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 מבוא .1

מזמינה בזאת מציעים אשר עומדים בתנאי  "(  המכללההמכללה האקדמית צפת  )להלן: " 1.1

יעניקו   אשר  הספקים  במאגר  להיכלל  הצעות  להציע  זה,  מכרז  בהמשך  המפורטים 

חד   רועיםיא  /  טיוליםו, נופש  פעילויות גיבוש שירותי הפקה, ארגון וניהול של  למכללה  

  ."(השירותים להלן: ") לעובדי המכללה ו/או אורחיה יומיים

הכל  1.2 ונופש,  גיבוש  פעילויות  והפקת  לארגון  מורשים  ספקים  יכלול  הספקים  מאגר 

   כמפורט במסמכי מכרז זה.

במקרה של צורך במתן השירותים, תפנה המכללה בבקשה לקבלת הצעת מחיר )להלן:   1.3

"( למספר ספקים הכלולים ברשימת הספקים ותבחר את הספק הזוכה לאירוע  בל"מ"

 הנדרש. תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה הינם כמפורט במסמכי מכרז זה.  

במהלך השנים  ,לעיל 1.1ק כאמור בס" לפעילויות , המכללה  מטה הוצאות מובא לידיעה  1.4

2020-2018: 

2018 :,000299  ₪ 

2019 :283,000  ₪ 

2020 :286,000 ₪. 

 ואם בכלל.מים אלו  אין בו בכדי לחייב את המכללה להזמין שירותים בסכוהאמור מעלה  

קבלת   1.5 לצורך  חלקם,  או  כולם  למציעים,  לפנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המכללה 

 להצעתם.   הבהרות

של מציע אשר לא יצרף להצעתו את הצעתו  לה שומרת לעצמה את הזכות לפסול  המכל 1.6

 לאים וחתומים כנדרש.המסמכים הנלווים כשהם ממו כל

 

 תקופת ההתקשרות   .2

של   קצובה  לתקופה  הינו  השירותים  מתן  בגין  הספק  עם  ההתקשרות  הסכם  של    12תוקפו 

 ימי עסקים לאחר יום הודעת הזכייה.  7חודשים. אשר יתחילו  

למכללה בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בעד  

בנות    4 נוספות  ובהסכם    12תקופות  זה  במכרז  המפורטים  לתנאים  בהתאם  אחת,  כל  חודש 

 הנלווה לו.  
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 "תנאי סף" –ם מוקדמים להשתתפות במכרז תנאי .3

שלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד  תנאי הסף הרשומים להלן הם מצטברים ויש לראותם כמ

בכל תנאי הסף, המפורטים להלן, תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. רשאי להשתתף  

 במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאי הסף הבאים: 

 המציע הוא שותפות או תאגיד רשום בישראל כדין )להלן: "תאגיד"(. 3.1

 זה על המציע לצרף תעודת התאגדות עדכנית. להוכחת עמידתו בתנאי סף 

גופים  3.2 עסקאות  חוק  עפ"י  הנדרשים  והתצהירים  כל האישורים  בעל  להיות  על המציע 

 ומנהל ספריו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.  1976  -ציבוריים, התשל"ו

 . להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנ"ל

  5לפחות    ראשי,  כקבלן המציע    ביצעועד למועד הגשת המענה למכרז,    1/1/18מתאריך   3.3

מ)חמישה(   אחד  כל  במסגרת  אשר  השירותים נופשים  את  המציע  סיפק  הנופשים 

 : במצטברמפורטים להלן ה

ב    התאכסנה  אשר  אחד,  במחזור  ,ה מאורגנתלקבוצ  נופשהפקת וביצוע פעילות   3.3.1

 .  לפחותלילות(  2)ימים  3, למשך חדרים 100

 תכנון האירוע   3.3.2

 המשתתפים  של מוקדםה  רישוםאחריות על מערך ה 3.3.3

פעילויות מאורגנות    מול  הנופש  לוניה  3.3.4 לצורך  נוספים  ומול ספקים  בית המלון 

 . אטרקציות וכד'ארוחות, סיורים, לרבות:  לנופשים מחוץ לבית המלון

)אישור עירייה, מכבי אש, מד"א וכו'( וביצוע  השגת אישורים נדרשים על פי דין  3.3.5

 כל הפעולות הנדרשות לשם כך.

את שם הלקוח המפורטות מעלה,  ת נופש  יועל המציע לפרט בטופס ההצעה, עבור פעילו

הקשר איש  ופרטי  הפעילות  הופקה  מספר לקוחות(  5)עד    שעבורו  הפעילות;  מועד   ;

 רוע.יהמשתתפים; מהות הפעילות; תפקיד המציע בהפקת הא

מפעילותו   3.4 הנובע  לפחות,  ש"ח,  מיליון  של  מע"מ  לפני  שנתי  כספי  מחזור  בעל  המציע 

 .  2019,  2018בכל אחת מהשנים נופשים בארץ בתחום 

 למסמכי המכרז. 2'אנספח  -תצהיר על היקף פעילות מאושר ע"י רו"ח  המציע יצרף 

 .רגל פשיטת או/ו פירוק בהליכי נמצא אינו  המציע 3.5

 התנאים מעלה הינם תנאי סף הכרחיים לעצם הגשת ההצעה. 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  

אישור או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת המסמכים הנ"ל למכללה תוך  

ור או כל נייר אחר יהיו בעלי תוקף למועד  שכל מסמך, איש   דפרק זמן שיקבע על ידי המכללה ובלב

 האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות. 
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 תהליך הגשת ההצעה  .4

 על המציע להגיש את הצעתו תוך מילוי כל הסעיפים המפורטים במכרז זה.  4.1

טופס הגשת ההצעה כשהוא חתום כמפורט להלן  וחתימה על יתר מסמכי המכרז וכל  4.2

המציע לכל התנאים, ההתניות וההוראות המופיעים במסמכי  נספחיו, יהוו הסכמה מצד  

המכרז ונספחיו והכוללים, בין היתר, את נוסח הסכם ההתקשרות עם המכללה על כל 

 תנאיו כמפורט בנספחים למכרז זה.

 טבלת מועדים מרכזת:   4.3

 עד השעה  תאריך  פעילות

 13:00 8/6/21 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 13:00 10/6/21 לשאלות הבהרה מועד מענה המכללה 

 13:00 24/6/21 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים  

 

המוזכרים  4.4 המועדים  לבין  שלעיל  בטבלה  המצוינים  המועדים  בין  סתירה  של  במקרה 

 במסמכי המכרז, יגברו המועדים המצוינים בטבלה. 

המציע יגיש את הצעתו, כשהיא כוללת את כל מסמכי המכרז ונספחיהם, כשהיא שלמה,  4.5

ממולאת כראוי וחתומה בחותמת וחתימה בכל המקומות הדורשים חתימה. כל עמוד 

בהצעת המציע יהיה חתום בראשי תיבות של שם החותם. כל חומר המכרז לרבות הצעת 

 " בלבד.04TA/21ירשם "מכרז מס' המציע יוגשו במעטפה אחת סגורה וחתומה עליה י

את מעטפת המכרז יש להכניס לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הנהלת המכללה  4.6

צפת, עד למועד האחרון שנקבע     11לשכת המנכ"ל, ברחוב ירושלים    –האקדמית צפת  

להגשת ההצעות. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים הנ"ל עד למועד האחרון שנקבע 

 תידון ע"י ועדת המכרזים של המכללה. אין לשלוח הצעות בדואר.   לא   - להגשת ההצעות  

המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת   4.7

 ההצעות. במקרה זה יאריך המציע, בהתאמה, את תוקף הצעתו. 
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 פניות והבהרות לגבי המכרז  .5

במענה לשאלות שיועברו באמצעות  הסברים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל   5.1

לעיל, לידי הגב' צפי ארבל   2  דואר אלקטרוני בלבד, שיישלח עד למועד המוגדר בסעיף

, מובהר בזאת כי חל איסור    safia@zefat.ac.ilבלבד באמצעות כתובת דוא"ל הבאה:  

 מוחלט לפנות לגורם אחר כלשהו במכללה.  

 כל פניה תכלול את שם המציע ושם הפונה מטעמו.  5.2

בקובץ   5.3 יוגשו  למכרז  המציע  הרלוונטי   Wordשאלות  והסעיף  העמוד  ציון  עם  בלבד 

 .במכרז

המכללה תשיב לשאלות ההבהרה, באמצעות פרסום באתר האינטרנט, עד למועד בס"ק  5.4

ת  4.3 שאלות,  לגבי  האינטרנט  באתר  להתעדכן  בלבד,  המציע  באחריות  שובות, לעיל. 

הבהרות והודעות שינוי שיפורסמו באתר האינטרנט )ככל שיהיו(. מובהר בזאת כי קבצי  

לא   ובאם  ידו  על  צורפו  באם  נפרד מתנאי המכרז,  בלתי  חלק  יהוו  ותשובות  השאלות 

 צורפו על ידו למענה למכרז. 

דוחה את המועד האחרון   5.5 ומתן או אי מתן תשובות איננה  כי העברת שאלות  מובהר, 

 ת הצעות. להגש

חלק  5.6 על  לענות  רשאית  והיא  אליה  שיופנו  שאלות  על  לענות  מתחייבת  אינה  המכללה 

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות מסוימות. 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י המכללה בקשר  5.7

יפורסמו באתר האינטרנט    עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז,

 קבלת המידע.  -ולמציע לא תהא כל טענה כלפי המכללה בעניין אי

אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק  5.8

כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, על המציע להודיע על כך 

 מים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.  י 5 - למכללה בכתב, לא יאוחר מ

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים והבהרות מטעמה במסמכי המכרז  5.9

גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות 

 המציעים הפוטנציאלים.  

אלא אם פורסמה   למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של המכללה, 5.10

 באתר האינטרנט. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה  5.11

ע"י המציעים )כולם או חלקם( או ניתנה הבהרה ע"י המכללה, פרשנות ועדת המכרזים 

טענות  מלהעלות  מנועים  יהיו  והמציעים  המחייבת,  כפרשנות  ועניין  דבר  לכל  תחשב 

 ר אי בהירות, סתירה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז. כלשהן בדב

  

mailto:safia@zefat.ac.il
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 הזוכה/ים בחינת ההצעות, שיטת הערכה ואופן קבלת החלטה לגבי  .6

 הצעה כלשהיא כהצעה הזוכה.המכללה אינה חייבת לקבוע   6.1

חיבור תהליך בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה תהיינה בדרך של  

 המפורטים מטה.  הרכיבים  

 נקודות   02 – ניסיון נוסף  (1)

, במהלך  לעיל 3.3הפעילויות המוגדרות בס"ק  כל פעילות נופש נוספת, מעבר לחמש

נקודות    5זה, תזכה את המציע ב  ועד למועד הגשת המענה למכרז    1.1.18התקופה  

 נקודות.   20עד למקסימום של  

 .לילות ברצף 2 -לכל הפחות  חדרים ו  100בסעיף זה יכללו פעילויות מעל 

 נקודות  04 –שביעות רצון לקוחות  (2)

המכללה   נציג מטעם המכללה יפנה למספר לקוחות של המציע, אשר ייבחרו על ידי

מבין הלקוחות שפורטו ע"י המציע. למכללה שמורה הזכות המלאה לפנות ללקוחות  

 עליהם ידוע למכללה כי המציע עבד עמם ואשר לא נרשמו כממליצים ע"י המציע.  

. ממוצע כלל התשובות  5ל    1לנשאלים תוצגנה שאלות זהות. לכל שאלה ניקוד בין  

 נקודות.   40ינורמל לפי ציון מקסימלי של 

, חוות  השנים האחרונות  5מציע עבד עם המכללה במהלך  מובהר בזאת כי במידה וה

 ה ישימה לסעיף זה. ייה דעתה של המכללה בלבד ת 

 נקודות  40 – דת מכרזיםועהתרשמות   (3)

נכתבו בנספח  ואשר    אירועים אותם ביצע המציעכניות הות ועדת מכרזים תבחן את  

 . 5עד   1ה תקבע בציון עדהוהתרשמות  .4ג' סעיף  

צע לממליצים אותם רשם המציע בנספח  רוע אשר בוי נדרש לצרף תכנית של כל א

 .4ג' סעיף 

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות יועץ אחד מטעמה ו/או צוות מטעמה לצורך בדיקת  6.2

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

וכן לבקש כל מידע ביחס למציע. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה באם תהא 

 ועץ או הצוות מטעמה. סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם  הי

 בעסק  בשליטה המחזיקה אישה בדבר הצהרה .7

, עסק הנמצא בשליטת אישה 1992בתקנות חובת המכרזים תשנ"ב  (ב)2בהתאם לתקנה  7.1

יצרף להצעתו תצהיר המחזיקה (ב)2ואשר מעוניין ליהנות מהעדפה הקבועה בתקנה    ,

 בעסק חתום ע"י רואה חשבון.

רק במקרה וההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר זהות, תבחר ההצעה הנמצאת  7.2

 .7.1כמפורט בס"ק  בבעלות אישה מותנה בקיום התצהיר
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 זכות עיון .8

)ו'( לתקנות חובת המכרזים התקשרויות של מוסד להשכלה   38בהתאם לקבוע בתקנה   8.1

בתוך  2010-גבוהה, תש"ע הזוכה  בהצעה  לעיין  הזכות  בידי המציעים  נתונה  ימים   30, 

 ממועד מסירת הודעת הזכייה/אי זכייה. 

ד מקצועי והמציע ער לכך, כי  הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סו  8.2

אם ייקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל או מי מהמשתתפים במכרז שידרוש 

לסוד   או  מסחרי  לסוד  טענה  בשל  הצעתו  של  בחלקים  עיון  למנוע  המציע  רצה  זאת. 

מובהר  זו.  לטענתו  נימוקים  מתן  תוך  כאמור,  החלקים  את  נפרד  בדף  יציין  מקצועי, 

חלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה בשל סוד מסחרי  בזאת, כי הה 

הבהרה   המכרזים.  ועדת  של  דעתה  לשיקול  נתונה  מקצועי,  סוד  סוד    –או  אינו  מחיר 

 מסחרי או מקצועי במכרז זה.

העיון בהחלטותיה של ועדת המכרזים, לרבות הצעת הזוכה, יהיה כרוך בתשלום ע"ס  8.3

 אג'. אין המכללה גובה מע"מ.   70ות בכך. צילום כל עמוד: ₪ בגין ההוצאות הכרוכ  500

 פרשנות .9

נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן   9.1 הכותרות במסמכי המכרז 

 שהוא. 

הסכם  9.2 ובין  למכרז  הנספחים  אחד  או  זה  מסמך  הוראות  בין  סתירה  של  במקרה 

 פורש אחרת. ההתקשרות תגבר הוראת הסכם ההתקשרות, אלא אם כן נאמר במ 

 אופן מילוי ההצעה  .10

 על המציע להגיש את הצעתו ולצרף את כל הנספחים והמסמכים הנדרשים.  10.1

המציע יחתום בחותמת המציע וחתימת בעלי זכות החתימה בתאגיד, על כל דף ממסמכי   10.2

 המכרז.

המציע ימלא את המסמכים אך ורק במקומות הנדרשים למילוי ע"י המציע. אין לשנות  10.3

ז, לרבות על ידי הוספה או מחיקה, אלא ככל שהדבר נדרש או הותר את מסמכי המכר

 במפורש במסמכי המכרז. 

תיקון של פרטים שמולאו על ידי המציע, בשגגה, יעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט  10.4

השגוי, ורישום הפרט הנכון בצדו. ליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי  

 מחיקות או תיקונים באמצעות נוזל מחיקה )"טיפקס"(. החתימה. אין לבצע 

 התקשרות הסכםחתימת  .11

11.1 " )להלן:  הצעתו  קבלת  על  למציע  המכללה  "הזוכההודיעה  ו/או  ישלימו  הספק"   ,)"

המכללה והזוכה את תהליך החתימה על הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז, 

ים הנדרשים מן הזוכה תוך השלמת הפרטים החסרים, לרבות על כל המסמכים והנספח 

ימים מעת שתימסר לזוכה הודעה בכתב על קבלת   15במסגרת ההתקשרות וזאת תוך  

 הצעתו. 



 

 22מתוך  8עמוד 
 

במקרה בו הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות ויתר המסמכים והנספחים כאמור  11.2

לעיל ובמועד הקבוע לעיל, תהא המכללה רשאית לבטל לאלתר את קבלת הצעתו ולפנות  

מבלי שתהא לו זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בעניין והוא  לכל מציע אחר וזאת  

מוותר בזאת על כל זכות ערעור ו/או התנגדות כאמור, זאת בנוסף לזכותה של המכללה  

 . לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא

כל התנאים בהסכם ההתקשרות יהיו כפופים לחוק , לדין ולכל האישורים אשר נדרשים  11.3

 פיהם במועד חתימת ההסכם. ו/או יידרשו על  

 הוצאות המכרז  .12

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה  

 על המציע. 

 ביטול המכרז    .13

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

לא חייבת, לפרסם מכרז חדש לאחר   דעתה הבלעדי, ובנוסף תהיה המכללה רשאית, אך

 ביטול המכרז. 

ו 13.2 תהמכללה  במידה  המכרז,  את  לבטל  המכללה. החליטה  באתר  הודעה  לכך  ע   פרסם 

כל תביעה ו/או  למי מהם  לא תהא  המציעים מצהירים בזאת כי עצם השתתפותם במכרז,  

 דרישה ו/או טענה כלפי המכללה או מי מטעמה. 

 הצעה תכסיסנית:  .14

הצעה תכסיסנית או הצעה שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא  

 תיפסל.   –הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור שניתן להסבירו 

 הצעה מסויגת או מותנית:  .15

הצעתו   15.1 את  לסייג  המציע  על  מוחלט  איסור  רשאית חל  המכרזים  ועדת  להתנותה.  או 

 או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.  לפסול הצעה מסויגת או מותנית,

את  15.2 להעלות  רשאי  להסתייגות,  או  להתניה  ראויות  המכרז  דרישות  כי  הסבור  מציע 

השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, המכללה תשקול את פנייתו ותשיבו, 

 לעיל.     5הכל בהתאם לאמור בסעיף  

 סמכות שיפוט .16

לבית משפט השלום בטבריה  המצורף לו נתונה    הסכםבי מכרז זה והסמכות השיפוט המקומית לג 

 או לבית המשפט המחוזי בנצרת בהתאם לעניין.  

 
 

 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 מנכ"ל  נון,      -שלומי בן
 המכללה האקדמית צפת 
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 04TA/21מכרז מס' 
 הצהרת המציע  -  1'אנספח 

 
בחינה   ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר  הח"מ  האנו  את  לרבות  המכרז  מסמכי  כל  את  מצהירים    הסכםזהירה  נספחיו   כל  על 

 ומתחייבים בזה כדלקמן:
 המציע הוא שותפות או תאגיד רשום בישראל כדין.  .1
ומנהל ספריו כדין עפ"י    1976  - מציע כל האישורים והתצהירים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול .2

 פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 
)חמישה( נופשים אשר במסגרת כל    5ועד למועד הגשת המענה למכרז, ביצע המציע כקבלן ראשי, לפחות    1/1/18מתאריך   .3

 מציע את השירותים המפורטים להלן במצטבר:אחד מהנופשים סיפק ה
לילות(   2ימים )  3חדרים, למשך   100הפקת וביצוע פעילות נופש לקבוצה מאורגנת, במחזור אחד, אשר התאכסנה ב   .3.1

 לפחות.  
 תכנון האירוע   .3.2
 אחריות על מערך הרישום המוקדם של המשתתפים  .3.3
ילויות מאורגנות לנופשים מחוץ לבית המלון לרבות: ניהול הנופש מול בית המלון ומול ספקים נוספים לצורך פע .3.4

 סיורים, ארוחות, אטרקציות וכד'. 
 השגת אישורים נדרשים על פי דין )אישור עירייה, מכבי אש, מד"א וכו'( וביצוע כל הפעולות הנדרשות לשם כך. .3.5

קה הפעילות ופרטי איש  מציע פרט בטופס ההצעה, עבור פעילויות נופש המפורטות מעלה, את שם הלקוח שעבורו הופה
 לקוחות(; מועד הפעילות; מספר המשתתפים; מהות הפעילות; תפקיד המציע בהפקת האירוע.   5הקשר )עד 

המציע בעל מחזור כספי שנתי לפני מע"מ של מיליון ש"ח, לפחות, הנובע מפעילותו בתחום נופשים בארץ בכל אחת מהשנים   .4
2018   ,2019 . 

 למסמכי המכרז.   2נספח א'  -היקף פעילות מאושר ע"י רו"ח המציע צרף תצהיר על  .5
 המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל.  .6
אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור   .7

על כל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה    הסכםבמסמכי המכרז לרבות ב
 ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

הנדרשים במכרז .8 כי אנו עומדים בכל התנאים  כל הדרישות    , לרבות בתנאי הסף אנו מצהירים  על  עונה  זו  וכי הצעתנו 
 מנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצ

 תיאום עם משתתפים אחרים.וללא  אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר  .9
 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.   .10
 .לבינכםמחייב בינינו  הסכםאות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לר .11
והסמכויות הקבועות במסמכי   .12 בגדר המטרות  הינה  כי הצעתנו  אנו מצהירים  הרי  ידי תאגיד  על  מוגשת  ככל שההצעה 

דין    , כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כלוהתצהירים  התאגיד בשמו מוגשת ההצעה
 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 
 ____________________________________  חתימת המציע: חותמת ו

 ____________________________________  כתובת המציע:
 ____________________________________  מספר עוסק מורשה: 

 ____________________________________  :תאריך
 

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

וההסכם המוגשים במסגרת מכרז מס' ,ההצעה  עבור    04TA/21  המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז 
האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על  מכללה  ה

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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 04TA/21מכרז מס' 
 

 תצהיר המציע על היקף פעילות  -  2נספח א'
 
 

 

 .  תאריך:               שם המציע:  

 
 הכנסות 

 
הינו    2019, 2018 , בשניםהפקת וניהול נופשיםממתן שירותי  הרינו להצהיר כי היקף הכנסותינו 

 כולל מע"מ.  ₪ לא  1,000,000 לפחות 

          

     חתימת המציע                                                                             

 ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 אישור רואה חשבון 

 

"   לבקשת   בדבר  המציע )להלן:  המציע  הצהרת  את  ביקרנו  שלו  החשבון  וכרואי   )"

  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא   2019,  2018  ההכנסות בשנים

 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות  

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה  

 לחוות דעתנו.  מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות  

 . 2019, 2018 המציע, בשנים

 

 

    תאריך:  

           
  
           
        

 בכבוד רב,
           

       _____________________________ 

 תמת רואה החשבון(ו)חתימה וח            
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 04TA/21מכרז מס' 

 ' בנספח 
 

 תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין
 

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

"( במסגרת הגשת הצעה למכרז מספר  משתתףההנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן: "
04TA/21 " :(.  המכללה"( אשר פורסם על ידי המכללה האקדמית צפת )להלן: " המכרז)להלן" 

 .שתתףכת לתת תצהירי זה בשם המאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/
"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף    -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ו

התשל"ו2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  של  1976-ב)א(  משמעותם  לי  הוסברה  כי  מאשר/ת  אני   .
 מונחים אלה וכי אני מבינ/ה אותם.
 ושב ישראל". הנני מצהיר/ה כי המשתתף הינו "ת 

 (במקום המתאים Vסמן )

   למועד שקדמה  בתקופה  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  לא  אליו,  הזיקה"  ו"בעל  המשתתף 
, אשר נעברו  1987האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

 .2002באוקטובר  31אחרי יום 

 בירות בתקופה שקדמה למועד האחרון  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי ע
, אשר נעברו אחרי  1987-להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

, אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד מתן הצעה  2002באוקטובר    31יום  
 של המשתתף במסגרת המכרז.

 (במקום המתאים Vסמן )

   לא אליו,  הזיקה"  ו"בעל  למועד  המשתתף  שקדמה  בתקופה  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו 
האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  

 . 2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום  1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 למועד האחרון    המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה
להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  

התשנ"א הוגנים(,  יום  1991- תנאים  אחרי  נעברו  אשר  ההרשעה  2002באוקטובר    31,  אך   ,
 האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של המשתתף במסגרת המכרז. 

 
 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן  

 
 ________________ 
 שם המצהיר + חתימה 

 
 אישור עו"ד

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

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

מס'   מכרז  ה  04TA/21במסגרת  הינם  עבור  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  צפת,  האקדמית  מכללה 

ם התאגיד, מכוח החלטת  מורשים מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בש

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

 לאחר שהבהרתי להם את משמעותה . 

 
 __________                 __________          _________________ 

 חתימה וחותמת    עורך הדין שם                 תאריך      
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 04TA/21מכרז מס' 

 

 21TA/04טופס הצעה למכרז מס'  - 'גנספח 

 
 כללי:  .1

 יש לענות על כל השאלות המופיעות בנספח זה.   .1.1

 בכל מקום בטופס בו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.  .1.2

 

 פרטי המציע: .2

 

 _____________________ מס' תאגיד:   _______   שם התאגיד: __________________ 

 ___________________ ___________________ _________________  :המציע כתובת

 _____________ __תפקיד:________          __: _____________________ איש הקשרשם  

 דוא"ל: _____________________________ 

 טלפון נייד: ______________________           _________________________ טלפון: 

 

 : ______________________________ ת מורשה החתימה מטעם המציעחותמת וחתימ

 אם צורפו √ –יש לסמן ב   ,רשימת המסמכים אותם יש לצרף להצעה  .3

 

 תאגיד בתוקף.  נסח [ ]

 וניכו ימס במקור. אישור תקף על ניהול תיקים   [ ]

 א'  נספח –המציע הרת הצ [ ]

   '.בנספח   -על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין  תצהיר  [  ]

 ' ד נספח  – הסכם חתום על ידי המציע  [ ]

ב' לחוק חובת  2אם עסקו של המציע הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף   [ ]

 , אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.1992 –המכרזים תשנ"ב 
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 רשימת ממליצים  .4

 
  ניסיון: .1

 
 ______ שנים: _הפקת וניהול פעילויות גיבוש ונופשבניסיון השנות מספר  .1.1

, חדרים  100בתפוסה מינימלית של     אחד,  במחזור  ,מאורגנתה  לקבוצ  נופשפעילות    מספר .1.2

 השנים הבאות:כל אחת מב לפחות, לילות( 2)ימים  3למשך 

8201 __________ : 

2019 __________ : 

 

  
 : 2019ו  2018פעילויות לתקופה רשימת  .2

 
 

 
 : ______________________________ ת המציעחותמת וחתימ   

 

שם 

 החברה/מוסד 

שם איש 

 קשר

מהות   טלפון 

 הפעילות 

מספר  

המשתתפים  

 בפעילות  

מספר ימים  

שנמשכה  

 הפעילות 

תפקיד  

 המציע  

מועד  

 הפעילות 
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 04TA/21מכרז מס' 

 

 ' דנספח 

 

 

 

 

 הפקת וארגון פעילויות נופש למתן שירותי הסכם 
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 הפקת וארגון פעילויות נופש למתן שירותי הסכם 

 

 2021אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____, בחודש ________  

 

 

 בין 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11מרחוב ירושלים 

 580362937ע.ר. 

 "( המכללה )להלן: "

 מצד אחד; 

 לבין

 ___________ ____________ ________ 

 מרחוב___________________________ 

 ח.פ. _____________________ 

 ("הסוכןו/או " "הספק )להלן: "

 מצד שני; 

 
עבור    הפקת וארגון פעילויות נופשמתן שירותי  ל  04TA/21  והמכללה פרסמה מכרז  מספר    הואיל:      

כמפורט במכרז ובהתאם להסכם זה על כל נספחיו )להלן:    , הכלהמכללהואורחי  עובדי  סגל,  

 "(; השירותים"

 

הוא נקבע ע"י המכללה כספק  , ואחת מההצעות הזוכותוהואיל:   והמכללה בחרה בהצעת הספק כ 

תנאים המפורטים  בהתאם ללמשך כל תקופת ההתקשרות והכל  מורשה למתן השירותים  

 ובהסכם זה על נספחיו;ומוגדרים במסמכי המכרז ונספחיו 

 

בשירותים   עוסק  הוא  כי  מצהיר  והספק  השירותים,  את  למכללה  לספק  מעוניין  והספק  והואיל:  

המבוקשים, וכי הוא בעל הידע, הניסיון והמיומנות לביצוע השירותים במלואם ובמועדם, 

 הכל כמפורט במכרז על נספחיו ובהסכם זה על כל נספחיו;

 

 ה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוצהר הוסכם והותנ

 

 כללי  .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

 רבות ההבהרות שניתנו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. ל  04TA/21 זמסמכי מכר .1.2

 . מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זהצורפים כנספחים להסכם זה המסמכים המ .1.3

זה הינו הסכם מסגרת ואין בו כדי לחייב את המכללה להזמין מהספק שירותים    הסכם .1.4

בכלל או מסוג כלשהו או בהיקף כלשהו, או כדי למנוע מהמכללה להזמין את השירותים, 

 כולם או חלקם, מצדדים שלישיים. 
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לעת .1.5 מעת  תפנה  השירותים  ,המכללה  לביצוע  המאושרים  הספקים  בבקשה   לרשימת 

 טת לרבות תעריפים עבור פעילות נופש. הצעה מפורלקבלת 

 המחירים   להשגת  בחתירה,  ובמסירות  בנאמנות,  מלאה  בצורה  השירותים  את  יספק  הספק .1.6

המכללה  השירותוברמת    ביותר  הנמוכים דרישות  על  והעונה  ביותר  והגבוהה   הכל, 

 המכללה.   של המלאהה רצונ  לשביעות 

המכרז והסכם זה על נספחיהם וכי הוא  הספק מצהיר כי הבין את כל האמור במסמכי   .1.7

על כל נספחיו, וכי לא יציג כל תביעות    הסכםמסכים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות ב

 או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ומוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

 

 תקופת ההתקשרות .2

הינ  השירותים  מתן  בגין  הספק  עם  ההתקשרות  הסכם  של  של   תוקפו  קצובה  לתקופה   12ו 

 הודעת הזכייה.תאריך ימי עסקים לאחר  7חודשים. אשר יתחילו  

ד  ואופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בעשמורה הלמכללה בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  

י הסכם זה על נספחיו לרבות תנאי מכרז  חודש כל אחת, בהתאם לתנא   12תקופות נוספות בנות    4

, ובלבד שמסרה המכללה לספק על כוונתה להאריך את הסכם ההתקשרות, לפחות  04TA/21מס'  

 יום לפני תום מועד הסכם ההתקשרות.   30

 

 השירותים ואספקת הזמנת  .3

מכרז כ .3.1 לזוכי  המכללה  תפנה  נופשים,  וניהול  ארגון  לשירותי  תזדקק  שהמכללה  כל 

04TA/21  " מורשים)להלן:  מחיר  ספקים  הצעת  למכללה  להעביר  לספקים  ותאפשר   )"

, הכל בהתאם לצורך אותו תגדיר המכללה  ו/או אירוע חד יומי  לארגון ו/או ביצוע הנופש

 לספקים המורשים. 

 הספק המורשה יעביר הצעת מחיר מפורטת למכללה.   .3.2

מאושרת  .3.3 רכש  הזמנת  קבלת  טרם  עבודה  כל  יבצע  ולא  שרות  כל  יעניק  לא  הספק 

 מהמכללה. 

מספר    מפורטים למכללה אשר יכללו בין השאר את הנתונים הבאים:הספק יעביר דוחות  .3.4

מות  ש נת,  תאריך התחלה ותאריך סיום, מיקום הנופש, כמות חדרים מוזמהחשבונית,  

ניתנו,  המשתתפים לרבות שיבוץ החדרים,   פירוט כמויות ומחירים שירותי קרקע באם 

 שירותים מיוחדים וכד'. 

אישור  .3.5 ללא  נוכחית  הזמנה  של  תכולה  הגדלת  ו/או  נוספת  עבודה  כל  יבצע  לא  הספק 

 המתאם מטעם המכללה.
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 אחריות הספק  .4

הספק מתחייב לבצע את השירותים במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, הכל לפי הנחיותיו   .4.1

 של המתאם מטעם המכללה לנופש המוזמן. 

עובדים  .4.2 ההסכם,  תקופת  כל  ולאורך  השירותים  מתן  לצורך  להעמיד  מתחייב  הספק 

 מקצועיים, אמינים, מיומנים ובעלי הידע, הניסיון והיכולת להעניק את השירותים. 

בעליו  הספ .4.3 או  מנהליו  עובדיו,  מבין  סמכות  בעל  למנות  מתחייב  הנציג    -ק  שיהיה  כמי 

 "(. הנציגהאחראי אשר יעבוד מול המכללה הן בצד העסקי והן בצד הביצועי )להלן: "

 הספק ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק.  .4.4

 שיפוי ופיצוי .5

המכללה וכל מי מטעמה בגין נזקין והוצאות שיגרמו להם כתוצאה  הספק יפצה וישפה את   .5.1

מפגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו  

 או חויבו לשלם בגין הפגיעה, האובדן או הנזק לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:  .5.2

על   .5.2.1 לספק  תודיע  בתחום  המכללה  עילתה  אשר  תשלום  דרישת  או  תביעה  כל 

 אחריות הספק, וכל זאת לא יאוחר משישה ימי עסקים. 

המכללה תהיה רשאית לצרף את הספק כצד לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין   .5.2.2

 פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור. 

בית משפט,  במידה וכתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, יוצא כנגד הזכאים צו מ .5.2.3

 ינקוט הספק בכל האמצעים וההליכים הדרושים להסרתו של הצו באופן מידי. 

בת .5.2.4 שלישי  צד  כל  עם  תתפשר  לא  הינן  בהמכללה  אשר  כלשהי,  בדרישה  או  יעה 

בתחום אחריות הספק, ללא קבלת הסכמת הספק, אלא אם כן היועץ המשפטי  

 של המכללה יחווה דעתו בכתב כי פשרה כאמור מתחייבת גם בלא הסכמת הספק.  

 אחריות המכללה  .6

ובהתאם   בכפוף  וזאת  השירותים  ביצוע  בגין  לספק  התמורה  את  לשלם  מתחייבת  המכללה 

 ולכמויות המפורטים בהזמנת הרכש.   לסכומים

 התמורה .7

השירותים וביצוע כל התחייבויותיו של הספק בהתאם לאמור בהסכם   תמורת אספקת .7.1

הרכש  זה התמור להמכללה  תשלם  ,  ובהזמנת  את  הנקובים ספק  לתעריפים  בהתאם  ה 

 . בהזמנת הרכש

מותנה בקבלת דו"ח סיכום עבודה אשר בו יפורטו השירותים אשר אותם העניק  התשלום   .7.2

הספק למכללה לרבות: כמות המשתתפים, כמות החדרים ופיצולם לפי חדרים, ארוחות  

 בתשלום נוסף, שירותי קרקע, ציודים בתשלום נוסף וכו'.

 תוגש חשבונית נפרדת.  נופש בגין כל הזמנת  .7.3

 לקת כספים במכללה האקדמית צפת. את החשבוניות יש להעביר למח .7.4

 . יום ממועד החשבונית  45+וטףהתמורה תעבור לספק בתום ש .7.5
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 ביטוחים .8

מבלי לגרוע מאחריות הספק כמפורט לעיל, לעיל ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על   .8.1

ועד   ההסכם   תקופת  כל  ולמשך  עבודתו  תחילת  לפני  לערוך  הספק  מתחייב  דין  כל  פי 

המסומן   ביטוחים  קיום  על  האישור  בטופס  למפורט  בהתאם  ביטוחים  המלא,  לסיומו 

"(, אשר דרישות ביטוחד הימנו )להלן: "' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפראכנספח  

כולל את כל התנאים הנדרשים לצורך הסכם זה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים  

 מהווה תנאי יסודי בהסכם, אשר הפרתו תזכה את המזמין בתרופות בגין הפרת הסכם.

מהמזמין על  מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי קבלת האישור לא יהוו אישור כלשהו   .8.2

כדי   בכך  יהא  לא  ו/או  לכך  בקשר  כלשהי  אחריות  עליו  יטילו  ולא  הביטוחים  התאמת 

 פי כל דין. - פי הסכם זה או על- לצמצם את אחריותו של הספק על

הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אשר  .8.3

 וש פוליסות הביטוח בעת הצורך. ידי המזמין כדי לסייע במימ- יידרש לעשותה על

הספק מתחייב לשלם את הפרמיות בגין הפוליסות במועד. מובהר כי הספק לבדו אחראי   .8.4

 על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל.

פי הסכם זה - מובהר, כי הספק אחראי בלעדית לכל נזק בלתי מבוטח, שהוא באחריותו על .8.5

ות העצמית הקבועה בפוליסות,  ו/או על פי הדין, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום השתתפ

ואף לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים מטעמו,  

אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם 

 נזקים. 

חים ', הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוא  הביטוחים הנזכרים, בנספח .8.6

 נוספים כראות עיניו על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר לעיל. 

זכות   .8.7 על  ויתור  בדבר  סעיף  ייכלל  כאמור  הספק  של  משלים  או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל 

תחלוף כלפי המזמין ומי מהבאים מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם 

ורחב שם המבוטח לכלול את המזמין,  שגרם לנזק בזדון. כמו כן, לעניין ביטוחי חבויות, י

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 . מיחידי המבוטח

  המזמין יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   הספקביטוחי  .8.8

ביטוחי   לשיתוף  תביעה  ו/או  דרישה  כל  על  מוותר  המבטח  יכלל  מיןהמזוכי  כן  כמו   .

לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא     הספקבביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי  

 יום מראש.   30  ,המזמיןאלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי  

הינם    המזמיןמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי   .8.9

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

 . במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם

וקבלני    הספק .8.10 עובדיו,  מנהליו,  לידיעת  יובאו  זה  סעיף  הוראות  כי  לכך  לגרום  מתחייב 

שלו. מתחייב    המשנה  קבלנים    הספקכן  עם  שיערוך  ההתקשרות  בחוזי  כי  לכך  לדאוג 

 BACK TO BACKביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל  וקבלני משנה בקשר עם  

לפני תחילת העבודות לפי    למזמיןמתחייב להמציא   הספקלכל הדרישות על פי הסכם זה.  

 הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה. 
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 איסור הסבה .9

או לשעבד או למשכן את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה   שה להמחותרהספק אינו מו .9.1

 לצד שלישי, אלא אם כן נתינה רשות כאמור מהמכללה מראש ובכתב בלבד.  

יהיו חסרי תוקף מחייב   .9.2 המחאה או שיעבוד או משכון כאמור ככל שנעשו ללא אישור, 

השי בגין  תמורה  כל  תשולם  ולא  זה,  התקשרות  הסכם  של  יסודית  הפרה  רותים ויהוו 

 שסופקו על פיה. 

 

 ספקי משנה  .10

הספק רשאי להפעיל ספקי משנה לקיום התחייבויותיו תחת הסכם זה, כל זאת בתנאי   .10.1

 שאושרו מראש ובכתב ע"י המתאם מטעם המכללה. 

 העסקת ספק משנה אינה גורעת מהתחייבויות ואחריות הספק הבלעדית מול המכללה. .10.2

 

 יחסי הצדדים  .11

בכל   .11.1 כי  הצדדים  בין  יחשב מוסכם  המכללה  לבין  הספק  בין  היחסים  למערכת  הקשור 

מעביד בין המכללה לספק ו/או בין המכללה  - הספק כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

 לעובדי הספק. 

הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הספק הינם עובדי הספק   .11.2

אים, והוא יישא בכל ההוצאות  בלבד והם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המל

והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך 

 זה. הסכם וכן בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא 

מוסכם בזאת כי בכל מקרה שתוגש תביעה כנגד המכללה על יד ימי מעובדיו של הספק,  .11.3

ום התביעה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך ישפה הספק את המכללה במלוא סכ 

 דין וכל סכום ו/או הוצאה אחרת שתישא המכללה בגין הליכים אלה. 

 

 

 הפרת הסכם .12

, על פי כל דין  של סעיף כלשהו בהסכם זההמכללה רשאית לבטל הסכם זה בשל כל הפרה   .12.1

המכללה לקבל  אין באמור בסעיף זה מלמנוע מהמכללה לגרוע מזכותה של    או ההסכם.

 מהזוכה כל סעד או תרופה או אחרים ו/או נוספים על פי כל דין. 

המכללה מבצעת סקר הערכת ספקים מידי תקופה. במידה וימצא כי ציון הספק בסקר  .12.2

נקודות(, רשאית המכללה לבטל את ההתקשרות    100נקודות )מתוך    70הינו מתחת לרף  

 באופן מיידי. עם הספק 
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רשאית   .12.3 מי  בנוסף  או  הספק  נגד  בהליכים  הוחל  באם  ההסכם  לביטול  להביא  המכללה 

שי אחר,   שמטעמו  באופן  עסקים  חיסול  ו/או  נושים  הסדר  נכסים,  כינוס  פירוק,  בהם 

 יום. 30והליכים אלו לא בוטלו תוך  

ביטול ההסכם ע"י המכללה יעשה באמצעות הודעה לספק בכתב בלבד, והביטול ייכנס   .12.4

 כללה בהודעה. לתקפו במועד שתקבע המ

כל מחלוקת בעניין הסכם זה תהא בסמכותו השיפוטית הבלעדית של ביהמ"ש המתאים   .12.5

 במחוז צפון )נצרת(.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________   ___________________ 

 הספק  כללה האקדמית צפת המ
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 נספח א' להסכם ההתקשרות
 דרישות ביטוח 

 
"( אישור  מבקש האישור)להלן "  , צפת11המכללה האקדמית צפת מרחוב ירושלים  על הספק להמציא לידי  

 קיום ביטוחים )אק"ב( הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: 
 

 ביטוח רכוש  א. 
בבעלותו ו/או באחריותו של הספק, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים  וכן ציוד נלוה

(,  313), נזקי טבע (316)המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה 
ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק  -נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על

  (. 314)בזדון, וכן פריצה 
רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך  ספקמוסכם כי ה

 הביטוח כאמור במלואו. 
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .ב

.    לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות )ומבלי 1
 (.  322)לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: . 2
 הרעלה,   .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,   .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין  .2.4

 בעת קרות מקרה הביטוח,   
 ( 307) חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (. 315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .2.6

כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, ב .3
 . (321( )304( )302)נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 . (309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 . (328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .5
 (. 329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 ₪  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.   3,000,000גבולות האחריות:  .7
 

 ביטוח חבות מעבידים . ג
 לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  . 1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  . 2

 עבודות בגובה ובעומק,   . 2.1
 פיתיונות ורעלים,   . 2.2
 העסקת נוער כחוק,  . 2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. . 2.4

 (. 319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספק  . 3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 . (309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  ₪20,000,000 לתובע,   6,000,000גבולות האחריות:  .6
 

 כללי לכל הביטוחים  . ד
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים  .1

ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול 
 ₪. 500,000-אחריות שלא יפחת מ

הספק לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או על מבטחי   .2
 איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף  .3
 לזכויות המבטח עפ"י דין. 

יום למבקש  30עה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לר .4
 האישור, בדואר רשום. 

 
 

   לתשומת לב הספק ומבטחיו:
על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק 

לא מופיע קוד ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הספק באק"ב של הספק. בדרישה ש
בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הספק 

 )הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(.
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים 

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח 
תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  

 שור. בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האי
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

המכללה    שם:
 האקדמית צפת 

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
  

הפקה וארגון שירותי 
 פעילויות נופש

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

 מען:  , צפת 11ירושלים    מען:

 כיסויים
 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

לטובת    -309 ₪    ביט   רכוש  תחלוף  על  ויתור 
האישור,   בגין    - 313מבקש  כיסוי 

טבע,   גניבה    -314נזקי  כיסוי 
ושוד,   רעידת    -316פריצה  כיסוי 

 ראשוניות  -328אדמה, 
צולבת,    -302 ₪  3,000,000   ביט   צד ג'   - 304אחריות 

שיפוי,   ג'  -307הרחבת   - צד 
משנה,   וקבלני    - 309קבלנים 

מבקש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
לתביעות    -315האישור,   כיסוי 

בגין    -321המל"ל,   נוסף  מבוטח 
מבקש  -מעשי או מחדלי המבוטח 

האישור    -322האישור,   מבקש 
זה,   בפרק  ג'  כצד    - 328ייחשב 

מבקש -329ראשוניות,   רכוש 
 האישור ייחשב כצד ג' 

אחריות  
 מעבידים

ויתור   -309הרחבת שיפוי,    -304 ₪ 20,000,000   ביט  
על תחלוף לטובת מבקש  

מבוטח נוסף היה    -319האישור,  
וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  

 ראשוניות  - 328המבוטח,  
  ₪    ביט   אחר 

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 וטיולים  נופש 055

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור  

 המבטח:


