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 2018/40 הזמנה להגשת הצעות למכרז פומבי מס'

 
 SAP-במכלול ה , S4HANA, מבוססי מודולים פיננסיים הקמה והטמעתבנושא: 

 .באוניברסיטת חיפה
 

, מבוססי מודולים פיננסייםהקמה והטמעת אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות למכרז בנושא 
S4HANA,  הבמכלול-SAP  ,הטכני ובמסמכי המכרז.  נספחבהכל כמפורט באוניברסיטת חיפה 

 
" בדף הבית(, אך הגשת הצעה תתבצע על מכרזיםניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )"

 גבי חוברת המכרז המקורית.
 

ין י, בבנ 2018/6/115/2/2019 /1225 ג', ניתן לקבל החל מיום)עם כריכה בצבע אדום(  העדכנית את חוברת המכרז
ה' בין -בימים א' 04-8240464, טל'  הגב' שרה עלמני, אגף משק ומבנים באוניברסיטת חיפה, אצל  202הראשי, חדר 

 .09:00-15:00השעות 
 

לתיבת המכרזים בחדר  12.00עה בש 24/2/20197/2ה',  שת הצעות למכרז: עד לא יאוחר מיוםמועד אחרון להג
 .ראשיבניין  , אגף משק מבנים, 202

 
 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהההאוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה 

 
 
 
 
 

 
 טבלת תאריכים:

 
 יום ושעה תאריך נושא

  2018/2/1121/12 פרסום המודעה למכרז
 ביום/1225מיום החל  העדכניתחוברת המכרז מסירת 

5/2/20192018/6/11 
09:00-15:00 

  30/12/2018 מפגש מציעים
מועד אחרון להגשת הבהרות 

 בכתב
13/1/201913/1/2019 17:00 

 12:00 24/2/20197/2 מועד אחרון להגשת ההצעות
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 אוניברסיטת חיפה      
 2018/40 מכרז מס'  

 מסמך א'
 

 2018/40 מס'כתב הוראות למגישי הצעות למכרז 
 
 הגדרות .1

 
 הכרמל, חיפה.-אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר "  האוניברסיטה"
 
הטמעתם , S4HANAמבוססי אפיון, פיתוח, הקמה ויישום של מודולים פיננסיים,  "השירותים"

במודולים  הקיים באוניברסיטת חיפה, לרבות ביצוע התאמות SAP-במכלול ה
, הכל כמפורט במסמכי המכרז הדרכה, הטמעה ותחזוקה, הסבות, התקנה, קיימים

 .'דוההסכם מסמך 
 
 לביצוע "השירותים" כהגדרתם לעיל. 40/2018 מכרז פומבי מס' " המכרז"
 
הסכם שייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, כהגדרתו להלן, לביצוע השירותים  "ההסכם"

 המכרז.בנוסח ובתנאים כמפורט בטופס ההסכם הכלול בין מסמכי 
 
 מי שהגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה ע"י האוניברסיטה כזוכה במכרז. "הזוכה"
 

 לידיעת מגישי ההצעות  .2

 כלשהם מצד התחייבות או/ו האמור להלן מובא להערכה ולהתרשמות בלבד ואין בו כדי להוות מצג
חן את הכדאיות הוא ב כי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמציע בהגשת הצעתו מצהיר

 כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה כל לו תהיינה ולא לו הכלכלית של הגשת ההצעה למכרז וכי אין
 נספחיו: על זה במכרז זה בהקשר לאמור או/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה

 
האוניברסיטה מעוניינת להחליף את מערכות הכספים, התקציבים והבקרה התקציבית באוניברסיטה  .א

, מבוססי SAPבמודולים פיננסיים ולוגיסטיים )כספים, תקציב, תכנון ובקרה תקציבית( מבית 
S4HANAולהטמיעם במכלול ה ,-SAP " :( וזאת כמפורט הפרויקטהקיים באוניברסיטת חיפה )להלן"

 "(. הטכני נספחה)להלן: "' דמסמך הסכם ל 1נספח הטכני המצורף כובנספח מכרז מסמכי הב
לאפיון, פיתוח, הקמה ויישום של מודולים פיננסיים,  הגשת הצעותבזאת האוניברסיטה מזמינה  .ב

 הקיים באוניברסיטת חיפה, לרבות ביצוע התאמות SAP-, הטמעתם במכלול הS4HANAמבוססי 
הכל כמפורט במסמכי המכרז על , הסבות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה, במודולים קיימים
 הטכני.  נספחהנספחיהם, לרבות 

התאמות במודולים הקיימים יתבצעו בחלקן על ידי הזוכה ובחלקן על ידי צוות המחשוב  .ג
אילו הטכני מצוין  נספחב ., ומנהל הפרויקט מטעם הזוכה יפקח על כל ההתאמות כאמור.באוניברסיטה

 מההתאמות בסביבה הקיימת יתבצעו על ידי הזוכה ואילו על ידי האוניברסיטה.
)ללא תלות בכמות שעות עבודה( לביצוע  Fix Priceהמציעים יידרשו להציע במסגרת הצעתם מחיר  .ד

השירותים. מחיר מוצע זה יכלול את כל התחייבויות הספק לרבות עלויות אפיון, פיתוח, הקמה ויישום 
הקיים באוניברסיטת חיפה, ביצוע התאמות במודולים קיימים  SAP-הפתרון, הטמעתו במכלול ה

די צוותי האוניברסיטה(, הסבות, התקנה, )למעט אותם מקומות שבהם מצוין כי ההתאמה תתבצע על י
יכלול המחיר  ,הדרכה, הטמעה ותחזוקה, שכר עובדים, הוצאות נסיעה, הוצאות נלוות וכיו"ב. כמו כן

)אלף( שעות עבודה מעבר לתכולת  000,11000המוצע  עלות של ביצוע שיפורים ושינויים בהיקף של 
 , באופן מלא או חלקי,ברסיטה רשאית לממש, אותן תהא האוניהדרישות המפורטות בנספח הטכני

 .במהלך תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם
לשעת עבודה למימוש תוספות ושינויים  מחיר מוצעבמסגרת הצעתם  המציעים נדרשים להציע בנוסף,  .ה

אותן תהא האוניברסיטה רשאית לממש במהלך  השעות הנכללות במחיר כאמור לעיל 1000-מעבר ל
שעות עבודה בתשלום נוסף כאמור תבוצענה רק לאחר קבלת  בהסכם.תקופת ההתקשרות כהגדרתה 

 אישור בכתב ומראש מהאוניברסיטה.
, "(האופציונאליות המשימות" -)להלן הטכני כאופציה נספחבעבור כל אחת מהמשימות המוגדרות  .ו

 לביצוע כל אחת מהמשימות Fix Price-כ עמחיר נפרדת. תמחור זה יוצ תוצע על ידי המציעים הצעת
, האוניברסיטה תהא מעוניינת   בהסכםתקופת ההתקשרות כהגדרתה . ככל שבמהלך האופציונאליות

כאמור, כולן או חלקן, היא תהא רשאית לדרוש זאת מן הספק  משימות האופציונאליותלממש את ה



 

 4חתימת המציע:___________________                  
 

)ללא ריבית ו/או  במסגרת הצעתו למכרז   תים במחיר שהוצע על ידווהספק יחויב לספק לה את השירו
 בפועל.  בוצעו על ידושי משימות האופציונאליות הצמדה( וזאת בהתאם ל

 למחירלחלופין האוניברסיטה תוכל לקבוע כי התשלום בגין המשימות האופציונאליות יהיה בהתאם  .ז
 בפועל.שתבוצענה ות השעתי המוצע כמפורט בס"ק ה' לעיל במכפלת כמות השע

כאמור ותהא רשאית לממש את  לממש את המשימות האופציונאליות האוניברסיטה לא מתחייבת  .ח
ככל שהאוניברסיטה תממש  כולן או חלקן בעצמה או באמצעות ספקים אחרים, או שלא לבצען כלל.

ורק על החלק משימות אופציונאליות באמצעות ספקים אחרים מלבד הזוכה, הזוכה יישא באחריות אך 
 .ידו-היחסי של המשימות האופציונאליות אשר סופק על

המציע הזוכה יידרש להעסיק את עובדיו כחוק, ולקיים את כל ההוראות המתייחסות לתנאי העבודה,  .ט
הגנת השכר, זכויות סוציאליות, זכויות שכר מינימום,  -האמור  מבלי לגרוע מכלליות –לרבות 

ן משמרות, שעות נוספות וימי מנוחה,  חגים, נסיעות, עבודת לילה, ימי פנסיוניות, תשלום מיוחד בגי
חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, עמידה במועדי תשלומי שכר וניכוי כל הסכומים אותם חייב מעסיק 

 הכל, על פי כל דין וחוזה החלים על היחסים שבין המציע לבין עובדיו.  –בניכוי 
 

 
 מסמכי המכרז .3

 
 להלן מהווים את מסמכי המכרז: המסמכים המפורטים

 
 כתב הוראות למגיש הצעות למכרז. -מסמך א' .א

 .טופס קריטריונים להערכת שביעות רצון לקוחות -1נספח  .1.א
 

 טופס הצעה למכרז -מסמך ב' .ב
 

 טופס הצעת המחיר. -1נספח  .1.ב
 .( למכרזא)4לצורך הוכחת תנאי סף סע'  תצהיר בדבר ניסיון המציע -2נספח  .2.ב
 ( למכרז.ב)4בדבר ניסיון המציע לצורך הוכחת תנאי סף סע' תצהיר  -3נספח  .3.ב
 ( למכרז.ג)4לצורך הוכחת תנאי סף סע'  FIמיישמי לגבי  שת"פבדבר הצהרות  -4נספח  .4.ב
 )ד( למכרז.4לצורך הוכחת תנאי סף סע'  COמיישמי  לגבי שת"פ בדברהצהרות  -5נספח  .5.ב
 )ה( למכרז.4לצורך הוכחת תנאי סף סע'  MMמיישמי לגבי  שת"פבדבר  הצהרות -6נספח  .6.ב
 )ו( למכרז.4לצורך הוכחת תנאי סף סע'  ABAPמפתחי לגבי  שת"פ בדבר הצהרות-7נספח  .7.ב
 .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -8נספח  .8.ב
 )י(.4לפי תנאי סף סע' אישור רו"ח  -9נספח  .9.ב
 .הטכני נספחההתחייבות לקיים את הוראות  -10נספח  .10.ב
 הטכני. הנספח  -11נספח  .11.ב
 הפרויקט. סטאטוסאישור לקוח על  -12נספח  .12.ב

 
 "(.צעהערבות הכתב ערבות לקיום ההצעה וחתימת ההסכם )"  -מסמך ג' .ג

 
 .ההתקשרותהסכם  -'דמסמך  .ד

 
 טכני. נספח- 1נספח  .1.ד
 מחירי המשימות האופציונאליות. -2נספח  .2.ד
 נספח אבני דרך. -3נספח  .3.ד
 אישור עריכת ביטוח.  -4נספח  .4.ד
 התחייבות לשמירת סודיות. -5 נספח .5.ד
 בטחון ובטיחות. -6נספח  .6.ד
 נוסח ערבות ביצוע. -7 נספח .7.ד
 .פיתוח מאובטחל הנחיות – 8נספח  .8.ד
 הצהרות בדבר שיתוף פעולה. -9נספח  .9.ד
 כתב ערבות והתחייבות לשיפוי. -10נספח  .10.ד

 
 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .4

 
במועד האחרון להגשת הצעות  המצטברים הבאיםעל המציע, כתנאי לבחינת הצעתו, למלא אחר התנאים 

 :למכרז
 

אחד של  פרויקטלפחות  השליםהשנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע  3-ב .א
  .MM-ו FI ,COכלל את המודולים    אשרואשר SAPהקמת מודולים פיננסיים עיקריים של 
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)"סיום בהצלחה"  S4HANAמבוסס  SAPהמציע סיים בהצלחה פרויקט אחד לפחות של יישום  .ב
פרויקט כאמור  הוביל/מובילמשמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שהוא 

 משלב 50% לפחות לגביו שהסתיים כאמור פרויקט או הנמצא בשלבים של בדיקות קבלה
 .הפיתוח

סיום "חה )שהסתיים בהצל S4HANAבפרויקט  FIאחד לפחות  שיישם מודול  FIלמציע מיישם   .ג
שמיישם/יישם את המודול משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או  "בהצלחה
או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו  פרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלהכאמור ב

 . משלב הפיתוח 50%לפחות 
שהסתיים בהצלחה  S4HANAבפרויקט  COאחד לפחות שיישם מודול  COלמציע מיישם   .ד

שמיישם/יישם את משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או  "סיום בהצלחה")
פרויקט כאמור שהסתיים  או פרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלההמודול כאמור ב

 . משלב הפיתוח 50%לגביו לפחות 
שהסתיים בהצלחה  S4HANAבפרויקט  MMאחד לפחות שיישם מודול  MMלמציע מיישם   .ה

שמיישם/יישם את משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או  "סיום בהצלחה")
או פרויקט כאמור שהסתיים  פרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלההמודול כאמור ב

 . משלב הפיתוח 50%לגביו לפחות 
אשר שימשו ו ABAP CDS Views -לפחות שעברו הכשרה ב ABAPלמציע שני מפתחי  .ו

משמעותו הפרויקט פעיל  "סיום בהצלחה"שהסתיים בהצלחה ) S4HANAבפרויקט  כמפתחים 
שנמצא בשלבים של שמשמשים/שימשו כמפתחים בפרויקט כאמור נכון להיום אצל הלקוח( או 

 .משלב הפיתוח 50%או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות  בדיקות קבלה
הל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל המציע רשום בכל מרשם המתנ .ז

 הרישיונות הנדרשים על פי דין.
, ככל שחל 1953 -המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג  .ח

 עליו תקן כאמור. 
 .1976-למציע כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .ט
אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים  2017לשנת הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע  .י

לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק חי" ממועד 
 .החתימה על הדוחות האחרונים

 המציע השתתף במפגש המציעים. .יא
 

 
 לדיון הצעת מציע שאינה עומדת בכל הדרישות דלעיל במלואן.הדרישות דלעיל הינן דרישות סף, ולא תובא 

 
 

  .במצטברהמציע נדרש לקיים בעצמו את כל תנאי הסף המפורטים לעיל מובהר כי  .יב
 

 רשאי המציעלעיל )כולם או חלקם(  ו'-ג', את תנאי הסף המפורטים בסעיפים למרות האמור לעיל
. ככל אחר או עם בעלי המקצוע הרלוונטיים תאגידלקיים באמצעות שיתוף פעולה של המציע עם 

ו' לעיל, כולם או חלקם, יהיה עליו לצרף להצעתו -שהמציע משתמש באפשרות זו, לגבי סעיפים ג'
עמו הוא בעל המקצוע /תאגידה חתומה הן על ידו, הן על ידי הצהרה לצורך הוכחת תנאי סף אלו 

 ב'.להצעה מסמך  4-7המצורף כנספחים בנוסח  -משתף פעולה
 

-)ב( למכרז יובהר כי "מציע" משמעותו 4-)א( ו4"ק י"ב לעיל, לעניין סעיפים בסהאמור  למרות .יג
 -במכרז זה ממניות המציע( )להלן 100%המציע או תאגיד המחזיק בבעלות מלאה במציע )

 של האם תאגיד ידי על( ממניותיו 100%) מלאה בבעלות שמוחזק אחר תאגיד או"( אם תאגיד"
 ."(אח תאגיד" -)להלן במכרז זה כהגדרתו לעיל ,המציע

 
 להגשת הצעות למכרזאחרון מועד  ..56

 
לתיבת  מעטפה סגורהלהלן וזאת בתוך  7בהתאם להוראות בסעיף את ההצעה למכרז יש להגיש  .א

לא יאוחר מיום ו, אשיבבניין הר 202המכרזים באגף משק ומבנים באוניברסיטת חיפה, חדר 
  .12:00שעה ה ,7/22019/10/124/2/2019, 'אה'

הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון. ההצעה למכרז על כל נספחיה וצרופותיה, 
 תושם במעטפה סגורה עליה ירשם מספר המכרז ונושא המכרז.

  



 

 6חתימת המציע:___________________                  
 

 למכרז והבהרות מציעים מפגש ..67

 
האוניברסיטה תקיים מפגש מציעים בו יוצגו  09:00בשעה  30/12/2018 30/122018/26/11  בתאריך .א

עקרונות המכרז וכן דגשים והבהרות לכלל הספקים המתחרים במכרז. ההשתתפות במפגש 
 (.ספריה)בניין ה 146אודיטוריום המפגש יתקיים ב הווה תנאי סף להשתתפות במכרז.מהמציעים 

בשעה  13/1/2019 2018/12/1113/1/2019ניתן לפנות עד לתאריך בנוגע למכרז לשאלות ובירורים  .ב
 . univ.haifa.ac.ilibribran@דוא"ל ב. פניות תעשנה בכתב בלבד בריברןיוליאנה  לגב' 17:00

 
באחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר ובמידת הצורך יפעל לקבלת  .ג

 אישור טלפוני מאיש הקשר.
המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו, לרבות בפנייתו בכתב בדוא"ל, המציע יציין את שם  .ד

שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו היא 
 מתייחסת.

תשובות האוניברסיטה לשאלות שהוגשו ושמצאה לנכון להשיב עליהן וכן הבהרות, עדכונים,  .ה
באתר המכרזים של וכן יפורסמו ו במספר סבבים, תיקונים ושינויים במכרז יופצו, בסבב אחד א

 ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש לצרף להצעה, כשהם חתומים.האוניברסיטה באינטרנט 
באחריות המציעים הפוטנציאליים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של האוניברסיטה  .ו

 בדבר התשובות והעדכונים.
פה או בטלפון, כדי לחייב את האוניברסיטה -שיימסרו בעלאין בכוחו של כל פרט, נתון או הבהרה  .ז

ידי האוניברסיטה באתר -או לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים בכתב, ואשר פורסמו על
 האינטרנט או שנמסרו בכתב למציעים, מחייבות את האוניברסיטה.

 
 אופן הגשת ההצעות למכרז ..78

 מעטפות נפרדות, כדלקמן:שתי כלול בתוך הצעתו למכרז לעל המציע  .א

להקמה והטמעת מודולים  40/2018"הצעת המחיר למכרז  -1מעטפה מס' במעטפה שתסומן  (1
יוגש טופס הצעת –באוניברסיטת חיפה"   SAP-,  במכלול הS4HANAפיננסיים, מבוססי 

)מקור והעתק(, כאשר הוא חתום על ידי המציע. המציע חייב  בשני עותקיםהמחיר בלבד 
ות ולמלא את כל המחירים הנדרשים בהצעה )כולל מע"מ( לגבי כל אחד מהפריטים, להגיש הצע

ב'.  הצעות לחלק מסעיפי הצעת להצעה מסמך  1נספח  –כפי שיפורט בטופס הצעת המחיר 
 המחיר לא תתקבלנה. 

להקמה והטמעת מודולים  40/2018הצעה למכרז "– 2מעטפה מס' במעטפה שתסומן  (2
יוגשו כל יתר –באוניברסיטת חיפה "   SAP-,  במכלול הS4HANAפיננסיים, מבוססי 

)אשר כאמור יוגש בתוך  למסמך ב' 1נספח  –המסמכים הנדרשים ללא טופס הצעת המחיר 
 )מקור והעתק(.  בשני עותקיםכל זאת,  -(1מעטפה מס' 

ול )מסמך ב'( הכל ההצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז  .ב
בין מסמכי המכרז ויצורפו אליו כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בו, כאשר הם מלאים 

 וחתומים על ידי המציע.

 קבציקובץ ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות על  עמוד ועמודמובהר כי יש לחתום על כל  .ג
באמצעות חותמת ובראשי תיבות. כמו כן, יש לחתום באמצעות -התשובות לשאלות ההבהרה 

 חותמת וחתימה מלאה על ההצעה מסמך ב', ועל כל מסמך אחר שמחייב זאת. 

על ההצעה לכלול, בין השאר: פרטים לגבי המציע, ניסיונו, וכן רישיונות ואישורים לרבות כל  .ד
 הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך

מתחייב לקיים הוא  בולהצעה מסמך ב'  10בנוסח נספח החתום המציע יצרף להצעתו את המכתב  .ה
  .במידה ויזכה במכרז הטכני נספחהאת הוראות 

על ויתאר הטכני, הנספח על המציע לכלול במסגרת הצעתו התייחסות לכל אחת ואחת מדרישות  .ו
את דרך המימוש של הדרישה על ידו במידה  נספחאחת מן הדרישות בלגבי כל  להצעה 11גבי נספח 

, לנספחעליו מענה המציע הטכני  הנספחאת . הכל בהתאם להוראות הנספח הטכני -ויזכה במכרז
 disk-ok-keyמסוג  על גבי מדיה אלקטרונית ורק אךלהגיש כל החומרים הטכניים יש את  כמו גם

. הדיסקים הניידים יוחזרו לספקים לאחר תום הליכי עותק קשיח()אין צורך ב או דיסק נייד
  המכרז.



 

 7חתימת המציע:___________________                  
 

לתשומת לב המציעים כי אין להציע מחירים על גבי המענה לנספח הטכני אלא בטופס הצעת המחיר  .ז
את דרך המימוש של כל אחת מן הדרישות בנספח  11בלבד. על המציעים למלא במפרט הטכני נספח 

וזאת בתאים המסומנים בלבד. המציעים נדרשים שלא לבצע כל שינוי אחר בנספח מעבר לכך. 
 ה תתעלם מכל שינוי או מחיקה שתבוצע ככל שתבוצע שלא בתאים המסומנים. האוניברסיט

כמות  -כל המידע הדרוש לצורך ניקוד האיכות במכרז ובכלל זאתהצעתו את  מסגרתהמציע יפרט ב .ח
פרויקטים מבוססי  כמות, המציע שביצע  SAPפרויקטי הקמה ויישום מודולים פיננסיים של 

S4HANA בר מורכבות הפרויקטים כאמור, פירוט בדבר ניסיונם של מנהל שביצע המציע, פירוט בד
 '. וכו והמפתחים המיישמיםהפרויקט, 

יכלול, שימונה על ידו במידה ויזכה במכרז. צוות הפרויקט המציע יציג בהצעתו את צוות הפרויקט  .ט
 לעיל, כמפורט להלן: 4בין היתר את בעלי התפקידים שנדרשו בתנאי הסף סע' 

 מנהל פרויקט; 
   מיישםFI ; 
   מיישםCO ; 

   מיישםMM ; 
  שני מפתחיABAP ; 

 ;אנשי צוות נוספים 
 

כנדרש ואישורים על של אנשי הצוות יצרף להצעתו  קורות חיים ובו פירוט ניסיונם  ,כמו כן
  הכשרה/הסמכות רלוונטיות.

שיוצגו במסגרת הצעתו של המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  והמפתחיםכי המיישמים  מובהר
 20%חלק פעיל בביצוע השירותים מטעמו במידה ויזכה במכרז וזאת בהיקף של לפחות  יקחוהסף 

  ...כפי שהוצגה בדרישות הסף מהיקף הפעילות הרלוונטית לתחומי התמחותם

מטעם החברה לביצוע השירותים איש קשר  מנהל הפרויקט שיוצג על ידי המציע בהצעתו יהיה 
"(. מנהל הפרויקט יידרש להיות זמין לאורך כל תקופת מנהל הפרויקטעבור האוניברסיטה )להלן: "

ההתקשרות למתן מענה לפניות האוניברסיטה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, להגיע לפגישות 
בבעיות ולפקח מטעם  באוניברסיטה )אחת לשבוע או יותר, לפי הצורך( וכן יהיה אחראי לטפל

 הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה. 

וזאת בהתאם להוראות למילוי ( מסמך ב'ל 1נספח )את טופס הצעת המחיר על המציע למלא  .י
הטופס. המחירים יוצעו בשקלים חדשים ויכללו מע"מ לפי שיעורו במועד האחרון להגשת הצעות 

בהתאם לשיעור המע"מ בדין במועד  התעריפיםע"מ יותאמו למכרז. במקרה של שינוי שיעור המ
בשני עותקים המציע נדרש למלא את הטופס כאמור, לחתום עליו ולהכניסו הוצאת החשבונית. 

 כמפורט בס"ק א' לעיל. , הכל1כמעטפה מס'  לתוך מעטפה נפרדת שתסומן

מסמך שנדרש בהתאם על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו של כתב הוראות זה וכן כל  .יא
 לכתב הוראות זה. כמו כן, על המציע לצרף להצעתו המסמכים הבאים:

 כתב הוראות חתום בידי המציע. (1)
הצעה מלאה ובכתב ברור וחתומה בחתימת המציע עם אישור עו"ד כי החותם מורשה  (2)

 .בנוסח מסמך ב' למסמכי המכרז - להתחייב בשם המציע
של מסמכי ההתאגדות; תדפיס עדכני מרשם  העתק נאמן למקור -מציע שהוא תאגיד  (3)

 החברות. 
 

אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק מורשה וכי  (4)
הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו 

תו חוק, או כי הוא פטור לפיו, וכי הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי או
 מלעשות כן.

למסמך ב'  2( יצרף המציע להצעתו את התצהיר נספח א)4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (5)
המציע המציע פרויקטים שביצע  יצרףחתום ומאומת ע"י עו"ד. במסגרת התצהיר 

הישות המשפטית והמקיימים את התנאי. לגבי כל אחד מהפרויקטים יצוין שם הפרויקט, 
תכולתו, מועד ביצועו, כמות שעות העבודה ה את הפרויקט והקשר שלה למציע, שביצע

 המצטברות שכלל, ופרטי איש קשר ממליץ.
 



 

 8חתימת המציע:___________________                  
 

יובהר כי ככל שמציע מבקש להציג ניסיון של תאגיד אם כאמור לצורך הוכחת עמידה 
יידרש לצרף להצעתו אישור מאת תאגיד האם על כך כי תאגיד האם  -)א( 4בתנאי הסף 

ממניות המציע. ככל שמציע מבקש להציג ניסיון של תאגיד אח כאמור  100%מחזיק ב
)א(  יידרש לצרף להצעתו אישור מאת תאגיד האם על 4 -לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

 ממניות תאגיד האח. 100%ממניות המציע וב 100%כך כי תאגיד האם מחזיק ב
 

למסמך ב'  3( יצרף המציע להצעתו את התצהיר נספח ב)4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (6)
המציע חתום ומאומת ע"י עו"ד. במסגרת התצהיר יצרף המציע פרויקטים שביצע 

הישות המשפטית והמקיימים את התנאי. לגבי כל אחד מהפרויקטים יצוין שם הפרויקט, 
עבודה תכולתו, מועד ביצועו, כמות שעות השביצעה את הפרויקט והקשר שלה למציע, 
כמו כן יצרף אישור חתום מאת הלקוח לגבי  המצטברות שכלל, ופרטי איש קשר ממליץ.

 למסמך ב'. 12הסטאטוס של כל אחד מן הפרויקטים, בנוסח נספח 
 

יובהר כי ככל שמציע מבקש להציג ניסיון של תאגיד אם כאמור לצורך הוכחת עמידה 
אגיד האם על כך כי תאגיד האם יידרש לצרף להצעתו אישור מאת ת -)ב( 4בתנאי הסף 

ממניות המציע. ככל שמציע מבקש להציג ניסיון של תאגיד אח כאמור  100%מחזיק ב
)ב(  יידרש לצרף להצעתו אישור מאת תאגיד האם על 4 -לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

 ממניות תאגיד האח. 100%ממניות המציע וב 100%כך כי תאגיד האם מחזיק ב
 FI -ה מיישמיפרטי יפרט המציע במסגרת הצעתו את ( ג)4אי סף סעיף לצורך הוכחת תנ (7)

לגבי כל אחד  כתאות על הכשרהמסאו יישמיםוניסיונם וכמו כן יצרף קורות חיים של המ
ככל שהמציע מבקש לקיים תנאי סף זה באמצעות שיתוף פעולה כמפורט בסעיף  מהם.

  למסמך ב' מלא וחתום. 4לעיל, יצרף המציע להצעתו את נספח  )יב(4
כמו כן יצרף אישור חתום מאת הלקוח לגבי הסטאטוס של כל אחד מן הפרויקטים, בנוסח 

 למסמך ב'. 12נספח 
 CO-מיישמי הפרטי  יפרט המציע במסגרת הצעתו את( ד)4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (8)

לגבי כל אחד  ואסמכתאות על הכשרה יישמיםוניסיונם וכמו כן יצרף קורות חיים של המ
ככל שהמציע מבקש לקיים תנאי סף זה באמצעות שיתוף פעולה כמפורט בסעיף  מהם.

 מלא וחתום.למסמך ב'   5לעיל, יצרף המציע להצעתו את נספח  )יב( 4
כמו כן יצרף אישור חתום מאת הלקוח לגבי הסטאטוס של כל אחד מן הפרויקטים, בנוסח 

 למסמך ב'. 12נספח 
 MMה מיישמיפרטי  יפרט המציע במסגרת הצעתו את)ה( 4סף סעיף  לצורך הוכחת תנאי (9)

לגבי כל אחד  ואסמכתאות על הכשרה יישמיםוניסיונם וכמו כן יצרף קורות חיים של המ
ככל שהמציע מבקש לקיים תנאי סף זה באמצעות שיתוף פעולה כמפורט בסעיף  מהם.

 א וחתום.מללמסמך ב'  6לעיל, יצרף המציע להצעתו את נספח  )יב( 4
 בנוסח, הפרויקטים מן אחד כל של הסטאטוס לגבי הלקוח מאת חתום אישור יצרף כן כמו

 '.ב למסמך 12 נספח
פרטי המפתחים  יפרט המציע במסגרת הצעתו את( ו)4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (10)

לגבי כל אחד  ואסמכתאות על הכשרהוניסיונם וכמו כן יצרף קורות חיים של המפתחים 
ככל שהמציע מבקש לקיים תנאי סף זה באמצעות שיתוף פעולה כמפורט בסעיף  מהם.

 מלא וחתום.למסמך ב'  7לעיל, יצרף המציע להצעתו את נספח  )יב( 4
 בנוסח, הפרויקטים מן אחד כל של הסטאטוס לגבי הלקוח מאת חתום אישור יצרף כן כמו

 '.ב למסמך 12 נספח
למסמך ב'  8( יצרף המציע להצעתו את התצהיר נספח ט)4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (11)

 חתום ומאומת ע"י עו"ד.
להצעה  9אישור רו"ח בנוסח נספח ( יצרף המציע להצעתו י)4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (12)

 מסמך ב'. אין מניעה כי האישור יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
חובת  ב לחוק2כאמור בסעיף  מציע המעוניין בהעדפה -להצעתו עידוד נשים בעסקים  (13)

"( יצרף להצעתו "אישור" ו"תצהיר" החוק)בסעיף זה: " 1993 -המכרזים, התשנ"ב 
בהתאם לדרישות הסעיף האמור בחוק. צירוף "אישור" ו"תצהיר", בעת הגשת ההצעה, 

 הינה תנאי הכרחי למתן ההעדפה.
 

 ערבות בנקאית ..89
 

מסמכי המכרז בסך ל מסמך ג'המצורף כסח כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנו .א
"(. ערבות ההצעה תעמוד בתוקפה עד ערבות ההצעה)להלן: "  אלף ש"ח( הש"ח )מא 100,000של 

יום ממועד החלטת האוניברסיטה  30ערבות ההצעה תוחזר למציע בתוך  למועד הנקוב במסמך ג'.
 כל שינוי ו/או תוספתשלא לבצע להקפיד על נוסח הערבות והמציעים מתבקשים על זוכה במכרז. 

 עשויים להוביל לפסילת ההצעהמובהר כי כל שינוי ו/או תוספת כאמור  בנוסח הערבות מסמך א'.
 לפי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.

לא קיים הזוכה הצעתו ו/או לא חתם על ההסכם במועד ו/או חזר בו מהצעתו ו/או נהג מציע במהלך  .ב
רשאית כפיים ו/או מסר מידע מטעה ו/או מידע מהותי בלתי מדויק, תהיה המכרז בחוסר ניקיון 



 

 9חתימת המציע:___________________                  
 

האוניברסיטה לחלט את ערבות ההצעה כולה לטובת האוניברסיטה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש 
. אין בחילוט ערבות ההצעה כאמור בגין נזקי האוניברסיטה כתוצאה מכך, ללא צורך בהוכחת נזק

תבוע בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשי המציע, אם עלו כדי לגרוע מזכות האוניברסיטה ל
  הנזקים על סכום ערבות ההצעה.

בד בבד עם חתימת הזוכה על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בנוסח  .ג
תשמש  ( אשרש"חאלף  חמש מאותש"ח ) 500,000בסך של  'דלהסכם מסמך  7המצורף כנספח 

( ולהבטחת אחריות 'דמסמך כבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם )
"(. ערבות הביצוע, כמפורט בס"ק זה, ערבות הביצועטיב ביצוע השירותים על ידי הזוכה )להלן: "

 סך על זהה טיב לערבות ותוחלף )כהגדרתה בהסכם( תקופת ההתקשרות  תוםתעמוד בתוקף עד 
. (ם)כהגדרתה בהסכ האחריות תקופת תום עד בתוקף שתהיה "ח(ש אלף"ח  )מאה ש 100,000

כשמדד הבסיס הינו  למדד המחירים לצרכן ותצמוד נהתהיערבות הביצוע וערבות הטיב כאמור 
תהא ראשית  האוניברסיטה. המדד שיהיה בתוקף במועד חתימת ההסכם על ידי האוניברסיטה

ערבות הטיב, בלא קשר לכל סעד אחר לו היא זכאית לפי כל דין,  אתו/או לחלט את ערבות הביצוע 
 תיקון הטעון אתלא תיקן  זוכהה זו תקופה במהלך כי לכךו, מראשימים  7 שללמתן הודעה  ובכפוף

 .האוניברסיטה לבקשת
 

 הזוכה במכרזתהליך קביעת  ..910
 

 בשלב הראשון תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז. .א
 

בכל ההצעות, שעברו בהצלחה את שלב הראשון לעיל, תיבדק מידת הבנת המציע את  -בשלב השני  .ב
הטכני לצרכי  נספחה אחת מדרישותהטכני והתאמת המענה המוצע על ידו בכל  נספחהדרישות 

 , וזאת באופן המפורט להלן:"(המענה התאמת בדיקת)להלן: " האוניברסיטה
קבע ניקוד על ידי האוניברסיטה מראש, המסתכם נהטכני  נספחה דרישותמ תלכל אח (1)

 הטכני.  נספחבנקודות. הניקוד כאמור מופיע  100ל
 נספחבתייחס לכל אחת מן הדרישות לה הצעתול 11נספח  במסגרת נדרשהמציע  (2)

תאר לגבי כל דרישה את דרך המימוש של הדרישה על ידו במידה ויזכה להטכני ו
 במכרז.

שישקף את תעניק למציע ניקוד  האוניברסיטההטכני הנספח לגבי כל אחד מדרישות  (3)
מת המענה המוצע על ידו באותה דרישה והתא הדרישה אותההבנת המציע את מידת 

 :לצרכי האוניברסיטה
 מירב הניקוד; -הבנה והתאמה מלאה 
 ניקוד חלקי בהתאם לשיקול דעת האוניברסיטה; -הבנה והתאמה חלקית 
 ניקוד;אפס  -לא מבין ולא מתאים כלל 

האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות למציעים בשאלות  ,בשלב זהלצורך מתן הניקוד 
ימים מפנייתה להשיב לאוניברסיטה  7הבהרות והמציעים מתחייבים בתוך 

 ולהעמיד לבדיקתה כל מסמך ו/או תיעוד הנדרש לדעת האוניברסיטה. 
 ( לא תילקחנה בחשבון100)מתוך נקודות  85יהיה נמוך מבשלב השני הצעות שהניקוד שיקבלו 
  בשלב השלישי ותיפסלנה.

 
 בהתאם למפורט להלן: באופן דו שלבי,ההצעות שעלו לשלב זה  בשלב השלישי תיבחנה .ג

 

 :(60%) ההצעה של איכותית בחינהה שלב (1)
 

-ו SAPהתרשמות האוניברסיטה מניסיון החברה באפיון והקמת מערכות מבוססות  .א
S4HANA – 50%  

 
להצגה  שעלו לשלב זה יזומן כל אחד מהמציעים הכשריםבשלב זה במסגרת בדיקת ההצעות 

. במסגרת ההצגה הפרונטאלית בפני צוות בדיקה שיוקם לצורך כך לית של המענה שלואפרונט
לרבות ארכיטקטורת הפתרון, לו"ז ואבני  ם,להציג באופן מפורט את הצעתו המציעים יתבקש

לשאלות כמו כן יידרשו להשיב בפרויקט ו יםמזה םיקט, סיכונים שהדרך מרכזיות, צוות הפרו
מודולים נוספים  יםהמציע ויציג , במסגרת הצגה זובאוניברסיטה. כמו כן בדיקהשל צוות ה

המצורף הטכני נספח בגם אם לא הופיעו  ,יהיה נכון לשלב בפרויקטם שלהערכת SAPשל 
 מכרז זה. ל

בהתאם לקריטריונים  ההצעות על ידי צוות הבדיקה,תנוקדנה  תום ההצגה הפרונטאליתב
 :והמשקלות הבאים 



 

 10חתימת המציע:___________________                  
 

  

  SAPשל עיקריים כמות פרויקטי הקמה ויישום מודולים פיננסיים  1
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  3-בבעצמו  המציע ביצעאותם 

, כפי שפורט MM-ו FI ,COואשר כל אחד מהם כלל  הצעות למכרז 
שהשלים מספר רב יותר של )המציע  מסמך ב' הצעה ל 2בנספח 

שאר המציעים  - 3%ביותר מבין המציעים יקבל  גדולהפרויקטים ה
 ינוקדו ביחס אליו(

 

3% 
 

 סיים בהצלחה או שהוא  שהמציע S4HANAפרויקטים מבוסס  כמות 2
 שהסתייםאו הנמצאים בשלבים של בדיקות קבלה ו מוביל/הוביל

 הצעהל 3 בנספחשפורט  כפי, הפיתוח משלב 50% לפחות לגביהם
יותר של פרויקטים מבין במספר רב לו ה)המציע אשר  'ב מסמך

  שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו( - 6%המציעים יקבל 
 
 

6%  

שהגיש את ההצעה האיכותית )המציע איכות ופירוט ההצעה הכתובה  3
ביותר בהיבט הוכחת הבנה של הצרכים, מענים איכותיים ומפורטים 

 .  שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו (%510ומידת המענה לצורך יקבל 

5% 

  שביצע המציע ואשר התרשמות האוניברסיטה ממורכבות הפרויקטים 4
)המציע שהציג את הפרויקט  מסמך ב'הצעה ל 2פורטו על ידו בנספח 

המורכב יותר להנחת דעתה של האוניברסיטה ולפי התרשמותה יקבל 
 (0%שאר המציעים יקבלו  - 1%

1% 

  S4HANAהתרשמות האוניברסיטה ממורכבות הפרויקטים מבוססי  5
)המציע  'ב מסמך הצעהל 3ןאשר פורטו על ידו בנספח  המציע שביצע

יותר להנחת דעתה של  המורכב S4HANA-שהציג את פרויקט ה
שאר המציעים ינוקדו  - 5%האוניברסיטה ולפי התרשמותה יקבל 

לצורך ניקוד קריטריון זה תהא רשאית האוניברסיטה  ביחס אליו(
לשוחח עם אנשי הקשר של הלקוחות שפורטו בהצעה כאמור או אנשי 

 קשר אחרים לפי שיקול דעתה.

5% 

פרויקט המוצע )המציע שהציע התרשמות מניסיון ואיכות מנהל ה 6
מנהל פרויקט בעל הניסיון הרב והאיכותי מבין המציעים להנחת דעתה 

 שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו( - 5%של האוניברסיטה יקבל 

5% 

התרשמות מניסיון ואיכות המיישמים והמפתחים המוצעים )המציע  7
ציעים שהציג קבוצת מפתחים בעלי הניסיון הרב והאיכותי מבין המ

.  שאר המציעים ינוקדו 10%להנחת דעתה של האוניברסיטה יקבל 
 ביחס אליו (

10% 

ההצגה הפרונטלית שהמציע  -הפרונטלית ההצגהמכללית  תרשמותה 8
  ביותר הגבוהה ההערכה את קבלשלו תרשים יותר את צוות הבדיקה י

 .  שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו (%5110

15% 



 

 11חתימת המציע:___________________                  
 

 לא, בעצמו המציע ביצע לא ואותם בהצעה שיפורטו פרויקטים כי יובהר, ספק הסר למען
 .במכרז האיכות ניקוד לצורך ייחשבו

 בשלבי נמצאים, שהסתיימו)כאלו  בהצעה שיפורטו הפרויקטים סוגי כל כי מובהר עוד
 ניקוד לצורך ייחשבו( הפיתוח משלב 50% לפחות לגביהם שהסתיים או קבלה בדיקות
 .במכרז האיכות

 

 
 10%   -קודמים  לקוחותרצון  ביעותש .ב

זהה של ממליצים לגבי כל אחד מן המציעים  מספרל האוניברסיטה תפנה זו בדיקה מסגרתב
 דעתה שיקולמאנשי הקשר של הלקוחות המפורטים בהצעה, או לאנשי קשר אחרים לפי 

 בטופס המפורטים קריטריוניםתוך התייחסות ל 10 עד 1מ למציעלתת ציון  מהם ותבקש
 יינתן מהם אחד לכל כאשר, למסמך א' 1המצורף כנספח  ממליצים להערכת קריטריונים

 5 לניקוד תזכה מענה לתת יידע לא ממליץ שלגביה שאלה. בטופס למצוין בהתאם משקל
 . זה בעניין טענה כל על מוותרים המציעים. 10מ

 

" שיגלם את הציון משוקלל איכות ציוןלכל מציע "האיכותית ייקבע  הבחינהשלב  מרבג .ג
, רכיב  50% -רכיב א' בהתאם למשקלות המפורטים להלן: שניתן לו ברכיב א' ורכיב ב' לעיל, 

 .10%-ב' 
 

)להלן: מציון האיכות המירבי   75%ל מתחת הנו שקיבלו האיכות המשוקלל שציון הצעות .ד
 הצעות 3-מ פחות שתהיינה ככל.  הבחינה המסחרית "( לא תעלינה לשלבציון הסף"

 .70% על ויעמוד יתעדכן הסף ציון,  מציון האיכות המירבי יותר או 75% שתקבלנה
 

 40% – של ההצעה מסחריתבחינה ה שלב (2)
 הצעות. זה לשלב שעלו המציעים של המחיר הצעת מעטפות תיפתחנה הבחינה המסחריתבשלב 
 .למציעים ותושבנה תיפתחנה לא המציעים יתר של המחיר

 
 המסחרית ישוקללו המחירים המוצעים בהתאם למשקלות כדלקמן:במסגרת הבחינה 

    .%35 –( Fix Price) לפרוייקטהמוצע  המחיר .א
המציע הכשר שיציע את המחיר המוצע הנמוך ביותר יזכה למירב הנקודות ואחריו באופן 

 יחסי המציעים הכשרים האחרים.
 

 1000 -המחיר השעתי המוצע למימוש תוספות ושינויים מעבר לתכולות הפרויקט, ומעבר ל .ב
 .  5% –שעות שיפורים ושינויים הכלולות  בו 

המציע הכשר שיציע את המחיר השעתי המוצע הנמוך ביותר יזכה למירב הנקודות ואחריו 
 באופן יחסי המציעים הכשרים האחרים.

 

" שיגלם את הציון מסחרי משוקלל ציוןלכל מציע " יקבעהמסחרית  הבחינהשלב  מרבג .ג
, רכיב  35% -רכיב א' בהתאם למשקלות המפורטים להלן: שניתן לו ברכיב א' ורכיב ב' לעיל, 

 .5%-ב' 
 

 
 ההצעות והציון הסופי השוואת אופן (3)

 ישוקללו בהתאם למשקלות המפורטים להלן:  המסחרי המשוקלל ציוןהו האיכות המשוקלל ציון

  60%      איכות משוקללציון  (1)

 40%      מסחרי משוקללציון  (2)
 

הסופי  הציוןבין שני המציעים ש Best & Finalסבב של   בוצעקביעת הציון הסופי של ההצעות י לאחר (4)
ככל שיהיה שוויון בין ההצעה המדורגות במקום השני  .שלהם יהיה הגבוה ביותר )מחיר ואיכות(

שיעלו  תינתן למציעים Best & Final-הליך ה מסגרתבוהשלישי ישתתפו בהליך שלושת המציעים. 
האפשרות לתקן את כל רכיבי המחיר בהצעתם והם יידרשו להגיש הצעה משופרת עד  לשלב זה

 שלא או, כולם או הרכיבים מן לחלק למועד שהאוניברסיטה תורה להם. מציע שלא ישפר הצעתו
רכיב היא שתילקח  לאותוהמקורית  והצעת –לנדרש בהתאםאו  במועד המשופרת הצעתו יגיש

 בחשבון.
המסחרית ציון הסופי של המציעים בהתאם להצעתם  יעודכןBest & Final ה הליך תום לאחר

 המשופרת.
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 .במכרז יזכה -ביותר הגבוה יהיה שלו הסופי שהציון המציע (5)
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 אופן ביצוע ההתקשרות ..1012
 
ועל כל מסמך  כל הנספחיםנוסח ההסכם מסמך ד' ועל הזוכה מתחייב לחתום על  .א

לשם ביצוע והוצאה לפועל של  במסגרתוהמפורטים במכרז והנדרשים להיות חתומים שיידרש
הזכייה במכרז ולהמציאם לאוניברסיטה בצירוף ערבות הביצוע, וזאת בתוך שבועיים לאחר מועד 

  ההודעה על הזכיה.
 
הזוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם שייערך בידי באי כוח האוניברסיטה לעניין ביצוע  .ג

ובכפוף לזכות האוניברסיטה לעשות כל שינוי בנוסח ההסכם  'דמסמך השירותים, וזאת בנוסח ההסכם 
 כמתחייב על פי שיקול דעתה. 

 
 

  וכשיר שני תוקפה של ההצעה למכרז ..1113
 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 018תוקפה של ההצעה למכרז יהא  .א
 

האוניברסיטה תהא יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות,  018לא נסתיימו הליכי המכרז תוך  .ב
יום נוספים והמציעים יחויבו לפעול בהתאם  180-ב180ברשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעות 

 לכך.  
 
"(. האוניברסיטה הכשיר השנילבחור מציע נוסף ככשיר לזכיה )להלן: "האוניברסיטה רשאית  .ג

תהיה רשאית לפי שיקול דעתה להתקשר בהסכם עם הכשיר השני באם יתברר שהזוכה אינו מסוגל 
ו/או במידה וההסכם יתבטל מכל סיבה  ו/או איננו מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם

של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש . אין באמור כדי לגרוע מזכותה שהיא
 ואין בו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה.

 
 
 

 ביטול המכרז ..1214
 

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש  .א
ות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבל

הסף, או שלא יעמדו כדרישות האיכות, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב, 
 אי קבלת היתרים וכיוצא בזה.

 
בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את  .ב

ש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון המכרז גם אם י
 ליצור הסדר כובל.

 
האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז. הודעה על ביטול המכרז  .ג

 מסמכי המכרז. מסירתתועבר למציעים למספר הפקס שנמסר על ידם עם 
 

 שונות ..1315
 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא באופן,  .א
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 

להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר ו לפי הזמנה זו ו/או לא המסמכים שנדרש
לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת 

 האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 

י כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בגוף מסמכ .ב
תקנה זכות  -ובין אם מכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת בן אם במענה למפרט הטכני המכרז 

לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול הצעה, הכל לפי 
 שיקול דעתה הבלעדי.

 
הרות או כדי האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל הב .ג

 להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.
 

האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. אין בעצם  .ד
 פירסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו.
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סופיות וכי האוניברסיטה מובהר בזאת, כי ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים במכרז הנן הצעות  .ה

   לא תנהל כל מו"מ עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם.
 
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה  .ו

' ובנספח הביטוח המצורף אליו. על המציעים לוודא מראש דמסמך במכרז, המפורטות בהסכם 
עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים במידה ויזכו במכרז. כל הסתייגות 

ובתוך המועד שנקבע לכך כאמור  במסגרת הפניה להבהרותלגבי דרישות הביטוח יש להעלות 
 לעיל. 

 
הזוכה/ות במכרז למשתתפים תמורת עלות של  האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה/הצעות .ז

שקלים. מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש, עם הגשת  500
הצעתו למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע מסכים ומאשר, כי שיקול 

ברסיטה והמציע מוותר על כל הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוני
 טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה.  

 
מודיעה בזאת כי נוכח אופיו של המכרז ושל המידע שהמציעים נדרשים למסור  האוניברסיטה .ח

במסגרת הצעתם, העיון בהצעת המחיר או רכיביה לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי. 
 רז מביע את הסכמתו מראש לסעיף זה. מציע שבחר להשתתף במכ

 
כל מציע אשר מגיש הצעה לפי מכרז זה ייחשב כמי שויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז  .ט

וכן על הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים )לרבות צווי מניעה( בכל הליך משפטי בקשר 
 ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים.  עם מכרז זה נגד האוניברסיטה או מי מטעמה ו/או נגד הזוכה

 
סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז ו/או  .י

 להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. 
 

בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברסיטה  את כל מסמכי  ..1416
 לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה. המכרז שהומצאו

 
 

 אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל,
 

     
 
 

            _____________              ____________________       _________________ 
 חתימה            כתובת              שם מגיש ההצעה      

 
 
 
 

     _________________             _________________ 
 חותמת        תאריך            
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 למסמך א' 1נספח 

 
 טופס קריטריונים להערכת שביעות רצון לקוחות

  
 שם הספק  : ________________________

 
 הארגון:______________________שם המעריך :_____________________________  

 
    טלפון נייד:  תפקיד בארגון ___________________טלפון ___________

 
 ציון קריטריונים מס"ד

 
 10 – 1בסולם של 

 -)לא יודע להשיב
 (5ידורג כ
 

משקל 
הקריטריון 

 (10%)מתוך 

 הערות

-פרויקט שבוצע עלההתוצראיכות  1

 ידי הספק

 (1-, גרועה10-)טובה

 4%  

התוצר איכות  – איכות השירות 2

של  המענהשהתקבל כמענה לקריאות

במהלך  הספק לפניות שהתקבלו

ההטמעה האחריותתקופת 

  והתחזוקה

 (1-, איכות נמוכה10-)איכות גבוהה

 2%  

מידת הזמינות  – איכות השירות 3

 והגמישות במהלך תקופת  האחריות

 (1-, איכות נמוכה10-)איכות גבוהה

 2%  

 הערכה כללית 4

 (1-, לא מומלץ10-)מומלץ

 2%  

  
 הערות:
           
 ___________________________________________________ 

 
 תאריך _____________
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 מסמך ב'

 אוניברסיטת חיפה
 

 40/2018מכרז מס' 
באוניברסיטת  SAP-ה ,  במכלולS4HANAלהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי הסכם בנושא: 

 חיפה
 

 הצעה למכרז

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 
 

 ג.א.נ.,
 
 

,  S4HANAלהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי בנושא הסכם  2018/40הצעה למכרז מס' הנדון:  
 באוניברסיטת חיפה SAP-הבמכלול 

 
 

 ______      אנו הח"מ  .1
 כתובת                  שם 

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

 
כתב למכרז )להלן: "לאחר שקראנו, בחרנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות 

"( ונוסח הערבויות הבנקאיות המבוקשות ולאחר ההסכם"(, את ההסכם נשוא המכרז )להלן: "ההוראות
שקיבלנו את כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו מכם, מציעים בזאת הצעתנו, לביצוע  השירותים כמוגדר 

 בכתב ההוראות, עבור האוניברסיטה, בתנאים וכמפורט במסמכי המכרז.
 

 אנו מצהירים כי:  .2
 

היננו בעלי ידע, כח האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות, כישורים, חומרים, ציוד, והרשאה כדין כי  .א
שמירה לתת את השירותים ברמה מקצועית גבוהה במיומנות, בנאמנות, מהימנות ובמומחיות תוך 

 על האינטרסים של האוניברסיטה.
 

אנו עונים, בין השאר, על הדרישות המפורטות בכתב ההוראות וברשותנו כוח  אנו מצהירים כי .ב
 ,האדם המיומן, הציוד, האביזרים והחומרים היעילים השונים, המתאימים לדרישות ההסכם

למסמכי המכרז, על נספחיו, מסוג, בכמות ובמספר הדרושים, על מנת לתת את  'ד,'גמסמך 
 השירותים בצורה יעילה.

 
, לרבות 'דכי כל התנאים והדרישות המפורטים בכתב ההוראות ובהסכם, מסמך אנו מצהירים  .ג

 הטכני המצורף אליו, מקובלים עלינו וכי נוכל לעמוד בהם. נספחב
 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל אנו מאשרים כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ואת נוסח ההסכם  .ד

, על כל נספחיהם ואנו מאשרים כי ביכולתנו לעמוד בדרישות ובתנאים, כמפורט בהסכם 'דג'מסמך 
 כאמור. 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  הננו עומדים בכל דרישות הסף המנויות במסמך א'.אנו מצהירים כי  .ה

 אנו מצהירים כדלקמן:
 

לפחות  השלימה* חברתנוהשנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז  3-ב (1)
את  כלל אשרואשר SAPאחד של הקמת מודולים פיננסיים עיקריים של  פרויקט 

 2הוכחת תנאי זה רצ"ב להצעתנו זו התצהיר נספח  לצורך. MM-ו FI ,CO המודולים 
 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד**. 



 

 17חתימת המציע:___________________                  
 

 תאגיד" -במכרז זה )להלן ממניותיה 100%) בה מלאה בבעלות המחזיק תאגיד או  חברתנו -זה*לעניין 
 כהגדרתו, חברתנו  של האם תאגיד ידי על( ממניותיו 100%) מלאה בבעלות שמוחזק אחר תאגיד או"( אם

  "(.אח תאגיד" -זה במכרז)להלן  לעיל
 .האיכות ניקוד מתן לצורך זאת -התנאי את המקיימים פרויקטים 3מ יותר לפרט רצוי כאמור בתצהיר**

)"סיום  S4HANAמבוסס  SAPבהצלחה פרויקט אחד לפחות של יישום  מהסיי *חברתנו (2)
 מובילה/הובילהא יבהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שה

או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו  פרויקט כאמור הנמצא בשלבים של בדיקות קבלה
 3התצהיר נספח לצורך הוכחת תנאי זה רצ"ב להצעתנו זו  .משלב הפיתוח 50%לפחות 

 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד.
רצ"ב להצעתנו אישורים חתומים מאת הלקוח/ות אודות סטאטוס הפרויקט/ים  -כמו כן

 למסמך ב'. 12כאמור בנוסח נספח 
 תאגיד" -במכרז זה )להלן ממניותיה 100%) בה מלאה בבעלות המחזיק תאגיד או  חברתנו -זה*לעניין 

 כהגדרתו, חברתנו  של האם תאגיד ידי על( ממניותיו 100%) מלאה בבעלות שמוחזק אחר תאגיד או"( אם
 ."(תאגיד אח" -)להלן במכרז זה לעיל

 .האיכות ניקוד מתן לצורך זאת -התנאי את המקיימים אחד מפרויקט יותר לפרט רצוי כאמור בתצהיר**
בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש  חברתנו רשומה (3)

 כל הרישיונות הנדרשים על פי דין. הביד
, 1953 -בדרישות כל תקן ישראלי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג  תעומד חברתנו (4)

 ככל שחל עליו תקן כאמור. 
יבוריים, כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים צ חברתנול (5)

למסמך ב'  8התצהיר נספח לצורך הוכחת תנאי זה רצ"ב להצעתנו זו  .1976-התשל"ו
 חתום ומאומת ע"י עו"ד.

אינם כוללים הערה בדבר ספקות  2017לשנת  חברתנוהדוחות הכספיים המבוקרים של  (6)
ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק 

 9ור רו"ח בנוסח נספח . רצ"ב להצעתנו אישד החתימה על הדוחות האחרוניםחי" ממוע
 .להצעה מסמך ב'

 חברתנו השתתפה במפגש המציעים. (7)
 

 – FIמיישם   (8)
 והשלם בהתאם לנדרש:מבין השתיים את האפשרות הנכונה רק  סמן ב

 
 מיישם   יש חברתנולFI  אחד לפחות  שיישם מודולFI  בפרויקטS4HANA  שהסתיים

משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או  "סיום בהצלחה"בהצלחה )
 פרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלהשמיישם/יישם את המודול כאמור ב

 .משלב הפיתוח 50%או בפרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 
 להלן פרטי המיישם: 

מטעם  FI  שם מיישם ה
 המציע

אצלו יישם שם הלקוח 
 FIמודול המיישם 
  S4HANAבפרויקט 

 שלב הפרויקט אצל הלקוח
)הסתיים בהצלחה/ 
בשלבים של בדיקות 

הסתיים לגביו  /קבלה
משלב  50%לפחות 

  (הפיתוח
מאת חתום *מצורף אישור 

הלקוח על סטאטוס 
 12בנוסח נספח הפרויקט 

 למסמך ב'
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

כמו כן מצורפים  .זו להצעתנוצורפים של המיישם מהמקצועי ניסיונו פירוט קורות חייו ו
 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.

 
  עם  פעולה שיתוף באמצעותחברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה

 (.תאגיד______________________________  )נא השלם שם בעל המקצוע/ה
, כאשר להצעה 4נספח ההצהרות בבמידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את  רק**
 משתף ועמ תאגידה/המקצוע בעלעל ידי המציע ועל ידי  ותומאומת מותחתו ותמלא הן

 .הסף תנאי קיום לצורך פעולה המציע



 

 18חתימת המציע:___________________                  
 

 
 -CO מיישם (9)

 והשלם בהתאם לנדרש:מבין השתיים את האפשרות הנכונה רק  סמן ב
 

 מיישם   יש חברתנולCO  אחד לפחות שיישם מודולCO  בפרויקטS4HANA 
"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל שהסתיים בהצלחה )

פרויקט כאמור שנמצא בשלבים של ב כאמור המודול אתיישם /שמיישםהלקוח( או 
 . משלב הפיתוח 50%או בפרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות  בדיקות קבלה

 להלן פרטי המיישם: 
מטעם  CO  שם מיישם ה

 המציע
שם הלקוח אצלו יישם 

מודול המיישם 
CO בפרויקטS4HANA  

 שלב הפרויקט אצל הלקוח
)הסתיים בהצלחה/ 
בשלבים של בדיקות 

הסתיים לגביו  /קבלה
משלב  50%לפחות 

 הפיתוח( 
מאת חתום *מצורף אישור 

הלקוח על סטאטוס 
 12בנוסח נספח הפרויקט 

 למסמך ב'
   
   
   

  
כמו כן מצורפים  קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המיישם מצורפים להצעתנו זו.

 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.
 

  עם  באמצעות שיתוף פעולהחברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה
 (.תאגיד______________________________  )נא השלם שם בעל המקצוע/ה

כאשר להצעה  5נספח ההצהרות ב**רק במידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את 
משתף  ועמ תאגידעל ידי המציע ועל ידי בעל המקצוע/ה ותומאומת מותחתו ותמלאהן 

 המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף.
 
 -MM מיישם (10)

 והשלם בהתאם לנדרש:מבין השתיים את האפשרות הנכונה רק  סמן ב
 

 מיישם   יש חברתנולMM  אחד לפחות שיישם מודולMM  בפרויקטS4HANA 
משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל  "סיום בהצלחה"שהסתיים בהצלחה )

פרויקט כאמור שנמצא בשלבים של שמיישם/יישם את המודול כאמור בהלקוח( או 
להלן . הפיתוח משלב 50%או בפרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות  בדיקות קבלה

 פרטי המיישם: 
מטעם  MM  שם מיישם ה

 המציע
שם הלקוח אצלו יישם 

 MMמודול המיישם 
  S4HANAבפרויקט 

 שלב הפרויקט אצל הלקוח
)הסתיים בהצלחה/ 
בשלבים של בדיקות 

הסתיים לגביו  /קבלה
משלב  50%לפחות 

 הפיתוח( 
מאת חתום *מצורף אישור 

הלקוח על סטאטוס 
 12נספח  בנוסח הפרויקט

 למסמך ב'
   
   
   

  
כמו כן מצורפים  קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המיישם מצורפים להצעתנו זו.

 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.
 

  עם  באמצעות שיתוף פעולהחברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה
 (.תאגיד______________________________  )נא השלם שם בעל המקצוע/ה



 

 19חתימת המציע:___________________                  
 

כאשר להצעה  6נספח ההצהרות ב**רק במידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את 
משתף  ועמ תאגידעל ידי המציע ועל ידי בעל המקצוע/ה ותומאומת מותחתו ותמלאהן 

 המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף.
 

 -ABAPמפתחי  (11)
                                        את האפשרות הנכונה והשלם בהתאם לנדרש: סמן ב

 שני מפתחי  יש חברתנולABAP לפחות שעברו הכשרה ב- ABAP CDS Views 
 "סיום בהצלחה"שהסתיים בהצלחה ) S4HANAבפרויקט  אשר שימשו כמפתחים ו

שמשמשים/שימשו כמפתחים משמעותו הפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או 
או ב פרויקט כאמור שהסתיים  שנמצא בשלבים של בדיקות קבלהבפרויקט כאמור 

 .משלב הפיתוח 50%לגביו לפחות 
 להלן פרטי המפתחים:  

 ABAPשם מפתח ה
 מטעם המציע

שם הלקוח אצלו 
שימש המפתח 

בפרויקט כמפתח 
S4HANA  

שלב הפרויקט אצל 
 הלקוח

)הסתיים בהצלחה/ 
בשלבים של בדיקות 

הסתיים  /קבלה
 50%לגביו לפחות 

 משלב הפיתוח( 
*מצורף אישור 

מאת הלקוח חתום 
על סטאטוס 

בנוסח הפרויקט 
 למסמך ב'. 12נספח 

האם המפתח 
 -הכשרה בעבר 

ABAP CDS 
Views? 
 (V)לסמן 

    
    
    

 
כמו כן מצורפים להצעתנו זו.  פירוט נסיונם המקצועי של המפתחיםקורות חייהם ו

 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.מצורפים 
  עם  באמצעות שיתוף פעולהחברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה

 (.תאגיד______________________________  )נא השלם שם בעל המקצוע/ה
כאשר להצעה  7נספח ההצהרות שבש לצרף להצעה את **רק במידה ונבחרה אפשרות זו י

משתף  ועמ תאגידעל ידי המציע ועל ידי בעל המקצוע/ה ותומאומת מותחתו ותמלאהן 
 המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף.

 
חלק פעיל בביצוע השירותים  יקחו לעילעל ידינו  המוצעים מפתחיםהמיישמים וה כימתחייבים  אנו .3

מהיקף הפעילות הרלוונטית  20%וזאת בהיקף של לפחות במכרז  ויזכהזכהנובמידה  מטעמווינמטעמ
 .כפי שהוצגה בדרישות הסף לתחומי התמחותם

 
ימונה  אשרבמידה ותזכה הצעתנו מר/גב' ....................................................., הינו איש הקשר מטעמנו  .4

 לביצוע השירותים עבור האוניברסיטה.  למנהל הפרויקט מטעם החברה
זמין לאורך כל תקופת ההתקשרות למתן מענה לפניות  יהיהמנהל הפרויקט אנו מתחייבים כי 

וכן יהיה אחראי לטפל בבעיות ולפקח מטעם הספק על קיום האוניברסיטה, להגיע לפגישות באוניברסיטה 
  התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה.

להודיע מכל סיבה שהיא, אני מתחייב  מיישמים/רות מנהל הפרויקט או אחד המפתחיםבכל מקרה של נבצ
ממועד  ימים 14שעות 48ובתוך לאוניברסיטה על כך מיידית ולהעמיד בפני האוניברסיטה ללא דיחוי 

סיון וכישורים זהים או עדיפים שיועסק על ידינו ויאושר ימנהל פרויקט מחליף בעל נמיישם/ההודעה מפתח/
 "(. המחליף"-ידי האוניברסיטה לפי שיקול דעתה הבלעדי  )להלן על
 

מטעמים  אם לאשר את המחליף או לא, ובמידה ותחליט שלא לאשרוובלעדי  לאוניברסיטה שיקול דעת מלא
 רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות עמנו לאלתר. סבירים,

 
לנו כי הסכומים המוצעים על ידינו הנם סופיים לטופס ההצעה. ידוע  1הצעת המחיר שלנו מפורטת בנספח  .5

ומנהל , המיישמים ומגלמים בתוכם את כל הוצאותנו בביצוע ההתקשרות לרבות עלויות שכר המפתחים
הפרויקט, נסיעות, ערבות, ביטוחים וכיו"ב לרבות מרכיב הרווח.  הובהר לנו כי להוציא את התמורה 

 האמורה, לא תשולם לנו כל תמורה נוספת.
 

 הטכני.  נספחההתחייבות כי במידה ונזכה במכרז נקיים את הוראות ובו  10רצ"ב להצעתנו זו נספח  .6
 



 

 20חתימת המציע:___________________                  
 

כל החומרים  שעל גביהם או דיסק נייד disk-ok-keyמדיה אלקטרונית מסוג רצ"ב להצעתנו זו כמו כן, 
הטכני, הנספח ובו התייחסות לכל אחת ואחת מדרישות  11הטכני נספח לנספח טופס המענה וכן,  הטכניים 

  .זכה במכרזנבמידה ו נולגבי כל דרישה את דרך המימוש של הדרישה על יד ותיאור
 

כולל הצגת גאנט על, את אבני הדרך , ונמתווה ניהול הפרויקט בראייתרצ"ב להצעתנו זו פירוט של  .7
המרכזיות לביצוע הפרויקט ובכלל זה הערכת זמנים למועד סיום בדיקות מסירה והעברת תוצרי הפרויקט 

סגירת מכלול קיים  –תהליך העלייה לאוויר  אנו מצרפים הצגה שללבדיקות קבלה של הלקוח. כמו כן, 
 . והפעלת מכלול חדש

  
היבטיהם והשלכותיהם נהירים לנו ומקובלים עלינו, לרבות התמורה בגין  כל תנאי המכרז ונספחיו על .8

 כמפורט בהסכם מסמך ג'. ואופן ותנאי תשלומה השירותים
 
 

מתחייבים שלא להעביר כל מידע הקשור לאוניברסיטה שיגיע לידינו ואנו מקבלים על עצמנו חובת סודיות,  ..910
בהתאם להוראות  לנו אלא אם העברה כאמור תותר, .ו/או ההתקשרות שבעקבותיו במסגרת הליך מכרז זה

  .ו, לרבות בכפוף לחתימה על כתב התחייבות לסודיותסכם מסמך ג' על נספחיהה
  

 חמש מאותש"ח ) 000500,ערבות בגובה נצרף אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז,   ..1011
 במשך כל תקופת ההתקשרות אלף ש"ח(, אשר תשמש כבטוחה למילוי כל התחייבויותינו על פי ההסכם

למדד  , תוצמדלמסמכי המכרז 'דמסמך ל 7נספח 'גמסמך . ערבות זו תהיה בנוסח כהגדרתה בהסכם
ש"ח  )מאה אלף ש"ח( שתהיה בתוקף עד תום  100,000ותוחלף בערבות טיב זהה על סך  המחירים לצרכן

  ., כהגדרתה בהסכםתקופת האחריות
 

אנו מסכימים לניהול המכרז, בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות, ומתחייבים למלא אחר   ..1112
אנו  ז שנבחר לזוכה במכרז. כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו/או על משתתף במכר

כמסמך "מסמכי המכרז" ומצוין מתחייבים לחתום על ההסכם בנוסח ובתנאים של נוסח ההסכם הכלול בין 
 .לא יאוחר מתום שבועיים מהיום בו יוודע לנו על ידכם כי זכינו במכרז, כפי שתמצאו לנכון, 'ג

 
יום מהמועד  180קבלה על ידכם למשך אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה ל  ..1213

ככל שהאוניברסיטה תבקש להאריך את תוקף ההצעה הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות. 
 עתר לבקשה.אנו מתחייבים לה

 
 הודעה על גודל העסק של המציע*  ..1314

 הרינו להודיע בזאת כי המציע הנו:
את  יש לסמן ב הסבר הגדרה

האפשרות הנכונה 
 בלבד

שמחזור או מעסיק עד חמישה עובדים  עסק זעיר
 2העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 

 מיליון שקלים חדשים

  

 אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל עסק קטן
שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה  2
מיליון שקלים חדשים, ולא  20על 

מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת 
 "עסק זעיר"

  

שמחזור או עובדים  100-ל 21מעסיק בין  עסק בינוני
מיליון  20העסקאות השנתי שלו עולה על 

 100שקלים חדשים אך אינו עולה על 
מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים 
לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק 

 זעיר" או "עסק קטן".

  

   כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני עסק אחר
 ג)ג( לחוק חובת המכרזים.2* הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף 

 
 הנדרשים כמפורט בכתב ההוראות.אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה את כל המסמכים  ..1415

 
 
 

     חתימת מגיש ההצעה 
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      חותמת 

 
       תאריך

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי מר/גב' 
ת להתחייב בשמו _____________ ומר/גב'____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך/

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.

 
 

 
 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 למסמך ב' 1נספח 
 טופס הצעת המחיר

 
 :הוראות למילוי טופס הצעת המחיר

 
. ביצוע השירותים כהגדרתם במכרז( לFix Priceהמוצע )בתעריף  להלן את המחיר 1יש למלא בסעיף  .א

בביצוע התחייבויותיו בהסכם יכלול את כל עלויות המציע להלן  1מובהר כי התעריף המוצע בסעיף 
הקיים  SAP-פיתוח, הקמה ויישום הפתרון, הטמעתו במכלול העלויות אפיון,  ובמכרז ובכלל זאת

באוניברסיטת חיפה,  ביצוע התאמות במודולים קיימים, הסבות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה, 
יכלול המחיר המוצע   ,הוצאות נלוות וכיו"ב. כמו כןביטוחים, בטוחות, שכר עובדים, הוצאות נסיעה, 

ות המפורט הדרישות)אלף( שעות עבודה מעבר לתכולת  1000יים בהיקף של עלות של ביצוע שיפורים ושינו
 . הטכני בנספח

 
המוצע למימוש תוספות ושינויים מעבר לתכולות  השעתילהלן את המחיר  2, יש למלא בסעיף בנוסף .ב

 2המחיר השעתי שיוצע בסע' מובהר כי שעות שיפורים ושינויים הכלולות בו.  1000 -פרויקט, ומעבר לה
להלן יהא סופי ויכלול את כל עלויות המציע בביצוע השירותים לרבות שכר עובדים הוצאות נסיעה, 

 ערבות, ביטוחים הוצאות נלוות וכיו"ב.
 

 ההמצוינות בטבל המשימות האופציונאליותלהלן יש למלא את המחיר המוצע לביצוע  3כמו כן , בסעיף  .ג
  .הטכניבנספח וכמפורט 

 
נכון לשיעורו בדין במועד האחרון להגשת  ויכללו מע"מ בשקלים חדשים יינקבוהתעריפים בטופס זה  .ד

התעריפים יעודכנו בהתאם לשיעור המע"מ בדין במועד  ,. ככל ששיעור המע"מ ישונהההצעות למכרז
 הוצאת החשבונית.

 
הפריטים על המציעים למלא את כל התעריפים המפורטים בטופס זה. לא נכתב תעריף מוצע לגבי אילו מן  .ה

  הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה. -ובאופן הנדרש 
 

)א( 6על המציעים למלא טופס זה, לחתום עליו, ולהכניסו למעטפה סגורה. הכל בהתאם להוראות סעיף  .ו
 למכרז.

 
 

 :להלן המחירים המוצעים על ידינו
 
 הנו:  לביצוע השירותים( על ידינו Fix Priceהמוצע ) המחיר .1

 
 )כולל מע"מ(.  ________________________ש"ח 

 
 

 1000 -פרויקט, ומעבר לההמוצע על ידינו למימוש תוספות ושינויים מעבר לתכולות  השעתיהמחיר  .2
 )כולל מע"מ(.  _________________________ש"ח  שעות שיפורים ושינויים הכלולות  בו, הנו 
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 להלן: המפורט בטבל האופציונאליות המשימותהמוצע על ידינו לביצוע  המחיר .3

מס' דרישה 
 תיאור הדרישה נושא עסקית

האופציה עלות 
המוצעת )כולל 

 מע"מ(

 ניהול פקסים 5.1.1.4.54

 SAP-לוודא ש -לבצע קישור למערכת פקסים

עידור הקיימת היום או לכל מערכת מתממשקת ל

 תכנה שהאוניברסיטה תבחר לניהול פקסים
  ₪____ 

5.1.1.4.55 
הרצת שערוך באופן 

 ידני

יש לאפשר הרצה ידנית של התכנית המבצעת 

על סמך שיקול  Commitmentשיערוך/הצמדה של ה

דעת של המשתמש )ע"מ לאפשר לא לשערך כאשר 

 הפרשי השער אינם מהותיים(

  ₪____ 

5.1.1.4.56 
רישום הכנסות עבור 

 תקציבים מותנים

המערכת תאפשר לשייך הכנסות באופן ידני ליחידה 

 ____₪   (GLארגונית )פקודת יומן ידנית ב 

 DMיישום מודול  5.1.1.4.57

המערכת תאפשר הפקה של דוחות וורד עבור דוח 

עמודים( ודוח תקציב של אגף  30כספי שנתי )כ 

 15עמודים( ומצגות הנהלה )כ  100כלכלה )כ 

 DMעמודים(. דורש יישום של מודול 

  ₪____ 

5.1.2.4.16 

העברת תשלום 

אוטומטי לחשבונות 

 בנק בחו"ל 

המערכת תאפשר לבצע תשלום אוטומטי לחשבונות 

בנק בחו"ל )דומה למס"ב( עבור זכאים שונים כגון:  

 מרצים בשנת שבתון 
  ₪____ 

 ניהול הלוואות 5.1.2.4.17

 תמיכה בניהול הלוואות, כגון:• 

 א. בנקאיות/חוץ בנקאיות במטבעות שונים     

 ב. הלוואות לעובדים     

 On callג. הלוואות      

 ד. הלוואות בלון     

 ה. הלוואות זמן קצר/זמן ארוך     

ו. תמיכה בניהול הלוואות במטבעות שונים,      

 שערים ומדדים

 אפשרות לניהול נתונים הבאים להלוואות:• 

 א. סכום ההלוואה     

 ב. תאריך קבלת הלוואה     

 ג. תאריך סיום ההלוואה     

 ד. תאריכי פירעון     

 כולל פרטי הצמדה –ה. צמוד מדד/מטבע      

 ו. סוג ההלוואה     

 ז. מטרת הלוואה     

 פרטי העובד –ח. אם הלוואה לעובדים      

  ₪____ 
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 ט. מקור ההלוואה     

 י. אחוז ריבית ההלוואה     

 יא. בטחונות שניתנו כנגד ההלוואה     

 יב. סיבת לקיחת ההלוואה     

 GLבית, חשבון לרישומי הרי GLיג. חשבון      

 לרישום פירעון ההלוואה

 ניהול הלוואות 5.1.2.4.18

 תמיכה בהלוואה צמודה חלקית/מרובה

 תמיכה בחישוב לוחות סילוקין• 

תמיכה בניהול סוגים שונים של ריביות להלוואות, • 

 תאריכי פירעון משתנים וסכומי פירעון משתנים

מדדים, שערי תמיכה בניהול טבלאות של ריביות, • 

חליפים וכד'. ניתן יהיה להשתמש בטבלה לצורך 

 חישובים להלוואות

  ₪____ 

 ניהול הלוואות 5.1.2.4.19
המערכת תאפשר לקזז את   –הלוואות לעובדים 

 ____₪   החזר ההלוואה כנגד השכר שלו באופן אוטומטי

 ניהול הלוואות 5.1.2.4.20

 CMהמערכת תאפשר לקזז את חוב הסטודנט ב

כנגד הלוואה שהוא קיבל, באופן אוטומטי ) נדרש 

לבין הגזברות(.  זה צריך  CMממשק בין מודול 

 להתקיים באינטגרציה עם מתן ההלוואה בפועל

  ₪____ 

 ניהול ערבויות 5.1.2.4.21

המערכת תבצע רישום אוטומטי של פקודת יומן בגין 

 עמלות מתוך דף הבנק. הפקודה שתירשם היא

 וצאות מימוןה -חובה     

 בנק -זכות     

  ₪____ 

 ניהול השקעות 5.1.2.4.22

יש לייצר ממשק להעברת הנתונים ממערכת הפריים 

: הכספים יגדירו מה רמת הפירוט הנדרשת  FIל

שתעבור בהתאם לדרישות בדוח הכספי ) הרזולוציה 

הקיימת היום של העברת כל תנועה ברמת שורה 

 אינה רלוונטית(

  ₪____ 

5.1.6.2.35 
יתרה תקציבית 

 לחוקר

 מבטים: 2המערכת צריכה לאפשר 

(, לצורך דוח על CO. בכספים )דוח שיופק מה 1

יש להעמיד את ההכנסה  –הפעילות בשנה הנוכחית 

 0בגובה ההוצאה, כך שיעמוד על 

( יש צורך GM. בדוחות לחוקרים )המופקים מה 2

 לראות מבט של היתרה התקציבית במצטבר

המיון בכספים לא אמורה להשתקף בדוחות פעילות 

 לחוקרים. 

החוקר אמור לראות בשנה העוקבת את היתרה 

 התקציבית שהועברה אליו משנה קודמת

  ₪____ 
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5.1.6.2.36 HR 
נדרש ממשק  COבעת פתיחת / שינוי מרכז עלות ב 

 ____₪   (HRאוטומטי למל"מ ) דרישה של 

5.1.6.2.37 HR 

נדרש ממשק  COבעת פתיחת / שינוי מרכז עלות ב 

, סינריון זה  HRאוטומטי לסינריון ) דרישה של 

 מערכת לדיווחי שעות(
  ₪____ 

5.1.6.2.38 
רישום הכנסות עבור 

 תקציבים מותנים

: ההכנסה  CMהכנסות שכר לימוד בממשק מה 

שישקף פקולטה  וגם ברמת  PCתירשם גם ברמת ה 

שישקף תכנית )בתקציב רגיל ברמת פקולטה  CCה 

 בלבד(

  ₪____ 

5.1.6.2.39 
רישום הכנסות עבור 

 תקציבים מותנים

 CMברישום הכנסות אחרות שאינן מגיעות מה 

)כגון תרומות( תהליך הרישום צריך לכלול אפשרות 

שישקף תכנית )לדוגמא: רישום  CCלציין את ה 

 (ARאו  SDהכנסות מה 

  ₪____ 

 ניהול תקציב רב שנתי 5.1.6.2.40
עבור  -המערכת תאפשר להזין תקציב רב שנתי  

 ____₪   כמה שנים קדימה  

5.1.6.2.41 
 CCשיוך עובדים ל 

 פעילים

במידה שבפקודת השכר ממשק מל"מ נכנס נרשם 

CC  שאינו פעיל,  ממשק השכר ייפול והמערכת

תדרוש לבצע תיקון ידני של הנתון. התיקון יאפשר 

 הנכון CCשיון ל 

  ₪____ 

5.6.7.16 

ניהול תקציב בסוף 

 שנה

במקרים בהם מסתיימת פעילות )לדוגמא הסתיים 

פרויקט( והאוניברסיטה אינה מעוניינת לאפשר 

ניצול תקציבי נוסף, אך מאידך היא מחוייבת אל 

המערכת תאפשר  -שיצאו   POמול ספקים בגין   

רישומי ביצוע על כרטיס הוצאה רק אם יש כנגדה 

PO ( פתוח )וקייםCommitment  ורישומים ידניים

או חשבונית פיננסית יחסמו לרישום על אף  GLב 

שהבקרה התקציבית שהוגדרה היא מתריעה ולא 

 חוסמת 

  ₪____ 

5.6.7.17 

 שערוך תקציב

במסגרת יצירת הוורסיות הרבעוניות נדרש לשערך 

סעיפי תקציב שאינם מנוהלים בשקל כך שהתקציב 

דרישה -השקלי ישקף שער תקציבי מעודכן  

בתכנון תקציבי במטבעות  אופציונאלית )מותנה

 שאינם שקל(

  ₪____ 

5.6.7.18 

ניהול הרשאות של 

 תקציבים

המערכת תחסום את הרשאות גישה לוורסיה תקציב 

מקורי עבור השנה החדשה )התקציב נבנה לפני 

תחילת השנה( , כלומר רק כאשר תפתח השנה 

המשתמשים יוכלו לראות את התקציב עבור השנה 

לבנות וורסיה נוספת לשימוש החדשה. ייתכן שנדרש 

אגף התקציבים בלבד, המשתמשים יוכלו לראות את 

  ₪____ 
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התקציב שלהם רק כאשר יועבר התקציב מוורסיה 

של אגף תקציבים לוורסיה נוספת שתהיה פתוחה 

 למשתמשים 

5.6.7.19 

 סגירת התחייבות

המערכת תאפשר סגירה אוטומטית של התחייבות 

לפי חוקים כגון גובה יתרת ההתחייבות או אחוז מה 

PO  אוREQ  מקורי 
  ₪____ 

5.6.7.20 

תקציבים מותנים 

 וסגורים

בתקציבים מותנים וסגורים יחידת תקציבים 

מאשרת הקצאה של כ"א בדרגות שונות וסוגי 

העסקה שונים, במועד אישור ההקצאה נדרש 

לשריין תקציב )כמות וכסף( ע"מ להציג בדוחות 

הבקרה את השריון התקציבי אל מול התקציב 

המקורי / מעודכן .עם רישום נתוני הביצוע נדרש 

 בגובה הביצוע  להקטין את ההתחייבות

  ₪____ 

5.6.7.21 

תקציבים מותנים 

 וסגורים

ע"מ  CCהמערכת תאפשר לשייך הכנסה והוצאה ל 

לאפשר תקציב מותנה, כלומר ההוצאה לא תעלה על 

 גובה צפי ההכנסה.

זהו נוהל עבודה פנימי של אגף תקציבים שבו 

מתוקצבים סעיפי הוצאה במידה שיש צפי לקבלת 

הארגונית. בפועל, אין בקרה חוסמת הכנסה ביחידה 

 במידה שההכנסות לא נרשמו.

  ₪____ 

 ניהול מידע נלווה 5.8.7.20

המערכת תאפשר לתמוך גם בשיוך בעל תפקיד נוסף 

 )כגון מאשר מקצועי(

 נדרש לבצע הסבות נתונים עבור נתון זה
  ₪____ 

 שעון נוכחות 5.8.7.21

האוניברסיטה נמצאת בימים אלו בתהליך להטמעת 

 Timeמערכת ניהול שעון נוכחות של חברת לביא 

Tech :אשר עתידה לנהל בתוכה את המידע בגין ,

שעון הנוכחות של העובדים, מערך הסכמי השעות 

וההעסקה של העובדים, מידע על סוגי העובדים 

השונים ועוד. מערכת זו תהיה מחוברת בממשקים 

 SAP HR -כיווניים הן למערכת ה-דו יםטיאוטומ

והן למערכות הפיננסיות לטובת העברת הנתונים 

לצורך העברתם בסופו של  העובדיםשל  םהרלוונטיי

דבר לממשק השכר החיצוני. על כן לאחר המעבר 

ואף לאחר  SAP HANAלשימוש בפלטפורמת 

, על המערכת SAP -הטמעת המודולים הפיננסים ב

דה תקינה ובביצוע ממשקים לתמוך בהמשך עוב

דו כיווניים בין מערכת הנוכחות ל:  םאוטומטיי

ולמערכות הפיננסיות ולמערכת  SAP -מערכת ה

 השכר.

  ₪____ 
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 שם המציע:________________________

 :___________________________תאריך

  חתימה:___________________________
 
 
 
 

  

5.8.7.22 
 CCשיוך עובדים ל 

 פעילים

המערכת תאפשר בקרה על שיוך עובדים ליחידות 

ארגוניות: במקרה של מרכז עלות חסום או לא פעיל 

)המערכת  HRהמערכת תמנע את השיוך במודול ה 

תחסום שיוך של מרכז עלות חסום ליחידה ארגונית 

 פעילה(

  ₪____ 

5.12.4.40 
 הסכמים/

 חוזים

המערכת תאפשר להפיק חשבונית אחת או יותר 

 הסכם/החוזה. מתוך ה

במסגרת זו החברה רוצה לבחון את האפשרות של 

תשלום מקדמה עם תחילת החוזה, תשלום 

המקדמה יקוזז אוטומטית מהחשבונות החלקיים 

לפי אחוזים או לפי סכומים כפי שיוחלט על ידי 

 החברה.

המערכת תבצע בקרה שסה"כ התשלומים בהסכם 

כולל תשלום המקדמה אינם יותר גבוהים מערך 

 ההסכם. 

לאחר בחינת ניהול ההסכמים הקיימים במערכת, 

החברה תחליט אם לאמץ את הסאפ סטנדרט או 

 לבצע פיתוח במידה ויהיה צורך. 

  ₪____ 
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 למסמך ב' 2נספח 
 

 ( למכרזא)4תצהיר בדבר ניסיון המציע לצורך הוכחת תנאי סף סע'  
 

 לפחות  השלימהביצעההשנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז חברתנו*  3-אנו מצהירים כי ב
-ו FI ,COאת המודולים  כלל אשרואשר SAPהקמת מודולים פיננסיים עיקריים של  אחד שלשלאחדפרויקט 

MM .:להלן פירוט פרויקטים שביצענו כאמור 
 
 

שם הפרויקט 
ותאור 

השירותים 
 שסופקו

 

שם הישות 
המשפטית 

שביצעה את 
הפרויקט 

והקשר שלה 
 למציע

נא למלא )
 (+לסמן ב

שם הלקוח 
אצלו בוצע 
 הפרויקט

המודולים 
הפיננסיים 

 שיושמו בפרויקט
 ( נא לסמן ב)

שכל אחד מן חובה 
הפרויקטים 
, FIהמצוינים כלל 

CO ו-MM  

איש קשר  תקופת ביצוע הפרויקט
 ממליץ

מועד תחילת 
 הפרויקט

 יום/חודש/שנה

מועד סיום 
 הפרויקט

יום/חודש/
 שנה

 טלפון שם

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 הקשר למציע:
המציע 
תאגיד אם 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

  MM 
 CO 
 FI 
 

__________אחר
____ 

 

    

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 הקשר למציע:
המציע 
תאגיד אם 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

  MM 
 CO 
 FI 
 

אחר__________
____ 

 

    

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 הקשר למציע:
המציע 
תאגיד אם 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

  MM 
 CO 
 FI 
 

אחר__________
____ 

 

    

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 הקשר למציע:
המציע 
תאגיד אם 

  MM 
 CO 
 FI 
 

אחר__________
____ 
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 תאגיד אחר
שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.
 

 או"( אם תאגיד" -)להלן במכרז זה ממניותיה 100%) בה מלאה בבעלות המחזיק תאגיד או  חברתנו -זה*לעניין 
)להלן  לעיל כהגדרתו, חברתנו  של האם תאגיד ידי על( ממניותיו 100%) מלאה בבעלות שמוחזק אחר תאגיד

 "(.אח תאגיד" -במכרז זה
 

 זאת לצורך מתן ניקוד האיכות. -את התנאי המקיימיםהמקייםאחד  מפרויקט יותר לפרט רצוי  לעיל**בטבלה 
 

 
 

 פרטי המצהיר מטעם המציע: שם מלא: ________________ תעודת זהות: _____________
 

 -תפקיד במציע: ___________ טלפון נייד: ______________________
 

 _חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: _________________
 

 
 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי מר/גב' 
_____________ ומר/גב'____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך/ת להתחייב בשמו 

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא /ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 
 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________

  



 

 30חתימת המציע:___________________                  
 

 למסמך ב' 3נספח 
 

 ( למכרזב)4תצהיר בדבר ניסיון המציע לצורך הוכחת תנאי סף סע'  
 

)"סיום  S4HANAמבוסס  SAPסיימה בהצלחה פרויקט  אחד לפחות של יישום  *חברתנואנו מצהירים כי 
נמצא כאמור ה פרויקט מובילה/הובילההיא בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או ש

להלן פירוט פרויקטים . משלב הפיתוח 50%או פרויקט שהסתיים לגביו לפחות  בשלבים של בדיקות קבלה
 :כאמור

 
 
שם 

הפרויקט 
ותאור 

השירותים 
 שסופקו

 

שם הישות 
המשפטית 

שביצעה את 
הפרויקט והקשר 

 שלה למציע
נא למלא +לסמן )

 (ב

שם הלקוח אצלו 
 בוצע הפרויקט

טוס הפרויקט אסט
מועד האחרון ב

להגשת ההצעות 
 למכרז
 (**)נא לסמן ב

תקופת ביצוע 
 הפרויקט

איש קשר 
 ממליץ

מועד 
תחילת 
 הפרויקט

מועד 
סיום 

הפרויקט 
)אם 

 הסתיים(

 טלפון שם

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 הקשר למציע:
המציע 
תאגיד אם 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים

 של בדיקות קבלה 
 

  הסתיים לגביו
משלב  50%לפחות 
 הפיתוח

    

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 הקשר למציע:
המציע 
תאגיד אם 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים

 של בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו

משלב  50%לפחות 
 הפיתוח

    

 
 

שם הישות 
המשפטית: 

____________
____________ 

 הקשר למציע:
המציע 
תאגיד אם 
 תאגיד אחר

שמוחזק בבעלות 
מלאה של תאגיד 

 האם.

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים

 של בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו

משלב  50%לפחות 
 הפיתוח

    

 או"( אם תאגיד" -)להלן במכרז זה ממניותיה 100%) בה מלאה בבעלות המחזיק תאגיד או  חברתנו -זה*לעניין 
)להלן  לעיל כהגדרתו, חברתנו  של האם תאגיד ידי על( ממניותיו 100%) מלאה בבעלות שמוחזק אחר תאגיד

 "(.אח תאגיד" -במכרז זה
 למסמך ב'. 12בנוסח נספח  ,** נא לצרף אישור חתום מאת הלקוח על סטאטוס הפרויקט

 לצורך מתן ניקוד האיכות.זאת  -*בטבלה לעיל רצוי לפרט יותר מפרויקט אחד המקיים את התנאי**
 

 פרטי המצהיר מטעם המציע: שם מלא: ________________ תעודת זהות: _____________
 

 -תפקיד במציע: ___________ טלפון נייד: ______________________
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 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________

 
 אישור עו"ד
_____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי מר/גב' אני הח"מ, 

_____________ ומר/גב'____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך/ת להתחייב בשמו 
לא  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
 

 
 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________

 
  



 

 32חתימת המציע:___________________                  
 

 למסמך ב' 4נספח 
 

)ג( 4לצורך הוכחת תנאי סף סע'  FIמיישמי שיתוף פעולה לגבי בדבר  הצהרות
 למכרז

 
 :(המציע ידי על ימולאהצהרת המציע )-'א חלק

 
אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית חתימה 

 כדלקמן: מצהיר ומתחייב"(, המציע" –מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

 

להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  40/2018ס' מ)ג( למכרז 4תנאי הסף שבסעיף  הוכחת לצורך (1)
S4HANAבמכלול ה ,-SAP   ,משתף פעולה עם :  המציעהריני לאשר כי באוניברסיטת חיפה 

 )יש להקיף ולהשלים האפשרות הנכונה מבין השתיים(

"( אשר מעסיק את המיישם מר/גב'_________________ תאגידה"_________________ )להלן:  .א
 "(.תאגידה מטעם המיישםמטעמה )להלן: "

 ."(המיישם_____________________)להלן: "  .ב

המיישם עמם אנו משתפים פעולה לצורך הגשת /תאגידרצ"ב בחלק ב' להלן הצהרה חתומה ומאומתת על ידי ה (2)
ההצעה למכרז, ובה פירוט ניסיונו של המיישם לפי תנאי הסף וכן מצורפים להצעתנו זו קורות חייו ופירוט ניסיונו 

 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.המקצועי של המיישם ו

אחר כל הוראות ההסכם  וימלא ומטעמ והמיישם תאגידה/שהמיישםדאג נבמכרז  זכהנו במידה הרינו לאשר כי (3)
סכם כלפי האוניברסיטה. העל פי ה ומהתחייבות כלשהי מהתחייבויותי אותנוד' מבלי שהדבר משחרר  מסמך

 תאגידה/המיישםהסכם מסמך ד' על ידי ההפרת הוראה מהוראות  כלש הובהר לנו כי להתחייבהרינו כמו כן, 
, ההסכם ועל פי המכרז, ולאוניברסיטה תעמודנה כל זכויותיה על פי המציע של הכמוה כהפר ומטעמ והמיישם

 .יות, לרבות חילוט הערבומציעכל דין כלפי ה

 תאגידהמיישם/ה י האוניברסיטה לכל מעשה או מחדל שלכלפ םאחראי הרינו מתחייבים כי נהיהבכל מקרה  (4)
 .כתוצאה ממעורבותם בפרויקט שייגרמו ישירים או הפסד נזקוכן לכל  ,ווהמיישם מטעמ

כפי שמצורף להסכם  תחייבות לשיפויהערבות וההכתב הרינו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז נחתום על  (5)
 מסמך ד' . 

 
 

 אישור עו"ד
_____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי מר/גב' אני הח"מ, 

_____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך/ת להתחייב בשמו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
שר/ה את נכונות להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אי

 הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
 
 
 

 
  



 

 33חתימת המציע:___________________                  
 

 עמם משתף המציע פעולה תאגידהצהרת המיישם/ה –ב'  חלב
 (פעולה המציע משתף עמם תאגידה/המיישם ידי על ימולא)

 (הנכונה האפשרות ולמלא לסמן)יש 
 

  אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית
 "(,  תאגידה" –חתימה מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

"( מאשר כי תאגידהמיישם מטעם המר/גב'_________________ מטעמה )להלן: " FIה מיישםאשר מעסיק את 
להקמה והטמעת  40/2018ס' פעולה עם המציע _____________, לצורך הגשת הצעתו למכרז מ ףתמש תאגידה

 "(.המכרז)להלן: " באוניברסיטת חיפה  SAP-, במכלול הS4HANAמודולים פיננסיים, מבוססי 

 

  ,_____________________ מיישם  אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרהFI 
"(, ומאשר כי אני משתף פעולה עם המציע ______________, לצורך הגשת הצעתו המיישםבמקצועי )להלן: "

 באוניברסיטת חיפה  SAP-, במכלול הS4HANAלהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  40/2018ס' למכרז מ
 "(.המכרז)להלן: "

 

שהסתיים בהצלחה )"סיום  S4HANAבפרויקט  FIיישם מודול  תאגידלאשר כי המיישם/המיישם מטעם ה הריני (1)
פרויקט ב כאמור המודול אתיישם /שמיישםבהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או 

 פרטי המיישם:  להלן. משלב הפיתוח 50%או שהסתיים לגביו לפחות  כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה

שם הלקוח אצלו יישם   FI  שם מיישם ה
 FIמודול המיישם 
  S4HANAבפרויקט 

הפרויקט אצל סטאטוס 
במועד האחרון  הלקוח

)נא להגשת ההצעות למכרז 
 (*לסמן ב
 

 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו לפחות

 משלב הפיתוח 50%
 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו לפחות

 משלב הפיתוח 50%
 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו לפחות

 משלב הפיתוח 50%
 

 '.ב למסמך 12 נספח בנוסח, הפרויקט סטאטוס על הלקוח מאת חתום אישורמצורף * 
 

אישורים על כמו כן מצורפים  המקצועי של המיישם מצורפים להצהרה זו.קורות חייו ופירוט ניסיונו  (2)
 הכשרה/הסמכות רלוונטיות.

 מצהירים ומתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה כלפי האוניברסיטה כדלקמן :" תאגידה"המיישם"/"
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המכרז או  עםאנו מאשרים כי אין לנו ו/או לא תהיה לנו כל זכות שהיא כלפי האוניברסיטה בקשר  .א
מכרז או ההתקשרות לפיו, לרבות זכותנו לשתהיה לנו ביחס  או0או, וכי כל זכות שיש לנו ו/ההתקשרות לפיו

 .בלבד ווכלפי מציעה הינה ו/או תהיה כלפי לקבלת תמורה בגין עבודתנו
 
המכרז או ההתקשרות  אנו מוותרים בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהם כלפי האוניברסיטה בקשר עם .ב

ו/או בקשר להסכם ותוקפו, ומשחררים את האוניברסיטה מכל אחריות ו/או חובה שהם כלפינו בקשר  לפיו
מבלי לגרוע באמור לעיל, אנו מצהירים כי הובהר לנו שאין ולא יתקיימו ביננו ו/או עובדינו לבין  .לכך

 האוניברסיטה יחסי עובד מעסיק.
 
בויות ילרבות התחי םוהבנו את תוכנ הםעל נספחי מכרז וההסכם המצורף אליות האנו מצהירים, כי קראנו א .ג

מכרז כפופה לאמור ב מכרז או להתקשרות בעקבותיועל פיו, כי ידוע לנו כי כל זכות שלנו ביחס ל המיישם
 . מצורף אליוהסכם הוב
 

 
 מציעוהחובות שמתחייב בהם הבנוסף לאמור לעיל, אנו מתחייבים בזאת כלפי האוניברסיטה בכל החיובים  .ד

להסכם בענין העדר  12-13ובכלל זאת החיובים והחובות המפורטים בסעיפים , ועל פיומכרז ובהסכם ב
ובמידה והמציע יזכה במכרז אנו מתחייבים למלא את חלקנו בהתקשרות עד שמירה על זכויות עובדים, 

 מציעמאית, נפרדת ובלתי תלויה בהתחייבות הלמען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבותנו זו הינה עצתומה. 
 כלפי האוניברסיטה.

 
 
את האוניברסיטה בגין כל נזק ו/או הפסד  ולפצותאנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי מותנה לשפות  .ה

 הפרתשיגרמו בגין או בהקשר לקביעה או עקיפים ו/או הוצאות ו/או אובדן רווחים, ישירים 
לעיל ו/או בגין או בהקשר להפרה של התחייבות מהתחייבויותינו הכלולות  התחייבויותינוהתחייבויתינו

 של התמורה בסכום ומצטברת כוללת תקרה על תעלה לא כאמור נזק כל בגין אחריותנו .זו בהצהרה
 .אחריות תקרת תהיה לא לגביו, מכוון נזק למעט, הפרויקט

 
ומסכימים כי כל ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים אנו מתחייבים מבלי לגרוע באמור לעיל,  .ו

יעמדו לה גם כלפינו, ואילו לנו לא יהיו כל במכרז או בהסכם המצורף אליו – מציעלאוניברסיטה כנגד ה
 זכויות, הגנות, סעדים, או תרופות כנגד האוניברסיטה.

 
 זמן.וללא הגבלת ה מיום חתימת העמוד בתוקפתו תהינו בלתי חוזר הצהרה זו

 
 

 ולהלן באנו על החתום:
 

           ____________________ 
 שם ותפקיד          

 
 תאגידבמקרה שהמצהיר הנו – אישור עו"ד

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _______________, מאשר/ת כי מר/גב' 
ולאחר  המוסמך/ת להתחייב בשמ"( ותאגידה_______)"_____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם 

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.

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
 

 
 במקרה שהמצהיר הנו המיישם– אישור עו"ד

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _______________, מאשר/ת כי מר/גב' 
לאחר שהזהרתיו/ה כי זאת  וחתם/ה על הצהרה זו בפניי _____________ אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל

 .פוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כןעליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צ

 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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  למסמך ב' 5נספח 
 

לצורך הוכחת תנאי סף סע'  COמיישמי  שיתוף פעולהלגביבדבר  הצהרות
 ( למכרזד)4

 
 :(המציע ידי על ימולאהצהרת המציע )-'א חלק

 
הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית חתימה אני 

 כדלקמן: מצהיר ומתחייב"(, המציע" –מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

 

להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  40/2018ס' מ( למכרז ד)4תנאי הסף שבסעיף  הוכחת לצורך (1)
S4HANAבמכלול ה ,-SAP   ,משתף פעולה עם :  המציעהריני לאשר כי באוניברסיטת חיפה 

 )יש להקיף ולהשלים האפשרות הנכונה מבין השתיים(

"( אשר מעסיק את המיישם מר/גב'_________________ תאגידה"_________________ )להלן:  .א
 "(.תאגידה מטעם המיישםמטעמה )להלן: "

 ."(המיישם_____________________)להלן: "  .ב

המיישם עמם אנו משתפים פעולה לצורך הגשת /תאגידרצ"ב בחלק ב' להלן הצהרה חתומה ומאומתת על ידי ה (2)
ההצעה למכרז, ובה פירוט ניסיונו של המיישם לפי תנאי הסף וכן מצורפים להצעתנו זו קורות חייו ופירוט ניסיונו 

 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.המקצועי של המיישם ו

אחר כל הוראות ההסכם  וימלא ומטעמ והמיישם תאגידה/שהמיישםדאג נבמכרז  זכהנו במידה הרינו לאשר כי (3)
סכם כלפי האוניברסיטה. העל פי ה ומהתחייבות כלשהי מהתחייבויותי אותנוד' מבלי שהדבר משחרר  מסמך

 תאגידה/המיישםהסכם מסמך ד' על ידי ההפרת הוראה מהוראות  כלש הובהר לנו כי יבהרינו להתחיכמו כן, 
, ההסכם ועל פי המכרז, ולאוניברסיטה תעמודנה כל זכויותיה על פי המציע של הכמוה כהפר ומטעמ והמיישם

 .יות, לרבות חילוט הערבומציעכל דין כלפי ה

 תאגידהמיישם/ה כלפי האוניברסיטה לכל מעשה או מחדל של םאחראי הרינו מתחייבים כי נהיהבכל מקרה  (4)
 .כתוצאה ממעורבותם בפרויקט שייגרמו  ישירים או הפסד נזקוכן לכל  ,ווהמיישם מטעמ

כפי שמצורף להסכם  תחייבות לשיפויהערבות וההכתב הרינו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז נחתום על  (5)
 מסמך ד' . 

 
 

 אישור עו"ד
_____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי מר/גב' אני הח"מ, 

_____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך/ת להתחייב בשמו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
שר/ה את נכונות להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אי

 הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 עמם משתף המציע פעולה תאגידהצהרת המיישם/ה –ב'  חלב
 (פעולה המציע משתף עמם תאגידה/המיישם ידי על ימולא)

 (הנכונה האפשרות ולמלא לסמן)יש 
 

  אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית
 "(,  תאגידה" –חתימה מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

"( מאשר תאגידהמיישם מטעם המר/גב'_________________ מטעמה )להלן: " COה מיישםאשר מעסיק את 
להקמה והטמעת  40/2018ס' פעולה עם המציע _____________, לצורך הגשת הצעתו למכרז מ ףתמש תאגידכי ה

 "(.המכרז)להלן: " באוניברסיטת חיפה  SAP-, במכלול הS4HANAמודולים פיננסיים, מבוססי 

 

  ,_____________________ מיישם  אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרהCO 
"(, ומאשר כי אני משתף פעולה עם המציע ______________, לצורך הגשת הצעתו המיישםבמקצועי )להלן: "

 באוניברסיטת חיפה  SAP-, במכלול הS4HANAלהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  40/2018ס' למכרז מ
 "(.המכרז)להלן: "

 

שהסתיים בהצלחה )"סיום  S4HANAבפרויקט  COיישם מודול  תאגידלאשר כי המיישם/המיישם מטעם ה הריני (1)
פרויקט ב כאמור המודול אתיישם /שמיישםבהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או 

 פרטי המיישם:  להלן. משלב הפיתוח 50%או שהסתיים לגביו לפחות  כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה

קוח אצלו יישם שם הל CO  שם מיישם ה
 COמודול המיישם 
  S4HANAבפרויקט 

הפרויקט אצל סטאטוס 
במועד האחרון  הלקוח

)נא להגשת ההצעות למכרז 
 (*לסמן ב

 
 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו לפחות

 משלב הפיתוח 50%
 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו לפחות

 משלב הפיתוח 50%
 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו לפחות

 משלב הפיתוח 50%
 '.ב למסמך 12 נספח בנוסח, הפרויקט סטאטוס על הלקוח מאת חתום אישורמצורף * 

 
 
 

אישורים על כמו כן מצורפים  להצהרה זו.קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המיישם מצורפים  (2)
 הכשרה/הסמכות רלוונטיות.

 מצהירים ומתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה כלפי האוניברסיטה כדלקמן :" תאגידה"המיישם"/"
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המכרז או  אנו מאשרים כי אין לנו ו/או לא תהיה לנו כל זכות שהיא כלפי האוניברסיטה בקשר עם .א
מכרז או ההתקשרות לפיו, לרבות זכותנו ל, וכי כל זכות שיש לנו ו/או שתהיה לנו ביחס ההתקשרות לפיו

 בלבד. ווכלפי מציעהינה ו/או תהיה כלפי ה לקבלת תמורה בגין עבודתנו
 
המכרז או ההתקשרות  אנו מוותרים בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהם כלפי האוניברסיטה בקשר עם .ב

קפו, ומשחררים את האוניברסיטה מכל אחריות ו/או חובה שהם כלפינו בקשר ו/או בקשר להסכם ותו לפיו
לבין  נוו/או עובדי ביננו יתקיימו ולא שאיןמצהירים כי הובהר לנו  אנומבלי לגרוע באמור לעיל,  .לכך

 .האוניברסיטה יחסי עובד מעסיק
 

בויות ילרבות התחי םוהבנו את תוכנ הםעל נספחי מכרז וההסכם המצורף אליואנו מצהירים, כי קראנו את ה .ג
מכרז כפופה לאמור ב מכרז או להתקשרות בעקבותיועל פיו, כי ידוע לנו כי כל זכות שלנו ביחס ל המיישם

 . מצורף אליוהסכם הוב

 

 מציעבנוסף לאמור לעיל, אנו מתחייבים בזאת כלפי האוניברסיטה בכל החיובים והחובות שמתחייב בהם ה .ד
להסכם בענין שמירה על  12-13ובכלל זאת החיובים והחובות המפורטים בסעיפים , פיוועל מכרז ובהסכם ב

למען ובמידה והמציע יזכה במכרז אנו מתחייבים למלא את חלקנו בהתקשרות עד תומה. זכויות עובדים, 
כלפי  מציעהסר ספק מובהר בזאת כי התחייבותנו זו הינה עצמאית, נפרדת ובלתי תלויה בהתחייבות ה

 ניברסיטה.האו
 

את האוניברסיטה בגין כל נזק ו/או הפסד  ולפצותאנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי מותנה לשפות  .ז.ה
 הפרתשיגרמו בגין או בהקשר לקביעה או עקיפים ו/או הוצאות ו/או אובדן רווחים, ישירים 

לעיל ו/או בגין או בהקשר להפרה של התחייבות מהתחייבויותינו הכלולות  התחייבויותינוהתחייבויתינו
 של התמורה בסכום ומצטברת כוללת תקרה על תעלה לא כאמור נזק כל בגין אחריותנו.  זו בהצהרה
 .אחריות תקרת תהיה לא לגביו, מכוון נזק למעט, הפרויקט

 

הליכים, הסעדים והתרופות שעומדים אנו מתחייבים ומסכימים כי כל המבלי לגרוע באמור לעיל,  .ה.ו
בכל הנוגע לחלקים בשירות  יעמדו לה גם כלפינובמכרז או בהסכם המצורף אליו – מציעלאוניברסיטה כנגד ה

 , ואילו לנו לא יהיו כל זכויות, הגנות, סעדים, או תרופות כנגד האוניברסיטה.שיבוצעו על ידינו
 

 וללא הגבלת זמן.ה מיום חתימת העמוד בתוקפתו תהינו בלתי חוזר הצהרה זו
 

 ולהלן באנו על החתום:
 

           ____________________ 
 שם ותפקיד          

 
 תאגידבמקרה שהמצהיר הנו – אישור עו"ד

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _______________, מאשר/ת כי מר/גב' 
ולאחר  המוסמך/ת להתחייב בשמ"( ותאגידה_______)"_____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם 

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.

 
 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________

 

 
 

 מיישםבמקרה שהמצהיר הנו ה– אישור עו"ד
אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _______________, מאשר/ת כי מר/גב' 

לאחר שהזהרתיו/ה כי זאת  וחתם/ה על הצהרה זו בפניי _____________ אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל
 .א יעשה/תעשה כןעליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם ל

 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
  



 

 38חתימת המציע:___________________                  
 

 למסמך ב' 6נספח 
 

לצורך הוכחת תנאי סף סע'  MMמיישמי  שיתוף פעולה לגביבדבר  הצהרות 
 ( למכרזה)4

 
 :(המציע ידי על ימולאהצהרת המציע )-'א חלק

 
נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית חתימה אני הח"מ, ____________________, 

 כדלקמן: מצהיר ומתחייב"(, המציע" –מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

 

להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  40/2018ס' מלמכרז  ה()4תנאי הסף שבסעיף  הוכחת לצורך (1)
S4HANAבמכלול ה ,-SAP   ,משתף פעולה עם :  המציעהריני לאשר כי באוניברסיטת חיפה 

 )יש להקיף ולהשלים האפשרות הנכונה מבין השתיים(

"( אשר מעסיק את המיישם מר/גב'_________________ תאגידה"_________________ )להלן:  .א
 "(.תאגידה מטעם המיישםמטעמה )להלן: "

 ."(המיישם_____________________)להלן: "  .ב

המיישם עמם אנו משתפים פעולה לצורך הגשת /תאגידרצ"ב בחלק ב' להלן הצהרה חתומה ומאומתת על ידי ה (2)
ההצעה למכרז, ובה פירוט ניסיונו של המיישם לפי תנאי הסף וכן מצורפים להצעתנו זו קורות חייו ופירוט ניסיונו 

 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.המקצועי של המיישם ו

אחר כל הוראות ההסכם  וימלא ומטעמ והמיישם תאגידה/שהמיישםדאג נבמכרז  זכהנו במידה לאשר כיהרינו  (3)
סכם כלפי האוניברסיטה. העל פי ה ומהתחייבות כלשהי מהתחייבויותי אותנוד' מבלי שהדבר משחרר  מסמך

 תאגידה/המיישםהסכם מסמך ד' על ידי ההפרת הוראה מהוראות  כלש הובהר לנו כי הרינו להתחייבכמו כן, 
, ההסכם ועל פי המכרז, ולאוניברסיטה תעמודנה כל זכויותיה על פי המציע של הכמוה כהפר ומטעמ והמיישם

 .יות, לרבות חילוט הערבומציעכל דין כלפי ה

 תאגידהמיישם/ה כלפי האוניברסיטה לכל מעשה או מחדל של םאחראי הרינו מתחייבים כי נהיהבכל מקרה  (4)
 .כתוצאה ממעורבותם בפרויקט שייגרמו ישירים או הפסד נזקוכן לכל  ,ווהמיישם מטעמ

כפי שמצורף להסכם  תחייבות לשיפויהערבות וההכתב הרינו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז נחתום על  (5)
 מסמך ד' . 

 
 

 אישור עו"ד
מאשר/ת כי מר/גב' אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, 

_____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך/ת להתחייב בשמו 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.

 
 

 ______________________ תאריך: __________________חתימה +חותמת: _
 
 
 

 
  



 

 39חתימת המציע:___________________                  
 

 
 עמם משתף המציע פעולה תאגידהצהרת המיישם/ה –ב'  חלב

 (פעולה המציע משתף עמם תאגידה/המיישם ידי על ימולא)
 (הנכונה האפשרות ולמלא לסמן)יש 

 
  מורשה/ית אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ,_____________________

 "(,  תאגידה" –חתימה מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

"( מאשר תאגידהמיישם מטעם המר/גב'_________________ מטעמה )להלן: " MMאשר מעסיק את מיישם ה
להקמה והטמעת  40/2018ס' פעולה עם המציע _____________, לצורך הגשת הצעתו למכרז מ תאגיד משתףכי ה

 "(.המכרז)להלן: " באוניברסיטת חיפה  SAP-, במכלול הS4HANAמודולים פיננסיים, מבוססי 

 

  ,_____________________ מיישם  אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרהMM 
"(, ומאשר כי אני משתף פעולה עם המציע ______________, לצורך הגשת הצעתו המיישםלהלן: "במקצועי )

 באוניברסיטת חיפה  SAP-, במכלול הS4HANAלהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  40/2018ס' למכרז מ
 "(.המכרז)להלן: "

 

שהסתיים בהצלחה )"סיום  S4HANAבפרויקט  MMיישם מודול  תאגידלאשר כי המיישם/המיישם מטעם ה הריני (1)
פרויקט ב כאמור המודול אתיישם /שמיישםבהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או 

 פרטי המיישם:  להלן. משלב הפיתוח 50%או שהסתיים לגביו לפחות  כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה

שם הלקוח אצלו יישם  MM  שם מיישם ה
 MMמודול המיישם 
  S4HANAבפרויקט 

הפרויקט אצל סטאטוס 
 הלקוח

במועד האחרון להגשת 
)נא לסמן ההצעות למכרז 

 (*ב
  

 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו לפחות

 משלב הפיתוח 50%
 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו לפחות

 משלב הפיתוח 50%
 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו לפחות

 משלב הפיתוח 50%
 

 למסמך ב'. 12* מצורף אישור חתום מאת הלקוח על סטאטוס הפרויקט, בנוסח נספח 
אישורים על כמו כן מצורפים  המקצועי של המיישם מצורפים להצהרה זו.קורות חייו ופירוט ניסיונו  (2)

 הכשרה/הסמכות רלוונטיות.

 מצהירים ומתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה כלפי האוניברסיטה כדלקמן :" תאגידה"המיישם"/"



 

 40חתימת המציע:___________________                  
 

המכרז או ההתקשרות  עםאנו מאשרים כי אין לנו ו/או לא תהיה לנו כל זכות שהיא כלפי האוניברסיטה בקשר  .א
מכרז או ההתקשרות לפיו, לרבות זכותנו לקבלת תמורה בגין ל, וכי כל זכות שיש לנו ו/או שתהיה לנו ביחס לפיו

 בלבד. ווכלפי מציעהינה ו/או תהיה כלפי ה עבודתנו
 
 לפיו המכרז או ההתקשרות אנו מוותרים בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהם כלפי האוניברסיטה בקשר עם .ב

מבלי  .לכךו/או בקשר להסכם ותוקפו, ומשחררים את האוניברסיטה מכל אחריות ו/או חובה שהם כלפינו בקשר 
ו/או עובדינו לבין האוניברסיטה יחסי  ביננומצהירים כי הובהר לנו שאין ולא יתקיימו  אנולגרוע באמור לעיל, 

 עובד מעסיק.
 

בויות ילרבות התחי םוהבנו את תוכנ הםעל נספחי ורף אליומכרז וההסכם המצאנו מצהירים, כי קראנו את ה .ג
מכרז כפופה לאמור ב מכרז או להתקשרות בעקבותיועל פיו, כי ידוע לנו כי כל זכות שלנו ביחס ל המיישם

 . מצורף אליוהסכם הוב
 

 מציעבנוסף לאמור לעיל, אנו מתחייבים בזאת כלפי האוניברסיטה בכל החיובים והחובות שמתחייב בהם ה .ד
שמירה על  להסכם בענין 12-13ובכלל זאת החיובים והחובות המפורטים בסעיפים , ועל פיומכרז ובהסכם ב

למען הסר ובמידה והמציע יזכה במכרז אנו מתחייבים למלא את חלקנו בהתקשרות עד תומה. זכויות עובדים, 
 כלפי האוניברסיטה. מציעתחייבות הספק מובהר בזאת כי התחייבותנו זו הינה עצמאית, נפרדת ובלתי תלויה בה

 

את האוניברסיטה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או  ולפצותאנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי מותנה לשפות  .ה
 הפרתשיגרמו בגין או בהקשר לקביעה או עקיפים הוצאות ו/או אובדן רווחים, ישירים 

לעיל ו/או בגין או בהקשר להפרה של התחייבות מהתחייבויותינו הכלולות  התחייבויותינוהתחייבויתינו
, הפרויקט של התמורה בסכום ומצטברת כוללת תקרה על תעלה לא כאמור נזק כל בגין אחריותנו .זו בהצהרה

 .אחריות תקרת תהיה לא לגביו, מכוון נזק למעט
 

ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים לאוניברסיטה אנו מתחייבים ומסכימים כי כל מבלי לגרוע באמור לעיל,  .ו
יעמדו לה גם כלפינו, ואילו לנו לא יהיו כל זכויות, הגנות, סעדים, במכרז או בהסכם המצורף אליו – מציעכנגד ה

 או תרופות כנגד האוניברסיטה.
 

 וללא הגבלת זמן.ה מיום חתימת העמוד בתוקפתו תהינו בלתי חוזר הצהרה זו
 

 
 על החתום:ולהלן באנו 

 
           ____________________ 
 שם ותפקיד          

 
 תאגידבמקרה שהמצהיר הנו – אישור עו"ד

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _______________, מאשר/ת כי מר/גב' 
ולאחר  הלהתחייב בשממוסמך/ת "( ותאגידה_______)"_____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם 

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.

 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
 

 
 המצהיר הנו המיישםבמקרה ש– אישור עו"ד

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _______________, מאשר/ת כי מר/גב' 
לאחר שהזהרתיו/ה כי זאת  וחתם/ה על הצהרה זו בפניי _____________ אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל

 .ים בחוק אם לא יעשה/תעשה כןעליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע

 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
 

  



 

 41חתימת המציע:___________________                  
 

 למסמך ב' 7נספח 
 

לצורך הוכחת תנאי סף סע'  ABAPמפתחי  שיתוף פעולה לגביבדבר  הצהרות
 )ו( למכרז4

אלו יש למלא הצהרות -**במידה ושני המפתחים המוצעים הם בדרך של שיתוף פעולה
 פעם אחת עבור כל מפתח מוצע. -פעמיים

 
 :(המציע ידי על ימולאהצהרת המציע )-'א חלק

 
אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית חתימה 

 כדלקמן: מצהיר ומתחייב"(, המציע" –מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

 

להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  40/2018ס' מלמכרז  ו()4תנאי הסף שבסעיף  הוכחת לצורך (1)
S4HANAבמכלול ה ,-SAP   ,משתף פעולה עם :  המציעהריני לאשר כי באוניברסיטת חיפה 

 )יש להקיף ולהשלים האפשרות הנכונה מבין השתיים(

את המפתח/ים מר/גב'___________ומר/גב'  אשר מעסיק "(תאגידה"_________________ )להלן:  .א
 "(.תאגידה מטעם פתחהמ_________ מטעמה )להלן: "

 ."(פתחהמ_____________________)להלן: "  .ב

המפתח/ים עמם אנו משתפים פעולה לצורך /תאגידרצ"ב בחלק ב' להלן הצהרה חתומה ומאומתת על ידי ה (2)
של המפתח לפי תנאי הסף וכן מצורפים להצעתנו זו קורות חייו ופירוט הגשת ההצעה למכרז, ובה פירוט ניסיונו 

 אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות.ניסיונו המקצועי של המפתח ו

אחר כל הוראות ההסכם  וימלא ומטעמ פתחוהמ תאגידה/פתחשהמדאג נבמכרז  זכהנו במידה הרינו לאשר כי (3)
סכם כלפי האוניברסיטה. העל פי ה ולשהי מהתחייבויותימהתחייבות כ אותנוד' מבלי שהדבר משחרר  מסמך

 תאגידה/פתחהמהסכם מסמך ד' על ידי ההפרת הוראה מהוראות  כלש הובהר לנו כי הרינו להתחייבכמו כן, 
, ההסכם ועל פי המכרז, ולאוניברסיטה תעמודנה כל זכויותיה על פי המציע של הכמוה כהפר ומטעמ מפתחוה

 .יותלרבות חילוט הערבו, מציעכל דין כלפי ה

 תאגידהמפתח/ה כלפי האוניברסיטה לכל מעשה או מחדל של םאחראי הרינו מתחייבים כי נהיהבכל מקרה  (4)
 .כתוצאה ממעורבותם בפרויקט שייגרמוישירים  או הפסד נזקוכן לכל  ,מטעמו והמפתח

כפי שמצורף להסכם  לשיפויתחייבות הערבות וההכתב הרינו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז נחתום על  (5)
 מסמך ד' . 

 
 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי מר/גב' 
_____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך/ת להתחייב בשמו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

יה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות להצהיר את האמת, וכי יה
 הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
 
 
 

 
  



 

 42חתימת המציע:___________________                  
 

עמם משתף המציע פעולה תאגידהצהרת המיישם/ה –ב'  חלב  
 (פעולה המציע משתף עמם התאגיד/המיישם ידי על ימולא)

 (הנכונה האפשרות ולמלא לסמן)יש 
 

  אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית
 "(,  תאגידה" –חתימה מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

"( מאשר תאגידהמפתח מטעם המר/גב'_________________ מטעמה )להלן: " ABAPאת מפתח ה אשר מעסיק
להקמה והטמעת  40/2018ס' פעולה עם המציע _____________, לצורך הגשת הצעתו למכרז מ ףמשת תאגידהכי 

 "(.המכרז)להלן: " באוניברסיטת חיפה  SAP-, במכלול הS4HANAמודולים פיננסיים, מבוססי 

 

  ,_____________________ מפתח  אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרהABAP 
"(, ומאשר כי אני משתף פעולה עם המציע ______________, לצורך הגשת הצעתו פתחהמבמקצועי )להלן: "

 וניברסיטת חיפהבא  SAP-, במכלול הS4HANAלהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  40/2018ס' למכרז מ
 "(.המכרז)להלן: "

 

כמפתח  בפרויקט  שימשו ABAP CDS Views -עבר הכשרה ב תאגידמטעם ה מפתחה/פתחלאשר כי המ הריני (1)
S4HANA  שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו הפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או
משלב  50%או שהסתיים לגביו לפחות  קבלה שימש כמפתח בפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות/שמשמש
 : פתחפרטי המ להלן. הפיתוח

שם הלקוח אצלו  ABAPשם מפתח ה
שימש המפתח 

בפרויקט כמפתח 
S4HANA  

הפרויקט סטאטוס 
 אצל הלקוח

  
במועד האחרון 
להגשת ההצעות 

)נא לסמן למכרז 
 (*ב

 

האם המפתח עבר 
 -הכשרה ב

ABAP CDS 
Views? 
 (V)לסמן 

 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו

משלב  50%לפחות 
 הפיתוח

 

 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו

משלב  50%לפחות 
 הפיתוח

 

 
 

  הסתיים בהצלחה 
 
  נמצא בשלבים של

 בדיקות קבלה
 
 הסתיים לגביו

משלב  50%לפחות 
 הפיתוח

 

 
 למסמך ב'. 12* מצורף אישור חתום מאת הלקוח על סטאטוס הפרויקט, בנוסח נספח 
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אישורים על כמו כן מצורפים  קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המפתח מצורפים להצהרה זו. (2)

 הכשרה/הסמכות רלוונטיות.

 מותנה כלפי האוניברסיטה כדלקמן : מצהירים ומתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי" תאגידה"/"פתח"המ

המכרז או ההתקשרות  אנו מאשרים כי אין לנו ו/או לא תהיה לנו כל זכות שהיא כלפי האוניברסיטה בקשר עם .א
מכרז או ההתקשרות לפיו, לרבות זכותנו לקבלת תמורה בגין ל, וכי כל זכות שיש לנו ו/או שתהיה לנו ביחס לפיו

 בלבד. ווכלפי מציעההינה ו/או תהיה כלפי  עבודתנו
 
 המכרז או ההתקשרות לפיו אנו מוותרים בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהם כלפי האוניברסיטה בקשר עם .ב

מבלי  .לכךו/או בקשר להסכם ותוקפו, ומשחררים את האוניברסיטה מכל אחריות ו/או חובה שהם כלפינו בקשר 
ולא יתקיימו ביננו ו/או עובדינו לבין האוניברסיטה יחסי לגרוע באמור לעיל, אנו מצהירים כי הובהר לנו שאין 

 עובד מעסיק.
 

בויות ילרבות התחי םוהבנו את תוכנ הםעל נספחי מכרז וההסכם המצורף אליואנו מצהירים, כי קראנו את ה .ג
ם הסכמכרז ובכפופה לאמור ב מכרז או להתקשרות בעקבותיועל פיו, כי ידוע לנו כי כל זכות שלנו ביחס ל המפתח

 . מצורף אליוה
 

 מציעבנוסף לאמור לעיל, אנו מתחייבים בזאת כלפי האוניברסיטה בכל החיובים והחובות שמתחייב בהם ה .ד
להסכם בענין שמירה על  12-13ובכלל זאת החיובים והחובות המפורטים בסעיפים , ועל פיומכרז ובהסכם ב

למען הסר ובמידה והמציע יזכה במכרז אנו מתחייבים למלא את חלקנו בהתקשרות עד תומה. זכויות עובדים, 
 כלפי האוניברסיטה. מציעספק מובהר בזאת כי התחייבותנו זו הינה עצמאית, נפרדת ובלתי תלויה בהתחייבות ה

 

את האוניברסיטה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או  ולפצותאנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי מותנה לשפות  .ה
התחייבויתינו לעיל ו/או  הפרתשיגרמו בגין או בהקשר לקביעה או עקיפים הוצאות ו/או אובדן רווחים, ישירים 

 לא כאמור נזק כל בגין אחריותנו .זו בהצהרהבגין או בהקשר להפרה של התחייבות מהתחייבויותינו הכלולות 
 תקרת תהיה לא לגביו, מכוון נזק למעט, הפרויקט של התמורה בסכום ומצטברת כוללת תקרה על תעלה

 .אחריות
 

אנו מתחייבים ומסכימים כי כל ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים לאוניברסיטה מבלי לגרוע באמור לעיל,  .ו
זכויות, הגנות, סעדים, יעמדו לה גם כלפינו, ואילו לנו לא יהיו כל במכרז או בהסכם המצורף אליו – מציעכנגד ה

 או תרופות כנגד האוניברסיטה.
 
 
 
 

 וללא הגבלת זמן.ה מיום חתימת העמוד בתוקפתו תהינו בלתי חוזר הצהרה זו
 
 
 
 
 
 

 ולהלן באנו על החתום:
 
 
 

           ____________________ 
 שם ותפקיד          

 
 תאגידבמקרה שהמצהיר הנו – אישור עו"ד

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _______________, מאשר/ת כי מר/גב' 
ולאחר  המוסמך/ת להתחייב בשמ"( ותאגידה_______)"_____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם 

יעשה/תעשה שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 פתחבמקרה שהמצהיר הנו המ– אישור עו"ד
 אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _______________, מאשר/ת כי מר/גב'

לאחר שהזהרתיו/ה כי זאת  וחתם/ה על הצהרה זו בפניי _____________ אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל
 .עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 מסמך ב'ל 8נספח 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית חתימה 
"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר המציע" –מטעם ______________, שמספרו __________________ )להלן 

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

נכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר  .1
 כי במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. –משתי עבירות 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף לענין סעיף זה, "בעל 
– 1976. 

 לחוק. 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:  -ב לסמןנא 

  חוק שוויון זכויות( לא  –)להלן  1998-עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים  9הוראות סעיף
 .חלות על המציע

 או

  עובדים  100לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק  9הוראות סעיף
לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן,  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9שום חובותיו לפי סעיף יי
אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי 

אותה פסקת ( לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור ב2)1ב2הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 
לחוק שוויון זכויות,  9הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  –משנה 

הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד 
קשרות על פי מכרז זה )אם הצעתו ימים ממועד ההת 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

 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.

________________ ________________ ________________ 
  חתימה וחותמת שם
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 למסמך ב' 9נספח 
 )י(4לפי תנאי סף אישור רו"ח 

 
 

 לכבוד
 ________________)שם המציע(

 
 א.ג.נ.,

 
 

  SAP-, במכלול הS4HANAלהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  2018/40הנדון: בעניין מכרז מס' 
 רואה חשבוןדיווח -)להלן "המכרז"( באוניברסיטת חיפה 

 
 לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________)להלן: "המציע"( הנני מדווח כדלקמן: .א

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידינו וחוות דעתי נחתמה 
 בתאריך _____.

 

לגבי המשך קיומו של המציע הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים  .ב
 "כעסק חי" )*(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים  .ג
 לת המציע.וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנה  האחרונים המבוקרים

 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .ד
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד 

 לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
 

 בישראל. של לשכת רו"ח 58 –מכתבי זה "עסק חי" כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  )*( לעניין
 
 

 בכבוד רב,
________________________ 

 רואי חשבון
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 למסמך ב' 10נספח 
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 הטכני נספחההתחייבות קיום הוראות 
 

 '. להסכם מסמך ג 1המצורף כנספח  הטכני נספחהבמידה שנזכה במכרז נקיים את הוראות הרינו לאשר כי 

 

 

 

 פרטי המאשר מטעם המציע: שם מלא: ________________ תעודת זהות: _____________
 

 -תפקיד במציע: ___________ טלפון נייד: ______________________
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 למסמך ב' 11נספח 
 הטכני נספחה

 הטכני(הנספח )כולל מענה המציע לכל אחת מדרישות 
 

 )יצורף הנספח הטכני שצורף למכרז ועל גביו המענה של המציע הזוכה(
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 למסמך ב' 12נספח 
 

 אישור הלקוח על סטאטוס הפרויקט
 נוסח בעברית:

 

הפרויקט "( מאשר כי סטאטוס הלקוחאני __________ מורשה החתימה מטעם ____________ )"

 :()נא לסמן ב _____________________ )יש להשלים את שם הפרויקט(  הינו

 

  ( סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוחהסתיים בהצלחה") 
 
 .נמצא בשלבים של בדיקות קבלה 
 
 משלב הפיתוח 50%הסתיים לגביו לפחות  
 
 

 חתימה______________
 תאריך_______________

 
 
 

:באנגלית נוסח  
 
 
 

 

Customer Certification on Status of Project 
 

I, the undersigned _____________ , an authorized signatory of _______________ (the "Customer"), hereby 
confirm that the Status of the (Please fill in the name of the Project)_________________ Project is (please 
tick   in the appropriate box): 
 

 Concluded Successfully ("Successful Conclusion" means the project is operative as of this date for the 
Customer) 
 Is in the process of Acceptance Testing 
 Has had at least 50% of its Development Phase completed 

 
 

 
Signature______________Date__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מסמך ג'
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 אוניברסיטת חיפה
 

 2018/40מכרז מס' 
 נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה וחתימת הסכם

 

 

 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה

 רחוב אבא חושי

 ח י פ ה

 

 א.נ.,

 

    _________ נוסח כתב ערבות מס'
 

הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת  "(הנערב* )להלן: "     לפי בקשת 
"( להבטחת סכום הערבות)להלן: "₪(  במילים: מאה אלף) 100,000₪ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

 SAP-,  במכלול הS4HANAהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי ל 40/2018 מילוי תנאי מכרז מס'
 באוניברסיטת חיפה.

 
 

ימים ממועד דרישתכם בכתב אלינו,  שבעהערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך 
כל סכום שתדרשו עד לסכום הנ"ל, מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך, 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנערב. 
 

 תבקשו לחלט סכום חלקי מתוך הערבות, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת הסכום.במקרה שבו 
 

 ועד בכלל.  7/8/201910/7/2019ערבותנו זאת בתוקף עד 
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל דרך שהיא. 
 

 בכבוד רב          
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
 
 
 
 . במלואו יש למלא ולציין את שם המציע * 
 
 



 

 
 
 

'דמסמך   
 

 אוניברסיטת חיפה
 

 2018/40מכרז מס' 
 

באוניברסיטת  SAP-במכלול ה, S4HANAלהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי הסכם בנושא: 
 חיפה
 

 ההתקשרותנוסח הסכם 

 2018שנת __________ לחודש   __________שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום 
 

   ב י ן
 
 

 אוניברסיטת חיפה
 מוסד מוכר להשכלה גבוהה

 מדרך אבא חושי, חיפה
 "(האוניברסיטה" -)להלן 

 ;מצד אחד
 
 

   ל ב י ן
 

................................................ 
 ........................................... -מ

 "(החברה" –)להלן 
 ;מצד שני

 
 
 

-, במכלול הS4HANAלהקים ולהטמיע מודולים פיננסיים, מבוססי והאוניברסיטה מעוניינת  הואיל
SAP באוניברסיטת חיפה; 

 
לקבלת הצעות לביצוע השירותים כהגדרתם להלן  40/2018והאוניברסיטה פרסמה מכרז מס'  :והואיל

 "(;המכרז)"
 

 והחברה הגישה הצעתה על פי תנאי המכרז והצעתה התקבלה על ידי האוניברסיטה; :והואיל
 

יסוד על בהסכם זה ו חברהשל ה הוהתחייבויותי הוברצון האוניברסיטה, על יסוד הצהרותי :והואיל
, את ביצוע השירותים )כהגדרתם הלקבל על עצמ החברה, וברצון לחברה, למסור החברההצעת 

להלן( ואת כל ההתחייבויות הכרוכות בכך, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות 
 ;ובהצעת החברה המפורטים במכרז ובהסכם זה

 
יהיה שלא במסגרת יחסי  המטעמו/או מי  החברהוהצדדים הסכימו, כי ביצוע השירותים על ידי  :והואיל

כבעל מקצוע עצמאי המעניק את  תפועל חברה, אלא כאשר הסיקעבודה הנהוגים בין עובד למע
שירותיו לאוניברסיטה על בסיס קבלני ומקבל תמורה עבור ביצוע השירותים, כמתחייב ממעמד 

 זה, בהתאם לאמור בהסכם זה;
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על בסיס קבלני, על כל המתחייב והמשתמע  החברהלהתקשרות עם  מהוהאוניברסיטה הסכי והואיל:
מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת בהתחשב באופי 
השירותים על פי הסכם זה ההולמים את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה ואינם 

 ;סיקהולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע
 

צדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן ובכפוף וה :והואיל
 להן;

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 פרשנות .1
 

 המבוא להסכם וכל הנספחים לו וכל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .א
 

 יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות. כותרות הסעיפים מצויינות למטרת נוחיות בלבד, ולא .ב
 

מוסכם כי בכל סתירה ו/או אי התאמה בין נוסח הסכם זה לבין אחד מנספחיו ו/או מסמכי  .ג
ההוראה המיטיבה עם האוניברסיטה או זו שמרחיבה את אחריות תגבורנה -המכרז 
 ., הכל בהתאם לקביעת האוניברסיטההחברה

 
 עות המפורטת בצדם:בהסכם זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמ .ד

 
אפיון, פיתוח, הקמה ויישום של מודולים פיננסיים, מבוססי  "השירותים"

S4HANAהטמעתם במכלול ה ,-SAP  הקיים באוניברסיטת
חיפה, לרבות ביצוע התאמות במודולים קיימים, הסבות, התקנה, 

הטכני המצורף  נספחב, הכל כמפורט הדרכה, הטמעה ותחזוקה
 על נספחיו. מכרזלהסכם זה וביתר מסמכי ה 1כנספח 

מערכות הכספים, התקציבים והבקרה  פרויקט החלפת "הפרויקט"
התקציבית באוניברסיטה במודולים פיננסיים ולוגיסטיים 

, מבוססי SAP)כספים, תקציב, תכנון ובקרה תקציבית( מבית 
S4HANAם במכלול הת, והטמע-SAP ה, הקיים באוניברסיט

וביתר מסמכי  להסכם זה 1הטכני נספח נספח בהכל כמפורט 
 .המכרז על נספחיו

 
הקובע את התהליכים והפעולות הנדרשים לביצוע  נספח טכני"  נספח"

 .להסכם זה 1כנספח השירותים, המצורף 
 
או מי שימונה  ,, מר מולי צפרירראש אגף מחשוב ומערכות מידע "נציג האוניברסיטה"

 על ידו ו/או על ידי האוניברסיטה מפעם לפעם. 
 
 הצהרות .2

 
 

 החברה מצהירה ומתחייבת בזה כלפי האוניברסיטה כדלקמן: 
 
הינה בעלת ידע, כח האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות, כישורים, חומרים, ציוד, והרשאה  .א

 מהימנותבבנאמנות, מהימנותכדין לבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה במיומנות, 
התאמה מלאה לצרכי האוניברסיטה, וכי כח האדם, הידע והאמצעים ובמומחיות תוך 

האחרים הנדרשים לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה, ימשיכו להיות ברשותה עד לתום 
  .ביצוע מלוא התחייבויותיה על פי הסכם זה

 
ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי  שיונות,יהחברה מתחייבת כי היא מחזיקה בכל הר .ב

הוראות כל דין לשם מתן השירותים וקיום כל חיוביה מכוח הסכם זה, כשהם בתוקף, ויהיו 
 בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן.
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 יםמפתחההמיישמים והחברה מצהירה בזאת כי היא ועובדיה וכל מי מטעמה לרבות  .ג
בקיאים בכל החוקים, התקנות, הצווים ושאר הדינים החלים על מתן השירותים מכוח 

 הסכם זה, והם מתחייבים לפעול בהתאם להם במסגרת ביצוע החיובים מכוח הסכם זה.
 
החברה מאשרת כי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותה עם  .ד

 האוניברסיטה. 
 
כל התחייבויותיה בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל החברה מתחייבת כי תבצע את  .ה

 דין, היתר ורישיון.
 

 כל השירותים ואת לביצוע הנוגעים ההיבטים את כל בדקה כי ומאשרת מצהירה החברה .ו
 וכוח האמצעים זה וכי בידה הסכם בביצוע הקשור אחר נתון וכל לצורך ביצועם הנדרש
 כל עם בקשר תביעות לתבוע או טענות לטעוןמ מנועה תהיה לביצועו והיא הדרושים האדם

 .אלה
 

ידוע לחברה שבחירת האוניברסיטה בחברה כזוכה במכרז היתה על סמך הצהרתה כי  .ז
, בשקידה הראויה ובמחיר שנקבע בהסכם, מועדבבקצב מהירביכולתה לבצע את השירותים 

  .ובעיקר כי לרשותה כח אדם מיומן ובעל ניסיון בביצוע השירותים
 

הינה בבחינת "קבלן עצמאי" וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי כי  .ח
מעסיק בין החברה ו/או מי מטעמה לבין האוניברסיטה. החברה תשפה את -עובד

האוניברסיטה בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לאוניברסיטה במקרה שייקבע כי בין הצדדים 
 . להלן 13 בסעיף בהרחבה כמפורט מעסיק כאמור-חלים יחסי עובד

 
ו/או  כי ידוע לה שהאוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מהחברה שירותים בהיקף כספי .ט

, והיא תהיה רשאית להזמין .א' להלן6בסעיף  ixed PriceF-מעבר למחיר הכמותי כלשהו
שירותים דוגמת אלו שבהסכם זה מספקים נוספים/אחרים, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול 

 בלעדי.דעתה ה
 
כי השירותים יינתנו על ידה במתכונת אשר אינה הופכת אותה ל"מחזיק" במאגר מידע  .י

וכי השירותים יינתנו על ידה כך שלא תהיה  הגנת הפרטיות ותקנותיו בהתאם להוראות חוק
או בכל אופן שיכפיף  כאמור החוקלחברה גישה ל"מידע" או "מידע רגיש" המוגנים תחת 

תקנות הגנת  15את השירותים ואת האוניברסיטה להנחיית הרמו"ט ו/או הוראות סע' 
 . 2017-הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז

 
לק מהם כך חמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהצדדים יבקשו לשנות את השירותים או כל  .יא

חברה מתחייבת שלא לקבל שתינתן לחברה גישה ל"מידע" או ל"מידע רגיש" כאמור, ה
הגישה כאמור עד אשר ייחתם על ידי הצדדים כתב תיקון להסכם זה שיסדיר את השינויים 

תינתן למידע וההתחייבויות הנוספות של הצדדים כדי שהגישה שתקבל החברה כאמור 
 בהתאם להוראות כל דין. 

 
 

 מהות ההתקשרות .3
 
-, במכלול הS4HANAלהקים ולהטמיע מודולים פיננסיים, מבוססי האוניברסיטה מעוניינת  .א

SAP להסכם  1הטכני נספח  נספחבכמפורט הכל פרויקט, ה, זאת במסגרת באוניברסיטת חיפה
 .וביתר מסמכי המכרז על נספחיוזה 

 
האוניברסיטה להחליף את מערכות הכספים, התקציבים והבקרה במסגרת הפרויקט מעוניינת  .ב

התקציבית באוניברסיטה במודולים פיננסיים ולוגיסטיים )כספים, תקציב, תכנון ובקרה 
הקיים באוניברסיטת  SAP-, ולהטמיעם במכלול הS4HANA, מבוססי SAPתקציבית( מבית 

 חיפה. 
 



-   54   - 

 

 
 
 

 חתימת וחותמת המציע:________________

לים קיימים, הסבות, התקנה, הדרכה, הפעילות תכלול תהליך לרבות ביצוע התאמות במודו .ג
הטמעה ותחזוקה. אפיון מפורט, יישום, פיתוח, בדיקות מסירה, הסבות נתונים, התקנה, 

 הדרכה, הטמעה ותחזוקה.
 

בחלק מהמודולים הקיימים יתבצעו התאמות וזאת כתוצאה משינוי הליבה הפיננסית. במודול  .ד
וכה )וזאת כתוצאה מההיקף הרחב של ( פעילות ההתאמה תתבצע על ידי הספק הזMMהרכש )

השינויים, עד כדי אפשרות לכתיבה מחדש של המודול(, ואילו בשאר המודולים ההתאמות 
 יבוצעו על ידי צוותי המחשוב באוניברסיטה.

 
המכרז,  הכל בהתאם להוראותפרויקט, שירותים במסגרת ההחברה מתחייבת לבצע את ה .ה

  .1נספח המצורף אליו כהטכני  נספחהוהסכם זה 
 

  להסכם זה. 8החברה מתחייבת לעמוד בהנחיות לפיתוח מאובטח כמפורט בנספח  .ו
 

בעלי  שימונו מטעמה שהנם צוותחברי החברה מתחייבת לתת את השירותים באמצעות  .ז
כפי שהוצעו על ידה במסגרת והכישורים ההסמכות והניסיון הנדרשים לצורך ביצוע השירותים 

 "(:צוותחברי ה: "גם )להלן כמפורט להלן הצעתה למכרז
 

 "(הפרויקט מנהל)להלן: " מנהל הפרויקט מטעמה: מר/גב' .......................... (1)
 מטעמה: מר/גב' ........................... FIמיישם   (2)
 מטעמה: מר/גב' ........................... COמיישם   (3)
 ...........................מטעמה: מר/גב'  MMמיישם   (4)
מטעמה: מר/גב' .......................ומר/גב' .............. )להלן  ABAPשני מפתחי  (5)

 "(המפתחים"
 ........................................................................אנשי צוות נוספים; (6)

 
 יקחומתחייבת כי המפתחים והמיישמים כאמור, אשר הוצגו במסגרת הצעתה למכרז  החברה

 הרלוונטית הפעילות מהיקף 20% לפחות של בהיקף וזאת החלק פעיל בביצוע השירותים מטעמ
 .התמחותם לתחומי

 
לביצוע השירותים עבור מה איש קשר מטעמנהל הפרויקט יהיה החברה מתחייבת כי  .ח

זמין לאורך כל תקופת ההתקשרות למתן מענה לפניות  היההל הפרויקט ימנ וכי האוניברסיטה 
האוניברסיטה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, להגיע לפגישות באוניברסיטה )אחת לשבוע 

על קיום  חברהאו יותר, לפי הצורך( וכן יהיה אחראי לטפל בבעיות ולפקח מטעם ה
הפרויקט ינהל ויפקח גם על את הפעילויות  בכלל זאת מנהל כלפי האוניברסיטה. יההתחייבויות

 שיבוצעו על ידי האוניברסיטה במסגרת הפרויקט.
 
 

לרשות  ודיעמ יםמפתחההמיישמים וכל יתר חברי הצוות לרבות כי החברה מתחייבת כמו כן  .ט.י
 וחלק בפגישות באוניברסיטה לפי דרישתה ויהי והאוניברסיטה על בסיס שוטף וקבוע, ייקח

 לתת מענה לפניות האוניברסיטה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות.  ניםזמי
 

 או מנהל הפרויקט המיישמים/המפתחיםמי מחברי הצוות, ובכלל זאת מבמידה וייבצר  .י.יא
בצע את השירותים נשוא מכרז זה, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, ו/או תופסק ל

ולהעמיד  דיתימיוניברסיטה על כך , החברה מתחייבת להודיע לאאו העבודה איתם םהעסקת
מחליף בעל  חבר צוותממועד ההודעה  יום 14שעות 48בפני האוניברסיטה ללא דיחוי ובתוך 

סיון וכישורים זהים או עדיפים, שיועסק על ידה ויאושר על ידי האוניברסיטה לפי שיקול ינ
-)להלן מטעמים סביריםידי האוניברסיטה אלא -כאשר מינוי זה לא יסורב על הבלעדי דעתה 

  "(. המחליף"
 

אם לאשר את המחליף או לא, ובמידה ותחליט שלא ובלעדי לאוניברסיטה שיקול דעת מלא 
רשאית האוניברסיטה להפסיק את  מטעמים סבירים מכל סיבה שהיא וללא נימוקלאשרו 

 החברה לאלתר, למרות כל האמור בהסכם זה.עם ההתקשרות 
 

 יחולו גם על  המחליף מנהל הפרויקט/מפתחהסכם זה החלות על המובהר כי כל הוראות  .יא.יב
 .שלו
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 תקופת ההתקשרות   .4
 

 זה.  החל ממועד החתימה על הסכם שנים  5תימשך ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה  .א
 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: "

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האוניברסיטה תהיה רשאית להביא הסכם זה לקיצו מכל סיבה  .ב

שהיא ובכל עת, בין לפני תחילת תקופת ההתקשרות, בין במהלך תקופת ההתקשרות ובין לפני 
במקרה של  יום מראש ובכתב. 30יום מראש ובכתב. 14תום תקופת ההתקשרות בהודעה של 

.ב' זה תשולם לחברה התמורה בגין שירותים 4סעיף הוראות בהתאם לההתקשרות סיום 
, כאשר תמורה כאמור תכלול הוצאות התקשרותסיום הההודעה על שביצעה עד למועד 

בכפוף להצגת אסמכתאות על  ,שהוציאה החברה עד למועד הסיום ואשר אינן ניתנות לביטול
 תשלומים שבוצעו בפועל

 
 
 לוחות הזמנים  .5

 
ולבצעם החברה מתחייבת להתחיל בביצוע השירותים נשוא הסכם זה מיד עם החתימה עליו  .א

וכמפורט בנספח אבני הדרך  למכרז הבמסגרת הצעת הבהתאם לאבני הדרך שהוצעו על יד
לא  החברה מתחייבת להשלים את הפרויקט ,. מבלי לגרוע באמור לעיללהסכם 3נספח 

במהלך יתרת תקופת ההתקשרות תהא  .ההסכםממועד החתימה על  תום שנתייםיאוחר מ
רשאית האוניברסיטה לממש את המשימות האופציונאליות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 וכמפורט להלן. 
 

באמצעות יםמפתחומה מהמיישמים, לבקש מהחברהבכל עת האוניברסיטה תהא רשאית  .ב
בכתב ובעל פה למצב ההתקדמות בביצוע השירותים  הבהרות מנהל הפרויקט מטעמה

מטעמה  חברי הצוותוולבחון בכל דרך אחרת שתמצא לנכון את אופן התקדמותם. החברה 
בדיקה וישתפו עמה פעולה בכל  וכפי שידרשמידע ומסמכים ימסרו לאוניברסיטה הבהרות 

 . שתבצע
 

 בהשלמת הפרויקטאבני הדרך או בביצוע איזה מימים  30מעל של פיגור בגין מובהר כי  .ג
ההסכם של  פיצוי מוסכםתשלם החברה לאוניברסיטה ייחשב כהפרה יסודית

 לכל יום איחור כאמור.₪  500והאוניברסיטה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום
משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. מבלי לגרוע מבלי לגרוע 

זכות ו/או סעד הנתונים לאוניברסיטה על פי הסכם זה ו/או על פי  מכלל ומן האמור לעימכל
ימים תשלם החברה  45 -מכאמור של למעלה  פיגורבגין איחורכל דין, מוסכם בזאת כי 

ייחשב  ימים בהשלמת הפרויקט 45מלכל יום איחור כאמור₪  500לאוניברסיטה סך של 
  .רשאית להביא הסכם זה לידי סיוםכהפרה יסודית של ההסכם והאוניברסיטה תהא 

 
 מוגריפיגור בלוחות הזמנים ש או זה הסכם של להפרה אחראים יהיו לא הצדדים כי מובהר .ד

 .להלן כהגדרתו עליון כוח שלעל ידי נסיבות 
 :להלן המפורטים התנאים כל את המקיים אירוע כל משמעו" עליון כח" זה בהסכם

 ;לו הטוען הצד של הסבירה בשליטתו אינו (1
 עקב זה הסכם לפי התחייבות מקיום המנוע הצד של מחדל או מעשה עקב נגרם לא (2

 "הצד המנוע"(; -)להלן האירוע
 ;סבירים באמצעים התרחשותו את למנוע היה יכול לא המנוע הצד (3
 פעולת או מלחמה. סביר באופן התרחשותו את לצפות היה יכול לא המנוע הצד (4

 .חירום לשעת למשק ביחס דין כל להוראות בכפוף עליון כח יחשבו טרור
 

 כח בשל זה הסכם פי על מהתחייבויותיו איזו מלקיים מנוע מהצדדים מי בו מקרה בכל .ה
, העליון הכח בשל לבצעה ניתן לא אשר מחויבות אותה מביצוע פטור צד אותו יהיה ,עליון

 יוארך, התחייבות אותה לביצוע מועד זה בהסכם קבוע בו ובמקרה, המניעה להסרת עד
 לצד יודיע המנוע הצד.  העליון הכח נמשך במהלכו הזמן לפרק השווה זמן בפרק מועד אותו
 על למשנהו צד הודיע לא. סיומו על וכן עליון הכח אירוע התרחשות על דיחוי ללא השני

 מלטעון צד אותו מנוע יהיה, התרחשותו ממועד ימים 7 בתוך כאמור אירוע
 .אירוע אותו בגין עליון כח לאירוע
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 
 התמורה  .6

 
 הפרויקט ביצועבכפוף לביצוע כל התחייבויותיה של החברה על פי הסכם זה על נספחיו במסגרת  .א

 Fix Price בשיטת  ומסירתו לאוניברסיטה לשביעות רצונה המלא, תהיה החברה זכאית לתמורה
                                                                                        . )כולל מע"מ( )ללא תלות בכמות שעות עבודה( בגובה של ______________________ש"ח
כאמור,  הפרויקטמובהר כי התעריף הנקוב כאמור יכלול את כל עלויות החברה בביצוע יישום 

לרבות עלויות פיתוח היישום, שכר עובדים, הוצאות נסיעה, ערבות, ביטוחים הוצאות נלוות 
 000,11000וכיו"ב. כמו כן, כולל התעריף הנקוב עלות של ביצוע שיפורים ושינויים בהיקף של 

  .הדרישות המפורטות בנספח הטכנישעות פיתוח מעבר לתכולת 
 

 , יתבצעהנקוב בסעיף זה השעות הכלולות במחיר 000,11000וך מתשעות עבודה מובהר כי ניצול 
 .למנהל הפרויקט מטעם החברה אישור בכתב ומראש מהאוניברסיטה העברתרק לאחר 

, אשר לא כלולות בנספח הטכני שינויים ואושינוייםתוספות שירותים נוספים, ככל שיידרשו  .ב
מחיר האמור בס"ק א' בשעות שיפורים ושינויים הכלולות   000,11000 -מעבר ל ,1המצ"ב כנספח 

)כולל מע"מ(   , החברה תהא זכאית לתוספת של  _________________________ש"ח לעיל
בפועל בהתאם לאישור על ידה , במכפלת כמות שעות העבודה שיבוצעו לשעת עבודה

 העברתשעות עבודה בתשלום נוסף כאמור בס"ק זה תבוצענה רק לאחר מובהר כי האוניברסיטה. 
 .למנהל הפרויקט מטעם החברה אישור בכתב ומראש מהאוניברסיטה

 
 םהינ אלו מיםמסיבה כלשהי וכי סכו ולעיל לא יתייקר יםהנקוב הסכומיםמוסכם במפורש כי  .ג

כל עלות ו/או הוצאה בה חבה  מיםאת מלוא התמורה בגין "השירותים" ומגל ים, מהווםייסופ
אביזרים,  ציוד,, תנאים סוציאליים וכל מרכיבי השכר על פי דין,  החברה על פי הסכם זה, 

היה תתבע ולא תלא  והחברה, כיסוי ביטוחי, וכיוצא באלה, כמו גם מרכיב רווח ערבות,הכשרות, 
העלאות או שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי הסכם זה, בין מחמת  אוניברסיטהלתבוע מה תרשאי

עלויות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, מדדים, תשלום תוספת יוקר, הטלתם או 
העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או 

 .וב במפורש בהסכם זהמחמת כל גורם נוסף אחר, למעט הנק
 

ובמקרה של שינוי למכרז כשיעורו על פי דין ביום הגשת ההצעה  מע"מ יםכוללדלעיל  מיםהסכו .ד
 .הוצאת החשבונית  כאמור לשיעור המע"מ שיהיה בתוקף במועד מיםהסכו מושיעור המע"מ יותא

 
 

 
 יבוצע לפי אבני דרך לתשלום כדלקמן: בס"ק א' לעיל הנקובה התמורה  תשלום .ה

 5%  מקדמה עם חתימת ההסכם; 

 %20 המסמך  לאחר אישור בכתב שלעם השלמת תיקוף-Blue Print; 
 35%  עם השלמת בדיקות המסירה של החברה והעברת המערכת לבדיקות קבלת

 ;האוניברסיטה
 %25  העלייה לאווירעם ; 
 15%  העלייה לאוויר השלמת הפרויקט )השלמת הפרויקט הנה מועד חודשיים לאחר

  ;(מסירה לחברה ואישור
 

כנקוב בס"ק ב' לעיל, יבוצע  000,11000-תשלום התמורה בגין שעות שיפורים ושינויים מעבר ל .ו
 בתום כל חודש בהתאם לשעות שבוצעו בפועל באותו החודש. 

שבחודש שלאחריו,  10-החברה תגיש לאוניברסיטה בסיומו של כל חודש ולא יאוחר מהיום ה .ז
כמות שעות השיפורים והשינויים שבוצעו  השלב שהושלם בפועל באותו חודש/ חשבון בו יפורט

 בפועל באותו חודש ובנוסף חשבונית מס כדין.
תבדוק את החשבונות שיוגשו על ידי החברה, ולאחר שיאושרו על ידה, תשלמם לא  האוניברסיטה .ח

נפלו בו טעויות או יום מתום החודש שבו הומצא החשבון לאוניברסיטה, ובלבד שלא  30-יאוחר מ
, אם כי במקרה של נפילת טעות או התגלעות חילוקי דעות .קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו

  כאמור, כל סכום שאינו במחלוקת ישולם במועד.
פת ההתקשרות לממש את המשימות תקו במהלך עת בכל ראשית תהא האוניברסיטה .ט

 -להסכם זה, כולן או חלקן )להלן 1נספח  הטכני בנספחהאופציונאליות, כפי שמפורטות 
"(,  ובמידה ותחליט האוניברסיטה לממשן החברה מתחייבת לבצען האופציונאליות המשימות"
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 חתימת וחותמת המציע:________________

להסכם זה )ללא ריבית ו/או הצמדה( וזאת  2 נספחבבמחיר כפי שהוצע על ידה במכרז וכנקוב 
 ביצעה ושהחברה לממש בחרה שהאוניברסיטההבוצעו על ידשיהאופציונאליות  משימותבהתאם ל

 . בפועל
האוניברסיטה תוכל לקבוע כי התשלום בגין המשימות האופציונאליות יהיה בהתאם  ,לחלופין

הכל בהתאם  -תבוצענה בפועלבמכפלת כמות השעות ש כנקוב בס"ק ב' לעיל,למחיר השעתי 
 לשיקול דעתה הבלעדי.

כאמור ותהא רשאית לממש  לממש את המשימות האופציונאליות האוניברסיטה לא מתחייבת 
 את כולן או חלקן בעצמה או באמצעות ספקים אחרים, או שלא לבצען כלל. 

ככל שתבוצענה, יתבצע בהתאם לתנאי התשלום  תשלום התמורה בגין המשימות האופציונאליות,
 ח' לעיל.-המפורטים בס"ק ז'

 
 היעדר בלעדיות .7
 

מוסכם בזאת כי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברסיטה להיזקק לביצוע השירותים נשוא  
כי החברה לא תהא אחראית מובהר מספקים אחרים או מכל גורם אחר. או חלק מהם ההסכם 

-התאמות במודלים המבוצעים על, מלבד לשירותים שיבוצעו על ידי ספקים אחרים או כל גורם אחר
או כל פעולה  כאשר על כל אלה יפקח מנהל הפרויקט מטעם החברה המחשוב באוניברסיטהצוות ידי 

 .להסכם זה 1אחרת המצוינת במפורש בנספח הטכני המצורף כנספח 
החברה לא תהא אחראית לשירותים שיבוצעו על ידי ספקים אחרים או כל גורם אחר. אולם יודגש כי  כי

לנהל ולפקח על ביצוע כל המשימות המצוינת במפורש מנהל הפרויקט מטעם החברה יהיה אחראי 
 להסכם זה, גם אילו שאינן מבוצעות ישירות על ידי החברה.  1בנספח הטכני המצורף כנספח 

 
 

  אחריות  .8
שיסופק על ידה לאוניברסיטה במסגרת  לתוצרושירותי תחזוקה  אחריותהחברה תספק  .א

השירותים, לרבות לכל הפיתוחים שיבוצעו על ידה עד לשלב סיום בדיקות המסירה 
, וזאת למשך תקופה הדרישות המפורטות בנספח הטכניוהפיתוחים שיבוצעו מעבר לתכולת 

הפעלת המערכת לכל תוצר/פיתוח הענקת אישור המסירהמתאריך לפחות חודשים  12 של
האחריות ושירותי התחזוקה  . "(האחריות תקופת"-)להלן כת פעילה בסביבת הייצורכמער

הטכני המצורף להסכם זה  נספחיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בהתאם להוראות ה
חודשים אף אם תקופת ההתקשרות  12ומובהר כי תקופת האחריות תימשך , 1כנספח 

 . תסתיים
 

מובהר כי בתקופת האחריות ובתקופת התחזוקה החברה לא תהיה אחראית לתיקון תקלות 
שלא בתאום עם מנהל הפרויקט מטעם החברה וכן  האוניברסיטהבגין פעולות שנעשו ע"י 

החברה לא תהא אחראית, אם יתברר כי התקלות ביישום אינן כתוצאה מהשינויים ו/או 
 האה מפעולה שאיננה של החברה ו/או מי מטעמפיתוחים שבוצעו ע"י החברה אלא כתוצ

כוח  של נסיבותו/או רכיבים שלא סיפקה, ו/או תוכנת צד ג', ו/או עקב תקלות רשת; ו/או 
מובהר כי החברה איננה אחראית לתקלות בתוכנות צד ג' כגון  עודעליון, כהגדרתו לעיל, או. 

בכפוף לתנאי הרישיון  ינתנו על ידי יצרן תוכנת צד ג',יסאפ, האחריות והתחזוקה 
 .והתחזוקה שייחתמו בין האוניברסיטה לבין יצרן התוכנה

 
 

אשר יגרמו לאוניברסיטה ו/או  והעקיפים, הישירים ,החברה תהיה אחראית לכלל הנזקים .ב
בקשר עם ביצוע השירותים ו/או לרכוש או לחומרה, כלשהו אחר לצד שלישי לחברה ו/או 

, לרבות פי הסכם זה ו/או בהתאם לחובותיה על פי דיןעל ידה  ו/או על ידי מי מטעמה ל
אחריות זו תחול על כל מעשה או מחדל של  ..אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, וכד'

כאמור לא תעלה על תקרה כוללת ומצטברת  החברה אחריות .החברה ו/או מי מטעמה
 בסכום התמורה של הפרויקט, למעט נזק מכוון, לגביו לא תהיה תקרת אחריות.

 
החברה תפצה ותשפה את האוניברסיטה באופן מיידי בקשר לכל תשלום, הוצאה, נזק  .ג

שנגרמו או העלולים להיגרם לאוניברסיטה  ועקיפים אובדן, הפסד או חבות ישירים
( ב) ףהוראות סעיהדין או לפי או בקשר לנזק מהנזקים להם אחראית החברה לפי כתוצאה 

להודיע בכתב לחברה בסמוך לקבלת כל  תמתחייב בכפוף לכך שהאוניברסיטה,  .לעיל
דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לחברה לנהל את ההגנה ו/או הסדר הפשרה, לרבות 
ניסיונות גישור לפי העניין, והכל על חשבון החברה. כן, תשתף האוניברסיטה עם החברה 
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 לתקרת בהתאם יהיה כאמור הפיצויאו /ו השיפוי .פעולה באופן סביר באלו כאמור
 ." לעיל.ב' 8 לסעיף בהתאם החברה של האחריות

 
 

 ביטוח .9
 

לערוך  החברהת או על פי כל דין, מתחייב/ועל פי הסכם זה  לגרוע מאחריות החברה מבלי א. 
ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד תקופת  כל, למשך הולקיים, על חשבונ

, את הביטוחים בהתאם לתנאים הגשת התביעה, גם למשך שלוש שנים נוספות מסיומו
, והמהווה חלק 4 כנספחזה  להסכםולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף 

העניין(, אצל  לפי, עריכת הביטוח" אישור"או /ו "חברהה ביטוחי"בלתי נפרד ממנו )להלן: 
ביטוח יהיו קודמים לכל  החברה ביטוחיחברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

 .הנערך על ידי האוניברסיטה
 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי החברה כמפורט באישור עריכת  ב.
הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על החברה. החברה מצהירה ומאשרת כי 

תהיה מנועה מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות 
 האחריות כאמור.

 
כל תקופת ההסכם, את שאר  למשך, הלערוך ולקיים על חשבונ החברה תמתחייב כן .ג

לרבות, ומבלי  מתן השירותיםהביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם 
לכל כלי הרכב המשמשים  חובהוביטוח לאומי  לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח

חצרי האוניברסיטה. כן מתחייבת ל ו/או המובאים על ידי החברה מתן השירותיםלצורך 
החברה לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות 

 .למקרה₪  1,000,000שלא יפחתו מסך של 
 

החברה פוטרת את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש  ד.
המובא על ידה ו/או מי מטעמה לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, 
ולא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין 

 אובדן ו/או נזק כאמור. 
 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.               
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים     ה.
במפורש לרבות פרילנסרים ו/או  או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם החברה,

על החברה לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות  "(,שנהמ קבלנימעסיקיהם )להלן: "
ההולמות את מהות והיקף .בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זהביטוח 

לחלופין, לחברה נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח  .ההתקשרות עמם
במסגרת הביטוחים הנערכים על ידי החברה כמפורט באישור עריכת ביטוחי החברה. למען 

מובהר בזאת כי על החברה מוטלת האחריות כלפי האוניברסיטה ביחס  ספקהסר 
 ,משנה קבלניהינתן על ידי לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו ל ,לשירותים במלואם

בגין כל אובדן או נזק שייגרם,  האוניברסיטהלשפות את  ותאחריתחול ה ועל החברה
המשנה, קבלני במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי 

 .אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו
 
 
 

 
 סודיות  .10
 

החברה מתחייבת לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע לאוניברסיטה ו/או  .א
במהלך ו/או עקב ביצוע השירותים,  ו/או לכל מי מטעמה ליחידותיה, שהגיע לידיעתה

 ,5נספח כמפורט בהתחייבות לשמירת סודיות שנחתמה על ידה, המצורפת להסכם זה כ
 והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
החברה תדאג להחתים את את עובדיה ו/או קבלני מישנה ו/או גורמים שלישיים כלשהם,  .ב

והמחליף, להם תידרש לצורך ביצוע  מנהל הפרויקטהמיישמים, , יםמפתחלרבות ה
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את התחייבויות  המכסה כתובה על התחייבות לסודיותותוודאהשירותים בתנאי הסכם זה, 
התחייבויות הלקיים את  כל גורם כאמור יביהחברה כלפי האוניברסיטה באופן המח

כי יקיימו  וודאהחברה תהא אחראית לו שהחברה נטלה על עצמה כלפי האוניברסיטה
 התחייבות זו.

 
החברה לא תעשה שימוש בכל מידע כאמור אלא למטרה לשמה נועד, במידת הנדרש בלבד  .ג

  , בתוך תקופת ההסכם ולאחריו. וע הסכם זהובקשר עם ביצ
 

 קניין רוחני    .11
 

בלתי  שימוש זכות בזאת לאוניברסיטה מקנה היא כי  בזאת ומתחייבת מצהירה החברה .א
בכל אשר יסופקו תוכנה וברכיבי חומרה ציוד ובכל רכיב במוצרים בזמן בהיקף ובכמות, מוגבלת

במסגרת  , יםמפתחהכל מי מטעמה, לרבות על ידה ועל ידי  ישומים שיפותחויהפיתוחים ו/או ה
פוף זכויות השימוש בתוכנות צד ג', יוענקו על ידי יצרן תוכנת צד ג' בכמובהר כי  .השירותים

 .אוניברסיטהנו לבין לתנאי רישיון שימוש שיחתם בי
 

 זכויות מכלול כי ומתחייבת מצהירה החברה בכפוף למילוי מלוא התחייבויות האוניברסיטה .ב
 יםמפתח)וביניהם ה  עובדיה ידי על או/ו ידה על ויפותחו התוצרים שיוכנו על הרוחני הקניין

מטעמה, במהלך ובקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה,  מי ידי על או/( וומנהל הפרויקט 
בבעלות  יהיו והמידע, המסמכים ושאר הנתונים החישובים, ,המפרטים התכניות, לרבות

, למעט מידע  .האוניברסיטה ויוותרו בבעלותה גם לאחר תום תקופת ההתקשרותבלעדית של 
אשר היה בבעלות החברה בטרם ההתקשרות ומתודולוגיות עבודה של  how-nowK גנרי,

 החברה 
 

החברה שומרת לעצמה הרשאה שאינה ניתנת לביטול, לא בלעדית, כלל  בנוסף לאמור לעיל,
לבצע, לשכפל, להציג, להפעיל, להעניק הרשאת משנה,  עולמית וללא תשלום נוסף, להשתמש,

, ובלבד שיצירות נגזרות אלה אינן מכילות או נשענות להפיץ וליצור יצירות נגזרות של התוצרים
 על מידע או תוצר ייחודי או סודי של האוניברסיטה.

 
 ויתוריםה או/ו ,או ההרשאות/ו הזכויות כל את בידיה יש כי בזאת, ומתחייבת מצהירה החברה .ג

משדרים,  זכויות מבצעים,  זכויותיוצרים,  זכויות ,זה ובכלל הרוחני, הקניין זכויות מכלול לגבי
 כל וכן  מוסריות זכויות מסחריים, סודות פטנטים, ושאינם רשומים, רשומים מסחר סימני
 לקיים מנת -חוזה, על פי -על או/ו דין פי -על אשר נדרשות "(מכלול הזכויותאחרת )להלן: " זכות

 זה. הסכם פי -החברה על התחייבויות את
 

 זה ובהקניית הסכם פי -על התחייבויותיה אין בקיום כי ,בזאת ומתחייבת מצהירה החברה .ד
 חוזית התחייבות או/ו דין הוראת כל להפר כדי ההסכם לאוניברסיטה על פי הנתונות הזכויות

שלישיים  ו/או לצדדים מפתחל הנתונות ,איזה ממכלול הזכויות של הפרה זה ובכלל ,כלשהי
 .כלשהם

 
 דרישה, או/ו תביעה בזאת כי האוניברסיטה לא תהיה חשופה לכל ומתחייבת החברה מצהירה .ה

ו/או מצד שלישי כלשהו בכל הקשור למכלול הזכויות המוענקות  יםמפתחמצד ה שהוא, סוג מכל
 , תשפה אותה החברהסכום , וכי במידה והאוניברסיטה תידרש לשלם כללה על פי הסכם זה

להודיע בכתב לחברה בסמוך לקבלת כל  תמתחייב בכפוף לכך שהאוניברסיטה, .מיידיבאופן 
דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לחברה לנהל את ההגנה ו/או הסדר הפשרה, לרבות ניסיונות 

פעולה באופן גישור לפי העניין, והכל על חשבון החברה. כן, תשתף האוניברסיטה עם החברה 
  .סביר באלו כאמור

 
 

  החברה עובדי .12
 

, וכל והמחליף המיישמים ,יםמפתחהמנהל הפרויקט, "עובדי החברה" לצורך הסכם זה הנם  .א
על פי  עובד אחר של החברה המועסק על ידי החברה בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה

 . דרישות האוניברסיטה
 

 ואדיבה ותפקח על קיום הוראות אלה על ידי עובדיה.החברה תקפיד על שירות ברמה גבוהה  .ב
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בהתאם להוראות חוק  דין ובכלל זה החברה מתחייבת בזה לקבל את עובדיה לעבודה רק עפ"י .ג

 ובהוראות כל דין. 6, כמפורט בנספח והבטיחות שירות התעסוקה, והוראות הביטחון
 

יבת היתר מיוחד, אם החברה מתחייבת שלא להעסיק במתן השירות עובדים שהעסקתם מחי .ד
 אין ברשותה היתר כזה.

 
)אלא בהתאם  18החברה מתחייבת שלא להעסיק במתן השירות עובדים שהינם מתחת לגיל  .ה

 ( ועובדים שאינם אזרחי ישראל.1957-למגבלות חוק שירות התעסוקה תשי"ט
 

 החברה מתחייבת שלא להעסיק במתן השירות עובדי אוניברסיטה או קרובי משפחתם. .ו
 

 
בביצוע השירותים  מסוים עובד להעסיק להפסיק בכל עת לחברה להורות רשאית האוניברסיטה .ז.ח

 ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מנימוקים סביריםהנמקה ללא חובת ההסכם, לפי לאוניברסיטה
 במתןשל העובד  העסקתו להפסיק חייבת החברה תהיה כאמור, האוניברסיטה הורתה

)אלא אם החליטה האוניברסיטה על משך זמן ארוך יותר לאלתר  זה הסכם נשוא השירותים
 הסכם עם ו/או שקיים ברשותה בקשר שהתקבל למידע גישה כל ממנו ותמנעבהתאם לנסיבות( 

 .לא תגרע מהתחייבויותיה של החברה על פי הסכם זה כאמור הוראה זה.
 

לעיל, ' זכל הוצאה שתידרש ו/או שתהא כרוכה במילוי דרישה מאלה האמורות בס"ק  .ח.ט
, ם ו/או הודעה מוקדמתלרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלום פיצויי פיטורי

והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין וההסכם החלות לפי , תחול על החברה ותשולם על ידה
 .הענין

 
 החברה מתחייבת בזה שלא להלין מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בשטח המבנה. .ט.י

 
 שלא של אנשים או זרים אנשים של כניסתם לאפשר ולא הרשותל לא מתחייבת החברה .י.יא

 .האוניברסיטה למתחם  האוניברסיטה ידי -על אושרו
 
הליכי אישור וקבלה  יעברו מטעם החברה שיבצעו את השירותים, מי וכל ם, המיישמיםימפתחה

 לגבי האוניברסיטה הסכמת מראש את לקבל מתחייבת האוניברסיטה. החברה בהתאם לנהלי
 השירותים. במתן  עובד מעובדיה כל העסקת

 
, ככל שיבקש באוניברסיטההחברה מתחייבת למסור לידי הממונה על הביטחון והבטיחות  .יא.יב

ולדווח על  ,את רשימת עובדיה, על פרטיהם האישיים, כפי שתהא מעת לעת, בכפוף לכל דין זאת
 בדיקות כל שינוי במצבת כוח האדם. האוניברסיטה רשאית לדרוש כי העובדים האמורים יעברו

  .כנדרש באוניברסיטה ביטחוניות
 

עובדי האוניברסיטה, או כל מי מטעמה בשום מקרה ובשום נסיבות לא יראו בעובדי החברה  .יב.יג
 .או כל מי מטעמה החברהבין האוניברסיטה לבין עובדי  סיקמע-ולא ייווצרו יחסי עובד

 
, על פי פוליסת וכל מי שיפעל מטעמה במסגרת ההתקשרות החברה מתחייבת לבטח עובדיה .יג.יד

בהתאם לדרישות  ביטוח מתאימה, מפני כל פגיעה ונזק בהתאם להוראות הסכם זה להלן
 . הביטוח המפורטות בסעיפי הביטוח ובאישור עריכת הביטוח המפורטות בהסכם זה

 
 , כולם או חלקם,תיםורר ספק כי במידה והשימובהר למען הס ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .יד.טו

)כגון מיישמים/מפתחים, או תאגיד שעמם באמצעות צדדים שלישיים על ידי  החברה יבוצעו 
ידי האוניברסיטה בהצעת הספק כחלק מהמכרז -אשר אושרו עלמשתפת החברה פעולה( 

במסגרת בנוסח המצ"ב  ההצהרהכאמור על  שלישייםאת הצדדים ה להחתיםהחברה מתחייבת 
 שלישיים צדדים אותם בין יתקיימו ולא איןהובהר להם ש כיבה הם מצהירים בין היתר , 9 נספח

 החברה ידי על ועברההצהרה החתומה תאו עובדיהם לבין האוניברסיטה יחסי עובד מעסיק. /ו
 עם ההתקשרות את האוניברסיטה שאישרה לאחר עבודה ימי 4 -מ יאוחר לא לאוניברסיטה

 .שלישי צד אותו
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 
 עסיק העדר תחולת יחסי עובד מ .13

 
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין האוניברסיטה לבין החברה ו/או עובדיה )וביניהם  .א

( ו/או מי מטעמה שיפעל בקשר לחוזה זה )להלן ביחד, ים, המיישמים ומנהל הפרויקטמפתחה
"( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד ומעסיק, וכי כל החברהעובדי ת החברה עצמה: "לרבו

יטה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי החברה בקשר למתן זכות שיש לאוניברס
השירות אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של החוזה, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד 

הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם  בין האוניברסיטה לבין מי עובדי החברה. סיקומע
 קבלן עצמאי.-הם יחסי מזמין

 
החברה מאשרת בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימה בחוזה זה מבוססת על כל  .ב

האמור לעיל ולהלן והיא מתחייבת בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח 
 סיקאו תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעאשר מטרתו  -או אחר  -בכל הליך משפטי 

 בין האוניברסיטה לבין החברה ו/או מי מעובדי החברה. 
 

שעניינה בטענות לקיום כאמורמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של קבלת דרישה ו/או תביעה  .ג
 החברה מתחייבת לשאת במלוא ההוצאות אשר זה 13יחסי עובד מעביד בניגוד להוראות סעיף 

בכפוף  יגרמו לאוניברסיטה לרבות הוצאות משפטיות לאוניברסיטה בגין דרישה ו/או תביעה זו,
להודיע בכתב לחברה בסמוך לקבלת כל דרישה ו/או תביעה  תמתחייב לכך שהאוניברסיטה

כאמור ותאפשר לחברה לנהל את ההגנה ו/או הסדר הפשרה, לרבות ניסיונות גישור לפי העניין, 
 החברה. כן, תשתף האוניברסיטה עם החברה פעולה באופן סביר באלו כאמורוהכל על חשבון 

והאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום הנתבע על ידי עובד החברה ו/או מי 
מטעמה את הסכומים המגיעים לה בגין הוצאות אלה מכל סכום אשר מגיע ממנה לחברה לרבות 

ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות החברה סכומים אשר עולים על סכום הדרישה 
הודעה מראש ובכתב , בכפוף לכך שהאוניברסיטה תיתן לחברה .כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו

 . ( ימים בטרם ביצוע כל קיזוז ו/או עיכוב כאמור7לפחות שבעה )
 

 
 

 
החברה לבדה היא שתישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדי החברה  .ד.ח

או כרוכים בה, לרבות במלוא שכרם של עובדי החברה ותשלם כל תשלום, גמול או זכות 
נוהג, ולרבות תשלום מלוא קיבוצי ו/או צו הרחבה, המגיעים לעובדי החברה לפי כל דין, הסכם 

וספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, שכר עבודה, גמול שעות נ
דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר 
הוצאות נסיעות, תשלומים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה וכיוצ"ב. מבלי לגרוע מן 

במועדם כל תשלום והפרשה החלים עליה על פי  האמור לעיל, מתחייבת החברה לשלם ולהפריש
דין בקשר להעסקת עובדי החברה, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה 
המגיעים עפ"י דין בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי החברה, כפי שיהיו בתוקף מעת 

 לעת. 
 

ות האוניברסיטה לשמירה על סודיות בכפוף להתחייב, האוניברסיטה רשאית לערוך ביקורות .ה.ט
במטרה לבדוק את עמידתה של החברה בחוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  המידע,

הקיבוציים הרלבנטיים. החברה מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות, במסגרתן 
וניים )כגון תידרש להציג, בין היתר, תלושי שכר, דוחות נוכחות, חשבוניות, דוחות מגופים חיצ

הפרשות לפנסיה, תשלומים למס הכנסה ולביטוח הלאומי( וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע 
הביקורות לרבות אישור מרו"ח. נמצאה הפרה של זכויות עובדים תהיה זאת הפרה יסודית של 

( ימים מיום 7, אלא אם החברה תיקנה את ההפרה האמורה בתוך שבעה ).הסכם ההתקשרות
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  .האוניברסיטה על קיומה של ההפרה כאמור קבלת הודעתה של

מחובתה ומאחריותה של החברה על פי הסכם זה ואין בכל האמור לעיל כדי להטיל על 
 האוניברסיטה אחריות כלשהי בקשר לביצוע מתן השירותים ו/או בקשר לעובדי החברה.

 
אישור  מיד עם דרישתההמציא לאוניברסיטה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה מתחייבת ל .ו.י

מאת רו"ח כי החברה משלמת לעובדיה את כל התשלומים החלים עליה לפי חוקי העבודה 
והסכמים החלים על עובדי החברה ו/או כל גוף אחר מטעמה, לרבות שכר  מינימום, תוספת 
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 חתימת וחותמת המציע:________________

. מבלי לגרוע שעות נוספות, הפרשות לפנסיה, ביטוח לאומי, חופשה, הבראה ונסיעות וכו'
מהאמור לעיל, החברה תציג לאוניברסיטה כל אסמכתא שתידרש על ידה בכל הנוגע להפרשות 

 ו/או תשלומים שביצעה בגין עובדי החברה.
 

בכפוף למתן לאלתרלמען הסר ספק מובהר כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל ההסכם  .ז.יא
מילאה אחר ההוראות דלעיל במידה ויוכח לה כי החברה לא  ( ימים מראש7התראה של שבעה )

במהלך מימוש ההסכם מבלי שיהא בכך משום הפרתו על ידי האוניברסיטה ומבלי שהחברה 
תהא זכאית לפיצוי כלשהו, והחברה תהא מחויבת לחשוף בפני האוניברסיטה כל מסמך הנוגע 

 לתשלום לעובדים עפ"י דין כאמור. 
 

ים שלא שולמו ו/או הועברו במועד ו/או במידה ותתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומ .ח.יב
יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא כי החברה לא ממלאת התחייבויותיה כלפי עובדיה ו/או 
מי מטעמה בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים, תהיה 

לרבות סכומים אשר  האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי לחברה,
עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות החברה כלפי עובדיו ו/או 
מי מטעמו ואף להעביר, עפ"י שיקול דעתה, את הסכומים שלא שולמו ישירות לעובד ו/או לגוף 

סעיף יזוז על פי יובהר כי כל ק הרלוונטי אליו היו אמורים להיות מועברים הכספים בגין העובד.
 .ימים מראש ובכתב 7זה יעשה, רק לאחר מתן התראה בכתב לחברה של 

 
מוסכם כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה והחברה בחוזה זה נקבעה בהתחשב  .ט.יג

בעובדה שעובדי החברה אינם בגדר "עובדים" של האוניברסיטה, כך שלא תהיינה לאוניברסיטה 
התקשרותה עם החברה ו/או סיום ההתקשרות, והתמורה המוסכמת  כל עלויות נוספות בגין

עפ"י חוזה זה היא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור 
 בקבלת השירות מאת החברה.

 
היה ת שהחברהאו מהסכום  לחברההאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה  .י.יד

ו/או של מי  החברהלשלם בגין כל מעשה או מחדל של עובדי  לה, כל סכום שתידרש תחייב
, מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר העומדים ו/או שיעמדו המטעמ

זה יעשה, רק לאחר מתן התראה  סעיףיובהר כי כל קיזוז על פי  לאוניברסיטה בגין או עקב כך.
 ימים מראש ובכתב 7בכתב לחברה של 

 
סיטה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע ממנה לחברה ו/או מי מעובדי החברה, לרבות האוניבר .יא.טו

סכומים שייפסקו נגדה לטובת החברה ו/או מי מעובדי החברה על פי החלטה שיפוטית כלשהי 
יובהר כי כל קיזוז על פי הסכם זה מכספים אשר היא חייבת לחברה ו/או מי מעובדי החברה. 

 ימים מראש ובכתב 7ה בכתב לחברה של יעשה, רק לאחר מתן התרא
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה מתחייבת לשפות ולפצות את האוניברסיטה מיד עם  .יב.טז
דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה הפסד או חבות שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך מבלי 

פטית כי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד אם יקבע על ידי ערכאה מש
האוניברסיטה הינה המעסיקה של עובדי החברה ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת באחריות 

, .לנזק ו/או כי האוניברסיטה היא שצריכה לשלם  איזה תשלום שעליו לא הוסכם בהסכם זה
להודיע בכתב לחברה בסמוך לקבלת כל דרישה ו/או  תמתחייב בכפוף לכך שהאוניברסיטהוזאת 

תביעה כאמור ותאפשר לחברה לנהל את ההגנה ו/או הסדר הפשרה, לרבות ניסיונות גישור לפי 
העניין, והכל על חשבון החברה. כן, תשתף האוניברסיטה עם החברה פעולה באופן סביר באלו 

  .כאמור
 

ת החברה ו/או מי מעובדיה להופיע בשם שום דבר האמור בהסכם זה לא יפורש כמסמיך א .יג.יז
האוניברסיטה או מטעמה, או כמקנה לה מעמד של נציג האוניברסיטה בעניין כלשהו או למטרה 

 כלשהי.
 

תים, כולם או חלקם, יבוצעו על ידי  החברה באמצעות ומובהר למען הסר ספק כי במידה והשיר .יד.יח
משתפת החברה פעולה( החברה צדדים שלישיים )כגון מיישמים/מפתחים, או תאגיד שעמם 

 מתחייבת לוודא שכל הוראות סעיף זה יקויימו על ידי הצדדים השלישיים כאמור.
 

 איסור העברה .14
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 חתימת וחותמת המציע:________________

ההתקשרות עם החברה על פי הסכם זה הינה אישית, ומתן השירותים על ידי החברה יעשה  .א
ידי -ו/או מיישמים/מפתחים שאושרו על יםמפתחאך ורק על ידה )ועל ידי עובדיה וביניהם ה

( ולא על ידי כל גוף אחר. החברה אינה רשאית במסגרת המכרז חברההאוניברסיטה בהצעת ה
, אלא להמחות, להסב או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, לאדם או גוף אחר כלשהם

ית לשעבד . כמו כן, לא תהא החברה רשאובכפוף לתנאיה באישור האוניברסיטה בכתב ומראש
 את זכותה מכוח הסכם זה, כולן או מקצתן בשעבוד מדרגה כלשהי.

 
האוניברסיטה מאידך, תהיה רשאית להעביר, להסב או להמחות הסכם זה, כולו או מקצתו,  .ב

 מבלי שיהא בכך לפגוע בזכויותיה של החברה.
 
האוניברסיטה אישרה מראש ובכתב ביצוע השירותים ובמידה , לעיללמרות האמור בס"ק א'  .ג

במכרז, כולם או חלקם, באמצעות מיישמים/מפתחים אשר אינם עובדי החברה, אם באמצעות 
 -ולעיל)להלן שיתוף פעולה עם המיישמים/המפתחים עצמם או עם תאגיד המעסיק אותם 

 אים:בהתקיים התנאים המצטברים הבהדבר יבוצע "( מתווה של שיתוף פעולה"
 

לאוניברסיטה  חברהבקשה מפורשת מראש ובכתב שתופנה על ידי ה (1)     
  .התאגיד עמו ברצונה לשתף פעולה/מיישם/מפתחלאישור ה

 
. לאוניברסיטה התאגיד/מיישם/מפתחאישור בכתב של האוניברסיטה לגבי זהותו של ה (2)  

משיקוליה ומבלי לנמק. האוניברסיטה  ח/מיישם/תאגיד מסויםתמפתהא הזכות לסרב ל
ניסיונו והכשרתו של תהא רשאית לדרוש לעיין בכל מסמך שיש בו כדי להצביע על 

גרת הצעתה סככל שהחברה כללה במ .סיונו של התאגידיאו איתנותו ונ המיישם/מפתח
 אין צורך באישור מחודש.–למכרז מתווה של שיתוף פעולה כאמור 

 
תעביר  חברהה יקיים את תנאי הסף שנתבקשו במסגרת המכרז.מיישם/מפתח ה (3)  

 לאוניברסיטה הוכחות על כך כפי שתבקש.
 

חתמו על ההצהרות בדבר שיתוף מטעמה י תאגידמיישם/מפתח מטעמה או וה חברהה (45)  
למכרז והנוסחים החתומים יצורפו  למסמך ב' 4-7כפי שצורף כנספחים  חפעולה בנוס

 חלק בלתי נפרד מההסכם.הווה להסכם זה שי 9כנספח 
  

יוכפף  אגיד/המיישם/המפתח מטעמהתשיתוף הפעולה בין החברה לבין ההסכם  (5)  
בכל אחד מחיובי  תאגיד/המיישם/המפתחיחויב ה ובמסגרת, ומפורשות להסכם זה

בהתייחס לחלק מהשירותים של החברה אשר שיתוף הפעולה נוגע לפי הסכם זה  חברהה
בדבר העדר יחסי עובד מעסיק לעיל  13-12חיובים המפורטים בסעיפים ובכלל זה כל ה לו

יכלול הבהרה כי  כאמור הלשיתוף הפעו הסכםכמו כן  .ושמירה על זכויות עובדים
במקרה של הפרת הסכם זה ו/או עם סיומו, מכל סיבה שהיא, יתפנה 

האוניברסיטה וישיב לה את כל המידע מיידית משטח  המיישם/המפתח/התאגיד
ללא קשר ותלות למערכת  המסמכים הקיימים בידו בקשר עם התקשרות זו, וזאתו

 חברה.החיובים והטענות ההדדית בינו לבין ה
 

ובכתב מוקדם  אישורכפוף לבבאישור, מיישמים/מפתחים/תאגידיםבמקרה של חילופי  (6)  
משום נזק  זה .ג'14סעיף  הוראות וקיום כל ף, אם אין בחילושל האוניברסיטה

 .9 מחודשת על נספח חתימהוה, ובכפוף לחתימהלאוניברסיטה
 

כל חיוב החל על המיישם/מפתח מטעמה לפי הסכם זה וכל בזכות זו, השתמשה החברה  .ד
אחריות בה הם נושאים, יחולו גם על המיישם/מפתח/תאגיד עמו היא משתפת פעולה והחברה 

תה וימלא אחר כל הוראות ההסכם מבלי שהדבר משחרר א אלומתחייבת לדאוג כי 
מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיה על פי הסכם זה כלפי האוניברסיטה. כמו כן, מובהר כי 

 מיישם/מפתח/תאגיד עמו משתפת החברה פעולההפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי ה
זכויותיה על פי ההסכם ועל פי כל , ולאוניברסיטה תעמודנה כל חברהכמוה כהפרתו על ידי ה

תחתום על  החברה, והחברה .להלן 23, לרבות חילוט הערבות, כאמור בסעיף חברהדין כלפי ה
 להסכם זה. 10כתב הערבות וההתחייבות לשיפוי נספח 
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 חתימת וחותמת המציע:________________

מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר כי במקרה שאישרה האוניברסיטה מתווה של שיתוף פעולה  .ה
 כלתוכם גם ב, סכומי התמורה שתשלם האוניברסיטה לחברה יכללו כמפורט בסעיף זה לעיל

לא תשלם שום סכום נוסף  גוף עמו משתפת החברה פעולה והאוניברסיטהלה זכאי התמורה 
ף עמו היא עביר לגוכלפי האוניברסיטה, באחריות מוחלטת, לה תאחראי. החברה מעבר לכך

לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו כן לשאת באחריות ובתמורה משתפת פעולה את חלקו 
מורה כאמור לאותם גופים או מחלוקות שייגרמו בקשר העברת התאי לאוניברסיטה בקשר עם 

 . לכך
 

 הוראות סעיף זה, תהיה הפרה יסודית של ההסכם לכל דבר ועניין. הפרת .ו
 

 
 בטחונות .15

 
עם חתימת הסכם זה, תמציא החברה לידי האוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה למדד  .א

ערבות  .(.להסכם זה  7 נספח( )בנוסח "חאלף ש חמש מאות)₪  000500,המחירים לצרכן ע"ס 
ותשמש להבטחת ביצוע מלוא כהגדרתה לעיל זו תעמוד בתוקפה עד תום תקופת ההתקשרות 

"(. ערבות הביצוע תוחלף הביצוע ערבות)להלן: " הסכם זההתחייבויות החברה על פי הוראות 
ש"ח  )מאה אלף ש"ח( שתהיה בתוקף  100,000עם תום תוקפה לערבות טיב בנוסח זהה על סך 

יצוע וערבות רבות הב"(. עהטיב ערבותלהלן: ") , כהגדרתה לעילעד תום תקופת האחריות
כשמדד הבסיס הינו המדד שיהיה בתוקף  למדד המחירים לצרכן ותצמוד נהתהיהטיב כאמור 

  .במועד חתימת הסכם זה על ידי האוניברסיטה
 

תהא ראשית לחלט את ערבות הביצוע ו/או את ערבות הטיב, בלא קשר לכל  האוניברסיטה
ימים מראש, ולכך כי במהלך  7סעד אחר לו היא זכאית לפי כל דין, ובכפוף למתן הודעה של 

 הטעון תיקון לבקשת האוניברסיטה.תקופה זו הזוכה לא תיקן 
 
 

 אין באמור בסעיף זה  משום הגבלת אחריותה של החברה לסכום הערבות דלעיל. .ב
 
בנסיבות בהן תחולט הערבות, כולה או חלקה, יהא על החברה להמציא לאלתר ערבות נוספת  .ג

 בסכום החילוט.
 

 הפרה יסודית של ההסכם .16
 

-9בנסיבות המפורטות בסעיף,  -)ג(5)יא(, 2)ה(, 2 סעיפיםמוסכם בזאת כי הפרתן של הוראות  .א
"י החברה תהווה הפרה יסודית המצדיקה ביטול מיידי של הסכם זה ע"י ע  12-14, 10

מסעדים אחרים העומדים לאוניברסיטה לפי הסכם זה ו/או  האוניברסיטה, וזאת מבלי לגרוע
ט, אם החברה הפרה הוראה שתקבע, לפי שיקול דעתה המוחל האוניברסיטה היאעל פי כל דין. 

 כלשהי בהסכם.
 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האוניברסיטה רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי בקרות כ"א  .ב

 מהמקרים הבאים:
 

הוגשה נגד החברה בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני ו/או  (א)
לחוק  350על פי סעיף בקשה למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים 

 ימים מיום פתיחת הליך. 60החברות, וההליך לא בוטל בתוך 
 

אם יוטל עיקול על נכסי החברה, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את ההסכם  (ב)
 ימים מיום הטלתו. 60והעיקול לא בוטל בתוך 

 
לתת את השירותים נשוא  מנהל הפרויקטהמיישמים//יםמפתחבמידה וייבצר מן ה (ג)

, והחברה לא םהסכם זה, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, ו/או תופסק העסקת
תעמיד "מחליף" או שתעמיד מחליף אשר לא יקבל את אישור האוניברסיטה כאמור 

 לעיל. 3 ףבסעי
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 
 אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית .ג

 האוניברסיטה לפי ההסכם ו/או הדין.
 
 

 סמכות שיפוט .17
 

מוסכם בין הצדדים כי לבתי המשפט בתחום העיר חיפה בלבד תהיה הסמכות המקומית לדון בכל 
 תובענה הנובעת מהסכם זה.

 
 

 סטיה / ויתור .18
 

הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  .א
 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד. 

 
לא השתמש או השתהה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם  .ב

 מזכויותיו. זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות
 
 כדין, תיקון ו/או תוספת להסכם לא יהיה להם תוקף אלא אם יעשו בכתב ויחתמו שינויכל  .ג

 .על ידי כל הצדדים להסכם
 

 הסכם זה, זכות קיזוז וחילוט נפקות .19
 

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

 האמורים. 
 

לאוניברסיטה חיובים כלשהם  תחייב החברה הארוע מן האמור לעיל, בכל מקרה בו תמבלי לג    .ב
עד למילוי מלוא  ממנה וזאת  חברהל המגיע סכום כלתהא האוניברסיטה רשאית לעכב 

 שלא הסכומים את לקזז או, חברהה של הכספיות היוהתחייבויותהכספיותהיוהתחייבויות
 . ימים מראש 7בהודעה של  . ממנה חברהל המגיע           סכום מכל שולמו

  .ב
 

 
 הודעות .20
 
 

כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה אשר ישלחו על ידי צד אחד להסכם זה למשנהו  א.
ישלחו בדואר רשום או באמצעות פקסימיליה על פי כתובות הצדדים כמפורט בכותרת 

כשדבר הדואר לאוניברסיטה או כל כתובת אחרת שתבוא עליה הודעה בכתב, להסכם זה, 
 ע.אמור להגיע לידי אגף מחשוב ומערכות מיד

 
שעות מהמועד שבו  72כל הודעה ו/או התראה כאמור יראוה כמתקבלת אצל הנמען בתום  ב.

הושמה למשלוח במשרדי הדואר ו/או ביום משלוח ההודעה בפקסימיליה ובלבד שבידי הצד 
 השולח נמצא אישור על תקינות משלוח ההודעה.

 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
          ________   

 החברה          אוניברסיטת חיפה 
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 
 נספחים להסכם:

 טכני. נספח- 1נספח 
 מחירי המשימות האופציונאליות. -2נספח 
 נספח אבני דרך. -3נספח 
 אישור עריכת ביטוח.  -4נספח 
 התחייבות לשמירת סודיות. -5 נספח

 בטחון ובטיחות. -6נספח 
 נוסח ערבות ביצוע. -7 נספח

 .הנחיות לפיתוח מאובטח – 8נספח 
 הצהרות בדבר שיתוף פעולה. -9נספח 
 כתב ערבות והתחייבות לשיפוי. -10נספח 
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 חתימת וחותמת המציע:________________

  1ספח נ
 טכני נספח

 

 הטכני שצורף למכרז ועל גביו המענה של המציע הזוכה(נספח )יצורף ה
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 חתימת וחותמת המציע:________________

  2ספח נ
 
 

 מחירי המשימות האופציונאליות
 המציע הזוכה(  שלהסופי הצעת המחיר  טופסמתוך  יצורף)
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 3נספח 
 הדרך אבני נספח

 יצורפו אבני הדרך כפי שיציע המציע הזוכה במסגרת הצעתו
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 חתימת וחותמת המציע:________________

  4נספח 
 אישור עריכת ביטוח

 
 

 
 

 אישור עריכת ביטוח

 
 תאריך: ________________

 לכבוד
 חיפה אוניברסיטת

 חושי אבא דרך
 ("האוניברסיטה")להלן:  

 
 א.ג.נ.,

 
 

 ("החברה"מבוטחנו: _____________________ )להלן:  הנדון:
 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________ 

הקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי בין האוניברסיטה לבין החברה, למתן שירותי  

S4HANAבמכלול ה ,-SAP   ("השירותים")להלן: באוניברסיטת חיפה 

 
 

כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן הננו מאשרים בזאת 
 -בגין פעילות החברה, לרבות בגין השירותים לאוניברסיטה:

 

לכיסוי אחריותה של החברה על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרם לכל  מקצועית אחריותביטוח  .1
האוניברסיטה( כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי לרבות אדם ו/או גוף כלשהו )לרבות במפורש 

 טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים.

 

הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, 
 הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. 

 

 ת הביטוח. ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופ 2,000,000גבולות אחריות: 
 

 תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים(.

, שתחול במידה ולא נרכשה ע"י החברה פוליסה אחרת המכסה אותה לפחות חודשים 6תקופת גילוי: 
 חבות. 

 

או /ו למעשי אחריותה לעניין נוסף כמבוטח האוניברסיטה את לשפותלכלול הורחב כאמור הביטוח

 את מכסה אינה הפוליסה כי מובהר, ואולם. צולבת אחריות לסעיף בכפוף, החברה מחדלי

 .החברה כלפי האוניברסיטה של אחריותה
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 חתימת וחותמת המציע:________________

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  2,000,000, בגבולות אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן 

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
 

בכפוף לסעיף  הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי החברה,
 אחריות צולבת.

 
 

לכיסוי חבותו של החברה על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק  ביטוח אחריות מעבידים .3
כלפי כל עובדיו המועסקים במתן השירותים, בגין פגיעה  1980-האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

תוך  –)לעניין פגיעה גופנית  ,ודתםשייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עב מקצועית גופנית ו/או מחלה
לתובע,  5,000,000$בגבולות אחריות של  ,תוך כדי ועקב( –כדי או עקב ולעניין מחלה מקצועית 

 . שנתית למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח
 

הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה, העסקת 
 ות החברה כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיה. נוער וכן בדבר חב

 
היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי  כמבוטח נוסף את האוניברסיטה לשפותלכלולהביטוח מורחב 

 החברה או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות החברה כלפי מי מעובדיה.
 
 
 

  כללי לכל הפוליסות
 
 
  ויתור על זכות ועל זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה, ובלבד שה ויתור יםכאמור כולל יםהביטוחכל

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמורהתחלוף 
 
 פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על החברה בלבד לתשלוםמאשרים כי ידוע לנו שהאחריות  הננו ,

 .ובשום מקרה לא על האוניברסיטה
 
 ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה  הינם למאשרים כי כל הביטוחים הנ" הננו

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי האוניברסיטה. כל, ואנו מוותרים על וו/או לטובת
 

 עה מראש יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהוד לא למתחייבים כי הביטוחים הנ" הננו
 ., בהתאם לכתובת הרשומה לעילרשום בדואר, בכתב, לאוניברסיטהיום  60של 

 
 

הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור  פוליסותזה הינו בכפוף לתנאי  אישורנו
 באישור זה.

 
 

 
______________ ______________ ______________ ______________ 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם( )חתימת המבטח( (המבטח)חותמת 
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 5נספח 
 

 התחייבות לשמירת סודיות 
 

 2018שנערכה ונחתמה ביום ........ לחודש .......................... שנת 
 

 
.................................................................... 

 "החברה"( –)להלן 
 
 

 אוניברסיטת חיפהמתחייבת כלפי 
 "האוניברסיטה"( כדלקמן: –)להלן 

 
 
 
לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם או גוף כלשהו, זולת אנשים הנוטלים חלק או קשורים  .1

"(, את הסכם"ה –)להלן  __________________ל 40/2018במתן השירותים במסגרת מכרז מס'  
 "(.המורשים" –המידע הסודי, כהגדרתו להלן )להלן 

 
תן השירותים לפי ההסכם עובד ו/או קבלן משנה ו/או אדם בעל תפקיד ו/או קבלן מלא להעסיק ב .2

את מחויבותם לשמור תוכנה בחתימתם.מישנה שהוא מבלי שיידעו על תוכן התחייבות זאת, ואישרו 
 זהה במידה האוניברסיטה זכויות על שמגן כתוב מסמך על תוכנה בחתימתםעל סודיות בהתאם ל

 ."זה התחייבות מכתב טובה או
 
לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע סודי שכפול, העתקה, צילום,  .3

זולת אלא תוך רישום של מקבלי המידע הסודי מבין המורשיםתדפיס וכל צורת העתקה אחרת, 
 ., ולמטרת אספקת השירותים נשוא ההסכם בלבדמטעם החברה המורשים

 
ור בהקפדה את המידע הסודי בכל אמצעי הזהירות המקובלים לגבי שמירת מידע מסוגו ומטיבו לשמ .4

כפי , ולפחות של המידע הסודי הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי צד בלתי מורשה
 .שהחברה נוהגת לנקוט עם מידע סודי שלה שאינה מעוניינת כי ייחשף

 
עותק אחד של המידע הסודי  מלבד .הסודי והעתקיו מכל מין וסוגעם דרישתכם, להחזיר כל המידע  .5

 .,.ממועד זה לא נהיה רשאים להשתמש במידע זה .לצורכי תיעוד בלבד
 
 בכל מקרה של אובדן מידע סודי כלשהו להודיע לכם על כך מיידית ובכתב. .6
 
 לא לפרסם בכל צורה שהיא את המידע הסודי. .7
 
לא לעשות כל שימוש במידע הסודי, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמנו ובין באמצעות אחרים,  .8

אשר  , ולא להעביר ו/או למסור כל מידע סודי לצד שלישיביצוע השירותים זולת ככל הנדרש לצורך 
 .אינו מן המורשים

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

 
 ת אחראי למילוי ההתחייבויות בכתב התחייבות זה על ידי המורשים, בכפוף להוראות הדין.להיו ..910
 

שיגרם לאוניברסיטה, אם יגרם, עקב הפרת אחת או יותר ישיר להיות אחראים לכל נזק  ..1011
 .זה הסכם תחת החברה זכאית לה התמורה לגובה עד ותוגבל .מההתחייבויות על פי מסמך זה

 
כלשהי למידע הסודי ללא אישור מהמשתמש ו/או מהגורם הרלוונטי להימנע מיצירת גישה  ..1112

 באוניברסיטה.
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 חתימת וחותמת המציע:________________

לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והראויים על מנת לשמור על הסודיות המוחלטת של המידע  .13

 שיגיע לידי ו/או שיהיה ברשותי.  

 
 

ם ובנסיבות תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכשנים לאחר תום  10משך כתב התחייבות זה תקף ל ..1214
 הארכת ההסכם, בהתאמה.

 
למען הסר ספק, ידוע לי כי כל מידע שיתקבל מאוניברסיטת חיפה ו/או מי מטעמם ו/או שיגיע  ..1315

לידיעתי ו/או לשליטתי ו/או לחזקתי במסגרת ההתקשרות, הנו קניינה הבלעדי והמוחלט של 
כל מידע  לידי האוניברסיטה האוניברסיטה, וכל הזכויות בו שמורות לה בלבד, ואני מתחייב להחזיר

חלק ממנו, הניתן להחזרה, מבלי לצלמו או להעתיקו בכל דרך שהיא, ולהשמיד עתק או כאמור או כל 
, מלבד העתקים בודדים כל מידע שינתן להשמידו, מיד עם קבלת דרישה מהאוניברסיטה לעשות כן

 .של המידע כאמור אשר החברה מחויבת לשמור בהתאם לכל דין
 
" במסמך זה משמעותו: כל מידע, בין בכתב ובין בעל פה ובין בכל צורת אגירה אחרת, סודימידע "

הנוגע לנתוניה העסקיים, המקצועיים, הארגוניים והפרסונאליים של האוניברסיטה, לרבות 
סטודנטים, סגל אקדמי ומינהלי וכן כל מידע אחר שהאוניברסיטה תסמן כסודי לפני העברתו, אשר 

 על שלביהם.–מסגרת ההליכים "למתן השירותים" יגיע אלינו ב
 

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 

בדרך של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית  רשות ו/או מידע שהגיע לידיעתנו ממקורות אחרים
אחרת שהיא ו/או טכניקות, רעיונות וידע הקשורים לעיבוד נתונים באופן כללי ושאינם יחודיים 

עובדי החברה אשר ידי -פותח באופן עצמאי עלבהתאם לראיות כתובות מידע שו/או  לאוניברסיטה
 לא חשופים למידע הסודי.

 

 עד הנקוב מטה:ולראיה באתי על החתום במו 

 תאריך שם חתימה וחותמת החברה
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 

 

 

 

  6פח נס
 

  נספח בטחון ובטיחות
 

 דף הנחיות לקבלן הנכנס לאתר אוניברסיטת חיפה
 :חזון ומדיניות הבטיחות של אוניברסיטת חיפה

 חזון הבטיחות: 
לנהל מערך בטיחות  אוניברסיטת חיפה באמצעות כל עובדיה מנהליה וקבלנים העובדים בתחומה תשאף

 .אפקטיבי לשיפור מתמיד של הבטיחות בקמפוס במטרה למנוע תאונות עבודה, פגיעות ומחלות מקצוע
 מדיניות הבטיחות של אוניברסיטת חיפה: 

  אוניברסיטת חיפה רואה בפעילויות בנושא הבטיחות שווה ערך ליתר הפעילויות המתבצעות בקמפוס
 במכלול הביצועים של האוניברסיטה. ומשלימות אותן ע"מ להביא לשיפור

  אוניברסיטת חיפה רואה בכל מנהל ועובד אחראי לבטיחותו ולבטיחות העובדים הכפופים אליו והאזור
 שבאחריותו ולמילוי כל הוראות החוק ונהלי האוניברסיטה כפי שיפורסמו מפעם לפעם.

  מערכת החוקים, התקנות והצווים של המדינה, ובצדם נוהלי האוניברסיטה והוראותיה בנושאי בטיחות
יהוו תשתית ובסיס למערך הבטיחות ויחולו על כל עובדי האוניברסיטה, על תלמידיה, על אורחים 

ומבקרים הנמצאים בחצרותיה, על כל מקום בו מתקיימות פעילויות מטעם האוניברסיטה )כגון 
ורים, חפירות וכו'(, על כל מי שמבצע עבודה מטעם האוניברסיטה ועבורה, על דיירים ועל שוכרים סי

 השוהים במבני האוניברסיטה 
 

 :לקמפוס כניסה

 העבודה מזמין מאת אישור ללא עבודה כל ולהתחיל האוניברסיטה לשטח להיכנס אין. 
 רכבים ותיקים של בדיקה כולל – השומרים להנחיות בהתאם האוניברסיטה משטח ויציאה כניסה 

 .אישיים

 מראש אישור ללא רכבים להכניס אין. 
 

 :האוניברסיטה בשטחי התנהגות
 האוניברסיטה בשטח סמים לצרוך או אלכוהול לשתות אין. 

 העבודה ובסופו יום במהלך האזור ניקיון על שמירה י"ע העבודה אזור באחזקת לסייע נדרש עובד כל. 
 לכך המיועדים במקומות רק אלא העבודה במקום לעשן אין. 

 אישור לעבוד נתקבל אם אלא (העבודה באזור לפחות אנשים 2 של מינימאלי בצוות תבוצע עבודה כל 
 .הבטיחות( ממחלקת לבד

 העבודה לצורך שהוגדרו באזורים רק האוניברסיטה בשטח להסתובב מותר. 

 מראש אישור ללא חשמל לחדרי להיכנס אין. 

 הבטיחות ואנשי הבטחון אנשי להוראות להישמע יש. 

 נציגי   ובנוכחות מראש תיאום ללא ושבת שישי בימי באוניברסיטה עבודה כל לבצע אין
 .באוניברסיטה הרלוונטית הבנין/המחלקה

 השילוט י"עפ לפעול יש -סלולריים בטלפונים השימוש אסור מסוימים באזורים. 
 

 :תאונות על הודעה

 בשטחי האוניברסיטה שאירעו תאונה כמעט או אירוע או תאונה כל על לדווח ועובדיו הקבלן על חובה 
 ולמחלקת חיפה מטעם אוניברסיטת העבודה על לממונה עובדיו או הקבלן מעורבים בהם ובמתקניה
 .האוניברסיטה של הבטיחות
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 החוק מכורח הנוגעים לכל הדיווח מחובת הקבלן את משחררת אינה ל"הנ הודעה. 
 

 :בציוד שימוש

 בלבד אש כיבוי לצורכי אלא שוטפת לעבודה אש כיבוי בציוד להשתמש אין. 
 האוניברסיטה של החירום בציוד להשתמש אין. 

 חיפה אוניברסיטת של רכב בכלי ולנהוג להשתמש אין. 
 

 :ועובדיו הקבלן כשירות
 איש מקצוע י"ע ורק אך תתבצע בישראל חוקית מרשות היתר או רשיון ,הסמכה הדורשת עבודה כל 

 .זו לעבודה בתוקף היתר או תעודה ונושא לכך שהוסמך מנוסה
 

 :בחרום התנהגות

 שבאוניברסיטת טלפון מכל הביטחון והבטיחות  ליחידת להתקשר יש חירום באירוע מבחינים כאשר 
 חיפה

 .האירוע ומיקום האירוע אופי שם, – הבאים הפרטים את ולמסור 7000 לטלפון החירום
 רפואי טיפול לקבלת למרפאה לגשת יש פציעה של מקרה בכל. 
 ההוראות לפי ולנהוג הכריזה במערכת להודעה להקשיב יש אזעקה הישמע בעת. 

 הקרוב ביותר הפינוי לאזור ריצה( ולא מהירה )הליכה האפשרית במהירות להגיע יש פינוי של במקרה 
 .העבודה למקום

 החזרה ,כזה במקרה שינתנו וראותלה ולהישמע נוכחות לבדיקת לחכות יש הכינוס לאזור הגעה אחרי 
 .אושר הדבר אם רק תעשה לעבודה

 את האזור לפנות יש ולא לחיים(. במידה סיכון אין )אם אותה לכבות לנסות יש שריפה של במקרה 
 .הקרוב בטלפון ובטיחות בטחון למחלקת מיידית ולהודיע

 15 –מ  פחות לא במשך הפגיעה אזור את לשטוף יש וכד'( ,)מעבדות כימי מחומר פגיעה של במקרה 
  .החירום במשטפות דקות
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 
 הצהרת הקבלן:

 
 החברה הקבלנית:_____________ שם

 תאריכי עבודה מתאריך: ______________ עד תאריך: ________________
 

  אני החתום מטה מתחייב בזאת לפעול על פי פקודת הבטיחות בעבודה וכל תקנותיה וכל דין או
 וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין.חוק בישראל 

  אני החתום מטה המועסק בשטח אוניברסיטת חיפה מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הוראות
ונהלי הבטיחות הנהוגים באוניברסיטת חיפה, כמו כן נהירים לי הסיכונים האפשריים בשטחיה 

 ומתקניה.
 ות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים הנני מתחייב בזאת לקיים את כל דרישות הבטיח

באוניברסיטת חיפה ולנהוג בהתאם לכל הוראות אנשי מחלקת הבטיחות של אוניברסיטת חיפה 
 כפי שינתנו לי מפעם לפעם. 

  ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בדרישות הבטיחות ינקטו נגדי צעדים שונים כגון: הפסקת עבודה
 דה. במקרה כזה לא אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי בגין כךזמנית ועד להרחקתי ממקום העבו

למעט התמורה המגיעה לי בגין שירותים שביצעתי ותוצרים שמסרתי לאוניברסיטה עד לסיום 
 .יתעבוד

  אני החתום מטה מתחייב להגיע לכל הדרכה/ תדריך שאדרש ע"י ממונה הבטיחות בכל זמן
 שאדרש.

 
 הקבלן

 שם: _____________________
 מס' ת.ז: __________________
 מקצוע: ___________________
 כתובת: ___________________
 חתימה: ___________________
 תאריך: ___________________
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 
 

 7נספח 
 

 נוסח ערבות ביצוע
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ.,
 

 __________________________________________________כתב ערבות מס': 
 
 

"( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות הנערב* )להלן: "____________________________לפי בקשת 
אלף ש"ח(  חמש מאותש"ח )במילים:  500,000מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

"( ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי ע"י הנערב של תנאי ההסכם מיום רבותסכום הע)להלן: "
באוניברסיטת  SAP-, במכלול הS4HANAלהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי  __________

 ידי  הנערב.  -על חיפה,
 
 יקה." יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטמדד"
  .(15/5/2019-)שיתפרסם ב 2019שנת  אפריל" יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש מדד הבסיס"
" יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו זו, אך לא המדד החדש"

 פחות ממדד הבסיס.      
 

ימים ממועד דרישתכם שבעה ערבותינו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלוייה ואנו נשלם לכם בתוך 
בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד החדש 

ת לנו כל הסברים בגין הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו, מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לת
 בקשר לכך, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנערב. 

 
 במקרה שבו תבקשו לחלט סכום חלקי מתוך הערבות, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת הסכום.

 
 אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת.ועד בכלל.__________  ערבותינו זאת בתוקף עד לתאריך 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל דרך שהיא. 
 
 

 בכבוד רב          
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
 
 
 יש למלא ולציין את שם הזוכה.  * 
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  8נספח 
 

 
 הנחיות לפיתוח מאובטח

 
 
 ניהול האתר .1

חובה לפעול  ,המשתמשים/סיסמאות/לוגים/הרשאות מתבצע במערכת ולא בשרתבמידה וניהול 
 , ונוהל סיסמאות אוניברסיטאי.webלפי מסמך הנחיות לניהול אתר 

 

 הנחיות בנוגע לכתיבה מוקשחת .2

 אימות קלט .א

יש לוודא הגנה על האותנטיות של פרמטרים, ולבצע בדיקת קלט קפדניות. ניסיון לשנות פרמטרים 
 ודומיהם.  SQL Injection, Cross Site scriptingשמועברים לשרת הם הבסיס לתקיפות מסוג 

 בדיקות ואימות הקלט יתבצעו גם בצד השרת וגם בצד הלקוח ויכללו בין היתר:
 
על מנת  Anto Bot (CAPTCHA)ל מערכת יש ליישם מנגנון של בממשק קלט ראשוני בכ (1

 ולהבטיח שהמידע הנקלט במערכת יהיה אנושי. DOSלחסום מתקפות 

 ".white listבמסגרת בדיקת אורך הקלט, יש לוודא שימוש רק תווים מותרים " (2

" ולהגדיר הגבלות ככל שניתן, לדוגמא יש free format input”יש להימנע ממתן יכולת  (3
 להעדיף בחירה מתפריט לעומת תיבת טקסט.

על אף שלטובת חווית המשתמש אימות הקלט יעשה בצד המשתמש, אין להסתמך על בדיקות  (4
 בצד לקוח.

 לא להשתמש בערכים שהתקבלו ישירות מהמשתמש לצורך יצירת דף דינאמי. (5

רות אין לאפשר שאילתות דינאמיות, במקומן יש להשתמש בפרוצדורות. השימוש בפרוצדו (6
מוכנות עדיף על שימוש בשאילתות דינאמיות, מאחר שלא ניתן להשפיע עליהן באופן זדוני. 

 למידע ודוגמאות, מצורף לינק: 

http://php.net/manual/en/mysqli.quickstart.stored-procedures.ph  
 

 הגנה על מידע רגיש .ב

להציב את הסיסמא  מלהציג את הסיסמא במערכות בקרה שונות יש להקפיד עלהימנעל מנת  (1
 במשתנה מסוג סיסמא.

 & UserIDיש להצפין נתונים רגישים במערכת )הן בקבצים והן בבסיס הנתונים(, במיוחד  (2
Password. 

יהיה לפי מדיניות של הרשאות מינימליות עבור  Databaseמערך ההרשאות הגישה ל   (3
 תהליך/משתמש.

 תהליך יש להקפיד על הפרדה של משתמשים, משתמש יעודי לכל (4
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להמנע למהציג כל נתוני זיהוי של רכיבי תוכנה כלשהם, דוגמת מידע נתוני הזיהוי של שרת  (5
 .web, ftpשל שרת  bannerהאפליקציה לשרת בסיס הנתונים. דוגמה 

)הגישה למפתח  Registry -מפתח ההצפנה יישמר במקום מאובטח על שרת המערכת, כגון ה (6
 ל השרת בלבד(תוגבל לאפליקציה ולאדמיניסטראטור ש

יש לשמור עותק של המפתח במקום מוגן נפרד )פיזי( למקרה שלא ניתן לשחזר את המפתח  (7
 המקורי.

, ולא לבנות אלגוריתם הצפנה ייחודי RSAיש להשתמש בהצפנות מקובלות כיום בשוק, כגון  (8
 למערכת.

 אין לאפשר שמירת נתונים רגישים של המערכת במחשבו של המשתמש. (9

של מחשב  Cachesיש להימנע משמירת נתוני המערכת בספריית הקבצים הזמניים ובמנגנוני  (10
 המשתמש.

 דגשים בהליך הפיתוח .ג

יש לוודא שכל הסיפריות ו/או הרכיבים בהן נעשה שימוש בפיתוח ילקחו ממקורות מוכרים  (1
 ובטוחים וכן נקיים מחולשות אבט"מ ידועות נכון למועד מסירת המוצר.

 שימוש בקוד ממקור חיצוני ללא הליך של סניטציה.אין לעשות  (2

מערכת הכוללת מודול הזדהות עצמאי, אזי על מנת להתמודד עם התקפה מסוג של מניעת  (3
כאשר לאחר מספר מוגדר של  CAPTCHAהמערכת תכלול רכיב כמו  DOS Attacks –שירות 

 דקות. 15כישלונות המשתמש יחסם לפרק זמן של 

 mentSession Manageניהול  .ד

 נשמרים בצורה בטוחה.  sessionיש להבטיח כי נתוני  (1

. החשש שהוא  sessionיש להבטיח כי קיימת הפרדה בין ניהול הזהויות לבין שימוש ב  (2
פעיל  sessionמתהליך של גניבת זהות, מצב שמשתמש שלא ביצע הזדהות יוכל להשתמש ב 

הבטיח כי המערכת אינה של משתמש אחר שביצע הזדהות כנדרש. במילים אחרות, יש ל
 בכדי לאפשר למשתמש חשיפה למידע ופעולות רגישים במערכת. sessionמסתמכת על נתוני 

שונות במערכת  httpרק עבור שמירת מצב משתמש בין בקשות  sessionיש להשתמש ברכיבי  (3
 עבור משתמש. personalizationוכן לצורך ביצוע 

 ה ונדרש יש לבצע הצפנה של מידע זה., במיד session -אין לשמור מידע רגיש ב (4

יש להבטיח כי המידע נשמר בצורה בטוחה ולא  sessionבכל מצב שבו נשמר מידע רגיש ב  (5
תתאפשר גישה אליו שלא דרך מקור מוסמך ומאושר ) כלומר מהאפליקציה שייצרה את 

 המידע(.

פליקציה האפליקציה תעשה שימוש רק בזהות אשר נתקבלה בתהליך ההזדהות בכניסה לא (6
 ייחודי וזמני. Session ID -ואשר מבצעת שימוש ב

 תקין. sessionיש למנוע ביצוע גישה למערכת ללא  (7

אין להעביר את נתוני הזיהוי של המשתמשים בין מחשב המשתמש לשרתי המערכת, למעט דף  (8
 הכניסה למערכת.
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9) Session ך, יש לקיים לא סגור יכול להיות פתח לגניבת זהותו של המשתמש המקורי. לפיכ
של המשתמש לאחר מספר דקות מוגדר,  Sessionsאשר יסיים את  Idle Timeoutמנגנון 

 דקות, של חוסר פעילות במערכת. 15-לדוגמא כ

בצד השרת, ולא על ידי העברת הלקוח  Sessionsיבוצע על ידי סיום תוקף  Sessionsניתוק  (10
 לדף הכניסה בלבד.

 פרטיות .3

מוקשח של יצירת  אוטומטיהגדיר הליך יש ל 1רגיש כהגדרתו בחוקבכל מערכת המטפלת במידע 
 קובץ יומן, המתעד כל פעילות שנעשית עם הנתונים, כל שורת תתעד את המידע הבא:

 )זהות המשתמש )מבצע הפעולה 

 התאריך והשעה של הפעולה 

 מידע על התחנת ממנה בוצעה הפעולה 

 הרכיב במערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה 

  הגישה )קריאה, שינוי או מחיקה(סוג 

  אושרה או נדחתה. -תוצאות הפעולה  

 לאחראים.הפסקת פעילותו ללא הוצאת אתראה לא יאפשר  ,מנגנון הבקרה זה
במקרה של כל טופס רישום ו/או איסוף פרטים, אין לשמור פרטי המשתמש לפני אישורו שקרא 

 הייעוץ המשפטי. אותה יש לנסח מול (Consentוהסכים להצהרת הפרטיות )
אין לחשוף ברשת אתר ו/או מערכת ו/או קובץ המכילים מידע אודות פרטים ללא קבלת אישור 

 למפרע מהממונה אבטחת מידע.
על כל מערכת המתוכננת לאכסן מידע אישי לעבור מבחן חדירה  טרם המעבר לסביבת היצור 

 .אמיתיותוטעינה של רשומות מידע 

 יותהגנה מפני מתקפות אפליקטיב .4

 cross site scriptingמניעת התקפות  .א

 יש לבצע בדיקות תקינות בצד השרת על כל הקלט המגיע מצד המשתמש. בדיקת הקלט
 תכלול את הבדיקות הבאות:

 .יש לבדוק את קיומו של הקלט ולא לאפשר הזנת ערכים ריקים 

 .יש לבדוק ולהגביל את אורך הקלט 

  מהסוג המצופה.יש לבדוק שסוג הקלט המתקבל הוא אכן 

 .יש לבדוק כי טווח הערכים שמתקבל מתאים להגבלות שנקבעו 

 .יש לבדוק את הרכב התווים בקלט, ולוודא שהוא אינו מכיל תווים אסורים 

  יש לוודא כי הקלט בencoding .מתאים למערכת 

  יש להעביר את כלל התווים שאינם אלפאנומריים קידודHTML  בטרם הצגתם

 למשתמש. תהליך הקידוד יבטיח כי קוד שתול יוצג כטקסט ולא ירוץ על הדפדפן.

  אין להכניס לבסיס הנתונים תווים הנובעים מקלט ישירות לתחום הפעולה שלclient 

side scripting  תגי(script אירועי ,HTML .)וכדומה 

 SQLמניעת הזרקות  .ב

                                                 
1

 .1981חוק הגנת הפרטיות תשמ"א  
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 גישה לבסיס הנתונים תתבצע באמצעות אין לאפשר גישה ישירה לבסיס הנתונים .

 .DAL (Data Access Layer)או  WSשיכבה מתווכת כגון 

  בכל מקרה יש לבצע סינון מסודר של תווים למניעת הזרקת שאילתותSQL 

 כל תעבורת השאילתות תבוצע על ידי שימוש ב- stored procedures  באופן הנכון וללא

 .stored procedure -שימוש בהעברת פרמטרים בקריאה ל

 buffer overflowהגנה מפני  .ג

  יש לאמת פרמטרי מחרוזות כקלט ופלט, לשם כך יש לוודא שאורך המחרוזת שלא

 תחרוג מהמקסימום.

 .יש לאמת גבולות של מערכים 

 .יש לאמת אורך נתיב לקבצים 

 Network eavesdroppingהגנה מפני מתקפות  .ד

 .יש להצפין את תווך תקשורת 

 Brute force & Dictionary attacksהגנה מפני מתקפות  .ה

  .יש להקפיד על מימוש מדיניות סיסמאות לפי מסמך מדיניות סיסמאות 

  שמירת סיסמאות יתבצע על ידי שימוש בhash .בתוספת מספר רנדומאלי 

  יש להימנע ככל האפשר מפתיחה של יותר מsession  אחד עבור משתמש 

  ליש לבצע בדיקות אימות- session .לפני מתן גישה כלשהיא 

  יש להשתמש בתווך מוצפן תוך שימוש באלגוריתם הצפנה חזק בכדי שלא ניתן יהיה

 המועבר לאפליקציה. cookieלגנוב 

  לשם מניעת מתקפותreplay ,יש ליצור ערך חד ערכי עבור כל הודעה נשלחת. כמו כן ,

 .timestamp -מומלץ לשלב חתימה בגוף ההודעה 

 הימנע משמירת נתונים במטמון הדפדפןיש ל 

 ( אופציית אחסון הדפיםCaching תהיה מבוטלת עבור כל הדפים באפליקציה ולכל )

 סוגי הדפדפנים.

 יש לבטל אפשרות ה- Password Auto complete  על ידי שליחת מאפיין מתאים בתגי

Form-m Passwords  בדףHTML :לדוגמא , 

<"INPUT TYPE="password" AUTOCOMPLETE= "off> 
 :CSRFהגנה מפני מתקפות  .ו

  פקיעת תוקף לאחר זמן מסוים בו לא בוצעה שום  -הגבלת זמן השהייה בחשבון

 פעולה.

 .יש לבקש אישור מהמשתמש בעבור כל פעולה חשובה המתבצעת באתר 

 אקראי אשר -בעבור כל שליחת טופס ניתן להוסיף שדה נסתר המכיל מספר פסאודו

 לביצוע פעולה, ואם הערך לא יוצג בטופס, השרת יתעלם מהפעולה.יוגש עם הבקשה 
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 ( אימות הכותרת המפנהreferrer header אשר מבטיח כי הערך זמין רק עבור ,)

 סקריפטים מהדף המקורי.

  שליחת בקשות בשיטתPOST  ולא באמצעותGET. 

 ורות נוספים:מק .5

 SANS - A Security Checklist for Web Application Design 

 The Security Checklist  

 Web Developer Security Checklist - Michael O' Brien's 

  

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/securecode/security-checklist-web-application-design-1389
https://github.com/FallibleInc/security-guide-for-developers/blob/master/security-checklist.md
https://github.com/FallibleInc/security-guide-for-developers/blob/master/security-checklist.md
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 9נספח 
 לה שיתוף פעובדבר  הצהרות

יצורפו להסכם ההצהרות –ככל שהחברה כללה במסגרת הצעתה למכרז מתווה של שיתוף פעולה כאמור )
 שצורפו להצעתה(
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 10נספח 
 כתב ערבות והתחייבות לשיפוי

 (פעולה שיתוף מתווה שאושר במקרה -חברה)לחתימה על ידי ה
 

( התקשרה בהסכם מיום ___________ "האוניברסיטה"ואוניברסיטת חיפה )להלן :   הואיל
החברה מספקת לאוניברסיטה שירותי (, על פיו "חברה"העם _____________)להלן: 

באוניברסיטת  SAP-,  במכלול הS4HANAהקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי 
 (;"ההסכם " -ו שירותים""ה)להלן בהתאמה:  חיפה

 
( ובכפוף לתנאים המפורטים בו "הנספח"להסכם )להלן:  9ובהתאם למפורט בנספח   והואיל

  :עם  לקיים שיתוף פעולה חברהה נתמעוניי
המפתח /המיישם את מעסיק אשר"( התאגיד_________________ )להלן: "(1)

 "(.התאגיד מטעםהמפתח /המיישםמר/גב'_________________ מטעמה )להלן: "

 "(.המפתח/המיישם_____________________)להלן: " (2)

 לצורך אספקת השירותים נשוא ההסכם לאוניברסיטה;
 

קיבל על עצמו  שיתוף הפעולה בין החברה לבין המיישם/המפתח/התאגידובהסכם   והואיל
 התחייבויות שונות כלפי האוניברסיטה; מיישם/המפתח/התאגידה

 
 

 לפיכך ובהתאם לזאת המפעיל מצהיר ומתחייב כדלהלן:
 
 מיישם/המפתח/התאגידבזאת באופן מוחלט וללא כל תנאי לקיום כל התחייבויות ה הערבחברה ה .1

 כלפי האוניברסיטה.
 
בזאת כי עם דרישתה הראשונה של האוניברסיטה, ובלא שהאוניברסיטה תידרש  תמתחייב חברהה .2

להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתה בכל צורה שהיא, ומבלי שתחול על האוניברסיטה כל 
בדרישה כי יקיים את התחייבויותיו כלפי  המיישם/המפתח/התאגידובה לפנות תחילה אל ח

קיים ללא כל דיחוי את כל התחייבויות תו חברהמלא התהאוניברסיטה, כולן או מקצתן, 
 ידרש לכך על ידי האוניברסיטה.תכלפי האוניברסיטה, כפי ש מיישם/המפתח/התאגידה

 
כלפי  חברהיפר את התחייבויותיו ו/או איזה מהתחייבויות ה מיישם/המפתח/התאגידאם ה .3

באופן מוחלט ובלתי מותנה לשפות את  חברהבזאת ה תהאוניברסיטה, כולן או מקצתן, מתחייב
האוניברסיטה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות ו/או אבדן רווחים, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו 

לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוצאות משפטיות מלאות, שכ"ט  עקב הפרה כאמור, לרבות, ומבלי הל
פי דין ועל -עו"ד, מומחים ויועצים וזאת מבלי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה לקבלת כל תרופה על

 פי ההסכם.
 
הכלולות בכתב זה, כולן או מקצתן, דינן לכל דבר ועניין כדין התחייבויות  חברההתחייבויות ה .4

 בהסכם.  חברהה
 

להמציא ו/או  ה החברהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי כל הערבויות והביטחונות שהתחייב 
על פי ההסכם, ישמשו גם להבטחת התחייבויותיו  הלאוניברסיטה, להבטחת התחייבויותי ההמציא

 על פי כתב התחייבות זה. מיישם/המפתח/התאגידשל ה
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 חתימת וחותמת המציע:________________

 
 
 בתוקפו מיום חתימתו וללא הגבלת זמן.כתב התחייבות זה הינו בלתי חוזר ויעמוד  .5
 

 
 

 ולראיה באנו על החתום :
 

          _______________ 
 

 חברהה           
 

 _______________ ידי-על         
 

 שם והתפקיד                
 ידי ________________-על         

 
 שם והתפקיד                



 
 

 חתימת המציע:__________           86                                                              
 

 
 

 כתב ערבות
 
 

אנו החתומים מטה ערבים בזאת, ביחד ולחוד, באופן אישי ומוחלט וללא כל תנאי וסייג, לקיום כל התחייבויות 
 פי כתב התחייבות זה.-על מיישם/המפתח/התאגידה
 
 
 

_____________________  
 

  שם:__________________
  

  ת.ז.:__________________
 

 _____תאריך:___________
 

_____________________ 
 

 שם:__________________
 

 ת.ז.:__________________
 

 תאריך:________________

_____________________ 
 

 שם:__________________
 

 ת.ז.:__________________
 

 תאריך:________________
 

 


