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 וניברסיטת חיפהא
 

 38/2022 מס'מכרז 
 
 
 

 38/2022  'מסלמכרז  הזמנה להגשת הצעות
 

 
חות כספיים ושירותי "מתן שירותי ביקורת של דובנושא: 

 אוניברסיטת חיפהל חשבונאות ומיסוי נלווים
 

חות כספיים ושירותי "למתן שירותי ביקורת של דואוניברסיטת חיפה מזמינה בזאת להגיש הצעות 
 . ובנספחיו , הכל כמפורט במסמכי המכרזחשבונאות ומיסוי נלווים

 
. יש אתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(זמינה להורדה בחוברת המכרז 

 ולהגיש את ההצעה על גביה. להדפיס את חוברת המכרז
 

מהווה הסכמה הצעה המובהר כי אין לבצע שינויים/השמטות כלשהם במסמכים וכי עצם הגשת 
 . כפי שמפורסמים באתר מלאה לכל מסמכי המכרז ונספחיהם

 
 .12:00שעה עד ה 15.12.2022תאריך לא יאוחר ממועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 

 
בסמוך לכניסה ,2בבניין הראשי, קומה  הממוקמת 3מס' ההצעות לתיבת המכרזים יש להגיש את 

  .יחידת רכש ולוגיסטיקה, אגף כספים ובקרה, אוניברסיטת חיפה, 202לחדר 
 
 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהאת ההצעה המתחייבת לקבל  אוניברסיטת חיפה לא 

 
           

 טבלת ריכוז תאריכים
 

 
 
 
 
 

   
 

 בברכה,                             
 

 טלי ביסמוט כץ, עו"ד         
 מנהלת מחלקת מכרזים ונכסים  

 אוניברסיטת חיפה
 

 
 

 

 שעה תאריךיום ו נושא

  07.11.2022יום שני,  מועד פרסום מודעה 

 12:00עד השעה  16.11.2022יום רביעי,  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב 

 12:00ד השעה ע 15.12.2022יום חמישי,  מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז
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 מסמך א'
 אוניברסיטת חיפה

 38/2022 'סמכרז מ
 

 38/2022מס' כתב הוראות למגישי הצעות למכרז 
 הגדרות .1

 
 שדרות אבא חושי, הר הכרמל חיפה. אוניברסיטת חיפה, "האוניברסיטה"

 
ההסכם אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, לביצוע   "סכםהה"

' גכמסמך מצורף ההסכם ה נוסח, בנוסח ובתנאים כמפורט בהשירותים
 .המכרז למסמכי

 
 .חלקוכולו או  ,השירותיםמתן ע"י האוניברסיטה לנבחרה הצעתו מציע ש  "הזוכה"
 
 .השירותיםלמתן  38/2022 מס'מכרז   "המכרז"

 
 מי שהגיש הצעה למכרז.  "המציע"

 
השנתיים ועריכתם בהתאם לכללי  חות כספיים"דוהשירותי ביקורת של  "השירותים"

חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות החלות על האוניברסיטה לרבות 
שירותים חשבונאים נלווים לביקורת החיצונית )אישורים  ;כללי ות"ת

שירותי ביקורת ועריכת  ;ייעוץ מס מקומי, בינלאומי ומע"מ ;יוחדים(מ
הכל כמפורט  דו"ח התאמה למס וכן שירותים חשבונאיים נוספים,

 .1כנספח א'המצורף  במסמכי המכרז לרבות במפרט השירותים
 
 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 .צעות למכרזכתב הוראות למגיש ה - 'א מסמך .2.1

 מפרט השירותים; – 1נספח א'

 ונספחיו: טופס הצעה למכרז -ב'  מסמך .2.2

 הצעת המחיר; - 1'ב נספח
 ;4.2 - 4.5לצורך הוכחת תנאי הסף  תצהיר - 2נספח ב'
 פירוט אודות המציע לצורך ניקוד האיכות; - 3נספח ב'
  ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 4נספח ב'
 היר בדבר אי תיאום מכרז.תצ - 5נספח ב'

 נוסח ההסכם ונספחיו: -מסמך ג'  .2.3

 הצעת מחיר;- 1נספח ג'
 אישור קיום ביטוחים; - 2נספח ג'
 מפרט השירותים; - 3נספח ג'
 ;כתב התחייבות לשמירה על סודיות - 4נספח ג'
 הצהרה בדבר אי תלות והעדר ניגוד עניינים.  – 5נספח ג'

 המציעיםלידיעת  .3

 התחייבות או כדי להוות מצג ובלבד ואין בהמציעים התרשמות להערכה ול מובאהאמור להלן 
 לו תהיה ולא אין כי מצהירציע האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמ מצד יכלשה

בקשר  לאמור או/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה כל
 .נספחיו על זה במכרז אליו

את השירותים כהגדרתם ספק לה ישמשרד רו"ח וניברסיטה מעוניינת להתקשר עם הא .3.1
 .1'אנספח , הכל כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט השירותים המצורף כלעיל

על פי המפורט במסמכי המכרז  השירותיםאת  העניק לאוניברסיטההזוכה יידרש ל .3.2
 .וההסכם על נספחיו, ובהתאם להנחיות נציגי האוניברסיטה
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לרכוש והיא תהיה רשאית  ,השירותיםהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף מוב .3.3
נוספים/אחרים, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה  נותני שירותיםמ השירותיםאת 

 הבלעדי.

 17,000 -לומדים בה כו₪ ליארד ימ 1-כמנהלת מחזור כספי בסך של  האוניברסיטה .3.4
 .סטודנטים

 ,31.3.2028ניסתו לתוקף של ההסכם ותסתיים בתאריך תחל במועד כ תקופת ההתקשרות .3.5
עד  חודשים נוספים 60 -כאשר נתונה לאוניברסיטה אופציה להארכת ההתקשרות ב

 .   'ג כמסמך, הכל כמפורט בתנאי ההסכם המצורף למסמכי המכרז 31.3.2033לתאריך 

רסיטה כפוף מובהר כי על פי מסמכי היסוד של האוניברסיטה, מינוי רואה חשבון לאוניב .3.6
לאישור חבר הנאמנים של האוניברסיטה. בהתאם לכך, תנאי מתלה להתקשרות עם 

 אישור כאמור, הכל כמפורט בתנאי ההסכם )מסמך ג'(.קבלת הזוכה על פי מכרז זה הינו 

 עוד מובהר כי ההתקשרות עם הזוכה על פי מכרז זה, תהאמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .3.7
לאשרור חבר הנאמנים, הכל  משך כל תקופת ההתקשרותב שנהכל כפופה מידי  בנוסף

 .    )מסמך ג'(כמפורט בתנאי ההסכם 

 מתחייב המציע. היא באחריות המציע בלבד להשתתפות במכרז הכלכלית הכדאיות .3.8
 .זה בעניין תביעהאו /ו טענה כל על ומוותר עצמאיות בדיקות לערוך

 כללי מידע למציעים לספק נועדו והם בלבד הערכה לשם ניתנו לעיל המפורטים הנתונים .3.9
 . האוניברסיטה מטעם מצג יהוו לא כאמור הנתונים. בלבד

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

 התנאים המצטברים הבאים:כל על המציע, כתנאי לבחינת הצעתו, למלא אחר 

יש בידו  ,פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן-בכל מרשם המתנהל על רשוםהמציע  .4.1
 .פי דין-ת הנדרשים עלכל הרישיונו

שותפים שהינם  רואי חשבון 50לפחות , צוות של במועד האחרון להגשת ההצעות ,למציע .4.2
 .שכירים או

ביקורת,  וי )לרבות מיסוי בינ"ל(, המחלקות הבאות: מיס כלהמציע מפעיל במשרדו את  .4.3
 .צוות עיבוד נתונים ממערכות מידע ממוחשבותו

 .חשבון המציע חבר ברשת בינלאומית לראיית .4.4

מתן ב, ברציפות החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 36 -ב ניסיון למציע  .4.5
 ידי על המתוקצבחות כספיים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל "ביקורת דושירותי 
 2,000אשר לומדים בו לפחות גבוהה ו להשכלה במועצה( ת"ות) ולתקצוב לתכנון הוועדה

כלה גבוהה מופיעה באתר המועצה להשכלה רשימת המוסדות להש. סטודנטים
 . / http://che.org.ilגבוהה

כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ספרים מנהל המציע .4.6
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

הדרישות דלעיל הן דרישות סף, ולא תובא לדיון הצעת מציע שאינה עומדת בכל הדרישות 
 .הנ"ל במלואן

 תסודיו .5

ולמידע שיגיע לידיעתו עקב  יםעל הזוכה תחול חובת סודיות בכל הנוגע למתן השירות .5.1
המצורפת , הכל כמפורט בהתחייבות לשמירה על סודיות יםאו במהלך מתן השירותו/

 חלק בלתי נפרד מן ההסכם.  הווהתוה, ישתיחתם על ידו לאחר הזכי 4כנספח ג'

 ת כאמור ויוודא כי יקיימו התחייבות זו. הזוכה ידאג ליידע את עובדיו בדבר התחייבו .5.2

 עדכונים שוטפים והבהרות .6

עדכונים שוטפים אודות המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של  .6.1
באחריות  "(.אתר המכרזים)להלן: " https://tender.haifa.ac.ilהאוניברסיטה, בכתובת 

יע לבדוק את אתר האינטרנט הנ"ל ולעקוב אחר פרסומים אלו ובהתאם, להגיש כל מצ
עדכון מסמכי בדבר אי קבלת הודעה  בקשר עםטה תדחה כל טענה יאת הצעתו. האוניברס

המכרז, או כל הודעה אחרת אשר התפרסמה, לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות, 
 בעניין זה. והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה

https://tender.haifa.ac.il/
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דואר אלקטרוני לכתובת:  באמצעותשאלות ובירורים בנוגע למכרז יש לשלוח  .6.2
 @univ.haifa.ac.ilmichrazim 12:00בשעה  - _11.202261., 'ד ליום וזאת, עד. 

 , במבנה שלהלן:בלבד Wordבקובץ הפונים נדרשים לערוך שאלותיהם בטבלה מסודרת  .6.3

 פרק מס"ד
מס' 
 סעיף

מס' 
 פירוט השאלה עמוד

ס' סידורי מ
 של השאלה

שם הפרק 
 הנספח /

מס' הסעיף 
 בפרק / נספח

מס' העמוד 
בחוברת 

 המכרז

פירוט השאלה 
בלשון בהירה 

 בשפה העברית

  .האוניברסיטה רשאית להתעלם מפניות שיועברו בניגוד להוראות סעיף זה

לאים בפנייתו בכתב בדוא"ל, הפונה יציין את שם המכרז ומספרו וכן, יציין את פרטיו המ .6.4
 של הפונה, לרבות שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. 

 באחריות הפונה לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לכתובת הדוא"ל הנ"ל. .6.5

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  .6.6
אלות שהוגשו, עליהן מהשאלות ו/או לענות על שאלה ספציפית באופן חלקי. תשובות לש

 האוניברסיטה מצאה לנכון להשיב, יפורסמו באתר המכרזים בכתובת הנ"ל.

פרסום התשובות באתר המכרזים ייחשב כמסירה למציעים, והם יהיו מנועים מלהעלות  .6.7
 כל טענה או דרישה בדבר אי קבלת תשובות לשאלות.

פרד ממסמכי המכרז, התשובות וההבהרות שיפורסמו באתר המכרזים, יהוו חלק בלתי נ .6.8
 .והמציעים יידרשו לצרפם להצעתם כשהם חתומים

פה כדי לחייב את -אין בכוחו של פרט כלשהו, נתון או הבהרה, שיימסרו בעל .6.9
האוניברסיטה או כדי לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים בכתב, אשר פורסמו 

יעים, יחייבו לעניין מכרז ידי האוניברסיטה באתר האינטרנט ו/או שנמסרו בכתב למצ-על
 זה.

האוניברסיטה רשאית לשנות את נוסח המכרז, לרבות נספחיו, ובמקרה זה הנוסח החדש  .6.10
הוא זה שיחייב. אין באמור לעיל, כדי לחייב את האוניברסיטה להסכים להסתייגויות 
כלשהן אשר נכללו בשאלותיהם ו/או בהצעותיהם של המציעים ו/או להסכים לביצוע 

 .לשהו במכרזשינוי כ

 להגשת הצעות למכרזאחרון מועד  .7

בבניין הראשי, קומה  הממוקמת 3מס' המכרזים תיבת יש להפקיד בלמכרז את ההצעה  .7.1
יחידת רכש ולוגיסטיקה, אגף כספים ובקרה, אוניברסיטת  ,202בסמוך לכניסה לחדר , 2

תוגש הצעה למכרז ש. 12:00עד השעה  .202215.12, ה'לא יאוחר מיום  וזאת, ,החיפ
 .לא תובא לדיון, והיא תוחזר למציע מבלי שתיפתח -לאחר מועד זה 

על המציעים לקחת בחשבון עיכובים שייגרמו כתוצאה מבידוק בטחוני בכניסה לשטח 
  האוניברסיטה ו/או מציאת חנייה.

 
הצעות כמו כן, על המציעים להקפיד שההצעה תוגש לתיבת המכרזים הנכונה. מובהר כי 

כל  מעצמהתיבת המכרזים הייעודית לא תיבדקנה והאוניברסיטה מסירה שלא תוגשנה ל
 .אחריות בעניין זה

על דרישות המכרז לא יענה שירות שליחויות כלשהו,  באמצעותמשלוח ההצעה בדואר או  .7.2
 .לעיל במועד כאמור 7.1 עיףבמקום המתואר בס תופקדאם ההצעה לא 

 אופן הגשת ההצעות למכרז .8

 שתי מעטפות נפרדות, כדלקמן:במעטפה סגורה שתכלול למכרז  להגיש הצעתוהמציע  על .8.1

למתן  38/2022"הצעת המחיר למכרז מס'  - 1מעטפה מס' במעטפה שתסומן  .8.1.1
יוגש  -" חות כספיים ושירותי חשבונאות ומיסוי נלווים"שירותי ביקורת של דו

. , כאשר הוא חתום על ידי המציעבעותק אחד (1)נספח ב' טופס הצעת המחיר בלבד
 .  1נספח ב' -המחיר המוצע בטופס הצעת המחיר המציע חייב להגיש ולמלא את 
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למתן שירותי  38/2022"הצעה למכרז מס'  - 2מעטפה מס' במעטפה שתסומן  .8.1.2
יוגשו כל יתר  -"   חות כספיים ושירותי חשבונאות ומיסוי נלווים"ביקורת של דו

אמור יוגש בתוך כש) 1המסמכים הנדרשים ללא טופס הצעת המחיר נספח ב'
 .בעותק אחדכל זאת,  -( 1מעטפה מס' 

ההצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז המצורף  .8.2
כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בו, ובכלל זה  ההצעה ויצורפו אל ,כמסמך ב'

 . הם מלאים וחתומים על ידי המציע כאשרמסמכי ההבהרות,  

כשהוא מלא, חתום  מסמך ב'כ המצורף לצרף להצעתו את מסמך ההצעה ציעעל המ
 כנדרש ומאומת על ידי עו"ד. 

ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות על  כל עמוד ועמודמובהר כי יש לחתום על  .8.3
באמצעות חותמת ובראשי תיבות. כמו כן, יש לחתום  -קובץ התשובות לשאלות ההבהרה 

  ימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.באמצעות חותמת וחת

מובהר כי עצם הגשת הצעה מהווה הסכמה מלאה לכל מסמכי המכרז ונספחיהם ולא 
תישמע כל טענה של המציע בעניין זה והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו, כל עוד 

 -מכל סיבה שהיא  -היא מוגדרת כתקפה על פי מסמכי המכרז. חזר המציע מהצעתו 
 .לאוניברסיטה כל הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין יעמדו

מס' יצוין צעה למכרז, על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה המיוחדת לכך, עליה הה .8.4
 המכרז ונושא המכרז.

, כשהם מודפסים או על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז .8.5
אשר על  ,על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים לה ולחתום כדיןבכתב יד ברור, 

 .מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

שיונות ואישורים לרבות האישורים יעל ההצעה לכלול, בין היתר, פרטים לגבי המציע, ר .8.6
 והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף. 

ד ועמוד של כל מסמכי המכרז על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו בכל עמו .8.7
 ההבהרות וכן כל מסמך אחר שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה. וההסכם לרבות מסמכי

את חברי הצוות מטעמו, שירכזו את  הצעתו כאמורע במסגרת בנוסף, על המציע להצי .8.8
 :, כמפורט להלן, במקרה של זכייה, וזאת באופן קבוע ושוטףבמשרדותיק האוניברסיטה 

בתחום ביקורת  האוניברסיטה מטעם המציע שינהל מטעמו את תיקפרטי השותף  .8.8.1
 "(.השותףדוחות כספיים )להלן: "

בתיק מטעמו ראש הצוות מטעם המציע שיטפל פרטי מנהל הביקורת/ .8.8.2
 .("ראש הצוות")להלן:  בתחום של ביקורת דוחות כספייםהאוניברסיטה 

צוות ייעוץ : "פרטי הצוות מטעם המציע שיטפל בתיק בתחום ייעוץ מס )להלן .8.8.3
 "(. מס

כשהוא מלא, חתום ומאומת על  3'ב נספחלצורך ניקוד האיכות יצרף המציע להצעתו את 
יפורט ניסיונו של המציע, ניסיון השותף וראש הצוות מטעמו  זה ידי עו"ד. במסגרת נספח

קורות חיים  להצעתו יצרףכמו כן, המציע  וכן ניסיון צוות ייעוץ המס של המציע.
 .פירוט בדבר ניסיונו של צוות ייעוץ המס וכןשל השותף וראש הצוות  מקצועיים

להלן,  10.2' של בדיקת ההצעות, כמפורט בסעיף איובהר, כי הצגת המצגת במסגרת שלב 
  .השותף, ראש הצוות המוצע וראש צוות ייעוץ המסתתבצע על ידי 

 - הגרת טופס ההצעעוד מובהר כי במקרה של זכייה, כל הגורמים הנ"ל, אשר יוצגו במס
ת והם שיעניקו את השירותים לאוניברסיטה מטעם הזוכה בהתאם להוראמסמך ב', 

חלק בפגישות  וכן, לקחתזמינים לפניות נציגי האוניברסיטה, יידרשו להיות ההסכם ו
 .מכרז על נספחיוהכמפורט במסמכי הכל באוניברסיטה, 
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 :בנוסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .8.9

 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  ס"דמ

המציע יצהיר במסגרת  -לעיל  4.1לצורך הוכחת תנאי סף סעיף   4.1  .1
רשום בכל מרשם המתנהל על  )מסמך ההצעה( כי הוא מסמך ב'

יש בידו כל כי  ,פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן
 . הרישיונות הנדרשים על פי דין

העתק נאמן למקור של  יצרף להצעתו -מציע שהוא תאגיד 
 מסמכי ההתאגדות ותדפיס עדכני מרשם החברות.

ע המצייצרף לעיל  4.5 - 4.2 פיםלצורך הוכחת תנאי סף סעי 4.5-4.2  .2
כשהוא מלא, חתום ומאומת  2נספח ב'להצעתו את התצהיר 

 ע"י עו"ד.

התצהיר  במסגרת לצורך ניקוד האיכות, יידרש המציע למלא    .3
בהתאם  דע הדרוש לצורך ניקוד הצעתוכל המיאת  3נספח ב'

התצהיר ימולא, ייחתם ויאומת ע"י . 9.2לקריטריונים בסעיף 
  עו"ד.

של אנשי הצוות  םהקורות חיי המציע יצרף להצעתו את   .4
 המוצעים על ידו במסגרת טופס ההצעה מסמך ב' וכן יצרף 

 .פירוט בדבר ניסיונו של צוות ייעוץ המס

המציע יצרף להצעתו  - לעיל 4.6סף סעיף לצורך הוכחת תנאי  4.6  .5
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות 

יצרף להצעתו תצהיר חתום וכן  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו
 .4ב'נספח על גבי  זהומאומת לפי חוק 

אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או  כמו כן, המציע יצרף
מנהל כחוק וכי הוא  עוסק מורשהינו מרו"ח המעיד כי המציע ה
, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות פנקסי חשבונות ורשומות

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

 5ב'כנספח תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז בנוסח המצורף    .6
 .לטופס ההצעה

ב לחוק 2כל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף כ   .7
, יצרף המציע להצעתו אישור 1992-חובת המכרזים, תשנ"ב

 רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף הנ"ל.

 לבחירת הזוכה קריטריונים  .9

 תחילה תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז. .9.1

 :הבאיםלשלבים בהתאם  תיבחנה במכרז שהוגדרו הסף בתנאי שתעמודנה ההצעות

 בחינה איכותית  - %50  -שלב א' .9.2

. ראיוןמציעים שיעמדו בתנאי הסף יקבלו על כך הודעה ויוזמנו להגיע לאוניברסיטה ל
מובהר, כי האוניברסיטה תהא רשאית לפסול מציע שלא יגיע לראיון, בהתאם לשיקול 

 דעתה הבלעדי.

 ות + ראש צוות ייעוץ המס. : השותף + ראש הצונדרשת נוכחות הגורמים הבאיםבראיון 

 תייחסות כדלקמן:השתכלול  להציג מצגתהראיון המציעים יידרשו  הלךבמ

 .וניסיונו השותףהצגת  .1

 .בניהול וריכוז עבודה של צוות עובדיםוניסיונו, בין היתר  ראש הצוותהצגת  .2
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ונסיונה בתחום של ייעוץ מס. כמו כן, הצגת  מחלקת המיסים של המציעהצגת  .3
  .ולקוחותיההמחלקה  חויותמגוון התמ

 ניסיונו בפרט בכל הנוגע למוסדות ציבור ומלכ"רים.וצוות ייעוץ המס הצגת  .4

 במסגרת שלב זה, תיבדקנה ההצעות בהתאם לקריטריונים הבאים:

 

 משקל אופן הבדיקה אמת המידה
ביקורת מתן שירותי ניסיון המציע ב

ועריכת דו"חות כספיים 
ך באוניברסיטה אחת לפחות במהל

 .החודשים האחרונים 36
הנה אחד מהגופים  "אוניברסיטה"

המפורטים באתר המועצה להשכלה 
גבוהה בלשונית "אוניברסיטאות" 
בקישור להלן: 

https://che.org.il/institutions/ 

יקבל את מירב ניסיון כאמור  בעלמציע 
ניסיון כאמור לא הניקוד ומציע ללא 

 יזכה לניקוד כלל. 
 

4 

התרשמות מניסיון השותף מטעם 
המציע שינהל מטעמו את התיק 

 בתחום של ביקורת דוחות כספיים
 
 

ביקורת מתן שירותי ניסיון השותף ב .1
חות כספיים של אחד או "ועריכת דו

שמחזורם  מהגופים שלהלןיותר 
 מלש"ח: 500הכספי מעל 

 'נק 4 -מוסד להשכלה גבוהה
 נק' 2 - קופת חולים בית חולים/

 נק' 1- עירייה
זה יינתן ניקוד מצטבר של עד  יףלסע

 סה"כ.  'נק 8

התרשמות כללית מהשותף וניסיונו  .2
 .'נק 8 –

16 

התרשמות האוניברסיטה מניסיון 
ראש הצוות מטעם המציע שיטפל 
בתיק בתחום של ביקורת דוחות 

 כספיים 

מתן שירותי ניסיון ראש הצוות ב .1
קורת ועריכת דוחות כספיים של בי

 מהגופים שלהלןאחד או יותר 
 מלש"ח: 500שמחזורם הכספי מעל 
  נק' 2 - מוסד להשכלה גבוהה

 1 - עירייה קופת חולים/ בית חולים/
 נק'

זה יינתן ניקוד מצטבר של עד  יףלסע
 'נק 4לסה"כ 

ניסיון ראש הצוות בהשגת אישורים  .2
 - הנדרשים למוסד להשכלה גבוהה

 נק'. 0 -נק', אין ניסיון 2 -ניסיוןיש 

ניסיון ראש הצוות בביקורת  .3
נק', אין  3 -יש ניסיון -ממוחשבת

 נק'. 0 -ניסיון

התרשמות כללית מראש הצוות,  .4
בכלל זאת התרשמות מניסיון ראש 
הצוות בניהול וריכוז עבודה של צוות 

 .'נק 5 –עובדים 

14 

התרשמות האוניברסיטה מניסיון 
ל המציע בתחום מחלקת המיסים ש

 של ייעוץ מס

התרשמות ממגוון התמחויות  .1
 'נק 3 –המחלקה 

 2 –התרשמות מלקוחות המחלקה  .2
 'נק

16 

https://che.org.il/institutions/
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 משקל אופן הבדיקה אמת המידה
התרשמות האוניברסיטה מניסיון 
צוות ייעוץ המס של המציע בתחום 

 של ייעוץ מס 

ניסיון צוות הייעוץ בתחום המיסוי  .1
לאחד או יותר  במתן שירותי ייעוץ

כספי שמחזורם ה מהגופים להלן
 מלש"ח: 500מעל 

 נק'  3 - מוסד להשכלה גבוהה
 נק' 2 - בית חולים/קופת חולים

 נק' 1 -  עירייה

זה יינתן ניקוד מצטבר של עד  יףלסע
 .'נק 7לסה"כ 

מהצוות   התרשמות כללית .2
 .'נק 4 –ומנסיונו

 50 סה"כ

 מציע בבחינה האיכותית בהתאם למשקל האוניברסיטה תשקלל את הציון שקיבל כל
  הקבוע לכל קריטריון.

מהציון המקסימלי לשלב  75%-מציעים שהצעתם קיבלה בשלב א' ציון איכות נמוך מ
 2-זה )להלן: "ציון הסף"(, לא יעברו לשלב ב' והצעתם תיפסל. ככל שתהיינה פחות מ

 . 70%או יותר,  ציון הסף יתעדכן ויעמוד על  75%הצעות שתקבלנה 

 הבחינה המסחרית 0%5 -' ב שלב .9.3

בשלב זה תיפתחנה מעטפות הצעות המחיר של המציעים שהצעותיהם עמדו בציון הסף 
שנקבע בשלב הבחינה האיכותית. הצעות המחיר של יתר המציעים לא תיפתחנה ותושבנה 

 למציעים.

 קריטריונים הבאים:, תיבדקנה הצעות המחיר בהתאם לבמסגרת הבחינה המסחרית

ניקוד  אופן הניקוד הקריטריון
 לימקסימא

ריטיינר שנתי מוצע 
בש"ח )לא כולל 

 מע"מ(.

המציע שיציע את הריטיינר השנתי הנמוך 
ביותר יזכה למירב הניקוד ויתר המציעים 

 ינוקדו ביחס אליו.

50 

 אופן השוואת ההצעות והציון הסופי .9.4

הקבוע לכל שלב, בהתאם למשקל תחילה, ישוקללו הציונים שהמציע קיבל בכל שלב 
 :כמפורט להלן

 50%                   נה איכותיתבחי

 50%                  בחינה מסחרית           

 שיקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכרז. המציע 

במצב של שוויון בין הצעות המועמדות לזכייה, יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה לפי  .9.5
 אישה בשליטת הוגשה על ידי עסק ל"הנ מההצעות שאחת הסדר כדלקמן: )א( במקרה

 1992-ב"התשנ, מכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף האמורים והתנאים הנסיבות והתקיימו
אישה; )ב( במקרה שס"ק  בשליטת עסק אותו יהיה במכרז הזוכה - זה מכרז ובמסמכי

 .כזוכה ייבחר -בשלב ב' יותר המציע שקיבל את הציון הגבוה )א( הנ"ל לא מתקיים, 

"(. נוסףהכשיר ה" -ברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשר לזכייה )להלן האוני .9.6
 נוסףתהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להתקשר בהסכם עם הכשיר ה האוניברסיטה

לא מסוגל ו/או לא מתכוון  אחד מהזוכים/זוכהשה בהתאם לתנאי המכרז, אם יתברר
מכל סיבה שהיא. אין לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או מבקרה שההסכם יתבטל 

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

 התחייבות הזוכה במכרז .10

ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז, או במועד אחר שייקבע על ידי  10בתוך  .10.1
 כיםמסמועל כל ה 'גכמסמך ההסכם המצורף לחתום על הזוכה מתחייב האוניברסיטה, 

 ביטוחים. קיוםאישור בצירוף פועל ה תו של ההסכם אללשם ביצוע והוצא ושיידרש
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האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לעשות כל שינוי בנוסח ההסכם כמתחייב על פי  .10.2
להתנות תנאים אחרים, שיקול דעתה להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק מהם, או 

 .לפני חתימת ההסכם בין הזוכה לאוניברסיטה

 תוקפה של ההצעה  .11

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. ימים 90תוקפה של ההצעה למכרז יהא  .11.1

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, האוניברסיטה  90לא נסתיימו הליכי המכרז תוך  .11.2
ימים נוספים והמציעים יחויבו  90-בתהא רשאית להודיע על הארכת תוקף ההצעות 

  . לפעול בהתאם לכך

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז  .11.3
 .חדש

 ביטול המכרז .12

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או  .12.1
צעות המתקבלות יהיו בלתי לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שהה

סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, 
 בעיות תקציב, אי קבלת היתרים וכיוצא באלו.

בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית  .12.2
חיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במ

בלתי סביר מהאומדן ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו 
 הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים בדוא"ל או בפקס, בהתאם לפרטים שצוינו על  .12.3
 .גבי חוברת המכרז

 .פיצוי כלשהו בעקבות ביטול המכרז לא תשלם בשום מקרה האוניברסיטה .12.4

 שונות .13

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש  .13.1
שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא 

מסעיפי ההזמנה  להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד
ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא להתחשב 
בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, ו/או יש בה 
חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת 

 .ההצעה כדבעי

וספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או נספחיו, או כל הסתייגות לגביהם, כל שינוי ו/או ת .13.2
תקנה זכות  -מסמכי המכרז ובין אם במכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת בין אם בגוף 

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

רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל  האוניברסיטה תהיה .13.3
האוניברסיטה  הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

 .התשומרת על זכותה לדרוש כל מסמך נוסף שייראה לה נחוץ לשם קבלת החלט

היא. אין האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת ש .13.4
והיא תהיה  בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו

רשאית בכל עת לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי. המציע מאשר כי אין ולא 
 .תהיה לו כל טענה בעניין זה

 מכרז זהמושא  השירותיםהיקף את הזכות לשנות  את האוניברסיטה שומרת לעצמה .13.5
בגין לכל פיצוי  זכאי אהזוכה לא יהולפצל את ביצועו בין מציעים שונים,  יתרשאותהא 
 .כאמורו/או פיצול שינוי 

הזוכה מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי תשומת לב המציעים  .13.6
כנספח  ובנספח הביטוח המצורף אליו ('גמסמך )הסכם ל 12 בסעיףבמכרז, המפורטות 

ודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים על המציעים לו .2'ג
  הנדרשים.
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כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות ובתוך המועד 
ת לדרישות הביטוח לאחר מועד לא תתקבלנה כל הסתייגו. לעיל 6.2שנקבע לכך בסעיף 

 .זה

למשתתפים  ות במכרז/הזוכה האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה/הצעות .13.7
  ש"ח. 500 שלבתמורה לתשלום 

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

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

חלק שצוין על ידי מציע מסוים כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם כל 
 .אותו מציע יבקש לעיין בהצעותיהםש ובמקרה של מציעים אחרים, אם

ון בהצעת המחיר או רכיביה האוניברסיטה מודיעה בזאת כי לנוכח אופיו של המכרז, העי .13.8
לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע את 

 הסכמתו מראש לסעיף זה.

 סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז .13.9
 .בלבד ו/או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה

 
ר/ה מאשר/ת ומתחייב/ת כי עיינתי ובדקתי היטב את כל פרטי ההזמנה על כל הנני מצהי

מסמכיה, וכי מובן לי לפרטי פרטים כל האמור בהזמנה זו וחתימתי על ההזמנה ונוסח ההסכם על 
 נספחיו נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 
  שם המציע: 

      תאריך: 

     חתימת המציע )חותמת + חתימות( 
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 1נספח א'
 מפרט השירותים

 

 :השירותים הנדרשים
 

 )שנה אקדמית(.  30.09-הכנה, עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים לשנה שמסתיימת ב .1

כולל, מכתב המלצות לשיפור הבקרה הפנימית והחשבונאית וכן דו"ח באנגלית לפי לוח 

 הזמנים שניתן במכרז.

לצרכי מס ומתן חוות דעת הכנה והגשה של הדו"ח השנתי למס הכנסה כולל דוח התאמה  .2

 מדי שנה. 1.9בהתאם למתחייב על פי חוק עד 

טיפול בקבלת פטור שנתי מניכוי מס במקור )אישור "חברה מיוחדת"(, לרבות דמי שכירות  .3

 לפקודת מס הכנסה. 46וקופות גמל, ואישור לפי סעיף 

הלה וכלליות, הכנת דו"חות לפי דרישות רגולטוריות שונות, כגון: רשם ההקדשים, דו"ח הנ .4

 דו"ח חמשת מקבלי השכר וכן,  דוחות שונים לפי דרישות תורמים.

ביקורת, הכנה וחתימה על אישורים שוטפים במשך השנה לשם קבלת מענקים ממשרדי  .5

ממשלה ומגורמי חוץ שונים, לרבות מקרנות בארץ ובחו"ל וכן אישור דוחות ביצוע של מענקים 

 אלו.

( לצורך הערכת AGREED-UPON PROCEDURESהזוכה יבצע נהלים מוסכמים ) .5.1

 General audit submission–עמידת האוניברסיטה בדרישות תוכנית הלוואות 

requirements for foreign institutions are provided in U.S. Department of 

Education regulations at 34 C.F.R. § 668.23 יש להשלים הביקורת כאמור לא יאוחר .

 בכל שנה. 1.3מ

, לרבות ייעוץ בנושאי העסקה יעוץ וחוות דעת בכל נושאי המיסוי הקשורים למוסדי ,טיפול  .6

מחו"ל וסוגיות שמתעוררות בנושאי שכר וניכויים וכן סיוע מול רשויות המס לפי הצורך 

 .בנושאים אלה

ות עמדה ליווי מקצועי בפתרון סוגיות חשבונאיות, לרבות הכנת חוות דעת חשבונאיות ונייר .7

 בהתאם לדרישת  האוניברסיטה. 

הן במישור מחלקת –ייצוג בפני רשויות מס, במסגרת ביקורת, מעבר למפורט בנספח זה  .8

המלכ"רים בנציבות מס הכנסה והן במישור תיקי ניכויים הקשורים לסוגיות העסקת עובדים, 

ות בשנה )כלול שע 200עד  -ניכויים במקור, הוצאות עודפות, מע"מ, ביטוח לאומי וכו'+ 

₪  300כולל מע"מ, חבר צוות ₪  500(. מעבר לכך עלות שעת שותף: השנתי המוצע בריטיינר

 כולל מע"מ. 

עבודות מיוחדות שאינן נכללות להנחת דעתה של האוניברסיטה במפרט שירותים זה   .9

כה בדיקת נאותות וכד'(  , ככל שיוחלט להתקשר עם הזו עבודות כלכליות מורכבות, -)כדוגמת

₪  300כולל מע"מ, חבר צוות  500₪ -לטובת ביצוען המחיר בגינן יהיה כדלקמן: שעת שותף

 כולל מע"מ. 

 פגישות עדכון תקופתיות. .10

ליווי מקצועי בפתרון סוגיות חשבונאיות שיעלו במבוקרים, לרבות הכנת חוות דעת חשבונאית  .11

 ונייר עמדה, בהתאם לדרישת האוניברסיטה.
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יבות של האוניברסיטה ומוסדותיה )ועדת כספים, ועד מנהל,חבר השתתפות בדיונים ויש .12

 נאמנים וכו'(.

 

 :ביקורת הדוחות הכספיים
 

תהליך הביקורת יבוצע בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל ותקני חשבונאות  .13

מקובלים בישראל, ובכללם אלה שנקבעו בחוק, בכללים שפורסמו על ידי לשכת רואי חשבון 

ה חשבונאית ממשלתית ובהתאם להנחיות העדכניות של הוועדה לתכנון והמוסד לתקינ

 ולתקצוב )ות"ת( במועצה להשכלה גבוהה.

רו"ח יבדוק את נכונות הרישומים בספרי המבוקרים ויחווה דעה האם הם משקפים באופן  .14

נאות את בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות 

ואת רישום נכסיהם  30.9וקרים לשנה האקדמית שנסתיימה ביום הפעולות של המב

 והתחייבויותיהם ליום זה. 

רו"ח יתכנן ויבצע את הביקורת על הדוחות הכספיים במטרה להשיג מידה סבירה ומספקת  .15

 של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה חסרה ומהותית או מוטעית מהותית.

 ל רו"ח, בהנחייתו ובאחריותו של ראש צוות ושותף.הביקורת תיערך על ידי צוות מקצועי ש .16

הצוות יקיים רשומות נאותות בביצוע הביקורת לצורך מילוי תפקידו בצורה נאותה בקשר  .17

 הביקורת. רשומות אלו ישמרו על יד רו"ח לתקופה הקבועה בחוק.

ם, במידה ותתגלה  על ידי רו"ח הצגה מוטעית מהותית ן/או חשובה במיוחד בדוחות הכספיי .18

רו"ח יביא לידיעת האוניברסיטה בהקדם את דבר הטעות ואת הצעדים הנדרשים 

 מהאוניברסיטה על מנת להימנע מהצגה מוטעית כאמור.

במקרים בהם יעלה בפני רו"ח חשד כלשהו ו/או תובא לידיעתו קיומה של תרמית אפשרית,  .19

הדוחות הכספיים,  הונאה, מעילה, זיוף, הסתרה וכיו"ב העלולים להשפיע באופן מהותי על

 מחובתו להביא את הדבר לידיעת האוניברסיטה. 

במקרים בהם קיימת אי הסכמה מהותית בין רו"ח לבין האוניברסיטה באשר ליישום כללי  .20

חשבונאות מקובלים ו/או כללים שנקבעו על פי חוק, יובא הנושא להכרעה בפני 

 האוניברסיטה.

שות מלאה לכל רישום, תיעוד ומידע אחר שהיה במקרים בהם יחשוב רו"ח כי נמנעה ממנו נגי .21

דרוש לדעתו בקשר לביצוע הביקורת, מחובתו להתריע בפני האוניברסיטה על מנת להסיר את 

 המניעה ולאפשר את השלמת הביקורת במועדה ולדווח על כך לאוניברסיטה.

ת בתום הביקורת, רו"ח יאשר כי לפי דעתו הביקורת כללה בדיקה מדגמית במידה מספק .22

וסבירה של ראיות התומכות בסכומים ומידע שבדוחות הכספיים, בחינה של כללי 

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי האוניברסיטה וכן הערכת 

 נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.

 מית. רו"ח ימסור לאוניברסיטה רשימת ממצאי הביקורת בגין הדוחות הכספיים לשנה האקד .23

במידה ורו"ח יגלה בשלב כלשהו כי השלמת הביקורת אינה עומדת בקנה אחד עם לוח הזמנים  .24

שנקבע על ידי האוניברסיטה, מחובתו להודיע לאוניברסיטה בהקדם מהם הגורמים המעכבים 

או המונעים את השלמת הביקורת במועד הנדרש, על מנת שתוכל לפעול, ככל שהדבר 

רו"ח ידווח  או המניעה, ולאשר את השלמת הביקורת במועדה.בשליטתה, להסרת העיכוב 

 לאוניברסיטה על הנושאים הבאים: 
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 דיווח על היקף הביקורת: .24.1

 תיאור כללי של היקף הביקורת ושעות העבודה שנדרשו. .24.1.1

תחומים בהם הועמקה הביקורת והסיבות שהניעו את רו"ח להרחיב את  .24.1.2

 הביקורת בתחומים אלה.

הפנימית ותקינותה של מערכת הבקרה הפנימית הערכת פעולות הביקורת  .24.1.3

 ומידת הסתמכותו של רו"ח מבקר עליהן לעניין קביעת היקף הביקורת.

במקרה בו הסתמך רו"ח בנושאים מהותיים על מומחים אחרים  –הסתמכות על מומחים  .24.2

)רואי חשבון, עורכי דין, שמאים, כלכלנים וכו'( עליו לעדכן את האוניברסיטה באשר 

 ם והנושאים שלגביהם הסתמך רו"ח המבקר.לשמותיה

ההשפעה האפשרית על הדוחות הכספיים של סיכונים וחשיפות משמעותיים כלשהם,  .24.3

 כדוגמת תביעה משפטית, שנדרש לגלותם בדוחות הכספיים.

 שינויים צפויים מהנוסח האחיד בדוח רו"ח המבקר. .24.4

הבקרה והביקורת עניינים אחרים המחייבים תשומת לב של הגורמים המופקדים על  .24.5

 הפנימית באוניברסיטה.

 דיווח על כל אירוע אבטחת מידע בחצרותיו. .24.6

 לוחות זמנים לביצוע הביקורת ולעריכת הדוחות הכספיים  .25

 הביקורת על הדוחות הכספיים  לסוף ספטמבר תחל בתחילת נובמבר מדי שנה. .25.1

פי האוניברסיטה תעביר לרו"ח מאזן בוחן ועל רו"ח להרכיב את כל הדוח הכס .25.2

והביאורים על פי מאזן הבוחן. רו"ח ימסור לאוניברסיטה טיוטה של המאזן והדוח 

 הכספי, לרבות גיליונות העריכה. המאזן יועבר לאוניברסיטה בעברית ובאנגלית.

הגשת טיוטת הדוחות הכספיים והמאזן לאוניברסיטה, בכתב הכולל ממצאים מהותיים  .25.3

בפברואר  28ם לאישור הדוח הכספי עד ליום שנתגלו בביקורת וכן כל הנושאים הרלבנטיי

 לכל המאוחר. 

ימי עבודה  10-הגשת דוחות כספיים סופיים לאחר אישור אוניברסיטה, עד לא יאוחר מ .25.4

 לפני מועד התכנסות וועדת הכספים לאישור הדוחות הכספיים.
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 'ב מסמך
 אוניברסיטת חיפה

 38/2022 מס' מכרז
 
 

 הצעה למכרז
 

 לכבוד
 רסיטת חיפה אוניב

 שדרות אבא חושי 
 חיפה

 
 נ., ג.א.
 

חות כספיים ושירותי "מתן שירותי ביקורת של דו - 38/2022 מס' למכרז הצעההנדון: 
 אוניברסיטת חיפהל חשבונאות ומיסוי נלווים

 
 

 המציעי הח"מ, ________________ ת.ז. __________________ מורשה חתימה מטעם אנ

את , בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למכרזובדקתי , שקראתילאחר  ,(כהגדרתו להלן)

לי את כל ההסברים הדרושים שקיבלתי ולאחר ואת כלל הנספחים הנלווים, המכרז מושא ההסכם 

 לרבות, המכרז במסמכי כמפורט שבנדון למכרז הצעתי את בזאת ה/מגיש במסגרת הליך ההבהרות,

 .זה הצעה טופס

 :המציע פרטי להלן

 

)יש לציין  המציע שם
שם מלא של הישות 
המשפטית שמגישה 

 את ההצעה(:

  ./מס' שותפותח.פ 

 : רחוב 

 מספר בית: 

 כניסה: 

 יישוב: 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 מס' טלפון סלולרי:  

 מס' פקס:  

 דואר אלקטרוני: כתובת  

 

 של. ז.ת ומספרי שמות
 לחתום המוסמכים

 בנוגע המציע בשם
 :למכרז
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 הנני מצהיר/ה כי:

ידע, יכולת, ניסיון מוכח, מיומנות, כשירות, אישורים, היתרים ורישיונות  בעלהמציע  .1
פי -באופן סדיר, תקין והולם וברמה גבוהה ביותר על את השירותיםמתאימים כדי לבצע 

 .התנאים המפורטים במסמכי המכרז

ו כוח האדם המיומן, הציוד המציע עונה על כל הדרישות המפורטות בכתב ההוראות וברשות .2
 .בהתאם למכרז לביצוע העבודותוכל יתר התנאים הדרושים 

המנויות בכתב ההוראות, וכי המציע מקבל הסף דרישות בכל תנאי המכרז ובכל  המציע עומד .3
בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ההסכם  עצמו לבצע את ההתקשרותעל 

 ונספחיו. 

 - כי הנני מצהיר/הר לעיל מבלי לגרוע מן האמו

עניין לנושא ההתקשרות וכן יש בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך ל םרשו המציע .3.1
 כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין כשהם ברי תוקף.  וביד

שהינם  רואי חשבון 50לפחות , צוות של במועד האחרון להגשת ההצעות ,למציע .3.2
 .שכירים שותפים או

 וי )לרבות מיסוי בינ"ל(, המחלקות הבאות: מיס כלבמשרדו את המציע מפעיל  .3.3
 .צוות עיבוד נתונים ממערכות מידע ממוחשבותוביקורת, 

 .המציע חבר ברשת בינלאומית לראיית חשבון .3.4

מתן ב, ברציפות החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 36-ניסיון בלמציע  .3.5
 ידי על המתוקצבכלה גבוהה בישראל חות כספיים של מוסד להש"ביקורת דושירותי 
אשר לומדים בו לפחות גבוהה ו להשכלה במועצה( ת"ות) ולתקצוב לתכנון הוועדה

רשימת המוסדות להשכלה גבוהה מופיעה באתר המועצה להשכלה . סטודנטים 2,000
 . / http://che.org.ilגבוהה

את האמור , המאשר 2נספח ב'רצ"ב להצעה זו תצהיר מלא חתום ומאומת בנוסח 
 לעיל. 3.5 - 3.2בסעיפים 

 .לצורך הבדיקה האיכותית 3נספח ב'כמו כן, רצ"ב פירוט במסגרת  .3.6

כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ספרים מנהל המציע .3.7
  .1976-ציבוריים, התשל"ו

 וכן האישורים הנדרשים.  4'ב נספחתצהיר בנוסח  להצעה זו רצ"ב

, הנדרש 1953-מד בכל תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"גהמציע עו .3.8
 .לצורך ביצוע ההתקשרות )אם נדרש תקן כאמור(

הנני מצהיר/ה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. רצ"ב להצעה  .4
 .5נספח ב'זו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח 

שירכזו את תיק האוניברסיטה במשרדו, כמפורט להלן, , בעלי תפקיד למציע חברי צוות .5
 במקרה של זכייה, באופן קבוע ושוטף.

 להלן פרטי חברי הצוות כאמור:

 חבר הצוות המוצעמלא של שם  תפקיד
מטעם המציע שינהל את תיק  שותף

האוניברסיטה בתחום ביקורת דוחות 
 כספיים.

 

מטעם  הביקורת/ ראש הצוות מנהל
 האוניברסיטה קהמציע שיטפל בתי

 בתחום ביקורת דוחות כספיים

 

  המוצעים מסהייעוץ   צוות  חברי

 

 

פירוט רצ"ב כאמור, וכן  השותף וראש הצוות המוצעיםקורות חיים מקצועיים של  רצ"ב 
 בדבר ניסיונו של צוות ייעוץ המס.
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את  הם שיעניקו לעיל, 5ף המפורטים בסעיחברי הצוות כל במקרה של זכייה, מובהר כי 
יידרשו להיות זמינים לפניות נציגי השירותים לאוניברסיטה בהתאם להוראות ההסכם ו

 , הכל כמפורט במסמכי ההסכם.לקחת חלק בפגישות באוניברסיטה ,האוניברסיטה וכן

 להלן פרטים אודות המציע )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'(: .6

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 *המציע של העסק גודל על הודעה .7

 המציע הוא:בזאת כי  הריני מודיע/ה

את  יש לסמן ב הסבר הגדרה
 האפשרות הנכונה בלבד

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  5מעסיק עד  עסק זעיר
  מיליון שקלים חדשים 2שלו אינו עולה על 

שמחזור העסקאות  אועובדים  20 -ל 6מעסיק בין  עסק קטן
מיליון שקלים חדשים אך  2השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא  20אינו עולה על 
מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק 

 זעיר"

 

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

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

 עסק קטן"שבהגדרת "עסק זעיר" או "

 

  כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני עסק אחר

 1992-ג)ג( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2*הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף         

הנני מתחייב/ת לשמור על סודיות, ומתחייב/ת שלא להעביר כל מידע הקשור לאוניברסיטה  .8
 רות שבעקבותיו. שיגיע לידי במסגרת מכרז זה ו/או ההתקש

, ימים 10תוך  'גכמסמך המצורף למסמכי המכרז מתחייב לחתום על ההסכם בנוסח המציע  .9
 .בהתאם לקבוע בהסכם השירותים מיום ההודעה על זכייתו במכרז ולהתחיל במתן

האחרון להגשת מהמועד  םמיי 90זו תישאר בתוקפה למשך הנני מאשר/ת ומסכימ/ה כי הצעה  .10
ידוע לי כי האוניברסיטה רשאית להודיע על הארכת  .ב בכתב ההוראותכנקו ,הצעות למכרז

 .ימים נוספים ואני מוותר/ת על כל טענה בקשר לכך 90-תוקף ההצעות ב

, לרבות אלה המנויים , כל המסמכים הדרושיםכחלק בלתי נפרד הימנה ה זו,להצע מצורפים .11
 .לכתב ההוראות 8.10בסעיף 

     
 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 
__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי 
לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר 

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

     
 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 ה"ביקורת" בטור  המציע יסמן את בדיקתו באמצעות הסימן לשם הנוחות, 

והוא אינו מהווה אסמכתה כלשהי  לבדיקה עצמית של המציע בלבדון נועד הסימ למען הסר ספק,
 לצירופם של המסמכים להצעה ו/או לתקינותם.

 ביקורת מסמכי ההצעה מס"ד
 עדכניהעתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות; תדפיס  -מציע שהוא תאגיד   .1

 מרשם החברות;
 

י החתימה מטעם חתם על ידי מורשייהמסמך . טופס ההצעה - מסמך ב'  .2
 אומת על ידי עו"ד.יהמציע ו

 

  מלא וחתום על ידי המציע. -טופס הצעת המחיר  - 1ב' נספח  .3
חתום ומאומת על ידי עורך דין לצורך הוכחת תנאי סף  תצהיר - 2ב' נספח  .4

 . 4.5-4.2סעיפים 
 

  .לצורך ניקוד האיכות פירוטתצהיר  – 3נספח ב'  .5
לצורך הוכחת  חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר חתום לפי  - 4נספח ב'  .6

 . למכרז 4.6תנאי סף סעיף 
 בנוסף:

אישור תקף משלטונות מס ערך מוסף או אישור עדכני מרו"ח המעיד כי 
 מנהל כחוקואישור עדכני מרשויות המס שהמציע  עוסק מורשההמציע הינו 

לפיו, , על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו פנקסי חשבונות ורשומות
נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס אישור רשויות המס כי המציע 

 .לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן

 

  תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז. - 5ב' נספח  .7
ב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .8

רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף , המציע יצרף להצעתו אישור 1992-התשנ"ב
 ב לחוק הנ"ל2

 

בתחתית העמוד בראשי תיבות חתומים מסמכי ההסכם ונספחיו  - 'גמסמך   .9
 ובחותמת המציע.
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 1ב'נספח 
 מחיר הצעת טופס

 
 :המחיר הצעת למילוי הוראות

עפ"י  יםלמתן השירות "מ(מע"ח )כולל בשימלא את הריטיינר השנתי המוצע על ידו  המציע .1
 כרז זה.מ

 

 ₪ : ___________________ כולל מע"מ( לא) בש"חהריטיינר השנתי המוצע 

 

מובהר, כי הריטיינר השנתי המוצע הינו סופי וכולל את כל הוצאות המציע במימוש  .2
עלות שכר עובדים, נסיעות, ולרבות מכרז זה על נספחיו, לרבות תחייבויותיו בהתאם לתנאי ה

 מרכיב הרווח.

 להסכם. 5 סעיףלהוראות בהתאם תי ישולם הריטיינר השנ .3

לכתב  8כמפורט בסעיף  במעטפה נפרדתלהצעתו  הזהצעת מחיר טופס המציע יצרף את  .4
 ההוראות.
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 2נספח ב'
 

 4.5 – 4.2סעיפים  לצורך הוכחת תנאי הסףתצהיר 
 

מורשה חתימה מטעם אני הח"מ, _________________________, ת.ז ________________, 
 :"(, מצהיר בזה כדלקמןהמציע________________________________________ )להלן: "

 שותפים אושהינם  רואי חשבון 50לפחות , למציע צוות של במועד האחרון להגשת ההצעות .1
 .שכירים

 המציע מונה _______ רואי חשבון שותפים או שכירים.  משרד צוות

צוות וביקורת,  וי )לרבות מיסוי בינ"ל(, המחלקות הבאות: מיס כלאת המציע מפעיל במשרדו  .2
 .עיבוד נתונים ממערכות מידע ממוחשבות

 בטבלה שלהן, ככל שהמחלקה קיימת אצל המציע:  V-נא לסמן ב

 ככל שהמחלקה קיימת Vיש לסמן  שם המחלקה

  מיסוי )לרבות מיסוי בינ"ל(

  ביקורת

  מוחשבותעיבוד נתונים ממערכות מידע מ

 .המציע חבר ברשת בינלאומית לראיית חשבון .3

מתן שירותי ב, ברציפות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות החודשים 36-ב ניסיון למציע .4
 לתכנון הוועדה ידי על המתוקצבחות כספיים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל "ביקורת דו

רשימת . סטודנטים 2,000לפחות אשר לומדים בו גבוהה ו להשכלה במועצה( ת"ות) ולתקצוב
 . / http://che.org.ilהמוסדות להשכלה גבוהה מופיעה באתר המועצה להשכלה גבוהה

 :כאמוראודות ניסיון המציע להלן פירוט 

מוסד שם ה
 להשכלה גבוהה

מספר 
הסטודנטים 

הלומדים 
 במוסד

שירותי ביקורת תקופת מתן 
 חות כספיים "של דו

 )יש לציין תאריך מלא(

 איש קשר י פרט

 התחלהמועד 
(00/00/0000) 

 מועד סיום 
(00/00/0000) 

 טלפון שם

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

    

 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע

 אישור עו"ד

 מר/גב'בפני ,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה  _______________אני הח"מ, __

 ,_____________ מס'לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז.  המוכר/ת ,___________________
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת

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

________________ ________________ ________________ 
 מ.ר חתימה וחותמת שם
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 נספח ב'3
 

 פירוט אודות המציע לצורך ניקוד האיכות
 
 

ניסיונו, ניסיון השותף וראש הצוות מטעמו וכן  אודות לצורך ניקוד האיכות, על המציע לפרט להלן
 ניסיון צוות ייעוץ המס של המציע:

 
יקורת ועריכת דו"חות החודשים האחרונים, במתן שירותי ב 36במהלך  ניסיון קודם של המציע .1

 האפשרות המתאימה(:את )נא להקיף כספיים באוניברסיטה אחת לפחות 
 למציע ניסיון כאמור.  אין (א
 : כמפורט להלן אות/אוניברסיטהב כאמור ניסיון למציע יש (ב

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
במתן שירותי ביקורת ועריכת דו"חות כספיים של מוסד להשכלה גבוהה ו/או  ניסיון השותף .2

הניסיון כאמור  )יש לפרט ₪מיליון  500שמחזורם הכספי מעל  עירייהבית חולים/ קופ"ח ו/או 
 בטבלה שלהלן(:

 
  

 סוג הגוף שם הגוף

)נא להקיף בעיגול את 
 סוג הגוף הרלוונטי(

 פי מחזור כס

 500)צ"ל מעל 
 מלש"ח(

פירוט השירותים 
על ידי  שניתנו
 השותף

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

 בית חולים/קופת
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 ם/עירייהחולי

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 
 

במתן שירותי ביקורת ועריכת דו"חות כספיים של מוסד להשכלה גבוהה  ראש הצוותניסיון  .3
הניסיון )יש לפרט ₪ ון מילי 500שמחזורם הכספי מעל  היעיריו/או בית חולים/ קופ"ח ו/או 

 בטבלה שלהלן(:כאמור 
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 סוג הגוף שם הגוף

)נא להקיף בעיגול את 
 סוג הגוף הרלוונטי(

 מחזור כספי 

 500)צ"ל מעל 
 מלש"ח(

פירוט השירותים 
על ידי ראש  שניתנו
 הצוות

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

 פתבית חולים/קו
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 
)נא להקיף את האפשרות ים הנדרשים למוסד להשכלה גבוהה בהשגת אישור ניסיון ראש הצוות .4

 המתאימה(:
 כאמור.  ניסיוןהצוות  לראש אין (א
 :במוסד/ות להשכלה גבוהה כמפורט להלן  ניסיון כאמור ראש הצוותיש ל (ב

 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

  )נא להקיף את האפשרות המתאימה(: בביקורת ממוחשבת ניסיון ראש הצוות .5
 כאמור.  ניסיוןהצוות  לראש אין (א
 כמפורט להלן : ניסיון כאמור ראש הצוותיש ל (ב

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 
 

גבוהה ו/או בית במתן שירותי ייעוץ למוסד להשכלה  בתחום המיסוי ניסיון צוות הייעוץ .6
בטבלה הניסיון כאמור )ש לפרט ₪ מיליון  500שמחזורם הכספי מעל  היעיריחולים/קופ"ח ו/או 

 שלהלן(:
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 סוג הגוף שם הגוף

)נא להקיף בעיגול את 
 סוג הגוף הרלוונטי(

 מחזור כספי 

 500)צ"ל מעל 
 מלש"ח(

פירוט השירותים 
על ידי צוות  שניתנו

 ייעוץ המס

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

 בית חולים/קופת
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 מוסד להשכלה גבוהה/  

בית חולים/קופת 
 חולים/עירייה

  

 

     
 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע

 
 
 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

__, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______________, _____________

המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה 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  מ.ר  שם
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 4נספח ב'
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, אני 
"(, המציע" מספרו _______________ )להלן:מורשה/ית חתימה מטעם ______________, ש

היר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא לאחר שהוזהרתי כי עלי להצ
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

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

 ונה.ההרשעה האחר

ק עסקאות גופים חולב 2 סעיףלענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם ב
 ."(החוק)להלן: " 1976-ציבוריים, תשל"ו

 לחוק. 1ב2סעיף לפי הצהרה  - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות  -בנא לסמן 

חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
 ."( לא חלות על המציעזכויות

 או

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

לשם  לחוק שוויון זכויות, ובהתאם לצורך, 9עיף החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי ס
קבלת הנחיות בקשר ליישומן; אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה 

שתה אתו ( לחוק ונע2)1ב2הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 
הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם  -ה התחייב כאמור באותה פסקת משנה התקשרות שלגבי

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע  9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה )אם הצעתו תיבחר  30ותים החברתיים, בתוך והשיר
 כהצעה הזוכה במכרז(.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 חתימה:___________________

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______________, _______

המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה 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 

 ה בפני. הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עלי

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 5ב'נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

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

מספרו _______________ , ש______________מורשה/ית חתימה מטעם ______________

י עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים "(, לאחר שהוזהרתי כהמציע" )להלן:

 :בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן

 הנני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם המציע. .1

למתן שירותי ביקורת  38/2022מס' הנני אחראי/ת להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי  .2
 "(.המכרז)להלן: " י נלוויםחות כספיים ושירותי חשבונאות ומיסו"של דו

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז. .3

לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  .4
 זו.

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית. .5

ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או הצעה זו מוגשת בתום לב  .6
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

הנני מתחייב/ת להודיע לאוניברסיטת חיפה על כל שינוי באחד מהצהרותיי דלעיל ממועד  .7
 החתימה על תצהיר זה ועד למועד הגשת ההצעות למכרז.

 על כל המשתמע מכך.הנני מודע/ת לכך כי תיאום מכרז מהווה עבירה פלילית,  .8

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 

 חתימה:___________________

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______________, 

המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה 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  מ.ר  שם
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 'ג מסמך

 אוניברסיטת חיפה
 38/2022 מס' כרזמ

 
 

 הסכם
 

 2022שנת שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום________ לחודש_________ 
 

 
 בין

 

 חיפה אוניברסיטת      

  גבוהה להשכלה מוכר מוסד      

  חיפה, חושי אבא משדרות      

 ;אחד מצד   ( "האוניברסיטה": להלן)      

 

 לבין

 

      __________________ 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני   "(נותן השירותים": להלן)      

 
 

למתן שירותי ביקורת הצעות  תלקבל 38/2022 מספרוהאוניברסיטה פנתה במכרז  הואיל

 ;("המכרז")להלן:  חות כספיים ושירותי חשבונאות ומיסוי נלווים"של דו

 

הצעתו לאוניברסיטה והאוניברסיטה קיבלה הצעתו  הגיש את נותן השירותיםו והואיל

 בכפוף להוראות הסכם זה להלן;

 

וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן  והואיל

 .ובכפוף להן

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 ופרשנות מבוא .1

 הימנו נפרד בלתי חלק הוויםמ, נספחיו על, זה להסכם המבוא .1.1

 פרשנות לצורך בהן להשתמש ואין בלבד הקריאה לנוחות נועדו זה הסכם סעיפי כותרות .1.2
 .זה הסכם

 תהיה למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצידם:בהסכם זה  .1.3

 
 הסכם זה על כל נספחיו;  " ההסכם"
 
תאם לכללי חות כספיים השנתיים ועריכתם בה"שירותי ביקורת של הדו "השירותים"

חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות החלות על האוניברסיטה לרבות 
כללי ות"ת; שירותים חשבונאים נלווים לביקורת החיצונית )אישורים 
מיוחדים(; ייעוץ מס מקומי, בינלאומי ומע"מ; שירותי ביקורת ועריכת 
דו"ח התאמה למס וכן שירותים חשבונאיים נוספים, הכל כמפורט 

 .1כנספח א'ה לרבות במפרט השירותים המצורף להסכם בהסכם ז
 
למתן השירותים, לרבות כל נספחיו והמסמכים  38/2022מכרז מס'  "המכרז"

 המצורפים אליו וכל תיקון, עדכון או הבהרה שפורסמו ביחס אליו;

בכל סתירה ו/או אי התאמה בין הסכם זה לבין נספחיו תגבר ההוראה המיטיבה עם  .1.4
 .נותן השירותיםהמרחיבה את אחריות האוניברסיטה ו

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .2

 :ומצהיר מתחייב נותן השירותים

הצריך לעניין נשוא ההתקשרות וכי הוא בעל המתנהל על פי דין,  מרשםכי הינו רשום בכל  .2.1
יעמדו  כאמוראישורים הו כל הרישיונות ואישורים הנדרשים על פי כל דין וכי הרישיונות

 .ההתקשרות קפם במהלך כל תקופתבתו

ביחס למתן השירותים, כי הדרישות במסגרת מתן  ערך בדיקות מוקדמותכי הוא  .2.2
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי  וכי הוא מוותר, נהירות לו היטב השירותים

 יל. בקשר עם האמור לע אוניברסיטהכלפי ה

הידע, כוח האדם,  יבעלתו למכרז וא ואנשי הצוות שהוצעו על ידו במסגרת הצעכי ה .2.3
לביצוע   והמומחיות הדרושים מיומנויותה , הכישורים,אמצעיםההכושר המקצועי, 

ברמה מקצועית גבוהה  על פי ההסכםאת כל התחייבויות נותן השירותים ו השירותים
  .האוניברסיטהלשביעות רצון  וביעילות מירבית,

היו באיכות וברמת דיוק גבוהים ויעמדו לאוניברסיטה י עניקכי כל השירותים שהוא י .2.4
 בהוראות כל דין.

כי יש ברשותו את כל המתקנים, הציוד והאמצעים אשר נדרשים לביצוע השירותים על  .2.5
 ידו וכי הם יישארו ברשותו למשך כל תקופת ההסכם.

 .זמינים ועומדים לרשותו יםכל הגורמים המקצועיים הנדרשים למתן השירותכי  .2.6

בהסכם  עם האוניברסיטה וחוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותכי אין כל מניעה  .2.7
 זה.

בהתאם להוראות כל דין ו/או היתר  השירותיםלאוניברסיטה את  העניקל מתחייבכי הינו  .2.8
 .עובדיו לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי אתולהנחות 

י האוניברסיטה, היקף השירותים שיבוצעו בפועל אינו ידוע, והוא יקבע ע"ש ידוע לו כי .2.9
 בהתאם לצרכיה.

, יםיעשה כל מאמץ להיענות לדרישות מיוחדות לגיטימיות שתעלינה במהלך השירותכי  .2.10
 .ככל שהדבר אפשרי

הסכם זה על נספחיו, ובהתאם בתנאים המצוינים ב יםהשירותלבצע את ביכולתו כי  .2.11
 למקובל בתחום זה.

 נותן השירותיםמברסיטה להזמין כדי לחייב את האוניאין באמור בהסכם זה כי ידוע לו  .2.12
או כל חלק  יםהשירותלהזמין את  , או כדי למנוע מהאוניברסיטהקף כלשהושירות בהי
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בלעדיות  נותן השירותיםלוכי אין  ,הבלעדי המצדדים שלישיים, על פי שיקול דעת, הםמ
 .השירותיםבאספקת 

שבון לאוניברסיטה כי ידוע לו שבהתאם למסמכי היסוד של האוניברסיטה, מינוי רואה ח .2.13
 כפוף לאישור חבר הנאמנים של האוניברסיטה.

, מידי כל שנה במשך כל תקופת ההתקשרות כי ידוע לו שמינוי רואה חשבון לאוניברסיטה .2.14
 לאשרור חבר הנאמנים של האוניברסיטה.  כהגדרתה להלן, יהא כפוף

רבות התמורה תנאי ההסכם על היבטיו והשלכותיו נהירים לו ומקובלים עליו, לכל כי  .2.15
 .ואופן ותנאי תשלומה יםבגין השירות

 כי ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם זה. .2.16

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם

 השירותים .3

עות אנשי הצוות שהוצעו נותן השירותים יעניק לאוניברסיטה את השירותים באמצ .3.1
כנספח , בהתאם למפרט השירותים המצורף )מסמך ב'( מטעמו במסגרת הצעתו למכרז

להסכם זה ובהתאם להנחיות ולדרישות האוניברסיטה כפי שתועברנה מעת לעת  3ג'
 לנותן השירותים. 

 מתחייב להעמיד לטובת האוניברסיטה צוות כדלקמן:  נותן השירותים .3.2

________________, שותף/ שותפה מטעם נותן מר/ גב' _________ .3.2.1
השירותים, אשר ישמש/ תשמש כמנהל תיק האוניברסיטה בתחום ביקורת 

 דו"חות כספיים.

מנהל כ מר/ גב' _________________________, שישמש/ תמשמש .3.2.2
חות "בתחום של ביקורת דו האוניברסיטה ראש הצוות שיטפל בתיק הביקורת/

 . כספיים

הצוות  כראש תשמש/  שישמש____________________, ' _____גב /מר .3.2.3
 . בתחום ייעוץ מס האוניברסיטה תיקאת  שינהל

, יהיו זמינים לפניות בסעיף זה המפורטים לעילכל הגורמים מתחייב כי  נותן השירותים
שיתקיימו  קחו חלק בפגישות באוניברסיטהייו על בסיס שוטף וקבוענציגי האוניברסיטה 

  .אוניברסיטה ודרישותיה מעת לעתבהתאם לצרכי ה

מושא לבצע את השירותים שצוינו לעיל  הגורמים מאחד או יותר מןייבצר במקרה ש .3.3
נותן , ו של מי מהםו/או תופסק העסקתזה, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע,  הסכם

מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כך מיידית ולהעמיד בפני האוניברסיטה  השירותים
סיון וכישורים זהים יבעל נ איש צוות מחליףשעות ממועד ההודעה  48דיחוי ובתוך  ללא

ויאושר על ידי האוניברסיטה לפי שיקול  ו, שיועסק על ידלאיש הצוות שהוחלף או עדיפים
 "(. המחליף הצוות איש": דעתה הבלעדי  )להלן

, ולאאם או  איש הצוות המחליףלאוניברסיטה שיקול דעת מלא ובלעדי אם לאשר את 
רשאית האוניברסיטה להפסיק  ,מכל סיבה שהיא וללא נימוק ,שלא לאשרו תחליטואם 

 לאלתר, למרות כל האמור בהסכם זה. נותן השירותיםעם את ההתקשרות 

 .איש הצוות המחליףיחולו גם על  אנשי הצוותמובהר כי כל הוראות הסכם זה החלות על 

 ככל ,נוספים בעובדיםהנ"ל  נותן השירותים ותצו את ערוך לתגבר יהיה נותן השירותים .3.4
 .שיידרש

כי האוניברסיטה ו/או מי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או מטעמה,  ,מובהר ,למען הסר ספק .3.5
לא יחוייבו לשלם או להחזיר כל הוצאה או תשלום, או להכיר או לכבד כל התחייבות 

צמו, ללא אישור מוקדם קיבל על ע נותן השירותים, או שנותן השירותיםשנעשתה על ידי 
 בכתב של האוניברסיטה.

האוניברסיטה רשאית לדרוש במשך תקופת הסכם זה, שינויים בפרטי השירות ו/או  .3.6
בהיקפו וזאת מבלי  לגרוע מזכותה לבצע את השירות ו/או חלק ממנו בעצמה ו/או 

 באמצעות אחרים.

ב את היקף , לצמצם ו/או להרחיתקופת ההתקשרות האוניברסיטה רשאית במשך כל .3.7
 , לפי שיקול דעתה הבלעדי.נותן השירותיםע"י  ושר יבוצעא יםהשירות
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כמות השירותים לא תהווה כל עילה של או הגדלה  כי הפחתה ,מוסכם בזאת בין הצדדים .3.8
כנגד האוניברסיטה לרבות תביעה בגין  נותן השירותיםלטענה כלשהי ו/או תביעה של 

 מניעת רווח.

האוניברסיטה וכל הגורמים עם  מלא בשיתוף פעולהבוד מתחייב לע נותן השירותים .3.9
  הקשורים במתן השירותים על פי הסכם זה. מטעמה 

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם

 תקופת ההתקשרות .4

על פי  הסכם זה כניסתו לתוקף של מועד ב תחל התקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה ה .4.1
 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: " 31.3.2028ותסתיים בתאריך  להלן, 4.2סעיף 

תנאי מתלה לכניסתו של הסכם זה לתוקף הינו אישורו על ידי חבר הנאמנים של  .4.2
 האוניברסיטה.

לאוניברסיטה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את  .4.3
)להלן:  31.3.2033עד לתאריך   ,חודשים 60פת בת בתקופה נוסתקופת ההתקשרות 

מצהיר מפורשות, כי לא תהא לו כל טענה בקשר עם אי  נותן השירותים"(. האופציה"
 הארכת ההתקשרות, ככל שלא תוארך.

על אף האמור לעיל, האוניברסיטה תהיה רשאית לסיים את תקופת ההתקשרות בכל עת,  .4.4
ה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב לנותן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיב

ימים מראש. מובהר כי במקרה שלא התקבל אשרור חבר הנאמנים כאמור  30השירותים 
לעיל, האוניברסיטה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות באופן מיידי וללא  2.14בסעיף 

הודעה מראש. קיצור תקופת ההתקשרות כאמור, לא תזכה את נותן השירותים בפיצוי 
 או החזר כספי כלשהו.ו/

האוניברסיטה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על  ה שלאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות
 .נותן השירותיםידי 

 התמורה .5

 ו,זה על נספחי הסכם לפי תנאי נותן השירותיםבכפוף למילוי כל התחייבויותיו של  .5.1
סכום  ותיםנותן השירלשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה, תשלם האוניברסיטה ל

, בהתאם למחיר הנקוב בטופס הצעת "מ(מעכולל לא ) ש"ח ___________ סךב שנתי
 . ("התמורה" או "הריטיינר השנתי" להלן:) להסכם זה 1כנספח ג'"ב צהמחיר המ

לרבות  ,הםועלויותי הםעל כל מרכיבי יםהשירות הינה בגין מלואלעיל תמורה המובהר כי  .5.2
הנובעים מביצוע האמור בהסכם זה ומקיום התחייבויותיו  כל הוצאה ו/או עלות ו/או חיוב

פיו, לרבות התחייבויות שאינן ידועות לנותן השירותים במועד -של נותן השירותים על
וכל הוצאה ו/או נסיעות  ציוד, עלויות שכר עובדים,חתימת ההסכם, ולרבות, אך לא רק, 

ישא בהם וישלמם יהוא ובד, בלנותן השירותים יחולו על אשר תשלום ו/או עלות אחרת, 
  .תוך המועד המתחייב לכך, באופן שימנע את הפרתו האפשרית של הסכם זה

 ע"מ. , למעט מכאמור, הינה סופית ולא תתווסף עליה כל תוספת באשר היאתמורה ה .5.3

יתווסף לתמורה וישולם בצירוף  ו על פי דין במועד הוצאת החשבוניתמס ערך מוסף בשיעור .5.4
 .נותן השירותיםל שתשלם האוניברסיטהשלום לכל חשבונית / ת

כנגד  ארבע פעמים בשנה בחלקים שווים, ייעשה לנותן השירותיםהריטיינר השנתי תשלום  .5.5
ימים ממועד קבלת חשבונית.  30ובתוך  ,כל רבעון ו שלקבלת חשבונית מס כדין, בתחילת

 3'ג כנספחרף למפרט השירותים המצו 8-9כמפורט בסעיפים  שעות עבודה מחוץ לריטיינר
ככל שיהיו, ישולמו בתום כל רבעון עבור שעות העבודה שבוצעו ברבעון  להסכם זה,

 הקודם.

 היעדר בלעדיות .6

עובר שבתקופה לרבות מצהיר כי האוניברסיטה לא יצרה מצג כלשהו,  נותן השירותים .6.1
 מושא הסכם זה. השירותיםלאחריה, לגבי היקף או להגשת ההצעות למכרז 

מכל  השירותיםבאמור בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברסיטה לקבל את מוסכם כי אין  .6.2
 גורם אחר. 
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 העדר תחולת יחסי עובד מעסיק .7

ו/או  נותן השירותיםומוצהר מפורשות בין הצדדים, כי בין האוניברסיטה לבין  מוסכם .7.1
עובדיו ו/או לקבלני משנה/ספקים ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה לא מתקיימים 

, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות ומעסיקיימו יחסי עובד ולא יתק
, אינה אלא אמצעי יםבקשר למתן השירות נותן השירותים טעםו/או להדריך מי מ

בין האוניברסיטה  ומעסיקלהבטיח ביצוע נאות של ההסכם, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד 
 .נותן השירותים מטעםלבין מי 

לבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של  תיםנותן השירו .7.2
עובדיו או הכרוכים בה, לרבות, כל תשלום, גמול או זכות המגיעים לעובדים לפי כל דין, 
הסכם, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, 

דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי  גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית,
חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, מלוא הפרשות לקופות גמל )לרבות תגמולים 
ופיצויים( פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר הוצאות נסיעות וכן, תוספות 

לם ולהפריש לש נותן השירותיםמכל מין וסוג וכיו"ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב 
פי דין בקשר להעסקת עובדיו, לרבות כל -במועד כל תשלום והפרשה החלים עליו על

פי דין בגין תשלום שכר -תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים על
 כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.  נותן השירותיםהעבודה והזכויות לעובדי 

ו/או המשמשים מטעמו יהיו  נותן השירותים והן עובדי נותן השירותיםמוסכם כי הן  .7.3
מנועים מלהגיש תביעות כלשהן כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל עילה או עניין 

  אשר על פי טבעם וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד ומעסיק. 

בהסכם זה,  נותן השירותיםמוסכם, כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה ו .7.4
או מי מטעמו אינם בגדר "עובדים" של  נותן השירותיםהתחשב בעובדה שעובדי נקבעה ב

האוניברסיטה, כך שלא תהיינה לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין התקשרותה עם 
ו/או סיום ההתקשרות, והתמורה המוסכמת עפ"י הסכם זה היא העלות  נותן השירותים

 השירותיםגין כל הקשור בקבלת המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה ב
 . נותן השירותיםמאת 

 נותן השירותיםו/או בעובדי  משרדנוכח האמור לעיל והסכמת הצדדים שלא לראות ב .7.5
 נותן השירותים ,השירותיםכעובדי האוניברסיטה, ובהתחשב בתמורה המוסכמת לביצוע 

ה, הפסד או מתחייב לשפות את האוניברסיטה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצא
חבות אשר יגרמו לאוניברסיטה ו/או שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע 
מכלליות האמור, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת בכל מקרה של הגשת תביעה ו/או 

נותן ו/או מי מעובדי  נותן השירותיםדרישה בניגוד למוסכם לעיל, בהם יטען, כי 
היה, או הינו, עובד שכיר של  נותן השירותיםר מטעמו של ו/או כל גורם אח השירותים

האוניברסיטה ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת באחריות לנזק כלשהו ו/או כי 
ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או בגינם,  למשרדהאוניברסיטה היא שצריכה לשלם 

 תשלום כלשהו שלא הוסכם בהסכם זה. 

ל, ככל שתתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא מבלי לגרוע מן האמור לעי .7.6
 נותן השירותיםשולמו ו/או הועברו במועד ו/או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא, כי 

לא ממלא את התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד 
, למשרדתשלום עומד או עתידי לדין, תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל 

לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא 
  כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו.  נותן השירותיםהתחייבויות 

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
  .ההסכם

 אחריות .8

 בלא, אובדן או/ו סדפה או/ו פגיעה או/ו נזק לכל מלאה אחריות אחראי נותן השירותים .8.1
 ,הכלל מן יוצא בלא לרכוש או/ו נותן השירותיםלו/או  לאדם ייגרמו אשר הכלל מן יוצא

 הסגל לאנשי, לאוניברסיטה ייגרמו אשר אלה, האמור מכלליות לגרוע מבלי אך לרבות
ו/או  נותן השירותים ולעובדי, בה רחיםלמתא, בה הלומדים לסטודנטים, לעובדיה, שלה

. וכל הפעולות והעבודות הנלוות לכך השירותיםבקשר עם הסכם זה ומתן , מי מטעמו
 .מטעמו מי או/ו נותן השירותים עובדי מחדלי או/ו למעשי גם תהא זו אחריות

 תשלום, נזק כל בגין האוניברסיטה את ולשפות תלפצו בזה מתחייב נותן השירותים .8.2
 כל י"ע ממנה יתבעוי או/ו יידרשו או/ו לה ייגרמו אשר( משפטיות הוצאות כולל) והוצאה
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להם הוא אחראי בהתאם להסכם זה  הפסד או/ו אובדן או/ו פגיעה או/ו נזק כל בשל אדם
 להוראות הדין.ו/או בהתאם 

 סודיות .9

, לא לעשות שימוש, לא לשמור בסודיות , ללא הגבלה בזמן,מתחייב נותן השירותים .9.1
הנוגע  ו/או מסמך כל מידע  ביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם,להע

הכל , יםלאוניברסיטה ו/או ליחידותיה, שהגיע לידיעתו במהלך ו/או עקב מתן השירות
ומהווה  4'גכנספח , המצורפת סודיות שנחתמה על ידו ה עלכמפורט בהתחייבות לשמיר
 חלק בלתי נפרד מן ההסכם.

החתים את כל מי מטעמו שיש לו גישה למידע הקשור במתן ידאג ל רותיםנותן השי .9.2
, ועובדיוליידע את השירותים לפי הסכם זה, על כתב התחייבות לשמירה על סודיות 

בדבר  ,יםאו גורמים שלישיים כלשהם, להם ידרש לצורך מתן השירות נציגיו, שלוחיו
 .כי יקיימו התחייבות זו ויוודא התחייבות כאמור

בהר כי חובת הסודיות תחול גם על כל תוצריו של נותן השירותים וכי התוצרים מו .9.3
מיועדים לשימוש האוניברסיטה בלבד ואסורים להעברה על ידי נותן השירותים לצדדים 

 שלישיים.  

לא יעשה שימוש בכל מידע כאמור אלא למטרה לשמה נועד, במידת  נותן השירותים .9.4
 ה.ולאחרי תקשרותזה, בתוך תקופת הה ביצוע הסכם הנדרש בלבד ובקשר עם

למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל חל על נותן השירותים ועל מי מטעמו גם לאחר  .9.5
 תום תוקפו של ההסכם. 

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם

 ניגוד ענייניםמניעת  .10

הוא ואנשי הצוות מטעמו אינם נמצאים במצב של ניגוד כי  ,בזאת מתחייב נותן השירותים .10.1
וכי אין יחסי  עניינים, במישרין או בעקיפין, לרבות ניגוד עניינים אישי, מקצועי או עסקי,

, והוא מתחייב להימנע מי מטעמהו/או  בינו לבין האוניברסיטה מכל סוג שהואתלות 
מלגרום למצב של ניגוד עניינים או  ,הבהסכם זכהגדרתה , ההתקשרות כל תקופתבמהלך 

  להימצא במצב בו הוא או פעולותיו יעמדו בסתירה להוראות סעיף זה. 

בכל מקרה שבו יהיה לו  כי ,בזאת מתחייב נותן השירותים, אמור לעילמן המבלי לגרוע  .10.2
ודיע על כך לאוניברסיטה בהזדמנות הראשונה י, כלשהועניינים  ניגודחשש לקיומו של 

  .ימנע מקיום קשר כאמוריועל פי דרישת האוניברסיטה  בכתב,

נותן חול על כל עובדיו ו/או יועציו של איסור על הימצאות בניגוד עניינים כאמור יה
יביא תוכן  נותן השירותיםבעלי שליטה בו ו/או בעלי מניות בו, ו ובעליו ו/או השירותים

על מנת  לוודא כי התחייבות  ההתחייבות זו לידיעתם ויעשה את כל המאמצים הנדרשים,
 ם.זו תקויים במלואה על יד

ומהווה חלק בלתי נפרד  5כנספח ג'הצהרה בדבר אי תלות והיעדר ניגוד עניינים מצורפת  .10.3
 מן ההסכם. 

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם

 הבעלות בתוצרי השירותים .11

רי השירותים אשר נוצרו או נרכשו לצורך אספקת השירותים על פי הסכם זה, בין כל תוצ .11.1
כל מסמך, עיבודים שונים, על ידי נותן השירותים ובין על ידי צדדים שלישיים לרבות 

חומרים וחומרי עזר, מפרטים, נהלים פנימיים והנחיות, מצגות, תוכניות, חישובים, 
העתקים, תמונות, סרטונים, הדמיות מכל סוג  תרשימים, פיתוחים, המצאות, פטנטים,

שהוא, פטנטים, תוצרי ביניים, כל מידע שנותן השירותים הכין ו/או מידע שיתקבל אצלו 
, יהיו בבעלות האוניברסיטה ויהיו "(תוצרי השירותים)להלן: " בקשר עם השירותים

ולנותן ה דרישתלרכושה הקנייני הבלעדי של האוניברסיטה ויועברו לחזקתה מיד עם 
השירותים ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי 

  מטעמו בנוגע לכך ו/או כל זכות עיכבון במסמכים.

 לרבות נתונים שנשמרו על גבי מדיה כלשהי.  –" לעניין סעיף זה מסמך"
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בין היתר בתוצרי השירותים ו להשתמשמוסכם במפורש שלאוניברסיטה זכות מוחלטת  .11.2
אפשרות של  ,הלכה למעשה ,להבטיח נותן השירותים. על להעבירם לכל גורם שהוא

ולסייע כמיטב יכולתו לאוניברסיטה באשר לכך, וזאת  מימוש זכות זו ע"י האוניברסיטה
 בהתאם להנחיותיה של האוניברסיטה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

תוצרי ות לשמור ולאחסן את כל במהלך כל תקופת ההתקשר מתחייב נותן השירותים .11.3
שהופקו עבור האוניברסיטה ולדאוג לאבטחת מידע זה בכל האמצעים  השירותים

המקובלים בשוק ובמועד סיום תקופת ההתקשרות או במועד אחר שיידרש על ידי 
להעביר לידי האוניברסיטה את כל המסמכים  נותן השירותיםמתחייב  האוניברסיטה,

תים, ובכללם מסמכים מקוריים והעתקים, והאוניברסיטה שברשותו הקשורים לשירו
  .תהא רשאית לעשות בהם כרצונה

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם

  ביטוח .12

נותן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  נותן השירותיםלגרוע מאחריות  מבלי .12.1
ולעניין ביטוחים למשך כל תקופת ההסכם,  חשבונו עללערוך ולקיים,  םהשירותי

הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, גם למשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו 
 ."(, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלןהתקופה הנוספת)להלן: "

לצורך ביצוע המשמש  נותן השירותים, המכסה את כל רכוש ביטוח רכוש .12.1.1
ההסכם, על בסיס ערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב 

 :לרבות כנגד הסיכונים הבאים

 קוד הסעיף 
 316 כיסוי רעידת אדמה

 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד

 (. 309כן יכלול הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת המזמין )קוד סעיף 

הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל,  למשרדלמרות האמור, מוסכם כי 
להלן  13.4בסעיף במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור 

 כאילו נערך הביטוח במלואו

למקרה  ש"ח 4,000,000, בגבול אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד ג' .12.1.2
 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 

 :הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות

 קוד הסעיף 
 321 המזמין -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 

 322 המזמין כצד ג'הגדרת 
 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה
 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

לעובד, למקרה ש"ח  020,000,00גבול אחריות של ב, ביטוח אחריות מעבידים .12.1.3
 תכמבוטחהאוניברסיטה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את 

 (.319)קוד סעיף  נותן השירותיםם של מי מעובדי קתיסיחשב כמעאם ת פתנוס

למקרה ובמצטבר ש"ח  4,000,000בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מקצועית .12.1.4
 ית. לתקופת ביטוח שנת

 הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות:  .12.1.5

 קוד הסעיף 
 301 אובדן מסמכים

 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח
 303 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע

 326 פגיעה בפרטיות
 325 מרמה ואי יושר עובדים
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הרחב שיפוי לטובת המזמין, בגין אחריותו למעשי ו/או 
 נותן השירותיםמחדלי 

304 

 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 
  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

 כללי

האוניברסיטה יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי  נותן השירותיםכל ביטוחי  .12.1.6
ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף 

 (.328ד סעיף )קוהאוניברסיטה ביטוחי 

לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת  נותן השירותיםכל חריג אם קיים בביטוח  .12.1.7
ו/או מזכויות המבטח על פי  נותן השירותיםמבלי לגרוע מחובת הזהירות של 

 הפוליסה ו/או על פי דין.

להמציא לידי  נותן השירותים, על האוניברסיטהללא צורך בכל דרישה מצד  .12.1.8
חילת ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את , לפני תהאוניברסיטה

נותן , כשהוא חתום בידי מבטחי 2'גכנספח אישור עריכת הביטוח, המצורף 
להמציא לידי  נותן השירותים. מיד בתום תקופת הביטוח, על השירותים

נותן אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי האוניברסיטה 
נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.  לתקופת ביטוח השירותים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 
להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה  נותן השירותיםהתביעה, על 

 הנוספת.

באישור  כמפורט נותן השירותיםמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .12.2
שאינה פוטרת  נותן השירותיםעריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

מצהיר ומאשר כי  נותן השירותיםממלוא החבות על פי הסכם זה.  נותן השירותיםאת 
בכל הקשור לגבולות  מהו/או מי מטעהאוניברסיטה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי 

 .האחריות כאמור

תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על  לאוניברסיטה .12.3
כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות,  נותן השירותיםידי 

בהתאם להוראות אישור עריכת הביטוח המצאת ההרחבות והסייגים המפורטים בו. 
לבצע כל שינוי, תיקון,  ותיםנותן השירתנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל  ההינההסכם 

נותן התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות 
 .על פי הסכם זה השירותים

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק  מהעו/או מי מטהאוניברסיטה פוטר את  נותן השירותים .12.4
ל כבגין  ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, וכןהאוניברסיטה לרכוש המובא לחצרי 

כל טענה למשרד אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה 
בגין אובדן ו/או נזק כאמור. מטעמה ו/או מי האוניברסיטה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 .אדם שגרם לנזק בזדון האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת

הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות .12.5
, מתחייב נותן השירותיםהסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם מושא 

לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף  נותן השירותים
 .ההתקשרות

האוניברסיטה יכת הביטוח, יהא מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור ער .12.6
 לאוניברסיטה. ו/או חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם

 איסור הסבה .13

ת חובותיו לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד א נותן השירותים .13.1
פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבל -ו/או זכויותיו על

 הסכמתה בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן.

 דרך)בכל  זכויותיו להעביר נותן השירותים לבקשת לסרב רשאית תהא האוניברסיטה .13.2
 .לנכון שתמצא בתנאים הסכמתה להתנות או סירובה לנמק עליה שיהיה מבלי( שהיא
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 של יסודית הפרה תהווה והפרתן ההסכם מעיקרי הן, סעיפיו תת על, לעיל זה סעיף הוראות
 .ההסכם

 הפרת ההסכם .14

, לדעת האוניברסיטה, הוראה מהוראות הסכם זה, ולא תיקן ההפרה נותן השירותיםהפר  .14.1
 ימים מדרישת האוניברסיטה או מי מטעמה, תהא רשאית האוניברסיטה לנקוט 7תוך 

בפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן, מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי 
 :הסכם זה ועל פי דין

נותן לתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את  .14.1.1
 בהוצאות התיקון.  השירותים

 בגין הנזק. נותן השירותיםלתבוע את  .14.1.2

 לה או חלקה.לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כו .14.1.3

הפרה יסודית, תהא רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות  נותן השירותיםהפר  .14.2
פי כל דין -עמו לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה על

 פי הסכם זה.-או על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי  .14.3
 כל אחד מן המקרים הבאים:בקרות 

בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק  נותן השירותיםהוגשה נגד  .14.3.1
למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי סעיף  בקשהזמני ו/או 

 ימים מיום פתיחת הליך. 60לחוק החברות, וההליך לא בוטל בתוך  350

, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע ירותיםנותן השאם יוטל עיקול על נכסי  .14.3.2
 ימים מיום הטלתו. 60והעיקול לא בוטל בתוך את ההסכם 

, מכל סיבה שהיא, מלספק את נותן השירותיםהתברר לאוניברסיטה כי נבצר מ .14.3.3
 ימים. 10למשך תקופה רצופה העולה על  השירותים

כות ו/או סעד להם זכאית אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל ז .14.4
 האוניברסיטה על פי ההסכם ו/או הדין.

לבצעו עד ליום שנקבע  נותן השירותיםהודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם, ימשיך  .14.5
 לסיום בהודעה, אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת.

 סיום תקופת ההתקשרות .15

מכל סיבה שהיא, ם לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או סיומה מיי 30-עד לא יאוחר מ .15.1
לאוניברסיטה ויעמיד לרשותה כל רכוש, חומרים וזכויות  נותן השירותיםיעביר 

כלשהו  מדיהו/או הנמצאים בידי אמצעי  נותן השירותיםשבפיקוחו או ברשותו של 
והשייכים לאוניברסיטה, וכל מידע אחר הנוגע לאוניברסיטה, כולל חומר שלא נעשה בו 

 שימוש. 

15.2.  

זכאי לכל תשלום בגין  נותן השירותיםם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה עם סיומו של הסכ .15.3
 .הפסקת ההסכם

 סמכות שיפוט .16

מוסכם בין הצדדים כי לבתי המשפט בתחום העיר חיפה בלבד תהיה הסמכות המקומית לדון 
 .בכל תובענה הנובעת מהסכם זה

 שונות .17

כל העניינים הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין  .17.1
הנדונים בו, והוא מבטל כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי 

 .כל אותם העניינים האמורים

הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  .17.2
 .תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

הה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם לא השתמש או השת .17.3
 .זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו
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כל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם לא יהיה להם תוקף אלא אם יעשו בכתב ויחתמו  .17.4
 .כדין על ידי כל הצדדים להסכם

ם זה אשר ישלחו על ידי צד אחד להסכם זה למשנהו כל הודעה או התראה בקשר להסכ .17.5
ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רשום על פי פרטי הצדדים כמפורט בכותרת 

 (.להסכם זה )או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב

הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובות האמורות, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה 
שעות מעת שיגורה בדואר, עם מסירתה אם נמסרה ביד ועם שליחתה בדואר  72כעבור 

אלקטרוני, ובלבד שבידי הצד השולח לא נתקבלה התראה בדבר אי תקינות משלוח 
 ל.ההודעה בדוא"

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל

 
 
 

 חיפה אוניברסיטת

 

 נותן השירותים 
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 1'גנספח 

 הצעת המחירטופס 

 ]תצורף הצעת המחיר של הזוכה[
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 2'גנספח 

 אישור קיום ביטוחים
 

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים
(___/___/______) 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
י הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנא

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

  שם: שם:

 נדל"ן☐

 ירותים ש☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען: מען:

 
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 וםסי

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

קבלנים וקבלני  307 ₪  4,000,000     צד ג'
 משנה

ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש האישור

כיסוי לתביעות  315
 המל"ל 

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי ו/או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

בקש האישור מ 322
 מוגדר כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328

 
אחריות 
 מעבידים

מבוטח נוסף היה  319 ₪  20,000,000    
וייחשב כמעבידם של 

 –מי מעובדי המבוטח 
 מבקש האישור

ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש האישור

 ראשוניות 328
אחריות 

 מקצועית
 אובדן מסמכים 301 ₪ 4,000,000    

עיכוב / שיהוי  327
 עקב מקרה ביטוח

דיבה, השמצה  303
 והוצאת לשון הרע

מרמה ואי יושר  325
 עובדים

 פגיעה בפרטיות 326
הרחב שיפוי  304

לטובת מבקש 
האישור בגין אחריותו 

למעשי ו/או מחדלי 
 המבוטח

 ראשוניות 328
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ויתור על תחלוף  309
לטובת מבקש 

 האישור
 –תקופת גילוי  332

 חודשים 12
תאריך רטרואקטיבי: 

____________ 
 

 
 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:

038 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
יום לאחר משלוח  30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.הודעה למבקש האישור 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 3'גנספח 
 מפרט שירותים 

 
  ]יצורף מפרט השירותים מתוך מסמכי ההצעה[
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 4'גנספח 

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות 

 

ת /ה ומתחייב/מצהיר , נושא/ת ת.ז. מס' _______________,__________________אני הח"מ 
 "( כדלקמן:האוניברסיטהת חיפה )להלן: "אוניברסיט בזאת כלפי

, במישרין או בעקיפין, ולא אגלה ו/או אעביר כי אשמור על סודיות מוחלטתהנני מתחייב/ת  .1
 , בין במישרין ובין בעקיפין,שהגיעו לידיעתינתון או /וכל מידע לכל אדם ו/או לכל גוף כלשהו, 

ם ו/או כל ו/או בקשר אליה םאו במסגרתו/ אספקת השירותים )כהגדרתם בהסכם זה(עקב 
עילותיה בכל צורה שנודע לאוניברסיטה ו/או הקשור בפ הנוגע לאוניברסיטה ו/או שירות אחר,

ידיעה, נתונים,  ידע, מסמך, מידע,חומר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור: כל לרבות  , ואופן
אודות משאבי  , סודות מסחריים, סודות מקצועיים, הזמנות והסכמים מכל סוג, מידעדו"חות

 ."(המידע הסודי)"  האוניברסיטה וכיו"ב

( מידע שחובה לגלותו על פי דין ובלבד 2( מידע שהוא נחלת הכלל; )1המידע הסודי לא יכלול: )
י טרם דבקשה לחשיפת המידע הסוהיודיע לאוניברסיטה באופן מידי על  נותן השירותיםש

 .למתן השירותים עוברנותן השירותים ( מידע שהיה בידי 3חשיפתו; )

מתן למעט בקשר ולצורך  -הסודי לא לעשות כל שימוש בכל אופן וצורה במידע  ת/מתחייב הנני .2
ולא להרשות ולא לאשר לצד שלישי כלשהו שימוש  -ובמסגרת זו בלבד השירותים בהסכם 

 .במידע הנ"ל ובכל חלק ממנו ו/או בכל זכות הנובעת ממנו באופן ובצורה כלשהם

אעביר, במישרין או בעקיפין לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל לא ת כי לא אמסור ומתחייב/הנני  .3
ו/או מדיה אחרת לאגירת מידע ו/או זיכרון נייד חומר ו/או מוצר ו/או חלק ממוצר ו/או מסמך 

 .כולו או מקצתו סודי,ו/או חפץ מצולם ו/או מודפס ו/או משוכפל וכיו"ב המכיל את המידע ה

ידיעת אחרים, בין בעצמי ובין באמצעות אדם אחר ו/או בעילום שם, אפרסם ולא אביא ללא  .4
השירותים או לענייניה האחרים של  לאספקת הקשורים האוניברסיטה לנתוני הנוגע מידע כל

 האוניברסיטה. 

כל האמצעים הנחוצים על מנת למנוע חשיפת המידע הסודי או כל חלק בייב/ת לנקוט הנני מתח .5
 אי לכך על פי תנאי התחייבות זו.גורם שאינו זכ ממנו לכל

בכל זמן על המידע הסודי ולקיים את כל חובותיי מכוח התחייבות זו, לשמור ת /י מתחייבהננ .6
הן במשך כל תקופת התקשרות עם האוניברסיטה, והן בכל עת לאחריה,  -וללא הגבלה בזמן 

 . וגם אם התקשרות כזו לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא

, לרבות עובדיי בות זו מחייבת הן אותי והן כל גורם אחר הפועל מטעמיידוע לי, כי התחיי
 בשינויים המחויבים.

מיד עם סיום תקופת ההתקשרות ומתן השירותים לאוניברסיטה, מכל סיבה שהיא, אחזיר  .7
אשר הגיע לידי כמפורט לעיל, ולא אשאיר בידי כל דבר ו/או העתק ו/או לאוניברסיטה כל דבר 

, סודיו/או המכיל מידע לאוניברסיטה במישרין ובעקיפין ו/או חומר הקשור  צילום ו/או מסמך
 .כולו או מקצתו

לחוק העונשין  118ידוע לי כי אי מילוי הוראות כתב התחייבות זה עלול להוות עבירה לפי סעיף  .8
 ., על כל המשתמע מכך1981-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5, ו/או סעיף 1977-התשל"ד

-האמור לעיל, ובזכויות האוניברסיטה לכל סעד או תרופה העומדים לרשותה על מבלי לגרוע מן .9
ובין  בין אם במתכוון ,לעילד יאיזו מהתחייבויותיהפרת  בכל מקרה שלכי  ,ת/אני מאשרפי דין, 

אהיה מחויב/ת לפצות את האוניברסיטה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שנגרמו או , אם לאו
 כאמור.שיגרמו לה כתוצאה מהפרה 

למען הסר ספק, מובהר, כי התחייבות זו, באה בנוסף להוראות כל דין או ההסכם שיחולו עלי  .10
 מכוח מתן השירותים לאוניברסיטה.
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חתימתי על התחייבות זו מהווה תנאי מוקדם להתקשרותי עם האוניברסיטה בהסכם למתן  .11
 השירותים.

 יו מרצוני החופשי.קראתי את המסמך דלעיל, הבנתי את תוכנו ואני חותם/ת על .12

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך  חתימה + חותמת  שם מלא
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 5נספח ג'

 הצהרה בדבר אי תלות והעדר ניגוד עניינים

 

ת /ה ומתחייב/מצהיר , נושא/ת ת.ז. מס' _______________,__________________אני הח"מ 
 "( כדלקמן:האוניברסיטה"אוניברסיטת חיפה )להלן:  בזאת כלפי

י אשר נועדו ליתן את השירותים על המועסקים על ידביני ו/או בין מי מטעמי, שותפיי ו/או  .1
 פי ההסכם ובין האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, אין יחסי תלות מכל סוג שהוא. 

אני ו/או מי משותפיי ו/או מהמועסקים על ידי אשר נועדו ליתן את השירותים על פי  .2
אינם מצויים במצב של ניגוד עניינים ו/או עלולים להימצא במצב כאמור במתן  ,ההסכם

או חשש לקיומו של  . כמו כן, לא נעמוד במצב של ניגוד ענייניםלאוניברסיטה השירותים
 ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים. 

 לאוניברסיטה בכל מקרה בו יתעורר חששאני מתחייב להודיע מיידית וללא כל דיחוי  .3
כאמור לעיל, וזאת במהלך על  תלקיומו של ניגוד עניינים כלשהו או קיומם של יחסי תלו

 תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה.  

 

 אישור עו"ד

 מר/גב'בפני ,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה  _______________אני הח"מ, __

 ,_____________ מס'לפי ת.ז.  המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה ,___________________
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת

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

________________ ________________ ________________ 
 מ.ר חתימה וחותמת שם

 


