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מכרז למתן שירותי השגחה בבחינות
של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות
במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר)
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חתימת המציע____________:

אוניברסיטת חיפה
מכרז פומבי מס' 495/17

הזמנה להגשת הצעות למכרז 495/17
בנושא :מתן שירותי השגחה בבחינות
של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר)
אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות בהסכם למתן שירותי השגחה בבחינות
של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר) ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
את חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום א' '  ,29.10.2017בבניין הראשי ,חדר  ,202/4אגף משק ומבנים
באוניברסיטת חיפה ,אצל מר שוקי רפפורט ,טל'  ,04-82493113בימים א'-ה' בין השעות.15:00 – 10:00 :
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה ("מכרזים" בדף הבית) ,וכן בחוברת המכרז
המלאה במשרדי האוניברסיטה ,אך הגשת הצעה למכרז תתבצע על גבי חוברת המכרז המקורית.
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז :עד לא יאוחר מיום א' 19.11.2017 ,בשעה  12:00לתיבת המכרזים בחדר
 202אגף משק מבנים בניין רב תכליתי.
האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טבלת תאריכים:

נושא
פרסום המודעה למכרז
מכירת חוברת המכרז החל ביום
מועד אחרון להגשת הבהרות בכתב
מועד אחרון להגשת ההצעות

יום ושעה
תאריך
 27.10.2017יום ו'
 29.10.2017יום א' משעה 10.00
 9.11.2017יום ה' בשעה 14.00
 19.11.2017יום א' בשעה 12.00

2

חתימת המציע____________:

אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 495/17
מסמך א'

כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מס' 495/17

 .1הגדרות
"האוניברסיטה" -
"השירות" -

"המכרז"
"ההסכם"

-

"הזוכה"

-

אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי ,הר הכרמל ,חיפה.
מתן שירותי השגחה בבחינות המתקיימות במסגרת תכניות לימוד משותפות
שמקיימת האוניברסיטה במכללת בני ברק האקדמית (להלן גם" :מבח"ר" או
"המכללה") ,הכל בתנאי המכרז וההסכם להלן ולשביעות רצונה המלא של
האוניברסיטה.
מכרז מס'  495/17להספקת "השירות" כהגדרתו.
ההסכם אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה ,כהגדרתו להלן,
להספקת השירות ,בנוסח ובתנאים כמפורט בטופס ההסכם מסמך ה' למסמכי
המכרז.
מי שהגיש הצעה למכרז והצעתו נתקבלה כדין ע"י האוניברסיטה ונבחר להספקת
השירות.

 .2הצעות
מוזמנות בזה הצעות להספקת "השירות" כמוגדר לעיל.
 .3מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:
א .מסמך א' -כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז.
ב.

 .1טופס קריטריונים להערכת איכות המציע.
מסמך ב' -טופס הצעה למכרז.
 .1תצהיר בדבר ניסיון המציע.
 .2הצהרת המציע על העסקת עובדים כדין והעדר הרשעות.
 .3הצהרת בעלי השליטה במציע על העסקת עובדים כדין.
 .4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

ג.

 .5אישור רו"ח על העדר היתכנות להערת 'עסק חי'.
מסמך ג' -נוסח ההסכם ונספחיו.
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חתימת המציע____________:

 .4לידיעת המציעים
האמור להלן מובא להערכה ולהתרשמות בלבד ואין בו כדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהם מצד
האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם ,והמציע מצהיר כי אין לו ולא תהיינה לו כל דרישה ו/או טענה
ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ביחס למידע בסעיף זה ו/או לאמור בהקשר זה במכרז זה על נספחיו.
א .אוניברסיטת חיפה מקיימת תכניות לימוד משותפות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר) בהן
לומדים מידי שנה כ 900-סטודנטים.
ב .במסגרת תכניות הלימוד המשותפות כאמור מתקיימות בחינות במהלך כל שנת הלימודים ,אך
מרביתן מתקיימות בסוף סמסטר א' (חודשים ינואר-פברואר) ,בסוף סמסטר ב' (חודשים יוני -יולי)
ובסוף סמסטר קיץ (חודשים אוגוסט-ספטמבר) (להלן" -הבחינות").
ג .היקף "השירות" נשוא מכרז זה משתנה באופן קבוע בין תקופת חודשי השנה ,ובאופן שוטף בהתאם
לצרכי האוניברסיטה ועל פי הוראותיה.
ד .המכללה בה מתקיימות הבחינות היא מכללה המעניקה שירותים למגזר החרדי בלבד ועל כן קיימת
בה הקפדה על הפרדה מלאה בין נשים וגברים .נוכח האמור ,קיימת דרישה כי בכיתות בהן נבחנות
נשים יהיה על המציע הזוכה לשבץ נשים כמשגיחות ואילו בכיתות בהן נבחנים גברים יהיה על
המציע הזוכה לשבץ גברים כמשגיחים .כמו כן נדרש כי המשגיחים והמשגיחות יגיעו לעבודתם
בלבוש צנוע כמנהג המקום.
ה .שירותי ההשגחה בבחינות כוללים עד שתי משמרות בחינה ביום כאשר מספר שעות ההשגחה
המוערך בשנה הוא כ 2,800-שעות .מובהר כי מדובר באמדן לצורך התרשמות המציעים בלבד וכי
היקף השירותים הסופי ייקבע לפי צרכי האוניברסיטה ומועדי הבחינות בפועל ,ועשויים לחול
שינויים בהיקף שצוין כאמור.
ו .המציע שיזכה במכרז יידרש לספק את כוח האדם הנדרש לקיום מלוא השירות לרבות משגיחים/ות,
רכז השגחה ,מתן הדרכות באופן שוטף לפי הצורך ,שיבוץ המשגיחים והכיתות בהתאם ללוח
הבחינות שיועבר ע"י האוניברסיטה ,ניהול הבחינות והשגחה עליהן בהתאם לנהלים ולכללים כפי
שיפורט בכתב ובהדרכה מטעם נציגי האוניברסיטה .הערה -רכז ההשגחה צריך לעבוד גם מול נציגי
המכללה בכל האמור לשיבוץ כיתות המבחן.
ז .נציגי מדור בחינות באוניברסיטה יעבירו בתחילת כל שנת לימודים (לקראת עונת הבחינות
הראשונה) הדרכה לכל המשגיחים/ות מטעם המציע ,אך במהלך השנה יידרש המציע הזוכה להעביר
הדרכות נוספות במידת הצורך בהתאם לעקרונות ההדרכה שיסופקו ע"י האוניברסיטה.
 .5תנאי סף להשתתפות במכרז:
על המציע ,כתנאי לבחינת הצעתו ,למלא אחר התנאים המצטברים הבאים:
א.

המציע הינו בעל ניסיון מוכח בהפעלת מערכי השגחה בבחינות במשרד החינוך ו/או במוסדות
להשכלה גבוהה עבור לפחות  2לקוחות במשך תקופה מצטברת של לפחות  3שנים (לשניהם ביחד).

ב.

המציע רשום בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לענין נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל
הרשיונות הנדרשים על פי הוראות כל דין ,לרבות רישיון לעסוק כקבלן כ"א לפי חוק העסקת
עובדים ע"י קבלני כ"א ,התשנ"ו.1996-
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ג.

למציע סניף תפעולי הממוקם במרחק נסיעה שלא יעלה על  30ק"מ ממכללת בני ברק .לצורך סעיף
זה "מרחק" הינו מרחק נסיעה על פי אתר  ,ymap ,google mapsאו אפליקציית ( wazeלפי
המקל מביניהם לטובת המציע).

ד.

המציע צרף להצעתו תצהירים בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ,בדבר קיום חובותיו של
המציע בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים; לעניין זה" ,בעל שליטה" –
כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א" ;1981-תצהיר בכתב" – כמשמעותו בסימן א' לפרק
ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א.1971-

ה.

המציע ו/או מי בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז בעבירה פלילית אחת או יותר בשל הפרת דיני עבודה כהגדרתם בתקנות
חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע 2010-והם לא נקנסו בשנה
האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
והתעשייה ב 2-קנסות או יותר בגין הפרת דיני העבודה כאמור.
לעניין סעיף זה" ,בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
למרות האמור לעיל ,האוניברסטה שומרת לעצמו את הזכות שלא לדחות הצעה ,אף אם לא
התקיים לגביה אחד התנאים כאמור בסעיף זה לעיל וזאת מטעמים מיוחדים שירשמו ובהתאם
לסמכותה בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע – .2010

ו.

למציע כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

ז.

בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  2014-2015לא נכללה 'הערת עסק חי'.

 .6דגשים
מבלי להמעיט בערכן של הדרישות המפורטות בהסכם או בחשיבותן ,האוניברסיטה מוצאת לנכון להפנות
תשומת לב המציעים לנקודות הבאות:
א.

האוניברסיטה רואה באחריות החברתית ערך בעל חשיבות ושמה דגש מיוחד על העסקת עובדים
עפ"י דין וקיום כל הוראות החוק המתייחסות לתנאי העבודה.

ב.

על המציע להעסיק עובדיו כחוק ,ולקיים את כל ההוראות המתייחסות לתנאי העבודה ,לרבות :שכר
מינימום ,הגנת השכר ,זכויות סוציאליות ,זכויות פנסיוניות ,משמרות ,שעות נוספות ,שבתות ,חגים,
נסיעות ,עבודת לילה ,עמידה במועדי תשלומי שכר וניכוי כל הסכומים אותם חייב מעסיק בניכוי –
הכול ,על פי כל דין ו/או צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי ו/או וחוזה החלים על היחסים שבין המציע
לבין עובדיו ,לרבות כמפורט בתצהירים המצורפים כנספחים א'( )2ו-א'( )3למסמכי המכרז.

ג.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי אי קיום חובות הזוכה בעניין זכויות עובדים לפי כל דיני
העבודה – תהווה הפרה יסודית של ההסכם ,על כל המשתמע .האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את
ההסכם לאלתר במידה ויתגלה כי הזוכה לא מילא אחר ההוראות דלעיל במהלך מימוש החוזה,
מבלי שיהא בכך משום הפרת חוזה על ידי האוניברסיטה ומבלי שהזוכה יהא זכאי לפיצוי כלשהו.
הזוכה יהא מחויב לחשוף בפני האוניברסיטה כל מסמך הנוגע לתשלום לעובדים עפ"י דין ,עם
דרישתה הראשונה ,הכל כמפורט בהסכם.

ד.

האוניברסיטה תהא רשאית לשנות את היקף השירותים וכוח האדם ,עפ"י צרכיה ובהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ובכל מקרה התשלום לחברה הזוכה יבוצע בהתאם לשירותים שבוצעו בפועל.
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 .7הליך ההבהרות
לשאלות ובירורים ניתן לפנות עד ליום חמישי  9.11.2017בשעה  14:00לגב' נחמה ברמן .פניות תעשנה
בכתב בלבד בדוא"ל  .nberman@univ.haifa.ac.ilכל התשובות לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו
לכל המשתתפים באמצעות דוא"ל וכן יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה .רק תשובות בכתב
תחייבנה לעניין הזמנה זו.

 .8מועד להגשת הצעות למכרז
א.

את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים באגף משק ומבנים באוניברסיטת
חיפה ,חדר  202בבניין ראשי  ,לא יאוחר מיום ראשון  19.11.2017בשעה  .12:00הצעה למכרז
שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון .ההצעה למכרז על כל נספחיה וצרופותיה ,תושם במעטפה
סגורה עליה ירשם מספר המכרז ונושא המכרז.

ב.

משלוח הצעה בדואר ,או ע"י שירות הובלה כלשהו ,עד המועד הנ"ל ,אינו עונה על דרישות המכרז,
אם ההצעה לא הגיעה למקום המתואר בס"ק (א) לעיל בזמן ,כאמור.

 .9אופן הגשת הצעות למכרז
ההצעה למכרז תוגש בעותק אחד כדלקמן:
א.

הצעה למכרז תיערך ,תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס "הצעה למכרז" הכלול בין "מסמכי
המכרז" כמסמך ב' ויצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים .הצעה למכרז ,על כל נספחיה וצרופותיה,
תושם במעטפה חתומה  ,עליה ירשם מס' המכרז ונושא המכרז.

ב.

מובהר כי יש לחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז ,נספחיו וצרופותיו ,לרבות על קובץ
התשובות לשאלות ההבהרה – באמצעות חותמת ובראשי תיבות .כמו כן ,יש לחתום באמצעות
חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.

ג.

על המציע למלא בקפדנות בהדפסה או בכתב יד ברור את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז
ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים לה אשר על מגיש ההצעה לחתום עליהם
בהתאם לכתב הוראות זה.

ד.

המציעים ימלאו במסגרת הצעתם מסמך ב' ,את התעריף השעתי המוצע על ידם לשעת השגחה.
התעריף המוצע ימולא בשקלים וללא מע"מ .שיעור המע"מ יתווסף בהתאם לשיעורו בדין במועד
הוצאת החשבונית.
התעריף השעתי שיוצע יכלול בתוכו את כל עלויות המציע בביצוע השירותים ,לרבות שכר העובדים
וכל הרכיבים הסוציאליים אותם מעסיק חייב בתשלום לפי דין ,וכן עלויות ביטוחים ,נסיעות,
הדרכות ,עלויות רכז ההשגחה וכיו"ב ,ולמעט מע"מ כאמור.
עוד מובהר כי שעות עבודתם של רכז/ת ההשגחה ,המדריכים והמנהלים את צוות העובדים וכן
שעות ההדרכות שתבוצענה על ידי הקבלן לא ייספרו במניין שעות ההשגחה בתשלום ולא תשולם
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בגינן תמורה נוספת ((למעט שעות ההדרכה השנתית שתועבר על ידי האוניברסיטה) ועל כן נדרשים
המציעים לגלם עלויות אלו בתעריף השעתי המוצע על ידם לשעת השגחה.
ה.

על המציעים לצרף להצעתם מסמך ב' את התחשיב הכלכלי שערכו לצורך הגשת הצעתם ,הכולל
את שכר הבסיס ואת כל הזכויות הסוציאליות שישלמו לעובדיהם לרבות ביטוח לאומי ,דמי
חופשה ,חגים ,שי לחג ,מחלה ,פיצויים ,פנסיה ,הבראה.

ו.

על ההצעה לכלול ,בין השאר :פרטים לגבי המציע ,ניסיונו ,המלצות ,רישיונות ,היתרים הנדרשים
על פי דין ואישורים ,לרבות האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף.

ז.

על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו של כתב הוראות זה וכן את כל המסמכים הנדרשים
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף .כמו כן ,על המציע לצרף להצעתו המסמכים הבאים:
()1

העתקים נאמנים למקור של מסמכי ההתאגדות של התאגיד ותדפיס עדכני מרשם
החברות.

()2

לצורך הוכחת קיום תנאי סף סע' (5א) המציע יפרט במסגרת נספח  1להצעתו את ניסיונו
(שם הלקוח ,מועדי מתן השירותים ,מהות השירותים ,פרטי איש קשר) ויצרף מסמכים
נלווים במידת הצורך.

()3

לצורך הוכחת תנאי סף סע' (5ב) יצרף המציע להצעתו העתק מרישיונו לעסוק כקבלן
שירות בהתאם לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם ,התשנ"ו .1996

()4

לצורך הוכחת תנאי סף סע' (5ג) יפרט המציע בהצעתו מסמך ב' את כתובתו של הסניף
התפעולי שלו המקיים את תנאי הסעיף.

()5

לצורך הוכחת תנאי סף סע' (5ד) יצרף המציע להצעתו את התצהיר נספח  2לטופס
ההצעה חתום על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד וכן את התצהיר נספח  3לטופס ההצעה
חתום על ידי בעלי השליטה במציע ,ומאומת ע"י עו"ד.

()6

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סע' (5ה) יצרף המציע להצעתו את התצהיר נספח 2
לטופס ההצעה חתום על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד.

()7

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סע' (6ז) יצרף המציע להצעתו אישור בתוקף על ניהול
פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וכן תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,נספח  4לטופס ההצעה.

()8

.10
א.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף (6ט) יצרף המציע להצעתו העתק של הדוחות
הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  , 2014-2015וכמו כן יצרף אישור רו"ח על העדר
היתכנות להערת 'עסק חי' בנוסח נספח  5להצעה מסמך ב'.

ערבויות בנקאיות
במועד חתימת הזוכה על ההסכם ,ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בנוסח
המופיע כנספח  4להסכם מסמך ג' בסך של ( 15,000חמישה עשר אלף  )₪אשר תשמש כבטוחה
למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם (מסמך ג') ולהבטחת אחריות טיב ביצוע
השירותים על ידי הזוכה (להלן" :ערבות הביצוע") .ערבות הביצוע ,כמפורט בס"ק זה ,תעמוד
בתוקף עד למועד של  90יום מתום תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,ותהיה צמודה למדד
המחירים לצרכן.
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תקופת ההתקשרות

.11
א.
ב.

ג.

.12

תקופת ההתקשרות בין הזוכה לאוניברסיטה להספקת השירות על פי ההסכם ,תחל ביום 1.1.2018
ותימשך  12חודשים (להלן – "תקופת ההתקשרות").
לאוניברסיטה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של 12
חודשים כל אחת ,באותם תנאים ,באופן בו סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על  48חודשים (4
שנים) ובלבד שהודיעה לזוכה על כוונתה כאמור בכתב לא יאוחר מ 30-יום לפני תום תקופת
ההתקשרות .הארכת תקופת ההתקשרות תתבצע בכפוף להמצאת אישור ביטוח עדכני והארכת
תוקף ערבות הביצוע ,וכמו כן האוניברסיטה תהא רשאית לדרוש מן הקבלן כל מסמך או רישיון
שייראה לה לנכון.
על-אף האמור לעיל ,תהיה לאוניברסיטה זכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקצר את תקופת
ההתקשרות ,הכל כמפורט בהסכם (מסמך ג').

קריטריונים לבדיקת ההצעה
א.

בשלב הראשון  -תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז.

ב.

בשלב השני – תיבדקנה ההצעות הכשרות בהתאם לשקלול המרכיבים הבאים במשקלות הנקובים
כדלקמן:
קריטריון
מחיר

משקל

התעריף המוצע לשעת השגחה.
מובהר כי התעריף המוצע יכלול בתוכו את כל עלויות
המציע בביצוע השירותים לרבות שכר העובדים וכל
הרכיבים הסוציאליים אותם מעסיק חייב בתשלום

90%

לפי דין ,ביטוחים ,נסיעות ,הדרכות ,עלויות רכז
ההשגחה וכיו"ב ,ולמעט מע"מ.
(המציע הכשר שהתעריף שהציע הוא הנמוך ביותר
יזכה למירב הנקודות ואחריו באופן יחסי המציעים
הכשרים האחרים).
איכות

התרשמות האוניברסיטה מניסיון המציע ומהמלצות
הממליצים .במסגרת בדיקת האיכות תפנה
האוניברסיטה לאחד או יותר מאנשי הקשר של
הלקוחות המפורטים בהצעה ,או לאנשי קשר אחרים
לפי שיקול דעתה ותבקש מהם לתת ציון למציע תוך

10%

בטופס
המפורטים
לקריטריונים
התייחסות
הקריטריונים להערכת איכות המציע (נספח  2למסמך
א') ,כאשר לכל אחד מהם יינתן משקל זהה.
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ג.

על אף האמור ,האוניברסיטה תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור כזוכה
במכרז במציע אשר ציון האיכות של הצעתו ,כאמור בסעיף ( 16ב) לעיל ,נמוך מ 75% -מציון
האיכות המירבי (להלן "ציון סף").

ד.

.13

על אף האמור ,האוניברסיטה תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור כזוכה
במכרז במציע שהמחיר המוצע על ידו לקיום ההתקשרות עלול לדעתה לפגוע בזכויות עובדים ו/או
עולה ממנו חשש לביצוע תשלום או זכות המגיעים לעובדים עפ"י כל דין ,חוזה ,הסכם קיבוצי או צו
הרחבה החלים עליהם .המציע מתחייב להציג ,באם יידרש לכך על ידי האוניברסיטה את
התחשיבים שערך לצורך הכנת הצעתו למכרז זה ,בנוסף לפירוט שניתן על ידו במסגרת מסמכי
ההצעה (כנדרש בסעיף (9ה) לעיל) ,ולהוכיח כי שמר לעצמו במסגרתם רווח סביר.
הזוכה במכרז

א.
ב.

ג.

.14

הזוכה מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל של
הזכייה במכרז.
הזוכה מתחייב בזאת לחתום על הסכם שייערך בידי באי-כוח האוניברסיטה לעניין הספקת
השירות ,וזאת בנוסח ההסכם המצ"ב כמסמך ג' ,ובכפוף לזכות האוניברסיטה לעשות כל שינוי
בנוסחו כמתחייב על פי שיקול דעתה.
האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק מהם ,או להתנות
תנאים אחרים ,לפני חתימת ההסכם הפורמאלי בין הזוכה לאוניברסיטה.

זמן תוקפה של הצעה למכרז וביטולה

א.

תוקפה של הצעה למכרז יהא  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

ב.

ככל והליכי המכרז יתארכו לאוניברסיטה שמורה הזכות לבקש מן המציעים הארכת תוקף הצעתם
והמציעים מתחייבים לבצע זאת.

.15

ביטול המכרז
א .האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז
חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות ,או שלא יעמדו
בדרישות הסף ,או שלא יעמדו כדרישות האיכות ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים,
בעיות תקציב ,אי קבלת היתרים וכיוצא בזה.
ב .בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין ,מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את
המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או בלתי סביר מן האומדן
ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון
ליצור הסדר כובל.
ג .האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז .הודעה על ביטול
המכרז תועבר למציעים למספר הפקס/דוא"ל שנמסר על ידם עם קבלת מסמכי המכרז.

.16

שונות
א .מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז המציע מסכים מראש כי:
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תיקון טעות  -כל טעות חשבון שתתגלה בהצעה  -תתוקן ,וכן יתוקן בהתאם הסכום הכללי של
ההצעה.
מסים  -כל המסים הממשלתיים ותשלומי החובה יכללו במחירים המוצעים ,למעט מע"מ
כאמור בסעיף (12א) לעיל.
ב .האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות המלאה ,לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא באופן,
בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה .האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס להצעה בלתי
סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל
המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר
לעומת מהות ההצעה ,תנאיה ,חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת
האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
ג .כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או נספחיו ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם בגוף
מסמכי המכרז ובין אם במכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת  -תקנה זכות לאוניברסיטה להתעלם
מכל שינוי ,תוספת והסתייגות כאילו לא היו ,או לפסול ההצעה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ד .האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע ,כדי לקבל הבהרות או כדי
להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות .האוניברסיטה שומרת על זכותה לדרוש כל
מסמך נוסף שייראה לה נחוץ לשם קבלת החלטה.
ה .האוניברסיטה תהא רשאית לבדוק את ההצהרות ,המסמכים והאישורים שיצורפו על ידי המציע,
ולדרוש ,במידת הצורך ,פרטים נוספים ועל מגיש ההצעה יהא לספקם מיד לכשיידרש לכך.
ו .האוניברסיטה שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין המציע ,ניסיונו ,ושביעות רצון
לקוחותיו ,בין היתר עם אנשי הקשר של הלקוחות שיצוינו בהצעה ו/או עם אנשי קשר אחרים לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
ז .האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא .אין בעצם
פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו.
ח .מובהר בזאת ,כי ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים במכרז הנן הצעות סופיות וכי האוניברסיטה לא
תנהל כל מו"מ עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם.
ט .תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז,
המפורטות בסעיף  10להסכם מסמך ג' ובנספח הביטוח המצורף אליו .על המציעים לוודא מראש עם
מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים במידה ויזכו במכרז .כל הסתייגות לגבי
דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הפניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך בסעיף  9לעיל.
לאחר הגשת ההצעה או לאחר הזכיה ,לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.
י .האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לפסול הצעה של מציע ,לגביו (היה לה ,במהלך
השנתיים האחרונות ממועד הגשת ההצעות למכרז ,ניסיון כושל ו/או ניסיון רע ו/או חוסר שביעות
רצון מהותי מעבודתו ו/או הפרת הסכם ו/או מרמה וכיו"ב.
יא .האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ותהיה רשאית לקבל לפי שיקול דעתה ,כל הצעה
או חלק הימנה.
יב .האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה הזוכה במכרז למציע/ים בעלות של  300ש"ח .מציע
המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה ,יציין מראש ,עם הגשת הצעתו למכרז ,מהם
החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי .המציע מסכים ומאשר ,כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין
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מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי
האוניברסיטה בעניין זה.
יג .כל מציע אשר מגיש הצעה לפי מכרז זה ייחשב כמי שויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז
וכן על הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים (לרבות צווי מניעה) בכל הליך משפטי בקשר
עם מכרז זה נגד האוניברסיטה או מי מטעמה ו/או נגד הזוכה ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים.
יד .סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז ו/או
להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.
טו .אם אין באפשרותכם ו/או אם מצאתם לנכון שלא להשתתף במכרז ,נבקשכם להחזיר לאוניברסיטת
חיפה את כל המצורף חוברת המכרז שהומצאה לכם ,ולציין סיבת אי ההשתתפות.

נחמה ברמן
מנהלת מחלקת רכש ופרסומים
אגף משק ומבנים

אנו מאשרים האמור לעיל.

תאריך............................................ :

חתימה וחותמת מגיש ההצעה..................................................... :
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נספח  1למסמך א'

טופס קריטריונים להערכת איכות המציע
שם קבלן כח האדם ________________________ :
שם המעריך  _____________________________:הארגון______________________:
תפקיד בארגון ___________________טלפון ___________ טלפון נייד:
התקופה בה מספק קבלן שירותי השגחה לארגון __________ :חודשים /שנים
החל מיום______________ ועד ליום ________________
סודר

ציון

קריטריונים

הערות

בסולם של 10 – 1

1

התנהלות הקבלן בנוגע לשמירה על זכויות העובדים
(התנהלות מצוינת ,10-התנהלות גרועה)1-

2

זמינות הקבלן לטיפול בבעיות
(זמינות גבוהה  ,10-זמינות נמוכה)1-

3

אמינות ועמידה בכללי אתיקה
(איכות גבוהה ,10-איכות נמוכה)1-

4

התנהגות ,מקצועיות ,והופעת עובדים
(טובה ,10-גרועה)1-

5

יכולת שיבוץ מספר עובדים בהתאם לנדרש
(יכולת שיבוץ גבוהה ,10-יכולת שיבוץ נמוכה)1-

6

תחלופת עובדים
(תחלופה נמוכה ,10-תחלופה גבוהה)1-

7

איכות ההדרכות המועברות לעובדים
(איכות גבוהה ,10-איכות נמוכה)1-

8

הערכה כללית
(מומלץ ,10-לא מומלץ)1-

הערות:

תאריך _____________
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אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 495/17
מסמך ב'

הצעה למכרז

לכבוד
אוניברסיטת חיפה
שדרות אבא חושי
חיפה
א.ג.נ,.

.1

הנדון :הצעה למכרז מס'  495/17למתן שירותי השגחה בבחינות
של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר)
אנו הח"מ
כתובת

שם

______________________________________________
מס' זיהוי/מס' רישום של חברה ,שותפות או אגודה שיתופית

מס' עוסק מורשה

לאחר שקראנו ,בחנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז (להלן -
"כתב ההוראות") ,ההסכם וכתבי הערבויות הבנקאיות וקבלנו כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו
מכם ,מציעים בזאת הצעתנו ,להספקת "השירות" כמוגדר בכתב ההוראות ,כמפורט להלן בהצעה זו
(להלן " -ההצעה").
.2
א.

ב.
ג.
ד.

אנו מצהירים כי הננו בעלי כוח-אדם מקצועי ומיומן ,אמצעים ,ידע ,ניסיון ,מיומנות וכישורים
מתאימים כדי לספק את השירות ברמה גבוהה ביותר ובאופן סדיר ,תקין והולם בתנאים
המפורטים במסמכי המכרז וההסכם על נספחיהם.
אנו מצהירים כי אנו וכל עובדי ההשגחה בבחינות מטעמנו ,באמצעותם נספק את "השירות" יפעלו
בהתאם להוראות כל דין ו/או היתר ובהתאם להוראות האוניברסיטה.
אנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז ובהוראות ההסכם מסמך ג'
מקובלים עלינו וכי נוכל לעמוד בהם.
אנו מצהירים כי אנו מקיימים את כל תנאי הסף המפורטים במכרז ובכלל זאת-
 )1אנו מצהירים כי חברתנו בעלת ניסיון מוכח בהפעלת מערכי השגחה בבחינות במשרד החינוך
ו/או במוסדות להשכלה גבוהה עבור לפחות  2לקוחות במשך תקופה מצטברת של לפחות 3
שנים (לשניהם ביחד) .רצ"ב פירוט נסיוננו כאמור במסגרת נספח  1להצעה זו.
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 )2חברתנו רשומה בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לענין נושא ההתקשרות וכן יש בידה כל
הרשיונות הנדרשים על פי הוראות כל דין ,לרבות רישיון לעסוק כקבלן כ"א לפי חוק העסקת
עובדים ע"י קבלני כ"א ,התשנ"ן .1996-רצ"ב להצעתנו זו העתק הרישיון התקף כאמור.
 )3לחברתנו סניף תפעולי הממוקם בכתובת___________________________________ :
ובמרחק נסיעה שלא יעלה על  30ק"מ ממכללת בני ברק .לצורך סעיף זה "מרחק" הינו מרחק
נסיעה על פי אתר  ,ymap ,google mapsאו אפליקציית ( wazeלפי המקל מביניהם
לטובת המציע).
 )4רצ"ב להצעתנו זו התצהיר נספח  2בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות
עובדים והעדר הרשעות כאשר הוא חתום ומאומת ע"י עו"ד.
 )5רצ"ב להצעתנו זו התצהיר נספח  3לטופס ההצעה בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין
שמירת זכויות עובדים חתום על ידי בעלי השליטה במציע ,ומאומת ע"י עו"ד.
 )6חברתנו ו/או מי מבעלי השליטה בה לא הורשעו בשלוש שנים האחרונות שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז בעבירה פלילית אחת או יותר בשל הפרת דיני עבודה כהגדרתם
בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע 2010-והם לא
נקנסו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות על ידי מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה ב 2-קנסות או יותר בגין הפרת דיני העבודה כאמור.
רצ"ב להצעתנו זו .התצהיר נספח  2לטופס ההצעה בדבר העדר הרשעות וקנסות כאמור.
 )7אנו מאשרים כי יש בידינו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו .1976-רצ"ב להצעתנו זו אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים וכן תצהיר חתום ומאומת בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,בנוסח נספח  4לטופס ההצעה.
 )8אנו מאשרים כי בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  2014-2015לא נכללה
'הערת עסק חי' .רצ"ב העתק של הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים 2014-2015
ואישור רו"ח בנוסח נספח  5לטופס ההצעה.
.3

הצעת המחיר
א.

התעריף המוצע על ידינו לשעת השגחה הנו ________________ש"ח (לא כולל מע"מ) .שיעור
המע"מ יתווסף בהתאם לשיעורו בדין במועד הוצאת החשבונית.

ב.

אנו מצהירים כי התעריף המוצע הנו סופי וכולל בתוכו את כל עלויותינו במידה ונזכה במכרז,
לרבות שכר העובדים וכל הרכיבים הסוציאליים אותם מעסיק חייב בתשלום לפי דין ,וכן עלויות
ביטוחים ,נסיעות ,הדרכות ,עלויות רכז ההשגחה וכיו"ב ,ולמעט מע"מ כאמור.

ג.

אנו מצרפים להצעתנו זו את התחשיב הכלכלי שערכנו לצורך הגשת הצעתנו הכולל את שכר בסיס
ואת כל הזכויות הסוציאליות שנשלם לעובדינו לרבות ביטוח לאומי ,דמי חופשה ,חגים ,שי לחג,
מחלה ,פיצויים ,פנסיה ,הבראה.

ד.

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהתמורה הכוללת לה נהיה זכאים במידה ונזכה במכרז היא התעריף
השעתי לשעת השגחה שצוין לעיל בשיעור מכפלת מספר שעות העבודה של המשגיחים בפועל
בהתאם לדו"ח נוכחות חתום ומאושר  ,הכל כמפורט בסעיף התמורה בהסכם המצורף למכרז.

ה.

אנו מצהירים כי ידוע לנו שתמורה זו מהווה את מלוא התמורה לה נהיה זכאים בגין אספקת
השירותים נשוא המכרז ולא נהיה זכאים לכל תמורה או פיצוי מעבר לסכום כאמור.
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ו.

מבלי לגרוע באמור לעיל ,מוסכם עלינו כי שעות עבודתם של רכז/ת ההשגחה ,המדריכים והמנהלים
את צוות העובדים לא ייספרו במניין שעות ההשגחה בתשלום ואנו נישא בהם על חשבוננו .כמו כן
מוסכם עלינו כי שעות ההדרכות שנעביר לעובדינו לא ייחשבו אף הן במנין שעות ההשגחה ולא
תשולם בגינן תמורה נוספת (למעט שעות ההדרכה השנתית שתועבר על ידי האוניברסיטה).

.4

פרטים אודות חברתנו (סוג ההתאגדות ,ותק בענף זה וכו'):

.5

אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז נמציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית בסך של
( ₪ 15,000חמישה עשר אלף  )₪בנוסח נספח  14להסכם מסמך ג' למסמכי המכרז .ערבות זו תשמש
כבטוחה למילוי כל ההתחייבויות על פי הסכם זה ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

.6

אנו מתחייבים לחתום על ההסכם בנוסח ובתנאי נוסח ההסכם הכלול בין "מסמכי המכרז",
בשינויים המחויבים ,לפי העניין ,באם ייערך ההסכם לגבי הספקת השירות ,לפי קביעתכם ובכפוף
לזכותכם לשנות תנאי ההסכם עד לחתימתנו עליו.
אנו מתחייבים לחתום על ההסכם לא יאוחר מתום שבועיים מהיום בו הודע לנו על ידכם כי זכינו
במכרז.

א.

ב.
.7

אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  90יום מהמועד
הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות.

.8

אנו מסכימים לניהול המכרז ,בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות ,ומתחייבים למלא את
כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו/או על משתתף במכרז שנבחר לזוכה במכרז.

.9

אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה:
טופס הצעת המחיר נספח  1להצעה זו -כאשר הוא ממולא בקפדנות וחתום על ידינו.
א.
"כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מס'  "495/17חתום בידינו.
ב.
כל האישורים הנדרשים לצורך הוכחת קיומם של תנאי הסף.
ג.
כל האישורים הנדרשים בהתאם לסעיף (11ו) לכתב ההוראות.
ז.
חתימת מגיש ההצעה
חותמת
תאריך

________________
________________
________________

אימות חתימה
אני הח"מ,_________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה מר/גב' ____________ המוכר/ת לי
אישית  /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה
בפני.
________________

________________

________________

שם

חתימה וחותמת

תאריך
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נספח  1למסמך ב'

תצהיר בדבר ניסיון המציע
(בהתאם לתנאי סף שבסע' (5א) למכרז)
הננו מצהירים כי לחברתנו ניסיון מוכח בהפעלת מערכי השגחה בבחינות במשרד החינוך ו/או במוסדות להשכלה
גבוהה עבור לפחות  2לקוחות במשך תקופה מצטברת של לפחות  3שנים (לשניהם ביחד) .להלן פירוט ניסיוננו
כאמור:
שם הלקוח

תאור השירותים
שסופקו

תקופת מתן השירותים
מועד תחילת
השירותים

מועד סיום
השירותים

פרטי איש קשר עדכניים
של הלקוח
טלפון
שם

פרטי המצהיר מטעם המציע :שם מלא ________________ :תעודת זהות_____________ :
תפקיד במציע ___________ :טלפון נייד-______________________ :
חתימה +חותמת _______________________ :תאריך__________________ :

אימות חתימה
אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מרחוב _____________________ ,מאשר/ת כי
מר/גב' _____________ ומר/גב'____________ הינם מורשי חתימה מטעם המציע ומוסמכים להתחייב בשמו
וכי המסמך הנ"ל נחתם על ידם כדין.
________________
שם

________________
חתימה וחותמת
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________________
תאריך

חתימת המציע____________:

נספח  2למסמך ב'

הצהרת המציע על העסקת עובדים כדין והעדר הרשעות
אני הח"מ ____________________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________________ ,מורשה/ית חתימה
מטעם ______________  ,שמספרו __________________ (להלן – "המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
א.

חברתנו פועלת ומקיימת את חובותיה בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה  -ובכלל זה צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים – החלים על המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים),
תשנ"א –  ;1991ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות
כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

ב.

בעלי השליטה בחברתנו הם:
 .....................................................ת.ז ................................ .החל מ....................... -
 ......................................................ת.ז ................................ .החל מ....................... -
מחקו את המיותר והשלימו:

ג.

לא הורשענו אנו ו/או מי מבעלי השליטה בחברתנו ,בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז זה בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בדיני העבודה כהגדרתם בתקנות חובת
המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) –התש"ע.2010-

ד.

הורשענו  ....................................................... /הנמנה על בעלי השליטה בחברתנו ,הורשע בשלוש
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות
בדיני העבודה כהגדרתם בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) –התש"ע:2010-
תאריך ההרשעה ....................................... :סעיף ההרשעה........................ :
שיעור הקנס........................ :
לא ניתנו נגדנו /נגד בעלי השליטה בחברתנו בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות קנסות בגין
הפרה של דיני העבודה על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה.
ניתנו נגדנו /נגד  ....................................................הנמנה על בעלי השליטה בחברתנו קנסות בגין הפרה
של דיני העבודה על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות ,בגין עבירה/ות – (פרט מהות העבירה/ות)
.....................................................................................................................................................
תאריך ההרשעה ....................................... :סעיף ההרשעה ........................ :שיעור הקנס............... :
חתימת מורשי החתימה של המציע

תאריך

אימות חתימה:
אני הח"מ,_________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה מר/גב' ____________ המוכר/ת לי
אישית  /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

________________
שם

________________
חתימה וחותמת
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________________
תאריך

חתימת המציע____________:

נספח  3למסמך ב'

הצהרת בעל שליטה במציע בדבר העסקת עובדים כדין
אני הח"מ ____________________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________________ ,מורשה/ית חתימה
מטעם ______________ ,שמספרו __________________* (להלן – "בעל שליטה במציע") ,לאחר שהוזהרתי
כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
א.

חברתנו פועלת ומקיימת את חובותיה בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה  -ובכלל זה צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים – החלים על המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים),
תשנ"א –  ;1991ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות
כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

חתימת בעלי השליטה

תאריך
אימות חתימה:

אני הח"מ,_________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה מר/גב' ____________ המוכר/ת לי
אישית  /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

________________
שם

________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך

*במידה ובעל השליטה במציע אינו תאגיד לא נדרש למלא את השורה השניה בתצהיר זה.
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חתימת המציע____________:

נספח  4למסמך ב'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ,____________________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________________ ,מורשה/ית חתימה
מטעם ______________ ,שמספרו __________________ (להלן – "המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע ובעל זיקה אליו ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות ,ואם
הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד האחרון להגשת הצעות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים
כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה.

.1

.2

לענין סעיפים  1-2לעיל" ,בעל זיקה"" ,הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – .1976
ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – הצהרה סעיף 2ב 1לחוק.
נכון למועד הגשת ההצעות:

.3

נא לסמן ב X -את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק שוויון זכויות) לא
חלות על המציע.
או


.4

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן ,אם המציע מעסיק 100
עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן; וכן ,אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף 2ב )2(1לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב
כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי
סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן; וכן ,המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק
מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד
ההתקשרות על פי מכרז זה (אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז).
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה___________________:
אישור עו"ד

אני הח"מ, _________________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
___________________ ,המוכר/ת לי אישית  /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' _____________ ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
________________
שם

________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך

ֹ______________________________

________________

_______________

כתובת משרד עו"ד

טלפון

פקס
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חתימת המציע____________:

נספח  5למסמך ב'

אישור רו"ח

מס'
רו"ח,
_______________
הח"מ,
אני
הינה,__________________________________________:

רישיון

_____________

שכתובתי

מתכבד לאשר בזאת כי:
שם התאגיד המציע ,______________________________ :מספר מזהה_______________:
מצבו של התאגיד המציע ______________ אינו מצביע על היתכנות להערת 'עסק חי' במהלך שנת  2016ועד
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז מס'  495/17למתן שירותי השגחה בבחינות של תלמידי אוניברסיטת חיפה
המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר).

תאריך

חותמת

חתימה
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חתימת המציע____________:

אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 495/17
מסמך ג'

נוסח הסכם
שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום _________ לחודש ____2017

בין

אוניברסיטת חיפה
מוסד מוכר להשכלה גבוהה
משדרות אבא חושי ,חיפה
(להלן " -האוניברסיטה")
מצד אחד;

לבי ן
____________________
____________________
(להלן"-הקבלן")
מצד שני;

והואיל

והאוניברסיטה פרסמה מכרז מס'  495/17למתן שירותי השגחה בבחינות של תלמידי אוניברסיטת
חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר) (להלן" :המכרז");

והואיל

והצעת הקבלן למכרז נתקבלה על ידי האוניברסיטה והאוניברסיטה מעוניינת כי הקבלן יבצע את
השירות בכפוף ובהתאם לתנאי הסכם זה;

והואיל

והקבלן מצהיר בזאת כי הינו בעל ניסיון מוכח בהפעלת מערכי השגחה בבחינות במשרד החינוך ו/או
במוסדות להשכלה גבוהה וכן כי בידו כל הרישיונות והאישורים המתאימים וכל האמצעים (לרבות
כוח-אדם מקצועי ומיומן ,כנדרש עפ"י כל דין וניסיון מקצועי מתאים) ,אשר באמצעותם יהיה בכוחו
לבצע את השירות (המוגדר להלן) ,כמפורט בדרישות המכרז ובהסכם זה להלן ,לשביעות רצונה
המוחלט של האוניברסיטה;
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חתימת המציע____________:

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

פרשנות
א.

המבוא להסכם זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.

ב.

כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום ולשם הנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות ההסכם
גופו.

ג.

בכל סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות ההסכם לבין נספחיו ,תגבורנה הוראות ההסכם.

ד.

בהסכם זה ,תהא למונחים הבאים המשמעות להלן:
"השירות" -

מתן שירותי השגחה בבחינות המתקיימות במסגרת תכניות לימוד משותפות
שמקיימת האוניברסיטה במכללת בני ברק האקדמית (להלן גם" :מבח"ר" או
"המכללה") ,הכל בתנאי המכרז וההסכם להלן על נספחיהם ולשביעות רצונה
המלא של האוניברסיטה.

 .2הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר בזה כדלקמן:
א.

כי הינו בעל היכולת ,כוח האדם ,הציוד וכל האמצעים לצורך ביצוע "השירות" בתנאי הסכם זה
וכי לרשותו עומד/יעמוד צוות עובדים כשיר ,מתאים ומיומן ,כנדרש לצורך ביצוע השירות
ביעילות ,בקפדנות ,ברמה גבוהה ,כמפורט בהסכם זה ובנספחיו ,על פי תנאי ההסכם להלן,
ולשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה בכל עת.

ב.

כי בידיו כל האישורים והרישיונות הדרושים לשם הפעלת השירות בהתאם להוראת הסכם זה וכי
ישמור על כל הוראות החוק והתקנות בכל הקשור להפעלת השירות וכי הוא ועובדיו ישמרו על כל
הוראות הדין ו/או היתר בכל הקשור למתן "השירות" נשוא ההסכם ויהיו מצוידים תמיד
ברי שיונות ובאישורים המתאימים לגבי כל פעילות הקשורה בהפעלת השירות והטעונה אישור או
רישיון על פי דין.

ג.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן מצהיר כי הינו בעל רישיון והיתר מיוחד בר תוקף לעסוק
כקבלן כח אדם לשם העסקת עובדים כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם,
התשנ"ו( 1996-להלן" :הרישיון") וכי יעמוד בכל ההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת דרישות
הרישיון וההיתר אשר ניתנו לו לעיסוקו זה .הקבלן מתחייב להציג בפני האוניברסיטה ו/או נציג
האוניברסיטה ,במועד החתימה על הסכם זה ובכל מועד שתדרוש זאת רישיון בתוקף ,אשר העתק
ממנו יצורף להסכם זה וימוספר כנספח  1להסכם .כמו כן ,הקבלן מתחייב להעביר העתק מרישיון
בתוקף לאחר חידושו של הרישיון שהוצג במועד החתימה על הסכם זה ,לפי העניין ,וזאת לכל
הפחות  30יום לפני מועד פקיעת תוקפו של כל רישיון קודם או מיד עם קבלת רישיון חדש ,לפי
המוקדם ,כך שבידי האוניברסיטה יהיה העתק מהרישיון לאורך כל תקופת ההתקשרות בין
הצדדים.
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חתימת המציע____________:

למען הסר ספק ,יובהר כי הקבלן מתחייב להחזיק ברישיון והיתר מתאימים לשם העסקת
עובדים לאורך כל תקופת ההתקשרות ועליו להודיע לאוניברסיטה באופן מיידי וללא דיחוי בכל
מקרה בו אין לו רישיון בתוקף .במידה והקבלן לא יחזיק ברישיון בתוקף ו/או רישיונו יישלל ו/או
לא יציג לאוניברסיטה רישיון בתוקף עם דרישתה ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה אשר
תקנה לאוניברסיטה זכות ,בין היתר ,להודיע על סיומו המיידי של ההסכם והקבלן לא יהיה זכאי
לכל פיצוי בשל כך.
ד.

הקבלן מצהיר כי לא יתחייב להעסיק ולא יעסיק ,במישרין או בעקיפין ,קבלן משנה כלשהו לצורך
ביצוע השירות ,ללא קבלת הסכמת האוניברסיטה לכך מראש ובכתב ובתנאים שתקבע.

ה.

הקבלן מתחייב כי יעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין (ובכלל זה הסכמים קיבוציים וצוי
הרחבה רלבנטיים) ויקיים כל ההוראות המתייחסות לתנאי עבודה ,לרבות ,בין היתר אך מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הוראות מכוח חוק חופשה שנתית התשי"א  ,1951-הוראות מכוח
חוק שכר מינימום התשמ"ז  ,1987 -הוראות מכוח חוק הגנת השכר התשי"ח  ,1958ובין השאר,
עמידה במועדי תשלומי שכר ,איסור הלנת שכר ואיסור ביצוע ניכויי שכר שלא כדין ו/או העברה
של סכומים המנוכים שלא כדין ,ניכוי כל הסכומים אותם חייב מעסיק בניכוי ,ביצוע הפרשות
כדין לקופות גמל (פיצויים ותגמולים כדין) ,תשלום הוצאות נסיעות ,תשלום דמי מחלה ,תשלום
דמי הבראה ,תשלום תוספת יוקר ,הוראות מכוח חוק עבודת נשים התשי"ד  ,1954 -הוראות
מכוח חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט  ,1949 -הוראות מכוח חוק עבודת נוער
התשי"ג  ,1953 -הוראות מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א  ,1951-ובין היתר ,תשלום גמול
שעות נוספות ו/או גמול עבודה במנוחה שבועית ,הוראות ביחס לעבודת לילה ,תשלום דמי חגים,
מתן הודעה מוקדמת לפיטורים ,תשלום פיצויי פיטורים ,הוראות מכוח חוק העסקת עובדים ע"י
קבלני כוח אדם ,התשנ"ו ,1996-המצאת הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב-
 2002ולעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו הכוללת הצהרה כי העובד
קיבל את ההודעה ,קרא אותה והבין את תוכנה - ,הכל עפ"י כל דין ,ההסכמים הקיבוציים וצווי
ההרחבה הרלבנטיים החלים על היחסים שבין הקבלן לבין עובדיו .למען הסר ספק יובהר כי
הפרת התחייבויות אלו לגבי מי מהעובדים תהווה הפרה יסודית של ההסכם שתקנה
לאוניברסיטה ,בין היתר ,זכות להודיע לקבלן על חילוט הערבות כמפורט להלן ועל סיומו המיידי
של ההסכם והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל כך ו/או לכל הודעה מוקדמת ו/או תמורתה,
והכל מבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף המוקנה לאוניברסיטה על פי דין ו/או על פי ההסכם.

ו.

הקבלן מסכים כי האוניברסיטה תהיה זכאית לערוך ביקורות ולפקח בכל דרך שתמצא לנכון ,על
הקבלן ועל ביצוע השירותים על ידו במטרה לבדוק את עמידתו של הקבלן בביצוע התשלומים
המפורטים בהסכם זה ,בקיום חוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים
 .הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות ולסייע לאוניברסיטה בכל עת ובכל דרך
שהיא על מנת שתוכל לבצע את הפיקוח הנ"ל ,בין היתר על ידי הצגת תלושי שכר ,דוחות נוכחות,
היתרים להעסקת עובדים בשעות נוספות ,הודעה לעובד הכוללת הצהרת העובד בדבר יום
המנוחה לפי דתו ,חשבוניות ,דוחות מגופים חיצוניים (כגון הפרשות לפנסיה ,תשלומים למס
הכנסה ולביטוח הלאומי) וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע הביקורות.

ז.

מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם ו/או התחייבויות הקבלן ,יובהר כי היה ונמצאה הפרה של
זכויות עובדים או של התחייבות הקבלן בהתאם להסכם ובכלל זה לא שולמו על ידי הקבלן
לעובדיו התשלומים המנויים בדין ו/או הופרה על ידי הקבלן הוראה מהוראות חוק מחוקי
העבודה כלפי עובדי הקבלן ו/או לקבלן אין רישיון הקבוע בס"ק ו' לעיל ,תהיה זאת הפרה יסודית
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של ההסכם אשר תקנה לאוניברסיטה ,בין היתר ,זכות לביטול ההסכם מיידית וללא מתן כל
הודעה מוקדמת ו/או תמורתה ו/או לחילוט הערבות כקבוע להלן ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד
אחר ו/או נוסף הנתון לאוניברסיטה על פי דין ו/או על פי ההסכם .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מחובתו ומאחריותו של הקבלן על פי ההסכם ועל פי הסכם זה ואין בכל האמור לעיל כדי להטיל
על האוניברסיטה אחריות כלשהי בקשר לביצוע מתן השירותים ו/או בקשר לעובדי הקבלן.
ח.

הקבלן מצהיר כי צרף ו/או יצרף את ההודעה בנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח  4להסכם
בדבר זכויות עובדי הקבלן לתלוש השכר הראשון שהנפיק לעובדיו לאחר שאלה הוצבו לעבודה
באוניברסיטה וכן מתחייב הקבלן להמציא לאוניברסיטה ,לא יאוחר מ 30-ימים ממועד תחילת
הצבת עובדיו באוניברסיטה ,את העתק ההודעה חתומה על ידי עובדיו.

ט.

הקבלן מתחייב לשלם ולהפריש במועדם כל תשלום ו/או הפרשה החלים עליו על פי כל דין בקשר
להעסקת עובדי הקבלן ,לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשלום כל המיסים בגין
שכר עבודה כאמור (מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכיוצ"ב) ,וכן תשלום כל ההיטלים
והאגרות הנובעים מהעסקת העובדים ,בהתאם לכל דין ,כפי שיהיה בתוקף במועד חתימת הסכם
זה וכפי שיתוקן ו/או ישונה מעת לעת וכי בכל מקרה לא תפחת משכורתו של כל עובד קבלן משכר
המינימום הקבוע בדין בצירוף כל התנאים הנלווים המגיעים לעובד על-פי כל דין ,הסכמים
קיבוציים ו/או צווי הרחבה ,כפי שאלו יהיו בתוקף מעת לעת.

י.
.3

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעל סמך הצהרותיו אלה התקשרה עימו האוניברסיטה בהסכם זה.

ההתקשרות ותקופתה
א.

תקופת ההתקשרות בין הזוכה לאוניברסיטה להספקת השירות על פי ההסכם ,תחל ביום 1.1.2018
ותסתיים ב( 31.12.2018-להלן – "תקופת ההתקשרות") ,בכפוף לזכות האוניברסיטה לקצר את
תקופת ההתקשרות ,כאמור בס"ק ד' להלן.

ב.

לאוניברסיטה שמורה האופציה להאריך תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של  12חודשים
כל אחת ,באותם תנאים ,באופן בו סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על  48חודשים ( 4שנים)
ובלבד שהודיעה לזוכה על כוונתה כאמור בכתב לא יאוחר מ 30 -יום לפני תום "תקופת ההתקשרות".
הארכת תקופת ההתקשרות תתבצע בכפוף להמצאת אישור ביטוח עדכני בנוסח נספח  7והארכת
תוקף הערבות נספח  .14כמו כן תהא האוניברסיטה רשאית להתנות את הארכת תקופת ההתקשרות
בהמצאת מסמכים שונים כפי שייראה לה לנכון.

ג.

הוארך הסכם זה לתקופות נוספות כאמור בס"ק (ב) לעיל ,ימשיכו לחול כל תנאי הסכם זה על
הצדדים לרבות תמורת ההסכם כמפורט בסעיף  7להלן.

ד.

על-אף האמור לעיל ,תהיה לאוניברסיטה זכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקצר את תקופת
ההתקשרות ,בכל מועד לפני תום תקופת ההתקשרות ומכל סיבה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן שמועד ההפסקה הנקוב בה לא יפחת משלושים ( )30יום ממועד
מסירתה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של האוניברסיטה על פי כל דין ועל פי הסכם זה בנסיבות הפרת
ההסכם על ידי הקבלן.
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.4

מהות "השירות"
א.

שירותי השגחה בבחינות יינתנו על ידי הקבלן ועובדיו על פי הוראות הסכם זה ומפרט השירותים
המצורף אליו כנספח  1ובכפוף לשינויים שיתבקשו מעת לעת ע"י האוניברסיטה בהתאם לצרכיה
המשתנים ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב.

הקבלן מתחייב לספק לאוניברסיטה שירותי השגחה בבחינות בהיקף ובמועדים על פי צרכי
האוניברסיטה וכפי שיימסר לו מעת לעת .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ההיקף המשוער של שירותי
ההשגחה בבחינות הנחוצים לאוניברסיטה הינם כ 2,800-שעות שנתיות אולם האוניברסיטה תהיה
רשאית לצמצם או להגדיל היקף זה לפי שיקול דעתה הבלעדי והקבלן מוותר על כל טענה ו/או
דרישה בגין כך.

ג.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל הקבלן מתחייב לבצע את שירותי ההשגחה בבחינות בשעות ובמועדים
שיקבעו ע"י האוניברסיטה.

ד.

הקבלן מתחייב שלא לעשות ,הוא או מי מטעמו ,כל שימוש בכל מידע ,מסמך או בחינה שיגיעו
לרשותו/או לרשות מי מטעמו במסגרת ביצוע השרות או במהלכו .הקבלן יחתום על טופס שמירה
על סודיות המצורף כנספח  2להסכם זה וכמו כן ,מתחייב להחתים את כל המשגיחים בבחינות
על טופס סודיות בנוסח זהה (תוך ביצוע ההתאמות המתחייבות).

ה.

הקבלן מתחייב להחתים את עובדיו על התחייבות על פיה הם מתחייבים לדווח לרכז ההשגחה
בבחינות באופן מידי על כל מקרה בו הבחינו כי הם מכירים את אחד הסטודנטים הנבחנים בכיתה
עליה הוצבו להשגיח והם מתחייבים שלא להשגיח בבחינה זו .הקבלן יוודא כי התחייבות זו
מקוימת על ידי עובדיו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

ו.

הקבלן מתחייב לספק את כל הציוד הנדרש לעבודת המשגיחים ורכז ההשגחה על פי הנדרש
בנספח  1להסכם.

ז.

הקבלן מצהיר בזאת ומתחייב ,כי ישתמש במבני ומתקני האוניברסיטה ו/או מבח"ר למטרת
שירותי השגחה בבחינות בלבד  ,בהתאם להתחייבויותיו בהסכם זה ולא לכל מטרה אחרת וכי
הוא וכל המועסקים מטעמו ישמרו שמירה סודית מוחלטת על כל מידע שיגיע אליהם מתוקף
תפקידם.

ח.

למען הסר ספק מובהר בזה כי בשום מקרה לא יעבוד עובד מעבר למכסת השעות המותרות עפ"י
דין.

ט.

הקבלן מתחייב לשמור עד כמה שניתן על מסגרת עובדים קבועה .על העובדים להכיר דרישות
העבודה וצרכי האוניברסיטה.

י.

לאוניברסיטה הזכות לדרוש בכל עת עריכת שינויים בלוח הזמנים ו/או מועדי ביצוע השירות ו/או
אופן ביצוע השירות ,בהתראה סבירה לפי העניין ,והקבלן ייענה לדרישות אלו כאמור.

יא.

הקבלן יקפיד כי ביצוע השירות יעשה באופן שלא יפגע במהלך פעילותן השוטפת והתקינה של
האוניברסיטה /מכללת מבח"ר.

יב.

רכז ההשגחה יערוך בכל יום בו נערכת בחינה ,בתחילת כל משמרת ובסיומה ,דו"ח נוכחות
עובדים .הדו"ח בחתימת רכז ההשגחה יהווה את בסיס הנתונים לחישוב ותשלום התמורה
לקבלן ,כמפורט בהסכם זה להלן.
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רכז ההשגחה מטעם הקבלן יוודא נוכחותם הפעילה של המשגיחים מטעם הקבלן במשך כל שעות
העבודה .רכז ההשגחה ידווח לנציג האוניברסיטה על כל היעדרות צפויה של עובדים וככל שעובד

יג.

מסוים צפוי להיעדר מעבודתו ישבץ הקבלן עובד אחר שמקומו אשר עבר הדרכה מתאימה.
יד.

.5

למען הסר ספק ,מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות האוניברסיטה לבצע בדיקות דומות
מטעמה.

התמורה
א.

תמורת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה לשביעות רצונה של האוניברסיטה,
תשלם האוניברסיטה לקבלן את התעריף השעתי לשעת השגחה על סך ____[למילוי רק לאחר
הזכיה במכרז]_____ש"ח ,בשיעור מכפלת מספר שעות העבודה של המשגיחים בפועל בהתאם
לדו"ח נוכחות חתום ומאושר (להלן" -התמורה").

ב.

בגין כל עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית כהגדרתן בדין בכפוף לקבלת אישור מראש
ובכתב מהאוניברסיטה יתווסף הגמול בשיעור הנקוב בדין לשעת עבודה.

ג.

הסכום הנקוב בס"ק א' מהווה את מלוא התמורה בגין "השירות" וכולל בתוכו את כל עלויות
הקבלן בביצוע ההתקשרות לרבות עלויות שכר העובדים בהתאם להוראות כל דין ,עלויות
הביטוחים ,הציוד ,ההדרכות ,הנסיעות ,עלויות רכז ההשגחה וכיו"ב ולרבות מרכיב הרווח.

ד.

מבלי לגרוע באמור לעיל מוסכם כי שעות עבודתם של רכז/ת ההשגחה ,המדריכים והמנהלים את
צוות העובדים לא ייספרו במניין שעות ההשגחה בתשלום והקבלן יישא בהן על חשבונו .כמו כן
מוסכם עלינו כי שעות ההדרכות שיועברו על ידי הקבלן לא ייחשבו אף הן במנין שעות ההשגחה
ולא תשולם בגינן תמורה נוספת (למעט שעות ההדרכה השנתית שתועבר על ידי האוניברסיטה).

ה.

מובהר כי התמורה הנה סופית ותכלול כל תוספת ועלות באשר הן ,למעט מע"מ שיתווסף עליה
בהתאם לשיעורו בדין במועד הוצאת החשבונית ולמעט הצמדות למדד בהתאם למפורט בסעיף ו'
להלן.

ו.

התמורה הנקובה בס"ק א' לעיל תעודכן בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן המתפרסם על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע במועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז והמדד הקובע לעדכון הינו המדד האחרון הידוע במועד הוצאת החשבון החודשי.

ז.

במקרה והקבלן יגבה מהאוניברסיטה סכומים בגין רכיבים אותם אמור היה להעביר לעובדים
ואשר לא יועברו בפועל– ייחשב הדבר כמירמה ,והאוניברסיטה תהא זכאית לקזז מיידית מלוא
הסכומים שניגבו כאמור ולנקוט בכל צעד העומד לרשותה במקרה של הפרה יסודית של ההסכם.

ח.

מובהר ומוסכם ,כי הסכום הנקוב בס"ק א' לעיל וכפי שיעודכנו בהתאם לס"ק ו' לעיל כולל את
שכר כל עובדי הקבלן וכן את כל הזכויות הקשורות בקשר עם העסקתם על ידי הקבלן לצורך
מתן השירותים לאוניברסיטה ו/או סיומם ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל
המיסים ,ההיטלים ותשלומי החובה שעל הקבלן לשלם בגין עובדיו אלה כמעסיקם ,לרבות דמי
ביטוח לאומי וביטוח בריאות ,ביטוחים מכל מין וסוג ,לרבות ביטוח חבות מעבידים ,הוצאות
נסיעה והחזרי הוצאות מכל מין וסוג ,דמי חופשה שנתית ופדיון חופשה שנתית ,דמי הבראה ,דמי
מחלה ,דמי חגים ,שי לחג ,ביצוע הפרשות לקופות גמל (תגמולים+פיצויים) ,שכר עבודה ,גמול
שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית ,תוספת יוקר ,הודעה מוקדמת או תמורת הודעה
מוקדמת ,פיצויי פיטורים ,וכן כל זכות ו/או תשלום מכוח ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי
ההרחבה הרלבנטיים .מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או זכות
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נוספת כלשהי בקשר לשירותים ו/או להסכם זה ,לרבות בקשר לסיומו ,מעבר לסכומים הנקובים
בס"ק א' לעיל.

.6

ט.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסכם כי סכומי התמורה שנקובים לעיל ושעליהם הסכימו
האוניברסיטה והקבלן בהסכם זה נקבעו בהתחשב בעובדה שעובדי הקבלן אינם בגדר "עובדים"
של האוניברסיטה ,כך שלא תהיינה לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין התקשרותה עם הקבלן
ו/או סיום ההתקשרות ,והתמורה המוסכמת עפ"י הסכם זה היא העלות המלאה ,הכוללת
והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת השירותים מאת הקבלן.

י.

כל מס או היטל או תשלום חובה או דמי היתר או דמי רשיון מכל סוג ומין שהוא החלים ו/או
אשר יחולו בעתיד על מתן השרותים ו/או בגין מתן השרותים ו/או בגין מתן שרותים כמפורט
בהסכם זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אופן תשלום התמורה
א.

הקבלן יגיש לאוניברסיטה בסיומו של כל חודש מחודשי תקופת ההתקשרות ולא יאוחר מהיום
ה 10 -שבחודש שלאחריו ,חשבון מפורט ומדויק ובו יפורטו ,בין השאר :שם הקורס ,שעות
העבודה שבוצעו בפועל ,מועדן והתמורה המגיעה עבורן ובנוסף חשבונית מס כדין.

ב.

האוניברסיטה תבדוק החשבון ,ולאחר שיאושר על ידה ,תשלמו לא יאוחר מ 30-יום מתום
החודש שבו הומצאה חשבונית המס לאוניברסיטה ,ובלבד שלא נפלו בה טעויות או קיימים
חילוקי דעות לגבי תוכנה.

ג.

תנאי לביצוע התשלום הינו התאמת דו"ח הנוכחות לממצאי האוניברסיטה והעדר טעויות
חשבוניות ,לרבות בחשבונית.

ד.

מבלי לגרוע מן ההוראות דלעיל ,מובהר כי שעות העבודה בגינן יהא הזוכה זכאי לתשלום לא יעלו
על שעות העבודה בגינן שילם לעובדיו בפועל.

ה.

.7

למען הסר ספק ,מובהר בזה כי הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תמורה כלשהי ,לרבות בגין הוספת
עובדים ,אם נוספו על דעתו ,ללא דרישה מפורשת של האוניברסיטה.

אחריות
א.

הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו יבצעו את השירות נשוא ההסכם תוך נקיטת כל האמצעים
הדרושים והמתאימים בנסיבות העניין ,וכן כל האמצעים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין ,על
מנת למנוע בכל עת כל נזק ו/או פגיעה בכל אדם ו/או רכוש.

ב.

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ,או הפסד ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו
לאוניברסיטה ו/או לעובדיה ו/או למבח"ר ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמם ו/או לסטודנטים ו/או
לעובדי הקבלן ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש בקשר עם ביצוע "השירות" נשוא הסכם
זה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו .אחריות זו תחול גם על מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו.

ג.

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את האוניברסיטה ,מיד לפי דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק ו/או
הוצאה שייגרמו לה ו/או למי מעובדיה ו/או תלמידיה ו/או כל צד ג' אחר ו/או נציגיה ואשר
האחריות לגביהם מוטלת  -בין על פי הסכם זה ובין על פי דין כלשהו  -על הקבלן ו/או מי מטעמו.

ד.

מובהר כי אין בסמכויות הפיקוח המוקנות לאוניברסיטה ו/או למי מטעמה כאמור לעיל ,ואין בכל
שימוש שתעשה בהן ,כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה או
לצמצמן ,או כדי להטיל אחריות כלשהי על האוניברסיטה ו/או אחרים מטעמה.
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ביטוח
א.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים ,על
חשבונו ,למשך כל תקופת ההסכם ,את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור
עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח  ,3והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי
הקבלן" ו/או "אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל
ובעלת מוניטין .ביטוחי הקבלן יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה.

ב.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן .הקבלן מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות
כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

ג.

כן מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונה ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר הביטוחים
וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים
ו/או המובאים על ידי הקבלן לחצרי האוניברסיטה .כן מתחייב הקבלן לערוך ביטוח אחריות
כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור.

ד.

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה ,מתחייבת הקבלן להמציא לידי האוניברסיטה ,לפני
תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון
התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .מיד בתום תקופת הביטוח,
מתחייב הקבלן להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף
ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף.

ה.

הקבלן פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה (לרבות במפורש אנשי הסגל והסטודנטים)
מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי האוניברסיטה ו/או
המשמש לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
האוניברסיטה ו/או מי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק כאמור .האמור לעל בדבר פטור מאחריות לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ו.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא
הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן ,מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי
קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים הנדרשים על פי הסכם זה .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי האוניברסיטה ביחס לשירותים במלואם לרבות
שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה

הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.
.9

איסור הסבת זכויות
א.

הקבלן אינו רשאי להעביר לאחר או לאחרים ,במישרין או בעקיפין ,זכויותיו או חובותיו מכוח
חוזה זה ,כולן או חלקן ,אלא בהסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב ובתנאים שתקבע .כל מסירה
או העברה כזו ,שיתיימר הקבלן לעשותה בניגוד לאמור לעיל ,תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה
וחסרת כל תוקף .במקרה שהקבלן הינו תאגיד ,האוניברסיטה תהא רשאית לראות בהעברת
מניות שליטה בקבלן ,בלא קבלת הסכמתה מראש ,כהפרה יסודית של ההסכם.
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ב.

מבלי לגרוע באמור לעיל ,זכויותיו של הקבלן מכוח חוזה זה ,כולן או חלקן ,אסורות בשיעבוד
מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי.

ג.

הפרת סעיף זה ,על תת סעיפיו מהווה הפרה יסודית של החוזה.

 .10אי קיום יחסי עובד מעסיק
א.

מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי  -מזמין ואין ולא יהיו יחסי
עובד  -מעסיק בין האוניברסיטה לבין הקבלן ו/או העובדים ו/או המשמשים מטעם הקבלן
בביצוע הסכם זה ,וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח ,לבקר ,להורות ו/או להדריך מי מעובדי
הקבלן בקשר למתן השירותים אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של החוזה ,ואין בה כדי
ליצור יחסי עובד מעסיק בין האוניברסיטה לבין מי עובדי הקבלן.

ב.

הקבלן מאשר בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימו בחוזה זה מבוססת על האמור לעיל,
והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגד האוניברסיטה כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך
משפטי  -או אחר  -אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעסיק בינו ו/או
מי מעובדיו לבין האוניברסיטה ו/או קביעה שהקבלן ו/או מי מטעמו זכאי לקבל מאת
האוניברסיטה זכויות כשל עובד שכיר.

ג.

מוסכם ומודגש בזאת ,כי התמורה שעליה הסכימו הקבלן והאוניברסיטה בחוזה זה ,נקבעה
בהתחשב בעובדה שהקבלן ו/או מי מטעמו אינם בגדר "עובד" לכל דבר ועניין ולצורך כל דין ושלא
יהיו לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין העסקתו ו/או סיום העסקתו של הקבלן ו/או מי
מטעמו ,כך שהתמורה המוסכמת ,כאמור בהסכם זה ,היא העלות הסופית ,המלאה הכוללת
והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין ההתקשרות עם הקבלן ,לרבות כל תשלום ,מס ,היטל ו/או
אגרה מכל סוג שהוא ,כל ההטבות הסוציאליות ותשלומים נלווים להם זכאי הקבלן ו/או מי
מטעמו וכן כל התשלומים הכרוכים ו/או הנלווים למתן השירות על פי חוזה זה.

ד.

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את האוניברסיטה בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות
בגין ייצוג משפטי) שיגרמו לאוניברסיטה עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על הטענה כי בין
האוניבריסטה לבין מי מעובדי הקבלן שררו יחסי עובד  -מעסיק וזאת מיד עם דרישתה הראשונה
של האוניברסיטה.

ה.

מבלי לגרוע מן האמור ,במידה ותתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו/או
הועברו במועד ו/או יתברר לקבלן בכל דרך שהיא כי הקבלן לא ממלא התחייבויותיו כלפי עובדיו
ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין ,תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב
כל תשלום עומד או עתידי לקבלן ,לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת
עד למילוי מלוא התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו.

ו.

האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה לקבלן ,כל סכום שתידרש לשלם בגין כל
מעשה או מחדל של עובדי הקבלן ו/או של מי מטעמו ,מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לפגוע בכל
זכות ו/או סעד אחר העומדים ו/או שיעמדו לאוניברסיטה בגין או עקב כך.

 .11עובדי הקבלן
א.

הקבלן יקפיד על שירות ברמה גבוהה ואדיבה ויפקח על קיום הוראות אלה על ידי עובדיו.
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ב.

הקבלן מתחייב בזה להעסיק עובדים במספר ובכושר הדרוש למתן השירות בתנאי הסכם זה,
ולקבל עובדים לעבודה רק בהתאם להוראות כל דין לנהלי האוניברסיטה ולהוראות הביטחון
שלה.

ג.

הקבלן מתחייב להעסיק בכל עת תקופת ההתקשרות עובדים מיומנים ,בעלי ידע בתחום עבודתם.

ד.

הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד ,אם אין ברשותו היתר
כזה.

ה.

הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים שהינם מתחת לגיל  18ועובדים שאינם אזרחי ישראל.

ו.

הקבלן מתחייב להמציא לאוניברסיטה ,תקופה סבירה לפני תחילת תקופת ההתקשרות ,רשימה
מלאה של העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע השירות על פרטיהם האישיים.

ז.

הקבלן מתחייב להודיע לאוניברסיטה מראש על כל שינוי מתוכנן במצבת כוח האדם ולהמציא
לאישור האוניברסיטה את פרטיו של כל עובד השגחה חדש אשר יהיה בכוונתו להעסיק במשך
תקופת תוקפו של הסכם זה לצרכי ביצוע "השירות" .

ח.

האוניברסיטה תהא זכאית לדרוש מקבלן בכל עת שתמצא לנכון לעשות כן ,להימנע מלהעסיק
במתן השירות כל עובד מעובדיו ו/או כל אדם שיועסק על ידו ו/או בקשר עמו מכל סיבה שהיא
וה קבלן מתחייב בזה למלא אחר דרישה זו כאמור מיד עם קבלתה ,ובלבד שתודיע לקבלן על
דרישתה כאמור  7ימים מראש ,והעובד לא תיקן בתקופה הנ"ל את הנדרש עפ"י הוראות
האוניברסיטה.

ט.

כל הוצאה שתידרש ו/או שתהא כרוכה במילוי דרישה מאלה האמורות בס"ק ט' לעיל ,לרבות ,אך
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשלום פיצויי פיטורין ,תחול על הקבלן ותשולם על ידו.

י.

הקבלן מתחייב לבטח עובדיו ,על פי פוליסת ביטוח מתאימה ,מפני כל פגיעה ונזק בהתאם
להוראות הסכם זה להלן.

יא.

הקבלן ימציא לאוניברסיטה ,מיד עם דרישתה את כל המסמכים ,האישורים והראיות האחרות
שידרשו לאוניברסיטה על מנת לבדוק ולוודא כי עובדיו אכן עומדים בתנאי הסכם זה.

יב.

בביצוע השירות יעסיק הקבלן אך ורק עובדים המועסקים על ידו ,ולא על ידי קבלני משנה מטעמו,
אלא אם קיבל את הסכמת האוניברסיטה לכך מראש ובכתב ובתנאים שתקבע.

יג.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן מתחייב להמציא לאוניברסיטה ככל שתדרוש זאת אישור
מאת רו"ח כי הקבלן משלם לעובדיו את כל התשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכמים
החלים על עובדי הקבלן ו/או כל גוף אחר מטעמו ,לרבות שכר מינימום ,תוספת שעות נוספות,
הפרשות לפנסיה ,ביטוח לאומי ,חופשה ,הבראה ונסיעות.

יד.

האוניברסיטה רשאית לבדוק ספרי הקבלן על מנת לוודא תשלום כדין כאמור ,והקבלן מתחייב
לחשוף בפני מבקר מטעמה כל מסמך הנוגע לתשלום לעובדיו עפ"י דין כאמור ,לרבות אישור רו"ח
עדכני.

טו.

הפרת סעיף זה ,על תת סעיפיו ,מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .12הפרות וסעדים
א.

הפר הקבלן הפרה יסודית  -יחולו הוראות הדין.

ב.

הפר הקבלן ,לדעת האוניברסיטה ,הוראה מהוראות הסכם זה ,תשלח לו על כך האוניברסיטה
הודעה בכתב ובה דרישה לתקן את נזק ההפרה ולקיים את ההוראה שהופרה תוך המועד שייקבע
על ידה .לא תיקן הקבלן הנזק תוך המועד שנקבע כאמור לעיל ,תהא רשאית האוניברסיטה ,מבלי
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לגרוע מן הסעדים העומדים לרשותה על פי כל דין או הסכם ,לעשות הפעולות כדלקמן ,כולן או
מקצתן:
()1
()2
()3
()4
ג.

להורות לאדם אחר לתקנו ולחייב חשבונו של הקבלן בהוצאות התיקון ו/או לנכות
הוצאות התיקון מהתשלומים המגיעים לקבלן לפי הסכם זה.
לנכות דמי הנזק ו/או השיפוי ו/או הפיצוי מכל תשלום המגיע לקבלן.
לממש הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה.
לתבוע את הקבלן בגין הנזק.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מהוראות הדין ומהסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה על
פי כל דין או הסכם ,יראו בהתחלת הליכים על ידי או בקשר לקבלן שיש בהם כינוס נכסים ,הסדר
עם או לטובת נושים ,פשיטת רגל ,פרוק מסוג כל שהוא ו/או חיסול עסקים באופן אחר ,משום
הפרה יסודית של הסכם זה על ידי הקבלן.

 .13ערבות בנקאית
א.

להבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,מתחייב המפעיל להפקיד בידי
האוניברסיטה ,במעמד החתימה על הסכם זה ,ערבות בנקאית ,אוטונומית ,ערוכה וחתומה כדין
בסכום של ( ₪ 15,000חמישה עשר אלף  ) ₪וצמודה למדד המחירים לצרכן מיום חתימתה ועד ליום
מימושה בפועל .ערבות זו תעמוד בתוקפה עד למועד של  90יום לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי
ההסכם (ובנסיבות של הארכת ההסכם -יוארך תוקף הערבות בהתאם) ותשמש להבטחת ביצוע מלוא
התחייבויות המפעיל על פי הוראות הסכם זה.

ב.

הערבות הבנקאית תהא ערוכה ומנוסחת במדויק בהתאם לנוסח "כתב ערבות בנקאית" המצורף
להסכם זה כנספח  4ומהווה כחלק בלתי נפרד הימנו.

ג.

על המפעיל יהא להמציא ערבות חליפית ו/או להשלים את סכום הערבות לסכום המקורי ,לפי העניין,
במקרה שתחולט הערבות במלוא סכומה או בחלקה.

ד.

למען הסר ספק ,מובהר כי לא יהיה בחילוט הערבות כולה או מקצתה כדי לגרוע מזכויות
האוניברסיטה לתבוע את יתרת נזקיה מעבר לסכום שחולט.

 .14הוראות בקשר לסיום תקופת ההתקשרות
א.

בוטל ההסכם ו/או הסתיים מכל סיבה שהיא ,ימשיכו הקבלן ומי מטעמו בעבודה עד ליום שנקבע על
ידי האוניברסיטה ,אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת.

ב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בוטל ההסכם ו/או הפסיק הקבלן העבודה מכל סיבה שהיא ,תהא
האוניברסיטה רשאית להעסיק אדם אחר לביצוע השירות נשוא הסכם זה או כל חלק ממנו.

 .15תיקון ההסכם זה
כל שינוי או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב בחתימתם המחייבת של שני הצדדים.
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 .16נפקות ההסכם זה זכות קיזוז/חילוט
א.

הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין כל העניינים הנדונים בו ,והוא
מבטל כל הסכם ,נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי כל אותם העניינים האמורים.

ב.

סכומים שהצדדים חבים אחד לרעהו מכוח הוראות ההסכם זה ,יהיו (ללא הגבלה בסכום) ברי-קיזוז
ו/או ברי-חילוט ,לפי העניין ,ללא צורך בפסק דין או הליך משפטי אחר.

 .17סטייה ,ויתור ועזרה עצמית
א.

הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי ההסכם זה ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ללא תהווה
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

ב.

לא השתמש ,או השתהה מלהשתמש ,כל צד שהוא בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי ההסכם זה,
במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

ג.

מבלי לגרוע מן האמור בהוראות ההסכם זה ,לא ביצע (או ביצע שלא כראוי) צד כלשהו חובה המוטלת
עליו מכוח ההסכם זה ,יהיה הצד הנפגע רשאי (אך לא חייב) לבצע (או להשלים ביצוע) החובה
האמורה (בעצמו ו/או על ידי אחרים) ,וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הצד המפר ויושבו לנפגע
תוך עשרה ( )10ימים מיום הגשת חשבונו בגינן בהתאם למופיע בחשבון האמור.

 .18סמכות שיפוט
מוסכם בין הצדדים שלבתי המשפט בתחום העיר חיפה בלבד תהיה הסמכות המקומית לדון בכל
תובענה הנובעת מהסכם זה.
 .19הודעות והתראות
כל הודעה ו/או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה ,ימסרו ביד או ישלחו בדואר רשום
(כשדמי הדואר משולמים במלואם מראש) על פי מעני הצדדים הנקובים בראש הסכם זה (או כל מען אחר
שתבוא עליו הודעה מתאימה בכתב) ,ויראו כל הודעה או התראה כאמור כאילו נמסרו לנמען אם נמסרו ביד
 עם מסירתן בפועל ,ואם נשלחו בדואר כאמור  -תוך ( 72שבעים ושתיים) שעות משעה שנמסרו למשרדהדואר למשלוח.
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים במבוא לעיל

הקבלן

אוניברסיטת חיפה
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נספח 1
מפרט השירותים
א.
ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

אוניברסיטת חיפה מקיימת תכניות לימוד משותפות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר) בהן לומדים
מידי שנה כ 900-סטודנטים.
על הספק לספק לאוניברסיטה שירותי השגחה בבחינות בהיקף של כ 2800-שעות שנתיות .האוניברסיטה
אינה מתחייבת להזמין מהחברה הזוכה את כמות השעות הנקובה לעיל ושומרת לעצמה את הזכות להגדיל
או להקטין את היקף השעות על פי צרכיה וראות עינה.
הקבלן יידרש לספק את כוח האדם הנדרש לקיום מלוא השירות לרבות משגיחים/ות ,רכז השגחה ,מתן
הדרכות באופן שוטף לפי הצורך ,שיבוץ המשגיחים בהתאם ללוח הבחינות שיועבר ע"י האוניברסיטה,
ניהול הבחינות והשגחה עליהן בהתאם לנהלים ולכללים כפי שיפורט בכתב ובהדרכה מטעם נציגי
האוניברסיטה.
המכללה בה מתקיימות הבחינות היא מכללה המעניקה שירותים למגזר החרדי בלבד ועל כן קיימת בה
הק פדה על הפרדה מלאה בין נשים וגברים .נוכח האמור ,קיימת דרישה כי בכיתות בהן נבחנות נשים יהיה
על המציע הזוכה לשבץ נשים כמשגיחות ואילו בכיתות בהן נבחנים גברים יהיה על המציע הזוכה לשבץ
גברים כמשגיחים .כמו כן נדרש כי המשגיחים והמשגיחות יגיעו לעבודתם בלבוש צנוע כמנהג המקום.
הקבלן מתחייב כי הוא מעסיק עובדים מיומנים ובעלי ניסיון לצורך אספקת שירותי השגחה בבחינות וכי
כל עובדיו עונים על הקריטריונים הבאים:
 .1דובר/ת עברית.
 .2בעל/ת יכולת הבעה בכתב ובע"פ.
 .3נעים הליכות.
 .4יכולת עבודה בצוות.
 .5אינו/ה סטודנט במכללה ולא למד/ה בה בשלוש השנים שקדמו למועד עבודתו/ה.
 .6ללא עבר פלילי.
הכשרה לתפקיד משגיח בחינות
 .1נציגי מדור בחינות באוניברסיטה יעבירו בתחילת כל שנת לימודים (לקראת עונת הבחינות הראשונה)
הדרכה לכל המשגיחים/ות מטעם הקבלן אך במהלך השנה יידרש הקבלן להעביר הדרכות נוספות במידת
הצורך בהתאם לעקרונות ההדרכה שיסופקו ע"י האוניברסיטה.
 .2האוניברסיטה לא תשלם לקבלן בגין שעות ההכשרה כאמור.
 .3הקבלן יבצע שתי תצפיות על עבודתו של כל משגיח במסגרתן תיבדק יכולתו והתאמתו של העובד לתפקיד
משגיח בבחינות.

ז.

רכז/ת השגחה

הקבלן יספק ללא תמורה ועל חשבונו רכז/ת השגחה העונה על הקריטריונים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

דובר/ת עברית.
בעל/ת יכולת הבעה בכתב ובע"פ.
נעים/ת הליכות.
יכולת עבודה בצוות.
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת +שליטה ב.office-
אינו/ה סטודנט במכללה ולא למד בה בשלוש השנים שקדמו למועד עבודתו.
ללא עבר פלילי.
כישורי ניהול צוות משגיחים.
שרותיות.
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הרכז/ת י/תקבל מראש ממדור בחינות את תכנית המבחנים ,הכוללת :מועדי בחינות ,תחזית לכמות
משגיחים נדרשת לכל בחינה ,דרישות ומאפיינים מיוחדים ובהתאם לכך י/תקצה כוח אדם בכמות מספקת
לצורך ביצוע ההשגחה בבחינות בצורה מיטבית .הרכז יידרש לשבץ את הבחינות בכיתות הלימוד בתיאום
עם נציגי המכללה.
הקבלן מתחייב להחליף משגיחים בהתאם לדרישת האוניברסיטה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .החלפת
משגיח תעשה תוך  24שעות מקבלת הדרישה ,ללא אפשרות להתנגד או לערער על דרישה זו.
לקבלן יוקצה חדר במכללה ממנו ינהל את שירותי ההשגחה בבחינות.
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חתימת המציע____________:

נספח 2
התחייבות לשמירת סודיות
שנערכה ונחתמה ביום  ........לחודש  ..........................שנת 2017
....................................................................
(להלן – "הקבלן")
מתחייב כלפי אוניברסיטת חיפה
(להלן – "האוניברסיטה") כדלקמן:
.1

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם או גוף כלשהו ,זולת אנשים הנוטלים חלק או קשורים
בביצוע השירות במסגרת מכרז מס' ( 495/17להלן – "המורשים") את המידע הסודי ,כהגדרתו להלן.

.2

לא להעסיק בהכנת ההצעה עובד ו/או קבלן משנה ו/או אדם בעל תפקיד ו/או קבלן מישנה שהוא מבלי
שיידעו על תוכן התחייבות זאת ,ואישרו תוכנה בחתימתם.

.3

לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע סודי שכפול ,העתקה ,צילום ,תדפיס וכל
צורת העתקה אחרת ,אלא תוך רישום של מקבלי המידע הסודי מבין המורשים.

.4

לשמור בהקפדה את המידע הסודי בכל אמצעי הזהירות המקובלים לגבי שמירת מידע מסוגו ומטיבו של
המידע הסודי הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי צד בלתי מורשה.

.5

עם דרישתכם ,להחזיר כל המידע הסודי והעתקיו מכל מין וסוג .ממועד זה לא נהיה רשאים להשתמש
במידע זה.

.6

בכל מקרה של אובדן מידע סודי כלשהו להודיע לכם על כך מיידית ובכתב.

.7

לא לפרסם בכל צורה שהיא את המידע הסודי.

.8

לא לעשות כל שימוש במידע הסודי ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בעצמנו ובין באמצעות אחרים ,זולת
ככל הנדרש לצורך הכנת ההצעה ,ולא להעביר ו/או למסור כל מידע סודי לצד שלישי.

.9

לא להעביר או לפרסם מידע סטטיסטי הנוגע לאוניברסיטה.

.10

להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמורשים.

.11

להיות אחראי למילוי ההתחייבויות בכתב התחייבות זה על ידי המורשים ,בכפוף להוראות הדין.

.12

להיות אחראים לכל נזק שיגרם לאוניברסיטה ,אם יגרם ,עקב הפרת אחת או יותר מההתחייבויות על פי
מסמך זה.

.13

"מידע סודי" במסמך זה משמעותו :כל מידע ,בין בכתב ובין בעל פה ובין בכל צורת אגירה אחרת ,הנוגע
לנתוניה העסקיים ,המקצועיים ,הארגוניים והפרסונאליים של האוניברסיטה ,לרבות סטודנטים ,סגל
אקדמי ומינהלי וכן נתוני בחינות ,ציונים או כל מידע אחר שהאוניברסיטה תסמן כסודי לפני העברתו ,אשר
יגיע אלינו במסגרת ההליכים "להכנת המצגות" ו/או "ההצעה" ו/או "לביצוע השירות" – לפי הענין ,על
שלביהם.
המונח "מידע סודי" לא יכלול :מידע שהוא נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידינו וברשותנו לפני מסירתו על
ידכם ו/או מידע שאנו חייבים לגלותו על פי דין לרשות כלשהי כל אימת שנמסר לאותה רשות ו/או מידע
שהגיע לידיעתנו ממקורות אחרים בדרך של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית אחרת שהיא ו/או טכניקות,
רעיונות וידע הקשורים לעיבוד נתונים באופן כללי ושאינם יחודיים לאוניברסיטה.

ולראיה באנו על החתום
חתימה וחותמת:

תאריך:
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חתימת המציע____________:

נספח 3
אישור עריכת ביטוח
תאריך________________ :
לכבוד
אוניברסיטת חיפה
מדרך אבא חושי
הר הכרמל ,חיפה
(להלן" :האוניברסיטה")
א.ג.נ,.
הנדון :מבוטחנו( _____________________ :להלן" :הקבלן")
אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________
בין האוניברסיטה לבין הקבלן ,למתן שירותי למתן שירותי השגחה בבחינות
של תלמידי האוניברסיטה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר) (להלן:
"השירותים");
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין
פעילות הקבלן ,לרבות בגין השירותים לאוניברסיטה-:
.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות הקבלן על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו
ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף (לרבות במפורש האוניברסיטה) ,בגבולות אחריות בסך של
 ₪ 4,000,000למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח .הביטוח אינו כולל סייג בדבר חבות הנובעת מאש,
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק
במאכל או במשקה ,פרעות ,שביתות ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי
הקבלן ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

.2

ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק
האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם 1980-כלפי כל עובדיו המועסקים במתן השירותים ,בגין פגיעה
גופנית ו/או מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם ,בגבולות אחריות של ₪ 20,000,000
לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כולל סייג בדבר עבודות בגובה
ובעומק ,פיתיונות ורעלים ,שעות עבודה ,העסקת נוער וכן בדבר חבות הקבלן כלפי קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיו.
הביטוח מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת היה ותיחשב למעבידה של מי מעובדי
הקבלן או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הקבלן כלפי מי מעובדיו.

כללי לכל הפוליסות


הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הקבלן בלבד,
ובשום מקרה לא על האוניברסיטה.



הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על פי הפוליסות.



לעניין השירותים נשוא אישור זה  -הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל
ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה ו/או לטובתה ,ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
בדבר שיתוף ביטוחי האוניברסיטה.

 הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,אלא בהודעה מראש
של  30יום לאוניברסיטה ,בכתב ,בדואר רשום ,בהתאם לכתובת הרשומה לעיל.
אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן ,עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.
______________

______________
(חותמת המבטח)

______________
(חתימת המבטח)
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______________
(שם החותם)

(תפקיד החותם)

חתימת המציע____________:

נספח 4
נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
אוניברסיטת חיפה
שדרות אבא חושי
חיפה
א.ג.נ,.
כתב ערבות מס':
* (להלן" :הנערב") הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה
לפי בקשת
ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של ( ₪ 15,000במילים :חמישה עשר אלף ש"ח) (להלן" :סכום
הערבות ") ובתוספת הפרשי הצמדה למדד ,להבטחת מילוי ע"י הנערב של תנאי ההסכם מיום _______ למתן
שירותי השגחה בבחינות
של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר),
"מדד" יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש דצמבר .2017
"המדד החדש " יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותנו זו ,אך לא פחות
ממדד הבסיס.
ערבותנו זאת ה ינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד דרישתכם הראשונה
בכתב אלינו ,כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד החדש בגין
הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו ,מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר
לכך ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנערב.
ערבותנו זאת בתוקף עד ___________ ועד בכלל .אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל דרך שהיא.
בכבוד רב

חתימה וחותמת הבנק
תאריך:

*

.

יש למלא ולציין את שם הקבלן.
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חתימת המציע____________:

