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 אוניברסיטת חיפה
 35/2022 מכרז פומבי מס' 

 
    

  
 35/2022הזמנה להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 

 
אספקת כיבוד למשתתפי תכנית "אוניברסיטה בעם" מטעם נושא: ב

 דיקנט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה

 
אספקת כיבוד למשתתפי אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות למכרז בנושא 

כמפורט  , הכלאוניברסיטת חיפהתכנית "אוניברסיטה בעם" מטעם דיקנט הסטודנטים של 
 במסמכי המכרז. 

 
את חוברת המכרז ניתן להוריד כקובץ מאתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף 

 הבית(, להדפיסה ולהגיש את ההצעה על גביה.  
 

מובהר כי אין לבצע שינויים כלשהם במסמכים וכי עצם הגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה לכל 
 מסמכי המכרז ונספחיהם כפי שמפורסמים באתר. 

 
  .12:00בשעה  11.08.2022ך הגשת הצעות למכרז: עד לא יאוחר מתארימועד אחרון ל

 
, בסמוך 2הממוקמת בבניין הראשי, קומה  1את ההצעות יש להפקיד בתיבת המכרזים מס' 

 , ביחידת רכש ולוגיסטיקה, אגף כספים ובקרה.202לכניסה לחדר 
 

 עה שהיא.האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצ
 
 

 
 טבלת תאריכים:

 
 יום ושעה תאריך נושא

 יום ו' 08.07.2022 פרסום המודעה למכרז
 12:00בשעה , ב'יום  18.07.2022 מועד אחרון להגשת הבהרות בכתב

 12:00בשעה  ה',יום  11.08.2022 מועד אחרון להגשת ההצעות
 
 
 
 

 בברכה,  

 טלי ביסמוט כץ, עו"ד                
 מנהלת מחלקת מכרזים ונכסים                                                                                               
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 מסמך א'

 אוניברסיטת חיפה
   35/2022 מס' פומבי מכרז

 

 35/2022למכרז כתב הוראות למגישי הצעות 
 הגדרות .1

 ;שדרות אבא חושי, הר הכרמל, חיפהאוניברסיטת חיפה,   ""האוניברסיטה

שטח ב המתקיימתבשם "אוניברסיטה בעם"  תכנית לימודים  פרויקט""ה / "התכנית"
)כהגדרתם משתתפי התכנית רוכשים  המסגרתב ,האוניברסיטה

 ;השכלה חיונית ומעשית בסביבה אקדמיתלהלן( 

 ;חינוךהרווחה והידי רשויות -על תהמופני אוכלוסיה בוגרת /"משתתפי התכנית"

 "המשתתפים"

תתפי התכנית בהתאם להוראות המכרז, אספקת כיבוד למש  "השירות"
 ההסכם ומפרט הכיבוד המצורף אליהם;

 ;אספקת כיבוד למשתתפי התכניתל 35/2022מס' פומבי מכרז  מכרז""ה

 מי שהגיש הצעה למכרז; "המציע"

 שהצעתו נבחרה ע"י האוניברסיטה למתן השירות;מי     "יםה/הזוכ"

השירות, אשר  הסכם המפרט את תנאי ההתקשרות לביצוע "הסכם"ה
ייחתם בין האוניברסיטה לבין הזוכה, בנוסח ובתנאים 

 ;למסמכי המכרז ג'כמסמך ף המפורטים בהסכם המצור

  ________ו/או מי מטעמו.  "נציג האוניברסיטה"

 

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז. - מסמך א' .2.1

 טופס הצעה למכרז ונספחיו: -' מסמך ב .2.2

 מפרט הכיבוד; - 1נספח ב'

 טופס הצעת המחיר; - 2נספח ב'

 ;תצהיר אודות ניסיון המציע - 3נספח ב'

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;  - 4נספח ב'

 אישור רו"ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי; - 5נספח ב'

 רז.תצהיר בדבר היעדר תיאום מכ - 6נספח ב'

 נוסח ההסכם ונספחיו: - 'גמסמך  .2.3

 מפרט הכיבוד; - 1'גנספח 

 ;הצעת המחיר - 2'גנספח 

 ;ערבות ביצוע - 3נספח ג'

 אישור קיום ביטוחים. - 4ג' נספח
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  המציעים לידיעת .3

 התחייבות או/ו האמור להלן מובא להערכה ולהתרשמות בלבד ואין בו כדי להוות מצג
 ולא לו אין כי עובדיה ו/או מי מטעמם, והמציע מצהירהאוניברסיטה ו/או  כלשהם מצד

 או/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה כל לו תהיינה
 נספחיו. על זה במכרז זה בהקשר לאמור

  .2014שנת מאז באוניברסיטה פועלת  "וניברסיטה בעםהתכנית "א .3.1

 משתתפים. 460-כת בתכניצפויים להשתתף  ,גתשפ"בשנה"ל  .3.2

 230  קבוצות המונות בסך הכל (3)שלוש  בימי שני :שבועפעמיים במתקיימת תכנית ה .3.3
 .משתתפים 230קבוצות המונות בסך הכל  (3)שלוש בימי שלישי  ;משתתפים

)בימים שני ושלישי(, הזוכה במכרז יידרש לספק למשתתפי התוכנית כיבוד מידי שבוע  .3.4
(, זאת בהתאם לתוכנית ת שתיקבע ע"י האוניברסיטהכל שעה אחרבו א) 17:45בשעה 

התכנית השבועית תכלול את  השבועית שתישלח מראש לספק הזוכה בתחילת כל שבוע.
 נתון לשינויים במהלך התוכנית. . מובהר, כי מספר המנותמספר המנות המבוקשות

 : מפורט להלןבהתאם ל כיבודיידרש לספק הזוכה  .3.5

ות שנתית כמות ארוח פירוט כיבודסוג ה
חישוב ה) משוערת
שבועות   22מבוסס על 

 בשנה"ל(
 קבוצות בשבוע המונות בסה"כ  6 עבור  כיבוד קבוע

 משתתפים בשבוע 460
 10,120 

סיורים שצפויים להתקיים  3 -עבור כ ארוחות ארוזות
מחוץ לאוניברסיטה  במהלך שנה"ל, 

 120בכל אחד מהם צפויים להשתתף כ
 איש

360 

כיבוד 
ים לאירוע

 מיוחדים

שצפויים   םטקסיאירועים/ 4עבור 
בכל אחד מהם  ,להתקיים בסוף שנה"ל

 משתתפים.  200-ם להשתתף כיצפוי

800 

למכרז, ועשויה  1ב'כנספח במפרט הכיבוד המצורף  ורטהא כמפתהכיבוד תכולת 
 להשתנות בהתאם להוראות האוניברסיטה מעת לעת. 

לצורך התרשמות ניתנו לעיל ובמסמכי המכרז  המפורטיםוהמידע  הנתוניםמובהר כי כל 
מטעם האוניברסיטה. כלשהי כדי ליצור מצג ו/או התחייבות בהם ואין  בלבד

האוניברסיטה אינה מתחייבת לכמויות או היקפים ואלו עשויים להשתנות במהלך 
התשלום לזוכה יבוצע בהתאם  ההתקשרות בהתאם לכמות המשתתפים בתוכנית.

 פקו על ידו בפועל ולפי תנאי ההסכם המצורף.למספר הארוחות שיסו

הכיבוד, עריכת השולחן, אספקת כלים חד"פ ואיסופם בתום אספקת מובהר כי עוד  .3.6
 הינם באחריות הזוכה ועל חשבונו. ,אשפהההשימוש, לרבות פינוי 

 מתחייב המציע. להשתתפות במכרז היא באחריות המציע בלבד הכלכלית הכדאיות .3.7
  .זה בעניין תביעהאו /ו טענה כל על ומוותר תעצמאיו בדיקות לערוך

 הזוכה את תשפה ולא תפצה לא האוניברסיטה, הסכםוב לעיל האמורן מ לגרוע בלימ .3.8
 פעולות, השבתה, שביתה של בנסיבות לא לרבות מכל סיבה שהיא, ,הכנסות אובדן בגין

 ,משתתפיםה במספר ירידה ,משתתפי התכנית של אינדיווידואליות או מאורגנות
 .התכנית בשטח האוניברסיטהשל  הו/או אי המשכ האו הפסקת/ו הביטול

הכדאיות הכלכלית להשתתפות במכרז היא באחריות המציע בלבד. המציע מתחייב  .3.9
 .לערוך בדיקות עצמאיות ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה
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  הצעה להגשת סף נאית .4

 נאים המצטברים הבאים: למלא אחר הת ,כתנאי לבחינת הצעתו ,על המציע

הנדרשים על פי יש בידו כל הרשיונות  ,המתנהל על פי דין וכן המציע רשום בכל מירשם .4.1
 .בתוקף תעודת כשרות , לרבותלענין נושא ההתקשרות דין

במשך שלוש השנים הרצופות שקדמו למועד לפחות  ,למציע ניסיון מוכח באספקת כיבוד .4.2
המציע הינו צעותו ובין באמצעות זכייניו אם האחרון להגשת ההצעה למכרז )בין באמ

 (.רשת

פי חוק  לעהנדרשים והתצהירים כל האישורים מנהל ספרין כדין ויש בידו את מציע ה .4.3
  .1976-תשל"ו עסקאות גופים ציבוריים,

אינם כוללים הערה בדבר ספקות  2020הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  .4.4
אגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק ממשיים לגבי המשך קיומו של הת

 חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים.

 עדכונים שוטפים והבהרות .5

עדכונים שוטפים אודות המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של  .5.1
"(. באחריות אתר המכרזים)להלן: " https://tender.haifa.ac.ilהאוניברסיטה, בכתובת 

ע לבדוק את אתר האינטרנט הנ"ל ולעקוב אחר פרסומים אלו ובהתאם, להגיש כל מצי
את הצעתו. האוניברסיטה תדחה כל טענה בקשר עם אי קבלת הודעה בדבר עדכון 
מסמכי המכרז, או כל הודעה אחרת אשר התפרסמה, לרבות מתן הבהרות ומענה על 

 בעניין זה.שאלות, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה 

שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  .5.2
michrazim@univ.haifa.ac.il 12:00בשעה  -18.07.2022ב', ליום  וזאת, עד. 

, במבנה בלבד Wordבקובץ הפונים נדרשים לערוך שאלותיהם בטבלה מסודרת  .5.3
 ן:שלהל

 פרק מס"ד
מס' 
 סעיף

 פירוט השאלה מס' עמוד

מס' סידורי 
 של השאלה

שם 
הפרק / 

 הנספח

מס' הסעיף 
בפרק / 

 נספח

מס' העמוד 
פירוט השאלה בלשון  בחוברת המכרז

 בהירה בשפה העברית

  .האוניברסיטה רשאית להתעלם מפניות שיועברו בניגוד להוראות סעיף זה

ין את שם המכרז ומספרו וכן, יציין את פרטיו בכתב בדוא"ל, הפונה יצי בפנייתו .5.4
 המלאים של הפונה, לרבות שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. 

 הפונה לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לכתובת הדוא"ל הנ"ל. באחריות .5.5

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על  .5.6
לענות על שאלה ספציפית באופן חלקי. תשובות לשאלות שהוגשו,  חלק מהשאלות ו/או

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

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  שיפורסמו באתר המכרזיםהתשובות וההבהרות  .5.7
 .והמציעים יידרשו לצרפם להצעתם כשהם חתומים

פה כדי לחייב את -רט כלשהו, נתון או הבהרה, שיימסרו בעלאין בכוחו של פ .5.8
האוניברסיטה או כדי לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים בכתב, אשר נמסרו 

 בכתב למציעים, יחייבו לעניין מכרז זה.

האוניברסיטה רשאית לשנות את נוסח המכרז, לרבות נספחיו, ובמקרה זה הנוסח  .5.9
ן באמור לעיל, כדי לחייב את האוניברסיטה להסכים החדש הוא זה שיחייב. אי

להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלותיהם ו/או בהצעותיהם של המציעים ו/או 
 .להסכים לביצוע שינוי כלשהו במכרז

 

 

mailto:michrazim@univ.haifa.ac.il
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 מועד להגשת הצעות למכרז .6

הממוקמת בבניין הראשי, קומה  1מס' תיבת המכרזים יש להפקיד באת ההצעה למכרז  .6.1
יחידת רכש ולוגיסטיקה, אגף כספים ובקרה, אוניברסיטת  ,202לכניסה לחדר בסמוך , 2

הצעה למכרז שתוגש . 12:00עד השעה  11.08.2022ה', לא יאוחר מיום  וזאת, ,החיפ
 .לא תובא לדיון, והיא תוחזר למציע מבלי שתיפתח -לאחר מועד זה 

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

כמו כן, על המציעים להקפיד שההצעה תוגש לתיבת המכרזים הנכונה. מובהר כי הצעות 
כל  מעצמהשלא תוגשנה לתיבת המכרזים הייעודית לא תיבדקנה והאוניברסיטה מסירה 

 אחריות בעניין זה.

הו, לא יענה על דרישות משלוח ההצעה בדואר או באמצעות שירות שליחויות כלש .6.2
 לעיל במועד כאמור. 6.1 עיףהמכרז אם ההצעה לא תופקד במקום המתואר בס

 אופן הגשת ההצעות למכרז .7

  כדלקמן: בעותק אחדתוגש  למכרזההצעה 

ההצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז  .7.1
מכרז והמסמכים שנדרשו בו, ובכלל המצורף כמסמך ב' ויצורפו אליה כל שאר מסמכי ה

 . הם מלאים וחתומים על ידי המציע כאשרזה מסמכי ההבהרות,  

ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות על  כל עמוד ועמודמובהר כי יש לחתום על  .7.2
באמצעות חותמת ובראשי תיבות. כמו כן, יש  -קובץ התשובות לשאלות ההבהרה 

  ה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.לחתום באמצעות חותמת וחתימ

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 
 .אוניברסיטה כל הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דיןיעמדו ל

יצוין צעה למכרז, על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה המיוחדת לכך, עליה הה .7.3
 מס' המכרז ונושא המכרז.

, כשהם מודפסים או המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז על .7.4
אשר על  ,ל ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים להולחתום כדין עבכתב יד ברור, 

 .מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

. לאחר יובהתאם להוראות 2נספח ב'טופס הצעת המחיר על גבי למלא את  המציע על .7.5
 מילוי הטופס נדרש המציע לחתום עליו ולצרפו להצעתו. 

שיונות ואישורים לרבות האישורים יר ההצעה לכלול, בין היתר, פרטים לגבי המציע, על .7.6
 והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף. 

על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו בכל עמוד ועמוד של כל מסמכי המכרז  .7.7
 ההבהרות וכן כל מסמך אחר שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה.  וההסכם לרבות מסמכי

 :הבאיםבנוסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים  .7.8

 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  מס"ד

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

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

 ת כשרות תקפה.בנוסף, המציע יצרף להצעתו תעוד

יצרף להצעתו העתק נאמן למקור של  -מציע שהוא תאגיד 
 מסמכי ההתאגדות ותדפיס עדכני מרשם החברות.
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 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  מס"ד

לעיל, המציע יצרף להצעתו  4.2לצורך הוכחת תנאי סף סעיף    .2
 . 3נספח ב'תצהיר חתום ומאומת על גבי 

המציע יצרף להצעתו  -לעיל  4.3לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.3  .3
נספח תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח 

 .4ב'

כמו כן, המציע יצרף אישור תקף משלטונות מס ערך מוסף או 
וכי  עוסק מורשהאישור עדכני מרו"ח המעיד כי המציע הינו 

, על פי חוק מס ערך פנקסי חשבונות ורשומות מנהל כחוקהוא 
לדווח על  נוהגמוסף והתקנות שהותקנו לפיו, וכי הוא 

העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור 
 .מלעשות כן

המציע יצרף להצעתו לעיל,  4.4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף    .4
 5נספח ב'אישור רו"ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי 

לטופס ההצעה )בהתאם לחלופה הרלוונטית(. אין מניעה כי 
 .מה של משרד רוה"חהאישור יודפס על גבי דף פיר

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

ב לחוק 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף    .6
, יצרף המציע להצעתו אישור 1992-חובת המכרזים, תשנ"ב

 רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף הנ"ל.

 ערבות בנקאית  .8

למדד  בנקאית צמודהערבות ימציא הזוכה לאוניברסיטה  ,כםהסהעם חתימת בד בבד  .8.1
)להלן:  3כנספח ג'בנוסח המצורף להסכם  ש"ח( פיםאל תש"ח )עשר 0,0001על סך 

. ערבות הביצוע תשמש כבטוחה למילוי מלוא התחייבויותיו של הזוכה "(ערבות הביצוע"
  .על פי ההסכם ולהבטחת טיב השירות שיסופק על ידו

 ימים לאחר סיום ההתקשרות עפ"י ההסכם. 90ע תעמוד בתוקפה עד חלוף ערבות הביצו .8.2

 בחירה הזוכהאופן  .9

רק הצעות שעברו את  תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז. -בשלב הראשון  .9.1
  השלב הראשון יעברו לבדיקת השלב השני.

. ףשעמדו בתנאי הסהאוניברסיטה תבדוק את הצעות המחיר של המציעים  -בשלב השני  .9.2
יזכה למרב )סה"כ מחיר לכל הארוחות(  המציע הכשר שיציע את ההצעה הזולה ביותר

 .ינוקדו ביחס אליוהמציעים הכשרים ויתר הנקודות 

 המציע שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכרז. .9.3

במצב של שוויון בין שני מציעים או יותר, יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה לפי  .9.4
 אישה בשליטת הוגשה על ידי עסק ל"הנ מההצעות שאחת לקמן: )א( במקרההסדר כד
 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

גרלה, בהתאם לנוהל ביצוע )א( הנ"ל לא מתקיים,  האוניברסיטה תבחר את הזוכה בה
 הגרלה של האוניברסיטה, כפי שיעודכן מעת לעת.

"(. הכשיר הנוסף" -האוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשר לזכייה )להלן  .9.5
תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להתקשר בהסכם עם הכשיר הנוסף  האוניברסיטה

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

 במכרז  יםהתחייבות הזוכ .10

ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז, או במועד אחר שייקבע על ידי האוניברסיטה,  7תוך  .10.1
ועל כל המסמכים שיידרשו לשם  'גכמסמך מתחייב הזוכה לחתום על ההסכם המצורף 

 ביצוע והוצאתו של ההסכם אל הפועל, בצירוף ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים.

ינוי בנוסח ההסכם כמתחייב על פי שומרת לעצמה הזכות לעשות כל ש האוניברסיטה .10.2
שיקול דעתה להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק מהם, או להתנות תנאים 

 .  אחרים, לפני חתימת ההסכם בין הזוכה לאוניברסיטה

 תוקפה של הצעה  .11

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

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

  . והמציעים יחויבו לפעול בהתאם לכך

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

 ביטול המכרז .12

יקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או האוניברסיטה רשאית לצמצם את ה .12.1
לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי 
סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, 

 בעיות תקציב, אי קבלת היתרים וכיוצא באלו.

י כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פ .12.2
לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או 
בלתי סביר מהאומדן ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו 

 הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

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

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

 שונות  .13

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

להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה 
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, חוסר 

עיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה התייחסות מפורטת לס
 כדבעי.

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

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

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

 ת החלטה.שומרת על זכותה לדרוש כל מסמך נוסף שייראה לה נחוץ לשם קבל

ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.  זולההאוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה ה .13.4
והיא תהיה רשאית  משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיוזה מכרז באין 

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



 9 המציע:____________חתימת 

שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לפסול הצעה של מציע, לגביו )או  האוניברסיטה .13.5
לגבי הזכיין מטעמו( היה לה, במהלך השנתיים האחרונות ממועד הגשת ההצעות למכרז, 

 הסכםניסיון כושל ו/או ניסיון רע ו/או חוסר שביעות רצון מהותי מעבודתו ו/או הפרת 
 ו/או מרמה וכיו"ב. 

את הזכות לשנות את היקף השירותים מושא מכרז זה  האוניברסיטה שומרת לעצמה .13.6
ותהא רשאית לפצל את ביצוע השירותים בין מציעים שונים והזוכה לא יהא זכאי לכל 

 .פיצוי בגין שינוי ו/או פיצול כאמור

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע  .13.7
. על 4להסכם ובנספח הביטוח המצורף אליו כנספח ג' 8שיזכה במכרז, המפורטות בסעיף 

 המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות ובתוך המועד 
מועד לעיל. לא תתקבלנה כל הסתייגות לדרישות הביטוח לאחר  5.2שנקבע לכך בסעיף 

 . זה

 500האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה הזוכה במכרז למציע/ים בעלות של  .13.8
 ש"ח. 

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 

וש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימ
 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

מודיעה בזאת כי לנוכח אופיו של המכרז, העיון בהצעת המחיר או  האוניברסיטה .13.9
רכיביה 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  .13.10
 ת המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.תהא לבי הסכםהקשורים למכרז ו/או ל

הנני מצהיר/ה מאשר/ת ומתחייב/ת כי עיינתי ובדקתי היטב את כל פרטי ההזמנה על כל 
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: 

     ת המציע )חותמת + חתימות( חתימ
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 מסמך ב'

 אוניברסיטת חיפה
  35/2022 מס' מכרז

 
 

  הצעה למכרז
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 חיפה
 

 א.ג.נ., 
 

לאספקת כיבוד למשתתפי תכנית "אוניברסיטה בעם"  35/2022מס'  למכרז הצעההנדון: 
 חיפה מטעם דיקנט הסטודנטים של אוניברסיטת

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

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

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

, המכרז במסמכי כמפורט שבנדון למכרז הצעתי את בזאת ה/מגיש רות,לי במסגרת הליך ההבה

 .זה הצעה טופס לרבות

 :המציע פרטי להלן

 

)יש  שם המציע
לציין שם מלא של 
הישות המשפטית 
שמגישה את 

 ההצעה(:

  ./מס' שותפות:ח.פ 

 : רחוב 

 מספר בית: 

 כניסה: 

 יישוב: 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 לרי: מס' טלפון סלו 

 מס' פקס:  

 
דואר כתובת 

 אלקטרוני: 

 

. ז.ת ומספרי שמות
 המוסמכים של

 המציע בשם לחתום
 :למכרז בנוגע
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 הנני מצהיר/ה כי:

בעל ידע, יכולת, ניסיון מוכח, מיומנות, כשירות, אישורים, היתרים ורישיונות המציע  .1
פי -בוהה ביותר עלמתאימים כדי לבצע את השירות באופן סדיר, תקין והולם וברמה ג

 .1כנספח ב', לרבות בהתאם למפרט הכיבוד המצ"ב התנאים המפורטים במסמכי המכרז

המציע עונה על כל הדרישות המפורטות בכתב ההוראות וברשותו כוח האדם המיומן, הציוד  .2
 וכל יתר התנאים הדרושים למתן השירות בהתאם למכרז.

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

 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל הנני מצהיר/ה כי  .4

שיונות הנדרשים על פי יכל הרבידו בכל מרשם המתנהל על פי דין ויש המציע רשום  .4.1
  .קשרותלענין נושא ההת דין

תעודת כשרות תקפה של הרבנות המקומית והוא מתחייב להמשיך ולהחזיק למציע  .4.2
העתק תעודת כשרות בתעודת כשרות תקפה כאמור למשך כל תקופת ההתקשרות. 

 . כאמור רצ"ב להצעה

במשך שלוש השנים הרצופות שקדמו לפחות  ,למציע ניסיון מוכח באספקת כיבוד .4.3
רז )בין באמצעותו ובין באמצעות זכייניו אם למועד האחרון להגשת ההצעה למכ

 .3נספח ב'(. רצ"ב תצהיר אודות ניסיון כאמור בנוסח רשתהמציע הינו 

פי  לעהנדרשים והתצהירים כל האישורים  המציע מנהל ספרים כדין ויש בידו את .4.4
האישור רצ"ב להצעתנו. כמו כן, רצ"ב  .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 .4ב' נספחסח תצהיר בנו

אינם כוללים הערה בדבר  2020לשנת הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע  .4.5
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת 
"עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים. רצ"ב להצעה זו אישור רו"ח 

 (.)בהתאם לחלופה הרלוונטית 5נספח ב'בנוסח 

י מצהיר/ה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. הננ .4.6
 .6ב'נספח רצ"ב להצעה זו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח 

, 1953 -המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג  .4.7
 .ככל שתקן כאמור חל על התקשרות על פי מכרז זה

הנני מצהיר/ה . 2נספח ב'הכיבוד מצ"ב להצעה זו על גבי טופס  המחיר המוצע עבור אספקת .5
כי ידוע לי שהמחיר המוצע כולל מע"מ והנו סופי וכי מלבד המחיר המוצע כאמור המציע לא 

 יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי.

 .יוכל הוראותאחר למלא  ת/ומתחייב בולניהול המכרז בתנאים המפורטים  ה/מסכימ יאנ .6

 דות המציע )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'(:להלן פרטים או .7
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 *המציע של העסק גודל על הודעה .8

 הריני מודיע/ה בזאת כי המציע הוא:

את  יש לסמן ב הסבר הגדרה
האפשרות הנכונה 

 בלבד
שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  5מעסיק עד  עסק זעיר

  מיליון שקלים חדשים 2ו עולה על אינ

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

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

 

עסק 
 בינוני

ר העסקאות שמחזואו עובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון שקלים חדשים אך אינו  20השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים  100עולה על 
לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק זעיר" או "עסק 

 קטן"

 

  כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני עסק אחר
 1992-ק חובת המכרזים, תשנ"בג)ג( לחו2*הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף         

, יוכנו במועד אספקתם או בסמוך י המציעשיסופקו על יד מוצרי המזוןכי כל הנני מתחייב/ת  .9
כנספח כמפורט במפרט הכיבוד המצורף להסכם , תוך הקפדה על איכות ומבחר למועד כאמור

ובהתאם  תברואההתוך הקפדה על דרישות יאוחסנו וישונעו  ,. כל מוצרי המזון יוכנו1ג'
 .הוראות משרד הבריאות ,לרבותלהוראות כל דין ו/או היתר 

, ימים 7תוך  ג'כמסמך המצורף למסמכי המכרז לחתום על ההסכם בנוסח  ת/מתחייבהנני  .10
 .במכרז ולהתחיל במתן השירות בהתאם לקבוע בהסכםשל המציע מיום ההודעה על זכייתו 

 10,000מכרז תוגש ערבות ביצוע בסך של הנני מסכימ/ה ומאשר/ת כי במקרה שהמציע יזכה ב .11
להסכם, אשר תשמש כבטוחה למילוי כל  3ש"ח(, בנוסח נספח ג'ת אלפים ש"ח )עשר

ד המחירים לצרכן דהתחייבויות המציע על פי התקשרות זו. ערבות כאמור תהא צמודה למ
 ימים לאחר סיום ההתקשרות. 90ותעמוד בתוקפה עד לתום 

האחרון מהמועד  םמיי 90זו תישאר בתוקפה למשך הצעה הנני מאשר/ת ומסכימ/ה כי  .12
ידוע לי כי האוניברסיטה רשאית להודיע על  .כנקוב בכתב ההוראות ,הצעות למכרזלהגשת 

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

רבות אלה המנויים , כל המסמכים הדרושים, לכחלק בלתי נפרד הימנה ה זו,להצע מצורפים .13
 .לכתב ההוראות 8.8בסעיף 

 

 

     
 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 

ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר ידי לפי 
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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 בטור ה"ביקורת"  חות, המציע יסמן את בדיקתו באמצעות הסימן לשם הנו

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

 ביקורת מסמכי ההצעה מס"ד
 עדכנית; תדפיס העתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדו -מציע שהוא תאגיד   .1

 מרשם החברות;
 

טופס ההצעה: פרטים אודות המציע, פרטים על גודל העסק )סימון  - מסמך ב'  .2
 (. 8החלופה הרלוונטית בטבלה שבסעיף 

 המסמך ייחתם על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ויאומת על ידי עו"ד.

 

ותמת מפרט הכיבוד ייחתם בתחתית העמוד בראשי תיבות ובח - 1נספח ב'  .3
 המציע.

  . 1ג'מפרט הכיבוד יצורף להסכם כנספח  

 

   מלא וחתום על ידי המציע. -טופס הצעת המחיר  - 2נספח ב'  .4

תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לצורך הוכחת  - 3נספח ב'  .5
 למכרז.  5.5תנאי סף סעיף 

 בנוסף:
ח המעיד כי המציע אישור תקף משלטונות מס ערך מוסף או אישור עדכני מרו"

פנקסי  מנהל כחוקואישור עדכני מרשויות המס שהמציע  עוסק מורשההינו 
, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, אישור חשבונות ורשומות

נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו רשויות המס כי המציע 
 חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן

 

  תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז. - 4נספח ב'  .6

ב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .7
, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

 ב לחוק הנ"ל2

 

מסמכי ההסכם ונספחיו חתומים בתחתית העמוד בראשי תיבות  -' גמסמך   .8
 ובחותמת המציע.
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 1ב'נספח  

 כיבודמפרט ה

, כמפורט כיבוד סוגי (3שלושה ) יידרש הספק הזוכה לספק ,מכרז זהנושא במסגרת השירותים 

 :להלן

  סועדים בשבוע( 460 -)כמשתתפי התכנית  עבור - "קבוע כיבוד" .1

 (שבוע)מידי הכיבוד הקבוע יוגש לקבוצות המשתתפים בשטח האוניברסיטה בימי שני ושלישי 
  .)או בשעה אחרת שהאוניברסיטה 17:30 עהבש

 :יכלולהכיבוד הקבוע 

כריכים גדולים יובהר, כי יש לספק חלבי ופרווה.  -כריכים  סוגי( 4לפחות ארבעה ) .1.1
 .(חצי בגטבגודל של כ)

 כוסות חד פעמיות 200כוסות לפחות,  120 -ספיק למלא שימיחם  :כולל - שתיה חמה .1.2
חור, קפה נמס, תה, סוכר, ממתיק מלאכותי, כפיות, , קרטוני חלב, קפה שלשתייה חמה

 מפיות ומפה לשולחנות.

 . לשתייה קרה תמים וכוסות חד פעמיו .1.3

 .עוגיות .1.4

 :גתשפ" ל"לשנהשל כיבוד קבוע  משוערת כמות

יום 
 בשבוע

מספר 
קבוצות 

 לימוד

שעת 
העמדת 
הכיבוד 
בבנייני 
 הלימוד

מספר 
שבועות 
בשנה"ל 

לכל 
 הקבוצה

מספר מנות 
צפויות 

 ליום

 סה"כ
 מנות

 5,060 230 22 17:30 3 שני
 5,060 230 22 17:30 3 שלישי
 10,120 460    סה"כ

 *"ותארוז ותארוח" .2

תהיינה המיועדות לסיורים שייערכו במסגרת התוכנית. הארוחות הארוזות ארוחות ארוזות 
ק לפי בשקיות אישיות, כאשר כל שקית תכלול כריך, שתייה קלה, מנת פרי או קינוח מתו

 הפרוט הנ"ל:

חלבי ופרווה. יובהר, כי יש לספק כריכים גדולים )לא  -( סוגי כריכים 4לפחות ארבעה ) .2.1
 .חצי בגט/כריך קטן

 .מ"ל 330פחית או בקבוק של  –שתיה קלה  .2.2

 .מנת קינוח מתוק או פרי .2.3

  :"ארוזות ארוחות" של לשנה משוערת כמות

  .ם בכל סיורמשתתפי X 120ימי סיור  3=  ארוזות ארוחות 360

 .גלא יידרשו ארוחות ארוזות בשנה"ל תשפ"להערכת האוניברסיטה, *

  :משתתפים 120 עבור - (בופה בסגנון" )מיוחד לאירוע כיבוד" .3

במסגרת התוכנית כגון: מפגשי  תקיימוהכיבוד לאירועים מיוחדים מיועד לאירועים שי
 היכרות, כנסים וחלוקת תעודות.

 יכלול:לאירועים מיוחדים הכיבוד 

 לפחות שני סוגים של מאפים מלוחים ושני סוגים של מאפים מתוקים לאדם. –מאפים  .3.1

 לפחות סוג אחד חלבי וסוג אחד פרווה. –ברוסקטות  .3.2
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 מילואים  4כריכונים או טורטיות חתוכות עם לפחות  .3.3

 סוגים. 4לפחות  –ירקות טריים חתוכים  .3.4

כוסות לפחות, קרטוני  120 -לכולל מיחם המספיק לכל קבוצה, המספיק  –שתייה חמה  .3.5
 חלב, קפה שחור, קפה נמס, תה, סוכר, ממתיק מלאכותי.

 כוסות חד פעמיות, כפיות, מפיות, מפה. 140 .3.6

 פירות העונה חתוכים. .3.7

 סוגים, כולל מים וכוסות חד פעמיות. 4מבחר של לפחות  –שתיה קרה מוגזת ולא מוגזת  .3.8

 ":מיוחדים לאירועים כיבוד"לשנה של  משוערת כמות

 X אירועים מיוחדים 4 - משתתפים סה"כ 800עבור " מיוחדים לאירועים כיבוד" ארוחות  4
 .אירועמשתתפים בכל  200

 הוראות כלליות .4

  פעמיים על הספק הזוכה לדאוג להובלת הכיבוד, עריכת השולחן, אספקת כלים חד .4.1
 ואיסוף הכלים בתום השימוש, לרבות פינוי אשפה.

 .ות הארוזות על חשבונוהספק יספק אריזות לארוח .4.2

הכיבוד ישונע על ידי הספק הזוכה למיקום כפי שיורו לו נציגי האוניברסיטה ובמועד  .4.3
 שיידרש על ידם.

הספק הזוכה מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם נציגי האוניברסיטה ולהיענות לכל  .4.4
 יידרש.ככל ששינוי בלו"ז או במיקום 
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 2ב'נספח 
 הצעת המחירטופס 

 :הצעת המחירמילוי טופס הוראות ל

 עבור כל סוג ארוחה. יש להציע מחיר מחיר מוצע ליחידהאת ה להלןשיש למלא בטבלה  .1
שהנו  -את סה"כ המחיר המוצע יש לחשב  ,כן. לאחר מ(Y) (כולל מע"מ) בשקלים חדשים

 . (Y) במחיר המוצע ליחידה (X) שוערתמכפלת הכמות המ

  בשקלים חדשים לכל היחידותסה"כ המחיר המוצע  בנוסף, יש למלא בתחתית הטבלה את     
 כולל מע"מ(.)

מחיר מוצע לגבי אילו מן הפריטים  הוצעמובהר כי יש למלא את הטבלה בשלמותה. לא  .2
תהא  לצורך השוואת ההצעות, ,לחלופין. הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה - כאמור

שלים את המחיר לפריטים לה , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,האוניברסיטה רשאית
ואם המציע יזכה שנתקבלה לפריטים אלו, ביותר  יקרהההכשרה החסרים לפי ההצעה 

ההצעה הכשרה הזולה ביותר מחיר לפי הפריטים אותם לספק את  יחויבבמכרז, הוא 
 המציעים מוותרים על כל טעניה בעניין זה. .עבורםשנתקבלה 

 מצד התחייבות משוםערכה בלבד ואין בה המהווה  בטופס זהמובהר כי כמות הפריטים  .3
כי הפחתה בכמות הפריטים לא תהווה כל עילה לטענה כלשהי  ,מובהרעוד האוניברסיטה. 

 ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה.

ת וכי הספק הזוכה יהא זכאי לתמורה מובהר, כי הצעת המחיר לעיל הנה סופית ומוחלט .4
עבור כמות הכיבוד שסופקה בפועל, בהתאם למחירים המוצעים לעיל וכי הזוכה לא יהא 

 זכאי לתמורה נוספת מלבד התמורה כאמור.
סה"כ המחיר המוצע לכל , ככל שיהיו, בהאוניברסיטה תהא רשאית לתקן טעויות חשבוניות .5

 היחידות בהתאם למחיר המוצע ליחידה.
 

     
 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 

ם המציע על מסמך זה ולאחר ידי לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום בש
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

מנות כמות  סוג היחידה 
 לשנה משוערת

X 

מוצע מחיר 
ליחידה )כולל 

 מע"מ(
Y 

 מוצע סה"כ מחיר
לכל היחידות 

 ע"מ(מ)כולל 
X*Y 

וד "כיב
 קבוע"

 מחיר לארוחה: 10,120 ארוחה
 

 _________ש"ח
 

 

"ארוחה 
 ארוזה"

 מחיר לארוחה:  360 ארוחה
 

 _________ש"ח
 

 

"כיבוד 
לאירוע 
 מיוחד" 

 מנה עבור
 אירוע

 מחיר למנה:  800
 

 _________ש"ח

 

  )כולל מע"מ(: לשנה"ל סה"כ הצעת מחיר
 



 17 חתימת המציע:____________

 3נספח ב'

 תצהיר אודות ניסיון המציע

 
 

______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, אני הח"מ, ______
מורשה/ית חתימה מטעם _______________________, ח.פ. ___________________, 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

במשך שלוש השנים הרצופות שקדמו למועד האחרון לפחות  ,למציע ניסיון מוכח באספקת כיבוד
 (.רשתהמציע הינו צעותו ובין באמצעות זכייניו אם להגשת ההצעה למכרז )בין באמ

 

     
 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 

לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר ידי 
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

 



 18 חתימת המציע:____________

 4ב'נספח 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, אני 
"(, המציעמורשה/ית חתימה מטעם ______________, שמספרו _______________ )להלן: "

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

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

 ממועד ההרשעה האחרונה.

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

 לחוק. 1ב2הצהרה לפי סעיף  - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:
 וונטית מבין האפשרויות הבאותאת החלופה הרל  -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  9הוראות סעיף 

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה עובדים לפחות, הוא מתחייב  100מעסיק 
לחוק שוויון זכויות, ובהתאם  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לצורך, לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של 
( 2)1ב2נה )ב( לסעיף משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת מש

הוא הצהיר כי  -לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

של  פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי
ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז  30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זה )אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 חתימה:___________________

 אישור עו"ד

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

_______________, 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 

ות וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונ

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
 

 
 
 
 



 19 חתימת המציע:____________

 5נספח ב'
 
 

 אישור רו"ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי
 

 : נוסח למציעים שנערכו עבורם דוחות מבוקרים 1חלופה 
 
 

 
 תאריך: _______________

 לכבוד 

 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

לאספקת  35/2022בדבר היעדר הערת "עסק חי" בעניין מכרז  בוןאישור רואה החש הנדון: 
כיבוד למשתתפי תכנית "אוניברסיטה בעם" מטעם דיקנט הסטודנטים של 

 )להלן: "המכרז"( אוניברסיטת חיפה
 

לבקשתכם וכרואי החשבון של ___________________ )להלן: "המציע"( הרינו לאשר 
 כדלקמן:

המציע ליום _____________, בוקרו על ידינו וחוות דעתנו  הדוחות הכספיים המבוקרים של .1
נחתמה בתאריך _______________. חוות הדעת שניתנו על ידינו לדוחות הכספיים 
המבוקרים הנ"ל , אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך 

 קיומו של המציע "כעסק חי")*(.

 ופה המתאימה(לחלופין: )נא למלא רק את החל

הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ____________, בוקרו על ידי רואי חשבון 
אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______________. חוות 
הדעת שניתנו על ידי רואי חשבון אחרים לדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל , אינם כוללים 

 לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*(. הפניית תשומת לב

קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים וכן  .2
 ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע)**(.

בא  ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא .3
לידיעתנו, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו 
העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק 

 חי")**(

 

של לשכת רואי  570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –)*( לעניין אישור זה, "עסק חי" 
 ראל.חשבון ביש

חודשים כי אז אין דרישה  3-)**( אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים האחרון חלפו פחות מ
 .3-2לסעיפים 

 
 בכבוד רב,                                                                 

 
___________________ 

 רואי חשבון
 הערות 

 .2018נוב'  –שכת רואי החשבון בישראל נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר אושר עם ל •

 אין מניעה כי האישור יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.  •
 
 
 



 20 חתימת המציע:____________

 
 

 : נוסח למציעים שנערכו עבורם דוחות מבוקרים ודוחות סקורים2חלופה 
 

 אישור רו"ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי
 

 תאריך: _______________
 

 לכבוד 

 אוניברסיטת חיפה

 .ג.נ.,א

 

לאספקת  35/2022בדבר היעדר הערת "עסק חי" בעניין מכרז  אישור רואה החשבון הנדון: 
כיבוד למשתתפי תכנית "אוניברסיטה בעם" מטעם דיקנט הסטודנטים של 

 )להלן: "המכרז"(  אוניברסיטת חיפה

לבקשתכם וכרואי החשבון של ___________________ )להלן: "המציע"( הרינו לאשר 
 מן:כדלק

הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ____________, בוקרו על ידינו וחוות דעתנו  .1
 נחתמה בתאריך ____________.

 לחלופין: )נא למלא רק את החלופה המתאימה(
הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ____________, בוקרו על ידי רואי חשבון 

 ן האחרים נחתמה בתאריך _____________.אחרים וחוות הדעת של רואי החשבו
 

חוות הדעת שניתנו על ידינו לדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים  .2
הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידינו, אינם כוללים הפניית תשומת לב 

 לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*(.

 ין: )נא למלא רק את החלופה המתאימה(לחלופ
 

חוות הדעת שניתנו על ידי רואי חשבון אחרים לדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות 
הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן שנסקרו על ידינו או על ידי רואי חשבון 

ותיים בדבר המשך אחרים כאמור לעיל, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמע
 קיומו של המציע "כעסק חי")*(.

 
קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים  .3

 והדוחות הכספיים הסקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע)**(.

תב זה, לא בא ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכ .4
לידיעתנו, לרבות בהתבסס על הבדיקות המפורטות לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו 
העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק 

 חי")**(.

י של לשכת רוא 570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –)*( לעניין אישור זה, "עסק חי" 
 חשבון בישראל.

חודשים כי  3-)**( אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ 
 .4-3אז אין דרישה לסעיפים 

 
 בכבוד רב,                                                              

 
______________________ 

              
 רואי חשבון          

 
 ות: הער

 .2018נוב'  –נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר אושר עם לשכת רואי החשבון בישראל  •



 21 חתימת המציע:____________

 אין מניעה כי האישור יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון. •
 

 6'נספח ב
 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

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

מורשה/ית חתימה מטעם ____________________________, שמספרו _______________ 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים המציע)להלן: "

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

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

לאספקת כיבוד  35/2022הצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי מס' הנני אחראי/ת ל .2
 למשתתפי תכנית "אוניברסיטה בעם" מטעם דיקנט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה

 "(.המכרז)להלן: "

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

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

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

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

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

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

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 

 חתימה:___________________

 

 אישור עו"ד

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

_______________, 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 

ה כן, אישר/ה את נכונות וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעש

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 'גסמך מ

 אוניברסיטת חיפה
 

 35/2022 מס' מכרז
 

 

 הסכם
 
 

 2022...............  לחודש ......שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום 
 
 
 בין

 

 חיפה אוניברסיטת      

  גבוהה כלהלהש מוכר מוסד      

  חיפה, חושי אבא משדרות      

 ;אחד מצד   ( "האוניברסיטה": להלן)      

 

 לבין

 

      __________________ 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני    ("הספק": להלן)      

 
סגרתה משתתפי "אוניברסיטה בעם" במ בשם ובשטח האוניברסיטה פועלת תכנית  הואיל

 ;השכלה חיונית ומעשית בסביבה אקדמית רוכשיםהתכנית 
 

שהספק המפעיל מתקן מזון בשטחה יספק כיבוד למשתתפי  נתימעוני אוניברסיטההו והואיל
 ;בהתאם למפורט בהסכם זה ובמפרט הכיבוד המצורף אליו התכנית

 
, וד למשתתפי התכניתלאספקת כיב 35/2022 מס'פומבי  מכרז פרסמה והאוניברסיטה והואיל

 ; "(המכרז)להלן: " כהגדרתם להלן
 

ועדת המכרזים של על ידי כזוכה  הצעתו נבחרהו למכרז הצעה הגיש הספקו והואיל 
  ;האוניברסיטה

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

 ;ובכפוף להן
 

 :מןלפיכך, הוצהר בין הצדדים כדלק
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 ופרשנות מבוא .1

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

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

 בהסכם זה, למונחים הבאים תהא המשמעות שבצידם: .1.3

בעם" המתקיימת  תכנית לימודים בשם "אוניברסיטה "התכנית"/ "הפרויקט"
בשטח האוניברסיטה, במסגרתה רוכשים משתתפי 

השכלה חיונית ומעשית התכנית )כהגדרתם להלן( 
 ;בסביבה אקדמית

רווחה הידי רשויות -על תהמופני אוכלוסיה בוגרת "משתתפי התכנית"/
 ;חינוךהו

 "המשתתפים"

אספקת כיבוד למשתתפי התכנית בהתאם להוראות   "השירות"
 ;1'ג כנספח אליו הכיבוד המצורףההסכם ומפרט 

 ;________ו/או מי מטעמו  "נציג האוניברסיטה"

 

 הצהרות  .2

 האדם,-כח כשירות,המומחיות, ההיכולת, ניסיון, ההספק מצהיר כי הינו בעל הידע,  .2.1
ובהתאם  הסכםשל השירות על פי הומיטבי מיומנויות לביצוע יעיל האמצעים וה

 להוראות הדין.

את השירות, תוך ולספק  זה הסכםת כל התחייבויותיו על פי לבצע אהספק מתחייב  .2.2
 ובהתאם להוראות כל דין. זה הסכם להקפדה על מילוי חובותיו בהתאם 

לעיל, הספק מצהיר כי הוא בעל כל ההיתרים, האישורים מבלי לגרוע מהאמור  .2.3
יב , לשם מתן השירות וכי הוא מתחיזה הסכםפי -ועל והרשיונות הנדרשים על פי כל דין

להוסיף ולמלא אחר כל התנאים העומדים בבסיס ההיתרים, האישורים והרשיונות 
 ברי תוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על חשבונו.כשהם כאמור, ולהחזיקם 

להתקיימות התכנית בשטח בכפוף  הספק מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות עמו נעשית .2.4
הספק  .מוחלטהעד כדי ביטול ניתן לשינוי, היקפה וכי וכמפורט להלן האוניברסיטה 

 .בעניין זהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ומצהיר כי לא תהיה ל

ניתנו בהסכם זה על נספחיו  המפורטיםוהמידע  הנתוניםהספק מצהיר כי ידוע לו שכל  .2.5
 צדמ כלשהי כדי ליצור מצג ו/או כל התחייבותבהם ואין  בלבדלצורך התרשמות 

אינה מתחייבת לכמויות או היקפים ואלו עשויים האוניברסיטה. האוניברסיטה 
 בהתאם לכמות המשתתפים בתוכנית.  ,ההתקשרותתקופת להשתנות במהלך 

בסמוך במועד אספקתם או , יוכנו שיסופקו על ידו מוצרי המזוןכל הספק מצהיר כי  .2.6
במפרט הכיבוד המצורף להסכם , תוך הקפדה על איכות ומבחר כמפורט למועד כאמור

יוכנו, יאוחסנו וישונעו תוך  . כל מוצרי המזוןומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1ג' כנספח
הוראות  , לרבותובהתאם להוראות כל דין ו/או היתר הקפדה על דרישות התברואה

 משרד הבריאות.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהתשלום לו יהא זכאי ייקבע בהתאם למספר הארוחות  .2.7
 עיף התמורה להלן.שיסופקו על ידו בפועל ולפי תנאי ס

הספק מצהיר כי ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה  .2.8
 זה. הסכםב

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

  השירות .3

רט הכיבוד כמפורט במפאת  למשתתפי התכניתלספק במסגרת הסכם זה הספק מתחייב  .3.1
 ., ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו1'גכנספח הכיבוד המצורף להסכם זה 
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ולא  כיבודוג המפורט במפרט היהיה מהסעל ידו שיסופק  הספק מתחייב כי הכיבוד .3.2
 .והנקובות בת יוכמויפחת מן ה

בשעות )בימי שני ושלישי( הספק מתחייב לספק למשתתפי התוכנית כיבוד מידי שבוע  .3.3
עה אחרת שתיקבע ע"י האוניברסיטה(, זאת בהתאם לתוכנית או כל ש 17:30הערב )

השבועית שתישלח מראש לספק בתחילת כל שבוע. התכנית השבועית תכלול את מספר 
 המנות המבוקשות, אשר יהיה נתון לשינויים במהלך התוכנית.

, בהתאם לדרישה הספק מתחייב כי בימים בהם יתקיימו סיורים מחוץ לאוניברסיטה .3.4
כשהן הארוזות )כמפורט במפרט הכיבוד(  ארוחותה, יספק את וניברסיטהאשל נציג ה

ובאופן שישמור על  ,שינועזמן המצאות באמצעי בידוד לצורך שמירת הטמפרטורה בנ
הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי לא יהיה זכאי  כללי התברואה הנדרשים.כל 

  לכל תשלום נוסף בגין האמור בסעיף זה.

 לקיום סיורים תבוא הודעה מראש. על המועדים

הספק מתחייב כי במועדים בהם יתקיימו אירועים מיוחדים יספק כיבוד לאירועים  .3.5
מיוחדים אירועים מיוחדים )כמפורט במפרט הכיבוד( בסגנון בופה. על המועדים לקיום 

 תבוא הודעה מראש.

ובין אם טה שטח האוניברסיהארוחות בין אם מוגשות בואחת מלצד המזון, בכל אחת  .3.6
הנדרשים )כוסות, כלי הגשה לאספקת כל כלי האוכל מקום אחר, ידאג הספק כל ב

 וכיו"ב(. 

 , ההגשה, הפינוי והניקיון.ת המזוןהספק יהא אחראי על הכנ .3.7

 לגלוטן. ים, ולאנשים רגישכלכלה מתאימה לצמחונים, לטבעוניםלספק הספק מתחייב  .3.8

 ,כיבודבמפרט ה פריטיםה לשנות אילו מן ו/או להוסיף אוו/ לגרוע רשאי יהא לא הספק .3.9
 .האוניברסיטהשיקבל מ ובכתבמראש  באישור אלא

בנוגע לכשרות, הגיינה, תברואה,  על הספק לעמוד בכל ההוראות ,למען הסר ספק .3.10
 דגימות מזון וכיו"ב.

 לבצע שינויים במועדי הארוחות ,הצורךעפ"י  ,וניברסיטה תהא רשאיתמובהר כי הא .3.11
 ימים מראש. (3שלושה ) ועבר לספקשת , בהתראהוזאת

 ההתקשרות תקופת .4

מועד החתימה על )החל מג לאוניברסיטה במהלך שנה"ל תשפ"השירות הספק יספק את  .4.1
 (."תקופת ההתקשרות" –( )להלן ____________ועד  ההסכם

לאוניברסיטה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את  .4.2
בשתי תקופות עוד הספק הנו בעל הרשאה לפעול באוניברסיטה, כל תקופת ההתקשרות, 

( וגם לגבי 2024מאי - 2023)נובמבר ד  כך שזו תחול גם לגבי שנה"ל תשפ"נוספות, 
(, באותם תנאים,  ובלבד שהודיעה לזוכה על 2025מאי  - 2024)נובמבר ה  שנה"ל תשפ"

 ל.ימים לפני תחילת שנה" 60-כוונתה כאמור בכתב לא יאוחר מ

 ,האוניברסיטה תהא רשאית להביא התקשרות זו לסיומה בכל עתאף האמור לעיל, -לע .4.3
הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות ו ,ימים 14בהתראה של 

והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בשל סיום ההתקשרות בהתאם לסעיף זה, 
 כאמור.

ניברסיטה להביא התקשרות זו לסיומה בכל עת אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות האו .4.4
בין בעצמו ובין ע"י אחרים, הוראה מהוראות הסכם הספק, במקרה שהפר באופן מידי, 

זה המהווה הפרה יסודית של ההסכם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של 
 ובהתאם לזכויותיה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  האוניברסיטה

 ואופן תשלומה התמורה .5

שהוצע על ידו בהתאם למחיר עבור כל ארוחה שתסופק על ידו יהא זכאי לתמורה הספק  .5.1
)להלן:  להסכם זה 2ג'כנספח מצורף הכמפורט בטופס הצעת המחיר במסגרת המכרז, 

 ."(התמורה"

ארוחות שיסופקו על ידו לפי מספר התמורה האוניברסיטה תשלם לספק כי  ,מובהר .5.2
  בפועל.
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את כל ת המחיר הנם סופיים וכוללים עהנקובים בטופס הצ כי המחירים ,מובהרעוד  .5.3
לרבות הובלת הכיבוד, אספקת זה הוצאות הספק במימוש התחייבויותיו לפי הסכם 

לרבות כן, כלים חד"פ, אריזת ארוחות, פינוי אשפה, עלויות העסקת עובדים וכיו"ב ו
ל שינוי בשיעור במקרה ש .מועד האחרון להגשת הצעות למכרזמע"מ לפי שיעורו בדין ב

הנקובים בטופס הצעת בהתאם לשיעור המע"מ במועד  המחיריםהמע"מ, יעודכנו 
 הוצאת החשבונית. 

יגיש לאוניברסיטה  הספק .התמורה תשולם לספק על בסיס רבעוני בתום כל רבעון .5.4
שלאחר תום כל רבעון בצירוף חשבונית מס שבחודש  10-חשבון לא יאוחר מהיום ה

 כדין. 

 ו, ולאחר שיאושר על ידה, תשלמן שיוגש על ידי הספקה תבדוק את החשבוהאוניברסיט .5.5
ם מתום החודש בו הוא הומצא לאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו בו מיי 30-לא יאוחר מ

 טעויות או קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו.

 הספק ימציא לאוניברסיטה חשבונית מס כדין בגין כל תשלום ותשלום. .5.6

  בנקאיתערבות  .6

ערבות טה יימציא הספק לידי האוניברס ,בבד עם חתימת הספק על הסכם זה בד .6.1
שקלים חדשים(  עשרת אלפיםש"ח ) 10,000בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן ע"ס 

תעמוד בתוקפה הביצוע . ערבות "(ערבות ביצועלמכרז )" 3ג'כנספח בנוסח המצורף 
להבטחת ביצוע מלוא ם לאחר תום תקופת ההתקשרות ותשמש מיי 90למועד של 

 .  על פי הוראות הסכם זההספק התחייבויות 

לסכום הספק עפ"י ההסכם ועפ"י דין אין באמור בסעיף זה משום הגבלת אחריותו של  .6.2
 .הערבות דלעיל

להשלים מידית את סכום הערבות בנסיבות חילוטה, כולה או חלקה, על פי יידרש  ספקה .6.3
 .הסכם זה

  אחריות .7

 הדרושים האמצעים כל נקיטת תוךזה  הסכםשא ות השירות נלספק א מתחייב הספק  .7.1
 וב פגיעה או/ו נזק כל עת בכל ולמניעה וסביר זהיר לתפעול העניין בנסיבות והמתאימים

 .וב מהשימוש כתוצאה לאדם או/ו לרכוש או/ו

 בלא, אובדן או/ו סדפה או/ו פגיעה או/ו נזק לכל ובלעדית מלאה אחריות אחראי הספק .7.2
 מבלי אך לרבות ,הכלל מן יוצא בלא לרכוש או/ו לאדם ייגרמו אשר ללהכ מן יוצא

, תכניתחניכי הל, לעובדיה, לאוניברסיטה ייגרמו אשר אלה, האמור מכלליות לגרוע
. זה הסכםאספקת הארוחה/ות נשוא מ כתוצאה, הספק ולעובדי לאנשי הסגל שלהם

 .מטעמו מי או/ו הספק עובדי מחדלי או/ו למעשי גם תהא זו אחריות

 והוצאה תשלום, נזק כל בגין האוניברסיטה את ולשפות תלפצו בזה מתחייב הספק .7.3
 אדם כל י"ע ממנה יתבעוי או/ו יידרשו או/ו לה ייגרמו אשר( משפטיות הוצאות כולל)

מתן מ כתוצאה הפסד או/ו אובדן או/ו פגיעה או/ו מחדל או/ו מעשה כל בשלו/או גוף 
 .זה הסכםהשירות נשוא 

 ביטוח .8

בלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך מ .8.1
ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 

"(, את התקופה הנוספתהתביעה, גם למשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן: "
 .ןהביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להל

, המכסה את כל רכוש הספק המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על ביטוח רכוש .8.1.1
כנגד  בסיס ערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות

 הסיכונים הבאים:

 קוד הסעיף 
 316 כיסוי רעידת אדמה

 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד

סעיף קוד ) האוניברסיטהר על זכות התחלוף לטובת הביטוח ויתוכן יכלול 
309.) 
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שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל,  הזכותספק ללמרות האמור, מוסכם כי 
להלן  8.8במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 

 .כאילו נערך הביטוח במלואו

למקרה  ש"ח ,000,0004, בגבול אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד ג' .8.1.2
 .ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

 :הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות

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

 אוניברסיטהה
321 

 322 כצד ג' אוניברסיטהההגדרת 
 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה
 315 סד לביטוח לאומיכיסוי לתביעות תחלוף של המו

לעובד, למקרה  ש"ח 20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .8.1.3
 אוניברסיטהאת הובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול 

סעיף קוד ) יחשב כמעסיקם של מי מעובדי הספקתבמקרה ש פתנוס תכמבוטח
319). 

למקרה ובמצטבר  ש"ח 00,000,04, בגבול אחריות של ביטוח אחריות המוצר .8.1.4
ניתן כחלופה להציג ביטול חריג חבות המוצר לתקופת ביטוח שנתית. 

 .בפוליסת צד ג'

 :הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות

 קוד הסעיף 
, בגין אחריות אוניברסיטההרחב שיפוי לטובת ה

 הנובעת מאחריות הספק עקב המוצרים אוניברסיטהה
304 

 322 כצד ג' טהאוניברסיהגדרת ה
 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

ויכללו סעיף לפיו  האוניברסיטהכל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי  .8.2
)קוד האוניברסיטה מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 (.328סעיף 

יג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת כל חר .8.3
 .הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין

, לפני תחילת ביצוע ה, על הספק להמציא לידיאוניברסיטההללא צורך בכל דרישה מצד  .8.4
, 4ג'כנספח ביטוח, המצורף ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת ה

כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי 
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת  אוניברסיטהה

ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, על הספק להציג אישור ובכל הנוגע 

 .ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת

על הספק לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  ,כן .8.5
וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 

טוח לאומי וככל שרלוונטי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב מכלליות האמור, תשלומים לבי
. אוניברסיטהההמשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי 

כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, 
 .למקרהש"ח  600,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

ות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת מובהר כי גבול .8.6
הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה 

בכל הקשור לגבולות  מהו/או מי מטעהאוניברסיטה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי 
 .האחריות כאמור

ק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על תהא הזכות, אך לא החובה, לבדואוניברסיטה ל .8.7
ידי הספק כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות 
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והסייגים המפורטים בו. המצאת אישור עריכת הביטוח בהתאם להוראות ההסכם הינה 
תנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה 

 .שו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות הספק על פי הסכם זהשיידר

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש  מהו/או מי מטע אוניברסיטההספק פוטר את ה .8.8
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, וכן בגין כל אובדן  אוניברסיטההמובא לחצרי ה

תהיה לספק כל טענה ו/או תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא 
בגין אובדן ו/או נזק כאמור.  מהו/או מי מטע אוניברסיטהדרישה ו/או תביעה כלפי ה

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

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .8.9
לק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק, השירותים נשוא הסכם זה ו/או ח

מתחייב הספק לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף 
 .ההתקשרות

מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא  .8.10
ו/או חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה  האוניברסיטה

 יברסיטה.לאונ

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

 העדר תחולת יחסי עובד מעסיק .9

ומוצהר מפורשות בין הצדדים, כי בין האוניברסיטה לבין הספק ו/או עובדיו  מוסכם .9.1
מתקיימים ולא ו/או לקבלני משנה/ספקים ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה לא 

, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות ו/או ומעסיקיתקיימו יחסי עובד 
, אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע יםהספק בקשר למתן השירות טעםלהדריך מי מ

בין האוניברסיטה לבין מי  ומעסיקנאות של ההסכם, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד 
 הספק. מטעם

א שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או הספק לבדו הו .9.2
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, גמול 

דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים,  שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה,
תשלום עבור זכויות סוציאליות, מלוא הפרשות לקופות גמל )לרבות תגמולים ופיצויים( 
פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר הוצאות נסיעות וכן, תוספות מכל מין 
וסוג וכיו"ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הספק לשלם ולהפריש במועד כל 

פי דין בקשר להעסקת עובדיו, לרבות כל תשלומי המס, -תשלום והפרשה החלים עליו על
פי דין בגין תשלום שכר העבודה -ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים על

 והזכויות לעובדי הספק כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

להגיש מוסכם כי הן הספק והן עובדי הספק ו/או המשמשים מטעמו יהיו מנועים מ .9.3
תביעות כלשהן כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל עילה או עניין אשר על פי טבעם 

  וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד ומעסיק. 

מוסכם, כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה והספק בהסכם זה, נקבעה  .9.4
של האוניברסיטה, בהתחשב בעובדה שעובדי הספק או מי מטעמו אינם בגדר "עובדים" 

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

 והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת הספק. 

ות בספק ו/או בעובדי הספק כעובדי נוכח האמור לעיל והסכמת הצדדים שלא לרא .9.5
הספק מתחייב לשפות  האוניברסיטה, ובהתחשב בתמורה המוסכמת לביצוע השירות,

את האוניברסיטה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד או חבות אשר 
יגרמו לאוניברסיטה ו/או שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 

ות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת בכל מקרה של הגשת תביעה ו/או דרישה האמור, הוצא
בניגוד למוסכם לעיל, בהם יטען, כי הספק ו/או מי מעובדי הספק ו/או כל גורם אחר 
מטעמו של הספק היה, או הינו, עובד שכיר של האוניברסיטה ו/או כי האוניברסיטה 

היא שצריכה לשלם לספק  היא שנושאת באחריות לנזק כלשהו ו/או כי האוניברסיטה
 ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או בגינם, תשלום כלשהו שלא הוסכם בהסכם זה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שתתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים  .9.6
שלא שולמו ו/או הועברו במועד ו/או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא, כי הספק לא 
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תחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד ממלא את ה
לדין, תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי לספק, 
לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא 

  התחייבויות הספק כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו. 

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

 איסור הסבה .10

לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיו ו/או  הספק .10.1
פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבל -זכויותיו על

 ., ובתנאים שתקבעהאוניברסיטה לעשות כןהסכמתה בכתב ומראש של 

( שהיא דרך)בכל  זכויותיו להעביר הספק לבקשת לסרב רשאית תהא האוניברסיטה .10.2
 .לנכון שתמצא בתנאים הסכמתה להתנות או סירובה לנמק עליה שיהיה מבלי

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

 הפרת ההסכם .11

 7הפר הספק, לדעת האוניברסיטה, הוראה מהוראות הסכם זה, ולא תיקן ההפרה תוך  .11.1
ימים מדרישת האוניברסיטה או מי מטעמה, תהא רשאית האוניברסיטה לנקוט 
בפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן, מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי 

 הסכם זה ועל פי דין.

אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את הספק   לתת לאדם/גוף .11.1.1
 בהוצאות התיקון.

 לעיל. 7לממש הערבות הבנקאית כולה או חלקה, כאמור בסעיף  .11.1.2

 לתבוע את הספק בגין הנזק. .11.1.3

 לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה. .11.1.4

ות עמו הפר הספק הפרה יסודית, תהא רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשר .11.2
פי כל דין או -לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה על

 פי הסכם זה.-על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי  .11.3
 בקרות כל אחד מן המקרים הבאים:

פרק זמני הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מ .11.3.1
למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי סעיף  בקשהו/או 

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

אם יוטל עיקול על נכסי הספק, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את  .11.3.2
 ימים מיום הטלתו. 60ההסכם והעיקול לא בוטל בתוך 

אוניברסיטה כי נבצר מהספק, מכל סיבה שהיא, מלספק את השירות התברר ל .11.3.3
 ימים. 10למשך תקופה רצופה העולה על 

אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית  .11.4
 האוניברסיטה על פי ההסכם ו/או הדין.

עד ליום שנקבע לסיום האוניברסיטה על ביטול ההסכם, ימשיך הספק לבצעו  הודיעה .11.5
 בהודעה, אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת.

 סמכות שיפוט .12

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

 שונות .13

הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין כל העניינים   .13.1
ונים בו, והוא מבטל כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי הנד

 .כל אותם העניינים האמורים
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הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא   .13.2
 .תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

ד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי לא השתמש או השתהה מלהשתמש, צ  .13.3
 .הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו

כל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם לא יהיה להם תוקף אלא אם יעשו בכתב ויחתמו   .13.4
 .כדין על ידי כל הצדדים להסכם

לחו על ידי צד אחד להסכם זה למשנהו כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה אשר יש  .13.5
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 
גורה בדואר, עם מסירתה אם נמסרה ביד ועם שליחתה בדואר שעות מעת שי 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

 

 הספק 
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 1ג'נספח 
 כיבודמפרט ה 
[פרט הכיבוד שצורף למכרז]יצורף מ
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  2נספח 
 

 טופס הצעת המחיר
 [הצעת המחיר של המציע הזוכה ]יצורף טופס
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 3נספח ג'

 נוסח ערבות ביצוע
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ.,
 

     כתב ערבות מס': 
 

 
אה ומוחלטת "( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלהמבקש* )להלן: "     לפי בקשת 

"( סכום הערבותש"ח( )להלן: " שרת אלפיםע "ח )במילים: ש 0,0001ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
לאספקת כיבוד למשתתפי _________, ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי תנאי ההסכם מיום 

 .  המבקשידי  -עלתכנית "אוניברסיטה בעם" 
 
 ם לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה." יהיה מדד המחירימדד"
___ )יעודכן בהתאם למדד שיהיה בתוקף במועד " יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש מדד הבסיס"

 החתימה על ההסכם(
פחות " יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו זו, אך לא המדד החדש"

 ממדד הבסיס.      
 

הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד דרישתכם הראשונה  וערבותנו ז
בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד החדש בגין 

יל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו, מבלי להט
 . מבקשלכך, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מה

 
 ועד בכלל. אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת.________בתוקף עד  וערבותינו ז

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

 
 ד רבבכבו          

 
             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
 

 הזוכה. את שמו המלא והעדכני של * יש למלא 
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 4נספח ג'
 אישור קיום ביטוחים

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

התאם למידע המפורט בה. המידע המפורט , בבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

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

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה קש האישורמב

  שם: שם:

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 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
 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח מיסכואו 

 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 רכוש 
 

 כיסוי רעידת אדמה 316      
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
כיסוי גניבה, פריצה  314

 ושוד
ויתור על תחלוף  309

 טובת מבקש האישורל
 ראשוניות 328

       
       
       

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

כיסוי לתביעות  315
 המל"ל 

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי ו/או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

מבקש האישור  322
 מוגדר כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
על תחלוף ויתור  309

 לטובת מבקש האישור
 

מבוטח נוסף היה  319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
וייחשב כמעבידם של מי 

 –מעובדי המבוטח 
 מבקש האישור

 ראשוניות 328
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור
 

 הרחב שיפוי  304 ₪  4,000,000     אחריות המוצר
 אחריות צולבת 302
 תראשוניו 328
 12 –תקופת גילוי  332

 חודשים
תאריך רטרואקטיבי: 
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____________ 
ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור
 

 

 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:
041 

 

 פירוט הנכסים המבוטחים
סוג הנכס )לדוגמא: 

 רכב/נדל"ן(
 ר רישוי/כתובת(תיאור הנכס )לדוגמא: מספ

  
  
  

 

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

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 


