
 
 מכון טכנולוגי חולון

 004/2015מכרז מס' 
 

1 

 

  
  למתן שירותי רו"ח עבור מכון טכנולוגי חולון 004/2015מכרז פומבי 

 כללי

רו"ח לקבלת שירותים  ממשרדמכון טכנולוגי חולון )להלן : "המכון"( מבקש בזאת לקבל הצעות  .1

בהתאם לנספח א' להסכם, בתחום ראיית חשבון , לרבות שירותי ביקורת חשבונאית ובדיקת 

מובהר כי, ההתקשרות עם נותן השירותים כפופה לאישור חבר הנאמנים של  דוחות כספיים.

 המכון.

  לוח זמנים למכרז

 

 

 מכון טכנולוגי חולון כרטיס ביקור HIT -רקע

HIT  לאיכות ולמצוינות בהוראה ובמחקר עדכני ומתקדם, וחותר להימצא בחזית ההתפתחות  שואף

והחדשנות הטכנולוגית. המכון שוקד על יצירת ידע ברמה אקדמית גבוהה, זיהוי תחומי ידע חדשים, 

 תחומיים מתהווים וטכנולוגיות הוראה חדשניות.-מקצועות בין

לי והמקצועי של הסטודנטים שלו ולהכינם לקריירה המכון שואף למצות את הפוטנציאל האינטלקטוא

מדעית מכשירה בוגרים -בעולם הטכנולוגי המשתנה בתדירות גבוהה. הענקת השכלה טכנולוגית

 לתפקידי מפתח במגזר הפרטי והציבורי, ולמנהיגות מקצועית וניהולית ברמה הגבוהה ביותר.

ורש מהם רמת לימודים גבוהה. בד בבד, המכון מציע לסטודנטים לימודים אקדמיים ברמה גבוהה וד

המכון מפעיל יחידה מיוחדת להכוון לימודי, נותן לסטודנטים טיפול פרטני ויחס אישי, ומעודד אותם 

להגיע להישגים, בעזרת מלגות ופרסי הצטיינות והוקרה, מלגות סיוע ושיעורי תגבור מרוכזים בתחום 

 המדעים וההנדסה.

התעשיות עתירות הידע והטכנולוגיה העילית בישראל לפיתוח תחומי  המכון פועל בשיתוף פעולה עם

לימוד חדשניים. המכון מדגיש את ההיבט היישומי של הלימודים האקדמיים, ועל כן שוקד על חיבורים 

ייחודיים בין התחומים השונים בהנדסה, טכנולוגיה, ניהול, עיצוב וחברה. המכון מפעיל יחידה מיוחדת 

 ומדי שנה מתקיימים מפגשי תעסוקה בהשתתפות חברות מובילות במשק.להכוון תעסוקתי 

 תאריך פעילות

 2.11.15 מועד פרסום המכרז

 9.11.15 לשאלות הבהרהמועד אחרון 

 22.11.15 מועדי תשלום עבור השתתפות במכרז

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת 

 15:00עד השעה  22.11.15 המכרזים
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המכון מחויב לקהילה ולחברה בישראל, ודוגל במתן הזדמנויות ובהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה. 

המכון מפעיל תכניות מיוחדות שמאפשרות לסטודנטים מהפריפריה ולעולים חדשים לרכוש השכלה 

כל סטודנט הזוכה במלגה בעת לימודיו במכון, תורם בחזרה לקהילה אקדמית טכנולוגית ברמה גבוהה. 

במסגרת פעילותו למעורבות חברתית למען הקהילה. בנוסף, המכון מציע מסלול לימודים גמיש ייחודי, 

 המיועד לסטודנטים עובדים.

 

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

בישראל, המשלב הוראה אקדמית דינמית לצד מחקר ופיתוח ישומיים בשיתוף פעולה הדוק ולמען 

 התעשייה וכלל מגזרי החברה בישראל. 

הגשמת החזון תאפשר לבוגרי המכון להשתלב בתעשייה, במשק ובחברה, ותמתג את העיר חולון כעיר 

 לאומי.-אקדמית בקנה מידה בין

 שון ושני במסגרת הפקולטות הבאות:המכון מעניק תואר רא

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

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

 .((M.Sc. / B.Scניהול טכנולוגיה  –הפקולטה לניהול טכנולוגיה  ג.

 .(B.Aהמחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה ) ד.

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

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

 (.M. Design)  בעיצוב משולב

 . www.hit.ac.ilהרחבה אודות המכון ניתן לקרוא באתר המכון  

 
 

 נהליים:מ תנאי סף
 
 על המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן: .2

 
רו"ח מהשנה הנוכחית בדבר עו"ד/אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, עליו לצרף אישור  .א

 היות החותמים בשם התאגיד על מסמכי ההצעה מחייבים את התאגיד בחתימתם.

, הכולל את 2015חברה משנת  נסח אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו: .ב

 . המציעשמות ופרטי מנהלי 
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לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת  לא מצוינים חובות אגרה שנתיתעל המציע לוודא, כי בנסח 

, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ההצעה

עלול להביא לפסילת יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, 

 ההצעה.

. להוכחת עמידה 1976 -המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .ג

 בתנאי זה יש לצרף להצעה:

לפי חוק עסקאות גופים  אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות (1

 . 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

, מאושר ע"י זרים וחוק שכר מינימום תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים (2

 .עו"ד

בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה בתנאי  תנאים סוציאלייםהמציע משלם לעובדיו  .ד

וכן התחייבות המציע  חתום ומאושר על ידי עורך דין זה על המציע לצרף להצעתו, תצהיר

 .'הכנספח לקיום חוקי עבודה בהתאם לנוסח המצ"ב 

 בוטל. .ה

. המכרז הפקת עבור ₪ 500של  בסך תשלום שובר בהצגת מותנית במכרז ההשתתפות .ו

את . התשלום יעשה במזומן או בשיק שזמן פרעונו מיידי לפקודת מכון טכנולוגי חולון

. 5026574, טל' לתיאום   201, חדר  5התשלום ניתן לבצע במדור שכ"ל  במכון , בניין 

 המכרז שם השובר גבי על לציין יש. ציעלמ יוחזר לא והתשלום להעברה ניתן אינו השובר

 .ומספרו

 לפסילת ההצעה. באחד או יותר מתנאי הסף עלולה להביאאי עמידה  .ז

 
 מקצועיים תנאי סף

 
 לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:עצמו ולא באמצעות קבלני משנה על המציע  .3

 המציע הינו משרד רו"ח פעיל, לא יתאפשר איחוד משרדים. .א

כרואה חשבון בתחום ביקורת דוחות לפחות  שנים 10ניסיון מקצועי של המציע הינו בעל  .ב

צונית על דוחות כספיים של עמותות יביקורת ח, כספיים שביצע בחמש שנים האחרונות 

בהתאם לכללים וההוראות של רשם העמותות מתוקצבות ע"י ות"ת ומוסדות להשכלה גבוהה 

  ./ות"תוהמועצה להשכלה גבוהה

רואי חשבון בעלי רישיון רו"ח בתוקף מטעם מועצת  5כעובדיו במשרה מלאה לפחות המציע מעסיק  .ג

 רואי החשבון בישראל, ובעלי ניסיון מקצועי בראיית חשבון של לפחות חמש שנים.

שותף במשרד להתחייב להעמיד צוות עבודה בעל הכישורים הבאים: ראש צוות על המציע  .ד

שנים לפחות בביצוע ביקורת חיצונית על דוחות  5ל )מרכז הביקורת( יהיה רו"ח בעל ניסיון ש

. מבקר בפועל )מבצע הביקורת בפועל( מתוקצבותכספיים של עמותות ומוסדות להשכלה גבוהה 

דוחות כספיים של עמותות שנים בביצוע ביקורת חיצונית על  3יהיה רו"ח בעל ניסיון מקצועי 

 מתוקצבות ע"י ות"ת. ומוסדות להשכלה גבוהה
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עבודות של ביקורת על הדוחות הכספיים או עריכת דוחות כספיים שביצע  5ל לפחות פירוט ש .ה

 ועמותות.המתוקצבות ע"י ות"ת המציע עבור מוסדות להשכלה גבוהה 

 :על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .ו

המבקרים העתקי רישיונות בראיית חשבון של עובדי המציע המועמדים לשמש כרואי חשבון  (א)

 וכן של השותף האחראי. במשרד

רואי החשבון )כולל ראש הצוות( אשר המציע מייעד לביצוע  2של קורות חיים להצעה יצורפו  (ב)

בתחומים הנדרשים  תאות המפרטות את ניסיונם ומומחיותםהשירותים הנדרשים, ואסמכ

נ"ל בנוגע להשכלה, הכשרה, ניסיון ועבודות קודמות שנעשו על ידי הלביצוע העבודה. יש לפרט 

 .מתוקצבות ע"י ות"ת עמותות ומוסדות להשכלה גבוההבתחום לרבות עבור 

עמותות רואה החשבון והשותף. עדיפות מתוך  משרדממליצים לפחות, עבור  שלושהשמות  (ג)

 .מתוקצבות ע"י ות"ת ומוסדות להשכלה גבוהה

שומר לעצמו את הזכות לקבל המלצות ממליצים שלא נכללו ברשימת הממליצים  מכוןה (ד)

 בהצעות. ש

 

    הצעת המחיר

התמורה הסופית בגין כל עבודות . 'ונספח כהצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב  .4

ללא מע"מ. הצעת המחיר תינתן באחוזי הנחה ₪  105,000המפורטות במכרז זה יעמוד ע"ס 

 מהתמורהלעיל. על המציע לציין בנספח ו' את הצעתו לאחוזי ההנחה  תהמרבי מהתמורה 

 ואת הצעתו הכספית הסופית. תהמרבי

 בוטל. .5

 בוטל. .6

 לא יבוצע תשלום בגין ביטול זמן עקב נסיעה. .7

 בוטל. .8

כמפורט העבודה כל מעבר לתמורה השנתית המבוקשת לביצוע  לא תשולם תמורה נוספת .9

 בנספח ו'.

יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להרחיב את היקף ההתקשרות וזאת  מכוןה .10

 בכפוף להוראות כל דין. 

יובהר כי מדובר באומדנים משוערים בלבד, וכי אין בכך משום התחייבות של המזמין  .11

להעסקת היועצים בהיקף הכספי המוערך, או בכלל; היקף השירותים נתון, בכל עת, לשיקול 

 ל המזמין.דעתו הבלעדי ש

לרבות  לתמורה המפורטת בנספח ו' המציע לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר  .12

 תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל והוצאות כיוצא באלה.

 לראיון התרשמות עם ועדת המכרזים. המציע ימלא בהצעתו את פרטי איש הקשר לזימון .13

 וביל את הצוות נותן השירות במסגרת מכרז זה.יובהר כי איש הקשר יהא זה אשר י

 נאי מתן השירותים על ידי הזוכהת
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השירותים יינתנו על ידי הזוכה והעובדים המועסקים על ידו ובהתאם לצורכי המזמין  .14

ע"פ ולשביעות רצונו. הזוכה או מי מטעמו לא יהיו רשאים להעביר או להסב את זכויותיהם 

 המזמין או מי מטעמו.של ד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב הצעה זו כולן או חלקן לצ

יאושרו על ידי המזמין או מי מטעמו ויהיו לביצוע העבודות במסגרת מכרז זה לוחות הזמנים  .15

 בתיאום עם הזוכה.

פי  הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על .16

 הסטנדרטים המקצועיים וכללי האתיקה המקצועית המקובלים.

שעות רואי חשבון על  2השירותים יבוצעו על ידי רואי חשבון ומתמחים ביחס מינימאלי של  .17

 שעות מתמחים.  1כל 

חייב לפרט את שמות כל חברי הצוות אותם הוא מייעד לביצוע העבודה והתמחותם המציע  .18

 המקצועית.

כל החלפה של מי מאנשי הצוות תתבצע אך ורק באישור מראש ובכתב מהממונה כפי שנקבע  .19

 ההתקשרות.בהסכם 

מובהר בזאת כי כל חומר ומידע שייאסף ע"י הזוכה במהלך עבודתו יועמד לרשות המזמין או  .20

 מי מטעמו ללא תנאי. 

כניסתו לתוקף של הסכם ההתקשרות עם המזמין הזוכה יחל להעניק את השירותים ביום  .21

 .מורשי החתימה מטעם המזמיןכשהוא חתום על ידי 

 ההתקשרותתקופת 
 

ההסכם, כניסתו לתוקף של לבין המבקר תהיה לשנה  ממועד  מכוןתקופת ההתקשרות בין ה .22

בלבד שמורה הזכות  מכוןתקופות נוספות בנות שנה כל אחת. ל 3 -עם אופציה להארכה ל

יך את ההתקשרות לתקופות נוספות, ובתנאי שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על להאר

 כללים להגשת ההצעה: שנים.  4
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שומר לעצמו את הזכות לפנות במקרה הצורך למציע אשר דורג במקום השני לצורך  מכוןה .23

 90ף . הצעתו של מציע זה תישאר בתוק, בנוסף לזוכה או במקומואספקת השירותים כאמור

 יום נוספים לאחר בחירת הזוכה במכרז. 

המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי שאין  .24

לגלותו. יש לציין, כי ההצעה הכספית לא נכללת בהגדרה זו. יובהר כי המציע לא יוכל לדרוש 

ת אלו שסומנו על מהוועדה לקבל פרטים לגבי הצעות של מציעים אחרים במכרז, החופפים א

 ידו כמידע סודי ואסור לפרסום, במסגרת תשובתו לסעיף זה. 

החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך. ההחלטה  .25

שיקול דעתה הבלעדי של הסופית לגבי איזה חלקים מההצעה לפרסם ככל שיידרש, הינה ב

 מכרזים. הועדת 

להצעה מכתב  תקים של ההצעה. אם המציע הוא תאגיד, יש לצרףהעוהמציע יחתום על כל  .26

 מאת עורך דין או רואה חשבון המאשר כי ההצעה חתומה כדין.

כל שינוי שייעשה בתנאים הקבועים בבקשה לקבלת הצעות זו, או כל הסתייגות, בין אם יערך  .27

 מכוןף ומקנה לעל ידי תוספת בגוף החוברת, במכתב נלווה, או בכל דרך אחרת הינו חסר תוק

 את הזכות לפסול את ההצעה.

שומר לעצמו  מכוןהצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות בקשה זו, אפשר שתדחה על הסף. ה .28

את הזכות )אך אינו מחויב לעשות כן( לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על מנת להתאימה 

 לדרישות ההזמנה.

 
 
 
 

 הליך בדיקת ההצעות  .29

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס  ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו - ראשון שלב 35.1

. רק פניה אשר עמדה בכל תנאי הסף המנהליים והמקצועיים ,לעמידתן בתנאי הסף המוקדמים

  הנדרשים תעבור להיבדק בשלב הבא.

 מהציון הסופי(  55%) ההצעה איכות בדיקת -שלב שני  35.2

 ניסיון, המציע ידי על המוצע"ח הרו כישורי, ההצעהתיבדקנה בהתאם לטיב  ההצעות, השני בשלב

 האיכות תבוצע בהתאם לפרמטרים המופיעים בטבלה להלן:  בדיקת. ומיומנות
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 פרמטר איכות

 
 משקל 

עמותות ביקורת על הדוחות הכספיים של ב ציעניסיון מוכח של המ

 ות"ת.ומוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבות ע"י 

20% 

, לרבות הוותק המקצועי הכללי, מידת ראש הצוותניסיונו המקצועי של 

 ., התיקים המצויים תחת ניהולו וכו'במשרדבכירותו 

10% 

פרטים על צוות הביקורת המיועד לרבות קורות חיים .פירוט מלא של הניסיון 
המקצועי הידע וההשכלה הרלוונטי לעבודה יש לפרט את היקף העבודה 
ומספר שנות הניסיון. במסגרת זו יש לציין את חלקו היחסי של כל אחד 

 מחברי הצוות בעבודה. 

15% 

)מקצועיות,   ראש הצוות רואי החשבון ועל משרדאיכות המלצות של על 

 .יחסי אנוש( זמינות,

10% 

 55% סה"כ

 בטיפול בחברות מסחור ידע של מוסדות להשכלה גבוההמציע בעל ניסיון מוכח 

העומד בכל דרישות הסף לעיל, יקבל  ,בעל מחלקה לעידוד השקעות הון ותמריצים

 בשקלול הכללי של מרכיב האיכות כבונוס מיוחד. %5תוספת של 

, עבד בעבר עם אשרמציע או רו"ח  לגבילעצמה את הזכות לגרוע נקודות  שומרת המכרזים ועדת .א

כנותן שירותי ייעוץ ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות  מומטע מי או מכון

 שסיפק.  ודההנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העב

בשלב השני,  מהציון 80%ניקוד העולה על  הההצע איכות בדיקתבמסגרת  קבלומציעים אשר י רק .ב

 . השלישי לשלב יעברו

 6 על, ההצעה איכות בדיקתבמסגרת  80%עלה מספר ההצעות, אשר קיבלו ניקוד העולה על  .ג

 .השני בשלב ביותר הגובהים הציונים את קיבלו אשר ההצעות 6 רק השלישי לשלב יעברו ,הצעות

שומר על זכותו להזמין יותר מ  מכוןבמידה ובבדיקה האיכות יהיו מציעים שקיבלו ציון דומה, ה

 מציעים.  6

 
 מהציון הסופי(  10%)  ראיון -שלישי  שלב 35.3

את פעילות המציע ואת רואי  מכוןוות הבדיקה של ה, להציג בפני חברי צעל המציעבשלב השלישי 

ים אשר הצעותיהם עלו מציע. לראיון יוזמנו רק המוצעת בפניה זוהמוצעים לביצוע העבודה החשבון 

בחן, בין השאר, יאיון תיברבהודעה למציעים שהגיעו לשלב זה. שייקבע  בתאריךוזאת  לשלב השלישי

מוצע של העבודה, כיווני חשיבה ופירוט המבנה ההמתודולוגיה לביצוע העבודה על ידי המציע, לרבות 

 .תו בהכנת העבודהמקורות המידע שישמשו או

 

 הזוכה ההצעה וקביעת( מהציון הסופי 35%דירוג לפי מחיר ) - רביעי שלב 35.4

 תחושב על פי הנוסחה הבאה: הרביעי הצעת המחיר של ההצעות שעלו לשלב         

     לפי הנוסחה הבאה:  ,שכר עבודה של רו"ח לשעה
 ההצעה הנמוכה ביותר      

 ---------------------------     *     35    ציון מחיר =      
 מחיר ההצעה הנבדקת            
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 ההצעה הזוכה 35.5

האיכות, הראיון והמחיר של כל ההצעות שעלו  הציון הסופי של ההצעות יינתן לאחר שקלול ציוני

 לפי הנוסחה הבאה: לשלב הרביעי

 ( הרביעי שלבהציון מחיר )+  (השלישישלב ה) ראיוןציון +  (השלב השניציון איכות )הציון המסכם =

 

 תהיה ההצעה הזוכה. ,שתקבל את הציון המסכם הגבוה ביותרו זה לשלב שעלתה ההצעה

 
 

 סייגים ושונות

 לקבל את הצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. תמתחייב ועדת המכרזים אינה  .30

במקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות  .31

היה תההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה  שליחתיום ממועד  90המפסידות בתוקפן 

, להכריז על בעל ההצעה שדורגה ה, על פי שיקול דעתת, אך לא חייבתרשאי ועדת המכרזים

  .וכן הלאה שנייה כזוכה במכרז

לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות  תהיה רשאית עדת המכרזיםו .32

בקבלת החלטות. כן  הכדי לסייע ל ועדהלפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת ה

 ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

הצעות או לפרסם מכרז  בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת תהיה רשאית ועדת המכרזים .33

ראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, תחדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי ש

 והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה  .34

ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת 

-http://www.hit.ac.il/about/HITשכתובתו מכוןבהצעה ויופץ באתר האינטרנט של ה

tenders/HIT-tenders-list 

כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת,  הא סבורי, אם התרשאי ועדת המכרזים .35

 טכניות מסוימות.להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או 

 המציע אשר ייבחר, יחתום על חוזה העסקה מצ"ב לפניה זו כנספח ב'.  .36

י חבות מעביד, ביטוח אחריות כלפי ביטוח של קיומם עלהמציע שייבחר יידרש להציג אישור  .37

 .להסכם 15 בסעיףכמפורט  מקצועית אחריותצד שלישי וביטוח 

, ובכלל זה לבקש הצעות מהמציעיםועדת המכרזים רשאית לנהל משא ומתן עם אחד או יותר  .38

עבודה בין , לא לבחור בהצעה כלשהי או לפצל משופרות או לתקן הצעות, לדרוש מידע נוסף

 , לפי פניה זו או פניה אחרת, לפי שיקול דעתה.מציעיםמספר 

 מכוןי לחייבו באיזה אופן או צורה שהם. הואין בה כד מכוןפנייה זו אינה מהווה הצעה של ה .39

 אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, לרבות ההצעה הזולה ביותר.

 אופן הגשת ההצעה: .40

לרבות מילוי  ,פי תנאי הסף כל המסמכים הנדרשים על על המציע לצרף להצעתו את .1.1

 .כנדרש וחתימה עליהם הנספחים לתנאי הסף
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אחד מעמודי ההסכם ובחתימה מלאה בעמוד על המציע לחתום בראשי תיבות על כל  .1.2

 האחרון ולצרף את ההסכם להצעתו.

 .15:00עד השעה 22.11.15המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .1.3

 ההצעה תוגש כך:  .1.4

על המציע להגיש את הצעתו בשתי מעטפות סגורות; מעטפה אחת תכלול את המענה .1.4.1

מענה למכרז ועליה יירשם: " , מלבד טופס הגשת הצעת מחיר,עותקים שלושהלמפרט ב

את ומעטפה נוספת אשר תכלול  ,)ללא הצעת מחיר(" רו"חלמתן שירותי  004/2015מס' 

 ".004/2015מכרז מס'  -"הצעת מחיר מחיר ועליה יירשם: הטופס הגשת הצעת 

שאינה נושאת סימני זיהוי של המציע  שלישית למעטפה את שתי המעטפות יש להכניס .1.5

מעטפה זו יש לשלשל . בלבד "רו"חלמתן שירותי 004/2015מכרז מס' "ולרשום עליה 

שומר  מכוןה(  52)לובי כניסה מרח' גולומב 1בבניין מס'  מכוןלתיבת המכרזים הנמצאת ב

 לעצמו את הזכות לדחות את מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו המוחלט.

ת המחיר במעטפה הצעלא הגיש את המכרזים תפסול על הסף הצעת מציע אשר ועדת  .1.6

  סגורה ונפרדת.

רק הצעה אם הוגשה הצעה יחידה במסגרת המכרז או אם לא יחול  1.6בסעיף האמור  .1.7

אחת בלבד מבין כל ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז עומדת בכל תנאי הסף המפורטים 

 במכרז.

ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  היאהגשת ההצעה חתומה  .1.8

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

 הסכמתו הבלתי מסויגת.

 

 סמכות השיפוט: .41

יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור  בתל אביבבתי המשפט המוסמכים 

 למכרז זה או העסקה על פיו.

 :הליך הבהרות .42

 9.11.15עד ליום  evgeny@hit.ac.ilת המייל הבאה: ניתן להגיש שאלות הבהרה אך ורק לכתוב א.

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

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

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

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

 לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת ההבהרה.
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המכון אינו מתחייב לענות על שאלות שיופנו אליו והוא רשאי לענות על חלק מהשאלות או לענות  ד.

 ת.באופן חלקי על שאלות ספציפיו

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

 והם יהוו חלק ממסמכי המכרז.

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

ר האינטרנט של המכון ולמציע המכרז, מיוזמתו או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באת

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 מציעים, ייעשה ע"י המכון, לפי 

 שיקול דעתו, ויחייב את המציעים.

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

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

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

להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה  שומר לעצמו את הזכות מכוןה הצעות.

 עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.
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 נספח ב'

 

 ביקורת דוחות כספייםהסכם שירותי 
 
 
 

 שנת_____ב, ביום_____בחודש______בחולוןשנעשה ונחתם 
 
 
 בין
 
 

 "( מכון"ה:)להלן מכון טכנולוגי חולון
 מצד אחד

 
 ו ב י ן 

 
 

 "(המבקר" -)להלן 
 מצד שני

 
 

 הואיל:

 
 

עריכת ביקורת חיצונית : בתחום ביקורתשירותי  לקבלת ערך מכרז פומבי מכוןוה
 הסכם זהל 'כנספח אפניה המצ"ב כמפורט ב על הדוחות הכספיים

 (.", בהתאמההשירותים" " אוהפניה:"להלן)
 

 המבקרנבחרה כהצעה הזוכה ע"י ועדת המכרזים. הצעתו של  המבקרוהצעתו של  והואיל:
 ' להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.בכנספח  כאמור מצ"בהביחד עם הפניה 

  
את השירותים  מכוןמצהיר כי הוא כשיר, מסוגל ומסכים לבצע עבור ה המבקרו והואיל:

 ;ובפניהבאופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם שפורטו בפניה 
  

שלא במסגרת יחסי  מכוןושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור ה והואיל:
פועל כקבלן עצמאי, ומקבל  המבקרהעבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר 

 בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי.
  

את ביצוע השירותים על בסיס קבלן עצמאי דווקא,  מבקרלמסור ל םמסכי מכוןהו והואיל:
ושלא במסגרת שירות המדינה על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי 

, וזאת לאור אופי השירותים שיש עניין הזכויות והחובות ההדדיותיעוץ והן ליה
על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה,  העניקל

ההולמים התקשרות עם קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי 
 עובד ומעביד.
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 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין המבוא  .1

 ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.
 
 ________ליום ועד ________ שר תחל מיום אהסכם זה נעשה לתקופה   (א

 (.תקופת ההסכם -להלן )

 

בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות, עד  מכוןל (ב
 שנים נוספות מעבר לאמור בס"ק א' לעיל.  3לתקופה של 

 
את הצוות שהוצע על ידו בהצעה.  מכוןיעמיד המבקר לרשות הבמשך תקופת ההסכם  .2

המבקר לא יחליף את הצוות או את ראש הצוות, אלא אם קיבל לכך אישור מראש 
   מהממונה.

 
-)להלן  סמנכ"ל הכספים במכוןשל:  והמבקר יבצע את השירותים בפיקוח .3

 שתשלח למבקר. בכתב יהא רשאי להחליף את הממונה בהודעה מכון"הממונה"(. ה

 בוטל .4

  בוטל. .5

 

" משמעו, המועד שבו התקבלה חשבונית מכוןבהסכם זה "מועד הגשת החשבונית ל .6
" לא יהיה מוקדם מכוןהחשבונית להמס אצל הממונה בכל מקרה, "מועד הגשת 

ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית. התשלומים יתבצעו כדלקמן, 
 .ורצונבכפוף לאישור הממונה על ביצוע השירותים לשביעות 

  
 התמורה .7

שלם יעל פי הסכם זה,  המבקרתמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות  (א
וכפוף . 'והמצ"ב כנספח צעת המחיר בהתאם להתשלומים  מבקרל מכוןה

 להלן: 1להוראת סעיף קטן 
 

 
שנה, לכל בתוספת מע"מ, _________₪ היקף ההתקשרות לא יעלה על  .1

יהיה רשאי,  מכוןה .לא יחרוג ממכסה זו המבקרתקופת ההסכם. במהלך 
לעשות שימוש לא לעשות שימוש כלל או בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, 

להרחיב את מסגרת השעות והכל בכפוף  רק בחלק מהשעות ו/או
 להוראות כל דין.

 
  בוטל .2
 לא יבוצע תשלום בגין ביטול זמן עקב נסיעה. .3

 

 בוטל. .4
 

במסגרת נספח ו' למכרז זה.  השנקבעתהיה  התמורה לעניין זה התמורה  .5
 עד תום תקופת ההתקשרות.תשונה לא התמורה 

 
  בוטל. .6

 
שני תשלומים וזאת כנגד חשבון ב( תשולם 1התמורה לפי האמור בסעיף קטן  .8

שיעבירו רואי החשבון לפני כל מועד תשלום. מוסכם כי, התשלום הראשון 
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למרץ. היתרה תועבר לרואי  31יועבר לרואי החשבון במועד  כמחצית התמורה

החשבון בגמר כל המטלות המפורטות בנספח א' לאותה שנת ביקורת ולא 
 לאוקטובר.  31-יאוחר מה

 
 

זה מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 
, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר מכוןלא ישולם על ידי ה

על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע 
 ולא לכל אדם או גוף אחר. מבקרמהם, לא ל

 
 

 מתחייב בזה: המבקר .9
 

ות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים לעש (א
 בהתאם להסכם זה.

 
לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש והסביר  (ב

 מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. מבקרש
 

דרושה לצורך , ככל שמקובל וסביר בנסיבות העניין עזרה שתהיה מכוןלהגיש ל (ג
הפעלת מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת 

 ההסכם.
 

רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה יהיה  מכוןה .10
 ימים לפחות. 30 של מוקדמת בכתב,

 
 

 שמירת סודיות .11
במהלך  ו/או אל מי מעובדיו מצהיר שידוע לו כי מידע שהגיע אליו המבקר (א

הוא סודי ואין לגלותו ללא אישור  ואינו נחלת הכלל, עבודתו לפי הסכם זה
 מראש של הממונה.

 
מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבויות על פי ס"ק א' מהווה  המבקר (ב

 . 1977 -לחוק העונשין,  תשל"ז 118עבירה לפי סעיף 
 

 ל מידע במדיה אחרתוכ דיסקיםהמסמכים, את כל  מכוןהמבקר להחזיר לעל  (ג
בתום הטיפול בהם או מי מהגופים שאצלם ביצע את הביקורת  מכוןשקיבל מה

, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה לצורך מתן השירותים
 מגנטית אחרת. 

 

המבקר מצהיר ומתחייב כי אין הוא ו/או מי מעובדיו נמצא, וימנע מלהימצא במצב  .12
ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקים אחרים של של 

יהיה  מכוןהמבקר.  כמו כן המבקר מתחייב כי במידה ובמהלך מתן השירותים ל
סבור כי הוא מצוי במצב העלול להוות ניגוד עניינים יודיע על כך לממונה ויפעל 

  בהתאם להנחיותיו.
 
 
 

 זכויות יוצרים .13
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במסגרת  המבקרבכל העבודה שיבצע  הבלעדי יוצריםהעל זכויות היה בי מכוןה (א
 טיוטת , מסמכים,הסכם זה, כולל על תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דו"חות

לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהן,  המבקר"היצירות"( ו–שכתב וכו' )להלן 
 בהתאם  להסכם זה. המבקראלא לצורך מתן שירותי 

לל מפרט נתונים, תוכנות, צילומים וכו' שרכש כל חומר מכל סוג שהוא, כו (ב
, מכון, יהיה  רכושו של המכוןלצורך ביצוע  השירותים ושבגינו שילם ה המבקר

 מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים. מכוןלהעבירו ל המבקרועל 
ן ילא יפר כל זכות קני המבקרפי הסכם זה, -במסגרת ביצוע השירותים על (ג

רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה 
בגין  כל ההוצאות  מכוןהאחראי הבלעדי  בגין הפרה  זו וישפה  את ה המבקר

 והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה  בגין הפרה כאמור.

זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא  עיףס (ד
 בלת זמן.הג

 

, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין מכוןלא יהיה סוכן, שליח או נציג ה המבקר .14
 פלוני.

 
 ביטוחים: .15

המבקר מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת                       
והתנאים הנדרשים , כאשר הם כוללים את הכיסויים מכוןולהציגם ל מכון טכנולוגי חולון

 -כאשר גבולות האחריות לא יפחתו  מהמצוין להלן:
למען הסר ספק , לעניין הביטוח בכל מקום בסעיפי הביטוח ובאישור הביטוח )נספח יא'(, שמצוין  

עדכוני ידע ויישומים טכנולוגיים –"מכון טכנולוגי חולון" , הכוונה מכון טכנולוגי חולון ו/או עייט 
 בע"מ.
  ת מעבידיםביטוח חבו .1

 
א.  המבקר יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל                                     

 תחומי מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים על ידה;
 

דולר ארה"ב לעובד, למקרה                                      5,000,000ב. גבולות האחריות לא יפחתו מסך  
 ולשנת ביטוח.   

 
היה  ונטען לעניין קרות תאונת  מכון טכנולוגי חולוןג.  הביטוח יורחב לשפות את 

מעובדי  כלפי מי כלשהםחבות מעביד הם נושאים עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי 
 המבקר.

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   .2

 א. המבקר יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח 
אחריות כלפי צד שלישי גוף  ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל                                       

 והשטחים המוחזקים;
 

 ר ארה"ב  למקרה ולשנה.דול  1,000,000ב.  גבול האחריות לא יפחת מ 
 
 . Cross  Liability -ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  

                                       
 ככל   מכון טכנולוגי חולוןד.  הביטוח יורחב לשפות את  

 שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבקר והפועלים מטעמו.         
 

 אחריות מקצועית ביטוח      . 3     
 א. המבקר יבטח את אחריותו בגין פעילותו  בביטוח אחריות מקצועית.
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ב.  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המבקר  עובדיו ובגין כל                                   

הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, 
הדוחות מצג בלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב , בגין  שירותי ביקורת על 

 .מכון טכנולוגי חולוןים של הכספי
 

 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.   1,000,000ג. גבול האחריות לא יפחתו מסך   
       

 -ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: 
 מרמה ואי יושר עובדים; - 
 מכוסה אובדן מסמכים, אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח -
 לבת, אולם הכיסוי לא יחול לגבי תביעות המבקר כלפי המדינהאחריות צו -
לאחר תום תקופת הביטוח ובתנאי שלא נעשה  חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

 .ביטוח המכסה אותה חבות
 

 ככל שיחשבו    מכון טכנולוגי חולוןה. הביטוח יורחב לשפות את   
 לים מטעמו.אחראים למעשי ו/או מחדלי המבקר והפוע       

 
 לליכ .  4  

 
 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

 
ב יבכפוף להרח מכון טכנולוגי חולוןא.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:  

 השיפוי כמפורט לעיל.
 

לא יהיה להם כל                                      המבוטחב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י 
יום לפחות במכתב                                    60תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 .טכנווגי חולון מכוןרשום לחשב 
 

                        ג.  המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי             
 , ובלבד שהוויתור לא יחול ו/או הבאים מטעמו טכנולוגי חולון מכון

 לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.          
 
 ד.  המבקר יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  

 י תנאי הפוליסות.הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פ      
 

ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על                 
 המבקר.

 
 ו.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות    

 המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו        
 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.         

                                               
 
 .  אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח על ביצוע  הביטוחים יומצאו על ידי 5   

 עד למועד חתימת החוזה.     טכנולוגי חולון מכוןהמבקר ל         
   

וכל עוד מכון טכנולוגי חולון .  המבקר מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם 6
 אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות  הביטוח. 

ולגבי ביטוח המבקר מתחייב לחדש  את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם 
ם ולהמציא אישור קיום ביטוחיאחריות מקצועית כל עוד חלה עליו חבות חוקית 

לכל המאוחר שבועיים   טכנולוגי חולון מכוןלבנוסח המצ"ב, חתום על ידי המבטח 
 לפני תום תקופת הביטוח.
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.  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המבקר מכל חובה החלה עליו על פי כל 7

דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל על כל סעד או זכות 
 וקנים לה על פי הדין ועל פי  חוזה זה.המ

 
על המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, יועבר למכון אישור קיום ביטוחים 

 כשהוא חתום על ידי מבטחו, נוסח אישור קיום ביטוחים ראה נספח יא'ידי המבקר 
 

 
 נזיקין .16

כקבלן עצמאי, על כל  מכוןמצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים ל המבקר (א
 מכוןאו עובדיו לבין ה המבקרהמשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין 

לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על  מכוןוכי ה
 פי הסכם זה. 

ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא  המבקר (ב
ופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים לג

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או  מכוןמטעמו, או לרכוש ה
 עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא  מכוןמוסכם בין הצדדים כי ה (ג
או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של  המבקרשו של שייגרמו לגופו או רכו

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה  מכוןהעובדים מטעמו או לרכוש ה
 בלבד. המבקרישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על 

ל על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכ מכוןמתחייב לשפות את ה המבקר (ד
סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או 

 .מכוןעקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת ה
 
 

 בוטל. .17
 

 המבקרעובדי 

בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו ועליו בלבד תחול  המבקרכל האנשים שיועסקו על ידי  .18
 תם.יבעות מיחסיו אהאחריות לגבי תביעותיהם הנו

 

 המבקרייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של  המבקרהאנשים המועסקים על ידי  .19
דמי ביטוח, דמי  –חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת  המבקרבלבד. כן תחול על 

ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, 
תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין 

רגנים האנשים המועסקים על ידי או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאו
 .המבקר

 
מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל  המבקר .20

 .דין 
 
 

 המחאת זכויות .21
רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר  המבקראין 

 אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

 
 כללי

אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, שירותים של  המבקרספק מובהר בזאת כי  למען הסר .22
 . מכוןה
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 מתחייב לתת את השירותים באמצעות עובדיו הקבועים בלבד. המבקר .23
ולנציגם לערוך אצלו ביקורת מקצועית  מכוןיאפשר למבקר הפנים ולחשב ה המבקר .24

 גרת זו.הקשורה לענייני הסכם זה ויספק להם כל מסמך שיידרשו במס

נם תנאים עיקריים ויסודיים יבמועד ה מכוןהתנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים ל .25
 של ההסכם.

אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם  .26
זה, לא  ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא 

 ם שיקרו לאחר מכן.לגבי מקרי

מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה  המבקר .27
שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן 

 הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם  .28
 להסכם.

 מכוןלפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע ל מבקריהא רשאי לקזז כל סכום המגיע ל מכוןה .29
 .המבקרמאת 

 
27 . 

 בהסכם זה:
 

 ן הלוח הגריגוריאני.ילמני -"שנה" ו"חודש"  (א
 
כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור  (ב

 בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה  במשמע, וכן להיפך.
 
 

כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי  . 28
 המענים הבאים:

 
  . חולון 52גולומב רחוב  - מכוןה

  __________________   - המבקר
 

כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו 
 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 72
 
 

 יפו.-בתל אביבמקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה  .29

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום
 בתאריך הנקוב בראש הסכם זה

 
 
 
 

 וחותמת המבקרחתימת   מכון טכנולוגי חולון
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 "אני הח"מ עו"ד /רו"ח ______________אשר כתובתי היא _______________________

 מאשר/ת כי מר/גב' _______________הם המורשים לחתום מטעם  ________________

 וכי הם הופיעו בפני ביום __________וחתמו על הסכם זה.
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 תיאור השירותים   –' להסכם אנספח 
 

  בספטמבר. 30ביקורת הדו"חות הכספיים של המכון, בהתאם לתקני הביקורת המקובלים ליום 

  בספטמבר לאנגלית. 30תרגום דו"ח כספי של המכון ליום 

  30ביקורת הדו"חות הכספיים השנתיים של תאגיד ישן בהתאם לתקני הביקורת המקובלים ליום 

 .בספטמבר

  עדכוני ידע ויישומים טכנולוגיים בע"מ –.י.י.ט עביקורת הדו"חות הכספיים השנתיים של חברת 

 בדצמבר. 31)חברת בת ליישומי מחקר( בהתאם לתקני הביקורת המקובלים ליום 

 אחר כתאגיד או כעמותה המאוגדים ופיתוח מסחר מרכזי ותפעול ידע מסחור מיסוי בנושא יעוץ. 

 יים השנתיים של קרן זכריה )הקדש( בהתאם לתקני הביקורת המקובלים ביקורת הדו"חות הכספ

 בדצמבר. 31ליום 

  , דו"ח ביצוע שנתי לות"ת על שכר לימוד, דו"חות לרבותטיפול בבקשות ואישורים מיוחדים :

 שנתיים בנושאי מענקי מחקר, דו"חות שנתיים לתורמים ודו"ח בנושא בינוי ונושא מלגות

 י דרישת המזמין.ונושאים נוספים על פ

 .השתתפות בישיבות / וועדות 

 בהתאם לצורך. המכון להנהלת שוטף יעוץ מתן 

 ותחומים החשבונאית הביקורת,  המימון, מיסים, חשבונאות בתחומי שוטפים יעוץ שירותי מתן 

 .נוספים

 .חוזרים מקצועיים, חומר מקצועי, ימי עיון וכנסים 

  המאגרים המשמשים להעברת חומר ללקוחות(. המציעקבלת חומר ממאגרי המידע של( 

  ביקורת הדו"חות לצורכי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, טיפול בנושאים בעלי אופי שוטף כגון

 טיפול במקדמות, אישורים על ניכוי במקור, קנסות וכד'.

 הצורך פי על מוסמך שכר בודק שירותי. 
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 נספח ג'

 
 ענייניםהתחייבות מציע להעדר ניגוד 

 

 שנת________ ביום ____ בחודש _____ ___שנערכה ונחתמה ב_____

 ____________________ על ידי

 __________ת.ז. ____________

 מכתובת ___________________

 
השירות של עריכת ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים את  מקבל ומכון טכנולוגי חולון הואיל

סמנכ"ל הכספים במכון ועריכת דוחות מיוחדים כפי שיידרשו מעת לעת בהתאם להנחיות 

 "(;מכון)להלן:"ה

 ;והנני מועסק בקשר למתן השירות והואיל

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירות ולאחריו; והואיל

 כדלקמן: המכוןיכך הנני מתחייב כלפי לפ

 
. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירות, ובמהלך שלושה חודשים 2

מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, 

וצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו אישרה בכתב, לאחר שהעובדות המכרזים הוועדת למעט באם 

משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על 

 השירותים נשוא המכרז. 

 

נשוא מתן  . הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירות3

תקופת מתן השירות בין הצדדים ושלושה חודשים  במהלךהשירות, למעט מטעם המזמין, 

 לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

 

. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב 4

 של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

 

מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור . הנני 5

להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין.  2-3בסעיפים 

המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד 

 אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.  עניינים, והנני מתחייב כי

 
 _____________________  ולראיה באתי על החתום: .6
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 'נ ס פ ח   ד

 עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום -תצהיר 
 תאגיד( שהינו)ימולא ע"י מציע 
 

 
עלי לומר את אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"( המבקש המציע"  :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן

לאספקת  ___________________ פרמס התקשרותלהתקשר עם עורך 

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת __________________עבור  ____________________

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו חוק עסקאות גופים ציבוריים"  :)להלן 1976-התשל"ו

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"שמעותו של המונח מ

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 יקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.הוראות הח

 

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

 
  עד למועד האחרון להגשת ההצעות  ביותר משתי עבירות לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

 ביקורת ולעריכת חשבונאי לייעוץ הצעות לקבלת בפניה"( מטעם המציע מועד להגשה)להלן: "
 .ההולכה רישיון בעל על
  וחלפה שנה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  ולא חלפה שנה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 . לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 

____________________       ____________________ _________________ 
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 חתימה וחותמת          שם                תאריך    

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

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

י אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ מכוןב

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

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

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

_________________           _________________          _______________             

 חתימה וחותמת             מספר רישיון                      תאריך            
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 מינימום שכר חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירות - תצהיר
 תאגיד( שאינו)ימולא ע"י מציע 

 
 

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 בזאת כדלהלן: כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

 

וההגדרות  1976 -תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1
ביצוע ביקורת חיצונית על הדוחות המצויות בו ובתמיכה לפניה לקבלת הצעות ל

 הכספיים.
 

עד מועד מתן תצהירי זה, אני ובעל זיקה אלי לא הורשענו ביותר משתי עבירות, ואם   .2
הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/  -תי עבירותהורשענו ביותר מש

 תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת  .3
 .טכנולוגי חולון מכוןההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים ב

 
____________    _____________ 

 חתימה  תאריך                     

 
 

 

 
 

 אישור
 

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני 
ולאחר  ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________

האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 
_________      _____________ 

 חתימה  תאריך    
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 –נספח ה' 

 
 

 תנאי סף להשתתפות בפניה לקבלת הצעות:
 

על כל התנאים המפורטים להלן המציעים נדרשים לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן. הצעה שאינה עונה 
 לא תידון והיא תיפסל על הסף. התנאים הם כדלקמן:

 

 נדרש לציין תאריך תחילה ותאריך סיום –לעניין "תקופה" 

 
האחרונות )יש לצרף רישיון רו"ח  חמש שניםשמות רואי החשבון אשר הועסקו במהלך  .1

 :בתוקף(
 

תקופת העסקה  מעמד מס' ת.ז. שם מלא מספר
 במשרד

1     

2     

3     

4     

5     

 
)יש לצרף רישיון רו"ח  שותף המשרד/ ראש צוות המועמד לרכז את עבודת הביקורת .2

 :בתוקף(

 שם השותף: ___________
 

 ניסיוןתחום  וותק  שם התאגיד
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)יש לצרף מרכז עבודת הביקורת/מבקר בפועל המועמד לרכז את עבודת הביקורת  .3

 :(רישיון רו"ח בתוקף

 שם המרכז: ___________
 

 ניסיוןתחום  וותק שם התאגיד

   

   

   

   

 

 
עמותות ומוסדות להשכלה  שלניסיון מוכח של המציע בביצוע ביקורת דוחות כספיים  .4

 :מתוקצבות

 

 תקופה )לקוח המציע(שם התאגיד מס'

1   

2   

3   

4   

5   
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 'נספח ו

 

 מכון טכנולוגי חולוןלכבוד: ועדת המכרזים, 
 

 הדוחות הכספייםעל חיצונית עריכת ביקורת הנדון: הצעת מחיר לפנייה בנושא 
 
 
 

 _____________________________________ שם המציע:

 _____________________________________ שם איש הקשר:

 _____________________________________ כתובת:

 _____________________________________ טלפון:

 _____________________________________ טלפון נוסף:

 _____________________________________ :פקס

 _____________________________________  תאריך

 

 

₪  105,000של  תהמרבימהתמורה   )במילים( _________הנחה בשיעור ______% 

 לשנה.

 

_________________________________ 

 

 לשנה.₪ התמורה הסופית לביצוע כל העבודות נשוא המכרז לא תעלה ע"ס _______ 
 

 
קראנו בעיון את כל הפרטים של פניה זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזאת שהבנו את 

 מסכימים לתנאי ההתקשרות ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו זו.הדרישות ושאנו 
 

עד תום תקופת  הצעת המחיר הינה סופית ולא יחולו עליה התייקרויות או הצמדות כלשהן

 ההסכם.

  

 חתימת המציע וחותמת החברה ________________

את קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזאת שהבנו 

 הדרישות ושאנו מסכימים לתנאי ההתקשרות ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו זו.

 
 חתימת המציע: _____________________________ 
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 חותמת החברה:_____________________________
 

 תאריך:__________________________________
 
 

 שם________________________
 

 טלפון:_____________________
 

 פקס:______________________
 

 כתובת מייל:_________________
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 בוטלוט –ז'  יםנספח
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 נספח י

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 

 מבוא

 המכון( - )להלן טכנולוגי חולוןלבין מכון  (נותן השירותים - ____________ )להלןונחתם בין  הואיל

השירותים המפורטים  מתןההסכם( ל - שנת _______ )להלןביום _______בחודש_______ בהסכם 

 ;השירותים( - בהסכם )להלן

 .השירותים למכוןמתן , כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם נותן השירותיםידי  ואני מועסק על והואיל

לרבות עובדיו, קבלני  ,והמכון הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים והואיל

ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו,  ,משנה וכל אדם אחר מטעמו

 כהגדרתו להלן; ות המידעוכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודי

יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא יאו בקשר אליה  והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והואיל

, תכתובת, דוחות ,נתונים, מסמכים ( כלשהם, לרבות(Know-How (, או ידעInformation)לידיעתי מידע 

לחוק  91ידיעה כהגדרתה בסעיף רי/עסקי או חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסח

בעקבות מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי  ,1977-תשל"זההעונשין, 

הסכם או מידע שידיעתו תשמש לקיצור דרך לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין ה

 - )להלןבין ישיר ובין עקיף כל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע לרבות בתעתיק, בדיסקט או בבכתב, 

 ;המידע(

בכל צורה שהיא לכל אדם או  ובסוד או מסירת תושמיר-אי המידע, והוסבר לי וידוע לי כי גילוי והואיל

גוף מלבד לנציגי המכון המוסמכים לעניין ההסכם ללא קבלת אישור נציג המכון המוסמך מראש ובכתב 

-תשל"זהלחוק העונשין,  118עברה פלילית לפי סעיף  הוא בגדרעלול לגרום למכון או לצדדים נזק מרובה ו

1977; 

 כדלקמן: טכנולוגי חולון אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי מכון

 חלק בלתי נפרד הימנה. הואהמבוא להתחייבות זו  .1

 .מתן השירותיםעניין הנוגע ללשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע או כל  .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,  .3

לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא ו או לנצללא להשתמש במידע בכפוף לאמור לעיל, ו

 , וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.בהתאם לאמור לעיל

ידי נותן  מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על אניבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .4

לקבל את המידע, בין לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם השירותים או לאחר מכן לא 

לא במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן 

וציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לה

 כלשהו. לגורם
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את התחייבותי על פי התחייבות לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים  .5

בחינה המ, לרבות שמירת סודיות המידע, בין השאר לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים זו

 .או אחרת הארגוניתביטחונית, הבטיחותית, ה

לרבות חובה זו  ,או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו ילהביא לידיעת עובדי

 מילוי החובה.-ש על אישל שמירת סודיות ואת העונ

על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה  מכון טכנולוגי חולון להיות אחראי כלפי .6

או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם  למכוןמכל סוג אשר ייגרמו 

 אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי עם אחרים.

מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  וולחזקת המכון לידילהחזיר  .7

או שקיבלתי מכל אדם או  מתן השירותים שהגיע לחזקתי או לידי עקבאו  ואו השייך ל מהמכון

לא לשמור אצלי  ני מתחייבא. כמו כן המכון או חומר שהכנתי עבור מתן השירותיםגוף עקב 

 מידע.האו של  עותק כלשהו של חומר כאמור

שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב בכל דרך שהיא בעיסוק או להתקשר שלא לעסוק  .8

התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למכון או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או 

בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למכון 

עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי  לבין

חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות 

י לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם עניינו של לקוח, שאני או מעסיק

 עניין אחר(. -)להלן או שותפי או עובד העובד עמי או בפיקוחי, מייצגים/מייעצים/מבקרים 

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי  .9

י או שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאנ במסגרת מתן השירותים למכון לבין עניין אחר

 קרובי חבר בו.

או המכון  הנמצא ברשותלמכון, מידע כאמור השייך  הפרה של התחייבות זו, לרבות גילויבכל  .10

בגין הפרת חובת הסודיות  יזכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי מכון, תהיה לתולפעילו הנוגע

 שלעיל.

 ,מסירתו לאחר שלא בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבותמצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע  אני .11

וכי  1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ,1997-חוק עונשין, התשל"זל 118סעיף עברה לפי  הוא

 נהירות לי חובותיי מכוח החוקים האלה.

 .ובין המכוןהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .12

ך שהיא, יחולו כל הוראות כתב מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דר .13

 התחייבות זה.

סמכות אחרת המוקנית סעד או מכל זכות או מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע  .14

 לרבות ההסכם. פי כל דין או הסכם למכון על

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 שנת: ____בהיום: __ בחודש: ___ 
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 ת"ז:______________מס'  שם פרטי ומשפחה:__________________ 

 

 חתימה: _____________________
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 אישור קיום ביטוחים -נספח יא'
 

 
 

 על ידי המבקר כשהוא חתום על ידי מבטחו. מכוןאישור קיום ביטוחים שיומצא ל
 
 
 

 לכבוד 
 

 מכון טכנולוגי חולון
 

 א.ג.נ., 
  יםאישור עריכת ביטוח:  הנדון                                       

למבוטחנו __________________________)להלן "המבקר"(  הננו מאשרים בזה כי ערכנו
לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר בגין  שירותי 

עדכוני ידע ויישומים –ו/או עייט  טכנולוגי חולון מכוןביקורת על הדוחות הכספיים של 
את  וגופים נוספים המפורטים במפרט להסכם נשוא מכרז מס' _______ טכנולוגיים בע"מ

 הביטוחים המפורטים להלן:
 

 ביטוח חבות המעבידים
 
 . כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. 1

    
 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000מסך  . גבולות האחריות לא יפחתו 2

                                                  
היה ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת  מכון טכנולוגי חולוןהביטוח יורחב לשפות את . 3

 מעובדי המבקר. כלפי מי כלשהם הם נושאים בחבות מעביד מקצוע כלשהי  כי 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
       

כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ביטוח אחריות . אחריותו החוקית ב1
 ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 
דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,    1,000,000.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   2

 )שנה(. 
 
 (.CROSS LIABILITY. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )3
 
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי   מכון טכנולוגי חולוןהביטוח יורחב לשפות את  .4

 המבקר והפועלים מטעמו. 
                                                                

 ביטוח אחריות מקצועית
 

א.  הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המבקר , עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו 
ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה 

טכנולוגי  מכוןכספיים של ביקורת על הדוחות הרשלנית שנעשו בתום לב , בקשר בגין  שירותי 
 חולון.
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 דולר ארה"ב;     1,000,000ב.  גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא יפחת מ 
 

 ג.  הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 מרמה ואי יושר עובדים;    -          
 ;מכוסה ביטוח אובדן מסמכים, אובדן השימוש ן/או העיכוב עקב מקרה -         
 ;המכוןאחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול לגבי תביעות המבקר כנגד  -         
 .לאחר תום תקופת הביטוח חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -         

                         
ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי  מכון טכנולוגי חולוןהביטוח יורחב לשפות את  ד.

 המבקר והפועלים מטעמו. 
 

 כללי
 

 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:
  

, בכפוף להרחבות השיפוי מכון טכנולוגי חולון. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: 1
 כמפורט לעיל. 

 
לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה  המבוטח. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י 2

 . לסמנכ"ל כספים במכוןיום לפחות במכתב רשום  60על ידינו הודעה מוקדמת של 
 
 מכון טכנולוגי חולון. אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי 3

 ונת זדון.,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כווהבאים מטעמם
 
. המבקר אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות 4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.                                                                      
 
 ולנה בלעדית על המבקר.. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תח5
  

. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 6
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה 

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 

             
 וריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המק

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                         
                                                                   

 
 

                                                                    ___________________________ 
 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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