
 
 

 חתימת המציע:__________           1                                                              
 

 
 

 1/2018מכרז פומבי מס' 
 
 
 

מכרז לשירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי 

HTML5 ,למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה ,

  לשימוש במכשירים חכמים ובעמדות קצה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05/2018 
 

 



 
 

 חתימת המציע:__________           2                                                              
 

 אוניברסיטת חיפה
 1/2018פומבי מס' מכרז 

 
 

    
  

 
 1/2018 פומבי מס' הזמנה להגשת הצעות למכרז

 

, למועמדים HTML5שירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי בנושא: 

 .ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכשירים חכמים ובעמדות קצה
 

שירותי פיתוח של יישומי הרשמה, בנושא  למכרזבזאת להגיש הצעות אותך אוניברסיטת חיפה מזמינה 
, למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכשירים חכמים ובעמדות HTML5מבוססי 

 הכל כמפורט במפרט הטכני ובמסמכי המכרז. קצה באוניברסיטת חיפה, 
 

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

 
, אגף משק ומבנים 202, חדר הראשי, בבנין 6/5/18מתאריך החל  לקבלוברת המכרז ניתן את ח

 .09:00-15:00ה' בין השעות -בימים א' 04-8249113, טל'  רפפורט שוקיבאוניברסיטת חיפה, אצל  
 

לתיבת המכרזים  12:00בשעה  31/5/2018 ה', מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד לא יאוחר מיום
 .ראשיאגף משק מבנים בניין  202בחדר 

 
 .ביותר או כל הצעה שהיא גבוההמתחייבת לקבל את ההצעה האינה האוניברסיטה 

 
 
 
 
 
 

 טבלת תאריכים:
 

 יום ושעה תאריך נושא
 יום ו' 4/5/2018 פרסום המודעה למכרז

 09:00-15:00-השעות ה' בין -ימים א' 6/5/2018 חוברת המכרז החל ביום מסירת 
 17:00יום ה',  17/5/2018 מועד אחרון להגשת הבהרות בכתב

  12:00יום ה',  31/5/2018 מועד אחרון להגשת ההצעות
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 אוניברסיטת חיפה
 1/2018 מס' מכרז 

 מסמך א'

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

 הכרמל, חיפה.-חיפה, שדרות אבא חושי, הראוניברסיטת  "  האוניברסיטה"
 
למועמדים ללימודים  HTML5של יישומי הרשמה, מבוססי  פיתוחשירותי  "השירותים"

במכשירים חכמים ובעמדות קצה, הכל  לשימושבאוניברסיטת חיפה, 
וביתר מסמכי  'גסמך מלהסכם  1נספח ככמפורט במפרט הטכני המצורף 

 .המכרז
 
 .שירותים" כהגדרתם לעילה"לביצוע  2018/1פומבי מס' מכרז  " המכרז"
 
הסכם שייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, כהגדרתו להלן, לביצוע  "ההסכם"

בנוסח ובתנאים כמפורט בטופס ההסכם הכלול בין מסמכי  שירותיםה
 המכרז.

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

  לידיעת מגישי ההצעות .2
כלשהם  התחייבות או/ו כדי להוות מצג והתרשמות בלבד ואין בלהערכה ול מובאהאמור להלן 

הוא בחן את  כי מצהירציע בהגשת הצעתו האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמ מצד
או טענה ו/או /ו דרישה כל לו תהיינה ולא לו איןהכדאיות הכלכלית של הגשת ההצעה למכרז וכי 

 :נספחיו על זה במכרז זה בהקשר לאמור או/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה כלפי תביעה
 

האוניברסיטה מעוניינת להנגיש את שירותי ההרשמה לאוניברסיטה לשימוש במכשירים  .א
 חכמים ובעמדות קצה, זאת במסגרת פרויקט שיבוצע בשלבים, כמפורט במפרט הטכני. 

 HTML5פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי ל הגשת הצעותבזאת  זמינההאוניברסיטה מ .ב
 הכל, לשימוש במכשירים חכמים ובעמדות קצה ,למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה

 , לרבות המפרט הטכני. על נספחיהם כמפורט במסמכי המכרז

רשמה )הגשת התהליך ה את כולליםבמסגרת הפרויקט הנדרשים לפיתוח  היישומים .ג
 לבחינות רישום, עדיפויות שינויי ושלבי ההמשך כוללים את תהליכי (שלב א' - מועמדות

 אוניברסיטת חיפה.ב ראשוןתשלום /מקדמה ותשלומי חוגיות כניסה
  Framework AngularJS ב המפותחת Html5 בפלטפורמת מחדש יפותחוכאמור  היישומים

 המהווה    Java servletב Web Services באמצעות מפותח השרת צד(, ומעלה 4)גרסה 
 . ERP-SAPעדכון המידע מהמערכות הארגוניות המבוססות /לשליפת תווך שכבת

 לעמוד בדרישות הבאות: על היישומים

 לפחות:  מגווןתמיכה ב( מערכות ההפעלהWindows, Linux, Mac OS )ודפדפנים 
 (.Safari-ו  Explorer, Edge ,Chrome ,Firefox)לפחות: 

 ( מעבר לגרסה מותאמת לעמדות קצהDesktop תפותח גרסה ייעודית המתאימה ,)
למיניהם )מכשירים חכמים ומחשבי לוח( ובמערכות  התקנים ניידיםלשימוש ב

בגרסאות המתקדמות שהוכרזו  ANDROID-ו IOSההפעלה המובילות )לפחות: 
מעבר זאת וניידים מכשירים ל ייעודיתואילך(.  תתבצע התאמה  2015החל משנה 

 לרספונסיביות אוטומטית.

  בהתאם להוראות הדין. מוגבלות לאנשים עם הנגשהבכללי מלאה עמידה 

  כפי שיפורטו בנספח אבטחת מידע שיצורף להסכם.עמידה בתקני אבטחת מידע 

 בתקן יעמוד כרטיס אשראי בתשלום מודול הPCI  בשיטת(Redirect)  מול מסופי
 חברת טרנזילה.

 ג שגוייםיצירה וניהול לו. 
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שלב "יישום הגשת  -של הפרויקט שלב א'את  יתבקש לבצע את במכרז הספק הזוכה  .ד

במסגרת  להציע המציעיםיידרשו  א'עבור מימוש שלב  .הטכניבמפרט  , כמפורטמועמדות"
את כל )ללא תלות בכמות שעות עבודה(. תמחור זה יכלול  Fix Price  מחירהצעתם 

שכר עובדים, הוצאות  עלויות פיתוח היישום, א' לרבות התחייבויות הספק במסגרת שלב
ביצוע שיפורים ושינויים נסיעה, הוצאות נלוות וכיו"ב. כמו כן יכלול המחיר המוצע  עלות של 

 .שעות פיתוח מעבר לתכולת האפיון המפורט 50בהיקף של 

 

 תתוספו למימוש עבודה לשעת עלות הצעתם במסגרת המציעים נדרשים להציע בנוסף,  .ה
 בתשלום עבודה שעותלעיל.  כאמורבמחיר לשלב א'  הנכללותהשעות  50-ל מעבר ושינויים

 .מהאוניברסיטה ומראש בכתב אישור קבלת לאחר רק תבוצענה כאמור נוסף
 

תהא מעוניינת  לקבל מן  האוניברסיטה', א בשל ביצוע תום שלאחרהשנים  3 שבמהלך ככל .ו
לקבל מן  או, חלקם או כולם, הפרויקט של ההמשך לשלבי גםהספק הזוכה שירותי פיתוח 

 מן זאת לדרושהספק הזוכה שירותי אפיון לשלבים אלה, כולם או חלקם, היא תהא רשאית 
 -)להלן לספק לה את השירותים שתבקש בנוגע לשלבי ההמשך יחוייבוהספק  הספק

 השעתיריף . התמורה בגין ביצוע שלבי ההמשך על ידי הספק תהא בהתאם  לתע"האופציה"(
ובלבד  בפועל שתבוצע השעות כמות במכפלת' א בשלב ושינוים תוספות למימוש ידו על שיוצע

 האופציה את להפעיל מתחייבת לא ברסיטההאוני שעות. 1150 -שלא תחרוג בסך הכל מ
, או אחרים ספקים באמצעות או בעצמה הפרויקט שלבי יתר את לבצע רשאית ותהא כאמור

 . שלא לבצעם כלל

 

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה שירותים בהיקף כספי ו/או כמותי  .ז
כלשהו, והיא תהיה רשאית להזמין שירותים דוגמת אלו שבמכרז זה מספקים 

 נוספים/אחרים, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
יידרש להעסיק את עובדיו כחוק, ולקיים את כל ההוראות המתייחסות לתנאי  הזוכההמציע  .ח

הגנת השכר, זכויות שכר מינימום,  -האמור  מבלי לגרוע מכלליות –העבודה, לרבות 
מיוחד בגין משמרות, שעות נוספות וימי מנוחה,  חגים,  תשלוםסוציאליות, זכויות פנסיוניות, 

ימי מחלה, דמי הבראה, עמידה במועדי תשלומי שכר וניכוי  חופשה, ימינסיעות, עבודת לילה, 
הכל, על פי כל דין וחוזה החלים על היחסים שבין  –כל הסכומים אותם חייב מעסיק בניכוי 

 המציע לבין עובדיו. 

 

 

 מסמכי המכרז .3
 

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:
 
 כתב הוראות למגיש הצעות למכרז. -מסמך א' .א

  .ניסיון החברהמ האוניברסיטה התרשמותטופס ניקוד לקריטריון  -1פח נס .1.א
 .שביעות רצון לקוחות להערכת קריטריונים טופס -2נספח  .2.א
 

 טופס הצעה למכרז. -מסמך ב' .ב

 

 טופס הצעת המחיר. -1נספח  .1.ב

 .תצהיר בדבר ניסיון המציע -2נספח  .2.ב

 .תצהיר בדבר ניסיון המפתחים -3נספח  .3.ב
 .עסקאות גופים ציבוריים תצהיר לפי חוק -4נספח  .4.ב

 .אישור רו"ח בדבר העדר היתכנות להערת עסק חי -5נספח  .5.ב
 .מפרט הטכניהתחייבות לקיים את הוראות ה -6נספח  .6.ב
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 .ההתקשרות הסכם -'גמסמך  .ג
 

 מפרט טכני.- 1נספח  .1.ג

 אישור עריכת ביטוח.  -2נספח  .2.ג

 .התחייבות לשמירת סודיות -3נספח  .3.ג

 בטחון ובטיחות. -4נספח  .4.ג

 נוסח ערבות ביצוע. -5נספח  .5.ג

 פיתוח מאובטחל התחייבות לעמידה בהנחיות – 6נספח  .6.ג
 
 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .4
 

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

 שלושהלפחות  ביצעהמציע  למכרז הצעות להגשת האחרון למועד שקדמו השנים 3-ב .א
 לפחותשכל אחד מהם כלל  SAPמעל סביבת  Html5 של פיתוח יישומי  פרויקטים

 הסתייםאחד מהם לפחות ו לכל המפתחים בפרויקט שעות עבודה מצטברות 1000
 למכרז זה. ותהגשת ההצעמועד האחרון לבשנה שקדמה ל

 
בפיתוח שנים לפחות  3ניסיון של אשר לכל אחד מהם למציע לפחות שני מפתחים  .ב

 .  framework Angular JS ב Html5 יססמבו WEBמערכות 
 

המפתחים שיוצגו במסגרת הצעתו של המציע כאמור הם אלו שיבצעו את מובהר כי 
 .השירותים מטעמו במידה ויזכה במכרז

 

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

 
, ככל 1953 -המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג  .ד

 שחל עליו תקן כאמור. 

 

-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ווהתצהירים למציע כל האישורים  .ה
1976. 

 

 לא נכללה 'הערת עסק חי' 2015-2016חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים "בדו .ו
 .2017ואין היתכנות להערת עסק חי לשנת 

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

 במלואן.דלעיל 
 

 מועד להגשת הצעות למכרז .5
 

לתיבת המכרזים באגף משק ומבנים  במעטפה סגורהאת ההצעה למכרז יש להגיש  א.
 .12:00שעה  ,8201/31/5' הלא יאוחר מיום , ראשיבבניין  202באוניברסיטת חיפה, חדר 

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

 
 

. פניות תעשנה למר אלעד בכמן 17/5/2018 ובירורים ניתן לפנות עד לתאריךלשאלות  ב.
. כל התשובות לשאלות ירוכזו ebachman@univ.haifa.ac.ilדוא"ל בבכתב בלבד 

וכן יפורסמו באתר  ו/או דוא"ל במסמכי הבהרות ויופצו לכל המשתתפים באמצעות פקס'
 נה לעניין הזמנה זו. . רק תשובות בכתב תחייבהאינטרנט של האוניברסיטה
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 אופן הגשת ההצעות למכרז .6
 

 נפרדות, כדלקמן: שתי מעטפותעל המציע לכלול בתוך הצעתו  .א

פיתוח של  לשירותי 1/2018"הצעת המחיר למכרז  -1' מס מעטפהבמעטפה שתסומן  (1
, חיפה באוניברסיטת ללימודים למועמדים, HTML5יישומי הרשמה, מבוססי 

על גבי טופס  בלבדתוגש הצעת המחיר –" קצה ובעמדות חכמים במכשירים לשימוש
 בעותק אחד. -1הצעת המחיר נספח ב' 

לשירותי פיתוח של יישומי  1/2018מכרז "– 2מעטפה מס' במעטפה שתסומן  (2
, למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש HTML5הרשמה, מבוססי 

טופס  ללאהנדרשים  םהמסמכי יתר כליוגשו –" במכשירים חכמים ובעמדות קצה
כל זאת, בעותק  -(1אשר כאמור יוגש בתוך מעטפה מס' ) 1הצעת המחיר נספח ב'

 אחד.

)מסמך  ההצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז  .ב
ב'( הכלול בין מסמכי המכרז ויצורפו אליו כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו 

 ים וחתומים על ידי המציע.בו, כאשר הם מלא

לרבות על ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו,  עמוד ועמודמובהר כי יש לחתום על כל  .ג
באמצעות חותמת ובראשי תיבות. כמו כן, יש לחתום - קובץ התשובות לשאלות ההבהרה
 על ההצעה מסמך ב', ועל כל מסמך אחר שמחייב זאת. באמצעות חותמת וחתימה מלאה 

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

מתחייב לקיים הוא  בולהצעה מסמך ב'  6המציע יצרף להצעתו את המכתב בנוסח נספח  .ה
  .במידה ויזכה במכרז פרט הטכניאת הוראות המ

 ככל, JAVA SERVLETפיתוח באמצעות ב החברה ניסיון אתבהצעתו  יפרטהמציע  .ו
 לה ניסיון כזה. שיש

מטעם  למנהל הפרויקטאיש קשר אחד מטעמו שימונה במסגרת הצעתו המציע יציג  .ז
. אין מניעה כי "(הפרויקט מנהל)להלן: " החברה לביצוע השירותים עבור האוניברסיטה

. מנהל )ב(4לצורך עמידה בתנאי הסף סע'  מהמפתחים שיוצגומנהל הפרויקט יהיה אחד 
הפרויקט יידרש להיות זמין לאורך כל תקופת ההתקשרות למתן מענה לפניות 

כן ו, להגיע לפגישות באוניברסיטה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות האוניברסיטה
י פקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפלאחראי לטפל בבעיות ויהיה 

ידי  עלמכל סיבה שהיא, ימונה  מנהל הפרויקט נבצרות של מקרה בכלהאוניברסיטה. 
 .לאוניברסיטה יועברו עמו ההתקשרות ופרטיחלופי מנהל פרויקט המציע הזוכה 

הפרויקט ובכלל זה  ביצועאבני הדרך המרכזיות להמציע יפרט במסגרת הצעתו את  .ח
תוצרי שלב א' העברת ו על ידי המציע בדיקות מסירהסיום ועד למ הערכת זמנים

-יאוחר מלא תתבצע  . העברת תוצרי שלב א' לבדיקות קבלה הלקוחקבלה של בדיקות ל
 חודשים ממועד חתימה על ההסכם.  7

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

בהתאם  התעריפיםלהגשת הצעות למכרז. במקרה של שינוי שיעור המע"מ יותאמו 
המציע נדרש למלא את הטופס כאמור, לשיעור המע"מ בדין במועד הוצאת החשבונית. 

 שתסומן כמפורט בס"ק א' לעיל. מעטפה נפרדתלחתום עליו ולהכניסו לתוך 
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או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז ו/או נספחיהם או כל מובהר כי כל שינוי ו/ .י
הסתייגות לגביהם, בין אם בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי ו/או בכל דרך 

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

 .מלאות לכל הסעיפים. הצעות חלקיות לא תתקבלנה הצעות תקבלנה רקתמובהר כי  .יא

וכן כל מסמך שנדרש  ל המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו של כתב הוראות זהע .יב
 על המציע לצרף להצעתו המסמכים הבאים: ,. כמו כןבהתאם לכתב הוראות זה

 .המציעכתב הוראות חתום בידי  (1)

בחתימת המציע עם אישור עו"ד כי החותם הצעה מלאה ובכתב ברור וחתומה  (2)
 .בנוסח מסמך ב' למסמכי המכרז - מורשה להתחייב בשם המציע

תדפיס עדכני של מסמכי ההתאגדות;  נאמן למקורהעתק  -שהוא תאגיד  מציע (3)
 . מרשם החברות

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

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

 2התצהיר נספח  המציע להצעתו אתצרף י )א(4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (5)
במסגרת התצהיר יפרט המציע פרויקטים  .למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד

שביצע והמקיימים את התנאי. לגבי כל אחד מהפרויקטים יצוין שם הפרויקט, 
תכולתו, מועד ביצועו, כמות שעות העבודה המצטברות שכלל, ופרטי איש קשר 

 ממליץ.

תצהיר נספח את הרף המציע להצעתו )ב( יצ4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (6)
המפתחים וניסיונם וכמו כן יצרף קורות חיים של פרטי  טובו יפורלמסמך ב'  3

 המפתחים ופירוט פרויקטים לגבי כל אחד מהם.
 4התצהיר נספח  המציע להצעתו אתצרף )ה( י4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (7)

 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד.

)ו( יצרף המציע להצעתו דוחות כספיים לשנת 4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  (8)
 למסמך ב'. 5וכן אישור רו"ח בנוסח נספח  2015-2016

ב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל  (9)
ב 2, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

 לחוק הנ"ל.
 

 ערבות בנקאית .7
 

ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית בד בבד עם חתימת הזוכה על  .א
 וחמישהעשרים ש"ח ) 25,000בסך של  להסכם מסמך ג' 5המצורף כנספח צמודה בנוסח 

( אשר תשמש כבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם ש"חאלף 
ערבות "(. ולהבטחת אחריות טיב ביצוע השירותים על ידי הזוכה )להלן: 'גמסמך )

יום ממועד חלוף  90"(. ערבות הביצוע, כמפורט בס"ק זה, תעמוד בתוקף עד הביצוע
  תקופת ההתקשרות הנקובה בהסכם ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
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 הזוכה במכרז .8
 

 בשלב הראשון, תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז. .א
 
בהתאם לקריטריונים ההצעות המקיימות את תנאי הסף תיבדקנה  -בשלב השני .ב

 הנקובים כדלקמן: והמשקלות
 

המש הקריטריון
 קל

  בחינה כמותית
(70%)  
 
 

' )כולל א שלב למימוש (Fix Price) המוצע מחירה
    ."מ(מע

מחיר המוצע למימוש שלב א' ההמציע הכשר שיציע את 
ביותר יזכה למירב הנקודות ואחריו באופן יחסי  ךהנמו

 .המציעים הכשרים האחרים

35% 

המחיר השעתי המוצע )כולל מע"מ( למימוש תוספות 
שעות  50 -לתכולות שלב א', ומעבר לושינויים מעבר 

 שיפורים ושינויים הכלולות  בו.
 ךהנמומחיר השעתי המוצע ההמציע הכשר שיציע את 

ביותר יזכה למירב הנקודות ואחריו באופן יחסי 
 .המציעים הכשרים האחרים

 

35% 

 בחינה איכותית
(30% ) 

 

ניסיון החברה בפיתוח מ האוניברסיטה התרשמות
   framework AngularJS ב WEB מערכות

במסגרת קריטריון זה תתרשם האוניברסיטה מכמות 
, SAPעבודה בסביבת ניסיון בהפרויקטים ומורכבותם, 

בפיתוח יישומים אקדמיים,  ניסיון מנהל ניסיון 
בהתאם  ניסיון המפתחים המוצעים, זאת, הפרויקט 

 א'. למסמך 1לדף הניקוד המצורף כנספח 
קבל את הציון האיכות הגבוה ביותר הכשר שיהמציע 

יזכה למירב הנקודות לפי התרשמות האוניברסיטה 
  .ואחריו באופן יחסי המציעים הכשרים האחרים

 

20% 

    -קודמים לקוחותרצון  שביעות
 תפנה האוניברסיטהקריטריון זה במסגרת בדיקת 

המפורטים של הלקוחות  מאנשי הקשרלאחד או יותר 
אחרים לפי שיקול דעתה  אנשי קשר, או לבהצעה

 תוך התייחסות מציעלהעריך את ה ותבקש מהם 
קריטריונים המפורטים בטופס הקריטריונים ל

 2)נספח  שביעות רצון לקוחות קודמיםלהערכת 
בהתאם למסמך א'(, כאשר לכל אחד מהם יינתן משקל 

  .ט בנספחלמפור
את הזכות במסגרת שומרת לעצמה  האוניברסיטה 

בניסיון קודם שלה עם המציע, גם להתחשב  בדיקה זו
ככל שיש לה ניסיון קודם עמו ובהתאם לשיקול דעתה 

 .בטופס כאמוראמות המידה ל בהתאםהבלעדי וזאת, 
 

קבל את הציון האיכות הגבוה ביותר המציע הכשר שי
יזכה למירב קוחות קודמים לקריטריון שביעות רצון ל

הנקודות ואחריו באופן יחסי המציעים הכשרים 
 .האחרים

10% 

מציע אשר ציון הבחינה האיכותית של הצעתו האוניברסיטה לא תבחר בעל אף האמור,  .ג
  .מהציון המירבי 75%כאמור לעיל נמוך מ 
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 אופן ביצוע ההתקשרות .9
 
הזוכה מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל  .א

של הזכייה במכרז ולהמציאם לאוניברסיטה בצירוף ערבות הביצוע, וזאת בתוך שבועיים 
  מועד ההודעה על הזכיה.לאחר 

 
הזוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם שייערך בידי באי כוח האוניברסיטה לעניין  .ב

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

 
לק מהם, האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או ח .ג

 או להתנות תנאים אחרים, לפני חתימת ההסכם הפורמאלי בין הזוכה לאוניברסיטה.
 

  וכשיר שני תוקפה של ההצעה למכרז .10
 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 90ההצעה למכרז יהא תוקפה של  .א
 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי  90לא נסתיימו הליכי אישור המכרז תוך  .ב
 המציע לבטל הצעתו בהודעה בכתב ובכפוף לאמור בס"ק ג' להלן.

 
של התמשכות הליכי המכרז האוניברסיטה תהא רשאית לדרוש את הארכת  במקרה .ג

 יום נוספים והמציעים יחויבו לפעול בהתאם לכך.   90תוקף ההצעות ב

 

"(. השני הכשיר)להלן: " לזכיהרשאית לבחור מציע נוסף ככשיר  האוניברסיטה .ד
רשאית לפי שיקול דעתה להתקשר בהסכם עם הכשיר השני באם  תיהיההאוניברסיטה 

יתברר שהזוכה אינו מסוגל ו/או איננו מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם. אין 
או לפרסם מכרז חדש /באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו

 ואין בו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה.
 
 

 ביטול המכרז .11
 

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

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

 

בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל  .ב
כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר את המכרז גם אם יש בסיס סביר להניח שהמציעים, 

 ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

 

האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז. הודעה על  .ג
 מסמכי המכרז. בעת שלקחו אתהמכרז תועבר למציעים למספר הפקס שנמסר על ידם ביטול 

 
 שונות .12

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

שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא 
להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה 

להתחשב ו/או לא  ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו
צעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר בה

התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה 
 כדבעי.
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כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בגוף  .ב
תקנה זכות לאוניברסיטה  -בכל דרך אחרת  מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו/או

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

 

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

 
האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. אין  .ד

 בעצם פירסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו.
 

האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לפצל ביצוע העבודות נשוא מכרז זה  .ה
ין הזוכה/ים. הזוכה/ים לא יהיו זכאים בין מציעים שונים ו/או לשנות היקף העבודות ב

 לכל פיצוי עבור הקטנת היקף העבודות.
 

ובהר בזאת, כי ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים במכרז הנן הצעות סופיות וכי מ .ו
   האוניברסיטה לא תנהל כל מו"מ עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם.

 
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע  .ז

על  ' ובנספח הביטוח המצורף אליו.מסמך גשיזכה במכרז, המפורטות בהסכם 
המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים 

במסגרת הפניה להעלות הביטוח יש במידה ויזכו במכרז. כל הסתייגות לגבי דרישות 
 לעיל.  כאמורובתוך המועד שנקבע לכך  להבהרות

 

עיון במסמכי ההצעה/הצעות הזוכה/ות במכרז למשתתפים האוניברסיטה תאפשר  .ח
שקלים. מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה  300תמורת עלות של 

בבחינת סוד מסחרי. יציין מראש, עם הגשת הצעתו למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם 
המציע מסכים ומאשר, כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה 

והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין  מוקנה לאוניברסיטה
 זה.  

 
מכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים ס .ט

 או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. /למכרז ו
 

בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברסיטה  את כל  .13
 מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה.

 
 

 אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל,
 

     
 
 

            _____________              ____________________       _________________ 
 חתימה            כתובת              שם מגיש ההצעה      

 
 
 
 

     _________________             _________________ 
 חותמת        תאריך            

 
 

 
 
 



 
 

 חתימת המציע:__________           11                                                              
 

 למסמך א' 1נספח 
 

ניסיון החברה בפיתוח מ האוניברסיטה התרשמותטופס ניקוד לקריטריון 
   JS framework Angular ב WEB מערכות

 
  

 (20%)מתוך  ניקוד קריטריון מס"ד
 
 

 WEB מערכותבפיתוח  כמות הפרויקטים שביצע המציע 1

 כמות את)המציע   framework Angular JS ב

 - 4% יקבל המציעים מבין ביותר הגבוהה הפרויקטים

 (ביחס אליו נוקדוי המציעים שאר

4% 
 

   התרשמות האוניברסיטה ממורכבות הפרויקטים 2

להנחת דעתה  יותר המורכב הפרויקט את שהציג)המציע 

 שאר - 1% יקבלשל האוניברסיטה ולפי התרשמותה 

 (0% יקבלו המציעים

1% 

 את שלו)המציע  SAPניסיון המציע בעבודה בסביבת  3

 מביןעל בסיס כמות ואיכות הפרויקטים,  ,הרב הניסיון

 (נוקדו ביחס אליוי המציעים שאר - 3% יקבל המציעים

3%  

)מציע שיש לו  ניסיון המציע בפיתוח יישומים אקדמיים 4

מי  - 1%יקבל  אחד לפחות ניסיון בפיתוח יישום אקדמי

 (0% –שלא 

1% 

המציע ) מנהל הפרויקט המוצע ואיכות התרשמות מניסיון 5

 מביןוהאיכותי  הרב הניסיון בעל פרויקטמנהל שהציע 

 - 3% יקבללהנחת דעתה של האוניברסיטה  המציעים

 (נוקדו ביחס אליוי המציעים שאר

3% 

)המציע  המפתחים המוצעיםואיכות התרשמות מניסיון  6

 מביןוהאיכותי  הרב הניסיון בעלי מפתחים קבוצת שהציג

.  5% יקבללהנחת דעתה של האוניברסיטה  המציעים

 ( נוקדו ביחס אליוי המציעים שאר

5% 

 הערכה כללית 7

 

3% 
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 למסמך א' 2נספח 
 

 שביעות רצון לקוחות להערכת קריטריונים טופס
  

 : ________________________  הספקשם 
 

  שם המעריך :_____________________________
 הארגון:______________________

 
    טלפון נייד:  ___________ תפקיד בארגון ___________________טלפון

 
 ציון קריטריונים מס"ד

 
 10 – 1בסולם של 

 -)לא יודע להשיב
 (5ידורג כ
 

משקל 
הקריטריון 

 (10%)מתוך 

 הערות

 איכות התוצר 1

 (1-, גרועה10-)טובה

 3%  

הביצוע, היענות,  איכות השירות )טיב 2

  אמינות, גמישות וכו'(

 (1-, איכות נמוכה10-)איכות גבוהה

 3%  

  לטיפול בבעיות ספקזמינות ה 3

 (1-, זמינות נמוכה10-)זמינות גבוהה 

 2%  

איכות מענה לתקלות בתקופת  4

 האחריות

 (1-, גרועה10-)טובה

 1%  

 הערכה כללית 5

 (1-, לא מומלץ10-)מומלץ

 1%  

  
 הערות:
           
 ___________________________________________________ 

 
 _____________תאריך 
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 מסמך ב'

 אוניברסיטת חיפה
 

 1/2018מכרז מס' 

, למועמדים ללימודים HTML5שירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי  למתןהסכם בנושא: 
 ובעמדות קצה באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכשירים חכמים

 
 הצעה למכרז

 
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 
 
 א.נ.,ג.
 
 

שירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי  למתןהסכם  בנושא 2018/1הצעה למכרז מס' הנדון:  
HTML5למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכשירים חכמים ובעמדות קצה , 

 
 

 ______      אנו הח"מ  .1
 כתובת                  שם 

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

 
ההוראות למגישי הצעות למכרז לאחר שקראנו, בחרנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב 

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

עבור האוניברסיטה, בתנאים כמוגדר בכתב ההוראות,  השירותים ביצוע בזאת הצעתנו, ל
 כמפורט במסמכי המכרז.ו
 

 אנו מצהירים כי:  .2
 

כישורים, חומרים, ציוד, מומחיות, ניסיון, מיומנות,  כח האדם, ידע, יננו בעליכי ה .א
במיומנות, בנאמנות, מהימנות גבוהה מקצועית ברמה  לתת את השירותים והרשאה כדין

 שמירה על האינטרסים של האוניברסיטה.ובמומחיות תוך 
 

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

, למסמכי המכרז, על נספחיו, מסוג, בכמות 'גהמתאימים לדרישות ההסכם, מסמך 
 .ובמספר הדרושים, על מנת לתת את השירותים בצורה יעילה

 

, 'גאנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטים בכתב ההוראות ובהסכם, מסמך  .ג
 , מקובלים עלינו וכי נוכל לעמוד בהם.לרבות במפרט הטכני המצורף אליו
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מבלי לגרוע  אנו מצהירים כי הננו עומדים בכל דרישות הסף המנויות במסמך א'. .ד
 מהאמור לעיל, אנו מצהירים כדלקמן:

 
 

 חברתנו למכרז הצעות להגשת האחרון למועד שקדמו השנים 3-באנו מצהירים כי  (1)
שכל  SAPמעל סביבת  Html5 של פיתוח יישומי פרויקטים שלושהלפחות  הביצע

שעות עבודה מצטברות לכל המפתחים בפרויקט ואחד  1000 לפחותאחד מהם כלל 
למכרז זה.  מהם לפחות הסתיים בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות

 לטופס ההצעה בו פירוט ניסיוננו כאמור. 2רצ"ב להצעתנו התצהיר נספח 
 

 3אנו מצהירים כי יש ברשותנו לפחות שני מפתחים אשר לכל אחד מהם ניסיון של  (2)
.  framework AngularJS ב Html5 ימבוסס WEBבפיתוח מערכות שנים לפחות 

לטופס ההצעה בו פירוט אודות המפתחים  3רצ"ב להצעתנו התצהיר נספח 
 וניסיונם. כמו כן, רצ"ב קורות חיים של המפתחים כאמור. 

 מטעמנו השירותים את שיבצעו אלו הם כאמורהמפתחים  כי מתחייבים אנו
 .במכרז נזכהבמידה ו

 

ריך לעניין נושא דין הצ בכל מרשם המתנהל על פי אנו מצהירים כי חברתנו רשומה (3)
 כל הרישיונות הנדרשים על פי דין. הההתקשרות וכן יש ביד

 
בדרישות כל תקן ישראלי, כמשמעותו בחוק  תעומדאנו מצהירים כי חברתנו  (4)

 תקן כאמור.  ה, ככל שחל עלי1953 -התקנים, התשי"ג 

 

הנדרשים לפי חוק עסקאות והתצהירים כל האישורים אנו מצהירים כי לחברתנו  (5)
 לטופס ההצעה 4התצהיר נספח רצ"ב להצעתנו  .1976-גופים ציבוריים, התשל"ו
 חתום ומאומת ע"י עו"ד.

 

לא נכללה 'הערת עסק  2015-2016חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים "בדו (6)
 5רצ"ב להצעתנו אישור רו"ח נספח  .2017ואין היתכנות להערת עסק חי לשנת  חי'

 .2015-2016ב דוחות כספיים לשנים לטופס ההצעה. כמו כן, רצ"

 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל אנו מאשרים כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ואת נוסח ההסכם  .3
, על כל נספחיהם ואנו מאשרים כי ביכולתנו לעמוד בדרישות ובתנאים, כמפורט בהסכם 'גמסמך 

 כאמור. 
 

 

 איש הקשר מטעמנו הינו .....................................................,במידה ותזכה הצעתנו מר/גב'  .4
אין מניעה ) לביצוע השירותים עבור האוניברסיטה החברה מטעם הפרויקט למנהלימונה  אשר

 . (שיוצעוכי מנהל הפרויקט יהיה אחד מהמפתחים 
זמין לאורך כל תקופת ההתקשרות למתן מענה לפניות  יהיהמנהל הפרויקט אנו מתחייבים כי 

פקח מטעם הספק לאחראי לטפל בבעיות וכן יהיה והאוניברסיטה, להגיע לפגישות באוניברסיטה 
  על קיום התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה.

להודיע אני מתחייב מכל סיבה שהיא, או אחד המפתחים  מנהל הפרויקט נבצרות של מקרה בכל
שעות ממועד  48ובתוך יברסיטה על כך מיידית ולהעמיד בפני האוניברסיטה ללא דיחוי לאונ

סיון וכישורים זהים או עדיפים שיועסק על ידינו ימחליף בעל נ פרויקטההודעה מפתח/מנהל 
 "(. המחליף "-ויאושר על ידי האוניברסיטה לפי שיקול דעתה הבלעדי  )להלן

 
ובלעדי אם לאשר את המחליף או לא, ובמידה ותחליט  לאוניברסיטה שיקול דעת מלא

 שלא לאשרו רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות עמנו לאלתר. 
 
 

מפרט התחייבות כי במידה ונזכה במכרז נקיים את הוראות הובו  6רצ"ב להצעתנו זו נספח  .5
 הטכני. 
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  JAVA SERVLETפיתוח באמצעות ב וניסיוננרצ"ב להצעתנו זו פירוט  .6
 .(ניסיון כזה שיש ככל)יצורף 

 

 הפרויקט ובכלל זה הערכת זמנים ביצועאבני הדרך המרכזיות ל רצ"ב להצעתנו זו פירוט של .7
  .בדיקות הלקוחוהעברת תוצרי שלב א' ל מסירההבדיקות  למועד סיום

 
נהירים לנו ומקובלים עלינו, לרבות התמורה  הםוהשלכותי הםעל היבטיונספחיו כל תנאי המכרז  .8

 כמפורט בהסכם מסמך ג'. ואופן ותנאי תשלומה השירותיםבגין 

 

לטופס ההצעה. ידוע לנו כי הסכומים המוצעים על ידינו  1הצעת המחיר שלנו מפורטת בנספח  .9
ים הנם סופיים ומגלמים בתוכם את כל הוצאותנו בביצוע ההתקשרות לרבות עלויות שכר המפתח

להוציא הובהר לנו כי  ומנהל הפרויקט, נסיעות, ערבות, ביטוחים וכיו"ב לרבות מרכיב הרווח. 
 את התמורה האמורה, לא תשולם לנו כל תמורה נוספת.

 
מתחייבים שלא להעביר כל מידע הקשור לאוניברסיטה ואנו מקבלים על עצמנו חובת סודיות,  .10

  .תקשרות שבעקבותיוו/או הה שיגיע לידינו במסגרת הליך מכרז זה
  

ש"ח  25,000ערבות בגובה  נצרףמסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז, אנו   .11
אלף ש"ח(, אשר תשמש כבטוחה למילוי כל התחייבויותינו על פי ההסכם. ערבות  עשרים וחמש)

 למסמכי המכרז וצמודה למדד המחירים לצרכן. 'גמסמך זו תהיה בנוסח 
 

אנו מסכימים לניהול המכרז, בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות, ומתחייבים   .12
למלא אחר כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו/או על משתתף במכרז שנבחר 

אנו מתחייבים לחתום על ההסכם בנוסח ובתנאים של נוסח ההסכם הכלול בין  לזוכה במכרז. 
לא יאוחר מתום שבועיים מהיום בו יוודע לנו על ידכם כי , 'גכמסמך  "מסמכי המכרז" ומצוין

זכינו במכרז, כפי שתמצאו לנכון ולהתחיל במתן השירותים נשוא המכרז ביום 
 .________________ 

 
כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מחברתנו שירותים בהיקף כספי ו/או כמותי ידוע לנו  .13

להזמין שירותים דוגמת אלו שבמכרז זה מספקים נוספים/אחרים, כלשהו, והיא תהיה רשאית 
 בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
יום  90אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך   .14

ככל שהאוניברסיטה תבקש מהמועד הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות. 
 תוקף ההצעה ניעתר לבקשה. להאריך את

 

אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בכתב   .15
 ההוראות.

 
 
 

     חתימת מגיש ההצעה 
 

      חותמת 
 

       תאריך
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 1נספח 
 טופס הצעת המחיר

 
 :טופס הצעת המחיר הוראות למילוי

 
קט. ישל הפרוי' א שלב למימוש (Fix Priceבתעריף ) המוצע מחירלהלן את ה 1יש למלא בסעיף  .א

, כאמור יכלול את כל עלויות המציע בביצוע שלב א' כאמור 1התעריף המוצע בסעיף מובהר כי 
הוצאות נלוות ערבות, ביטוחים עלויות פיתוח היישום, שכר עובדים, הוצאות נסיעה, לרבות 

 50עלות של ביצוע שיפורים ושינויים בהיקף של יף זה לסע וכיו"ב. כמו כן יכלול המחיר המוצע
 .שעות פיתוח מעבר לתכולת האפיון המפורט

 

להלן את המחיר השעתי המוצע למימוש תוספות ושינויים  2כמו כן, יש למלא בטבלה שבסעיף  .ב
. המחיר שעות שיפורים ושינויים הכלולות בו 50 -מעבר לתכולות שלב א' לפרויקט, ומעבר ל

להלן יהא סופי ויכלול את כל עלויות המציע בביצוע השירותים לרבות  2השעתי שיוצע בסע' 
 הוצאות נלוות וכיו"ב.ערבות, ביטוחים  שכר עובדים הוצאות נסיעה,

 

ויכללו מע"מ. ככל ששיעור המע"מ ישונה ינקבו בשקלים חדשים י בטופס זההתעריפים  .ג
 מע"מ בדין במועד הוצאת החשבונית.התעריפים יעודכנו בהתאם לשיעור ה

 

לא נכתב תעריף מוצע לגבי אילו המציעים למלא את כל התעריפים המפורטים בטופס זה.  על .ד
 .הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה - מן הפריטים ובאופן הנדרש

 

על המציעים למלא טופס זה, לחתום עליו, ולהכניסו למעטפה סגורה. הכל בהתאם להוראות  .ה
 ( למכרז.)א6סעיף 

 
 

 :להלן המחירים המוצעים על ידינו
 
של הפרויקט הנו: ' א שלב למימושעל ידינו  (Fix Price) המוצע מחירה .1

 ."מ(מע)כולל   _________________________ש"ח 
 
 

המחיר השעתי המוצע על ידינו למימוש תוספות ושינויים מעבר לתכולות שלב א' לפרויקט,  .2
שעות שיפורים ושינויים הכלולות  בו, הנו  50 -ומעבר ל

 ."מ(מע)כולל   _________________________ש"ח 
  

 
 
 
 

 :________________________המציע שם

 ___________________________:תאריך

  ___________________________חתימה:
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 2נספח 
 

 )א( למכרז4תצהיר בדבר ניסיון המציע לצורך הוכחת תנאי סף סע'  
 

לפחות  הביצע חברתנו למכרז הצעות להגשת האחרון למועד שקדמו השנים 3-בכי  הננו מצהירים
שעות  1000 לפחותשכל אחד מהם כלל  SAPמעל סביבת  Html5 של פיתוח יישומי  פרויקטים שלושה

עבודה מצטברות לכל המפתחים בפרויקט ואחד מהם לפחות הסתיים בשנה שקדמה למועד האחרון 
 להלן פירוט פרויקטים שביצענו כאמור:. להגשת ההצעות למכרז זה

 
 

 
שם 

הפרויקט 
תאור ו

השירותים 
 שסופקו

 

אצלו  שם הלקוח
 בוצע הפרויקט

כמות שעות 
עבודה מצטברות 

 בפרויקט 
 (1000מעל )צ"ל 

 איש קשר ממליץ ביצוע הפרויקטתקופת 
מועד 

תחילת 
 הפרויקט

מועד סיום 
 פרויקטה

 טלפון שם

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 
 
 

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

 -______________________תפקיד במציע: ___________ טלפון נייד: 
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
 
 

 "דעו אישור
אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת 

ך/ת ומוסמ המציע מטעם חתימה המורש ו/ההינגב'____________ /ומרכי מר/גב' _____________ 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת בשמו להתחייב

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

 
 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 3נספח 
 
 )ב( למכרז4לצורך הוכחת תנאי סף סע'  צהיר בדבר ניסיון המפתחיםת

 
בפיתוח שנים לפחות  3להלן פרטיהם של שני מפתחים לפחות מטעמנו אשר לכל אחד מהם ניסיון של 

 :  framework AngularJS ב Html5 ימבוסס WEBמערכות 
 
 

 שם המפתח
 

 פירוט פרויקטים שביצע המפתח
 רשימת פרויקטים( )ניתן לצרף

 כמות שנות  ניסיון המפתח 
 ימבוסס WEBבפיתוח מערכות 

Html5 ב framework 

AngularJS  
 קורות חיים( מצורפים)

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 .זכה במכרזנבמידה ו נוהם אלו שיבצעו את השירותים מטעמהוצגו לעיל המפתחים ש

 

 
 ________________ תעודת זהות: _____________פרטי המצהיר מטעם המציע: שם מלא: 

 
 -תפקיד במציע: ___________ טלפון נייד: ______________________

 
 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________

 
 

 "דעו אישור
. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר

ך/ת ומוסמ המציע מטעם חתימה המורש ו/ההינגב'____________ /ומרכי מר/גב' _____________ 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת בשמו להתחייב

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

 
 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 4נספח 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

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

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

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

 ההרשעה האחרונה.

חוק עסקאות גופים לב 2 סעיףלענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם ב
 .1976 –ציבוריים, תשל"ו 

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

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:  -ב לסמן נא

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

 או

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

לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
שרד קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של מ

( לחוק 2)1ב2העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 
הוא הצהיר כי פנה כנדרש  –ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

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

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

 

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

 

 חתימה:___________________

 אישור עו"ד

מר/גב' בפני ,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה  _______________אני הח"מ, __
ולאחר  ,_________המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ____ ,___________________

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

________________ ________________ ________________ 
  חתימה וחותמת שם
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 5נספח 
 אישור רו"ח בדבר העדר היתכנות להערת עסק חי

 
 

 מס' רישיון _____________ , ח"רו, _______________ מ"הח אני

 __, ___________________________________:_____הינה  שכתובתי

 :בזאת כי לאשר מתכבד

 

 

 

 ________,   מספר מזהה:_______________: ______________________המציע התאגיד שם

 

 

  2017מצבו של התאגיד המציע ______________ אינו מצביע על היתכנות להערת 'עסק חי' במהלך שנת 

לשירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי  -1/2018ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז מס' 
HTML5 ,זאת על , למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכשירים חכמים ובעמדות קצה

ובהתבסס על דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות  , 2016סמך הדוחות הכספיים המבוקרים של שנת 
 ילותו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים ועד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.פע

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חותמת  חתימה  תאריך
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 6נספח 
 התחייבות קיום הוראות המפרט הטכני

 
להסכם מסמך  1המצורף כנספח  מפרט הטכניבמידה שנזכה במכרז נקיים את הוראות ה הרינו לאשר כי

  .'ג

 

 

 

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

 -תפקיד במציע: ___________ טלפון נייד: ______________________
 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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'גמסמך   

 אוניברסיטת חיפה
 

 2018/1מס' מכרז 
 

, למועמדים ללימודים HTML5שירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי מתן להסכם בנושא: 
 באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכשירים חכמים ובעמדות קצה

 

 ההתקשרות נוסח הסכם

 2018שנת  __________לחודש   __________שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום 
 

   ב י ן

 
 אוניברסיטת חיפה

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה
 מדרך אבא חושי, חיפה

 "(האוניברסיטה" -)להלן 
 ;מצד אחד

 

   ל ב י ן
 

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

 "(החברה" –)להלן 
 ;מצד שני

 
 

 למועמדים, HTML5יישומי הרשמה, מבוססי  מגוון לפתחוהאוניברסיטה מעוניינת  הואיל
 ;במכשירים חכמים ובעמדות קצה שימוש לטובת, חיפה באוניברסיטת ללימודים

 
לקבלת הצעות לביצוע השירותים כהגדרתם להלן  1/2018והאוניברסיטה פרסמה מכרז מס'  והואיל

 "(;המכרז)"
 

 התקבלה על ידי האוניברסיטה;ה על פי תנאי המכרז והצעתה הצעתה הגישהחברה ו והואיל
 

הצעת על ו זה הסכםב חברהשל ה הוהתחייבויותי העל יסוד הצהרותי האוניברסיטה,וברצון  :והואיל
ם )כהגדרת שירותיםה, את ביצוע הלקבל על עצמ החברה, וברצון לחברהלמסור  ,החברה

ואת כל ההתחייבויות הכרוכות בכך, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות  להלן(
 זה; הסכםבבמכרז והמפורטים 

 
שלא במסגרת יהיה  הו/או מי מטעמ החברה על ידי שירותיםע הוציב, כי והצדדים הסכימו :והואיל

כבעל מקצוע עצמאי  תפועל חברה, אלא כאשר הסיקיחסי עבודה הנהוגים בין עובד למע
, שירותיםביצוע ה ה עבורעל בסיס קבלני ומקבל תמור לאוניברסיטההמעניק את שירותיו 

 זה; הסכםכמתחייב ממעמד זה, בהתאם לאמור ב
 

על כל המתחייב והמשתמע  ,על בסיס קבלני החברהלהתקשרות עם  מההסכי והאוניברסיטה והואיל:
וזאת בהתחשב  ,ן הזכויות והחובות ההדדיותינין תעריפי התשלומים והן לעיהן לעני ,מכך

זה ההולמים את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה  הסכםעל פי  שירותיםבאופי ה
 ;סיקואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע

והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן ובכפוף  והואיל
 להן;
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 פרשנות .1
 

 .מהסכם זהמהווים חלק בלתי נפרד  וכל מסמכי המכרז נספחים לוכל ההמבוא להסכם ו .א

 

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

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

 
 בהסכם זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם: .ד

 
, HTML5יישומי הרשמה, מבוססי  מגוון פיתוחשרותי  "השירותים"

 שימוש לטובת, חיפה באוניברסיטת ללימודים למועמדים
, הכל כמפורט במפרט הטכני במכשירים חכמים ובעמדות קצה

 על נספחיו. מכרזלהסכם זה וביתר מסמכי ה 1 כנספחהמצורף 
 
מפרט הקובע את התהליכים והפעולות הנדרשים לביצוע  מפרט טכני" "

 .להסכם זה 1כנספח השירותים, המצורף 
 
או מי  ,צפריר מולי, מר אגף מחשוב ומערכות מידעראש  "נציג האוניברסיטה"

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

 
 

 בזה כלפי האוניברסיטה כדלקמן: תומתחייב החברה מצהירה 
 
והרשאה כישורים, חומרים, ציוד, מומחיות, ניסיון, מיומנות,  כח האדם, ידע, ינה בעלתה .א

במיומנות, בנאמנות, מהימנות גבוהה מקצועית ברמה השירותים  לבצע את כדין
התאמה מלאה לצרכי האוניברסיטה, וכי כח האדם, הידע והאמצעים ובמומחיות תוך 

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

 

שיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על יבכל הר המחזיק יאכי ה תהחברה מתחייב .ב
מכוח הסכם זה, כשהם בתוקף,  הוקיום כל חיובי מתן השירותיםפי הוראות כל דין לשם 

 כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן. ויהיו בתוקף למשך
 
 בקיאים בכל יםמפתחוכל מי מטעמה לרבות ה הא ועובדייבזאת כי ה המצהירהחברה  .ג

מכוח הסכם זה, והם  מתן השירותיםהחוקים, התקנות, הצווים ושאר הדינים החלים על 
 מכוח הסכם זה. םחיוביהלפעול בהתאם להם במסגרת ביצוע  יםמתחייב

 
עם  הכי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרות תמאשר החברה .ד

 האוניברסיטה. 
 

 השירותים ואת לביצוע הנוגעים ההיבטים את כל בדקה כי ומאשרת מצהירה החברה .ה
 האמצעים זה וכי בידה הסכם בביצוע הקשור אחר נתון וכל לצורך ביצועם הנדרש כל

 תביעות לתבוע או טענות מלטעון מנועה תהיה לביצועו והיא הדרושים האדם וכוח

 .אלה כל עם בקשר
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על סמך הצהרתה כי  ידוע לחברה שבחירת האוניברסיטה בחברה כזוכה במכרז היתה .ו
ובמחיר שנקבע בהסכם,  בשקידה הראויהביכולתה לבצע את השירותים בקצב מהיר, 

ובעיקר כי לרשותה כח אדם מיומן ובעל ניסיון בביצוע השירותים, ובתור כך 
התחייבויותיה בהסכם כלפי האוניברסיטה בלתי מותנות והיא לא רשאית להסבן ו/או 

  ישי כלשהו. להמחותן ו/או להעבירן לצד של

 

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

האוניברסיטה בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לאוניברסיטה במקרה שייקבע כי בין 
 כאמור.  סיקמע-הצדדים חלים יחסי עובד

 
שירותים בהיקף כספי ו/או  החברההאוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מכי ידוע לה ש .ח

מספקים  בהסכם זהתהיה רשאית להזמין שירותים דוגמת אלו ש כמותי כלשהו, והיא
 נוספים/אחרים, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ל"מחזיק" במאגר מידע  התוהופכת אידה במתכונת אשר אינה  עלכי השירותים יינתנו  .ט
כך שלא תהיה לחברה גישה  ידה על יינתנו השירותיםבהתאם להוראות החוק וכי 

ל"מידע" או "מידע רגיש" המוגנים תחת החוק או בכל אופן שיכפיף את השירותים ואת 
תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת  15' סע"ט ו/או הוראות מוהאוניברסיטה להנחיית הר

 . 2017-"זשעהתמידע(, 
 

לק מהם חאו כל  השירותיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהצדדים יבקשו לשנות את  .י
 שלא תמתחייב חברהכך שתינתן לחברה גישה ל"מידע" או ל"מידע רגיש" כאמור, ה

עד אשר ייחתם על ידי הצדדים כתב תיקון להסכם זה שיסדיר את  כאמור הגישה לקבל
 כאמור החברה שתקבל הגישהפות של הצדדים כדי שהשינויים וההתחייבויות הנוס

 . דין כל להוראות בהתאם תינתן
 

 מהות ההתקשרות .3

 

האוניברסיטה מעוניינת להנגיש את שירותי ההרשמה לאוניברסיטה לשימוש במכשירים  .א
חכמים ובעמדות קצה, זאת במסגרת פרויקט שיבוצע בשלבים, כמפורט במפרט הטכני נספח 

 "(.הפרויקטלהסכם זה )להלן " 1

רשמה )הגשת התהליך ה את הנדרשים לפיתוח במסגרת הפרויקט כוללים היישומים .ב
 ראשוןתשלום /מקדמה ותשלומי חוגיות כניסה לבחינות רישום, עדיפויות שינויימועמדות(, 

  חיפה. אוניברסיטתב

  Framework AngularJS ב המפותחת Html5 בפלטפורמת מחדש יפותחוכאמור  היישומים .ג
 המהווה    Java servletב Web Services באמצעות מפותח השרת צד(, ומעלה 4)גרסה 
 . ERP-SAPעדכון המידע מהמערכות הארגוניות המבוססות /לשליפת תווך שכבת

 לעמוד בדרישות הבאות: על היישומים

 לפחות:  מגווןתמיכה ב( מערכות ההפעלהWindows, Linux, Mac OS )ודפדפנים 
 (.Safari-ו  Explorer, Edge ,Chrome ,Firefox)לפחות: 

 ( מעבר לגרסה מותאמת לעמדות קצהDesktop תפותח גרסה ייעודית המתאימה ,)
למיניהם )מכשירים חכמים ומחשבי לוח( ובמערכות  התקנים ניידיםלשימוש ב

בגרסאות המתקדמות שהוכרזו  ANDROID-ו IOSההפעלה המובילות )לפחות: 
מעבר וזאת ניידים מכשירים ל ייעודיתואילך(.  תתבצע התאמה  2015החל משנה 

 לרספונסיביות אוטומטית.

  בהתאם להוראות הדין. מוגבלות לאנשים עם הנגשהבכללי מלאה עמידה 

  כפי שיפורטו בנספח אבטחת מידע שיצורף להסכם.עמידה בתקני אבטחת מידע 

 בתקן יעמוד כרטיס אשראי בתשלום מודול הPCI  בשיטת(Redirect)  מול מסופי
 חברת טרנזילה.

 יצירה וניהול לוג שגויים. 
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 שלב "יישום הגשת מועמדות"שעניינו  -של הפרויקט שלב א'החברה מתחייבת לבצע את  .ד
 להסכם זה.  1מפרט הטכני נספח הכל בהתאם להוראות ה, "('א שלב יישום)להלן: "

 
  להסכם זה. 6בנספח החברה מתחייבת לעמוד בהנחיות לפיתוח מאובטח כמפורט  .ה

 

מר/גב' מנהל הפרויקט מטעמה: החברה מתחייבת לתת את השירותים באמצעות  .ו
-ו ..........................מר/גב'מטעמה:  יםמפתחה, ו..........................

לצורך ביצוע הנדרשים ההסמכות והניסיון הכישורים  יבעל ם..........................., שהנמר/גב'
 -" והפרויקט מנהל"-)להלןשירותים וכפי שהוצעו על ידה במסגרת הצעתה למכרז ה
 (.בהתאמה "יםמפתחה"
 

החברה מתחייבת  כי מנהל הפרויקט יהיה זמין לאורך כל תקופת ההתקשרות למתן מענה  .ז
פקח לאחראי לטפל בבעיות ולפניות האוניברסיטה, להגיע לפגישות באוניברסיטה וכן יהיה 

  כלפי האוניברסיטה. ההתחייבויותיעל קיום  חברהמטעם ה
 

חלק בפגישות  ולרשות האוניברסיטה על בסיס שוטף וקבוע, ייקח ודיעמ יםמפתחהכמו כן כי  .ח
לתת מענה לפניות האוניברסיטה בכל עת במהלך  ניםזמי ודרישתה ויהי באוניברסיטה לפי

 תקופת ההתקשרות. 
 

כולם  ,בצע את השירותים נשוא מכרז זהל או ממנהל הפרויקט מהמפתחיםבמידה וייבצר  .ט
להודיע  , החברה מתחייבתםו/או תופסק העסקתבאופן זמני או קבוע,  או מקצתם,

שעות ממועד  48ובתוך ולהעמיד בפני האוניברסיטה ללא דיחוי  מידיתעל כך  לאוניברסיטה
 הק על ידשיועס סיון וכישורים זהים או עדיפים,ימחליף בעל נ מנהל פרויקט/מפתחההודעה 

   "(.המחליף"-ויאושר על ידי האוניברסיטה לפי שיקול דעתה הבלעדי  )להלן

 

 אם לאשר את המחליף או לא, ובמידה ותחליט שלא ובלעדי לאוניברסיטה שיקול דעת מלא .י
עם רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות  מכל סיבה שהיא וללא נימוק לאשרו

 .כם זה, למרות כל האמור בהסלאלתרהחברה 
 

 יחולו גם על  המחליף מנהל הפרויקט/מפתחמובהר כי כל הוראות הסכם זה החלות על ה .יא
 .שלו

 
 
  לוחות הזמנים .4
 

החתימה עליו מיד עם  הסכם זההחברה מתחייבת להתחיל בביצוע השירותים נשוא  .א
ובאופן בו יישום שלב א'  במסגרת הצעתו למכרז בהתאם לאבני הדרך שהוצעו על ידו

חודשים ממועד  7-בתוך לא יאוחר מ יושלם ויימסר לידי האוניברסיטה לבדיקות קבלה
 חתימה על ההסכם. ה
 

הבהרות בכתב ובעל  יםמפתחלבקש מהחברה ומהבכל עת האוניברסיטה תהא רשאית  .ב
ן בביצוע השירותים ולבחון בכל דרך אחרת שתמצא לנכון את אופפה למצב ההתקדמות 

מטעמה ימסרו לאוניברסיטה הבהרות כפי שתידרשנה  יםמפתחהתקדמותם. החברה וה
 וישתפו עמה פעולה בכל מידע שתדרוש. 

 
ייחשב כהפרה יסודית אבני הדרך או במסירת היישום ימים בביצוע איזה מ 30פיגור מעל  .ג

של ההסכם והאוניברסיטה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום מבלי לגרוע משאר 
הסעדים העומדים לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או 
סעד הנתונים לאוניברסיטה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מוסכם בזאת כי בגין 

לכל יום איחור ₪  500ימים תשלם החברה לאוניברסיטה סך של  45 -איחור של למעלה מ
 כאמור. 
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  תקופת ההתקשרות  .5
 

החל ממועד החתימה על ההסכם ועד התקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה הינה ה .א
לתום ביצוע יישום שלב א' בפרויקט וקבלתו ע"י האוניברסיטה לשביעות רצונה המלא 

ביצוע שיפורים ושינויים ליישום, כפי שיידרש על ידי האוניברסיטה  לרבות תקופת
 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: "

 
תהא מעוניינת   האוניברסיטה, תקופת ההתקשרות תום שלאחרהשנים  3 שבמהלך ככל  .ב

 או, חלקם או כולם, הפרויקט של ההמשך לשלבי גםשירותי פיתוח  חברהלקבל מן ה
 לדרוששירותי אפיון לשלבים אלה, כולם או חלקם, היא תהא רשאית  חברהלקבל מן ה

 לספק לה את השירותים שתבקש בנוגע לשלבי ההמשך חויבחברה תוה חברהה מן זאת
התמורה בגין ביצוע שלבי ההמשך ככל שתמומש האופציה כאמור . "(האופציה" -)להלן

 כמות במכפלת)ב( להלן 6הנקוב בסעיף  השעתיתהא בהתאם  לתעריף  חברהעל ידי ה
עיל את האוניברסיטה לא מתחייבת להפ  "כ.סהשעות  1150  ועד בפועל שתבוצע השעות

האופציה כאמור ותהא רשאית לבצע את יתר שלבי הפרויקט בעצמה או באמצעות 
  ., או שלא לבצעם כללספקים אחרים

החברה מצהירה מפורשות, כי לא תהא לה כל טענה בקשר עם אי הארכת ההסכם, ככל 
 .התקשרותלתקופת ה שלא יוארך מעבר

 
להביא הסכם זה לקיצו מכל  רשאיתמבלי לגרוע מן האמור לעיל, האוניברסיטה תהיה  ג.

סיבה שהיא ובכל עת, בין לפני תחילת תקופת ההתקשרות, בין במהלך תקופת 
 14ההתקשרות ובין לפני תום תקופת ההתקשרות או התקופה המוארכת, בהודעה של 

 יום מראש ובכתב.
 

 התמורה  .6

 

שלב א'  יישום במסגרתבכפוף לביצוע כל התחייבויותיה של החברה על פי הסכם זה על נספחיו  .א
)ללא  Fix Priceלאוניברסיטה לשביעות רצונה המלא, תהיה החברה זכאית לתמורה  ומסירתו

                                                                                       תלות בכמות שעות עבודה( בגובה של ______________________ש"ח. 
עריף הנקוב כאמור יכלול את כל עלויות החברה בביצוע יישום שלב א' כאמור, מובהר כי הת

לרבות עלויות פיתוח היישום, שכר עובדים, הוצאות נסיעה, ערבות, ביטוחים הוצאות נלוות 
שעות  50וכיו"ב. כמו כן, כולל התעריף הנקוב עלות של ביצוע שיפורים ושינויים בהיקף של 

 המפורט. פיתוח מעבר לתכולת האפיון
 

שעות שיפורים ושינויים הכלולות   50 -מעבר לליישום שלב א' תוספות ושינויים ככל שיידרשו  .ב
 "מ(מע)כולל   _________________________ש"ח  החברה תהא זכאית לתוספת של בו, 

 ., במכפלת כמות שעות העבודה שיבוצעו בפועל בהתאם לאישור האוניברסיטהלשעת עבודה
תבוצענה רק לאחר קבלת אישור בכתב ומראש בס"ק זה תשלום נוסף כאמור שעות עבודה ב

 מהאוניברסיטה.
 

 םהינ אילו מיםמסיבה כלשהי וכי סכו ולעיל לא יתייקר יםהנקוב הסכומיםמוסכם במפורש כי  .ג
כל עלות ו/או הוצאה בה חבה  מיםאת מלוא התמורה בגין "השירותים" ומגל ים, מהווםייסופ

עות, תנאים סוציאליים וכל מרכיבי יסנ, עובדיםהחברה על פי הסכם זה, לרבות עלות שכר 
כיסוי ביטוחי, וכיוצא באלה, כמו גם מרכיב  ערבות,הכשרות, אביזרים,  ציוד,השכר על פי דין, 

שינויים  העלאות או אוניברסיטהלתבוע מה תהיה רשאיתתבע ולא תלא  והחברה, רווח
בתמורה, בהתאם לתנאי הסכם זה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של 

הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי מדדים, תשלום תוספת יוקר, המטבע, 
, למעט הנקוב חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר

 .בהסכם זהבמפורש 
 

כשיעורו על פי דין ביום הגשת ההצעה ובמקרה של שינוי שיעור  מע"מ יםכוללדלעיל  מיםהסכו .ד
 כאמור לשיעור המע"מ שיהיה בתוקף במועד התשלום. מיםהסכו מוהמע"מ יותא
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 לתשלום דרך אבני לפי יבוצע התמורה בגין יישום שלב א' כנקוב בס"ק א' לעיל תשלום .ה
 כדלקמן:

 15% ההסכם חתימת עם מקדמה ; 
 15%  מסמך האפיון הטכני תיקוף השלמתעם; 

 15% קבלת לבדיקות המערכת והעברת החברה של המסירה בדיקות השלמת עם 
 ;אוניברסיטהה

 40% לאוויר העלייה עם; 

 15% לחברה מסירה ואישור לאוויר העלייה לאחר חודשיים; 
 

השעות הנכללות בתכולת יישום שלב  50-התמורה בגין שעות שיפורים ושינויים מעבר ל תשלום .ו
 "ק ב' לעיל, יבוצע בתום כל חודש בהתאם לשעות שבוצעו בפועל באותו החודש. בס, כנקוב א' 

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

 .כדין מס חשבונית ובנוסף חודש באותובפועל 

 םעל ידה, תשלמ וולאחר שיאושר נות שיוגשו על ידי החברה,תבדוק את החשבו האוניברסיטה .ח
יום מתום החודש שבו הומצא החשבון לאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו בו  30-לא יאוחר מ

 טעויות או קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו. 

 

 היעדר בלעדיות .7
 

ביצוע השירותים נשוא מוסכם בזאת כי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברסיטה להיזקק ל 
 או מכל גורם אחר. ספקים אחרים מאו חלק מהם ההסכם 

 
  אחריות  .8

שיסופק על ידה לאוניברסיטה במסגרת  תוצרלושירותי תחזוקה  אחריותהחברה תספק  .א
השירותים, לרבות לכל הפיתוחים שיבוצעו על ידה עד לשלב סיום בדיקות המסירה 

 מתאריךחודשים  12 והפיתוחים שיבוצעו מעבר לתכולת שלב א', וזאת למשך תקופה של
 . לכל תוצר/פיתוח המסירה אישור הענקת

 

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

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

 . החברה ו/או מי מטעמהאו מחדל של 
 

החברה תפצה ותשפה את האוניברסיטה באופן מיידי בקשר לכל תשלום, הוצאה, נזק  .ג
אובדן, הפסד או חבות ישירים ועקיפים שנגרמו או העלולים להיגרם לאוניברסיטה 

 ( לעיל.ב) ףלפי הוראות סעילנזק מהנזקים להם אחראית החברה כתוצאה או בקשר 
 
 

 ביטוח .9
 

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

בהתאם לתנאים , את הביטוחים שנים נוספות מסיומו שלושהגשת התביעה, גם למשך 
חלק  , והמהווה2 כנספחזה  להסכםולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף 

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

 .אוניברסיטהלכל ביטוח הנערך על ידי ה
 

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

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

 



 
 

 חתימת המציע:__________           28                                                              
 

כל תקופת ההסכם, את שאר  למשך, הלערוך ולקיים על חשבונ החברה תמתחייב כן .ג
לרבות, ומבלי  מתן השירותיםהביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם 

לכל כלי הרכב  חובהלגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח 
חצרי האוניברסיטה. ל ו/או המובאים על ידי החברה מתן השירותיםהמשמשים לצורך 

כן מתחייבת החברה לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, 
 למקרה.₪  1,000,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 
ובדן ו/או נזק לרכוש מאחריות לכל א אוניברסיטה ו/או מי מטעמהאת ה תפוטרהחברה  .ד

לצורך מתן  ו/או המשמש אוניברסיטהלחצרי ה המובא על ידה  ו/או מי מטעמה
אוניברסיטה ו/או מי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה השירותים, ולא תהיה לה

 בגין אובדן ו/או נזק כאמור.  מטעמה
 א יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ל בדבר פטור מאחריות ליהאמור לע               

 
 סודיות  .1
 

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

והמהווה חלק בלתי  ,3נספח לשמירת סודיות שנחתמה על ידה, המצורפת להסכם זה כ
 נפרד ממנו.

 
 ו/או קבלני מישנה ו/או גורמים שלישיים כלשהם, העובדיאת את  דאג להחתיםהחברה ת .ב

בתנאי  ביצוע השירותיםידרש לצורך תלהם  והמחליף, , מנהל הפרויקטיםמפתחלרבות ה
 כי יקיימו התחייבות זו. וודאתהסכם זה, ו

 
א למטרה לשמה נועד, במידת הנדרש עשה שימוש בכל מידע כאמור אלתלא  החברה .ג

 בלבד ובקשר עם ביצוע הסכם זה, בתוך תקופת ההסכם ולאחריו.
 

 קניין רוחני    .2
 

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

 .מטעמה במסגרת השירותים יםמפתחעל ידה ועל ידי ה
 

 ויפותחו התוצרים שיוכנו על הרוחני הקניין זכויות מכלול כי ומתחייבת מצהירה החברה .ב

מטעמה,  מי ידי על או/( וומנהל הפרויקט  יםמפתח)וביניהם ה  עובדיה ידי על או/ו ידה על
 החישובים, ,המפרטים התכניות, במהלך ובקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה, לרבות

בבעלות בלעדית של האוניברסיטה ויוותרו בבעלותה  יהיו והמידע, המסמכים ושאר הנתונים
 . גם לאחר תום תקופת ההתקשרות

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

 מבצעים,  יוצרים, זכויות זכויות, זה ובכלל הרוחני, הקניין זכויות מכלול לגבי הויתורים
 זכויות מסחריים, סודות פטנטים, ושאינם רשומים, רשומים מסחר משדרים, סימני זכויות

 פי -על או/ו דין פי -על אשר נדרשות "(מכלול הזכויותאחרת )להלן: " זכות כל וכן  מוסריות

 ה.ז הסכם פי -החברה על התחייבויות את לקיים מנת -חוזה, על
 

 זה ובהקניית הסכם פי -על התחייבויותיה אין בקיום כי ,בזאת ומתחייבת מצהירה החברה .ד

 התחייבות או/ו דין הוראת כל להפר כדי ההסכם לאוניברסיטה על פי הנתונות הזכויות

 ו/או לצדדים מפתחל הנתונות ,איזה ממכלול הזכויות של הפרה זה ובכלל ,כלשהי חוזית

 .שלישיים כלשהם
 

 או/ו תביעה בזאת כי האוניברסיטה לא תהיה חשופה לכל ומתחייבת מצהירה החברה .ה
ו/או מצד שלישי כלשהו בכל הקשור למכלול הזכויות  יםמפתחמצד ה שהוא, סוג מכל דרישה,

, תשפה , וכי במידה והאוניברסיטה תידרש לשלם כל סכוםהמוענקות לה על פי הסכם זה
 .אותה החברה באופן מיידי
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  החברה עובדי .3
 

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

 . האוניברסיטה

 

 .הפקח על קיום הוראות אלה על ידי עובדיתקפיד על שירות ברמה גבוהה ואדיבה ות החברה .ב

 

לעבודה רק עפ"י ובהתאם להוראות חוק שירות  את עובדיהבזה לקבל  תמתחייב החברה .ג
 הוראות כל דין.בו 4בנספח הוראות הביטחון, כמפורט והתעסוקה, 

 

עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד, אם במתן השירות שלא להעסיק  תמתחייב החברה .ד
 היתר כזה. האין ברשות

 

)אלא בהתאם  18עובדים שהינם מתחת לגיל במתן השירות שלא להעסיק  תמתחייב החברה .ה
 ( ועובדים שאינם אזרחי ישראל.1957-למגבלות חוק שירות התעסוקה תשי"ט

 

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

 

 .במועד הקבוע בדיןאת שכר עבודתם,  הלשלם לעובדי תמתחייב החברה .ז

 

הגנת לקיים את כל ההוראות המתייחסות לתנאי עבודה לרבות שכר מינימום,  החברהעל  .ח
עבודת לילה, זכויות  נסיעות, , שעות נוספות,זכויות סוציאליות, משמרת שנייההשכר, 

הכל,  –עמידה במועדי תשלומי שכר וניכוי כל הסכומים אותם חייב מעסיק בניכוי  פנסיוניות,
 .הלבין עובדי החברהיחסים שבין על פי כל דין והסכם החלים על ה

 

בביצוע  מסוים עובד להעסיק להפסיק בכל עת לחברה להורות רשאית האוניברסיטה .ט
 הורתה הנמקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ללא חובת ההסכם, לפי השירותים לאוניברסיטה

 של העובד לאלתר ותמנע העסקתו להפסיק חייבת החברה תהיה כאמור, האוניברסיטה
 כאמור הוראה זה. הסכם עם ו/או שקיים ברשותה בקשר שהתקבל למידע גישה כל ממנו

 .לא תגרע מהתחייבויותיה של החברה על פי הסכם זה

 

לעיל, ' טהוצאה שתידרש ו/או שתהא כרוכה במילוי דרישה מאלה האמורות בס"ק כל  .י
, הודעה מוקדמתם ו/או לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלום פיצויי פיטורי

 .החברה ותשולם על ידהתחול על 

 

 מבנה.בשטח ה הו/או מי מטעמ הבזה שלא להלין מי מעובדי תמתחייב החברה .יא

 

 שלא של אנשים או זרים אנשים של כניסתם לאפשר ולא להרשות לא מתחייבת החברה .יב

 .האוניברסיטה למתחם  האוניברסיטה ידי -על אושרו
 

הליכי אישור וקבלה בהתאם  יעברו שיבצעו את השירותים,מטעם החברה  מי וכל יםמפתחה .יג
 לגבי האוניברסיטה הסכמת מראש את לקבל מתחייבת האוניברסיטה. החברה לנהלי

 במתן השירותים.  עובד מעובדיה כל העסקת

 

 את רשימתעל הביטחון והבטיחות באוניברסיטה  למסור לידי הממונה תמתחייב החברה .יד
 , כפי שתהא מעת לעת, ולדווח על כל שינוי במצבת כוח האדם., על פרטיהם האישייםהעובדי

כנדרש  ביטחוניות בדיקות האוניברסיטה רשאית לדרוש כי העובדים האמורים יעברו
 .באוניברסיטה

 
עובדי האוניברסיטה, ולא ייווצרו יחסי  החברהבשום מקרה ובשום נסיבות לא יראו בעובדי  .טו

 .החברהדי בין האוניברסיטה לבין עוב סיקמע-עובד

 



 
 

 חתימת המציע:__________           30                                                              
 

החברה מתחייבת לבטח עובדיה, על פי פוליסת ביטוח מתאימה, מפני כל פגיעה ונזק בהתאם  .טז
 להוראות הסכם זה להלן. 

 
 סיק מעתחולת יחסי עובד העדר  .4

 

)וביניהם מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין האוניברסיטה לבין החברה ו/או עובדיה  .א
עובדי : "חברה עצמהלחוזה זה )להלן ביחד, לרבות הו/או מי מטעמה שיפעל בקשר ( מפתחה

, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה סיק"( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד ומעהחברה
לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי החברה בקשר למתן השירות אינה אלא אמצעי 

בין האוניברסיטה  סיקבד ומעלהבטיח ביצוע נאות של החוזה, ואין בה כדי ליצור יחסי עו
קבלן -לבין מי עובדי החברה. הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין

 עצמאי.

 

החברה מאשרת בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימה בחוזה זה מבוססת על כל  .ב
לא האמור לעיל ולהלן והיא מתחייבת בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד לכך ואף 

אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי  -או אחר  -לפתוח בכל הליך משפטי 
 בין האוניברסיטה לבין החברה ו/או מי מעובדי החברה.  סיקעובד ומע

 

 תמתחייב החברהבמקרה של קבלת דרישה ו/או תביעה כאמור מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ג
לשאת במלוא ההוצאות אשר יגרמו לאוניברסיטה לרבות הוצאות משפטיות לאוניברסיטה 
בגין דרישה ו/או תביעה זו, והאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום הנתבע 

את הסכומים המגיעים לה בגין הוצאות אלה מכל סכום  הו/או מי מטעמ חברהעל ידי עובד ה
בות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד לר חברהאשר מגיע ממנה ל

 כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו. חברהלמילוי מלוא התחייבויות ה
 

החברה לבדה היא שתישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדי החברה  .ד
זכות או כרוכים בה, לרבות במלוא שכרם של עובדי החברה ותשלם כל תשלום, גמול או 

נוהג, ולרבות תשלום קיבוצי ו/או צו הרחבה, המגיעים לעובדי החברה לפי כל דין, הסכם 
מלוא שכר עבודה, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה, 
דמי מחלה, דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה 

ת נסיעות, תשלומים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה וכיוצ"ב. מוקדמת, החזר הוצאו
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייבת החברה לשלם ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה 
החלים עליה על פי דין בקשר להעסקת עובדי החברה, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי 

לום שכר העבודה והזכויות לעובדי החברה, ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"י דין בגין תש
 כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

 
 

בחוקי  החברהשל  ההאוניברסיטה רשאית לערוך ביקורות במטרה לבדוק את עמידת .ה
לשתף פעולה  תמתחייב החברההעבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים. 

בין היתר, תלושי שכר, דוחות נוכחות, ידרש להציג, תבאופן מלא עם הביקורות, במסגרתן 
חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים )כגון הפרשות לפנסיה, תשלומים למס הכנסה ולביטוח 

. נמצאה הפרה של לרבות אישור מרו"ח הלאומי( וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע הביקורות
יף זה כדי אין באמור בסע זכויות עובדים תהיה זאת הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

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

 

חודשים  6-להמציא לאוניברסיטה אחת ל תמתחייב החברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .ו
לפי חוקי  האת כל התשלומים החלים עלי הלעובדי שלמתמ החברה כיאישור מאת רו"ח 

, לרבות שכר  מינימום, החברה ו/או כל גוף אחר מטעמההעבודה והסכמים החלים על עובדי 
מבלי  .וכו' תוספת שעות נוספות, הפרשות לפנסיה, ביטוח לאומי, חופשה, הבראה ונסיעות

ל אסמכתא שתידרש על ידה בכל הנוגע לגרוע מהאמור לעיל, החברה תציג לאוניברסיטה כ
 להפרשות ו/או תשלומים שביצעה בגין עובדי החברה.
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למען הסר ספק מובהר כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל ההסכם לאלתר במידה ויוכח  .ז
אחר ההוראות דלעיל במהלך מימוש ההסכם מבלי שיהא בכך משום  הלא מילא החברהלה כי 

הא ת החברהלפיצוי כלשהו, ו תא זכאיהחברה תההפרתו על ידי האוניברסיטה ומבלי ש
  לחשוף בפני האוניברסיטה כל מסמך הנוגע לתשלום לעובדים עפ"י דין כאמור. תמחויב

 

א שולמו ו/או הועברו במועד ו/או במידה ותתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים של .ח
ו/או  הכלפי עובדי ההתחייבויותי תלא ממלא החברהיתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא כי 

בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים, תהיה  המי מטעמ
ת סכומים , לרבוחברההאוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי ל

כלפי  חברהאשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות ה
ואף להעביר, עפ"י שיקול דעתה, את הסכומים שלא שולמו ישירות  עובדיו ו/או מי מטעמו

 .לעובד ו/או לגוף הרלוונטי אליו היו אמורים להיות מועברים הכספים בגין העובד
 

כוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה והחברה בחוזה זה נקבעה מוסכם כי התמורה ה .ט
בהתחשב בעובדה שעובדי החברה אינם בגדר "עובדים" של האוניברסיטה, כך שלא תהיינה 
לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין התקשרותה עם החברה ו/או סיום ההתקשרות, 

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

 

היה ת שהחברהאו מהסכום  לחברההאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה  .י
ו/או של מי  החברה, כל סכום שתידרש לשלם בגין כל מעשה או מחדל של עובדי חייב לה

כות ו/או סעד אחר העומדים ו/או שיעמדו , מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לפגוע בכל זהמטעמ
 לאוניברסיטה בגין או עקב כך.

 

האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע ממנה לחברה ו/או מי מעובדי החברה,  .יא
לרבות סכומים שייפסקו נגדה לטובת החברה ו/או מי מעובדי החברה על פי החלטה שיפוטית 

 ו מי מעובדי החברה. כלשהי מכספים אשר היא חייבת לחברה ו/א

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה מתחייבת לשפות ולפצות את האוניברסיטה מיד עם  .יב
דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה הפסד או חבות שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך 
מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד אם יקבע על ידי ערכאה משפטית 

עובדי החברה ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת  כי האוניברסיטה הינה המעסיקה של
באחריות לנזק ו/או כי האוניברסיטה היא שצריכה לשלם  איזה תשלום שעליו לא הוסכם 

 בהסכם זה. 
 

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

 למטרה כלשהי.
 
 

 איסור העברה .5
 

החברה יעשה על ידי מתן השירותים על פי הסכם זה הינה אישית, ו החברהההתקשרות עם  .א
 האינ החברהכל גוף אחר. על ידי ( ולא יםמפתחאך ורק על ידה )ועל ידי עובדיה וביניהם ה

, כלשהםאחר או מקצתו, לאדם או גוף , להסב או להעביר הסכם זה, כולו להמחות תרשאי
לשעבד את  תרשאי החברההא ת. כמו כן, לא אלא באישור האוניברסיטה בכתב ומראש

 מכוח הסכם זה, כולן או מקצתן בשעבוד מדרגה כלשהי. הזכות
 
האוניברסיטה מאידך, תהיה רשאית להעביר, להסב או להמחות הסכם זה, כולו או מקצתו,  .ב

 .החברהשל  הבזכויותימבלי שיהא בכך לפגוע 
 
 
, תהא האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה שליטה בחברהבבעלי ה במקרה של שינוי .ג

בפיצוי ו/או תשלום,  האו מי מטעמ שהדבר יהווה הפרה ו/או יזכה את החברה לסיום מבלי
 באשר הם.
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 בטחונות .6

 

האוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה למדד  לידי החברה תמציאעם חתימת הסכם זה,  .א
 (. ערבותלהסכם זה 5נספח ( )בנוסח "חאלף ש עשרים וחמש) ₪ 25,000המחירים לצרכן ע"ס 

)או תקופת  יום לאחר תום תקופת ההתקשרות 90 זו תעמוד בתוקפה עד למועד של
על  החברההתחייבויות להבטחת ביצוע מלוא ותשמש  (ככל שתוארך ההתקשרות המוארכת

 פי הוראות הסכם זה

 

 .דלעיללסכום הערבות אין באמור בסעיף זה  משום הגבלת אחריותה של החברה  .ב
 
להמציא לאלתר ערבות  חברהכולה או חלקה, יהא על ה ,בנסיבות בהן תחולט הערבות .ג

 נוספת בסכום החילוט.
 

 של ההסכם יסודית ההפר .7
 

"י החברה תהווה ע 12-14 -ו 9-10)ז( 3)ג(, 3)ט(, 2 סעיפיםהוראות מוסכם בזאת כי הפרתן של  .א
סודית המצדיקה ביטול מיידי של הסכם זה ע"י האוניברסיטה, וזאת מבלי לגרוע הפרה י

מסעדים אחרים העומדים לאוניברסיטה לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין. האוניברסיטה 
 שהי בהסכם.היא שתקבע, לפי שיקול דעתה המוחלט, אם החברה הפרה הוראה כל

 

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האוניברסיטה רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי בקרות  .ב
 כ"א מהמקרים הבאים:

 
בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני ו/או  החברההוגשה נגד  (א)

לחוק  350בקשה למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי סעיף 
 ימים מיום פתיחת הליך. 60החברות, וההליך לא בוטל בתוך 

 

, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את ההסכם החברהאם יוטל עיקול על נכסי  (ב)
 ימים מיום הטלתו. 60יקול לא בוטל בתוך והע

 
 ,לתת את השירותים נשוא הסכם זה מנהל הפרויקט/מפתחמן הבמידה וייבצר  (ג)

ו/או תופסק העסקתו, והחברה לא תעמיד באופן זמני או קבוע,  כולם או מקצתם,
"מחליף" או שתעמיד מחליף אשר לא יקבל את אישור האוניברסיטה כאמור 

 לעיל. 3 ףבסעי

 
 

באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית  אין .ג
 האוניברסיטה לפי ההסכם ו/או הדין.

 
 סמכות שיפוט .8
 

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

 
 

 סטיה / ויתור .9
 

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

 
לא השתמש או השתהה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי  .ב

 מזכויותיו. הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות
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 זכות קיזוז וחילוט ,הסכם זה נפקות .10
 

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

 העניינים האמורים. 
 

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

 

 הודעות .11
 
 

כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה אשר ישלחו על ידי צד אחד להסכם זה למשנהו  א.
סימיליה על פי כתובות הצדדים כמפורט בכותרת ישלחו בדואר רשום או באמצעות פק

 .אגף מחשוב ומערכות מידעלהסכם זה, כשדבר הדואר לאוניברסיטה אמור להגיע לידי 
 

שעות מהמועד  72כל הודעה ו/או התראה כאמור יראוה כמתקבלת אצל הנמען בתום  ב.
לבד שבו הושמה למשלוח במשרדי הדואר ו/או ביום משלוח ההודעה בפקסימיליה וב

 שבידי הצד השולח נמצא אישור על תקינות משלוח ההודעה.
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 
 

          ________   
 החברה          אוניברסיטת חיפה 
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  1ספח נ
 טכני מפרט 

 

 מצורף במסמך נפרד.
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  2ספח נ
 

 אישור עריכת ביטוח
 

 
 ביטוחאישור עריכת 

 
 תאריך: ________________

 לכבוד
 חיפה אוניברסיטת

 חושי אבא דרך
 ("האוניברסיטה")להלן:  

 
 א.ג.נ.,

 
 

 ("החברה"מבוטחנו: _____________________ )להלן:  הנדון:
 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________ 
 ______________________בין האוניברסיטה לבין החברה, למתן שירותי  

 ("השירותים"לאוניברסיטה )להלן: 
 
 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן 
 -בגין פעילות החברה, לרבות בגין השירותים לאוניברסיטה:

 

בגין אובדן ו/או נזק שייגרם לכל לכיסוי אחריותה של החברה על פי דין  מקצועית אחריותביטוח  .1
אדם ו/או גוף כלשהו )לרבות במפורש האוניברסיטה( כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי לרבות 

 טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים.

 

הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, 
 שר של עובדים. הפרת סודיות ואי יו

 

 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  6,000,000גבולות אחריות: 

 

 תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים(.

חודשים לפחות, שתחול במידה ולא נרכשה ע"י החברה פוליסה אחרת המכסה  6תקופת גילוי: 
 אותה חבות. 

 

או /ו למעשי אחריותה לעניין נוסף כמבוטח האוניברסיטה את לכלול חבהור כאמור הביטוח

 את מכסה אינה הפוליסה כי מובהר, ואולם. צולבת אחריות לסעיף בכפוף, החברה מחדלי

 .החברה כלפי האוניברסיטה של אחריותה

 
ש"ח למקרה ובמצטבר  4,000,000, בגבולות אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה 
 ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

 
בכפוף  הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי החברה,

 לסעיף אחריות צולבת.
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לכיסוי חבותו של החברה על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק  ביטוח אחריות מעבידים .3
כלפי כל עובדיו המועסקים במתן השירותים, בגין  1980-האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

בולות אחריות של פגיעה גופנית ו/או מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בג
 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.  5,000,000$

 
הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה, העסקת 

 נוער וכן בדבר חבות החברה כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיה. 
 

את האוניברסיטה כמבוטח נוסף היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי הביטוח מורחב לכלול 
 החברה או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות החברה כלפי מי מעובדיה.

 
 
 

  כללי לכל הפוליסות
 
 
  ויתור על זכות ועל זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה, ובלבד שה ויתור יםכאמור כולל יםהביטוחכל

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמורף התחלו
 

 פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על החברה  לתשלוםמאשרים כי ידוע לנו שהאחריות  הננו
 ., ובשום מקרה לא על האוניברסיטהבלבד

 
 ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה  הינם למאשרים כי כל הביטוחים הנ" הננו

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי האוניברסיטה. כל, ואנו מוותרים על וו/או לטובת
 

 יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה  לא למתחייבים כי הביטוחים הנ" הננו
 ., בהתאם לכתובת הרשומה לעילרשום בדוארכתב, , בלאוניברסיטהיום  60מראש של 

 
 

הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור  פוליסותזה הינו בכפוף לתנאי  אישורנו
 באישור זה.

 
 

 
______________ ______________ ______________ ______________ 

 החותם(  )תפקיד  )שם החותם( )חתימת המבטח( (המבטח)חותמת 
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  3נספח 
 

 התחייבות לשמירת סודיות 
 

 2018שנערכה ונחתמה ביום ........ לחודש .......................... שנת 
 

 
.................................................................... 

 "(החברה" –)להלן 
 
 

 כלפי אוניברסיטת חיפה תמתחייב
 "האוניברסיטה"( כדלקמן: – )להלן

 
 
 
לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם או גוף כלשהו, זולת אנשים הנוטלים חלק או  .1

 –)להלן  __________________ל 1/2018במסגרת מכרז מס'  במתן השירותים קשורים 
 ."(המורשים" –"(, את המידע הסודי, כהגדרתו להלן )להלן הסכם"ה

 
עובד ו/או קבלן משנה ו/או אדם בעל תפקיד ו/או קבלן  השירותים לפי ההסכםתן מלא להעסיק ב .2

 מישנה שהוא מבלי שיידעו על תוכן התחייבות זאת, ואישרו תוכנה בחתימתם.
 
לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע סודי שכפול, העתקה, צילום,  .3

 ום של מקבלי המידע הסודי מבין המורשים.תדפיס וכל צורת העתקה אחרת, אלא תוך ריש
 
לשמור בהקפדה את המידע הסודי בכל אמצעי הזהירות המקובלים לגבי שמירת מידע מסוגו  .4

 ומטיבו של המידע הסודי הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי צד בלתי מורשה.
 
זה לא נהיה רשאים  עם דרישתכם, להחזיר כל המידע הסודי והעתקיו מכל מין וסוג. ממועד .5

 להשתמש במידע זה.
 
 בכל מקרה של אובדן מידע סודי כלשהו להודיע לכם על כך מיידית ובכתב. .6
 
 לא לפרסם בכל צורה שהיא את המידע הסודי. .7
 
לא לעשות כל שימוש במידע הסודי, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמנו ובין באמצעות אחרים,  .8

 , ולא להעביר ו/או למסור כל מידע סודי לצד שלישי.ע השירותיםביצו זולת ככל הנדרש לצורך 
 
 להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמורשים. .9
 

 להיות אחראי למילוי ההתחייבויות בכתב התחייבות זה על ידי המורשים, בכפוף להוראות הדין. .10
 

הפרת אחת או יותר להיות אחראים לכל נזק שיגרם לאוניברסיטה, אם יגרם, עקב  .11
 מההתחייבויות על פי מסמך זה.

 
ללא אישור מהמשתמש ו/או מהגורם הרלוונטי  הסודי להימנע מיצירת גישה כלשהי למידע .12

 .באוניברסיטה

 
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והראויים על מנת לשמור על הסודיות המוחלטת של המידע  .13

 שיגיע לידי ו/או שיהיה ברשותי.  

 

 
ההתקשרות כהגדרתה בהסכם תקופת שנים לאחר תום  10משך התחייבות זה תקף לכתב  .14

 ובנסיבות הארכת ההסכם, בהתאמה.
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למען הסר ספק, ידוע לי כי כל מידע שיתקבל מאוניברסיטת חיפה ו/או מי מטעמם ו/או שיגיע  .15

של , הנו קניינה הבלעדי והמוחלט במסגרת ההתקשרות לידיעתי ו/או לשליטתי ו/או לחזקתי

האוניברסיטה, וכל הזכויות בו שמורות לה בלבד, ואני מתחייב להחזיר לידי האוניברסיטה כל 

מידע כאמור או כל חלק ממנו, הניתן להחזרה, מבלי לצלמו או להעתיקו בכל דרך שהיא, 

 ולהשמיד כל מידע שינתן להשמידו, מיד עם קבלת דרישה מהאוניברסיטה לעשות כן.

 
משמעותו: כל מידע, בין בכתב ובין בעל פה ובין בכל צורת אגירה אחרת,  "מידע סודי" במסמך זה .16

הנוגע לנתוניה העסקיים, המקצועיים, הארגוניים והפרסונאליים של האוניברסיטה, לרבות 
סטודנטים, סגל אקדמי ומינהלי וכן כל מידע אחר שהאוניברסיטה תסמן כסודי לפני העברתו, 

 על שלביהם.–" מתן השירותים"לאשר יגיע אלינו במסגרת ההליכים 
המונח "מידע סודי" לא יכלול: מידע שהוא נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידינו וברשותנו לפני מסירתו 

על ידכם ו/או מידע שאנו חייבים לגלותו על פי דין לרשות כלשהי כל אימת שנמסר לאותה רשות ו/או 

שהיא ו/או  מידע שהגיע לידיעתנו ממקורות אחרים בדרך של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית אחרת

ולראיה באתי  טכניקות, רעיונות וידע הקשורים לעיבוד נתונים באופן כללי ושאינם יחודיים לאוניברסיטה

 על החתום במועד הנקוב מטה:

 תאריך שם חתימה וחותמת החברה
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  4פח נס
 

 
  נספח בטחון ובטיחות

  
 דף הנחיות לקבלן הנכנס לאתר אוניברסיטת חיפה

 :ומדיניות הבטיחות של אוניברסיטת חיפה חזון
 חזון הבטיחות: 

אוניברסיטת חיפה באמצעות כל עובדיה מנהליה וקבלנים העובדים בתחומה תשאף לנהל מערך בטיחות 
 .אפקטיבי לשיפור מתמיד של הבטיחות בקמפוס במטרה למנוע תאונות עבודה, פגיעות ומחלות מקצוע

 מדיניות הבטיחות של אוניברסיטת חיפה: 
  אוניברסיטת חיפה רואה בפעילויות בנושא הבטיחות שווה ערך ליתר הפעילויות המתבצעות בקמפוס

 ומשלימות אותן ע"מ להביא לשיפור במכלול הביצועים של האוניברסיטה.
  הכפופים אליו אוניברסיטת חיפה רואה בכל מנהל ועובד אחראי לבטיחותו ולבטיחות העובדים

 והאזור שבאחריותו ולמילוי כל הוראות החוק ונהלי האוניברסיטה כפי שיפורסמו מפעם לפעם.

  מערכת החוקים, התקנות והצווים של המדינה, ובצדם נוהלי האוניברסיטה והוראותיה בנושאי
, על בטיחות יהוו תשתית ובסיס למערך הבטיחות ויחולו על כל עובדי האוניברסיטה, על תלמידיה

אורחים ומבקרים הנמצאים בחצרותיה, על כל מקום בו מתקיימות פעילויות מטעם האוניברסיטה 
)כגון סיורים, חפירות וכו'(, על כל מי שמבצע עבודה מטעם האוניברסיטה ועבורה, על דיירים ועל 

 שוכרים השוהים במבני האוניברסיטה 
 

 :לקמפוס כניסה

 העבודה מזמין מאת אישור ללא עבודה כל ילולהתח האוניברסיטה לשטח להיכנס אין. 
 רכבים  של בדיקה כולל – השומרים להנחיות בהתאם האוניברסיטה משטח ויציאה כניסה

 .אישיים ותיקים

 מראש אישור ללא רכבים להכניס אין. 
 

 :האוניברסיטה בשטחי התנהגות

 האוניברסיטה בשטח סמים לצרוך או אלכוהול לשתות אין. 

 העבודה  יום במהלך האזור ניקיון על שמירה י"ע העבודה אזור באחזקת לסייע נדרש עובד כל
 .ובסופו

 לכך המיועדים במקומות רק אלא העבודה במקום לעשן אין. 

 אישור  נתקבל אם אלא (העבודה באזור לפחות אנשים 2 של מינימאלי בצוות תבוצע עבודה כל
 .הבטיחות( ממחלקת לבד לעבוד

 העבודה לצורך שהוגדרו באזורים רק האוניברסיטה בשטח להסתובב מותר. 

 מראש אישור ללא חשמל לחדרי להיכנס אין. 

 הבטיחות ואנשי הבטחון אנשי להוראות להישמע יש. 
 נציגי   ובנוכחות מראש תיאום ללא ושבת שישי בימי באוניברסיטה עבודה כל לבצע אין

 .באוניברסיטה הרלוונטית הבנין/המחלקה

 השילוט י"עפ לפעול יש -סלולריים בטלפונים השימוש אסור מסוימים באזורים. 
 

 :תאונות על הודעה

 בשטחי  שאירעו תאונה כמעט או אירוע או תאונה כל על לדווח ועובדיו הקבלן על חובה
מטעם  העבודה על לממונה עובדיו או הקבלן מעורבים בהם ובמתקניה האוניברסיטה

 .האוניברסיטה של הבטיחות ולמחלקת חיפה אוניברסיטת

 החוק מכורח הנוגעים לכל הדיווח מחובת הקבלן את משחררת אינה ל"הנ הודעה. 
 

 :בציוד שימוש

 בלבד אש כיבוי לצורכי אלא שוטפת לעבודה אש כיבוי בציוד להשתמש אין. 

 האוניברסיטה של החירום בציוד להשתמש אין. 
 חיפה אוניברסיטת של רכב בכלי ולנהוג להשתמש אין. 
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 :ועובדיו הקבלן כשירות

 איש  י"ע ורק אך תתבצע בישראל חוקית מרשות היתר או רשיון ,הסמכה הדורשת עבודה כל
 .זו לעבודה בתוקף היתר או תעודה ונושא לכך שהוסמך מנוסה מקצוע

 

 :בחרום התנהגות

 טלפון מכל הביטחון והבטיחות  ליחידת להתקשר יש חירום באירוע מבחינים כאשר 
 חיפה שבאוניברסיטת
 .האירוע ומיקום האירוע אופי שם, – הבאים הפרטים את ולמסור 7000 לטלפון החירום

 רפואי טיפול לקבלת למרפאה לגשת יש פציעה של מקרה בכל. 

 ההוראות לפי ולנהוג הכריזה במערכת להודעה להקשיב יש אזעקה הישמע בעת. 
 הקרוב  הפינוי לאזור ריצה( ולא מהירה )הליכה האפשרית במהירות להגיע יש פינוי של במקרה

 .העבודה למקום ביותר

 כזה במקרה שינתנו להוראות ולהישמע נוכחות לבדיקת לחכות יש הכינוס לאזור הגעה אחרי, 
 .אושר הדבר אם רק תעשה לעבודה החזרה

 את  לפנות יש ולא לחיים(. במידה סיכון אין )אם אותה לכבות לנסות יש שריפה של במקרה
 .הקרוב בטלפון ובטיחות בטחון למחלקת מיידית ולהודיע האזור

 מ  פחות לא במשך הפגיעה אזור את לשטוף יש וכד'( ,)מעבדות כימי מחומר פגיעה של במקרה– 
  .החירום במשטפות דקות 15
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 הצהרת הקבלן:

 
 הקבלנית:_____________ החברה שם

 ________________: ______________ עד תאריך: ךמתארי עבודה תאריכי
 

 וכל דין  תקנותיהוכל  דההבטיחות בעבו דתעל פי פקו ולמתחייב בזאת לפע המט החתום אני
 לפי כל דין. ריותימאח ועאלה לגר אותוכי אין בהור ראלביש קאו חו

 הוראות  לידיעתי אוחיפה מצהיר בזאת כי הוב אוניברסיטת שטחב עסקהחתום מטה המו אני
הסיכונים האפשריים  יחיפה, כמו כן נהירים ל באוניברסיטתהנהוגים  חותונהלי הבטי

 .ומתקניה הבשטחי
 והגהות, סדרי העבודה והמשמעת  חותדרישות הבטי כלאת  ייםמתחייב בזאת לק הנני

 לש יחותהבט מחלקתאנשי  הוראות לכלבהתאם  ולנהוגחיפה  באוניברסיטת הוגיםהנ
 . לפעםלי מפעם  שינתנוחיפה כפי  אוניברסיטת

 הפסקת ןכגו יםנגדי צעדים שונ ינקטוהבטיחות  דרישותב אעמודלי כי במידה ולא  ידוע :
או  וםלכל תשל אי. במקרה כזה לא אהיה זכדההעבו ממקום תיזמנית ועד להרחק העבוד

 פיצוי בגין כך.

 זמן  לבכ טיחותהב ממונהלכל הדרכה/ תדריך שאדרש ע"י  הגיעמטה מתחייב ל תוםהח אני
 שאדרש.

 
 הקבלן

 : _____________________שם
 ' ת.ז: __________________מס

 : ___________________מקצוע
 : ___________________כתובת
 : ___________________חתימה
 : ___________________תאריך
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  5נספח 
 

 נוסח ערבות ביצוע
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה

 חושישדרות אבא 
 ח י פ ה

 
 א.ג.נ.,

 
 __________________________________________________כתב ערבות מס': 

 
 

"( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות הנערב* )להלן: "____________________________לפי בקשת 
אלף  עשרים וחמשש"ח )במילים:  25,000מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

"( ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי ע"י הנערב של תנאי סכום הערבותש"ח( )להלן: "
, למועמדים HTML5לשירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי לביצוע  __________ההסכם מיום 

 ידי  הנערב.  -על ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכשירים חכמים ובעמדות קצה
 
 יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה." מדד"
 .2018שנת  אפריל" יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש מדד הבסיס"
" יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו זו, אך המדד החדש"

 לא פחות ממדד הבסיס.      
 

ימים ממועד דרישתכם  שבעהותינו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלוייה ואנו נשלם לכם בתוך ערב
בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד החדש 

נו כל בגין הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו, מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת ל
 הסברים בקשר לכך, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנערב. 

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

 
 זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת. אחרי מועדועד בכלל.__________  לתאריך ערבותינו זאת בתוקף עד 

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

 בכבוד רב          
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
 
 
 יש למלא ולציין את שם הזוכה.  * 
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  6נספח 

 
 

 הנחיות לפיתוח מאובטח
 

 מצורף במסמך נפרד.

 


