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 לאספקת מתנות חג לעובדי המכללה 02/18מכרז מס' 

 להציע הצעות הזמנה – א'מסמך 

 המכרז .1

הינה מכללה אקדמית  ("המכללהאו "" המזמינה" –עמותת מכללה אקדמית הדסה )ע"ר( )להלן  .1.1

מזמינה בזאת מתמודדים  גי ראש השנה ופסח. לקראת חעובדים 800-בירושלים, אשר מעסיקה כ

נכון ליום "(. המכרזעבור עובדי המכללה )להלן: " לחגיםלהגיש הצעות לאספקת מתנות ותווי שי 

ובפסח המכללה מעניקה , ₪ 200פרסום המכרז, המכללה מעניקה לעובדיה שי לחגי תשרי בשווי של 

 לעובדים שעתיים של המכללה.₪  200בשווי של או ₪,  400לעובדיה שי לחג בשווי של 

בכוונת המכללה להתקשר עם ספק אשר יספק למכללה מתנות או תווי קנייה בהתאם למחירים  .1.2

ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז, כאשר לעובדים תינתן זכות הבחירה בין מתנה ותו קניה, הכל 

 "(. השירותים)להלן: " מסמך ב'כמפורט במפרט השירות המצורף כ

 – ותנאי מתנאיו ממכרז זההמהווים חלק בלתי נפרד  מסמכי המכרז שלהלן .1.3

 הזמנה להציע הצעות; – א'מסמך  .1.3.1

 מפרט ואמנת שירות; – ב'מסמך  .1.3.2

 תצהיר המציע;  – מסמך ג' .1.3.3

 ;ה כספיתהצע – מסמך ד' .1.3.4

 הזמנת רכש. – 'המסמך  .1.3.5

 . ("מסמכי המכרז" )להלן ביחד:

תצהיר  – ג'מסמך ובכל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים במכרז זה  .1.4

, לאחר שהושלמו בהם כל הפרטים הנדרשים להשלמה. מסמכי המכרז על מסמכיהם, המציע

יחתמו בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה  וצורפותיהםנספחיהם 

 .בצירוף חותמת המציע עהמוסמכים מטעם המצי

הזמנת הרכש  – 'המסמך מיום חתימת המציע הזוכה על  ( שנים3ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש ) .1.5

( 12תקופות נוספות של שנים עשר חודשים ) 2עם אופציה להארכה לעוד  (תקופת ההתקשרות –)להלן 

 .כל אחת

על המציע האחריות הבלעדית להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או בתוספות אשר יפורסמו מעת  .1.6

 אתר האינטרנט של –)להלן  https://www.hac.ac.ilלעת באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת : 

 .(המזמינה

https://www.hac.ac.il/
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מטעם  )איש הקשר למר אסף מלקוש באמצעות פניה ניתן יהיה לקבל טלפונית המכרזמידע אודות  .1.7

 hac.ac.ilasafm@ ו/או בכתובת מייל: 0199-629-02( בטל' מס' המזמינה

 מועדים .2

  –להלן ריכוז מועדים במכרז  .2.1

 ;06/2018/82ביום  –פרסום המכרז  .2.1.1

 ;.0041:עד השעה:  04/07/2018עד ליום  –שאלות הבהרה הגשת מועד אחרון ל .2.1.2

 ;05/07/2018עד ליום  –מתן תשובות לשאלות הבהרה  .2.1.3

 .12:00עד השעה:  09/07/2018עד ליום  –מועד הגשת ההצעות  .2.1.4

הנקובים לעיל לבין המועדים המצוינים במסמכי המכרז, יגברו במקרה של סתירה בין המועדים  .2.2

 המועדים הנקובים לעיל.

 המועדים הנקובים לעיל הינם סופיים ובאחריות המציע לעמוד בכל המועדים לעיל. .2.3

לעיל, לרבות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות  המזמינה רשאית לשנות כל מועד המופיע .2.4

למכרז כל עוד לא חלף מועד זה. באחריות המציע להתעדכן בעצמו בכל שינוי בלוחות הזמנים 

 .שיפורסם באתר האינטרנט של המזמינה

 תנאי סף .3

 , ונכון למועדבאופן מצטברלהגיש הצעה למכרז מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים, רשאי  .3.1

 – כרזהאחרון להגשת הצעות למ

 הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין. מובהרהמציע  .3.1.1

ו/או  ניסיון בזאת, כי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר, כגון

 מחזור כספי ו/או כל פרט אחר;

 ל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופע .3.1.2

 ;1976 – המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ובידי  .3.1.3

עובדים  1,500 לגופים בעליבמתן השירותים  לפחות( שנים 3על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש ) .3.1.4

 ;, כולל אריזה והובלה לבית העובדלפחות

 משך כל חודשי השנה;למציע מוקד שירות לקוחות פעיל ב .3.1.5

 ;ותווי שי תנותלבחירת ממציע ניסיון בהפעלת אתר אינטרנט ל .3.1.6

 ; למציע מחסן לוגיסטי המשמש לאחסון, ארגון ואריזת הפריטים המוצעים כמתנות לעובדים .3.1.7

mailto:lihidhr@hac.ac.il
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 , תיפסל על הסף.לעילהצעתו של מציע אשר לא יעמוד באחד מהתנאים  .3.2

 שקלולןדירוג הצעות ו .4

 –בחינת ההצעות תבוצע בשני שלבים כדלקמן 

ההצעות  –המזמינה תבחן את עמידתם של המציעים בתנאי הסף להשתתפות במכרז )להלן  – 1שלב  .4.1

 ( ותפסול את ההצעות שאינן כשרות.הכשרות

 ( ומרכיב70%)איכות ההמזמינה תעניק ניקוד להצעות הכשרות על פי אמות מידה של מרכיב  – 2שלב  .4.2

מציע שיקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר יזכה במכרז, אלא אם תחליט המזמינה  (.30%) המחיר

 אחרת.

פי המפורט -(, על100( לבין מאה )0"( ייקבע בין אפס )Qהציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציע )" .4.2.1

 בטבלה להלן. 

 מרבי ניקוד פרמטר 'מס

1. 
של המציע במתן השירותים  וניסיונצעתו של המציע, לרבות מה כללית התרשמות

 המלצות, משלוחים עד הבית וכו', לגופים שונים
50 

2. 
שי, יכולת החלפת ההתרשמות כללית ממגוון המוצרים שבהצעת המציע, לרבות תווי 

 וכו' , חבות מוצרהמוצרים, אחריות על המוצרים
50 

 100 "כסה 

 

 בהצעת ביותר הנמוכה ההצעה חלוקת פי-על ייקבע"( Pהציון שיוענק להצעת המחיר של המציע )" .4.2.2

 :כדלקמןכאשר תוצאת חלוקה זו מוכפלת במאה,  הנבחן המציע

P = 100 X 
 ההצעה הנמוכה ביותר
 הצעת המציע הנבחן

 בחירת ההצעה הזוכה  .5

 :כדלקמן המשוקלל הציון נוסחת בסיס על בחריי בהזמנה הזוכה 5.1

0.7Q + 0.3P = S 

 הציון הסופי – S ציון הצעת המחיר,  – Pציון איכות של המציע,  – Q: כאשר

 

 . הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות תרשאינה המזמימובהר כי  5.2
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 וביחס העבודות למהות ביחס מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לאת שרשאי נההמזמי 5.3

 .בהצעה הכספית וסעיף סעיף לכל

ומתן עם -, אך לא חייב, לנהל משאתרשאי נההיה המזמיתמהאמור לעיל, לאחר בדיקת ההצעות,  לגרועמבלי  5.4

, ולאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את היד-כל המציעים או עם קבוצת המציעים הסופית שתקבע על

(. Best & Finalהיתר מתוך מטרה להוזיל ו/או לשפר את ההצעות אשר הוגשו )הליך הצעותיהם, וזאת בין 

, להגיש לתיבת נההמזמיקבע יתומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד ש-בסיום המשא

ההזמנות הצעה סופית משופרת שתחליף את הצעתו המקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו 

 הראשונה הצעה סופית. 

 

 והל הגשת הצעהנ .6

בכתובת  המזמינהלתיבת המכרזים של הגשת ההצעות כמפורט לעיל ד למוע את ההצעה עד להגישיש  .6.1

 . , ירושלים37הנביאים 

ההצעה תכלול  ."02/18מכרז מס' "עליה יירשם:  עטפה סגורה וללא פרטים מזהיםההצעה תוגש במ .6.2

  .מו בהם כל הפרטים הנדרשים להשלמהלאחר שהושל כל המסמכים המפורטים לעילאת 

המזמינה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאי  .6.3

 הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתה של המזמינה.המכרז, או לקבל אותה למרות 

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו הוכנסה  .6.4

יום לאחר מועד הגשת ההצעות. המזמינה תהא  90-לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ל

 ה או חלקה, עד למועד אשר ייקבע על ידו.רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כול

עד למועד אחרון להגשת  ,מטעם המזמינה לכתובת המייל של איש הקשרשאלות הבהרה ניתן להפנות  .6.5

 שמו של המציע ופרטי הקשר עמו.מס' המכרז,  , בציוןשאלות הבהרה כמפורט לעיל

נה יהוו חלק ממסמכי תשובות המזמינה לשאלות ההבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט של המזמי .6.6

המכרז. באחריות המציע לבדוק ולהתעדכן באופן שוטף בפרסומים באתר האינטרנט של המזמינה עד 

 למועד הגשת ההצעות.

ו/או על מציע לפנות אל כל גורם אחר  ובהר כי חל איסור מוחלט על מציע פוטנציאליען הסר ספק ממל .6.7

 .מסודרת כמפורט לעילה בקשר עם המכרז למעט פניי מזמינהו/או נוסף אצל ה

 תנאים כלליים .7

אינה מתחייבת בהזמנת היקף מסוים של השירותים, ולמציע לא תהיה כל טענה  מזמינהכי ה ,מובהר .7.1

 ו/או דרישה בקשר לכך.



 
 

 
 ___________תאריך:                  _________________. 2 _________________. 1: המציעמורשי חתימה המוסמכים מטעם חתימת 

 
    ________________________________חותמת המציע: 

 
 

  

 

 02/18מכרז מס' 
לאספקת מתנות חג 

 לעובדי המכללה

 19מתוך  5עמוד 

תהא רשאית שלא לבחור  זמינההמלהזמנת כמות מסוימת של פריטים. יבת אינה מתחי זמינההמ .7.2

תהא זכות  מזמינהלהצעה בשלמותה או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ולבחור חלקים מכל הצעה. 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.  ברירה להרחבת/צמצום היקף ההתקשרות

שומרת לעצמה את הזכות לבחור בזוכה משני במסגרת מכרז זה. ההתקשרות תהייה עם  זמינההמ .7.3

ה האם לממש ההתקשרות עם הזוכה זמיני ובמידה ותבוטל מכל סיבה שהיא, תבחר המהזוכה הראש

 המשני.

ומתן עם מי  –שומרת לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי מהמציעים ו/או לקיים משא  זמינההמ .7.4

ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות ו/או לקיים הליך של קבלת הצעות משופרות,  מהמציעים

 ה.לפי שיקול דעת

רז זה. זכאי המציע הזוכה במסגרת מכ הלאה וכוללת את כל התמורה שלה יהיהינה מ ציעהצעת המ .7.5

לא תכלול  המציע. הצעת ועבר לתמורה הנקובה בהצעתכל תמורה מ מציע הזוכהיודגש כי לא תשולם ל

מע"מ. מע"מ בשיעורו החוק, כפי שיהיה בעת הזמנת הפריטים, יתווסף למחיר הפריטים הנקוב 

 . ציעעת המצהב

רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר, האיכות, זמן האספקה המוצע  מזמינהה .7.6

 לעומת מהות ההצעה ותנאיה.

רשאית להתנות  זמינהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמינה המ .7.7

 את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה.

ל את ההזמנה להציע הצעות ולצאת בהזמנה חדשה, בכל מועד, וללא מתן תהיה רשאית לבט זמינההמ .7.8

 הסבר או נימוק למציעים.

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים בהזמנה זו, כולם או מקצתם, לפי שיקול  זמינההמ .7.9

 דעתה הבלעדי.

חירת שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את נוהל ב זמינההמ .7.10

ההצעה הזוכה, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכת מיון נוסף, הצבת תנאים נוספים 

 והעמדת דרישות נוספות.

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים, מידע, התחייבויות, הוכחת יכולת וכל מידע אחר  זמינההמ .7.11

 ת ההצעות ולאחריהן.ונתונים נוספים מהמציעים, או מכל אחד מהם בכל עת, לפני הגש

שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה לגורמים נוספים, בכל דרך שתמצא לנכון,  זמינההמ .7.12

 ולבקשם להציע הצעה.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לנהל תחרות או תחרויות  זמינההמ .7.13

צעות, לרבות ניהול משא ומתן עם נוספות בין המציעים, כולם או מקצתם, בכל שלב לאחר קבלת הה
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מציעים או מי מהם, ו/או קבלת הצעות מחיר משופרות, ו/או גילוי הצעות מחיר של מציעים למציעים 

אחרים, כפי שתמצא לנכון. לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות מחיר משופרות כדי לגרוע 

 מתוקפה של הצעה שהוגשה לפני ניהול המשא ומתן כאמור.

פרטים ו/או ה וגריעה של ת על פי שיקול דעתה הבלעדי להוספשומרת לעצמה את הזכו זמינההמ .7.14

פריטים ו/או לשינוי ההצעה של המציעים ו/או חלק מהם ו/או לבצע הזמנה זו בחלקים, בכל מועד 

 שהוא.

ה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או זמינהמ .7.15

 בקשר לפנייה זו, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

)א( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד 10כי הוא עומד בדרישות תקנה  ,המציע מצהיר .7.16

 .2010 – להשכלה גבוהה(, התש"ע

כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע  .7.17

בגין הוצאות אלו, וזאת אף אם  נהלכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמי יה זכאיבלבד. המציע לא יה

 המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

המזמינה רשאית בכל עת קודם למועד הגשת ההצעות, לבצע שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בין  .7.18

י נפרד אם ביוזמתה ובין אם לאור שאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלת

ממסמכי המכרז ומתנאיו. הודעה על שינויים אלו תימסר לכל המציעים במכרז, והיא תהווה חלק 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

למען הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגבי מסמכי  .7.19

ל טענה ו/או תביעה הנובעות המכרז, תקבע המזמינה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כ

מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמינה כאמור. לא קבעה המזמינה פרשנות 

 כאמור, הרי שתינתן עדיפות לפרשנות המטיבה עם המזמינה.

, או בכל תביעה הנובעת הזמכרז סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים ל .7.20

 , תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.ויך ניהולמהל

 

 בכבוד רב,

 עמותת מכללה אקדמית הדסה )ע"ר(
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 לאספקת מתנות חג לעובדי המכללה 02/18מכרז מס' 

 מפרט ואמנת שירות – מסמך ב'

 הגדרות .8

 .הזמנה להציע הצעות – א'מסמך תהיינה כפי שהוגדרו בהמונחים ומשמעותם הגדרות 

 כלליותהוראות  .9

, בקטגוריות 400ובשווי של ₪  200בשווי של  –המתנות, כולל תווי שי, המבוקשת על ידי המזמינה  .9.1

 . חשמל ומוצרי פנאי מוצרי, וטקסטיל בית כליהבאות: 

 . הספק מתחייב לספק את המתנות ופרטי השי לעובדי המכללה לא יאוחר ממועד: ____________ .9.2

למסמכי המכרז, אשר בה יכתוב המציע את אחוז  נספח ד'המצורף כהצעת המחיר תוגש לפי הנוסח  .9.3

האריזה, ההנחה שהוא מציע לכל קטגוריה. מובהר כי המחיר לאחר הנחה עבור כל פריט כולל גם את 

הובלה ושינוע של כל מתנה, ולא תחול כל עלות נוספת על המזמין שלא צוינה באופן מפורש בהצעת 

 המחיר. 

חזק את החנות המקוונת באופן שוטף, לרבות תיקון תקלות במערכת ואחריות על המציע להפעיל ולת .9.4

 על פעולה רציפה של אתר האינטרנט.

במסגרת מתן השירותים יקבל המציע את הזמנות עובדי המזמינה באמצעות החנות המקוונת ויספק  .9.5

 ינה.אותן תוך פרק זמן שנקבע מראש על ידי המזמינה ובנקודת חלוקה שתיקבע על ידי המזמ

, על על המציע לאפשר לעובדים לקבל את הפריטים במשלוח עד הבית או למקום מושבה של המזמינה .9.6

המציע יתאם את המשלוחים ואת החלוקה עם העובדים על פי דירשת המזמינה,  .פי בחירת המזמינה

 . עצמם

לחנות על המציע למסור לכל עובד של המזמינה שם משתמש וסיסמא באמצעותם תינתן גישה  .9.7

 המקוונת.

על המציע לנהל מעקב אחר הזמנות העובדים, ולהוציא לפחות שתי תזכורות לעובדים שטרם בחרו  .9.8

 מתנה.

 המציע יגדיר איש קשר מקצועי מטעמו לצורך התנהלות בנושאים נשוא מכרז זה. .9.9

 על המציע להחזיק במלאי מינמלי מתאים עבור כל פריט, כך שעובד יוכל לבחור כל מתנה לה הוא .9.10

 זכאי.

 על הפריטים להיות ארוזים בנפרד ובאופן מכובד. לכל פריט יוצמד פתק החלפה במקום הרלוונטי. .9.11
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ידי  על המציע האחריות הבלעדית להובלה ושינוע של הפריטים והעברתם לנקודת חלוקה שתיקבע על .9.12

 המזמינה מראש.

   צורך חלוקת הפריטים.( לדיילי/ות שירות –על המציע להיערך מראש עם אנשי צוות מטעמו )להלן  .9.13

על המציע לספק פריט חליפי זהה במידה והפריט שהתקבל פגום / תקול. במידה ואזל מלאי אותו  .9.14

 פריט יוכל העובד לבחור פריט אחר.
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 לעובדי המכללהלאספקת מתנות חג  02/18מכרז מס' 

 הצעת המציע – 3מסמך 

 שם המציע :___________________________________________________________________ 

 / ת.ז.:  מספר תאגיד_____________________________________________________________ 

  טל':  __________תפקידו:  ______________: המציע מטעםאיש הקשר שם___________________ 

  של המציע:כתובת מלאה  _________________________________________________________ 

 י של המציע: כתובת דואר אלקטרונ___________________________________________________ 

 פקס ________________________: נייד _______________________': טל :'________________ 

 ( לפחות במתן שירותים לגופים בעלי 3ניסיון מקצועי של שלוש )ת:עובדים לפחו 1500 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 מחק את המיותר( ניסיון מקצועי בהפעלת חנות מקוונת לבחירת מתנות(: 

  כן/לא – 2017; בשנת  כן/לא – 2016בשנת 

  :)כן/לאמוקד שירות לקוחות פעיל למשך כל חודשי השנה )מחק את המיותר 

  :יש  שכירות/בבעלותנו מ"ר; אופן ההחזקה במחסן הלוגיסטי של המציע הי _____שטח מחסן לוגיסטי(

 למחוק את המיותר(.

  מסמכים ואסמכתאות נוספים להוכחת ניסיון ואיכות המציע. המלצות, ניתן לצרף 
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 לכבוד 
 מכללה אקדמית הדסה )ע"ר(עמותת 

 הצעתנו למכרזהנדון: 

 אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז מצהירים בזאת:

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו  .1

את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על 

צגים, פרסומים, אמירות או התקשרותנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מ

( ו/או עובדיה ו/או מי המזמינה – מכללה אקדמית הדסה )ע"ר( )להלןהבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי 

תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי  המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל

 ידיעה כלשהי של תנאי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו על פי  .2

 המכרז.

ם הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאי .3

שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבים לספק את השירותים כהגדרתם במכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי 

את השירותים נשוא  מזמינההמכרז כולם יחד, לפי הצעת המחיר שהצענו והננו מקבלים על עצמנו לספק ל

 . מזמינההמלא של ה המכרז לשביעות רצונה

בחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו במהלך הליך המכרז,  .4

הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי נפרד 

להשתתפותנו ו/או  מזמינהביסוד הסכמת ה מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה

שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב  מזמינהלזכייתנו במכרז וכי ה

זכאית לפסול את הצעתנו  מזמינהההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא ה

 זכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לעניין זה.ו/או לבטל את ההתקשרות עמנו, אם נ

, בתמורה ד'מסמך כ ההסכם המצורףהננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ועל פי  .5

 .ג'מסמך להצעת המחיר המצורפת למסמכי המכרז כ

מסמך המצורף למכרז כאנו מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים שייקבעו על ידי המכללה וכפי שמפורט במפרט,  .6

 '. ב

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו במשך תקופה  .7

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 60של 

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות  .8

 ת הפריטים.למכיר



 
 

 
 ___________תאריך:                  _________________. 2 _________________. 1: המציעמורשי חתימה המוסמכים מטעם חתימת 

 
    ________________________________חותמת המציע: 

 
 

  

 

 02/18מכרז מס' 
לאספקת מתנות חג 

 לעובדי המכללה

 19מתוך  11עמוד 

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי  .9

 אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

ולמילוי  X-)לסימון ב לאים כנדרשחתומים ומ אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים .10

  –וכן כל מסמך אחר שנדרש לפי הוראות המכרז  הפרטים על ידי המציע(

 יש/אין שם המסמך

  הזמנה להציע הצעות; – 1מסמך 

  מפרט ואמנת שירות; – 2מסמך 

  הצעת המציע; – 3מסמך 

  הזמנת רכש; – 4מסמך 

  כל מסמכי תשובות ההבהרה, ככל שישנם;

  ;1976 –ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו כ

  תעודת רישום תאגיד ו/או רישום בכל מרשם הדרוש על פי דין;

  אישור עוסק מורשה בתוקף מאת רשויות מע"מ;

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולהיפך. .11

 :לכל אחד מסוגי המוצרים המפורטים להלן השירותים להלן הצעתנו למתן .12

 וטקסטיל בית כלי: מוצר סוג

 הערות אחריות מוצר יםתיאור פריט אחוז הנחה מחיר 

200 ₪     

400 ₪     
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 מוצרי פנאיסוג מוצר: 

 הערות אחריות מוצר תיאור פריטים אחוז הנחה מחיר 

200 ₪     

400 ₪     

 

 מוצרי חשמלסוג מוצר: 

 הערות אחריות מוצר תיאור פריטים אחוז הנחה מחיר 

200 ₪     

400 ₪     

 

 נטענים תווי שיסוג מוצר: 

 הערות רשימת חנויות ומותגים אחוז הנחה מחיר 

200 ₪    

400 ₪    

 

 נוספים להצעת המחיר.  וקטלוגיםניתן לצרף מסמכים 

  בכבוד רב,
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 מתנות חג לעובדי המכללהלאספקת  02/18מכרז מס' 

 הסכם – ד'מסמך 

 ה ס כ ם
 

 2018שנת    לחודש   אשר נערך ונחתם ביום 
 

 בין
 המכללה האקדמית הדסה )ע"ר(

 9510325ירושלים  1114, ת.ד. 37מרח' הנביאים 
 "(המכללה: "להלן)

             
 מצד אחד      

 לבין
 

 ת.ז. / ח.פ. __________________
 לצרכי הסכם זה הינהאשר כתובתה 

___________________________ 
 ידי ____________ ת.ז. ___________-על

 המוסמך לחתום בשמה ומטעמה
           "(הספק)להלן: "
 מצד שני      

כמפורט להלן  אספקה של מתנות לחג עבור עובדי המכללה, מעוניינת לקבל שירותי והמכללה :הואיל
 "(;השירותים)"

"( והספק הגיש המכרזמתנות ותווי שי )"רכישת ל  02/18ולצורך כך פרסמה המכללה מכרז מס'  :והואיל
 את הצעתו במכרז;

וועדת המכרזים של המכללה בישיבתה מס' ____ מיום_______ החליטה לאשר את ההתקשרות  :והואיל
 עם הספק למתן השירותים, בכפוף לקיום כל תנאי הסכם זה והוראותיו;

למתן  פק מצהיר כי הינו בעל הידע, המומחיות, כוח האדם, ההיתרים והרישיונות הדרושיםסוה :והואיל
להתקשרותו של חוזית ו/או אחרת , וכי אין כל מניעה חוקית ו/או השירותים, כהגדרתם להלן

 ;הספק בהסכם זה

 הוראותיו; והספק מעוניין לספק למכללה את השירותים בתמורה ובכפוף לכל תנאי הסכם זה ולכל :והואיל

 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי הסכם זה. :והואיל

 ידי הצדדים כדלקמן:-לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על

 כללי .1

 נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.-המבוא והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי 1.1

 כן משתמעת בברור כוונה אחרת.בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרושים שלצידם, אלא אם  1.2

 נפרד מהסכם זה:-המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי 1.3
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 ;נספח א' – מסמכי המכרז על נספחיהם 1.3.1

 ;'בנספח  – הצעת המחיר .21.3

 ;'ג נספח –נספח ביטוח  .41.3

 ;1'גנספח  –טופס אישור עריכת ביטוח      1.3.5

 מטרת ההסכם .2

השירותים, על הצד הטוב ביותר, במקצועיות ובמיומנות המיטביים, למכללה, את הספק יספק 
 הכול בהתאם להוראות המכללה וללוח הזמנים שייקבע על ידי אשת הקשר של המכללה.

 הצהרות והתחייבות הספק .3

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 כי הוא עיין בהסכם על נספחיו, וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרות 3.1
 לשביעות רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם, למתן השירותים והמשתמע מהם ומביצועם.

כי יש בידו הכושר, הניסיון, המשאבים, המומחיות, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע  3.2
 .למכללההמקצועי, הציוד, הכלים, כוח האדם והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים 

 בהסכם זה. המכללהת או אחרת להתקשרותו עם כי אין כל מניעה, חוקית, חוזי 3.3

"( הפריטיםוכי המתנות ותווי השי נשוא הסכם זה )"פעול בהתאם להוראות כל דין כי הוא  3.4
 תקנים הישראליים הנדרשים.כל הב עומדים

כי הוא והעובדים מטעמו, יספקו את השירותים ברמה המקצועית המעולה ביותר, ישתמשו  3.5
יעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה, המסירות במיטב כוחותיהם, כושרם יד

 פי הסכם זה, תוך עמידה בלוחות הזמנים.-והנאמנות לביצוע התחייבויותיהם על

המפורט בהסכם זה על כל נספחיו, במועדם את כל  יםכולל השירותיםכמו כן מובהר בזאת כי  3.6
וברמה ואיכות מעולות, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רכישה, הובלה ואספקה 

האדם וכו' הנדרשים לביצוע השירותים כאמור, ובכלל זה כל הוצאה -, כוחהפריטיםשל כל 

 הספק.ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של 

 ידי מי מטעמו.-ידו ו/או על-כי הוא אחראי לאופן וטיב השירותים שיסופקו על 3.7

ו/או מי מטעמה הנזכרות בהסכם זה, לא ישחררו את הספק מאחריותו  המכללהכל סמכויות  3.8

 פי ההסכם, לרבות אחריותו לאופן ולטיב ביצוע השירותים.-ומהתחייבויותיו על

ום כדין ברשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף, וביטוח כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ורש 3.9
 לאומי.

 התמורה .4

לספק את  המכללהפי הסכם זה על נספחיו, תשלם -עלשל הספק מילוי כל התחייבויותיו  בגין 4.1
)להלן:  'בנספח להסכם זה כ פתהמצורהמפורטים הצעת המחיר  הפריטיםמחירי  לפי המורהת

 . "(התמורה"
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ובכפוף  לאחר ביצוע השירותים, 30התמורה בתנאי "שוטף" + המכללה תשלם לספק את  4.2
 . להמצאת חשבונית מס כחוק

 התמורה תשולם בשקלים חדשים ובתוספת מע"מ כדין.  4.3

ימציא למכללה אישורים תקפים למועדי התשלום בדבר ניהול חשבונות לפי החוק,  הספק 4.4
 אישור בדבר היותו עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

פריטים פגומים מוסכם בין הצדדים, כי המכללה תוכל להחזיר לספק, ללא הגבלת כמות,  4.5
 והספק יספק לעובדים פריטים חלופיים תוך פרק הזמן שנקבע במסמכי המכרז. 

במידה ותהיה מחלוקת בין הצדדים לגבי קבלת המוצרים, נטל ההוכחה להוכיח כי המוצרים  4.6
 התקבלו במכללה מוטל על הספק.

הסכם לידי גמר, תשלם המכללה לספק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסיפק הובא ה 4.7
 בפועל, ופרט לכך לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף.

פי כל דין והסכם, הכרוכים בביצועו -כל מס, אגרה, תשלום חובה, היטל או הוצאות אחרות על 4.8
ידועים במועד חתימת ההסכם ובין אם לאו, של הסכם זה ו/או נדרשים לשם ביצועו, בין אם 

 ידו.-ואשר אינם מוטלים במפורש על המכללה, יחולו על הספק וישולמו על

עוד מוסכם כי פרט לתמורה האמורה לעיל, לא יחולו על המכללה תשלומים, עלויות ו/או  4.9
די י-הוצאות כלשהם בקשר להסכם, מכל מין וסוג שהוא, ולרבות במקרה של ביטול ההסכם על

 המכללה מכל סיבה שהיא.

מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי התמורה כוללת כל עלות ותשלום החלים על הספק בגין  4.10

עזר למתן השירותים, ואת -שינוע, אספקה, ייבוא מחו"ל וכליחומרים, אדם, ביטוחים, -כוח
ים בהתאם כל ההוצאות, לרבות עקיפות ולרבות מיוחדות ו/או חריגות, הכרוכות במתן השירות

לדרישות ההסכם. הספק מצהיר בזה כי בשום מקרה )אף אם ההסכם יבוטל ו/או יצומצם מכל 
סיבה שהיא(, לא תהיינה לו שום תביעות ו/או טענות כלפי המכללה בקשר לכל הוצאה ו/או 

 פי הסכם זה.-השקעה שהיו לו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

פי כל דין ותעבירו לכל רשות -יא חייבת לנכותו עלהמכללה תנכה מן התמורה כל תשלום אשר ה 4.11
 מוסמכת אשר אליה עליה להעבירו, אלא אם כן המציא הספק מסמך בדבר פטור מניכוי כדין. 

  ההתקשרותתקופת  .5

 פי הסכם זה תחל במועד חתימת הצדדים על הסכם זה. -תקופת ההתקשרות על 5.1

תהא רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות להביא הסכם  למרות האמור לעיל, המכללה 5.2
דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק -פי שיקול-זה, כולו או חלקו, לידי סיומו המוקדם, על

החלטתה, ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטה זו. במקרה כאמור, תשולם 
עד סיומו המוקדם של ההסכם, ידו בפועל עד למו-לספק תמורה בגין השירותים שבוצעו על

 ופרט לכך לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף כלשהו.

 לוחות זמנים .6

שנקבע במסמכי בהתאם ללוח הזמנים  פריטיםהספק מתחייב בזאת לספק למכללה את ה 6.1
  המכרז ועל פי דרישת המכללה.
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 אחריותו נזיקין .7

כוש של כל אדם ו/או כל תאגיד ו/או הספק יהא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף ולר 7.1
המכללה, שעלול להיגרם למכללה ו/או לעובדיה ו/או מי מטעמה, כתוצאה מכל פעולה או מחדל 

 .בפריטיםשל הספק ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה מהשימוש 

הספק מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המכללה בכל סכום אשר יידרש ו/או ייתבע  7.2
לחובתה בקשר לנזקים דלעיל, לרבות הוצאות בורר, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ו/או ייפסק 

פי דרישה -ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו למכללה כתוצאה מהנזקים דלעיל, וזאת על
 ראשונה.

הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לתבוע את המכללה ו/או את עובדיה ו/או  7.3

ידי המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לספק ו/או -יגרם עלמי מטעמה בגין כל נזק שי
 לעובדיו ו/או מי מטעמו, בין לגופו ובין לרכושו.

 ביטוח .8

 הוראות אחרלמלא זה או לפי דין, מתחייב הספק  הסכםלפי  ספקמבלי לגרוע מאחריות ה 8.1
 זה להסכם המצורפים" הביטוח עריכת"אישור וב" הביטוח"נספח ב המופיעות הביטוח

 .בהתאמה –" 1'ג נספח"ו" 'ג נספח"כ ומסומנים

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי .9

הספק מצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי מטעמו לבין  9.1
מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק לצורך ביצוע התחייבויותיו -המכללה יחסי עובד

פי הסכם זה יהיו וייחשבו עובדים של הספק בלבד, ולא יהיו בין הספק ו/או עובדיו ובין -על
 מעביד. -יחסי עובד המכללה כל

כל התשלומים מכל מין וסוג מכוח כל דין ו/או הסכם לעובדי הספק יחולו על הספק וישולמו  9.2
 ידו, והמכללה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.-על

 תרופות .10

יחול על הוראות הסכם זה, אלא אם  1973-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"ג 10.1
  הוראות הסכם זה.פי -הוסכם אחרת על

ימים, או  7בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של  10.2

רשאית לבטל, לסלק את  המכללהידי הספק, תהיה -במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על
ולהשלים את השירותים בעצמה ו/או בכל דרך אחרת, ואלה  ביצוע ההסכםידו של הספק מ

 המקרים:

יתן נגד הספק התראת פשיטת רגל, צו כינוס נכסים, צו פשיטת רגל וכיוצ"ב, והצו לא בוטל כשנ 10.2.1
 יום מיום הינתנו; 30תוך 

 כשהספק מסתלק מביצוע ההסכם, במפורש או במשתמע, להלכה או למעשה; 10.2.2
 הספק מעל באמון שניתן בו; 10.2.3

מקצתן, במהלך  בכל מקרה שבו לא מילא הספק אחר התחייבויותיו הכרוכות במכרז, כולן או 10.3
 המכללהלהביא הסכם זה לידי גמר, ו המכללהפרק הזמן הנקוב לביצוע השירותים, רשאית 

תהא פטורה מכל התחייבות כלפי הספק ותהא זכאית למסור את המשך ביצוע השירותים 
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והשלמתם לכל אדם ו/או גוף אחר, ובנוסף תהא זכאית לקבל מן הספק פיצוי בגין הנזקים 
 ים שנגרמו לה עקב כך.הישירים והעקיפ

דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או הנובע ממנו, -בכל מקרה של סכסוך או חילוקי 10.4
מוסכם בין הצדדים כי הספק לא יאט את קצב מתן השירותים ולא יפסיק את ביצועם בהתאם 

פי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים, ומתן -להתחייבויותיו על
תשלם  המכללההדעות, ו-ידי הספק במלואו ובמועדו על אף חילוקי-שירות ימשיך להינתן עלה

 לספק את אותם סכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

 סמכות שיפוט .11

המשפט המוסמכים -סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה בבתי

 בירושלים בלבד.

 כללי .12

מהווה ביטוי מלא ושלם של הסכמות הצדדים והוא מבטל כל הסכם קודם בכתב או הסכם זה  12.1
ידי שני הצדדים. -פה. שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב ונחתם על-בעל

 הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טענת מניעות או ויתור.

א של ההסכם. כל הודעה שתשלח מצד אחד כתובות הצדדים להסכם זה הנן כמפורט בריש 12.2
שעות מיום משלוחה בדואר, במכתב רשום, לפי  48למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

 הכתובת של הצד הנמען.

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 המכללה  הספק
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 02/18מכרז מס' 
לאספקת מתנות חג 

 לעובדי המכללה

 19מתוך  18עמוד 

 ביטוח -' גנספח 

 כל, למשך ן הספקהספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1

ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת 

והמהווה חלק  ,1גכנספח  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים  ,תקופת ההסכם(

העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הספק" ביטוחי"בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 בישראל. 

וכתנאי מוקדם מתן השירותים להמציא לידי המכללה, לפני תחילת  הספק עלצורך בכל דרישה מצד המכללה,  ללא .2

הספק. כמו כן,  בידי מבטחאו לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום התקשרות ל

בגין חידוש תוקף ביטוחי  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המכללה ל להמציאהספק על בתום תקופת הביטוח,  מיד

 1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחהספק לתקופת 

 לעיל. 

לה, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, בכל פעם שמבטח הספק יודיע למכל
כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח 

 חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

, המוטלת על הספק ,י הספק הינם בבחינת דרישה מזעריתכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוח מובהר .3

ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם הספק לגרוע מכל התחייבות של שאין בה כדי 

בכל הקשור  ,או מי מטעם המכללה המכללהכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולות

ועל כאמור לעיל, הספק שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למכללה תהא הזכות, אך לא החובה, .4

הספק  להתחייבויותאת ביטוחי הספק על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי הספק

 .על פי הסכם זה

או המכללה אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמכללה זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ביטוחי הספקכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המכללה כל חובה על 

 עריכת דרשהנאם וזאת בין  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק המוטלת על  ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל 

לרכוש או ציוד כלשהו, המובא אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המכללה פוטר את המכללה  הספק .6

 ,כל טענה ספקולא תהיה לם, על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המכללה ו/או המשמש לצורך מתן השירותי

, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי 

 לנזק בזדון.

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי שייערך על ידי הספק, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  ויתורוה מטעם המכללה;וכלפי הבאים המכללה 

על  ינתנוי םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8

התאם לאופי והיקף נאותות בהמשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבלידי 

  ההתקשרות עמם.

שירותים שניתנו או לרבות שירותים במלואם, ביחס ל אחריות כלפי המכללהמוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת
 .משנה  אמורים היו להינתן על ידי קבלני

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9

ימים ממועד בקשת המכללה מאת הספק בכתב,  10עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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 02/18מכרז מס' 
לאספקת מתנות חג 

 לעובדי המכללה
 

 __________: תאריך אישור עריכת הביטוח -1גספח נ                                               
וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותובלבד שאין בשינויים אלו כדי 

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐
 ספק מוצרים☒
 נותן שירותים ☐

 קבלן☐

  ______אחר: ☐

  שם: 
___________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 /מזמין שירותים ☐
 עבודות

 מזמין מוצרים ☒
 ______אחר:  ☐

 שם:
המכללה האקדמית 

 הדסה ע"ר 
ו/או חברת האם 
ו/או חברות בנות 

ו/או חברות 
 קשורות

 כתובת: 
      

 :כתובת

      

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
 עבור עובדי המכללהאספקת מתנות לחג 

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל
                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים 
לטובת מקבל 

 האישור
 תקופת הביטוח

/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐
מוטב לתגמולי  ☐

 ביטוח
 סעיף שיעבוד ☐
 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש

 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

1.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 4,000,000 
למקרה ולתקופת 

 הביטוח 

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 20,000,000  ₪
לעובד, למקרה 

 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 
 

                  ת.רטרו: 

  .4 אחריות מקצועית  לא נדרש 

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 
 

                  ת.רטרו: 

למקרה  500,000
 ולתקופת הביטוח 

/  אחריות המוצר 
ביטול חריג חבות 

 המוצר

5.  

 מבוטח נוסף ☐
מוטב לתגמולי  ☐

 ביטוח
 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐
 ויתור על תחלוף ☐

  .6  לחץ כאן  -אחר    

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת 

  סעיף  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
 השתתפות / כפל ביטוח.

 _______________________  המבטח    חתימת האישור: 

 

 


