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 מבוא .1

דים בתנאי הרלוונטיים העוממבקשת לקבל  מהגופים "( המכללההמכללה האקדמית צפת  )להלן: "

הצבת סייר במכללה   -בין השאר  יכלול  אשר  למתן שירותי שמירה במתקני המכללה  מכרז זה, הצעות  

)להלן: בהתאם לדרישות מכרז זה  בהתאם לצרכי המכללה מעת לעת, הכלובנוסף הצבת שומרים 

 "(.השירות"

 כללי .2

ות נוספות בנות שנה או ופתקעם אפשרות הארכה בים שלוש שנההתקשרות הינה לתקופת  2.1

מובהר בזאת כי למכללה  .( שניםחמש) 5עד למקסימום תקופת התקשרות כוללת של חלקה, 

שמורה הזכות הבלעדית להפסקת ההתקשרות, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות, במידה 

התאם לאמור בהסכם הכל ב"( לא יעמוד בתנאי ההתקשרות עמו.  הספקומציע הזוכה )להלן: "

 בהסכם.  15,18,21,25לרבות סעיפים ח'(  )נספח

לה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מכלה  -בנוסף    .תיפסל  –הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף   2.2

של מציע אשר לא יצרף להצעתו את כל המסמכים הנלווים כשהם ממולאים וחתומים הצעתו 

 כנדרש.

בשיעור של  מבתוכם מע" םיוכוללירים בגין אספקת השירותים הינם סופיים וקבועים המח 2.3

במידה ויחול עדכון בשיעור המע"מ  כל מס או היטל החלים, או שיחולו, על השירותים.ו 17%

 יעודכנו המחירים בהתאם.

את מכלול השירותים הזוכה להזמין מהספק  תמחויב האינכללה הממובהר בזאת כי  2.4

ירותים בהיקף כה שזמין מהספק הזולה תאיהמכללה רש. ('נספח זהצעת המציע )המפורטים ב

לא הזוכה לפי אילוצי התקציב ולספק לפי הצרכים בפועל ו ה,יותר, לפי שיקול דעתמצומצם 

  תהיה כל טענה, דרישה או תלונה בעניין.

 .על עמידה בתנאי הסף המעידים המסמכים הנדרשיםבהגשת ההצעות יגישו המציעים את כל  2.5

ככל  .כרז זהפי המדדים המפורטים במתבצע שקלול להצעות על ו המכללה תבחן את ההצעות

ו/או שהצעות המחיר שהוגשו   10%  -שההבדל בין שתי ההצעות הזולות ביותר יעמוד על פחות מ

מכללה היה התומעלה מהאומדן שנקבע למכרז,  10% -על ידי המשתתפים תהיינה גבוהות ב

ריכת הליך ההצעות הכשרות והזולות ביותר לצורך עשתי לפנות לרשאית, אך לא חייבת, 

, לא הגיש הצעה במסגרת ההליך התחרותי כללהה אליו המתמשתתף, שפנתחרותי נוסף. ככל ש

 .הנוסף תהייה הצעתו הראשונה הצעה סופית

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות 2.6

 להצעתם.

יחד עם שהיא, אחרת או כל הצעה  המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  2.7

 .המכללה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי זאת

המציע יחתום על גבי ההצעה תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. במקרה  2.8

גיד רו"ח לגבי פרטי התאאישור שהמציע הינו תאגיד, יצרף המציע להצעתו אישור עו"ד או 

ידי מורשי -, ויציין כי ההצעה נחתמה עלהרכב החתימות הנדרשו שבוומורשי החתימה 
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החתימה אצל המציע. כמו כן יצרף המציע תעודת התאגדות של החברה ואישורי מס הכנסה על 

 ניכויי במקור וניהול ספרים וכן תעודת מורשה של מע"מ.

 מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. 2.9

 למתן השירותים נשוא ההצעה. דין פי-ל אישור הנדרש עלהמציע יצרף להצעתו כ 2.10

לוח הזמנים יום למן המועד האחרון להגשת ההצעה הנקוב ב 90ההצעה תחשב תקפה למשך  2.11

מציע מהצעתו, תמשיך הצעתו לעמוד היום, היה ולא חזר בו  90לעיל. לאחר חלוף המצוין  

 הודעה אחרת על ידי המציע. בתוקף עד למתן

המסוגלים ומתחייבים לספק את מכלול השירותים הנדרשים גשת מציעים למכרז רשאים ל 2.12

לא תאושר אספקת השירותים   מהם בהתאם למפורט במכרז זה באמצעות עובדיהם הקבועים.

 באמצעות קבלני משנה.

כל שיהיו החלטות רגולטוריות מוסד מונחה משטרה. כנכון ליום הוצאת המכרז המכללה אינה   2.13

 .כנדרש חדשות, יתבצעו התאמות

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להתייעץ עם המציע הזוכה בנושא תפיסת האבטחה  2.14

 במכללה.   

 ההצעה תוגש בעברית ונקובה בשקלים חדשים. 2.15
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 תנאי סף  מוקדמים  .3

הסף הבאים )במצטבר(. כל הצהרותיו של המציע, הנדרשות בסעיף זה, -המציע נדרש לעמוד בכל תנאי

 אם המציע אכן עומד בדרישות, לגביהן ההצהרות נדרשות.נו רק הינן בגדר חובה והן יינת

 המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל. 3.1

 .1976 -מציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול 3.2

)שלוש( השנים האחרונות, הקודמות לתאריך הפרסום של מכרז זה  3על המציע לעסוק בכל  3.3

או  מוסדות חינוך או מוסדות להשכלה גבוהה שלושהללפחות חה באספקת שירותי אבט

מתקנים ציבוריים או ממשלתיים; ההחלטה האם השירות שעליו הצביע המציע הוא "שירות 

או למוסדות  ציבורייםוסדות מלאו  למוסדות חינוך או מוסדות להשכלה גבוההאבטחה 

שה זו, המציע ממשלתיים" הינה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה. להוכחת עמידתו בדרי

 .'נספח דנטי במתכונת הנדרשת בווהרל וניסיונ,  ויפרט את 'נספח דביצהיר זאת 

פרטיים פי חוק חוקרים -רישיון בתוקף תאגיד לארגון ומתן שרותי שמירה בתוקף עללמציע  3.4

 מאת משרד המשפטים. 1972-ושירותי שמירה, התשל"ב

 20גשת הצעה המציע מעסיק לפחות אישור רו"ח המבקר את המציע לפיו במועד הקיומו של  3.5

 .מריםשו/עובדים כמאבטחים

 שעות ביממה.  24מירס או שווה ערך, המאויש  /ע מוקד בקרה ופיקוח עם קשר אלחוטי למצי 3.6

"מפרט כוח  – 'נספח הידי המציע בנוסח המצ"ב כ-המציע צרף להצעתו התחייבות חתומה על 3.7

 ישות מפרט כוח אדם.אדם". לתנאי הסף, לפיה המציע מתחייב לעמוד בדר

"מפרט ציוד וכלים" לתנאי הסף,  – 'נספח וכ ידי המציע בנוסח המצ"ב-התחייבות חתומה על 3.8

 לפיה המציע מתחייב לעמוד בדרישות מפרט ציוד וכלים.

השנים האחרונות שקדמו למועד  3-הורשעו ב לאועובדיו  המציע או מי מבעלי השליטה בו 3.9

  פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה. האחרון להגשת הצעות במכרז בעבירה

נקנסו ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה  לאהמציע או מי מבעלי השליטה בו  3.10

מספר קנסות בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מובהר בזאת כי 

  בגין אותה עֵברה יימנו כקנסות שונים.

ילת כל שנה שלאחר מכן, לפיו עומדת מכללה במענה למכרז ובתחאישור רו"ח, אשר יוגש ל 3.11

על כל תקנותיהן  העבודה ככלל וחוקי הגברת האכיפה בפרט דיני ודרישות החברה בכל תנאי

 ועל פי כל דין.

  המציע השתתף בסיור מציעים. 3.12

סף התנאים מעלה הינם תנאי סף הכרחיים לעצם הגשת ההצעה. מציע אשר לא יעמוד באחד מתנאי ה

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא  הצעתו תפסל. –המוזכרים מעלה 

המציא עם הצעתו מסמך, אישור או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת המסמכים 

יו בעלי שכל מסמך, אישור או כל נייר אחר יה  דל למכללה תוך פרק זמן שיקבע על ידי המכללה ובלבהנ"

 .ולא לאחר המועד שנקבע כרז זה להגשת הצעותתוקף למועד האחרון שנקבע במ
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 מנהלה .4

 טבלת ריכוז מועדים: 4.1

 תאריך פעילות 

. יש פרטני לכל מציעסיור  יקבע    -  19/4 פרטני סיור מציעים 
 04-6927726בטל' לתאם מועד לסיור 

 13:00עד השעה  22/4/20 העברת שאלות הבהרה למכללה  המועד האחרון ל

 15:00עד השעה  23/4/20 ון למענה המכללה לשאלות ההבהרה האחר המועד

 13:00עד השעה  27/4/20 המועד האחרון להגשת הצעות 

 

 מסמכי המכרז 4.2

יש להיכנס   www.zefat.ac.ilניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכללה  

( או להגיע "אתר המכללה": <"מכרזים" )להלן-"דרושים ומכרזים במכללה<"-ל"אודות"

צפת, ולקבלם   11למחלקת הרכש של המכללה, הממוקמת בסמוך לבניין המנהלה, רח' ירושלים  

 .04-6927726לתאום ההגעה יש ליצור קשר בטלפון מס'  .מותנה בתאום הגעה, ללא תמורה

 בירורים ופניות 4.3

גב' ל, בדוא"ל בלבד ,רזניתן להפנות שאלות ובירורים בנוגע למכרז זה או בקשר למסמכי המכ

 .  t.ac.ilsafia@zefa דוא"ל:  -צפי ארבל 

 .ועלו לאתר המכללההתשובות לשאלות י

 מציעים סיור 4.4

בית כי"ח   –צפת    10יערך במכללה האקדמית צפת רח' ירושלים  פרטני לכל מציע,    ,סיור מציעים

 .לעיל 4.1כמפורט בסעיף מס'  –יור )בסמוך לגן העיר(. מועד הס

  הינה חובה ומהווה תנאי סף.סיור מציעים ההשתתפות ב

למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בעל פה, לרבות, אך 

 , כדי לשנות את תנאי המכרז. המציעיםלא רק, במסגרת סיור 

ים או בעקבותיו לשנות, לתקן, מציעסיור הרצה עורך המכרז לרבות, אך לא רק, במסגרת 

באתר שתפורסם , בהודעה מפורטת להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, יעשה זאת בכתב

 .בלבד , על פי שיקול דעתושל המכללה האינטרנט

http://www.zefat.ac.il/
mailto:safia@zefat.ac.il
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 מסמכים הנדרשים להגשה 4.5

על המציע להגיש את המסמכים הבאים, וזאת הן להוכחת תנאי הסף, והן כתנאי  לעמידה בכל 

 תנאי המכרז:

 מסמכי המכרז, לרבות הצעה, מפרט וחוזה כשהם חתומים ומושלמים. 4.5.1

 ה.עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ בדבר היות המציע עוסק מורשתעודת  4.5.2

אכיפת ) ישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםא 4.5.3

 (. 1976-התשל"ו ניהול חשבונות

 פרטיים חוקרים לחוק 18 סעיף לפי, אבטחה שירותי למתן משרד לקיום תקף רישיון 4.5.4

 .1972 – ב"התשל שמירה ושירותי

 אישור זכויות חתימה בתאגיד. 4.5.5

 עובדים זרים שלא כדיןתצהיר תשלום שכר מינימום ואי העסקת  -נספח א'  4.5.6

 תצהיר בדבר שמירה על חוקי העבודה -נספח ב'  4.5.7

מועד הגשת הצעה המציע מעסיק אישור רו"ח המבקר את המציע לפיו ב –נספח ג'  4.5.8

 .ומריםכמאבטחים/ש עובדים 20 לפחות

 ניסיון ורשימת ממליציםתצהיר המציע:  -  'נספח ד 4.5.9

 ח אדםומפרט כ -  'נספח ה 4.5.10

 מפרט ציוד וכלים -  'נספח ו 4.5.11

 טופס הצעת מחיר - 'נספח ז 4.5.12

 הסכם - 'נספח ח 4.5.13

 כתב ערבות ביצוע -( 1)'נספח ח 4.5.14

 וחיםאישור על קיום ביט -( 2)נספח ח' 4.5.15

 לעיל. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים

מכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול  דעתה הבלעדי, על אף האמור לעיל, ועדת ה

שיון כנדרש  ילאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, לרבות אישור, היתר או ר

 ., תוך פרק זמן שיקבע על ידהמכללהלז זה להשלים את המצאת הנ"ל על פי תנאי מכר

סיון שלילי יאו לגורמים אחרים נ/ו מכללהועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מציע אשר ל

 השנים האחרונות.  3, במהלך עמו

 

 

 הגשת ההצעה  4.6

המציע יכניס למעטפה סגורה את חוברת המכרז המקורית כאשר היא חתומה בכל  4.6.1

 . לעיל 4.5בס"ק  הנדרשים. בנוסף יצורף כל החומר הנדרש כמפורטהמקומות 

 .03SC/20 על גבי המעטפה יש לציין מכרז מס' 4.6.2



 
 

 40מתוך  7עמוד 
 

מכללה הלתיבת המכרזים המצויה בלשכת מנכ"ל  מעטפות המציע יכניס את ה 4.6.3

עד למועד הסופי להגשת הצעות כאמור בס"ק צפת,    11האקדמית צפת, רחוב ירושלים  

4.1 . 

 פקס. ת בדואר/דוא"ל/אין לשלוח הצעו 4.6.4

תחשב כאילו לא הגיעה במועד  ר אישית עד למועד ולשעה האמוריםהצעה שלא תימס 4.6.5

 יה רשאית שלא לקבלה.והמכללה תה

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד הגשת ההצעות למכרז  4.6.6

 באתר המכללה. ובלבד שהודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 מן הספק בגין זכיה במכרזשורים, שידרשו התחייבויות ואי 4.7

 חתימה על ההסכם 4.7.1

תושלם רק עם חתימת  הצדדים, כי ההתקשרות בין כל ספק מודגש בזה למען הסר

עלולה ליצור אשר  ,לא יעשה כל פעולה הנבחרהספק . ידי שני הצדדים-ההסכם על

ם כלפיו בעקבות ההודעה על הזכיה במכרז, עד אשר ייחת של המכללהמחויבות 

החתומה בידי הגורמים  ,הזמנהותונפק לו בין הספק הנבחר ל המכללהבין  ההסכם

 .במכללההמוסמכים 

, על פי תהיה המכללה זכאיתכאמור לעיל,    ונספחיו,  הספק הנבחר על ההסכםלא חתם  

או עם המציע, שהצעתו שהצעתו דורגה במקום השני,  ,, להתקשר עם המציעהבחירת

או לבטל את המכרז או א נחתם הסכם עם המציע השני(,  דורגה במקום השלישי )אם ל

 מחדש. לפרסמו

 ערבות ביצוע 4.7.2

, מקורי ובלתי מותנה על שמו הספק ימציא כתב ערבות עם קבלת הודעה על הזכיה,

צמוד למדד המחירים לצרכן  ההסכם. כתב הערבות יהיה ו שללשם הבטחת ביצוע

הערבות,  ה שלהנפקהע ביום )מאה אחוז(, לפי המדד, שיהיה ידו 100%בשעור של 

לתקופת יום מעבר ים( שלוש) 30עד  -תוקף כתב הערבות  .₪ 50,000של  ךסעל ויעמוד 

 ההתקשרות עם הספק. אם ההתקשרות עם הספק תוארך, הערבות תוארך בהתאם.

בחוברת ההצעה. נוסח זה מחייב ואין  (1)'נספח חכ הנוסח של ערבות הביצוע מצורף

לא תחתום על ההסכם עם הספק אם תהיה סטיה כלשהי  לסטות ממנו. המכללה

 להלן. (1)'נספח חשבהערבות מנוסח 

 ,ישראלית  ביטוחאו של חברת  של בנק ישראלי  היה ערבות בנקאית  הערבות האמורה ת

 . 1981 - התשמ"א ,ביטוחחוק הפיקוח על עסקי ה לפי ביטוחשברשותה רשיון לעסוק ב

היה של חברת ימה לאישור הערבות תשל חברת ביטוח, החת תהיההערבות  אם

 .הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה

דעתה הבלעדי, בכל מקרה -המכללה תהא רשאית לחלט את הערבות לפי שיקול

שהספק לא יעמוד בהתחיבות כלשהי מהתחיבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי לפגוע 

 .בזכויותיה של המכללה לכל סעד אחר לפי כל דין
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 ות מלאלמתן שיר תהתחייבו 4.7.3

רות מלא, בכפוף למחירים, הנקובים בהצעתו, יהספק יתחייב למתן ש 4.7.3.1

כל  ם שלאחריות כוללת לביצוע ןייתהספק . ובהתאם לכל הנדרש במפרט זה

 השירותים הנדרשים.

 יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים , כיהספק יתחייב 4.7.3.2

של מכרז  רישותכל הדידו במענה ל-במועדים, בהיקף ובאיכות, המוצעים על

השרות מטעם הספק חייבים להיות בעלי עיסוק, רמה -בנוסף, כל נותני .זה

, לדרישות המקצועיות, , המתאימים לדרישות המכללהןסיוימקצועית, ידע ונ

 המקובלות בתחום האבטחה.

 אחריות וביטוח 4.7.4

כללה וימציא למ ,טוח לפי מכרז זהיהדרישות לגבי אחריות ובהספק ימלא אחר כל 

 -( 2)'נספח חכעריכת ביטוחים יחד עם ההסכם החתום. נוסח האישור מצורף  ור איש

 ים.בטוח אישור עריכתנספח 

 יבות לשמירה על סודיותיהתח 4.7.5

שימסר או יוודע לו לשם ביצוע  ,תחייב לשמור בסוד כל מידעהזוכה יהספק 

ביאו רשאי לפרסם את המידע, להעבירו או להאינו לפי מכרז זה. הספק התחיבויותיו 

 שרות ולאחר סיומה.לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתק

על סודיות המידע,  רוכי גם עובדיו וכל אדם מטעמו ישמ ,תחייב לדאוגמהספק 

 .אשר עותק ממנה יעביר הסק לקב"ט המכללה ולהחתימם על הצהרת סודיות

לפרסם כל הודעה על קבלת העבודה או על זכייתו, אלא אם קיבל  הספק מתחייב שלא

 , המאשר את נוסח ההודעה.מכללהאישור מראש ובכתב מאת ה

מתחייב לכל אחת מהדרישות וצהיר באופן מפורש מ המציעהצעה, נספח הבחתימתו על 

לפסול הצעה, שלא תהיה בה התחייבות כאמור, וזאת,  תרשאיכללה המ. לעיל 4.7בסעיף 

 ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.
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 הופן קבלת החלטה לגבי ספק זוכבחינת ההצעות, שיטת הערכה וא .5

ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים תהליך בחינת   5.1

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  .30%ואיכות  70%מחיר   הבאים:  

 .שתבחר את ההצעה המעניקה למכללה את מירב היתרונות

 ן המחיר:. להלן נוסחת חישוב ציוההשמיר שירותיציון המחיר ל  5.1.1

 100 x ההצעה הנמוכה ביותר שהוגשה 

            ההצעה הנבדקת   

 100ציון האיכות יורכב מהפרמטרים המפורטים מטה. סה"כ  –חישוב ציון האיכות   5.1.2

 מהציון הכולל: 30%נקודות אפשריות, אשר יהוו 

 

 

  ות:קבלת המלצ 5.2

לצורך קבלת חוות  'נספח דאותם רשם המציע ב, הווההממהעבר ו ,המכללה תפנה לממליצים

אחד לקוח  דוועקיימים קוחות ל 3ות רשום לכל הפחיש לדעת על שירות ואיכות המציע. 

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לפנות, בין השאר, לחברות עמם . עברמה

 לא נרשמו כממליצים ע"י המציע. גם אם  ,ו/או בהווהעבד המציע בעבר 

השנים האחרונות, חוות דעתה  3ך ללה במהכלהמ םמובהר בזאת כי במידה והמציע עבד ע

 ה היא זו אשר תקבע.הבלעדית של המכלל

 בסעיף זה. שיטת הניקוד היא מהלקוחות ישוקללו לצורך קביעת הציון חוות הדעת שיתקבלו

 ע"פ סולם הערכה כדלקמן:

 לא שבע רצון - 0

 שבע רצון במידה מועטה - 1

 שבע רצון - 2

 שבע רצון במידה רבה  - 3

 שבע רצון במידה רבה מאד - 4

 

 

ניקוד  קריטריון 'מס
 מרבי

1 
או מוסדות   מוסדות להשכלה גבוההבשמירת ואבטחת    מס' שנות ניסיון

נק' נוספות לכל שנת ניסיון ברצף מעבר ל   2  –  ציבוריים או ממשלתיים 
  .נק' 10עד למקס'  בתנאי הסףהנדרשות שנות הניסיון  3

10 

 90 המלצות ממקבלי שירות בתחומים רלוונטיים למכרז זה. 2

 100 סה"כ 
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 יון ממליץצ לקוחות עבר והווה של המציעחוות דעת  להערכת קריטריונים

  תשלום שכר למאבטחים בזמן וללא תקלות

חופשות, החלפות  משמעתי, מחלות, - אופן הטיפול בתקלות כח אדם 
  וכו'

  תקלות בנושא ציוד ואופן הטיפול

  עמידה בביצוע הכשרות רענונים

  ד'(אימונים וכ : ציוד, הכשרות,)דוגמת בזמןדיווח על תקלות שונות 

  אמינות כללית

   איכות התקשורת בין החברה לקב"ט הלקוח הממליץ

   מעורבות מנהלי חברת האבטחה במתן השירותים

  שביעות רצון באופן כללי ממתן השירות

  )ממוצע ציוני השאלות מעלה( ציון סופי

 

 70איכות המינימלי הנדרש: ה ציון. )להלן: "ציון האיכות"( נק' 100 י ינורמל להציון הסופ

 .תפסל האמור המינימום בציון תעמוד שלא הצעה. נק' אפשריות 100מתוך  נקודות

 הבהרות:  5.3

, הבהרות נוספותו/או    פרטים נוספיםועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים   5.3.1

לבחון את המציע והצעתו  לנכון, על מנת ובכל דרך שתמצאעל פי שיקול דעתה, 

 במסגרת שיקוליה.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות יועץ אחד מטעמה ו/או צוות מטעמה לצורך  5.3.2

הצוות שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את , היועץ ובדיקת ההצעות והמציעים

הצעה  הא רשאית לפסולהמציע וכן לבקש כל מידע ביחס למציע. ועדת המכרזים ת

 סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם  היועץ או הצוות מטעמה.באם תהא 

ועדת מכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור מועמד שני ומועמד שלישי וכן  5.3.3

הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא יצע 

 .מכל סיבה שהיאזוכה וטל ההסכם עם הה שהיא, או באם יבסיבאל הפועל, מכל 

המכללה איננה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר כהצעה הזוכה, או הצעה  5.3.4

 כלשהיא כהצעה הזוכה.
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 התחייבויות המציע  .6

 בעצם הגשת הצעה למכרז זה, המציע מצהיר ומתחייב כלפי המכללה כדלקמן:

ת הצעתו ש אהגיו ונספחיו ואת כל נתוניהבין את כל מסמכי המכרז על  ,המציע קרא, בדק 6.1

למכרז מתוך הבנה והסכמה לכל תנאי המכרז. מציע שהגיש הצעתו למכרז זה יהיה מנוע 

 מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור במישרין או בעקיפין למכרז זה.

ז המציע אינו מעורב במישרין או בעקיפין בחברה או גוף כלשהו אחר אשר הגיש הצעה למכר 6.2

או בעקיפין לא פעל לתיאום הצעתו של הוא או מי מטעמו במישרין    זה. המציע מצהיר בזאת כי

 המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו, בכל אופן שהוא.

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.   90משך  להמציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף   6.3

תום תקופה זאת, רשאית המכללה במידה והליך בחירת הספק הזוכה טרם הסתיים לאחר 

שיב המציע י, )שישים( יום 60הצעתם לתקופה נוספת של  לבקש מהמציעים להאריך את תוקף

)שבעה( ימי  7למכללה לאחר לא השיב )שבעה( ימי עסקים, במידה והמציע  7תוך לבקשה 

 תראה הצעתו כמבוטלת.  –עסקים מהרגע בו נתבקש להאריך תוקף הצעתו 

תביעה כלפי לעיל, לא תהא לו כל טענה או  ת הצעתו באופן מפורש או כאמורביטל המציע א

 המכללה.

 

 )להלן: "הספק"(  התחייבות המציע הזוכה במכרז .7

ימי עסקים מיום הודעת הזכייה, אישור עריכת   5  תוךהזוכה במכרז מתחייב להמציא למכללה,   7.1

 להסכם, ללא כל הסתייגות.  ביטוחים חתום ומאושר על ידי חברת ביטוח, על פי הנוסח המצורף

ימי עסקים מיום הודעת הזכייה, את שטר ערבות הביצוע על  5מתחייב להמציא בתוך כה הזו 7.2

 .(1)'נספח חהמצורף כ₪ עפ"י הנוסח  50,000 סך

טופס ו הבהרות שניתנו במהלך המכרז,לרבות קבצי  , קבצי השאלות ותשובותמסמכי המכרז 7.3

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם הזוכה.חלק צורפו כיהסופית ההצעה 

 

 החתימה על ההסכם  .8

זה. החוזה  מכרזל 'נספח חכהמציע יחתום על הסכם בין הזוכה לבין המכללה. החוזה מצורף  8.1

 החתום יצורף להצעת המציע.

לבחור במציע מכללה רשאית ה ,לאחר חתימתובסמוך ו/או  רה של כל הפרה של החוזה,במק 8.2

ה על נספחיו על הזוכה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זאחר כזוכה. במקרה זה 

 החלופי.
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 שמירת זכויות .9

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למכללה האקדמית צפת, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים 

 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 המכללה רשאית: 

על זכייתו, לרבות אם נחתם  יום לאחר שניתנה הודעת בכתב לזוכה 45עד בתוך התקופה של  9.1

פי שיקול דעתה הבלעדי להשהות את ההתקשרות לכל פרק זמן -המכללה עלההסכם רשאית 

 מחדש בשינויים.מכרז ולפרסמו שייקבע על ידה, או לבטלם כליל, או לבטל את ה

 .המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור זוכה כלשהו 9.2

 צעה הנמוכה ביותר.הרשאית שלא לבחור במבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת מכרזים  9.3

בנוסף, המכללה רשאית לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  9.4

מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מורטת לסעיף מסעיפי ההצעה שלדעת 

 המכללה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

למכללה, ההצעות המפסידות תעמודנה   תינמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקמבלי לגרוע מהא 9.5

יחזור בו מהצעתו או  הספקיום נוספים לאחר סיום ההליכים, וזאת למקרה שבו  60בתוקפן 

הזוכה. בנסיבות מעין -יפר את ההתקשרות עימו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע

די להכריז על זוכה פי שיקול דעתה הבלע-אלה תהיה ועדת מכרזים רשאית )אך לא חייבת( על

 אחר.

 המכללה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה. 9.6

 

 הוצאות המכרז .10

ות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על כל ההוצא

 .בלבד המציע

 

 עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכהבעלות על ההצעה ו .11

תהא אפשרות להשתמש  למציע. מכללההשל  הניהם קני ב בההכתווהמידע  המציע ו שלהצעת 11.1

תוכן ההצעה את  לא לגלות    תמתחייבמכללה  ההצעות אחרות.    להכנתן שלבהצעה ובמידע שבה  

)ולמעט למציעים,  י המכללהיד-המועסקים על ,לצד שלישי, טרם בחירת הספק, זולת ליועצים

 ו שלמוש בהצעתיובת הסודיות ואי ש, אשר גם עליהם תחול חשלא זכו במכרז, כמפורט להלן(

 .פי כל דין-מתחייב עלהדבר , אלא לצרכי מכרז זה, או אם המציע

ומדת למציעים, שלא זכו במכרז. על המציע לציין במפורש זכות העיון בהצעה הזוכה בלבד, ע 11.2

אלו סעיפים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים בחוברת ההצעה, ומראש 

ראה כמי שהסכים ישלא יציין סעיפים כאלה, י ,מציע מטעמי סוד מקצועי או מסחרי.אחרים, 

 . לחשיפת הצעתו כולה
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 למעט ההצעה הכספית של המציע., חסויים ויובהר, כי נתונים כספיים של המציע יישאר

תהיה נתונה אך ורק  יהיה חסוי, המציעמובהר בזאת, כי ההחלטה האם חלק כלשהו בהצעת 

הר בזאת, כי כל נושא, שמציע סימן כנושא שהוא מבקש להטיל עליו חיסיון, מוב . כןלמכללה

 המכרזים תקבל את טענת החיסיון. הצעת המחיר תשוועדיהיה חסוי גם ביתר ההצעות, ככל 

 של ההצעה הזוכה תהיה פתוחה בפני כל המציעים, בכל מקרה.

דעתה -פי שיקול-אית, עלה רשתהי ועדת המכרזיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת, כי 

הבלעדי, להציג בפני המציעים, שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר, להערכתה המקצועית, אינו 

 מהווה סוד מסחרי או מקצועי.

₪  600העיון בהחלטותיה של ועדת המכרזים, לרבות הצעת הזוכה, יהיה כרוך בתשלום ע"ס 

. מובהר בזאת כי לא תבוצע סריקת ג'א 80כות בכך. צילום כל עמוד: בגין ההוצאות הכרו

 המכללה אינה גובה מע"מ.מסמכים. 

 

 פיקוח המכללה .12

המציע יתחייב לאפשר לנציג המכללה או מי שבא מטעמו בכל עת לבקר את פעולותיו, ולפקח  12.1

 על ביצוע הוראות ההסכם שייחתם עמו.

ירותים קת השבאספ םהמציע יתחייב להישמע להוראות נציג המכללה בכל העניינים הקשורי 12.2

 בעקבותיו. םכמפורט במפרט ובהסכם שייחת

 

 

 ביטול המכרז   .13

המכללה תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  13.1

 הבלעדי, ובנוסף תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז.

המציעים מצהירים .  תועלה הודעה לאתר המכללה,  החליטה לבטל את המכרזהמכללה  במידה ו 13.2

כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מהמשתתפים  לא תהא למי  בזאת כי עצם השתתפותם במכרז,  

 כלפי המכללה או מי מטעמה.
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 נספח א' -  תצהיר תשלום שכר מינימום ואי העסקת עובדים זרים שלא כדין
 

ת וכי אהיה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמ__________ ת.ז. _______________ אני הח"מ 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

)להלן: כללה הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המ .1
  י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף."(. אני מכהן כ_______________ והננהגוף"

החברה מנהלת את פנקסי החשבונות והרישומים שעליה לנהל על פי פקודת מס הכנסה, התקנות, הצווים 
והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות, הצווים והכללים שהוצאו מכוחו, כי היא 

יא מבצעת הל מס ערך מוסף על העסקאות אותה הנוהגת לדווח לפקיד שומה על הכנסותיה ולדווח למנ
 ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,יד מורשה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים תוקף מפק-ומצ"ב אישור בר

 ., או מרואה חשבון בקשר לאמור לעיל, או אישור שהחברה  פטורה מלנהלם1976 –תשל"ו 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2

  עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  ב)א( לחוק2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף
)להלן:  1976-תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"וחשבונות, 

"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין בעל זיקה"
 .  1987 -, התשמ"ז או חוק שכר מינימום 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

  הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק
או חוק   1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעסקאות  

 . 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז 

לוט ביותר משתי ו בעל זיקה הורשעו בפסק דין חבמשבצת הנכונה במקרה שהגוף א  X)למילוי ולסימון   .3
או  1991-גנים(, התשנ"אעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הו

 :1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 " :מועד ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן
 "(. ההתקשרות

  ה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.האחרונהרשעה 

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  .4
 (.  2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 
________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 אישור עו"ד

_____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד ח"מ, , האני

ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז   )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז,

מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם עבור ה 03SC/20מס' 

שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, _____  )________

שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם 

 את משמעותה.

__________               __________          _________________ 
 חתימה וחותמת   עורך הדיןשם                תאריך     
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 תצהיר בדבר שמירה על חוקי העבודה  - נספח ב'

אני הח"מ________________ ת.ז. ______________ הנני עושה תצהירי זה בשם ___________ 

)להלן: "המכרז"( אשר פורסם על  03SC/20)להלן: "המציע"( במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי מספר 

מצהיר בזאת כי אנו מקיימים ונקיים בכל תקופת ה האקדמית צפת )להלן: "המכללה"(. ידי המכלל

ידינו בביצוע השירותים לפי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה, -ם, לגבי העובדים, שיועסקו עלההסכ

 וכן את שנקבע בצווי ההרחבה ובהסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף השמירה והאבטחה, ובכלל זה:

חוק החיילים ; 1946פקודת הבטיחות בעבודה, ; 1945ונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, ת תאפקוד

חוק חופשה שנתית, ;  1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א;  1949  -המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

-חוק עבודת נשים, תשי"ד; 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג; 1953-ניכות, תשי"גהח חוק; 1951-תשי"א

חוק שירות ; 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח; 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד; 1954

חוק הביטוח הלאומי ]נוסח ; 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז; 1959-התעסוקה, תשי"ט

חוק ; 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז; 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז; 1995-משולב[, תשנ"ה

חוק ; 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א; 1988-שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ; 1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

; 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז; 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף ; 1998-תשנ"ח

חוק ;  2000-אתשס"  גנטי,לחוק מידע    29סעיף  ;  2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א

א 5סעיף ; 2006-ובדים בשעת חירום, תשס"ועל ע הגנה חוק; 2002-הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב

 1997-לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז

המציע, של בעלי שליטה בו ושל חברות אחרות בבעלות   ת שליליובתצהיר בכתב יפורטו גם ההרשעות הפל

שנים מהמועד האחרון להגשת   3-מי מבעלי השליטה )אם קיימות(, וכן כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל ב

 המסחר והתעסוקה בגין הפרה של חוקי העבודה. הההצעה על ידי משרד התעשיי

 

 .זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת
 
 

________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 
 אישור עו"ד

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד 

ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז   )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז,

ן, כי הינם מורשים מטעם מחייבת את המציע; וכמכללה האקדמית צפת, עבור ה 03SC/20מס' 

_____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, 

ההצהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על  

 את משמעותה.

  _________            ________________       _________________ 
חתימה וחותמת                עורך הדיןשם                              תאריך
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http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 אישור רו"ח  – ג'  נספח

 

 

____________________ המבקר את  הכתובתמ"ח ________________ רו"מ הח אני

 :_ )להלן "המציע"(, מאשר בזאת________________ שמספרו/נושא ת.ז. מס' ________________

 עובדיו לכלהשנים האחרונות הקודמות להגשת מענה על מכרז זה,  שלושב בקביעות שילם המציע כי .1

, עליו החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה מחוקי כמתחייב

 .כנדרש סוציאליים יםותשלומ כחוק מינימום משכר פחות לא מקרה ובכל, עליו שחלים במידה

 .שומרים/מאבטחים 20 לפחות מעסיק המציע כי .2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 __________________________  __________________ 

 חתימה וחותמת                      תאריך                                            שם מלא של רו"ח   

 



 
 

 40מתוך  17עמוד 
 

 נספח ד'  -  תצהיר המציע: ניסיון ורשימת ממליצים

שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"המציע"( והנני מוסמך/ת  -להלן הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )
 לתת תצהיר זה בשם המציע.

 נסיון המציע .1

למוסדות חינוך או מוסדות באספקת שירותי אבטחה    ןוניסיו  קלוותהמציע עומד בדרישות הסף   1.1

 .בתנאי הסף 3.3סעיף בנדרש ציבוריים או ממשלתיים, כוסדות או מ להשכלה גבוהה

 __ השנים האחרונות.שרותי אבטחה במהלך _____נתן ונותן המציע  1.2

 :פרוט של מקבלי השירותים 1.3

 מס.
שם הגוף מקבל 

 השירותים 
תאור מהות 

 השירות
מספר 

 המאבטחים 

תאריך 
התחלה 

)חודש 
 ושנה(

תאריך 
 סיום 

)חודש 
 ושנה(

 אנשי קשר / ממליצים
 נייד(טלפון )שם, תפקיד, 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

     

6.  
 

     

7.  
 

     

 
 אדם-כח .2

 בעל כישורים ומיומנות כנדרש במסמכי המכרז ונספחיו.תחייב, כי יעסיק כח אדם מהמציע 

 :פרטי המועמד לתפקיד איש קשר בכיר

 _____________________________________ שם המועמד:  2.1

ו/או מוסדות ציבוריים  השכלה גבוההות חינוך ו/או מוסדאבטחה ב סיון בניהולימספר שנות נ 2.2

  שנים._____________: ת ממשלתייםו/או מוסדו

 _________________________________________פרטי השכלה )תארים, קורסים(:  2.3

_________________________________________________________________ 

לרבות יש לצרף קורות חיים מפורטים, העתקים של תעודות המעידות על השכלה וקורסים שעבר  
וספים לגביו, , ומסמכים נלמנהלי אבטחה מטעם משטרת ישראל ורענון בתוקףל קורס תעודה ש

 ככל שהם רלבנטיים להערכה של נסיונו, של כישוריו ושל המיומנויות שלו.
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 מוקד הבקרה .3

 :(כתובתמיקום המוקד ) 3.1

  

  

   האמצעים הקיימים במוקד: 3.2

  

  

  

  

   

   תאור מתכונת מתן השירותים במוקד: 3.3

  

  

  

  

  

   

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 
 

________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 
 אישור עו"ד

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד 
במסגרת מכרז ההצעה וההסכם המוגשים    )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז,

מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם מכללה האקדמית צפת, עבור ה 03SC/20מס' 
_____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, 

רתי להם שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר שהבה
 את משמעותה.

 
 

__________   ________________          _________________ 
חתימה וחותמת                עורך הדיןשם                              תאריך
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 מפרט כח אדם -   'נספח ה

 

)שלושים( יום   30אני הח"מ מתחייב בזאת, בכתב, לעמוד בדרישות הבאות במידה ואזכה במכרז, הכל תוך  

לדרישות המכללה, מיום קבלת הודעה בדבר זכייתי המכרז, במשך כל תקופת ההתקשרות, בהתאם 

 כדלקמן: 

ינם בנוסף לאמור בדרישות המפורטות להלן אשר הכן  ח האדם שיוצגו ע"י המכללה וולעמוד בכל דרישות כ

 .על נספחיו וההסכם המצורף לו 03SC/20במכרז 

 

 ושעות פעילות תן השירות, מיקום מעובדי הספק .1

 אנשי אבטחה. 20פחות סגל עובדי הספק מונה ל 1.1

 הספק יידרש להציב במכללה: 1.2

 סיירים למשך כל תקופת ההתקשרות. 1.2.1

 שומר לבית שמול לתקופה של כשנה. 1.2.2

 .(נקודתיים )פתיחת שנת לימודים ו/או אירועים מיוחדיםשומרים לאירועים  1.2.3

כפי שיועברו אליהם ע"י קב"ט   משימות  ופיקוח  ניהול  -  היתר  בין,  כוללותהסייר / השומר    פעולות  1.3

 על ופיקוח בידוק, כל אתרי המכללה ובסביבתהב סריקות ביצוע, "( הקב"טהמכללה )להלן: "

 עזרה, אש כיבוי ,חשודים חפצים איתור, בהתאם להנחיות הקב"ט לאתרי המכללה כנסיםהנ

 שירות להנחיות ובהתאםהמכללה  מקב"ט שיינתנו להנחיות בהתאם והכל וכיוצ"ב. ראשונה

 .זה מכרז להוראות ובהתאם לעת מעת שיתעדכנו כפי, ישראל ומשטרת הכללי הביטחון

מובהר כי בהתאם   –  בכל מקום נדרש לרבות פעילות מחוץ למבנה ושטח המכללה  םאירועיאבטחת   1.4

ו/או כל  מרצים / סטודנטים שללצורך לווי  ,מהספק לספק מאבטחי לווימכללה בקש הת ,לצורך

ממועד שעות    12  תוך לא יאוחר מ  אלה  ועל הספק יהיה מוטל לספק מאבטחיםמכללה  תפקיד בבעל  

אולם  ,זדקק למאבטחי לוויתלא צופה כי מכללה נכון לכתיבת שורות אלה הגש כי . מודהדרישה

דרישות ההזוכה לספק מאבטחי לווי העומדים במלוא  יהיה על הספק ,זדקקת מכללהבמידה וה

   .כאמור
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 פרוט שעות מתן השירות באתרי המכללה השונים .2

ידאג שכל המשימות יאוישו באופן רציף על ידי כוח אדם מתאים ומיומן כפי שמוגדר  הספק 2.1

יבקר את אנשיו  הספקבהסכם ובמסמך זה ולשביעות רצונה המלא של המכללה. למען הסר ספק 

 פי המוגדר במסמך זה.   על מנת להבטיח כי כל האתרים והמשימות השונות יאוישו על

 צרכים: 2.2

 :חמוש(לא ) סייר 2.2.1

 למכללה שמורה הזכות לצמצם היקף זה בכמות ו/או בשעות. .משמרת אחד לכל

 :)לא חמוש( שומר 2.2.2

 שומר אחד לתקופה של כשנה.  –בית שמול  2.2.2.1

 שומר אחד  –בית השער  2.2.2.2

לאורך ים  הסייר  /מובהר בזאת כי למכללה שמורה הזכות להוסיף או להפחית את כמות השומרים  

ן לפי צורך נוכחי אשר ייתכן וישתנה בכל שלב אומד  ןכל תקופת ההתקשרות. הכמויות מעלה הינ

 . שהו

 שעות הפעילות הנדרשים: 2.3

 שתי משמרות. –בערב  9:30בבוקר ועד השעה  07:30:  סייר 2.3.1

 בערב.  9:30בבוקר ועד השעה  07:30שומר:  2.3.2

ות השעות של הסיירים / השומרים, מובהר בזאת כי למכללה שמורה הזכות להפחית את כמ

 יום.  30ההתקשרות בכל שלב שהו, בכפוף להודעה מראש של  לאורך כל תקופת
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 הגדרת תפקידים .3

לתפקיד בהתאם לדרישות הסייר והשומר המציע הזוכה אחראי להתאמת יכולות מובהר בזאת כי 

 החוק

 (א חמושסייר )ל /שומר  3.1

הכשרה של   ל, בעללא, או שירת במשטרת ישראשירת בצה"ל שירות צבאי משירות צבאי:   3.1.1

 יש להציג תעודת שחרור. .לכל הפחות03 רובאי 

לדרגה זו, בהתאם  בעל תעודת מאבטח מוסמך קורס מתקדם ב' או כל תעודה מקבילה 3.1.2

 .בטחה של משטרת ישראלחטיבת הא לכל דין ולפי הקריטריונים שנקבעו על ידי

בהתאם לסעיף זה יעברו  דין. נותני השירותבעל תעודת מאבטח רמה ב' בתוקף לפי כל  3.1.3

עובד שימצא לא כשיר יוחלף ע"י הספק הזוכה ,  בדיקה ביטחונית מיד עם תחילת עבודתם

  .מאבטח נוסף ובמקומו יגיע

 .לפחות לימוד שנות12 בעל/ת 3.1.4

 .שירות למתן גבוהה מודעות בעל 3.1.5

 .הנדרש עפ"י בטחוני הכשר בעל 3.1.6

 .רהוטה עברית דובר 3.1.7

 .דופי ללא יוצבא אזרחי עבר 3.1.8

 המכללה. ט"קבשל ה קבל ראיוןובללא עבר פלילי ועמידה בדרישות הביטחוניות  3.1.9

יש להוציא אישור רפואי רשמי המעיד סייר  נפשית. לכל    הפתולוגימצב בריאותי תקין ללא   3.1.10

 על בריאות תקינה המתאימה לביצוע התפקיד )אבטחה, שמירה ופיקוח(. 

גת האישורים המוזכרים מי מטעמו, כולל הצ ע"י קב"ט המכללה או ראיון קבלהמעבר  3.1.11

 מעלה.

 

 דוברי עברית רהוטה, בכלל התפקידים, יהיו אשר יוצבו במכללה מובהר בזאת כי כלל עובדי הספק

 ואנגלית בסיסית.
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 הספקמטלות נדרשות מ .4

 :  הספק

במהלך על פי דרישה  "(מאבטחיםמעלה )להלן: " 3את כח האדם הרשום בסעיף  ויספקיקצה  4.1

 . ההתקשרות תקופתכל 

 .לא פחות מהקבוע בחוק אימון והכשרת מאבטחים 4.2

, בתוספת עבור המכללה הספקלכל עובדי )סטים נפרדים לחורף ולקיץ( נקיים מסודרים מדים  4.3

 השמירה ולוגו המכללה.לוגו חברת 

 לבושים במדים כאמור.  הספקבקרה כי עובדי  4.4

  לקיום כל השירותים כמוגדר במסמך זה. הנחלת משמעת 4.5

 אספקת מגנומטר ידני תקין ומוטען לכל עמדה. 4.6

 בעלי התפקידאחריות  .5

 (א חמושסייר )ל /שומר  5.1

 פח"ע עלאירומענה ראשוני  5.1.1

 כולל בדיקות כבודה סינון נכנסים ויוצאים 5.1.2

 סריקות אזור השער לפני ובמהלך המשמרות 5.1.3

 הנחיית קב"ט המכללהעפ"י  םבצוע סיורי 5.1.4

 מניעת פריצות וגניבת רכוש באתר 5.1.5

 ת לפי דרישת קב"ט המכללהשערים ודלתו פתיחת ונעילת 5.1.6

הוא מוצב, על כן ילמד את אופי הבניין: אתר בו  להכיר היטב את שטח ההמאבטח  על   5.1.7

חרום, מדרגות, קומות, מערכות התראה אלקטרוניות במידה ויש, נקודות יציאות 

 כיבוי אש, מקלט וכיו"ב.

שמל, כיבוי אורות בסיום עבודתו יבדוק נעילת דלתות וחלונות, ניתוק מכשירי ח 5.1.8

 וכיו"ב.

 יבצע סיורים במסדרונות הבניין וקומותיו, עם תחילת המשמרת ובסופה. 5.1.9

, עד לסיום תפקידו או ות לצורך אוכל ושירותיםלרב לא יפקיר את משמרתו/עמדתו 5.1.10

 אחר. מאבטח החלפתו ע"י 

במקרה של אירוע כלשהו, יסייע בהערכות צוות הכוננות, עד להגעת כוחות הביטחון  5.1.11

 אירוע אלים, פח"ע וכיו"ב(.)

ינהג תמיד באדיבות ובנימוס כלפי הפונים השונים, ימנע מלהיגרר לאלימות מילולית  5.1.12

 .קב"ט המכללהגעת הרוחות. בכל מקרה חריג, יזעיק את ויפעל בהתאם להר

 במתקנים בהם יוצב כנציב בשער, ינהג כדלקמן: 5.1.13

יהם, ואת חפצ  הקבועים  מכללהיבדוק את זהות הנכנסים, שלא מעובדי ה  5.1.13.1

כדי לוודא שאין ניסיון להחדיר אמצעי חבלה או אמל"ח. יעשה שימוש 

 מבוקר בגלאי המתכות.
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 .אתריפקח על הנכנסים ל 5.1.13.2

ימנע כניסת רוכלים, מטיילים או כל אדם שמטרת כניסתו איננה קשורה  5.1.13.3

 .קב"ט המכללהבענייני המכללה. בכל מקרה חריג יפנה ל

, יבקש לראות את רישיון הנשק רתאבמקרה של כניסת אזרח עם נשק ל 5.1.13.4

 . קיימת כספת מתאימה(מידה וויפקידו בכספת המתאימה )ב

 , בתאום עםהכניסה לאתרת בעת לחץ מבקרים/פונים, יווסת פיזית א 5.1.13.5

 , כדי למנוע אי סדר.קב"ט המכללה

קב"ט ידי  -, על פי הנהלים שפורסמו עלמכללהיבצע את הסיורים בשטח ה 5.1.13.6

 .המכללה

   -השמירה מנהל מטעם חברת  5.2

 עבור: הספקישמש כדמות הבכירה ביותר מטעם 

 הקשר עם המכללה לניהו 5.2.1

 הסלמה ופתרון בעיות  5.2.2

 מאשר את תנאי ההסכם  5.2.3

 

 המכללה.קב"ט היקף כח האדם עשוי להשתנות בהתאם להחלטת 

 המכללה. ט"קבאנשי אבטחה אלא לאחר שאושרו ע"י  הציב במכללהלמתחייב שלא  ספקיודגש כי ה

שלם לעובדיו אשר באמצעותם יינתנו השירותים נשוא הצעתו זו במסגרת ומכוח זכייתו מתחייב להספק 

 יפחת מגובה שכר מינימום. שכר בגובה שלא

 

 

 

              ________________                _______________________ 

 חתימה וחותמת       תאריך  

 
 

 אישור עו"ד
 

__________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד __, ___________אני, הח"מ

ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז   המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז,)מחק את  

מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם עבור ה 03SC/20מס' 

____  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד ____________

, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר כאמור, שנתקבלה כדין

 שהבהרתי להם את משמעותה .

 
  _________            ________________       _________________ 

 חתימה וחותמת                          עורך הדיןשם                                            תאריך         
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 מפרט ציוד וכלים  -  'נספח ו

 

ים( יום מיום שלוש) 30אני הח"מ מתחייב בזאת, לעמוד בדרישות הבאות במידה ואזכה במכרז, הכל תוך 

 ההתקשרות, בהתאם לדרישות המכללה, כדלקמן:קבלת הודעה בדבר זכייתי במכרז, במשך כל תקופת 

תקופת ההתקשרות במסגרת מתן השירותים את הציוד והכלים הבאים בכל מתקני להעמיד במהלך כל 

 המכללה נשוא מכרז זה לאנשי השמירה והאבטחה:

ופונדה ספציפית לגז הפלפל, שתוצמד כולל  לצייד את כלל אנשי האבטחה בגז פלפל במיכל אישי נטען .1

 לחגורת המכנסיים. הנרתיק החגורה והפונדות יהיו מעור עבה בלבד. 

 מכשיר מגנומטר תקני., הספקחשבון  לועע"י  ,יסופק מאבטחלכל  .2

 .הכשיר, לאמן ולשמור על כשירות מבצעית של אנשי האבטחה עפ"י תקן משטרת ישראלל .3

 כללו:עם לוגו חברת השמירה ולוגו המכללה, אשר ילספק ולצייד את כל אנשי, בערכות מדים  .4

 סטים מכל סוג 2 – אחיד לכל המאבטחיםחולצות שרוול קצר בצבע  חולצות שרוול ארוך + 4.1

 חגורה לאביזרים 1+  זוגות 2 – םאחיד לכל המאבטחי בצבעמסוג דגמ"ח מכנסים  4.2

 יח' 1 –דגם כותנה בצבע אחיד לכלל המאבטחים מקטורן ספארי קיץ, שרוול קצר  4.3

 יח' 1 – אחיד לכלל המאבטחיםמעיל חורף בצבע ג'קט ו 4.4

 )חל איסור להופיע עם נעלי ספורט או סנדלים( זוג 1 – 3/4 זוג נעליים דגם 4.5

 כובע קסקט עם לוגו חברת השמירה 4.6

 או שצבעו דההתבלה מד חלפת בגה 4.7

 

 

 

 

 ______________      ___________________ 
 שם המציע + חתימה           תאריך        

 
 
 
 
 
 
 

 שור עו"דאי
__________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד __אני, הח"מ, ___________

ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז   )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז,
מטעם  מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשיםעבור ה 03SC/20מס' 

________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד ________
כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר 

 שהבהרתי להם את משמעותה .
 

   __________           ________________       _________________ 
חתימה וחותמת                           עורך הדיןשם                                            תאריך
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 טופס הצעת מחיר  - 'נספח ז

 לכבוד,

 המכללה האקדמית  צפת

 הנדון: הצעה למתן שירותי אבטחה במכללה האקדמית צפת

 ישום: _______________________________  מספר ר______________________שם המציע: 

 _טלפון: ________________  פקס: ___________________כתובת: _____________________

 טלפון איש קשר: __________________  שם איש קשר ותפקידו:__________________________

ימה מטעם ושא ת.ז. מס' _________________ מורשה החתאני הח"מ _________________, נ

________________________ שמספרו ______________________ )להלן: "המציע"( מתכבד 

)להלן: בזאת בשם המציע להציע בזה הצעת מחיר לאספקת שירותי אבטחה למכללה האקדמית צפת 

 בות ההסכם המצורף לו.בהתאם להוראות תנאי מפרט זה על נספחיו לר"המכללה"( 

ו את כל התנאים על נהאמור במפרט זה, הנני מצהיר בשם המציע כי קראנו בעיון והבבנוסף ומבלי לגרוע מ

 .נספחיהם, כי ביכולתנו לספק את השרות עפ"י כל תנאי המפרט על נספחיו

לרבות עבור כל , על נספחיו 03SC/20מכרז המחיר המוצע עבור אספקת שירותי האבטחה כמפורט ב

 :אות נלוות, עמלת המציע וכו'(, הוצם, תנאים סוציאליישכרת בגין אספקת השירותים )כולל ההוצאו
 

 .כולל מע"מדק'(  60לשעה )_____ ₪ __במכלה: _____שומר  /סייר עלות   .1

 .כולל מע"מדק'(  60לשעה )_______ ₪ __: ___במידת הצורך, נקודתישומר לתגבור עלות  .2

אנו מאשרים כי המחיר הכולל בהצעתנו  .לשלם למאבטחים שכר עבור שעות נוספות כחוקאנו מתחייבים 

 הינו סופי, וכי לא נבקש לשנותו או להוסיף עליו.

הצעתנו היא לאספקת שירותי האבטחה, לרבות הציוד, האמצעים הנדרשים וההכשרות על פי מפרט מכרז 

 הצעת המחיר לעיל.  –מורת התמורה המוצעת על ידנו זה, ת

 

 ______________      ___________________ 

 שם המציע + חתימה           תאריך        

 אישור עו"ד
__________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד __אני, הח"מ, ___________

ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז   טים להלן, על מסמכי המכרז,)מחק את המיותר( של ה"ה המפור
מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם עבור ה 03SC/20מס' 

המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד ________  )שם ________
ה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימ

 שהבהרתי להם את משמעותה .
 

   __________           ________________       _________________ 
 חתימה וחותמת                           עורך הדיןשם                                            תאריך
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 הסכם  -  'נספח ח

 אקדמית צפתהן שירותי אבטחה במכללה למת

 2020שנערך ונחתם בצפת ביום _______ לחודש ___________ שנת 

 

 בין

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11מרח' ירושלים 

 51-58036293-7עמותה רשומה מספר 

 "המכללהלהלן: "

 מצד אחד

 

 לבין

 שם: _________________________

 _______שכתובתו:______________________

 מס' רישום: ___________________

 "הספקלהלן: "

 מצד שני

 – מבוא

 
 לאספקת השירותים כמוגדר בחוזה זה להלן; מכרז והמכללה פרסמה  הואיל 

 
מצהיר כי הינו בעל כושר ביצוע, ידע, מומחיות, ניסיון וכוח אדם מתאים ומיומן  ספקה והואיל

 ;"(ההצעה" כמפורט בהסכם זה )להלן לאספקת השירותים
 

ואתרי הציע למכללה לספק לה שירותי שמירה כגון: אבטחת הכניסה למשרדי  ספקוה והואיל
, באתרי המכללה השונים והכול כמפורט במפרט הסכם זה על נספחיוהמכללה כהגדרתם ב

 ;הסכם זהפרטי העבודה המצורף 
 

נו לפי כל דין, וכן כי ה יםתמצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות הדרושים לביצוע השירו ספקוה והואיל
בעל יכולת, אמצעים כספיים, טכניים וארגוניים ובאפשרותו לספק את השירות במומחיות 

 ובמועדים המפורטים בחוזה זה להלן; 
 

מעביד בין -והצדדים מסכימים כי התקשורת זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד והואיל 
מים התקשרות במסגרת בתנאי ההתקשרות שאינם הול, וזאת בהתחשב  הספקהמכללה לבין  

 מעביד;-יחסי עובד
 

עמדות השמירה  שומצהיר כי הוא יעסיק מספר מספיק של מאבטחים לצורך אי הספקו והואיל 
 במכללה כמפורט בהסכם זה;

או מכל  תוכי הוא בעל עתודה נוספת מתאימה לצורך החלפת אנשי האבטחה במקרה היעדרו 
במהלך כל תקופת הסכם זה או במספר גדול יותר, יוסיף לעמוד  באמור לעיל  סיבה אחרת  וכי  

 אם הדבר יידרש לצורך קיום הסכם זה;
 

וח עם קשר אלחוטי מירס או שווה ערך המאויש כי ברשותו מוקד בקרה ופיקמצהיר  הספקו והואיל
 שעות ביממה; 24

 
מאת תאגיד לארגון ומתן שירותי שמירה,    מצהיר ומתחייב כי הוא בעל רישיון בתוקף  הספקו והואיל 

 משרד המשפטים.
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 נכונות כל הצהרותיו דלעיל, מהווה תנאי מוקדם לתוקפו של הסכם זה; כי ספקוידוע ל והואיל

 
המכללה מעוניינת  הספקמעוניין לספק למכללה את השירותים, ועל יסוד הצהרות  הספקו והואיל  

 באופן ובתנאים כמפורט בחוזה זה ובנספחיו; הספקלקבל את השירותים מ
 

 :אשר על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 קדמהה .1

המבוא להסכם זה וכן כל הנספחים המצורפים לו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים 

 .למסמך זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם

 הגדרות .2

הבכירה ביותר מטעם מנהל בכיר בדרגת סמנכ"ל , ישמש כדמות    -" מנהל מטעם חברת השמירה"

הקשר עם המכללה, הסלמה ופתרון  ללנושאי: ניהו הספק

 בעיות, מאשר את תנאי ההסכם.

הנדרשים וכפי  םהדרכת אנשי האבטחה בתחומים הרלבנטיי   –" הכשרה מקצועית"

. הספקידי -ידי המכללה. מימון ההכשרה יעשה על-שיידרש על

מכללה לא שעות ההכשרה לא יחשבו כשעות מתן שירותים וה

 תשלום עבורם תשלום כלשהו.

מתחייב  הספקמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה על נספחיו, 

פי הוראות כל דין או הסכם, בין -לשלם לעובדיו שכר כנדרש על

 ור עבודתם במסגרת שעות ההכשרה.השאר, עב

 אדם:-קריטריונים לגיוס כח .3

 :נתוני כ"א נדרש .3.1

יש להוציא אישור רפואי רשמי   מאבטחלוגיה נפשית. לכל  ויאותי תקין ללא פתמצב בר .3.1.1

 המעיד על בריאות תקינה המתאימה לביצוע תפקיד אבטחה. 

 ללא עבר פלילי. .3.1.2

 שירות צבאי: שירות צבאי מלא, יש להציג תעודת שחרור מצה"ל. .3.1.3

 .תקפה תייעודישרת מאבטחים הכ ישורבעל א .3.1.4

 עברית רהוטה.דובר  .3.1.5

 כולל הצגת האישורים המוזכרים מעלה.אצל קב"ט המכללה,  ראיון קבלהמעבר  .3.1.6

 להשתנות בהתאם להחלטת המכללה.היקף כח האדם הנדרש עשוי  .3.2

מתחייב שלא להעסיק במהלך כל תקופת ההתקשרות במסגרת מתן השירותים   הספקיודגש כי   .3.3

המכללה ונמצאו קב"ט  קבלה של    ראיוןאלא לאחר שאלה עברו אישור    ,הלמכללה אנשי אבטח

 מתאימים למתן השירותים בהתאם להוראות מפרט זה על נספחיו.

ובדיו בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק שכר מתחייב לשלם לע הספק .3.4

 כלל צווי הרחבה ושעות נוספות., מינימום
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 הצהרת יסוד של הצדדים  .4

וכי בידו כל המפורטים בהסכם זה; שירותים המצהיר כי הוא עוסק כדין באספקת  קספה .4.1

; וכי מתן לעסוק בכל האמורהדרושים עפ"י כל דין על מנת   תוהרישיונוהאישורים, ההיתרים 

 .השירותים על ידו אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו

ניסיון במתן שירותים כמפורט מצהיר כי הוא, עובדיו ומי מטעמו, הינם מומחים ובעלי  ספקה .4.2

לרשותו כל האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לו לקיים  עומדים וכי הסכם זה על נספחיוב

 ועפ"י כל דין.על נספחיו  03SC/20מכרז את התחייבויותיו עפ"י 

 היתרים רישיונות ואישורים .5

להוראות כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם  מצהיר ומתחייב בזאת    הספק .5.1

סכם זה, לרבות בקשר עם החזקת כל דין מאת הרשויות המוסמכות למתן השירותים נשוא ה

 .מוקד בקרה ופיקוח

המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  הספקמובהר כי נכונותם של הצהרות  .5.2

מת הסכם זה ובין מועד והכרחי בהסכם זה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתי

 .הספקם זה מצד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכ

ו/או הליכים מתחייב להודיע למכללה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו וכן על צו    הספק .5.3

ר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים סכנגדו והאוו/או מתנהלים שניתן משפטיים 

 בהתאם להסכם זה. 

 הספקיד -ם שיינתנו עלהשירותי .6

מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות  הספק .6.1

 המכללה.

מתחייב לספק שירותי אבטחה תוך מילוי הוראות  הספקבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .6.2

 הסכם זה על נספחיו.

ורק למטרת שירותי מצהיר בזאת ומתחייב, כי ישתמש במבני ומתקני המכללה אך  הספק .6.3

 מטרה אחרת. בהסכם זה ולא לכל והתאם להתחייבויותי, באבטחה

או לאנשי האבטחה מטעמו, להיכנס לתחומי המכללה על   ספקרשות הניתנת למובהר בזאת כי  

מנת לספק שירותי שמירה ו/או אבטחה, אין לפרשם בשום פנים כמקנה זכות חזקה לגבי 

 טחה להיכנס.המקום אליו הותר לו או לאנשי האב

, הספקבזאת כי המכללה רשאית לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת מוסכם ומוצהר  .6.4

 .את השירותים הנדרשים

 זמן ביצעוםו מקום ביצוע השירותים .7

מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו בכל מתקני המכללה או   הספק .7.1

 בחלקן בהתאם לדרישות המכללה.

לספק את השירותים במקום אחר, ובלבד שאין בכך, לדעת   לספקהמכללה להורות    הרשות בידי .7.2

 .הספקהמכללה, משום הכבדה בלתי סבירה על 
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השירותים בזמנים אחרים מאלה הקבועים  לספק את לספקהרשות בידי המכללה להורות  .7.3

 .הספקבהסכם, ובלבד שאין בכך, לדעת המכללה, משום הכבדה בלתי סבירה על 

 לים ובחומריםשימוש בכ .8

ועל חשבונו,  הספקכל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי  .8.1

 אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו מסוג המתאים   הספקשה  כל הכלים והחומרים בהם יע .8.2

 ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

לכל   –מוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב  מובהר כי עשיית שי .8.3

 כהפרת הסכם זה. –דבר ועניין 

 איסור המחאה .9

זה בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי   מתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם  הספק .9.1

 כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב מהמכללה. 

הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא  על פי הספקזכויותיו וחובותיו של  .9.2

ניתנה הסכמת המכללה כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא   באישור מראש ובכתב של המכללה.

יישאר אחראי כלפי  הספקמהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו הספקלעצמה, כדי לשחרר את 

 הספקהוראות הסכם זה. הן    המכללה, לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע

והן המוסב, יהיו חייבים ביחד ולחוד, לקיים ההתחייבויות הנובעות מן ההסכם. הפרת סעיף 

 זה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם.   

כהסבת זכויות  –לעניין הסכם זה  הספקבבעלות על )כולל(  50%ה מעל מובהר בזאת כי העבר .9.3

 לפי הסכם זה.

 נההעסקת עובדים וקבלני מש .10

סגרת מתן השירותים למכללה כח אדם בהיקף ובאיכות הנדרשים מתחייב להעסיק במ הספק .10.1

 למתן השירותים ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישת המכללה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי המכללה תהיה רשאית לקזז מהתמורה שהיא  .10.2

קיים אינו מ הספקאם יתברר כי  עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, לספקחייבת להעביר 

 את מצבת כח האדם בהתאם לדרישות המכללה והוראות הסכם זה.

פוף לקבלת בכאינו רשאי לספק את השירותים באמצעות נותן שירותים משנה, אל  הספק .10.3

 אישור מראש ובכתב מהמכללה.

תנאי תלושי שכר, מידע, מסמכים ופרטים אחרים בדבר    הספקהמכללה זכאית בכל עת לקבל מ .10.4

 .הספקעובדי העבודה בהם מועסקים 

הוכחות על כך שהעובדים עומדים בדרישות המפורטות   הספקהמכללה תהיה רשאית לדרוש מ .10.5

 .ל נספחיובהסכם זה ע

להעסיק  הספקבמקרים בהם לפי שיקול דעתה המוחלט של המכללה עובד שאותו מבקש  .10.6

ת בו הדרישות המפורטות במסגרת מתן השירותים אינו מתאים לעבודה, על אף שמתקיימו
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תהיה רשאית המכללה לדרוש  –סכם זה על נספחיו לרבות דרישות ההשכלה והניסיון בה

 להחליף את אותו עובד ולקבל לאלתר שירותים באמצעות עובד אחר.

מתן השירותים  מתחייב שלא להעסיק במסגרת הספקלמרות האמור לעיל, מוסכם וידוע כי  .10.7

השירותים בהתאם להוראות הסכם זה מצאו מתאימים למתן  אנשי אבטחה אלא לאחר שאלו נ

 .ובכפוף לאישור קב"ט המכללה לכל עובד על נספחיו

התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות החוק או להוראות המקצועיות  .10.8

 . הספקתחשב כהפרת הסכם על ידי  –המקובלות לגביו 

בגין הפסדים או נזקים, שיגרמו לו בגין דרישה  מוותר בזאת על כל טענה או תביעה, הספק .10.9

אינו מתאים למתן  הספקשל  ידי המכללה כי עובד-או במידה ויימצא על מאבטח להחלפת 

 השירותים בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו.

המשנה  הספקלבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה זכאי העובד או  הספק .10.10

 שיועסקו על ידו.

הוא האחראי הבלעדי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים, ובכלל   ספקה .10.11

ום; וכן לקיום מלא ושלם של כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה זה חוק שכר מינימ

 להסכמים קיבוצים החלים עליהם.

עיפים מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה לרבות הוראות סעיף זה על תתי ס .10.12

 כהפרה יסודית של הסכם זה.   –לכל דבר ועניין  –תחשב 

 מו הוא עובד המכללהאו מי מטע הספקמשמעות קביעה כי עובד של  .11

לשפות את  הספקאו מי מטעמו הוא עובד המכללה, יהיה על  הספקהיה וייקבע כי עובד של  .11.1

 .המכללה, מיד עם דרישתה על כל ההוצאות שיהיו למכללה בשל קביעה כאמור

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם המכללה תחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה,  .11.2

 למכללה. לספקקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע רשאית המכללה ל

 הספקהצהרות והתחייבות  .12

ברמה איכותית גבוהה מבחינת כח האדם, הציוד, הפיקוח לספק את השירותים  מתחייב    הספק .12.1

לפעול באופן נמרץ ויעיל ולנקוט בכל  הספקמתחייב כן, -כמוה אחרת. והארגון ומכל בחינ

לפגיעה בגוף או ברכוש, למניעת כל נזק כאמור, להקטנת האמצעים שיידרשו, למניעת כל סיכון  

 כל נזק כזה אם אירע ולהושטת כל עזרה שתידרש מטעמו, בקרות נזק כאמור.

בהתאם להוראות הסכם זה על  אחראי למתן השירותים הספקמוצהר ומוסכם בזאת כי 

 נספחיו. 

ודרישותיה של המכללה וכי הינו אופן מלא את כל צרכיה  הבין ב  מצהיר בזאת ומאשר כי  הספק .12.2

בעל רקע מקצועי מתאים וניסיון בנושא מתן השירות מושא הסכם זה, המאפשר לו לבצעו 

 כדבעי.

וכן יש ברשותו כלים, ידע, כח   כי הינו בעל ניסיון כנדרש וכמוצע בהצעתו  הספקכמו כן, מצהיר  

על כל נספחיו, אדם, אמצעים וכישורים למלא אחר דרישות המכללה, כמפורט בהסכם 

 במומחיות ובמיומנות הראויה.
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כן  ידאג לכך שעובדיו, שיועסקו מטעמו בשירותי אבטחה, יעשו מלאכתם נאמנה וכמו הספק

אחר הוראות הקבע המסדירות את יצטיינו ביחסי אנוש ותקשורת עם קהל וימלאו בדייקנות 

 נוהלי עבודתם, בכל אחד מאתרי האבטחה.

סכם, על כל הוראותיו, וקביעותיו בתום לב ובנאמנות תוך מתחייב למלא אחר הה הספק .12.3

 המכללה והאינטרסים שלה.נהלי הקפדה על 

 פיקוח המכללה .13

, לפקח תיוא מטעמו לבקר בכל עת את פעילומתחייב לאפשר לנציג המכללה או מי שב הספק .13.1

 על ביצועי הסכם זה, לרבות פיקוח על השירותים. 

בכל העניינים הקשורים במתן או מי מטעמו,    ,המכללהקב"ט  מתחייב להישמע להוראות    הספק .13.2

 השירותים נשוא הסכם זה.

 נזיקין וביטוח .14

מכללה ו/או , לו, לעובדיוהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמי ספקה .14.1

ו/או  וו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על יד מי מטעמה

בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה  מכללהפצה את הי ספק.  הומי מטעמ

בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה   העמד  מכללה, לרבות כל ההוצאות שהמכללהראשונה של ה

 לילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.כזו, אזרחית ו/או פ

לערוך ולקיים  ספקעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב ה ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .14.2

אצל  המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, (2)'נספח חבביטוחים המפורטים העל חשבונו את 

ת המכללה כמבוטח בביטוחים , ומתחייב להוסיף אחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין

 אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

אישור על  המכללהלהמציא לידי  ספקלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב ה .14.3

להסכם זה, כשהוא חתום על ידי  (2)נספח ח'לעריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם 

  .ומבטחי

עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת   כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורב .14.4

 לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. ספק, מתחייב ההמכללה

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל  ספקהיה ולדעת ה .14.5

יכלול סעיף בדבר לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור  ספקמתחייב ה

ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המכללה  ויתור על זכות תחלוף כלפי  

ן ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף יו/או הפועלים מטעמה לעני המכללהאת  סותהמבוטח לכ

 אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

וכי  המכללהו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי יכלל ספקביטוחי ה .14.6

. כמו כן יכלל בביטוחים המכללההמבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי 

לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה   ספקתנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי ה

 יום מראש. 30, לההמכל כתובה על כך בדואר רשום לידי
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או מי מטעמה /והמכללה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד    ומצהיר, כי לא תהיה ל  ספקה .14.7

א זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית ובגין נזק שה

ות מאחריהמכללה א פוטר בזאת את ועל פי הסכם זה, וה והנקובה בפוליסות הנערכות על יד

 לכל נזק כאמור לעיל.

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי  ספקה .14.8

 הביטוח.

עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי  ספקעביר ההמכללה ילבקשת  .14.9

נוי ם לשילגרו ספקהתאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב ה

 הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת ספקמוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי ה .14.10

ו/או להוות אישור בדבר   המכללהכדי להטיל אחריות כלשהי על    ספקהעתקי הפוליסות על ידי ה

 ההסכם ו/או על פי כל דין.ל פי ע ומאחריות ספקהתאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את ה

הינם תנאים  המכללהמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי  .14.11

יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד 

 .יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם

, וקבלני המשנה ו, עובדיוידיעת מנהליבאו למתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יו ספקה .14.12

ערוך עם קבלנים וקבלני משנה ילדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות ש ספקכן מתחייב ה .ושל

 BACK TO BACKלעיל     האחריותבקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח ודרישות  

בודות לפי תחילת העלפני מכללה להמציא ל מתחייב ספקלכל הדרישות על פי הסכם זה. ה

 הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

 

 תקופת ההסכם .15

אשר מועד תחילתם הינו מיום התחלת הפעילות אשר יופיע בגוף שנים  3הסכם זה נחתם ל  .15.1

 .03SC/20במכרז הודעת הזכייה 

, או לתקופה של שנה, שנים נוספות 2 למכללה בלבד האופציה להאריך את תקופת ההסכם עד .15.2

 בכל פעם. חלקה,

יום חובות כמפורט בתצהיר בדבר קאו הליכים משפטיים  הרשעות או קנסות    לספקבמידה והיו   .15.3

 לא תמומש האופציה להארכת ההתקשרות. –בנוגע לזכויות עובדים 

המכללה תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם  .15.4

, או במקרה של הספקימים מראש. במקרה של הפרה חמורה של ההסכם מצד    30של  בהתראה  

תהיה המכללה, באישור  –ו או נושאי המשרה שבו ביצוע פשע על ידה או על ידי אחד ממנהלי

 המנכ"ל, רשאית לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

 הספקפצות את בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המכללה, לא תהיה על המכללה חובה ל .15.5

או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם זה עבור התקופה שעד 

 לביטול ההסכם.  
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אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המכללה, והמכללה   הספקובהר כי  מ .15.6

 בהתאם לשיקול דעתה בלבד. –כבכל עניין אחר  –תהיה רשאית לפעול בעניין זה 

מחויב להעביר למכללה את כל החומר   הספקמקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא,  בכל   .15.7

אינו רשאי לעכב אצלו   הספקללא שום פגיעה. מובהר כי  שברשותו והשייך למכללה ללא דיחוי ו

 חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.  

 התמורה .16

על פי הסכם זה ברמה גבוהה כנדרש,   ותחייבויותיבתמורה למתן שירותי האבטחה ולביצוע כל ה .16.1

ק למכללה בהצעת המחיר הסופית של הספתמורה כספית כמפורט  לספקתשלם המכללה 

  .03SC/20במכרז 

למכללה חשבון )להלן: "דרישת תשלום"(,  הספקאחת לחודש במהלך תקופת ההסכם יעביר  .16.2

רוט מספר שעות מתן השירותים על הספקת השירותים על ידו לרבות פימפורט מלווה בדו"ח 

על ידו. מוסכם כי לצורך תשלום התמורה, יובאו בחשבון אך ורק שירותים/שעות שניתנו 

 התאם להוראות הסכם זה על נספחיו.ב

הרשות בידי המכללה לאשר את דרישת התשלום ואת הדו"ח במלואן או בחלקן. לא אישרה  .16.3

ליישוב מחלוקות, כמפורט להלן בהסכם המכללה את דרישת התשלום במלואה, יחול המנגנון 

 זה.

ואישורה את כם בזאת כי בדיקת המכללה סוומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מ בנוסף .16.4

 החשבונית, יהיו מותנים בהגשת כל החשבוניות בהתייחס לכל נקודות השמירה.

קב"ט תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המכללה ואושר ע"י  .16.5

)שוטף + שישים וחמישה( יום מיום   65, ייעשה בתנאי תשלום של שוטף+או מי מטעמו  לההמכל

 לא יוציא חשבונית לפני תום החודש המחויב. ספקהקבלת החשבונית ואישורה. 

מתחייב להחזיר   הספקמהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.  .16.6

 כללה.מייד למכללה כל סכום עודף שקיבל מהמ

מבלי לגורע מהוראות הסכם זה, המכללה תהא רשאית לנכות מן התמורה, סכומי כסף  .16.7

קב"ט המתבססים על שעות מתן שירותים בהן היה הביצוע כושל ולקוי ו/או לא מאושרות ע"י 

 המכללה כנדרש בהסכם זה.

לק לא תהיינה כל דרישות וטענות למכללה בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או ח לספק .16.8

 ה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.ממנ

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המכללה לא תהא אחראית לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם  .16.9

 עקב מתן השירותים. לספק

לו  מהתשלומים המגיעים הספקהמכללה שומרת לעצמה את הזכות לנכות קנסות שהוטלו על  .16.10

 . עבודתוין בג

 תמורה סופית ומוחלטת .17

עבור אספקת  לספקמובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם 

השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המכללה לא 
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למתן השירותים, לא עקיף  במהלך תקופת ההסכם ולא אחריה עבור מתן שירותים או בקשר ישיר או

 ות בתשלום השמורות להחלטת המכללה.ולא לאדם אחר, למעט אופצי לספק

 הפרת הסכם .18

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מוסכם בין הצדדים כי כל אחד מן הליקויים  .18.1

המפורטים להלן מהווה הפרת הסכם, שבגינה רשאית המכללה לנכות את מלוא התמורה שיש 

  שירות או המשמרת:בגין ה לספקלשלם 

הוצב עובד ללא מדים מלאים ו/או מרושל בהופעתו, לרבות גילוח, צחצוח נעליים  .18.1.1

 וכיו"ב.

 נאי הכשירות המפורטים בהסכם זה.ה על תהוצב עובד שאינו עונ .18.1.2

 . הוצב עובד בלא המסמכים או האישורים הנדרשים או שהיו אלה לא תקפים .18.1.3

הפקיר העובד את משמרתו ו/או לא דאג לנעילת שערים בזמן, או לא ביצע את המוטל  .18.1.4

 רת.עליו בעת המשמ

אם ימצא שעמדת שמירה/אבטחה אינה מאוישת, ינוכה תשלום בגובה התמורה  .18.1.5

 המגעת בעבור שבוע שמירה/אבטחה חליפית.

 המאבטח התנהג שלא בהתאם להוראות החוק או להוראות המקצועיות. .18.1.6

 איחר מאבטח להגיע לעמדת השמירה. .18.1.7

 אי דיווח על אירוע חריג. .18.1.8

 "י כל דין.ועלאי תשלום שכר לאיש האבטחה כפי שנקבע  .18.1.9

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה על נספחיו ומכל סעד או זכות המוקנים למכללה על פי  .18.2

כל דין או הסכם, ובכלל זה מזכותה של המכללה, לנכות את מלוא התמורה בגין השירות כאמור 

 10,000 של עדיפצה את המכללה בסכום כספי  הספקלעיל, מוסכם בין הצדדים להסכם זה כי 

לעיל, אשר יקוזזו מהתשלום השוטף המגיע  18.1לכל הפרה מהסעיפים המפורטים בסעיף  ₪

אחת מן ההפרות שצוינו  בגין הפרת כל , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה,לספק

מראש. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של  דלעיל זאת כפיצוי מוסכם ומוערך 18.1בס"ק 

 העולה על הסכום האמור. עורהמכללה לתבוע את נזקיה, בשי

דלעיל, רשאית המכללה לדרוש   18.1בכל אחד מן המקרים שבהם נתגלו ליקויים, כמצוין בס"ק   .18.3

להחליף את העובד בעובד אחר, על פי שיקול דעתה ובכלל זה גל בעובד של נותן  הספקמ

 שירותים אחר.

 קיזוז .19

פי -על לספקעליה לשלם ה שמסכים ומצהיר בזאת כי המכללה תהא רשאית לקזז מהתמור הספק

-פי הסכם זה או על-על הספקכל סכום המגיע למכללה מ –הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר 

 פי כל הסכם אחר.
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 ערבות בנקאית  .20

פי, ההצעה והוראות -על הספקלהבטחת זכויות המכללה לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות  .20.1

שבונו ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת על ח  הספקהסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא  

 . ₪ 50,000המכללה, בסכום של 

ידי הלשכה -הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מדי חודש בחודשו על .20.2

 המרכזית לסטטיסטיקה.

 ימים לאחר תום תקופת ההסכם. 90חות הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפ .20.3

המהווה נספח להסכם. עלויות והמצורף למכרז  (1)'חנספח נוסח הערבות יהיה כמפורט ב .20.4

 בלבד.   הספקהערבות יחולו על 

יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופה של שנה או יותר בכל פעם,  הספק .20.5

 יעשה לפחות חודש לפני תום התקופה.בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות ת

יה המכללה רשאית לחלט את הערבות ללא כל התראה את תוקף הערבות תה  הספקלא האריך   .20.6

 מילא אחר יתר כל חיוביו. הספקמוקדמת, גם אם 

ולא  הספקהמכללה תהיה רשאית לחלט את הערבות אם היא תהיה זכאית לתשלום כלשהו מ .20.7

 בתוך שלושה חודשים. לספקגיעים ניתן לקזז תשלום זה מהתשלומים המ

ה רשאית לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המכללה תהי .20.8

או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, הוראות וההצעה או לא תיקן מעוות  הספקהמכללה הפר 

 עפ"י דרישת המכללה.

 .לספקהערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המכללה לבנק שעליה תינתן הודעה בכתב גם  .20.9

לדאוג על חשבונו  הספקו הופסק, יהיה על  חילטה המכללה את הערבות, והסכם זה לא בוטל א .20.10

 דומה.לערבות חדשה בסכום 

 הפסקת מתן שירותים, ביטול ההסכם .21

מתחייב בזה לספק למכללה שרותי אבטחה. המכללה תהיה רשאית להפסיק קבלת  הספק .21.1

 או לקצר את תקופת ההסכם. הספקשרותי אבטחה מ

צמצום או הפסקת שירותי אבטחה עקב    לספקהמכללה לא תהיה חייבת בשום תשלום או פיצוי   .21.2

 ר בסעיף זה.או קיצור תקופת ההתקשרות כאמו

מתחייב לספק למכללה שרותי אבטחה גם עבור מבנים נוספים שיתווספו בתקופת  הספק .21.3

 ההסכם )להלן: "שירותי אבטחה נוספים"( בהתאם לדרישת המכללה.

עים בהסכם זה לשרותי תשלומים בשיעורים הקבו לספקעבור שירותי אבטחה נוספים ישולמו  .21.4

אבטחה יחולו גם על כל שרותי האבטחה  אבטחה וכל הוראות הסכם זה ביחס לשרותי

 הנוספים.

על אף האמור לעיל אין חובה על המכללה למסור את שרותי האבטחה הנוספים במקרה שיהיו  .21.5

 זכות לקבל שירותים אלה. לספקואין  לספקכאלה דווקא 

', צווי ביות עובדים לפי חוקי העבודה המפורטים בנספח בעניין זכו הספקאי קיום חובות  .21.6

לענף השמירה והאבטחה והסכם ההתקשרות,  םה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטייההרחב

 יהוו הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
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 ולאלתר. יבמקרה של הפרה יסודית זכאית המכללה לבטל את הסכם ההתקשרות באופן מייד .21.7

 שמירת סודיות .22

, או עובדיו הספקאו מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו ליד    כל ידיעה

 בקשר להסכם זה, לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור המכללה מראש ובכתב. עקב או

מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על התחייבות שלא   הספק

ללא אישור המכללה מראש ובכתב. הפרת סעיף זה תחשב להפרה יסודית של  לעשות שימוש במידע

 ההסכם.

 כתובות והודעות  .23

 והמכללה הינן כמפורט בראש ההסכם. הספקכתובת  .23.1

שעות  72והגיעה לתעודתה  לספקתיחשב כאילו נמסרה  כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, .23.2

 לאחר מועד המשלוח, ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

י להודיע למכללה, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג רשא הספק .23.3

 המכללה.

 ביקורת .24

עת, בין , יהיו רשאים לקיים בכל לכך על ידו האו מי שמונ המכללהסמנכ"ל הכספים של  .24.1

בכל הקשור במתן השירות, או  הספקבתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל 

 שוא הסכם זה.בתמורה הכספית נ

, לרבות אלה הספקביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של   .24.2

כחות לתשלום השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הו

 שכר כנדרש.

ו מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע א הספק

 הספקמסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנו בידו. 

לרשומות או הגנת פרטיות בנוגע למידע או  ןמוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיו

מתחייב לקיים את האמור לעיל בכל הקשור למידע הקשור  הספק שיידרשו על ידי המכללה.

 ומצוי בידי צד שלישי.לביצוע ההסכם 

 ישוב חילוקי דעות .25

אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את הסכסוך 

 של מגשר, שזהותו תקבע בהסכמת שני הצדדים.בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו 

ישיבת היוועדות עם המגשר בתוך   היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במו"מ ישיר, רשאי כל צד לזמן

שלושים ימים; המגשר יבחן עם הצדדים, בישיבה משותפת או בישיבה נפרדת, את האפשרות ליישב 

 את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.



 
 

 40מתוך  37עמוד 
 

הסתיים בתוך שלושה חודשים מיום הפניה הראשונה  אלים לפנות לגישור, והגישור ו הצדדלא הסכימ

בענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור למגשר, רשאי כל צד להגיש תו

 לתקופה נוספת שקבעו.

זמני,  אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה, לרבות בקשה לסעד

 כדי למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי.

 שיפוטה מיקום .26

בתי המשפט המוסמכים י בכל הקשור להסכם זה יהיה הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעד

 .בצפת ובנצרת להן תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית

 מיצוי זכויות .27

מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מוצהר ומוסכם בים הצדדים כי תנאי הסכם זה 

 מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

 

 

 

 צדדים על החתוםולראייה באו ה

 

 

 

________________________    _________________________ 

 הספק                          צפת  –המכללה האקדמית      
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 כתב ערבות ביצוע  -(  1) 'נספח ח

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11רח' ירושלים 

 

 הנדון: ערבות מס' _____________________

עבור שירותי שמירה ואבטחה לאספקת  03SC/20________)הזוכה במכרז פומבי מס' לבקשת _____

 חמישים₪ )במילים:  50,000עד לסך מכללה האקדמית צפת(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום ב

אשר תדרשו מאת:__________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם מכרז אלף ש"ח( שיוצמד למדד, 

 מכללה האקדמית צפת.שירותי שמירה ואבטחה בלאספקת  03SC/20מס' 

" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י הלשכה לצרכי ערבות זו המונח "מדד

 המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי 

ת הצעת המציע, רבות זו )להלן: "מדד התשלום"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשע

שפורסם ביום _________, )להלן: "המדד היסודי"( אזי  _____שנת                דהיינו המדד של חודש

סודי )להלן: יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הי

 "סכום הערבות המוגדל"(.

 ה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות.למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שוו

ימים מתאריך דרישתכם  14אנו נשלם לכם מפעם לפעם, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, תוך 

שתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרי

כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

 מאת החייב.

 חודש מיום הוצאתה ועד בכלל. 37 ערבות זו תישאר בתוקפה ל 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

הפנות לסניף הבנק מס' _______ של בנק ____________ שכתובתו:  דרישה על פי ערבות זו יש ל

.__________________________ 

 

 תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף הערבות. –* דרישה כאמור בערבות זו 
 

 

____________________ __________________ ____________________ 

 חתימות וחותמת הבנק                    שמות החותמים                                               תאריך         
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 אישור על קיום ביטוחים  -(  2) נספח ח'
 

 לכבוד
 המכללה האקדמית בצפת ו/או מכללת צפת

 "המכללה"( ו/או שותפויות ו/או מי מטעמם )להלן: 
 , צפת11רח' ירושלים 

 
 א.ג.נ.,

 
  )להלן: "הספק"( _מבוטחנו: ___________________________  הנדון: 

 בקשר להסכם מיום _______________ קיום ביטוחים אישור
  

, לרבות הספקהננו מאשרים בזאת כי לבקשת הקבלן ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות 
 -כמוגדר בהסכם:

 
 ביטוח אחריות מקצועית  .א

הספק על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם של  לכיסוי אחריותו
ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר 

ודות ו/או הפרויקט נשוא ההסכם. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר אובדן שימוש או העב  עם ביצוע
 עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, פגיעה בזכויות יוצרים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. 

 
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה החל 

( והוא כולל הרטרואקטיבי"  כם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריךההסבטרם נחתם  
 חודשים. 12תקופת גילוי מורחבת של 

 
, בכפוף לסעיף אחריות בגין אבדן או נזק שנגרם מרשלנות הספק  המכללהות את  שפהביטוח מורחב ל

. ואולם, מובהר כי וטחצולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המב
 כלפי הספק. המכללההפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של 

 
 ₪  לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. 4,000,000: גבולות האחריות

 
 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום _____________.

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

י כל דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של לכיסוי אחריותו של הספק על פ
כל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, 

 בגבולות אחריות כנקוב להלן. 
 

ה, פריקה התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמ הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,
וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום, 
זיהום תאונתי פתאומי, נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו שלא 

ין וכלפי עות, שביתות, חבות המבוטח בגבמישרין בעת קרות מקרה הביטוח, נשיאת נשק ברישיון, פר
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

 
, בכפוף לסעיף אחריות בגין אבדן או נזק שנגרם מרשלנות הספק  המכללהות את  שפהביטוח מורחב ל

 ח.צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוט
 

 לה ייחשב כרכוש צד שלישי.מובהר בזאת כי רכוש המכל
 

 ₪  לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 4,000,000 גבולות האחריות:
 

 .2016הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" 
 

 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום _____________.
 

 ביטוח חבות מעבידים .ג
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 כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  לכיסוי חבות הספק על פי כל דין כלפי
 

הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, העסקת נוער, שעות 
 עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. 

 
פרויקט, היה ותיחשב למעסיקה של מי הביטוח מורחב לכלול את המכללה כמבוטח נוסף לצורך ה

 עובדי הספק.מ
 

 $ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. 5,000,000.-$ לתובע,  1,500,000גבולות האחריות: 
 

 .2016הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" 
 

 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום ______________.

 –כללי לכל הפוליסות 
 

ום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הספק הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשל .1
 .המכללהבלבד, ולא על 

הננו מאשרים כי לא תפגענה זכויות המכללה מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור בהגשת  .2
 תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,

רה, ו/או עבו  המכללההננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   .3
 .המכללהואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

הביטוחים כאמור כוללים תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או תביעת שיבוב  .4
בדיה ומנהליה, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת כלפי המכללה עו

 זק מתוך כוונת זדון.אדם שגרם לנ
סייג רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות ובכפוף לזכויות  .5

 המבטח עפ"י דין.
לא ייעשה אלא במשלוח הודעה  הננו מתחייבים כי ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, .6

 , בדואר רשום. למכללהיום  30מראש של 
 

 ייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמור לעיל. בכפוף לתנאים ולהסת
 
 
 

______________ ______________ ______________ ______________ 
 פקיד החותם( )ת  )שם החותם( )חתימת המבטח( )חותמת המבטח(

 
 

 סיכונים יועץ לביטוח ולניהול -לבירורים בעניין נספח זה יש לפנות לראובן קוניאק
 rkoniak@be-sure.co.il,  דוא"ל : 03-6411191טלפון: 

 
 


