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 05/22פומבי  מכרז

 הזמנה להציע הצעות-מסמך א'

 אקדמית הדסההמכללה עבור ה יחסי ציבור ודוברותלמתן שירותי 

 כללי

"( מזמינה בזאת הצעות המכללה" ,"המזמיןמכללה אקדמית הדסה )ע"ר( )להלן: " .1

שירותי יעוץ תקשורתי שיכללו , בין היתר,  יחסי ציבור ודוברותלמתן שירותי 

ואסטרטגי, דוברות ויחסי ציבור, סיוע וליווי תקשורתי במצבי משבר, ייזום ועריכת 

בהתאם  ,מכללהעבור ה חומרי עיתונות בעיתונות המודפסת, המשודרת והאינטרנטית

 "(.הפרוייקט" ;"השירותים")להלן: למסמכים ולפרטים המצורפים להזמנה זו 

 ,בין היתר יכללו,השירותים שיסופקו למכללה על ידי משרד יחסי הציבור שיבחר  .2

עבודה שוטפת מול דובר המכללה, מחלקת השיווק של המכללה, ייעוץ שוטף להנהלת 

ובמסמך  כמפורט במסמכי המכרזהמכללה לרבות נשיא המכללה וסגן נשיא המכללה.

  .מסמך ג' -תכולת השירותים המצורף להזמנה זו כ

"(, יתקשר המזמין עם הזוכה למתן הזוכהלאחר בחירת הזוכה במכרז )להלן: " .3

עם אופציה להארכה  20237.31.ועד ליום  .202291.מיום , החל לשנה אחת השירותים

המפורטים בתכולת השירותים מלוא , והזוכה יידרש לספק את לארבע שנים נוספות

ובהתאם ליעדים  ות רצון המזמיןעלשביובהצעת הזוכה,  מסמך ג' –השירותים 

פי התנאים -התמורה תשולם על .בין המזמין למציע בכל שנת לימודים שייקבעו

 .'ד מסמךכהמצורף להזמנה זו המחיר צעת הטופס המפורטים ב

 לוח זמנים

 לוח הזמנים להגשת הצעות יהיה כדלקמן: .4

 12:00בשעה  2022.06.30 אחרון להעברת שאלות הבהרהמועד 

 12:00בשעה  2022.07.14 הצעותההגשת אחרון למועד 

 

 מסמכי המכרז

 מסמכי המכרז מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן: .5

 .מסמך א' -הזמנה להציע הצעות  .א

 .מסמך ב' -טופס הגשת הצעה  .ב

 .1מסמך ב' -תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  .ג
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 .2ב'מסמך  -מסמכי הערכה  .ד

 .3מסמך ב' - ניקוד איכות .ה

 .מסמך ג' - תכולת השירותים .ו

 .מסמך ד' -הצעת מחיר  .ז

 . 'ה מסמך –הסכם התקשרות  .ח

 ".מסמכי המכרז" -יכונו להלן ביחד או לחוד  הנ"ל מסמכיםה

 סף להשתתפות מכרז-תנאי

 הסף המפורטים להלן, יהיו זכאים להגיש-אשר מקיימים את כל תנאי מציעיםרק  .6

 הצעה במכרז זה:

 כדין בישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל; מההרשוחברה הינו המציע  .א

יחסי שירותי  תהענקב האחרונות שניםה חמשלפחות בניסיון בפועל מציע ל .ב

הדומים לשירותים למוסדות בהיקפים ובשירותים , ציבור ודוברות

 .המבוקשים ע"י המכללה

 

המציע סיפק במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז זה כנדרש  .ג

לתקופה לעיל, שירותי יח"צ כהגדרתם במכרז זה לשלושה גופים לפחות, 

בתחום  גוףכאשר לפחות אחד מהם הוא  חודשים לפחות 24רצופה של 

  .החינוך

 

 ₪.  400,000 של לפחות שנתימחזור כספי  למציע .ד

לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף יש לצרף אסמכתאות כמפורט במסמכי ההערכה 

. מציע אשר אינו עומד באחד או יותר מתנאי הסף, הצעתו 2'ב מסמךבנוסח 

 תיפסל ללא בחינת תוכן הההצעה.

 
 תנאים נוספים: 

 
ללות, )מכ החינוךלמציע ניסיון מעשי ומוצלח בשני לקוחות לפחות מתחום  .ה

  .ארבע השנים האחרונותבמהלך  אוניברסיטאות(

מובהר כי לטובת בחינת ניסיון המציע רשאית המכללה, אך לא חייבת, להכיר 

 .בניסיון האישי מהעבר של בעליו ומנהליו של המציע כניסיון של המציע

 יבעלשל אחד ו/או יותר אנשי צוות למציע משרד עם צוות מיומן ומקצועי  .ו

לפחות בלקוח  יחסי ציבור ודוברותשנים לפחות בתחום  3ניסיון מוכח של 
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בעל ה. מנהל תיק הלקוח מטעם המציע יהיה אחד מתחום ההשכלה הגבוה

במתן שירותי יח"צ  2021-2017ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך השנים 

וכל השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה, שימש כמנהל תיק לקוח במתן 

ותים אלה בתקופה רצופה של שנים עשר חודשים רצופים לפחות. תינתן שיר

עדיפות למנהל תיק לקוחות בעל ניסיון בעבודה עם לקוחות בתחום החינוך 

 .וההשכלה הגבוהה

מובהר כי דרישה זו נועדה להבטיח את יכולתו של המציע לספק את 

 השירותים המבוקשים למכללה. 

רף תצהיר כנדרש לעיל הכולל את מספר להוכחת תנאי סף זה על המציע לצ

במשרד, פירוט בעלי תפקידים וניסיונם, תחומי העובדים המועסקים 

התמחות וצירוף קו"ח הן של המציע ובעלי המשרד והן של מנהל הלקוח 

 המוצע על ידי המשרד כולל תחומי התמחות ופירוט המוסדות להן הוענקו

 .ב'ל הנדרש בנספח השירותים, אנשי קשר וטלפון ליצירת קשר וכ

 
 

יש לצרף אסמכתאות כמפורט במסמכי ההערכה  ם אלולשם הוכחת עמידה בתנאי

 . 2'ב מסמךבנוסח 

 עיקרי ההתקשרות

במסמך תכולת השירותים המפורטים כלל העניק למכללה את יידרש ל מציע הנבחרה .7

מטעם המציע  תיק הלקוחובהצעתו למכרז, באמצעות מנהל  'גמסמך  השירותים

 . במסגרת המכרז המציעובאמצעות יתר אנשי הצוות שהוצגו על ידי 

 . דובר המכללהבהתאם להנחיות ובתאום מלא עם הזוכה יפעל בביצוע השירותים  .8

ם ע מתנאי ההתקשרותיהוו חלק בלתי נפרד במכרז הזוכה מסמך זה על צרופיו והצעת  .9

 .הזוכה במכרז

פי -עלמתן השירותים ל עם הזוכה במכרז זהתקופת ההתקשרות  - תקופת ההתקשרות .10

להלן: ) .2022.091 יוםב שתחילתוחודשים(,  12) המכרז זה תהא לפרק זמן של שנ

שומר לעצמו הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות  ןהמזמי "(.תקופת ההתקשרות"

חודשים נוספים, וזאת מבלי לגרוע מסמכות המזמין  48לתקופה מצטברת של עד 

במהלך תקופת ההתקשרות ו/או להביא את ההתקשרות לידי סיום מוקדם בכל עת 

  יום. 30בהודעה מראש של במהלך התקופות הנוספות 

לא יספק שירותים או יועסק על ידי מוסד אקדמי  זוכה, הההתקשרות תקופת במהלך .11

ולא ייתן שירותי יח"צ ליותר ממוסד אקדמי אחד )מחוץ  אחר באזור ירושלים 

במקרה של מתן שירותים למוסד אקדמי אחר, יתבקש המציע לספק מנהל לירושלים(. 

 לקוח נפרד עבור המוסדות.
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 ההצעה

כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )מגיש ההצעה יכונה להלן:  .12

, כאשר כל המסמכים והאישורים אחת סגורה במעטפה . ההצעה תוגש"(המציע"

 .יהיו על שם המציע בלבד הנדרשים במכרז

מסמך להזמנה זו כ את מסמכי ההערכה בנוסח המצורף צרף להצעתוהמציע יידרש ל .13

, אשר מכילה הצעה לתשלום מסמך ד', וכן את הצעת המחיר בנוסח המצורף כ2ב'

 . "(התמורה)להלן: "חודשי קבוע 

שנתבקשו על ידי המזמין  ורף להצעה תכלול את מתן השירותיםהצעת המחיר שתצ .14

, ותיחשב כאילו נכללו בה כל הוצאות המציע. המציע, במידה וזכה, יהא ('ג מסמך)

פי הצעת המחיר מבלי לדרוש ו/או לקבל כל תשלום -מחויב לבצע את השירותים על

 .נוסף בגינם

ל מע"מ. מע"מ, ולא יכל המחירהצעת שימולא על ידי המציע ב המחירמודגש בזאת כי  .15

 הצעת המחירב הנקוב בשיעורו החוקי שיהא בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף למחיר

 וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

מחיר סופי  היהית המחיר המחיר בהצעאת הצעת המחיר יש לנקוב בשקלים חדשים.  .16

 ללא הצמדה כלשהי.

כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר יעשו על ידי המציע באי אלו  .17

כלפי  תקפיםממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו 

 המזמין ועלולים להביא לפסילת ההצעה.

 מסמכי ההצעה

  :להלןהמסמכים והאישורים המפורטים  כלנדרש לצרף להצעתו את  מציעכל  .18

 , לרבות הסכם ההתקשרות,(מענה לשאלות הבהרהלרבות ) כל מסמכי המכרז .18.1

 .ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעמוכשהם חתומים על 

מפורטת  פרופיל המציע יכיל התייחסות - נספח המתאר את פרופיל המציע .18.2

( ואשר אינם מפורטים 3לסעיפים הנכללים בהערת/ניקוד האיכות )מסמך ב'

 .2במסמך ב'

להצעה זו. מסמכי ההערכה יכללו, בין  2מסמך ב'מסמכי הערכה המצורפים כ .18.3

 היתר, התייחסות לפרטים הבאים:

ושל  מטעם המציעהלקוח , של מנהל פירוט בדבר עבודות קודמות של המציע .א

 . אנשי המקצוע המוצעים מטעמו, וניסיונם בתחומים הרלוונטיים

 מכרז זה.ב הנדרשהמציע שירותים מהסוג  מעניקלקוחות עבורם  שנילפחות  .ב
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 תתפו בפרויקט.שקורות חיים של העובדים שי .ג

 תיק עבודות .ד

ידי מורשי החתימה המוסמכים -טופס הצעת המחיר, כשהוא ממולא וחתום על .18.4

 .מסמך ד' –מטעמו 

אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .18.5

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס,  , דהיינו1976-חובות מס(, התשל"ו

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו המציע  או העתק ממנו המעיד כי

חוק " :)להלן 1976-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז-לנהלם על

הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על וכי  (, או שהוא פטור מלנהלם"מע"מ

 ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.הכנסותיו 

 אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד; .18.6

לא צירף מציע להצעתו אי אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, תהא ועדת המכרזים של  .19

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  ,רשאית "(ועדת המכרזים)להלן: " המזמין

לבדוק את ההצעה, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או שלא 

ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה 

 .וכן רשאי המזמין להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי

 ותהגשת ההצע

, יש להגיש הנדרשים על פי הזמנה זוהפרטים והמסמכים מלוא , בצירוף ותאת ההצע .20

, וזאת ירושלים 37רח' הנביאים , משרדי המזמיןבש מכרזיםלתיבת ה ,במסירה ידנית

 12:00שעה בלעיל, , "(לוח זמנים)" 4 למועד האחרון להגשת ההצעות כמפורט בסעיףעד 

  ."(הגשת ההצעותמועד )להלן: "

, על פי שיקול הגשת ההצעותעל אף האמור לעיל, המזמין רשאי להאריך את מועד 

 .באתר האינטרנט של המכללהדעתו, בהודעה בכתב 

הצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה סגורה ה .21

דיה להגיש את ההצעה הן במ יש ".05/22מכרז מס'  " –וחתומה. על המעטפה יצויין 

 )מסמך סרוק המכיל את החתימות( והן על גבי נייר. טליתגדי

 לא תשתתף במכרז. הגשת ההצעותהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד  .22

המזמין יהיה רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא  .23

לפי שיקול דעתו  בהתאם לתנאי המכרז, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל

 של המזמין.

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד  .24

הגשת יום לאחר מועד  90-בו הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ל
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. המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כולה או חלקה, ההצעות

 ייקבע על ידו. עד למועד אשר

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז,  .25

וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא מתן השירותים הבין את תהליך 

, ויהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו מהמכרז והגיש הצעתו על בסיס זה

 ו/או מתנאיו.

מבלי לגרוע  -מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות  בנוסף,

את דיני המכרזים החלים בישראל, לרבות כל דרישות הרישום  -מכלליות האמור 

 החלות על המשתתפים ו/או הזוכים במכרז.

)א( לתקנות חובת המכרזים 10כמו כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  .26

 .2010-מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע)התקשרויות של 

, 1992-( לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2מציע העונה על דרישות תיקון התשס"ג )מס'  .27

בשליטת  הינועידוד נשים בעסקים, יגיש אישור של רו"ח ותצהיר, לפיו העסק  לעניין

 .אישה, בהתאם להגדרות התיקון לחוק

 הוצאות המכרז

הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא,  .28

המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין בגין  על המציע בלבד. תחולנה

 הוצאות אלו, וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

 הבהרות ושינויים

דואר אמצעות ב ,רמי חזן השיווק במכללה, מרשאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב למנהל  .1

מועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, ל עד ramiha@hac.ac.il אלקטרוני שכתובתו

. כל תשובה שתינתן על ידי המזמין תהא 12:00בשעה  ,לוח זמנים 4כמפורט בסעיף 

העתק שאלות ההבהרה ותשובותיהן יופצו באתר האינטרנט תקפה רק אם ניתנה בכתב. 

באחריות המציע לבדוק ולהתעדכן  של המכללה ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 ההבהרהלשאלות תשובות העותק של  צרףיהמציע  האם פורסמו הבהרות כלשהן.

  חתומות על ידו כנדרש. ןאם וכאשר יהיו, כאשר ה להצעתו,

 

מובהר בזאת כי כל הסבר ו/או פרשנות ו/או תשובה לשאלות הבהרה, אין ולא יהיה  .29

 פה.-להם כל תוקף שהוא באם ניתנו בעל

הצעות, לבצע שינויים ותיקונים במסמכי ההמזמין רשאי בכל עת קודם למועד הגשת  .30

שאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, ביוזמתו ובין אם לאור המכרז, בין אם 

, ותהיה ככל, כאמורהודעה על שינויים  יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו.

 תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.ו באתר האינטרנט של המכללה פורסםת

mailto:ramiha@hac.ac.il
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למען הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי  .31

 יהמציע לא תהלבהירות לגבי מסמכי המכרז, יקבע המזמין את הפרשנות המחייבת. 

כל טענה ו/או תביעה הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי 

לא קבע המזמין פרשנות כאמור, הרי שתינתן עדיפות לפרשנות  כאמור. המזמין

 המטיבה עם המזמין.

 הליכים לבחירת המציע הזוכה

בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם  .32

בכלל, ייעשו מטעם המזמין על ידי ועדת המכרזים. הועדה תהא רשאית להסתייע 

 , בין היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.בבדיקותיה

לדון עם המציעים בפרטי הצעתם, לדרוש רשאי  יהא מזמיןהמבלי לפגוע באמור לעיל,   .33

להתיר וכן  ,מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונו המלא

בדבר  מזמיןקבע הילמציעים או למי מהם לתקן את הצעותיהם, לפי קווים מנחים ש

 ותוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים. ,היקף התיקונים שיותרו

או כל לגבי כל מקרה של שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה המציע במסמכי המכרז  .34

 הסתייגות לגבי תנאי מתנאי המכרז, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי

ל בכל אחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול רשאי לפעו מזמיןהיה היבכל דרך אחרת  או

 הבלעדי: ודעת

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .א

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל; .ב

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או  .ג

, רשאי מזמיןלשנות את הצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לדרישת ה

 לפסול את הצעתו; מזמיןה

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, וזאת תוך שמירה על  .ד

 עקרון השוויון בין המציעים.

המציעים מסכימים בזאת כי כל טעות חשבון מבלי לגרוע מיתר הוראות מכרז זה,  .35

, הן באופן צורף להצעתם תתוקן על ידי ועדת המכרזיםתש הצעת המחירשתתגלה ב

 .ולא תהיה להם כל טענה בגין כך הכללי של ההצעה חשבוןנקודתי והן באופן ה

 בחירת ההצעה הזוכה 

, כאשר לקריטריון האיכות תתבצע על פי המשקלות הבאים ההזוכ הבחירת ההצע .36

 :המכרז בניקוד 20%משקל של  ריהמח ולקריטריון, המכרז בניקוד 80%משקל של 
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התרשמות המזמין  -מהניקוד הסופי(  50%) איכות ההצעותהתרשמות מ .36.1

מיכולתו המקצועית, ניסיונו וכושרו של המציע במתן השירותים, לרבות חברי 

 .הצוות מטעמו

 נק'  10 –ותק המציע  .36.1.1

היקף שנות הניסיון שיש למציע בתחום השירות נשוא מכרז זה, ככל ששנות 

ותר. מובהר כי לעניין הניסיון של המציע יהיו רבות יותר כך ציונו יהיה גבוה י

 כמפורטשנים  3 אמת מידה זו ההיקף המינימאלי הדרוש להוכחת ניסיון הינו

 בתנאי הסף. 

 נק' סה"כ: 20-ניסיון המציע במתן שירותים  .36.1.2

ככל שהיקף הפעילות גדול יותר ומספר - נק'( 10) היקף הלקוחות וסיווגם

המוסדות להן העניק המציע שירותים הדומים לשירותים המבוקשים על ידי 

 המכללה כך ינתן ציון גבוה יותר. 

ככל שהיקף וכמות הפעילות של המציע וניסיונו עם לקוחות מתחום החינוך בכלל 

. (נק' 10) יותרומוסדות להשכלה גבוהה בפרט גדול יותר כך יינתן ציון גבוה 

להוכחת הניסיון של המציע, יצורפו מסמכי הנהלת חשבונות המעידים על 

 ניתן יהיה להסתיר פרטים מסחריים. -התקשרות עם אותם לקוחות

  -נק' סה"כ 20 -ניסיון מנהל תיק לקוח מוצע .36.1.3

היקף הלקוחות וסיווגם, ככל שהיקף הפעילות גדול יותר ומספר המוסדות  -נק' 10

מנהל תיק הלקוח המוצע מטעם המציע שירותים הדומים לשירותים  להן העניק

 המבוקשים על ידי המכללה כך ינתן ציון גבוה יותר. 

ככל שהיקף וכמות הפעילות של המציע וניסיונו עם מוסדות להשכלה  -נק' 10

  יינתן ציון גבוה יותר.גבוהה גדול יותר כך 

 נק'  20 -המלצות   .36.1.4

 נק'  10 -המלצות אודות המציע 

 נק 10 -המלצות אודות מנהל תיק לקוח מוצע

  נק' 30-בחינת תיק עבודות   .36.1.5

על המציע לצרף שלושה תיקי עבודות של לקוחות העונים על דרישת תנאי הסף 

 כאשר אחד מהם לפחות הוא תיק עבודות שמנהל הלקוח המוצע טיפל באופן אישי

ממגוון רחב ככל  2022-2019ר: פרסומים לשנים תיקי העבודות יכללו בין הית

הניתן של המדיות: עיתונות מקומית וארצית, עיתונות מקוונת לרבות כלכליסט, 

דה מרקר, גלובס, מדיה מקוונת, רדיו מקומי וארצי ועוד. ועדת האיכות תבחן את 
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תיקי העבודות שהוצגו על ידי המציע הדומים או העולים במורכבות על השירותים 

 מבוקשים נשוא מכרז זה.ה

  –מהניקוד הסופי(  30%) מקצועיתהמצגת הות ממהתרש .36.1.6

המקצועית, ניסיונו וכושרו של המציע במתן ההצגה  התרשמות המזמין מיכולת

ומענה לשאלות והבהרות ככל שיעלה  השירותים, לרבות חברי הצוות מטעמו

 .במהלך המצגת

( לבין מאה 0יקבע בין אפס )"( Q)"משקלו של הציון שיוענק לאיכות של המציע 

  .להזמנה זו 3מסמך ב'ניקוד איכות במפורט בהתאם ל( 100)

  .הסופי( מהניקוד %02) .מסמך ד'המחיר  הצעת .36.2

 רכת ההצעות ובחירת המציע הזוכה תתבצע כדלקמן:עבדיקת וה .37

בשלב זה יבדקו המסמכים  –והגשת מלוא המסמכיםזהות המציע  ת: בדיק'שלב א

על ידי כל מציע על מנת לוודא שההצעה כוללת את כל המסמכים והאישורים  שהוגשו

 נדרש לצרף להצעתו.שהמציע 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, 

של המציע או  הצעתומטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את 

או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים /לחלופין; לבקש כי יוסיף ו

להתעלם מפגמים  ת ועדת המכרזיםשבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאי

 הבלעדי. הדעתשאינם מהותיים, לפי שיקול 

בסיס בשלב זה ידורגו הצעות המציעים, וינוקדו על  –: בדיקת הצעות המציעים 'שלב ב

 לפי הפירוט בסעיף (,60%) הצעת המחירבסיס ועל  (40%) איכות הצעתםההתרשמות 

 , יוזמנו להציג את הצעתםבלבד שלושת המציעים עם הדירוג הגבוה ביותר .לעיל

  .ולראיון עם ועדת המכרזים

כולל שיציגו שלושת המציעים המובילים מקצועית המצגת בחינת וניקוד ה :ג'שלב 

 .המציעשל והבהרות ותשובות  צוות המזמין שאלות

כל מציע שיעלה לשלב ג', יצטרך להציג מצגת מקצועית של ההצעה, תכולתה, נסיון 

מקצועי, כ"א, ממליצים, מתודולגיות עבודה, אסטרטגיית שיווק מוצעת, קשרי עבודה 

מוכחים עם אתרי לימודים, טכנולוגיה וכלים תומכים ועוד. לוח זמנים ונושאי ההצגה 

 מועד ההצגה.יימסרו למציע לפחות שבוע ימים לפני 

על המציע להציג תרחיש/תוכנית בסיסית  -תוכנית יח"צ במהלך הראיון יש צורך להציג

לקידום היח"צ במכללה. התוכנית כוללת, בין היתר, מחקר שוק של המתחרים, ניתוח 

 מצב המכללה כיום, הצעת תרחישים להמשך לקידום השיווק והיח"צ של המכללה. 

מובהר כי יש לצרף חומר רחב ככל הניתן. ההצגה תעשה בדרך של פרזנטציה על ידי 

 במעטפת האיכות. Key On Diskשתוגש מראש למכללה על גבי מצגת 
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 התרשמות כללית. 60% ;צ"תכנית היח 40%הציון יתחלק 

 שקלול של הניקוד הכולל ובחירת מציע זוכה. ':דשלב 

 ה לפי נוסחת הציון המשוקלל כדלקמן:שקלול ההצעות ייעש :שקלול ההצעות .38

S=0.8*Q +0.2*P  

 כאשר:

Q – ציון איכות של המציע 

P –  ציון הצעת המחיר 

 S – הציון הסופי 

מכרז  יובהר כי הבדיקות הנ"ל ייעשו רק להצעות המקיימות את תנאי והוראות מסמכי .39

 להיפסל.עלולה והוראות מסמכי המכרז ו/או הדין זה. הצעה שלא תעמוד בתנאי 

ועדת המכרזים תהיה ע מיתר הוראות תנאי מכרז זה, ולמען הסר ספק ומבלי לגר .40

או לבחור מבין שלושת המציעים שהוזמנו להצגת הצעתם, אית להחליט על זוכה רש

שני המציעים שהצעותיהם המשוקללות יהיו הגבוהות ביותר שיעלו לשלב את 

כמו כן, ועדת  משתתפים.ההתמחרות. הודעה על העולים לשלב זה תשלח לכל ה

ובחירת  best & final המכרזים תהיה רשאית להחליט על קיום התמחרות סופית

 זוכה.

שיקול נוסף ו/או אחר על אף האמור לעיל, הוועדה תהיה רשאית להביא בחשבון כל  .41

 שתמצא לנכון.

המזמין רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט  .42

כן רשאי הוא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה וכן רשאי הוא  והבלעדי.

לדרג מציע או מציעים נוספים, מלבד בחירת זוכה, ולקבוע כי במקרה שזוכה לא יעמוד 

ועדת המכרזים תהיה רשאית אף  בתנאי כלשהו, יבוא במקומו המציע שדורג אחריו.

ובכל מקרה לא תהא למי מהמציעים לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו, 

 כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של הועדה, באשר תהיה.

מובהר בזאת כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  .43

אחרת או הצעה במלואה וכי המזמין רשאי לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא קודם 

ת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא או לאחר זכיית מציע. כן רשאית ועד

כספית ו/או  -חובת הנמקה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע כל דרישה 

מהמזמין, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול  -אחרת 

 המכרז.
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 ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעהמבלי לגרוע מיתר הוראות מכרז זה,  .44

ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי המציע פעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך 

תה להוליך שולל את הועדה על ידי וגע להליכי המכרז, או שכוונתו הימקובלת בכל הנ

שגיאות שנעשו במתכוון ו/או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או 

 נם סבירים.במידה והמחירים שצוינו בהצעתו אי

הוועדה תהא רשאית לקבוע, לפני המועד להגשת הצעות, ציוני סף לכל אחד מהרכיבים  .45

 הנ"ל או לחלקם, אשר הצעה שלא תעבור אותם לא תיבחן ע"י ועדת המכרזים כלל.

מובהר כי המזמין רשאי שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה. כן  .46

בין מספר  מתן השירותיםיעים ו/או לפצל את רשאי המזמין להתקשר עם מספר מצ

 בהצעה. יםהנזכרמהשירותים מציעים, כך שכל אחד מהמציעים יבצע רק חלק 

 ההזוכ

ויודיע לכלל המציעים, סמוך ככל הניתן לאחר  המזמין יחליט על ההצעה הזוכה במכרז .47

מתחייב לקבל את ההצעה  ואינהמזמין מובהר בזאת כי קבלת ההחלטה, על החלטתו. 

רשאי לבטל את המכרז  או כל הצעה אחרת או הצעה במלואה וכי המזמין הזולה ביותר

 מכל סיבה שהיא.

, תהיה כולם או חלקם, מתן השירותיםלצורך הזוכה החלטת המזמין להתקשר עם  .48

תחייב הודעת הזכייה  .בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם המזמין

התאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו ולשביעות רצון , בלמתן השירותים את הזוכה

פה, לא יצרו הסכם מחייב בין -שום הודעה או מסמך אחר, בין בכתב ובין בעל .המזמין

הזוכה לבין המזמין ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי המזמין ו/או כלפי ועדת 

 המכרזים.

ה על ימים נוספים לאחר הודע 60ההצעות שלא זכו במכרז תשארנה בתוקף למשך  .49

. בתקופה זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למציעים נוספים על זכייתם הזוכה

 (.זוכה חליפי"מכל סיבה שהיא )להלן: "

הזוכה במכרז על הסכם ההתקשרות לאחר קבלת הודעת הזכייה, יחתמו המכללה וה .50

יובהר כי כל עוד לא נחתם הסכם  להזמנה זו. מסמך ה'ח המצורף כונספחיו בנוס

 ההתקשרות על ידי המכללה, הוא לא יחייב את המכללה. 

המפורטים במסמך תכולת השירותים לשביעות  השירותיםהזוכה יהא מחויב לבצע את  .51

  ולהקצות לשם כך את כל המשאבים וכח האדם שידרשו. ,רצון המזמין

בין במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה, וזאת מכל סיבה שהיא,  .52

ובין לאחר מכן, לא יהא המזמין חייב להתקשר עם  שנמסרה לו הודעת זכייהלפני 

 המציע הבא אחריו או עם כל מציע אחר.
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היה והזוכה לא יעמוד באי אלו מהתחייבויותיו לעיל, יהא רשאי המזמין לבטל את  .53

רז בהודעה לזוכה, וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה על פיה הוא נדרש זכייתו במכ

 לתקן את המעוות והזוכה לא פעל בהתאם להודעה ובמסגרת הזמן שקבעה.

בוטלה הזכייה כאמור לעיל, יהא המזמין זכאי לכל סעד המוקנה לו בכל דין ובמסמכי  .54

הוכחת נזק בגובה שליש לקבל מן הזוכה פיצוי מוסכם וללא , ולרבות אך לא רק, המכרז

 מסכום ההתקשרות.

הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע,  .55

הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

לאחר שזכה במכרז זה ובין פה, בין לפני -, בין בכתב ובין בעלע"פ מכרז זה להתקשרות

 .שזכה

 גילוי מידע במכרז

לדרוש ממציע לגלות , דעתה-פי שיקול-, עלתרשאי טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .56

לו, שסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון עפרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, 

מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג'  או של בעלי עניין בו, וכן כל

דעתה לעיין -פי שיקול-ין זה. כן רשאית ועדת המכרזים )או מי מטעמה( עלבעני

בפרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך ניקוד 

 איכות המציע.

 –מציע אשר נמנע מלמסור לועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  .57

רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

ה, לפי רכתוצאה מההפ וועדת המכרזים ו/או למזמינה, לפי העניין,לאחרת העומדת 

 .תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין

נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר הזוכה זכה מציע, ולאחר מכן התברר למזמין כי  .58

מידע חלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאי המזמין לשלול זכייתו מעיקרה, מבלי 

שהזוכה יהיה זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

 אחרת השמורה למזמין כתוצאה מההפרה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה יבחר את אמיתות המידע  .59

ר על ידי המציעים. בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע שנמס

 הבדיקות דלעיל על ידי המזמין.

בהגשת הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים  .60

אחרים, במידה ויידרש המזמין לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, פרט 

 עתו של המזמין, בבחינת סוד מסחרי.דלמידע שהינו, לפי שיקול 

על אף האמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו יהא סבור המזמין כי קיים ספק 

כלשהו בשאלה גילוי המידע, יהא המזמין רשאי להימנע מגילוי המידע, וזאת כל עוד 

 גילוי כאמור. לעלא ניתן צו מרשות מוסמכת המורה 
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כתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, ב עדת המכרזיםוהמציע יעדכן את  .61

בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו , במידע שמסר לוועדת המכרזים או למזמין

עד  –הזוכה, ואם נקבע כזוכה  למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר

 .למועד מתן הודעה על זכייתו במכרז

 אחריות

בקשר עם הצעתו  מציעבכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו ל ו נושאאינ ןהמזמי .62

 נוגע לאי קבלת הצעתו.הבקשר למכרז זה, לרבות בכל 

זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות  ציעמובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המ .63

 כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.

 הדין החל 

י מדינת ישראל, לרבות חוק חובת מכרז זה ינוהל ויפורש בהתאם להוראות דינ .64

)התקשרויות של מוסד להשכלה  ותקנות חובת המכרזים, 1992-המכרזים, התשנ"ב

 .2010-תש"עהגבוהה(, 

המשפט המוסמכים בעיר -הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז נתונה לבתי .65

 ירושלים בלבד.

מסמכי המכרז  ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין והוראות .66

והמציעים ייחשבו, לכל דבר ועניין, כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך הכנת 

 והגשת הצעותיהם ולצורך השתתפותם במכרז.

 סודיות

 המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי המזמין בקשר או לצורך .67

 על פיו.מתן השירותים המכרז או 

לות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא מציע לא יהיה רשאי לג .68

 בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

וחסיון המידע  המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות המזמין בנוגע לשמירת סודיות .69

 .שייחשף מולם במהלך שלבי המכרז ולאחר הזכייה ויחתמו על הסכם סודיות בהתאם

כל מסמכי המכרז הנם רכוש המזמין והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  .70

והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה 

 אחרת. 

 

 בכבוד רב,

 עמותת מכללה אקדמית הדסה )ע"ר(
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 טופס הגשת ההצעה -מסמך ב

 אקדמית הדסההמכללה עבור ה יחסי ציבור ודוברותלמתן שירותי 

 

 שם המציע________________ 

 _________________ מספר ח.פמספר תאגיד / 

 למשלוח דואר מלאהכתובת 

__________________________________________________ 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________

 טלפון_________________ נייד _____________________ 

  _________________________ איש הקשר של המציעשם 

 

 מכללה אקדמית הדסה )ע"ר(לכבוד 

 מכללה אקדמית הדסה )ע"ר(ל יחסי ציבור ודוברותלמתן שירותי הצעה הנדון: 

יחסי ציבור למתן שירותי אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי מכרז 

 על כל חלקיו ונספחיו, מצהירים בזאת: ,אקדמית הדסההמכללה , עבור הודוברות

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא  .1

יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, 

וכי בהתאם לכך הפרוייקט ורמים האחרים המשפיעים על הוצאות וכן בחנו את כל הג

ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או 

)להלן: מכללה אקדמית הדסה )ע"ר( הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

כן  "( ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד.המכללה"

, לרבות הסכם הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז

ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות  ההתקשרות,

או של יתר מסמכי המכרז על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי 

 אמור.המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כ

נושא  למתן השירותיםהננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים  .2

 מכרז זה. 

הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל  .3

 .תנאי מכרז זההתחייבויותינו על פי 

ם במכרז, כי הצעתנו הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפי .4

השירותים זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבים להוציא לפועל את 
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בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז כולם יחד, לפי המחירים  יםהאמור

 יםאת השירותים האמור בצעלוהננו מקבלים על עצמנו  הצעת המחירשהצענו ב

 .שך כל תקופת ההתקשרותבמהמכללה לשביעות רצונה המלא של 

התנאים המפורטים על פי נתקשר עימכם בהגשת הצעתנו זו, הננו מתחייבים כי  .5

מסמכי  , ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיובהסכם ההתקשרות במסמכי המכרז

 .הם, וכן כל חובה אחרת הנובעת מהמכרז

בחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו  .6

במהלך המכרז, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל 

מועד עתידי והינם חלק בלתי נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה 

המכללה תפותנו ו/או לזכייתנו במכרז וכי להשתהמכללה האמורה הינה ביסוד הסכמת 

שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה 

זכאית המכללה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא 

עמנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל  ההתקשרותלפסול את הצעתנו ו/או לבטל את 

 ענה לענין זה.ט

הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, בתמורה למחיר  .7

 .'ד מסמךכ למסמכי המכרז המצורפת הצעת המחירהנקוב ב

הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או  .8

פטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית המכללה תהא מקצתן, תוך הזמן האמור, 

אחר ובנוסף תהא זכאית לקבל פיצוי בגובה שליש מציע למתן השירותים למסור את 

  .זכאית לו בגין נזקיהשהמכללה מהזמנת העבודה שנקבל ללא הוכחת נזק 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת  .9

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות, והיא תמשיך לחייב  90של  במשך תקופהאותנו 

תוכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך והמכללה אותנו 

 .המכללהת לפי דריש

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים  .10

 .במסגרת מכרז זהאחרים המגישים הצעות 

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .11

בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה 

 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
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ולמילוי הפרטים  X-סימון באנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים )ל .12

 (:ציעעל ידי המ

 יש/אין שם המסמך

 שפורסמו, בצירוף הודעות למציעים )ככל ונספחיו כל מסמכי המכרז

 ;ידי המורשים לחתום מטעם המציע-ע"י המזמין(, כשהם חתומים על

 

, ניסיון מנהל הפרויקט ואנשי פרופיל המציע, המפרט את ניסיונו

 ;ורשימת לקוחותיו הצוות מטעמו

 

  ;מסמך ב'טופס הגשת הצעה, בנוסח 

, בנוסח בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים תצהיר

 ;1מסמך ב'

 

  ;2ב'בנוסח מסמך מסמכי הערכה, 

  המלצות בגין עבודות קודמות;

  ;מסמך ג'בנוסח  תכולת השירותים

  ;מסמך ד'בנוסח  ,הצעת מחיר מלאה

  ;מסמך ה'הסכם ההתקשרות, בנוסח 

 –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

1976; 

 

  ;אישור עדכני משלטונות המס על היות המציע עוסק מורשה

  ;אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד

  תשובות לשאלות הבהרה )ככל שהופצו(;

 

 במסמכי המכרז בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולהיפך. בכל מקום .13

 

 : _____________ציעחתימת וחותמת המ תאריך: ___________
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 תצהיר -1מסמך ב'

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי  "(המציע)להלן: " __________________ שמספרו ____________

מצהיר בזאת,  עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 בכתב, כדלקמן:

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .1

חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  המציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין .1.1

עד למועד חתימת תצהיר זה, וכן כי כנגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים 

 משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור.

 –אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  .1.2

 ים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה.ההרשעה לא הייתה בעשר השנ

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

המציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום  .2.1

עד למועד חתימת תצהיר זה, וכן כי נגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים 

 כאמור. משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות

אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום  .2.2

 ההרשעה לא הייתה בעשר השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה. –

 –לעניין תצהיר זה

גם בעל השליטה בו או חבר  -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה"

 אחר שבשליטת בעל השליטה בו.בני אדם 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" חוק עובדים זרים"

 .1991 -התשנ"א

  .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"

 .1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה"
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 תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן  .3

      

 _____________________ 

 חתימת המצהיר   

 

 

 

 

 אישור

אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב' 

ולאחר _____________ שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית 

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי

  כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם בפני על תצהיר זה.

____________________________ 

 עורך דין )חתימה וחותמת(
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 מסמכי הערכה -2מסמך ב'

 פרטי המציע .1

          :המציעשם  .א

         :הח"פ מס'  .ב

      מען המציע )כולל מיקוד(: .ג

          

         טלפונים: .ד

         :דוא"ל .ה

 במידה והמציע הינו תאגיד: .ו

       תאריך ההתאגדות: .1  

       שמות בעלי המניות: .2

 המתאר את החברה ופעילותה.מפורט יש לצרך מסמך  –פרופיל החברה  .ז

 ניסיון קודם .2

של  כולל הניסיון הרלונטי במתן שירותי פרסום ושיווקאת  ולתאר לפרט ציעעל המ

בתחום  מועדי הביצועושמות ממליצים , מנהל הפרויקט ואנשי הצוות מטעמו

 :)לפחות שני גופים( ובגופים מתחומים נוספים ההשכלה הגבוהה

      :החברה/מכללה/אוניברסיטהשם  א.

       :שם ותפקיד מזמין העבודה/הממליץ

 פרטי התקשרות לקבלת המלצות: 

       טלפון:

         דוא"ל: 

        :הפרוייקטתיאור  

          

          

          

        מקום ביצוע העבודה:

    סיום:     התחלה: מועד הביצוע

        : אחראי לביצוע העבודה
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    טלפון:    איש קשר אצל מזמין העבודה:

      :החברה/מכללה/אוניברסיטהשם  .ב

       :שם ותפקיד מזמין העבודה/הממליץ

 פרטי התקשרות לקבלת המלצות: 

       טלפון:

         דוא"ל: 

        :הפרוייקטתיאור  

          

          

          

        מקום ביצוע העבודה:

    סיום:     התחלה: מועד הביצוע

        : אחראי לביצוע העבודה

    טלפון:    איש קשר אצל מזמין העבודה:

      :החברה/מכללה/אוניברסיטהשם  .ג

       :שם ותפקיד מזמין העבודה/הממליץ

 פרטי התקשרות לקבלת המלצות: 

       טלפון:

         דוא"ל: 

        :הפרוייקטתיאור  

          

          

          

        מקום ביצוע העבודה:

    סיום:     התחלה: מועד הביצוע

        : אחראי לביצוע העבודה

    טלפון:    איש קשר אצל מזמין העבודה:

      :החברה/מכללה/אוניברסיטהשם  .ד

       :שם ותפקיד מזמין העבודה/הממליץ
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 פרטי התקשרות לקבלת המלצות: 

       טלפון:

         דוא"ל: 

        :הפרוייקטתיאור  

          

          

          

        מקום ביצוע העבודה:

    סיום:     התחלה: מועד הביצוע

        : אחראי לביצוע העבודה

    טלפון:    איש קשר אצל מזמין העבודה:

      :החברה/מכללה/אוניברסיטהשם  .ה

       :שם ותפקיד מזמין העבודה/הממליץ

 פרטי התקשרות לקבלת המלצות: 

       טלפון:

         דוא"ל: 

        :הפרוייקטתיאור  

          

          

          

        מקום ביצוע העבודה:

    סיום:     התחלה: מועד הביצוע

        : אחראי לביצוע העבודה

    טלפון:    איש קשר אצל מזמין העבודה:
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 :למכללההשירותים על ידי המציע למתן אנשי המקצוע המוצעים  .4

  עובד(ה)נא לצרף עמוד עם תאור ניסיונו של   מטעם המציע הלקוח/מנהל הפרויקט

         עובד:שם הא. 

           

        הכשרה מקצועית :

           

        תפקיד אצל המציע:

           

        ניסיון רלוונטי:

          

           

  

 הערות:

הנזכרת המלצות מפורטות עבור כל עבודה ו , דוגמאותאסמכתאותיש לצרף  .1

 לעיל.

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים ו/או אנשי מקצוע נוספים עבודות נוספות  .3

 נוספים.

 

 

 : _____________מציעחתימת וחותמת ה  תאריך: _____________
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 40% -ניקוד איכות הצעה -3מסמך ב'

. המציע יכלול ויפרט בנספח פרופיל המציע, אלהלפרמטרים בהתאם  יינתן ניקוד למציעים

 את נסיונו ויכולותיו בכל אחד המסעיפים שייבחנו.

 

 % שיקלול ניקוד נושא 

 10ותק המציע. )

 נק'(

 ככל ששנות הניסיון של המציע יהיו רבות יותר כך ציונו

יהיה גבוה יותר. מובהר כי לעניין אמת מידה זו ההיקף 

 .שנים 3המינימאלי הדרוש להוכחת ניסיון הינו 

 10% 

ניסיון המציע 
 – במתן שירותים

 נק' 20סה"כ 

ככל שהיקף הפעילות גדול יותר -היקף הלקוחות וסיווגם

ומספר המוסדות להן העניק המציע שירותים הדומים 

לשירותים המבוקשים על ידי המכללה כך ינתן ציון גבוה 

 יותר.

 10% 

 

ככל שהיקף וכמות הפעילות של המציע וניסיונו עם 

לקוחות מתחום החינוך בכלל ומוסדות להשכלה גבוהה 

 בפרט גדול יותר כך יינתן ציון גבוה יותר. 

להוכחת הניסיון של המציע, יצורפו מסמכי הנהלת 

 -חשבונות המעידים על התקשרות עם אותם לקוחות

 ניתן יהיה להסתיר פרטים מסחריים.

 10% 

ניסיון מנהל תיק 
סה"כ  -לקוח מוצע

 נק'  20

 

היקף הלקוחות וסיווגם, ככל שהיקף הפעילות גדול 
יותר ומספר המוסדות להן העניק מנהל תיק הלקוח 
המוצע מטעם המציע שירותים הדומים לשירותים 

 המבוקשים על ידי המכללה כך ינתן ציון גבוה יותר.

 10% 

המציע וניסיונו עם ככל שהיקף וכמות הפעילות של 
מוסדות להשכלה גבוהה גדול יותר כך יינתן ציון גבוה 

 יותר.

 10% 

סה"כ  – המלצות
 נק'.  20

 10%  המלצות אודות המציע

 10%  המלצות אודות מנהל תיק לקוח מוצע
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על המציע לצרף  -התרשמות מבחינת תיק עבודות  

שלושה תיקי עבודות של לקוחות העונים על דרישת 

תנאי הסף כאשר אחד מהם לפחות הוא תיק עבודות 

 .שמנהל הלקוח המוצע טיפל באופן אישי

-2022תיקי העבודות יכללו בין היתר: פרסומים לשנים 

ממגוון רחב ככל הניתן של המדיות: עיתונות  2019

מקומית וארצית, עיתונות מקוונת לרבות כלכליסט, דה 

וארצי ועוד. מרקר, גלובס, מדיה מקוונת, רדיו מקומי 

ועדת האיכות תבחן את תיקי העבודות שהוצגו על ידי 

המציע הדומים או העולים במורכבות על השירותים 

 המבוקשים נשוא מכרז זה.

 30% 

 100%  סה"כ 
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 %30 –וראיון מצגת ניקוד איכות

  לפרמטרים אלה:בהתאם  יינתן ניקוד למציעים

 נושא

 

 % שיקלול ניקוד

, אסטרטגיה מוצעת, מאופן ההצגהות המזמין מהתרש

, מהיצירתיות שבאה ההיכרות עם ענף ההשכלה הגבוה

 .לידי ביטוי במצגת, החדשנות ומהחשיבה מחוץ לקופסא

  

40% 

 

תיק התרשמות מאנשי המקצוע המוצעים לנהל את 

המכללה: מנהל פרוייקט, בעלים, מומחי הפרסום של 

 דיגיטל, מעצבים

  

30% 

 

  והבהרות לשאלותממוקדות התרשמות ממתן תשובות 
30% 

  סה"כ
100% 
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 תכולת השירותים -גמסמך 

 זוכה להעניקמציע השאותם ידרש ה "(שירותיםה)להלן " יחסי הציבור והדוברותשירותי 

  :להלןיכללו לכל הפחות את כל המפורט , למזמין

התקשורתית של המכללה ולשיפור תקשורתית להגברת הנוכחות -יצירת תכנית אסטרטגית

 ארוך טווח של תדמיתה.

מנהל הלקוח יעבוד באופן שוטף עם דובר המכללה ובהתאם לצרכים יעמוד בקשר ישיר עם 

 .ם המכללהנשיא המכללה ו/או מי מטע

מנהל הלקוח יילמד את מגוון תכניות הלימוד של המכללה ותחומי הפעילות וההתמחות 

 הבולטים. 

במסגרת השירותים שיינתנו יעמוד מנהל הלקוח בקשר רציף עם דובר המכללה, אך 

במקביל יידרש להיות בקשר ישיר עם סגל אקדמי, סטודנטים, בוגרים על מנת לאסוף 

 וליזום פעילויות תקשורתיות. 

קידום פעילות תקשורתית, יחסי ציבור ודוברות לאירועים שונים כדוגמת: כנסים, ימי 

 וכות וכדומה. עיון, תער

מעבר לייזום הופעות תקשורתיות, מנהל הלקוח יידרש לסייע למרואיינים/ות מטעם 

 המכללה בהכנה לראיונות ויתדרך כתבים במידת הצורך. 

מנהל הלקוח יידרש להעניק שירותי יחסי ציבור ודוברות לפרויקטים ומשימות נוספים 

 המהווים חלק מפעילות המכללה.

ין ונגיש לפניות נציג מוסמך מטעם המכללה ויגיב לפניות המכללה מנהל הלקוח יהיה זמ

 באופן מיידי, בכלל זה בעת משברים בהם נדרשת תגובה מיידית.

במסגרת השירותים מצופה ממנהל הלקוח לסייע למכללה ולהוביל את הטיפול במשברים 

 תקשורתיים הקשורים למכללה ויחידותיה. במקרים אלו נדרש זמינות מיידית.

 

 היקף השירותים

מקצועיים וזמינות לנציגי המכללה במשך כל ימי השבוע המוגדרים כימי  םמתן שירותי .1

 במשק הישראלי. העיסקיתעבודה, ובמהלך כל שעות הפעילות 

במשרדי  שבועייםיידרש לישיבות עבודה עם אנשי המכללה לפחות אחת ל המציע .2

 המכללה.י נציגי יד-להמכללה בירושלים ו/או כפי שיקבע ע

 

 

  חתימת וחותמת המציע: _____________  תאריך: _____________
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 בשלב הראשון( 40%) מהציון הסופי 20% -הצעת מחיר -ד'מסמך 

 : חודשי קבוע )ריטיינר(בגין השירותים נשוא מכרז זה, יקבל המציע מהמכללה תשלום 

תשלום חודשי קבוע  -מהציון על הצעת המחיר[  100%] (ריטיינר) קבוע חודשיתשלום 

לא כולל מע"מ, בגין השירותים המתוארים בתכולת ₪              בהיקף של 

 .השירותים הנדרשים

 הערות:

 . הצעת המחיר בסעיףיש למלא את המחיר המוצע  •

הצעת המחיר הינה הצעה כוללת, והיא תכלול את כל ההוצאות של המציע, ישירות  •

ז זה. המציע מצהיר כי ידוע לו שלא יהיה ועקיפות, בגין מתן השירותים לפי מכר

נשוא מכרז זה מלבד הרכיבים לעיל השירותים זכאי לקבל כל תמורה אחרת בגין 

בגין החזר  למציעמובהר ומודגש, כי לא ישולם תשלום נוסף כלשהו  כאמור.

 החזר הוצאות חנייה או הוצאות אחרות מכל סוג.לרבות הוצאות, 

•  

 בשקלים חדשים, ללא מע"מ. הצעת המחיר תינקב •

 

 חתימת וחותמת המציע: _____________  תאריך: _____________
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  הסכם

 
 שנערך ונחתם בירושלים ביום_______  

  

  580278851מכללה אקדמית הדסה, ע"ר  בין      
 , ירושלים 37מרח' הנביאים 

  ("המזמין" או "המכללהלהלן: ")
                      מצד אחד 

   

  

  
ת.ז. / ח.פ .__________________   לבין:    

  
   ___________________________ 

 ידי ____________ ת.ז___________ -על 
 המוסמך לחתום בשמה ומטעמה     

         ("הספקלהלן:" )              
                        מצד שני 

  

עבור המכללה,  יחסי ציבור ודוברותוהמזמין מעוניין לקבל מאת הספק שירותי  הואיל
     בהתאם להוראות הסכם זה;

יחסי למתן שירותי  05/22ולצורך ביצוע השירותים פרסמה המכללה את מכרז מס והואיל 
 והספק הגיש את הצעתו במכרז;  ("המכרזלהלן:" ) ציבור ודוברות

מכללה בישיבתה מיום_______ החליטה לאשר את וועדת המכרזים של ה והואיל
ההתקשרות עם הספק למתן השירותים, בכפוף לקיום כל תנאי הסכם זה 

 והוראותיו; 

והספק מצהיר כי הינו בעל הכישורים והניסיון לבצע את השירותים נשוא הסכם  והואיל
 זה באופן מיטבי ובהתאם להוראות המזמין והסכם זה. 

ם להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי הסכם וברצון הצדדי והואיל
 זה. 

  

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן: 

  

 מבוא והגדרות  .1

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

 בהסכם זה יפורשו  המונחים הבאים כדלהלן:  .1.2

או כל אדם אחר שיוסמך על ידי המזמין במכללה  מנהל השיווק –" נציג המכללה"
 לפקח על מתן השירותים. 

 יחסי ציבור ודוברותמכלול העבודות והתוצרים לביצוע שרותי  –השירותים" "
, ולרבות עבודות או שירותים שאינם נספח א'במכללה על פי הסכם זה כמפורט ב

  השירותים על ידי הספק.אולם נדרשים כחלק בלתי נפרד מביצוע  נספח א'מפורטים ב

  



 

 29 

 

  מטרת ההסכם .2

המזמין מוסר בזאת לספק והספק מתחייב לבצע את השירותים ,על הצד הטוב ביותר, 
במקצועיות ובמיומנות המיטביים, הכל בהתאם להוראות המזמין, לתכולת 

  להסכם זה. נספח א'השירותים כמפורט ב

  

   הצהרות הספק והתחייבויותיו 

 הספק מצהיר ומתחייב כי: 

, וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא נספח א'הוא עיין בהסכם וב .3.1
לשירותים והמשתמע  ההבהרות לשביעות רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם,

 מהם ומביצועם. 

ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות מתן  .3.2
, נספח א'יעדים המפורטים בהשירותים במלואם ועמידה במטרות וב

 במועדם וברמה ואיכות מעולות. 

הוא והעובדים מטעמו יבצעו את השירותים ברמה המקצועית המעולה  .3.3
ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו  ביותר,

 מיטב השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה,
  ת הזמנים שייקבעו על ידי המזמין. תוך עמידה בלוחו

הוא יעסיק על חשבונו במתן השירותים עובדים מיומנים ובעלי ניסיון במתן  .3.4
השירותים. מבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של הספק יהיה המזמין רשאי 
לדרוש מהספק החלפת כל עובד אשר יועסק על ידו במתן השירותים מבלי 

  יעסיק במתן השירותים כל עובד כזה.צורך לנמק דרישה זו, והספק לא 

, מכל סיבה שהיא, להחליף הספקככל שבמהלך תקופת ההתקשרות יבקש  .3.5
את מנהל תיק הלקוח, יהא עליו להציג את המנהל החלופי המוצע על ידו 
לנציגי המכללה. המכללה תהא רשאית לראיין את המנהל החדש המוצע, 

הל אחר לבדיקתה, ו/או וככל שלא יאושר על ידה תהא רשאית לדרוש מנ
בביצוע השירותים יפעל על פי הנחיות המזמין אשר לבטל את ההתקשרות.

 בהסכםתינתנה לו מעת לעת על ידי המזמין ו/או מי מטעמו בין שהן כלולות 
 ובין שאינן כלולות בהסכם. 

ידוע לו שהשירותים כוללים את כל השירותים המפורטים בהסכם זה, וכן  .3.6
כל שירות אחר ו/או עבודה אחרת גם אם לא פורטו במפורש ואשר קשורים 
באופן ישיר או עקיף למתן השירותים על ידי הספק במלואם, במועדם וברמה 

 ואיכות מעולים. 

 ו על ידי מי מטעמו. הוא אחראי לאופן וטיב השירותים שיתבצעו על ידו ו/א .3.7

כל סמכויות המזמין ו/או מי מטעמו הנזכרות בהסכם זה, לא ישחררו את  .3.8
הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות אחריותו לאופן 

 ולטיב ביצוע השירותים. 

ימסור למנהל המזמין, לפי דרישתו דוחות מפורטים אודות ביצוע  .3.9
  ש להגיש על פי הסכם זה.השירותים, בנוסף לדוחות שהוא נדר

ידוע לו כי בביצוע השירותים אין ולא תהיה לו בלעדיות, והמזמין רשאי לפי  .3.10
יחסי שיקול דעתו הבלעדי להתקשר עם כל נותן שירותים אחר בקשר עם 

 המכללה.  רות עבורדובציבור ו

 כל תוצרי השירותים יובאו לאישור נציג המכללה טרם פרסומם.  .3.11

הספק יידרש לשתף פעולה עם המכללה בהליכי בקרה סדירים שהיא מקיימת  .3.12
  השירותיםעל אפקטיביות 

.3 
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הספק יהיה זמין לפניות מטעם נציג המכללה במשך כל ימי העבודה ללא  .3.13
 יוצא מן הכלל. 

הספק יגיע לישיבות עבודה עם אנשי המכללה לפחות אחת לשבועיים  .3.14
בע על ידי נציגי המכללה ובהתאם במשרדי המכללה בירושלים ו/או כפי שיק

 לצרכיה. 

תוצרי השירותים ו/או פרסומם לא יהוו הפרה של זכויות קניין רוחני של  .3.15
 צדדים שלישיים. 

  

  התמורה .4

 כנגד ביצוע השירותים על ידי הספק ומילוי מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, .4.1
במסגרת ההזמנה ישלם המזמין לספק את הסכום הקבוע בהצעה הכספית שהגיש 

 . ("התמורהלהלן:" )להסכם זה  נספח ב'אשר יצורף כ

תשלום התמורה כפוף להמצאת חשבונית מס כחוק בגין כל תשלום ותשלום,  .4.2
אישורים תקפים למועדי התשלום בדבר ניהול חשבונות לפי החוק, אישור בדבר 

  היות הספק עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

פי כל דין ויעבירו -התמורה כל תשלום אשר הוא חייב לנכותו עלהמזמין ינכה מ .4.3
לכל רשות מוסמכת אשר אליה עליו להעבירו, אלא אם כן המציא הספק מסמך 

 פטור כדין. 

מובהר ומוסכם, כי הספק יספק על חשבונו את הציוד, המתקנים והחומרים לשם   .4.4
  ביצוע השירותים והוא יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצועם.

הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, ישלם המזמין לספק את התמורה  .4.5
המגיעה לספק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד סיום ההסכם, ופרט לכך 

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

הינה התמורה היחידה  נספח ב'מוסכם ומוצהר במפורש כי התמורה המפורטת ב .4.6
עה לספק, והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מכל סיבה והבלעדית המגי

שהיא. תמורה זו הינה סופית ומוחלטת וכוללת בתוכה תשלום עבור כל ההוצאות 
שהוציא הספק והפעולות שביצע לצורך מתן השירותים. הספק מצהיר בזה כי בכל 

, לא תהיינה לו (אף אם ההסכם יבוטל ו/או יצומצם מכל סיבה שהיא) מקרה 
תביעות ו/או טענות כלפי המזמין בקשר לכל הוצאה ו/או השקעה שהיו לו לצורך 

פי הסכם זה ו/או מתן. בנוסף, מוסכם על הצדדים כי -ביצוע התחייבויותיו על
זכאות הספק לתמורה תפורש באופן דווקני בהתאם להוראות פרק התמורה והיא 

 ה. לא תורחב בכל אופן מכל סיבה שהיא מעבר למפורט בפרק ז

פי כל דין והסכם, -כל מס, אגרה, תשלום חובה, היטל או הוצאות אחרות על .4.7
הכרוכים בביצועו של הסכם זה ו/או נדרשים לשם ביצועו, בין אם ידועים במועד 
חתימת ההסכם ובין אם לאו, ואשר אינם מוטלים במפורש על המזמין, יחולו על 

 ידו. -הספק וישולמו על

רה, לא יחולו על המזמין תשלומים, עלויות ו/או מוסכם ומודגש כי פרט לתמו .4.8
הוצאות כלשהם בקשר להסכם, מכל מין וסוג שהוא, ולרבות במקרה של ביטול 

 ידי המזמין מכל סיבה שהיא. -ההסכם על

, וזאת כנגד חשבונית מס 30מידי חודש בתנאי שוטף + התמורה תשולם לספק  .4.9
 כדין אשר תוגש למזמין בכל חודש של תקופת ההסכם. 
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   תקופת ההסכם .5

 12לתקופה של תקופת ההתקשרות תהא תחל ממועד החתימה על הסכם זה  .5.1
   חודשים.

המזמין שומר לעצמו הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה מצטברת  .5.2
חודשים נוספים, וזאת מבלי לגרוע מסמכות המזמין להביא את  48של עד 

ההתקשרות לידי סיום מוקדם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או במהלך 
 יום.  30התקופות הנוספות בהודעה מראש של 

  

  אחריות ונזיקין .6

הספק יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לצדדים להסכם זה או לכל צד  .6.1
 אה מביצוע השירותים או מפרסום תוצרי השירותים. שלישי כתוצ

הספק מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין בכל סכום אשר  .6.2
יידרש ו/או ייתבע ו/או ייפסק לחובתו בקשר לנזקים דלעיל, לרבות הוצאות בורר, 
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו למזמין כתוצאה 

  ם דלעיל, וזאת על פי דרישה ראשונה.מהנזקי

חוזרת ותעמוד בתוקף גם לאחר סיום -זה הינה בלתי 6התחייבות הספק בסעיף  .6.3
תוקפו של הסכם זה. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לכל 

 סעד אחר המוקנה לו בהתאם להוראות הסכם זה ו/או כל דין.  

  ביטוח .7

הספק ימלא אחר  על פי הסכם זה או על פי כל דין, מבלי לגרוע מאחריות הספק .7.1
" אישור עריכת הביטוח" וב"נספח הביטוחהוראות הביטוח המופיעות ב"

 בהתאמה.  –" 1נספח ג'" ו"נספח ג'המצורפים להסכם זה ומסומנים כ"

  

  מעביד -אי תחולת יחסי עובד .8

הספק מצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי  .8.1
מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק 
לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו עובדים של הספק בלבד, 

 ל יחסי עובד מעביד. ולא יהיו בין הספק ו/או עובדיו  ובין המזמין כ

כל התשלומים מכל מין וסוג לעובדי הספק, מכוח כל דין ו/או כל הסכם, יחולו  .8.2
 על הספק וישולמו על ידו, והמזמין לא יהא אחראי לכך בכל צורה ואופן שהוא. 

מובהר ומוסכם, כי באם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי עובד  .8.3
ו/או מי מטעמו לבין המזמין, אזי הספק מתחייב מעביד בין הספק ו/או עובדיו 

כי התמורה בהסכם זה תהיה נמוכה במחצית מהקבוע בהסכם, והספק מתחייב 
לרבות דמי הניהול כהגדרתם )להשיב למזמין מחצית מהתמורה ששולמה לו 

, ובאם לא שולמה יהא המזמין רשאי לקזז סכום זה מהסכומים (נספח ב'ב
 פק. ככל שמגיעים,לס המגיעים,

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לשפות את המזמין, וזאת על פי דרישה  .8.4
ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובד 
מעביד בין המזמין לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה 

 וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג. 
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  ת זכויותהעבר .9

למזמין נתונה בזאת הזכות להסב, להעביר, לשעבד להמחות או למסור לצד שלישי  .9.1
 את זכויותיו ואת חובותיו לפי הסכם זה, בלי נטילת רשות על כך מאת הספק. 

הספק אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או זכויותיו, כולן או  .9.2
 אלא אם כן קיבל את הסכמת המזמין בכתב ומראש.  מקצתן לאחר,

  

  סודיות וזכויות יוצרים .10

הצדדים מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, להביא  .10.1
לידיעת ו/או לאפשר להביא לידיעת כל אדם או גוף אחר, כל ידיעה שתגיע אליהם 

ור בתכנון או בקשר לצד השני ו/או למתן השירותים וכל נתון או כל חומר הקש
ביצוע השירותים או הפיקוח על תכנונם, והכל בעת ביצוע השירותים או בכל זמן 

 אחר. 

הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישובים, התיאורים  .10.2
והמסמכים שיוכנו על ידו במהלך ביצוע השירותים לכל מטרה שהיא זולת 

, אלא אם קיבל השירותים ולא יהיה רשאי לפרסמם ברבים בכל צורה שהיא
 הסכמה מראש ובכתב מאת המזמין ובהתאם לתנאי ההסכמה. 

בתום תקופת השירותים לפי חוזה זה, ימסור הספק למזמין  את כל  .10.3
המסמכים של השירותים ואת תוצרי הפרסום והשיווק כשהם מעודכנים 

 ומושלמים, לשביעות רצון נציג המכללה. 

ון ובתוצרי הסכם זה, לרבות זכויות היוצרים בכל הקשור שירותים, בתכנ .10.4
הזכות המוסרית, יהיו של המזמין בלבד. המזמין יהא רשאי לבצע שינויים 

דעתו המוחלט. המזמין יהא רשאי  בתוכניות, במסמכים ובעבודות לפי שיקול
לעשות שימוש בתוכניות, במסמכים ובעבודות לכל צורך ,לרבות בפרויקטים 

 אחרים של המזמין . 

ור לעיל, מובהר כי המזמין יהא רשאי לעשות שימוש מבלי לגרוע מהאמ .10.5
בתוצרי השירותים שסופקו על ידי הספק לכל צורך אחר, לרבות לצורך העברתם 
למיקום אחר ו/או לפרויקטים אחרים, באופן מלא או חלקי, ולרבות עריכת כל 

 שינוי בהם, ולספק לא תהא כל התנגדות לכך .

  ס"ק זה הינו מהותי בהסכם.

מבלי לגרוע באמור בהסכם זה, יחתום הספק על התחייבות לשמירת  .10.6
  להסכם זה . כנספח ד'סודיות והימנעות מניגוד עניינים בנוסח המצורף 

  

  הפרות ותרופות .11

 ,(תרופות בשל הפרת חוזה)על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים  .11.1

 , ככל שלא הותנה עליהן. 1970-התשל"א

פרה של ההסכם זה אשר מזכים את המזמין האירועים הבאים יחשבו כה .11.2
בזכות לבטל את ההסכם ללא כל תשלום לספק, לרבות כל זכות אחרת הנתונה 

 בידו על פי הסכם זה ועל פי דין, באופן מיידי וללא התראה מראש: 
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 הספק הפר הפרה יסודית של הסכם זה.  .11.2.1

הספק עשה מעשה שיש בו משום מעילה באמון המזמין ו/או ביצע  .11.2.2
עבירה פלילית ו/או עבירה הקשורה למתן השירותים על ידי הספק 
עפ"י הסכם זה ו/או נפתחה נגד הספק חקירה רשמית בגין חשד 

 לביצוע עבירה כאמור. 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  .11.2.3
הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה  לפועל לגבי נכסי

 יום ממועד ביצועם.   30האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי  .11.2.4
 נכסיו, כולם או חלקם. 

 הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.  .11.2.5

בזמן סביר  נספח א'וביעדים המפורטים בהספק לא עמד במטרות  .11.2.6
 על פי שיקול דעתו של המזמין. 

התברר שהצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם  .11.2.7
זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה 

 כדי להשפיע על החלטת המזמין להתקשר עמו בהסכם. 

ת הסכם זה או לא בכל מקרה שהספק הפר אחת או יותר מהוראו .11.2.8
דעתו המוחלט -פי שיקול-מילא תפקידו לשביעות רצון המזמין ועל

ימים מראש והספק לא ריפא  7ובלבד שקיבל מכתב התראה בנושא 
 את הפגם שבגינו נשלח מכתב ההתראה . 

בכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי גמר, יהא המזמין רשאי למסור את  .11.3
  ו/או גוף אחר. המשך מתן השירותים והשלמתם לכל אדם

בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם  .11.4
זה או הנובע ממנו, מוסכם בין הצדדים כי הספק לא יאט את קצב מתן השירותים 
ולא יפסיק את ביצועם בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יפגע בכל 

ות ימשיך להינתן על ידי הספק צורה אחרת בהמשך ביצוע השירותים, ומתן השיר
במלואו ובמועדו על אף חילוקי הדעות והמזמין ישלם לספק את אותם סכומים 

  אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

  

  קיזוז ועיכבון .12

המכללה תהיה רשאית לקזז מהתשלומים לספק כל חוב שהספק חב לה על  .12.1
 פי הסכם זה. 

לספק לא תהא זכות עיכבון מכל סוג שהוא על כל זכות או נכס של המזמין  .12.2
 או מי מטעמו, לרבות על תוצרי השירותים . 

  

   עבודות עבור אחרים .13

לספק הזכות ליתן עבודות ושירותים לגורמים אחרים ו/או להיות מועסק על ידי 
ם האחרים, אותם גורמים, אלא אם כן בביצוען או בעצם העסקתו על ידי הגורמי

עלול, לדעת המזמין, להיווצר מצב של ניגוד עניינים בין השירותים על פי הסכם זה 
על הספק להעביר למזמין רשימה של מוסדות אקדמאיים אחרים  לעבודה הנוספת.
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להם הוא נותן שירותים, ולעדכן את המזמין בשינויים לרשימה. הספק לא יספק 
 אחר באזור ירושלים.  שירותים או יועסק על ידי מוסד אקדמי

  

  שונות .14

כל אי בהירות בהוראות הסכם זה או סתירה בין הוראות הסכם זה תפורש  .14.1
  לטובת המזמין.

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לנושאים הכלולים  .14.2
בו והוא גובר על כל הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל 
פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב 

 ובחתימת שני הצדדים. 

לה, בין בכלל ובין במועד מצד שום ויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מפעו .14.3
 מי מהצדדים לא יחשבו כוויתור על זכויותיו של אותו צד על פי הסכם זה. 

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי  .14.4
 המשפט המוסמכים בירושלים, ולהם בלבד.  

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט ברישא להסכם זה .הודעות  .14.5
ל פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד, ע

שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, וביום  (72) ותוך שבעים ושתיים
העסקים הראשון שלאחר משלוחן, אם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל וקיבלו 

 שומה להלן. את אישור הנמען לקבלתן, לכתובתו של צד להסכם כפי שהיא ר

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  
 

 הספק    המזמין  
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  תיאור השירותים: – נספח א'
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 התמורה -נספח ב'
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 ביטוח –נספח ג' 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -"המבוטח" 

חברות בנות ו/או חברות המכללה האקדמית הדסה ירושלים ו/או  –"מבקש האישור" 
 אחיות ו/או חברות קשורות ו/או חברות שלובות ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

 שירותי יחסי ציבור ודוברות -"השירותים" 
 
פי כל דין, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1

דין בישראל במשך כל תקופת על המבוטח לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כ
מתן השירותים, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין 

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא  7ולכל הפחות לתקופה נוספת של 
הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח 

 "ביטוחי המבוטח"(.-חי המבוטח" וזה )להלן: " אישור ביטו
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את 
שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב 

לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש המשמשים 
 האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח 
חבות מעבידים כמפורט באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור 

 צהרה בכתב על אי העסקת עובדים.ה
ימים  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2

לפני מועד תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי 
מקדים לתחילת מתן השירותים, את אישור ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח 

ת המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח המבוטח, בהתאם להוראו
  2019-1-6וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש 
האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך 

 לעיל. 1ורט בסעיף כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפ
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד 
להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח 

יום לפני מועד ביטול הביטוח או  30מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 השינוי לרעה בביטוח.

המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות  מובהר כי אי
סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים 
את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו 

ל טענה ו/או דרישה בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כ
כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 

 לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם  .3

טח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי המבו
המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן 
מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה 
לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח 

 מבקש האישור להגישה למבטחים. ידי -אשר יוחלט על
מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל  .4

המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח 
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, 

טוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם בהמצאת אישור בי
ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך 
כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-לצמצם את אחריות המבוטח על
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קרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף בכל מ
ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות 

 סעיף ביטוח זה.
מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור  .5

מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת ה בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דריש
פי דין. למבוטח לא תהא כל -פי הסכם זה ו/או על-את המבוטח ממלוא החבות על

טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור 
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 

 וי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.הכיס
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך 
ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח 
הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך 

ף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ידו, ייכלל סעי-על
ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח 

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש -חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם המבוטח פוטר, בשמו  .6
מבקש האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה 
בו שימוש בקשר לשירותים )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי 
עבודה אחר(, וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם 

 רותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.השי
בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  .7

 המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
ור ביחס למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האיש

לשירותים, בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח 
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם 

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה -בשל השירותים שבוצעו על
 ני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבל

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש 
האישור אחריות כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי 
מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם 

בוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או במפורש כי המ
תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות 

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור 

הוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור ב
קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל 
הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב 

ולא מהווים פגיעה  לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב
בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות 
בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח 
כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב 

זאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, ו
 כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .8
ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1

המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים 
 עמו.מט

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .8.2
 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 30

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום  .8.3
מנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת לב על ידי המבוטח ו/או עובדיו ו

 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
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היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים  .8.4
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי 

חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 
 כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.

. 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .8.5
חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע 

 . 1981 -ל פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א מזכויות המבטח וחובות המבוטח ע
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש  .8.6

 האישור, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות  .8.7

 העצמיות החלות על פיהן. 
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 אישור עריכת הביטוח -1נספח ג'
יובהר כי אין לצרף בשלב ההצעה את הנספח כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח וכי רק 

 המציע הזוכה ידרש לצרוף נספח הביטוח
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם לבין התנאים הקבועים 
 מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

המכללה האקדמית הדסה שם: 
ירושלים ו/או חברות בנות ו/או 
חברות אחיות ו/או חברות 
קשורות ו/או חברות שלובות ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם.

שם: 
_________ 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

אחר: ☐
שירותי יחסי 

 ציבור ודוברות
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 
_________ 

מען:  _________מען: 
_________ 

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

ת. 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 מטבע סכום ד'

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321מבקש האישור ) -המבוטח 
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328)ראשוניות 
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

(329) 

אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  ₪ 20,000,000    
 (309האישור )

היה וייחשב  -מבוטח נוסף 
כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 

(319) 
 (328ראשוניות )

אחריות 
 המוצר

 לא בתוקף      

אחריות 
 מקצועית

 (301מסמכים )אבדן  ₪ 1,000,000    
דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 

(301) 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321מבקש האישור ) -המבוטח 
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 

(327* 
 (328ראשוניות )

 (332ודשים )ח 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך פירוט השירותים 
 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח 
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 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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  התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים -נספח ד '

 הדסה, ע"ר אקדמית מכללהלכבוד 

 ג.א.נ,. 

לשמירת סודיותהתחייבות הנדון:   

  
והוסבר לי כי במהלך ביצוע השירותים, או בקשר אליהם אקבל לחזקתי, או יבוא  

מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של , לידיעתי
המזמינה ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור 

ינה בקשר עם השירותים, ולרבות מידע סודי של המזמינה ידי, או הוגש למזמ-או על
 ;  ("מידע סודילהלן:" )

 והואיל

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים  
 כבדים למזמינה ו/או לצדדים שלישיים:  

 והואיל

 , אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: בהתאם לזאת

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או  .1
הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה 

 מוגבלת. -בלתי

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא  .2

לשהי, כל פרט הקשור למתן השירותים, לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך כ

פירוט להלן:" )תוצאותיהם או כל חלק מהם  במישרין או בעקיפין, לרבות תוכנם,

 מוגבלת. -, והכל לתקופה בלתי("השירותים 

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב  2-ו 1האמור בסעיפים  .3

או מידע שניתנה הסכמת המזמינה  (במגבלות חיוב הגילוי כאמור)פי דין -על

 לגילויו, מראש בכתב, ובמידה שניתנה. 

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי השירותים,  .4
 אלא לטובת המזמינה ולצורך ביצוע השירותים. 

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן  .5
השירותים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים 

פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות -את התחייבותי על
ך הקשור, או הנוגע מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמ-והבטיחות הנדרשים, על

 לביצוע השירותים. 

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר,  .6
או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן  שקיבלתי מכם,

מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני 
 ייב שלא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי . מתח

ידי במידע יהיה לצורך ביצוע השירותים נשוא -הנני מתחייב כי השימוש שייעשה על .7
כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר )ובלבד ששום שימוש  הסכם זה בלבד,

לא יאפשר למקבלו לזהות  (שיופץ או יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים
 פרטי מידע מסוימים או מוגדרים. 
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מובהר כי המזמינה אינה אחראי לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי  .8

ידי מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל -וכל הסתמכות עליו על

 המידע. 

לית לפי סעיפים ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלי .9

 . 1977–לחוק העונשין, התשל"ז 118-119

הנני מוותר על כל זכות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות  .10
מסחריים, סימני מסחר ומדגמים בקשר לעבודות ושירותים שיסופקו למזמינה 

 במסגרת הסכם זה. 

פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל -ועל אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין .11

פי -סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על

 כתב זה. 

ידי בקשר לביצוע העבודה, על -הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על .12
ת התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבו

 כאמור. 

פי כתב זה, תהיה לכם -בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על .13
זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים 

 זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם. 

 פי-אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת המוטלת עלי על .14
 כל דין. 

 ולראיה באתי על החתום: 

  

 

שם  תפקיד החותם במציע  חתימה 
 החותם 

שם 
 המציע 

 תאריך 

  
 


