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 מסמך א'
 

( מזמינה בזאת הצעות למתן או "המכון" "המכללה"להלן : )ע"ר( )מכון טכנולוגי חולון  .1

 (. "השירותים") בקמפוס בחולוןמכללה בשירותי השגחה בבחינות 

השירותים יכללו השגחה על ידי משגיחים שהוכשרו לכך בבחינות שייערכו במכללה, וכן  .2

ל במועדים ובתנאים שייקבעו על ידי המכללה, והכ –השגחה רכז  פיקוח על המשגיחים על ידי

 ובכפוף למלוא מסמכי המכרז.  

 שעות 8,624-בבמועד פרסום המכרז, מעריכה המכללה את היקף השירותים השנתי  .3

השגחה, אך מובהר כי מדובר בהערכה ובאומדן בלבד,  רכז שעות  2112משגיחים, ובנוסף 

הצרכים ומועדי הבחינות בפועל, וכי עשויים לחול שינויים היקף השירותים הסופי ייקבע לפי 

 בהיקף שנאמד, לרבות באופן משמעותי. 

המכללה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות חודשים.  36משך ההתקשרות הינו  .4

חודשים כל אחת עד לסך חמש שנים, הכל בהתאם להוראות  12לשתי תקופות נוספות של עד 

 למסמכי המכרז. ההסכם המצ"ב

 השירותים יסופקו בתנאים ובמועדים הקבועים במסמכי המכרז.  .5

 רשאים להגיש הצעה קבלנים העומדים בתנאים המצטברים הבאים: .6

של שנתיים לפחות בהפעלת מערכי השגחה בבחינות במוסדות המציע בעל ניסיון מוכח  .6.1

שגחה שנתיות שעות ה 10,000להשכלה גבוהה ו/או משרד החינוך בהיקף של לפחות 

. הפעלת מערך השגחה  2015-ו 2016בסה"כ בכל מוסד בנפרד, בכל אחת מהשנים 

בבחינות לעניין זה משמעו ניהול מערך השגחה לרבות הדרכה והפעלת משגיחים. 

, ויצרף לו ע"ג מסמך ב'סיונו ילהוכחת האמור בסעיף זה, יפרט המציע את נ

 מסמכים, אסמכתאות והמלצות ככל שישנן. 

יע ובעל השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת המצ .6.2

 ההצעה , בעבירות על חוקי העבודה , בעבירות שיש עמן קלון.

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .6.3

 .1976-ניהול חשבונות(, התשל"ו

 כמפורט במסמכי המכרז.₪,  50,000המציע הגיש ערבות בנקאית בסך של  .6.4

המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או לא נמצא  .6.5



 

5 
 

 בעריכת הסדר עם נושיו. 

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי  .6.6

ות לחוק ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים הרלבנטיים לענף לרב

ובכל מקרה לא פחות משכר  2011-להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב 

מינימום כחוק והפרשות סוציאליות כדין. המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוסח 

 המצורף למכרז.

החתימה אצלו ובו התחייבות לתשלום  המציע יצרף להצעתו נוסח חתום בידי מורשי .6.7

 זכויות סוציאליות לעובדיו בהתאם לנוסח המצ"ב בחוברת ההצעה.

למציע רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח  .6.8

 . העתק הרישיון יצורף למסמכי המכרז. 1996-אדם , התשנ"ו 

אישור עו"ד/רו"ח עדכני בדבר היות  ףאם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, עליו לצר .6.9

 .החותמים בשם התאגיד על מסמכי ההצעה מחייבים את התאגיד בחתימתם

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז,  .7

   כולל הערבות הבנקאית והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

  חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע. המציע ימציא אישור רואה .8

. בהצעתו ינקוב בחוברת ההצעה שבמסמך ב'המציע ימלא את פרטי הצעתו ע"ג טופס ההצעה  .9

ללא ( לשעת עבודה של משגיח בחינות, ובנוסף במחיר מוצע )ללא מע"מהמציע במחיר מוצע )

 השגחה.  רכז( לשעת עבודה של מע"מ

המציע את מלוא מסמכי המכרז, על נספחיהם ותתי נספחיהם, תשובות להצעתו יצרף  .10

לשאלות הבהרה שנשלחו למציעים, וכן כל מסמך ואסמכתא לפי העניין והצורך. כל 

( ע"י המציע, ובמידת הצורך יאומתו על ידי עורך דין בכל עמודהמסמכים כולם ייחתמו )

  מטעמו. 

כלשהם, ואין להוסיף הערות מכל מין וסוג  אין לערוך במסמכי המכרז תיקונים ושינויים .11

שהוא. מקום בו סבור המציע כי נפלה אי בהירות כלשהי, יש לפנות אל המכללה בשאלות 

 הבהרה בכתב, בהתאם להנחיות המפורטות להלן.  

להצעה יצורף כתב ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, להבטחת ערך  .12

הנוסח המצורף )ערבות זו אינה  במסמך ג' המצורףצעתו בנוסח התחייבות המציע על פי ה

 (אלף שקלים חדשים חמישים )במילים:  ₪ 50,000, בסכום של חייבת להיות צמודה למדד(

, כאשר יובהר כי המזמינה תהא רשאית 1.12.17. הערבות תהיה בתוקף עד ליום )ללא מע"מ(

המציעים לביצוע ההארכה על חשבונם לדרוש הארכת תוקפה לפי הצורך, ובמקרה זה יפעלו 

 ובאחריותם.  

יד. במקרה של חוסר או ליקוי יהצעה ללא ערבות, או עם ערבות שאינה תקינה, תיפסל מ .13

, לבקש את השלמתם אך לא חייבתשל המזמינה, רשאית  המכרזיםבמסמך אחר, תהיה ועדת 
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 במועדים אותם תקבע, או לחילופין להודיע על פסילת ההצעה. 

תהא רשאית לחלט סכום הערבות כולו או חלקו, מבלי שתהא צריכה לנמק  הכללהמ .14

החלטתה ו/או לבסס דרישתה, על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק אשר הוציא הערבות, 

לו  עּודנשאחר ללעיל, או  12 באם חזר בו המציע מהצעתו או חלקה, תוך המועד הנקוב בסעיף

 ל לפי המוקדם.ועל זכייתו במכרז, הכ

חודשים נוספים ללא  3 -המכללה תהיה רשאית להורות למציע להאריך את תוקף הערבות ל .15

 תשלום.

המציע מצהיר ומתחייב כי לא יפעל לעיכוב חילוט הערבות באמצעים כלשהם, לרבות  .16

באמצעות פניה לערכאות, וכי באם תהא לו טענה ו/או דרישה כנגד חילוט הערבות, יוכל 

ובלבד שלא יהא כרוך בו צו המונע זמנית ו/או באופן קבוע להעלותה במסגרת כל הליך, 

 חילוט הערבות.

 113חדר  1במרכז לוגיסטי, בבניין   9.5.17 במסמכי המכרז ניתן לעיין ללא תשלום החל מיום .17

 או באתר המכרזים של המכון  10:00-15:00ה', בין השעות -בימים א'

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

 . 00:10בשעה  16.5.17כנס מציעים ייערך במכון ביום  .18

 .23.5.17עד ליום  evgeny@hit.ac.ilניתן להגיש שאלות הבהרה אך ורק לכתובת המייל הבאה:  .19

יש לבקש אישור בדוא"ל על הגעת שאלת ההבהרה ליעדה. באחריות המציע לבדוק כי פנייתו 

 אליו לאחר התאריך הנ"ל. התקבלה. המכון אינו מתחייב לענות לפניות שיומצאו

על המציע הפונה בשאלת הבהרה לציין את מספר המכרז, נושאו, שאלת ההבהרה, העמוד 

ממנו עולה שאלתו, שמו של המציע ופרטי הקשר עמו. במידה ולא ציין הפונה כתובת דוא"ל, 

 תשלח תשובה לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת ההבהרה.

פנו אליו והוא רשאי לענות על חלק מהשאלות או המכון אינו מתחייב לענות על שאלות שיו

 לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.

המכון יפרסם תשובות לשאלות הבהרה הרלוונטיות לכלל המציעים, באתר האינטרנט של 

 המכון, והם יהוו חלק ממסמכי המכרז.

מכון בקשר עם כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י ה

המכרז, מיוזמתו או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באתר האינטרנט של המכון 

ולמציע לא תהא כל טענה כלפי המכון בעניין אי קבלת המידע. כל שינוי או תוספת למכרז, 

לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת המכון ובין בעקבות שאלות הבהרה של 

 עשה ע"י המכון, לפי שיקול דעתו, ויחייב את המציעים.מציעים, יי

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

פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין מיוזמתו ובין אם כמענה לפניות מהמציעים 

 הפוטנציאלים.

יננו דוחה את המועד האחרון להגשת מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות א

המכון שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן  הצעות.

מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו ו/או באם ועדת המכרזים 
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ם על על המציע לצרף את דף ההבהרות חתו תחליט כי השאלות אינן רלבנטיות לגוף המכרז.

 ידו למסמכי המכרז.

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  90הצעת המציע תעמוד בתוקפה במשך  .20

, בתנאי הסף נדרשיםהמסמכים ה ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז ותכלול את כל .א

. את כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסףובמפרט,  בתכולת ההצעה

. בלבד שעליה יצוין מספר המכרז כניס לתוך מעטפה סגורה,יש לה ההצעה על כל נספחיה

בתוך המעטפה תהיינה שתי מעטפות סגורות:  אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה.

באחת, יש לשים את ההצעה על פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידת ההצעה 

שנייה סגורה ונפרדת  ". במעטפהפירוט ההצעה ללא מחירעל מעטפה זו ירשם " ,בתנאי הסף

 ". הצעת מחירעל מעטפה זו יירשם " -יש לשים את  טופס הצעת המחיר 

)לובי כניסה מרח' 1יש לשלשל מעטפה זו לתיבת המכרזים הנמצאת במכון בבניין מס'  .ב

(  המכון שומר לעצמו את הזכות לדחות את מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו 52גולומב 

 המוחלט.

תפסול על הסף הצעת מציע אשר לא הגיש את הצעת המחיר במעטפה סגורה ועדת המכרזים  .ג

 ונפרדת. 

הגשת ההצעה חתומה היא ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז 

ונתן לכך את הסכמתו וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה 

תביעה ו/או דרישה בקשר להליכי מכרז זה. ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או הבלתי מסויגת  

 ניקוד ושקלול ההצעות .21

 אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה: 

 בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה. 

 בארבעה שלבים, כדלהלן: זוכה יתבצע ההליך בחירת 

  בדיקת עמידה בתנאי סף –ן שלב ראשו .1

תקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס תייבדקו כל ההצעות אשר בשלב זה 

תעבור כאמור לעיל אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים  הצעהלעמידתן בתנאי הסף. רק 

  של בדיקת איכות ההצעה. הבאלשלב 

  מהציון הסופי(  %20בדיקת איכות ההצעה ) -שני לב ש .2

המוצע על ידי בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב ההצעה, הערכת כישורי הצוות 

 המציע, ניסיון ומיומנות, בהתאם למשקלות המפורטות בטבלה הבאה:

 הציון פרמטר

 

 : שנות וותק החברה  ניסיון החברה

 2016-ו 2015-כמות שעות השגחה סה"כ ב                        

                                  בהתאם לדרישות הסף במכרז

 נק' 20

 נק' 15

 המלצות

 , כדלקמן:תוך התייחסות לגורם הממליץ וטיב ההמלצה
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איכות השירותים, רמת השירותיות של המציע, שביעות  -

רצון כללית, )מבחינת זמינות נציגים, גמישות לשינויים 

 וכיוב'(;

 אמינות המציע )מבחינת דיווחים, תשלומים וכיוב'(  -

                                              עמידה בתשלומי זכויות עובדים -

                                                         

 נק' 20

 

 

 

 נק' 10

 

 נק' 15

 

 

 נק' 20 ראיון

 נק' 100 סה"כ )ציון האיכות למציע(

 

 נקודות. 20עד  שתי נקודותניסיון מעבר לדרישת הסף יקבל  שנתעבור כל  -שנות וותק

 15שעות השגחה מעבר לדרישות הסף יקבל נקודה אחת עד  1000כל  -כמות שעות השגחה

 נק'.

ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה  על המציע לצרף לפחות שלושה ממליצים שונים . -המלצות

תפנה לממליצים לפי הרשימה שצורפה ע"י המציע, לכולם או חלקם וכן ללקוחות אחרים 

על פי שקול דעתה, לשם קבלת פרטים אודות השירות לפי הפרמטרים המפורטים לעיל. 

  במקרה והמכון הינו או היה  מלקוחותיו של המציע , יחווה המכון את דעתו.

 לראיון. המציע פעילות את המכון של הבדיקה צוות חברי בפני להציג, המציע על  -ראיון

קיבלו את הניקוד הגבוהה לפי הפרמטרים של האיכות  הצעותיהם אשר מציעים רק יוזמנו

 בריאיון. זה לשלב שהגיעו למציעים בהודעה שייקבע בתאריך וזאת לעיל עד לשלב הראיון

 .כללית והתרשמות המציע של העבודה שיטת, השאר בין, תיבחן

)בדיקת  השלישי לשלב יעברו לפחות נקודות 75הצעות אשר ינוקדו בציון איכות של  רק

 (.המחיר הצעות

המכון שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם 

מת לגביו המכון ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיי

חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המכון )אך לא חייב( 

עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן ההחלטה 

 הסופית.

 שיקול לפי, עת בכל( חייבת לא)אך  רשאית ותהיה ההצעות את תבחן המכרזים ועדת

, הבהרות, מידע לקבל ולדרוש בודד למציע אפילו או לחלקם או המציעים לכל לפנות, דעתה

 בכל או ספציפית בהצעה לדון בכדי לדעתה הנחוץ אחר דבר כל או מסמכים, השלמות

 חוות או אישור לדרוש רשאית הוועדה תהיה ,האמור מכלליות לגרוע מבלי. ביחד ההצעות

 תהיה, כן כמו. ההצעה במסגרת למכון שהועבר פרט לכל בקשר תלוי בלתי מגורם דעת

. הצעהל בקשר הסופית עמדתה קביעת לשם, מהם למי או למציעים לחזור רשאית הוועדה

 עמידה שאי לקבוע וכן לקבלתם זמנים לוח לקבוע רשאי המכון יהיה, המכון פניות במסגרת

 .ההצעה לדחיית אף או זה מידע ללא בהצעה לטיפול תביא הזמנים בלוח
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 ( הסופי מהציון %80) המחיר הצעות בדיקת – שלישישלב  .3

 

שוועדת המכרזים תאשר את הציונים משלב השיפוט השני, ייבחנו ההצעות שקיבלו  לאחר

ביחד עם הצעת המחיר, כמפורט להלן. מעטפות המחיר  לפחות נקודות 75ציון איכות של 

האיכות לא תיבדקנה  בבדיקת נקודות 75של מציעים שלא עברו את ציון הסף של 

 ותוחזרנה למציעים. 

 

, כאשר המציע הזול רכז/שעת  משגיחיםהצעות המחיר ידורגו באופן יחסי על פי עלות שעת 

ביותר יקבל את הניקוד המקסימלי וייתר המציעים יקבלו ציון יחסי בהתאמה על פי 

 הנוסחה הבאה:

 

 

X 100 
 מינימאלי סה"כ מחיר

 = ציון
 מוצע סה"כ מחיר

 

 

קביעת ציון האיכות המשוקלל וציון המחיר המשוקלל, ידורגו ההצעות לפי הנוסחה  לאחר

 הבאה: 

 

 20%+ ציון האיכות *  80%משוקלל = ציון המחיר המשוקלל *  ציון 

 

 בחירת ההצעה הזוכה –רביעי שלב  .4

הציונים של שני השלבים כסכום של הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן 

 (.80%עד -+ ציון מחיר 20%עד -)ציון איכות הראשונים

 לדרוש וכן, גרעוניות הצעות או/ו תכסיסניות הצעות לפסולמובהר כי המכללה תהיה רשאית  .22

 .ההצעות עם ובקשר בגין הבהרה כל דעתה שיקול לפי מהמציעים

 יובהר כי עד למועד חתימת המכללה על החוזה, לאחר המצאת אישורי הביטוח וערבות .23

יה למציע, ואף אם יהביצוע, לא ישתכלל החוזה בין הצדדים. זאת, אף אם נמסרה הודעת זכ

החל המציע בביצוע חלקי של החוזה. במקרה כאמור, רשאית המכללה להודיע על ביטול 

 המכרז מבלי שתהיה חייבת בכל פיצוי למציע.                               

      כללי .24

אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול  על כל מציע להגיש הצעה .1

 את הצעותיו של מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת במכרז. 

 ביותר, או כל הצעה שהיא.  שתזכה לציון הגבוההצעה המתחייב לקבל את  המכוןאין  .2
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היה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים המכון י .3

בקבלת החלטות. כן ניתן  וכדי לסייע להמכון וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת  ,בהצעה

 יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש  המכון יהיה רשאי .4

ים, והם ראה לנכון. בכל מקרה, המציעיבמקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי ש

 בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

, על פי שיקול דעתו רשאי לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציעהמכון  .5

 .הבלעדי

 בין היתר שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, רשאי יהיה המכון .6

של המציע לעמוד בדבר יכולתו  שאם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חש

 בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה. 

רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה המכון  .7

 אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת  כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או .8

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון 

 בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המציע שהצעתו חודשים  12היה ובתוך  .9

אחריו על פי תוצאות  ההבא הדורגהמציע שהצעתו להתקשר עם המכון , רשאי זכתה

  המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

 עמדה שהצעתם מציעים עם ומתן משא לנהל הזכות את לעצמה שומרת המכרזים וועדת .10

 .לבטל את המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים המכון רשאי. במכרז הסף בתנאי

כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מכון התחייבות ה .11

 .מכוןמטעם ה

המכון שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו,  .12

לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי ו/או התיקון ייערך בכתב ויופץ 

ריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים באח. באתר האינטרנט של המכון 

 במסמכי המכרז.

המכון רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז/ואו לשנותו וזאת גם לאחר שיוכרז זוכה  .25

במכרז, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתו , ללא הודעה מוקדמת וללא 

 כל פיצוי.

ציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המכון כמו כן מובהר בזאת כי לא תינתן למ .26

לפנות מעת לעת לספקים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללותם ו/או  יהיה רשאי

 בחלקם.

יום מראש בהתאם למפורט במסמכי  30המכון יוכל להפסיק את ההתקשרות בהודעה של  .27

  המכרז.
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של מוסד להשכלה גבוהה(,  )ו( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות 38בהתאם לתקנה  .28

 שלא זכו במכרז, הזכות לעיין בהצעה הזוכה.  , עומדת למציעים2010-תש"ע 

 המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי .28.1

. המציע תהא חסויה בכל מקרה כי ההצעה הכספית לא יובהרשאין לגלותו.  מסחרי

הצעות של מציעים אחרים,  אודות לעפרטים  מכרזיםהת מוועדיהא רשאי לקבל לא 

 החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום. 

, לרבות החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך .28.2

 . העברתם לעיון מציעים שלא זכו במכרז

ככל שיידרש,  ,םולפרסם הניתניההצעה  ההחלטה הסופית לגבי חלקימובהר, כי  .28.3

 לקבוע בהתאם למציע נתונה העיון זכות. בלבד מכרזיםהועדת  תתקבל על ידי

 ₪ 500 לפקודת מכון טכנולוגי חולון בסך בנקאי שיק יצורף לעיון לבקשה. בתקנות

 .בכך הכרוכה העלות לכיסוי, מ("מע גובים )לא

 יפו.-בתל אביב המשפט המוסמכים  יבתעתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק ל .29

הזוכה יהיה חייב לבטח עצמו בביטוחים מתאימים )לרבות ביטוח אחריות מקצועית, חבות  .30

בתוקף לתקופת החוזה,  אישור ביטוח בנוסח האישור המצורף להסכם.מעבידים, ונזקי צד ג'( 

 היה תנאי מתלה לחתימת החוזה עם הזוכה. י

כל במקצועיות ובמיומנות על פי הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים  .31

 המקובלים. סטנדרטים המקצועייםה

כולן או  ,ע"פ הצעה זו ורשאי להעביר או להסב את זכויותיה הזוכה או מי מטעמו לא יהי .32

 מכון.לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מה ,חלקן

 

למכרז זה הוכן אומדן המיועד לבחינת הצעות מחיר של המציעים. ועדת המכרזים רשאית לפסול 

הצעה שהתגלה בה פער משמעותי או בלתי סביר לבין האומדן ו/או מהמחיר שנראה למכון כמחיר 

ולמציע לא תהיה כל טענה ו'או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הוגן וסביר לשירותים נשוא מכרז זה 

 כאמור. הפעולה
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 חוברת ההצעה  –מסמך ב' 
 לכבוד

 )ע"ר(וןמכון טכנולוגי חול
 

 נ.,ג.א.
 הצעה במכרז מס' ____הנדון: 

יש למלא הצעה זו יחד עם טבלת הצעת המחיר המצורפת למסמכי  למתן שירותי השגחה בבחינות
 המכרז

 ' , למתן שירותי השגחה בבחינות. _____מוגשת בזאת הצעתנו לביצוע מכרז מס'  .1

נספחיהם, כשהם חתומים על -להצעה זו מצורפים מלוא מסמכי המכרז, על נספחיהם ותתי .2

לרבות ההזמנה להציע  –ידי מורשי החתימה מטעמנו. אנו נותנים למלוא מסמכי המכרז 

הצעות והסכם ההתקשרות, על נספחיהם, את הסכמתנו המפורשת והבלתי חוזרת, וזאת 

חר שעיינו במסמכי המכרז היטב, התייעצנו עם יועצים מטעמנו, וערכנו כל בדיקה שיש לא

 בה כדי להשפיע על הגשת הצעתנו זו ו/או על נכונותנו להתקשר במכרז. 

דוע לנו כי רק חתימת המכללה ו/או מי מטעמה ע"ג הסכם ההתקשרות המפורט, תהווה י .3

 קיבול של הצעתנו זו. 

 )מצורף טבלה מפורטת( : דלקמןהינה כהצעתנו לביצוע העבודות  .4

 )לא כולל מע"מ(. ₪שעת עבודת משגיח: _______  .א

 )לא כולל מע"מ(.  ₪שעת עבודת רכז השגחה: ________  .ב

לוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל,                     יאנו מתחייבים למנוע את ג .5

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.ולמשתתפים אחרים 

 מדובר כי עולה שלה שמניתוח הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת כי עלינו ומוסכם ידוע .6

 .ידו על המועסקים זכויות ייפגעו הצעה שמסגרתה או בהצעה הפסדית

 והעלויות בגין ההוצאות כל את כוללת ידנו על המבוקשת התמורה כי מתחייבים אנו .7

 או/ו, שיידרשו ככל ואישורים היתרים או/ו רישיונות או/ו, אדם כוח העסקת הוצאות

, זה הסכם לפי בהתקשרות הכרוכים שהוא וסוג מין מכל הוצאות או/מסים ו או/ו, ביטוחים

 הינם אחר מקום בכל או בהצעתנו הנקובים המחירים כלל. תקורה והנהלה הוצאות לרבות

 כל ואת דרישותינו כל את וממלאים, לעצמנו שקבענו רווח הוגן כוללים, סופיים מחירים

 רצון ולשביעות במועד מהתחייבויותינו אחת ולמילוי כל במלואם השירותים למתן הדרוש

 .ההצעה ממסמכי אחד כל לפי, המזמין
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 להתקשרות הקשור ענין בכל, תוספת לכל טענה כל נטען ולא תביעה כל נציג לא כי מאשרים אנו .8

 סוג מכל הצעתנו למחיר תוספת לכל טענה כל נטען ולא תביעה כל נציג לא וכי זה לפי מכרז

 .שלנו ידיעה אי או הבנה אי עקב לרבות, שהיא ומכל סיבה שהוא

פ "ע יהיה השוטפים השירותים מתן עם בקשר הזוכה למציע המכון שישלם התשלום כי ידוע לנו .9

 מתן השירותים שעות סך במכפלת רכז משגיחים משגיחים עבור שלעיל שבטבלה המחיר הצעת

 .המזמין נציג י"ע שיאושרו ובלבד בפועל

 להודעות בהתאם, חורגים/נוספים השגחה שירותי מתן לשעת השעתית התמורה כי מאשרים אנו .10

 .לעיל  בטבלה בה שנקבנו לתמורה זהה תהיה, נציג המכון

 העבודה דיני פי על כמתחייב לעובדינו לשלם המציע בשם ומתחייבים מצהירים אנו .11

 -ב"תשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק לרבות, אצלנו( לוותק עבודתם )בהתאם

 .המציע עובדי על החלים הסכמים קיבוציים או/ו הרחבה צווי או/ו,  2011

את  לעובדיו לשלם הקבלן מחובת לגרוע כדי שבטבלה השכר רכיבי בפירוט אין כי, בזאת מובהר .12

 ,דין, חוק מכל הנובעות בהתחייבויותיו לעמוד מקרה בכל חייב הקבלן וכי דין פי על שכרם מלוא

 .חסר באופן מופיעות או שלעיל בטבלאות מופיעות אינן אם גם, הרחבה צווי או קיבוצי הסכם

 בהתאם העבודה שעת ערך מרכיבי רכיב שעודכן במקרה - השכר רכיבי בעדכון הצמדה כללי .13

 ככל, קיבוציים הסכמים או הרחבה צווי או שכר עדכוני או העבודה בדיני לשינויים ולעדכונים

 השירות לנותן העבודה שעת ערך יעודכן המזמין בחצרי הקבלן עובדי העסקת שיוחלו על

 .הרכיבים עדכון שבו חל במועד, בהתאם

, עבודה ערך שעת עליית בעקבות יגדל הקבלן לא של נוספות ועלויות הרווח רכיב כי מובהר .14

 .במלואן לעובדיו אלו תוספות להעביר מתחייב והזוכה

 למעט, חגים או בשבתות ולא נוספות בשעות יעבדו לא הקבלן עובדי השירותים מתן במסגרת .15

 המכון.   נציג י"ע ובכתב מראש אושר הדבר מקרים בהם

 

 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

                                                      _______________           _________________ 
 חתימה וחותמת המציע תאריך           

 
 

 אישור
 

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר כי הצעה זו נחתמה על ידי ________________, 
ת.ז. _________________, וכן _________________, ת.ז._____________, וכי 

 דבר ועניין.חתימתם בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע לכל 
 

 ________________  היום:____________
 , עו"ד               
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 הצהרת המציע
 

אני הח"מ, ____________, ת.ז. ____________, מורשה חתימה מטעם 
 (, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:"המציע"________________ )

 

גופים ציבוריים  המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות .1

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

על פי מסמכי  אנו מצהירים כי אנו עומדים במלוא תנאי הסף ובמלוא דרישות המכרז .2

. ידוע לנו כי הצהרתנו זו המכרז לרבות, ההסכם והמפרט המצ"ב למסמכי המכרז

רה זו אינה נכונה ו/או אינה הינה הצהרה מהותית ויסודית, וכי אם יימצא כי הצה

מדויקת, רשאית תהיה המכללה לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין להודיע על פסילת 

 ההצעה. 

המציע עיין בקפדנות במלוא מסמכי המכרז, הבין את תוכנם ואת משמעותם, והתייעץ  .3

ביועצים מקצועיים מטעמו בטרם הגשת ההצעה למכרז ובטרם חתימתו על מסמכי 

 המכרז. 

מציע ביצע את כל הבדיקות הנחוצות שיש בהן כדי להשפיע על הגשת הצעתו ו/או על ה .4

התקשרותו בהסכם למתן השירותים נשוא המכרז, ובכלל זאת התייעץ עם יועצים 

 מקצועיים מטעמו, ככל הנדרש. 

המציע מצהיר כי ותק המציע במכרז זה בהקשר לשירותים הנדרשים במכרז זה הינו  .5

 ____ שנים.

 

_______________ 

 אישור

 כי מאשר, זה בהסכם כהגדרתו המציע של ח"רו/ד"כעו המשמש, _____________, מ"הח אני
 חתמו ל"הנ וכי, המציע בשם לחתום המורשים, מעלה מים/החתום בפני ו/הופיע________,  ביום
  .בפניי

 פירוק בהליכי נמצא אינו המציע כי מאשר, זה כהגדרתו בהסכם המציע של ח"רו/ד"כעו כמו כן
 מורשי נגדו וכי נכסים כונס צו הופעל לא פשט"ר ו/או או/ו

  .______________ז.ת נושא____________ הם זו הצעה על חתימה לצורך שלה החתימה
 ם/רשאי הם/והוא זו הצעה על בפניי חתמו ל"הנ וכי.____________, ז.ת נושא___________ -ו

  שקיבל המציע תוקף בת להחלטה בהתאם או/ו המציע של ההתאגדות למסמכי כן בהתאם לעשות
 .אושרה כדין ואשר כדין

 

 

 חתימה: ________________________   תאריך: ______________
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 הצהרה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין
 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 
 

:( מורשה החתימה של לתאגיד_________________ ת.ז. ________________ )אני הח"מ 

התאגיד )שם ___________________ מספר התאגיד: __________________ )להלן: 

"((, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם הקבלן"

 לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

למתן שירותי השגחה בבחינות פ'  אני נותן תצהירי זה במסגרת הגשת הצעה למכרז מס'  .1

 . במכון טכנולוגי חולון

 אני מצהיר כי: .2

] [ הקבלן ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים 

 זרים בשנה שקדמה למועד חתימת תצהיר זה.

הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק ] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו 

תה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת יעובדים זרים, אך ההרשעה האחרונה לא הי

 תצהיר זה. 

 לעניין סעיף זה:

גם בעל  –מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם הקבלן הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה" 

 ל השליטה בו.השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בע

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -"חוק עובדים זרים" 

 .1991-הוגנים(, התשנ"א

 . 1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 אני מצהיר כי התקיים בקבלן אחד מאלה: .3

 ] [ הקבלן ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך 

 במועד חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, 

 נה. אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרו

  –לעניין סעיף זה 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"שליטה" -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 . 1981 -התשמ"א

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן.     (1)
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 אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה בו. (א)

שותפיו, לפי העניין, דומה חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או  (ב)

במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם 

 דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן.

 מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה. (ג)

חבר בני אדם אחר,  –אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

         שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן.

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר  –"הורשע" 

 (. 31.10.02יום כ"ה בחשוון התשס"ג )

 . 1987-שמ"זחוק שכר מינימום, הת –"חוק שכר מינימום" 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי  –"שליטה מהותית" 

 שליטה בחבר בני אדם.

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

 

________________ 

 חתימת המצהיר

 אישור

 

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני 

בכתובת ___________________ מר ____________________ המוכר לי אישית / שזיהיתיו 

ע"פ תעודת זהות מס' _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא 

 ים הקבועים בחוק, אשר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. יעשה כן יהא צפוי לעונש

 

 חתימה: ________________________                            תאריך: ________________
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 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר מציע 

 , לאחר ______________ ז.ת _______________מרח' ___________________ מ"הח אני
 ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר כי עלי שהוזהרתי

 :כלהלן מצהיר

אצל המציע, ואני  _______________ כ כהןמ"(  ההמציעחב' __________ )להלן: " נציג אני
 :כי המציע מטעם להצהיר ולהתחייב מוסמך

החוזה את כל חובותיו בעניין שמירת  תקופת בכל לקיים המציע מקיים ומתחייב להמשיך .1
זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

  כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם המכון. 

 
שלפני המועד להגשת הצעות במכרז  השנים הורשעו בשלוש לא בו שליטה* בעלי או המציע .2

בתוספת השלישית בחוק להגברת המפורטים  בגין הפרת חוקי העבודהביותר משתי עבירות 
 .2011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

 
שלוש שנים שקדמו למועד הגשת הצעות במכרז לא הוטלו על המציע או מי מבעלי השליטה ב  .3

 כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה על חוקי העבודה.עיצומים 

 

 .1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –" בעל שליטה* "

 

 זהות תעודת  ומשפחה פרטי שם  תאריך

 

 וחותמת חתימה  כתובת  תפקיד

 

 אישור

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

אישר את נכונות ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  להצהיר אמת וכי
 . בפניעליה חתם/ה הצהרתו ו

 .המציע את בחתימתו לחייב מוסמך החותם כן אני מאשר/ת כי

 

 תאריך  חותמת ומספר רישיון עורך דין  חתימת עורך הדין
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 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר בעל שליטה  

 

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

( במציע 1981 –הנני משמש כבעל שליטה )כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א   .1

._________   
החוזה את כל חובותיו בעניין שמירת  תקופת בכל לקיים המציע מקיים ומתחייב להמשיך .2

זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

  ת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם המכון. כמעסיק לצורך אספק

שלפני המועד להגשת הצעות במכרז ביותר משתי עבירות  השנים הורשעתי בשלוש לא .3

בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני המפורטים  בגין הפרת חוקי העבודה

 ,2011-העבודה, תשע"ב

ת הצעות במכרז לא הוטלו עלי עיצומים כספיים בשל בשלוש שנים שקדמו למועד הגש .4

 יותר משש הפרות המהוות עבירה על חוקי העבודה.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
___________ 

 המצהיר

 
 אישור

 
אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________  ___________במשרדי ברחוב 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל.

 

 ________ ___________________________ ___________ 
 רך דיןחתימת עו          חותמת ומספר עורך דין  תאריך
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 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

"(, נושא ת.ז. המציעאני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ )להלן: "

___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, 

לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים 

החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים 

לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן  סוציאליים כנדרש ומתחייב

 לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

_____________            ____________     _______________    ___________ 

 חתימה                             חותמתתאריך             שם מורשה החתימה               

 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום 

__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

_________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם 

רתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים המציע, לאחר שהזה

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 

____________ ______                                                                         _______ 

 חתימה וחותמת עורך דין                  תאריך                                                           
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 1נספח 

 תעודת עוסק מורשה

 )נא לצרף(

 

  2נספח 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         רישיון בר תוקף לעסוק כקבלן שירות )מטעם משרד                                                                                  

 התמ"ת(

 )נא לצרף(

 

  3נספח 

 עו"ד/רו"ח המאמת אודות מורשי החתימה בתאגידאישור 

 )נא לצרף(

 

  4נספח 

כולל אישור על  אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו

 היעדר חובות לרשם

 )נא לצרף(

 

 5נספח 

ריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבו

 1976 –מס(, התשל"ו 

 )נא לצרף(
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 פרטי המציע
 

 שם המציע א.

 

 

 מס' זיהוי ב.

 

 

תאריך הקמת העסק/  ג.

 החברה

 

שמות בעלי העסק/ חברה/  ד.

 בעלי המניות

 

 שם המנכ"ל ה.

 

 

 מען המציע ו.

 

 

 טלפונים ז.

 

 

 פקסימיליה ח.

 

 

 קשרפרטי איש  י.

 שם וטל' נייד ואי מייל

 

 

 

 ניסיון המציע

                                                                                                                     

 העבודות הרלוונטיות, שמות הממליצים, מועדי ביצוע והיקף העבודהכל על המציע לפרט את 

 . קלנדרית בנפרדעבור כל שנה 

 יש לשכפל עמוד זה, ולמלא אותו בהתייחס לכל עבודה המרכיבה את ניסיון המציע. 

  

  העבודהמקום  א.

 

  שם המזמין/ממליץ ב.

 

  טלפון

  תיאור העבודה ג.

 

 

 

  סיום  התחלה תקופת ביצוע ד.
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 היקף העבודה ה.

בשעות כולל שעות 

 רכז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  העבודהמקום  א.

 

  שם המזמין/ממליץ ב.

 

  טלפון

  תיאור העבודה ג.

 

 

 

  התחלה תקופת ביצוע ד.

 

  סיום

 היקף העבודה ה.

 בשעות

 



 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני 

בכתובת ___________________ מר ____________________ המוכר לי אישית / שזיהיתיו 

ע"פ תעודת זהות מס' _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא 

 ים הקבועים בחוק, אשר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. יעשה כן יהא צפוי לעונש

 

 חתימה: ________________________                            תאריך: ________________
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 תצהיר בדבר אי ניגוד עניינים
 
 

, אשר חתימתי מחייבת את   מ.ז.   אני,

המציע, מצהיר כי המציע, בעלי מניות בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, או 

כל אדם או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה 

( בקשר עסקי או בכל קשר אחר, נא למחוק את המיותר) קשורים / אינם קשוריםאחות: 

שרין או בעקיפין, עם מכון טכנולוגי חולון או עם מי שנותן שירותים למכון ו'או עובדי במי

המכון, אשר יש בו משום ניגוד עניינים שעלול להפריע למציע לקיום איזו מהתחייבויותיו 

 על פי החוזה או על פי דין.  

ל ניגוד הנני מצהיר כי המציע יודיע למכון על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב ש

עניינים כאמור. במידה וישנו חשש בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, יוכרע הדבר על 

 ידי ועדת הביקורת של המכון והמציע יפעל בהתאם להחלטתה.

הצהרתי והתחייבותי זו תהיה תקפה ותחייב אותי בהליכי המכרז, וככל שאזכה בו, גם 

 במהלך ההתקשרות החוזית.

 
 צאות בקשרים עם המכון ו/או עובדי המכון )במידה וישנן(: פירוט החברות הנמ

 

תיאור הפעילות  שם החברה/עובד המכון
 המבוצעת

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 אימות חתימה

אני הח"מ, _________,עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה מר/גב' ____________ 
המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 הרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.אישר/ה את נכונות הצ
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 תאריך  חתימה וחותמת  עו"ד שם

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התחייבות המציע בדבר שמירת סודיות
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 שנת_______שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 
 

 _______________________ על ידי

 ____________ת.ז. _____________

 ______________________מכתובת 

 מטעם המציע __________________

 
 מקבל את השירותים כהגדרתם להלן; ומכון טכנולוגי חולון, הואיל

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים;  והואיל

 להגן; המכון מעונייןוהנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם   והואיל

 

 כדלקמן: טכנולוגי חולוןמכון לפיכך הנני מתחייב כלפי 

 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

השגחה למתן שירותי  _____מכרז פומבי מס' במסגרת מתן שירותים   - "השירותים"

 .בבחינות

 .למכוןכל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים   - "עובד"

      (, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע )  - "מידע"

תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור 

ו/או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך 

חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או  של שימור ידיעות בצורה

 אחרת.מגנטית ו/או 

 בקשר למתן השירותים, מי מטעמואו  כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן - "סודות מקצועיים"

נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי   אם בין

מסר יבכלליות האמור לעיל: מידע אשר י בכלליות האמור לעיל לפגוע

 ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.  המכוןע"י 

 

 סודיותשמירת  .2

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם 

. למען הסר קבלן, ומבלי לפגוע בכלליות נשוא מכרז זה שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים

האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את 

 ת המקצועיים.המידע ו/או הסודו

 בוטל. .3
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הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה  .4

לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין 

 .1981-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5פי סעיף -על

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

__________________________________           ________________           __ 

 שם + חתימת מורשה החתימה              חותמת התאגיד                     תאריך       
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 מסמך ג'

 
 
 
 

 נוסח ערבויות
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 ערבות המכרז )ערבות ההצעה(
 תאריך:___________

 לכבוד 
 )ע"ר(מכון טכנולוגי חולון

 

 רבות בנקאיתענדון: ה

מכון טכנולוגי לבקשת _______________________________ אנו ערבים בזה כלפי 
שקלים חדשים( חמישים אלף )במילים: ₪  50,000)ע"ר(, לסילוק כל סכום עד לסך של חולון

למתן שירותי _____ בקשר עם השתתפות במכרז מס'    שתדרשו מאת _______________
 השגחה בבחינות.

אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את הסכום הנ"ל או כל חלק ממנו לפי 
ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  15דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 

 דרישתכם זאת.

מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת 
 שלא חולט. הסכום

 רבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ע

 .1.12.17ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום 

 

 כבוד רב, ב         

           

           ________________ 

 בנק ה            
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 )ימולא ויוחתם ע"י הבנק לאחר הזכייה( ערבות הביצוע
 תאריך:____________

 לכבוד 
 )ע"ר(מכון טכנולוגי חולון

 
 

 א.נ.,
 

 ____________ערבות מס' הנדון:

)ע"ר(, לסילוק כל מכון טכנולוגי חולוןאנו ערבים בזה כלפי   לבקשת ____________________
אלף שקלים חדשים(, שתדרשו מאה )במילים: ₪  100,000סכום עד לסך של 

מאת__________________ בקשר למילוי ההתחייבויות עפ"י הסכם ביניכם מיום 
 ._____________ 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס לערבות זו, הינו מדד חודש ____ 
לפי שעור השינוי , ששיעורו _______ נקודות. לסכום הערבות יוספו הפרשי הצמדה ________

 בין מדד החוזה כאמור לעיל לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל.

אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את הסכום הנ"ל או כל חלק ממנו לפי 
ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס ו/או לנמק את  15דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 

 דרישתכם זאת.

בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת  מוצהר
 הסכום שלא חולט.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 __________.ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום 
 
 
 

 כבוד רב, ב         

           

           ________________ 

 בנק ה            
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 מסמך ד'
 
 
 
 

 נוסח הסכם 
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 הסכם

 
 2017ביום ____ לחודש ________  בחולוןשנערך ונחתם 

 
 ב י ן:

 
 )ע"ר(מכון טכנולוגי חולון  
 _________עמותה מס'  
 מצד אחד ("המכללה" ו/או "המזמין" ו/או "המזמינה")להלן:  

 ל ב י ן:
 

 __________________  ח.פ. ________ 
 מ __________________ 
 מצד שני ("המציע"ו/או  : "הקבלן")להלן 

 
   

 
 למתן שירותי השגחה בבחינות. _______ פ' והמכללה פרסמה מכרז מס'  הואיל:

 
של המכללה כהצעה  המכרזיםוהקבלן הגיש הצעה במכרז, אשר הוכרזה על ידי ועדת  והואיל:

 הזוכה.   
 

 וברצון הצדדים להסדיר אופן ביצוע השירותים נשוא המכרז.  והואיל:
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכם זה, על נספחיו וצרופותיו, מהווה  .1
 מכרז למתן שירותי השגחה בבחינות. החלק בלתי נפרד מ

הכותרות המופיעות בחוזה זה הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנותו  .2
 של החוזה. 

הנספחים המצורפים לחוזה וכן התנאים המופיעים בכל מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי  .3
 נפרד מחוזה זה.

גם ללשון נקבה, ולהיפך; מקום בו הסכם מקום בו הסכם זה מנוסח בלשון זכר, הכוונה היא  .4
הכל לפי הקשר הדברים  –זה מנוסח בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך 

 והדבקם.

 הגדרות: .5

 בהסכם זה תיוחדנה להגדרות הבאות המשמעות הנזכרת לצדן:

מתן שירותי השגחה בבחינות שייערכו במכללה  –"העבודות" ו/או "השירותים"  .5.1
ם, לרבות שירותי פיקוח והכשרת המשגיחים, הכל בתנאים, במועדים, מפעם לפע

ובהתאם  בהיקפים ובהתאם לדרישות שבמסמכי המכרז, ולהוראות המכללה
 כנספח א'.  למפרט המכרז המצופרפים בזאת 

 )ע"ר(.מכון טכנולוגי חולון – "המכללה" ו/או "המזמינה" .5.2

 בו זכה הקבלן בחוזה לביצוע העבודות. _____מכרז המכללה מס'  –"המכרז"  .5.3

 חוזה זה. –"החוזה" או "ההסכם"  .5.4

 " כל מסמכי המכרז אשר בו זכה הקבלן בחוזה זה, על נספחיהם."מסמכי המכרז .5.5

 הצהרות הקבלן: .6

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו בעל מומחיות, ידע, ניסיון, כוח אדם וכישורים  .6.1
המומחיות, הידע, הניסיון, כוח האדם מקצועיים בתחומי המכרז, וכי הוא בעל 

 והכישורים המקצועיים הנחוצים לעמוד במלוא התחייבויתיו על פי הסכם זה.
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שיון ו/או היתר נדרש על פי כל דין יהקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מחזיק בכל ר .6.2
 לביצוע העבודות על פי הוראות המכרז. 

הנדרשת לבצע את  הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא בעל האיתנות הפיננסית .6.3
 העבודות נשוא הסכם זה בשלמותן ובמועדן, לשביעות רצונה של המכללה. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא ניתן בעניינו צו פירוק )לרבות פירוק מרצון ולרבות  .6.4
בקשה למתן צו פירוק( ו/או צו הקפאת הליכים ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו 

זמני ו/או קבוע ו/או נאמן ו/או כונס נכסים פשיטת רגל, ולא מונה בעניינו מפרק 
ו/או מנהל מיוחד. הקבלן מצהיר ומתחייב כי במועד הגשת ההצעה ו/או חתימת 
 הסכם זה לא תלויה ועומדת בפני בתי המשפט בקשה למתן צו בעניינו כאמור לעיל.

 הקבלן מצהיר כי אין כל מניעה על פי כל דין להתקשרותו עם המכללה בהסכם זה. .6.5

ן מצהיר ומאשר כי בדק את כל ההיבטים של חוזה זה על נספחיו, וכי הוא הקבל .6.6
 מעוניין לבצע את העבודות על פי הסכם זה.  

הקבלן מצהיר כי ללא כל הסתמכות על כל מצג שהוצג בפניו עובר לחתימתו על  .6.7
הסכם זה, ערך באופן עצמאי כל בדיקה נחוצה להתקשרותו עם המכללה על פי 

את ערך בדיקה מקיפה וכוללת של הכדאיות הכלכלית של מתן הסכם זה, ובכלל ז
העבודות על פי הסכם זה, חתם על הסכם זה לאחר שתוצאות הבדיקות כאמור היו 

 לשביעות רצונו, ולא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם כך. 

וף בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, בהתאם ובכפספק את השירותים הקבלן י .6.8
ו/או מי מטעמה, כפי שיינתנו  כללה, להוראות המעל נספחיהם למסמכי המכרז

מפעם  מכללהמפעם לפעם, וכן בכפוף לנהלי עבודה מפורטים כפי שיועברו על ידי ה
 לפעם. 

כל חומר , מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב  .6.9
עובדיו וכל הפועל מטעמו אינם נתינתם, הינו רכושו הבלעדי של המכון והקבלן , 

רשאים למסור לאדם אחר, פרט לעובדי המכון המוסמכים לכך, כל חומר, מסמך 
או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינם רשאים לשמור לעצמם העתקים של כל 

 חומר או מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח המכון.

הגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך הקבלן אינו רשאי להשתמש בכל חומר ש .6.10
עבודות אחרות או לצורך אחר כלשהו. הקבלן אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו או 

 מי הפועל מטעמו לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.

הקבלן אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, מידע , מסמך או חומר  .6.11
הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף  כלשהם שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע

 לאישור בכתב מאת בא כוח המכון.

 תיאור השירותים: .7

השירותים מתוארים ומפורטים בהרחבה בכתב ההוראות המיוחדות ובנוהל  .7.1
 הבחינות, המצורפים למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 בעיקרם של דברים ומבלי למצות, יכללו השירותים: .7.2

משגיחים להשגחה על בחינות שתיערכנה במכללה מפעם לפעם,  העמדת .7.2.1
ל במועדים, בהיקפים ובתנאים שייקבעו על ידי המכללה לפי נסיבות והכ

 העניין. 

 הכשרת והדרכת המשגיחים. .7.2.2

אשר יועסק על  השגחה רכזבאמצעות  שגיחיםפיקוח על המ .7.2.3
ידי הקבלן וזהותו תאושר על ידי מנהלת מדור בחינות 

 .במכללה

 תקופת החוזה  .8

חודשים מיום חתימתו. המכללה רשאית תהיה להודיע  36תקופת השירותים הינה  .8.1
תקופות  2-לקבלן לפי שיקול דעתה המוחלט על הארכת תקופת השירותים ל
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חודשים כל אחת. למען הסר ספק מובהר, כי זכות הברירה הנמנית  12נוספות בנות 
ע"ג הסכם זה מוותר הקבלן באופן  לעיל ניתנת בידי המכללה בלבד, וכי בחתימתו

מפורש ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר עם אי מימוש 
 תקופות הברירה, או לחילופין עם מימוש תקופות הברירה.   

לעיל, יהא  8.1 מימוש זכותה של המכללה להארכת תוקף ההסכם כמפורט בסעיף  .8.2
יום לפחות לפני תום תוקפו של ההסכם ו/או תום  30כפוף למתן הודעה בכתב 

יחולו בתקופת ההארכה כל  –לפי העניין. ניתנה הודעה כאמור  –תקופת ההארכה 
ותים, ובכפוף למנגנוני ההצמדה תנאי הסכם זה, לרבות תעריפי שעות מתן השיר

יסתיים  –הקבועים בהסכם ו/או בדין. לא ניתנה הודעה על הארכת ההסכם 
ההסכם בתום תקופתו הנקובה לעיל, או בתום תקופת ההארכה לפי העניין, 
והקבלן לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר עם כך, לרבות כל 

 טענת הסתמכות.

ת האמור לעיל, רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם מוסכם כי למרו .8.3
זה לפני תום תקופת ההסכם, לפי העניין, ולבטלו בכל עת מכל סיבה שהיא, על פי 

יום  30שיקול דעתו הבלעדי, ע"י מתן הודעה מוקדמת בכתב, שתימסר לספק 
  מראש.

 

 

 עובדי הקבלן: .9

, ולא באמצעות השכיריםו הקבלן מתחייב לספק את השירותים באמצעות עובדי .9.1
 קבלני משנה כלשהם. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מעסיק עובדים מיומנים ובעלי ניסיון לצורך  .9.2
 לפי האמור בכתב ההוראות המיוחדות.על פי הסכם זה  אספקת השירותים

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי לצורך ביצוע השירותים 
 מדים בדרישות המפורטות בכתב ההוראות המיוחדות. עובדים העויעסיק אך ורק 

 מעובדיו מי או/ו הקבלן בין ומעביד עובד יחסי כל יתקיימו לא כי בזאת מוסכם .9.3
 לתשלום אחראי יהיה לבדו הקבלן. נההמזמי לבין מטעמו מי כל או/ו שלוחיו או/ו

 בביצוע העבודות.יות המגיעות לעובדיו ו/או לכל מי מטעמו אשר יועסקו הזכו כל

על תנאי העסקתם של עובדיו, בהתאם  הקפדה יתרה ומיוחדתהקבלן יקפיד  .9.4
 ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים.ובכפוף לכל חוקי העבודה, 

בכלל זאת, יקפיד הקבלן על תשלום שכרם של עובדיו, לרבות תנאים סוציאליים 
ת האמור לעיל, מתחייב הקבלן למלא נלווים, במלואו ובמועדו. מבלי לגרוע מכלליו

אחר כל דרישות חוק שכר מינימום, הוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח 
בריאות ממלכתי, וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, 
ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו על 

שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל  ידו, במפורש לרבות אלה
 תקופת תוקפו של הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  

המכללה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן מסמכים ו/או אסמכתאות המעידים על  .9.5
עמידתו בתנאי סעיף זה ועל שמירת זכויותיהם של עובדיו, והקבלן מתחייב להעביר 

 ימים מהמועד בו נדרש לכך. 7כאמור בתוך  כל מסמך

, שיבצעו את השירותים על פי הסכם זה עובדיו את להעביר שלא מתחייב הקבלן .9.6
 שכרם וכי צורה בכל אליו ות/הקשורה ות/אחרת ות/בחברה לעבוד, חלקם או כולם

 תקופת אורך לכל ישולםשל העובדים שיבצעו את השירותים על פי הסכם זה 
 תקופת ההארכה באמצעות הקבלן עצמו.ו/או  ההסכם

מבלי לגרוע מכלל האמור לעיל, מובהר כי המזמינה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן 
העברתו מתפקידו של מי מעובדיה שיבצע את השירותים עפ"י הסכם זה, לפי 

שיקול דעתה ובלא שתידרש לנמק זאת, ובמקרה זה ימלא הקבלן אחר הדרישה 
הכל בלא שתשולם לו כל תוספת  -השירותים עובד אחר באופן מיידי וישבץ לביצוע

 .בגין ובקשר עם כך
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הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי לעובדיו לכל דבר ועניין הנובע  .9.7
מיחסי העבודה והתשלומים הנובעים מכך וכי הוא מתחייב לשפות ו/או לפצות את 

 נהאלץ המזמיתכל סכום ש, לפי העניין, על פי דרישה ראשונה בכתב, בגין נההמזמי
לשלם למי מעובדי הקבלן ו/או חליפיהם ו/או יורשיהם בגין כל עילה הנובעות 

 במישרין מיחסי העבודה, ולרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

להסרת ספק יובהר כי הקבלן מתחייב, במידה וייקבע על ידי ערכאה מוסכמת כי  .9.8
או זכאים המזמינה ו/ הינם עובדיכם זה שיבצעו את השירותים על פי הסהעובדים 

על כל סכום  נה, לשפות ו/או לפצות את המזמינהלתנאי העבודה המקובלים במזמי
 נהאלץ המזמיתמתוקף קביעות אלו, ולרבות כל הוצאה ש נהשייפסק כנגד המזמי

בעניין זה, לרבות הוצאות משפטיות  הלהוציא בקשר עם דרישה שהופנתה אלי
 סבירות.

הינו סעיף יסודי ומהותי ביותר בהתקשרות עם הקבלן. בחתימתו על סעיף זה  .9.9
הסכם זה מאשר הקבלן כי הוראות סעיף זה נקראו על ידו, הובנו על ידו, וכי ידוע 
לו כי במקרה של הפרת האמור בסעיף זה, קלה כחמורה, רשאית תהיה המזמינה 

/או לחלט את לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע על סיומו המיידי של ההסכם ו
 ערבות הביצוע שמסר.

 התמורה: .10

מילוי כל התחייבויותיו הקבלן עפ"י הסכם זה, ישלם לו ותמורת ביצוע השירותים  .10.1
 כמפורט בהצעת המחיר שהגיש הקבלן במכרז. המזמין תמורה 

התמורה תחושב לפי שעות ביצוע השירותים בפועל, בחלוקה לפי שעות עבודת  .10.2
 משגיחים, ושעות עבודת רכז השגחה. 

מתן השירותים על פי התמורה הנ"ל מהווה את כל התמורה לה זכאי הקבלן בגין  .10.3
כולל רווח קבלני. הקבלן לא יהיה רשאי לגבות כל תמורה נוספת ולא הסכם זה, 

נשוא הסכם שירותים בגין ובקשר עם ההמזמין ם נוסף מאת יהיה זכאי לכל תשלו
 זה. 

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ערך את מלוא הבדיקות הכלכליות בגין ובקשר עם  .10.4
תשלום התמורה כאמור, כי מצא את התמורה למכללה סבירה והוגנת בנסיבות 

, זמינההעניין, וכי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי המ
 לרבות כל טענה בנוגע לכדאיות כלכלית. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי התמורה הנקובה בהצעתו  .10.5
משקפת את מלוא התשלומים לעובדיו, לרבות הוצאות נסיעה, הפרשות סוציאליות 

 וכל תשלום נוסף על פי דין, וכן בנוסף את תקורות הקבלן ורווח קבלני סביר. 

החודש לכל חודש, בגין  10-שבון לתשלום מטעמו עד ההמזמין חיגיש לידי  הקבלן .10.6
בגין תקופת החשבון. ביומן  יומן עבודה מלאשקדם לו. לכל חשבון יצרף הקבלן 

העבודה יפרט הקבלן את שמותיהם של עובדיו אשר ביצעו את השירותים, ואת ימי 
 ושעות העבודה לכל עובד. 

חשבון שיוגש ללא המסמכים המלאים המפורטים לעיל, ייחשב כאילו לא הוגש  .10.7
 כלל.  

 .לחודש הבא 10-יראו אותו כאילו הוגש בלכל חודש,  10-חשבון שיוגש לאחר ה .10.8

ויועבר על ידו, כפי שהוגש מונה על הקבלן מטעם המזמין, יבדק על ידי המיחשבון ה .10.9
 .זמיןלאישור המ ,או בתיקונים שימצא לנכון

על מנת להסיר ספקות, מוצהר בזה, כי אישור חשבון ביניים כולו או מקצתו, ו/או  .10.10
 רעונו כולו או מקצתו, לא יהווה ראיה לאישור מחיר שאינו נכלל בהסכם.יפ

בכפוף לאישורו על ידו ועל ידי הממונה על הקבלן מטעם חשבון כל שלם י ןהמזמי .10.11
השירות )בכפוף לכך שהקבלן הגיש  ניתן ויום מתום החודש ב 30בתוך המזמין, 

 .לעיל( 10.6החשבון במועד כאמור בסעיף 
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רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון ביניים כל  ןהמזמי .10.12
סכום הניתן לקיזוז ו/או לניכוי מהמגיע מהקבלן למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי 

 .או כל פי כל דיןו/ הסכם אחר שנחתם ו/או שיחתם עם הקבלן

היה רשאי להורות לקבלן להוציא חשבון או חלקים ממנו לאדם או י ןהמזמי .10.13
ותשלום החשבונות ע"י אדם זה או התאגיד יחשב כתשלום על פי אחר,  תאגידל

 חוזה זה.

המע"מ על כל חשבון ביניים ישולם במועד החוקי הראשון לתשלום המע"מ שלאחר  .10.14
 מועד אותו תשלום.

ח להנחת דעתו של המזמין, כי הקבלן לא שילם למי מעובדיו שיבצעו במקרה בו יוכ .10.15
את השירותים על פי הסכם זה, תשלום כלשהו מתוך התשלומים העומדים לזכותם 

ימים  7ובמידה והקבלן לא תיקן את הנדרש תוך  בגין ובקשר עם ביצוע השירותים
מבלי לגרוע  –, אזי יהא המזמין רשאי מיום משלוח ההתראה על כך ע"י המזמין

מכל סעד ו/או זכות העומדים לזכותו על פי ההסכם ו/או על פי דין, ומבלי לגרוע 
לנכות את הסכומים  –מהיות הדבר הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן 

העומדים לזכות העובדים כאמור מתוך התשלומים המגיעים לקבלן מהמזמין, ו/או 
ם את הסכומים ישירות לעובדי לחלט את הערבות הבנקאית לצורך כך, ולשל

הקבלן. סכומים ששולמו ישירות לעובדים על פי סעיף זה, ייחשבו כאילו שולמו 
 לקבלן עצמו. 

 :חשבון סופי .10.16

ולגבי כל לגבי ביצוע העבודות על פי הסכם זה,  חשבון סופי .10.16.1
ן ע"י דרישות ותביעות הקבלן הכרוכות בביצועו, יוגש למזמי

. לא הגיש ההסכםיום מיום גמר  60לא יאוחר מחלוף  הקבלן
הקבלן חשבון סופי כאמור, יחשב החשבון האחרון שהגיש 

 הקבלן כחשבון סופי. 

יבדוק ויתקן את החשבון הסופי מטעם המזמין המפקח  .10.16.2
 כפי שהוגש, או בתיקונים שימצא לנכון. ןויעבירו למזמי

יום מתאריך הגשת החשבון  30 בתוך שלם לקבלןת נההמזמי .10.16.3
הסופי, כפי שאושר, את יתרת הסכום שאושר וטרם נפרע, 
ואשר אינו כפוף לניכויים ו/או לזכות עיכוב ו/או קיזוז על 

 .ןידי המזמי

הקבלן להגיש ביחד עם מסמכי החשבון הסופי מכתב  על .10.16.4
הקבלן בנוסח הבא: "הנני מצהיר שכל ע"י  מלווה החתום 

כלולות בחומר הרצ"ב ולא יהיו  יהתביעות לחשבון הסופ
   לקבלן כל תביעות נוספות לאלה המוגשות בזאת".

כנגד תשלום החשבון הסופי ימסור הקבלן מסמך בנוסח  .10.16.5
"בהתאם לתאריך הגשת החשבון הסופי כפי שנקבע : הבא

הגשנו לכם חשבון סופי בגין מלוא העבודות אשר הסכם, ב
עם .  פ' ס' מלפי מכרז בוצעו על ידינו במסגרת הסכם 

תשלום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידכם, הננו מאשרים 
ומתחייבים, כי אין ולא תהיה לנו, כלפיכם ו/או כלפי מי 
מטעמכם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה 

השירותים שסופקו אחרת כלשהי, בקשר עם ההסכם ו/או 
ה ו/או באם עומדת ו/או תעמוד לנו טענה ו/או דריש .מכוחו

תביעה ו/או השגה כאמור, הרי שאנו מוותרים עליה באופן 
 בלתי חוזר."

  אחריות הקבלן ושיפוי בנזיקין .11

העבודות יבוצעו על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו. הקבלן יתקן על חשבונו,  .11.1
ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם לכל גורם שהוא, בגין ובקשר עם ביצוע 

 או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.העבודות, בשל מעשה ו/
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 או/ו רכוש או/ו גוף נזק לכל המכללה כלפי מלאה באחריות אחראי יהיה הקבלן .11.2
' ג צד או/ו לעובדיה או/ו המטעמ למי או/ו לה להיגרם העלולים הפסד או/ו אובדן

 שפועל מי כל או/ו עובדיו או/ו הקבלן של מחדל או/ו למעשה ובקשר עקב כלשהו
 .הןאלי בקשר או העבודות ביצוע כדי תוך, מטעמו

 מכל לציוד קלקול או/ו נזק או/ו אובדן לכל מלאה באחריות אחראי יהיה הקבלן .11.3
המכללה  את פוטר והוא, העבודות ביצוע עם בקשר בשימושו הנמצא אוריות סוג

 נזק או/ו אובדן לכל אחריות מכל הבשירות הנמצא אדם כל או/ו עובדיה אוו/
  ., אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון כאמור לרכוש

 או/ו לגוף, סוג מכל נזק או/ו אובדן לכל מלאה באחריות אחראי יהיה הקבלן .11.4
)אם וככל ותתיר המכללה העסקת קבלני  משנה לקבלני, לעובדיו שיגרמו לרכוש

 מטעמו או/ו בשמו שפועל מי ולכל הקבלן של לשלוחיו, ועובדיהם הקבלן שלמשנה( 
 לו אחראי שהקבלן ציוד לכל או/ו העבודות ביצוע עם בקשר או/ו עקב או/ו כדי תוך

 את או/ו לפצותם מתחייב והוא, העבודות ביצוע עם בקשר אותו המשמש או/ו
 .יורשיהם את או/ו בהם התלויים

 לנזק או/ו לאובדן אחריות מכל המטעמ הפועלים תהמכללה וא את פוטר הקבלן .11.5
  תוך המטעמ הפועל כל או/והמכללה  את לפצות או/ו לשפות מתחייב והוא כאמור

 .ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות לרבות תביעה או/ו דרישה כל בגין ימים 7

 או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי הקבלן אשר התשלומים מן לקזז תרשאי המכללה .11.6
 מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי עלהימנה  נתבעים אשר סכומים אחרת סיבה מכל

 לה שנגרמו נזקים בגין או/ו, לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם מחדל או
 .לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם מחדל או מעשה מחמת

 – ביטוח .12

 קבלןעל פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב ה קבלןמבלי לגרוע מאחריותו של ה .12.1
לערוך ולקיים, על חשבונו, במשך כל תקופת השירות, באמצעות חברת ביטוח 
מורשית כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, 

על כל תנאיו  ב' כנספחהמצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן 
הביטוח  ולעניין "(קבלן"ביטוחי ה-להלן: "אישור עריכת הביטוח" ו -)בהתאמה

לאישור עריכת הביטוח )ביטוח אחריות מקצועית(, מתחייב הקבלן  3האמור בסעיף 
 כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות.להמשיך ולקיים את הביטוח כאמור 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  קבלןהיה ולדעת ה .12.2
הביטוח המשלים ו/או הביטוח לערוך ולקיים את  קבלן, מתחייב הקבלןלביטוחי ה

הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על 
אולם ויתור כאמור לא יחול  וו/או הבאים מטעמ מזמיןזכות התחלוף כלפי ה

ובכל ביטוח חבות נוסף, יורחב שם המבוטח  לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון
וסף במידה וייתבע בשל מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או לכלול את המזמין כמבוטח נ

  הבאים מטעמו, כפוף לסעיף אחריות צולבת.

יום מיום החתימה  14להמציא, תוך  קבלןמתחייב ה מזמיןללא כל דרישה מצד ה .12.3
)המוקדם מביניהם(, את אישור  יםעל הסכם זה או טרם מועד תחילת מתן השירות

. מוסכם כי לשביעות רצונו של המזמין בטחוידי מ-עריכת הביטוח כשהוא חתום על
אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו בכדי להוות 

פי הסכם -על קבלןאישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריותו של ה
 .וו/או על מי מטעמ מזמיןפי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על ה-זה ו/או על

להפקיד בידי  קבלן, מתחייב הקבלןיום לפני תום תוקף ביטוחי ה 14 -יאוחר מלא  .12.4
את אישור עריכת הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת.  מזמיןה
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי  קבלןה

 לעיל. 12.1 ור בסעיף תקופת ביטוח וכל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמ

עומד להיות  קבלן, כי מי מביטוחי המזמיןיודיע ל קבלןבכל פעם שמבטחו של ה .12.5
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח  קבלןמתחייב ה
 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.  30חדש, 
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מן האמור באישור למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים  .12.6
 קבלן. הקבלןהמוטלת על ה מינימאליתעריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה 

ו/או  מזמיןמצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ה
 , בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. ומי מטעמ

חריות , מאוואת הבאים מטעמ מזמיןמצהיר בזאת כי הוא פוטר את ה קבלןה .12.7
לאבדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש ו/או ציוד מכל מין וסוג שהוא, אשר הובא 

ו/או לסביבתם ו/או המשמש  מזמיןו/או על ידי מי מטעמו לחצרי ה קבלןעל ידי ה
, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן אדם יםלצורך מתן השירות קבלןאת ה

 שגרם לנזק בזדון.

את התשלומים הנדרשים  קבלןביר כחוק משכר עובדי המתחייב לנכות ולהע קבלןה .12.8
פי חוק למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל -על

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  קבלןמקום בהסכם, מתחייב ה
לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי 

הנ''ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים  החוקים
)במפורש לרבות אלה שיועסקו על ידו באופן מקרי או  קבלןהמועסקים על ידי ה

זכאים לכל  יםזמני(, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת עבודתם במתן השירות
 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

 הוצאות ועלויות .13

שא, באחריותו ועל חשבונו, בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בביצוע יהקבלן י .13.1
 העבודות, בלי יוצא מן הכלל. 

שא הקבלן יבכלל זאת, מבלי למצות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, י .13.2
 באחריותו ועל חשבונו בהוצאות הבאות:

 עלויות העסקת עובדיו.  .13.2.1

ה עלויות נסיעת עובדיו למכללה ובחזרה עבור כל השגח .13.2.2
 בנפרד )במידה ואינן רצופות(.

 עלויות ציוד וחומרים בהם ישתמש.  .13.2.3

 כל תקורה ועלות תפעולית בגין ובקשר עם ביצוע העבודות.  .13.2.4

 כל אגרה ו/או מס ו/או היטל בגין ובקשר עם ביצוע העבודות.  .13.2.5

 הכשרת עובדים על פי תנאי המכרז .13.2.6

 מתנות חג לעובדים לפחות פעם בשנה. .13.2.7

 ערבות ביצוע .14

יפקיד הסכם זה ויתר מסמכי המכרז, התחייבויות הקבלן על פי להבטחת כל  .14.1
, המכללהערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, לטובת  המכללהבידי  הקבלן

משך ל"(. הערבות תהא תקפה הערבות" או ""ערבות ביצוע)להלן:   100,000₪ע"ס 
ממועד ההודעה על זכיית הקבלן במכרז לפחות, והקבלן מתחייב  חודשים 14

להאריכה מעת לעת באופן בו תהיה בתוקף עד לאחר ובכפוף לאישור המכללה 
נוסח הערבות יהא על פי בדבר סיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה. 

, או נוסח דומה השומר על עקרונות המכרז למסמכי מסמך ג'כהמצורף הנוסח 
 מראש.  המכללההערבות ובלבד שהנוסח אושר על ידי 

 המכללה לאחר ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז,  ערבות הביצוע תימסר לידי .14.2
. במקרה הסכםוכתנאי לכניסתו לתוקף של ה הסכםעל ה המכללהכתנאי לחתימת 

 הסכםבו לא יעמיד הקבלן ערבות זו במועד, או לא יקיים את תוקפה במהלך כל ה
והמכרז.  הסכםחודשים אחריו, יהווה הדבר הפרה יסודית של תנאי ה 4ובמשך 

בנוסף לכל סעד השמור לה על פי תנאי המכרז, המכללה רשאית, במקרה כזה תהיה 
או הדין, לחלט את ערבות המכרז אשר העמיד הקבלן בהיותו מציע  הסכםה

  במכרז, או את ערבות הביצוע, לפי העניין.
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להוציא מספר ערבויות במקום ערבות  קבלןל עת להורות לבכ תרשאי כללההמ .14.3
או  כללהיחידה או לפצל ערבות קיימת למספר ערבויות. הערבויות יוצאו לטובת המ

העלויות הנובעות מהוצאת ערבויות נוספות  .כללהורה המתלטובת אחרים כפי ש
 או פיצול הערבות יחולו על הקבלן.

רעונם יבעיכוב פ כללהה, תזכה את המאי המצאת ערבות כאמור ו/או אי הארכת .14.4
 של חשבונות ובשימוש בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה הערבות.

הנובעות מעצם הפרת ההסכם ו/או  כללהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המ .14.5
מסירת הערבות כאמור ו/או מאי הארכתה. אין בזכות העיכוב -הנובעות מאי

לעכב ו/או לקזז ו/או להפחית סכומים  כללהות המהנזכרת לעיל כדי לפגוע בזכוי
 אחרים על פי הוראותיו האחרות של ההסכם.

לחלט את הערבות כאמור בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן  תהא רשאית כללההמ .14.6
להשתמש בכספים  תהא רשאית כללההוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה. המ

 ההסכם.מהקבלן עקב הפרת  ההמחולטים לכיסוי כל המגיע ל

על מנת להסיר ספקות מוצהר בזאת כי כל הערבויות הבנקאיות, לרבות שינויין  .14.7
 והארכתן הנעשות עבור הקבלן לצורך הסכם זה, תעשינה על ידו ועל חשבונו.

 רשיונות: .15

הקבלן ישיג באחריותו ועל חשבונו את כל הרשיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים 
 הדרושים להפעלת עסקיו ולביצוע העבודות על פי הוראות מסמכי המכרז והסכם זה. 

 הפרות וסעדים .16

הקבלן בסעיפים  תמבלי לגרוע מן האמור בכלי דין, הפרת התחייבויו .16.1
למען הסר ספק מובהר כי  תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,6 

להוות הפרה יסודית. הפר הפרת סעיפים שאינם נזכרים לעיל עשויה אף היא 
ימים מיום  7הקבלן את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך 

שניתנה לקבלן הודעה על ההפרה, תהא המכללה זכאית לכל התרופות, להן היא 
זכאית לפי החוק, לרבות הזכות לבטל את ההסכם עם הקבלן ולמסור את המשך 

יראה לו ללא כל תשלום נוסף מצידה והקבלן השירותים לכל נותן שירותים אחר שי
 יהא מנוע מלהפריע , לעכב או להתערב בכל מסירה כזאת.

בכל אחד מהמקרים לעיל, מוסכם בין הצדדים כי  16.1 בלי לגרוע מהאמור בסעיף מ .16.2
שלהלן תהא רשאית המכללה להודיע על ביטול ההסכם ללא מתן הודעה מוקדמת 

 ולהתקשר עם נותן שירותים אחר:

וטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של ה .16.2.1
, כולם או חלקם, והעיקול או הקבלןלפועל לגבי נכסי הוצאה 

יום  30חלוטין תוך להפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 
 ממועד ביצועם. 

ונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים או מפרק מ .16.2.2
 ו קבוע. אזמני 

קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו  הקבלן .16.2.3
ו פירוק או שהקבלן הגיע הוצא נגדו צשבקשה לפירוק או 

לקם, או שפנה חלפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או 
ל עלנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר אתם 

 .1999 –לחוק החברות התשנ"ט  350פי סעיף 

ם יתברר כי הצהרה או דיווח כלשהם של הקבלן אינם א .16.2.4
 תימת החוזה אוחנכונים או כי לא גילה להמכללה לפני 

במהלכו עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת 
המכללה לחתום על החוזה או להמשיך את ההתקשרות 

 .עימו

הקבלן הורשע בעבירה לפי חוק העסקת עובדים זרים ו/או  .16.2.5
 .חוק שכר מינימום
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וכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן הסתלק מביצוע ה .16.2.6
 החוזה.

דיות הקבלן הפר את הוראות ההתחייבות לשמירת סו .16.2.7
 המצורפת למסמכי המכרז.

וכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן או אדם אחר ה .16.2.8
וחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי שמטעמו נתן או הציע 

ה או ביצועו, ו/או זבקשר עם הזכייה במכרז  בקשר לחוזה 
 תאם את הצעתו למכרז, במישרין או בעקיפין, עם אחרים. 

 לדרישות המכללה. הקבלן לא מבצע את העבודות בהתאם  .16.2.9

הקבלן מבצע את העבודות או חלקן ללא רשיונות ו/או  .16.2.10
 היתרים כנדרש ו/או בניגוד לכל חוק או דין.

קיבל הקבלן שני מכתבי התראה על אי עמידה בתנאי החוזה  .16.2.11
ו/או הפרות דיני העבודה בקשר עם עובדיו ולא תיקן 

  ההפרות תוך הזמן הנדרש לעשות כן.
 

ים המוקנים למכללה על פי כל דין ועל פי הסכם זה ועל פי מוסכם כי בנוסף לסעד .16.3
מסמכי המכרז, במקרה של ליקוי במתן השירותים, הקבלן ישלם למכללה פיצוי 

במידה ונתגלעו מספר הפרות  להסכם. ג'בנספח מוסכם וקבוע מראש כמפורט 
כאמור לעיל, יישא הקבלן בסך המצטבר של הפיצויים המוסכמים בגין כל הפרה. 

סכם כי, המכללה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה מו
על פי האמור בנספח ה' להסכם מהתמורה המגיעה לקבלן בגין מתן השירותים 

 בהסכם זה.

מקרה של הפרה יסודית כאמור תהיה זכאית למען הסר ספק יובהר, כי בכל  .16.4
בהסכם, לחלט את ערבות , מבלי לפגוע בכל סעד אחר השמור לה בדין או המכללה

 .לרבות חילוט סכום הפיצויים המוסכמים מהערבות הקבלן
 

 כללי  .17

הקבלן לא רשאי יהיה להסב זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי  .17.1
כלשהו, לרבות חברות הקשורות בו, מבלי שניתנה לכך הסכמתה המפורשת של 

 המכללה בכתב ומראש.

המכללה רשאית תהיה להסב זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לצד שלישי  .17.2
כלשהו לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע ו/או לגרוע 

 מזכויותיו של הקבלן על פי ההסכם. 

 כתובות הצדדים לשם קבלת הודעות בהתאם להסכם זה הינן כדלקמן: .17.3

 חולון 52גולומב רח'  –המכללה 

 הקבלן:__________________________________

כל הודעה שתשלח בדואר רגיל לפי אחת מהכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה 
( ימים מתאריך מסירתה 4לידיעתו ולרשותו של הצד הממוען תוך ארבעה )

בעת מסירתה,  –למשלוח בבית דואר בישראל; אם נמסרה ביד או בדואר רשום 
ביום העסקים הראשון  –ימיליה או בדוא"ל עם אישור מסירה ואם נשלחה בפקס

 לאחר אישור שיגורה. 

הקבלן אינו רשאי להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי  .17.4
 כלשהו, אלא לאחר ובכפוף לקבלת הסכמת המכללה בכתב ומראש. 

כמופנית  כל הוראה בלשון החוזה הנוקטת באחד המינים )זכר או נקבה( תפורש .17.5
 לשני המינים. 

 
 -ולראיה באו הצדדים על החתום:
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__________________     __________________ 
  הקבלן        המכללה
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 נספח ב ' להסכם – אישור עריכת ביטוח )ימולא ויוחזר אחרי זכייה(
 

 תאריך: _________         
 לכבוד

 "(זמיןמכון טכנולוגי חולון )להלן המ
 גולומב ____רחוב 
 חולון

 

 ג.א.נ.,

 

 "(הקבלן)להלן: " הנדון: אישור על קיום ביטוחים ע"ש _________________

 

 _______________-בקשר ל _______לתקופה מיום ________ עד יום 
 
 

 אנו הח"מ, __________________________ מאשרים בזאת כדלקמן:

 

 בהתאם לסעיפי הביטוח בהסכם וכמפורט להלן:אנו ערכנו לבקשת המבוטח פוליסות ביטוח 
 

 
 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי מס'.......................... .א

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם  ו/או 

נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה, גוף משפטי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקרה של אובדן ו/או 

מכל מין וסוג שהוא, בין נזק ישיר ובין עקיף אשר נגרמו ל"מזמין" כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

$ )מיליון דולר ארה"ב( למקרה  1,000,000"הקבלן" ו/או מי מטעמו, בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

 ולתקופת ביטוח שנתית.

בר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בד

פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, 

 חבות כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב  המזמין"הפוליסה תורחב כדי לכסות את "

בדבר רכוש עליו עובדים יבוטל הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, וחריג 

 לצורך פוליסה זו.

כמו כן, מוצהר כי הפוליסה כוללת הרחבה כי כל אדם שאינו נחשב לעובד של המבוטח ייחשב כצד 

 שלישי על פי פוליסה זו.

 המזמין" וכלהפוליסה כוללת סעיף לפיו מבוטלת זכות התחלוף כלפי המבוטחים הנוספים לרבות "

 זק שנגרם על ידם בזדון.הפועלים מטעמו למעט נ
 

 ................................:פוליסה לביטוח חבות מעבידים מס' .ב
בגבולות אחריות שלא יפחתו  ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות "הקבלן" כלפי כל המועסקים על ידו,

 $ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. 5,000,000-מ

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה 

 ער.ועובדיהם )היה והמבוטח ייחשב כמעבידם(, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נו

 הביטוח מורחב לשפות את "המזמין" ועובדיו, היה וייחשבו כמעבידים של מי מעובדי "הקבלן".
 
 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מס'                              : .ג

$ )מיליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת ביטוח  1,000,000אחריות שלא יפחתו מסך בגבולות 

דין כלפי צד שלישי, עקב מעשה או מחדל אשר אירעו כתוצאה ממעשה שנתית בגין חבות על פי 

או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית,  רשלנות של "הקבלן" ו/או עובדיו, לרבות מחדל, טעות

 שנעשו בתום לב וגרמו נזק גוף או רכוש.
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. 6פוליסה זו כוללת תקופת גילוי של 
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- 2 - 

 

 ליסה אינה כוללת כל הגבלה בדבר, אי יושר עובדים, הוצאת דיבה, הפרת סודיות ואובדן מסמכים.הפו
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתן בטרם נחתם ההסכם 

 אך לא לפני התאריך ________ )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי(,

ן" כמבוטח נוסף למעשי ו/או מחדלי "הקבלן" ו/או עובדיו ו/או מי הביטוח הורחב לכלול את "המזמי

מטעמו, כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

המבוטח, יחד עם זאת, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של "המזמין" כלפי 

 ""הקבלן
 
 
 פים להוראות הבאות:הביטוחים הנ"ל כפו .ד

שם המבוטח הורחב לכסות את "המזמין" כמבוטח נוסף בפוליסות נשוא הסכם זה, כפוף  .1

לסעיף אחריות צולבת, כאשר "המזמין" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינה לרבות 

 חברות או חברות בנות ו/או חברות שלובות.

 

 2013יפחתו מהתנאים הידועים כתנאי ביט למעט ביטוח אחריות מקצועית, תנאי הכיסוי לא  .2

 או התנאים המקבילים להם.

 

המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי "המזמין" וכל הבאים מטעמו, ובלבד שהאמור בדבר  .3

 הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 

י "המזמין", והמבטח מוותר על כל ביטוחי "הקבלן" הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על יד .4

טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי "המזמין".. כמו כן המבטח מתחייב כי הפוליסות של 

"הקבלן" לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך ע"י המבטח 

 יום מראש. 60בדואר רשום לידי "המזמין", לפחות 

 

לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות "הקבלן" אחראי כלפי המבטח  .5

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. ההשתתפויות העצמיות במקרה של נזק, 

 תשולמנה על ידי "הקבלן" בלבד.

 

 

 

 

 

 

 ולראייה באנו על החתום:
 
 

 

 

 

 

 

 תפקיד החותם        )שם החותם(  חתימת המבטח  חותמת המבטח
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 פיצויים מוסכמים– להסכם נספח ג'

 
סכום הפיצוי  יתיאור הליקו

 המוסכם
עבור כל שעת היעדרות /איחור של משגיח 
)והחלק היחסי מסכום זה עבור חלק יחסי 

 של שעה(

 למקרה ₪ 500

עבור אספקת משגיח שלא עבר הכשרה 
 כמפורט

 למקרה ₪ 300

 ש"ל למקרה 500 משגיח שהפר טוהר בחינות
השירותים השוטפים לשביעות רצון אי ביצוע 

 המכון
 למקרה ₪ 300

העסקת עובדים בשעות נוספות /מעבר 
לשעות מוגדרות ע"י נציג המכון ללא אישור 

 בכתב ומראש ע"י נציג המכון

 למקרה ₪ 100

 
מוסכם על הצדדים כי הפיצויים המוסכמים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן 

במועד בו נחתם החוזה והמדד הקובע הוא המדד כשמדד הבסיסי הוא המדד הידוע 
 הידוע במועד תשלומם בפועל.
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 מסמך ה' 
 
 
 
 

הוראות כתב 
 מיוחדות/מפרט
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 רקע על המכון 

HIT למוסד אקדמי עצמאי להשכלה גבוהה,  1999 -והפך ב 1969 -מכון טכנולוגי חולון נוסד ב

 .)להשכלה גבוהה )מל"גהמוסמך על ידי המועצה 

המכון מתמקד בהוראת מדעים, הנדסה וטכנולוגיה, ניהול טכנולוגיה ועיצוב, ועוסק במחקר עיוני 

מהיבטיה המדעיים  –תחומית של הטכנולוגיה המתקדמת -ויישומי, מתוך ראייה רחבה ורב

 .המקצועיים, הכלכליים והתרבותיים

עצבים בעלי יכולות גבוהות, המשתלבים בתום המכון מכשיר אנשי מדע, מהנדסים, מנהלים ומ 

 .לימודיהם בעמדות מפתח בתעשיות הידע, ומצעידים קדימה את התעשייה ואת הכלכלה

סטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני, בתוכניות  3,600-מכון טכנולוגי חולון לומדים כ HIT-ב

 :הלימודים הבאות

 

 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה: תואר ראשון.B.Sc (  ,מסלולי התמחותבהנדסת תקשורת

אלקטרוניקה, בקרה, -אלקטרוניקה, ביו-אופטיקה, מיקרו-אלקטרוניקה, אלקטרו

 אנרגיה ומערכות הספק

 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה: תואר שני.M.Sc ( ללא תיזה) 

 ניהול טכנולוגיה: תואר ראשון.B.Sc  

 ניהול טכנולוגיה: תואר שני.M.Sc ( ללא תיזה) 

 מתמטיקה שימושית: תואר ראשון.B.Sc  

 מדעי המחשב: תואר ראשון.B.Sc  

 עיצוב תעשייתי: תואר ראשוןB.Design  

 עיצוב פנים: תואר ראשוןB.Design  

 עיצוב תקשורת חזותית: תואר ראשוןnB.Desig  

 עיצוב משולב: תואר שניM.Design ( ללא תיזה) 

 טכנולוגיות למידה: תואר ראשון.B.A  

 טכנולוגיות למידה: תואר שני.M.A ( ללא תיזה) 

 

 

 

http://www.hit.ac.il/engineering/B.Sc
http://www.hit.ac.il/engineering/B.Sc
http://www.hit.ac.il/engineering/B.Sc
http://www.hit.ac.il/engineering/B.Sc
http://www.hit.ac.il/engineering/M.Sc
http://www.hit.ac.il/mot/B.Sc
http://www.hit.ac.il/mot/M.Sc
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 תיאור מערך ההשגחה

בחינות בסוף סמסטר א', בסוף סמסטר ב' ובסוף במהלך שנת הלימודים  מקיים המכון .1

נות במהלך השנה במכינה האקדמית. מכון טכנולוגי חולון ובחי בקמפוס  סמסטר קיץ

ובחינות אחה"צ  9:00ו' בחינות הבוקר מתחילות בשעה -הבחינות מתקיימות בימים א'

. אורך בחינה 9:00-13:00בין השעות  . בימי שישי הבחינות מתקיימות16:00מתחילות בשעה 

שעות(  4-משעות. במקרים של משכי זמן ארוכים יותר )בחינות שיארכו יותר  4ממוצעת הינו 

 יצוין בהזמנה לגביהם גם מספר המשגיחים הדרוש לשעות העודפות. 

 52גולומב , ברח' המכוןהבחינות נערכות בחדרי ההרצאות והמעבדות במבנים שבקמפוס  .2

 חולון.

 במכון ועל פי הוראות המזכירות האקדמית. ההשגחה מתבצעת על פי נוהל בחינות .3

משגיחות )להלן :"משגיחות המכון"(. המכון  45-כלצורך מערך ההשגחה מועסקות במכון  .4

ימשיך להעסיק את משגיחות המכון גם לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז. משגיחות 

 המכון כפופות למנהלת מדור בחינות וישולבו בעבודת ההשגחה יחד עם עובדי הזוכה במכרז.

 כון לבין הקבלן.למען הסר ספק מוסכם כי לא יחולו יחסי עובד מעביד בין משגיחות המ

מעמיד משרד הכולל ציוד מחשוב, ציוד משרדי, מדפסות,  המכוןלצורך מערך ההשגחה  .5

 כספת, מכונות צילום וארכיון לשמירת המבחנים.

. הקבלן מתחייב להעסיק המכוןבחינות מטעם  מנהלת מדורמערך ההשגחה ינוהל על ידי  .6

בשעות גמישות  משרה מלאהל בהיקף  שרכז השגחת בחינות ייעודי לעבודה זו, מטעמו 

כשישה ימים בשבוע לאורך כל השנה והכולל עבודה בשעות אחר הצהריים והערב בהיקף 

הרכז יידרש לעבוד בשעות בהן מתקיימות בחינות במכללה אשר תיקבענה עם הקבלן  משתנה.

 בתיאום מראש. יפעת

למנהלת ת יהיה כפוף . רכז השגחת הבחינומזכיר אקדמי במכון זהותו של הרכז תאושר ע"י   .7

 .  הויקבל הנחיות עבודה ממנ ה אודות ביצוע העבודה, ידווח למדור בחינות

שעות רכז השגחה  2112-שעות השגחה לשנה קלנדרית וכ 8,624 -אומדן היקף שנתי צפוי של כ .8

לשנה קלנדרית. יובהר כי מדובר בהערכה בלבד שאין בה כדי לחייב את המזמין. יובהר כי אין 

שעות זו כדי לקבוע מראש כמה שעות השגחה יוזמנו בפועל וכי המכון רשאי להזמין  בהערכת

 שעות השגחה לפי צרכיו אף פחות או יותר מההערכה זו.

 משגיחים

עובדיו שיועסקו על ידו כמשגיחי בחינות על פי הוראות המכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב כי  .9

 מליים הבאים:יבתנאים המינ דויעמ

 שנות לימוד, לכל הפחות. 12בעל השכלה של  .9.1

 .70שנה ומתחת לגיל  35 -בגיל של למעלה מ .9.2

 המשגיח אינו סטודנט. .9.3
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 ברמה טובה מאוד.דובר עברית  .9.4

 נעים הליכות. .9.5

 אסרטיבי. .9.6

  .ככל שניתן לבדוק זאת על פי כל דין ללא עבר פלילי .9.7

 עבר תקופת הכשרה לפי האמור בכתב הוראות מיוחדות זה. .9.8

 

 השגחה רכז

היקף בהשגחה אשר יועסק על ידי הקבלן  רכז המכוןהקבלן מצהיר ומתחייב כי יעמיד לטובת  .10

במכון, שישה ימים בשבוע משרה מלאה, בשעות גמישות ומגוונות בהן מתקיימות בחינות 

המכון יעמיד לרשותו של רכז  וימצא בקמפוס המכון )שעות מדויקות יתואמו בנפרד(. 

 דפסת, מכונת צילום, ציוד משרדי וארכיון לשמירת הבחינותמשרד הכולל מחשב, מההשגחה 

)יובהר כי המשרד עשוי להיות משותף לרכז ההשגחה ולגורמים נוספים, לפי שיקול דעתו של 

  . המכון וצרכיו(

  יקבל הוראות מקצועיות ואקדמיות ממנהלת מדור בחינות בחינות במכללה ההשגחה רכז .11

 ד בקריטריונים המינימאליים הבאים:ההשגחה יעמו רכזהקבלן מתחייב כי  .12

 בעל תואר ראשון. .12.1

 אינו סטודנט. .12.2

 בעל יכולת ניהול והדרכה של צוות עובדים גדול. .12.3

 שנות ניסיון בתפקיד דומה 3לפחות  .12.4

 בעל יכולת לעבודה בתנאי לחץ. .12.5

 אחראי, אמין, בעל יוזמה ויכולות לפתור בעיות בזמן אמת. .12.6

 .טובה מאודדובר עברית  .12.7

 בע"פ ובכתב.בעל יכולת הבעה  .12.8

 נעים הליכות. .12.9

 אסרטיבי. .12.10

 ללא עבר פלילי. 10.11

 משגיחים יכלול בין היתר את המטלות הבאות: רכזתפקידו של   .13

 בכל הקשור במערך הבחינות. המכוןתיאום בין מוסדות  .13.1
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 לבין הקבלן. המכוןתיאום בין  .13.2

 .המכוןקבלת דו"ח דרישה להיקף משגיחים ומועדים מאת  .13.3

 .וולצרכי המכוןארגון וסידור מערך ההשגחה בהתאם לדרישות  .13.4

 קבלת המשגיחים לבחינה. .13.5

 פיזור המשגיחים לכיתות. .13.6

 במידת הצורך. "stand by"הפעלת  .13.7

 .למכון ולקבלןלשמש כאיש קשר בין המשגיחים  .13.8

לפתור כל בעיה ו/או צורך שעלולים להתעורר במועד עריכת הבחינות או בסמוך  .13.9

 .לפניהן או לאחריהן

בקשר עם  מנהלת מדור בחינות במכון במסגרת הוראותיו שלכל מטרה נוספת  .13.10

 הבחינות.

מנהלת מדור בחינות ההשגחה אלא בהסכמת  רכזהקבלן מתחייב שלא לשנות את זהותו של  .14

 .במכון

ההשגחה בכל מקרה בו  רכזעל אף האמור לעיל מתחייב הקבלן לדאוג להעמיד מחליף תחת  .15

 שעות. 24-ו מכל סיבה שהיא לתקופה של למעלה מההשגחה נעדר מתפקיד רכז

הבלעדי, ו , לפי שיקול דעתהמכוןבכל מקרה בו  הרכזהקבלן מתחייב להחליף את זהותו של  .16

חייב לנמק  יהיהלא  המכוןביע חוסר שביעות רצון מאופן עבודתו של האחראי. מוסכם כי י

 בעניין זה. ואת דרישת

אחד לפחות על כל עשרה משגיחים, באופן שיהיה על נותן השירותים למנות משגיח כונן  .17

תואם במדויק את הזמנת העבודה, אשר יבטיח מתן מלוא השירות לכל מועד בחינה במטרה 

למנוע אפשרות של חוסר משגיחים ולאפשר את מילוי מקומם של החסרים. נותן השירותים 

 מתחייב לדאוג להסעתם במקרה של צורך דחוף ועל חשבונו.

לם עלות הוצאות שעות אחזקת הכוננים בפועל כאמור. העלות הנ"ל תחול המכון לא יש .18

 במלואה על נותן השירותים.

במידה ומומש הצורך בנוכחות של כונן /כוננים במהלך הכוננות , ישלם המכון על השעות בהם  .19

 הכונן עבד.

 

 הוראות כלליות –עובדי הקבלן 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי קיבל ו/או יקבל מכל אחד מהעובדים אשר עתידים לשמש  .20

הצהרה בדבר היקף השכלתם ועל כי אין להם עבר פלילי  במכוןהשגחה  רכזכמשגיחים ו/או 

וכי הם מתחייבים לדווח לקבלן מיד לאחר כל רישום ככל שניתן לבדוק זאת על פי כל דין, 
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 פלילי שייעשה בעניינם.

 לרכזן מתחייב הקבלן להחתים את עובדיו על התחייבות על פיה הם מתחייבים לדווח כמו כ .21

ההשגחה באופן מיידי על כל מקרה בו מי מהנבחנים בכיתת הבחינה מוכר להם באופן אישי 

 מנע מהשגחה על אותה כיתה.יומתחייבים לה

ה בעלת חשיבות רואה את הנושא של טוהר הבחינות כמטר המכוןהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  .22

עליונה ולפיכך מצהיר כי הוא יטמיע בקרב עובדיו נוהלי עבודה שמטרתם להבטיח את שמירת 

 טוהר הבחינה.

, יעבור תקופת הכשרה של לא במכוןהקבלן מתחייב כי כל משגיח, בטרם ישלח לצרכי השגחה  .23

 3. כמו כן מתחייב הקבלן לבצע שנתיות אשר ישולמו למשגיחים ע"י מהקבלן שעות 8-פחות מ

במסגרתן תבחן יכולתו להיות  ,, על חשבונותצפיות על עבודתו של כל משגיח, לכל הפחות

. ההכשרה והתצפיות יערכו באמצעות מערך ההדרכה של וונהלי המכוןמשגיח בהתאם לצרכי 

 הקבלן ועל חשבונו.

מסגרתן יתודרכו המשגיחים ב , על חשבונו,הקבלן מתחייב לקיים סדנאות הדרכה למשגיחים .24

וילמדו את נהלי וסדרי העבודה בבחינות, וכן סדנאות בנושא אסרטיביות והתמודדות עם 

שעות לכל הפחות,  4סדנה אחת של  –מצבי לחץ בעבודה ומול סטודנטים. תדירות הסדנאות 

 .אשר ישולמו למשגיחים ע"י הקבלן לפני כל סמסטר לימודים

קבלן מתחייב לשבץ במסגרת השירות אך ורק משגיחים אשר למען הסר ספק, מובהר כי ה .25

עברו הדרכה כאמור בכתב הוראות מיוחדות זה וכי הצבת משגיח אשר לא עבר הדרכה 

 28תיחשב להפרה של ההסכם ולאי התייצבות של אותו משגיח שתחויב בקנס כאמור בסעיף 

 לכתב הוראות מיוחדות זה.

להנחיותיו של  ים במהלך שעות עבודתם במכוןנתונמוסכם ומוצהר כי המשגיחים יהיו  .26

המרצה הבוחן . הוראותיו של המרצה יגברו על כל הוראה אחרת שניתנה למשגיח ו/או על 

 הנהלים שהועברו לעיונו. 

הקבלן מתחייב שלא לעשות, הוא או מי מטעמו, כל שימוש בכל מידע ו/או מסמך שהגיעו  .27

 הסכם זה, אלא לצורך ביצוען.לרשותו במהלך ביצוע התחייבויותיו שעל פי 

כל מסמך ו/או תקליטור ו/או כיוצ"ב מידע  המכוןהקבלן מתחייב שלא להוציא מתחום  .28

 שהגיעו לידו כאמור.

 

 נהלי העבודה בין המכללה לקבלן

לקבלן, באמצעות המזכירות  המכוןציג יעם קיומו של צורך בגיוס משגיחים לקראת בחינות,  .29

 האקדמית, דו"ח הכולל את פרוט הדרישות הבאות: 

 צפי להיקף בחינות. .29.1

 צפי לכמות משגיחים נדרשת לכל בחינה. .29.2
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 דרישות ומאפיינים מיוחדים. .29.3

 צורך במסייעים שונים, כגון: מקריא בחינה וכו'. .29.4

 חינה הצפוי הראשון.ימי עבודה לפחות לפני מועד הב 10 , במידת הניתן,הדו"ח יועבר לקבלן .30

הקבלן מתחייב להיות ערוך, מוכן ובעל כח האדם הנדרש לצורך ביצוע מערך הבחינה הנדרש  .31

 כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן למלא את מחויבויותיו שעל פי הסכם זה, ומבלי שהדבר  .32

ת מערך להפרת ההסכם, מתחייב הקבלן, במידה ולא יוכל להעמיד א המכוןייחשב כהסכמת 

 5 למכוןההשגחה הדרוש לבחינה כלשהי או למספר בחינות, מכל סיבה שהיא, להודיע על כך 

 ימי עבודה מראש או מיד בסמוך לאחר שנודע לו על כך, לפי המוקדם.

ימי עבודה לפחות טרם מועד הבחינה  10לעיל  24לקבלן דו"ח כאמור בסעיף  המכוןהציג  .33

להעמיד את מערך ההשגחה הדרוש לבחינה כלשהי או הצפוי הראשון ולא עלה בידי הקבלן 

, ישלם קנס בשווי עלות יום עבודה של משגיח בגין כל המכוןלמספר בחינות, לפי דרישת 

 לשלם על פי הסכם זה. המכוןדרש ימשגיח שנדרש ולא הגיע. הקנס יקוזז מכל סכום שי

ו בתום תוספות הזמן ויסתיימו בתום הבחינה א שעה לפני הבחינה חצישעות ההשגחה יחלו  .34

 8הקבלן מתחייב שלא להעסיק משגיח בהיקף העולה על שתינתן ע"י המרצה ו/ או הסטודנט 

 שעות ביום.

מובהר בזאת כי מידע אשר המשגיחים ייחשפו אליו במסגרת מתן השירותים, ישמש למתן  .35

 השירותים למזמין ולא יותר בו שימוש אחר אלא באישור מפורש מראש ובכתב מהמזמין

 ומגורם שלישי אם יידרש.

 

 הוראות מיוחדות בנוגע לתשלום התמורה

בתמורה להעמדת מערך ההשגחה יהא הקבלן זכאי לתמורה חודשית שתחושב לפי מספר  .36

 המכוןשעות ההשגחה שבוצעו על ידי הקבלן בפועל ו/או כל שעת עבודה שנתבקשה על ידי 

 השגחה. לרכזכגון הופעה בפני ועדת משמעת ו/או עזרה 

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה תשולם בגין שעות השגחה בפועל בלבד.   .37

בגין משגיח שהוזמן לבחינה, התייצב במועד אך שוחרר ולא השגיח בפועל מטעמים הקשורים  .38

 השגחה. שעה וחציזכאי לתעריף  המשגיח, יהא במכון

מוסכם כי התמורה הנקובה לעיל מהווה תמורה מלאה למילוי התחייבויות הקבלן שעל פי  .39

העמדת משגיחים לבחינות, העמדת  –הסכם זה, ולרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 

תשלום השגחה, העברת סדנאות והכשרת משגיחים, עלויות נלוות כגון ביטוחים,  רכז

ה בנפרד, גם אם מתקיימות באותו היום אך לא ברצף למשגיחים בגין נסיעות לכל השגח

 תשלומים לעובדים, הוצאות שונות נוספות וכיוצ"ב. זמנים,
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 הקבלן יעניק למשגיחים שי לחג , לפחות פעם בשנה. .40

. מנהלת מדור בחינותדיווח על שעות ההשגחה שבוצעו בפועל, בחתימת  למכוןהקבלן יעביר  .41

 אישור בטרם תשלום. לצורך הנהל"חהדיווח יועבר לבדיקת 

 

 
 שעות בוחנות סמסטר א+ב+קיץ 

כולל מצ"ב טבלה המרכזת את שעות הבוחנות לפי חודשים לסמסטר א + סמסטר ב + סמסטר קיץ,  

  השגחה בבחינות של המכינה.

 וצפי שעות השגחה:להלן תאריכי הבחינות 

 
      צפי תקופת בחינות:

סמסטר  סמסטר ב סמסטר א  
 קיץ

   

-אוקטובר יולי-יוני פברואר-ינואר מועד א
 נובמבר

   

-נובמבר אוגוסט-יולי מרץ-פברואר מועד ב
 דצמבר

   

מועד 
 מיוחד

    ינואר ספטמבר יוני-מאי

       

צפי 
 שעות

ממוצע כמות 
סטודנטים 

 נבחנים ביום

יחס בוחנת 
למספר 
 נבחנים

מספר 
שעות 

עבודה 
 לבוחנת

מספר 
ימי 

בחינה 
 במועד

מספר 
מועדים 

 בשנה

שעות השגחה 
מקסימליות 

 שנתיות-למועד

 5376 3 24 4 15 280 מועד א 

 2688 3 24 4 15 140 מועד ב

מועד 
 מיוחד

70 15 4 10 3 560 

      8624 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


