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מכרז פומבי מס' 03/11

ארגון וקיום השתלמות חו"ל
לעובדי המרכז
האוניברסיטאי אריאל
בשומרון

-2-

רשימת המסמכים למכרז זה
מסמכי המכרז = כל המסמכים המפורטים להלן:
המסמך

המסמך המצורף

א

הזמנה להציע הצעות

א1-
ב

מפרט
כתב ההצעה על נספחיו:
נספח א' -ניסיון המציע
נספח ב'-חבילת השירותים
המוצעת
נספח ג' -טבלת אמות המידה
ומשקלן
נספח ד'  -תצהיר עו"ד

ג

החוזה

מסמך שאינו מצורף

אופן הגשה
חתימה  +חותמת ותאריך בכל
תחתית עמוד
למלא באופן שלם בהתאם
להוראות (ללא עיפרון /טיפקס/
דפים מצולמים)
ולחתום בכל עמוד חתימה +
חותמת ותאריך בכל תחתית עמוד
וכן במקומות הנדרשים ,וכן
להחתים עו"ד  /רו"ח בהתאם
להוראות
לחתום בכל עמוד בחוזה בראשי
תיבות ,בעמוד האחרון חתימה
מלאה  +חותמת
כן לחתום על כל עמוד בנספחים
בראשי תיבות ,אך לא למלא
פרטים (הנספחים יוגשו במלואם
רק על ידי המציע שיזכה)

מסמכים אלו יהפכו אחרי חתימת החוזה עם המציע שהצעתו תתקבל ,למסמכי החוזה.
תיאור אופן ההגשה נועד להקל על המציע ,אך מחובתו לבדוק שהצעתו עומדת בכל הוראות המכרז ,וביניהן
גם בדבר אופן ההגשה והדרישות השונות.
כל מסמכי המכרז הנם רכושו של המרכז .המסמכים מושאלים לרוכשים לשם הכנת הצעתו והגשתה ולא
למטרה אחרת כלשהי .על רוכש מסמכי המכרז להחזיר מסמכים אלה ,כולם ללא יוצא מן הכלל ,בין אם יגיש
הצעה ובין אם לאו ,ואין הוא רשאי להעתיק אותם ,כולם או מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם ,יהיה המרכז רשאי לבחור ,לפי
שיקול דעתו המלא והמוחלט ,את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז ,ולמציע לא תהא
כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המרכז.
כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך ,יפורשו
באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות המרכז.
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מסמך א  -הזמנה להציע הצעות
 .0טבלת מועדים  -להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
מס'
1

התאריכים
6.4.2011

פרסום המכרז

2

12.4.2011

תאריך אחרון לשאלות הבהרה

3

14.4.2011

תשובות לשאלות הבהרה

4

עד מועד ההגשה
ובלבד שצורף אישור
להצעה בהתאם להוראות
המכרז
28.4.2011

5
1.0
1.0
1.0

הפעילות

תשלום דמי השתתפות בסך  500ש"ח

מועד הגשת הצעות  -עד השעה !13:00
בלבד

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין המועדים המצוינים במסמכי
המכרז ,יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
המועדים המופיעים לעיל הינם סופיים .באחריות המציע לעמוד בכל המועדים לעיל בהתאם
לשלבי המכרז.
המזמין רשאי לשנות כל מועד המופיע לעיל ,וכן לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות
למכרז כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה לגבי שינוי מועד תתפרסם באתר האינטרנט של המזמין,
ובאחריות המציע להתעדכן מעת לעת באתר.

 .1כללי
 0.0המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן " -המרכז" או "המזמין") ,מזמין בזאת את
המעוניינים להגיש הצעות לביצוע העבודה הבאה :ארגון וקיום השתלמות בחו"ל לעובדי המרכז
האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן " -חבילת השירותים").
 0.0ההשתלמות מיועדת לעובדי המרכז (עם אפשרות לצירוף בן זוג וילדים בתשלום) ,בהתאם
למפרט המצורף כמסמך א .1-ההשתלמות תוצע לכ( 500-חמש מאות) עובדי מנהלה וסגל
אקדמי של המרכז ,עם אפשרות ,כאמור ,לצירוף בן זוג וילדים בתשלום.
 0.0המציע שהצעתו תבחר (להלן " -הספק") ,יהיה מחויב לאפשר יציאתם של לא פחות מ50-
(חמישים) עובדים ,עם או בלי בן-זוג וילדים .ובסה״כ לאפשר יציאתם להשתלמות של כל
העובדים שיהיו מעוניינים בכך ,עם/בלי בני זוג וילדים  -לפי בחירתם .אין באמור להוות
התחייבות של המרכז לכמות הנרשמים להשתלמות ,התחייבות המרכז הינה לחמישים
משתלמים בלבד בהתאם למפורט במפרט.
 0.1ההשתלמות תתקיים בכרתים במשך חמישה ימים (בימים א-ה) ,במועדים3/7/2011-7/7/2011 :
(להלן " -מחזור ההשתלמות").
 0.2חבילת השירותים תכלול ,בין היתר ,טיסות ,בית המלון ,סיורים ופעילויות ,הסעות ומלווה
ישראלי והכל בהתאם למפורט במפרט ובמסמך ההצעה.
 0.3ההצעה תכלול אפשרויות להזמנת שלושה בתי מלון שונים בכרתים כמפורט במסמכי ההצעה.
 0.4רשאי להציע הצעה ,מציע אשר עומד בכל תנאי הסף באופן מצטבר.
 0.5התקשרות המזמין עם המציע שהצעתו תבחר ,תהא בחוזה המצורף למכרז זה כמסמך ג לרבות
הנספחים המצורפים לו (להלן " -החוזה").
 0.6השירותים יסופקו בהתאם להוראות כל דין ,על פי כל תקן ישראלי רלוונטי ועדכני הנוגע לעניין,
על פי הוראות הרשויות המוסמכות ובהתאם להוראות החוזה ומסמכי המכרז.
 0.01מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה ,נדרש להגיש את כל מסמכי המכרז כאשר הם כרוכים
ובשני ( )2העתקים ,ועל פי סדרם בקובץ זה.
 0.00יוגשו אך ורק הצעות אשר עומדות בתנאים המפורטים במפרט המצורף כמסמך א.1-
 0.00על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו" ולצרף להצעתו
את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז .למען הסר ספק ,מובהר ומודגש כי
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0.00

0.01
0.02
0.03
0.04

0.05
0.06
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01

האחריות להכנסת המעטפה המכילה את כל מסמכי המכרז לתיבת המכרזים מוטלת על המציע
בלבד.
באחריות המציע לחתום בכל מקום שנדרש לכך ומחובתו להשלים את כל הפרטים הנדרשים
למילוי בהתאם להוראות המכרז ,וכן להשיג את כל האישורים והמסמכים הדרושים ,וכן
להחתים רו"ח ו/או עו"ד בהתאם למפורט במסמכי המכרז .ועדת מכרזים רשאית ,אך אינה
חייבת ,לפסול הצעה שיהיו חסרים בה פרטים /לא ימולאו פרטים במקומות הנדרשים /לא
יוחתמו רו"ח או עו"ד בניגוד להוראות המכרז.
המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי החוזה וכל מידע רלוונטי הקשור למכרז,
לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור והוא מוותר על כל
טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
בכל מקרה של פגם או חסר בהליך ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור
ו/או לשלוח שאלת הבהרה בהתאם לסעיף  6להלן ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה
בהקשר זה.
כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות לגבי האמור במסמכי המכרז השונים ,יהיה המזמין רשאי
לבחור לפי שיקול דעתו הבלעדי את הנוסח הנכון ו/או העדיף של מסמכי המכרז ,וכן יפורשו
הסתירה ו/או אי הבהירות באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות המזמין .הגשת
הצעה כמוה כהסכמת המציע לתנאים אלו ואין ולא יהיו לו כל טענות כלפי המזמין בשל כך.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל
שלב עד למועד הגשת ההצעות.
המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,וההחלטה על ההצעה
הזוכה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי.
המציע מתחייב לעדכן את המזמין ללא כל שהות אודות כל שינוי שישנו במידע שמסר בהצעתו
עד לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה.
ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
סמכות השיפוט בכל הקשור למכרז זה ולחוזה המצורף לו ,נתונה לבית המשפט בתל-אביב יפו.
באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או בתוספות אשר יפורסמו
מעת לעת באתר האינטרנט של המזמין.http://ariel.ac.il/management/open :
פרק זה הינו פרק כללי ומהווה תמצית בלבד ,הנוסח המחייב הוא החוזה והפירוט במסמכי
המכרז.
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 .2תנאי סף
 2.1על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז ,וכן לעמוד בכל תנאי סף של כל סעיף סל אליו יגיש הצעה:
 0.0.0המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין.
מובהר בזאת ,כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר תאגידים וכי מציע אינו רשאי
לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר ,כגון :ניסיון ו/או מחזור כספי
ו/או כל פרט אחר;
להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים בפסקה זו לעיל ,מציע שהינו תאגיד יצרף
להצעתו תצלום תעודת התאגדות ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות; ומציע שהינו
עוסק מורשה יצרף להצעתו תצלום תעודת עוסק מורשה על שמו.
 0.0.0המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר
נושים;
להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים בפסקה זו לעיל ,ימלא המציע את נספח ד'
לכתב ההצעה ,בפני עו"ד כנדרש שם;
 0.0.0מציע ,אשר במהלך שלושת השנים האחרונות הקודמות ליום הגשת ההצעות ,סיפק
בעצמו שירותי סוכנות נסיעות .לעניין זה ״שירותי סוכנות נסיעות״ משמע :השירותים
הכלולים בהגדרת מונח זה בחוק שירותי תיירות ,תשל״ו.1976-
להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בפסקה זו לעיל ,על המציע למלא בטבלה שבנספח
א' לכתב ההצעה ,את פרטי שירותי סוכנות הנסיעות שסופקו על ידו ,כנדרש שם;
 0.0.1מציע כאמור בפסקה (ב) לעיל ,אשר במהלך התקופה כאמור לעיל ארגן וקיים לפחות 3
(שלוש/ה) השתלמויות/נופשים בחו״ל לעובדים של ארגונים ,המעסיקים לפחות 120
(מאה ועשרים) עובדים כל אחד ,כשבכל השתלמות/נופש בחו״ל כאמור השתתפו לפחות
( 50חמישים) משתתפים.
להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בפסקה זו לעיל ,על המציע למלא בטבלה שבנספח
א' לכתב ההצעה את פרטי ההשתלמויות/נופשים בחו׳׳ל לעובדים ,שארגן וקיים ,תוך
ציון כל הפרטים הנדרשים שם;
 0.0.2המציע ,ובתאגיד  -התאגיד המציע ו/או כל בעל אמצעי שליטה משמעותי בתאגיד המציע
ו/או מנכ״ל התאגיד המציע לא הורשעו ,במהלך ( 7שבע) השנים שקודם המועד האחרון
להגשת הצעות למכרז ,בעבירות פליליות שיש עמן קלון ,או בעבירות מרמה .לעניין זה
״בעל אמצעי שליטה משמעותי״ משמע :מי שמחזיק ב 25%-או יותר מהערך הנקוב של
הון המניות המונפק של התאגיד המציע ו/או מכוח ההצבעה בתאגיד המציע ו/או רשאי
למנות  25%או יותר מהדירקטורים בתאגיד המציע.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בפסקה זו לעיל ,ימלא המציע את נספח ד' לכתב
ההצעה ,בפני עו"ד כנדרש שם;
 0.0.3המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל״ו-
.1976
להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בפסקה זו לעיל ,על המציע לצרף להצעתו אישור
פקיד שומה או רו״ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל״ו ,1976-תקף על שמו של המציע נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
" 0.0.4ערבות ההצעה"  -על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ,משוך על ידי בנק מסחרי
בישראל ,לפקודת "המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון" על סך  50,000ש"ח .ע"ג
השיק לא יצוינו הגבלות כגון" ,לביטחון בלבד" .השיק יכול להיות שיק משורטט
("קרוס") ו/או שיק שסחרותו הוגבלה ("למוטב בלבד").
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 0.0.5המציע רכש את מסמכי המכרז.
להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו קבלה על רכישת
מסמכי המכרז.
 0.0.6המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות המזמין ,והמזמין רשאי
על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע אינו יכול לזכות במכרז זה;
0.0

0.0

0.1
0.2

מודגש ומובהר בזה ,שכל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל ,וכל יתר התנאים והדרישות
המפורטים במסמכי המכרז ,צריכים להתקיים במציע עצמו ,ולא בגוף משפטי אחר כלשהו,
לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו .עוד יובהר ,שאין להגיש הצעה אחת
המוגשת על ידי שני מציעים או יותר במשותף.
המזמין רשאי ,אך אינו חייב ,לדרוש מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים מהמציע וכן
לברר פרטים לגבי עבודות ופרויקטים שבוצעו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים .מציע אשר
בוחר להגיש הצעה מביע בכך את הסכמתו לסעיף זה ואין ולא יהיו לו טענות כלפי המזמין בשל
כך.
יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד
מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.
ועדת מכרזים רשאית לדרוש צירוף ממסכים ואישורים נוספים אם סברה כי הם זקוקים לשם
הכרעה במכרז .וכן רשאית לבקש ממציע השלמה של מסמכים.
הערה :על המציע לוודא כי המספר המזהה (למשל ח"פ) ,יהא זהה בכל המסמכים המוגשים עם
ההצעה ,ובמידה שאין כך הדבר עליו לצרף הסבר לכך או אישור מהרשויות המוסמכות בדבר אי
ההתאמה.

 .3אמות מידה
אמות המידה לבחירת המציע הזוכה הינן כדלקמן:
 על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו
במכרז זה.
 רק לאחר שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י הקריטריונים שלהלן.
 על המציע לקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את המזמין בבחירת הקבלן:
מחיר 50% -
איכות 50% -
פירוט מרכיבי האיכות ושקלולם מפורט בנספח ג' לכתב ההצעה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להתחשב בניסיון קודם של המזמין עם המציע במידה והמזמין לא היה שבע
רצון מאיכות העבודה או מהתנהגותו של המציע אשר עלתה לכדי הפרת חוזה.
אופן השקלול:








תחילה יבדקו כל הסעיפים המתייחסים לאיכות ,ויינתנו להם ציונים מתאימים.
רק הצעות שקיבלו לפחות ציון של  60%ויותר בציון איכות כולל ,יבחנו גם מבחינת הצעת
המחיר.
הצעה שלא תעמוד בדרישות האיכות כאמור לעיל ,לא תבחן מבחינת הצעת המחיר
ותיפסל.
אם לאחר שקלול התוצאות ,קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא
התוצאה הגבוהה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה
האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
ההצעה שתעמוד בתנאי הסף ותזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר ,בכפוף לשיקול דעת
המזמין לבטל מכרז זה ובכפוף לכל האמור במסמכי המכרז ,תוכרז כהצעה הזוכה.
ועדת המכרזים רשאית למנות צוות בדיקה מטעמה לשם בחינת ההצעות והמציעים .הצוות
רשאי ,אך לא חייב ,לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או
לשירות המוצע על ידו .ועדת מכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש
ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/ו הבהרות נוספות,
ו/או כל פעולה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל דרך שימצא לנכון ,למלוא שביעות רצונו,
על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליו.
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 .4מחיר ותמורה
1.0
1.0
1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

באפשרות המציע להציע עד שלושה בתי מלון שונים בכרתים ,המסוגלים לארח את
כלל משתתפי ההשתלמות .כאמור ,המזמין יבחר במלון אחד בו ישוכנו כל משתתפי
ההשתלמות.
עבור כל משתתף בהשתלמות ,ישולם לספק מחיר כולל וסופי ( ,)Fixed priceבסכום
הנקוב בנספח ב' ובהתאם למלון שיבחר על ידי המזמין ,תמורת אספקת חבילת
השירותים (להלן  -״המחיר למשתתף״).
המחיר למשתתף יכלול את כל התשלומים הכרוכים בהשתתפות בהשתלמות ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל :טיסות ,דמי רישום ,מיסי נמל והיטל ביטחון
לרבות כל מס ,אגרה או תשלום חובה אחר שהמשתתף יהיה חייב בו ,בין בארץ ובין
בחו״ל ,תשלומים למלווה/ים ועבורם ,העברות ,לינה וארוחות ,סיור יומי ע"ח הספק,
טיפים לנותני השירותים בחו״ל ולמלווה/ים הישראלי/ם.
המחיר למשתתף יהיה נקוב בדולר ארה״ב ,וישולם לפי השער היציג בשקלים הידוע
של הדולר במועד התשלום.
המחיר למשתתף יכלול מע״מ.
המחיר למשתתף ,שינקוב המציע בהצעתו ,יהיה כמפורט בהצעת המחיר.
המחיר למשתתף יהיה זהה לעובד המרכז ולבן/בת זוגו .המחיר למשתתף יהיה קבוע,
ולא ישתנה בהתאם למספר המשתתפים ,מספר כלי הרכב שיידרשו או כל נסיבה
אחרת כלשהי.
המחיר למשתתף אינו כולל ביטוח כבודה או ביטוח בריאות לנוסעים לחו״ל ,ואינו
כולל תשלום עבור הסיורים שיוצעו לבחירת המשתתפים בימים ב'-ה' של ההשתלמות.
למעט יום סיור אחד ע"ח הספק כמפורט במפרט (מסמך א.)1-
התמורה שתשולם לזוכה במכרז ,תשולם על פי הוראות החוזה (מסמך ג).

 .5דמי השתתפות ורכישת מסמכי המכרז
 2.0יש לשלם דמי השתתפות בסך  500ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו בשום מקרה.
 2.0התשלום יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון מס'  ,333600/75בנק  ,10מס' סניף
 ,654רח' יגאל אלון  65ת"א .כאמור ,יש לצרף אישור על התשלום להצעה.
 .6בדיקות מוקדמות והליך הבהרות
3.0
3.0

3.0
3.1

3.2
3.3
3.4

המציע יקרא בעיון ויבדוק את מסמכי המכרז לרבות את החוזה ,וינקוט בכל
האמצעים הנראים לו בכדי לחקור את תנאי ההתקשרות עם המזמין.
אם המציע מצא סתירות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או ספקות לגבי המובן
המדויק של תנאי מתנאי המכרז ,עליו להודיע על כך בכתב למזמין עד ליום .12.4.2011
במידת הצורך המזמין ימסור תשובות ,אשר יהוו חלק ממסמכי המכרז ואותם יצרף
המציע להצעתו לאחר שחתם עליהן .מזמין אשר לא יפנה כאמור בסעיף זה יהיה מנוע
מלטעון נגד סעיפי המכרז בהמשך.
המזמין אינו נושא בכל אחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למציעים על
ידי איש מעובדיו או אנשי מקצוע המועסקים על ידו ,ואלה לא יחייבו אותו.
ניתן להגיש שאלות הבהרה אך ורק לכתובת המייל הבאה .lirazd@ariel.ac.il :יש
לבקש אישור בדוא"ל על הגעת שאלת ההבהרה ליעדה .באחריות המציע לבדוק כי
פנייתו התקבלה .המזמין אינו מתחייב לענות לפניות שיומצאו אליו לאחר התאריך
הנ"ל.
על המציע הפונה בשאלת הבהרה לציין את מספר המכרז ,נושאו ,שאלת ההבהרה,
העמוד ממנו עולה שאלתו ,שמו של המציע ופרטי הקשר עמו .במידה ולא ציין הפונה
כתובת דוא"ל ,תשלח תשובה לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת ההברה.
תשובות המזמין לשאלות ההבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז ,יהוו
חלק ממסמכי המכרז.
על המציע לצרף את מסמך שאלות ההבהרה ,ככל שישנו ,חתום על ידו בצירוף
להצעתו.
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 .7ההצעה והגשתה
4.0
4.0
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.01

4.00
4.00

4.00
4.01
4.02

על המציע למלא את כל פרטי ההצעה כפי שהיא מופיע במסמכי המכרז ,ועל כל
חלקיה ,ולשם ביצוע כלל התהליכים והעבודות כפי שהם מפורטים במכרז ,במפרט
ובחוזה .לא ניתן להגיש הצעה על ביצוע חלק מהעבודות הכלולות באותו סעיף סל.
אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון על שום מסמך .כתיבה בעפרון עלולה להביא
לפסילת ההצעה.
אין להשתמש בטיפקס בהצעה .במקרה שיש צורך לתקן ,יש לסמן " "xעל המספר או
האותיות שרוצים לתקן ,ולכתוב מחדש (בעט) .שימוש בטיפקס עלול להביא לפסילת
ההצעה.
אין לצרף דפים מצולמים במקום דפים הכלולים במסמכי המכרז .רק מסמכים
שנידרש לצרפם בהוראות המכרז ,ניתן לצרף לחוברת זו .צירוף דפים מצולמים עלול
להביא לפסילת ההצעה.
על ההצעה המוגשת לענות על דרישות תקן ישראלי ו/או מחו"ל על פי המקובל בתחום
השירותים.
אין לצרף ערבות בנקאית להצעה! אלא שיק בנקאי כאמור לעיל .נוסח כתב ערבות
ביצוע הינו נספח לחוזה ויומצא רק על ידי הזוכה במכרז בהתאם להוראות המצאת
כתב ערבות ביצוע.
ועדת מכרזים רשאית ,אך אינה חייבת ,לפסול הצעה אשר עולה ממנה כי אינה נסמכת
על אדנים כלכליים מוצקים.
על המציע ,באמצעות מורשי החתימה מטעמו ,לחתום בעצמו על טיוטת החוזה בראשי
תיבות על כל עמוד מעמודיו (לרבות נספחיו) ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך
בעמוד האחרון לחוזה .אין למלא פרטים בכתב הערבות המצורף כנספח לחוזה ,אלא
רק לחתום בשולי הדפים.
המציע יחתום על כל עמוד בתוספת חותמת המציע ,גם על נספחים או מסמכים אשר
יידרש להמציא במלואם בהמשך.
למעט במקומות המיועדים לכך ,וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז ,אין להוסיף כל
הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ותנאיו .הערה ו/או תוספת ו/או
הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת
ההצעה על ידי ועדת מכרזים או שועדת מכרזים תקבל את הצעה בהתעלמות מהם.
הגשת הצעה תהווה הסכמה לתנאי זה ולמציע אין ולא יהיו טענות כלפי המזמין בשל
כך.
את ההצעות יש לערוך בשפה העברית ,ובצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על
פי מסמכי המכרז.
את ההצעה יש להגיש באופן מושלם וחתום לפי כל דרישות מסמכי המכרז ,במסירה
אישית בלבד ,במעטפה סגורה וחתומה ללא זיהוי חיצוני רק ביום  28.4.2011עד השעה
 13:00בלבד ,ללשכת המנכ"ל ,בניין 3א' (קומת כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא
תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו! כל הצעה שלא הגיעה לתיבת המכרזים בהתאם
לסעיף זה  -לא תובא לדיון.
על המעטפה יצוין "מכרז מס'  - 03/11ארגון וקיום השתלמות בחו"ל לעובדי המרכז
האוניברסיטאי אריאל בשומרון " בלבד.
הגשת ההצעה הינה על אחריות המציע בלבד ,וכן הגשתה במועד הקבוע.
הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור
במסמכי המכרז לרבות החוזה ,הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי
מסויגת.

 .8חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים
8.1
(א)

(ב)

על המציע לחתום על כל מסמך ממסמכי המכרז ,לרבות על הוראות ההזמנה להציע
הצעות ועל החוזה .הצעה שלא תהיה חתומה במלואה ו/או לא תהיה חתומה כחוק על
ידי המציע כמפורט להלן לא תובא לדיון:
במקרה שההצעה מוגשת על ידי חברה  -יחתמו מורשי החתימה שלה בצירוף חותמת
החברה ויצורף אישור של עו״ד או רו״ח על סמכותם לחתום בשם החברה .כן תצורף
הוכחה (מאושרת ע״י עו״ד או רו״ח או רשות מוסמכת) על רישום החברה ,ורשימה
מאושרת של בעלי מניותיה ומנהליה ,מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם.
במקרה שההצעה מוגשת על ידי אגודה שיתופית ,יחתמו מורשי החתימה שלה בצירוף
חותמת האגודה ויצורף אישור של עו״ד או רו״ח על סמכותם לחתום בשם האגודה .כן
תצורף הוכחה (מאושרת ע״י עו״ד או רו״ח או רשות מוסמכת) על רישום האגודה
ורשימה מאושרת של מנהליה ,מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם.
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(ג)

(ד)

במקרה שההצעה מוגשת על ידי שותפות ,יחתום אחד השותפים בשם השותפות בצירוף
ייפוי כוח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם השותפות .כן תצורף הוכחה
(מאושרת ע״י עו״ד או רו״ח או רשות מוסמכת) על רישום השותפות ורשימה מאושרת
של השותפים ,מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם.
במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד ,יחתום המציע בצירוף אימות חתימה ע״י עו״ד,
ותצלום תעודת זהות.

 .9מסמכים שחובה לצרף להצעה:
6.0
6.0
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4

מסמכים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ,כאמור בסעיף  2לעיל.
נספח ״א״ לכתב ההצעה  -פרטי ניסיונו של המציע כנדרש שם.
נספח ״ב״ לכתב ההצעה  -מפרט חבילת השירותים המוצעת על ידי המציע.
תיאור של המלון/נות המוצעים על ידו לקיום ההשתלמות.
אישורים ומסמכים כאמור בסעיף  8לעיל.
שיק בנקאי כנדרש בסעיף  2.1.7להלן.
כל מסמכי ההברה שנשלחו למציע ו/או פורסמו באתר של המרכז ,חתומים על ידי מורשי
החתימה של המציע.

להזמנה להציע הצעות זאת ,מצורפת רשימה של המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו ( .)Check Listהמציע
מתבקש לוודא בעזרת רשימה זו שאכן צירף להצעה את כל המסמכים הנדרשים .אין ברשימה זו כדי לגרוע
מאחריות המציע להמציא את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות כל מסמכי המכרז.
.01תוקף ההצעה
01.0
01.0

01.0

ההצעות יהיו בתוקף למשך ( 60שישים) יום מהיום האחרון להגשת הצעות.
במקרה בו הזוכה יחזור מהצעתו ,לא יצרף ערבות לקיום החוזה ,יפר את ההתקשרות
עמו או מחסור שביעות רצון של המזמין ,ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת,
במקרים אלו להכריז על ההצעות הבאות אחרי הצעת הזוכה בטיבן ,כ"זוכה שני"
וכ"זוכה שלישי" לכל מקרה שההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא לפועל ,וכן
רשאי המזמין לחלט את השק הבנקאי של המציע כאמור.
יודגש כי הכרזה על זוכה שני ושלישי והפעלתם במקרה הצורך נתונה לשיקול דעתו
הבלעדי של המזמין והוא לא מחויב להפעיל אפשרות זו.

 .00סודות מקצועיים/מסחריים
00.0
00.0
00.0
00.1

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים
(להלן " -חלקים סודיים") שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם ,יצרף
המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.
מציע שלא צירף נספח כאמור ,יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים
אם זכה במכרז.
ציון של חלקים סודיים בנספח נפרד ,מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים
בהצעות האחרים ,יחשבו סודיים ,היינו ,שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלו בהצעות של אחרים.
יודגש ,שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה
לועדת מכרזים .כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 .00מימוש ההתקשרות
00.0
00.0

החוזה אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה במכרז ,מצורף כמסמך ג למכרז זה על כל
נספחיו.
על המציע שיוכרז כזוכה במכרז להעביר תוך  7ימים מיום ההודעה על זכייתו את
המסמכים הבאים ,והמצאתם בתוך תקופה זו הינה תנאי למימוש ההתקשרות עם
הזוכה ותנאי לחתימת המזמין על החוזה:
ערבות ביצוע בסך  70,000ש"ח בהתאם להוראות החוזה אשר תחודש בכל
00.0.0
מימוש אופציה או חלק ממנה ,ככל שישנה .ערבות זו תהיה אוטונומית
ובלתי חוזרת ,היא תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן והידוע במועד
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00.0

החתימה על החוזה ותעמוד בתוקף למשך כל תקופת מתן השירותים ו/או
ביצוע העבודות .לא תתקבל ערבות שנערכו בה שינויים ,מחיקות או
הסתייגויות.
מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם.

 .13סמכויות ועדת מכרזים
00.0
00.0
00.0

00.1
00.2

00.3
00.4
00.5

00.6

ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תתקבל על ידי ועדת מכרזים אצל המזמין.
ועדת המכרזים רשאית ,אך אינה חייבת ,לפנות למציע להשלמת מסמכים חסרים.
ועדת מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו הסברים
וניתוח של מחיר הצעתו ,הנראה לו גבוה או נמוך מדי וכן כל מידע ו/או הסבר ו/או
מסמך שיהיה דרוש לו לצורך בחינת הצעתו ,והמציע יהיה חייב למסרם למרכז או למי
מטעמו .אם יסרב המציע למסור למרכז או למי מטעמו הסברים ,ניתוח מחירים ,מידע
או מסמכים כאמור ,יהיה המרכז רשאי להסיק מסקנות כפי שתיראנה לו עד כדי
פסילת ההצעה .פנייה למציע תעשה בהתאם להוראות הדין.
המציע מתחייב לעדכן את המרכז ללא דיחוי אודות כל שינוי אשר יחול ,אם יחול,
במידע שמסר בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתו למרכז ועד לקבלת החלטתו בדבר
ההצעה הזוכה.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת מכרזים רשאית לפסול הצעות מהטעמים
הבאים :הצעה שיקבע לגביה כי חסרים בה פרטים על מנת להעריכה כדבעי ,או בשל
חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז ,או הצעה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים
או הצעה שיש בה :אי בהירות ,דו משמעות או כל הצעה שאינה ממלאת אחר דרישות
המכרז.
ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום לב או הצעה
שמניתוחה עולה כי מדובר בהצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים ברורים
ומוצקים.
ועדת מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע,
כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה
בכפוף לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב 1992-ותקנותיו.
ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו בהתאם לדין
ו/או מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות או אחרות ,וזאת גם אם כבר הוכרז זוכה
במכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק ו/או הודעה מוקדמת ו/או פיצוי
כלשהו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את
המכרז בנסיבות הבאות:
 00.6.0רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ,תנאי המכרז ועל הוראות
המפורטות במסמכי המכרז.
 00.6.0חל שינוי נסיבות ,או שהשתנו צרכי המזמין ,באופן המצדיק לדעת המזמין,
את ביטול המכרז.
 00.6.0יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו את הצעות המחיר ,או
פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי
לסכל את מטרות המכרז.
 00.6.1התברר למזמין ,לאחר פרסו המכרז ו/או לאור שאלות הבהרה ו/או לאחר
פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים,
או שהושמטו נתונים /דרישות מהותיות מהמפרט ,או שאלה בוססו על
נתונים שגויים או בלתי שלמים.
 00.6.2מובהר ,כי בנסיבות המפורטות לעיל ,יהא המזמין פטור מתשלום כל פיצוי
למציע כלשהו בקשר לביטול המכרז ,לרבות ,אך לא רק ,בגין הוצאות
שהוציא המתעניין ו/או המציע לצורך הכנת הצעתו ו/או אובדן רווחים
עתידיים ו/או צפויים.

 .14בחירת ההצעה הזוכה
01.0
01.0
01.0

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המזמין יבחר בהצעה אשר לפי החלטתו מתאימה לו ביותר ומעניקה לו את מירב
היתרונות.
כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמין כל עוד לא חתם המזמין על החוזה בהתאם
לנהלים המקובלים אצל המזמין.
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01.1

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניו אודות
המציעים ,כולם או מקצתם ,ובכלל זה אודות עברם וניסיונם .הגשת הצעה כמוה
כהסכמה לסעיף זה וכן מתן הסכמה לשיתוף פעולה מלא ככל שיידרש לשם הבדיקה
והחקירה.

 .15ביטול הודעת זכייה
02.0

02.0
02.0

המזמין שומר לעצמו לבטל את הודעת הזכייה במקרים הבאים:
המציע לא המציא את המסמכים הדרושים תוך  7ימים מיום הזכייה או
02.0.0
לא המציא מסמכים עד למועד חתימת ההסכם על ידי המזמין בהתאם
לנוהלי המזמין.
לידי המזמין הגיע מידע לגבי המציע ,ההצעה או תוכנה אשר היה משפיע
02.0.0
על החלטתו בדבר הזכייה אם היה מודע לה בטרם בחינת ההצעות.
קיים ספק סביר אם המציע ערוך לביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז
02.0.0
לרבות החוזה.
יודגש ,המזמין לא יהא אחראי לתשלום כל פיצוי בגין נזק שנגרם למציע עקב
הסתמכותו על הודעת הזכייה שבוטלה מהטעמים לעיל.
אם מציע יחזור מהצעתו ,רשאי המזמין לפרוע את השיק שצירף להצעתו ,ואין בכך
כדי לגרוע בזכותו של המזמין לתבוע פיצויים בגין הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו
לו ,וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי .הגשת הצעה כמוה כהסכמה לפירעון השיק
במקרה שהמציע יחזור מהצעתו.

 .16אומדן
03.0
03.0
03.0

ייערך על ידי המזמין אומדן טרם המועד האחרון להגשת הצעות.
המזמין יהיה רשאי לבחון את ההצעות ביחס לאומדן ולנקוט בכל פעולה שהיא
המותרת על פי דין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והגשת הצעה למכרז תהווה הסכמת
המציע לכך.
הצעה אשר תסטה באופן ניכר מהאומדן ,כלפי מעלה או מטה ,או ממחירי ההצעות
האחרות או מהמחיר שסובר המזמין כי הוא סביר והוגן ,יהיה רשאי המזמין שלא
לקבלה ,אך לא חייב.
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רשימת מסמכים להגשה ()Check List
לנוחיות המציעים להלן רשימת המסמכים שעליהם להגיש .מובהר שרשימה זו הינה לצרכי הנוחיות
בלבד ,ואין בה כדי לפטור את המציעים מקריאת מסמכי המכרז כולם ,מבחינה מדוקדקת של תנאיהם
ומעמידה בתנאים אלה  -כולם ללא יוצא מן הכלל .במקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין
האמור ברשימה זו לבין האמור במסמכי המכרז  -יגבר האמור במסמכי המכרז:
תאור המסמך

מס'
.1

הזמנה להציע הצעות ומפרט (חתומים בהתאם להוראות)

.2

כתב הצעה
2.1

.3
.4

סעיף/מסמך
רלוונטי
מסמך א'+
מסמך א1-
מסמך ב'

נספח ״א״ לכתב ההצעה  -פרטי ניסיונו של המציע

נספח ״ב״ לכתב ההצעה  -מפרט חבילת השירותים
2.1
המוצעת ומחיריה
תיאור של המלון/נות המוצעים +
א
אישור/ים על שריון חדרים
חוזה חתום על כל עמוד  +חתימה מלאה במקומות המיועדים
לכך

מסמך ג'

מסמכים להוכחת עמידה בתנאי הסף:
4.1

מסמכים על רישום החברה  /אגודה שיתופית  /שותפות
ורשימה מאושרת של בעלי מניות ומנהלים (בחברה) /
מנהלים (באגודה)  /שותפים (בשותפות) או תעודת עוסק
מורשה.

4.3

הצהרה שהמציע אינו בהליכי פירוק/כינוס/הסדר נושים
וכי אינו הורשע בעבירות פליליות

4.4

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים

2.1.6

4.5

קבלה על רכישת מסמכי המכרז

2.1.8

.5

אישור עו״ד/רו״ח בדבר זהות מורשי החתימה של התאגיד /
סמכות לחתום בשם השותפות

.6

שיק בנקאי

.7

תשובות והבהרות שנשלחו למציע או פורסמו באתר המרכז

2.1.1

נספח ד' לכתב
ההצעה

נספח ד' לכתב
ההצעה
2.1.7
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מסמך א1-
מפרט
 .1השירותים
חבילת שירותי הארגון והקיום של ההשתלמות ,אשר לצורך אספקתם מזמין המרכז את ההצעות
(להלן  -״חבילת השירותים״) הינה כמפורט להלן:
 0.0מיקום :ההשתלמות תתקיים בכרתים בהתאם למפורט בנספח ב' להצעה.
 0.0משך ההשתלמות :ההשתלמות תימשך ( 5חמישה) ימים ( 4לילות).
 0.0מועדים :ההשתלמות תתקיים במועד הבא (להלן  -״מחזור ההשתלמות״):
 3-7ביולי( 2011א-ה)
 .2משתתפים :ההשתתפות בהשתלמות תוצע לכ( 500-חמש מאות) עובדי המנהלה ואו הסגל האקדמי
של המרכז (להלן  -״העובדים״) ,עם אפשרות לצירוף בן זוג וילדים בתשלום.
המציע ,שהצעתו תתקבל על ידי המרכז (להלן  -״הספק״) ,יהיה מחויב לאפשר יציאתם של לא
פחות מ( 50-חמישים) עובדים ,עם או בלי בן-זוג וילדים .ובסה״כ לאפשר יציאתם להשתלמות של כל
העובדים שיהיו מעוניינים בכך ,עם/בלי בני זוג וילדים  -לפי בחירתם.
מובהר בזה כדלקמן:
המרכז מתחייב למספר מינימום של ( 50חמישים) משתתפים.
(א)
לשם הדגמה בלבד ,וללא שהדבר יהווה התחייבות כלשהי של המרכז למספר העובדים
שהשתתפו בהשתלמות ,בשנים קודמות השתתפו בהשתלמות כמאתיים ( )200משתתפים.
ההשתלמות מיועדת אך ורק לעובדים ,בני זוגם וילדיהם .לא יותר צירוף קבוצות/אנשים
(ב)
נוספים לכלי הרכב שישמשו להסעת המשתתפים בהשתלמות ו/או לסיורים ו/או לפעילויות
שיתקיימו במסגרת ההשתלמות.
 .3הטיסות:
(א) הטיסות תהיינה ישירות ליעד ההשתלמות.
(ב) יציאה בשעה מוקדמת יותר וחזרה בשעה מאוחרת יותר יהוו יתרון למציע.
(ג) על המציע יהיה לפרט בהצעתו את פרטי הטיסות המוצעות על ידו לקיום ההשתלמות ,כולל
פירוט חברת/ות התעופה ,מספרי הטיסות ,שעות המראה ונחיתה.
 .4מקום הלינה:
(א) בית מלון יהיה בדרגת *( 4ארבעה כוכבים) ומעלה ,ובסיס האירוח לא יפחת מחצי פנסיון.
פנסיון מלא או אירוח "הכל כלול" יהוו יתרון למציע.
(ב) על המציע לצרף להצעתו:
ב .1.נספח ״ב״ לכתב ההצעה  -מפרט של חבילת השירותים המוצעת על ידו ,תוך
פירוט כל הנתונים הנדרשים שם.
ב .2.תיאור של המלון/נות המוצעים על ידו לקיום ההשתלמות ,ובו פירוט החדרים,
המתקנים והשירותים הקיימים במלון ,בצירוף תמונות.
ב .3.הצעת מחיר לשלושה בתי מלון שונים בכרתים.
 .5בסיס האירוח:
בסיס האירוח לא יפחת מחצי פנסיון .פנסיון מלא או אירוח "הכל כלול" יהוו יתרון למציע.
 .6מלווה ישראלי:
(א) להשתלמות יצטרף מלווה ישראלי ,מטעמו ועל חשבונו של הספק ,אשר ילווה וידריך את
משתתפי ההשתלמות מרגע העלייה למטוס בישראל ועד לנחיתה חזרה.
(ב) המלווה יהיה בעל הכשרה מתאימה לשמש כמדריך טיולים באזור ההשתלמות הנבחר ,ובעל
ניסיון מוכח של ( 5חמש) שנים לפחות בהדרכת טיולים מאורגנים באזור זה.
(ג) במידה ויהיה צורך ביותר מכלי רכב אחד להסעת כל משתתפי ההשתלמות ,יוסיף הספק
מלווה נוסף לכל כלי רכב שישמש להסעת המשתתפים ,שיענה לדרישות המפורטות בסעיף זה
לעיל.
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 .7הסעות
(א) הספק יעמיד אוטובוס/ים ,במספר מספיק עבור כל משתתפי ההשתלמות ,שיאספו את
המשתתפים בשדה התעופה בחו"ל ,ישמשו באופן בלעדי לביצוע כל ההסעות והסיורים
שיתקיימו במסגרת ההשתלמות ,ויסיעו את המשתתפים לשדה התעופה ביום האחרון של
ההשתלמות.
(ב) כל האוטובוס/ים יהיו חדישים ,ממוזגים ,כוללים כסאות מרופדים ,מערכת קשר ,מערכת
כריזה ,טלוויזיה ואפשרות להקרנת סרטים.
(ג) במידת הצורך יהיה הספק רשאי לשלב בהסעת המשתתפים מיניבוס/ים ו/או מידיבוס/ים
שיעמדו באותם סטנדרטים .מובהר ,שהמרכז יקפיד הקפדה יתירה על רמת כלי הרכב
שישמשו להסעת המשתתפים בהשתלמות ,כמפורט לעיל.
(ד) כל הנהג/ים שינהגו בכלי הרכב יכירו היטב את מסלולי הנסיעה המתוכננים במסגרת
ההשתלמות.
(ה) מיכלי הדלק של כל כלי הרכב יהיו מתודלקים במלואם בתחילת כל יום.
(ו) בכל כלי רכב יימצא ציוד עזרה ראשונה.
(ז) במקרה של תקלה יוחלף כלי הרכב באחר ,העומד בתנאים המפורטים בסעיף זה לעיל ,בתוך
פרק זמן שלא יעלה על שעה אחת (.)1
 .8סיורים ופעילויות
(א) במהלך ההשתלמות יבוצעו מספר סיורים ופעילויות:
 5.0בימים ב׳-ד׳ ,יתקיימו סיורים .הסיורים יתקיימו בחלקם ע"י המרכז וחלקם ברישום עצמאי
של המשתלמים במהלך ההשתלמות.
 5.0המציע יכלול בהצעתו יום סיור אחד על חשבונו אשר ייכלל במחיר הכולל של ההצעה.
 5.0על המציע לפרט בנספח ב' לכתב ההצעה את תכנית הסיורים המוצעת על ידו במסגרת
ההשתלמות ,כולל פירוט לוחות הזמנים ,המסלולים ,האתרים והפעילויות בכל סיור ,ופירוט
המחירים הנדרשים על ידו תמורת השתתפות בכל אחד מהסיורים בתשלום ובכפוף לס״ק 8.2
לעיל.
(ב) תכנית הסיורים תכלול כניסה לאתרי תיירות ,המצויים במסלולי הסיורים.
המחיר המוצע ליום סיור יכלול דמי הכניסה לאתרים אלו.
 .9רישום להשתלמות:
(א) הספק יעביר למרכז את הטפסים הדרושים לצורך רישום העובדים ,עם אפשרות לצירוף
בני זוג וילדים לפי בחירתם ,להשתלמות.
(ב) הרישום להשתלמות יבוצע על ידי המרכז.
המרכז יעביר לספק  14יום טרם תחילת ההשתלמות ,רשימה מפורטת של העובדים ,בני
(ג)
זוגם וילדיהם ,שישתתפו בהשתלמות ,בצירוף טופסי הרישום שמולאו ונחתמו על ידי
העובדים (להלן  -״הזמנת ההשתלמות״).
(ד) צירוף עובדים ,עם/בלי בני זוג/ילדים ,להשתלמות לאחר העברת הרשימה הסופית,
ייעשה על בסיס מקום פנוי בתיאום מראש עם הספק ובאישורו.
 .10תנאי התשלום לספק:
(א) התשלום ישולם לספק ב( 3-שלושה) תשלומים כמפורט להלן:

(ב)

()0

תשלום בסכום השווה ל( 30% -שלושים אחוז) עבור העובדים שיפורטו בהזמנת
ההשתלמות ,כאמור בסעיף (9ג) לעיל ,ישולם לספק בתוך ( 14ארבעה עשר) ימים
לאחר מסירת הזמנת ההשתלמות.

()0

תשלום בסכום השווה ל( 20% -עשרים אחוז) ישולם עד יום ההשתלמות.

()0

יתרת התשלום עבור העובדים שפורטו בהזמנת ההשתלמות ובניכוי החזרים
בגין ביטול השתתפות בהתאם להוראות החוזה ,ישולם לספק עד לא יאוחר מ-
( 30שלושים) יום לאחר סיום ההשתלמות.

תשומת לב המציעים מופנית להוראות לעניין ביטול רישום והחזרת תשלומים,
המפורטות בסעיף  5.8לחוזה.

 .11בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרכז ,הספק הנבחר יטיס ויארח על חשבונו  2-3נציגים מטעם
המרכז ,לביקור קצר לצורך בדיקת המלון המוצע ,וזאת בטרם חתימה על החוזה הסופי.
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מסמך ב'  -כתב ההצעה
לכבוד
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,ע״ר

א.נ,.
הנדון:

מכרז פומבי  - 03/11כתב הצעה
לארגון וקיום השתלמות בחו"ל לעובדי המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

אני הח״מ ___________________________________________________ מס׳ חברה/אגודה
שיתופית/שותפות/ת.ז _______________ .שכתובתי _____________________________________
מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1קראתי בעיון את כתב ההוראות למשתתפים במכרז פומבי _______ (להלן  -״המכרז״) לארגון וקיום
השתלמות בחו"ל (להלן  -״ההשתלמות״) לעובדי המרכז (כל השירותים הדרושים ו/או כרוכים בארגון
וקיום ההשתלמות יכונו להלן ביחד  -״חבילת השירותים״) ,ואת כל מסמכי המכרז על כל תנאיהם
ופרטיהם (להלן ביחד  -״מסמכי המכרז״) ,ובפרט את החוזה לאספקת חבילת השירותים (להלן -
״החוזה״) ,והנני מצהיר כי הבנתי את מסמכי המכרז על פרטיהם ,כי תנאי המכרז והתנאים לאספקת
חבילת השירותים ידועים ומובנים לי ,וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססתי את הצעתי.
 .2אני מסכים לכל הזכויות השמורות למרכז ולועדת המכרזים בהזמנה להציע הצעות (מסמך א) וביתר
מסמכי המכרז.
אני מסכים שהמרכז יהיה חופשי לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן או לבטל את המכרז ,וכי המרכז
יהיה רשאי למסור את אספקת חבילת השירותים לבעל ההצעה שתראה לו ככדאית ביותר בשבילו,
אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המרכז ,כמפורט
בכתב ההוראות למשתתפים במכרז ,ואני מתחייב לקבל כל החלטה כאמור של המרכז.
 .3הנני מצהיר בזה ,כי אני בעל ניסיון ,כישורים ,יכולת ארגונית ,מקצועית וכלכלית ,כח אדם ,ציוד וכל
הדרוש לאספקת חבילת השירותים ולקיום כל ההתחייבויות נשוא החוזה.
 .4הנני מצהיר כי אני עומד בתנאי הסף המצטברים להגשת הצעה ,המפורטים בסעיף  2להזמנה להציע
הצעות ,שכן הנני:
 1.0תאגיד הרשום כדין בישראל ,או עוסק מורשה כדין בישראל.
 1.0במהלך תקופה שאינה קצרה מ( 3-שלוש) שנים רצופות ,המסתיימת במועד האחרון להגשת
הצעות למכרז ,סיפקתי בעצמי שירותי סוכנות נסיעות ,כמפורט בטבלה שבסעיף  1לנספח א'
לכתב ההצעה .לענין זה ״שירותי סוכנות נסיעות״ משמע :השירותים הכלולים בהגדרת מונח זה
בחוק שירותי תיירות ,תשל״ו.1976-
 1.0במהלך תקופה כאמור בסעיף  4.2לעיל ,ארגנתי וקיימתי בהצלחה לפחות ( 3שלושה)
השתלמויות/נופשים בחו״ל לעובדים של ארגונים ,המעסיקים לפחות ( 120מאה ועשרים) עובדים
כל אחד ,כשבכל השתלמות/נופש בחו״ל כאמור השתתפו לפחות ( 50חמישים) משתתפים,
כמפורט בטבלה שבסעיף  2לנספח א' לכתב ההצעה.
 1.1לא הורשעתי  /התאגיד המציע ו/או כל בעל אמצעי שליטה משמעותי בתאגיד המציע ו/או מנכ״ל
התאגיד המציע לא הורשעו ,במהלך ( 7שבע) השנים שקודם המועד האחרון להגשת הצעות
למכרז ,בעבירות פליליות שיש עמן קלון או בעבירות מרמה .לענין זה ״בעל אמצעי שליטה
משמעותי״ משמע :מי שמחזיק ב 25%-או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של
התאגיד המציע ו/או מכוח ההצבעה בתאגיד המציע ו/או רשאי למנות  25%או יותר
מהדירקטורים במציע.
בעל/י אמצעי שליטה משמעותיים בתאגיד המציע ,כהגדרת מונח זה לעיל ,ומנכ״ל התאגיד המציע
הינו/הינם (פרט שם ומספר זיהוי).________________________________:
 1.2ברשותי כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל״ו.1976-
 1.3שילמתי דמי השתתפות במכרז בסך  500ש"ח בהתאם להוראות המכרז.
 .5הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים:
 5.1מסמכים להוכחת עמידתי בתנאי הסף ,כאמור בסעיף  2להזמנה להציע הצעות:
תצלום תעודת התאגדות ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות; ולחילופין  -תצלום
(א)
תעודת עוסק מורשה על שמי.
נספח א' לכתב ההצעה :פירוט של ניסיוני המוכח באספקת שירותי סוכנות נסיעות,
(ב)
כנדרש בסעיף  2.1.3להזמנה להציע הצעות ,ופירוט של ניסיוני בארגון וקיום של לא
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פחות מ( 3-שלושה) השתלמויות/נופשים ,כנדרש בסעיף  2.1.4להזמנה להציע הצעות,
בצירוף.

5.2
5.3
5.4
5.5

הצהרה בדבר העדר הרשעות בעבירות פליליות ,כאמור בסעיף  2.1.5להזמנה להציע
(ג)
הצעות.
אישור פקיד שומה או רו״ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
(ד)
ציבוריים ,תקף על שמי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
(ה) קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
נספח ב' לכתב ההצעה  -מפרט של חבילת השירותים המוצעת על ידי.
בוטל.
אישורים ומסמכים כאמור בסעיף  8להזמנה להציע הצעות.
שיק בנקאי כנדרש בסעיף  2.1.7להזמנה להציע הצעות.

 .6נקטתי בכל האמצעים הנראים לי כנחוצים כדי לחקור את התנאים לאספקת חבילת השירותים בהתאם
להוראות מסמכי המכרז ,ואת הקשיים העלולים להתגלות במהלך אספקת חבילת השירותים .כמו כן
קיבלתי מכם ,לשביעות רצוני המלאה ,כל מידע ונתון שהיו דרושים לדעתי לצורך בדיקותיי המוקדמות
לפני הגשת הצעתי זו.
 .7לאור האמור לעיל ,ולאחר שבדקתי ובחנתי בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי המכרז ,ובפרט את
תנאי החוזה ,הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולספק לכם את חבילת השירותים
המפורטת בנספח ב' להצעתי ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,לשביעות רצונכם המלאה ,כנגד תשלום
כולל וסופי ( ,)Fixed priceבהתאם להצעתי הפורטת בנספח ב'.
הנני מאשר ומתחייב לעניין זה כדלקמן:
 4.0המחיר למשתתף יכלול את כל התשלומים הכרוכים בהשתתפות בהשתלמות ,לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל :טיסות ,דמי רישום ,מיסי נמל והיטל בטחון לרבות כל מס ,אגרה או
תשלום חובה אחר שהמשתתף יהיה חייב בו ,בין בארץ ובין בחו״ל ,תשלומים למלווה/ים ועבורם,
העברות ,לינה וארוחת בוקר ,סיור יום במהלך ההשתלמות ,טיפים לנותני השירותים בחו״ל
ולמלווה/ים הישראלי/ם.
4.0

המחיר למשתתף ישולם לפי השער היציג הידוע של הדולר במועד התשלום.
המחיר למשתתף כולל מע״מ.

4.0
4.1

המחיר למשתתף הנקוב לעיל ,הינו בהתאם למפורט בהצעה בנספח ב'.
המחיר למשתתף יהיה זהה לעובד המרכז ולבן/בת זוגו .המחיר למשתתף יהיה קבוע ,ולא ישתנה
בהתאם למספר המשתתפים ,מספר כלי הרכב שיידרשו או כל נסיבה אחרת כלשהי.
המחיר למשתתף אינו כולל ביטוח כבודה או ביטוח בריאות לנוסעים לחו״ל ,ואינו כולל תשלום
עבור הסיורים שיוצעו לבחירת המשתתפים בימים ב-ה של ההשתלמות ,למעט יום סיור ע"ח
הספק.

4.2

 .8כערבות לקיום התחייבויותיי שבהצעתי זו הריני מצרף בזה שיק בנקאי שישמש כערבות מכרז וזאת
בהתאם להוראות סעיף  2.1.7להזמנה להציע הצעות .הריני לייפה בזה כוחכם ,באופן בלתי חוזר,
לחלט את הערבות/השיק במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כולם או
מקצתם .במקרים כאמור ,כולם או מקצתם ,הזכות בידיכם לממש ערבות/שיק זאת בלי כל הודעה או
התראה כלשהי ואני מוותר בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד
שתנקטו כדי לגבות את הערבות/השיק הנ״ל.
 .9הנני מסכים ונותן לכם בזה את אישורי לבצע חקירות ובדיקות אודותיי כמפורט בכתב ההוראות
למשתתפים במכרז ,ואני מתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות
והחקירות האמורות ,לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים ומידע נוספים ,אשר יידרשו על ידיכם לצורך
בחינת הצעתי.
 .11הצעתי תישאר בתוקפה במשך תקופה של שישים ( )60יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון להגשת
ההצעות למכרז ,ואם תתקבל הצעתי זו  -היא לא תבוטל.
 .11אם תתקבל הצעתי ואדרש על ידיכם לקיים התחייבויותיי שבהצעתי זו  -אעשה זאת בלי כל השהייה,
כדי לספק את חבילת השירותים במלואה ולשביעות רצונכם המלאה בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 .12אם תחליטו לקבל הצעתי הריני מתחייב בזה כדלקמן:
 00.0לקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותיי שבמסמכי המכרז בכלל ובחוזה בפרט.
 00.0להפקיד בידיכם  -במועד חתימת החוזה  -ערבות בנקאית אוטונומית על סך של ( 70,000שבעים
אלף) ש"ח ,צמודה למדד המחירים לצרכן כשהבסיס להצמדה הינו המדד האחרון שפורסם
לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,מבוילת כחוק ,להנחת דעתכם ,בהתאם להוראות
החוזה .על ערבות זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

-17-

 .13אני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתי ו/או באיזה מהנתונים
הדרושים לבחינת הצעתי ,וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתי ועד למועד ההכרזה על הזוכה; וידוע לי
שתהיו רשאים למחוק אותי מרשימת המציעים במקרה שיחול בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם
מהותי ,בין אם נודע לכם על כך ממני ובין אם נודע לכם על כך בדרך אחרת.
 .14הנני מצהיר ומתחייב בזה כי מיום חתימתי על הצעתי זו ,מחייב אותי החוזה ,ותחשב הצעתי וקבלתה על
ידי המרכז בכתב כחוזה מחייב בין המרכז לביני ,מבלי שהדבר יגרע מזכויותיו של המרכז כמפורט
במסמכי המכרז.
 .15בעצם הגשת הצעתי זו הריני נותן בזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והנני מוותר בזה
ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים לאספקת חבילת השירותים ו/או לכל
תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז ,לרבות סבירותם.
הצעתי זו ניתנה ביום _____________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ורצוני
החופשי.
בכבוד רב,
חתימת המציע
________________

אישור עורך-דין
אני הח״מ ______________________ ,עו״ד ,מאשר בזה ש_______________________________ -
חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל ,לאחר שהצהירו על נכונות האמור בו ,וכי חתימתו/תם ,עם/בלי חותמת,
מחייבת את_______________________________________ לכל דבר וענין.

_______________
תאריך

_______________
חתימה

_______________
חותמת
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נספח ״א״ לכתב ההצעה
לכבוד
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,ע״ר
א.נ,.

הנדון:

מכרז פומבי מס'  03/11לארגון וקיום השתלמות
בחו"ל לעובדי המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

אני הח״מ ___________________________________________  ,מס׳ תאגיד/ת.ז__________,.
מצהיר בזה כדלקמן:
 .1במהלך תקופה שאינה קצרה מ( 3-שלוש) שנים רצופות ,המסתיימת במועד האחרון להגשת הצעות
למכרז שבנדון ,סיפקתי בעצמי שירותי סוכנות נסיעות ,כמפורט בטבלה שלהלן .לעניין זה ״שירותי
סוכנות נסיעות״ משמע :כל השירותים הכלולים בהגדרת מונח זה בחוק שירותי תיירות ,תשל״ו.1976-

דרישות
פירוט התקופה במהלכה סיפק
המציע שירותי סוכנות נסיעות
יש לציין תאריכים בחודשים
ושנים (מ ,-עד.)-
פירוט שירותי סוכנות
הנסיעות שסיפק המציע
במהלך התקופה האמורה

מיקום הסניפים בהם סיפק
המציע את שירותי סוכנות
הנסיעות כאמור

נתונים
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 .0במהלך תקופה כאמור בסעיף  1לעיל ,ארגנתי וקיימתי בהצלחה לפחות ( 3שלושה)
השתלמויות/נופשים בחו״ל לעובדים של ארגונים ,המעסיקים לפחות ( 120מאה ועשרים)
עובדים כל אחד ,כשבכל השתלמות/נופש בחו״ל כאמור השתתפו לפחות ( 50חמישים)
משתתפים ,כמפורט בטבלה שלהלן:
ארגון 1

ארגון 2

ארגון 3

ארגון 4

שם הארגון
שם ומספר טלפון של
איש הקשר בארגון
מספר העובדים בארגון

תיאור
ההשתלמות /נופש
עובדים שבוצע עבור
הארגון
(*ניתן להוסיף תיאור
בדף נפרד)
מועדי
ההשתלמות /נופש
עובדים
מספר
המשתתפים
בהשתלמות /נופש
עובדים

 .3הנני מצהיר שהנתונים שפורטו לעיל הינם נתונים שלמים ,נכונים ומדויקים וידוע לי כי גילוי המזמין
כי אחד מהנתונים שלעיל אינו נכון יכול להביא לפסילת הצעתי ו/או פירעון השיק הבנקאי.
בכבוד רב,
המציע:
חתימת
_________________
אישור עורך-דין
אני הח״מ ______________________ ,עו״ד ,מאשר בזה ש_______________________________ -
חתם/מו בפני על המסמך דלעיל ,לאחר שהצהירו על נכונות האמור בו ,וכי חתימתו/תם ,עם/בלי חותמת,
מחייבת את ______________________________________ לכל דבר וענין.
_______________
תאריך

_______________
חתימה

_______________
חותמת

-20-

נספח ״ב״ לכתב ההצעה
לכבוד
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,ע״ר
א.נ,.

הנדון:

מכרז פומבי מס'  03/11לארגון וקיום השתלמות
בחו"ל לעובדי המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

אני הח״מ ___________________________________________  ,מס׳ תאגיד/ת.ז.
מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
להלן מפרט חבילת השירותים שאני מציע לספק לכם במסגרת המכרז שבנדון:
 .1טיסות:
כמפורט להלן:
כרתים 03-07/07/2011

טיסה הלוך
חברת תעופה
מספר טיסה
שעת המראה
שעת נחיתה

טיסה חזור
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 .2בית מלון*:
א .לינה ואירוח ברמת חצי פנסיון/פנסיון מלא/הכל כלול ,במלון * 4כוכבים ומעלה .קיימת בבית
המלון אפשרות לשמירת חפצים לאחר פינוי החדר (במידת הצורך).
ב .יודגש ,מחיר עלויות אירוח שיש למלא בטבלה להלן ,יהיה מחיר  Fix Priceלאדם ,בדולר
ארה"ב כולל מע"מ וכולל את כל התשלומים הכרוכים בהשתלמות לרבות ,אך לא רק ,טיסות,
דמי רישום ,מסים ואגרות ,העברות ,לינה וארוחות ,סיורים ,תשלום למלווים וכל הוצאה
המוזכרת במסמכי המכרז.

כרתים
מלון 1

מלון 2

מלון 3

שם המלון
דירוג (כוכבים)
כתובת המלון
אתר האינטרנט של
המלון
בסיס האירוח
(חצי פנסיון/הכל כלול)
עלויות
אירוח
(ראה
הערה
.2ב.
לעיל)

מחיר לאדם
בחדר זוגי
מחיר ליחיד
בחדר זוגי
מחיר לילד
ראשון
מחיר לילד שני
מחיר לילד
שלישי
מחיר לילד
רביעי

* מובהר שבכל מקרה כל המשתתפים בהשתלמות יתאכסנו במלון אחד בלבד.
ניתן להציע עד  3מלונות.
 2.1תיאור של המלון/נות המוצעים על ידי לקיום ההשתלמות ,ובו פירוט החדרים,
תמונות:
לצרף
יש
במלון,
הקיימים
והשירותים
המתקנים
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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2.2
2.3

2.4

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________.
בוטל.
נא לפרט ככל שישנה פעילות מיוחדת לילדים:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________.
הקרבה לחוף הים הינה __ מטר .במידה וישנן דרכי הגעה מסודרות לחוף ,למשל הסעות
ללא תשלום ,נא לציין:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________.

 .3סיורים:
להלן תכנית הסיורים המוצעת על ידי במסגרת ההשתלמות ,כולל פירוט לוחות זמנים ,מסלולים,
אתרים ופעילויות בכל סיור ,וכן המחירים הנדרשים תמורת השתתפות בסיורים בימים א'-ב' ,ד'-
ה':

תכנית סיורים
מחיר

סיור
יום א'
יום ב'

כלול ע"ח הספק

יום ג'
יום ד'
יום ה'

 .4מלווה ישראלי( :שם ,תאור הכשרה ,ניסיון וותק) יש לצרף קו"ח .החלפת המלווה דורשת אישור
בכתב ומראש של המזמין ,על המחליף לעמוד בתנאי המכרז ,והמזמין רשאי לסרב לקבל את
המחליף.
 .5הנני מצהיר שהנתונים שפורטו לעיל הינם נתונים שלמים ,נכונים ומדויקים ,ומתחייב לספק לכם
את חבילת השירותים בהתאם למפרט דלעיל.
בכבוד רב,
חתימת המציע:
_________________

אישור עורך-דין
אני הח״מ ______________________ ,עו״ד ,מאשר בזה ש_______________________________ -
חתם/מו בפני על המסמך דלעיל ,לאחר שהצהירו על נכונות האמור בו ,וכי חתימתו/תם ,עם/בלי חותמת,
מחייבת את ______________________________________ לכל דבר וענין.
_______________
תאריך

_______________
חתימה

_______________
חותמת
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נספח ״ג״
הערה :יינתן ניקוד נפרד לכל מלון אשר המציע יציע

נושא

משקל
באחוזים

איכות

50%

מחיר

50%

סה"כ

100%

מדד
איכות המציע

איכות המלון

משקל
באחוזים

איכות הגוף המציע

5%

ניסיון והתרשמות
משיחות עם אנשי
קשר

5%

פעילות לילדים

5%

קרבה לים

5%

רמת החדרים
המוצעים

10%

איכות כללית של
המלון(חדר אוכל ,ספ"א

10%

וכו')

יום סיור ע"ח המציע

5%

שעות הטיסה
(יתרון להגעה בשעה
מוקדמת וחזרה
בשעה מאוחרת)

5%

מחיר

50%

מציע
א'

מציע
ב'

מציע
ג'

מציע
ד'

מציע
ה'

ניקוד
סופי

ניקוד
סופי

ניקוד
סופי

ניקוד
סופי

ניקוד
סופי
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נספח ד'  -תצהיר ואישור עו"ד
אני הח"מ ________________ ,ת"ז _____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.0
.0
.0

.1
.2

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהחוזה המצורף למכרז מס'  03/11של המרכז האוניברסיטאי
אריאל בשומרון.
הנני משמש בתפקיד __________ בחברת ________ (להלן " -החברה") ומוסמך ליתן תצהיר
בשמה.
הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,לא הורשעו
בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירות מרמה וזאת בשבע השנים שקדמו להכנתו של
תצהירי זה וכן למיטב ידיעתי ,לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או
הליכים משפטיים בגין עבירות פליליות כאמור (להלן " -העבירות").
החברה מתחייבת כי תדווח למרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון על כל הרשעה שתורשע בגין
העבירות האמורות.
הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

________________
חתימה
א .מורשי חתימה:
מורשה חתימה מס' :1
שם._________________ :
חתימה(______________ :חובה לחתום!)
תאריך.______________ :
____________
חתימה
מורשה חתימה מס' :2
שם._________________ :
חתימה(______________ :חובה לחתום!)
תאריך.______________ :
____________
חתימה

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני עורך דין ____________ במשרדי ברחוב
__________________________ ,מר/גב' __________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על
ידי תעודת זהות מס'_____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצרתו/ה הנ"ל
וחתם/ה עליה.
כן הריני לאשר כי המציע היא חברה המאוגדת כדין בישראל ,שאינה נמצאת בהליכי פירוק ו/או
לא הופעל צו כונס נכסים נגדה וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הסכם זה הם
____________ ,נושא ת"ז ___________ ,ו ,_____________ -נושא ת"ז ____________,
וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל
המציע כדין ואושרה כדין ,וחתימתם זו מחייבת את החברה.

____ ____________
תאריך

תאריך__________ :

_____________
חתימה  +חותמת

חתימה  +חותמת____________ :
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מסמך ג'
חוזה
שנערך ונחתם באריאל ביום_____ בחודש _____ 2011

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,ע״ר
(להלן " -המרכז")

בין:

מצד אחד

לבין:
תאגיד/ת.ז .מס׳ __________________
כתובת _________________________
(להלן  -״הספק״)

מצד שני

הואיל

והמרכז פרסם מכרז פומבי מס׳ ( 03/11להלן  -״המכרז״) לארגון וקיום השתלמות
לעובדי המרכז (עם אפשרות לצירוף בני זוג וילדים בתשלום) ,בהתאם לתנאים,
לדרישות ולהנחיות ,המפורטים להלן בחוזה זה וביתר מסמכי המכרז המהווים חלק
בלתי נפרד הימנו (להלן ביחד  -״מסמכי החוזה״);

והואיל

והספק הגיש הצעה למכרז ,המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה המצורפת כנספח ד'
(להלן  -״הצעת הספק״) ,בה הציע לספק למרכז חבילת שירותים לארגון ולקיום
ההשתלמות (להלן  -״חבילת השירותים״);

והואיל

והספק מצהיר ,כי הינו בעל ידע ,מומחיות ,ניסיון ,כוח האדם וכל שאר האמצעים
הדרושים על מנת לספק למרכז את חבילת השירותים שפורטה בהצעתו ,וקיום כל
יתר התחייבויותיו שבחוזה זה;

והואיל

ועל יסוד הצעת הספק ,הצהרותיו ומצגיו החליט המרכז לקבל את הצעתו של הספק
לספק לו את חבילת השירותים ,בהתאם לתנאי המכרז ובכפוף לתנאים ועבור
התמורה המפורטים בחוזה זה ,בנספחיו וביתר מסמכי החוזה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ,כותרות הסעיפים והגדרות
1.1

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והינו בבחינת תנאיו.

1.2

כותרות הסעיפים מיועדות אך ורק לנוחיות ההתמצאות ולא ישמשו לפרשנותו של החוזה.

1.3

לצורכי חוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצדם:
(א)

״דולר ארה״ב״  -סכום ב-ש"ח ,על פי השער היציג של הדולר של ארה״ב כפי
שיתפרסם ע״י בנק ישראל ,הידוע במועד התשלום בפועל של כל תשלום לפי חוזה
זה ,כנגד קבלת חשבונית מס כדין מהספק.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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(ב)

״הספק״  -לרבות נציגיו של הספק ,עובדיו ,שלוחיו ומורשיו המוסמכים.

( ג)

״הממונה״  -סמנכ״ל המרכז ו/או כל אדם אחר מטעמו ,שהוא יודיע עליו בכתב
לספק ,אשר ישמש כנציג המרכז לכל דבר ועניין הקשור באספקת חבילת השירותים
נשוא חוזה זה ובקיום התחייבויות הספק על פיו.

 .2הצהרות הספק
הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן:
2.1

הוא עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה לאספקת חבילת השירותים נשוא חוזה זה,
כפי שפורטו בסעיף  2להזמנה להציע הצעות (מסמך א) ,ובהתאם להצהרותיו בכתב
ההצעה.

2.2

הוא עוסק ומתמחה בתחומים הרלבנטיים לאספקת חבילת השירותים נשוא חוזה זה,
והינו בעל הידע ,היכולת הארגונית ,הניסיון ,המיומנות המקצועית ,הכישורים ,המשאבים
הכספיים ,האמצעים ,הציוד ,עובדים מיומנים במספר מספיק ,הרישיונות ,ההיתרים,
האישורים ,ההסמכות ,ההרשאות וכל יתר הדרוש לצורך אספקת חבילת השירותים
במלואה ובמועדה ,ולביצוע כל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה.

2.3

הוא בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים באספקת חבילת השירותים נשוא חוזה
זה ו/או העלולים להשפיע על אספקתה ועל ביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה ,והוא מוותר
בזה על כל טענה הקשורה בכך.

2.4

קיבל מהמרכז ,לשביעות רצונו המלאה ,כל מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על אספקת
חבילת השירותים וקיום התחייבויותיו שבחוזה זה ,לרבות ההוצאות שתהיינה לו בביצוע
ההתחייבויות האמורות ,ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המרכז בקשר לכך.

2.5

הבין במלואם את צרכי המרכז ודרישותיו בכל הקשור באספקת חבילת השירותים נשוא
חוזה זה ,וביכולתו לספק למרכז את חבילת השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובאופן יעיל
בהתאם למסמכי החוזה.

2.6

נהירים לו כל תנאי החוזה ,וכי בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים באספקת
חבילת השירותים נשוא חוזה זה ו/או הנובעים מהם ,ומהות וכמות ההשקעה ,כוח האדם
והיקף העבודה שידרשו לאספקת חבילת השירותים ולקיום התחייבויותיו שבחוזה זה ,וכי
יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל הדרישות והתנאים הקבועים במסמכי
החוזה .לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המרכז עקב אי ידיעת
ו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים באספקת חבילת השירותים ובקיום
התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם ,והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור.

2.7

לא קיימת מניעה ו/או הגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת לחתימתו על חוזה זה ולקיומן
המלא והמושלם של התחייבויותיו לפיו.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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.3

תקופת החוזה
תוקפו של חוזה זה לתקופה שתחילתה במועד חתימתו ועד לסיום אספקת חבילת השירותים
(להלן  -״תקופת החוזה״).

.4

חבילת השירותים
בחתימתו על חוזה זה הספק מצהיר ,מאשר ומתחייב כדלקמן:
4.1

יספק למרכז בתקופת החוזה חבילה של כל השירותים הדרושים ו/או כרוכים בארגון
ובקיום של ההשתלמות ,כמפורט להלן:
(א) מיקום :ההשתלמות תתקיים ב___________ ,במלון ___________.
(ב) משך ההשתלמות :ההשתלמות תמשך ( 5חמישה) ימים ( 4לילות).
(ג) מועד :ההשתלמות תתקיים בין התאריכים ( 03-07/07/2011א-ה)
(ד) משתתפים:
( )2ההשתתפות בהשתלמות תוצע לכ( 500-חמש מאות) עובדים של המרכז (להלן -
״העובדים״) ,עם אפשרות לצירוף בני זוג וילדים בתשלום.
( )3הספק מתחייב לאפשר יציאתם של לא פחות מ( 50-חמישים) עובדים ,עם או
בלי בן-זוג לפי בחירתם ,ובסה״כ לאפשר יציאתם להשתלמות של כל העובדים
ובני משפחותיהם שיהיו מעוניינים בכך.
( )4המרכז מתחייבת למספר מינימום של ( 50חמישים) משתתפים.
( )5ההשתלמות מיועדת אך ורק לעובדים בני זוגם וילדיהם .הספק מתחייב לא
לצרף קבוצות ו/או אנשים נוספים לכלי הרכב שישמשו להסעת המשתתפים
בהשתלמות ו/או לסיורים ו/או לפעילויות שיתקיימו במסגרת ההשתלמות.

(ה) הטיסות:
( )1טיסות ישירות ,בהתאם למפורט בנספח ״ב״ להצעת הספק ,המהווה חלק בלתי
נפרד מחוזה זה (להלן  -״מפרט ההשתלמות״).
( )2הספק ישא באחריות לוודא שלכל המשתתפים דרכון בתוקף למשך פרק הזמן
הדרוש להשתתפות בהשתלמות.

(ו)

מקום הלינה:
בית מלון בדרגת ( 4ארבעה) כוכבים לפחות ,בהתאם למפורט במפרט ההשתלמות.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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(ז) בסיס האירוח :חצי פנסיון/הכל כלול (בהתאם להצעה שתאושר).
(ח) מלווה ישראלי:
( )1

לכל  50איש ממשתתפי ההשתלמות יצטרף מלווה ישראלי ,מטעמו ועל חשבונו
של הספק ,שפרטיו נקובים במפרט ההשתלמות ,אשר ילווה וידריך את משתתפי
ההשתלמות מרגע העלייה למטוס בישראל ועד לנחיתה חזרה (להלן -
״המדריך״).

( )2

במידה ויהיה צורך ביותר מכלי רכב אחד להסעת כל משתתפי ההשתלמות,
יוסיף הספק מדריך נוסף לכל כלי רכב שישמש להסעת המשתתפים ,שיענה
לדרישות המפורטות בסעיף  2.8לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

( )3

במידת הצורך כשבוע לפני תחילת ההשתלמות יקיים הספק ,בקמפוס המרכז,
במועד ובשעה שיקבעו בתיאום מראש עם הממונה ,מפגש למשתתפים
בהשתלמות ,במהלכו תתבצע שיחת היכרות עם המדריך ,ויימסר למשתתפים
מידע בנוגע להשתלמות.

(ט) הסעות:
( )1הספק יעמיד אוטובוס/ים לתיירים ,במספר מספיק עבור כל המשתתפים
בהשתלמות ,שיאספו את המשתתפים בשדה התעופה בחו"ל ,ישמשו באופן
בלעדי לביצוע כל ההסעות והסיורים שיתקיימו במסגרת ההשתלמות ,ויסיעו
את המשתתפים לשדה התעופה ביום האחרון של ההשתלמות.
( )2כל האוטובוס/ים יהיו חדישים ,ממוזגים ,כוללים כסאות מרופדים ,מערכת
קשר ,מערכת כריזה ,טלוויזיה ואפשרות להקרנת סרטים.

( )3במידת הצורך יהיה הספק רשאי לשלב בהסעת המשתתפים מיניבוס/ים ו/או
מידיבוס/ים שיעמדו באותם סטנדרטים .מובהר ,שהמרכז תקפיד הקפדה
יתירה על רמת כלי הרכב שישמשו להסעת המשתתפים בהשתלמות ,כמפורט
לעיל.
( )4כל הנהג/ים שינהגו בכלי הרכב יכירו היטב את מסלולי הנסיעה המתוכננים
במסגרת ההשתלמות.
( )5מכלי הדלק של כל כלי הרכב יהיו מתודלקים במלואם בתחילת כל יום.
( )6בכל כלי רכב יימצא ציוד עזרה ראשונה.
(י)

במקרה של תקלה יוחלף כלי הרכב באחר ,העומד בתנאים המפורטים בסעיף זה
לעיל ,בתוך פרק זמן שלא יעלה על שעה אחת (.)1

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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(יא) סיורים:
( )1במהלך ההשתלמות יתקיימו סיורים ,בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף
 2.10לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.
( )2תכנית הסיורים תהיה בהתאם למפרט ההשתלמות.
על אף האמור ברישת סעיף זה לעיל ,נתונה למרכז הזכות לדרוש מהספק לבצע
שינויים ו/או התאמות בתכנית הסיורים בהתאם למפרט ההשתלמות.
( )3תוכנית הסיורים תכלול זמן להפסקות לצורך ארוחת צהריים .במידת הצורך כל
ההפסקות יהיו במקום בו יש גישה לשירותים (.(WC
( )4הספק ישא בתשלום דמי הכניסה לאתרי התיירות ,המצויים במסלולי
הסיורים.

.5

4.2

הספק מתחייב לספק למרכז את חבילת השירותים בהתאם להוראות סעיף  4.1לעיל
ולמפרט ההשתלמות ,לשביעות רצונו המלא של המרכז.

4.3

הספק מתחייב לספק למרכז את חבילת השירותים ולבצע את כל התחייבויותיו על פי
חוזה זה במסירות ,ביושר ,בנאמנות ,בשקידה וברמה מקצועית גבוהה ,תוך ניצול מלוא
המומחיות ,הכישורים ,המשאבים וכוח האדם העומדים לרשותו.

4.4

הספק מתחייב למנות איש קשר מטעמו ,אשר יהיה אחראי לאספקת חבילת השירותים
לפי חוזה זה ,אשר יעמוד בקשר רציף ויעיל עם הממונה בכל בקשור באספקת חבילת
השירותים ,לרבות הגעה למשרדי המרכז לצורך פגישות ו/או ישיבות עבודה ,ככל שיהיה
בכך צורך לדעת הממונה.

4.5

הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.

התמורה
2.0

עבור כל משתתף בהשתלמות ,ישולם לספק מחיר כולל וסופי ( ,)Fixed priceבסכום
הנקוב בהצעתו בנספח ב' ,תמורת אספקת חבילת השירותים (להלן  -״המחיר
למשתתף״).

2.0

בחתימתו על חוזה זה מצהיר הספק ומתחייב ,שהמחיר למשתתף כולל את כל
התשלומים הכרוכים בהשתתפות בהשתלמות ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל :טיסות ,דמי רישום ,מיסי נמל והיטל בטחון לרבות כל מס ,אגרה או תשלום חובה
אחר שהמשתתף יהיה חייב בו ,בין בארץ ובין בחו״ל ,תשלומים למדריך/כים ועבורם,
העברות ,לינה וארוחת בוקר ,סיור יום ע"ח הספק ,טיפים לנותני השירותים בחו״ל
ולמדריך/כים הישראלי/ם.

2.0

המחיר למשתתף כולל מע״מ.

2.1

המחיר למשתתף הינו מחיר לאדם בחדר זוגי.

תאריך__________ :
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2.2

המחיר למשתתף הינו זהה לעובד המרכז ולבן/בת זוגו .המחיר למשתתף הינו קבוע ,ולא
ישתנה בהתאם למספר המשתתפים בהשתלמות ,מספר כלי הרכב שיידרשו להשתלמות
או כל נסיבה אחרת כלשהי.

2.3

המחיר למשתתף אינו כולל ביטוח כבודה או ביטוח בריאות לנוסעים לחו״ל ,ואינו כולל
תשלום עבור הסיורים שיוצעו לבחירת המשתתפים בימים ב-ה של ההשתלמות .למעט
סיור יום שהינו ע"ח הספק כפי שמפורט בהצעה.
רישום להשתלמות:
(א) הספק יעביר למרכז את הטפסים הדרושים לצורך רישום העובדים ,עם אפשרות
לצירוף בני זוג וילדים לפי בחירתם ,להשתלמות.
(ב) הרישום להשתלמות יבוצע על ידי המרכז.
(ג) המרכז יעביר לספק  14יום בטרם תחילת ההתשלמות ,רשימה מפורטת של
העובדים ,ובני משפחתם ,שישתתפו בהשתלמות ,בצירוף טופסי הרישום שמולאו
ונחתמו על ידי העובדים (להלן  -״הזמנת ההשתלמות״).
(ד) צירוף עובדים ,עם/בלי בני זוג ,להשתלמות לאחר המועד הקבוע בס"ק (ג) ,ייעשה על
בסיס מקום פנוי בתיאום מראש עם הספק ובאישורו.

2.4

תנאי התשלום לספק:
(א) תשלום המרכז
התשלום ישולם לספק ב( 3-שלושה) תשלומים כמפורט להלן:
( )0תשלום בסכום השווה ל( 30% -שלושים אחוז) עבור העובדים שיפורטו
בהזמנת ההשתלמות ,ישולם לספק בתוך ( 14ארבעה עשר) ימים לאחר מסירת
הזמנת ההשתלמות.
( )0תשלום בסכום השווה ל( 20% -עשרים אחוז) ישולם עד יום ההשתלמות.
( )0יתרת התשלום עבור העובדים שפורטו בהזמנת ההשתלמות ובניכוי החזרים
בגין ביטול השתתפות בהתאם להוראות החוזה ,ישולם לספק עד לא יאוחר
מ( 30-שלושים) יום לאחר סיום ההשתלמות.
(ג )

2.5

תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית להוראות לעניין ביטול רישום והחזרת
תשלומים ,המפורטות בסעיף  5.8לחוזה.

ביטול השתתפות בהשתלמות:

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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.6

(א )

הודעה על ביטול השתתפות בהשתלמות ,של מי מהעובדים ו/או בני משפחתם,
שתימסר לספק ,בכתב ,לפחות ( 14ארבעה עשר) יום לפני מועד תחילת
ההשתלמות אליה נרשם העובד ,תזכה את המרכז בהחזר מלא של תשלום המרכז
עבור העובד ,ואת העובד בהחזר מלא של התשלום עבורו ו/או עבור בני משפחתו,
כולל דמי רישום.

(ב )

הודעה כאמור בפסקה (א) לעיל ,שתימסר לספק ,בכתב ,לפחות ( 7שבעה) ימים
לפני מועד תחילת ההשתלמות אליה נרשם העובד ,תזכה את המרכז בהחזר של
( 50%חמישים אחוז) מתשלום המרכז עבור העובד.

(ג)

נמסרה הודעה על ביטול השתתפות של עובד ו/או בן זוגו פחות מ( 7-שבעה) ימים
לפני מועד תחילת ההשתלמות אליה נרשם העובד ,יהיה הספק זכאי לתשלום
מלא עבור העובד ו/או עבור בני משפחתו.

(ד )

החזר תשלום בגין ביטול השתלמות ,כאמור בפסקאות (א) ו(-ב) לעיל ,יקוזז
מהתשלום השני של תשלום המרכז ,כאמור בסעיף  5.7לעיל.

ערבות להבטחת ביצוע החוזה
6.1

להבטחת אספקת חבילת השירותים וביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות הספק
על פי חוזה זה ,כולן יחד וכל אחת מהן לחוד ,ימציא הספק למרכז ,במועד חתימת
החוזה ,ערבות בנקאית ,מבוילת כדין ,ללא תנאי (אוטונומית) ,שהוצאה על ידו לטובת
המרכז ,בנוסח שיהיה להנחת דעתו של המרכז ,בסכום של ( 70,000שבעים אלף) ש"ח
(להלן  -״ערבות הביצוע״) ,בתנאים ובעלת תוקף לפרק זמן כדלקמן:
(א )

תוקפה של ערבות הביצוע יהיה עד ליום .30.7.2011

(ב )

סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כשהבסיס להצמדה הינו
המדד האחרון שפורסם לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

6.2

לאחר מסירת הזמנת ההשתלמות ,וכתנאי לביצוע התשלום הראשון על חשבון תשלום
המרכז ,יגדיל הספק את סכום ערבות הביצוע לסכום השווה לסכום התשלום הראשון
כאמור.

6.3

המצאת ערבות הביצוע ,בהתאם להוראות סעיפים  6.1ו 6.2-לעיל ,הינה תנאי מוקדם
לתשלום של כל סכום שבו חייבת המרכז לספק לפי חוזה זה.

6.4

ערבות הביצוע תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין ,והמרכז יהיה רשאי
להפעיל את ערבות הביצוע או חלק ממנה בכל מקרה שלדעת המרכז לא עמד הספק
בהתחייבויותיו על פי חוזה זה .הופעלה ערבות הביצוע ,או חלק ממנה ,מתחייב הספק
לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה למרכז לא יאוחר מאשר תוך ( 7שבעה) ימים מיום
קבלת ההודעה על הפעלת הערבות .לא קיים הספק חובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב
לעיל ,ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה.

6.5

הפר הספק התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי
המזכה את המרכז בקבלת כספים ו/או פיצויים כלשהם מהספק לפי החוזה ו/או על פי

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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דין ,והספק לא שילם למרכז את הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה ,יהיה המרכז
רשאי לממש את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,ולגבות לעצמו כל סכום אשר יפצה
אותו להנחת דעתו ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למרכז עפ״י החוזה
ועל פי דין ,לרבות זכותו לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום ערבות הביצוע לא
יספיק לכיסוי הנזקים ,האובדן ,ההפסד ,הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו למרכז.

.7

.8

6.6

המצאת ערבות הביצוע וחידושה הינם תנאים עיקריים בחוזה זה והפרתם תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

6.7

הספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת ערבות הביצוע ו/או בחידושה בהתאם
לחוזה.

יחסי הצדדים
7.1

הספק יהיה אחראי לעובדיו ולכל הפועל בשמו או מטעמו בכל הקשור באספקת חבילת
השירותים לפי חוזה זה .עובדי הספק וכל הפועל בשמו או מטעמו יימצאו תחת פיקוחו,
השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד.

7.2

הספק בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהתחייבויותיו על פי מסמכי
החוזה בקשר לעובדיו ו/או מועסקיו וכל הפועל בשמו או מטעמו ,לרבות תשלום שכרם,
זכויות סוציאליות ,תשלומים והפרשות אחרים כנדרש לפי כל דין וכמקובל בתחום זה.

7.3

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות הדין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה,
הבטיחות ,הגהות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו ותשלום שכרם.

7.4

בכל הקשור למערכת היחסים שבין המרכז לבין הספק ו/או עובדיו יחשב הספק כקבלן
עצמאי ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המרכז לבין הספק ו/או עובדיו .הספק מתחייב
לפצות ו/או לשפות את המרכז ,מייד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום שיהא עליו לשלם
וההוצאות שישא בהן עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה שהמצב העובדתי ו/או
המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה לעיל.

איסור הסבת זכויות
הספק מתחייב לא להסב ,לא להמחות ולא להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה,
כולן או חלקן ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד
את זכויותיו שבחוזה זה על כל נספחיו ,כולן או חלקן ,אלא אם קיבל את הסכמתו של המרכז
לכך ,מראש ובכתב .ניתנה הסכמת המרכז כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק
מהתחייבויות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ו/או לפי מסמכי החוזה.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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.9

אחריות בנזיקין וביטוח
9.1

הספק יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה ,בין נזקי גוף
ובין נזקי רכוש ,שייגרמו למרכז ו/או למשתתפים בהשתלמות ו/או לכל צד שלישי אחר
כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק ושל כל המועסק על ידו ו/או פועל בשמו
בביצוע התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה ,והספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים
הדרושים למניעת תאונה ,חבלה ,נזק ,אבדן והוצאה כאמור.
בחתימתו על חוזה זה משחרר הספק לחלוטין ומראש את המרכז ,עובדיו ,שלוחיו וכל
הפועל בשמו ומטעמו מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה ,חבלה ,נזק ,אבדן
והוצאה כאמור בדרישת סעיף זה לעיל.

9.2

הספק ישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע
התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה ,בגין כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או
הוצאה ,בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש ,שייגרמו למי מהם במהלך ו/או כתוצאה מביצוע
התחייבויות הספק לפי חוזה זה.
בחתימתו על חוזה זה משחרר הספק לחלוטין ומראש את המרכז ,עובדיו ,שלוחיו וכל
הפועל בשמו ומטעמו מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה ,חבלה ,נזק ,אבדן
והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

9.3

הספק מתחייב לפצות את המרכז ו/או את הניזוק/ים ,לפי הענין ,ו/או לשפותם ,מייד עם
דרישה ראשונה ,בגין כל נזק ,אבדן והוצאה שהספק אחראי להם ,כאמור בס״ק  9.1ו/או
 9.2לעיל ,ובכל מקרה שהמרכז יאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר
לנזק ,אבדן או הוצאה שהספק אחראי להם כאמור  -מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או
תשלום כאמור לפי הוראותיו ,וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות
שעמדה בהן בקשר לכך.

9.4

הספק מתחייב בזה לקיים על חשבונו במשך כל תקופת החוזה ואספקת חבילת
השירותים ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח צד ג' וכל ביטוח אחר הדרוש לכיסוי אחריותו
בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.
הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריותו וחובותיו של הספק בהתאם לסעיף זה
לעיל.

 .10הפרת החוזה וסעדים
 10.1בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים ייחשב הספק כמי שהפר את החוזה בהפרה
יסודית:
(א )

הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים.9.4 ,8 ,6 ,5.1-5.2 ,4 ,2.5 ,2.2 ,2.1 :

(ב )

הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה ,שאינה מנויה בפסקה (א) ,ואי-תיקונה
בתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכתב על ידי המרכז או חזרה על אותה הפרה.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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(ג)

אם יינתן כנגד הספק צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו לספק קדם מפרק
ו/או מפרק זמני ו/או כונס נכסים זמני ו/או או יינתן נגד הספק צו הקפאת
הליכים ,או תבוצע כנגד הספק פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו
הדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה ,והצו או הפעולה
כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך ( 15חמישה עשר) יום ממועד ביצועם.

(ד )

אם נתקבלה על ידי הספק החלטה על פירוק מרצון או שניתן נגדו צו פירוק או
שהוא הגיע לפשרה או סדור עם נושיו ,כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען
קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.

(ה)

הוכח להנחת דעתו של הממונה שהספק הסתלק מביצוע החוזה.

(ו )

כשיש בידי הממונה הוכחות ,להנחת דעתו ,שהספק או אדם אחר מטעמו נתן או
הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר למכרז ו/או לחוזה זה או
ביצועו.

(ז)

הוכח להנחת דעתו של הממונה שהצהרה מהותית של הספק שניתנה במכרז או
במסמכי החוזה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה
כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 10.2במקרה של הפרה יסודית של החוזה ,מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למרכז בחוזה ו/או
בדין ,יהיה המרכז רשאי לבטל את החוזה לאלתר.
כן ישלם הקבלן למרכז במקרה של הפרה יסודית של החוזה פיצויים קבועים ,מוערכים
ומוסכמים מראש בסכום של ( 70,000שבעים אלף) ש"ח ,בצרוף הפרשי הצמדה למדד
המחירים לצרכן על סכום זה ,מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד שפורסם
לאחרונה לפני תשלום הפיצויים האמורים בפועל על ידי הספק למרכז לעומת המדד
שפורסם לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,ובתוספת מע״מ כדין  -אם
המרכז יהיה חייב בתשלומו ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאי המרכז,
לרבות זכותו לבטל את החוזה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.
 10.3למרכז נתונה זכות על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לקזז מכל תשלום המגיע לספק
על פי כל דין ו/או הסכם ,כל סכום מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום מאת הספק.
 10.4הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה ,כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים 10.1
 10.2ו 10.3-לעיל ,והוא מוותר בזה ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד
האמור בהן ,לרבות סבירות סכומי הפיצויים הקבועים ,המוסכמים והמוערכים מראש
הקבועים בסעיף  10.2לעיל.
 10.5אין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע את המרכז מלתבוע מהספק סכומים נוספים
כלשהם מעל לסכומים הנקובים בסעיף  10.2לעיל ,אם יגיעו לו ,ו/או לגרוע מזכותו לכל
סעד על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
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 10.6המרכז יהיה זכאי לנכות את סכומי הפיצויים המוסכמים שיגיעו לו מהספק בהתאם
להוראות חוזה זה מכל סכום שיגיע לספק ,או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת .תשלום
הפיצויים או ניכוים כאמור לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .11תנאים כלליים
 11.1שום ארכה ,הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיו של
המרכז עפ״י החוזה ו/או עפ״י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות המרכז ,ולא
יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המרכז.
 11.2הסכמה מצד המרכז לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 11.3כל שינוי בחוזה זה ,כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם המרכז לא יהיו בתוקף אלא אם
נעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי המרכז.
 11.4מבלי לפגוע בזכויותיו של המרכז לכל סעד על-פי חוזה זה ו/או על-פי דין ,יהיה המרכז
זכאי בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך התשלומים שיגיעו ממנו לספק כל
סכום ,קצוב או שאינו קצוב ,שיגיע לו מאת הספק לפי חוזה זה ,לרבות כדמי נזק ו/או
פיצוי ו/או שיפוי.
 11.5סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה ,לרבות בפרשנותו ,יישומו,
אכיפתו ו/או הפרתו ,מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו .על
אף האמור ברישת סעיף זה לעיל ,למרכז בלבד נתונה הזכות להגיש תביעה כאמור גם
לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
 11.6הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה ,כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא
מוותר בזה ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.
 11.7הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,
תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום ( 72שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתן למשלוח
בדואר .הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  -ונתקבל על כך אישור טלפוני -
תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
המרכז
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