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 שירותי ביטוח רכוש וחבויות - 01 /2014מכרז פומבי מס' 

 
 מבוא .א

 כללי רקע – הצעות להציע הזמנה .1

 ביטוח סוכנויות או ביטוח סוכני בזאת מזמין") המכון": להלן( חולון טכנולוגי מכון .1.1

: להלן( וחבויות רכוש ביטוח שירותי למתן הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים

 .נספחיו על זה במכרז כמפורט, ")אלמנטרי ביטוח"

 3,500 -כ בו ולומדים, מתקדמות בטכנולוגיות המתמחה גבוהה להשכלה מוסד הוא המכון .1.2

. ר"מ 24,000 -כ ששטחם מבנים 8 ובו דונם 50 -כ פני על משתרע המכון קמפוס. תלמידים

 '.ב בנספח מפורטים המכון של רלבנטיים מאפיינים

 שירותי למתן בהסכם") הסוכן: "להלן( ביטוח סוכנות או סוכן עם להתקשר מעוניין המכון .1.3

 אלמנטרי ביטוח שיספק מנת על הסוכן עם להתקשר מבקש המכון .אלמנטרי ביטוח

 ומקשר מטפל כגורם וישמש"), הביטוח חברת: "להלן( כדין מורשית ביטוח חברת באמצעות

 כי מובהר. מכוחן והתביעות חידושן, לפוליסות הנוגע בכל הביטוח חברת לבין המכון בין

 .בלבד אחת ביטוח חברת באמצעות הנדרשים הביטוחים כל את יספק הסוכן

 של מידה אמות פי על ביותר הגבוה בציון וזכה הסף בתנאי שעמד הסוכן ייבחר במכרז כזוכה .1.4

 .במכרז המפורטות ואיכות מחיר

 להאריך אופציה תעמוד בלבד למכון. שנה של לתקופה הינה שייבחר הסוכן עם ההתקשרות .1.5

 רשאים יהיו והסוכן המכון, בנוסף. תנאים באותם נוספת בשנה ההתקשרות תקופת את

 התקשרות לתקופת עד, אחת כל שנה של נוספות בתקופות ההתקשרות תקופת את להאריך

 בשינוי בהתחשב הפוליסות תנאי שינוי תוך, הנדרש במידת, וזאת, שנים 5 של מקסימאלית

 תלויה לשנתיים מעבר ההתקשרות תקופת הארכת כי מובהר. המכון ובמאפייני השוק בתנאי

 .הביטוח חברת של לאישורה וכפופה הסוכן ושל המכון של הדדית בהסכמה

 וכי, הביטוח שירותי אספקת בגין מהמכון כלשהי לתמורה זכאי יהיה לא הסוכן כי מובהר .1.6

 בגין המשולמות הפרמיות של כנגזרת, הביטוח חברת ידי על לו תשולם לשירותיו התמורה

 .הביטוח חברת לבין הסוכן בין שיוסכם כפי, אחרת בדרך או הביטוחים

 .נספחיו על המכרז בגוף המפורט זה הוא המחייב המידע .בלבד כללי הוא זה בפרק האמור .1.7

 למכרז זמנים לוח .2

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.1

 8.9.14האחרון להגשת בקשה להבהרות: המועד  .א

 11.9.14המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה על ידי המכון:  .ב

 15.9.14המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות:  .ג

 15:00שעה  ,15.9.14האחרון להגשת ההצעה למכרז: המועד  .ד

 חתימת המציע: ______________חותמת ו
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 16.9.14פתיחת מעטפות המכרז:  .ה

 21.9.14גמר איסוף נתונים ובדיקת שביעות רצון לקוחות ודירוג איכות של ההצעות:  .ו

 23.9.14פתיחת ההצעות הכספיות, דירוגן, דירוג סופי של המציעים ובחירת זוכה:  .ז
 זה כללוב, פיו על או במכרז שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאי המכון .2.2

 דחייה בדבר הודעה. זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות

 שכתובתו המכון של האינטרנט באתר תפורסם כאמור

 list-tenders-tenders/HIT-http://www.hit.ac.il/about/HIT 

 ").המכון של האינטרנט אתר: "להלן(  .2.3

  השתתפות דמי ותשלום המכרז במסמכי עיון .3

 בניין, חולון, 52 גולומב' רח, במכון הלוגיסטי המערך במזכירות המכרז במסמכי לעיין ניתן .3.1

 .03-5026710: לבירורים' טל .15:00 – 09:00 השעות בין', ה –' א בימים, 1 קומה, 1

 שלא"), השתתפות דמי: "להלן( ₪ 500 של תשלום תמורת יימסרו בשלמותם המכרז מסמכי .3.2

 נספחי כי מובהר עוד. במכרז להשתתפות תנאי הוא השתתפות דמי תשלום כי מובהר. יוחזרו

 .המכון של האינטרנט באתר מפורסמים אינם המכרז

 או במזומן ייעשה התשלום. ג.2.1  בסעיף הקבוע למועד עד ההשתתפות דמי את לשלם יש .3.3

 – 09:00 השעות בין', ה –' א בימים, 201 חדר, 2 קומה, 5 בנין, במכון ל"שכ במדור, בהמחאה

15:00 . 

 לחייבו כדי או כלשהי חובה הנרשם על להטיל כדי ההשתתפות דמי בתשלום אין כי מובהר .3.4

 .במכרז להתמודד

 המכרז עריכת אופן .4

 הסף בתנאי המציע עמידת בדיקת לאחר תיבדק המחיר הצעת בו, שלבי דו מכרז הוא המכרז .4.1

 .שלבים תתי בארבעה יתנהל המכרז. ההצעה של האיכות ציון וקביעת

 להשתתפות הסף בתנאי) והמציעים( ההצעות של עמידתן את יבחן המכון הראשון בשלב .4.2

 .הסף בתנאי יעמדו שלא הצעות יפסולו במכרז

 של מידה לאמות בהתאם הסף בתנאי העומדות להצעות ניקוד יעניק המכון השני בשלב .4.3

 בסעיף הקבוע ההתאמה מסף נמוך יהיה זה בשלב להן שיינתן שהציון הצעות ויפסול איכות

 ").התאמה סף: "להלן( 11 

 למחיר בהתאם שנותרו להצעות ניקוד ויעניק המחיר הצעות את יפתח המכון השלישי בשלב .4.4

 .בהן המוצע

 חתימת המציע: ______________חותמת ו

http://www.hit.ac.il/about/HIT-tenders/HIT-tenders-list
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 לאמות בהתאם שייקבע משוקלל ציון לפי שנותרו ההצעות את ידרג המכון הרביעי בשלב .4.5

 יזכה ביותר הגבוה המשוקלל הציון את תקבל שהצעתו המציע. ומחיר איכות של המידה

 .להלן ג  בפרק כמפורט, במכרז

  נספחים .5

 :הם, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים .5.1

 ;")החוזה(להלן: "חוזה ההתקשרות  –נספח א'  .א

 אפיון המכון; -נספח ב'   .ב

 מפרטאיפיון ההתחייבויות הנדרשות מחברת הביטוח (להלן: " –נספח ג'  .ג
 "); הביטוחים

 נוסח אישור חברת הביטוח; –נספח ד'  .ד

 טופס הצעה; –' הנספח  .ה

 טופס הצעת המחיר; –' ונספח  .ו

 תצהיר כללי. –' זנספח  .ז

 סף תנאי .ב

 כללי .6

 המפורטים התנאים על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .6.1

 .יפסלו – התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק

 .כלשהו קשור בגורם ולא עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים סף תנאי .6.2

 .גופים למספר המשותפת הצעה להגיש אין .6.3

, המכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף כמשמעותו, אישה בשליטת הוא המציע של עסקו אם .6.4

 בחוק כנדרש אישור להצעתו לצרף, העדפה לקבלת כתנאי, המציע רשאי, 1992-ב"תשנ

 .זאת המאשר ותצהיר

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ואישורים המציע של המשפטי מעמדו .7

 סוכנות( תאגיד או) ביטוח סוכן( יחיד להיות המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .7.1

 הביטוח תחומי את הכולל, הביטוח על המפקח מטעם ביטוח סוכן רישיון לבע), ביטוח

 ").ביטוח סוכן רישיון: "להלן( הביטוחים במפרט הנדרשים

 :כדלקמן ולצרף לפרט המציע על .7.2

 רישיון סוכן ביטוח תקף (העתק). .א

 .1976-אישור על ניהול ספרים כדין, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .ב

 חתימת המציע: ______________חותמת ו



5 
 
 
 

 
 שירותי ביטוח רכוש וחבויות - 01 /2014מכרז פומבי מס' 

 
תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, כנדרש לפי חוק  .ג

עסקאות גופים ציבוריים האמור. מובהר כי תצהיר זה הינו חלק מהתצהיר הכללי 
 ' למכרז.זהמצורף כנספח 

אם הוא תאגיד, על המציע לציין בטופס ההצעה את שמות מורשי החתימה מטעמו  .ד
פס ההצעה אישור מהמרשם הרלוונטי המעיד על ואת מועד התאגדותו ולצרף לטו

 התאגדותו, ואישור תקף של רו"ח או עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע.

 המציע ניסיון .8

 העסקי במגזר אלמנטרי ביטוח שירותי סיפק המציע כי הוא במכרז להשתתפות מוקדם תנאי .8.1

, למכרז ההצעות הגשת למועד שקדמו השנים 3 במהלך, לפחות לקוחות 5 -ל, הציבורי או

 .₪ 100,000-מ יפחת לא מהלקוחות אחד כל של השנתית הפרמיה היקף כאשר

 . הלקוחות פרטי את ההצעה בטופס לפרט המציע על .8.2

 לקבוע בהתאם, דעת חוות קבלת לצורך גם המכון את תשמש זו לקוחות רשימת כי מובהר .8.3

 .להלן 16  בסעיף

 של המחיר ולהצעת המכון של הביטוחים מפרט לדרישות ביטוח מחברת התחייבות קבלת .9

 המציע

 ישראלית ביטוח מחברת התחייבויות להציג המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .9.1

 בתנאים לפחות שנתיים של תקופה למשך המכון עם להתקשרות), בלבד אחת( כדין מורשית

 בטופס המציע שהציע המחיר להצעת ובהתאם, למכרז' ג נספח, הביטוחים במפרט הקבועים

 .למכרז' ו נספח, המחיר הצעת

 .למכרז' ד בנספח הקבוע בנוסח הביטוח תחבר ידי על חתום אישור להצעתו רףלצ המציע על .9.2

  השתתפות דמי תשלום .10

 ,500₪ של בסך במכרז השתתפות דמי לשלם המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .10.1

 .לעיל 3  בסעיף כמפורט

 .התשלום על הקבלה את להצעתו לצרף המציע על זה בתנאי עמידתו להוכחת .10.2

 התאמה סף .11

 ,ג  פרק להוראות בהתאם, איכות בציון לזכות ההצעה על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .11.1

 אף על). אפשריות נקודות 40 מתוך נקודות 28( המרבי האיכות מציון 70%-מ יפחת שלא

 סף את לבטל רשאי המכון יהיה – זה התאמה בסף יעמדו מציעים 3 -מ פחות אם, האמור

 .ההתאמה

 המידה באמת מינימאלי בציון לזכות ההצעה על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי, בנוסף .11.2

 .16  בסעיף כמפורט, לקוחות רצון שביעות של

 להכרעה המידה ואמות במכרז ההכרעה .ג

 חתימת המציע: ______________חותמת ו



6 
 
 
 

 
 שירותי ביטוח רכוש וחבויות - 01 /2014מכרז פומבי מס' 

 
 כללי .12

 :כדלקמן הסף בתנאי העומדות ההצעות את ידרג המזמין .12.1

 מהציון הסופי. 60% –מחיר  .א

 מהציון הסופי. 40% –איכות  .ב

 בכל שעמדה ההצעה את במכרז כזוכה המכון יבחר והמחיר האיכות ניקוד שקלול לאחר .12.2

 ימונתקי כן אם אלא, ביותר הגבוה המשוקלל לציון וזכתה, התאמה סף לרבות, הסף תנאי

 .בה לבחור שלא מיוחדות נסיבות

 שההפרש במקרה, האמור אף על. המציעים בין) best and final( נוסף כספי תיחור ייערך לא .12.3

 נקודות 4 לע עולה אינו ביותר הגבוה הוא שלהן המשוקלל שהציון יותר או הצעות שתי בין

 לנהל רשאי המכון יהיה ,המקסימאלי המשוקלל הציון שהוא, נקודות 100 הכל סך מתוך

 הגבוהה ההצעה בין – הפרש הכל לסך הכוונה" הפרש"ב כי מובהר .אלה מציעים עם מ"מו

 .אלה הצעות מבין ביותר הנמוכה זו לבין ביותר

 של המכרזים ועדת ידי על שייקבע במועד, רשאי אלה ממציעים אחד כל יהיה מ"המו בסיום .12.4

 הגיש לא. מיטיבה סופית הצעה המכרזים לתיבת להגיש, ")המכרזים ועדת: "להלן( המכון

 זכתה שהצעתו המציע .סופית הצעה הראשונה הצעתו תהיה, כאמור נוספת הצעה מציע

 שלא מיוחדות נסיבות נתקיימו כן אם אלא, במכרז יזכה – ביותר הגבוה המשוקלל לציון

 .בו לבחור

  כללי –') נק 40 כ"סה( האיכות ציון .13

 .איכות ציון יינתן הסף בתנאי עמדה אשר להצעה .13.1

 במגזר, האלמנטרי הביטוח תיק היקף: שלושה של מסכומם מורכב יהיה האיכות ציון .13.2

 20 מקסימום – זה במכרז ידו על המוצגת הביטוח בחברת המציע של, הציבורי או העסקי

 חברות בכלל המציע של, הציבורי או העסקי במגזר ,האלמנטרי הביטוח תיק היקף; נקודות

 .נקודות 10 מקסימום – לקוחות רצון שביעותו; נקודות 10 מקסימום – הביטוח

 )נקודות 20( הביטוח בחברת הציבורי או העסקי במגזר אלמנטרי  ביטוח תיק היקף .14

 אשר, ח"בש, הפרמיות היקף את ההצעה בטופס לפרט המציע על האיכות ציון קביעת לצורך .14.1

 העסקי במגזר, האלמנטרי הביטוח בתחום, ההצעות הגשת למועד שקדמה בשנה ידו על נגבו

 .בלבד ובה זה במכרז ידו על המוצגת הביטוח בחברת ביטוחים עבור, הציבורי או

 הצעות). נקודות 20( המרבי הציון את תקבל ביותר הגבוה הוא הפרמיות היקף שבה ההצעה .14.2

 :הבאה הנוסחה פי על יחסי ציון יקבלו יותר נמוך הוא הפרמיות היקף שבהן

C = cx
cn

× 20  

 חתימת המציע: ______________חותמת ו
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=  Cn; לנקד רוצים שאותה בהצעה הפרמיות היקף=  Cx; זו מידה אמת ניקוד=  C: כאשר

 .ביותר הגבוה הוא הפרמיות היקף שבה בהצעה הפרמיות היקף

 )נקודות 10( הביטוח חברות בכלל אלמנטרי ביטוח תיק היקף .15

 אשר, ח"בש, הפרמיות היקף את ההצעה בטופס לפרט המציע על האיכות ציון קביעת לצורך .15.1

 העסקי במגזר, האלמנטרי הביטוח בתחום, ההצעות הגשת למועד שקדמה בשנה ידו על נגבו

 .עובד הוא איתן אשר הביטוח חברות בכלל ביטוחים עבור, הציבורי או

 הצעות). נקודות 10( המרבי הציון את תקבל ביותר הגבוה הוא הפרמיות היקף שבה ההצעה .15.2

 :הבאה הנוסחה פי על יחסי ציון יקבלו יותר נמוך הוא הפרמיות היקף שבהן

C = cx
cn

× 10  

=  Cn; לנקד רוצים שאותה בהצעה הפרמיות היקף=  Cx; זו מידה אמת ניקוד=  C: כאשר

 .ביותר הגבוה הוא הפרמיות היקף שבה בהצעה הפרמיות היקף

 )נקודות 10( לקוחות רצון שביעות .16

 המציע ידי על פורטו אשר לקוחותה 5 -ל פנייה ידי על הרצון שביעות את יבדוק המכון .16.1

. ברשימה מופיעים שאינם אחרים ללקוחות או, לעיל 8  לסעיף בהתאם ההצעה בטופס

 .דעתם שיחוו מהלקוחות אחד המכון יהיה, המציע של מלקוחותיו אחד הוא שהמכון במקרה

, שונים בעניינים מהמציע שלהם הרצון שביעות למידת הלקוחות את ישאלו המכון נציגי .16.2

 5 -ל) ביותר הנמוכה הרצון לשביעות( 1 שבין במספרים תשובתם את לדרג מהם ויבקשו

 כלל של הממוצע הציון יהיה הלקוח של השאלון ציון). ביותר הגבוהה הרצון לשביעות(

 .עליהן שהשיב השאלות

 הלקוחות מכלל שיתקבל רצון שביעות בגין הממוצע הציון יהיה האיכות ציון של הניקוד .16.3

 ).אפשריות נקודות 10 כ"סה( 2 כפול

 – האפשריות הנקודות 10 מתוך לפחות נקודות 7 של ציון קיבלה שלא הצעה – התאמה סף .16.4

 .ההתאמה סף יתבטל, זה התאמה בסף יעמדו מציעים 3 -מ פחות אם אולם. תיפסל

 ')נק 06( המחיר ציון .17

 כמפורט, המחיר מרכיב עבור ציון יינתן ,התאמה סף לרבות, הסף בתנאי עמדה אשר להצעה .17.1

 .להלן

 בטופס המוגדר המחיר. להלן 20  בסעיף כמפורט המחיר הצעת טופס את ימלא המציע .17.2

 .ההצעה מחיר הוא ברוטו פרמיות כ"כסה ההצעה

 ציון יקבלו יותר יקרות הצעות). נקודות 60( המרבי הציון את תקבל ביותר הזולה ההצעה .17.3

 :הבאה הנוסחה פי על יחסי

 חתימת המציע: ______________חותמת ו
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P = Px

Pn
× 60  

 שאותה ההצעה מחיר=  Pn; ביותר הזולה ההצעה מחיר=  Px; המחיר ניקוד=  P: כאשר

 .לנקד רוצים

 המכרז התנהלות אופן. ד

 הבהרות הליך .18

 שמואל למר לפנות אדם כל רשאי א.2.1  בסעיף הקבוע למועד ועד המכרז פרסום מיום החל .18.1

 כל ולהעלות, 03-5026564' מס' פקס או, SamuelG@hit.ac.il ל"דוא באמצעות, גולדברג

 .בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או בהליך הקשורה שאלה או להבהרה בקשה

 .תשובה קבלת לצורך הפונה של פרטיו ואת, המכרז ושם רמספ את בפנייתו לציין הפונה על .18.2

 .התשובות במתן דעת שיקול יהיה למכון .18.3

 למכרז השתתפות דמי ששילם מי לכל אלקטרוני בדואר או' בפקס תישלח לפניות התייחסות .18.4

 יהיה למכון. הפונה זהות את לחשוף מבלי וזאת, המכון של האינטרנט באתר תפורסם וכן

 ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו אלה התייחסויות .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול

 .המכרז

 תישלח השינוי על הודעה. ההצעות הגשת למועד עד המכרז תנאי את לשנות רשאי המכון .18.5

 .המכון של האינטרנט באתר ותפורסם במכרז השתתפות דמי ששילם מי לכל

 ההצעה מבנה .19

 בטופס יפרט המציע. 'ה כנספח המצורף, ההצעה טופס באמצעות בעברית תוגש ההצעה .19.1

 .והנספחים ההצעה דפי את וימספר, ומדויק מלא באופן הנדרש המידע את ההצעה

 כל גבי על ולסמן ההצעה בטופס המפורטים המסמכים את ההצעה לטופס לצרף המציע על .19.2

 .מתייחס הוא אליו ההצעה בטופס הסעיף את מסמך

 שאינם, ב"וכיו מצגות, דיסקטים, חוברות, דפים ההצעה לטופס לצרף רשאי אינו המציע .19.3

. כאמור בצירוף יתחשב ולא יתעלם המכון. במפורש הותרה לא שהגשתם או במפורש נדרשים

 להוסיף המציע רשאי, מענה מתן לצורך שורות חסרות שבהן בטבלאות, לעיל האמור אף על

 המצולם הדף. הנוסף הפירוט לצורך השורות מספר את המרחיב הטבלה של מצולם דף

 .הטבלה מפורטת שבו במקום ההצעה לטופס יוצמד

, המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, אליו המצורפים המסמכים לרבות, ההצעה טופס .19.4

 גוף לבין ההצעה טופס בין סתירה של במקרה, זאת עם. בו הקבוע של השלמה ומהווה

 .המכרז בגוף האמור יגבר, המכרז

 חתימת המציע: ______________חותמת ו

mailto:SamuelG@hit.ac.il
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 המחיר הצעת טופס מילוי .20

 אשר מציע. המחיר הצעת בטופס המופיעים הביטוח סעיפי לכל המוצע המחיר את למלא יש .20.1

 פרמיה נדרשת לא אם. תיפסל הצעתו – המחיר הצעת בטופס כלשהו בסעיף במחיר ינקוב לא

 ".כלול" או" 0" הסיפרה את סעיף באותו לכתוב יש מסוים סעיף בגין

 כל( המחיר הצעת על הנחה בשיעור לנקוב אין. חדשים בשקלים לנקוב יש המחירים את .20.2

 ).עצמם במחירים לגלם יש הנחה

 דמי את יכלול זה מחיר כי מובהר. הביטוח של ברוטו הפרמיה מחיר את סעיף בכל לנקוב יש .20.3

 את רלוונטי סעיף בכל לנקוב יש, בנוסף. שיהיו ככל"), דמים: "להלן( ביטוח באותו הטיפול

 הטבלה בסוף"). מיון רכיב: "להלן( הפרמיה מחיר לבין הביטוח סכום שבין באחוזים היחס

 המחיר בין התאמה אי כי מובהר. הביטוחים כלל של הברוטו מחירי סיכום את לנקוב יש

 .ההצעה לפסילת תביא – הביטוחים מחירי סך לבין שננקב הכולל

 במהלך אם. במכרז הזוכה ההצעה קביעת לצורך בחשבון יילקח לא המיון רכיב כי מובהר .20.4

 הפחתתה או הפרמיה שתוספת הרי, בפוליסות הגדלה או הפחתה תיעשה ההתקשרות

 .בחוזה כמפורט, המיון רכיב פי על תחושב

 במתן הכרוכה, עקיפה או ישירה, עלות כלו דמים וכולל סופי הוא ברוטו הפרמיה מחיר .20.5

 .בחוזה כמפורט, לכך הנלווים רותיםוהשי הביטוחים

 ההצעה הגשת .21

 ולא, ההבהרות הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .21.1

 כניסהה במתחם הנמצאת המכרזים בתיבת ולהניחה, ד.2.1  בסעיף הקבוע מהמועד יאוחר

 .)חולון 52 גולומב' רח( השומר יד על, 1 בבניין, מכוןל

 .שמו ואת המכרז מספר את לציין יש המעטפה על .21.2

 ליתר המחיר הצעת טופס בין הפרדה תוך, נפרדות מעטפות שתי להכניס יש המעטפה בתוך .21.3

 הצעת" כתוב יהיה עליה נפרדת סגורה במעטפה יוגש המחיר הצעת שטופס כך, ההצעה

 המחיר הצעת טופס שבה הצעה. נוספת נפרדת במעטפה יוגשו ההצעה חלקי ויתר", המחיר

 – המחיר הצעת בדבר פרטים לדעת המאפשר באופן שתוגש או ההצעה חלקי מיתר יופרד לא

 .תיפסל

 בתנאי ההצעה עמידת את לבדוק שתסיים לאחר רק המחיר הצעת את תפתח המכרזים ועדת .21.4

 שלו המחיר הצעת – אחר טעם מכל נפסלה או, הסף בתנאי עמדה לא שהצעתו מציע. הסף

 . תיפתח לא

 מסמכי, הנדרשים והמסמכים האישורים, התצהירים בצירוף אחד בעותק תוגש ההצעה .21.5

 הצעת, ההצעה טופסב עמוד כל. יהיו אם, הבהרות לרבות, נספחיהם וכל החוזה, המכרז

 חתימת המציע: ______________חותמת ו
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 מורשה ובחתימת המציע בחותמת חתום יהיה נספחיהם וכל החוזה, המכרז מסמכי, המחיר

 .המציע מטעם חתימה

 יותר מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .21.6

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום .21.7

 הבין, המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת .21.8

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את

 להצעה לצרף שיש ומסמכים אישורים, תצהירים .22

 את להצעתו לצרף המציע על, במכרז המפורטות מסמכים לצירוף מהדרישות לגרוע מבלי .22.1

 בהם האמור נכונות אשר, ההצעה בטופס המפורטים והמסמכים האישורים, התצהירים

 .במכרז להשתתפות תנאי מהווה

 הדבר כי סברה אם, חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת .22.2

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש

 ההצעה תוקף .23

 זו תקופה במהלךש מקרהב. ההצעות הגשת ממועד םימי 60 ךלמש וקפהבת תעמוד ההצעה .23.1

 זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז שזכה מציע

 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית, שהיא סיבה מכל

 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו

 יום 60 חלוף לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .23.2

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעות הגשת ממועד

 החוזה על חתימה .24

 .החוזה על לחתום במכרז הזוכה את יזמין המכון .24.1

 שייקבע המועד בתוך, למכון להמציא הזוכה יידרש, המכון ידי על החוזה לחתימת כתנאי .24.2

 והאישורים המסמכים יתר את וכן בחוזה כמפורט זמני כיסוי כתב, הדרישה בהודעת

 .בחוזה המפורטים

 במקרה. זה מכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .24.3

 מבלי זאת, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה

 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע המכון של מזכותו לגרוע

 חתימת המציע: ______________חותמת ו
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 בסמוך החוזה של אחרת הפרה של במקרה או, כאמור המסמכים המצאת אי של במקרה .24.4

 והאמור, במכרז כזוכה בתור הבא במציע לבחור המכרזים ועדת רשאית, חתימתו לאחר

 .החלופי הזוכה על יחול, זה קטן בסעיף ולרבות, לעיל

 כללי. ד

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .25

 פה בעל או בכתב הבהרות ,המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .25.1

 יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, להצעה

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים מציעים על הוגן בלתי

 הדרושה פעולה כל לבצעו חסר מידע השלמת מציע מכל לדרוש רשאית המכרזים ועדת .25.2

 .ההצעה לבחינת

 מצאה אם, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .25.3

 טובת את המרבי באופן משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי

 .המכרז של תכליתו ואת המכון

 מותנית או מסויגת הצעה .26

. המכרז דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע .26.1

 אם ,מהתנאי או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאי יהיה המכון

 .שיירשמו אחרים מטעמים או מהותי אינו

 השגותיו את להעלות רשאי, להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע .26.2

 .ההבהרות הליך במסגרת הערותיו או

 תכסיסנית הצעה .27

 .תיפסל – לב תום בחוסר שהוגשה או הפסדית, תכסיסנית הצעה .27.1

 ביטול .28

 סעד על בזאת מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, רשאי יהיה המכון .28.1

 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של

 הזוכה ובהצעה המכרז במסמכי עיון .29

 ובמסמכי המכרזים ועדת בפרוטוקול לעיין במכרז שהפסיד למציע תאפשר המכרזים ועדת .29.1

 מוסד של התקשרויות( המכרזים חובת לתקנות) ו(38 לתקנה בהתאם הזוכה ההצעה

 העיון .הפסוקה וההלכה 1998-ח"תשנ, המידע חופש חוק, 2010-ע"תש), גבוהה להשכלה

 .₪ 250 של תשלום תמורת יהיה

 חתימת המציע: ______________חותמת ו
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 חלקים: "להלן( עסקיים או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .29.2

 יציין, המכרז סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו"), סודיים

 .ההצעה בטופס ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם ההצעה בטופס במפורש

 ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים ההצעה בטופס חלקים סימן שלא מציע .29.3

 .במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים לעיון

 גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .29.4

 בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים הצעות של אלה

, בלבד המכרזים ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הדעת שיקול כי יודגש .29.5

 בהצעה המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה. דין פי על תפעל אשר

 ותאפשר, ההצעה לבעל התראה המכרזים ועדת כך על תיתן, כסודיים הגדירם ההצעה שבעל

 המכרזים ועדת החליטה. העניין נסיבות את ההולם זמן פרק בתוך בפניה כך על להשיג לו

 .המבקש של לעיונו החומר מסירת בטרם ההצעה לבעל כך על תודיע, ההשגה את לדחות

 שמות. עסקי סוד או מסחרי סוד היהו לא, לקוחות פרטי למעט, המציע של ניסיונו כי יודגש .29.6

 במכרז להשתתף שבחר מציע. בהתאם יסמנם המציע אם מסחרי סוד יהוו ופרטיהם לקוחות

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו את בכך מביע

 במסמכים המכון קניין .30

 .ההצעות הגשת לצורך אלא שימוש בהם לעשות ואין המכון של רכושו הם המכרז מסמכי .30.1

 שיפוט וסמכות פרשנות, מסמכים בין היררכיה .31

 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, נספחיו על, למכרז המצורף החוזה .31.1

 נוסח יגבר ,החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישוב ניתנת שאינה סתירה של מקרה בכל .31.2

 .החוזה

 בלשון המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .31.3

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם זכר

 .פרשנות לצרכי ישמשו ולא נוחות למטרות הן ובנספחיו זו במכרז הסעיפים כותרות .31.4

 המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעילתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות .31.5

 .יפו אביב בתל

 

 חתימת המציע: ______________חותמת ו


