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יחסי  שירותי לאספקת פומבי מכרז במסגרת הצעות להציע הזמנה   - 0פרק  

 ו"תשע שנת –  חולון טכנולוגי מכון HIT ציבור

 .למכון יחסי ציבור שירותי למתן הצעות להגיש המעוניינים את בזאת מזמין( ר"ע HIT ) חולון טכנולוגי מכון .1

 :ההתקשרות מהות .2

 התנאים י"עפ למכון  יחסי ציבור שירותי למתן הצעות, זה מכרז בתנאי העומדים הרלוונטיים מהגופים לקבל מבקש המכון

 .לו ובנספחים המכרז במסמכי המפורטים

 :ההתקשרות משך .3

 המשך. נוספת בשנה פעם כל, פעמיים ההתקשרות את להאריך המכון של אופציה עם, חודשים 2/-ל הינה ההתקשרות

 !תנאים באותם יהיה ההתקשרות

 בוטל .4

 :סף תנאי – במכרז להשתתפות תנאים .5

על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, באופן מצטבר, ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 
תנאי הסף, לא יוכל להשתתף  כלעמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. מציע אשר לא מתקיימים בו 

 במכרז והצעתו תיפסל.
 התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. 

 : הסף תנאי

 .העסקה לנושא והקשור דין פי על המתנהל מרשם  בכל רישום בדבר אישור קיום .5.1

 תשלום2  חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל את לצרף יחויב המציע .5.2

 ספרים ובניהול במקור מס ניכוי על אישור זה בכלל 0791 -ו"התשל(, זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס חובות

 .כדין

 .נושים הסדר בעריכת נמצא ולא,  נכסים כונס צו נגדו הופעל או2ו פירוק בהליכי אינו המציע .5.3

 שירותי יח"צ.במתן  לפחות שנים 0 של וותק בעל ההצעה הגשת ביום יחסי ציבור משרד הינו המציע .5.4

במתן השירותים המפורטים במכרז זה למוסדות ציבור עם עדיפות למוסדות להשכלה גבוהה בעל ניסיון  צוות המציע .5.5

 ו2או טיפול בתאגידים טכנולוגיים.

 בעל ניסיון בניהול וטיפול במשברים. צוות המציע .5.5

 תקשורת.צוות המציע יורכב מבעלי השכלה אקדמית תואר ראשון לפחות בתחום  .5.5

  .0כמפורט בפרק  אינו נותן שירותים דומים למוסדות להשכלה גבוהה המתחרים עם המכוןו2או צוות המציע המציע  .5.5

". מכרז  )עשרת אלפי שקלים( המהווה "ערבות  ₪ 03,333להצעה יצורף כתב ערבות בנקאית אוטונומית בסך  .5.5

 . יום  מיום קביעת הזוכה במכרז 13ערבות זו תושב למציע בתוך 

, זו בהצעה צוין לא אם אף מוקדם תנאי כל, המכרז במסמכי שנקבע אחר או2ו הסף תנאי בכל לעמודוצוותו  המציע על .5.15

 .במכרז השתתפות עבור תשלום הוכחת לרבות

 בטל. .5.11



 ציבוריחסי אספקת שירותי ל 3302/300מכרז מס' 

 
 
 

 _________________חותמת+ימהחת                                _______________   תאריך

 63 מתוך 4 עמוד

 
 
 

 

 בוטל .5.12

 .יתקיים לא– ספקים2 מציעים2 קבלנים כנס2סיור .5

 

 למכרז זמנים לוחות   - /פרק 

 
 תאריכים הפעילות  

 30/07/2010  .המודעה בעיתונות ובאינטרנט פרסום א.

שאלות הבהרה  לקבלתמועד אחרון  ב.
 08/09/2010  .מאת המציעים

 ג.
מענה לשאלות  לפרסוםהמועד האחרון 

הבהרה, הבהרות, תיקונים ושינויים 
  08/10/2010 ז.במכר

להגשת הצעות לתיבת   האחרוןהמועד  ד.
 המכרזים.

  
05/10/2010 

33:/0שעה   

 ה.
 פרזנטציות

  
21-22/03/2010  
 

 .ו
 ההצעה הכספית של  פתיחת מעטפות

 27/10/2010 מציעים שעברו את הפרזנטציה ה

 .ז
והודעה  יחסי ציבורבחירת משרד ה

 29/10/2010 לזוכה

 המועדים יגברו, המכרז במסמכי המצוינים המועדים לבין שלעיל בטבלה הנקובים המועדים בין סתירה של במקרה 

 .בטבלה הנקובים

 המכרז לשלבי בהתאם לעיל המועדים בכל לעמוד המציע באחריות. סופיים הינם לעיל המופיעים המועדים. 

 חלף לא עוד כל למכרז הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן, לעיל המופיע מועד כל לשנות רשאי המכון 

 .המכון של האינטרנט באתר מועדים דחיית בדבר הודעות אחרי לעקוב המציע על. זה מועד

 לצורך בהתאם אלה מועדים לשנות הזכות על לעצמו שומר המכון. 

 . נוסח ההודעה לזוכה עפ"י נספח לפרק זה  
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 ביקור כרטיסמכון טכנולוגי חולון  HIT המכרז ושלבי כלליות הוראות, רקע   - 0פרק 

HIT  המכון. הטכנולוגית והחדשנות ההתפתחות בחזית להימצא וחותר, ומתקדם עדכני ובמחקר בהוראה ולמצוינות לאיכות שואף 

 .חדשניות הוראה וטכנולוגיות מתהווים תחומיים-בין מקצועות, חדשים ידע תחומי זיהוי, גבוהה אקדמית ברמה ידע יצירת על שוקד

  

 המשתנה הטכנולוגי בעולם לקריירה ולהכינם שלו הסטודנטים של והמקצועי האינטלקטואלי הפוטנציאל את למצות שואף המכון
 מקצועית ולמנהיגות, והציבורי הפרטי במגזר מפתח לתפקידי בוגרים מכשירה מדעית-טכנולוגית השכלה הענקת. גבוהה בתדירות
 .ביותר הגבוהה ברמה וניהולית

  

 מיוחדת יחידה מפעיל המכון, בבד בד. גבוהה לימודים רמת מהם ודורש גבוהה ברמה אקדמיים לימודים לסטודנטים מציע המכון
 מלגות, והוקרה הצטיינות ופרסי מלגות בעזרת, להישגים להגיע אותם ומעודד, אישי ויחס פרטני טיפול לסטודנטים נותן, לימודי להכוון

 .וההנדסה המדעים בתחום מרוכזים תגבור ושיעורי סיוע

  

 מדגיש המכון. חדשניים לימוד תחומי לפיתוח בישראל העילית והטכנולוגיה הידע עתירות התעשיות עם פעולה בשיתוף פועל המכון
, ניהול, טכנולוגיה, בהנדסה השונים התחומים בין ייחודיים חיבורים על שוקד כן ועל, האקדמיים הלימודים של היישומי ההיבט את

 מובילות חברות בהשתתפות תעסוקה מפגשי מתקיימים שנה ומדי תעסוקתי להכוון מיוחדת יחידה מפעיל המכון. וחברה עיצוב
 .במשק

  

 מיוחדות תכניות מפעיל המכון. גבוהה להשכלה הנגישות ובהרחבת הזדמנויות במתן ודוגל, בישראל ולחברה לקהילה מחויב המכון
 במלגה הזוכה סטודנט כל. גבוהה ברמה טכנולוגית אקדמית השכלה לרכוש חדשים ולעולים מהפריפריה לסטודנטים שמאפשרות

 לימודים מסלול מציע המכון, בנוסף. הקהילה למען חברתית למעורבות פעילותו במסגרת לקהילה בחזרה תורם, במכון לימודיו בעת
 .עובדים לסטודנטים המיועד, ייחודי גמיש

 

 הוראה המשלב, בישראל הגבוהה ההשכלה בנוף ייחודי, תחומי-רב טכנולוגי-מדעי, מצטיין אקדמי מוסד להיות הוא המכון חזון

  .בישראל החברה מגזרי וכלל התעשייה ולמען הדוק פעולה בשיתוף ישומיים ופיתוח מחקר לצד דינמית אקדמית

 

-בין מידה בקנה אקדמית כעיר חולון העיר את ותמתג, ובחברה במשק, בתעשייה להשתלב המכון לבוגרי תאפשר החזון הגשמת

 .לאומי

 :הבאות הפקולטות במסגרת ושני ראשון תואר מעניק מכוןה

 (.M.Sc. / B.Sc)  ואלקטרוניקה חשמל הנדסת – להנדסה הפקולטה .א

 ((.B.Sc שימושית מתמטיקה(, (.B.Sc המחשב מדעי  - למדעים הפקולטה .ב

 ((.M.Sc. / B.Sc טכנולוגיה ניהול – טכנולוגיה לניהול הפקולטה .ג
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 (.B.A) למידה למערכות לטכנולוגיות המחלקה .ד

 לעיצוב המחלקה: הבאים העיצוב בתחומי (B. Design)  תואר מעניקה הפקולטה -לעיצוב הפקולטה .ה

 משולב בעיצוב שני ותואר, חזותית תקשורת לעיצוב והמחלקה פנים לעיצוב המחלקה, תעשייתי

 (M. Design). 

 . www.hit.ac.il  המכון באתר לקרוא ניתן המכון אודות הרחבה

 

  

http://www.hit.ac.il/
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  ההצעות ובחינת המכרז שלבי .0

 

 :שלבים במספר תיערך ההצעות בחינת  0.0

 

  ממליצים עם וריאיון הסף בתנאי עמידה, ההצעות בדיקת - ראשון שלב  2.1.1

 

 כל ועל מסמכיה כל על ההצעה ושלמות הסף בתנאי ועמידותן)ללא מעטפות המחיר(  ההצעות ייבדקו זה בשלב

 . יפסלו הסף בתנאי יעמדו שלא הצעות. המכרז במסמכי כמפורט ההצעה מילוי דרישות

 

 פרזנטציה-שני שלב 2.1.2

וזמנו להצגת פרזנטציה במכון . במסגרת הפרזנטציה יציגו חברי הצוות מטעם המציע י' א שלב את יעברו אשר המציעים

סקירה על המשרד תוך מתן דגש על יכולות המשרד. הצגת הצוות שיטפל במכון , קורות חיים וניסיון מקצועי, ניסיונו בייצוג 

תוך דגש על תובנות ו תוכנית עבודה עם המכון מוסדות אקדמיים ו2או מוסדות ציבוריים ו2או תאגידים טכנולוגיים. בנוסף יציג

וצוותו וכן שלושה מקרים בהם ביצע המשרד  , חשיפת המכון למדיות השונות תוך פירוט המדיותעל שוק ההשכלה הגבוהה

 ממליצים לפחות. 0מתן פרטים על  ניהול משברים.

 

במועד מתן השירותים למכון במשך כל תקופת ההתקשרות   יגים יהיו חברי הצוותציובהר כי, אנשי הצוות המ 2.1.3

כל שינוי בחברי הצוות יחייב את אישור  ."(המשרד צוות: " ולעיל להלן) אם תהא כזו,ותקופת ההתקשרות המוארכת 

 המכון מראש ובכתב.

 כאשר, פיםנוס מקצוע ואנשי משנה ועדת או2ו מכרזים ועדת בפני שהכינו הפרזנטציה את יציגו שיבחרו המשרדים

 בטבלה למפורט בהתאם 0-03-ניקוד מ 2לכל פרמטר שבטבלה בסעיף  איכות ניקוד פרזנטציה לכל תעניק הועדה

 . להלן

 

 שלב שלישי 2.1.4

 ניקוד שניתן לאחר רקומובהר כי הפתיחה תעשה  הכספיות ההצעותובגמר הניקוד תפתחנה , הפרזנטציה בסיום

 .הכספית ההצעה תיפתח לא ,03 מציון נמוך ניקוד וניתן במידה. הועדה ידי על לפרזנטציות

 

  (אופציונאלי) מ"מו ניהול 2.1.5

 

 עמם ולנהל, לניקוד בהתאם הסופית המציעים קבוצת את או המציעים כל את לבחור, חייב אינו אך, רשאי המכון

 . למכון היתרונות מירב את המעניקה בהצעה לבחור מנת על, מ"מו

 

 ניהול מו"מ ./

 (.גבוהה להשכלה מוסדות עם התקשרויות) המכרזים חובת לתקנות בהתאם מ"מו לנהל שלא הזכות את לעצמו שומר המכון

 

 בוטל .0
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 קריטריונים לבחינת ההצעות .2

 :ההצעות ייבחנו פיהם על הקריטריונים יפורטו להלן

 כ"סה פירוט הנבחן החומר מידה אמת

  עבר לא/ עבר לקוחות עם והראיונות הסף בתנאי עמידה 'א שלב 

 איכות

 

 -' ב שלב
 הפרזנטציה

 

 המשרד )יכולות, צוות(

תוכנית עבודה למכון ומתן דגש על תובנות על שוק 
, חשיפת המכון למדיות השונות תוך ההשכלה הגבוהה

 פירוט המדיות

 המלצות

 התרשמות כללית

52% 

25% 

 

52% 

55% 

 

 

 

 

05% 

 .  2.5x+5y+1.5z+qלהלן נוסחת החישוב:  

x =  ;משרד 

y= תוכנית עבודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

z;המלצות= 

qהתרשמות כללית= 

 

 בחירת הזוכה יחושב ניקוד האיכות באופן הנ"ל: בשלב ההצעה שקלול לצורך

 033 203 x האיכות ניקוד. 

 033 יהיה מחיר+  איכות של הכוללהאפשרי  המקסימלי שניקוד כך 
  

 :)ההצעה שקלול מסך50% יהווה( הכספית ההצעה בדיקת

 יחושב ,הסופית המציעים ברשימת שנכלל המציע מטעם הכספית ההצעה מחיר ניקוד שקלול לצורך

 :כך הניקוד

 בהשוואה יחסי ניקוד יקבלו האחרות המחיר תוהצע .נקודות 50 תקבל ביותר הנמוכה המחיר הצעת

 :הבאה הנוסחה לפי ביותר הנמוכה המחיר להצעת
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 03*   ]₪ -ב ביותר הזולה המחיר הצעת גובה / ₪ -ב הנבדקת המחיר הצעת גובה[

 :עדיפות ומתן הזוכה ההצעה בחירת – י

 בשילוב הגבוה המצטבר המשוקלל הניקוד בעלת שתהיה הכשירה ההצעה ,המכרז שלבי כל בתום

 .הזוכה ההצעה תהיה ,הכלכלי והציון האיכות ציון
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 המכרז מסמכי  -4פרק 

 :שכתובתו המכון של האינטרנט מאתר להורדה ניתנים המכרז מסמכי -המכרז מסמכי עבור תשלום .1

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

 אתר באמצעות שלא, המכרז מסמכי את המכון מן לקבל יבקשו ואשר במכרז להשתתף השוקלים תאגיד או יחיד
 שקלים וחמישים מאה) 003₪ של תשלום כנגד הלוגיסטי המערך במשרדי לקבלם יוכלו( , Hard copy) האינטרנט

 עלות את מהווה זה סכום כי מובהר.  שלהלן / בסעיף כמפורט ובזמן במקום לשלם ניתן אותם, יוחזרו שלא( חדשים
 . המכרז מסמכי הדפסת

 מסמכי את בעצמם להעתיק לאחרים לאפשר או2ו בעצמם להעתיק מתעניינים על איסור חל כי מובהר ספק הסר למען
 .המכרז

 השתתפות דמי" למכון" ישלמו, במכרז הצעתם להגיש המעוניינים תאגיד או יחיד – במכרז השתתפות עבור תשלום .2
 שיק באמצעות או במזומן תשלום באמצעות יעשה כאמור התשלום ביצוע(. חדשים שקלים חמש מאות) ₪ 033 של בסך

 חדר 0 בניין, במכון ל"שכ במחלקת לבצע ניתן התשלום את.מיידי פירעונו שזמן", חולון טכנולוגי מכון HIT"  לפקודת משוך

 . 30-03/1092 לתיאום טלפון, חג ערבי למעט, 00:33 – 30:33 השעות בין' ה-'א בימים הינם הקבלה שעות. 32/
 . ההצעות להגשת האחרון המועד לפני השע 0 מאשר יאוחר לא לבצע ניתן התשלום את
 .ההשתתפות דמי תשלום על הקבלה את זה מכרז למסמכי לצרף המציע על
 

 את יראו, תהא אשר לכך הסיבה תהא, במכרז ההשתתפות דמי שולמו ובאמצעותו"( חזר)" פירעון באי שחולל שיק
 .ההשתתפות דמי את שילם שלא כמי המציע
 '(.ח נספח) התשלום וטופס הקבלה לה צורפו שלא הצעה הסף על לפסול רשאי יהיה המכון

 
  – הבהרה לשאלות תשובות ומתן הבהרה שאלות, שינויים,  עדכונים .3

מר יבגני  ,הקשר לאיש  ורק אך להפנות יש המכרז במסמכי הכלולה הוראה על כלשהי השגה או2 ו הבהרה שאלות .3.1

 . המועדים בטבלת הנקוב למועד עד זאת ,במכון אחר גורם לכל ולא , evgeny@hit.ac.il :למיי רבינוביץ' ,
 השיווק מחלקת אל לפנות מציעים על או2ו פוטנציאליים מציעים על מוחלט איסור חל כי מובהר ספק הסר למען .3.2

 .הקשר איש למעט, המכרז עם בקשר, המכרז עורך אצל נוסף או2ו אחר גורם כל או2ו המכון של2יחצ 
 קבלת דבר את חוזר ל"בדוא יאשר הקשר איש. בלבד ל"הדוא באמצעות בכתב ורק אך יופנו הבהרה שאלות .3.3

 יפעל, שעות 2/ בתוך ניתן לא כאמור שאישור ובמקרה כאמור אישור קבלת לוודא המציע באחריות. ל"הדוא הודעת
 עד אושר לא קבלתם שדבר מציעים שאלות. הקשר איש לידי בשלמותן הגיעו ששאלותיו טלפוני אישור לקבל

 .ייענו לא, לעיל(  /בטבלת לו"ז למכרז )פרק  ' ב בסעיף המפורט למועד
 המלאים פרטיו את וכן הרלוונטי הסעיף' ומס העמוד' מס, ומספרו המכרז שם את המציע יציין ל"בדוא בכתב בפנייתו .3.4

 היא אליו במכרז הסעיף מספר יצויין שאלה כל לגבי. ל"ודוא פקס, טלפון,  התאגיד שם, מלא שם לרבות, שלו
 .מתייחסת

, עדכונים, הבהרות וכן" ( התשובות" -להלן) עליהן להשיב לנכון ושמצא שהוגשו לשאלות המכרז עורך תשובות .3.5
 .המועדים בטבלת הנקוב המועד עד,  יופצו"(, עדכונים" – להלן) במכרז ושינויים תיקונים

. המכרז תנאי את לשנות כדי, פ"בע שיימסרו הבהרה או נתון, פרט כל של בכוחו אין כי מובהר ספק הסר למען .3.5
 ועדכונים תשובות רק. המכון את יחייבו לא בטלפון או2ו פ"בע שנמסרו נתונים או, מידע,  פרטים, תשובות
 איש ידי על חתומות כשהן בכתב שנמסרו או2ו שלו האינטרנט באתר המכון ידי על פורסמו ואשר בכתב שנמסרו

 .המכון את מחייבות, הקשר
 שימסור מפורטת בהודעה, בכתב זאת יעשה, המכרז תנאי על לגרוע או להוסיף,  לתקן, לשנות המכון רצה

 גם, המכרז מטעמו למסמכי והבהרות תיקונים להוציא הזכות את לעצמו המכון שומר .למשתתפים

 מהמציעים לפניות כמענה אם ובין ביוזמתו אם בין, ההבהרה לשאלות התשובות פרסום לאחר       

 שאלות גבי על שיצוינו לפרטים בהתאם למציעים יישלחו כאמור והבהרות תיקונים. הפוטנציאלים

 הבהרות, תשובות בדבר האינטרנט באתר הפרסומים את ושוטף רציף באופן לבדוק המתעניין באחריות .3.5
 . במכרז ושינויים

  – ההצעות להגשת והמועד המען .3.5

http://www.hit.ac.il/about/HIT-tenders/HIT-tenders-list
mailto:evgeny@hit.ac.il
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 המערך במשרד' א קומה 0 בבניין במכון המצויה המכרזים לתיבת הצעותיהם  את להגיש המציעים על .3.5.1
 .00:33 השעה עד 7:33 משעה, חג ערבי למעט' , ה –' א בימים, הלוגיסטי

 כמפורט המכרזים לתיבת הצעות להגשת המועד מן יאוחר לא המכרזים לתיבת לשלשל יש ההצעות את .3.5.2
 . המועדים בטבלת

 תובאנה לא, לעיל הנקובים והשעה לתאריך עד( שהיא סיבה מכל) המכרזים בתיבת תמצאנה שלא הצעות .3.5.3
 . תישקלנה ולא המכרזים ועדת בפני לדיון

 ובלבד, הצעות להגשת שנקבע המועד את לדחות רשאי יהיה המכרז עורך – הצעות להגשת המועד דחיית .3.5
 .ההצעות להגשת הראשון המועד לפני שעות 2/ מאשר יאוחר שלא כך על הודעה שפרסם

 
 -ההצעה הגשת אופן .3.15

 חיצוני זיהוי סימן כל או המציע פרטי ציון ללא , בלבד וסגורה חלקה גדולה במעטפה תוגש במכרז  ההצעה .3.15.1
 .בלבד ומספרו המכרז שם יירשם המעטפה על. אחר

 שם רישום אי לפיכך, נוספים מכרזים של מעטפות להימצא עשויות המכרזים בתיבת – המציעים לב לתשומת
 .שקילתה ולאי המכרזים ועדת לפני הצגתה לאי להביא עלול המעטפה גבי על המכרז

 :שלב לכל אחת -מעטפות שתי הגדולה במעטפה לכלול ויש, שלבי דו הינו המכרז .3.15.2
 כל של ומלא שלם, מודפס עותק(: 'ו נספח) המחיר הצעת למעט  המכרז מסמכי כל יהיו אחת במעטפה .3.15.2.1

 באתר שפורסם כפי עדכונים ותדפיס תשובות תדפיסי לרבות,  וחלקיה נספחיה כל על המכרז חוברת
 המציע על המכרז מסמכי פי שעל אחר מסמך וכל, המכרז עורך י"ע המציע אל שיישלח או2 ו האינטרנט

 המכרז שם את לציין יש המעטפה גבי על. עמוד בכל לחתום יש המסמכים כל על כאשר, להגיש
 התייחסות כל זו במעטפה לכלול אין". מחיר הצעת כולל לא, המכרז מסמכי: " יצויין ובנוסף ומספרו
 . למחיר

 מחיר להציע יש בה ( כספית הצעה –' ו נספח) המחיר הצעת את רק להכניס יש השנייה במעטפה .3.15.2.2
 יש המעטפה גבי על '. ז נספח להוראות בהתאם והכל הסעיפים לכלל מחיר כ"סה וכן שורה2פריט לכל

על מעטפה זו ירשם שם המציע והיא  ".המחיר הצעת"  :יצויין ובנוסף ומספרו המכרז שם את לציין
 .האיכותי הניקוד ומתן , שקלול ההצעות בדיקת השלמת לאחר רק תיפתח 

 . המצגת את המוגשת להצעה לצרף אין כי, יובהר ספק הסר למען .3.15.3
 כולם חתומים להיות חייבים מנספחיו אחד וכל ההצעה  מסמך. בלבד ההצעה מסמכי גבי על תוגש ההצעה .3.15.4

 . המציע של החתימה מורשי  ידי על ועמוד עמוד בכל
 להביא עשויים הוספות או שינויים, מחיקות. בהדפסה או ברור בכתב ההצעה מסמכי את למלא המציע על .3.15.5

 . ההצעה לפסילת
 במסמכי ידו על יתגלו אם, שיתגלו בהירות אי או2ו התאמה אי, סתירה כל על בכתב המכרז לעורך יודיע המציע .3.15.5

 הודעות על גם יחולו להלן  0.0 סעיף הוראות, הבהרה שאלות להצגת האחרון למועד עד וזאת הרכישה הליך
 .זה ק"בס כאמור
 האחרון המועד לאחר שתועלה המכרז למסמכי בקשר טענה כל להעלות רשאי יהיה לא משתתף כי יובהר

 .הבהרה שאלות להצגת
 כל אליה צורפו שלא הצעה או2ו ל"הנ במבנה תוגש שלא הצעה לפסול רשאית המכרז עורך של המכרזים ועדת .3.15.5

 .הנדרשים המסמכים
 
 

 ערבות מכרז  .4
   ₪ 03,333תנאי מוקדם להשתתפות במכרז   על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע בסכום של כ .4.1

 נספח י' למכרז זה. 9בנוסח המוצג בפרק  0020/2/300שתהיה בתוקף עד לתאריך   ₪)עשרת אלפים 
 .לבין המציעדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות נ  .4.2
 "מצורפת ערבות מקורית "  –מציע יציין על עותק ההצעה אליה מצורפת הערבות המקורית ה  .4.3

 

 
 יתארך תהליך בחירת ההצעה הזוכה מכל טעם שהוא , יהיה המכון רשאי אם לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות  .4.4

 . אי הארכת תוקף הערבות לבקשת המכון שקולה ערבות בתקופה נוספתלדרוש מהמציע להאריך את תוקף ה      
 לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.       
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 בתקנות חובת המכרזים  //מכון יהיה רשאי לחלט את הערבות , כולה או חלקה , בנסיבות המפורטות בתקנה ה .4.5
 , ובכפוף לה. 303/התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע )      
 יום לאחר סיום  13מכון שומר לעצמו את הזכות להחזיק ברשותו את ערבויות המציעים שלא זכו במכרז במשך ה .4.5

 זאת  למקרה שיווצר צורך להכריז על מציע כזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע אחר.  ,הליכי המכרז      
 הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש תיפסל על הסף ולא תידון כלל .       

 
 והוספות הסתייגויות איסור .5

 מבלי והכל המכרז במסמכי הכלולים, לדרישות או לתנאים שינויים או הוספות, התניות, הסתייגויות כל להגיש אין .5.1
 .לעיל 0.03.1 ק"ס מהוראות לגרוע

 במסמכי הכלולים, לדרישות או לתנאים שינויים או תוספות, הסתייגויות הכוללת, הצעה כל לפסול רשאי יהיה המכון .5.2
, זמן פרק תוך, השינויים או התוספות, ההסתייגויות בהסרת ההצעה שקילת את להתנות, לחילופין או, המכרז
 .המכון י"ע שייקבע

 אחר ממלאת שאינה הצעה כל או משמעות דו או בהירות באי או בחסר הלוקה הצעה כל לפסול רשאי יהיה המכון .5.3
 .הרכישה הליך במסמכי מפורטות הדרישות כל
 

 מנהלים באמצעות ולא) בעצמו לעמוד צריך אשר, יחיד מציע י"ע ורק אך תוגש הצעה כל – יחיד מציע י"ע הצעה הגשת .5
 .הסף תנאי בכל( אצלו

 
 הנדרש כל בגין והסופית המלאה הכוללת התמורה את לכלול חייב במכרז המציע ידי על המוצע המחיר  - מחיר תכולת .5

 או2ו השירותים או2ו העבודה: רק לא אך, לרבות, השירותים בגין ובנספחיהם המכרז בטפסי  המפורטים המכרז במסמכי
 או2ו עבודה שכר כל וכן ימכרו או2ו יסופקו או2ו שניתנו החומרות או2ו התוכנות או2ו העזרים או2ו התפוקות או2ו המוצרים

, וההיטלים האגרות, המכסים המיסים וכן ביגוד, האחריות או2ו ביטוח או2ו אמצעים או2ו ציוד או2ו פיקוח או2ו סוציאליות
 אחרת הוצאה וכל עזר חומרי, חומרים, בנוסף, למכרז ההצעות להגשת האחרון במועד בתוקף אשר והעקיפים הישירים

 על יחולו אשר תשלום או היטל, אגרה, מס כל, בנוסף וכן המכרז נשוא השירותים להספקת הקשורה עקיפה או ישירה
 במפורש צוין אם אלא והכל מכוחו ההתקשרות או2ו המכרז עריכת למועד מאוחר במועד הוטלו אם אף, דין פי על, הספק
 .אחרת ובכתב

 
  – המכרז ביטול .5

 הזכות את לעצמו שומר המכרז עורך, דין י"עפ המכרז הליך את לבטל המכרז עורך רשאי בו אחר מקרה לכל בנוסף .5.1
 :כאשר הרכישה הליך את לבטל
 המוקדמים התנאים, הסף בתנאי העמידה, הראשונים השלבים שני את עברו פחות או הצעות שתי רק .5.1.1

 .המינימאלי האיכות ציון ומעבר, המכרז במסמכי המפורטות האחרות והדרישות
 .הזוכה ההצעה בבחירת או בניהולו, במסמכיו, הרכישה בהליך פגם שהתקיים מצא המכרז עורך .5.1.2
 פתיחת לאחר או2ו ההבהרה שאלות לאור או2ו המכרז מסמכי יחסי ציבור לאחר, המכרז לעורך התברר .5.1.3

 מהותיים דרישות2נתונים שהושמטו או, במסמכים המפורטות בדרישות או במפרט טעות שנפלה, ההצעות
 .שלמים בלתי או שגויים נתונם על בוססו שאלה או, הרכישה הליך מסמכי או מהמפרט

 .המכרז ביטול את, המכרז עורך לדעת, המצדיק באופן,  המכרז עורך צרכי השתנו או,  בנסיבות שינוי חל .5.1.4
 או עסקי הגבל המהווה באופן פעלו או, מחירים או הצעות תיאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש .5.1.5

 .המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש כלשהו חוק על עבירה
 רשות כל או2ו באוצר הכללי החשב שעורך מרכזי במכרז להשתתף כדי המכרז את לבטל מבקש המכרז עורך .5.1.5

 .המדינה של מרכזית
 לביטול בקשר כלשהו למציע פיצוי כל מתשלום פטור יהיה המכרז עורך, לעיל המפורטות בנסיבות כי מובהר .5.2

 או2ו הגשתה או2ו הצעתו הכנת לצורך המציע או2ו המתעניין שהוציא ההוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז
 .צפויים או2ו רווחים אובדן

 

 
 :המכרז במסמכי העיון זכות .5

     ייתכן "התקנות" :להלן (0101 ע"תש גבוהה להשכלה מוסד של התקשרויות) המכרזים חובת לתקנות בהתאם .5.1
 .הזוכה הצעת את לראות אחרים מציעים של פניות שתהיינה      
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  או מקצועי סוד מטעמי אחרים למציעים הצגה בפני חסויים שיהיו מבקש שהוא בהצעה פרטים ולמציע מידהב .5.2
 , אלה פרטים יציין שלא מציע. חסויים בהצעתו פרטים אלו, בולט ובאופן במפורש, בהצעתו המציע יפרט, מסחרי      
 .כולה הצעתו לחשיפת שהסכים כמי יראהי      
  שיקול י"עפ ,רשאית תהא המכרזים ועדת. בלבד המכרזים ועדת של תהא סעיפים חיסיון על הסופית ההחלטה .5.3

  חוק בדרישות לעמוד כדי דרוש והוא, מסחרי2מקצועי סוד מהווה אינו המקצועית שלהערכתה מסמך כל להציג, דעתה      
  או דרישות, טענות לו יהיו ולא אין כי, מראש המציע ומאשר מסכים, הצעתו בהגשת. ותקנותיו המכרזים חובת      
 .בנדון החלטה כל בגין המכון כנגד תביעות      
  של זה חלק כי ,המציע על ומוסכם ברור, ומקצועי מסחרי סוד מהווה, ממנה חלק או, הצעתו כי ציין והמציע במידה .5.4

 .לכך בקשר סותרת טענה יטען לא והמציע, האחרים המציעים של בהצעות גם סוד מהווה ההצעה      
 מכון טכנולוגי חולון לפקודת בנקאי שיק יצורף כאמור לעיון לבקשה. בתקנות לקבוע בהתאם למציע נתונה העיון זכות .5.5
 .בכך הכרוכה העלות לכיסוי, (מ"מע גובים לא) ₪ 033 בסך      

   – קודם ניסיון .15
  עמד לא כי ונמצא, שירותים כספק, המכון עם בעבר עבד אשר מציע הסף על לפסול הזכות את לעצמו שומר המכון

 טיב על בכתב שלילית דעת חוות לגביו שקיימת או באמינותו בעיה קיימת כי שנמצא או, הנדרש השירות של סטנדרטיםב
 במקרים. שקרית הצהרה או הצעה הגיש כי ונמצא המכון של קודם למכרז הצעה הגיש אשר מציע לחלופין או, עבודתו

 של הבלעדי דעתו לשיקול בכפוף וזאת, הסופית ההחלטה מתן לפני פה בעל או בכתב טיעון זכות למציע תינתן אלה
 .המכון

  של כלשהו בהיקף או2ו כלשהי כמות לצרוך או2ו להזמין מתחייב אינו המכון, אחרת נאמר לא באם כי, מובהר   .11
 .מהזוכה שירותים2עבודה  

   במקרים וזאת ההסכם חתימת בטרם גם השירותים2העבודה היקף את להגדיל2להקטין הזכות את לעצמו שומר המכון  .12
  שיראה אחר מקרה בכל או2ו העבודה לביצוע שיאושר מהתקציב תחרוגנה ההצעות בהם במקרים או2צרכיו ישתנו בהם 
 .לנכון המכון 
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  המבוקשים השירותים מפרט   -0פרק 

 :הבאים השירותים את יספק הזוכה המציע

 המכון. דוברתוליווי  ייעוץ .0

 .לקידום תדמית המכון וכמותיים איכותיים ביעדים עמידה תוך שנתיתתקשורתית אסטרטגית  עבודה תכנית הכנת ./

 המכון. לדרישת בהתאם אחרים גורמים או המכון הנהלתדוברת המכון,  עם קבועות בפגישות השתתפות .0

 הגשת דוחות עבודה תקופתיים. .2

 קידום אירועי המכון בכלי תקשורת מובילים.יח"צ אירועים לרבות  .0

 .פרסומם אחר ומעקב הפצתם, לעיתונות הודעות כתיבת .1

 .העבודה תכנית ליעדי בהתאם תקשורתיות פעילויות ייזום .9

. תכנון, כתיבה, ניסוח ועריכת חומרי הסברה , מחקרים, מאמרי דעה , ידיעות נקודתיות והבאת חומר זה לידיעת 0
 באמצעות כלי תקשורת כגון: רדיו, עיתונות, טלויזיה, אינטרנט. הציבור הרחב

  בתיאום ,הצוות מחברי חלק בהכרח שאינה זה בתחום בחברה הבכירה הדמות י"ע תקשורתיים משברים בניהול סיוע .7
 .המכון והנהלת דוברת מול מלא    

 .הבלעדי ודעת ולשיקול ולצרכי בהתאם לעיל המפורטים הייעוץ מאפייני את לשנות רשאי המכון. 03

 :כללי

 .המכון דוברת מול בעבודה שוטף באופן וזמין מעורב להיות הבכיר הספק על א.

   כך השנה כל לאורך שווה איננה התפלגותן כאשר חודשיות עבודה שעות 0/ -כ בממוצע יצריכו היח"צ משימות ב.
  .פחות אחרות ותקופות עבודה שעות של יותר רב' מס להצריך עלולות אירועים של שתקופות    

 בהתאם המכון עם ההתקשרות במהלך נוספים אקדמאים מוסדות לייצג שלא מתחייב הזוכה המציע כי, בזאת מובהר. ג
עיצוב, חשמל  :הבאים התחומים בכל תארים יםמעניקו מהמכון מ"ק 13 עד של ברדיוס יםמוקמ  :הבאים לתנאים

 .מתמטיקה, תעשייה וניהולואלקטרוניקה, מדעי המחשב2תוכנה, 
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 התקשרותהסכם   - 6פרק  

'. ג נספח -זכייה כל הודעה לו מסר המכרז שעורך מציע על יחולו, המכרז מסמכי כלל הוראות וכן, זה מסמך הוראות
, נוהל אם, שנוהל ומתן המשא במהלך המציע בה שהכניס שיפור כל וכל המציע הצעת עם ביחד, יהוו אלו הוראות
 קבלת עם מיד, זכייה הודעת שקיבל הספק לבין המזמין בין שייכרת החוזה תנאי את, המכרז מסמכי שאר והוראות
 על בחתימה או2ו הזמנה בהוצאת מותנית ובלתי תלויה בלתי תהיה אלו תנאים של החוזית תםופתק. הזכייה הודעת

 אחרת מפורשות צוין אם אלא, הצדדים בין חוזה

 השירותים ספקתה .0
 .זה הסכם להוראות בהתאם ההתקשרות נשוא השירותים את יספק הזוכה הספק .1.1
, האמצעים כל לרבות השירותים את חשבונו ועל משנה קבלני או2ו עובדיו ובאמצעות בעצמו יספק הספק .1.2

 נוסף דבר וכל העזר אמצעי, ההיתרים, האישורים, הרישיונות, האדם כח, החומרים, האמצעים, הציוד,  האביזרים
 .מביניהם המחמיר, המקובלת" טובה פרקטיקה" או תקן, דין בכל או2ו זה מכרז במסמכי הנדרש אחר או2ו

 במסמכי המפורטות התחייבויותיו כל קיום תוך ובמסירות בנאמנות, מלאה בצורה השירותים את יספק הספק .1.3
 .ןכוהמ של המלאה רצונו לשביעות והכל הרכישה הליך

 
 :התקשרות תקופת ./

 -להלן. )הזכייה בהודעת הנקוב המועד מן חודשים 2/ של לתקופה הנה זה חוזה נשוא התקשרות תקופת .2.1
  "(.המקורית ההתקשרות תקופת"

 מביצוע רצון שביעות אי של במקרה מראש יום שישים של בהודעה מהחוזה להשתחרר הזכות שמורה למכון .2.2
 . השירותים

 
 :ההסכם להארכת( אופציה) ברירה זכות .0

 חוזה תנאי באותם הזוכה הספק לבין בינו החוזה את להאריך, הבלעדי דעתו שיקול פי על, האופציה נתונה למכון .3.1
 עד וזאת כן לעשות כוונתו על בכתב הודעה הזוכה לספק שמסר ובלבד חודשים /0 בנות נוספות לתקופות לשתי

 .הראשונית ההארכה תקופת תום ולפני המקורית ההתקשרות תקופת תום לפני יום 13 מאשר יאוחר לא
 הזוכה הספק על שיהיה מבלי ההתקשרות תקופת תוארך,  לעיל 0.0 בסעיף כאמור הודעה המכרז עורך מסר .3.2

 .כלשהו מסמך על לחתום או2ו לכך הסכמתו ליתן
 פי על, זה הסכם בתנאי ההתקשרות נשוא השירותים את לספק הספק מתחייב האופציה מימוש של במקרה .3.3

 .לצרכן המחירים למדד הצמדה בתוספת, זה מכרז במסגרת שנתן המחיר הצעת
 כל או2ו בטוחה או2ו מסמך או2ו אישור כל הזוכה הספק ימציא, לו הנתונה הבררה זכות מימוש על המכון הודיע .3.4

 המקורית ההתקשרות לתקופת מראש הוגבל תוקפם ואשר המקורית ההתקשרות בתקופת שהמציא אחר פרט
 .פיה על או2ו

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו מציע כל נותן זה למכרז הצעה בהגישו .3.5
 
 

 השירותים הספקת על הספק פיקוח .2
 את יהווה הספק נציג. המזמין עם הספק מטעם הקשר איש יהיה אשר" הספק נציג"  -נציגו את לקבוע הספק על .4.1

 כל אשר הספק מטעם מוסמך גורם ויהווה תגובה או תלונה, דרישה, הצעה, בקשה בכל המזמין יפנה אליה הכתובת
 יפקח הספק נציג. הספק את יחייבו, ידו על או2ו לו שימסרו מצג או הצהרה, התחייבות, הבטחה, נתון, מידע, תשובה
 טלפון באמצעות העבודה שעות בכל זמין יהיה הספק נציג. המזמין כלפי הספק התחייבויות קיום על הספק מטעם

 .ופקס ל"דוא, נייד
 אשראנשי צוות __/-_ הכולל( הצוות – להלן) עובדים צוות למנות הספק מתחייב לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .4.2

 .לצרכיו מענה וייתנו וקבוע שוטף בסיס על המכון לרשות יעמדו
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 :עניינים ניגוד .0

כמפורט במפרט למסמכי  מתחרים למוסדות שירותים ההתקשרות תקופת במהלך ליתן לא מתחייב הזוכה הספק
 . המתחרים בנושא הקשור בכל להבהרה למכון לפנות יוכל המציע. המכרז

 בוטל .5.1
 התמורה .1

 התחייבויות מלוא קיום, רק לא אך, גם זה ובכלל, במועדם המזמין כלפי הספק התחייבויות כל לביצוע בתמורה .5.1
 ולמסמכי ביניהם ההתקשרות לתנאי בהתאם לספק המגיעה התמורה את לספק המזמין ישלם, עובדיו כלפי הספק
 .המכרז

 ו'  נספח  9פרק  (כספית הצעה) הספק בהצעת הנקובים המחירים יסוד על תחושב לספק המגיעה התמורה .5.2
 . המכרז במסמכי הקבועים שינוי או בהפחתה, בתוספת

 מפורשות הדבר הוסכם כן אם אלא תוספת כל אליה מעבר ישלם לא המכרז ועורך מוסכמת הינה הנקובה התמורה .5.3
 את אישר המזמין של המוסמך שנציגו בתנאי והכל והיקפה התוספת סיבת של ומפורש מפורט ציון תוך ובכתב

 .ובכתב מראש התוספת
 בוטל .5.4

 תרגום .9
 בישראל לעיתונים המכון מודעות של לעברית ומלועזית ללועזית מעברית תרגומים, חשבונו על לבצע מתחייב הספק .5.1

 המכון נציגי הנחיות פי על ובתנאים ובמועד המכון י"ע שיידרש כפי
 

  בלעדיות .0
 המכון.  ידו על שיינתן אחר שירות ובכל במכרז המפורטים בשירותים בלעדיות תינתן לא הזוכה לספק כי מובהר .5.1

 עם לרבות אחר גוף כל עם להתקשר רשאי ויהא, מטעמו מי ידי על או2ו בעצמו אלה שירותים לבצע זכותו על שומר
 .והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול פי על קיימים ספקים

 יחסי ציבור שירותי לרכוש המכון ויחליט במידה לפרסומים בנוגע שהוא וסוג מין מכל אחריות תהיה לא הזוכה לספק .5.2
 . הזוכה הספק באמצעות שלא

 מכרז נשוא לשירותים בנוגע מ"מו עמם ולקיים התקשורת מאמצעי אחד לכל לפנות הזכות את לעצמו שומר המכון .5.3
 .עת בכל,  עצמאי באופן או הזוכה הספק בידיעת או בהשתתפות זה

 ,הזוכה הספק שהשיג מזו נמוכה מחיר הצעת המכון קיבל התקשורת אמצעי עם שנוהל מ"המו ובעקבות במידה .5.4
 הספק ידי על שיבוצע זה תקשורת באמצעי המכון פרסומי לכלל תקף יהא התקשורת אמצעי לבין המכון בין הסיכום
 .הזוכה

 
 מחירים ובדיקת שוק סקרי .7

 .במכרז המפורטים השירותים מן אחד לכל ביחס הנדרשים המחירים לגבי שוק בדיקת לערוך עת בכל רשאי המכון .5.1
 ויצרף לספק כך על יודיע,  הספק בהצעת המחיר מן נמוך במחיר שירותים לקבלת הצעה המכון בידי כי וימצא היה .5.2

 .מאשרים מסמכים
 ממועד ימים 0 תוך זו הסכמתו על שיודיע ובלבד הנמוך במחיר למכון שירותים אותם לספק האפשרות תנתן לספק .5.3

 הסכם יחול לא לעיל האמור במועד חיובית תשובה קבלת אי או הספק מצד סירוב של במקרה. ל"הנ ההודעה קבלת
 לתנאים כפוף או2ו מוגבלת לתקופה יפה ל"הנ הנמוך המחיר של כוחו כי ויוכח במידה ואולם, שירותים אותם על זה

 .המסוימים בתנאים או2ו המוגבלת התקופה למשך הספק על ל"הנ ההסדר יחול מסוימים
 

 התשלום תנאי .03
  לו שיגיעו הסכומים את לספק המכון ישלם, המכרז מסמכי לתנאי ובכפוף, במועדן הספק התחייבויות כל לקיום בכפוף
 :להלן כמפורט ובתנאים תשלומים לוח פי על וזאת
 02 תוך מאשר יאוחר לא עד מקרה ובכל הניתן ככל מוקדם במועד וזאת כדין מס חשבונית מכוןל יגיש הספק .15.1

 .השירותים את מכוןל הספק סיפק בו המועד מן יום( עשר ארבעה)
 .המכון שהוציא בלבד אחת הזמנה פרטי תכלול למכון הספק שיוציא חשבונית כל .15.2
 אחר מסמך כל ובצירוף, השירותים2 הטובין מקבל ידי על חתומה משלוח תעודת העתק בצירוף,  החשבונית את .15.3

 .בלבד במכון השיווק מערך מנהלל הספק ימציא, המכרז במסמכי שנקבע נוסף או2ו
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 מסמך כל גבי על או2ו ההזמנה גבי על השירותים2 הטובין מקבל חתימת כי מובהר  ספק הסר למען
 עורך את לחייב בה אין מקום ומכל מספיק תנאי מהווה אינה אך , הכרחי תנאי הנה, נוסף או2ו אחר

 .בדבר המכרז
  הכלולים' כיוב וכל החרגה או2ו הגבלה או2ו הסבר או2ו תנאי או2ו הוראה כל של בכוחם אין כי מובהר כן
 לגבור"(, הוראה" זה לסעיף להלן) הספק שהוציא נוסף או2ו אחר מסמך כל או2ו החשבונית או2ו המשלוח תעודת ג"ע

, שהוראה מנת על כי מובהר. המזמין עורך מטעם מי בצידם או2ו גבם על חתם אם אף, המכרז מסמכי הוראות על
 התנאים כל לפחות במצטבר לגביה שיתקיימו הכרח יש, המכרז במסמכי הכלולה הוראה על תגבור, לעיל כהגדרתה
 :להלן האמורים

  ציון תוך, המכרז במסמכי הכלולה הוראה על גוברת" הוראה"ה כי, ומוגדלת מובלטת בצורה, במפורש צוין .א
 .ההוראה של ספרהמ                 

 .הגוברת ההוראה על חתמו חותמת המכון בצירוף, מוסמכים חתימה מורשי שני .ב
 

 מתייחסים אליהם השירותים2הפריטים2המוצרים לרבות הרלבנטיים הפרטים כל את הספק יפרט בחשבונית .15.4
 אחר פרט וכל שעות, כמויות פירוט, שיש ככל ההצמדה והפרשי הנקובים הבסיס מחירי, ההזמנה מספר החשבונות

 .החשבונות בדיקת לצורך הדרוש נוסף או
, החשבונית קבלת מיום יום 20+ שוטף של בתנאים לו המגיעה התמורה את לספק ישלם המכון, לעיל לאמור בכפוף .15.5

 .המכרז מסמכי להוראות בכפוף והכל, לעיל כאמור ,אליה המצורפים המסמכים על
 המצאת מועד להוכיח הספק באחריות. האלקטרוני הדואר או2ו הפקס באמצעות למכון תומצא לא חשבונית .15.5

 מטעם, תאריך נושאת", נתקבל" בחותמת מוטבע כשהוא החשבונית העתק הצגת באמצעות למכון החשבונית
 .המכון

 
 הצמדה תנאי .00

 תוספת או2ו הצמדה לכל או2ו למדד צמודים יהיו לא המציע בהצעת או2ו בהזמנה או2ו בחוזה המפורטים המחירים .11.1
 .במפורש אחרת הדבר צוין אם אלא,  אחרת

 למדד בצמוד המחירים יחושבו הברירה זכות מימוש על לספק המכון מסר בו במועד כי מוסכם,  לעיל האמור אף על .11.2
 האחרון ביום הידוע המדד הינו הבסיס מדד כאשר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם לצרכן המחירים

  .ההצעה תקפה בו
 

 :סודיות שמירת ./0
 אדם כל לידיעת להביא או2ו, לשתף, להעביר, למסור לא, להודיע לא, להעביר ולא בסוד לשמור מתחייב הספק .12.1

 או2ו לידיו הגיעו אשר מחשב קובץ או2ו מפרט או2ו תוכנית או2ו ידיעה או2ו נתון או2ו מסמך או2ו מידע כל אחר
 במפורש אחרת נקבע אם אלא"(, המידע" להלן) עמו בקשר או2ו זה חוזה ביצוע בעת ידו על נוצרו או2ו לו נמסרו
 השירותים ביצוע עם בקשר או אגב אליו שתגיע ידיעה כל אדם כל לידיעת להביא ולא. המכרז במסמכי ובכתב

 .זה חוזה נשוא
 והפועלים עובדיו באמצעות זה סעיף הוראות קיום להבטיח הדרושים האמצעים בכל לנקוט מתחייב הספק .12.2

 .מטעמו
 או2ו למכרז הצעתו הגשת ערב בידיו מצוי היה כי יוכיח הזוכה אשר מידע על תחול לא לעיל כאמור הסודיות חובת .12.3

 .סודי אינו, דין פי על אשר מידע או2ו לחוזה קשר וללא עצמאי באופן הזוכה ידי על פותח או2ו הכלל נחלת הנו
 

 הספק התחייבויות או2ו זכויות העברת איסור .00
 ובין במישרין בין, לאחרים או לאחר לשעבד או2ו להמחות או2ו להעביר או2ו להסב רשאי יהיה ולא רשאי אינו הספק .13.1

 לרבות, מקצתן או כולן, המכרז עורך לבין בינו ההתקשרות מן הנובעים או2ו התחייבויותיו או2ו זכויותיו את, בעקיפין
 את ובכתב מראש קיבל אם אלא, כלפיו חובותיו או2ו זו התקשרות י"עפ המכון מאת לו שיגיעו לכספים זכויותיו
  .חתימה מורשי שני באמצעות, המכון הסכמת

 
 
 

 ושיפוי אחריות .02
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 או2ו המזמין לרבות תאגיד או2ו אדם כל של לרכושו או2ו לגופו שייגרמו אובדן או נזק, קלקול לכל אחראי יהיה הספק .14.1
 מחדליהם או2ו מעשיו או2ו מחדליו או2ו ממעשיו כתוצאה, בשעריהם הבאים או2ו מטעמם מי או2ו בו קשורים תאגידים

 .למניעתם האמצעים בכל וינקוט עבורו או2ו מטעמו הפועלים או2ו ספקיו או2ו עובדיו של מעשיהם או2ו
 .לעיל כאמור נזק כל בגין תאגיד או2ו אדם כל לשפות או2ו לפצות אחראי יהיה הספק .14.2

 
הספק שידוע לו כי הוא מקבל על עצמו אחריות מקצועית בגין כל פעולה שתיעשה על למען הסר ספק, מצהיר   .14.3

ידו וגם או על ידי מי מעובדיו וגם או על ידי מי מטעמו, בקשר עם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה וגם או הוראות 
 ידי עובדיו.הסכם זה, וכן לכל פעולה וגם או מחדל שנעשו על ידו ו2או על ידי הבאים מטעמו, וכן על 

 
 הפסד או2ו נזק כל בגין או2ו לעיל כאמור לרבות שנגרם נזק בגין תאגיד או2ו אדם לפצות או2ו לשפות המזמין נדרש .14.4

 ראשונית דרישה קבלת עם מיד  המכון את הספק ישפה, זה חוזה פי על או2ו דין פי על להם אחראי שהספק אחרים
 הוצאה כל בגין וכן מחויב להיות עשוי שהוא סכום כל או2ו לשלם חויב או2ו המכון ששילם סכום כל בשל, כך על

 לספק שנתנה בתנאי והכל, ממשיות משפט הוצאות, רק לא אך, לרבות, בניזוק או2ו בנזק הטיפול בגין לו שנגרמה
 .מפניה להתגונן לספק והתאפשר כאמור דרישה או2ו תביעה כל על ובכתב מראש הודעה

 .זה סעיף פי על נתבע בו, מקרה כל על לספק להודיע מתחייב  המכון .14.5
, המזמין מצד כויתור ואופן פנים בשום יחשב לא, דין כל י"עפ או זה הסכם י"עפ מזכויות בזכות המזמין שימוש אי .14.5

  .המזמין מטעם החתימה מורשי ובחתימת במפורש, בכתב הויתור נעשה אם אלא
 

 :יחסי ציבור לשירותי אחריות .00
( מטעמו מי או) הזוכה הספק של בעטיו, בה חלו אשר המכון מטעם פירסום או2ו מודעה כל כי הצדדים בין מוסכם .15.1

 הינם, המכון של דעתו שיקול לפי אשר אחר ליקוי כל או פגם, טעות, שיבוש, שגיאה, התקשורת אמצעי או2ו
 במועד תקשורת אמצעי באותו ומתוקן ראוי בנוסח מחדש תפורסם שהמודעה לכך אחראי הספק יהיה, מהותיים
 .הספק חשבון על יהיה החדש הפירסום כי ומוסכם מובהר. המכון עם היוועצות תוך לכך האפשרי הראשון

 
 :עובדים העסקת .01

 ומנוסים מיומנים, מתאימים שיהיו עובדים ורק אך להעסיק הספק מתחייב, המזמין כלפי התחייבויותיו קיום לצורך .15.1
 .טובה פרקטיקה או2ו דין כל פי על הדרושים וההדרכות והרישיונות האישורים, ההיתרים כל ובעלי

 על אחראי ויהיה, העובדים השתלמויות או2ו העובדים הכשרת או2ו ההדרכה בעלות יישא הספק כי בזאת מובהר
 דין כל פי על שנדרש כפי בעבודה בטיחות בנושאי והדרכתם לעובדים הרלוונטיות הבטיחות הנחיות העברת

 .מקובלות ופרקטיקות
 עובדים להעסיק לא וכן ישראל מדינת אזרחי או2ו קבועים תושבים שאינם עובדים להעסיק שלא מתחייב הספק .15.2

 .קטינים
 המזמין דעת לפי אשר עובד של עבודתו את מיד להפסיק, המכון  של בכתב המנומקת דרישתו לפי, מתחייב הספק  .15.3

 עם קשרים מקיימים אשר הספק לעובדי ביחס תחול זו הוראה. מתפקידו להעבירו או2ו מתאים אינו או רצוי אינו
  .המכון 

 נזקים או הפסדים בגין כלשהי בדרך הספק את לפצות חובה מכל פטור יהיה המכון  כי מובהר ,ספק הסר למען
 עובד של או העברתו מתפקידו מול המכון  עבודתו  הפסקת את שדרש כך בשל לו להיגרם עשויים או שנגרמו
 .כאמור

 
 מעביד עובד יחסי תחולת אי .09

 המכון בין יחס אלא יוצרים אינם זה חוזה לפי ביניהם היחסים כי, הצדדים בין ומוסכם מובהר ספק הסר למען .15.1
 הנובעות כלשהן לזכויות או2ו ומעביד עובד מיחסי הנובע תשלום לכל זכאים יהיו לא מטעמו מי או2ו הספק. לספק
 .עבודה מיחסי

 דין פי על ממנו המגיעים אחר תשלום על או, פיצויים או, נזק לשיפוי תשלום לכל אחראי יהיה בלבד הספק .15.2
 .דהוא מאן לכל או, ידו על המועסקים לאנשים

 כנגד מטעמו הפועלים או2ו סוכניו או2ו מעובדיו מי של תביעה של מקרה בכל המכון את לשפות מתחייב הספק .15.3
 ימים 02 תוך וזאת, זה חוזה נשוא השירותים מהספקת בעקיפין או2ו במישרין הנובעת מטעמו מי או2ו המזמין

 מן מהתגוננותו הנובעות המכון  של הוצאותיו בגין זה ובכלל המכון ידי על הספק אל שתופנה בכתב מדרישה
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 .כאמור עובד של תביעה כל מפני להתגונן הספק של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין. האמורה התביעה
 
 
 

 רוחני וקנין קניין זכויות .00
 .הספק י"ע שימוש רישיון נרכש שעבורם בחומרים או בלבד מקוריים בחומרים שימוש יעשה הספק .15.1
 קניין, רק לא אך, לרבות, הקניין זכויות של פגיעה או2ו הפרה משום המכרז נשוא השירותים באספקת יהיה ולא אין .15.2

 .מגבלה כל המכרז עורך על ליצור כדי בהם יהיו ולא אין וכן כלשהו' ג צד של, רוחני
 דרישה כל בגין, כך על דרישה קבלת עם מיד, המכרז עורך את לשפות הספק מתחייב, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .15.3

 כל בגין המכרז עורך את לשפות זה בכלל כאמור נטענת הפרה עם בקשר המכרז עורך כנגד שתופנה תביעה או2ו
  .זו מעין טענה עם להתמודד, הבלעדי דעתו שיקול פי על, להוציא שיידרש הוצאה

 
 זכויות .07

, מטעמו משנה ספקי ידי על אם ובין הזוכה הספק י"ע אם בין,  זה הסכם במסגרת שיופקו בחומרים הזכויות כל .15.1
 .המכון של יהיו' , וכיוב רעיונות, לחן, מלל, בגרפיקה היוצרים זכויות, בכלליות לפגוע ובלי לרבות

 קובץ של דיגיטאלי עותק למכון הספק יעביר, זה הסכם במסגרת שייוצר חומר או עבודה כל של ההפקה סיום עם .15.2
 . הבלעדי דעתו שיקול פי על,  כלשהו שימוש אלה בחומרים לעשות רשאי יהיה המכון.  העבודה של המקור

 בהן תהיה לא ולספק המכון לבעלות תעבור המכון לרשות יעמיד או2ו יספק שהספק המכרז נשוא בטובין הבעלות .15.3
 .המכרז במסמכי ובמפורש אחרת נקבע אם אלא, זכות כל

 לטובת להעמיד הספק על אותם הטובין כי, במפורש, המכרז במסמכי נקבע בו מקום כי מובהר, לעיל האמור אף על .15.4
 .בהם בעלות זכות מכוןל תוקנה לא, דומה דרך בכל או2ו בהשכרה או2ו בהשאלה הינם המכון

 
 

 במכרזערבות בנקאית להבטחת ההשתתפות  .3/
  שתהיה בתוקף עד לתאריך  ₪ 03,333כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז יצרף המציע ערבות בנקאית בסך   0.0/

           0020/2/300 . 
  בוטל    /.0/

 
 החוזה לקיום בנקאית ערבות .0/

 תנאי פי על  התחייבויותיו ביצוע להבטחת מותנית בלתי אוטונומית בנקאית ערבות מכוןל ימציא הזוכה הספק .21.1
 ערבות: "להלן) מכוחו או2ו זה חוזה בסיס על שיוזמנו אחרים או2ו נוספים שירותים בגין חיוביו לרבות הזמנה2  החוזה

 "(.הביצוע
 במועד או במכרז זכייה על הודעה קבלת ממועד ימים 9 תוך מאשר יאוחר לא עד ןמכול תומצא לביצוע הערבות .21.2

 .הזכייה בהודעת הנקוב, יותר מאוחר, אחר
 (.חדשים שקלים אלף ארבעים)  ₪ 23,333 של בסכום תהיה הביצוע ערבות .21.3
 .החוזה תקופת תום לאחר יום(  73)  תשעים ועד כוןלמ מסירתה ממועד בתוקף תהיה הביצוע ערבות .21.4
 .לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה לא הביצוע ערבות .21.5
  .בנקאית ערבות נוסח' ד לנספח בהתאם בדיוק מנוסחת תהיה הביצוע ערבות .21.5

 
 בנקאיות ערבויות חילוט .//

 לדעת הספק הפר בו מקרה בכל הביצוע ערבות, מכח או, פי על תשלום דרישת להציג או2ו לחלט רשאי יהיה ןמכוה .22.1
 או2ו זה חוזה פי על כלפיו לחוב עשוי או2ו חב שהספק סכום מכל להיפרע כדי, הזמנה2החוזה תנאי את המזמין
 .החילוט דרישת את לנמק או לפרט חייב שיהיה מבלי אליו בקשר או2ו מכוחו

, היתר בין, מקצתה או, הביצוע ערבות לחילוט להתנגד זכות כל על וגמור מוחלט באופן בזאת מוותר הספק .22.2
 קיום עצם או2ו שיעורו או2ו ההפרה בגין למזמין להיגרם עשוי או שנגרם לנזק המתייחסת טענה כל על בהסתמך

 לפגוע מבלי והכל בלבד זו ובטענה, מרמה בטענת הערבות לחילוט להתנגד מבקש הספק בו מקום ולמעט, ההפרה
 .שחולט סכום של החזר( נפרד בהליך) לתבוע הספק בזכות
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 העומד נוסף או, אחר סעד לכל מלהיזקק המכון את להגביל או למנוע כדי בחילוטה או הביצוע ערבות במתן אין .22.3
 כל בגין הבנקאית הערבות לסכום מעבר פיצוי לקבלת זכותו את להגביל או, החוזה פי על או2ו דין פי על לרשותו
 . הספק י"ע חוזה הפרת

  . מיד תחתיה חלופית ערבות הספק יעמיד, הערבות חולטה .22.4
 
 

 :חוזה הפרת בגין תרופות .0/
 פי על, רשאי יהיה ןכוהמ כי מוסכם, דין בכל הקבוע סעד בכל או2ו המכרז במסמכי אחרת הוראה מכל לגרוע מבלי .23.1

 לכל להיזקק לזכותו או2ו המוסכם הפיצוי את לקבל לזכותו בנוסף וזאת החוזה או2ו ההזמנה כל את לבטל, בחירתו
 המפורטים המקרים מן יותר או אחד בקרות וזאת. זה חוזה תנאי פי על או2ו דין כל פי על זכאי הוא לו אחר סעד
 :להלן

 התחייבויות  בביצוע הפרעה או הפסקה, איחור חל או2ו הספק מהתחייבויות חלק בביצוע סביר בלתי איחור חל .א
 .בו לפעילות להפרעה או2ו ןלמכו הפיך בלתי או ממשי לנזק לגרום ןכוהמ נציג לדעת, בהמשכן שיש הספק

 עשוי הצפוי והאיחור התחייב להם מועדים או במועד יעמוד לא שהספק, גבוהה סבירות קיימת כי מצא ןכוהמ .ב
 .ממנה לחלקים או ןכוהמ לפעילות להפרעה או הפיך בלתי או ממשי לנזק לגרום

 . חלקם או כולם,  זה חוזה נשוא השירותים בהספקת או2ו בביצוע הפסקה חלה .ג
 לא לספק בכתב שהתראה לאחר החוזה בביצוע מתרשל שהספק דעתו להנחת הוכחות ןכוהמ נציג בידי כשיש .ד

 נציג ששיגר שהתראה ובתנאי, למפרטים בהתאם משימותיו את מבצע אינו הספק כי או2ו רצויות תוצאות נתנה
 . ןכוהמ נציג רצון לשביעות לתיקונם הביאה לא מחדליו לתיקון לספק המזמין

 הסכמת בלי  -התחייבויותיו בביצוע משנה ספק העסיק או, לאחר, מקצתו או כולו, החוזה את, הסב כשהספק .ה
 .בכתב ןמכוה

 צו למתן או2ו נאמן או2ו או2ו נכסים כונס או2ו מפרק למינוי בקשה ידו על או2ו בעניינו או2ו הספק כנגד הוגשה  .ו
 נכסיו על זמני עיקול להטלת בקשה או2ו רגל פשיטת או2ו הליכים הקפאת או2ו הליכים עיכוב או2ו נושים הסדר

 לפועל ההוצאה בלשכת תיקים איחוד צו כנגדו ניתן או2ו באמצעים מוגבל כחייב הספק על להכריז בקשה או2ו
 על ובין' ג צד ידי על הבקשה הוגשה אם בין והכל, קבוע או זמני צו למתן או2ו למינוי הנה הבקשה אם בין והכל

 .הגשתו ממועד ימים 9 בתוך בוטל לא או2ו נדחה לא וההליך עצמו הספק ידי
, שלו עובד או2ו הספק של מטעמו או2ו בשמו אחר אדם או שהספק דעתו להנחת הוכחות המזמין בידי כשיש  .ז

 לחוזה בקשר כלשהי הנאה טובת או דורון, מענק, שוחד כלשהו מאדם קיבל או2ו ביקש או2ו לאדם הציע או נתן
 הכוללים מדידה דפי או2ו חשבון חמורה ברשלנות או2ו ביודעין הגיש או2ו החוזה בביצוע הכרוך דבר לכל או

 .זכאי אינו לה תמורה לקבל ניסיון מתוך נכונים בלתי פרטים
 זכאי)" להלן לספקיו או2ו לעובדיו הספק שמסר תשלומים או2ו המחאות כי, המזמין נציג דעת להנחת, כשהוברר .ח

 שהמזמין ובלבד, להם המגיעים תשלומים הספק לזכאי מלשלם נמנע הספק כי או2ו פירעון באי חוללו"(, הספק
 מן לגרוע מבלי. המזמין דעת את המניחים הסברים, בכתב, למזמין נתן לא והספק הסברים הספק מן דרש

, המזמין רשאי, הספק חובת או2ו מאחריות לגרוע או2ו כלשהי חובה עליו להטיל בכך שיהיה ובלי, לעיל האמור
 לזכאי לשלם, זה בחוזה שנקבעו הזמנים ללוחות בהתאם השירותים הספקת לשם נחוץ הדבר כי שוכנעה אם

 המגיע סכום מכל אותם ולקזז, הספק מאת הספק לזכאי מגיעים הם כי שוכנע ןכושהמ סכומים אותם את הספק
 .ןהמכו מן לספק יגיע או2ו

 או ימים 9 וחלפו יסודית שאינה בהפרה זה חוזה הפר כשהספק או2ו זה חוזה של יסודית הפרה הפר כשהספק .ט
 לשביעות ידו על תוקנה לא ההפרה ולא ההפרה את לתקן נדרש שהספק ממועד, מביניהם הקצר, סביר זמן
 .המזמין רצון

 .המכרז מסמכי בהוראות, שנקבע ככל, שנקבע נוסף או2ו אחר מקרה בכל .י
 שירותים אותם את לרכוש רשאי יהיה המזמין, לעיל כאמור המזמין י"ע, ממנו חלק או החוזה ביטול של במקרה .יא

 של הערך בין ההפרש את או, המוסכם הפיצוי את, בחירתו פי על, המקורי מהספק ולגבות, אחר ספק אצל
 בהקשר למזמין שנגרם, עקיף או ישיר, אחר נזק לכל בנוסף וזאת, בוטלה שהזמנתם השירותים או הטובין
  .הספק לאיחור

 
 שיפוט סמכות  .2/

 או2ו הנוגעים עניין או2ו תביעה בכל לדון והייחודית הבלעדית הסמכות יפו-א"ת בעיר לפועל ההוצאה ולשכת המשפט לבתי
 או2ו הנובעות שיפוי תביעות או2ו' ג צד בהודעות, רק לא אך, לרבות החוזה או2ו במכרז, בעקיפין או במישרין, קשורים
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  .ןמכוה לבין הספק שבין היחסים מן או2ו ממנו קשורות
 
 
 

 חל דין .0/
 ולפיה ברורה תנייה הכוללת אחרת הוראה במפורש נקבעה אם אלא, ישראל מדינת דיני חלים נספחיו על זה הסכם על

 .זה סעיף הוראת על גוברת האמורה ההוראה
 

 שפה  .1/
 תגבר, אחרת בשפה הוראה לבין העברית בשפה זה הסכם ממסמכי מסמך הוראות בין סתירה קיימת בו מקרה בכל

  .העברית בשפה הכלולה ההוראה
 

 שונות .9/
 או2ו ציוד או2ו לרכוש חינם שומר או2ו שכר שומר בבחינת יהיה ולא אינו המכרז עורך כי, ספק הסר למען, מובהר .25.1

 .לספק השייכים מיטלטלין
 שהוא ככל, לספק חב שהמזמין סכום מכל, קצוב שאינו ובין קצוב בין, לו חייב שהספק סכום כל לקזז רשאי המזמין .25.2

 .נוספת או2ו אחרת התקשרות כל מכח והן זה חוזה מכוח הן, לו חב
 .ןכולמ השייכים זכויות או2ו כספים או2ו זכויות או2ו נכסים או2ו מיטלטלין ידו תחת לעכב רשאי אינו הספק .25.3
 בכתב יעשה הזוכה המציע לבין ןכוהמ בין שייכרת החוזה הוראות של תיקון או ארכה, ויתור, קיצור, שינוי כל .25.4

 כאמור ןמכוה חתימת בו מקום בכל כי מובהר ספק הסר למען. ןכוהמ של המוסמך החתימה מורשה ובחתימת
 .מכוןה מטעם חתימה מורשה הנו מכוןה מטעם חותם כי לוודא הנטל הספק על מוטל, בספק מוטלת

 הכתב דרישת את יראו, בכתב יהיה ב"וכיו הסכמה, אישור, הוראה מתן כי נקבע בו המכרז במסמכי מקום בכל .25.5
 .כמחייבת

 אם זולת, מהתחייבויותיו  מאיזו הספק את לשחרר או2ו מכוןה את לחייב סמכות אין במפרט כהגדרתו מכוןה לנציג .25.5
 בצירוף, המכון מטעם מוסמכים חתימה מורשי שני חתימת רק. במפורש הרכישה הליך במסמכי אחרת נקבע

 .מכוןה את מחייבת, מכוןה חותמת
 שיקבל המציע בין שנכרת החוזה הוראות את מהווים, המכרז למסמכי' א בנספח כהגדרתם המכרז מסמכי כל .25.5

 .המכרז עורך לבין זכייה הודעת
 
 

       ____________________        __________________ 
 ספק               מכון טכנולוגי חולון    
 

 
 

 (תאגיד שהמציע במקרה) חתימות אישור

 של בשמה לחתום מורשים_______________  ו____________  כי מאשר ד"עו_____________  מ"הח אני

 חותמת בצירוף חתימתם וכי "(החברה" -להלן)_____________ __' מרח_________ __. פ.ח ____________חברת

  .החברה והחלטות הקבלן של ההתאגדות מסמכי פי על, הקבלן את מחייבת, דלעיל החוזה גבי על, החברה

 

 _______________       _______________ 

 ד"עו          תאריך
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 ותיוהרוהצ המציע הצעת    - 7פרק 
 

 

 לכבוד
HIT (ר"ע)חולון הטכנולוגי המכון 

 

 
 יחסי ציבור משרד עם התקשרות מכרז: הנדון

 
 - להלן( )ר"ע) חולון הטכנולוגי המכון  HIT לידי בזאת להגיש מתכבדים"(, המציע" - להלן_______________  ) מ"הח אנו

 .שבנדון המכרז בעניין הצעתנו את"(, המכון"
 :כי בזאת מצהירים אנו 

 ראיה מהווה הצעתנו והגשת, בהם האמור את הבנו, ההסכם לרבות ונספחיו המכרז מסמכי את בעיון קראנו .א
 .האמורים המסמכים פי על עלינו המוטלות ההתחייבויות וקבלת התנאים לכל להסכמתנו חלוטה

 .המכרז מסמכי פי על ןכולמ השמורות הזכויות לכל מסכימים אנו .ב
 המכרז מסמכי לנוסח מסכימים אנו ולכן, ומסמכיו המכרז הליך לעניין ידנו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו .ג

 בהמשך ידנו על שיומצאו מסמכים לרבות במכרז מסמך מכל לגרוע או2ו לשנות מעוניינים לא ואנו שהם כמות
 .בנקאית וערבות ביטוחי נספח כדוגמת

 .המכרז להוראות בהתאם, הצעתנו ולהגשת במכרז להשתתפות הדרושות הסף דרישות כל אחר ממלאים אנו .ד
, העבודות או2ו השירותים לאספקת הדורשים ורישיונות, ציוד, אדם כוח, וכלכלית מקצועית, ארגונית יכולת בעלי אנו .ה

 .ההסכם נשוא ההתחייבויות כל ולקיום, במכרז הקבועים במועדים לאספקתם
 הקשיים ואת השירותים לאספקת התנאים את ולבדוק לחקור מנת על נחוצים לנו הנראים האמצעים בכל נקטנו .ו

 .זאת הצעתנו הגשת לפני בדיקותינו לצורך הדרוש מידע כל קיבלנו וכן, העבודה במהלך להתגלות העלולים
, הזמנים מלוחות או2ו מהמחיר או2ו מההסכם כלשהי שינוי זכות לנו תקנה לא, ידנו על החוזה מתנאי תנאי הבנת אי .ז

 .כך בשל המזמין כלפי טענות כל לנו יהיו ולא ואין
 .אמת הינם בהצעתנו המופיעים הפרטים כל כי לאשר הרינו .ח
 שתידרש דרך בכל פעולה ונשתף, המכרז במסמכי כמפורט ידכם על שייערכו ובדיקות לחקירות בזאת מסכימים אנו .ט

 .נוספים הסברים ומתן מסמכים הגשת לרבות ידכם על
 פי על ההתחייבות לביצוע ערבות הפקדת לרבות, ונספחיו ההסכם תנאי כל אחר נמלא כי בזאת מתחייבים אנו .י

 .וההסכם המכרז מסמכי פי על שנדרש כפי הביטוחים את ונערוך הזמנים בלוחות נעמוד וכי, החוזה
 .שישנם ככל, במכרז הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד ומסוגלים יכולים אנו כי בזאת מצהירים אנו .יא
 .זה מכרז בענייני לדון יפו אביב-בתל משפט לבית הנתונה המקומית לסמכות הסכמתנו נותנים אנו .יב
 .ההצעה מחיר את האחרים המציעים עם תיאמנו לא כי מצהירים אנו .יג
, המכרז לתנאי ובהתאם הצעות להגשת האחרון המועד לאחר יום 3/0 בתוקף תעמוד הצעתנו כי מתחייבים אנו .יד

 .כאמור פקיעתה תאריך לפני לבטלה יכולים אנו אין וכי
 בקשר טענה כל על מסויג ובלתי ומוחלט סופי וויתור, המכרז תנאי לכלל הסכמה מהווה ידינו על ההצעה הגשת .טו

 .סבירותם לרבות במכרז התנאים לכל
 .החופשי ומרצוננו המכרז במסמכי הקבועים התנאים כל הבנת מתוך ניתנת זאת הצעתנו .טז
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 המסמכים את  X  -ב לסמן נא) המכרז פי על הדרושים הבאים המסמכים את להצעתנו בזאת מצרפים אנו .יז

 :( שצורפו
 

  X-סמן ב שם המסמך  נספח   מס"ד

)אם 
 צורף (

 הערות 

 )כותר(  9פרק   כתב הגשת הצעת המציע   0

   הצהרות המציע  א /

   תצהיר ואישור עו"ד  ב 0

   אישור רו"ח לעניין חוקי עבודה  ג 2

תנאי   ( ₪ 03,333)נוסח ערבות מכרז  ד 0
להשתתפות 

 במכרז 

   אישור על דמי השתתפות במכרז  ה 1

   הצעה כספית  ו 9

ע"י זוכה   ( ₪ 23,333נוסח ערבות ביצוע )   0
 המכרז בלבד

  )נספח לחוזה (

 תעודת התאגדות   .א  7
צילום בר תוקף בדבר ניהול  .ב

 ספרים כדין 
 

אישורי מרשם  
רלוונטיים 
)באחריות 

 המציע ( 

 1פרק    הסכם התקשרות   03

 
00 

 ע"י מציע  אישור עריכת ביטוח ז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:מילוי חובת) המציע פרטי
 

 '(:_____________________________וכד החברות רשם2הפנים במשרד מופיע שהוא כפי) המציע שם

 (התאגדות תעודת ב"מצ) : __________________ז"ת2  פ"ח

 : _______________החברה הקמת יסוד תאריך : ________________מורשה עוסק' מס

 (:______________________________________________דירקטורים וכן ל"מנכ שם) המנהל שם
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 פרטי רו"ח של המציע :_________________________________________________________

 :______________________________________________________________המציע כתובת

 טל' נייד איש קשר :______________________________ : _____________________טלפון' מס

  ': _______________________פקס' מס

 : ___________________________________ל"דוא כתובת

 _: _______________תפקיד: ______________________ שם:  פרטים ירורב לצורך קשר איש

 : _________________חותמת+   המציע חתימת                                                                                              
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 המציע הצהרות: נספח א'
 לכבוד

HIT (ר"ע) חולון טכנולוגי מכון 

 
 יחסי ציבור משרד עם התקשרות מכרז: הנדון

 
 :כדלקמן ולפרט להצהיר הרינו שבנדון המכרז להוראות בהתאם
  .המכרז במסמכי כהגדרתם הסף תנאי כל מתקיימים במשרדנו .1
  למשרדנו וותק של ____ שנות ניסיון במתן שירותי יח"צ. .2
 מהאנשים המפורטים להלן:צוות המציע למתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות יהיה מורכב  .3

יחסי ה במשרד תפקיד שם
 ציבור

 הניסיון שנות' מס ח"קו צירוף2 ניסיון פירוט

    

    

    

    

    

 
 (:ניסיון לגבי הסף בתנאי לעמוד יש, כזכור) וביניהם, ללקוחות יחסי ציבור שירותי מספק יחסי ציבורה משרד .4

 
האם הלקוח מוסד להשכלה  שנה הלקוח שם

גבוהה או תאגיד 
 טכנולוגי?)כן2לא( 

 קשר איש' טל

    

    

    

    

    

 
 (:X לסמן יש) כי מצהירים אנו .5

 

 
 .המכון של למתחרים שירותים מספקים לא אנו

 
 :המכון של מתחרים שהינם הבאים לגופים שירותים מספקים אנו
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_______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

, זה במכרז הזכייה על ההודעה מיום יום 13 תוך עמם ההתקשרות את להפסיק בזאת מתחייבים אנו אך
 .במכרז שנזכה ככל

 
 ,בברכה

 
 : ___________ים2החותם שם: _________ המציע שם

 
 

 : _______________ תאריך: _____________  חותמת+  חתימה
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 נספח ב': תצהיר ואישור עו"ד 

 

 לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר_____________,  ז"ת________________,  מ"הח אני

 :כדלקמן בכתב בזה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים

 
 (.ר"ע) חולון טכנולוגי מכון HIT של  יח"צ למכרז המצורף מהחוזה נפרד בלתי כחלק ניתן זה תצהירי .0

 .בשמה תצהיר ליתן ומוסמך"( החברה" - להלן________ ) בחברת__________  בתפקיד משמש הנני ./

, זה תצהיר על חתימתי למועד עד כי בזאת מצהיר הנני,  0791- ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם .0

 והבטחת עדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק י"עפ עבירות משתי ביותר, אליה זיקה בעל או2ו החברה הורשעה לא

 "(.העבירות" - להלן) 0709 - ז"התשמ, מינימום שכר חוק או2ו 0770 א"התשנ(, הוגנים תנאים

 .האמורות העבירות בגין שתורשע הרשעה כל על ןכולמ תדווח כי מתחייבת החברה .2

 :עניינים ניגוד .0

 ולא נמצאים לא, מטעמה אחר אדם וכל המשנה קבלני, עובדיה, שבה המשרה נושאי, החברה כי להתחייב הריני 5.1

 שנה של תקופה במהלך ואף ההתקשרות תקופת אורך לכל השירותים מתן עם עניינים ניגוד של במצב ימצאו

 .מטעמו ומי זה למכרז יועציו, עובדיו, המכון עם עניינים ניגוד לרבות וזאת, לאחריה

 .מרובה נזק למזמין לגרום עלולה עניינים ניגוד של במצב כאמור הימצאות כי לי וידוע לי הוסבר 5.2

 להימצא לי לגרום העלול עיסוק או עניין כל על לי ידוע לא ההצעה על חתימתי במועד כי המכון כלפי מתחייב אני כן על 5.3

 .במכרז הכלולים והשירותים העבודות עם בקשר עניינים לניגוד חשש של במצב

 תדמית או2ו יחסי ציבור שירותי במתן קשור או2ו מעורב אהיה לא המכון עם ההתקשרות בתקופת כי מתחייב אני 5.4

 0כאמור בפרק , במכון ישיר באופן המתחרה גוף לכל אחרות דומות בהתחייבויות או, בעקיפין ובין במישרין בין

 למכרז יח"צ .

 מתן עם עניינים ניגוד של במצב להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לטפל, לעסוק שלא מתחייב אני 5.5

 .בעקיפין או במישרין, לעיל כאמור השירותים

 ניגוד של במצב אותי להעמיד עלול אשר שבטיפולי עניין או תיק כל על, בכתב, לאלתר, למזמין להודיע מתחייב אני  5.5

 .המכון של הוראותיו פי על ולפעול, עניינים לניגוד חשש או עניינים

 כל של האישיים לענייניהם; ראשונה בדרגה משפחתי קרוב של עניינו; לענייני: מתייחס זו בהתחייבות" עניינים ניגוד" 5.5

 או שותפי או מעסיקי או שאני לקוח של לעניינו; וןכלמ השירותים מתן לצורך ידי-על נשכרו או2ו ידי-על שמועסקים מי

 למי או, ראשונה מדרגה שלי משפחה לקרוב או לי אשר תאגיד של לעניינו; מבקרים או מייעצים או מיצגים, עובדי

 או, מניותיו בהון או בו חלק לו יש או, בו עובד או אותו מנהל, בו חבר – עימו קשר יש השירותים נותן אצל מהעובדים

 .ערך ניירות בחוק כהגדרתן, בו שליטה בעל או, רווחים לקבל זכות

 .מאלה אחד כל של זוגם ובני, צאצא, אח, הורה, זוג בן - משמעותו" ראשונה ממדרגה משפחה בן" 5.5

 נותן אצל העובדים לכל תקפה ותהא למכון השירותים מתן סיום לאחר שנה לתום עד תקפה תהא זו התחייבותי 5.5

 .כוןלמ השירותים במתן המעורב מטעמו אחר גורם כל או2ו השירותים

 אין ,ספק הסר למען - מטעמו החתימה מורשה או2ו עצמו השירותים נותן ידי-על ממולאת זו שהתחייבות ככל 5.15

 להימנע, מטעמי הפועלים או2ו ידי-על המועסקים כל של והתחייבותם מהתחייבותי לגרוע כדי זו כללית בהתחייבות

 .כוןלמ השירותים מתן במסגרת ידי-על יטופל אשר עניין לכל באשר קונקרטי עניינים ניגוד של ממצב

 המצורף ב'-בנספח א'ו ידי על והמפורטים הכלולים וההצהרות ההתחייבויות, הנתונים כל כי להצהיר הריני .1

 .ההצעה הגשת ליום נכון ומדויקים נכונים אמיתיים, מלאים הינם, המכרז למסמכי

 .אמת לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר הנני .9

 : _________________חתימה
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 :חתימה מורשי .ב
 

 :0' מס חתימה מורשה

 : __________________.שם

 (!לחתום חובה: ________________. )חתימה

 : ________________.תאריך

        ________________ 

 חתימה                 

 

 

 :/' מס חתימה מורשה

 : __________________.שם

 (!לחתום חובה: ________________. )חתימה

 : ________________.תאריך

     ________________ 

 חתימה               
 
 
 
 
 
 

 ד"עו אישור
 

 ברחוב במשרדי____________  דין עורך בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר הנני
 זהות תעודת ידי על ה2עצמו תה2שזיהה' __________________, גב2מר__________________________, 

 לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה2צפוי יהיה2ת וכי האמת את להצהיר ה2עליו כי ה2שהזהרתיו ואחרי'_____________, מס
, בישראל כדין המאוגדת חברה היא המציע כי לאשר הריני כן .עליה ה2וחתם ל"הנ ה2הצרתו נכונות את ה2אישר, כן יעשה2ת

 הם זה הסכם על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי נגדה נכסים כונס צו הופעל לא או2ו פירוק בהליכי נמצאת שאינה
 בפניי חתמו ל"הנ וכי____________,  ז"ת נושא_____________,  -ו ___________, ז"ת נושא____________, 

 מחייבת זו וחתימתם, כדין ואושרה כדין המציע שקיבל תוקף בת להחלטה ובהתאם ההמציע של ההתאגדות למסמכי בהתאם
 .החברה את

 
 
 

_________________      __________________ 
     תאריך

 חותמת+  חתימה         
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 עבודה חוקי לעניין ח"רו אישור :נספח ג'
 
 

 נושא.2 פ.ח שמספרו____________  את המבקר______________  מרחוב__________________  ח"רו, מ"הח אני
 
 _____,  בשנת, האחרונה בשנה בקביעות שילם המציע כי בזאת מאשר, ("המציע: "להלן)' ______________ מס. ז. ת 
 

  שחלים במידה, עליו החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה מחוקי כמתחייב עובדיו לכל
 

 .כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום משכר פחות לא מקרה ובכל, עליו
 
 
 

___________________                                __________________  ח"רו.                                   ,
 תאריך       וחתימה חותמת             שם       
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 נוסח ערבות בנקאית להבטחת השתתפות במכרז  –נספח ד' 
 
 

 לכבוד 

HIT   )מכון טכנולוגי חולון )ע"ר 

 
 הנדון :כתב ערבות מס'____________

"המציע" ( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות בלתי חוזרת , בלתי  -לבקשת _______________ )להלן .0
( )להלן :"סכום  ₪)במילים : עשרת אלפים  ₪ 03,333תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום סכום כולל של 

 חולון .  מכון טכנולוגי HITמטעם  לקבלת שירותי יח"צהערבות" ( שתדרשו מאת המציע בקשר עם מכרז 
)שבעה ( ימים מיום דרישתכם  9אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שידרש על ידכם לסכום הערבות , תוך  ./

הראשון בכתב , שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה , וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או 
ן כלשהו , ובלי שיהיה עליכם ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופ

 מאת המציע או לפתוח בהליך משפטי נגד המציע . לדרוש את הסכום , מראש או בדיעבד 
אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת , מעת לעת , על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ,  .0

זאת לא יעלה על סכום הערבות  ובלבד שסכך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות
 בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת . 

ועד בכלל . לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה  0020/2/300ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .2
 ומבוטלת . 

 בכבוד רב                                                
 

____________________________________ 
 )שם וכתובת הבנק הערב (                                                                   
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  -' הנספח 

 .ושיווק יחסי ציבור שירותי לאספקת במכרז השתתפות דמי אישור על תשלום

 

 _______________________________: המציע שם

 .)חדשים שקלים חמש מאות:  במילים)  ₪ 033:  לתשלום הסכום

 .שיוגשו המכרז למסמכי הגזברות ממדור שנתקבלה הקבלה והעתק זה טופס לצרף יש

 :הבאות מהאפשרויות באחת לבצע ניתן התשלום את

 .ל"שכ תשלום  במדור" (ר"ע) חולון טכנולוגי מכון  HIT" לפקודת משוכה בהמחאה או במזומן .0

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 :שירותי יח"צאישור על תשלום דמי השתתפות במכרז 

  .על תשלום במזומן 2 המחאה ______________ 'מס קבלה

 .______________ ל"שכ תשלום מדור וחותמת חתימה

 )עותק מאישור זה ישמר במדור שכ"ל(.
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  כספית הצעה : נספח ו'

 

 

הרינו לאשר כי המחיר החודשי המוצע עבור שירותי יח"צ הנדרשים על פי מסמכי המכרז , לא יעבור את המחיר החודשי 

מהמחיר המרבי תיפסל וזאת אף אם ההצעה המרבי המצוין בטופס זה. ברור ומובן למציע כי הצעת המחיר שתהא גבוהה 

 תהא כשירה וציון האיכות שלה יהיה גבוה מבין ההצעות הכשרות.

 

 התמורה שישלם המכון בגין כלל השירותים המפורטים במסמכי המכרז תורכב מהתמורה כדלקמן:

 

  

מחיר חודשי מוצע בש"ח )לא  מחיר חודשי מרבי בש"ח )לא כולל מע"מ( תיאור השירות

 ל מע"מ(כול

קבלת שירותי יח"צ 

 כמפורט במפרט למכרז

_0/,3333  
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 ביצוע ערבות -  להסכם ההתקשרות  נספח

 
 :לכבוד

HITHIT (ר"ע) חולון טכנולוגי מכון 

 _____________חולון

 

 .                       ' מס ערבות כתב :הנדון

 

 ח"ש23,333 עד של סכום כל לתשלום כלפיכם בזאת ערבים אנו ("המבקש" - להלן)__________________  בקשת פי על

 .הטכנולוגי המכון עם להתקשרות ________ לקבלת שירותי משרד יח"צ-_ למכרז בקשר

 וזאת, בכתב הראשונה דרישתכם קבלת מעת ימים 00 תוך, לעיל כאמור הקרן סכום עד סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 הקרן סכום את תחילה לדרוש שפניתם ומבלי נימוקים לתת או2ו זכאות או2ו נזק להוכיח שתדרשו ומבלי תנאי כל ללא

 .מהמבקש

 ברירה כל לרבות טענה כל על בזאת מוותרים ואנו, שהיא סיבה מכל הערבות את לבטל רשאים נהיה לא אנו

 .הדין פי על לערב המוענקת

 תהא זה מועד לאחר. זה מועד עד לנו להימסר חייבת מכם דרישה וכל בכלל ועד________  ליום עד בתוקף תהא הערבות

 .הערבות תוקף הארכת לדרוש רשאי המבקש. ומבוטלת בטלה הערבות

 .שלישי לצד הערבות את להסב רשאי יהיה אל  המכון

 

 

 

 ,רב בכבוד

 ____________ בנק

 ___________ סניף
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 י הספקאישור ביטוח - ממסמכי המכרז וההסכםהמהווה חלק בלתי ז' למכרז יח"צ  נספח                      

תאריך:            

_________ 

 לכבוד

 מכון טכנולוגי חולון )להלן: "המזמין"(

____________ 

 חולון

 ג.א.נ.,

 

 "(הספק")להלן:  אישור על קיום ביטוחים ע"ש ________________הנדון: 

 : "ההסכם"(להלן) למתן שירותי יחסי ציבור באשר להסכם 

 לתקופה מיום ____________ עד יום ____________      

 

 אנו הח"מ, __________________________ מאשרים בזאת כדלקמן:

 

 לן"_______________" )להערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין  אנו

_________ ביום  וזאת לתקופה המתחילה"(, "להלן:"השירותים) "(, לעניין מתן שירותי יחסי ציבור ספק"ה

 "(.תקופת הביטוח________  )להלן: "ומסתיימת ביום 

 

 ________ועד ליום  ________לתקופה מיום _________________ פוליסה מס'  .0

לצורך ו2או תוך כדי מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידי הספק כל רכוש אחר לואש מורחב לציוד ביטוח 

)לרבות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאים(, במלוא ערכם )בערכי כינון(  מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המכוסים 

בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים 

צינורות, שבר זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס,פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן נזקי  והתבקעות

פריצה. למען הסר ספק, הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין ו2או כלפי 

 הבאים מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

המבוטח יורחב לכסות את המזמין כמבוטח נוסף, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח  שם

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 ________ועד ליום  ________לתקופה מיום _________________ פוליסה מס'  ./

ין, בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול המבטח את חבות הספק על פי ד ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 ₪ 2,333,333להיגרם לגופו ו2או לרכושו של אדם או גוף כלשהו באתר ובסביבתו, בגבולות אחריות ע"ס 

 ( לאירוע ובמצטבר למשך תקופת הביטוח. ₪)ארבעה מיליון  

ירי הרמה, פריקה וטעינה, : אש, התפוצצות, בהלה, מכש-הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ

מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלני 

משנה ועובדיהם במידה ואינם כלולים ברשימת מקבלי השכר של הספק, בעלי חיים, וכן תביעות תחלוף מצד 

ין בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמ

ו2או מחדל של הספק ו2או הבאים מטעמו, ולשם כך יורחב שם המבוטח לכסות את המזמין ו2או הבאים מטעמו 

כמבוטח נוסף לעניין השירותים נשוא הסכם זה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו 

 חד מיחידי המבוטח.נערך בנפרד עבור כל א
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הביטוח כאמור לעיל, כולל סעיף כי כל אדם שאינו נחשב לעובד המבוטח על פי פוליסה לביטוח חבות מעבידים 

 ייחשב כצד שלישי כלפי הספק.

 

 ________ועד ליום  ________לתקופה מיום _________________ פוליסה מס'  .0

המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו ומועסקיו בגין פגיעה גופנית ו2או מחלה  ביטוח אחריות מעבידים

מקצועית או אחרת, העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם ו2או מתן שירותים עבור המזמין בגבול 

כל ( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל ₪)עשרים מליון  ₪ 3,333,333/אחריות של 

הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים, וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח מורחב 

לשפות את המזמין היה וייטען לעניין קרות תאונת עבודה ו2או מחלה כלשהי, כי הוא נושא בחובות מעביד 

 כלשהן, כלפי מי מעובדי הספק.

 

 ________ועד ליום  ________מיום לתקופה _________________ פוליסה מס'  .4

 בגין חבות על פי דיני מדינת ישראל כלפי צד שלישי בגין מעשה או מחדל אשר אירעו  ביטוח אחריות מקצועית

 כתוצאה ממעשה רשלנות של הספק ו2או עובדיו ו2או בגין הבאים מטעמו, לרבות מחדל, טעות או השמטה, 

 תום לב, וגרמו נזק גוף או רכוש לצד שלישי ושייגרמו במשך תקופת מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית, שנעשו ב

 הביטוח.

 ( למקרה ולמשך תקופת הביטוח.₪)ששה מיליון  ₪ 1,333,333גבולות אחריות של  0.0

 שם המבוטח כולל את המזמין ו2או עובדיו, היה וייתבעו בגין מחדלי ו2או מעשי הספק ו2או עובדיו. /.0

מועד התחלת ביצוע ההסכם, אך לא לפני ________ )התאריך הכיסוי תקף רטרואקטיבית החל מ 0.0

 הרטרואקטיבי(..

 פוליסות זו כוללת את ההרחבות הבאות: 0.2

 .הוצאת דיבה ולשון הרע 

 .אובדן מסמכים 

 .אי יושר עובדים 

 עיכוב ו2או השהייה עקב מקרה ביטוח מכוסה 

 תקופת גילוי: 0.0

כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם 

חודשים נוספים מהמועד בו פג הביטוח בחברתנו, וכל אירוע אשר ארע במהלך תקופת הביטוח  או  1למשך 

התקופה הרטרואקטיבית והעלול להוביל לתביעה שלגביו תימסר לנו הודעה במהלך תקופת הביטוח או בתקופה 

 כתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח.המוארכת,  יחשב לכל נושא ועניין 

 

 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים המצויינים: .6

שם המבוטח בפוליסה יורחב לכלול את המזמין 2או הבאים מטעמו ו2או עובדיו  היה וייתבעו משל מעשי ו2או מחדלי  1.0

 הספק ו2או הבאים מטעמו, כפוף לסעיף "אחריות צולבת".

נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול במהלך תקופת הביטוח למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח  /.1

ע"י הספק בו נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח בהתאם להוראות החוק, בהודעה בכתב שתישלח לספק ולמזמין 

 יום מראש.  13בדואר רשום 

 כך, יבטל תוקף ההודעה.תשלום ע"י המזמין אם יחפוץ ב      

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחוייב הספק בקשר עם ביצוע ביטוח כאמור  1.0

לעיל, ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים שבמהותם מהווים צמצום הגבלה או הקטנת הכיסוי, ללא הודעה 

 יום מראש. 13מוקדמת של 

 .300/וי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מהתנאים הידועים כתנאי ביט תנאי הכיס 1.2
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המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי המזמין וכל הבאים מטעמו, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא  1.0

 יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

י הפרה בתום לב של תנאי מתנאי פוליסות הביטוח על ידי הספק, מבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כ 1.1

מנהליו ו2או עובדיו לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו2או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק מנהליו 

 ו2או עובדיו לא תפגענה בזכויות המזמין על פי ביטוחים אלו.

 

 

 

 ת המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמור לעיל.בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסו

 

 

 

 

 בכבוד  רב ,

 

 

 

________________  ______________ _________________ 

 ______________ 

)תפקיד     )שם החותם(                    )חותמת המבטח(   )חתימת המבטח(   

 החותם(

 


