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.1

מבוא
ועדת המכרזים של המכללה האקדמית צפת (להלן" :המכללה") מבקשת לקבל מהגופים הרלוונטיים
העומדים בתנאי מכרז זה ,הצעות לארגון וביצוע השתלמויות בחו"ל לעובדי המכללה עם אפשרות לצרוף
בן/ת הזוג של העובד (להלן" :השירות/ים") הכול כמפורט בהמשך מסמכי מכרז זה.
מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן ,בין אם צורפו לחוברת המכרז בין אם לאו:
נספח א'  -השירותים הנדרשים 9 ....................................................................................................
נספח ב' – הצהרת המציע 13 ..........................................................................................................
נספח ג' – תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין 14 .................
נספח ד' – רשימת ממליצים 15 ......................................................................................................
נספח ה' – טופס הצעה 16 ..............................................................................................................
נספח ו' – הסכם התקשרות 18 .......................................................................................................
נספח א' להסכם ההתקשרות  -דרישות ביטוח 29 .............................................................................
נספח ב' להסכם ההתקשרות  -ערבות ביצוע 31 ................................................................................

כל מידע הקשור למכרז זה ,לרבות מסמכי המכרז וקבצי שאלות ותשובות ,ניתן למצוא באתר המכללה
בכתובת  www.zefat.ac.ilתחת "אודות המכללה" " >-דרושים ומכרזים" (להלן "אתר המכללה").
את המענה למכרז יש להגיש על גבי מסמכי המכרז הניתנים להורדה מאתר המכללה או לקבלם ,ללא
עלות ,במח' הרכש במכללה.

.2

תקופת ההתקשרות
2.1

על המציע להיות מוכן לספק את השירותים במועדים הרשומים במכרז.

2.2

תקופת ההתקשרות תהא לשנה אחת .למכללה שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת
ההתקשרות לתקופה ו/או תקופות נוספות בנות שנה או פחות לשם ביצוע השירותים במהלכן וזאת
על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן" :התקופה הנוספת") ובלבד שסך התקופות הנוספות לא יעלה על
ארבע שנים.

 2.3ביטולים ושינויים – בשל מגבלות מגפת הקורונה ,מובהר בזאת כי לא יחולו כל עלויות
ביטול במידה והיעד המתכונן ליציאה נחסם או הומלץ שלא לביקור ע"י משרד הבריאות.
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.3

תנאי סף להשתתפות במכרז
תנאי הסף הרשומים להלן הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה .הצעה שלא תעמוד 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:
3.1

המציע הוא שותפות או תאגיד רשום בישראל כדין (להלן" :תאגיד").
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף תעודת התאגדות עדכנית.

3.2

על המציע להיות בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו 1976 -ומנהל ספריו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנ"ל

3.3

המציע ארגן וביצע בין השנים  ,2022 - 2018לכל הפחות  6טיולים מאורגנים בחו"ל ,עבור לכל
הפחות ארבעה לקוחות שונים .לעניין תנאי סף זה" ,טיול מאורגן" משמעותו :אירוע המתקיים
בבית מלון בחו"ל הכולל – טיסות ,הסעות ,לינה ואירוח ברמת חצי פנסיון ,עבור  100איש לפחות
בכל מחזור ואשר כוללת:
פעילות חווייתית מגבשת ,דוגמת :ספורט ימי ,משחקים אתגריים קבוצתיים ,סדנאות חווייתיות
או סיור  /טיול באזור.
מובהר כי כל מחזור ייחשב כטיול מאורגן אחד לצורך עמידה בתנאי סף זה ,ובלבד שמתקיימים
יתר התנאים הקבועים בתנאי הסף ,לרבות לעניין מספר הלקוחות הנדרש לשם עמידה בו.
על המציע לרשום בנספח ד' את פרטי הלקוחות הרלוונטיים לתנאי סף זה.

3.4

למציע צוות ההדרכה בעל ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בהדרכת טיולים מאורגנים בחו"ל בכלל
וביעד המבוקש על ידי המכללה בפרט ,בשפה העברית ,הן באמצעות העסקה ישירה והן באמצעות
קבלני משנה.
צוות המציע המיועד לליווי המכללה בחו"ל הינו בעלי תעודת מדריך בארגון המדריכים הישראלי.
להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה על המציע למלא את נספח ב' במסמכי המכרז.

3.5

המציע הינו בעל אישור  IATAהמאשר כי המציע הינו חבר בארגון הבינלאומי לסוכני נסיעות.
על המציע לצרף עותק אישור  IATAבתוקף.
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.4

תהליך הגשת ההצעה
4.1

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

4.2

טופס הגשת ההצעה כשהוא חתום כמפורט להלן וחתימה על יתר מסמכי המכרז וכל נספחיו ,יהוו
הסכמה מצד המציע לכל התנאים ,ההתניות וההוראות המופיעים במסמכי המכרז ונספחיו
והכוללים ,בין היתר ,את נוסח הסכם ההתקשרות עם המכללה על כל תנאיו כמפורט בנספחים
למכרז זה.

4.3

טבלת מועדים מרכזת:
תאריך

עד השעה

פעילות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

18.9.22

13:00

מועד מענה המכללה לשאלות הבהרה

20.9.22

13:00

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

20.10.22

13:00

במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי
המכרז ,יגברו המועדים המצוינים בטבלה.
4.4

המציע יגיש את הצעתו ,כשהיא כוללת את כל מסמכי המכרז ונספחיהם ,כשהיא שלמה ,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 המציע יוגשו במעטפה אחת

סגורה וחתומה עליה יירשם "מכרז מס'  "09TR/22בלבד.

.5

4.5

את מעטפת המכרז יש להכניס לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הנהלת המכללה האקדמית
צפת – לשכת המנכ"ל ,ברחוב ירושלים  11צפת ,עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות .הצעה
שלא תימצא בתיבת המכרזים הנ"ל עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  -לא תידון ע"י ועדת
המכרזים של המכללה .אין לשלוח הצעות בדואר.

4.6

המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות.
במקרה זה יאריך המציע ,בהתאמה ,את תוקף הצעתו.

פניות והבהרות לגבי המכרז
5.1

הסברים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל במענה לשאלות שיועברו באמצעות דואר
אלקטרוני בלבד ,שיישלח עד למועד המוגדר בסעיף  2לעיל ,לידי הגב' צפי ארבל בלבד באמצעות
כתובת דוא"ל הבאה , safia@zefat.ac.il :מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט לפנות לגורם אחר
כלשהו במכללה.

5.2

כל פניה תכלול את שם המציע ושם הפונה מטעמו.

5.3

שאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ  Wordבלבד עם ציון העמוד והסעיף הרלוונטי במכרז.

5.4

המכללה תשיב לשאלות ההבהרה ,באמצעות פרסום באתר האינטרנט ,עד למועד בס"ק  4.3לעיל.
באחריות המציע בלבד ,להתעדכן באתר האינטרנט לגבי שאלות ,תשובות ,הבהרות והודעות שינוי
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שיפורסמו באתר האינטרנט (ככל שיהיו) .מובהר בזאת כי קבצי השאלות ותשובות יהוו חלק בלתי
נפרד מתנאי המכרז ,באם צורפו על ידו ובאם לא צורפו על ידו למענה למכרז.
5.5

מובהר ,כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננה דוחה את המועד האחרון להגשת הצעות.

5.6

המכללה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או
לענות באופן חלקי על שאלות מסוימות.

5.7

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י המכללה בקשר עם
המכרז ,מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז ,יפורסמו באתר האינטרנט ולמציע לא
תהא כל טענה כלפי המכללה בעניין אי-קבלת המידע.

5.8

אם ימצא המציע סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו
בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם ,על המציע להודיע על כך למכללה בכתב ,לא
יאוחר מ 5 -ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

5.9

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים והבהרות מטעמה במסמכי המכרז גם לאחר
פרסום התשובות לשאלות ההבהרה ,בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות המציעים
הפוטנציאלים.

 5.10למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של המכללה ,אלא אם פורסמה באתר
האינטרנט.
 5.11בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה ע"י
המציעים (כולם או חלקם) או ניתנה הבהרה ע"י המכללה ,פרשנות ועדת המכרזים תחשב לכל דבר
ועניין כפרשנות המחייבת ,והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר אי בהירות ,סתירה
ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.

עמוד  5מתוך 31

.6

אמות המידה לבחירת הזוכה – איכות בלבד
ציון איכות מינימלי נדרש הינו  80נק' מתוך ציון האיכות הכולל ( 100נק') .הצעה שתזכה לציון איכות
נמוך מ 80-נק' תיפסל .ציון האיכות יורכב מהפרמטרים המפורטים מטה.
6.1

התרשמות המכללה (:)80%
ועדת המכרזים בשיתוף ועד המרצים ומשאבי אנוש יבחנו את ההצעה ליעדים המוצעים וינקדו את
ההצעות בסולם של  1( 1-5ציון נמוך5...ציון גבוה).
ליד כל סעיף נרשם ניקוד מירבי אשר מצטבר לסה"כ של  100נק' אפשריות 100 .נק' אלו יהוו 80%
מהציון הסופי.
א .יעד מוצע – התרשמות המכללה מהיעד .המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק המלצות
לגבי המיקום המוצע ואיכות בתי המלון המוצעים באתרים דוגמת / Google / TripAdvisor
 60 - Bookingנק'
ב .איכות/מקצועיות ההצעה – תבחן ירידה לעומק הפרטים ,לרבות פרוט המסלול ,תכנית פעילות
יומית מפורטת כולל תיאור מפורט של כל נושא ,והצעה/ות לפעילות חווייתית מגבשת
ופעילויות ערב מוצעות הכלולים במחיר –  20נק'
ג .התאמה לקהל הטרוגני מבחינת גיל ,מגדר ,מותאם לנכים ,שומרי מסורת (אוכל כשר לפי
דרישה ,קומות נמוכות לדתיים במלון במידה ונבחר יעד לסופ"ש וכד') – נדרש לפרט בהצעה –
 20נק'

6.2

חוות דעת ממליצים (:)20%
המכללה תקיים שיחות עם ממליצים אשר עבדו עם המציע לפחות פעם אחת במהלך שלוש השנים
האחרונות (בתחום השתלמויות ו/או נופשונים לעובדים בחו"ל בלבד); חוות הדעת ,לשאלות זהות
אשר ישאלו כלל המציעים ,תנוקד בציונים ( 1ציון נמוך) עד ( 5ציון גבוה) .יבוצע ממוצע פשוט לכלל
הציונים לכל מציע.
ליד כל סעיף נרשם ניקוד מירבי אשר מצטבר לסה"כ של  100נק' אפשריות 100 .נק' אלו יהוו 20%
מהציון הסופי.
א.

איכות פעילות הנופש שבוצע ע"י המציע לרבות מקצועיות ההדרכה –  40נק'

ב.

ארגון האירוע –  20נק'

ג.

גמישות במתן פתרונות בשטח ויצירתיות –  20נק'

ד.

איכות בית המלון בו נערך הנופש –  20נק'

ככל שהמציע יציג יותר משני לקוחות לצורך עמידה בתנאי הסף ,המכללה תבחן לכל הפחות את
שני הלקוחות אשר הצליחה המכללה ליצור קשר עמם .מובהר בזאת כי המכללה שומרת לעצמה
את הזכות הבלעדית ליצור קשר עם לקוחות עבר/הווה של המציע ,אותם לא רשם המציע
כממליצים ולמכללה ידוע כי המציע סיפק/מספק להם שירותים.
ציון מינימום נדרש לסעיף  6.2הינו  75נקודות .ציון נמוך מ  75נק' יביא לפסילת ההצעה.
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.7

זכות עיון
 7.1בהתאם לקבוע בתקנה ( 38ו') לתקנות חובת המכרזים התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה,
תש"ע ,2010-נתונה בידי המציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה בתוך  30ימים ממועד מסירת הודעת
הזכייה/אי זכייה.
 7.2הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך ,כי אם ייקבע
כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל או מי מהמשתתפים במכרז שידרוש זאת .רצה המציע
למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או לסוד מקצועי ,יציין בדף נפרד את
החלקים כאמור ,תוך מתן נימוקים לטענתו זו .מובהר בזאת ,כי ההחלטה הסופית בדבר מניעת
העיון בחלקים מהצעת הזוכה בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי ,נתונה לשיקול דעתה של ועדת
המכרזים .הבהרה – מחיר אינו סוד מסחרי או מקצועי במכרז זה.
 7.3העיון בהחלטותיה של ועדת המכרזים ,לרבות הצעת הזוכה ,יהיה כרוך בתשלום ע"ס  ₪ 500בגין
ההוצאות הכרוכות בכך .צילום כל עמוד 70 :אג' .אין המכללה גובה מע"מ.

.8

פרשנות
 8.1הכותרות במסמכי המכרז נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן שהוא.
 8.2במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה או אחד הנספחים למכרז ובין הסכם ההתקשרות תגבר
הוראת הסכם ההתקשרות ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

.9

ביטול המכרז
 9.1המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז ,לבטלו (כולו או חלקו) או לצאת למכרז חדש ,והכל מכל
סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות לא יעמדו בדרישות הסף ,או כתוצאה משיבוש
בלתי צפוי בלוחות הזמנים או כתוצאה מעיכובים מנהלתיים ,בעיות תקציב וכיוצא באלה.
 9.2המציע מצהיר כי ידוע לו שקיומו של המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה ,כגון אישור
רשויות וכד' וכי אין המכללה מתחייבת לבחור זוכה במכרז.

 .10חתימת חוזה התקשרות
 10.1הודיעה המכללה למציע על קבלת הצעתו (להלן" :הזוכה" ו/או "הספק") ,ישלימו המכללה והזוכה
את תהליך החתימה על הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז ,תוך השלמת הפרטים
החסרים ,לרבות על כל המסמכים והנספחים הנדרשים מן הזוכה במסגרת ההתקשרות וזאת תוך
 15ימים מעת שתימסר לזוכה הודעה בכתב על קבלת הצעתו.
 10.2במקרה בו הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות ויתר המסמכים והנספחים כאמור לעיל ובמועד
הקבוע לעיל ,תהא המכללה רשאית לבטל לאלתר את קבלת הצעתו ולפנות לכל מציע אחר וזאת
מבלי שתהא לו זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בעניין והוא מוותר בזאת על כל זכות ערעור
ו/או התנגדות כאמור ,זאת בנוסף לזכותה של המכללה כמפורט בפרק  9לעיל.
 10.3כל התנאים בהסכם ההתקשרות יהיו כפופים לחוק  ,לדין ולכל האישורים אשר נדרשים ו/או יידרשו
על פיהם במועד חתימת ההסכם.
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 .11אופן מילוי ההצעה
 11.1על המציע להגיש את הצעתו ולצרף את כל הנספחים והמסמכים הנדרשים.
 11.2המציע יחתום בחותמת המציע וחתימת בעלי זכות החתימה בתאגיד ,על כל דף ממסמכי המכרז.
 11.3המציע ימלא את המסמכים אך ורק במקומות הנדרשים למילוי ע"י המציע .אין לשנות את מסמכי
המכרז ,לרבות על ידי הוספה או מחיקה ,אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז.
 11.4תיקון של פרטים שמולאו על ידי המציע ,בשגגה ,יעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט השגוי,
ורישום הפרט הנכון בצדו .ליד התיקון ,תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי החתימה .אין
לבצע מחיקות או תיקונים באמצעות נוזל מחיקה ("טיפקס").

 .12שונות
תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכימים מראש כי:
 12.1המכללה רשאית לבקש הבהרות ,השלמות של פרטים ו/או מסמכים ,תוספות או שינויים ממציע
מסוים או מכל המציעים בכל שלב שלפני קבלת ההחלטה על הבחירה הסופית.
 12.2המכללה רשאית ,על אף האמור במסמכי הזמנה זו ,לקבל הצעה של מי מהמציעים ,אף אם הצעה
זו לא מולאה בהתאם לכל תנאי מסמכי ההזמנה ואף אם ההצעה לא כללה את כל המסמכים
הנדרשים בכל מסמכי ההזמנה ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המזמינה.
 12.3המכללה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את הליך בדיקת ההצעות או לפנות לקבלת
הצעות בהליך חדש .הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכללה.
 12.4המכללה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים ,הבהרות
ושינויים בתנאי המכרז ,ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז .המציע
יצרף למסמכי הצעתו את הודעת המכללה וכל מסמך שהוסף כאמור ,כשהם חתומים בחתימתו
ובחותמת ,לאישור קבלתם והבנתם.
 12.5המכללה שומרת לעצמה הזכות להפסיק ההתקשרות עם מי מהמציעים לאלתר ,ככל שיסתבר כי
הפר איזה מהתחייבויותיו מכוח ההצעה או מכוח הסכם ההתקשרות.

ב ב ר כ ה,
שלומי בן-נון,

מנכ"ל

המכללה האקדמית צפת
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נספח א'  -השירותים הנדרשים
 .1מטרת פעילות הנופש:
1.1

פעילות אשר במסגרתה יתאפשרו גיבוש והיכרות מעמיקה יותר בין העובדים במחלקות השונות.

1.2

מתן אפשרות לעובד לנפוש באווירת חופשה מהנה אשר יש בה כדי לתרום להורדת רמת לחץ
ושחיקה בעבודה.

1.3

פעילות הנופש השנתית מיועדת לעובדי המכללה ולבני/בנות זוגם/ן ,ובסה"כ כ  180איש ( 90חדרים).
מובהר כי מספר משתפים זה הינו הערכה בלבד ,נתונים אלה אינם מחייבים את המכללה ולספק
לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה .המכללה תעשה את המירב על מנת להעביר לידיעת הספק
את מספר המשתתפים כ  45יום לפני היציאה.

 .2משך הפעילות נופש:
משך הפעילות תהא בת שלושה לילות וארבעה ימים ,באחד מהמלונות שיציע הספק ואשר עונים על
הקריטריונים המפורטים בנספח זה ,והכל לפי בחירת המכללה.
 .3מועדים:
הנופש יתקיים במחזור אחד :מיום  26/2/23ועד ליום 1/3/23
 .4תקציב:
המציע יגיש תכולת הצעתו בהתאם לתקציב למשתתף של עד  750$ועד לתוספת של  50$לאירוח כשר
לאדם .הסכומים מעלה כוללים את כל הצעת המציע לרבות דרישות המכללה כאמור במכרז זה .מובהר
בזאת כי לא תאושר כל חריגה מהסכומים מעלה.
כל החיובים ,לרבות החיובים בגין בן/בת הזוג ,יוגשו למכללה .החיוב למכללה יהיה בש"ח לפי שער הדולר
היציג ביום הוצאת החשבונית.
מע"מ ככל שיידרש  -כלול בסכומים מעלה.
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 .5מיקום:
5.1

המכללה מעוניינת לקבל מהמציעים במכרז זה תכולת פעילות הנופש מוצעת הכוללת לכל הפחות
את המרכיבים הרשומים בנספח זה ,זאת בהתאם לתקציב המכללה המפורט בסעיף  4לעיל.
ניתן להציע כל אתר אחר אשר עומד בדרישות המכרז ומאושר לביקור תיירים מישראל.
המציע רשאי להציע בהצעתו יותר מאתר אחד.
המכללה מעוניינת לנצל את יום ההגעה ויום החזרה ככל האפשר לטיול באזור (בהתאם לשעת
הנחיתה/המראה) .על המציע להציע את החבילה אשר לדעתו הינה המתאימה ביותר עם מועד
ההגעה והחזרה האופטימלי לעניין זה.

5.2

הספק יידרש לספק למכללה מענה לדרישות וצורכי המכללה בכל הקשור להוצאת פעילות הנופש
השנתית אל הפועל ,ובכלל זה :בכל הקשור להיבט התפעולי ,לרבות ההתנהלות מול המלון ,רישום
העובדים ומול כל ספק הקשור לביצוע פעילות הנופש במלון ומחוצה לו.

5.3

התקציב הרשום בסעיף  4כולל את כל השירותים וההיבטים הנדרשים לצורך ביצוע פעילות הנופש
או לצורך ביצוע התחייבות הספק על פי מסמכי המכרז ,על נספחיו .הצעת המחיר כאמור תכלול,
בין היתר ,את השירותים הבאים:
5.3.1

רישום העובדים ,כולל פרטים נדרשים כגון :פרטים אישיים ,מספר דרכון ,תוקף הדרכון,
אוכל צמחוני ,אוכל כשר ,מספר אנשים בחדר ,חדר עבור נכים וכו'.

5.3.2

סיור מקדים לעובד המכללה .עלות נסיעתו של עובד המכללה  -על חשבון המכללה ,עלות
נציג הספק – ע"ח הספק.

5.3.3

קליטת העובדים במלון

 .6טיסות:
6.1

הטיסות יהיו טיסות בינלאומיות בחברת שכר או טיסות סדירות – ישירות בלבד (ללא יעד ביניים)
העדפות:
•

הלוך רצוי בשעות הבוקר המוקדמות

6.2

• חזרה רצוי בשעות הערב המאוחרות
הטיסות תהיינה במחלקת תיירים רגילה.

6.3

מחיר כרטיס הטיסה יכלול לכל הפחות:
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6.4

מיסי נמל וכל ההיטלים והמיסים הנוספים.
כבודת יד אישית לעלייה למטוס
מזוודה לבטן המטוס  -עד  20ק"ג למזוודה בכפוף ובהתאם לרשום בכרטיס הטיסה .מעבר
למשקל זה ,יישא המשתתף בתשלום בגין מטען עודף.
כבודת המכללה ללא עלות נוספת (פוסטרים ,מתנות לעובדים ,כיבוד קל כשר וכד')

כרטיסי הטיסה יועברו למשתתפים באחד מן האמצעים הבאים ,לפי דרישת המכללה:
 6.4.1הכרטיסים יועברו באופן מרוכז לנציג המכללה 7 ,ימי עסקים לפני מועד הטיסה.
 6.4.2הכרטיסים יישלחו בדואר אלקטרוני להדפסה עצמאית על ידי העובד 7 ,ימי עסקים לפני
מועד הטיסה.
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 .7בית המלון
7.1

על המציע להציע  2בתי מלון לבחירת המכללה עבור כל יעד מוצע .ניתן להציע יותר ובלבד שהמחיר
הכולל המבוקש עבור משתתף יהיה זהה בכל המלונות המוצעים ולשיקול המכללה איזו מן ההצעות
להביא לבחינתה.

7.2

רמת המלון  -מלון בדרגה של לפחות  4כוכבים.

7.3

ציון מינימלי ב  ,4.0 :TRIPADVISORמינימום  100חוות דעת

7.4

האירוח הינו על בסיס חצי – פנסיון.

7.5

בתי המלון צריכים לכלול את כלל המשתתפים.

7.6

המלונות ממוקמים בסביבה נאותה ובטוחה רצוי במרחק הליכה ממרכז העיר/אטרקציות.

7.7

אזור ארוחה נפרד לשומרי כשרות

7.8

שירותי המלון יכללו בין השאר :אינטרנט אלחוטי חינם ,מיזוג אויר בחדרים ,טלוויזיה ,מיניבר עם
אפשרות לאחסון מוצרי מזון של העובד ,מעלית ,בריכה ,ספא ,שמירת חפצים במידת הצורך ,חדר
כושר וכל שירות נוסף אחר הניתן במלון.

7.9

המציע הזוכה יהיה ערוך לספק ארוחות כשרות בתשלום נוסף  -פת עכו"ם וחלב נוכרי (בתנאי
שהחלב מכיל  100%חלב ללא תוספים) .ניתן לבצע את הארוחות הכשרות במלון ו/או במסעדה
סמוכה למלון ו/או בבית חב"ד בתנאי שממוקם במרחק הליכה קצר מהמלון .האמור יחול גם על
ארוחת הבוקר.

 .8הדרכה ואוטובוסים
8.1

נדרש מדריך מקצועי צמוד לכל אוטובוס ,דובר שפת אם עברית .המדריך ילווה את העובדים
מנתב"ג ועד הנחיתה חזרה.

8.2

המדריך בעל ניסיון הדרכה ותעודת מדריך של ארגון המדריכים הישראלי של שנתיים לפחות
ביעדים המוצעים.

8.3

לרשות המכללה יועמדו אוטובוסים המכילים עד  50נוסעים לאורך כל שלבי הנסיעות בחו"ל.
האוטובוסים יהיו ברמה תיירותית גבוהה בהתאם למקובל ועל פי כל חוק ביעד .נהגי האוטובוס
יהיו כשירים ומקצועיים אשר מכירים היטב את מסלולי הנסיעה.

8.4

בכל אוטובוס תימצא ערכת עזרה ראשונה.

 .9ערב פולקלור להכרת התרבות המקומית
המחיר יכלול ערב פולקלור מקומי אשר יכלול בין השאר :כיבוד יבש ,פירות ,שתייה ,בירות ויין חופשי,
מוזיקה וריקודים.
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 .10פעילויות
 10.1המציע נדרש להציג תוכנית יומית מוצעת שתכלול כניסות לאתרים ,אטרקציות ,סיורים ,פעילויות
גיבוש וזמן חופשי וכל פעילות אחרת כולל לוחות זמנים מפורטים ביעד המוצע להתרשמות
המכללה .על המציע להציע אופציות לפעילויות עבור כל יום.
 10.2מובהר כי כלל האטרקציות והפעילות הינן לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה ויסגרו באופן סופי
לאחר בחירת ההצעה הזוכה אל מול המציע שיזכה במכרז ,בכפוף להצעתו במענה למכרז.
 10.3להלן הפעילויות הנדרשות לימי הנופש (כלול במחיר למשתתף):
א.
ב.
ג.
ד.

ביום הראשון  -הגעה ליעד ,סיור ,הגעה למלון בשעת הערב
ביום השני  -סיור
ביום השלישי – לכל הפחות  2אטרקציות ו/או אתרים.
ביום הרביעי – במידת האפשר סיור והתארגנות לטיסה חזרה לארץ.

 .11סיור הכנה
 11.1המציע הזוכה יארגן נסיעת הכנה לצורך בחינת בית המלון ,האתרים ,האטרקציות ,בחינת נושא
הכשרות ,ערב הפולקלור וכל דבר אחר הקשור לפעילות הנופש המבוקשת.
 11.2מטעם המכללה ישתתף נציג אחד .הנסיעה הינה למשך  2-3ימים .סיור ההכנה וארגונו הינם
באחריות החברה שתזכה במכרז.
 11.3מובהר כי עלות הסיור (טיסות  +לינה) עבור נציג אחד מטעם המכללה תהיה על חשבון המכללה.

 .12תנאי ביטול
תנאי הביטול יהיו לכל הפחות על פי המפורט להלן:
 12.1הודעה על ביטול ההשתתפות בנופש של מי מהעובדים ו/או בני/בנות זוגם ו/או ביטול כללי של
הנסיעה על ידי המכללה שתימסר לחברה שתזכה במכרז לפחות  30יום לפני מועד הנופש בכתב,
תזכה את המכללה או העובד בהחזר מלא של תשלום המכללה עבור העובד או את העובד בהחזר
מלא של התשלום עבור בן/ת זוגו.
 12.2הודעה על ביטול ההשתתפות של מי מהעובדים ו/או בני/בנות זוגם שתימסר לחברה שתזכה במכרז
לפחות  14ימים לפני מועד הנופש בכתב ,תזכה את המכללה או לחלופין את העובד בהחזר של 50%
אחוזים מתשלום המכללה או העובד.
 12.3נמסרה הודעה על ביטול ההשתתפות בנופש של העובד ו/או בן זוגו/תו פחות מ 14 -ימים לפני מועד
הנופש תהיה החברה שתזכה במכרז זכאית לתשלום מלא.
 12.4ביטול השתתפות מפאת הדבקות בנגיף הקורונה תזכה את המכללה בהחזר מלא של הנדבק/ים.
 12.5ביטול מפאת הנחיות משרד הבריאות יביא להחזר מלא.
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נספח ב' – הצהרת המציע
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז לרבות את החוזה על כל נספחיו
מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

המציע הוא שותפות או תאגיד רשום בישראל כדין (להלן" :תאגיד").
למציע כל האישורים והתצהירים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -ומנהל
ספריו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
המציע ארגן וביצע בין השנים  ,2022 - 2018לכל הפחות  6טיולים מאורגנים בחו"ל ,עבור לכל הפחות
ארבעה לקוחות שונים .לעניין תנאי סף זה" ,טיול מאורגן" משמעותו :אירוע המתקיים בבית מלון בחו"ל
הכולל – טיסות ,הסעות ,לינה ואירוח ברמת חצי פנסיון ,עבור  100איש לפחות בכל מחזור ואשר כוללת:
• פעילות חווייתית מגבשת ,דוגמת :ספורט ימי ,משחקים אתגריים קבוצתיים ,סדנאות חווייתיות או
סיור  /טיול באזור.
מובהר כי כל מחזור ייחשב כטיול מאורגן אחד לצורך עמידה בתנאי סף זה ,ובלבד שמתקיימים יתר
התנאים הקבועים בתנאי הסף ,לרבות לעניין מספר הלקוחות הנדרש לשם עמידה בו.
המציע רשם בנספח ד' את פרטי הלקוחות הרלוונטיים לתנאי סף זה.
למציע צוות ההדרכה בעל ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בהדרכת טיולים מאורגנים בחו"ל בכלל וביעד
המבוקש על ידי המכללה בפרט ,בשפה העברית ,הן באמצעות העסקה ישירה והן באמצעות קבלני משנה.
צוות המציע המיועד לליווי המכללה בחו"ל הינו בעלי תעודת מדריך בארגון המדריכים הישראלי.
המציע הינו בעל אישור  IATAהמאשר כי המציע הינו חבר בארגון הבינלאומי לסוכני נסיעות.
המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל.
אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים
לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו ,וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות
על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה והתצהירים ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על
הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

חותמת וחתימת המצהיר:

____________________________________

שם מלא של החותם:

____________________________________

תאריך:

____________________________________

אישור עו"ד
אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר כי חתימתם יחד  /לחוד
(מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן ,על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז
מס'  09TR/22עבור המכללה האקדמית צפת ,מחייבת את המציע; וכן ,כי הינם מורשים מטעם
_____________ (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 .
__________
תאריך

__________
שם עורך הדין
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_________________
חתימה וחותמת

נספח ג' – 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 וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני עושה תצהירי זה בשם ___________ (להלן" :המציע") במסגרת הגשת הצעה למכרז מספר 09TR/22
(להלן" :המכרז") אשר פורסם על ידי המכללה האקדמית צפת (להלן" :המכללה").
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,המונחים "בעל זיקה" אליו" ,הורשע" ו" -תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף 2ב(א)
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי
אני מבין/נה אותם.
הנני מצהיר/ה כי המשתתף הינו "תושב ישראל".
(סמן  Vבמקום המתאים)



המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987אשר נעברו אחרי יום 31
באוקטובר .2002

 המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו ,הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-אשר נעברו אחרי יום 31
באוקטובר  , 2002אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד מתן הצעה של המשתתף
במסגרת המכרז.
(סמן  Vבמקום המתאים)



המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז ,בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א ,1991 -אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר .2002



המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו ,הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז ,בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א ,1991-אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002אך ההרשעה האחרונה לא
הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של המשתתף במסגרת המכרז.

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
(מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן ,על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז
מס'  09TR/22עבור המכללה האקדמית צפת ,מחייבת את המציע; וכן ,כי הינם מורשים מטעם
_____________ (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 .
__________
תאריך

__________
שם עורך הדין
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_________________
חתימה וחותמת

נספח ד' – רשימת ממליצים

להלן פרטי  4לקוחות שונים ,להן המציע ארגן וביצע בשנים  ,2018-2022לכל הפחות  6טיולים מאורגנים
בחו"ל" .טיול מאורגן" משמעותו :אירוע המתקיים בבית מלון בחו"ל הכולל – טיסות ,הסעות ,לינה ואירוח
ברמת חצי פנסיון ,עבור  100איש לפחות בכל מחזור ואשר כוללת פעילות חווייתית מגבשת ,דוגמת :ספורט
ימי ,משחקים אתגריים קבוצתיים ,סדנאות חווייתיות או סיור  /טיול באזור.
מובהר כי כל מחזור יחשב כפעילות נופש אחת.
שם החברה/מוסד

תאריך הנופש

יעד בחו"ל

כמות
משתתפים

שם איש קשר

_______________
חתימה  +חותמת
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טלפון

נספח ה' – טופס הצעה

שם התאגיד המציע(__________________:להלן" :המציע")

 .1רשימת המסמכים אותם יש לצרף להצעה:
יש לוודא כי המסמכים מטה צורפו לנספח זה ולסמן ב –  Vכי וידאתם צירופם להצעתכם.











אישור תאגיד בתוקף.
אישור בדבר ניהול ספרים וניכוי מס במקור
אישור מטעם  IATAהמאשר כי המציע הינו חבר בארגון הבינלאומי לסוכני נסיעות
נספח ב' – הצהרת המציע
נספח ג' – תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין
נספח ד' – רשימת ממליצים
נספח ה' – טופס הצעה
נספח ה'( - )1תוספת עלות אירוח כשר
נספח ו' – הסכם התקשרות חתום ע"י המציע

שם התאגיד____________________ :

מס' תאגיד ____________________

שם המציע_____________________ :

תפקיד_______________________:

טלפון_________________________ :

טלפון נייד____________________ :

דוא"ל______________________________________________________________ :
כתובת______________________________________________________________ :

חותמת וחתימה______________________________ :
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יעדים מוצעים
יעד

חב' תעופה

שעת
המראה
הלוך

שעת
המראה
חזור

שם המלון באנגלית

כתובת אתר האינטרנט של
המלון

על המציע לצרף חומר נלווה אשר יכלול לכל הפחות את הנתונים מטה:
 )1פרוט על היעד והמלון המוצעים ,לרבות:
o

דירוג המלון (ע"פ נתוני המלון)

o

מיקום המלון

o

פעילויות ומתקנים ללא עלות במלון – יש לציין בריכה מקורה או חיצונית ,ספא ללא
עלות ועוד.

 )2פרוט על הטיסות המוצעות (מעבר לרשום בטבלה מעלה)
o

טיסה סדירה או צ'רטר

o

זמן טיסה

o

תכולת מטען אפשרית .יש לשים לב לרשום בדרישות המכרז.

 )3תכנית יומית מפורטת מיום הנחיתה ועד יום ההמראה
 )4מספר אפשרויות לפעילות גיבוש  +פעילות ערב הכלולות במחיר (המכללה תוכל לבחור
פעילות גיבוש אחת ופעילות ערב אחת לכל מחזור)
 )5נקודות מהם תוכל להסיק המכללה כי הצעת המציע מתאימה לקהל הטרוגני מבחינת גיל,
מגדר – חילונים ושומרי מסורת (אוכל כשר ,חדרים מותאמים לנכים וכד')
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נספח ה'( – )1תוספת עלות אירוח כשר
להלן הצעתנו לתוספת עלות בגין ארוחות כשרות.
התוספת המבוקשת הינה לארוחות כשרות ,לאדם לכל תקופת הנופש והינה בנוסף לעלות של 750$
למשתתף.

 .1תוספת מבוקשת לאדם ,לכל תקופת הנופש ,בגין ארוחת כשרות (בוקר  +ערב) $ _________ :
 .2הכשרות המוצעת הינה מסוג___________________________ :
 .3הארוחות הכשרות יינתנו במקום הבא (יש לבחור ולהשלים פרטים):



בית המלון בו מבוצע הנופש



מסעדה:
 .iשם המסעדה______________________________ :
 .iiמיקום המסעדה____________________________ :
 .iiiזמן ההליכה מהמלון (בדק')___________ :



בית חב"ד:
 .iמיקום בית חב"ד___________________________ :
 .iiזמן הליכה מהמלון (בדק')___________ :

חתימה וחותמת המציע____________________________:
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נספח ו'
הסכם למתן שירותים
שנערך ונחתם בצפת ביום ____ בחודש ______ שנת 2022
בין
המכללה האקדמית צפת ע.ר580362937 .
מרחוב ירושלים  ,11צפת
(להלן" :המכללה" ו/או "המזמינה")
מצד אחד;
לבין
___________________
ח.פ________________ .
מרחוב ______________
(להלן" :הספק" או "המציע")
מצד שני;
הואיל :והמכללה מעוניינת לקבל שירותים של ארגון נופש שנתי לעובדי המכללה ,כמפורט בהסכם
זה ובנספחיו;
והואיל :ולצורך קבלת השירותים פרסמה המכללה ,מכרז מספר  09TR/22לבחירת ספק לארגון
פעילות הנופש השנתית לעובדי המכללה (להלן" :המכרז");
והואיל :והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז ,והצעתו נבחרה כזוכה במכרז;
והואיל :והספק הצהיר כי הוא פועל כדין ,כי הוא מעוניין לתת למזמינה את השירותים וכי יש לו
את הניסיון ,המיומנות ,הכישורים ,האמצעים ,הידע ,היכולת וכוח האדם המתאים
הדרושים לביצוע השירותים ברמה גבוהה ובהתאם להוראות מסמכי המכרז ולהוראות
הסכם זה ;
והואיל :והספק התחייב לספק למכללה את השירותים במועדים ,בתנאים וברמה המפורטים
במסמכי המכרז על נספחיהם וצורפותיהם ובכפוף לאמור בהסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 .1מבוא ,נספחים וכותרות
 .1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2המסמכים המצורפים להסכם זה וכן כתב הבקשה להציע הצעות ו/או כתב ההצעה של
הספק ו/או מסמכי המכרז האחרים ,על כל הכלול ו/או האמור ו/או המצוין ו/או המסומן
בהם ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.3כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפירוש ההסכם.
 .2הגדרות
בהסכם זה יהיה למונחים הבאים הפירוש שלהלן:
"פעילות נופש"  -אירוע שנתי לעובדי המכללה ובני/בנות זוגם  /בני משפחתם ,שיתקיים ביעד
ובמלון שתבחר המכללה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מתוך רשימה של יעדים
שיציע הספק ואשר תכלול ,בין היתר ,פעילות הדרכה ,פעילות הווי ,ושירותים
אחרים ,לרבות שירותי אירוח ,והכל כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז.
"השירותים" -

כל השירותים הנדרשים לצורך ביצוע פעילות הנופש או לצורך ביצוע
התחייבויות הספק על פי הסכם זה ומסמכי המכרז ,על נספחיהם ,לרבות
שירותים לוגיסטיים ,שירותי מלון ,שירותי הדרכה ,שירותי משרד ,שירותי
הסעות וכל שירות אחר שהוצע על ידי הספק בהצעתו וכן ,שירותי תיאום ,דיווח,
אספקת מידע וכל שירות נלווה אחר ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם
זה ,על נספחיהם.

 .3מהות ההתקשרות
המזמינה מזמינה בזאת מהספק שירותים כמפורט בהסכם זה ,על נספחיו ,והספק מתחייב בזאת
להעניק למזמינה את השירותים ברמה ובאיכות גבוהים ,והכל בהתאם להוראות הסכם זה
ומסמכי המכרז ,על נספחיהם.
 .4לוח הזמנים ותקופת ההתקשרות
 .4.1על הספק להיות מוכן להתחיל באספקת השירותים למועדים הרשומים במכרז .תקופת
ההתקשרות תהיה למשך שנה אחת ממועד החתימה על הסכם זה (להלן" :תקופת
ההתקשרות") .למכללה ניתנת בזאת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה ו/או
לתקופות נוספות (להלן" :התקופות הנוספות") ,של שנה כל אחת ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,עד לתקופה מצטברת של ארבע שנים נוספות ,אלא אם כן ההסכם יבוא לידי סיום
או יבוטל על פי דין או הוראה אחרת בהסכם זה .על התקופות הנוספות יחולו כל הוראות
הסכם זה ,בשינויים המחויבים.
המכללה תקבע את מיקום הנופש ,מועד הנופש ,משך הנופש ,תכני הנופש וסידורי ההסעה
למקום הנופש .המכללה תודיע לספק על החלטתה להאריך את ההתקשרות ,על מיקום
הנופש ,על המועדים האפשריים לקיומו ועל תכנית הנופש ,עד  2חודשים לפני מועד הנופש
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בכל שנה בתקופות הנוספות .הודיעה המכללה כאמור ,ימסור הספק למזמינה תכנית נופש
מפורטת ,לרבות רשימת שלושת בתי המלון הממלאים אחר הקריטריונים שנקבעו במכרז.
 .4.2ידוע לספק והוא מסכים כי עליו לעשות את כל הדרוש ,החל ממועד תחילת ההתקשרות,
לשם השלמת כל העבודה שתידרש כדי להוציא את פעילות הנופש לפועל בהתאם לדרישות
המכללה ,למסמכי המכרז ולהצעתו ,וכי בתקופה זו ,עליו להשלים את כל ההכנות
המוקדמות הדרושות ולקבל את אישור המכללה בכל נושא הנתון לבחירתה.
 .5הצהרות הספק
הספק מצהיר ,מאשר ומתחייב כדלקמן:
 .5.1כי הוא בעל רקע מקצועי  ,מומחיות ,ניסיון ,כוח אדם ויכולת מקצועית מתאימים לביצוע
השירותים.
 .5.2כי אין מניעה מכל סוג שהוא לקיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בין אם מניעה שבדין
או מניעה על פי הסכם כלשהו ,או כל מניעה אחרת.
 .5.3כי הוא פועל כדין ,ובעל כושר פירעון.
 .5.4כי ההתקשרות בהסכם זה נעשית בסמכות ומאושרת כנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של
הספק (ככל שהספק הוא תאגיד) וכי כל ההצהרות שהצהיר הספק והפרטים אשר צוינו
בהצעתו ,לרבות בנוגע לזהותו ,לאישורים שבידו (לרבות הסמכות ,רישיונות ותקנים),
ליכולתו ,לכישוריו ולניסיונו הקודם ,הם נכונים וכל שינוי בהם יובא לידיעת המזמינה.
 .5.5כי הוא מוסמך ומורשה לספק את השירותים בהתאם לכל דין ,וכי ימשיך להחזיק בכל
הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין למתן השירותים במשך כל תקופת
ההסכם וכן כי יש לו את היכולת ,האמצעים הרישיונות הביטוחים וההיתרים לספק
למכללה את השירותים כמפורט בהסכם זה ,על נספחיו .מוסכם בזאת ,כי השגת כל
הביטוחים ,ההיתרים ,הרישיונות וכיו"ב יהיו באחריות הספק ועל חשבונו בלבד.
 .5.6הספק וצוות העובדים מטעמו מתחייבים להקדיש את מרצם ,ניסיונם ,זמנם וכושר עבודתם
ולעשות את מיטב מאמציהם ולהפעיל את מלוא כישוריהם לקידום הנושאים שבטיפולם
לשביעות רצונה של המזמינה.
 .5.7הספק מתחייב לשאת באחריות בלעדית לביצוע השירותים ולאיכותם ,לרבות כלל היבטי
הבטיחות הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויותיו .למען הסר ספק מודגש ,כי הספק יהיה
אחראי בפני המזמינה לאיכות השירותים ולזמינותם ,בין אם הם ניתנים ישירות על-ידו ובין
אם הם ניתנים על-ידי ספקי משנה מטעמו ,לרבות על-ידי צוות המלון ,מדריכים ,מרצים
וכל אדם או גוף הפועל מטעמו בביצוע הסכם זה.
 .5.8הספק מתחייב לקיים ,לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות המזמינה ונציג המזמינה ,כפי שיינתנו
מעת לעת ,ובכלל זה הנחיות בכל הנוגע לשירותים ולאופן ביצוע העבודה .מובהר בזאת כי
נציג המכללה (מר יהודה עוז או מי מטעמו) והוא בלבד ,יהיה מוסמך לתת לספק הנחיות
בכל הנוגע לשירותים ,בכפוף לאמור לעיל .אולם ,בשום מקרה לא יהיה נציג המכללה מוסמך
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להתחייב בשם המזמינה להגדלת היקף התמורה או שיעורה ו/או להרחבת היקף השירותים
מעבר לקבוע בהסכם זה.
 .5.9הספק מתחייב להשתתף ולקחת חלק פעיל בישיבות של המזמינה ו/או של כל פורום אחר
לפי בקשת המזמינה ,כפי שיידרש לצורך ביצוע השירותים ,ועל פי דרישת המזמינה מעת
לעת ,ובתאום מוקדם עם הספק.
 .5.10הספק מתחייב לבצע את כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם ,לפי מיטב
הנוהג המקצועי במומחיות ,במקצועיות ובדיוק הדרושים לפי כל דין ולשביעות רצון
המזמינה ,ובכלל זה להעמיד את כוח האדם הנדרש לשם ביצוע השירותים ,ליצור ולגבש את
התכניות לשם הענקת השירותים ,לספק את השירותים בהתאם לדרישת המזמינה וכל
פעולה אחרת הכרוכה בעבודה ,לפי צורכי המזמינה והנוהג המקצועי.
 .6התחייבויות הספק
בלי לגרוע מהוראות סעיף  5לעיל ,הספק מתחייב לבצע את כלל השירותים הדרושים לצורך ביצוע
הנופש ,וכן כל שירות אחר שנדרש במסמכי המכרז ושהוצע בהצעתו למכרז ,בין לפי דרישת
המזמינה ובין מיוזמתו ,ולרבות השירותים האמורים להלן ,ועבור התמורה המפורטת בנספח א'
למכרז וללא כל תמורה נוספת:
 .6.1רישום המשתלמים והכנת תכנית הנופש:
.6.1.1

הספק מתחייב לנהל את הליך רישום העובדים ובני לוויתם.

.6.1.2

הספק יבצע מעקב על רישום העובדים ונלווים.

.6.1.3

הספק יעביר לנציג המכללה ,בכתב ,כל מידע ונתון רלוונטי לצורך הפקת חוברת
תכנית הנופש.

.6.1.4

הספק יביא לאישור נציג המכללה כל עניין הנתון לבחירת המזמינה לפי מסמכי
המכרז.

.6.2

קליטת המשתלמים במלון והקצאת החדרים – הספק מתחייב לטפל בהזמנת החדרים
מהמלון שנבחר על-ידי המזמינה ובהתאם להנחיות שיימסרו לו על-ידי המזמינה מעת לעת.
נוסף על כך ,יקצה הספק.

.6.3

שירותי מלון – הספק מתחייב לדאוג לכך שיינתנו למשתלמים כל שירותי המלון הנהוגים
במלון ללא כל תשלום נוסף ,לרבות השירותים המפורטים להלן ,והכל כמפורט בנספח א'
למכרז:

.6.4

.6.3.1

שירותי בריכה ,חדר כושר.

.6.3.2

למשתלמים המעוניינים בלבד  -ארוחות כשרות על בסיס "חצי פנסיון" (כלומר
ארוחת בוקר וארוחת ערב).

.6.3.3

אפשרות לשימוש בטרקלין העסקים לחברי הנהלת המכללה.

פעילות חווייתית מגבשת  -כמפורט בהצעת הספק הזוכה במכרז.

עמוד  22מתוך 31

.6.5

שיתוף פעולה בפתרון בעיות – הספק מתחייב לפעול במהירות וביעילות לפתרון כל בעיה או
ליקוי המתעוררים בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו לפי הסכם זה ויתר מסמכי
המכרז ,לשתף פעולה עם נציג המכללה ולתת מענה לכל דרישותיו בהקשר זה.

.6.6

עובדי הספק:
.6.6.1

הספק מתחייב לספק על חשבונו עובדים מומחים ,מנוסים ,אחראיים ,מקצועיים,
ובעלי הרישיונות הנדרשים על פי דין במספר ובהיקף הדרוש לשם מתן השירותים
באיכות הנדרשת ובלוח הזמנים הקבוע בהסכם זה.

.6.6.2

המזמינה תהיה רשאית בכל עת ,בהודעה בכתב ,לדרוש מהספק להחליף עובד ו/או
אדם ו/או גוף אשר סיפק לצורך מתן השירותים ,והוא מתחייב להחליף עובד ו/או
אדם ו/או גוף בעובד ו/או אדם ו/או גוף מתאים ,בעל כישורים ויכולות מקבילים,
אשר יאושר על ידי המזמינה ,בהקדם האפשרי.

 .7התמורה
.7.1

בכפוף למילוי כלל התחייבויות הספק לפי הסכם זה או על פי הדין ,במלואן ובמועדן,
ולעמידת הספק בדרישות והנחיות המזמינה ,תשלם המזמינה לספק תמורה בהתאם למספר
המשתתפים שנרשמו ושהשתתפו בנופש בפועל ,והכל לפי המחירים המפורטים בנספח א'
למסמכי המכרז ,והכל כנגד הצגת החשבוניות לנציג המכללה לשם בדיקתן ובכפוף לאישורן
על ידו כתנאי מוקדם לביצוע התשלום.

.7.2

מובהר כי למעט תשלום התמורה כאמור בסעיף  7.1לעיל ,לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום
או הטבה אחרת בגין מתן השירותים .סכום התמורה כאמור בסעיף  7.1לעיל הוא סופי,
מרבי וכולל את כל העלויות הכרוכות בהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או הנובעות
הימנו ,לרבות התחייבויות נובעות שאינן ידועות לספק במועד חתימת ההסכם ,כל משימה
או שירות שביצועם נדרש וכן השקעות שביצע או שיבצע הספק בקשר עם אספקת
השירותים ,הוצאות בגין העסקת אנשי הצוות ,הוצאות בגין כניסה לאתרים ,הוצאות בגין
פתרונות שיידרשו ,תשלומי חובה וכל הוצאה אחרת .יודגש כי לא תשולם תמורה עבור
נסיעות או ביטול זמנו של הספק עקב נסיעה הקשורה באספקת השירותים.

.7.3

על אף האמור בסעיף  7.1לעיל ,המזמינה רשאית להעביר לספק מקדמה בסכום של 20%
מהעלות למשתתף במכפלת מספר המשתתפים המשוער וזאת בלי להתחייב למספר
המשתלמים הסופי

.7.4

מכל סכום שתשלם המזמינה לספק על פי הוראות הסכם זה ינוכו סכומי המס במקור כדין
ותשלומים אחרים המתחייבים על פי החוק ,אלא אם כן ימציא הספק אישור בדבר פטור
מניכוי במקור כאמור.

.7.5

הספק מצהיר ומאשר כי התמורה המפורטת לעיל בהסכם זה ממצה את כל התשלומים ו/או
טובות ההנאה מכל מין וסוג להם זכאי הספק מהמזמינה והספק לא יהיה זכאי ולא ידרוש
כל תשלום ו/או טובת הנאה מהמזמינה ,אלא אם כן הם פורטו מפורשות בהסכם זה ו/או
אם סוכם בכתב ,בידי מורשי החתימה ,כי הוא יהיה זכאי להם.
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 .8סודיות
.8.1

הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעביר לאחרים ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,כל מידע מקצועי ,מסחרי או אחר ו/או נתונים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו או
קיבלם מהמזמינה ו/או מאחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה (להלן:
"המידע") .המידע לא יכלול מידע הנמצא ו/או הגיע לנחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידיעת
הספק וברשותו לפני מסירתו על ידי המזמינה ו/או מידע שהגיע לידיעת הספק ממקורות
אחרים שלא בקשר עם ביצוע התחייבויותיו ו/או מידע שהספק מחויב לגלותו עפ"י דין.

.8.2

הספק מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו תוך כדי ביצוע העבודות
עבור המזמינה ו/או כתוצר של עבודתו על פי הסכם זה ,לכל גורם ,לרבות גורמים הקשורים
למזמינה ,ואף לא להפיצם לספקים אחרים של המזמינה ,אלא באמצעות המזמינה או על
פי הנחיותיה.

.8.3

מוסכם בזאת כי לצורך מתן השירותים יועמדו לרשות הספק מסמכים ונתונים של המזמינה
כפי שהמזמינה תמצא לנכון .למען הספר ספק ובלי לגרוע מהוראות אחרות של הסכם זה,
מתחייב הספק כי לא יעשה שימוש בכל המסמכים והנתונים או במידע אחר שהמזמינה
תעמיד לרשותו אלא לצורך ביצוע השירותים.

 .9פיצויים מוסכמים
.9.1

הצדדים מסכימים ,נוסף על כל האמור בהסכם זה ,כי במקרים המפורטים להלן ,ישלם
הספק למכללה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בשיעורים הנקובים להלן ,וזאת בלי
שיהיה על המכללה להוכיח כי נגרם לה נזק כלשהו:
.9.1.1

פיצוי בגין אי אספקת השירותים בהתאם להצעתו הזוכה של הספק במכרז ו/או
שלא בהתאם לאמור בנספח א' למסמכי המכרז –  ₪ 4,000לכל מקרה.

.9.1.2

פיצוי בגין שינוי בתוכנית הנופש שלא בהסכמתה של המזמינה –  ₪ 2,000לכל
מקרה.

יודגש ,כי נוסף על הפיצוי המוסכם המפורט לעיל רשאית המכללה לשלול מהספק את
התמורה בגין מתן השירותים ,אשר אינם לשביעות רצונה של המכללה ,ובלבד שנתנה לספק
הזדמנות לטעון את טענותיו.
.9.2

במקרה של הפרת הוראות ההסכם ,על צורפותיו ,תהא המכללה רשאית ליטול שירות מכל
מקור אחר ,על חשבון הספק ,כל זאת בלי לגרוע מתרופות אחרות .המכללה שומרת לעצמה
את הזכות לבחור לתבוע את הנזק הממשי שייגרם לה וזאת נוסף על כל סעד ותרופה אחרים.

 .10קבלן ראשי וקבלני משנה
 .10.1הספק יהיה אחראי אחריות כוללת כלפי המזמינה בקשר עם ביצוע הסכם זה .אם וככל
שהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או רכיבים שלהן יבוצעו ו/או יסופקו בפועל על
ידי קבלני משנה מטעמו ,המורשים על-ידי המזמינה כאמור בהסכם זה ובהתאם להוראות
המכרז ,יהווה הספק קבלן ראשי האחראי על ביצועם ואספקתם .בלי לגרוע מכלליות
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האמור לעיל ,הספק יהיה אחראי לכך שקבלני המשנה יהיו כפופים להתחייבויות הספק על
פי הסכם זה ,שהוראות הסכם זה יחולו עליהם בשינויים המחויבים ,וכי הם ימלאו את
חיוביהם בהתאם להוראות הסכם זה.
 .10.2קבלני משנה :הספק יהיה רשאי לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה באמצעות קבלני
משנה רק בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
 .10.2.1הוא הודיע למזמינה על זהות קבלן המשנה שנבחר על ידו ועל היקף השירותים
שיינתנו על ידו ,והמזמינה אישרה מראש ובכתב את הסכמתה לבחירה כאמור ואת
היקף העבודה שיבצע קבלן המשנה; מובהר ומוסכם כי אין במתן האישור על-ידי
המזמינה ,אם יינתן אישור כזה ,כדי לגרוע מאחריות הספק או להטיל אחריות
כלשהי על המזמינה.
 .10.2.2למיטב ידיעת הספק ולאחר בדיקה סבירה ,קבלני המשנה הם מיומנים ומקצועיים
והאמור בהצהרות הספק על פי הסכם זה ,חל ונכון גם לגבי כל אחד מהם.
 .10.3מובהר בזאת כי בחירת הספק כזוכה במכרז וההתקשרות עמו אינם מהווים אישור
המזמינה להעסקת קבלני משנה או לזהותם אף אם הספק ציין את כוונתו להעסיק קבלני
משנה ואת זהותם במסגרת הצעתו.
 .10.4הספק לא יהיה רשאי להחליף קבלני משנה אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של
המזמינה.
 .11אחריות וביטוח
 .11.1הספק יהיה אחראי כלפי המזמינה וכלפי כל צד שלישי לביצוע השירותים באופן הטוב ביותר
ובמיומנות גבוהה כנדרש על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,לרבות כלל היבטי הבטיחות.
 .11.2אישרה המזמינה מסמכים הקשורים בשירותים ,אשר הוכנו על ידי הספק בהתאם להסכם
זה או על פי דרישות המזמינה  -לא ישחרר האישור האמור את הספק מאחריותו המקצועית
בגין השירותים או כל חלק מהם ולאיכותם.
 .11.3הספק מתחייב לשפות את המזמינה ו/או כל צד שלישי בגין כל טענה ו/או תביעה הנובעת
ו/או המתבססת על השירותים שניתנו בהתאם להסכם זה ו/או הנובעת מהם .היה
והמזמינה תחויב בפסק דין ,או על פי הסכם פשרה ,לשלם לצד שלישי סכום כלשהו כפיצוי
על נזקים ,הוצאות או הפסדים כאמור ,ישפה הספק את המזמינה על כל סכום כאמור
בצירוף הוצאות הגנתה של המזמינה מפני התביעה ,ובלבד שהמזמינה הודיעה לספק על
התביעה בתוך זמן סביר ממועד הגשת התביעה ובכפוף לכך שניתנה לספק האפשרות לקחת
חלק במשא ומתן לפשרה ו/או בהגנה מפני התביעה.
 .11.4בלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או לפי כל דין ,הספק מצהיר בזאת ,כי ערך
בחברת ביטוח בעלת מוניטין פוליסות ביטוח כמפורט להלן ,על מנת להגן על עצמו ,שותפיו,
כל אדם או גוף בשרותו או המועסק על ידו וכן על המזמינה.
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 .11.4.1אחריות מעבידים :חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת
הביצוע ,תוך כדי ועקב ביצוע השירותים ,עבור כל העובדים ,קבלני המשנה
ועובדיהם המועסקים על-ידי הספק בביצוע השירותים ,בגבול אחריות שלא יפחת
מהקבוע בנספח הביטוח המצורף להסכם זה.
 .11.4.2אחריות כלפי צד ג' :חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש ,לרבות
לעובדי המכללה ורכושה ,שייגרמו בתקופת הביצוע של השירותים ,בגבול אחריות
שלא יפחת מהקבוע בנספח הביטוח המצורף להסכם זה.
 .11.4.3ביטוח פעילות אתגרית :על כל פעילות אתגרית כגון :פעילות ימית ,יש להגיש את
אישור חברת הביטוח אשר בה יצוין במפורש כי פעילות זו נכללת בכיסוי הביטוח.
 .11.5שם המבוטח בביטוחים המפורטים לעיל יורחב לכלול גם את המזמינה ,הביטוחים יכללו
סעיף מפורט בדבר ויתור על זכות לתחלוף נגד כל יחיד מיחידי המבוטח ,וכל אדם או גוף
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו או הקשור לשירותים וכן סעיף
"חבות צולבת" ,על פיו יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח.
 .11.6ביטוחי הספק יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי
המזמינה ,ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות" .כל סעיף בביטוחים הנ"ל המפקיע או מקטין
או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,לא יופעל כלפי המכללה והביטוחים ייחשבו
כמזכים את המכללה במלוא השיפוי המגיע לפיהם.
 .11.7ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הוא לבדו יישא בתשלום פרמיה ,דמי ביטוח,
השתתפות עצמית ויתר החבויות המוטלות על המבוטח.
 .11.8הספק מתחייב להמשיך ולערוך את הביטוחים כל עוד קיימת אחריותו על פי הסכם זה ו/או
על פי כל דין.
 .11.9ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם
אלא אם כן מסר המבטח למזמינה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  60ימים מראש.
 .11.10הספק מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה .כמו כן מתחייב
הספק לשתף פעולה עם המזמינה לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמינה על פי הביטוחים
האמורים.
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 .12ערבות
 .12.1להבטחת מילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה ,ימציא הספק למכללה עם חתימת ההסכם,
ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מוגבלת בתנאים ,להנחת דעתה של המכללה ,בסכום של
 .₪ 50,000תוקף הערבות יהיה עד  60ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות לפירעון עם
דרישה להבטחת קיום התחייבויות הספק על פי הסכם .נוסח הערבות יהיה בנוסח נספח
הערבות המצורף למסמכי המכרז.
 .12.2הפר הספק את ההסכם או תנאי מתנאיו ,רשאית המכללה ,בלי לגרוע מכל הוראה אחרת
לפי הסכם זה ובלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה ,לחלט את סכום הערבות ,כולו או
חלקו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאחר שניתנה לספק הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין
זה .סכום הערבות שיחולט על ידי המכללה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט ,בלי שתהיה
לספק זכות כלשהי לבוא כלפי המכללה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ,ובלי שדבר זה
יגרע מזכויותיה האחרות של המכללה על פי ההסכם.
 .12.3אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
 .12.4מומשה הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה או שתוקפה עומד לפוג בתוך  30ימים ,והסכם
זה נותר בתוקפו או הוארכה תקופת תוקפו ,ימציא הספק למכללה ערבות בנקאית חלופית
כך שבכל מקרה תהא בידי המכללה ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  12.1לעיל ,כל עוד הסכם
זה עומד בתוקפו.
 .13השהייה ו/או ביטול ההסכם
בלי לגרוע מזכות כל צד להביא חוזה זה לסיומו ,על פי הוראה אחרת בחוזה זה או על פי כל דין,
תהא למזמינה הזכות להביא חוזה זה לידי סיום ,באופן מידי ,בכל אחד מן המקרים הבאים:
 .13.1במקרה שהוגשה כנגד הספק או על ידיו בקשה למינוי מנהל מיוחד ,מפרק זמני או קבוע ,או
כונס נכסים זמני או קבוע ,או בקשה להסדר עם חברים ו/או נושים ,ועקב כך נוצרה מניעה
של ביצוע מחויבויותיו על-פי הסכם זה ,והבקשה לא הוסרה בתוך שישים ( )60ימים;
 .13.2הספק קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוצא כלפי הספק צו פירוק זמני או קבוע או צו
כינוס נכסים זמני או קבוע או צו העמדת או הקפאת הליכים זמני או קבוע או צו ניהול
מיוחד או צו לעריכת הסדר עם חברים ו/או נושים בספק;
 .13.3הוטל עיקול על נכסי הספק ,או חלק מהם ,באופן המונע מהספק את ביצוע מחויבויותיו על-
פי הסכם זה ,והעיקול לא הוסר בתוך  60ימים.
 .13.4במקרה שהספק יפר חוזה זה ,ולא יתקן את ההפרה ,אם היא ניתנת לתיקון לדעת המכללה
בלבד ,על אף שניתנה לו התראה בכתב ,בתוך  15ימים ממועד משלוח ההתראה האמורה,
ואם ההפרה אינה ניתנת לתיקון בתקופה האמורה  -לא הציג בפני הצד השני ,בתוך 15
הימים האמורים ,את הצעדים שבכוונתו לנקוט לתיקון ההפרה ,לשביעות רצונו של הצד
השני; בלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת של המזמינה על פי דין או על פי הסכם זה,
במקרה שבו יפר הספק איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,תהא המזמינה רשאית (אך
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לא חייבת) לבצע בעצמה או להטיל על אחר ביצוע התחייבות זו ,והספק יישא בכל הוצאה
שתגרם למזמינה עקב כך ,בתוספת  20%בגין הוצאות טיפול המזמינה בביצוע האמור;
 .13.5במקרה שבו יתברר ,כי הצהרה או אישור של הספק בחוזה זה ,אינם נכונים או מדויקים.
 .14הסבת זכויות
הסכם זה נעשה עם הספק בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה ,ובהתבסס על אמון
המזמינה בו וביכולותיו .לפיכך הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להעניק ו/או להמחות
ו/או לשעבד איזה מזכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לאחר ,בין
בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא בהסכמת המזמינה אשר תינתן ,אם בכלל תינתן ,מפורשות
מראש ובכתב ובתנאים כפי שתתנה המזמינה.
 .15דין וסמכות השיפוט
בכל מקרה של חילוקי דעות יחולו על הסכם זה הוראות הדין הישראלי ולביהמ"ש המוסמך בנצרת
תהיה הסמכות המלאה והבלעדית לדון בכל הליך משפטי בין הצדדים בקשר להסכם זה.
 .16הודעות
כל הודעה על פי הסכם זה תימסר במסירה ביד כנגד אישור קבלה ,או במשלוח בדואר רשום או על
ידי פקס ,או בדואר אלקטרוני ,הממוענים אל המזמינה או אל הספק (לפי העניין) ,לפי הכתובות
שבכותרת .כל הודעה אשר תימסר ביד תחשב כאילו הומצאה במועד המסירה .כל הודעה שתשלח
בדואר רשום תחשב כאילו הומצאה לאחר חלוף  5ימי עבודה ממועד משלוחה .כל הודעה באמצעות
פקס או באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו הומצאה ביום העבודה שלמחרת משלוחה ובלבד
שהשולח וידא טלפונית את קבלתה ורשם על פני ההודעה את שמו של מאשר הקבלה .השולח
ישמור אישורים על משלוח ההודעות.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________
חתימה  +חותמת הספק

______________________
חתימה  +חותמת המכללה
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נספח א' להסכם ההתקשרות  -דרישות ביטוח
על הספק להמציא לידי המכללה האקדמית בצפת ,מרחוב ירושלים  ,11צפת (להלן "מבקש
האישור") אישור קיום ביטוחים (אק"ב) הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:
א.

ביטוח רכוש
וכן ציוד נלווה בבעלותו ו/או באחריותו של הספק ,במלוא ערכם ,מפני אבדן או נזק עקב
הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה,
סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה על ידי כלי רכב ,פגיעה על-ידי
כלי טיס ,שביתות ,פרעות ,נזק בזדון ,וכן פריצה.

ב.

ביטוח אחריות מקצועית
 .1לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל
אדם ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הספק ו/או עובדיו.
 .2כיסוי לאחריותו של הספק בגין מי מטעמו .
 .3הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:
 .3.1אובדן מסמכים (.)301
 .3.2אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח (.)327
 .3.3דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע (.)303
 .3.4מרמה ואי יושר של עובדים (.)325
 .3.5פגיעה בפרטיות (.)326
 .4הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין
הספק (להלן" :התאריך הרטרואקטיבי") .
 .5הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (.)309
 .6הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של  12חודשים (.)332
 .7הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל
רשלני של הספק (.)321( )304
 .8הביטוח מורחב לכסות פעילות אתגרית מכל סוג שהוא.
 .9ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני ,לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (.)328
 .10גבולות האחריות , ₪ 2,000,000.- :למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ג.
 . 1לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי
לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור (.)322
 .2הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:
 .2.1הרעלה,
 .2.2כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,
 .2.3זיהום תאונתי פתאומי,
 .2.4נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא
במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,
 .2.5חבות המבוטח בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ()307
 .2.6תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (.)315
 .3הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח (.)321( )304( )302
 .4הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (.)309
 .5ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני ,לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (.)328
 .6רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (.)329
 .7הביטוח מורחב לכסות פעילות אתגרית מכל סוג שהוא.
 .8גבולות האחריות ₪ 4,000,000 :למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
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ביטוח חבות מעבידים
ד.
 .1לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו ,בגבולות אחריות כנקוב להלן.
 .2הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:
עבודות בגובה ובעומק,
.2.1
פיתיונות ורעלים,
.2.2
העסקת נוער כחוק,
.2.3
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.
.2.4
 .3מבקש האישור הינו מבוטח נוסף ,היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספק (.)319
 .4ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני ,לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (.)328
 .5הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (.)309
 .6גבולות האחריות ₪ 6,000,000 :לתובע ₪ 20,000,000 ,למקרה ובמצטבר לתקופת
הביטוח.
ה.
.1
.2
.3
.4

כללי לכל הביטוחים –
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות ,עליו להחזיק בביטוחי חובה
משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי,
בתוקף ,בגבול אחריות שלא יפחת מ.₪ 500,000-
על מבטחי הספק לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על
נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,
סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל ,בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח
ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה ,לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של 30
יום למבקש האישור ,בדואר רשום.

הערה :על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ,אותו יציין המבטח של הספק באק"ב של הספק.
בדרישה שלא מופיע קוד בצידה ,ניתן שלא לציינה באק"ב ,אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג
זה בפוליסת הביטוח של הספק (הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח).
הנני מאשר כי קיבלתי את האמור לעיל ומתחייב להעביר נספח זה לידיעת מבטחיי.
__________________
חתימת הספק
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נספח ב' להסכם ההתקשרות  -ערבות ביצוע

לכבוד
המכללה האקדמית צפת
רח' ירושלים  ,11צפת

הנדון :ערבות מס' _____________________
לבקשת _____________(הזוכה במכרז מס'  09TR/22לארגון וביצוע נופש עובדים בחו"ל עבור עובדי
המכללה האקדמית צפת) ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________ ( ₪במילים:
תדרשו
אשר
_________
מתאריך
להלן
כמפורט
ש"ח),
________________
מאת __________________:בקשר עם מכרז מס'  09TR/22לארגון וביצוע נופש עובדים בחו"ל עבור
עובדי המכללה האקדמית צפת.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל ,תוך  14ימים מתאריך דרישתכם
הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה
לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תישאר בתוקפה ל  12חודשים מיום הוצאתה ועד בכלל.
הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק מס' _______ של בנק ____________ שכתובתו:
__________________________.
* דרישה כאמור בערבות זו – תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף הערבות.

____________________
תאריך

__________________
שמות החותמים
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____________________
חתימות וחותמת הבנק

