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חתימת המציע___________:

אוניברסיטת חיפה
מכרז 56241/

אל______________ :

הזמנה להגשת הצעות למכרז 56241/
בנושא :אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי האוניברסיטה
אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות בהסכם לאספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי
אוניברסיטת חיפה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת  ₪ 052החל מיום  , 20.20.020.בבניין הרב-תכליתי ,חדר  ,020אגף משק
ומבנים באוניברסיטת חיפה ,אצל שוקי רפפורט ,טל' , 00.9008 -2. :בימים א'-ה' בין השעות.29:22-05:22 :
ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה ("מכרזים" בדף הבית) ,אך השתתפות במכרז
מחייבת קבלת חוברת המכרז.
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז :עד לא יאוחר מיום  5200701/בשעה  15:00לתיבת המכרזים בחדר  505אגף
משק מבנים בניין רב תכליתי0
האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בברכה,
נחמה ברמן
מנהלת מח' הרכש והפרסומים
אוניברסיטת חיפה
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חתימת המציע___________:

אוניברסיטת חיפה
מכרז 56241/
מסמך א'

כתב הוראות למגישי הצעות למכרז 56241/
.1

.2

הגדרות
"האוניברסיטה"

אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי ,הר-הכרמל ,חיפה.

"השירותים"

אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי האוניברסיטה.

"המכרז"

מכרז פומבי  06540.לביצוע השירותים כהגדרתם לעיל.

"הזוכה"

מי שהגיש הצעה למכרז והצעתו4תם נבחרה ע"י האוניברסיטה כזוכה במכרז.

"החגים"

ראש השנה תשע"ה אשר יחול בחודש ספטמבר  020.ופסח תשע"ה אשר יחול בחודש
אפריל . 0205

"תווי הקניה"

שטרות או כרטיסים מגנטיים שיסופקו לאוניברסיטה ע"י המציע הזוכה
כמפורט בנספח  0למסמך ב' למכרז ,ויחולקו על ידי האוניברסיטה לעובדיה כשי
לחגים.

"איזור חיפה"

העיר חיפה והיישובים הסובבים אותה ברדיוס של  02ק"מ ובכלל זה הקריות ,נשר
וטירת הכרמל.

לידיעת מגישי ההצעות
האמור להלן מובא להערכה ולהתרשמות בלבד ואין בו כדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהם מצד
האוניברסיטה ו4או עובדיה ו4או מי מטעמם ,והמציע מצהיר כי אין לו ולא תהיינה לו כל דרישה ו/או טענה
ו4או תביעה כלפי האוניברסיטה ביחס למידע בסעיף זה ו/או לאמור בהקשר זה במכרז זה על נספחיו.
א .באוניברסיטת חיפה מועסקים נכון להיום כ 0,822 -עובדים והאוניברסיטה מעוניינת להעניק להם
תווי קניה כשי לחגים.
ב .האוניברסיטה מעוניינת שלעובדיה תהא אפשרות לרכוש מגוון של שירותים ומוצרים ברחבי הארץ
(מוצרי מזון ,בית ,חשמל ,ביגוד וכיו"ב) ובפרט באיזור חיפה.
ג .הזוכה במכרז יספק לאוניברסיטה מעטפות שי ,עבור החגים ,אשר בכל מעטפה תווי קניה בערכים
הנקובים בנספח  0למסמך ב' למכרז .הזוכה יצרף לתוך המעטפות ברכות אישיות ,אותן ניתן יהיה
לקבל אצל מרכזת ההדרכה באגף משאבי אנוש באוניברסיטה .האוניברסיטה תהיה רשאית להזמין
מספר גדול יותר של מעטפות שי או להזמין תווי קניה בשווי הגבוה מהסכום לעיל ,ובמקרה זה
הזוכה יספקם באותם תנאים לרבות הערכים הנקובים המפורטים בהצעת המציע.
ד .הזוכה חייב בהתארגנות מהירה לביצוע השירותים באופן שהוא יהיה מוכן לאספקת השירותים עד
לתאריך  02.20.020.לקראת ראש השנה .020.
ה .התמורה הכוללת שהאוניברסיטה צפויה לשלם עבור תווי הקניה לראש השנה שנת תשע"ה הנה
 50.,202ש"ח (כולל מע"מ) ועבור תווי הקניה לפסח שנת תשע"ה הנה  5.0,66.ש"ח (כולל מע"מ)
(להלן" :התמורה הכוללת").
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חתימת המציע___________:

ו .המציעים נדרשים להציע במסגרת הצעתם את הערך הנקוב של תווי הקניה שיסופקו על ידם בראש
השנה תשע"ה ובפסח תשע"ה) במידה ויזכו במכרז ,כנגד התמורה הכוללת כאמור לעיל .מובהר כי
הערך הנקוב של תווי הקניה יהיה גבוה מסכום "התמורה הכוללת".
ז .לאוניברסיטה תהא שמורה האופציה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להרחיב את ההתקשרות עם
הזוכה גם לגבי ראש השנה ופסח תשע"ו וגם לגבי ראש השנה ופסח תשע"ז ,בתנאים המפורטים
בהסכם מסמך ג' .במידה ויוחלט על הפעלת האופציה כאמור (כולה או חלקה) ,האוניברסיטה תעביר
לספק הזוכה את כמויות העובדים המעודכנות וכן את סכום התמורה הכוללת המעודכן והספק
הזוכה יחוייב לספק לה את תווי הקניה באופן בו היחס בין הערך הנקוב שיינתן על ידי הספק לבין
התמורה הכוללת החדשה לכל עובד יהא זהה ליחס בין הערך הנקוב שהוצע על ידי הספק במכרז לבין
התמורה הכוללת שצוינה במכרז לכל עובד.
.3

מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:
א.

כתב הוראות למגיש הצעות למכרז.

ב.

הצעה למכרז ונספחיה:
( )0טבלאות תווי הקניה.
( )0טבלת סניפי רשתות מזון המכבדות את התווים הממוקמות באיזור חיפה.
( )8טבלת רשתות המכבדות את התווים (למעט רשתות מזון).

ג.
.4

הסכם ונספחיו.
תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

כתנאי לבחינת הצעתו על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:
א.

המציע מספק תווי קניה בהם ניתן לרכוש מוצרים שונים ומגוונים ברשתות וחנויות מסוגים
שונים (כגון -מזון ,ביגוד ,ריהוט ,צעצועים וקוסמטיקה)
המציע מספק תווי קניה בהם ניתן לרכוש מוצרים לפחות ב 5-ערים בארץ וביניהן -חיפה ,תל
אביב וירושלים.
הסכום הנקוב בתווי הקניה שיציע המציע יהיה אחיד לגבי כל הרשתות והחנויות המנויים בהם
ותווי הקנייה יהיו תקפים ב 022% -מערכם ,בכל הרשתות והחנויות כאמור.

ד.

המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל
הרישיונות הנדרשים על פי דין.

ה.

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.0906-

ב.
ג.

הדרישות דלעיל הינן דרישות סף ,ולא תובא לדיון הצעת מציע שאינה עומדת בכל הדרישות דלעיל
במלואן0

.5

מועד להגשת הצעות למכרז
א.

את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים באגף משק ומבנים באוניברסיטת
חיפה ,חדר  020בבניין הרב תכליתי ,לא יאוחר מיום  520070501/שעה  .15:00הצעה למכרז
שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון .ההצעה למכרז על כל נספחיה וצרופותיה ,תושם במעטפה
סגורה עליה ירשם מספר המכרז ונושא המכרז.
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חתימת המציע___________:

ב.

.6

לשאלות ובירורים ניתן לפנות עד לתאריך  05.20.020.ל -גב' נחמה מזן .פניות תעשנה בכתב
בלבד לפקס'  2.-000026.ו4או בדוא"ל  .nmezan@univ.haifa.ac.ilכל התשובות לשאלות
ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו לכל המשתתפים באמצעות דוא"ל .רק תשובות בכתב תחייבנה
לעניין הזמנה זו.
אופן הגשת ההצעות למכרז

ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים כדלקמן:
א.

ההצעה למכרז תיערך ,תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז (מסמך ב')
הכלול בין מסמכי המכרז ויצורפו אליו כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בו ,כאשר
הם ממולאים וחתומים על ידי המציע.

ב.

על המציע למלא בהצעתו את הערך הנקוב המוצע על ידו ליד כל סעיף בטבלאות בנספח 0
למסמך ב' בהתאם להוראות המפורטות בנספח  .0מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת
לכמויות ביצוע בפועל ,והכמויות המפורטות הן בגדר הערכה לצורכי חישוב ההצעה בלבד ולא
יבוצעו בפועל.

ג.

כל שינוי ו4או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם בגוף מסמכי
המכרז ובין אם במכתב לוואי ו4או בכל דרך אחרת  -תקנה זכות לאוניברסיטה להתעלם מכל
שינוי ,תוספת והסתייגות כאילו לא היו ,או לפסול ההצעה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ד.

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

ה.

הצעות לחלק מסעיפי כתב ההוראות ולהצעה (מסמכים א' ו-ב' על כל נספחיהם) לא תתקבלנה.
על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו של כתב הוראות זה וכן כל מסמך שנדרש בהתאם
לכתב הוראות זה .כמו כן ,על המציע לצרף להצעתו המסמכים הבאים:
()0

כתב הוראות חתום בידי המציע.

()0

הצעה בנוסח מסמך ב' למסמכי המכרז על כל נספחיה -מלאים ובכתב ברור וחתומים
בחתימת המציע.

()8

טבלת סניפי רשתות מזון המכבדות את התווים הממוקמות באיזור חיפה .בטבלה זו
יצויין מספר הסניפים הממוקמים באיזור חיפה בהם ניתן להשתמש בתווי הקניה
כאמור וכן יפורטו שמות הסניפים כאמור.

().

טבלת רשתות (למעט רשתות מזון) המכבדות את התווים.

()5

מציע שהוא תאגיד  -העתקים מאומתים על ידי עו"ד של מסמכי ההתאגדות ותעודת
הרישום של התאגיד; רשימת בעלי המניות של התאגיד ,מנהליו ומורשי החתימה שלו,
כשהיא מאושרת על ידי עו"ד או רו"ח.

()6

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות) תשל"ו –  0906ותקנות עסקאות גופים ציבוריים [אכיפת ניהול
חשבונות (אישורים)] שהותקנו על פיו.
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חתימת המציע___________:

.7

הזוכה במכרז
א.

בשלב הראשון ,תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז.

ב.

בשלב השני ,תיבחנה ההצעות לפי המשקלות הבאים:

הקריטריון
הערך הנקוב המוצע של סך תווי הקנייה
לראש השנה תשע"ה ולפסח תשע"ה
כמפורט בטבלה הראשונה בנספח  0להצעה
מסמך ב'
**המציע הכשר ששווי תווי הקניה לפסח
וראש השנה שיציע יהיה הגבוה ביותר יקבל
ציון מלא והמציעים האחרים באופן יחסי
אחריו.
איכות ההצעה – במסגרת קריטריון זה
יילקחו בחשבון :


כמות הרשתות המכבדות את התווים
(למעט רשתות מזון).



כמות חנויות המזון4סניפי רשתות
המזון המכבדות את תווי הקניה
המוצעים הממוקמות באזור חיפה
כהגדרתו לעיל.

.8

המשקל
92% -

02% -

ג.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לפסול הצעה של מציע ,לגביו היה לה,
במהלך  8השנים האחרונות ממועד הגשת ההצעות למכרז ,נסיון כושל ו4או נסיון רע ו4או חוסר
שביעות רצון מהותי מעבודתו ו4או הפרת הסכם ו4או מירמה וכיו"ב.

ד.

האוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשיר לזכיה (להלן" :הכשיר השני") .האוניברסיטה
תיהיה רשאית לפי שיקול דעתה להתקשר בהסכם עם הכשיר השני באם יתברר שהזוכה אינו
מסוגל ו4או איננו מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו4או ההסכם .אין באמור כדי לגרוע מזכותה של
האוניברסיטה לבטל את המכרז ו4או לפרסם מכרז חדש ואין בו כדי לפגוע בכל זכות או טענה
שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה.

ה.

הזוכה מתחייב לחתום על ההסכם מסמך ג' ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל של
הזכייה במכרז ולהמציאם לאוניברסיטה בתוך  0ימים לאחר שקיבל על כך הודעה
מהאוניברסיטה.
ניסיון ,המלצות ,אישורים בדבר ניהול חשבונות

על מגיש ההצעה לפרט בה פירטי ניסיונו ומקומות קודמים בהם מבצע4ביצע שירותים בהיקף דומה
ולצרף להצעתו המלצות ,תעודות ואישורים לגבי ניסיונו וכישוריו .האוניברסיטה תהיה רשאית ,לפי
שיקול דעתה ,לבדוק ההמלצות והתעודות כאמור ולדרוש ,במידת הצורך ,פרטים נוספים אותם יהיה על
מגיש ההצעה לספק מייד לכשיידרש לכך.
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חתימת המציע___________:
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תוקפה של ההצעה למכרז וביטולה
א.

תוקפה של ההצעה למכרז יהא  92יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

ב.

לא נסתיימו הליכי אישור המכרז תוך  92יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאי המציע
לבטל הצעתו בהודעה בכתב ובכפוף לאמור בס"ק ג' להלן.

ג.

בחלוף  92ימים כאמור וכל עוד לא נבחר זוכה במכרז ,רשאי המציע לשלוח הודעה בכתב למרכז
ועדת מכרזים באוניברסיטה לפיה תבוטל ההצעה בתאריך קבלת הודעת הביטול.

.11

ביטול המכרז
א .האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז
חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות ,או שלא יעמדו
בדרישות הסף ,או שלא יעמדו כדרישות האיכות ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים,
בעיות תקציב ,אי קבלת היתרים וכיוצא באלו.
ב .בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין ,מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את
המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או בלתי סביר מהאומדן
ו4או יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחירים ו4או פעלו בניסיון
ליצור הסדר כובל.
ג .האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז .הודעה על ביטול
המכרז תועבר למציעים למספר הפקס או לכתובת האימייל שנמסרו על ידם עם רכישה מסמכי
המכרז.

.11

שונות
א.

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז בכלל ,ובמסמך ג' למסמכי המכרז בפרט ,מופנית בזה
תשומת לב המציע לתנאים הרשומים מטה ,והמציע מסכים מראש כי:
תיקון טעות – האוניברסיטה תהא רשאית לתקן כל טעות חשבון שתתגלה בהצעה ולתקן
בהתאם את הסכום הכללי של ההצעה.
מיסים  -כל המסים הממשלתיים ותשלומי החובה יכללו במחירים המוצעים ,לרבות
מע"מ.

ב.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא
באופן ,בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה .האוניברסיטה תיהיה רשאית שלא להתייחס
להצעה בלתי סבירה ו4או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה ו4או להצעה שלא
צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו4או לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה
מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה ,תנאיה ,חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז,
שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

ג.

האוניברסיטה תיהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע ,כדי לקבל הבהרות או
כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

ד.

האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא .אין בעצם
פירסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו.

ה.

האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לשנות היקף השירותים נשוא מכרז זה .הזוכה4ים לא יהיו
זכאים לכל פיצוי עבור הקטנת היקף השירותים.

ו.

מובהר בזאת ,כי ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים במכרז הנן הצעות סופיות וכי האוניברסיטה
לא תנהל כל מו"מ עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם0
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חתימת המציע___________:

ז.

האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה4הצעות הזוכה4ות במכרז למשתתפים בתמורה
לעלות של  822ש"ח .מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק4ים ממנה יציין מראש ,עם
הגשת הצעתו למכרז ,מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי .המציע מסכים ומאשר,
כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה והמציע
מוותר על כל טענה ו4או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה.

ח.

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו4או הקשורים למכרז ו4או
להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.

ט.

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

__________________
שם מגיש ההצעה

____________________
כתובת

_________________
חתימה

_________________
תאריך

_________________
חותמת
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חתימת המציע___________:

מסמך ב'

אוניברסיטת חיפה
מכרז 56241/
בנושא :הסכם לאספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה

הצעה למכרז
לכבוד
אוניברסיטת חיפה
שדרות אבא חושי
חיפה
ג.א.נ,.
הנדון :הצעה למכרז מס'  56241/בנושא אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה
.0

אנו הח"מ
כתובת

שם

מס' זיהוי4מס' רישום של חברה ,שותפות או אגודה שיתופית

מס' עוסק מורשה

לאחר שקראנו ,בחרנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז (להלן:
"כתב ההוראות") ,את טופס הזמנת הרכש נשוא המכרז ולאחר שקיבלנו את כל ההסברים הדרושים
אותם ביקשנו מכם ,מציעים בזאת הצעתנו ,לביצוע השירותים כמוגדר בכתב ההוראות ,בתנאים
וכמפורט במסמכי המכרז.
.0

אנו מצהירים כי:
א.

כי הננו בעלי ידע ,כח האדם ,ניסיון ,מיומנות ,מומחיות ,כישורים ,חומרים ,ציוד ,והרשאה כדין
לבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה במיומנות ,בנאמנות ,מהימנות ובמומחיות תוך
שמירה על האינטרסים של האוניברסיטה.

ב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אנו מצהירים כי הננו עומדים בכל דרישות הסף המנויות בכתב
ההוראות.

ג.

אנו רשומים בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידנו את כל
הרישיונות הנדרשים על פי דין לביצוע ההתקשרות.

ד.

יש בידינו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.0906-

ו.

אנו מספקים תווי קניה בהם ניתן לרכוש מוצרים שונים ומגוונים ברשתות וחנויות מסוגים
שונים (כגון -מזון ,ביגוד ,ריהוט ,צעצועים וקוסמטיקה).

ז.

אנו מספקים תווי קניה בהם ניתן לרכוש מוצרים לפחות ב 5-ערים בארץ וביניהן -חיפה ,תל
אביב וירושלים.
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חתימת המציע___________:

ה.

אנו מצרפים להצעתנו רשימה של סניפי רשתות מזון המכבדות את התווים הממוקמות באיזור
חיפה .בטבלה זו מ צויין מספר הסניפים הממוקמים באיזור חיפה בהם ניתן להשתמש בתווי
הקניה כאמור וכן מפורטים שמות הסניפים כאמור .כמו כן אנו מצרפים להצעתנו רשימה של
רשתות (למעט רשתות מזון) המכבדות את התווים.

ו.

הסכום הנקוב בתווי הקניה נשוא הצעתנו הנו אחיד לגבי כל הרשתות והחנויות המנויים בהם
ותווי הקנייה תקפים ב 022% -מערכם ,בכל הרשתות והחנויות כאמור.

.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל אנו מאשרים כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ואת נוסח ההסכם מסמך
ג' ,על כל נספחיהם ואנו מאשרים כי ביכולתנו לעמוד בדרישות ובתנאים ,המפורטים בהם.

..

כל תנאי המכרז על היבטיו והשלכותיו נהירים לנו ומקובלים עלינו ,לרבות התמורה בגין השירותים ואופן
ותנאי תשלומה .ידוע לנו כי התמורה הכוללת שהאוניברסיטה תשלם עבור תווי הקניה המפורטים בנספח
 0להצעה זו הנה  50.,202ש"ח בגין ראש השנה תשע"ה ( )020.ו ₪ 5.0,66. -בגין פסח תשע"ה ()0205
(להלן" :התמורה הכוללת") .להוציא את התמורה האמורה ,לא תשולם לנו כל תמורה נוספת.

.5

הערך הנקוב הכולל של תווי הקניה שיסופקו על ידינו לאוניברסיטה כנגד תשלום התמורה הכוללת הינו
בסך ₪ ____________ :לראש השנה תשע"ה ( )020.ו ₪_______________ -לחג הפסח תשע"ה
(.)0205

.6

אנו מצהירים ,כי הערך הנקוב שהוצע על ידינו בתמורה לביצוע השירותים ,כמפורט בסעיף  5לעיל ,מביא
בחשבון את מכלול העלויות וההוצאות שיחולו על ביצוע השירותים (הישירות והעקיפות) וכן את מרכיב
הרווח ,וכוללת את מלוא התמורה לה נהיה זכאים עבור ביצוע השירותים בהתאם למסמכי המכרז,
ההסכם ונספחיהם.
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אנו מצהירים כי ידוע לנו שבמידה ונזכה במכרז לאוניברסיטה תהא שמורה האופציה בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ,להרחיב את ההתקשרות גם לגבי ראש השנה ופסח תשע"ו וגם לגבי ראש השנה ופסח
תשע"ז בתנאים זהים לתנאי התקשרות זו ,ובלבד שהודעה על כך ניתנה לספק  62ימים לפני ערב ראש
השנה בשנה המבוקשת .במידה ויוחלט על הפעלת האופציה כאמור ,האוניברסיטה תעביר לנו את כמויות
העובדים המעודכנות וכן את סכום התמורה הכוללת המעודכן ואנו מתחייבים לספק את תווי הקניה
באופן בו היחס בין הערך הנקוב שיינתן על ידנו לבין התמורה הכוללת החדשה לכל עובד יהא זהה ליחס
בין הערך הנקוב שהוצע על ידינו במכרז זה לבין התמורה הכוללת שמצוינת במכרז לכל עובד.
אנו מסכימים לניהול המכרז ,בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות ,ומתחייבים למלא
אחר כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו4או על משתתף במכרז שנבחר לזוכה במכרז.

.9

אנו מתחייבים לחתום על ההסכם בנוסח ובתנאים של ההסכם הכלול בין "מסמכי המכרז" ומצוין
כמסמך ג' ,לא יאוחר מתום שבוע לאחר קבלת הודעה מן האוניברסיטה.

.02

אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  92יום מהמועד
הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות.

.00

אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בכתב ההוראות
ובכלל זה את רשימת השירותים4המוצרים ורשימת רשתות המזון שניתן לרכוש באמצעות תווי הקניה
נשוא הצעתנו כנדרש בסע' (6ה)( ).(,)8למכרז.

.0

חתימת מגיש ההצעה
חותמת
תאריך
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חתימת המציע___________:

נספח 1
טבלאות תווי הקניה
הוראות למילוי הטבלאות
א .יש למלא עבור כל אחד מסוגי העובדים שבטבלאות להלן את הערך הנקוב של תווי הקניה שיינתנו
לאותו עובד כנגד התמורה הכוללת שתשלם האוניברסיטה לספק הזוכה בגין אותו עובד .כמו כן ,יש
להכפיל את הערך הנקוב בכמות העובדים בכל קבוצת עובדים ולסכם בתחתית הטבלאות את כל
המחירים המוצעים.
מובהר כי יחס ערך תו קניה שיסופק ע"י המציע ,לתמורה שתשלם האוניברסיטה בגין תו קניה ,צריך להיות זהה
ב.

עבור תו קניה לעובד בכל אחת מקבוצות העובדים .במידה וחישוב לפי יחס זהה מביא לכך שבקבוצת4קבוצות
עובדים מחיר תו קניה אינו עגול ,יעוגל ערך תו הקניה באותה קבוצה ,מעלה או מטה ,עיגול מינימאלי כך ששווי
תו הקניה לעובד יהיה כזה המתחלק ב( 5-כך שספרת יחידות השקלים תהא  5או .)2

ג.

מובהר כי יש למלא את הטבלאות בנספח זה בשלמותן .לא נכתב ערך נקוב לגבי אילו מן הפריטים
כאמור -הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה0
טבלת תווי הקניה לראש השנה תשע"ה ()020.

קבוצות עובדים

עובדים משרה מלאה+חל"ד

מס' עובדים

התמורה שתשולם
ע"י האוניברסיטה
בגין תווי קניה
לעובד אחד

התמורה שתשולם ע"י
האוניברסיטה בגין תווי
קניה לכל קבוצת
עובדים

702

₪ 2/0

₪ 000,700

ערך תווי
הקניה
בפועל
שיסופקו
על ידי
המציע
לעובד אחד

ערך תווי הקניה
בפועל לקבוצת
עובדים

קבועים –  100%משרה
–

עובדים

/0

₪ 12,//0

₪ /02

 72%משרה
–

עובדים

2/

₪ 1/,200

₪ 570

 20%משרה
עובדים חדשים שטרם נקלטו

15

₪ 570

₪ 0,5/0

ומשגיחים–

70

₪ 570

₪ 12,710

–  20%משרה
עובדים ארעיים
 20%משרה
גמלאים  +שארים – 20%

567

₪ 75,020

₪570

משרה
מתנדבים – 20%משרה

6

₪ 570

₪ 1,650

רזרבה

2

 2/0ש"ח

 5,700ש"ח

סה"כ

1,170

-

₪ 21/,000

-

התמורה הכוללת שתשולם על ידי האוניברסיטה בגין תווי הקניה לראש השנה תשע"ה ( )020.הנה( ₪50.,202 :להלן
– "התמורה הכוללת") כולל מע"מ על פי שיעורו בדין.
(כולל מע"מ).
ערך תווי הקניה המוצע בגין "התמורה הכוללת" הנו:
(מובהר כי ערך תווי הקניה בפועל של כל קבוצות העובדים ביחד – יהיה גבוה מסכום "התמורה הכוללת").
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חתימת המציע___________:

טבלת תווי הקניה לפסח תשע"ה ()0205
קבוצות עובדים

עובדים משרה מלאה+חל"ד

מס'
עובדים

התמורה שתשולם
ע"י האוניברסיטה
בגין תווי קניה
לעובד אחד

התמורה שתשולם
ע"י האוניברסיטה
בגין תווי קניה לכל
קבוצת עובדים

702

₪ 270

₪ /01,020

/0

₪ /50

₪ 50,2//

ערך תווי
הקניה בפועל
שיסופקו על
ידי המציע
לעובד אחד

ערך תווי הקניה
בפועל לקבוצת
עובדים

קבועים –  100%משרה
–

עובדים

 72%משרה
–

עובדים

2/

₪ 12,020

₪ 502

 20%משרה
עובדים חדשים שטרם נקלטו

15

₪ 0,/50

₪ 502

–  20%משרה
עובדים ארעיים

ומשגיחים–

70

₪ 50,002

₪ 502

 20%משרה
גמלאים  +שארים – 20%

567

₪ 76,022

₪ 502

משרה
מתנדבים – 20%משרה

6

₪ 502

₪ 1,710

רזרבה

2

₪ 270

₪ 5,020

סה"כ

1,170

-

₪ 2/5,66/

התמורה הכוללת שתשולם על ידי האוניברסיטה בגין תווי הקניה הנה( ₪₪ 5.0,66. :להלן – "התמורה הכוללת")
כולל מע"מ על פי שיעורו בדין.
(כולל מע"מ).
ערך תווי הקניה המוצע בגין "התמורה הכוללת" הנו:
(מובהר כי ערך תווי הקניה בפועל של כל קבוצות העובדים ביחד – יהיה גבוה מסכום "התמורה הכוללת").
** מוסכם כי "התמורה הכוללת" הינה סופית ,וכי לא תתווסף עליה כל תוספת מכל מין וסוג שהוא .כן מובהר
התמורה הכוללת מגלמת כל הוצאה ועלות ,ישירות או עקיפות ,באשר הן ,שיהיו למציע בקשר לאספקת תווי קניה
בחלוקה ובאופן המפורטים בהסכם.
** מוסכם כי מספר תווי הקניה ,ומספר העובדים המפורטים בנספח זה הינם בגדר הערכה בלבד ועשויים
להשתנות וכי התמורה לזוכה תבוצע בהתאם לתווי הקניה שיסופקו על ידו בפועל .האוניברסיטה תהא רשאית
להזמין רק חלק מתווי קניה בשווי נמוך מהערך הנקוב ,ובמקרה כזה הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת או
פיצוי כלשהו עבור הקטנת היקף ההזמנה ולא תהא לו כל טענה ו4או דרישה בעניין כמו כן רשאית האוניברסיטה
להזמין מספר גדול יותר של תווי קניה בשווי הגבוה מהערך הנקוב בנספח זה ,ובמקרה זה הזוכה מתחייב לספק
את תווי הקניה באותם תנאים כספיים ואחרים כאמור בהצעה מסמך ב' למכרז.
חתימת מגיש ההצעה
חותמת
תאריך
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חתימת המציע___________:

נספח 5
טבלת סניפי רשתות מזון המכבדות את התווים הממוקמות באזור חיפה
סודר

פירוט שמות רשתות המזון
שמכבדות את תווי הקנייה
המוצעים

מספר הסניפים הממוקמים
באיזור חיפה בהם ניתן
להשתמש בתווי הקניה

שמות הסניפים הממוקמים
באיזור חיפה בהם ניתן
להשתמש בתווי הקניה

0
0
8
.
5
6
0
0
9
02

חתימת מגיש ההצעה
חותמת
תאריך
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חתימת המציע___________:

נספח 0
טבלת רשתות המכבדות את התווים (למעט רשתות מזון)
סודר

פירוט רשתות המכבדות את התווים (למעט רשתות מזון)

0
0
8
.
5
6
0
0
9
02
00
00
08
0.
05
06
00
00
09
02
00
00
08
0.
05
06
00
00
09
82
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חתימת המציע___________:

מסמך ג'

אוניברסיטת חיפה
מכרז 56241/
הסכם

שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום________ לחודש_________ 501/
ב ין
אוניברסיטת חיפה
מוסד מוכר להשכלה גבוהה
משדרות אבא חושי ,חיפה
(להלן" :האוניברסיטה")

מצד אחד;

ל בין
__________________
__________________
(להלן" :הספק")

מצד שני;

הואיל והאוניברסיטה פנתה במכרז מס'  06540.לקבלת הצעות לאספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי
אוניברסיטת חיפה (להלן" :המכרז");
והואיל והספק הגיש הצעתו על פי תנאי המכרז וועדת המכרזים של האוניברסיטה קיבלה הצעתו בכפוף לתנאי
והוראות הסכם זה להלן;
והואיל וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן;

לפיכך ,הוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 01פרשנות
א.

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

ב.

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

ג.

מוסכם כי בכל סתירה ו4או אי התאמה בין נוסח הסכם זה לבין אחד מנספחיו ו4או מסמכי המכרז -
תגבורנה הוראות הסכם זה.

ד.

בהסכם זה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם:
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חתימת המציע___________:

05

"השירותים"

אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי האוניברסיטה.

"תווי הקניה"

שטרות או כרטיסים מגנטיים שיסופקו ע"י המציע כמפורט בנספח 0
להסכם זה ,ואשר יחולקו על ידי האוניברסיטה לעובדיה כשי לחגים.

"החגים"

ראש השנה תשע"ה אשר יחול בחודש ספטמבר  020.ופסח תשע"ה אשר יחול בחודש
אפריל . 0205

הצהרות הספק
א .הספק מצהיר כי הינו בעל הידע ,ניסיון ,מומחיות ,כשירות ,אמצעים ומיומנויות לביצוע יעיל של
השירותים על פי ההסכם.
ב .הספק מצהיר כי תווי הקניה שיספק לאוניברסיטה עומדים בכל הדרישות המופיעות בהסכם ונספחיו.
ג .הספק מצהיר כי תווי הקניה שיספק לאוניברסיטה עומדים בכל דרישות הדין ובכלל זה חוק הגנת
הצרכן ,התשמ"א.0900-
ד .הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל הזכויות הנחוצות לצורך אספקת תווי הקניה לאוניברסיטה.
ה .הספק מצהיר כי ידוע לו כי כל ההוצאות הכרוכות בביצוע חיובי הספק על פי הסכם זה יחולו על הספק
לבדו והספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בקשר למילוי חיוביו מעבר לתמורה האמורה במפורש בסעיף
 .להלן.
ו .הספק מצהיר כי ידוע לו כי מימושה של ההתקשרות שתתבצע על פי ההסכם כפופה למסירת הזמנה
לספק ע"י האוניברסיטה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ולהוראות הסכם זה.
ז .הספק מצהיר כי ידוע לו שכמות תווי הקניה אותה מבקשת האוניברסיטה לרכוש אינו ידוע בשלב זה
ותלוי בין היתר בצרכיה המשתנים של האוניברסיטה ,בתחלופת עובדים ובמגבלות התקציב הקיים .כמו
כן מצהיר הספק כי ידוע לו שהאוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין ממנו את הכמויות הנקובות
בטבלאות תווי הקניה נספח  0וכי הוא מוותר מראש על כל טענה בקשר לכך.
ח .הספק מצהיר כי ידוע לו שאין באמור בהסכם זה על נספחיו כדי למנוע מהאוניברסיטה להיזקק לביצוע
האספקה נשוא ההסכם מספקים אחרים או מכל גורם אחר.
ט .הספק מצהיר כי ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם זה.
י .סעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי ההסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

00

אופן ביצוע השירות
א .האספקה תבוצע על ידי הספק על פי הזמנה שתועבר אליו ע"י האוניברסיטה בה יפורט מספר העובדים
וסכום התמורה הכוללת .הזמנה תועבר לספק בהתאם לנהליה הפנימיים של האוניברסיטה ,כפי
שיעודכנו מעת לעת.
ב .הספק מתחייב לספק לאוניברסיטה את תווי הקניה נשוא ההזמנה עד לא יאוחר מ 0-ימים ממועד
משלוח ההזמנה או ממועד נדחה אחר שאישרה האוניברסיטה בכתב.
ג .סעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי ההסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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חתימת המציע___________:

0/

תקופת ההסכם
א .ההתקשרות נשוא הסכם זה הינה לראש השנה ופסח בשנת תשע"ה (.)0205 – 020.
ב .לאוניברסיטה שמורה האופציה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להרחיב את ההתקשרות גם לגבי ראש
השנה ופסח תשע"ו ( )0206 – 0205וגם לגבי ראש השנה ופסח תשע"ז ( )0200 – 0206בתנאים זהים לתנאי
התקשרות זו ,ובלבד שהודעה על כך ניתנה לספק  62ימים לפני ערב ראש השנה בשנה המבוקשת.
מימוש האופציה כאמור יכול להיעשות באופן חלקי או מלא לפי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברביטה.
ג .במידה ויוחלט על הפעלת האופציה כאמור ,כולה או חלקה ,יועברו לספק כמויות העובדים המעודכנות
וכן סכום התמורה הכוללת המעודכן והספק מתחייב לספק את תווי הקניה באופן בו היחס בין הערך
הנקוב לבין התמורה הכוללת החדשה לכל עובד יהא זהה ליחס בין הערך הנקוב המצוין בנספח  0להסכם
זה לבין התמורה הכוללת שצוינה במכרז לשנת תשע"ה ( )0205 -020.לכל עובד.
ד .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,האוניברסיטה תהא רשאית להפסיק את תקופת ההתקשרות בכל עת לפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהודעה של  0.יום מראש.

02

התמורה
א .תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ובהתאם לנתונים המנויים בנספחים _ להסכם
זה ,לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה יהיה הספק זכאי לתמורה כוללת על סך של
__________ש"ח (כולל מע"מ) בגין ראש השנה תשע"ה ( )020.ו ___________ -ש"ח (כולל מע"מ)
בגין פסח תשע"ה ( , )0205הכל על פי תווי הקניה שיספק בפועל (להלן" :התמורה הכוללת").
ב .הספק מתחייב כי הערך הנקוב הכולל של תווי הקניה שיסופקו על ידו לאוניברסיטה כנגד תשלום
התמורה הכוללת הינו בסך( ₪ ____________ :כולל מע"מ) לראש השנה תשע"ה ( )020.ו-
_______________( ₪כולל מע"מ) לפסח תשע"ה (.)0205
ג .במידה והנתונים לגבי מספר העובדים ו4או סכום התמורה הכוללת המנויים בנספח  0להסכם זה יעודכנו
במסגרת ההזמנה שתעביר האוניברסיטה לספק ,הספק מתחייב לספק את תווי הקניה המבוקשים באופן
בו היחס בין הערך הנקוב לבין התמורה הכוללת החדשה לכל עובד יהא זהה ליחס בין הערך הנקוב
המצוין בנספח  0להסכם זה לבין התמורה הכוללת שצוינה במכרז לשנת  020.לכל עובד.
ד .הספק מצהיר כי הערך הנקוב כמפורט לעיל מביא בחשבון את מכלול העלויות וההוצאות שיחולו על
ביצוע השירותים (הישירות והעקיפות) וכן את מרכיב הרווח ,וכוללת את מלוא התמורה לה יהיה זכאי
עבור ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.
ה .מוסכם במפורש כי סכום התמורה הכוללת הנקוב לעיל הינו סופי וכולל את כלל הוצאות הספק במימוש
ההסכם ,לרבות אספקת תווי הקניה ,מעטפות השי וכיו"ב וכן ,את הרווח אותו ימצא לנכון – בנוסף
לשכר העובדים עפ"י הוראות כל דין ובכלל זה :שכר יסוד ,חופשה ,ותק ,חגים ,נסיעות ,הבראה ,הפרשה
לפנסיה ,מחלה ,פיצויים ,ביטוח לאומי וכד'.
ו .הסכומים הנקובים לעיל כוללים מע"מ בהתאם לשיעורו בדין במועד הגשת ההצעה למכרז ובמקרה של
שינוי שיעור המע"מ יותאמו סכומים אלו לשיעור המע"מ שיהיה בתוקף במועד הוצאת החשבונית.
סכומים אלו לא יהיו נתונים להצמדה כלשהי.
ז .האוניברסיטה תשלם לספק בתנאי תשלום שוטף  62 +יום מתאריך בו הומצאה לאוניברסיטה חשבונית
מס כדין בגין תווי הקניה שהוזמנו.
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חתימת המציע___________:

06

הקשר המשפטי בין הספק ועובדיו לבין האוניברסיטה
א .מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי  -מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד -
מעביד בין האוניברסיטה לבין הספק ו4או העובדים ו4או המשמשים מטעם הספק בביצוע הסכם זה ,וכי
כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח ,לבקר ,להורות ו4או להדריך מי מעובדי הספק בקשר למתן השירותים
אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם ,ואין בה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין
האוניברסיטה לבין מי עובדי הספק.

07

אחריות
א .הספק יהיה אחראי לבדו לכל נזק ו4או הוצאה ו4או הפסד אשר ייגרמו לכל אדם ובכלל זה לספק,
לאוניברסיטה ו4או לעובדי האוניברסיטה בקשר עם ביצוע השירות על ידו ו4או על ידי מי מטעמו
לאוניברסיטה .אחריות זו תחול על מעשה או מחדל של הספק ו4או מי מטעמו.
ב .הספק מתחייב לשפות ולפצות את האוניברסיטה ,מיד לפי דרישתה הראשונה של האוניברסיטה ,בגין כל
נזק ו4או הוצאה ו4או הפסד שייגרמו לה ו4או למי מעובדיה ו4או כל צד ג' אחר ו4או נציגיה ואשר
האחריות לגביהם מוטלת  -בין על פי הסכם זה ובין על פי דין כלשהו  -על הספק ו4או מי מטעמו.

00

ביטול ההסכם
א .לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה מכל סיבה שהיא ,ולא תיקן את ההפרה תוך  0ימי
עבודה מקבלת התראה בכתב מאת האוניברסיטה ,האוניברסיטה רשאית להפסיק מיידית את
ההתקשרות עם הספק ,או כל חלק ממנה ,ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע
מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי דין.
ב .הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,האוניברסיטה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות או כל חלק
ממנה בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל זכות
האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי דין.
ג .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות האוניברסיטה לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין
ההפרה.

02

איסור הסבה לאחרים
א .הספק לא יהא רשאי להעביר ו4או להסב ו4או למכור ו4או לשעבד את חובותיו ו4או זכויותיו על פי הסכם
זה ,כולן או מקצתן ,לאחר ו4או לאחרים ,אלא אם קיבל הסכמתה בכתב ומראש של האוניברסיטה
לעשות כן.
ב .היה הספק חברה בע"מ או שותפות רשומה ,העברת מניות ו4או שינוי הרכב השותפים וחלקם בשותפות
יהווה הפרת הוראות ס"ק א' לעיל.

010

שמירת סודיות
א .הספק מתחייב ,כי הוא וכל מי מטעמו ישמרו בסוד ,וכי הם לא יעבירו בכל דרך שהיא ולא ימסרו,
יפרסמו ,יגלו ,יעתיקו או ישתמשו שלא בהקשר לקיום חובותיהם לפי הסכם זה וכן שלא יביאו לידיעת
כל אדם ,למעט האוניברסיטה ,ומי מטעמה וכן למעט עובדי הספק ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להם
לצורך ביצוע ההסכם ,כל ידיעה ,מידע או מסמך שהגיע אליהם במהלך פעולות הקשורות להסכם זה.
ב .האמור לעיל לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה ,או שנהיה נחלת הכלל,
לאחר מכן ,ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה על הסכם זה קרה הדבר שלא
באמצעות הספק או מי מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,במעשה או מחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה.
ג .סעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי ההסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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011

קניין רוחני
א .הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי יש בידיו את כל הזכויות ו/או ההרשאות ,ו/או הויתורים לגבי מכלול
זכויות הקניין הרוחני ,ובכלל זה ,זכויות יוצרים ,זכויות מבצעים ,זכויות משדרים ,סימני מסחר
רשומים ושאינם רשומים ,פטנטים ,סודות מסחריים ,זכויות מוסריות וכן כל זכות אחרת (להלן" :מכלול
הזכויות") אשר נדרשות על -פי דין ו/או על -פי הסכם ,על -מנת לקיים את התחייבויות הספק על -פי
הסכם זה.
ב .הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי אין בקיום התחייבויותיו על -פי הסכם זה ובהקניית הזכויות הנתונות
לאוניברסיטה על פי ההסכם כדי להפר כל הוראת דין ו/או התחייבות חוזית כלשהי ,ובכלל זה הפרה של
איזה ממכלול הזכויות ,הנתונות לצדדים שלישיים.
ג .הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי האוניברסיטה לא תהיה חשופה לכל תביעה ו/או דרישה ,מכל סוג
שהוא ,מצד שלישי כלשהו בכל הקשור למכלול הזכויות המוענקות לה על פי הסכם זה וכי במידה של
תביעה כנגד האוניברסיטה בעניינים אלו הוא ישפה אותה מיד עם דרישתה.

015

ויתורים
שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כויתור ,ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן ייעשה בכתב.

010

סמכות שיפוט
בתי המשפט המוסמכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובענה ו4או הליך משפטי
אחר בין הצדדים להסכם זה בכל עניין הקשור לו.

01/

הודעות
כל הודעה ו4או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה ,יימסרו ביד או יישלחו בדואר רשום
(כשדמי הדואר משולמים במלואם מראש) על פי מעני הצדדים הנקובים בראש הסכם זה (או כל מען אחר
אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב) ,ויראו כל הודעה או התראה כאמור כאילו נמסרו .כל הודעה אשר
תישלח ע"י צד להסכם זה למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  00שעות ממשלוחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל

_____________________
הספק

______________________
אוניברסיטת חיפה
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טבלאות תווי הקניה
(יצורפו הטבלאות המלאות של המציע הזוכה)
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