מהלי ופיט .32

  ת, בעלי רישיון מתאים.התקשרות עם ספקי פיוי פסולת מסוכע בבווסי איתור  .א

הדרכה כיצד לטרל חומרים ראקטיביים (חומצות, בסיסים, מחמצים, מחזרים   .ב
  .וכו') לפי  פיויים

השגחה על תהליך פיוי ממסים אורגיים, ומלחים של חומרים אאורגאיים בלתי   .ג
ראקטיביים במכלים   סטדרטיים שירכשו ע"י המכללה, באמצעות החברה 

  .הפסולת המסוכת ישתיבחר לפיו

  
  
  

  

  

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

  ותן השירותיםחתימה וחותמת       תאריך       ותן השירותיםשם 
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  סיון המציע  -ספח ב'

וזהרתי כי עלי לומר לאחר שה ,                                ת.ז. / ח.פ  ,                            אי החתום מטה  

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

שים  3לקוחות שוים במשך  4יסיון מוכח של אספקת שירותי ממוה בטיחות אצל בעל המציע  .1

ממוה ש"ח לכל לקוח (לא כולל מע"מ). אספקת שירותי  50,000בהיקף שתי של לפחות  האחרוות

תקות ארגון הפיקוח על העבודה (ממוים בטיחות לעיין זה משמעו שירותי בטיחות למוסדות על פי 

   להלן "שירותי ממוה בטיחות"). (1996 –על הבטיחות), התש"ו 

 יסיוו את ,בכתב קריא וברור, בטבלה שלהלן על המציע לפרטלעיל,  1להוכחת האמור בסעיף  .2

העוים על האמור להם תן שירותים  לקוחות לפחות ארבעעבור  טיחותממוה ב שירותי באספקת

  .ויתר התוים המופיעים בטבלה שלהלן בחברהוהממליצים החברה  פרטיפירוט  תוך, שלעיל 1בסעיף 

הלקוחות שלהם  4, עליו לפרט את כאמור לעיל לקוחות 4- רותים כאמור ליותר מיאם המציע סיפק ש .3

 . ב ביותרבהיקף הרחסיפק שירותים 

בשלוש  למוסדות להשכלה גבוההע"י המציע שיתו יש לפרט בטבלה שלהלן גם שירותים כאמור  .4

  השים האחרוות. 

 

היקף   השירותיםתאור    שם הלקוח

תמורה 

  שתי 

ת תחיל מועד

ההתקשרות 

 םסיו מועדו

  ההתקשרות

שם איש קשר/ 

בחברה ותפקידו, 

שם ממליץ 

  ותפקידו

טל ייד/משרד; 

 EMailפקס'; 
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 -או שותף בכיר במציע__________,  ה"ה __________, ת.ז.  -המציע או אחד הבעלים של המציע .5

 היו (במצטבר עבור אותו גורם):__________ (א להקיף הגורם הרלווטי)  ה"ה __________, ת.ז. 

מהל  –ל הבטיחות מטעם משרד הכלכלה אישור כשירות בתוקף לשמש ממוה עבעל   .א

 על העבודה, בטיחות, בריאות וגהות בעבודה. הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 או מוקדם יותר.   2010תעודת הסמכה כממוה בטיחות בתוקף משת בעל   .ב

אשר הים (במצטבר  (בוסף למציע) שכיריםממוה בטיחות קבועים  2 יש צוות של לפחות  למציע .6

 :גורם) עבור כל

מהל  –אישור כשירות בתוקף לשמש ממוה על הבטיחות מטעם משרד הכלכלה בעלי   .א

 על העבודה, בטיחות, בריאות וגהות בעבודה. הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 .או מוקדם יותר 2010תעודת הסמכה כממוה בטיחות משת    .ב

 ות הסמכות וספות):תעודות הסמכות וספות בתחומים (יש למלא רק במידה וקיימלמציע  .7

 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________  

  חתימת המצהיר

  

 אישור

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

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

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

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

  

_____________  

  "דחתימה וחותמת עו
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  מציעה תצהיר - 'גספח 

  

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

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

  אי תושב ישראל. .1

הצעתו זו מוגשת אך ורק בשמו או בשם המציע, והו רשאים לחתום כדין על גבי  .2

 הצעתו, מסמכי המכרז וספחיהם.

הופעל צו כוס כסים גדו ו/או מצא בעריכת  המציע איו מצוי בהליכי פירוק ו/או .3

 הסדר עם ושיו.

עובדי המציע הים כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל  .4

 שיהיה בתוקף.

ידי המציע -הריי מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות שואות החוזה, לא יועסקו על .5

 עובדים זרים. 

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים  ,במציע "בעל זיקה"או ו/ או בעל שליטה בוו/המציע  .6

(אכיפת יהול חשבוות, תשלום חובות מס, שכר מיימום והעסקת עובדים  ציבוריים

חוק עסקאות גופים (להלן: "בעל זיקה") (להלן: " ,1976 –זרים כדין), התשל"ו 

, 1987- מ"ז"), לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מיימום, השתציבוריים

ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים), 

כי במועד ההתקשרות חלפה שה  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות1981-התש"א

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה.

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

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

 הצעה זו. 

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

ישראל ביחס להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלווטיים לעף, צווי 

 הבאים:  הרחבה וחוקי המס, ולרבות החוקים

 ;1959-תשי"טהחוק שירות התעסוקה,  •

 ;1951-תשי"אהחוק שעות עבודה ומוחה,  •

 ;1976-תשל"והחוק דמי מחלה,  •
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 ;1950-תשי"אהחוק חופשה שתית,  •

 ;1954-תשי"דהחוק עבודת שים,  •

 ;1965-תשכ"והחוק שכר שווה לעובד ולעובדת,  •

 ;1953-תשי"גהחוק עבודת הוער,  •

 ;1953- תשי"גהחוק החיכות,  •

 ;1951-תשי"אהחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)  •

 ;1958-תשי"חהחוק הגת השכר,  •

 ;1963-תשכ"גהטורין, יחוק פיצויי פ •

 ;1995-תש"ההחוק הביטוח הלאומי (וסח משולב),  •

 ;1987-חוק שכר מיימום, התשמ"ז •

 .2002-חוק הודעה לעובד (תאי עבודה), התשס"ב •

• 2011-י העבודה, התשע"בהחוק להגברת האכיפה של די . 
  

 

  

           

  חתימת המציע

  

  אישור

                     כי ביום ________, הופיע בפי  ,מאשרמ.ר. ____________,  ,עו"ד,אי הח"מ, ____________

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

 םדלעיל וחת והצהיר בפי על כוות הצהרת - כן הקבועים בחוק אם לא יעשצפוי לעושים ה היהי

  עליה בפי.

  

 __________________                            

  עו"ד
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  הצעת הספק - מסמך ב'
  לכבוד

  עזריאלי מכללה אקדמית להדסה ירושלים (ע"ר)

,..א/ג  

  ממוה בטיחותשירותי  אספקת – /פ'201440/הזמה להציע הצעות מס' הדון: 

  

עזריאלי מכללה לאו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה  .1

 פומביאת הצעתו המצ"ב במכרז ") ה"המזמי –(להלן  (ע"ר) ירושליםאקדמית להדסה 

  "המכרז").(להלן:  ירושליםבקמפוס המכללה ב ממוה בטיחות לאספקת שירותי

  

  :פרטי המציע הים כדלקמן .2

  המציע שם

  תאגיד מספר

  )מיקוד כולל( מלאה כתובת

  המציע במשרדי טלפון' מס

  המציע ל"דוא כתובת

  המציע במשרדי פקס' מס

 

הצעתו זו מוגשת אך ורק בשמו או בשם התאגיד, והו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו  .3

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

  ם בזה:או מצהירי .4

כי קראו בעיון את וסח המכרז, לרבות כל ספחיו, הבו את כל האמור בהם ואו   א.

מסכימים לאמור בהם ומקבלים על עצמו למלא אחר כל התחייבות המוטלת 

  עליו על פי  המסמכים האמורים.

  כי קיבלו כל הסבר והבהרה שתבקשו על ידיו לעיין הליך המיון  ומסמכיו.  ב.

ו עוים על כל הדרישות ועומדים בתאי הסף להשתתפות במכרז וכי קיימים כי א  ג.

ל המסמכים אותם על מציע לצרף להצעתו כמפורט כברשותו וצורפו להצעתו 

  להלן. 

וכי עשיו את כל הפעולות ים להיתן השירותים בהם אמורשטחים כי סיירו ב  ד.

ים, תדירותם והיקפם שירותוהבדיקות החוצות על מת להעריך את מהות ה

  לצורך הגשת הצעתו.
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ואת כל הקשיים ם אמורים להיתן השירותים בהשטח כי בחו את תאי ה  ה.

מתן למייהם העלולים לעלות בפיו, וכי כל הגורמים העשויים להשפיע על 

בחו ובדקו על ידיו ומוכרים לו, ולא תהייה לו כל טעות ו/או השירותים 

  ביעות כגד המזמיה בקשר לכך.דרישות ו/או ת

לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק  תמתחייב הכי מוסכם עליו שאין המזמי  . ו

ממה או כל הצעה שהיא. למציע לא תהיה כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה 

לבטל את המכרז ו/או שלא להזמין כל הזמה לביצוע  הבגין החלטת המהמזמי

  עבודה לפי המכרז.

הזכות לבטל את המכרז בכל עת ו/או הזכות  הלמזמי –לי לגרוע מהאמור לעיל מב  . ז

המכרזים הצעה זוכה, שלא לבצע הזמת עבודה כלשהי, גם אם בחרה על ידי ועדת 

תחייב אך ורק הזמת  החובה למק החלטתו זאת. את המזמי הולא תהיה עלי

  ם., אם ייחתהיד-עבודה שתוצא לפי החוזה הסופי שייחתם על

עד למועד האחרון להגשת  להכיס בכל עת תרשאי הכי מוסכם עליו שהמזמי  . ח

, שיויים במסמכי ההזמה וכי רק המסמכים הסופיים, כפי שיחתמו על ידי הצעות

  ה.ועל ידי הספק שייבחר, יחייבו את המזמי ההמזמי

: לא יועברו לעיון המציעים האחריםהבאים  מסמכיםהאו מבקשים כי   . ט

__________________________________________________________

_________________________________________________________  

וזאת מהימוקים המפורטים להלן (יתן לצרף להצעה מסמך מומק ומפורט ביחס 

  לסעיף זה):

  __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

על אף האמור לעיל, ידוע לו ומוסכם עליו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון   . י

במסמכי המכרז לרבות במסמכי ההצעה הזוכה, תון לועדת המכרזים של 

בהתאם להלכה הפסוקה ולדיי בכל מקרה ידוע לו ומוסכם עליו כי . היהמזמ

כל פרטי הצעתו הכספית לא יהיו חסויים ואו מתחייבים בזאת שלא המכרזים, 

בוא בכל דרישה ו/או טעה לועדת המכרזים בכל הקשור למתן זכות עיון 

  .למציעים אחרים בהצעתו הכספית, ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה

כי אי הבת תאי כלשהו מתאי החוזה על ידיו, לא תקה לו זכות לשיוי כלשהו   .יא

במחיר ו/או בלוחות הזמים, ולא יהיו לו כל תביעות ו/או טעות ו/או דרישות 

  עקב כך.  הכלפי המזמי

שיש לצרף להצעה כמפורט בהזמה להציע הצעות או מצרפים בזה להצעתו את המסמכים  .5

  ים שיש לצרף להצעה".בסעיף "מסמכ

 מתחייבים בזה כי: מצהירים ואו  .6
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מלא אחר כל תאי ההסכם על ספחיו, לרבות הפקדת הערבות הבקאית לביצוע וקיום   .א

חוזה , כמתחייב על פי הים (ספח ב')ביטוחההביטוחים המפורטים בספח אישור קיום 

 ספחיו.לו(מסמך ג' למסמכי המכרז) 

בצע ההתחייבויות על פי מכרז זה, ברמה מקצועית גבוהה וכי או בעלי הידע והיכולת ל  .ב

 בידיו כל האישורים הדרשים עפ"י דין, לביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה.

  מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. תוהצע  .ג

י שוא ההזמה בהתאם לתא ממוה בטיחותהו מתכבדים להגיש הצעתו למתן שירותי ה .7

  ההזמה והסכם ההתקשרות בסכומים המופיעים להלן.

לאחר המועד האחרון ימים  90הצעתו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותו מיום הגשתה ועד  .8

 להגשת ההצעות.

  

  :הכוללת לביצוע השירותים ההצעה .9

 :שירותי ממוה בטיחותבגין מתן חודשית  סה"כ תמורה 

________ ____₪   

  ).כחוק שולםי, אשר מ"עמ כולל איו זה סכום(

  
  

10. ל הי"ו מתחייבים כי התמורה הכוללת את כל ההוצאות, כל ומראש  תומוסכמ הקבוע הא

  שירותי במתןהתשומות, כל העלויות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, 

ולא  ,דרש לבצע במסגרת ו/או לצורך מתן השירותיםוכן כל פעולה אותה  בטיחותממוה 

שיויים  ,תשלום עבור סיעותבעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות ומבלי לגרוע,  השתת

וכן ביצוען של כל יתר היתרים רישוי, רישיוות, הוצאות תחבורה, ביטוח, הוצאות שכר, ב

 .ההוראות המפורטות בחוזה ובספחיו, במלואן ובמועדן

  
  ______ חתימת המציע:_______      תאריך:_____________

  
  

  אישור חתימה

  אי הח"מ, עו"ד/רו"ח___________ משמש כיועץ משפטי/ רואה חשבון של_________ (להלן:

ואי מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו, שעשתה באמצעות מורשי  המציע"),"
/ת __________ושא - החתימה שלו____________ושא/ת תעודת זהות מספר_________ ו

תעודת זהות מספר ________וכי מורשי החתימה חתמו עליה בפיי בהתאם למסמכי ההתאגדות 
  תוקף שקיבל כדין, וכי חתימתם מחייבת את המציע.-של המציע, לפי החלטת בת

  ולראיה באתי על החתום,

_______________________  

  עו"ד/רו"ח
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  ולראיה באו על החתום:

  _________: _____  חתימת המציע וחותמת

  : ______________ ____________ ______________  ע"י בעלי זכות החתימה

  חתימה            שם החותם               תפקיד החותם               

  אצל המציע                

  אישור עו"ד/רו"ח

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

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

____________________________, ת.ז.  -__________________ ו 

___________________ שהים רשאים לחתום ולהתחייב בשמו של ___________________ 

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

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

  ולראיה באתי על החתום

_________________  

 רו"ח/עו"ד
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   ממוה בטיחותחוזה למתן שירותי  - מסמך ג'

  

  2015 שת _______________ לחודש ביום  בירושליםאשר ערך וחתם 

  

   )רירושלים (ע"מכללה אקדמית להדסה ריאלי עז  בין: 

  , ירושלים 26מרח' יעקב שרייבום   

  )"המכללה" :( להלן

  

  __________________________   לבין: 

   מרח' ______________________  

  )  "ותן השירותיםאו " "הספק" :( להלן

  

ממוה  ותילאספקת שירהזמה להצעת הצעות פה אל המכללה במסגרת  והספק  הואיל

  ");ההזמה(להלן: " בטיחות

מהווה חלק , הלהסכם זה 2כספח המצורפת  מיום _______ הספקשל  ווהצעת  והואיל 

  ;בחרה על ידי המכללה, בלתי פרד מהסכם זה

בהתאם  וולחייב והוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמ ומצהיר כי הצעת והספק  והואיל

כדין ואשר אושרה  הספקת תוקף שקיבל ובהתאם להחלטה ב ולמסמכי היסוד של

  לכל דבר ועיין; וכדין וכי חתימת ה"ל מחייבת אות

המצורף כמפורט במפרט  בטיחותהממוה שירותי מכללה את ליתן ל ןמעויי והספק  והואיל

המיומות, הידע ההכשרה, היסיון,  ובידי כיומצהיר ומתחייב  הסכם זהל 1כספח 

הדרשים , ההיתרים והרישיוות האדם חכווהפיסית,  המקצועי, היכולת הארגוית

  מתן השירותים;לצורך 

מצהיר כי קרא בעיון את מסמכי ההזמה, לרבות כל ספחיהם והמפרט וכי  והספק  והואיל

המכללה  יפוסמ, בקליתן את השירותים האמורים ןא מוכואת כל האמור בהם וה ןהבי

היטב במועדים ובהתאם  ןקרא והבי על פי תאי חוזה זה, אשר אותם ,בירושלים

  ללוחות הזמים המפורטים להלן;

בקבלת השירותים  כללההמ תיימעו, הספקשל  ווהצעת לעילהספק ת וולאור הצהר  והואיל

  ;בהתאם לתאי הסכם זה , מעת לעת ולפי הצורך,הספקמאת
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  אשר על כן הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן:

  מבוא

 ו מהווים חלק בלתי פרד ממו.המבוא להסכם זה וספחי .1

 כותרות הסעיפים לא תשמשה לצורך פרשות הסעיפים והן הוספו למען הוחות בלבד. .2

 בהסכם זה למוחים הבאים יהיה הפירוש הבא: .3

  עזריאלי מכללה אקדמית להדסה בירושלים (ע"ר)   –" המכללה"

 ירושליםת הכרם ברמת ביב, 26ברח' יעקב שרייבום  המכללה קמפוס –"קמפוס המכללה"

  .בהר חוצבים בירושליםברח' וקמפוס המכללה 

המצורף  השירותים במפרטבהסכם זה וכמפורט  ממוה בטיחות שירותי  - "   השירותים"

  .להסכם זה 1כספח 

/או מי שיקבע על ידי המכללה כציגה ו____________________      - "ציג המכללה"

  .לספקהודעה בכתב שתיתן והמוסמך לפעול מטעמה, מזמן לזמן, ב

  

  ותן השירותים ו/או

  מוסמכים.הלרבות ציג של הספק ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו      הספק""

  ההצעה יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים.ההזמה ולמען הסר ספק, מסמכי  .4

  .שי הוסחים בין ליישב מאמץ יעשה, המכרזמסמכי  וסח בין סתירה של מקרה בכל

סדר העדיפות בין המסמכים בכל השלבים, המסמכים  בין ליישב יתן לא ןשבה בסיבות

  כדלקמן: יהיה

  החוזה (מסמך זה)    (א)

  )השירותים(מפרט  להסכם זה 1ספח    (ב)

  המכרז  (ג)

  להסכם זה (הצעת המציע) 2ספח   (ד)

  

  השירותים .5

את  בצעומתחייב בזה ל ומקבל על עצמ והספק לספקהמכללה מוסרת בזה  5.1

  .על ספחיו הסכם זהבכמפורט כהגדרתם לעיל ום השירותי

מתחייב לספק את השירותים במיומות, במקצועיות, ביעילות, בחריצות  הספק 5.2

 מכללה. העל ידי המכללה, והכל לשביעות רצוה המלאה של מועדים הדרשים וב

ולא  וובאמצעות עובדי ועל פי הסכם זה בעצמ וצע את התחייבויותיבי הספק 5.3

 . י משהבאמצעות קבל
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למכללה שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשות את דרישותיה לגבי מועדי והיקף  5.4

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

לבצע  הספקלהכיס שיויים ו/או להרחיב ו/או לצמצם ו/או לבטל השירותים, ועל 

 .כללהזאת מיד עם קבלת הוראה בכתב מציג המ

 .הספקיחייבו את לספק הוראות המכללה  5.5

מובהר בזאת, כי ציג המכללה יהיה רשאי, בין השאר, לתת לספק הוראות, החיות  5.6

 הסכמות ואישורים מטעם המכללה.

לאורך כל תקופת ההתקשרות השירותים מטעם הספק יתו ע"י אדם שיאושר ע"י  5.7

(ה) להזמה להגיש 8ושפרטיו צורפו להצעת הספק כאמור בסעיף ציג המכללה 

ובלבד שהתאים שלהלן יוסיפו להתקיים בו בכל עת שהשירותים יתו על הצעות, 

 -")הממוה(להלן: " ידו

 –אישור כשירות בתוקף לשמש ממוה על הבטיחות מטעם משרד הכלכלה   .א

על העבודה, בטיחות, בריאות וגהות  מהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 בעבודה.

 .ממוה בטיחותתעודת הסמכה כ  .ב

יום בכל  30בהודעה מראש של  למזמיהמתחייב להודיע בכתב ותן השירותים  5.8

חדש יעשה בכפוף  ממוה, ובכל אופן מיוי הממוהמקרה של הפסקת עבודתו של 

 . שלעיל 5.7תאים הקבועים בסעיף ובכפוף לעמידה בבכתב ה מזמילהסכמת ה

 הממוה המאושר הפסיקעד שמוהימים מ 14בתוך ממוה במקרה שלא ימוה  5.9

יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם , עבור המכללה ותן השירותיםלעבוד מטעם 

, מבלי לגרוע מזכותה באופן מיידיתהא רשאית להודיע על ביטול ההסכם  מזמיההו

 לכל סעד אחר עפ"י כל דין. 

  

 הספקהצהרות והתחייבויות  .6

  ומתחייב בזאת, כדלקמן: מצהיר הספק

 תא בעל ההכשרה, היכולת, היסיון, כח האדם, הרישיוווצהיר כי המ הספק 6.1

והאישורים הדרשים לביצוע השירותים, שוא חוזה זה, ברמה מקצועית אותה וכי 

כל העובדים שיועסקו מטעמה בביצוע ובמתן השירותים עפ"י חוזה זה, גם הם בעלי 

 ותה כאמור. ההכשרה דרשת, יכולת, אישורים, יסיון ורמה מקצועית א

כל האישורים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ומצהיר כי יש בידי הספק 6.2

ציבוריים (אכיפת יהול חשבוות, תשלום חובות מס, שכר מיימום והעסקת 

והוא מתחייב כי לאורך כל תקופת ההתקשרות  ,1976-עובדים זרים כדין), התשל"ו
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ישות החוק ו/או צויי ההרחבה, בדריעמוד א ווכי ה אישורים אלו יעמדו בתוקפם,

 בוגע לשכר מיימום ולהעסקת עובדים זרים כדין. 

הספק מתחייב לא להעסיק, במסגרת חוזה זה, עובד ו/או אדם אשר למיטב ידיעתו  6.3

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

 ידי הספק. 

יבצעו את המוטל עליהם על פי  וו/או מי מטעמ ועובדי הספק מצהיר כי הוא ו/או 6.4

 . חוזה זה באמות, באמיות ובהגיות ביחסיהם עם המכללה

 םבמעמדשיחול בו או בממוה הקשור הספק מתחייב להודיע למכללה על כל שיוי  6.5

על פי חוזה זה ו/או בכל עיין אחר הספק לעמוד בהתחייבויות  םהחוקי ו/או ביכולת

 השפיע על המכללה בהתקשרות זו.אשר יש בו כדי ל

המכללה תהיה רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד ו/או כל מי שפועל במסגרת  6.6

מתחייב הספק  –מתן השירותים היתים על ידי הספק ומשתדרוש המכללה כן 

להפסיק לאלתר העסקתו של אותו אדם במסגרת מתן השירותים למכללה, 

 באחריותו ועל חשבוו של הספק.

הוא ו/או כל מי מטעמו הפועלים במסגרת מתן השירותים, הם ק מצהיר כי הספ 6.7

בעלי כל האישורים, ההיתרים והרישיוות הדרשים לפי כל דין לשם מתן 

 ההיתרים והרישיוותוהוא מתחייס כי האישורים,  השירותים ו/או בקשר עמם

 . כאמור יעמדו בתוקפם לאורך כל תקופת ההתקשרות

  

  

 

   ותההתקשרתקופת  .7

, קרי מיום חודשים, החל מיום חתימת החוזה 12 -ל היה תקופת ההתקשרות 7.1

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

בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המכללה  7.2

חודשים או כל חלק של תקופה זו, עד  12ות וספות בות תקופ 3 - בהתקשרות ה

בהודעה  ״תקופת ההארכה״), :להלן(וספות  שלוש שיםמום של למקסי

ימים טרם תום תקופת התקשרות. מובהר בזאת, כי  30מוקדמת בכתב של 

ההוראות המפורטות בחוזה זה, יחולו, בשיויים המחויבים, גם לגבי תקופת 

 ההארכה.

למשך  ספקימים לפי מועד תחילת תקופת ההארכה, יאריך ה 14 -עד ולא יאוחר מ  7.3

עד , תוך מכללהלהלן, וכן ימציא ל 12תקופת ההארכה את הערבות כמפורט בסעיף 

אישורי עריכת ביטוח מעודכים בהתאם ימים כאמור לעיל,  14- לא יאוחר מ

 מכללהל ספקלהלן, וזאת גם לגבי תקופת ההארכה. לא מסר ה 11להוראות סעיף 
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ל, במלואם ובמועדם, את הערבות ו/או את אישורי עריכת הביטוח כאמור לעי

 ייחשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה.

 לפי תוםזה של חוזה  להפסיק את תוקפו מכללהלמרות האמור לעיל, רשאית ה 7.4

תקופת החוזה ו/או לפי תום תקופת ההארכה, לפי העיין, ולבטלו בכל עת מכל 

סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב, 

ביטול מכללה ליום מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ה 30 ספק שתימסר ל

  להלן.  13 יףהחוזה בהתאם להוראות סע

ה לותן השירותים לעיל תשלם המזמי 7.4ובא ההסכם לידי סיום בהתאם לסעיף ה 7.5

ואשר אושרו  ק מהעבודות שהוא ביצע בפועל עד למועד סיום ההסכםלבעד אותו ח

לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו למען הסר ספק, ותן השירותים . מיהעל ידי ציג המז

 לו כאמור לעיל.  ההמגיע התמורהלמעט תשלום ההתקשרות בגין הפסקת 

 

 התמורה .8

בגין ביצוע כלל התחייבויות הספק על פי חוזה זה וכן על פי מסמכי ההזמה,  8.1

על ידו  שסופקו ממוה הבטיחות שירותי עבורוספחיהם תשולם לספק תמורה 

") בתוספת התמורה(להלן " עבור כל חודש שירות חש"_______ של סך בבפועל, 

 מע"מ בחוק.

וכוללת כל מראש  תומוסכמסופית  הקבוע ההילעיל  8.1התמורה הקובה בסעיף  8.2

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

לבצע במסגרת ו/או  ספקפעולה אותה יידרש ה וכן כל בעקיפין, בביצוע השירותים

בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות ומבלי  השתתולא  לצורך מתן השירותים,

תשלום עבור סיעות, בשל שיויים חקיקתיים, שיויים בהפרשות לגרוע, 

רישוי, הוצאות תחבורה, ביטוח, הוצאות שכר, סוציאליות, בשל שיויים ב

 .היתריםורישיוות, 

אזי בכל ,עם ותן השירותים תחליט להאריך תקופת ההתקשרותשהמכללה במקרה 

כך שמדד  למדד המחירים לצרכןבתקופת ההארכה התמורה הארכה כאמור תוצמד 

הבסיס יהיה המדד הידוע במועד בו חתם הסכם זה והמדד הקובע לחישוב 

ההארכה הידוע במועד תחילת תקופת  דדהתמורה במהלך תקופת ההארכה הוא המ

הצמדת התמורה כאמור תיעשה אך ורק אם העלייה המצטברת במדד  שבדון.

המחירים לצרכן שתחושב כאמור לעיל ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד 

  . 5%ההארכה תעלה על 

 
 דיווח 8.3
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לכל  10 -ולא יאוחר מיום ה, אחת לחודש יתגיש למכללה חשבוי הספק  .א

  ה. בגין החודש השוטף לאישור המכלל חודש, 

בכפוף לקבלת אישור ציג המכללה לכוות הדיווח יבוצע התשלום בתאי   .ב

  , מיום המצאת חשבוית מס כדין למכללה.ימים 60שוטף + 

או בהעברה בקאית לפי המחאה את התמורה בספק תהא רשאית לשלם למכללה ה 8.4

ציג המכללה מתחייב להמציא ל ספקבחירתה ושיקול דעתה הבלעדי מעת לעת. ה

 לצורך התשלום. , כשהוא מאושר ע"י בק הספק,בבק טי חשבוואת פר

למען הסר ספק, התמורה ה"ל היה סכום ברוטו סופי, והמכללה תכה במקור מכל  8.5

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

 .במקור מסהיכוי  על גובהכל דין, אלא אם ימציא הספק אישור תקף 

המס הדרשים לצורך  תותן השירותים מצהיר כי יש בידו אישור רשויו 8.6

ההתקשרות בהסכם ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים ה"ל. ותן 

 השירותים ימציא למזמיה כל אישור אחר שידרש על פי כל דין. 

שום תשלום  לספקזה, לא ישולם על ידי המכללה  8פרט לאמור במפורש בסעיף  8.7

לא דמי סיעה, וכיוב', החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לרבות לא עבור וסף, 

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

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

 לכל אדם או גוף אחר.

  

  

 עבודה עובד מעביד והקפדה על דייהעדר יחסי  .9

כך  1974- חוזה זה היו חוזה קבלות כמשמעותו בחוק חוזה קבלות, תשל"ד 9.1

עצמאי אשר מבצע חיוביו כקבלן עצמאי ואין ותן השירותים בבחית שהספק היו 

 .ביו ובין המועסקים מטעמו לבין המכללה יחסי עובד מעביד

ר יועסקו על ו/או אשספק סכם בזה בין הצדדים, כי העובדים המועסקים ע״י המו 9.2

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

כך שהספק היו גוף עצמאי לחלוטין עליו חלות חובות מעביד , מכללהואים עובדי ה

 :לפיכךו כלפי עובדיו

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

, מכללה ו/או למי מטעמהה ואין לראות כל זכות שיתה עפ״י החוזה לעפ״י החוז

ולכל עובד  ספקאלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהייה ל

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

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

או פיצויי פרישה מאת המכללה וכן לא תהיה המכללה חייבת בכל תשלום ו/או 
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גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או ההוגים ביחסים שבין מעביד לעובד, וזאת בהיות 

עצמאי לכל עין  ותן השירותיםהספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במעמד של 

 ודבר. 

פת החוזה ו/או תקופות ההארכה לגבי העובדים הספק מתחייב לקיים בכל תקו 9.4

, אחר האמור בכל דין לעיין יחסי עובד ומעביד בקשר עם הסכם זהשיועסקו על ידו 

 וזכויות עובדים.

בכל דרישה ו/או תביעה הובעים על פי הטען  ומתחייב לטפל מיד ועל חשבוהספק  9.5

 ףאו מצד רשות ו/או גובדרישה ו/או בתביעה, במישרין ו/או עקיפין, מצד עובד ו/

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

כי היה ויקבע ע"י גורם מוסמך כלשהו, כי חלים  וסכם ומוצהר בזאת מפורשות,מ 9.6

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

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

שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט ואת המכללה בכל חבות כספית שהיא, לרבות  הספק

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

 . ספקלשלם תשמכל תשלום לה כשיפוי 

 הפרתו של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה. 9.7

 

 ושיפוי אחריות  .10

הספק יהיה אחראי לכל זק שהוא, בין לזק גוף ובין לזק רכוש, ולכל זק אחר  10.1

לעובדי הספק ו/או לספק ו/או שייגרם למכללה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או 

לכל צד ג' שהוא הובע בין במישרין ובין בעקיפין ממתן השירותים לפי הסכם זה או 

דו ובין אם גרם על ידי עובדים ו/או שלוחיו ו/או בין אם גרם על י ,בקשר אליהם

וכן ע"י כל אדם או ו/או לפיקוחו  וו/או ע"י כל מי שתון למרותכל התון למרותו 

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

מו למכללה שיגרו/או הוצאה בגין כל זק ו/או אובדן כללה יפצה את המהספק  10.2

אלץ לשלם פיצויים, כללה תחדל כאמור ובכל מקרה שהמכתוצאה מכל מעשה או מ

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

 .ה, לפי הוראותיכללהלשלם כל סכום כזה במקום המספק ה

מבלי לפגוע באמור לעיל הספק יהיה אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שהאחריות  10.3

קודת הזיקין (וסח חדש) או לפי כל דין אחר, לזקים כזאת מוטלת עליו לפי פ

 שייגרמו תוך כדי מתן השירותים או בקשר אליהם. 

למען הסר ספק, יובהר כי המכללה לא תהיה אחראית לכל זק, אובדן, הפסד,  10.4

הוצאה ו/או תוצאה מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לספק ו/או למי מעובדיו, שלוחיו 
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בשירותו כתוצאה מתאוה או זק שייגרמו תוך כדי ו/או ו/או כל מי מטעמו ו/או 

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

הספק מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם  10.5

אחר המצא בשרותו של הספק ולכל צד ג' שהוא, כתוצאה מזק כלשהו אשר גרם 

 ותים או בקשר אליהם. להם תוך כדי מתן השיר

היה ועל אף האמור לעיל, תידרש המכללה לשלם לצד שלישי דמי זק או פיצויים  10.6

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 

דרש לשלם וזאת מיד לפי דרישתה הראשוה. כל המכללה כל סכום שהמכללה תי

סכום שישולם על ידי המכללה יראוהו כחוב המגיע לה מהספק לפי חוזה זה, 

בכל עת שהיא על פי ה ממוהמכללה רשאית לכות חוב זה מכל סכום שיגיע לספק 

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

  ביטוח .11

מאחריותו והתחיבויותיו של הספק על פי חוזה זה ועל כל פי דין,  מבלי לגרוע 11.1

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

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

שור עריכת איאת הביטוחים המפורטים להלן ובאישור עריכת הביטוחים (להלן "

 למסמכי החוזה זה כחלק בלתי פרד מחוזה זה. כספח ב'") המצורף הביטוחים

  אחריות כלפי צד שלישי.  .א

 חבות מעבידים.  .ב

 אחריות מקצועית.  .ג

על ידו ו/או  שוא חוזה זה מתן השירותיםהספק מתחייב, לפי מועד תחילת  11.2

 תאם לוסחמטעמו, להמציא לידי המכללה אישור בדבר עריכת הביטוחים כ"ל בה

"), אישור ביטוחי הספקלמסמכי החוזה (להלן: " ספח ב'המצורף לחוזה זה כ

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח (וסח  ,המהווה חלק בלתי פרד מחוזה זה

  מקורי).

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

  מהתחייבויות הספק על פי חוזה זה, על ספחיו.

היה ) '(ספח ב ם בזה על הספק כי המצאת אישורי ביטוחי הספקמוסכ  .ב

לא ') ב(ספח הספק המצאת אישור ביטוחי  וללאתאי יסודי בחוזה זה 

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

 קבלים וקבליבין היתר גם את חבות הספק כלפי  יורחבו לכסות י הספקטוחיב 11.3

המכללה ו/או עובדיה ו/או מהליה בגין אחריותם  לרבות חבות הספק כלפי משה

 ").יחידי המבוטחלכל מעשה ו/או מחדל רשלי של הספק (להלן: "
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על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הדרשים בקשר עם השירותים בקשר  11.4

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

ההתיישות על פי דין לכל פעילות אשר עשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על 

 ספחיו.

לספח אישור  1סעיף פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הערכת על ידי הספק על פי  11.5

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

הספק ו/או מהליו ו/או עובדיו עליה אחריות למעשה ו/או מחדל רשלי של 

בכפיפות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו ערכו בפרד 

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

לספח אישור עריכת  2סעיף פוליסת חבות מעבידים, הערכת על ידי הספק על פי  11.6

היה וקבע , תורחב לשפות את המכללה (ספח ב' למסמכי החוזה)ביטוחי הספק 

 תוך כדי ו/או עקב עבודתם קרות תאות עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהילעיין 

"), כי היה ושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי מקרה ביטוח(להלן: "

 הספק.

לספח אישור  3סעיף פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הערכת על ידי הספק על פי  11.7

ב לשפות את המכללה ו/או מהליה ו/או עובדיה היה ) תורח'ספח בביטוחי הספק (

חובה מקצועית  הפרתבשל ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלות מקצועית ו/או 

וזאת מבלי במעשה ו/או מחדל רשלי של הספק ו/או מהליו ו/או עובדיו  ןשמקור

ור בוסף לאמהמכללה ו/או מהליה ו/או עובדיה. חבות הספק כלפי ביטוח לגרוע מ

(ששה)  6לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים וספים ו/או משלימים לביטוחים  11.8

 ה"ל, מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הוספים ו/או המשלימים

טוח רכוש אשר יערוך הספק מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בכל בי ולגרום לכך כי 

בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או מי מטעמה ובלבד שהאמור בדבר 

 הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תאי הביטוח המתחייבים  11.9

מור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק (ספח ב'), הים בדבר דרישה מן הא

מיימאלית המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לזקים ולחבויות 

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

המכללה ומי מטעמה יהיה מוע מלהעלות כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

בכל הקשור לגבולות האחריות ו/או תאי הביטוח המיימאליים כאמור לעיל 

 ולהלן.

קודמים לכל ראשויים וביטוחי הספק ייכללו תאי מפורש על פיו ייקבע כי הים  11.10

ביטוח הערך על ידי המכללה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טעה 
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יטוחי המכללה. לרבות כל טעה או זכות כאמור  בסעיף בדבר שיתוף ב העיתבאו ו/

לרבות כל טעת "ביטוח כפל" כלפי  1981 -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59

 המכללה וכלפי מבטחיה.

ביטוחי הספק יכללו תאי מפורש על פיו המבטח איו רשאי לבטלם ו ו/או לשותם  11.11

 30בדואר רשום לרעה בתקופת הביטוח, אלא אם שלח למכללה הודעה בכתב 

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

תוקף לביטול  ו/או שיוי לרעה שכאלו לגבי המכללה אם לא שלחה הודעה בכתב 

 ) הימים ממועד מלוח ההודעה.שלושם( 30כאמור לעיל ובטרם חלוף 

טוחי הספק על פי הביטוחים בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע למכללה, כי מי מבי 11.12

כאמור שערכו לפי ספח אישור ביטוח הספק עומד להיות משוה לרעה או מבוטל, 

 לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא 11.11בסעיף 

למכללה אישור עריכת ביטוח חדש, לפי מועד השיוי לרעה או הביטול של הביטוח 

 הקודם, כאמור.

, כי לא תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד המכללה בגין הספק מצהיר 11.13

זק לרכוש בבעלות הספק ו/או מי מטעמו, שהוא זכאי לשיפוי עבורו, (או שהיה 

זכאי לשיפוי בגיו אלמלא ההשתתפות העצמית הקובה בפוליסה), על פי ביטוח 

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

הפטור כאמור לא יחול מוסכם בזה כי עובדיה מכל אחריות לזק כאמור. אולם, 

 .לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון

הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף זה (ביטוחי  דמיהספק מתחייב לשלם את  11.14

י , וכל תשלום אחר שיידרש על יד(ספח ב') הספק) לרבות באישור ביטוחי הספק

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

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הכללות 

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

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

 .עם חוזה זה

בוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המכללה  11.15

ו/או מהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל זק אשר ייגרם למי מהם עקב אי 

 הביטוח פוליסותאיזו מתאי מתאי כיסוי ביטוחי הובע מהפרה ו/או אי קיום של 

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

בוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב  11.16

של תאי  מתאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק, לרבות, אך לא מוגבל, אי 

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

 על פי ביטוחים אלו. לקבלת שיפוי ו/או פיצוי המכללה 
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) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק שבעה( 7 -לא יאוחר מ 11.17

לעיל, בגין הארכת  11.2את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף לחזור ולהפקיד 

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

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

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הספק" כאמור, היו תאי  11.18

מתן השירותים והמכללה תהייה זכאית למוע ו/או המשך מתלה ומקדים לתחילת 

שור, כאמור, לא מתן השירותים כאמור במקרה שהאיו/או המשך מן הספק תחילת 

 הומצא במועד המוסכם כדרש.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או אי המצאתם  11.19

ו/או בבדיקתם ואו אי בדיקתם על ידי המכללה ו/או בעריכתם ו/או בשיויים, כדי 

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

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

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

 מי מהבאים מטעמה.

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי הספק כאמור  11.20

לא תפגע בהתחייבויות הספק על פי  לעיל במועד, ,לעיל 11.17 -ו 11.2בסעיפים 

 חוזה זה.

המכללה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הספק  11.21

כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל שיוי או תיקון שיידרש על מת להתאימם 

 ).ביטוחזה ( 11להתחייבויותיו על פי סעיף 

ל המכללה ביחס לאישורי הביטוח הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת ש 11.22

וזכותה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקום כמפורט לעיל, איה מטילה 

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

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

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

המכללה תהייה רשאית לעכב כל בוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה, כי  11.23

ביטוח) מהתמורה העומדת הזה (סעיף  11סכום לו היא זכאית על פי תאי סעיף 

 7לזכות הספק, בקשר עם ההתקשרות שוא חוזה זה ובתאי שהודיעה על כך לספק 

 ימים מראש. (שבעה)

הביטוח וההשתתפות העצמית חלה  דמימוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום  11.24

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

בוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר  11.25

ת ממלכתי וכל כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאו

הצווים, התקות וכדומה, שהותקו לפי החוקים ה"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע 

מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים שוא חוזה 
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זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמי, יהיו בכל עת ובמשך כל 

 שעל פי החוקים ה"ל. תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות

מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח איה באה לגרוע מכוחם של  11.26

הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לזקים באם יגרמו כאמור 

 בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

מהווה הפרה הן מעיקרי החוזה, והפרתן  )ביטוח( זה 11ובהר, כי הוראות סעיף מ 11.27

 .יסודית של החוזה

   ערבות .12

לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי המכללה  הספקלהבטחת מילוי מלוא התחייבויות  12.1

לחוזה, ע"ס  'אכספח ערבות בקאית אוטוומית ובלתי חוזרת, בוסח המצ"ב 

ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה והפקדת הערבות כאמור היה  7בתוך  ₪ 50,000

 ן השירותים לידי הספק. תאי למסירת מת

יום לאחר תום תקופת  30לעיל תהא תקפה עד  12.1הערבות האמורה בסעיף משה  12.2

את הערבות ספק את תקופת ההתקשרות יאריך ה מכללהחוזה זה. האריכה ה

יום לאחר תום תקופת ההארכה, ויחולו  30 -לתקופה וספת, כשהיא תהא בתוקף ל

 עליה כל יתר הוראות סעיף זה.

הידוע במועד כאשר מדד הבסיס יהיה זה לצרכן  ות תוצמד למדד המחיריםהערב 12.3

והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד חילוט הערבות, ככל  החתימה על חוזה זה

 .שתחולט

חלט את הערבות ללא כל הודעה וספת וללא פיה ל תרשאי תהיה המכללה 12.4

ק ו/או אובדן בקרות אחד המקרים הבאים: גרם למכללה ז מוקדמת לערכאות

של  הוכח להחת דעתשלעיל, ו/או  במקרה שי 10ו/או הוצאה כמפורט בסעיף 

הוראה מהוראות ו/או הפר ביצע אחת מהוראות הסכם זה לא  הספקכי המכללה 

ימים  7קיבל התראה מוקדמת בכתב ולא תיקן את ההפרה תוך  הספקהסכם זה, ו

 .  מיום משלוחה אליו, כי אז

כל הליך לפתוח בו/או  הלהגיש גם תביעמ מכללהשמש מיעה לילא  חילוט הערבות 12.5

 ה"ל. הערבותוגם ההוצאות המשפטיות תגבה מתוך סכום  הספק,חוקי אחר גד 

את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות  חלטזכותה למכללה בהשתמשה ה 12.6

חייב לחדש את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפי  ספקיהא ה

את מכללה חילטה הודעה שההספק ימים מהיום בו קיבל  7האמור, תוך חילוט ה

 הערבות או כל סכום ממה. 

אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה סר ספק, יובהר כי הלמען  12.7

 .ספקלהתחייבויות של ה

  הפרת החוזה .13
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  כל אחד מהמעשים המפורטים להלן ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה: 13.1

ביצע את השירותים במועד ו/או שלא על פי תאי ההזמה  לא ספקה  .א

, ו/או ביצע את השירותים ביגוד להוראות מכללהשקיבל לשם כך מה

בחוזה זה, הכול מבלי לקבל, בכתב  להתחייבויותיוו/או ביגוד , הדין

 ציג המכללה ו/או מי מטעמה.ומראש, את הסכמת 

ם הפרה יסודית בחוזה מהוראות הסעיפים אשר מהווי הוראההפר  ספקה  .ב

 זה.

 או הקפאת כסים על ידי בית משפט מוסמך. ספקעסקי היתן צו לפירוק   .ג

התראה על אי  מכתב ספקת סעיף זה לעיל, קיבל המבלי לגרוע מהוראו  .ד

 .שדרש לעשות כן עמידה בתאי החוזה ולא תיקן ההפרות תוך הזמן

 מטעמו. ת חוקי העבודה ביחס לעובדים הספק לא קיים א  .ה

בלי לגרוע מזכותה של המכללה להודיע לספק על הפסקת ההתקשרות עימו באופן מ 13.2

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

הודעה ההפרה של ההוראה ו/או ההתחייבות, תוך פרק הזמן הקוב ב

יהא חייב  הספקו/או להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, ו

 מכללהפיצויים על הזקים שגרמו ו/או שייגרמו למכללה לשלם ל

הקבועים כתוצאה מההפרה כאמור, זאת בוסף לפיצויים המוסכמים 

 .בספח ד' לחוזה

את ההפרה כאמור ו/או לא מילא אחרי הוראה ו/או ספק לא תיקן ה  .ב

לבטל את  -לשביעות רצוה  מכללהבות, כפי שדרש על ידי ההתחיי

קיומו, וזאת, על ידי מתן הודעה על כך -החוזה מחמת הפרתו ו/או אי

פיצויים בגין הזקים שגרמו ו/או  מכללהיהא חייב לשלם ל ספקבכתב וה

כתוצאה מההפרה ו/או הקיום כאמור. אין באמור  מכללהשייגרמו ל

ו/או מי  ספקלקבל כגד ה מכללהכותה של הבפסקה זו כדי לגרוע מז

מטעמו כל סעד משפטי על פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע, פיצויים 

 .' לחוזהדבספח מוסכמים כמפורט 

  רשאית: מכללהאת החוזה הפרה שאיה יסודית תהא ה ספקהפר ה 13.3

לתקן את ההפרה ו/או לקיים את  ספקלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מה  .א

, ו/או מכללהאו ההתחייבות, תוך פרק הזמן הקוב בהודעת הההוראה ו/

יהא חייב  ספקלהמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, וה ולהורות ל

פיצויים על הזקים  מכללה, וכמו כן לשלם למכללהלמלא אחר הוראות ה
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שגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה זאת בוסף 

  .' לחוזהדבספח  לפיצויים המוסכמים שקבעו

ו/או לא מילא אחרי הוראת ו/או כאמור לעיל, את ההפרה  ספקלא תיקן ה  .ב

 -לשביעות רצוה ובמועד דלעיל  מכללההתחייבות, כפי שדרש על ידי ה

קיומו, וזאת על -לבטל את החוזה מחמת הפרתו או אי מכללהרשאית ה

 להמכליהא חייב לשלם ל ספק והספקידי מתן הודעה על כך בכתב ל

כתוצאה מההפרה ו/או מכללה פיצויים על הזקים שגרמו ו/או שייגרמו ל

  אי קיום האמור. 

ו/או מי  ספקלקבל כגד ה מכללהזה כדי לגרוע מזכותה של ה 13אין באמור בסעיף 

  .מטעמו כל סעד או תרופה עפ״י כל דין

  

  

  איסור הסבת ההסכם .14

, לאחר ,כולן או מקצתן ,ו/או זכויותיו ביווהספק איו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חי

  . לרבות לחברה או גוף בבעלותו

  שמירת סודיות ואיסור יגוד עיייםזכויות קיין רוחי,  .15

, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שמסר עקב או אגב תיתם, כל חומר 15.1

כושה ר וכו', היםטיוטות, כל החיה, בין בכתב ובין במדיה מגטית,  –לרבות 

עובדיו וכל הפועל מטעמו אים רשאים למסור לאדם , והספק, הבלעדי של המכללה

מסמך או מידע הקשור במתן , כל חומר, פרט לעובדי המכללה המוסמכים לכך, אחר

וכן אים רשאים לשמור לעצמם העתקים של כל חומר או מסמך כאמור , השירותים

 .אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח המכללה

אמור לעיל איו חל לגבי מסירת מסמכים או חומר למי מעובדי הספק לצורך ה 15.2

 .ל פי הסכם זהע ביצוע התחייבויות הספק

ותן השירותים מתחייב לשמור בסודיות ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או  15.3

תוכה חומר ו/או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה ו/או מסמך ו/או 

ידע הקשור במישרין ו/או בעקיפין להסכם זה ו/או לשירותים היתים על ו/או מ

ותן השירותים ו/או מי מטעמו גם לאחר לאחר סיום  האמור בסעיף זה יחול על פיו.

 תקופת ההסכם או הפסקתו מכל סיבה שהיא. 

ישמש למתן שירותים , מובהר בזאת כי המידע אשר ייאסף לצרכי מתן השירותים 15.4

יותר בו כל שימוש אחר אלא באישור מפורש ובכתב מהמכללה למכללה ולא 

 .ומגורם שלישי אם יידרש

אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו או מי הפועל מטעמו לא ישתמשו בכל מסמך  הספק 15.5

 .או חומר כאמור
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אין הוא יודע על כל מיעה , הספק מצהיר כי כון למועד התקשרותו בהסכם זה 15.6

וכי אין הוא , פ הסכם זה"יע למתן השירותים עשיש בה כדי להפר, חוקית שהיא

באופן ישיר או עקיף בכל עיין אחר שיש בו חשש , או מעורב/ו/או מי מטעמו קשור ו

 כל מתחייב בשמו ובשם הספק. ליגוד עייים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה

כל או להיות מעורב ב/מלקחת חלק ו מי מטעמו להימע במשך כל תקופת הסכם זה

או העלול ליצור מצב של יגוד עייים עם הסכם /או עיין אחר שיש בו ו/עסקה ו

 .זה

הספק מתחייב להביא לידיעת המכללה כל מידע העשוי להיות רלבטי לקביעת  15.7

  . המכללה אם קיים יגוד או חשש ליגוד עייים אצל הספק או מי מטעמו

  יתור, הארכה, החהו .16

י אחר תאי מתאי החוזה במקרה מסוים לא סטייה ממילומכללה להסכמת ה 16.1

  ולא ילמדו ממה גזירה שווה למקרה אחר. תשמש תקדים

במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר  מכללהלא השתמשה ה 16.2

זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים  כויתור על

  שלאחר מכן.

י מהצדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם עשה כל ויתור, ארכה, או החה ע"י מ 16.3

 בכתב וחתם ע"י אותו צד.

  

  

  העדר בלעדיות .17

 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

  די תקופת תוקפו של החוזה.זהים ו/או דומים גם תוך כ

  
  
  
  
  

 סמכות שיפוט והדין החל על החוזה  .18

ו/או  , תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עיין הקשורבירושליםלבית המשפט המוסמך 

  הובע מהחוזה ו/או בקשר אליו.

   ודעותהמתן   .19

כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הין כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר להסכם זה 

שעות  72שתישלח בדואר רשום ע"י צד אחד למשהו, תיראה כאילו הגיעה לידי המען תוך 

  ל מסירה ביד, בעת מסירתה.שממועד מסירתו לבית הדואר או במקרה 
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  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  

  

  

                                   

הספק              המכללה         



  

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

                                     

  

43  

 

  

  

  מפרט השירותים - 1ספח 

  

  צעת המציעה - 2ספח 
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  ("ערבות חוזה") ערבות לעמידה בתאי החוזה –' אספח 

  לכבוד

   עזריאלי מכללה אקדמית להדסה ירושלים (ע"ר)

  (להלן: "המזמיה")

  

,..א.ג  

  

  הספק בתאי החוזהלעמידת                                      ערבות מס'הדון: 

  

הו ערבים בזה כלפיכם ") פקסלבקשת _______________________ (להלן: "ה .1

ובלתי מותית בכל תאי לתשלום סכום של עד  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטוומית, בערבות 

, המחירים לצרכן") בצרוף הפרשי הצמדה למדד סכום הקרןש"ח (להלן: " 30,000לסך של 

 על פי הסכם ביכם לבין הספק מיום _________ ,ממוה בטיחותלאספקת שירותי בקשר 

 ).הערבות"" :להלן(

סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .2

 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן: "המדד").

לחודש  15 -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה  

  _קודות).______________ (________

"המדד החדש" לעין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרוה וקודם לקבלת דרישתכם על 

  פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה מוך מהמדד  למדד היסודי

היסודי, שלם לכם את הסכום הקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם  משבעההצמדה לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר 

ל סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא על ידיו, לפי כתובתו המפורטת לעיל, או שלם לכם כ

יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

  .החייבדרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

פעם לפעם מלמרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה  .3

ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום  הערבותמתוך סכום על כל סכום שייראה לכם 

. או שלם מידי פעם בפעם הערבותששלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבות

 .שידרשהסכומים הדרשים במועד 

אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם  ,לפיכך .4

קרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום ה

  בערבות זו על תאיה.
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או לא היה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואו לא היה רשאים להמע  .5

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והו מוותרים בזה במפורש ומראש 

  .בקשר לכךעל כל טעה 

 להסב את הערבות לצד שלישי. המזמיה לא תהא רשאית .6

וכל דרישה מכם חייבת ____________________ הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7

  עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.  בכתב מסר לוילה

  

  בכבוד רב,  

  

  בק........................                 

  

  סיף......................                
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 אישור עריכת ביטוחי הספק –ב'  ספח 
  

  תאריך : __________              

  לכבוד

  ")המכללה(להלן: " המכללה האקדמית להדסה (ע"ר)

  רמת בית הכרם

 ירושלים

,..א.ג  

  הדון: אישור עריכת ביטוחים 

  )"ו/או "השירותים(להלן: "החוזה"  ממוה בטיחותבקשר עם  שרותי 

  

  ").הספק(להלן : " _______________________________________  :  שם המבוטח

  .____________________________________________________  :    כתובת

  

ביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים כי ערכו עבור הספק את הביטוחים המפורטים לאו __________ חברה 

  )."תקופת הביטוחולהלן: " תאריכים כלליםלהלן, למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ (שי ה

  
 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הספק ו/או  הכיסוי הביטוחי : 
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלים וקבלי משה המועסקים על ידו במתן השירותים 

חוזה שבדון, בשל כל מעשה או מחדל רשלי בקשר עם מתן השירותים בקשר עם ה
אשר גרמו לאובדן, פגיעה או זק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

 לעובדיה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או זק למכללה, למהליה
 .ולתלמידיה

 ן ש"ח) לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שתית.ש"ח (שי מיליו 2,000,000 גבול האחריות : 

ביטוח זה איו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,  ביטול הגבלות : 
חבות הספק בגין וכלפי קבלים ו/או קבלי משה ועובדיהם, מתקים סיטאריים 

, הרעלה כל דבר מזיק פגומים, זיהום תאותי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה
במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי 

 .עובדים שהספק חייב לשלם בגים דמי ביטוח לאומי)

ו/או מהליה ו/או עובדיה  המכללהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .1.1 תאים מיוחדים : 
ולה להיות מוטלת על מי שעל, בגין אחריות (להלן: "יחידי המבוטח") 

מהם למעשי ו/או מחדלי הספק וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו 
 ערך הביטוח בפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

שאיו רכוש בבעלותו המכללה בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .1.2  
 ו/או שימושו של הספק, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי תלמידי המכללה ייחשבו במפורש  .1.3  
 .לצורך ביטוח זה, כצד שלישי

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .2
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ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הזיקין (וסח  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי כל העובדים  1980ריות למוצרים פגומים, התש"ם חדש) ו/או עפ"י חוק האח

בגין פגיעה גופית או מחלה  במתן השירותים בקשר עם החוזההמועסקים על ידו 
העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב ") מקרה ביטוחמקצועית (להלן: "

 .מתן השירותים בקשר עם החוזה שבדון במשך תקופת הביטוח

 לתובע. $ 1,500,000 גבול האחריות : 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שתית. $ 5,000,000 גבול האחריות : 

ביטוח זה איו כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה ומוחה, חבות הספק כלפי  ביטול הגבלות : 
קבלים ו/או קבלי משה ועובדיהם (היה והספק ייקבע כמעבידם), פיתיוות 

 .ת וער המועסקים על פי החוקורעלים והן בדבר העסק
היה וקבע לעיין  ,המכללה, מהליה ועובדיהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  תאים מיוחדים : 

קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם ושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי 
 .הספק

 פוליסה מס': ______________________  אחריות מקצועית .3

הספק על פי דין בשל תביעה ו/או  המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  יטוחי :הכיסוי הב 
במעשה או  ןחובה מקצועית שמקור הפרת דרישה בגין רשלות מקצועית ו/או בגין

 .בקשר עם החוזה מתן השירותים במסגרתמחדל רשלי של הספק ו/או עובדיו 

 רוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שתית.לאי) ₪(מיליון  ש"ח 000,0001, גבול האחריות : 

אובדן שימוש, איחור, מביטוח זה איו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הובעת  ביטול הגבלות : 
הרחבות  כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

לאירוע  ₪ 100,000(בגבול אחריות של  אובדן מסמכיםעקב  הספקחבות בגין 
מי חבות הובעת מטעות, רשלות או אי יושר של ו בר לתקופת הביטוח)ובמצט

 .הספק עובדימ
היה וקבע לעיין  ,המכללה, מהליה ועובדיהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  תאים מיוחדים : 

קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם ושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי 
 .הספק

 ו/או מהליה ו/או עובדיה המכללהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .13. תאים מיוחדים : 
הספק  שעשו בתום לב על ידימעשה או מחדל רשלי ם לאחריות לעיין

ו/או  המכללהחבות הספק כלפי ביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או עובדיו 
 .מהליה ו/או עובדיה

מיום רטרואקטיבי פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה  .2.3  
__________. 

חודשים לאחר תום  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .3.3  
ביטוח חלופי המעיק  הספקבתאי כי לא ערך ע"י  תקופת הביטוח

מוסכם בזה . שועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוכיסוי מקביל 
ורק על אירועים שעילתם כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך 

 .לפי תום תקופת הביטוח ואשר תגלו לראשוה בתקופת הגילוי

הו מאשרים בזאת כי הפוליסות ה"ל כוללות תאי מפורש לפיו הן  .14. : כללי .4
וכי או מוותרים  המכללהקודמות לכל ביטוח הערך על ידי ראשויות ו

 .המכללהיתוף ביטוחי על כל דרישה ו/או טעה ו/או תביע בדבר ש
לחוק חוזה ביטוח התשמ"א  59לרבות כל טעה או זכות כאמור  בסעיף 

 .וכלפי מבטחיה המכללהלרבות כל טעת "ביטוח כפל" כלפי  1981 –

הביטוח  דמיהו מאשרים כי ידוע לו שהאחריות לתשלום  .4.2  
וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .המכללה



  

  חתימת המציע (מורשה חתימה)+ חותמת:__________________                     תאריך:___________________       
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אי קיום בתום לב של תאי  מתאי איזו  וא/הו מאשרים כי הפרה ו .4.3  
, לא יפגעו ו/או מהליו ו/או עובדיו מפוליסות הביטוח על ידי הספק

על  לקבלת שיפוי ו/או פיצוי ו/או מהליה ו/או עובדיה המכללהבזכויות 
 .פי ביטוחים אלו

חים ה"ל לא לא ישוו לרעה וגם כמו כן , הו מאשרים בזאת כי הביטו .4.4  
הודעה  למכללהאו לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח 

(שלושים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול  30כתובה בדואר רשום 
אם לא  המכללה ו/או מהליה ו/או עובדיהו/או שיוי לרעה שכאלו לגבי 

 30בטרם חלוף הודעה בכתב כאמור לעיל ו המכללהשלחה לידי 
 .(שלושים) הימים ממועד משלוח ההודעה

  

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שוו במפורש וסייגי הביטוחים המפורטים באישור זה הים בהתאם לתאי 

  באישור זה, ובלבד שאין בשיוי האמור כדי לגרוע מתאי הפוליסות המקוריות.

  

 בכבוד רב,

 

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח) 

  

  

  

  

  

  


