
 27.11.2022תאריך: 
 אוניברסיטת חיפה

 
 

 38/2022מכרז מס' 

מסמך  -  למתן שירותי ביקורת של דו"חות כספיים ושירותי חשבונאות ומיסוי נלווים לאוניברסיטת חיפה
 1תשובות לשאלות הבהרה מס' 

 
 להלן מענה לשאלת הבהרה נוספת שנתקבלה למכרז זה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.

 כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.מובהר 
על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה בחברה + 

 חותמת החברה(.
 

 הבהרות למסמכי המכרז:
 
 

 

 
 מס"ד

מס'  פרק
 סעיף

מס' 
 עמוד

 

 מענה השאלה פירוט
 

מסמך   .1
 א'

מורשי החתימה מטעמנו לא  6 8.3
יהיו נוכחים במועד ההגשה 

וגם שבוע לפני המועד, לאור 
האמור, נבקש כי יהיה ניתן 

לחתום בחתימות ממוחשבות 
ובמידת הצורך להשלים 

 חתימות מקוריות לבקשתכם

 אין שינוי בדרישת הסעיף.
על האוניברסיטה לקבל את כל 

חתומים בהתאם המסמכים 
להוראות הסעיף. נא 
 היערכותכם בהתאם.

מסמך   .2
 א'

נבקש כי לראיון יהיה ניתן  7 9.2
לצרף שותף נוסף במידת 

 הצורך

מקובל, ובלבד שכל המנויים  
 ינכחו. 9.2בסעיף 



מסמך   .3
 א'

ברינו נציין כי כיום בראשית ד 8 9.2
ת בארץ אוהאוניברסיט

משרדי  2מבוקרות על ידי  
בלבד )למעט  רואי חשבון

רייכמן ואריאל( אשר מטבע 
הדברים להם הניסיון 

המבוקש על מנת לקבל את 
מקסימום הניקוד ברכיבי 
האיכות. הדבר  יוצר מצב 

אבסורדי שכדי להיכנס לשוק 
האוניברסיטאות צריך להיות 

בעל ניסיון באוניברסיטה, 
אבל כיוון שזו הדרישה אין 
יכולות לשחקנים חדשים 

עדר הניסיון להיכנס לאור הי
באוניברסיטה הנובע 

מהריכוזיות שתוארה לעיל. 
כמו כן, על פניו בחלק 

מפרמטרי האיכות אין חובת 
ניסיון באוניברסיטה אלא 

מספיק ניסיון במוסד 
להשכלה גבוהה, אלא 
שהדרישה כי המוסד 

להשכלה גבוהה יהיה בעל 
אלפי  500מחזור של מעל 
ימת במוסד יש"ח אינה מתק

אוניברסיטאי ועל כן, שאינו 
גם בקריטריון זה הניסיון 

הדרוש הוא ניסיון 
באוניברסיטה. אשר על כן 

מבוקש לבצע את התיקונים 
ים באופן גורף בניקוד הבא

 האיכות:
 
ניסיון קריטריון במסגרת . 1

הסעיף מפלה   -המציע 
ומקנה יתרון ברור לבעלי 

ניסיון באוניברסיטאות, לאור 
שון האמור נבקש לתקן את ל

הסעיף כך שיהיה ניתן להציג 
במוסד ניסיון באוניברסיטה/ 
 5,000אקדמי שיש בו מעל 

 סטודנטים.
 
ניסיון קריטריון במסגרת . 2

ראש קריטריון , השותף
צוות יעוץ קריטריון הצוות ו

הבקשה לגבי קריטריון  .1
"ניסיון המציע" 

 נדחית.
ראו -מקובל חלקית .2

 התיקון להלן.
ראו -מקובל חלקית .3

 התיקון להלן.
 
 

לגבי קריטריון "ניסיון 
השותף", "ניסיון ראש 

הצוות" ו"ניסיון צוות 
ייעוץ המס" הניקוד 

 שיינתן יהיה כדלקמן:

 
מוסד להשכלה גבוהה  •

שמחזורו הכספי מעל 
מלש"ח או שיש  500

 2,000בו מעל 
 4יזכה ב -סטודנטים

נקודות בקריטריון 
 2"ניסיון השותף", ב

דות בקריטריון נקו
"ניסיון ראש הצוות" 

נקודות בקריטריון  3וב
 "צוות הייעוץ המוצע".

 
מלכ"ר )שאינו מוסד  •

להשכלה גבוהה( 
שמחזורו הכספי מעל 

 3יזכה ב -מלש"ח 500
נקודות בקריטריון 
"ניסיון השותף", 

בנקודה אחת 
בקריטריון "ניסיון ראש 

נקודות  2הצוות" וב
בקריטריון "צוות 

 ע".הייעוץ המוצ

 
מתוקן  9רצ"ב סעיף 

מעודכן  3+נספח ב'
המחליף את הנוסח הקודם 

 ובא במקומו.



הסעיף מפלה ומקנה  -  המס
יתרון ברור לבעלי ניסיון 

באוניברסיטאות, לאור האמור 
עיף נבקש לתקן את לשון הס

כך שניתן יהיה להציג ניסיון 
במוסד אקדמי בעל מחזור 

מוסד מיליון ש"ח /  500בעל 
 2,000אקדמי שיש בו מעל 

  סטודנטים.
 
כמו כן, בדומה לכך שבשל . 3

ניסיון בעירייה מתקבל ניקוד, 
מבוקש כי גם בעבור ניסיון 

בגופים ציבוריים יתקבל ניקוד 
אנו סבורים כי ניסיון  זהה.

בביקורת דוחות מקצועי 
כספיים של גופים ציבוריים 

אלו, שקול לניסיון מקצועי של 
הגופים הציבוריים הכלולים 

בתי חולים,  -באמות המידה 
קופות חולים ועיריות ויש 

מקום לכלול גם אותם 
 במסגרת דרישות הניסיון.

מסמך   .4
 א'

מה הרלוונטיות של הניסיון  8 9.2
בבתי חולים/קופ"ח/עיריות 

 לעומת מלכ"רים רגילים?

 ראו התייחסותנו לעיל. 

מסמך   .5
-א'

נספח 
 1א'

נבקש לדעת מהם מספר  12 4
 האישורים הנדרשים בשנה

 בודדות.עשרות 

מסמך   .6
-א'

נספח 
 1א'

נבקש לדעת מהם מספר  12 5
 האישורים הנדרשים בשנה

 עשרות. 

מסמך   .7
-א'

נספח 
 1א'

 .לא ניתן נבקש דוגמא לדו"ח כאמור 12 5.1

מסמך   .8
-א'

נספח 
 1א'

נבקש לדעת ממוצע שעות  12 כללי 
עבודה בשלוש השנים 

האחרונות המתחלק לעבודות 
שבוצעו בתוך הריטיינר וכן 

מס' שעות של עבודות 
 שבוצעו מחוץ לריטיינר

 .אין בידינו נתון זה 

מסמך   .9
-א'

מהי שנת הביקורת הראשונה  12  כללי 
 אליה מתייחס המכרז?

תשפ"ג )השנה שמסתיימת  
 .(2023בספטמבר 



נספח 
 1א'

מסמך   .10
-א'

נספח 
 1א'

נבקש לקבל את הדוחות  12  כללי 
הכספיים האחרונים 

 האוניברסיטההחתומים של 

הדוחות הנם פומביים 
ומפורסמים באתר המועצה 

 .להשכלה גבוהה

מסמך   .11
-א'

נספח 
 1א'

מהו היקף שעות הביקורת  12  כללי 
השנתי שהושקע ע"י רו"ח 

 בשנים האחרונות?

 .אין בידינו נתון זה

מסמך   .12
 ב'

נבקש להבהיר כי המונח  17 8
"מידע" לא יכלול מידע שהינו 

נחלת הכלל ו/או מידע 
הדרוש לגלותו על פי כל דין 

ו/או מידע הדרוש לגלותו 
לשם ביצוע השירותים ו/או 

מידע שהיה מצוי בחזקתו של 
המציע ו/או מי מטעמו קודם 
לגילוי ע"י האוניברסיטה ללא 
הפרת חובת שמירת סודיות 

למציע ע"י  ו/או מידע שנמסר
צד ג' שלמיטב ידיעת היועץ 

השירותים לא הפר חובת 
סודיות, וכן ידע מקצועי, 

-Knowרעיונות, טכניקות, 
how מתודולוגיות וכיו"ב ,

בתחום השירותים שאינם 
 ייחודיים לאוניברסיטה.

 1לסייגים המופיעים בסעיף  
יתווספו המילים:  4בנספח ג'

שנמסר לנותן  מידע( 4)"
י צד ג' שלמיטב השירותים ע"

ידיעת נותן השירותים לא הפר 
( ידע מקצועי 5; )חובת סודיות

ו/או  השירותים נותןשל 
או /ו רעיונותמתודולוגיה ו/או 

 עבודה שיטות ו/או טכניקות
 ייחודיים שאינם, כלליים

 ".לאוניברסיטה
לטופס ההצעה יחול  8סעיף 

בהתאם להוראות ההסכם 
 המצורף אליו. 4ונספח ג'

  

מסמך   .13
 -ג'

 ההסכם

. נבקש כי תינתן לנותן 1 28 3.3
ימים  7השירותים תקופה בת 

שעות( לשם  48)במקום 
 העמדת איש צוות מחליף.

. נבקש להבהיר כי 2
האוניברסיטה לא תתנגד 

למינוי איש הצוות המחליף 
ככל שהוא עומד בתנאי 

המכרז, אלא מטעמים 
 סבירים.

שעות"  48במקום " .1
 ימים". 7יבואו המילים "

נוסח הפסקה השנייה  .2
יתוקן באופן  3.3בסעיף 

הבא: "לאוניברסיטה 
שיקול דעת מלא ובלעדי 

אם לאשר את איש 
הצוות המחליף או אם 

לאו ואולם החלטה שלא 
לאשרו תתקבל מטעמים 

סבירים בלבד. אם 
תחליט שלא לאשרו, 

רשאית האוניברסיטה 
להפסיק את 

ההתקשרות אם נותן 
השירותים לאלתר, 

למרות כל האמור 
 בהסכם זה"



  

מסמך   .14
 -ג'

 ההסכם

נבקש כי בדומה לזכות  29 4.4
העומדת לחברה, יתווסף 

הסעיף הבא: "נותן 
השירותים יהיה רשאי להביא 
הסכם זה לידי סיום ע"י מתן 

יום מראש  30הודעה של 
ובכתב למזמין/עורך המכרז 

 במקרים הבאים:
. נותן השירותים יימצא 1

 עניינים;במצב של ניגוד 
. מקום בו הדין או הוראה 2

מקצועית כלשהי אוסרים על 
נותן השירותים להמשיך את 

 מתן השירות;
. אי תשלום שכר טרחה על 3

ידי המזמין/עורך המכרז, 
 במלואו ובמועדו".

  לא מקובל. 
  

מסמך   .15
 -ג'

 ההסכם

נבקש להבהיר כי המונח  31 9
"מידע" לא יכלול מידע שהינו 

נחלת הכלל ו/או מידע 
הדרוש לגלותו על פי כל דין 

ו/או מידע הדרוש לגלותו 
לשם ביצוע השירותים ו/או 

מידע שהיה מצוי בחזקתו של 
המציע ו/או מי מטעמו קודם 
לגילוי ע"י האוניברסיטה ללא 
הפרת חובת שמירת סודיות 

למציע ע"י  ו/או מידע שנמסר
צד ג' שלמיטב ידיעת היועץ 

השירותים לא הפר חובת 
סודיות, וכן ידע מקצועי, 

-Knowרעיונות, טכניקות, 
how מתודולוגיות וכיו"ב ,

בתחום השירותים שאינם 
 ייחודיים לאוניברסיטה.

קיימות החרגות בפסקה  
. 4לנספח ג' 1השנה בסעיף 

כמו כן, נא ראו המענה בסעיף 
 . 12לעיל בסעיף  12
 
  

מסמך   .16
 -ג'

 ההסכם

נבקש להבהיר כי תוצרי  31 11.1
השירותים לא יכללו גם ידע 

ומיומנויות של נותן 
השירותים, שפותחו על ידי  

נותן השירותים שלא 
במסגרת השירותים או 

שאינם ייחודיים עבור 
האוניברסיטה, לרבות ידע 

"כל תוצרי  11.1כתוב בסעיף 
השירותים אשר נוצרו או 

 אספקת לצורךנרכשו 
". זה הסכם פי על השירותים

  אין שינוי בנוסח הסעיף. 



 know howמקצועי, 
 ורעיונות.

מסמך   .17
 -ג'

 ההסכם

נא להוסיף בבקשה בסוף  31 11.3
הסעיף "למרות האמור, 

הספק יוכל לשמור העתק 
אחד מהמידע, ניירות עבודה 

ותוצרי שירותים לצורכי תיעוד 
 ובקרה והתגוננות משפטית".

על פי הנחיות של רו"ח מבקר 
 יש לשמור העתק מהמידע. 

 11.4יתווסף להסכם סעיף 
חדש בנוסח שלהלן: "על אף 

לעיל, נותן  11.3האמור בסעיף 
השירותים יהא רשאי לשמור 

העתקי מסמכים ככל שהדבר 
מתחייב ממנו עפ"י הוראות 

 הדין החלות עליו."  
 
  

מסמך   .18
 -ג'

 ההסכם

ה"חתימה  נבקש להוסיף כי 31 9.2
-על הצהרת הסודיות תוגבל ל

חודשים מתום  36
 ההתקשרות"

  מקובל.  לא

מסמך   .19
 -ג'

 ההסכם

נבקש לציין בסיפא כי הספק  31 9.1
רשאי לפרסם כי הוא נותן או 

נתן את השירותים 
 למזמין/עורך המכרז.

  מקובל. 
להסכם  9.1סעיף  בסיפת

יתווספו המילים: "למען הסר 
ספק, חובת הסודיות לא תחול 
על העובדה שנותן השירותים 
מבצע עבור האוניברסיטה את 

השירותים והוא רשאי להציג 
ו/או לגלות עובדה זו ללקוחות 

פוטנציאליים שלו, וזאת 
לצרכים שיווקיים בלבד ובכפוף 

לחובות המקצועיות החלות 
על הוראות  עליו ולהקפדה

 ההסכם. 
  

מסמך   .20
 -ג'

 ההסכם

נבקש להוסיף את הפסקה  31 11
 הבאה:

"המזמין/עורך המכרז הינו 
הבעלים הבלעדי במידע. 

למעט חומרים שהינם פיתוח 
עצמי של נותן השירותים וכן 
למעט חומר / ניירות עבודה 

הנדרשים לגיבוי העבודה 
שבוצעה על פי הכללים 

המקובלים לשמירת ניירות 
 עבודה".

 לעיל. 16ראו המענה בסעיף 
  



מסמך   .21
 -ג'

 ההסכם

נבקש לציין בסיפא כי: "לא  32 11.2
תהיה לנותן השירותים כל 

אחריות כלפי מקבל התוצרים 
שאינו המזמין/עורך המכרז. 

כמו כן, חל איסור על כל גורם 
שאינו המזמין/עורך המכרז 

להפיץ ו/או לשתף אדם אחר 
שהוכנו בתוכנם של התוצרים 

על ידי נותן השירותים, ללא 
אישור מפורש בכתב 

מהמזמין/עורך המכרז ונותן 
 השירותים."

 לא מקובל.

מסמך   .22
 -ג'

 ההסכם

נבקש למחוק את הדרישה  32 12
 לביטוח רכוש

 .אין מקום למחוק 
סעיף פטור קיים  ,עם זאת
)סע' רכוש ביטוח בנוגע ל
להסכם שמפנה  12.1.1

הכוונה  -13.4' בטעות לסע
 .12.4היתה לסע' 

לא ש הזוכה יהיה רשאיעל כן, 
בכפוף לחתימה על , להציג

 הפטור.נספח הביטוח וסעיף 

מסמך   .23
 -ג'

ההסכם 
נספח 

 2ג'

12 32-
33 

המציע חבר בפירמה 
גלובאלית וככזה מחויב 

בביטוח אחריות מקצועית 
מחברה זרה, לאור האמור, 

נבקש לאפשר הצגת ביטוח 
מקצועית על גבי אחריות 

מסמך אישור ביטוח של 
המבטח הזר כל הוא עוד כולל 

את עיקרי הביטוח 
 המבוקשים

שלאחר הזכיה הזוכה מקובל 
בו עביר אישור ביטוח מחו"ל י

אחריות צולבת  במקום ייכתב 
– cross liability    הכל ,
 התקיימות כל יתרכפוף לב

והכיסויים הנדרשים  הדרישות
יועצי  במכרז וכפוף לאישור

 הביטוח של האוניברסיטה.

  
 

  

מסמך   .24
 -ג'

 ההסכם

נבקש להאריך את תקופת  34 14.1
 14-הזמן לתיקון ההפרה ל

 ימים. 7ימים במקום 

ימים"  7מקובל. במקום " 
  ימים".  14ייכתב "

מסמך   .25
 -ג'

 ההסכם

נבקש להבהיר כי תינתן  34 14.2
לנותן השירותים הודעה בת 

 ימים מראש ובכתב טרם 7
ביטול ההסכם, וכי תינתן 

לנותן השירותים הזדמנות 
לתקן את הדרוש תיקון 

 במהלך תקופה זו.

עוסק  14.2לא מקובל. סע'  
 בהפרה יסודית. 

מסמך   .26
 -ג'

 ההסכם

נבקש להבהיר כי נותן  34 14.5
השירותים יהא זכאי לתמורה 

עד למועד סיום השירותים 
 בפועל.

תנאי התשלום מפורטים  
להסכם. נא ראו  5.5בסעיף 

 להסכם. 5.5תיקונים לסעיף 



מסמך   .27
 -ג'

 ההסכם

נבקש להבהיר כי נותן  34 15.1
השירותים יהיה רשאי לשמור 

אצלו העתקים בהתאם 
להוראות הדין ולצורך הגנה 

 על זכויותיו.

להסכם  15.1בסיפת סעיף 
יתווספו המילים: "האמור 

זה לא יחול על העתקי  בס"ק
מסמכים שעל נותן השירותים 
 לשמור על פי הוראות הדין."   

  
מסמך   .28

 -ג'
 ההסכם

8 30-
31 

. נבקש להבהיר כי אחריות 1
נותן השירותים תהיה לנזקים 
ישירים בלבד ונותן השירותים 

לא יישא באחריות לכל נזק 
עקיף, תוצאתי, מיוחד או 

עונשי שייגרם לאוניברסיטה 
לצד שלישי ו/או למי  ו/או

מטעמם, לרבות אובדן 
 הכנסה ואובדן רווח.

כמו כן, נותן השירותים לא  .2
יהיה אחראי לנזק שנגרם 
בנסיבות שאינן בשליטתו 

הסבירה ו/או כתוצאה 
מאירוע של כוח עליון ו/או 

כתוצאה ממעשה או מחדל 
של האוניברסיטה ו/או צד 

 שלישי ו/או מי מטעמם 
בכל  . נבקש לקבוע כי3

מקרה גובה האחריות של 
נותן השירותים יוגבל עד לסך 

התמורה השנתית שקיבל 
 בפועל בגין השירותים.

נבקש להבהיר כי בכל  .4
מקרה, גובה השיפוי יהיה 

בהתאם לקביעת בית משפט 
מוסמך בפסק דין שביצועו לא 

עוכב. האוניברסיטה ו/או מי 
מטעמה מתחייבים שלא 

להתפשר ו/או להגיע להסדר 
לשהו בהליך מבלי לקבל את כ

הסכמתו המפורשת של נותן 
השירותים לכך מראש 

 ובכתב.
. נבקש כי תימחק המילה 5

 .8.2"לפצות" בסעיף 

  
 לא מקובל. .1
להסכם  8.1סעיף  בסיפת .2

יתווספו המילים שלהלן: 
"מובהר כי נותן השירותים 

לא יישא באחריות לפי 
סעיף זה ביחס לנזקים 

שנגרמו כתוצאה ממעשה 
ו/או מחדל של 
 .האוניברסיטה

 לא מקובל. .3
יתווספו  8.2סעיף  בסיפת .4

המילים: "זכות השיפוי לפי 
סעיף זה תהא כפופה לכך 
שניתנה לנותן השירותים 

הזדמנות להתגונן בפני 
תביעה כאמור ולמתן פסק 

 דין חלוט."  
  לא מקובל.  .5

מסמך   .29
 2ב' 

נודה אם יהיה ניתן לקבל     
 WORDנספחים אלו בפורמט 

על מנת להקל על מילוי 
 הנתונים הנדרשים

 לא ניתן. 



מסמך   .30
 3ב' 

נודה אם יהיה ניתן לקבל     
 WORDנספחים אלו בפורמט 

על מנת להקל על מילוי 
 הנתונים הנדרשים

מעודכן  3נא ראו נספח ב' 
המחליף את הנוסח הישן ובא 

 במקומו.
-ו 2-3את הטבלאות בסעיפים 

בנספח ניתן למלא בפורמט  6
WORD  ולצרף לתצהיר כאשר

הן חתומות, ובלבד שהן 
תהיינה זהות לטבלאות 

ואין לבצע בהן  3שבנספח ב'
 שום שינוי.

מסמך   .31
 א'
 
 
 

 
8.1.1 

 
 
5 

  כללית הבהרה
לכתב  8.1.1בסיפת סעיף 

ההוראות יתווספו המילים: 
"מובהר כי המציע אינו רשאי 

 יותר גבוה במחיר לנקוב
 שהינו המקסימום ממחיר

"מ(. מע)כולל  ₪ 300,000
 יותר גבוהה מחיר הצעת

 שלעיל המקסימום ממחיר
   תיפסל".

 

מסמך   .32
 א'

בטבלה ייכתב "ריטיינר שנתי  הבהרה כללית 9 9.3
 "מ("מע כוללמוצע בש"ח )

 

טופס   .33
הצעת 

-המחיר 
נספח 

 1ב'

לא " המילים במקום 1בסעיף  הבהרה כללית  
"כולל מע"מ" ייכתב  כולל

  מע"מ".
 1בסיפת סעיף  .1

יתווספו המילים 
שלהלן: "מובהר כי 
המציע אינו רשאי 
להציע מחיר גבוה 

ממחיר המקסימום 
₪  300,000שהינו 

)כולל מע"מ(. עוד 
מובהר כי הצעת מחיר 

גבוהה יותר ממחיר 
המקסימום כאמור, 

תוביל  לפסילת 
 ההצעה." 

 
 חתימה שורת תתווסף .2

+  המציע וחותמת
 .החתימה תאריך

 



 מחיר הצעת טופס"ב רצ
 הנוסח את, המחליף תוקןמ

 .ובא במקומו הקודם
 ההצעה הגשת על להקפיד יש
     .בלבד המתוקן הנוסח על

מסמך   .34
 ג'

במקום  המילים "לא כולל  5.1 הבהרה כללית 29 5
מע"מ" יבואו המילים "כולל 

 מע"מ".
 

להסכם  יימחקו  5.3בסעיף  
 המילים "למעט מע"מ". 

להסכם יימחק  5.4סעיף 
ובמקומו ייכתב: "ככל שישונה 

שיעור המע"מ התמורה 
תתעדכן בהתאם לשיעור 

המע"מ כפי שיהיה בדין במועד 
 הוצאת החשבונית" . 

 
מסמך   .35

 -ג'
 ההסכם

להסכם יתוקן באופן  5.1סעיף  הבהרה כללית 29 5.1
 הבא:

בכפוף למילוי כל "
התחייבויותיו של נותן 

תנאי הסכם זה השירותים לפי 
על נספחיו, לשביעות רצונה 

המלא של האוניברסיטה, 
תשלם האוניברסיטה לנותן 
השירותים סכום שנתי בסך 
___________ ש"ח )כולל 

מע"מ(, בהתאם למחיר הנקוב 
בטופס הצעת המחיר המצ"ב 

להסכם זה )להלן:  1כנספח ג'
 "(. הריטיינר השנתי"

כל עבודה מיוחדת שתידרש 
ר כמפורט מחוץ לריטיינ

למפרט  8-9בסעיפים 
השירותים תחושב בהתאם 

למחיר לשעות עבודה שנקוב 
בגמר כל –במפרט השירותים

עבודה יגיש המשרד פירוט 
שעות עבודה שביצע בפועל 

 עלותלפי סוג העובד )להלן: "
 "(.שעות מחוץ לריטיינר

 עלות" ו"השנתי הריטיינר"
" ייקראו לריטיינר מחוץ שעות

 ".ורההתמלעיל ולהלן "



מסמך   .36
 -ג'

 ההסכם

להסכם יתוקן באופן  5.5סעיף  הבהרה כללית 29 5.5
 הבא:

 אופן תשלום התמורה:"

תשלום הריטיינר  5.5.1
השנתי לנותן 
השירותים ייעשה 
ארבע פעמים בשנה 

. בחלקים שווים
כנגד התשלום יבוצע 

קבלת חשבונית מס 
של כל  סיומוב כדין

ימים  30רבעון, ובתוך 
ממועד קבלת 

 .חשבונית

שעות עבודה עלות  5.5.2
מחוץ לריטיינר 

 8-9כמפורט בסעיפים 
למפרט השירותים 

 3המצורף כנספח ג'
להסכם זה, ככל 

בסיום תשולם שיהיו, 
ביצוע השירות, 
בהתאם לשעות 
העבודה שבוצעו 

במכפלת בפועל, 
התעריף הנקוב 
במפרט השירותים, 
בכפוף לקבלת אישור 
מראש ובכתב מאת 

לביצוע  האוניברסיטה
התשלום  השירות.

כנגד כאמור יבוצע 
קבלת חשבונית מס 

ימים  30כדיןובתוך 
ממועד קבלת 

 ".חשבונית

מסמך   .37
 -ג'

 ההסכם

להסכם יתווסף  17.1לסעיף  הבהרה כללית 34 17.1
 המשפט הבא: 

כמו כן, מובהר כי נותן  "
השירותים לא יחתים את 

האוניברסיטה על שום הסכם 
אחר מעבר להסכם זה במהלך 

תקופת ההתקשרות ובכל 
מקרה כל מסמך שעליו תידרש 

האוניברסיטה לחתום, אם 



תידרש, לא יסתור או יגבור על 
תנאי הסכם זה ובכל סתירה 
ו/או אי התאמה יגברו תנאי 

 "הסכם זה.

 
 אישור

 ינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.הר
 

 שם המציע: ______________________
 

 חתימה: ________________________
 


