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 2 ___________ חתימת המציע:

 אוניברסיטת חיפה
 

 22/2021  מס'מכרז  
 
 

 
 22/2021   הזמנה להגשת הצעות למכרז

 
 בדי האוניברסיטהלעולחגים קניה כשי תווי אספקת בנושא: 

 
 

קניה אספקת תווי ל הסכםבזאת להגיש הצעות להתקשרות באותך אוניברסיטת חיפה מזמינה 
 אוניברסיטת חיפה, הכל כמפורט במסמכי המכרז. לעובדי לחגים  שיכ
 

יחידת רכש , 202, חדר 2הראשי, קומה  בבניין  , החל מיום  לקבל את חוברת המכרז ניתן 
, 04-8240464 טל': ,שרה עלמני גב' באוניברסיטת חיפה, אצל ם ובקרהולוגיסטיקה באגף כספי

 .09:00-15:00ה' בין השעות: -בימים א'
 

גשת ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(, אך ה
 .הצעה למכרז תתבצע על חוברת המכרז המקורית בלבד

 
לתיבת  12:00בשעה  21.6.2021 ב' מיום: עד לא יאוחר מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

 יחידת רכש ולוגיסטיקה באגף כספים ובקרה. 202, חדר 2הראשי, קומה  בבניין המכרזים 
 .ביותר או כל הצעה שהיאגבוהה המתחייבת לקבל את ההצעה אינה האוניברסיטה 

 
 
 
 

 טבלת ריכוז תאריכים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 טלי ביסמוט כץ, עו"ד                 
 מכרזים ונכסיםמנהלת מחלקת                                                                                                       

 יחידת רכש ולוגיסטיקה                                                                                                              

 שעה תאריך נושא
  21.05.2021            פרסום מודעה 

 15.00 – 09.00  ה' - ימים א 24.05.2021ב' יום  החל מ: חוברת המכרז מסירת
 12:00עד השעה:  03.06.2021ה' יום   ההבהרשאלות מועד אחרון להגשת 

 12:00: עד השעה 21.06.2021ב' יום  מועד אחרון להגשת ההצעות



 
 

 3 ___________ חתימת המציע:

 אוניברסיטת חיפה
 22/2021 מכרז

 מסמך א'
 

 22/2021 כתב הוראות למגישי הצעות למכרז
 
 הגדרות .1
 

 הכרמל, חיפה.-אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר "  האוניברסיטה"
 
 .ם לעובדי האוניברסיטהת תווי קניה כשי לחגיפקאס "שירותיםה"
 
 .כהגדרתם לעיל שירותיםלביצוע ה 22/2021 פומבי מכרז  " המכרז"
 
נבחרה ע"י האוניברסיטה  תם/מי שהגיש הצעה למכרז והצעתו "ההזוכ"

 כזוכה במכרז.
 
תקופת ההסכם הראשונה שיחולו במהלך ופסח,  ראש השנה  "יםהחג"

ת ולך תקופראש השנה ופסח שיחולו במה ,כןוכהגדרתה להלן 
 .ככל שתמומשנה, כהגדרתן להלן ההאופצי

 
דיגיטליים שיישלחו תווי קניה או ו/כרטיס מגנטי תווי קניה על גבי  "תווי הקניה"

בהתאם לבחירת האוניברסיטה,  ,לטלפונים הסלולריים של העובדים
, ויחולקו על ידי הזוכה ע"י המציעלאוניברסיטה שיסופקו 

 . חגיםהאוניברסיטה לעובדיה כשי ל
  

 חגו 2021אשר יחול בחודש ספטמבר  בתשפ" ראש השנה תקופת ההסכם"
 .2022אפריל בחודש אשר יחול ב תשפ" פסחה הראשונה"

 
 , מרחק זה לעניין ק"מ מהאוניברסיטה. 40עד של נסיעה מרחק   אזור"

 מועדבקילומטרים שיתקבל בהנו מרחק הנסיעה הכי קצר -נסיעה  "האוניברסיטה
המציעים  .אתר גוגל מפותת האוניברסיטה באמצעות ביצוע בדיק

מוותרים מראש על כל טענה כלפי האוניברסיטה הנוגעת לאופן 
 ., לרבות מועד הבדיקה וכיו"ב.בדיקת מרחק הנסיעה

 

 לידיעת מגישי ההצעות .2

 התחייבות או/ו כדי להוות מצג והתרשמות בלבד ואין בלהערכה ול מובאהאמור להלן 
 ולא לו אין כי מצהירציע רסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמהאוניב 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

 ,כשי בחגיםולגמלאיה שיוענקו לעובדיה  התווי קני ת לרכושנמעונייהאוניברסיטה  .2.1
 .לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדיבהתאם 

בסגלים  עובדים 1,000 -כמועסקים באוניברסיטה  ,נכון להיום לידיעת המציעים, .2.2
גמלאים ושארים הזכאים לתווי  350כבנוסף, ישנם ו הזכאים לתווי שי ודרגות שונות

 פסח בלבד.חג ה. ככלל גמלאים ושארים זכאים לתווי שי בשי

ש, בתקופת ההסכם הראשונה, תווי קניה בשווי מעריכה כי היא תרכוהאוניברסיטה 
 :בשתי פעימותח )כולל מע"מ(, אשר יחולקו לעובדיה ש" 1,100,000 -של ככולל 

 .בפסח תשפ"ה ובחגב ראש השנה תשפ"ב

האוניברסיטה נוהגת להזמין כמות גדולה יותר של תווי קניה בחג הפסח יובהר, כי 
 יחולק באופן שווה בשתי הפעימות. השווי המוערך לעיל לאובערכים שונים, כך ש



 
 

 4 ___________ חתימת המציע:

בהתאם לדרגתם  יובהר, כי ערך תווי הקניה משתנה בין עובדי האוניברסיטה,  עוד
 .והיקף משרתם

מעת  תהא רשאית להזמין,כשי לחגים, האוניברסיטה שיוענקו בנוסף לתווי הקניה  .2.3
וז שונות. למען הסר ספק, אחה יהבהיקפים קטנים, עבור יחידותתווי קניה  ,לעת

יהא תקף גם עבור הזמנות אלה  כמפורט להלן, במכרז,שיציעו המציעים ההנחה 
 .במהלך ההתקשרות בין הצדדים

מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לכמויות ביצוע בפועל, והכמויות המפורטות  .2.4
הן בגדר הערכה לצורכי חישוב ההצעה בלבד והמציעים מוותרים מראש על כל לעיל 

 .טענה בעניין זה

תהא אפשרות לרכוש מגוון של שירותים ומוצרים האוניברסיטה מעוניינת שלעובדיה  .2.5
 . , כהגדרתו לעילובפרט באיזור ברחבי הארץ )מוצרי מזון, בית, חשמל, ביגוד וכיו"ב(

תווי קניה על גבי כרטיס מגנטי )בתוך מעטפות( או פק לאוניברסיטה סבמכרז יהזוכה  .2.6
לטלפונים הסלולריים של  SMSכמסרון יישלחו לחלופין תווי קניה דיגיטליים ש

 הכל בהתאם לבחירת האוניברסיטה לפי שיקול דעתה הבלעדי.והעובדים, 

יסופקו  תווי הקניהכי  לבחורלמען הסר ספק, יובהר, כי האוניברסיטה רשאית 
תווי קניה על גבי כרטיס  שתי החלופות יחד, כך שחלק מהעובדים יקבלובאמצעות 

  בלו תווי קניה דיגיטליים.חלקם יקמגנטי ו

 יידרש הכהזו מגנטי,על גבי כרטיס יסופקו אם האוניברסיטה תחליט כי תווי הקניה  .2.7
אחיד )לבחירת בצבע להדפיס מעטפות, כשעל גבן יידרש יחד עם  םלספק

לעובדים לפי  ברכהיידרש להדפיס  ,וכן ןשבתוכ וי הקנייהערך תו אתהאוניברסיטה( 
יסופקו אם תווי הקניה  .בסמוך למועד ההזמנה רסיטהטקסט אשר יקבל מהאוניב

יחד עם הקישור לתו  SMSתווים דיגיטליים, ברכה כאמור תישלח במסרון כ
 הדיגיטלי.

, את למסמך ב' 1כנספח המצ"ב  ,הצעת המחיר המציעים נדרשים להציע במסגרת .2.8
חיר הצעת המ ."(אחוז ההנחה המוצע"להלן: באחוזים ) ההנחה המוצע על ידםשיעור 
 חלק בלתי נפרד הימנו.ותהווה להסכם שייחתם עם הזוכה, כנספח צורף תהנ"ל 

לרבות מספר העובדים, וסכום המופיעים במסמכי המכרז הנתונים כל מובהר כי  .2.9
, הינם בגדר הערכה בלבד המבוססת על נתוני שנים קודמות, ונתונים השווי הכולל

  .ל האוניברסיטהשהבלעדיים אלו עשויים להשתנות בהתאם לשיקוליה 

 מסמכי המכרז .3

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 כתב הוראות למגיש הצעות למכרז. -מסמך א'  .3.1

 :וונספחי הצעה למכרזטופס ה -מסמך ב'  .3.2

 ;הצעת מחיר (1)
 באיזורהממוקמים  ,את התווים סופרמרקטים המכבדיםרשתות סניפי טבלת  (2)

  ;)כהגדרתו לעיל( האוניברסיטה
 ;רשתות סופרמרקטים(רשתות המכבדות את התווים )למעט  טבלת (3)
 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (4)
 אישור רו"ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי. (5)

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז. (6)

 .ונספחיו הסכםה -מסמך ג'  .3.3

 .הצעת מחיר (1)

 התחייבות לשמירה על סודיות (2)
 
 
 
 



 
 

 5 ___________ חתימת המציע:

 להשתתפות במכרז סף תנאי .4

 המפורטים להלן:המצטברים, על המציע לעמוד בכל התנאים  ,וכתנאי לבחינת הצעת

יש  ,פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן עלבכל מרשם המתנהל המציע רשום  .4.1
  בידו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין.

ם שונים מוצריבהם ניתן לרכוש דיגיטליים( וגם )מגנטים ספק תווי קניה מהמציע  .4.2
ביגוד, מזון,  :כגון) מסוגים שוניםרשתות וחנויות וכן ב סופרמרקטיםבומגוונים 

 .(קוסמטיקהו ריהוט, צעצועים

 באיזורבהם ניתן לרכוש מוצרים דיגיטליים( וגם )מגנטים המציע מספק תווי קניה  .4.3
תל אביב  - וביניהן לפחות, ערים בארץ 5-ב, , ובנוסףהאוניברסיטה )כהגדרתו לעיל(

 וירושלים. 

הנדרשים לפי חוק עסקאות כדין ויש בידו את כל האישורים המציע מנהל ספרים  .4.4
 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

אינם כוללים הערה בדבר  2019הכספיים המבוקרים של המציע לשנת הדוחות  .4.5
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת 

 ."עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים

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

 והליך הבהרות שוטפיםעדכונים  .5

עדכונים שוטפים בדבר המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של  .5.1
 אתבאחריות כל מציע לבדוק . /der.haifa.ac.ilhttps://tenהאוניברסיטה, בכתובת 

אתר האינטרנט הנ"ל ולעקוב אחר פרסומים אלו ובהתאם להם להגיש את הצעתו. 
מציעים לא ישמעו בכל טענה כי לא קיבלו הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז, או כל 
הודעה אחרת אשר התפרסמה, לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות, ויהיו מנועים 

 .העלות כל תביעה או דרישה בעניין זהל

באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שאלות ובירורים בנוגע למכרז ניתן להעביר  .5.2
 michrazim@univ.haifa.ac.il  12:00עה עד הש 3.06.2021וזאת, לא יאוחר מיום. 

, בלבד WORDבקובץ הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת  .5.3
 הערוכה במבנה שלהלן:

 פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף מסמך מס"ד

מס' 
סידורי 

של 
 השאלה

מס'/שם 
המסמך 

לפי 
 המכרז

מס' סעיף 
 במסמך

מס' העמוד 
בחוברת 

 המכרז
פירוט השאלה בלשון 

 בהירה בשפה העברית

האוניברסיטה אינה מתחייבת  -שלא יעביר את שאלותיו בפורמט זהמציע 
 להתייחס לפנייתו.

וכן את פרטיו המלאים  הפונה יציין את שם המכרז ומספרובדוא"ל,  בפנייתו בכתב .5.4
 , טלפון וכתובת דוא"ל.של הפונה, לרבות שם מלא, שם התאגיד המלא

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

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על  .5.6
ספציפיות. התשובות לשאלות חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות 

 יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת הנ"ל. 

מסירה למשתתף ידי האוניברסיטה באתר האינטרנט ייחשב כ-פרסום התשובות על .5.7
 והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה כי לא קיבלו תשובות לשאלות.

https://tender.haifa.ac.il/
mailto:michrazim@univ.haifa.ac.il


 
 

 6 ___________ חתימת המציע:

אותם  ,המכרז התשובות וההבהרות שיפורסמו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכימסמכי  .5.8
 .יש לצרף להצעה, כשהם חתומים

פה כדי לחייב את -אין בכוחו של כל פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בעל .5.9
טה או לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות בכתב אשר פורסמו באתר האוניברסי

 האינטרנט ו/או שנמסרו בכתב למציעים, תחייבנה לעניין מכרז זה.

האוניברסיטה תהיה רשאית לשנות את נוסח המכרז לרבות איזה מנספחיו, ואזי  .5.10
הנוסח החדש הוא שיחייב. אין באמור לעיל בכדי לחייב את האוניברסיטה להסכים 
להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי זה או 

 אחר.

 להגשת הצעות למכרזוכתובת מועד  .6

יחידת רכש ולוגיסטיקה בחלקת מכרזים ונכסים ההצעה למכרז להגיע למ על .6.1
 21.06.2021, לא יאוחר מיום הראשייין בבנ 202חדר  2קומה אוניברסיטת חיפה, ב
לא תובא  -הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה , לתוך תיבת המכרזים. 12:00עה ש

 לדיון, והיא תוחזר למציע מבלי שתיפתח.

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

ד המועד הנ"ל, אינו עונה על משלוח הצעה בדואר, או ע"י שירות שליחויות כלשהו, ע
 לעיל בזמן כאמור. 6.1בסעיף דרישות המכרז, אם ההצעה לא הגיעה למקום המתואר 

 אופן הגשת ההצעות למכרז .7

 כדלקמן: בעותק אחד ההצעה למכרז תוגש 

פי טופס ההצעה למכרז )מסמך ב'( -עלבנוסח למכרז תיערך, תמולא ותוגש ההצעה  .7.1
פו אליו כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו ויצור ,הכלול בין מסמכי המכרז

 בו, כאשר הם מלאים וחתומים על ידי המציע.

במסמכי  כל עמוד ועמודבאמצעות חותמת ובראשי תיבות, על  , כי יש לחתוםמובהר
המכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות על קבצי התשובות לשאלות ההבהרה. כמו כן, יש 

 אה בכל מקום שנדרש לעשות כן.לחתום באמצעות חותמת וחתימה מל

על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז, כשהם מודפסים  .7.2
או כתובים בכתב יד קריא וברור ולחתום, כנדרש בכתב הוראות זה, על ההצעה ועל 

 כל המסמכים הנלווים לה.

 ,ידו אחוז ההנחה המוצע עלאת  ,1ב'נספח בבטופס הצעת המחיר על המציע למלא  .7.3
ייחתם על ידי המציע ויאומת כאמור נספח  .זהבהתאם להוראות המפורטות בנספח 

 על ידי עו"ד. 

יסופקו באופן שתווים סיטה תבחר באחיד בין אם האוניבר המוצע יהא אחוז ההנחה
 הם יסופקו ככרטיס מגנטי.תבחר שדיגיטלי ובין אם 

הסתייגות לגביהם, בין אם כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל  .7.4
תקנה זכות  -בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת 

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

היתרים על ההצעה לכלול, בין השאר: פרטים לגבי המציע, ניסיונו, המלצות,  .7.5
הנדרשים על פי דין ואישורים לרבות האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת 

 תנאי הסף.

ב' על כל נספחיהם( לא -הצעות לחלק מסעיפי כתב ההוראות ולהצעה )מסמכים א' ו .7.6
 .תתקבלנה

כל מסמכי המכרז של בכל עמוד ועמוד על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו  .7.7
על המציע לצרף  ,מך שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה. כמו כןכל מס ,וכןוההסכם 

 להצעתו המסמכים הבאים:

תדפיס ; של מסמכי ההתאגדות נאמן למקור העתק -מציע שהוא תאגיד  .7.7.1
 עדכני מרשם החברות;
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משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו אישור עדכני  .7.7.2
ת ורשומות, על פי חוק מס עוסק מורשה וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונו

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

יפרט לעיל, המציע  4.4 - 4.3סעיפים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף  .7.7.3
 הסופרמרקטיםסניפי  את ,לטופס ההצעה 2ב'ח נספ הטבל במסגרת

את  יםהמכבד ,)כהגדרת מונח זה לעיל(האוניברסיטה  באיזור הממוקמים
לטופס ההצעה, יפורטו הרשתות  3ב'נספח ובמסגרת טבלה  תווי הקניה,

 ;(, המכבדות את תווי הקניה רשתות סופרמרקטים)שאינן 

יצרף להצעתו לעיל, המציע  4.4לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .7.7.4
נספח בנוסח  1976-קאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר חתום לפי חוק עס

  ;לטופס ההצעה 4ב'

יצרף להצעתו אישור לעיל, המציע  4.5לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף  .7.7.5
לטופס ההצעה )יש למלא את החלופה הרלוונטית  5ב'נספח רו"ח בנוסח 

  אין מניעה כי האישור יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח;בלבד(. 

 6נספח ב'תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח  להצעתו ע יצרףבנוסף, המצי .7.7.6
 לטופס ההצעה;

ב לחוק חובת המכרזים, 2אם מדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  .7.7.7
, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

  ב לחוק הנ"ל.2

 הזוכה במכרזקריטריונים לבחירת  .8

 נה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז.בשלב הראשון, תיבדק .8.1

 לפי המשקלות הבאים:הכשרות ההצעות  תיבחנה בשלב השני,  .8.2

 המשקל ניקוד בהתאם לקריטריון קריטריון

 להצעה מסמך ב'. 1אחוז ההנחה המוצע, כמפורט בנספח   מסחרי

 יהיה הגבוה**המציע הכשר שאחוז ההנחה המוצע על ידו 
האחרים ינוקדו באופן  ביותר, יקבל ציון מלא והמציעים

 יחסי אליו.

 
 

 
60% 

 במסגרת קריטריון זה יילקחו בחשבון: –איכות ההצעה  איכות

  למעט  הקניה הרשתות המכבדות את תוויכמות(
 (.10%) (סופרמרקטיםרשתות 

המציע הכשר שכמות הרשתות המכבדות את התווים 
ביותר  יהיה הגבוה ( סופרמרקטים)למעט רשתות 

והמציעים האחרים ינוקדו באופן יחסי  יקבל ציון מלא
  אליו.    

  תווי הקניה  אתהסופרמרקטים המכבדים כמות סניפי
כהגדרתו האוניברסיטה, זור יבא יםהממוקמ המוצעים

 (. 30%)לעיל 

 הסופרמרקטיםהמציע הכשר, שכמות סניפי 
תווי  ומכבדים את ,האוניברסיטה הממוקמים באזור

ותר, יקבל ציון מלא בי יהיה הגבוה הקניה המוצעים
 והמציעים האחרים ינוקדו באופן יחסי אליו.

 

 
 

 
40% 

 100% סה"כ

הציון המשוקלל הגבוה ביותר, בהתאם לאמות המידה את  קבלהכשר שיהמציע  .8.3
 והמשקלות המפורטים לעיל, יזכה במכרז.
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הצעות סופיות,  ןהבמכרז ידי המציעים -על נהוגשתכי ההצעות ש ,בזאתמובהר  .8.4
בנוגע להצעות שיוגשו על משא ומתן כלשהו עם המציעים  סיטה לא תנהלוהאוניבר

 .על ידם שהוצע אחוז ההנחהידם, לרבות לעניין 

 הזוכה במכרז .9

 ושיידרשוהמסמכים כל הנספחים ההסכם מסמך ג' ועל הזוכה מתחייב לחתום על  .9.1
 ממועד הודעת הזכייה ימים 7בתוך , לשם ביצוע והוצאה לפועל של הזכייה במכרז

 .האוניברסיטה ידי-לבמכרז לזוכה, או במועד אחר שיקבע ע

"(. הכשיר השנייה )להלן: "ילבחור מציע נוסף ככשיר לזכהאוניברסיטה רשאית  .9.2
עתה להתקשר בהסכם עם הכשיר השני אם רשאית לפי שיקול ד האהאוניברסיטה ת

אין מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם. לא או לא מסוגל הזוכה כי יתברר 
באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז 

 ענה שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה.חדש ואין בו כדי לפגוע בכל זכות או ט

 ההתקשרות ותנאיה  .10

אשר יחול  ,בתשפ"תחול לגבי ראש השנה ההתקשרות בין הצדדים על פי מכרז זה  .10.1
 .2022 אפריל יםחודשב אשר יחולפ פ"תש פסחחג הו 2021בחודש ספטמבר 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להרחיב את  ,לאוניברסיטה תהא שמורה האופציה .10.2
ראש השנה ופסח לגבי בשתי תקופות נוספות, האחת תחול עם הזוכה ההתקשרות 

, (2023-2024ד  ראש השנה ופסח תשפ" לגבייה תחול יהשנו( 2022 -2023)ג תשפ"
  "(.תקופות האופציה" :כם מסמך ג' )להלןהמפורטים בהסבתנאים 

, )כולן או חלקן(האופציה תקופה מתקופות אם האוניברסיטה תחליט לממש 
התמורה את  ,זוכה את כמויות העובדים המעודכנות וכןלהאוניברסיטה תעביר 

ובאחוז באותם תנאים והזוכה יחוייב לספק לה את תווי הקניה , המבוקשת לכל עובד
  במכרז זה.ו צע על ידשהוכפי  ,ההנחה

מוכן לאספקת  שהוא יהא כך להתארגן מבעוד מועד לביצוע השירותים,ייב וחיהזוכה  .10.3
ימים קלנדריים ממועד קבלת ההזמנה מהאוניברסיטה, ובכל  15תוך  תווי הקניה

, כפוף הרלוונטי לפני מועד החגששבועות  3 -לא יאוחר מתווי הקניה יסופקו  מקרה,
  .ימים קלנדריים לפני מועד האספקה 12ועבר לזוכה לכך שהזמנה כאמור ת

תווי הקניה יונפקו בהתאם להזמנה שתעביר האוניברסיטה לזוכה, בה יפורטו  .10.4
)הסכום שהאוניברסיטה תשלם עבור כל  לכל עובד תמורה המבוקשתוההכמויות 

יקבע מראש על ידי האוניברסיטה, בהתאם לשיקול י, כפי שעובד/קבוצת עובדים(
 .לעדידעתה הב

 תהמבוקש תמורהיהא ה ,שיונפקו לעובדים כי הערך שינקב על גבי תווי הקניהובהר, י
 למסמך ב' 1על ידי האוניברסיטה לכל עובד, בתוספת אחוז ההנחה המוצע בנספח 

 ."(הערך הנקוב)להלן: "

, והאוניברסיטה תבקש להזמין תווי 10%אם הזוכה הציע הנחה בשיעור של  -לדוגמה 
ש"ח, אזי שהזוכה יספק לאוניברסיטה תווי קניה שערך המימוש  100קניה בסך 

 ש"ח. 100ש"ח, ותמורתם הוא יהא זכאי לתשלום של  110שלהם בפועל הוא 

לממש למען הסר ספק, הערך הנקוב על גבי תווי הקניה יהא הסכום שניתן יהיה 
טים הסופרמרק סניפיבאופן אחיד, בכל  ,מהערך הנקוב( 100%)בשווי של  בפועל

אשר  המנויים בתווי הקניה, לרבות מחירי מבצע כפי שיהיו מעת לעת.
יהא הסכום , סופרמרקטיםמתחומי צריכה שונים שאינם לרשתות/סניפים /חנויות 

מהערך הנקוב, בכפוף לתנאי המימוש  100%הנקוב על גבי תווי הקניה תקף למימוש ב
 המצורפים לתווי הקניה.

 התמורה .11

שיסופקו בפועל על ידי הזוכה במכרז,  הקניה תוויכמות להתמורה תיקבע בהתאם  .11.1
על פי הזמנה שתעביר אליו , והכל סכומים המבוקשים לגבי כל עובדבהתאם לו

 האוניברסיטה. 

 זולת התמורה הנ"ל, הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מהאוניברסיטה. .11.2
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 תוקפה של ההצעה למכרז וביטולה .12

 ם מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.מיי 90תוקפה של ההצעה למכרז יהא  .12.1

ם מהמועד האחרון להגשת ההצעות, מיי 90ז תוך לא נסתיימו הליכי אישור המכר .12.2
ם ימי 90וד בעת האוניברסיטה לדרוש מן המציעים הארכה של תוקף הצעתם רשאי

 לבצע זאת. מתחייבים והמציעיםנוספים 

 ביטול המכרז .13

מכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף ה .13.1
לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי 
סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או שלא יעמדו כדרישות האיכות, או כתוצאה 

 משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב, אי קבלת היתרים וכיוצא באלו.

ף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא בנוס .13.2
רשאית לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן 

ו/או יש בסיס סביר מהערכת השווי של האוניברסיטה משמעותי או בלתי סביר 
עלו בניסיון ליצור להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פ

 הסדר כובל.

שהוא בעקבות ביטול המכרז. סוג כל מהאוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי  .13.3
הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס או לכתובת האימייל שנמסרו 

 המכרז.על ידם עם רכישה מסמכי 

 שונות .14

אשר תיערך ותוגש  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה .14.1
רשאית  אות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהשלא באופן, בתנאים ועפ"י הורא

שלא להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי 
ו/או לא  ההזמנה ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו

בחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מ
מונע הערכת אוניברסיטה חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת ה

 ההצעה כדבעי.

שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם כל  .14.2
כות תקנה ז -בגוף מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת 

לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול 
 .ל לפי שיקול דעתה הבלעדיוהצעה, הכ

האוניברסיטה תיהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל  .14.3
 הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

ביותר או כל הצעה אחרת  הגבוההחייבת לקבל ההצעה מתהאוניברסיטה אינה  .14.4
רסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על אין בעצם פ שהיא.

 פיו.

לשנות היקף השירותים נשוא מכרז זה. האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות  .14.5
 .שירותיםהזוכה/ים לא יהיו זכאים לכל פיצוי עבור הקטנת היקף ה

בתמורה במכרז ההצעה הזוכה ן במסמכי יעיל למציעים שרהאוניברסיטה תאפ .14.6
. מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין ש"ח 500של  תשלוםל

מראש, עם הגשת הצעתו למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. 
 המציע מסכים ומאשר, כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה
הזוכה מוקנה לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי 

 האוניברסיטה בעניין זה.  

 סוד מסחרי.כיובהר, כי לנוכח אופיו של המכרז, אחוז ההנחה המוצע לא ייחשב 

מכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים ס .14.7
 המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.  למכרז ו/או להסכם תהא לבית

בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר  .14.8
 לאוניברסיטה  את כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה.
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, וכי מובן לי כתב ההוראות על כל מסמכיוכי עיינתי ובדקתי היטב את כל פרטי מאשר הנני 
ונוסח ההסכם על נספחיו מסמכי המכרז  וחתימתי על הבכתב הוראות זרטי פרטים כל האמור לפ

 נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.
 

   שם המציע:

       תאריך:

 
      ת + חתימות( חותמחתימת המציע )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 11 ___________ חתימת המציע:

 סמך ב'מ

 אוניברסיטת חיפה
 

 22/2021 מכרז
 אוניברסיטת חיפהלעובדי לחגים כשי קניה אספקת תווי בנושא: 

 

 למכרז הצעה

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 פהחי
 
 

 נ.,ג.א.
 

 אוניברסיטת חיפהלעובדי  לחגים כשיניה קאספקת תווי ל 22/2021 הצעה למכרז מס'  הנדון:
 

י הח"מ, ________________ ת.ז. __________________ מורשה חתימה מטעם אנ
ובדקתי , שקראתי"(, לאחר המציע: "להלן__________ )______________________

ואת כלל הנספחים המכרז מושא את ההסכם , ההוראות למכרזבתשומת לב ובקפדנות את כתב 
 בזאת ה/מגיש לי במסגרת הליך ההבהרות,את כל ההסברים הדרושים שקיבלתי ולאחר הנלווים, 

 .זה הצעה טופס לרבות, המכרז במסמכי כמפורט שבנדון למכרז הצעתי את

 שם המציע:   

 ח.פ./ת.ז.:  

 : רחוב 

 מספר בית: 

 כניסה: 

 שוב:יי 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 מס' טלפון סלולרי:  

 מס' פקס:  

 
דואר כתובת 

 אלקטרוני: 

 

. ז.ת ומספרי שמות
 המוסמכים של

 המציע בשם לחתום
 :למכרז בנוגע



 
 

 12 ___________ חתימת המציע:

 הנני מצהיר/ה כי:

בעל ידע, כח האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות, כישורים, חומרים, ציוד, והרשאה המציע  .1
השירות ברמה מקצועית גבוהה במיומנות, בנאמנות, מהימנות ובמומחיות תוך כדין לבצע את 

 שמירה על האינטרסים של האוניברסיטה.

כוח האדם וברשותו , בין השאר, על הדרישות המפורטות בכתב ההוראות המציע עונה .2
על נספחיו, על מנת לספק המכרז האביזרים השונים, המתאימים לדרישות והמיומן, הציוד, 

 השירות בצורה יעילה.את 

הנני  מבלי לגרוע מהאמור לעילו בכתב ההוראות,בכל דרישות הסף המנויות המציע עומד  .3
 -מצהיר/ה כי 

המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות ויש בידו כל  .3.1
 הרישיונות הנדרשים על פי דין והם רצ"ב להצעה זו.

בהם ניתן לרכוש מוצרים שונים דיגיטליים( וגם גנטים )ממספק תווי קניה המציע  .3.2
מזון, ביגוד, ריהוט,  :רשתות וחנויות מסוגים שונים )כגוןסופרמרקטים וכן בומגוונים 

 צעצועים וקוסמטיקה(.

זור יבאבהם ניתן לרכוש מוצרים דיגיטליים(  וגם)מגנטים מספק תווי קניה המציע  .3.3
תל אביב : וביניהןלפחות, ערים בארץ  5-ב ,ובנוסףהאוניברסיטה )כהגדרתו במכרז( 

 וירושלים.

 ,הקניה את תווי יםהמכבד סופרמרקטיםסניפי רשימה של  ,2ב'כנספח זו  הלהצע רצ"ב
כנספח זו  הלהצע רצ"ב בנוסף, ., כהגדרתו במכרזהאוניברסיטה באיזור יםהממוקמו

 . קניהה ( המכבדות את תוויסופרמרקטיםרשתות רשתות )למעט רשימה של  ,3ב'

המציע מנהל ספרים כדין ויש בידו את כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק  .3.4
. כמו כן, רצ"ב ה זו. האישורים רצ"ב להצע1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 .4ב'נספח תצהיר חתום ומאומת בנוסח להצעה זו 

דבר ספקות אינם כוללים הערה ב 2019הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  .3.5
ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק חי" 

 5ב'נספח אישור רו"ח בנוסח להצעה זו ממועד החתימה על הדוחות האחרונים. רצ"ב 
 )לפי החלופה הרלוונטית(.

כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. רצ"ב הנני מצהיר/ה  .4
 .6נספח ב'זו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח להצעה 

הוא פי המכרז וכי -מסוגל לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות עלהמציע כי  ה/מצהירהנני  .5
 .מתחייב לבצע ולספק את השירותים בצורה מקצועית והולמת

פי ההסכם המצורף כמסמך ג' ומימושו -כי ההתקשרות תתבצע עללי כי ידוע  ה/מצהיר הנני .6
האוניברסיטה, על ידי לזוכה יועברו שבערכים ובכמויות  הזמנת תווי הקניה,א באמצעות יה

 .לשיקול דעתה הבלעדיבהתאם 

אחיד לגבי כל הרשתות, הסניפים והחנויות הסכום הנקוב בתווי הקניה יהא , כי יידוע ל
נויות מערכם, בכל הרשתות, הסניפים והח 100% -המנויים בהם ותווי הקנייה יהיו תקפים ב

 .כאמור, לרבות מחירי מבצע כפי שיהיו מעת לעת בחנויות השונות

לביצוע השירותים, כמפורט בתמורה  המציע על ידי שהוצעאחוז ההנחה , כי ה/מצהיר הנני .7
את מכלול העלויות  כולל, "(אחוז ההנחה המוצע)"זו  הלהצע 1ב'בנספח בהצעת המחיר 

את מרכיב הרווח, וכולל את  ,וכןשירותים יצוע השיחולו על ב )הישירות והעקיפות(וההוצאות 
 ההסכםבהתאם למסמכי המכרז,  ,זכאי עבור ביצוע השירותיםהזוכה יהא מלוא התמורה לה 

להסכם ותהווה חלק  1במכרז, הצעת המחיר הנ"ל תצורף כנספח המציע יזכה אם  ונספחיהם.
 בלתי נפרד הימנו.

, לרבות לכתב ההוראות 2.2בסעיף ים הנקובים שהנתונים המספרי יכי ידוע ל ,ה/מצהיר הנני .8
כי ו, הינם בגדר הערכה בלבד המבוססת על נתוני שנים קודמות, והשווי הכוללמספר העובדים 

  .נתונים אלו עשויים להשתנות בהתאם לשיקוליה של האוניברסיטה
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 אםבהתתווי הקניה לאוניברסיטה את הוא יספק  כי ת/מתחייב יאנאם המציע יזכה במכרז,  .9
תמורה המבוקשת וההעובדים כמויות  בה יפורטו כפי שתועבר למציע, להזמנת האוניברסיטה,

, כאשר הערך )הסכומים שהאוניברסיטה תשלם עבור כל עובד/קבוצת עובדים( לכל עובד
על ידי האוניברסיטה, בתוספת אחוז  תהמבוקש תמורההשיינקב על גבי תווי הקניה יהא 

 . ה זולהצע 1ב', כמפורט בנספח )"הערך הנקוב"( המציע ההנחה המוצע על ידי

, כי הערך הנקוב על גבי תווי הקניה שיונפקו לעובדי האוניברסיטה, יהא הסכום ה/מצהירהנני 
סניפי מהערך הנקוב(, באופן אחיד, בכל  100%שניתן יהיה לממש בפועל )שווי של 

אני בנוסף  .שיהיו מעת לעתהמנויים בתווי הקניה, לרבות מחירי מבצע כפי   הסופרמרקטים
יהא הסכום הנקוב על גבי תווי  ,סופרמרקטיםשאינם כי ברשתות סניפים וחנויות  ה/מצהיר

 מהערך הנקוב, בכפוף לתנאי המימוש המצורפים לתווי הקניה. 100%הקניה תקף למימוש ב

תאם זכה במכרז, תיקבע בהיזכאי, אם המציע יהא שהתמורה לה  י, כי ידוע לה/מצהירהנני  .10
, כי זולת ת/מאשר יאנהאוניברסיטה.  בהתאם להזמנתבפועל,  והקניה שיסופקו על יד לתווי

  זכאי לכל תמורה נוספת מהאוניברסיטה. יהאלא , (אם יזכה)המציע התמורה הנ"ל, 

 :להלן פרטים אודות המציע )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'( .11

            

            

            

            

            

 גודל העסק של המציע* עלהודעה  .12

 בזאת כי המציע הנו: ה/מודיע יהרינ

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

 ת/מסמך א', ומתחייב -ורטים בכתב ההוראות לניהול המכרז, בתנאים המפ ה/מסכימ יאנ .13
 למלא אחר כל הוראות כתב זה. 

ימים, לאחר קבלת  7בתוך כמסמך ג', לחתום על ההסכם בנוסח המצורף  ת/מתחייב יאנ .14
 הודעה על זכיה מן האוניברסיטה.

ימים  90זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  השהצע ה/ומסכימ ת/מאשר יאנ .15
כי במקרה שהאוניברסיטה  ה/מסכימ יסופי האחרון להגשת הצעות למכרז. אנמהמועד ה

 ימים נוספים. 90-יוארך ב הצעה זותידרש לכך, תוקף 

 
 

את  יש לסמן ב הסבר הגדרה
האפשרות הנכונה 

 בלבד
שמחזור העסקאות או מעסיק עד חמישה עובדים  עסק זעיר

 .מיליון שקלים חדשים 2השנתי שלו אינו עולה על 
  

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

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

 .זעיר"

  

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

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

 או "עסק קטן".

  

   .כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני עסק אחר
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מראש על כל טענה, לרבות  ת/רמוותולכל האמור במסמכי המכרז  ה/ומסכימ ת/מאשר יאנ .16
ו/או תביעה ו/או מלהעלות כל טענה  ה/היה מנועאכי  ה/בר אי הבנה או אי ידיעה, ומצהירבד
ו/או  ה, או בקשר להוצאות שהוצאו להכנתה זוישה נגד האוניברסיטה בקשר להצעדר

 , בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם התקבלה הצעה כלשהי ובין אם בוטל המכרז.ההגשת

כל המסמכים הדרושים, לרבות אלו המנויים כחלק בלתי נפרד הימנה  ה זולהצעמצורפים  .17
 ההוראות. לכתב 7.7בסעיף 

 ביקורת

 בדיקת הצעתו: את  -בהמציע יסמן 
 ביקורת מסמכי ההצעה מס"ד

  , על נספחיו, חתום על ידי המציע.22/2021כתב הוראות למכרז מס'  - מסמך א'  .1

העתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות; תדפיס עדכני  -מציע שהוא תאגיד   .2
 .מרשם החברות

 

מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק  משלטונות מס ערךאישור עדכני   .3
 .מורשה

 

ס ערך על פי חוק מ כחוק, פנקסי חשבונות ורשומותאישור עדכני על ניהול   .4
  מוסף והתקנות שהותקנו לפיו.

 

ס ערך נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מאישור כי המציע   .5
 .מלעשות כן, או כי הוא פטור מוסף והתקנות שהותקנו לפיו

 

ההצעה: פרטים אודות המציע, פרטים על גודל העסק )סימון  טופס - ב'מסמך   .6
 (.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.החלופה הרלוונטית בטבלה שבסעיף 

 

  טופס הצעת המחיר.  - שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  .7

סניפי רשתות סופרמרקטים טבלת  -  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  .8
 הממוקמים באיזור האוניברסיטה. ,את התווים המכבדים

 

טבלת רשתות המכבדות את התווים  - שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  .9
 )למעט רשתות סופרמרקטים(.

 

  צהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. ת - שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  .10

אישור רו"ח )בהתאם לחלופה הרלוונטית(.  - שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  .11
 אין מניעה כי האישור יודפס על גבי דף פירמה של משרד רו"ח.

 

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז. - 6נספח ב'  .12

לחוק חובת מכרזים,  ב2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .13
, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

 .ב לחוק הנ"ל2

 

מסמכי ההסכם ונספחיו ייחתמו בתחתית  - צא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמ  .14
 העמוד בראשי תיבות ובחותמת המציע.

 

  שיהיו כאלה(.מסמכי הבהרות וקבצי תשובות חתומים על ידי המציע )ככל   .15

 
 
     

 תאריך  חותמתחתימה +   שם המציע
 
 

 אישור עו"ד

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

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

על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת המוסמכ/ת לחתום בשם המציע 

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



 
 

 15 ___________ חתימת המציע:

 1ב'נספח 

 הצעת מחיר 

 

ז ________________, מורשה חתימה אני הח"מ, _________________________, ת.
"(, מצהיר/ה המציעמטעם ________________________________________ )להלן: "

 ומתחייב/ת להצעת המחיר שלהלן:

 .הוא: __________ המציע ידיההנחה המוצע על  אחוז

, בכל המציע ימלא את שיעור ההנחה המוצע באחוזים, עבור תווי הקנייה שיוענקו לכל העובדים
 "(.אחוז ההנחה המוצעאחד מן החגים )לעיל ולהלן: "

תווי הקניה יונפקו בהתאם להזמנה שתעביר האוניברסיטה לזוכה, בה יפורטו הכמויות ידוע לי, כי 
, )הסכומים שהאוניברסיטה תשלם עבור כל עובד/קבוצת עובדים( לכל עובד תהמבוקש תמורהוה

 התאם לשיקול דעתה הבלעדי.כפי שיקבע מראש על ידי האוניברסיטה, ב

על ידי האוניברסיטה  תהמבוקש תמורה, יהא ההערך שינקב על גבי תווי הקניה שיונפקו לעובדים
 "(.הערך הנקוב)להלן: "לכל עובד, בתוספת אחוז ההנחה המוצע 

 100, והאוניברסיטה תבקש להזמין תווי קניה בסך 10%]לדוגמה, אם אחוז ההנחה המוצע הוא 
ש"ח,  110הזוכה יספק לאוניברסיטה תווי קניה שערך המימוש שלהם בפועל הוא שש"ח, אזי 

 ש"ח בלבד[.  100ותמורתם הוא יהא זכאי לתשלום של 

מהערך  100%)בשווי של  לממש בפועלהערך הנקוב על גבי תווי הקניה יהא הסכום שניתן יהיה 
תווי הקניה, לרבות מחירי מבצע הנקוב(, באופן אחיד, בכל הרשתות, הסניפים והחנויות המנויים ב

, מתחומי צריכה שונים שאינם סופרמרקטיםאשר לרשתות/סניפים /חנויות  כפי שיהיו מעת לעת.
מהערך הנקוב, בכפוף לתנאי המימוש  100%יהא הסכום הנקוב על גבי תווי הקניה תקף למימוש ב

 .המצורפים לתווי הקניה

 משרתם. כי ערך תווי הקניה משתנה בין העובדים, בהתאם לדרגתם והיקף הובהר לי,

יסופקו באופן שתווים בבין אם האוניברסיטה תבחר  ,אחיד אאחוז ההנחה המוצע יהכי ידוע לי, 
ובין אם תבחר שיסופקו באמצעות שתי  הם יסופקו ככרטיס מגנטיתבחר שדיגיטלי ובין אם 

 .הנ"ל החלופות

כל תוספת מכל  ולא תתווסף עליכי סופי, ואחוז ההנחה המוצע הוא כי חייב/ת הנני מצהיר/ה ומת
ישירות או הת, יועלוהו הוצאותכל האת  םמגל אחוז ההנחה המוצע , כיכן מובהר מין וסוג שהוא.

בחלוקה ובאופן המפורטים , השירותיםעקיפות, באשר הן, שיהיו למציע בקשר לאספקת ה
 . הסכםב

 

 

     
 תאריך  חותמתתימה + ח  שם המציע

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

 אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
 _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______________,

 י עליו/ה להצהיר את האמתהמוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כ 
 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
 



 
 

 16 ___________ חתימת המציע:

 
 2ב' נספח

 
 באזור יםהממוקמ הקניה את תווי יםהמכבד סופרמרקטיםסניפי טבלת 

 האוניברסיטה
 

המציעים לפרט בטבלה זו רק את סניפי הסופרמרקטים הממוקמים באזור האוניברסיטה, על 
 לפי אתר גוגל מפות. ק"מ מהאוניברסיטה 40מרחק נסיעה של עד כלומר 

 

סניפי הסופרמרקטים שמות  סודר
תווי הקנייה שמכבדים את 

 המוצעים

 כתובת הסניף

 

1 
 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

8 

 

  

9 

 

  

10 

 

  

 סניפים נוספים.ולפרט אודות *ניתן לשכפל עמוד זה 

 

 

 
     

 תאריך  חותמתחתימה +   שם המציע
 
 
 
 
 
 



 
 

 17 ___________ חתימת המציע:

 3ב' נספח
 

  (סופרמרקטים)למעט רשתות  טבלת רשתות המכבדות את התווים
 

 (סופרמרקטיםכבדות את התווים )למעט רשתות המ רשתות סודר

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

 
 סניפים נוספים.ולפרט אודות *ניתן לשכפל עמוד זה 

 

 

 
     

 תאריך  חותמתחתימה +   שם המציע
 
 
 
 
 



 
 

 18 ___________ חתימת המציע:

  4ב'נספח 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

_, נושא/ת ת.ז. שמספרה _________________, מורשה/ית אני הח"מ, _________________
לאחר "(, המציע" :_____________, שמספרו ______________ )להלן______חתימה מטעם 

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

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

 ממועד ההרשעה האחרונה.

ב לחוק עסקאות גופים 2לענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף 
 .1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 לחוק. 1ב2הצהרה סעיף  – צוג הולם לאנשים עם מוגבלותיי .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

  את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:  -נא לסמן ב

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

 או

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

לחוק שוויון זכויות,  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
מן; וכן, אם התחייב המציע בעבר לשם קבלת הנחיות בקשר ליישו –ובמידת הצורך 

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות 
( לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור 2)1ב2פסקת משנה )ב( לסעיף 

הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על  9ף חובותיו לפי סעי

התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה )אם הצעתו  30והשירותים החברתיים, בתוך 

 (.תיבחר כהצעה הזוכה במכרז

 ירי אמת.זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצה .3

 __________________חתימה:_

 
 אישור עו"ד

 

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

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

הרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהז

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
 
 



 
 

 19 ___________ חתימת המציע:

  5ב' נספח
 

 היתכנות להערת עסק חי היעדראישור רו"ח על 
 כו עבורם דוחות מבוקרים: נוסח למציעים שנער1חלופה 

 
 _______________ תאריך:

 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

לאספקת  22/2021 'סמבעניין מכרז  עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון:
 "המכרז"(  :)להלןתווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה 

 

 כדלקמן: יםאשרהרינו מ)להלן: "המציע"(  _______לבקשתכם וכרואי החשבון של _________

 נחתמה דעתנו וחוות ידינו על בוקרו, ______ ליום המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .א
 __.__________ בתאריך

 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לופין:לח

חרים בוקרו על ידי רואי חשבון א ___,הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ___
 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

נו או על ידי רואי על ידי נבדקוהדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל חוות הדעת שניתנו לעניין  .ב
 בדבר משמעותייםספקות  לגבי הפניית תשומת לב, אינם כוללים חשבון אחרים כאמור לעיל

 .המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*(

 דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו יבלק .ג
 .)**(דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נווכן ערכ

לא בא  ,על מכתב זה נוממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימת .ד
דע על שינוי מהותי לרעה , לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מילידיעתנו

לגבי המשך קיומו של המציע  משמעותייםבמצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות 
 )**("כעסק חי"

 
של לשכת  570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  -"עסק חי"  ,זה אישורלעניין   )*(

 בישראל. חשבוןאי הרו
  

 חודשים כי אז אין 3-פחות מלפו אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים האחרון ח  )**(
 לסעיפים ג', ד'. דרישה

 
 

 בכבוד רב,       
         

________________________ 
 רואי חשבון                                                                                                                         

 
 

 : הערות

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

  רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד אין מניעה כי האישור . 
 
 
 
 
 



 
 

 20 ___________ חתימת המציע:

 
 : נוסח למציעים שנערכו עבורם גם דוחות סקורים2חלופה 

 
 _______________ תאריך:

 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

לאספקת  22/2021 'סמבעניין מכרז  עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  וראיש הנדון:
 "המכרז"(  :)להלןתווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה 

 

 כדלקמן: יםאשרהרינו מלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( 

 נחתמה דעתנו וחוות ידינו על רובוק, ______ ליום המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .א
 _____._______ בתאריך

 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לחלופין:

בוקרו על ידי רואי חשבון  ___,_______הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום _
 ____.__אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך __

ות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים הדוחחוות הדעת שניתנו לעניין  .ב
, נו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעילשל המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי

המשך קיומו של המציע  בדבר משמעותייםספקות  לגבי הפניית תשומת לבאינם כוללים 
 ."כעסק חי" )*(

 אות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםדיווח מהנהלת המציע לגבי תוצנו קיבל .ג
 .)**( דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוהסקורים וכן ערכוהדוחות הכספיים 

לא בא  ,על מכתב זה נוממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימת .ד
נוי מהותי לרעה , לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שילידיעתנו

לגבי המשך קיומו של המציע  משמעותייםבמצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות 
 .)**( "כעסק חי"

 
 של לשכת 570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –"עסק חי"  ,זה אישורלעניין  )*(

 בישראל. חשבוןאי הרו
 

חודשים  3-חלפו פחות מ חרוןאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה הא )**(
 אין דרישה לסעיפים ג', ד'. אז כי

 
 

 בכבוד רב,               
 

________________________ 
 רואי חשבון                                                                                                          

 
  :הערות

 2018נוב'  –לשכת רואי החשבון בישראל אושר עם חשבון המבקר נוסח דיווח זה של רואה ה. 
  רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד אין מניעה כי האישור . 
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  6ב' נספח

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

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

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

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

אספקת תווי בנושא:  22/2021 פומבי מכרזבהנני אחראי/ת להצעה המוגשת מטעם המציע  .2
 "(.המכרז)להלן: " לעובדי אוניברסיטת חיפהקניה כשי לחגים 

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

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

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

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

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

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

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 

 חתימה:___________________

 

 אישור עו"ד

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

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

המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

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

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 ג'מסמך 

 אוניברסיטת חיפה
 

 22/2021  מכרז
 

 הסכם
 

  2021 שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום________ לחודש_________ 
 
 

 ב  י ן

 

 אוניברסיטת חיפה      

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה       
 משדרות אבא חושי, חיפה       

 ;אחד מצד   ( האוניברסיטה")להלן: "      

 

 ל בין

      __________________ 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני    "(הספק)להלן: "      

 

 

 
לאספקת תווי קניה לקבלת הצעות  22/2021מס' והאוניברסיטה פנתה במכרז  הואיל

 "(;המכרז)להלן: " אוניברסיטת חיפהלעובדי לחגים כשי 
 

פק הגיש הצעתו על פי תנאי המכרז וועדת המכרזים של האוניברסיטה והס והואיל
 קיבלה הצעתו בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה להלן;

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

 להלן ובכפוף להן;
 

 
 
 

 לפיכך, הוצהר בין הצדדים כדלקמן:
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 פרשנות .1

להסכם וכל הנספחים לו וכל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד  המבוא .1.1
 מהסכם זה.

כותרות הסעיפים מצויינות למטרת נוחיות בלבד, ולא יעשה בהן שימוש לצורך  .1.2
 פרשנות.

ח הסכם זה לבין אחד מנספחיו מוסכם כי בכל סתירה ו/או אי התאמה בין נוס .1.3
 תגבורנה הוראות הסכם זה. -מסמכי המכרז  ו/או

 הסכם זה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם:ב .1.4

 

 אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי האוניברסיטה. "שירותיםה"

  

 ,או תווי קניה דיגיטלייםו/תווי קניה על גבי כרטיס מגנטי  "תווי הקניה"
שיישלחו לטלפונים הסלולריים של העובדים, בהתאם לבחירת 

, ויחולקו על הספקניברסיטה ע"י האוניברסיטה, שיסופקו לאו
 ידי האוניברסיטה לעובדיה כשי לחגים. 

  

אש השנה ופסח, שיחולו במהלך תקופת ההסכם הראשונה ר  "החגים"
כהגדרתה להלן וכן, ראש השנה ופסח שיחולו במהלך תקופות 

 .האופציה כהגדרתן להלן, ככל שתמומשנה
 

 הצהרות הספק  .2

אמצעים ומיומנויות  ניסיון, מומחיות, כשירות, הינו בעל הידע,הספק מצהיר כי  .2.1
 על פי ההסכם. יםהשירותלביצוע יעיל של 

עומדים בכל הדרישות לאוניברסיטה  שיספקתווי הקניה הספק מצהיר כי  .2.2
 ונספחיו.המופיעות בהסכם 

הספק מצהיר כי תווי הקניה שיספק לאוניברסיטה עומדים בכל דרישות הדין  .2.3
 .1981-, התשמ"אובכלל זה חוק הגנת הצרכן

ת תווי הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל הזכויות הנחוצות לצורך אספק .2.4
 .לאוניברסיטה הקניה

על פי הסכם  במתן השירותים הספק מצהיר כי ידוע לו כי כל ההוצאות הכרוכות  .2.5
זה יחולו על הספק לבדו והספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בקשר למילוי 

 להלן. 5האמורה במפורש בסעיף  מעבר לתמורה ,יוותחוב

מימושה של ההתקשרות שתתבצע על פי ההסכם הספק מצהיר כי ידוע לו כי  .2.6
על פי שיקול דעתה הבלעדי  ,ע"י האוניברסיטהספק כפופה למסירת הזמנה ל

 .לצרכיה ולהוראות הסכם זהובהתאם 

 אותה מבקשת האוניברסיטה לרכוש תווי הקניהכמות הספק מצהיר כי ידוע לו ש .2.7
, בצרכיה המשתנים של האוניברסיטה ,בין היתר ,אינו ידוע בשלב זה ותלוי

כי ידוע לו  ,מצהיר הספק ,כמו כןובמגבלות התקציב הקיים.  בתחלופת עובדים
בכתב  ותהנקובת יוכמוה את מנואינה מתחייבת להזמין משהאוניברסיטה 

 וכי הוא מוותר מראש על כל טענה בקשר לכך. ההוראות

לפי שיקול  ,תהא רשאית להחליט כי הובהר לו שהאוניברסיטה ,הספק מצהיר .2.8
על גבי כרטיס מגנטי אם יסופקו  - קניההתווי ספקת על אופן א ,דעתה הבלעדי

שיישלחו לטלפונים הסלולריים של ) דיגיטלייםכתווי קניה או )בתוך מעטפות( 
ד, כך באמצעות שתי החלופות יח יסופקו הקניה תווי ואף לקבוע כי, (העובדים

 קניה כתווייסופקו כרטיס מגנטי וחלק  ביגל ע שחלק מתווי הקניה יסופקו
 .דיגיטליים
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 ,בהתאם לאופן שתורה לו האוניברסיטה את תווי הקניה מתחייב לספקהספק  .2.9
, בו יפורטו כמויות תווי ובהתאם לקובץ רשימת עובדים שתעביר לו האוניברסיטה

כומים שהאוניברסיטה תשלם עבור והסכומים המבוקשים לכל עובד )הסהקניה ו
 . כל עובד/קבוצת עובדים(

רשימות במסגרת ההתקשרות שיגיעו אליו  במקרהכי  ,מתחייב הספק ,בכל מקרה
שימוש רק  ןשל עובדי האוניברסיטה או פרטים אחרים שלהם, הוא יעשה בה

מבלי  ןימחק אות לאוניברסיטה ו/או ןלאחר מכן ישיבלטובת התקשרות זו ו
חל עליו איסור להעביר ו שהובהר להספק מצהיר כי . ןאצלו כל העתק מהלהשאיר 

 ,לכל גוף אחר ו/או לעשות בהם כל שימוש אחרלגבי עובדי האוניברסיטה פרטים 
, והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים מעבר לשימוש שהותר במפורש בהסכם זה
 .הנדרשים לפי דין כדי לשמור על נתונים אלו

כשי שיוענקו על ידי האוניברסיטה  קניהוע לו שמלבד תווי ההספק מצהיר, כי יד .2.10
עבור  בהיקפים קטנים, בחגים, האוניברסיטה מזמינה מעת לעת תווי קניה נוספים,

באותם במהלך ההתקשרות בין הצדדים, והוא מתחייב לספקם  ,השונות יהיחידות
 להסכם, כחלק 1כנספח ובשיעור ההנחה המצורף המפורטים בהסכם התנאים 

  ."(אחוז ההנחה)להלן: " בלתי נפרד הימנו

כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה  ,כי ידוע לו ,הספק מצהיר .2.11
 בהסכם זה.

והפרתם תהווה הפרה יסודית של  הסכםסעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי ה
 .הסכםה
 

 יםאופן ביצוע השירות .3

בה  ,האוניברסיטהר אליו ישתעבהאספקה תבוצע על ידי הספק על פי הזמנה  .3.1
ובכלל  ,על ידי האוניברסיטה קבעוכפי שי ,ו הנתונים המספריים המעודכניםיפורט

הסכום שתשלם האוניברסיטה עבור כל ) התמורה לעובדו מספר העובדים - זאת
 . עובד/קבוצת עובדים(

בהתאם לנהליה הפנימיים של האוניברסיטה, לפני כל חג הזמנה תועבר לספק ה .3.2
ימים  15תוך  תווי הקניה, והספק מתחייב לספק את עודכנו מעת לעתשיכפי 

קלנדריים ממועד קבלת ההזמנה מהאוניברסיטה או ממועד נדחה אחר שאישרה 
שבועות  3 -לא יאוחר מהאוניברסיטה בכתב, ובכל מקרה, תווי הקניה יסופקו 

ם ימי 12כפוף לכך שהזמנה כאמור תועבר לספק  הרלוונטי לפני מועד החגש
  .קלנדריים פני מועד האספקה

הספק מתחייב לספק לאוניברסיטה את התווים בהתאם לכמויות המעודכנות  .3.3
בהזמנה שתועבר שיפורטו והתמורה המבוקשת לכל עובד/קבוצת עובדים, כפי 

 .להסכם זה 1כמפורט בנספח , תווי הקניה ערךל תווסףכאשר אחוז ההנחה י ,אליו
י הקניה שיונפקו לעובדי האוניברסיטה, יהא כלומר, הערך שינקב על גבי תוו

הסכום שתשלם האוניברסיטה עבור כל עובד, בתוספת אחוז ההנחה )להלן: 
  "(.הערך הנקוב"

לממש למען הסר ספק, הערך הנקוב על גבי תווי הקניה יהא הסכום שניתן יהיה  .3.4
  הסופרמרקטיםסניפי באופן אחיד, בכל  ,מהערך הנקוב( 100%)בשווי של  בפועל

אשר  המנויים בתווי הקניה, לרבות מחירי מבצע כפי שיהיו מעת לעת.
יהא , סופרמרקטיםמתחומי צריכה שונים שאינם לרשתות/סניפים /חנויות 

מהערך הנקוב, בכפוף  100%הסכום הנקוב על גבי תווי הקניה תקף למימוש ב
 לתנאי המימוש המצורפים לתווי הקניה.

)או  באמצעות אחת מן החלופות הבאות על ידוהתווים יסופקו  הספק מתחייב כי .3.5
  , על פי בחירת האוניברסיטה:שתיהן יחד(

בצבע יהן יודפס גב עלהספק מתחייב לספק עמם מעטפות,  - יםמגנטי יםכרטיס (1)
 ;קבל מהאוניברסיטהתיבנוסח שלעובדים  ברכהתודפס  ,וכן ערך התו

לפונים הסלולריים ישירות לט SMSהתווים יסופקו במסרון  -תווים דיגיטליים  (2)
של העובדים, כאשר באותו מסרון תישלח ברכה לעובד בנוסח שיתקבל 

ככל והאוניברסיטה תחליט להשתמש בחלופה זו הספק מתחייב  מהאוניברסיטה.



 
 

 25 ___________ חתימת המציע:

כי משלוח ההודעות יבוצע בהתאם להוראות כל דין, וכן מתחייב כי לא יעשה שום 
מוש שהורשה לו במסגרת שימוש אחר במספרי הטלפון של העובדים למעט השי

 הסכם זה.

 קניה תוויבאחיד בין אם האוניברסיטה תבחר  אהספק מתחייב כי הערך הנקוב יה .3.6
 הם יסופקו ככרטיס מגנטי.תבחר שיסופקו באופן דיגיטלי ובין אם ש

בהתאם  שיסופקו לאוניברסיטה יהא הקניה תווי למען הסר ספק, תוקפם של .3.7
 להוראות כל דין. 

עובדי האוניברסיטה, בכל מקרה של תקלה ו/או קושי במימוש הספק יתן מענה ל .3.8
תווי הקניה ו/או בכל מקרה שבו לא ניתן יהיה לממש את תווי הקניה בהתאם 

 להסכם זה.

 .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה םוהפרת הסכםסעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי ה
 

 תקופת ההסכם .4

אשר יחול  ,תשפ"א ראש השנהלגבי תחול הסכם זה  בין הצדדים על פיהתקשרות ה .4.1
: )להלן 2022 אפריל יםחודשבאשר יחול  בתשפ"פסח חג הו 2021בחודש ספטמבר 

  ."(תקופת ההסכם"

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להרחיב את  ,לאוניברסיטה שמורה האופציה .4.2
  גתשפ"ראש השנה ופסח  לגביבשתי תקופות נוספות, האחת תחול ההתקשרות 

באופן  ,(2023-2024) דתשפ" לגבי ראש השנה ופסח  השנייה תחולו ,(2022-2023)
בתנאים זהים לתנאי התקשרות זו, ובלבד שהודעה על כך ניתנה ו ,מלא או חלקי

 ."(תקופות האופציה" :)להלן הרלוונטי החגימים לפני ערב  60לספק 

 ,ןאו חלק ןכולהאופציה, תקופות תקופה מ אם האוניברסיטה תחליט לממש .4.3
 מיסכו , אתכמויות העובדים המעודכנות וכןאת ר לספק יעבברסיטה תהאוני

והספק מתחייב לספק  ,קבוצת עובדיםעובד/לגבי כל המבוקשים לעובד התמורה 
 . זהלהסכם  1בנספח צוין מהובאחוז ההנחה באותם תנאים את תווי הקניה 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האוניברסיטה תהא רשאית להפסיק את תקופת  .4.4
 יום מראש. 14בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהודעה של ההסכם 

 

 התמורה  .5

בפועל, בהתאם על ידו הקניה שיסופקו  לתוויהתמורה לספק תיקבע בהתאם  .5.1
העובדים המעודכנות וסכומי התמורה המבוקשים לכל עובד, כפי שתעביר לכמויות 

 . במועד ההזמנה האוניברסיטהלו 

רשאית להזמין רק חלק מתווי הקניה ורק עבור חלק מן האוניברסיטה תהא  .5.2
העובדים, ובמקרה כזה הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת או פיצוי כלשהו 

 עבור הקטנת היקף ההזמנה ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה בעניין.

כמו כן, רשאית האוניברסיטה להזמין מספר גדול יותר של תווי קניה ועבור  .5.3
ים, ובמקרה זה הזוכה מתחייב לספק את תווי הקניה באותם תנאים עובדים נוספ

 אחוז ההנחה.אותו וב

את מכלול העלויות וההוצאות שיחולו על  אחוז ההנחה, כולל הספק מצהיר כי .5.4
)הישירות והעקיפות( וכן את מרכיב הרווח, וכוללת את מלוא שירותים ביצוע ה

 .זה על נספחיו הסכםלם בהתאשירותים זכאי עבור ביצוע ה אהיהתמורה לה 

את כלל הוצאות הספק במימוש  סופי וכולל והינ אחוז ההנחהמוסכם במפורש כי  .5.5
 .ת תווי הקניה, מעטפות השי וכיו"בלרבות אספקההסכם, 

)ביחס  ברשימה שהאוניברסיטה תעביר לספק במועד ההזמנה שינקבו הסכומים .5.6
הזמנה ו בדין במועד כוללים מע"מ בהתאם לשיעור, לתמורה המבוקשת לכל עובד(

 . סכומים אלו לא יהיו נתונים להצמדה כלשהי. כאמור
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אספקת  חודש שלאחרל 10-סיטה חשבון לא יאוחר מהיום היגיש לאוניבר הספק .5.7
  תווי הקניה.

, ולאחר שיאושר על ידה ן שיוגש על ידי הספקהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .5.8
הומצא  חשבוןה ם מתום החודש בומיי 30-לא יאוחר מ ם לספק,תשל

 קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו.שלאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו בו טעויות או 
 התשלום יבוצע כנגד הגשת חשבונית מס כדין.

 
 היעדר בלעדיות .6

ביצוע כדי למנוע מהאוניברסיטה להיזקק ל ,על נספחיו ,הסכם זהאין באמור ב .6.1
 .ראח האספקה נשוא ההסכם מספקים אחרים או מכל גורם

מצהיר כי האוניברסיטה לא יצרה כל מצג שהוא, לא בתקופה עובר להגשת הספק  .6.2
 .המכרז מושאההצעות למכרז ולא לאחריה, לגבי היקף כלשהו בצריכת השירות 

 
 מהות יחסי הצדדים .7

מזמין ואין ולא  - מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי .7.1
וניברסיטה לבין הספק ו/או העובדים ו/או בין הא קסימע -יהיו יחסי עובד 

המשמשים מטעם הספק בביצוע הסכם זה, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, 
לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי הספק בקשר למתן השירותים אינה אלא 

בין  סיק, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד ומעהסכםאמצעי להבטיח ביצוע נאות של ה
 טה לבין מי עובדי הספק.האוניברסי

עצמאי והספק  ספק-הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין .7.2
שא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של העובדים או ילבדו הוא שי

כרוכים בה, לרבות, כל תשלום, גמול או זכות המגיעים לעובדים לפי כל דין, 
נוהג, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי  הסכם, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או

נסיעה, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי 
פרשות לקופות גמל מחלה, דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, מלוא ה

פיצויים( פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר הוצאות )לרבות תגמולים/
. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב צ"בויות וכן תוספות מכל מין וסוג וכנסיע

פי דין בקשר -הספק לשלם ולהפריש במועד כל תשלום והפרשה החלים עליו על
להעסקת עובדי הספק, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי 

בדי הספק כפי דין בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעו פי-עלהחובה המגיעים 
 .שיהיו בתוקף מעת לעת

היו מנועים מלהגיש תביעות מטעמו יכי הן הספק והן עובדי הספק ו/או מי מוסכם  .7.3
נגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל עילה או עניין אשר על פי טבעם כלשהן 

 ומעסיק.וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד 

זה  וניברסיטה והספק בהסכםה הסכימו האמוסכם כי התמורה הכוללת שעלי .7.4
נקבעה בהתחשב בעובדה שעובדי הספק אינם בגדר "עובדים" של האוניברסיטה, 

קשרות, עלויות נוספות בגין התקשרותה עם הספק ו/או סיום ההתתהיינה כך שלא 
זה היא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית  והתמורה המוסכמת עפ"י הסכם

 .מאת הספק יםשירותבגין כל הקשור בקבלת ה ספקשתהיה ל

והסכמת הצדדים שלא לראות בספק ו/או בעובדי הספק כעובדי  ,נוכח האמור לעיל .7.5
הספק מתחייב   ובהתחשב בתמורה המוסכמת לביצוע השירותים, ,האוניברסיטה

לשפות ולפצות את האוניברסיטה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, 
או שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות הפסד או חבות אשר יגרמו לאוניברסיטה ו/

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת בכל מקרה של  ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
כי הספק ו/או מי  הגשת תביעה ו/או דרישה בניגוד למוסכם לעיל, בהם יטען,

מעובדי הספק ו/או כל גורם אחר מטעמו של הספק היה, או הינו, עובד שכיר של 
ו כי האוניברסיטה היא שנושאת באחריות לנזק כלשהו ו/או כי האוניברסיטה ו/א

האוניברסיטה היא שצריכה לשלם לספק ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או 
 .בגינם איזה תשלום שעליו לא הוסכם בהסכם זה
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תתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין ככל שהאמור לעיל, ן מבלי לגרוע מ .7.6
או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך ועברו במועד ו/סכומים שלא שולמו ו/או ה

שהיא, כי הספק לא ממלא את התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד 
להסכם זה ו/או בניגוד לדין, תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל 
תשלום עומד או עתידי לספק, לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או 

וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות הספק כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו ואף החוב 
פי שיקול דעתה, את הסכומים שלא שולמו ישירות לעובד ו/או לגוף -להעביר, על

 הרלבנטי אליו היו אמורים להיות מועברים הכספים בגין העובד.

 .תהווה הפרה יסודית של ההסכם וסעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרת
 

   חריותא .8

אשר ו/או הוצאה ו/או הפסד  נזקכל לאחריות מלאה ובלעדית  יהיה אחראי ספקה .8.1
בקשר לספק, לאוניברסיטה ו/או לעובדי האוניברסיטה  לכל אדם ובכלל זה יגרמוי

אחריות זו תחול  .לאוניברסיטהו/או על ידי מי מטעמו  ועל יד יםביצוע השירות עם
 עמו.על מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מט

דרישתה הראשונה, בגין  עםאת האוניברסיטה, מיד ולפצות הספק מתחייב לשפות  .8.2
ו/או כל צד ג' אחר שייגרמו לה ו/או למי מעובדיה  ו/או הפסד כל נזק ו/או הוצאה

 -בין על פי הסכם זה ובין על פי דין  -נציגיה ואשר האחריות לגביהם מוטלת ו/או 
ה לספק הודעה על קיומה של דרישה או ובלבד שניתנ ו/או מי מטעמו על הספק

  .תביעה כאמור, ונינתנה לו הזדמנות להתגונן

פי -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ובזכויות האוניברסיטה, לכל סעד אחר על .8.3
כל דין, הספק יפצה את האוניברסיטה על כל נזק שייגרם לה עקב הפרת התחייבות 

, לרבות פיצוי בגין הפרש זה , על פי הסכםבמועד יםהשירותהספק לאספקת 
בגין אי מתן השירותים על ידי הספק, ככל שהוא המחיר ששילמה האוניברסיטה 

 נמנע מלעשות כן בהתאם להסכם. 

 

 שמירת סודיות .9

 ו/או ימסרואו /לא יעבירו ווישמרו בסוד  ,מטעמומי הספק מתחייב, כי הוא וכל  .9.1
רך שהיא, בכל ידיעה, מידע או בכל דאו ישתמשו ו/יעתיקו  ו/או יגלו ו/או יפרסמו

במישרין או בעקיפין, במהלך ביצוע השירותים על פי הסכם  מסמך שהגיע אליהם,
  .קיום חובותיהם לפי הסכם זהעם שלא בקשר זה, ו

, כל או גוף אחר לא יביאו לידיעת כל אדםהספק מתחייב, כי הוא וכל מי מטעמו,  .9.2
בקשר עם מתן  או בעקיפין,, במישרין ידיעה, מידע או מסמך שהגיע אליהם

והמורשים  האוניברסיטההמורשים לכך מטעם למעט , הסכם זההשירותים לפי 
 ביצוע ההסכם.דרוש להם ל מידעאשר הלכך מטעם הספק 

התחייבות לשמירת סודיות המצורף להסכם זה ופס הספק מתחייב לחתום על ט .9.3
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 2כנספח 

 .תהווה הפרה יסודית של ההסכם וההסכם והפרת סעיף זה הינו מעיקרי
 

 קניין רוחני    .10

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי יש בידיו את כל הזכויות ו/או ההרשאות ו/או  .10.1
הויתורים לגבי מכלול זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות יוצרים, זכויות 

פטנטים, סודות  , סימני מסחר רשומים ושאינם רשומים,משדריםמבצעים, זכויות 
"( אשר מכלול הזכויותמסחריים, זכויות מוסריות וכן, כל זכות אחרת )להלן: "

פי -פי הסכם, על מנת לקיים את התחייבויות הספק על-פי דין ו/או על-נדרשות על
 הסכם זה.

זה  הסכם יפ-על והתחייבויותי אין בקיום בזאת כי ומתחייב מצהיר ספקה .10.2
 דין הוראת כל להפר כדי ההסכם אוניברסיטה על פיל הנתונות הזכויות ובהקניית

 הנתונות ,איזה ממכלול הזכויות של הפרה זה ובכלל ,כלשהי חוזית התחייבות או/ו
 .שלישיים לצדדים
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 או/ו תביעה בזאת כי האוניברסיטה לא תהיה חשופה לכל ומתחייב מצהיר ספקה .10.3
הזכויות  בכל הקשור למכלול ,מצד שלישי כלשהו שהוא, סוג מכל דרישה,

וכי במקרה של תביעה נגד האוניברסיטה, בעניינים  המוענקות לה על פי הסכם זה
 אלו, הספק ישפה אותה מיד עם דרישתה.

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם וסעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרת
 

 הפרת ההסכם .11

ימים מדרישת  14ולא תיקן ההפרה תוך הוראה מהוראות הסכם זה,  ספקההפר  .11.1
פעולות ב נקוטלהאוניברסיטה  ניברסיטה ו/או מי מטעמה, תהא רשאיתהאו

פי  -ומדים לרשותה עלמבלי לגרוע משאר הסעדים הע כדלקמן, כולן או מקצתן
 דין: פי כל -עלו זה הסכם

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

 בגין הנזק.ספק לתבוע את ה .11.1.2

 .לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה .11.1.3

, לדעת האוניברסיטה, התחייבויותיו על פי ספקהפר האמור לעיל, מן המבלי לגרוע  .11.2
 ,הסכם זה, זכאית האוניברסיטה, מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשותה

 בגין הנזק. הספקלתבוע את דין, על פי הסכם והעל פי 

תהא רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות  ,יתהפרה יסוד הספקהפר  .11.3
 פי-עלהסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה ן מ עמו לאלתר, וזאת מבלי לגרוע

 . זה הסכםפי -עלדין או 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מהוראות הדין ומהסעדים העומדים לרשות  .11.4
או  ספקהיכים על ידי הסכם, יראו בהתחלת הלפי ה-עלעל פי דין או  האוניברסיטה

ו/או הליכי חדלות פירעון נכסים ו/או פירוק ו/או  כינוסשעניינם  בקשר אליו,
 .הספקמשום הפרה יסודית של הסכם זה על ידי  ,הסדר עם נושים

עד ליום  לבצעו ספקהימשיך  ,הודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם בשל הפרתו .11.5
 .תחליט אחרת, אלא אם האוניברסיטה בהודעה שנקבע לסיום

להתקשר , תהא האוניברסיטה רשאית את ביצועו ספקהו/או הפסיק  ההסכםבוטל  .11.6
 עם ספק אחר.

 

 איסור הסבה לאחרים .12

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

 בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן.

 

 סמכות שיפוט .13

נה בתי המשפט המוסמכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובע
  ן הקשור לו.יהליך משפטי אחר בין הצדדים להסכם זה בכל עני ו/או

  
 שונות .14

הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין כל  .14.1
יינים הנדונים בו, והוא מבטל כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על הענ

 .יחסי הצדדים לגבי כל אותם העניינים האמורים

הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים,  .14.2
 .לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד
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שתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי לא השתמש או השתהה מלה
הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות 

 מזכויותיו

כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה אשר ישלחו על ידי צד אחד להסכם זה  .14.3
י הצדדים למשנהו ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רשום על פי פרט

שר תבוא עליו הודעה מתאימה אחר א ן)או כל מע רט בכותרת להסכם זהכמפו
 .בכתב(

הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובות האמורות, תחשב כאילו נמסרה  .14.4
ועם  בדואר, עם מסירתה אם נמסרה ביד שעות מעת שיגורה 72לתעודתה כעבור 

בדבר  לא נתקבלה התראהובלבד שבידי הצד השולח  ,אלקטרוניבדואר שליחתה 
 .בדוא"ל תקינות משלוח ההודעהאי 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
 

______________________     _____________________ 
 הספק      אוניברסיטת חיפה 
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 1נספח 
  הצעת מחיר  
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 2נספח 

 חייבות לשמירת סודיותהת

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

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

ם ו/או כל ו/או בקשר אליה םאו במסגרתו/ השירותים )כהגדרתם בהסכם זה(אספקת עקב 
לסטודנטים הלומדים בה ו/או ו/או לעובדיה ו/או לאוניברסיטה הנוגע  שירות אחר,

 כל צד ג'ו/או לעובדיהם ו/או ל אוניברסיטהה לקבלנים המתקשרים עםלמתארחים בה ו/או 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור: כל מידע, ידע, לרבות  ,האוניברסיטההנמצא בקשרים עם 

 סודות מקצועיים, סודות מסחרייםנתונים טכניים, מספרי טלפון,  ,אישייםנתונים תכנית, 
 .המידע הסודי)" וכיו"ב

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

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

ו גוף כלשהו, כל אעביר, במישרין או בעקיפין לכל אדם ו/אלא מתחייב/ת כי לא אמסור והנני  .3
ו/או מדיה אחרת לאגירת מידע כרון נייד יו/או זחומר ו/או מוצר ו/או חלק ממוצר ו/או מסמך 

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

שם,  לא אביא לידיעת אחרים, בין בעצמי ובין באמצעות אדם אחר ו/או בעילוםאפרסם ולא  .4
שהגיע אלי  סודי, קובץ מחשב ו/או של מידע (רשמי)לרבות מסמך את תכנם של כל מסמך 

לא אעשה כל שימוש, לרבות שיכפול, ייצור, מכירה,  ,לאוניברסיטהמתן השירותים עקב 
 .כולו או מקצתו הסודיהעברה, חיקוי והפצה, במידע 

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

בכל זמן על המידע הסודי ולקיים את כל חובותיי מכוח התחייבות זו, לשמור ת /י מתחייבהננ .6
, והן בכל עת לאחריה, האוניברסיטההן במשך כל תקופת התקשרות עם  -וללא הגבלה בזמן 
 . כזו לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא וגם אם התקשרות

ידוע לי, כי התחייבות זו מחייבת הן אותי והן כל גורם אחר הפועל מטעמי, בשינויים 
 המחויבים.

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

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

לחוק  118ידוע לי כי אי מילוי הוראות כתב התחייבות זה עלול להוות עבירה לפי סעיף  .8
, על כל המשתמע 1981-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5, ו/או סעיף 1977-העונשין התשל"ד

 .מכך

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

צאות שנגרמו על כל הנזקים ו/או ההו האוניברסיטהאהיה מחויב/ת לפצות את , ובין אם לאו
 או שיגרמו לה כתוצאה מהפרה כאמור.

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

 ך דלעיל, הבנתי את תוכנו ואני חותם/ת עליו מרצוני החופשי.קראתי את המסמ .12

 

 

 

 

 תאריך  חתימה + חותמת  שם מלא


