
גרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל למועדון הטבות לארגון הבו – 8/20מכרז פומבי מס' 

 1בשומרון
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 
  

 

 – 8/20מכרז פומבי מס' 
למועדון הטבות לארגון 

סטודנטים , ההבוגרים
והעובדים של אוניברסיטת 

 אריאל בשומרון
 

 

  



גרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל למועדון הטבות לארגון הבו – 8/20מכרז פומבי מס' 

 2בשומרון
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 תוכן עניינים

 2 .................................................................................................................. תוכן עניינים

 3 ...................................................................................................... הזמנה להציע הצעות

 4 ................................................................................................................ טבלת מועדים

 4 ........................................................................................................................ תנאי סף

 6 ..................................................................... הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה

 9 ..................................................................................... הבהרות והליך מוקדמות בדיקות

 10 ........................................................................................................... עה והגשתהההצ

 11 ............................................................................................................... תוקף ההצעה

 12 ........................................................................................................ מידע סודי בהצעה

 12 ....................................................................................................... תמימוש ההתקשרו

 13 ................................................................................................. סמכויות ועדת מכרזים

 14 ................................................................................................... עה הזוכהבחירת ההצ

 14 ...................................................................................................... ביטול הודעת זכייה

 15..........................................................................................................................שונות

 16 ........................................................................ מפרט ואמנת שירות -' נספח א

 30 .......................................................................................... ההצעה -' נספח ב

 38 ................................................................... יון המציע )לקוחות(ניס -' נספח ג

 40 ................................................................. ניסיון המציע  )בתי עסק( -' נספח ד

 43 ............................................................ רישיונות, אישורים ותעודות -' נספח ה

 44 ................................................................................... אישור רו"ח -' נספח ו

 45 ................................................................................. הצעת המציע -' נספח ז

 46 ........................................................................................... הסכם -' נספח ח

 46 .......................................................................... נוסח ערבות ביצוע -' נספח ט

 56 ....................................................................... סעיפי ביטוח להסכם -' נספח י

 57 ............................................................... אישור קיום ביטוחי הספק -' נספח יא

 58 ................................................................................. אבטחת מידע -' נספח יב

 63 .............................................................. התחייבות לשמירת סודיות -' נספח יג

 

 ביצועם ו/או אספקתם אופן, השירותים ו/או הטובין נשוא מכרז זה את מתארים ל"הנ המסמכים

 . ותנאיהם

 החוזה. למסמכי, תתקבל שהצעתו הזכיין עם החוזה חתימת אחרי יהפכו אלו מסמכים

  



גרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל למועדון הטבות לארגון הבו – 8/20מכרז פומבי מס' 

 3בשומרון
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 הזמנה להציע הצעות .1

המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה, ע"ר )להלן,  -הנדסאים  -אוניברסיטת אריאל בשומרון, ע"ר ו

( מזמינה בזאת מציעים "המזמין"" ו/או האוניברסיטהכרז זה בלבד: "במשותף, לצרכי מ

למועדון הטבות  – 8/20מכרז פומבי מס' העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה ל

. ועוד ככל שנדרש לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל בשומרון

 "(.מסמכי המכרז" או "המכרז", "השירותיםבהתאמה: "במסמכי המכרז ונספחיו )להלן, 

המזמין רואה בהקמה והפעלה של מועדון הטבות נדבך חשוב בקירוב הבוגרים בחזרה אל  .1.1

האוניברסיטה ובהבניית הקשר בין האוניברסיטה לבוגריה. השירותים נשוא מכרז זה 

מבצעים,  הנחות  ייזום וניהול התקשרויות עם גופים וספקים לצורך מתן הטבות,יכללו 

צרכניות וכיו"ב ללקוחות המועדון, הקמת פלטפורמה דיגיטלית ייעודית, מיתוג והקמה 

של מסד נתוני חברי מועדון ההטבות וניהולו על פי דין, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, 

 . ("המועדון" ו/או "מועדון ההטבות"וכל תקנותיו  )להלן:  1981-תשמ"א

 ההטבות כולל את הקבוצות הבאות: קהל היעד של מועדון .1.2

ובני  המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה, –, בוגרי הנדסאים באריאל בוגרי האוניברסיטה .1.2.1

 בוגרים(;  30,000-)כ *משפחתם מדרגה ראשונה

 עובדים(; 2,000-)כ *עובדי האוניברסיטה ובני משפחתם מדרגה ראשונה .1.2.2

 סטודנטים(.  18,000-)כ *סטודנטים ובני משפחתם מדרגה ראשונה .1.2.3

בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, דרגה ראשונה בבני משפחה: לצורך מכרז זה, 

 .אח, אחות, בן, בת

 "(.המועדון חברי: "ביחד)להלן, 

( שיספק "ספק"( יבחר זוכה אחד )להלן: "מציע"מבין המגישים הצעתם למכרז זה )להלן:  .1.3

המכרז ונספחיו. התמורה לספק תהא את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות 

הצעת המציע  –בהתאם להצעתו הכספית של הספק אשר תוגש בנוסח הקבוע בנספח ז' 

 למכרז.

יובהר כי הפלטפורמה אותה יקים הספק עבור האוניברסיטה, תשרת את צרכי  .1.4

, כך שלאוניברסיטה , הסטודנטים והעובדיםהאוניברסיטה השונים בקשר עם הבוגרים

 ת:שמורה הזכו

המועדון, בתי עסק  לחברילהוסיף, לאתר ולמכלול ההטבות הניתנות  .1.4.1

 והתקשרויות שונות הנעשות ישירות מול האוניברסיטה ולא דרך הספק;

, בניהול מובדל המועדון לחברילפרסם פעילויות ואירועים סגורים המיועדים  .1.4.2

 ;עבור כל אוכלוסייה : עובדים, בוגרים וסטודנטים.

 באנרים, מודעות וכיו"ב; לפרסם באתר טקסטים, .1.4.3

 להוסיף תכנים שונים לאתר; .1.4.4

לעיל  1.2המועדון, כפי שמופיעות בסעיף  לחברילפנות ישירות לקבוצות השונות  .1.4.5

 במכרז, דרך האתר;

אחר, ככל שתדרוש האוניברסיטה ולפי הצרכים שיעלו מעת לעת לאורך הפעלת  .1.4.6

 המועדון.

ועדת המכרזים של האוניברסיטה  תנאי ההתקשרות עם הספק אשר הצעתו תיבחר על ידי .1.5

הסכם למכרז  –( קבועים בהסכם ההתקשרות המצורף כנספח ח' "ועדת המכרזים")להלן: 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

(, מפרט השירות ואמנת השירות, המהווים חלק בלתי נפרד "הסכם ההתקשרות")להלן: 

 ממסמכי המכרז. 

( תקופות של 9( עם אופציה להארכה לעוד תשע )1ההתקשרות היא לתקופה של שנה אחת ) .1.6

 (. "תקופת ההתקשרות")עשר( שנים( )להלן:  10שנה נוספות )בסה"כ עד  1

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או בתוספות אשר  .1.7

 יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של האוניברסיטה: 

1.8.  http://www.ariel.ac.il/management/open . 

 . כללי ומהווה תמצית בלבד, הנוסח המחייב הינו החוזה ומסמכי המכרזפרק זה הינו פרק  .1.9

 טבלת מועדים .2

 להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז )כפוף להוראות המכרז(:

 הפעילות התאריכים מס'
 פרסום המכרז 02/06/2020 1

 תאריך אחרון לשאלות הבהרה 11/06/2020 2

 תשובות לשאלות הבהרה 24/06/2020 3

4 
02/07/2020 

המועד האחרון להגשת הצעות )עד השעה 

 בלבד!( 13:00

 

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין המועדים המצוינים  .2.1

 במסמכי המכרז, יגברו המועדים הנקובים בטבלה.

המועדים המופיעים לעיל הינם סופיים. באחריות המציע לעמוד בכל המועדים לעיל  .2.2

 המכרז.בהתאם לשלבי 

המזמין רשאי לשנות כל מועד המופיע לעיל, וכן לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות  .2.3

למכרז כל עוד לא חלף מועד זה. על המציע להתעדכן בעצמו בכל שינוי לרבות שינוי בלוחות 

 זמנים שיפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה. 

 תנאי סף .3

רים באופן ספציפי שונה, לא ניתן להגיש הצעה מובהר בזאת, כי, למעט ביחס לתנאים המוגד

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.

רשאי להגיש הצעה למכרז, מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים, באופן מצטבר, ונכון למועד 

 האחרון להגשת הצעות למכרז:

 המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין; .3.1

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

ההצעה כנדרש כמו כן, יגיש המציע דוח עדכני מהמרשם בו רשום המציע במועד הגשת 

 ., אישורים ותעודותרישיונות –בנספח ה' 

 נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

_extractcompanyhttps://www.gov.il/he/service/ 

 ;1976-ים ציבוריים, התשל"ובידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופ .3.2

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

https://www.gov.il/he/service/company_extract
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כמו כן, יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה כנדרש בנספח 

 ., אישורים ותעודותרישיונות –ה' 

 המציע הינו בעל איתנות פיננסית הבאה לפחות: .3.3

שני מיליון שקלים חדשים הינו בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע בסך של לפחות  .3.3.1

 ; 2019-2017)לא כולל מע"מ( בשנים ₪(  2,000,000)

 המציע אינו בעל הערת עסק חי; .3.3.2

 המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת .3.3.3

 הסדר נושים;

 –ישור רואה חשבון בנוסח המצורף כנספח ו' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש א

 אישור רואה חשבון.

המציע הפעיל שירותי מועדון הטבות צרכניות ו/או ניהל הטבות וגיוס בתי עסק עבור  .3.4

, 2018, 2017( לקוחות לפחות, במהלך כל אחת מהשנים 3מועדון לקוחות, עבור שלושה )

2019. 

 )חמשת אלפים( חברי מועדון. 5,000-למעלה מארגון בהיקף של  –לקוח, לצורכי סעיף זה 

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 ניסיון המציע )לקוחות(. –ישלים טבלה בנוסח המצורף כנספח ג' כמו כן, 

 :, במצטברלמציע אתר אינטרנט קיים, העונה להגדרות הבאות .3.5

 האתר מנוהל על ידי המציע; .3.5.1

( לקוחות, לפי הגדרתם בסעיף קודם 3אתר נמצא בשימוש עבור לפחות שלושה )ה .3.5.2

 ;2018-2019חודשים רצופים עבור כל לקוח, במהלך השנים  12, לפחות במשך 3.4

 בגלישה ממכשיר טלפון סלולארי חכם )מותאם מובייל(. האתר תומך .3.5.3

, וכן ההצעה – ר בנוסח המצורף כנספח ב'לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהי

 יצרף קישור לאתר לצורך התרשמות האוניברסיטה. 

 הבאות, במצטבר: מידעה אבטחתהמציע עומד בכל דרישות  .3.6

לעיל, במערכות  3.5המציע משתמש, לצורך הפעלת האתר המופיע בסעיף  .3.6.1

 ;Privacy By Designמיישמות ה

 לאבטחת מידע.  ISO27001המציע עומד בתקן  .3.6.2

ההצעה, וכן  –לצורך הוכחת תנאי סף זה, יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 יצרף תעודות ומסמכים המעידים על ההסמכות הרלוונטיות. 

הצעה לא הוטלו על המציע כל עיצומים כספיים בגין הפרת גשת הבשבע השנים בטרם ה .3.7

אין כנגדו כל תובענה ( "הפרטיות הגנת"חוק )להלן:  1981 -תשמ"א חוק הגנת הפרטיות,

לחוק  'א30שהסתיימה בפסק דין חלוט בגין הפרת חוק הגנת הפרטיות או סעיף 

 .  התקשרות, או כל הרשעה בעבירה פלילית לפי חוק הגנת הפרטיות

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

האוניברסיטה רשאית לזמנו לשימוע  –עימה חוזה  אשר עבר בעבר עם האוניברסיטה והפר ספק

 או לפסול את הצעתו על הסף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

יובהר, תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד 

 מהתנאים, תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל. 



גרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל למועדון הטבות לארגון הבו – 8/20מכרז פומבי מס' 

 6בשומרון
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

של המציע ישתנה כך שלא יעמוד בתנאי הסף, תהא  בכל מקרה בו לאחר ההתקשרות מצבו

 רשאית האוניברסיטה אף לסיים את ההתקשרות.

 הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה  .4

האוניברסיטה תיבחר את המציעים אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הבקשה ויצרפו את כל 

 המסמכים הנדרשים באופן הבא:

 בחינת ההצעות תבוצע בשלושה שלבים; .4.1

האוניברסיטה תיבחן את עמידתן של ההצעות )והמציעים( בתנאי הסף  -שלב א'  .4.1.1

( ותפסול את ההצעות שאינן "ההצעות הכשרות"להשתתפות במכרז )להלן: 

 כשרות ואשר לא עברו את בדיקת האיכות.

האוניברסיטה תבצע בחינה של ההצעות על פי מדדי איכות ומחיר. על  –שלב ב'  .4.1.2

על מנת  100נקודות מתוך  75יכות של לפחות המציעים לעמוד בציון א

 שהאוניברסיטה תבחן את הצעות המחיר שלהם. 

 40% –( QGIבחינת האיכות ) .4.2

 בחינת האיכות וניקוד מדדי האיכות יתבצעו באופן המפורט להלן:

 נקודות 21 – המלצות לקוחות עבר .4.2.1

(  לקוחות קודמים להם 3הניקוד בסעיף זה יינתן על בסיס המלצות של עד שלושה )

הטבות צרכניות ו/או ניהל הטבות וגיוס בתי עסק סיפק המציע שירותי מועדון 

 .עבור מועדון לקוחות

)חמשת אלפים( חברי  5,000-ארגון בהיקף של למעלה מ –לקוח, לצרכי סעיף זה 

 מועדון.

 . )לקוחות( ניסיון המציע – ג'המציע ימלא את פרטי הממליצים בנספח  .4.2.1.1

האוניברסיטה רשאית לשוחח עם ממליץ אחד או יותר )בין שצוינו על ידי  .4.2.1.2

המציע בין אם לאו( ו/או עובדים של הממליץ, וכן לבקר במקומות אשר בהם 

 בוצעו עבודות על ידי המציע וכן לבצע כל בדיקה נוספת.

ככל שלאוניברסיטה יש ניסיון קודם עם מציע, יכולה היא להיחשב  .4.2.1.3

 ת האיכות ע"פ סעיף זה, לשיקול דעתה הבלעדי.כממליץ לצורך בחינ

 הציון יתקבל על פי מענה לנושאים המופיעים בטבלה להלן: .4.2.1.4

 ניקוד מקס' תחום נשאל

 3 איכות ומידת אטרקטיביות של הגופים בהם ניתנו הטבות 

מגוון התחומים בהם ניתנו הטבות )מזון, מסעדות, בתי 
 ולמבוגרים וכיו"ב(קולנוע, אופנה, אטרקציות לילדים 

3 

 3 עמידה בלוחות זמנים

 5 איכות הפלטפורמה )חווית משתמש, נראות, זמינות(

 3 גמישות וזמינות הספק למזמין

 4 שביעות רצון כללית מן השירות והעבודה

 21 סה"כ נקודות
 

 נקודות 10 – עבודה עם לקוחות צעירים .4.2.2
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( 10למקסימום של עשר )( נקודות ועד 2יקבל ניקוד של שתי ) המציע .4.2.2.1

)חמשת אלפים(  5,000-ארגון בהיקף של למעלה מ –נקודות, עבור כל לקוח 

, אשר לו סיפק המציע שירותי מועדון 20-40חברי מועדון בטווח הגילאים 

 הטבות צרכניות ו/או ניהל הטבות וגיוס בתי עסק עבור מועדון לקוחות.

 *נקודות 22 – פלטפורמה .4.2.3

נתן על בסיס רמת אתר אינטרנט קיים, אשר לו גישה יהניקוד בסעיף זה י .4.2.3.1

 )להלן:ממחשב וכן גישה מותאמת מובייל, המוצע לניהול המועדון. 

. האוניברסיטה מדגישה את החשיבות בפלטפורמה ידידותית "פלטפורמה"(

למשתמש, אינטואיטיבית, בעלת גימור וניראות גבוהים, אטרקטיבית 

 ומזמינה. 

טה גישה, באמצעות שם משתמש וסיסמא המציע יספק לאוניברסי .4.2.3.2

פיקטיביים, לפלטפורמה אשר תשמש את האוניברסיטה או מקבילה לזו 

שתבנה לצרכי שימוש האוניברסיטה, והאוניברסיטה תנקד את הפלטפורמה על 

 פי הפרמטרים להלן:

 ניקוד מקס' פרמטר

 UX/UI   6חווית משתמש 

 4 שימושיות והתאמה לקהלים

 4 אטרקטיביות, חדשנות העיצובנראות, 

 4 נגישות ורספונסיביות

 4 אפשרות לקידום תוכן והודעות

 22 סה"כ נקודות
 נקודות. 16* על המציעים לעמוד בציון איכות של לפחות 

כל המסמכים הנדרשים, בעותק קשיח ו/או באמצעות החסן המציע יצרף את 

התרשמות מן הפלטפורמה , לצורך On-Lineנייד ו/או באמצעות מתן גישה 

 .המוצעת

 נקודות 71 – מרכיבים נוספים .4.2.4

הניקוד בסעיף זה יינתן עבור מרכיבים נוספים בהצעתו של המציע, ביחס  .4.2.4.1

 לפלטפורמה המוצעת, על פי הפירוט המופיע להלן:

 ניקוד מקס' מרכיב נוסף

 7 יישומון מותאם

 5 קישור וזיהוי באמצעות רשתות חברתיות

יכול להציע מרכיב נוסף, המציע  –אחר 
האוניברסיטה תבחר אם להעניק ניקוד 

 למרכיב, לפי שיקול דעתה הבלעדי

5 

 17 סה"כ נקודות
המציע יצרף את כל המסמכים הנדרשים, בעותק קשיח ו/או באמצעות החסן 

, לצורך התרשמות מן המרכיבים On-Lineנייד ו/או באמצעות מתן גישה 

 הנוספים לפלטפורמה המוצעת.

 נקודות 20  – בתי עסק לצורך הטבות .4.2.5
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ניסיון המציע )בתי עסק( את כל בתי העסק איתם  –המציע יפרט בנספח ד'  .4.2.5.1

 עבד במסגרת הפעלת מועדון הטבות ללקוחותיו במהלך כל אחת מן השנים 

 על פי חלוקה לקטגוריות. , 2019, 2018, 2017

התרשמות מכלל האוניברסיטה תבחן את בתי העסק ותעניק ניקוד על פי  .4.2.5.2

 בתי העסק שפורטו, על פי הפרמטרים שלהלן:

 ניקוד מקס' פרמטר

 4 מגוון בתי העסק בכל תחום  

 3 רשתות בפרישה ארצית

 3 שימושיות והתאמה לקהלים

 3 אטרקטיביות בתי העסק

 3 עקביות בהתקשרויות עם בתי העסק

 4 התרשמות כללית

 20 סה"כ נקודות
 

 נקודות 10 – ראיון אישי .4.2.6

האוניברסיטה תערוך ראיונות אישיים עם המציעים, לצורך התרשמות  .4.2.6.1

 מהמציע ולהצגת הפלטפורמה )במידת הנדרש(.

במידה ותחליט האוניברסיטה שלא לקיים שלב זה בניקוד האיכות, יקבלו  .4.2.6.2

   .כל המציעים את מלוא הנקודות בסעיף זה, לצורך ההשוואה

 

 יון האיכות על מנת לעבור לשלב בדיקת המחיר.נקודות בצ 75על המציע לקבל לפחות 

  

 60% –( PGIבחינת המחיר ) .4.3

הצעת המציע, על  –הציון בסעיף זה ייקבע על פי המחירים שינקוב המציע בנספח ז' 

 לחלוקה הבאהבסיס עלות הקמה חד פעמית ועלות אחזקה חודשית קבועה, בהתאם 

 הבאה:

"ח )לא בש מוצע מחיר משקל נושא

 "מ(מע כולל

  50%  עלות הקמה חד פעמית

עלות חודשית )לתקופה 

 שנים( 3של 

50%  

  "כסה

 

עלות ההקמה כוללת בין היתר, אך לא רק, אתר אינטרנט למועדון ההטבות,  .4.3.1

יכולת לניהול נפרד של , ממשק משתמש, הזנה והסבת נתונים לפלטפורמה

 . עובדיםהאוכלוסיות: סטודנטים, בוגרים, 

ההוצאות הנלוות להקמה ותפעול של מועדון ההטבות המחיר יכלול את כל  .4.3.2

, על פי הגדרות בהתאם לניהול נפרד של האוכלוסיות השונות, לארגון הבוגרים

 .המכרז
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 100המציע שהציע את הצעת המחיר הסופית הזולה ביותר, יקבל את הציון המקסימלי של 

 נקודות, והיתר יקבלו ציון יחסי, על פי הנוסחה הבאה:

𝑃𝐺𝑖 =
𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑃𝑖
 

 כאשר:

PGi .ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

TPmin .הצעת המחיר הזולה ביותר = 

TPi – .הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת 

 

 חישוב הציון המשוקלל הסופי

𝐴𝐺𝑖 = (𝑃𝐺𝑖 ∗ 60%) + (𝑄𝐺𝑖 ∗ 40%) 

 כאשר:

AGi ציון משוקלל סופי של ההצעה הנבחנת = 

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

QGi – ציון איכות של ההצעה הנבחנת 

 

המחיר בהצעתו של המציע, יכלול את כל הפעולות הנדרשות למציע למלא את המכרז על  .4.4

כל תנאיו לרבות, אך לא רק, הוצאות כוח אדם, ביטוח, ערבויות, מסים ככל שיחולו, ללא 

 תוספת מע"מ. 

 נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא המציע .4.5

  .כלשהם

יובהר כי המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים  .4.6

 למדד ו/או לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת.

 הבהרות והליך מוקדמות בדיקות .5

אם המציע מצא סתירות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או ספקות לגבי המובן  .5.1

המכרז, עליו להודיע על כך בכתב לאוניברסיטה עד למועד המדויק של תנאי מתנאי 

  טבלת מועדים.  – 3המופיע בסעיף 

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  .5.2

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.

הצעות, בין ביוזמת כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ה .5.3

האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה ע"י האוניברסיטה, לפי 

 שיקול דעתה, ויחייב את המציעים.

מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרון להגשת  .5.4

 .הצעות, אלא אם כן צוין אחרת על ידי האוניברסיטה בכתב

 -שלמציע יש הערות ו/או הסתייגויות לגבי מסמכי המכרז, לרבות לגבי נספח יא' ככל  .5.5

לא תתקבל הצעה עם אישור קיום ביטוחים, יש להעבירם בשלב שאלות ההבהרה. 

הערות/הסתייגויות ו/או מחיקות על גבי מסמכים לרבות אישור עריכת הביטוחים אשר 

 לא אושרו מראש בתשובתה של האוניברסיטה.
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 האמצעים בכל וינקוט, החוזה את לרבות המכרז מסמכי את ויבדוק בעיון יקרא המציע .5.6

 האוניברסיטה. עם ההתקשרות תנאי את לחקור בכדי לו הנראים

 . בהמשך המכרז סעיפי נגד מלטעון מנוע יהיה זה בסעיף כאמור יפנה לא אשר מציע  .5.7

 פה בעל שיינתנו הסברים או/ו לפירושים אחריות נושאת בכל האוניברסיטה אינה .5.8

 . אותה יחייבו לא ואלה, מעובדיה איש או מפקח, יועץ, מהנדס, מתכנן ידי על למציעים

 . michrazim@ariel.ac.il :הבאה המייל לכתובת ורק אך הבהרה שאלות להגיש ניתן .5.9

 ליעדה. ההבהרה שאלת הגעת על ל"בדוא אישור לבקש יש .5.10

המכרז, נושאו, שמו של המציע  על המציע הפונה בשאלת הבהרה לציין את מספר .5.11

ופרטי הקשר עמו. במידה ולא ציין הפונה כתובת דוא"ל, תשלח תשובה לדוא"ל ממנו 

 נשלחה שאלת ההברה.

 :בלבד הבא בלבד, בפורמט WORD בקובץ יוגשו למכרז המציע שאלות .5.12

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד ד"מס

     

 על או/ו פוטנציאליים מציעים על מוחלט איסור חל כי מובהר ספק הסר למען .5.13

 למעט המכרז עם האוניברסיטה בקשר אצל נוסף או/ו אחר גורם כל אל לפנות מציעים

 . לעיל ל"הדוא כתובת דרך פנייה

 של האינטרנט באתר יפורסמו אשר ההבהרה האוניברסיטה לשאלות תשובות .5.14

 . המכרז ממסמכי חלק יהוו, האוניברסיטה

 של האינטרנט באתר בפרסומים שוטף באופן ולהתעדכן לבדוק המציע באחריות .5.15

 . ההצעות הגשת למועד האוניברסיטה עד

 ההצעה והגשתה .6

 ולשם, חלקיה כל ועל, המכרז במסמכי שמופיע כפי ההצעה פרטי כל את למלא המציע על .6.1

 . ובחוזה במפרט, במכרז שמפורטים כפי והעבודות התהליכים כלל ביצוע

 העברית. בשפה לערוך יש ההצעות את .6.2

 להוסיף אין, המכרז תנאי ידי על נדרש וכאשר, לכך המיועדים במקומות יובהר כי למעט .6.3

. אין להשמיט או למחוק או ותנאיו המכרז למסמכי הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה כל

 גבי על יצוינו אשר הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה לשנות או להתנות על מסמכי המכרז

 . מכרזים ועדת ידי על ההצעה לפסילת להביא עלולים ההצעה או/ו המכרז מסמכי

על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעה  .6.4

, אם שוכנעה כי ההצעה עומדת ותואמת את דרישות 6.3שמולאה בסטייה מהוראות סעיף 

 ע"י המציע בתום לב. איןהמכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית והסטייה נעשתה 

 לפסילת להביא עלולה בעפרון כתיבה. מסמך שום על בעיפרון פרטים למלא או/ו לכתוב

 . ההצעה

 או המספר על" x" לסמן יש, לתקן צורך שיש במקרה. בהצעה בטיפקס להשתמש אין .6.5

בצירוף חתימת מורשי החתימה + חותמת  (בעט) מחדש ולכתוב, לתקן שרוצים האותיות

 . ההצעה לפסילת להביא עלול בטיפקס שימוש. ליד התיקון

 (:אחרת פרטנית צוין אם אלא) הבא באופן חתומים יהיו המסמכים כל .6.6

 בכל המציע חותמת בתוספת תיבה בראשי המציע של חתימה מורשי חתימת .6.6.1

 ;עמוד תחתית

mailto:michrazim@ariel.ac.il
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 מסמך בכל המציע חותמת בתוספת המציע של חתימה מורשי של מלאה חתימה .6.6.2

 .חתימה נדרשת בו

 המכרז. מסמכי דרישות כל לפי וחתום מושלם באופן להגיש יש ההצעה את .6.7

 העברית. בשפה לערוך יש ההצעות את .6.8

כרוכים,  בשני העתקים )מקור והעתק נאמן למקור(יש להגיש את ההצעה בצורה מסודרת ו .6.9

מכרז פומבי " יירשם עליה"(, ההגשה מעטפתאשר יוכנסו יחד למעטפה סגורה )להלן: "

למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת  – 8/20מס' 

 אחרת, המציע של מזהה סימן כל יופיע לא ת ההגשהמעטפ על. בלבד" אריאל בשומרון

  .לפסילתו להביא עלול הדבר

, המסמכים ההצעה – נספח ב'ב המפורטים המסמכים את תכלול ת ההגשהמעטפ .6.10

 לפי שנדרש אחר מסמך כל וכןרישיונות, אישורים ותעודות,  –המפורטים בנספח ד' 

 . המכרז הוראות

 הצעתהצעת המחיר, מלא וחתום כנדרש, יוגש במעטפה נפרדת, עליה יירשם " –נספח ו'  .6.11

 " ואשר תוכנס סגורה וחתומה לתוך מעטפת ההגשה. המחיר

 נדרשו הם כי סברה אם נוספים ואישורים מסמכים צירוף לדרוש רשאית מכרזים ועדת .6.12

 . מסמכים של השלמה מציעהמ לבקש רשאית וכן. במכרז הכרעה לשם

 המסמכים בכל זהה יהא(, פ"ח למשל) המזהה המספר כי לוודא המציע על: הערה .6.13

 מהרשויות אישור או לכך הסבר לצרף עליו הדבר כך שאין ובמידה, ההצעה עם המוגשים

 .ההתאמה אי בדבר המוסמכות

בהתאם למועד  רק, (לא בדואר ולא בדוא"לבלבד ) אישית במסירה, מעטפת ההגשה תוגש .6.14

בקומה  13. 0א. 3בחדר  ,באוניברסיטהטבלת מועדים, לתיבת המכרזים  – 2בסעיף הקבוע 

! מועד זה לאחר הצעות תתקבלנה לא - אריאל, מילקן קמפוס, א3בבניין ההנהלה מספר  2

 לצורך טלפון .לדיון תובא לא - זה לסעיף בהתאם המכרזים לתיבת הגיעה שלא הצעה כל

 .054-9079499  –– בלבד הצעות מסירת

 ,גם בשני ימי העבודה שלפני המועד האחרון להגשת הצעות ניתן להגיש הצעות לתיבה .6.15

מפורט , כ)למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד( 8:30-16:30: הפעילות שעות' ה-'א בימים

 .טבלת מועדים – 2בסעיף 

 בתחום המקובל פי על ל"מחו או/ו ישראלי תקן דרישות על לענות המוגשת ההצעה על .6.16

 .השירותים

למעט אם צוין אחרת  מ"מע ולא כוללחדשים  בשקלים יהיה לנקוב המציע שעל סכום כל .6.17

 . במסמכי המכרז

 .הקבוע במועד הגשתה וכן, בלבד המציע אחריות על הינה ההצעה הגשת .6.18

 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת .6.19

 ולמציע מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, החוזה לרבות המכרז

 .כך בשלהקרן  כלפי טענות יהיו ולא אין

 תוקף ההצעה  .7
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הצעת הכשיר הבא  .הצעות להגשת האחרון מהיום יום 180 למשך בתוקף יהיו ההצעות .7.1

 ימים נוספים. 180בתור תעמוד בתוקפה למשך 

 רצון שביעות מחסור אוו/ עמו ההתקשרות את יפר אוו/ מהצעתו יחזור הזוכה בו במקרה .7.2

 לא אך, רשאית המכרזים ועדת לפועל, תצא האוניברסיטה ו/או ההתקשרות עימו לא של

וזאת גם " הבא בתור זוכה"כ, הזוכה הצעת אחריטיבה  הבאה ההצעה על להכריז, חייבת

 .אם ההצעות פגו תוקף

 בחוזה האמור את לבצע להתחיל ימים 7 תוך מתחייב, הבא בתור במקרה כאמור, הזוכה .7.3

 האוניברסיטה. הודעת פי על ההתקשרות

הצורך, )גם לאחר  במקרה שהינו הכשיר הבא בתור והפעלתו זוכה על הכרזה כי יודגש .7.4

 דעתה לשיקול נתונה בהסכמתו(,-יום ממועד ההחלטה בדבר ההצעות הזוכות 180חלוף 

 . זו אפשרות להפעיל אינה מחויבת האוניברסיטה והיא של הבלעדי

 מידע סודי בהצעה .8

מציעים שלא זכו במכרז לאחר שהוכרז זוכה רשאים לבקש לעיין במסמכי המכרז ובין  .8.1

 היתר בהצעה הזוכה.

 :חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלןככל שלדעת המציע קיימים  .8.2

(, שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע "חלקים סודיים"

 להצעתו המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים   .8.3

 אם זכה במכרז.

ציון של חלקים סודיים בנספח נפרד, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות   .8.4

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  .8.5

עדת מכרזים. נספח כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף לוו

 זה.

"עלות )להלן: ₪  500עיון במסמכי המכרז לרבות בהצעה הזוכה מותנה בתשלום של  .8.6

 562100/60(. תשלום עלות העיון יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון מס' עיון"

מתנהל על  817עסקים החשמונאים שמספרו  המנוהל בבנק לאומי לישראל בע"מ בסניף

שם אוניברסיטת אריאל בשומרון )ע"ר( .יש לצרף אישור על הפקדת עלות העיון לבקשה 

 לעיין במסמכי המכרז כאמור.

 מימוש ההתקשרות .9

הסכם   -כנספח ח'  מצורף, במכרז הזוכה האוניברסיטה לבין בין ייחתם אשר החוזה .9.1

 . נספחיו כל על זה למכרז

 את זכייתו על ההודעה מיום ימים 7 תוך להעביר במכרז כזוכה שיוכרז יעהמצ על .9.2

 הזוכה עם ההתקשרות למימוש תנאי הינה זו תקופה בתוך והמצאתם, הבאים המסמכים

 :החוזה האוניברסיטה על לחתימת ותנאי

)עשרים אחוזים( מהתשלום הראשוני )עלות ההקמה(  20%ערבות ביצוע בסך של  .9.2.1

תסופק על ידי הספק הזוכה  - הצעת המציע –בהתאם להצעת המחיר בנספח ז' 

בנוסח המצורף כנספח ט' למכרז, אשר תחודש בכל מימוש אופציה או חלק ממנה. 
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יום ממועד סיום כל תקופת מתן השירותים ו/או  60הערבות תעמוד בתוקף למשך 

 עבודות.ביצוע ה

ללא כל שינוי ולפי חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח,  - אישור עריכת ביטוחים .9.2.2

 אישור קיום ביטוחים.–כנספח יא'  הנוסח המצורף

 . שייחתם מהחוזה נפרד בלתי חלק יהוו הזוכה והצעת המכרז מסמכי .9.3

 סמכויות ועדת מכרזים .10

 .האוניברסיטה אצל מכרזים ועדת ידי על תתקבל במכרז הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה .10.1

 נוספים פרטים או/ו אישורים או/ו מסמכים לדרוש, חייבת אינה אך, הוועדה רשאית .10.2

 צדדים אצל המציע ידי על שבוצעו ופרויקטים עבודות לגבי פרטים לברר וכן מהמציע

 לו יהיו ולא ואין זה לסעיף הסכמתו את בכך מביע הצעה להגיש בוחר אשר מציע. שלישיים

 . כך בשל האוניברסיטה כלפי טענות

 .חסרים מסמכים להשלמת למציע לפנות, חייבת אינה אך, רשאית הועדה .10.3

 פי על, חלקם או מציעים עם, ההצעות לבדיקת שנועד הזמן בפרק הוועדה רשאית להיפגש .10.4

 ובאופן ברמה השירותים את לספק מיכולתם אישית התרשמות לשם, דעתה שיקול

 .הנדרשים

 עובדים או/)בין שצוינו על ידי המציע בין אם לאו( ו ממליצים עם לשוחחהוועדה רשאית  .10.5

 לרבות, נוספת בדיקה כל ולבצע המציע ידי על המופעלים במקומות לבקר וכן, המציע של

 .המציע של פיננסית איתנות בדיקת

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע במידה  .10.6

 שבעת רצון מאיכות העבודה או בהתנהלותו של המציע.והאוניברסיטה לא הייתה 

 : הבאים מהטעמים הצעות לפסול רשאית מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי .10.7

 הצעה שיקבע לגביה כי חסרים בה פרטים על מנת להעריכה כדבעי; .10.7.1

 בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז; .10.7.2

 הצעה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים; .10.7.3

 הצעה שיש בה: אי בהירות, דו משמעות; .10.7.4

 הצעה שאינה ממלאת אחר דרישות המכרז. .10.7.5

 שמניתוחה הצעה או לב תום חסרת או תכסיסנית הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת  .10.8

 .ומוצקים ברורים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה בהצעה מדובר כי עולה

 או/ו לדין בהתאם לבטלו או/ו המכרז היקף את לצמצם או להרחיב רשאית המכרזים ועדת .10.9

, במכרז זוכה הוכרז כבר אם גם וזאת, אחרות או נסיבתיות, תקציביות, ארגוניות מסיבות

 .כלשהו פיצוי או/ו מוקדמת הודעה או/ו בנימוק צורך וללא הבלעדי דעתה שיקול פי על

 את לבטל הזכות את לעצמה שומרת מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .10.10

 :הבאות בנסיבות המכרז

רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף, תנאי המכרז ועל הוראות  .10.10.1

 המפורטות במסמכי המכרז.

חל שינוי נסיבות, או שהשתנו צרכי האוניברסיטה, באופן המצדיק לדעתה, את  .10.10.2

 ביטול המכרז. 
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יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו את הצעות המחיר, או פעלו  .10.10.3

באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את 

 מטרות המכרז. 

התברר לאוניברסיטה, לאחר פרסום המכרז ו/או לאור שאלות הבהרה ו/או  .10.10.4

המפורטות במסמכים,  לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות

או שהושמטו נתונים/דרישות מהותיות מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים 

 שגויים או בלתי שלמים. 

מובהר, כי בנסיבות המפורטות לעיל, תהא האוניברסיטה פטורה מתשלום כל פיצוי למציע  .10.11

או המציע כלשהו בקשר לביטול המכרז, לרבות, אך לא רק, בגין הוצאות שהוציא המתעניין ו/

 לצורך הכנת הצעתו ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפויים. 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לחלט או להציג לפירעון את ערבות ההצעה  .10.12

 :במקרים הבאים

 המציע חזר בו מהצעתו; .10.12.1

 המציע נתן הצהרה לא נכונה במסגרת הצעתו;  .10.12.2

 האוניברסיטה;המציע לא העביר הבהרות / תשובות כנדרש על ידי   .10.12.3

 המציע לא הודיע לאוניברסיטה על שינוי במצבו; .10.12.4

 התגלה כי ההצעה הוגשה בתרמית ו/או תוך תיאום עם מציעים אחרים; .10.12.5

 המציע הפר את החוזה לרבות אי המצאת מסמכים כנדרש לאחר הודעת הזכייה; .10.12.6

חילוט הערבות לא יפגע בכל זכות של האוניברסיטה לתבוע פיצוי נוסף או אחר מן 

 ציע בגין ההפרה.המ

 בחירת ההצעה הזוכה .11

 הצעה המיטבית או כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת ההאוניברסיטה איננ .11.1

 . שהיא

 מירב אתה ל ומעניקה ביותרה ל מתאימהה החלטת לפי אשר בהצעה האוניברסיטה תבחר .11.2

 . היתרונות

 לנהלים בהתאם חוזה נחתם לא עוד האוניברסיטה כל את תחייב לא שתיבחר הצעה כל .11.3

 .האוניברסיטה אצל המקובלים

 חלק לגבי או חלקם לגבי המבוקשים הסעיפים כל לגבי הצעה לקבל האוניברסיטה רשאית .11.4

 . הבלעדיתה דעת שיקול לפי הכל, בלבד מסעיף

 ביטול הודעת זכייה .12

 :הבאים במקרים הזכייה הודעת את לבטל לעצמה את הזכות האוניברסיטה שומרת

 המציא לא או הזכייה מיום ימים 7 תוך הדרושים המסמכים את המציא לא המציע .12.1

 לנוהלי האוניברסיטה. האוניברסיטה בהתאם ידי על ההסכם חתימת למועד עד מסמכים

תוך זמן סביר ו/או בהתאם להוראות המכרז למרות שהאוניברסיטה  התארגן לא המציע .12.2

 . העבודה תחילת על לוה הודיע

ה החלטת על משפיע היה אשר תוכנה או ההצעה, המציע לגבי מידע האוניברסיטה הגיע לידי .12.3

 . ההצעות בחינת בטרם לה מודעת הייתה אם הזכייה בדבר



גרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל למועדון הטבות לארגון הבו – 8/20מכרז פומבי מס' 

 15בשומרון
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 לרבות המכרז לתנאי בהתאם מתן השירותים לביצוע ערוך המציע אם סביר ספק קיים .12.4

 .החוזה

 עקב למציע שנגרם נזק בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהא האוניברסיטה לא, יודגש .12.5

 .לעיל מהטעמים שבוטלה הזכייה הודעת על הסתמכותו

 שונות  .13

השירותים יסופקו בהתאם להוראות כל דין, על פי כל תקן רלוונטי ועדכני הנוגע לעניין, על  .13.1

 פי הוראות הרשויות המוסמכות ובהתאם להוראות החוזה ומסמכי המכרז.

ע רלוונטי הקשור למכרז, המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי החוזה וכל מיד .13.2

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 לתתן לאוניברסיטה הודעה בכתב בדבר  .13.3

ות המכרז, שאם לא כן יהא מושתק האמור ו/או לשלוח שאלת הבהרה בהתאם להורא

 מלטעון כל טענה בהקשר זה.

 כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ויש לראותם כמשלימים זה את זה. .13.4

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או  .13.5

 לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת ההצעות. 

האוניברסיטה איננה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וההחלטה  .13.6

 על ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי. 

 את לבטל וכן השירות/העבודות ביצוע לגבי דרישותיה את לשנות האוניברסיטה רשאית .13.7

 .כך וניברסיטה בגיןהא כלפי טענות יהיו ולא אין ולמציע, חלקן או/ו השירות או/ו העבודות

 האוניברסיטה רשאית להיוועץ ביועץ חיצוני. .13.8

המציע מתחייב לעדכן את האוניברסיטה ללא כל שהות אודות כל שינוי שישנו במידע  .13.9

 שמסר בהצעתו עד לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה.

 ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. .13.10

אביב -כרז זה ולחוזה המצורף לו, נתונה לבית המשפט בתלסמכות השיפוט בכל הקשור למ .13.11

 יפו. 
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 מפרט ואמנת שירות  -' א נספח

 כללי  .1

האוניברסיטה מעוניינת להקים מועדון הטבות לציבור הבוגרים שלה, על מנת לחזק את  .1.1

הקשר והאינטראקציה עמם ולאפשר רענון מתמיד של פרטי הבוגרים לצורך התקשרויות 

 וכיו"ב. עתידיות, יצירת "גאוות יחידה"

הספק ינהל את כל האספקטים של מועדון ההטבות, לרבות ייזום וניהול התקשרויות עם  .1.2

גופים וספקים לצורך מתן הטבות, מבצעים,  הנחות צרכניות וכיו"ב ללקוחות המועדון, 

רישום לכנסים של המועדון, הקמת פלטפורמה דיגיטלית ייעודית, מיתוג, הקמה וניהול 

בות, תחזוקה ותמיכה טכנית בפלטפורמה לאוניברסיטה של מסד נתוני חברי מועדון ההט

 וללקוחות המועדון, שירות לקוחות וכיו"ב ככל שיידרש. 

חוק הגנת מועדון הלקוחות יוותר בבעלות האוניברסיטה, והספק יהא "מחזיק" כהגדרתו  .1.3

 . בכך הכרוך כל עלוכל תקנותיו,  1981-הפרטיות, תשמ"א

פק עבור האוניברסיטה, תשרת את צרכי יובהר כי הפלטפורמה אותה יקים הס .1.4

, כך שלאוניברסיטה , הסטודנטים והעובדיםהאוניברסיטה השונים בקשר עם הבוגרים

 שמורה הזכות:

המועדון, בתי עסק והתקשרויות  לחברילהוסיף, לאתר ולמכלול ההטבות הניתנות  .1.4.1

 שונות הנעשות ישירות מול האוניברסיטה ולא דרך הספק;

 ; המועדון לחבריירועים סגורים המיועדים לפרסם פעילויות וא .1.4.2

  ;לפרסם באתר טקסטים, באנרים, מודעות וכיו"ב .1.4.3

  ;להוסיף תכנים שונים לאתר .1.4.4

  ;בדיוור ישיר דרך האתרלפנות  .1.4.5

לנהל ולבצע כל אחת מן הפעולות המנויות לעיל עבור כלל חברי המועדון ו/או בנפרד  .1.4.6

 קהל היעד להלן.  – 4בהתאם לקבוצות שונות ועל פי פילוחים שונים, כמפורט בסעיף 

אחר, ככל שתדרוש האוניברסיטה ולפי הצרכים שיעלו מעת לעת לאורך הפעלת  .1.4.7

 המועדון.

 בתי העסק .2

 י עסק מגוונים מתחומים שונים, ולפחות:מועדון ההטבות יכלול בת .2.1

 מסעדות ובתי קפה; .2.1.1

 בתי אופנה; .2.1.2

 פנאי ונוחות )חנויות ספרים, צעצועים, ספורט וכיו"ב(; .2.1.3

 טיפוח, קוסמטיקה ופארמים; .2.1.4

 אטרקציות לילדים; .2.1.5

 אטרקציות למבוגרים; .2.1.6

 תרבות )בתי קולנוע, תיאטראות, מופעים(; .2.1.7

 חשמל וכלי בית; .2.1.8

 אחר. .2.1.9
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סניפים, שניים מהם  5רשתות בפרישה ארצית )לפחות  25מועדון ההטבות יכלול לפחות  .2.2

 בתי עסק, בכל רגע נתון.  40לפחות מחוץ לתחום גוש דן(, ובסה"כ לפחות 

 הטבות .3

 מכלול ההטבות יכלול תמהיל אטרקטיבי בין, לפחות, סוגי ההטבות הבאים: .3.1

השוק של המוצר או השירות  הנחה ממחיר 10%-אחוזי הנחה ברשתות, ולא פחות מ .3.1.1

בעת רכישה, ובתנאי שהמחיר שישולם לבית העסק לא יעלה על המחיר שמשלמים 

 מועדוני לקוחות מובילים )כגון "חבר", "בהצדעה", "טוב"(;

 ;1+1מבצעי רכישה, לדוגמה:  .3.1.2

מתנות בעת רכישה, לדוגמה: ספר מתנה לרוכשים מעל סכום מסוים, קפה מתנה  .3.1.3
 קר וכיו"ב;למזמינים ארוחת בו

 אחר, על פי ניסיון המציע.   .3.1.4

 מהביקוש ייענה.  80%ביחס לכל הטבה שתינתן לציבור הלקוחות, לפחות  .3.2

 קהל יעד .4

 קהל היעד של מועדון ההטבות יכלול את הקבוצות הבאות: .4.1

 ; 25-40 משוער טווח גילאיםבבוגרי האוניברסיטה ובני משפחתם מדרגה ראשונה,  .4.1.1

 ;35-45 משוער טווח גילאיםבעובדי האוניברסיטה ובני משפחתם מדרגה ראשונה,  .4.1.2

 .20-30 משוער טווח גילאיםבסטודנטים ובני משפחתם מדרגה ראשונה,  .4.1.3

 "(.הקבוצות)להלן: "

הספק ינהל את מועדון ההטבות מתוך הבנה שמדובר בשלוש קבוצות שלהן צרכים שונים  .4.2

 נים משתנה בין שלוש הקבוצות. והאטרקטיביות של מבצעים והטבות שו

לספק תהיה אפשרות לנהל כל קבוצה בנפרד, על מנת להתאים לכל קבוצה את ההטבות  .4.3

 המתאימות ביותר. 

לבצע פילוחים שונים בתוך הקבוצות  ותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, לספק תהיה אפשר .4.4

 , כגון:השונות, לנהל אותם בנפרד ולהתאים להם הטבות ופרסום נפרד

 ודנטים באקדמיה;סט .4.4.1

 הנדסאים מביה"ס לעיצוב וטכנולוגיה; .4.4.2

 בוגרים של האוניברסיטה; .4.4.3

 בוגרים של ביה"ס לעיצוב וטכנולוגיה; .4.4.4

 סגל מנהלי; .4.4.5

 סגל אקדמי; .4.4.6

 קבוצות שונות על פי ותק; .4.4.7

 קבוצות שונות על פי גיל; .4.4.8

 סטודנטים / בוגרים שהינם הורים; .4.4.9

 . אחר, לפי הצורך ולפי דרישת האוניברסיטה .4.4.10

 וממשקים הפלטפורמה .5

"(, שניתן להכנס אליו האתרהספק יספק אתר אינטרנט ייעודי ללקוחות המועדון )להלן: " .5.1

 בנפרד וכן דרך נדידה מאתר האוניברסיטה. 
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האתר יותאם לגלישה ממחשב רגיל וכן לגלישה ממכשיר טלפון סלולארי חכם )להלן:  .5.2

 "( וטאבלט )מותאם מובייל(.מובייל"

, ו/או כל פלטפורמה האתרקציה אשר בפיתוח וניהול של ספק נפרד. אפלי לאוניברסיטה .5.3

 בממשק שונה/נוספת אשר הספק יפתח עבור ובהתאם לדרישות האוניברסיטה, יהיו

, האוניברסיטה של הקיימת לאפליקציהשל האוניברסיטה וכן  מלא לאתר האינטרנט

 של האפליקציה את ומפתח המנהל הספק עם פעולה בשיתוף יעבוד והספק

 .האוניברסיטה

מיתוג, ויפנה ללקוחות  - 9האתר יותאם למיתוג הייחודי של המועדון, כמוגדר בסעיף  .5.4

 המועדון בלבד. 

 אבני דרך לביצוע הפעילות .6

 אבני דרך  .6.1

 להלן רשימת אבני דרך כלליות לביצוע הפרויקט עד הפעלה שוטפת.  .6.1.1

כלל. הרשימה מוגשת לנוחות המציעים ואינה מחייבת את האוניברסיטה  .6.1.2

האוניברסיטה רשאית לשנות את סדר הפעולות וכן להוסיף ו/או לבטל ו/או לשנות 

 שלבים בביצוע הפרויקט. 

ימים לביצוע ממועד  אבן דרך #
החתימה על הסכם 

 ההתקשרות

 14+ פגישת התנעה  .1

 30+ הצגת הפלטפורמה   .2

 30+ הצגת תכנית פרסומית  .3

 40+ השלמת ביצוע בדיקות  .4

 50+ והתאמותתיקונים   .5

 60+ הרצה  .6

 90+ הפעלה  .7

השלמת כל שלב תלויה באישור האוניברסיטה. האוניברסיטה רשאית לדרוש מהספק  .6.1.3

 ביצוע שינויים והתאמות בכל אחד מן השלבים. 

לא עמד הספק בלוחות הזמנים שנקבעו, יודיע בכתב לנציג האוניברסיטה שנקבע, עד  .6.1.4

 ימים לפני המועד.  7

 פגישת התנעה .6.2

ימים  14-ייזום פגישת התנעה עם נציגי האוניברסיטה, שתתקיים לא מאוחר מ הספק .6.2.1

 לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות. 

 בפגישת ההתנעה יציג הספק תכנית ומתודולוגיה לביצוע הפרויקט, לרבות: .6.2.2

 מיתוג מוצע;  .6.2.2.1

 אופן איסוף וניהול מאגר הנתונים; .6.2.2.2
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תכנית פרסומית מוצעת לצורך פניה, כך שעד שלב הצגת הפלטפורמה יוכל  .6.2.2.3

 לערוך שינויים והתאמות לפי דרישות האוניברסיטה. 

 בפגישת ההתנעה יסוכמו לפחות הנושאים הבאים: .6.2.3

 הצגת מנהל הפרויקט מטעם הספק; .6.2.3.1

 לוחות זמנים מדויקים להקמת המועדון ולתחילת הרצה; .6.2.3.2

 מיתוג המועדון;אפיון והגדרות כלליות לצורך  .6.2.3.3

העברת המידע ביחס לנתוני הלקוחות הפוטנציאליים מן האוניברסיטה  .6.2.3.4

 ליד הספק, לצורך תחילת העבודה על מאגר הנתונים;

 דרישות האוניברסיטה ביחס לתוצרים שיוצגו בכל שלב בפעילות; .6.2.3.5

 אחר, ככל שיידרש על ידי האוניברסיטה.  .6.2.3.6

 הצגת הפלטפורמה .6.2.4

רמה שתשמש בפועל את לקוחות בשלב זה יציג הספק את הפלטפו .6.2.4.1

 המועדון, לפי הגדרות האוניברסיטה בפגישת ההתנעה. 

הספק יבצע הדגמה של השימוש בפלטפורמה, על גבי מחשב, מובייל וכן  .6.2.4.2

 באפליקציה.

ההצגה תכלול את עמוד הרישום, איזור אישי ללקוח, עמוד הבית, הדגמה  .6.2.4.3

קת דו"חות שיהיו לביצוע רכישת הטבה ולמימוש הטבה, עמודי ניהול והפ

 פתוחים לאוניברסיטה וכיו"ב ככל שנדרש. 

 ההצגה תהיה על פי המיתוג שהוסכם בפגישת ההתנעה.  .6.2.4.4

האוניברסיטה תאשר או תדרוש התאמות ושינויים בכל אחד מן הפרטים  .6.2.4.5

שיוצגו, וכן רשאית לדרוש תוספות שלא הוצגו ו/או לא קיימות בשלב זה 

 בפלטפורמה, לצורך הצגה מחודשת. 

 הצגת התכנית הפרסומית .6.2.5

 – 10הספק יציג את התכנית הפרסומית שלו, על פי המוגדר בסעיף  .6.2.5.1

פרסום, לצורך יצירה והרחבת מאגר הנתונים ולצורך קשר שוטף עם לקוחות 

 המועדון. 

 הספק יציג דוגמאות לתוצרים כגון ניוזלטר מוצע.  .6.2.5.2

 ההצגה תהיה על פי המיתוג שהוסכם בפגישת ההתנעה.  .6.2.5.3

האוניברסיטה תאשר או תדרוש התאמות ושינויים בכל אחד מן הפרטים  .6.2.5.4

שיוצגו, וכן רשאית לדרוש תוספות שלא הוצגו ו/או לא קיימות בשלב זה 

 בתכנית הפרסומית, לצורך הצגה מחודשת. 

 השלמת ביצוע בדיקות  .6.2.6
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הספק יבצע את כל הבדיקות והתיקונים הנדרשים על מנת שכל המערך  .6.2.6.1

במועדון, לרבות הפלטפורמה, האפליקציה וכיו"ב, יפעל הטכנולוגי התומך 

 בצורה תקינה ורציפה ויספק חוויית משתמש טובה.

ותיקון הליקויים טרם הפעלה של  PTהפלטפורמה תעבור מבדקי  .6.2.6.2

 המערכת בפועל.

 תיקונים והתאמות .6.2.7

הספק יבצע תיקונים והתאמות ככל שיידרש, בתחום הטכני וכן בתחום  .6.2.7.1

 שת האוניברסיטה, עד לאישור סופי.המתודולוגי, לפי דרי

 הרצה .6.2.8

לקוחות פוטנציאליים מקרב עובדי  50 -הספק ייצר קבוצת ניסוי של כ .6.2.8.1

האוניברסיטה, לצורך רישום ושימוש במועדון במשך תקופת ההרצה )להלן: 

 "(.קבוצת הניסוי"

יום, אשר במהלכה תוכל להתנסות קבוצת  30הספק יבצע הרצה במשך  .6.2.8.2

נה ומימוש של הטבות, על מנת לזהות ליקויים ותקלות הניסוי ברישום ובהזמ

 בשימוש.

קבוצת הניסוי תוכל להתריע בזמן אמת על תקלות ובעיות, וכן תמלא  .6.2.8.3

משוב בסיום חודש ההרצה על אופי השימוש, שיכלול לפחות את הפרמטרים 

 הבאים:

 נוחות וידידותיות ממשק המשתמש; .6.2.8.3.1

 אטרקטיביות ההטבות המוצעות; .6.2.8.3.2

 י העסק המוצעים;אטרקטיביות בת .6.2.8.3.3

 רמת מוקד השירות; .6.2.8.3.4

 הנאה מהשימוש במועדון ההטבות.  .6.2.8.3.5

קבוצת הניסוי תקבל תגמול עבור עזרתם בתקופת ההרצה באמצעות  .6.2.8.4

 מתנה לבחירה או שובר כספי לשימוש במועדון ההטבות.

הספק יתקן את הליקויים והתקלות בזמן אמת במהלך חודש ההרצה, על  .6.2.8.5

 כאשר הפלטפורמה מוכנה לשימוש. מנת להגיע לתחילת תקופת ההפעלה

 הפעלה .6.2.9

הספק יפעיל את מועדון ההטבות על בסיס שוטף ולפי כל המוגדר במסמכי  .6.2.9.1

 מכרז זה על נספחיו. 

הספק יבצע עדכונים, התאמות ותיקונים בפלטפורמה על בסיס קבוע, ככל  .6.2.9.2

 שנדרש לצורך פעילות שוטפת תקינה ורציפה.

 תהליכי העבודה במועדון .7
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 הרשמה ראשונית .7.1

הספק יצור קשר עם לקוח פוטנציאלי באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שנוסחה  .7.1.1

 אושר מראש על ידי האוניברסיטה.

 בהודעה יציג הספק את מועדון ההטבות ללקוח בצורה מושכת ועניינית. .7.1.2

 מיתוג.  - 9ההודעה תהיה ממותגת על פי ההנחיות בסעיף  .7.1.3

 ע ושירות לקוחות. בהודעה יוצג קישור לאתר וכן פרטי קשר לקבלת מיד .7.1.4

בלחיצה על הקישור, יועבר הלקוח הפוטנציאלי לעמוד רישום, בו יזין את הפרטים  .7.1.5

 הבאים:

 שם מלא; .7.1.5.1

 מספר תעודת זהות; .7.1.5.2

 תאריך לידה; .7.1.5.3

 כתובת דואר אלקטרוני; .7.1.5.4

 טלפון נייד; .7.1.5.5

 כתובת למשלוח מכתבים. .7.1.5.6

פרטים נוספים לבחירת הלקוח אם למלא, כגון יום נישואין, תאריכי יום  .7.1.5.7

 ת של ילדים וכיו"ב, ככל שיוסכם מראש בין הספק לאוניברסיטה. הולד

בחירה מרובה מתוך רשימת תחומי עניין ביחס להטבות אפשריות, על פי  .7.1.5.8

הקטגוריות שייקבעו מראש בין הספק והאוניברסיטה )לדוגמה: פנאי, ילדים, 

 אופנה, מסעדות ובתי קפה וכיו"ב(. 

ופן מפורש את הסכמתו לתנאי תקנון בתהליך הרישום, יהיה על הלקוח לאשר בא .7.1.6

 המועדון, ובכלל זה הסכים לתנאים הבאים:

הסכמה לקבלת דיוור )בדואר אלקטרוני ו/או כתוב(, עם אפשרות להסרה  .7.1.6.1

 מרשימת התפוצה בהמשך;

הסכמה כי המועדון יקבל ויחזיק מידע רלוונטי אודותיו לצורך תפעול  .7.1.6.2

 המועדון והתאמת ההטבות;

 יעביר מידע אודותיו לאוניברסיטה;הסכמה כי המועדון  .7.1.6.3

 הסכמה לעיבוד המידע הן על ידי הספק והן על ידי האוניברסיטה. .7.1.6.4

 את הרישום ניתן יהיה לבצע באתר, באתר המותאם או באפליקציה.  .7.1.7

הלקוח יקבל הודעת אישור על ביצוע הרישום בהצלחה, לכתובת הדואר האלקטרוני  .7.1.8

וש באתר ובמועדון וקישור לאתר, על שהזין ברישום. בהודעה יהיה הסבר על השימ

 מנת להתחיל לנצל את ההטבות. 
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לאחר ביצוע הרישום, הלקוח יוכל להזדהות באתר באמצעות שמו המלא )שם  .7.1.9

משתמש( וסיסמה שיבחר  אשר לא תהיה פרט מידע אשר ניתן לאתר על הלקוח, כגון 

 מספר זהות, תאריך לידה, מספר טלפון וכדומה(..

ת באתר האוניברסיטה ונדד לאתר המועדון, לא יצטרך לבצע לקוח שביצע הזדהו .7.1.10

 הזדהות מחודשת. 

 רכישת הטבה .7.2

בכניסה לאתר הלקוח יוכל לראות את כל ההטבות הקיימות עבורו וכן לסנן אותן על  .7.2.1

 פי קריטריונים שונים )איזור בארץ, סוג בית העסק וכיו"ב(. 

רכישה מעל סכום הלקוח ירכוש את ההטבה באמצעות כרטיס אשראי אישי. ב .7.2.2

שייקבע מראש בין הספק לאוניברסיטה, יוכל הלקוח לבצע רכישה באמצעות פריסה 

 לתשלומים ללא ריבית. 

בעמוד ההטבה יהיה הסבר ענייני וברור על אופן מימוש ההטבה ותיאומים נדרשים  .7.2.3

 מול בית העסק. 

ה, ההטבה תיטען בעמוד האישי )"עגלת הקניות"( של הלקוח כהטבה שטרם מומש .7.2.4

 עם ברקוד להצגה בבית העסק.  

 הלקוח יגש לבית העסק ויבקש את ההטבה שרכש.  .7.2.5

בית העסק יזהה את הלקוח באמצעות שם מלא ותעודת זהות, ויסרוק את הברקוד  .7.2.6

 לצורך מימוש ההטבה. 

לאחר סריקת הברקוד, ההטבה תופיע בעמוד האישי של הלקוח כהטבה שמומשה  .7.2.7

 הלקוח(, והברקוד לא יהיה זמין יותר לשימוש. )יישמר כל תיעוד ההטבות שהזמין 

 תחזוקה וזמינות הפלטפורמה .8

, ויפעלו 24/7ם האתר וכל רכיביו הנלווים, ככל שישנם )אפליקציה וכיו"ב(, יהיו זמיני .8.1

 באופן שוטף ורציף, לרבות:

 ניטור פעילות שוטפת באתר; .8.1.1

 מניעה ופתרון "באגים" ותקלות; .8.1.2

 עדכוני גרסאות ופיתוח מתמשך; .8.1.3

 שמירה על תגובתיות האתר וגלישה "חלקה"; .8.1.4

 שמירה על נראות ייצוגית של האתר, לרבות באנרים, כפתורי שימוש וכיו"ב;  .8.1.5

 אחר, ככל שנדרש לצורך תפעול תקין ושוטף של האתר לטובת המשתמשים.  .8.1.6

 טלפוני שירות מוקד .8.2

תמיכה טכנית ושירות לקוחות, הן למתן הספק יפעיל מוקד שירות טלפוני  .8.2.1
 שים והן לגורמי האוניברסיטה. למשתמ
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פרטי הקשר של המוקד יופיעו במקום בולט באתר וכן בכל אלמנט שמגיע אל  .8.2.2
 המשתמשים )ניוזלטר, מייל אישי, אפליקציה, כרטיס מתנה וכיו"ב(. 

שירות לקוחות טלפוני לנספח זה, לצורך פתרון  – 19המוקד יפעל כפי שמפורט בסעיף  .8.2.3
צע עבור הספק את כל פעילות התחזוקה של תקלות ופניות המשתמשים, ויב

 הפלטפורמה. 

 מיתוג  .9

 הספק יאפיין ויבנה מיתוג ייחודי למועדון, אשר מתכתב עם מיתוג האוניברסיטה.  .9.1

המיתוג יכלול עיצוב גרפי מייצג, אשר יבוא לידי ביטוי בכל נקודות התקשורת של המועדון  .9.2

ט והאפליקציה, הודעות דואר מול הלקוח, ובכלל זה בניוזלטר, מראה אתר האינטרנ

 אלקטרוני שיישלחו ללקוחות וכיו"ב. 

 פרסום .10

הספק יבנה תכנית פרסומית שמטרתה הרחבת קהל לקוחות המועדון ופרסום  .10.1

 "(.לקוחות פוטנציאלייםהמועדון בקרב בוגרים, עובדים וסטודנטים )להלן: "

וכן  התכנית הפרסומית תכלול פניות ופרסום ברשתות החברתיות המובילות .10.2

במדיה השונות, על מנת להגיע גם ללקוחות פוטנציאליים שאינם בקשר רציף עם 

 האוניברסיטה. 

התכנית הפרסומית תכלול פניות ופרסום שוטפים על מנת להעלות למודעות  .10.3

 הלקוחות את המועדון ומשיכתם לשימוש בהטבות המועדון. 

התכנית תפרט את כל האמצעים ולוחות הזמנים לפרסום ולפניה ללקוחות  .10.4

המועדון, עם התייחסות לשוטף והתאמה למועדים מיוחדים כגון חגי ישראל, "ולנטיינ'ס 

 דיי", יום הסטודנט, חופשת הקיץ וכיו"ב. 

 – 11התכנית תתייחס ליצירת הקשר עם לקוחות המועדון על פי המוגדר בסעיף  .10.5

 חות המועדון. קשר עם לקו

 קשר עם לקוחות המועדון .11

הספק ישמור על קשר רציף עם הלקוח באמצעים הבאים, על פי אישורו של הלקוח  .11.1

 בעת הרישום הראשוני:

 ניוזלטר דו שבועי בדיוור לדואר האלקטרוני; .11.1.1

 ;SMSהודעות  .11.1.2

 קידום מבצעים בדף הבית של האתר והאפליקציה; .11.1.3

 התראות באפליקציה.  .11.1.4

ת להסיר את עצמו מכל אחת מאפשרויות ההפצה, לפי ללקוח תהיה האפשרו .11.2

 שיקול דעתו ובאופן עצמאי. 

 תקנון המועדון .12

 תקנון המועדון יהיה זמין לכל אחד באתר. .12.1
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 התקנון יעבור אישור האוניברסיטה טרם פרסומו ובטרם כל עדכון שלו. .12.2

כל עדכון שהספק ירצה לבצע בתקנון, יעבור את אישור האוניברסיטה טרם  .12.3

 ולאחר מכן יופץ ללקוחות המועדון לצורך יידוע.  פרסומו,

 התקנון לא יכיל כל תנאי מקפח כלפי הלקוחות. .12.4

 מאגר נתונים .13

מאגר הנתונים הינו לב הפרויקט. באמצעותו האוניברסיטה תוכל להיות בקשר  .13.1

רציף עם בוגריה, עובדיה והסטודנטים שלה, לבנות ולשמר קהילה אוניברסיטאית חיה 

 ופעילה. 

אסוף, ירכז, יעבד, יארגן וינהל את פרטי הקשר של לקוחות מועדון הספק י .13.2

ההטבות, על פי שלוש הקבוצות המוגדרות, באופן שייצר מאגר נתונים עדכני וחי )להלן: 

 "(. מאגר הנתונים"

וכל  1981-הספק ינהל את מאגר הנתונים על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .13.3

 . פרתו מהווה עילה להפסקת ההתקשרותוה תקנותיו. זהו סעיף יסודי למכרז זה

הספק לא ישתמש בנתונים ממאגר הנתונים ובפרטי לקוחות המועדון בפרט,  .13.4

והפרתו מהווה  לשום צורך אחר מאשר הפעילות נשוא מכרז זה. זהו סעיף יסודי למכרז זה

 . עילה להפסקת ההתקשרות

חוק ותקנות  האוניברסיטה תעביר את המידע הקיים אצלה, ואשר מותר לה על פי .13.5

ההגנה על הפרטיות, ביחס לבוגרים, לעובדים ולסטודנטים שלה, לידי הספק על מנת שיוכל 

 להתחיל את בניית מאגר הנתונים ואיסוף המידע. 

הספק ינהל את כל תהליך יצירת הקשר עם הלקוחות, לרבות איתור פרטי  .13.6

ופניות פרטניות בדואר התקשרות של לקוחות פוטנציאליים אשר אין לגביהם מידע מספק 

 אלקטרוני ובטלפון.

הספק ייזום פניות חוזרות ומגוונות במדיה השונות וברשתות חברתיות, על מנת  .13.7

לפרסם את מועדון ההטבות בקרב לקוחות פוטנציאליים ולעודד פניה יזומה שלהם 

 להצטרפות. 

 הספק יעדכן באופן קבוע את מאגר הנתונים.  .13.8

ית למסד הנתונים של פרטי הלקוחות, על בסיס לאוניברסיטה תהיה גישה חופש .13.9

 אישור הלקוחות בהצטרפותם למועדון ההטבות. 

הספק יהיה אחראי בלעדית לכל תביעה שתוגש כנגד האוניברסיטה בגין פגיעה  .13.10

 בפרטיות, או הפרת הוראות חוק התקשורת בגין מסד הנתונים.

 דו"חות .14

לספק תהיה האפשרות להפיק דו"חות ולייצר הסקת מסקנות מתוך הנתונים ביחס  .14.1

 לכל אחת מן הקבוצות וכן עבור כלל ציבור הלקוחות של מועדון ההטבות. 

 בכל רבעון יפיק הספק דו"ח לאוניברסיטה הכולל: –דו"חות רבעוניים  .14.2
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 ת מייל. שם מלא, טלפון נייד, כתובת וכתוב –כלל הלקוחות ופרטיהם המלאים   .14.2.1

 הטבה בנפרד ועל פי הקבוצות השונות.  כל שיעורי השימוש במועדון לפי   .14.2.2

 בסופו של כל חודש יפיק הספק דו"ח לאוניברסיטה הכולל: –דו"חות חודשיים  .14.3

 ההטבות המיועדות לחודש הקרוב וההקצאות הפתוחות עבור כל הטבה.   .14.3.1

יתנו בחודש השוואה בין ההטבות המיועדות לחודש בקרוב עם ההטבות שנ  .14.3.2

 הקודם. 

 דו"חות ביחס למוקד השירות הטלפוני, תקלות ופניות למוקד.  .14.3.3

 אבטחת מידע .15

הספק יפעל, במסגרת פעילותו נשוא מכרז זה, בהתאם לכל הנחיות אבטחת המידע  .15.1

 אבטחת מידע, למכרז זה.  –המופיעות בנספח י"ב 

תפקידו הספק לא ישתמש במידע שמתקבל מן האוניברסיטה ו/או קיבל מתוקף  .15.2

במסגרת מכרז זה ו/או בכל נתון מתוך מאגר הנתונים, למעט לצורך פעילותו נשוא מכרז 

 זה.

 סודיות .16

הספק יפעל, במסגרת פעילותו נשוא מכרז זה, בהתאם לכל הנחיות הסודיות  .16.1

 שמירה על סודיות, למכרז זה.  –המופיעות בנספח י"ג 

קיבל מתוקף תפקידו הספק לא ישתמש במידע שמתקבל מן האוניברסיטה ו/או  .16.2

במסגרת מכרז זה ו/או בכל נתון מתוך מאגר הנתונים, למעט לצורך פעילותו נשוא מכרז 

 זה. 

 – על נספח י"גיחתמו מקבל גישה למסד הנתונים  הספק וכל עובד מטעמו אשר .16.3

 שמירה על סודיות, בטרם יגש לעבודה על מסד הנתונים. 

פרטי כל עובדי הספק אשר חשופים למאגר יועברו לידי האוניברסיטה באופן  .16.4

מסודר, במועד תחילת ההתקשרות וכן בכל מועד בו מתווספים עובדים אשר להם גישה 

 למסד הנתונים, ככל שיתווספו. 

ככל שיתווספו עובדים אשר להם גישה למסד הנתונים במהלך תקופת  .16.5

 הספק בדואר אלקטרוני את פרטי העובדים שנוספו:ההתקשרות, האוניברסיטה תקבל מן 

 שם מלא; .16.5.1

 מספר תעודת זהות; .16.5.2

 תפקיד בספק; .16.5.3

שמירה על סודיות, החתום על ידי העובד שנוסף, סרוק כקובץ  –את נספח י"ג  .16.5.4

 נפרד.  

 בדיקת הפלטפורמה המוצעת .17

לצורך בדיקת ההצעות וניקוד איכות המציע, יצרף המציע להצעה שם משתמש  .17.1

 יברסיטה לצורך התרשמות והתנסות בפלטפורמה המוצעת. וסיסמה לאונ

 ממשק לאוניברסיטה .18

לאוניברסיטה יוקם דף מנהל ייעודי באתר, אשר יהיה חשוף רק לנציגי  .18.1

 "(. דף מנהל ייעודיהאוניברסיטה באמצעות שם משתמש וסיסמה יעודיים )להלן: "
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של חברי בדף המנהל הייעודי יוכל נציג האוניברסיטה לראות את הפעילות  .18.2

המועדון באתר, לצפות בסטטיסטיקות ונתונים ביחס לשימוש של חברי המועדון באתר 

 ופעולות נוספות. 

באתר המנהל הייעודי תהיה תבנית מוכנה אשר ניתן לצקת לתוכה טקסט לפי רצון  .18.3

 האוניברסיטה ולבחור את אופן הפרסום באתר:

 פרסום באנר באתר; .18.3.1

 הודעה בעמוד הראשי; .18.3.2

 האישי של חברי המועדון/קבוצה מסוימת/חבר מועדון מסוים.הודעה באזור  .18.3.3

האוניברסיטה תוכל לדוור ישירות לחברי המועדון הודעות ופרסומים, על פי  .18.4

 החלוקות הבאות:

 לכל קבוצה בנפרד; .18.4.1

 לכל הקבוצות יחד; .18.4.2

 באמצעות דואר אלקטרוני; .18.4.3

 באמצעות הודעות טקסט. .18.4.4

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, האוניברסיטה רשאית לדרוש מן הספק לייצר  .18.5

עבורה תוכן )מודעה, פרסום( לפי בקשתה שיפורסם באתר על ידי הספק, לפי תוכן 

 שהאוניברסיטה תעביר לידיו. 

 הספק יספק לאוניברסיטה תמיכה טכנית טלפונית לדף המנהל הייעודי.  .18.6

 ניהול הטבות ובתי עסק פרטיים .18.7

האוניברסיטה שומרת לעצמה זכות להוסיף למועדון ההטבות בתי עסק הייעודיים  .18.7.1

 לה, על פי הגדרות ותנאי התקשרות שתנהל בעצמה.

האוניברסיטה תעביר לספק את תנאי ההתקשרות שסוכמו והספק יזין ויתפעל את  .18.7.2

 מימוש הקשר עם הספק באמצעות הפלטפורמה לקהל הלקוחות.  

את הקשר מול בתי העסק היעודיים באופן ישיר, וכן  האוניברסיטה רשאית לנהל .18.7.3

 רשאית לדרוש מן הספק לנהל את הקשר עמם על פי תנאי ההתקשרות שנקבעו מולה. 

 שירות לקוחות טלפוני .19

הספק יפעיל מוקד שירות טלפוני לטובת ציבור הלקוחות וכן לנציגי האוניברסיטה,  .19.1

ות מול בתי העסק ומתן פרטים לצורך תמיכה טכנית בפלטפורמה, סיוע בשימוש בהטב

 נוספים, ככל שיידרש. 

 מוקד השירות הטלפוני יפעל ויספק שירות לפחות בשעות הבאות: .19.2

 ;08:00-17:00ה' בין השעות -ימים א' .19.2.1

 . 08:00-13:00ימי ו' וערבי חג בין השעות  .19.2.2

( דקות מרגע 3קריאה המתקבלת המרכז השירות הטלפוני תענה בתוך שלוש ) .19.3

 ענה האוטומטי.ניתוב השיחה במ

 למוקד השירות, כגון נציג וירטואלי אנושי נוספותהספק רשאי לאפשר דרכי פנייה  .19.4

 דואר אלקטרוני וכיו"ב.טופס "צור קשר", , )צ'אט(

הנציג המקבל את הקריאה ילווה את המתקשר בזיהוי וטיפול בתקלה, או ייתן  .19.5

 מענה לשאלות שהעלה המתקשר. 
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ממרכיבי הפלטפורמה )אתר  במידה ומדובר בתקלה טכנית באחד .19.6

 האינטרנט/אפליקציה/כיו"ב(, ינסה הנציג לפתור את התקלה. 

במידה ולא הצליח לפתור את התקלה, יינתן פתרון אחר ללקוח )אישור ישיר  .19.7

 להטבה אל מול בית העסק, שליחת קופון חלופי וכיו"ב(.

כל קריאה שתתקבל במוקד הטלפוני של הספק תירשם באופן המאפשר מעקב  .19.7.1
, על פי הקריטריונים הבאים אחר סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפועל עד לסגירתה

 לפחות:

 תאריך ושעה שהתקבלה הפניה; .19.7.1.1

 מספר פניה; .19.7.1.2

 הגורם הפונה )שם מלא ומספר טלפון נייד של הפונה(; .19.7.1.3

 מהות הפניה; .19.7.1.4

 אופן וסטטוס הטיפול; .19.7.1.5

 נציג מטפל; .19.7.1.6

 .מועד סגירת הפניה .19.7.1.7

הספק יבצע מעקב מסודר אחרי הפניות שמתקבלות במוקד, על מנת לזהות תקלות  .19.7.2
 חוזרות ולשם שיפור של הפלטפורמה באופן שוטף. 

במחשבי המוקד יהיה ניתן לקבל התראות לגבי נושא של תקלות חוזרות בעת  .19.8

 פתיחת פניה ומעקב אחר הטיפול בתקלות הללו.

לפי החתכים הבאים: מספר פניה,  במחשבי המוקד תהיה יכולת איתור של קריאה .19.9

 סוג התקלה, תאריך הפתיחה, גורם מטפל.

 למוקד תהיה אפשרות צפייה והפקת דו"חות לגורמי האוניברסיטה בכל עת. .19.10

במידה והתקלה לא נפתרה במהלך השיחה, נציג המוקד יקיים שיחה חוזרת תוך  .19.11

 הלקוח מהטיפול.עד יום עסקים אחד, על מנת לוודא את פתרון התקלה ושביעות רצון 

הספק ינהל מערך פיצויים עבור לקוח אשר חווה עוגמת נפש כתוצאה מתקלה, כגון  .19.12

 הטבה חוזרת מאותו סוג, מתנה מבית העסק וכיו"ב. 

 סיום התקשרות לפני מועד סיום ההסכם .20

האוניברסיטה שומרת לעצמה זכות לסיים את ההתקשרות בהתראה של חודש  .20.1

תואמת את דרישותיה ודרישות המכרז, לרבות, אך לא  , ככל שהתנהלות הספק אינהימים

 רק:

ההטבות שניתנות לחברי המועדון אינן הולמות ברמתן את ההטבות שנדרשו ו/או  .20.1.1

 שסופקו בשלב מוקדם יותר בהתקשרות;

עקב תלונות חוזרות ונשנות מטעם חברי המועדון ביחס לסוג ההטבות, אופן תפעול  .20.1.2

 ההטבות בפועל בבתי העסק;

קוחות שאינו פועל כראוי ו/או בשעות הפעילות הנקובות ו/או רמת שירות ל .20.1.3

 השירות אינה מספקת;

 להלן; 22בוצעו חריגות חוזרות מן הדרישות המופיעות במנגנון הקנסות, בסעיף  .20.1.4

 אחר, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה.  .20.1.5

 איש קשר מטעם הספק .21
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מול האוניברסיטה הספק ימנה נציג מטעמו שישמש כמנהל פרויקט וכאיש קשר  .21.1

 בכל נושא, לרבות טיפול בתקלות, שינויים וכיו"ב.

 ההצעה.  –פרטי איש הקשר יופיעו בנספח ב'  .21.2

 פיצויים מוסכמים .22

במידה והספק לא יעמוד בתנאי האספקה והאחזקה המוגדרים, ייגבו ממנו פיצויים  .22.1

 להלן.דה בתקני שירות, ימנגנון קנסות בגין אי עמ – 22בסעיף מוסכמים כמופיע 

 מימוש פיצויים מוסכמים הינו בשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. .22.2

מימוש הפיצויים יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של מורשה  .22.3

 חתימה מטעם האוניברסיטה ו/או על ידי האוניברסיטה בכל דרך אחרת. 

יטה הפעלת כל סנקציה יובהר, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מהאוניברס .22.4

 אחרת כנגד הספק, לרבות חילוט ערבות החוזה. 

 מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות .23

במידה והספק לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן, תהייה רשאית האוניברסיטה  .23.1

לבטל את הסכם ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ולסיים את 

תוך חילוט הערבות הבנקאית שמסר הספק ו/או כל אמצעי אחר  יחסיה עם הספק, לרבות

 העומד לאוניברסיטה עפ"י כל דין.

 קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות: .23.2

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהווים הפרה של אמנת 

יק את השירות שלעיל, אשר במקרה של חריגה חוזרת, מקנה זכות לאוניברסיטה להפס

 ההתקשרות עם הספק מידית ו/או להטיל כל הקנסות המפורטים לעיל:

 

הפיצוי מקס' מצטבר  גובה וסוג הפיצוי החריגה רמת שירות נדרשת

בגין חריגה חוזרת* 

 מרמת השירות

אתר אינטרנט תקין 

 ופעיל לשימוש 

תקלה באתר 

 אינטרנט 

עבור כל שעת ₪  150

איחור בתיקון 

 התקלה

 בחודש₪   1500

אפליקציה תקינה 

 ופעילה לשימוש

עבור כל שעת  ₪  150 תקלה האפליקציה

איחור בתיקון 

 התקלה

 בחודש₪   1500

מוקד שירות פעיל 

 בשעות הנקובות

אין מענה במוקד 

בשעות הפעילות על 

 פי ההגדרות

עבור כל שיחה ₪  250

שלא נענתה בשעות 

 הפעילות

 בחודש₪  1500

הפקת דו"חות 

 תקופתיים כנדרש

י הפקת דו"חות א

 תקופתיים כנדרש

עבור כל דו"ח ₪  100

 שלא הוגש במועד

 בחודש₪  1500

ניהול שלוש הקבוצות 

 בנפרד

אי הצעת הטבות 

 ייחודיות לכל קבוצה

עבור כל חודש ₪  500

בו לא ניתן מענה 

ייחודי עבור כל 

 קבוצה

 בחודש₪  1500
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הפיצוי מקס' מצטבר  גובה וסוג הפיצוי החריגה רמת שירות נדרשת

בגין חריגה חוזרת* 

 מרמת השירות

מענה  80%לפחות 

לביקוש עבור כל 

 הטבה

הקצאות פחותות 

 מהדרישה

עבור כל ₪  1,000

הטבה שבה לא 

הוקצו הקצאות 

 כנדרש

 הפסקת ההתקשרות

עמידה בלוחות 

הזמנים ואבני הדרך 

 שנקבעו

חריגה מלוחות 

הזמנים ואבני הדרך 

 שנקבעו

עבור כל ₪  1,000

 חריגה

 בחודש₪  2,000

פרסום תדיר לפי 

 – 10דרישות סעיף 

 פרסום

פרסום שלא על פי 

 – 10דרישות סעיף 

 פרסום

לכל פרסום ₪  500

 לא תקין/לא בזמנו

 בחודש₪  1,000

שימוש במאגר 

הנתונים לצורך 

פעילות נשוא מכרז זה 

 בלבד

שימוש במאגר 

הנתונים לצורך 

פעילות אחרת 

 מהמוגדר

לכל אירוע ₪  5,000

 והפסקת ההתקשרות

- 

זמינות שוטפת של 

 הפלטפורמה 

אי זמינות של 

הפלטפורמה למשך 

 שעתייםהעולה על 

לכל אירוע ₪  500

 והפסקת התקשרות 

 בחודש₪  2,000

זמינות מוקד השירות 

 הטלפוני

אי מתן מענה כנדרש 

 ועל פי לוחות הזמנים

לכל אירוע ₪  500

 והפסקת התקשרות 

 בחודש₪  2,000

ניטור הפלטפורמה 

 ופתרון באגים

באג ו/או תקלה שלא 

אותרה ואשר היתה 

מאותרת בניטור 

 סביר

לכל אירוע ₪  500

 והפסקת התקשרות 

 בחודש₪  2,000

דיוור לנמענים על פי 

 דין בלבד

כל פניה 

לאוניברסיטה או 

לספק בגין הפרת 

א 30הוראות סעיף 

לחוק התקשורת או 

 חוק הגנת הפרטיות

ש"ח לכל  2,500

 אירוע.

ש"ח  50,000

 והפסקת התקשרות.

דף מנהל ייעודי תקין 

ופעיל על פי כל 

 הדרישות 

דף מנהל ייעודי 

שאינו תקין / אין 

אפשרות לפרסם / 

אין אפשרות לדוור 

על פי הנדרש / תמיכה 

טכנית שאינה פעילה 

לדף הייעודי / אי 

עמידה נוספת 

 בדרישות ההפעלה

והפסקת ₪  5,000 לכל אירוע₪  500

 התקשרות

  ( פעמים.3* חריגה חוזרת תיחשב לאחר שלוש )



גרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל למועדון הטבות לארגון הבו – 8/20מכרז פומבי מס' 

 30בשומרון
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 ההצעה  -' ב נספח

 נדרשת תשומת לב בהשלמתו( –רבות, ומחייב השלמת נתונים לכל אורכו )תצהיר זה כולל הצהרות 

 לכבוד

 אוניברסיטה אריאל 

למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של  – 8/20מכרז פומבי מס' הנדון: 

 . אריאל בשומרון אוניברסיטת

 

יטת אריאל אנו הח"מ _______________, מתכבדים להגיש בזאת לידי אוניברס .1

מכרז פומבי מס' "(, את הצעתנו המצ"ב להאוניברסיטה" ו/או "המזמיןבשומרון )להלן: "

למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל  – 8/20

 "(. המכרזכמתואר במסמכי המכרז )להלן: " בשומרון

__________ בחברת ________ )להלן: הננו משמשים בתפקיד __________ ובתפקיד  .2

 ( ומוסמכים לתת תצהיר בשמה.החברה"" ו/או "המציע"

 פרטי המציע .3

 שם המציע:   .1

 ח"פ/ת"ז:   .2

 תאריך יסוד הקמת החברה:   .3

 שם המנהל )שם מנכ"ל(:  .4

 שמות מורשי חתימה:   .5

 _____________________________________ א.

 _____________________________________ ב.

 _____________________________________ ג.

 כתובת המציע:   .6

 מס' טלפון:   .7

 מס' פקס':   .8

 כתובת דוא"ל לקבלת הודעות בנושא המכרז:   .9

 איש קשר למכרז זה המוסמך לקבל הודעות בשם המציע:   .10

 איש קשר:  טל' נייד  .11

 פרטי רו"ח של המציע:   .12

 

 

 עמידה בתנאי סף .4

 המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז.

 גוף מאוגד .5

 המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום. 5.1
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-בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 5.2

1976. 

_____________ 

 חתימת המציע

 ניסיון .6

הטבות צרכניות ו/או ניהל הטבות וגיוס בתי עסק המציע הפעיל שירותי מועדון  6.1

( לקוחות לפחות, במהלך כל אחת מהשנים 3עבור מועדון לקוחות, עבור שלושה )

2017 ,2018 ,2019. 

)חמשת אלפים( חברי  5,000-ארגון בהיקף של למעלה מ –לקוח, לצורכי סעיף זה  6.2

 מועדון.

 . , בוגרים, עובדיםיכולת לניהול נפרד של האוכלוסיות: סטודנטיםלמציע  6.3

 

_____________ 

 חתימת המציע

 אתר אינטרנט .7

 :, במצטברלמציע אתר אינטרנט קיים, העונה להגדרות הבאות 7.1

 האתר מנוהל על ידי המציע; 7.1.1

בתנאי סף ( לקוחות, לפי הגדרתם 3האתר נמצא בשימוש עבור לפחות שלושה ) 7.1.2

חודשים רצופים עבור כל לקוח, במהלך  12, לפחות במשך למכרז 3.4 בסעיף

 ;2018-2019השנים 

 בגלישה ממכשיר טלפון סלולארי חכם )מותאם מובייל(. האתר תומך 7.1.3

קישור פעיל לאתר האינטרנט המוצע, לצורך התרשמות )באותיות גדולות/קפיטל  7.1.4

 בלבד(:

________________________________________________ 

_____________ 

 המציעחתימת 

 אבטחת מידע .8

 הבאות, במצטבר: מידעה אבטחתבכל דרישות המציע עומד  8.1

לעיל, במערכות  3.5המציע משתמש, לצורך הפעלת האתר המופיע בסעיף  8.1.1

 ;Privacy By Designמיישמות ה

 לאבטחת מידע.  ISO27001המציע עומד בתקן  8.1.2

_____________ 

 חתימת המציע

 עמידה בחוק הגנת הפרטיות .9
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בשבע השנים  המציע כל עיצומים כספיים בגין הפרת חוק הגנת הפרטיותלא הוטלו על  9.1

  אשר קדמו להגשת ההצעה. 

כל תובענה שהסתיימה בפסק דין חלוט בגין הפרת חוק הגנת  המציע אין כנגד 9.2

לחוק התקשרות, או כל הרשעה בעבירה פלילית לפי חוק  'א30הפרטיות או סעיף 

 בשבע השנים אשר קדמו להגשת ההצעה. הגנת הפרטיות

_____________ 

 חתימת המציע

 

 מנהל פרויקט מטעם המציע .10

 פרטי מנהל הפרויקט של המציע הם:

 שם מלא: ________________________________________  10.1

 תפקיד:__________________________________________ 10.2

 _________טלפון נייד: ______________________________ 10.3

 כתובת דוא"ל: _____________________________________ 10.4

 פרטים לבחינת הפלטפורמה .11

 הפרטים לצורך בחינת הפלטפורמה על ידי האוניברסיטה הם:

 שם משתמש פיקטיבי: __________________________ 11.1

 סיסמה: ____________________________________ 11.2

 העסקת אנשים עם מוגבלויות  .12

 במשבצת המתאימה(: x)סמן 

  לא חלות  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 על המציע.

  חלות  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 על המציע והוא מקיים אותן.  

חלות  1998, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9)במקרה שהוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה(: xעל המציע נדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה(: xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה

לחוק  9ווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף והר

לשם קבלת  –,  ובמקרה הצורך1998שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 הנחיות בקשר ליישומן.

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9לפי סעיף  החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו
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, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998עם מוגבלות, התשנ"ח 

פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 אנו מצהירים בזאת כי: .13

חיו לרבות החוזה, הבנו את האמור בהם, והגשת קראנו בעיון את מסמכי המכרז ונספ 13.1

הצעתנו מהווה ראיה חלוטה להסכמתנו לכל התנאים וקבלת ההתחייבויות המוטלות 

 עלינו על פי המסמכים האמורים; 

 אנו מסכימים לכל הזכויות השמורות למזמין על פי מסמכי המכרז;   13.2

 ז ומסמכיו; קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידנו לעניין הליך המכר 13.3

 אנו ממלאים אחר כל דרישות הסף הדרושות להשתתפות במכרז;  13.4

אנו בעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כוח אדם, ציוד, ורישיונות הדורשים  13.5

לאספקת השירותים כאמור במכרז, לאספקתם במועדים הקבועים במכרז, ולקיום 

 כל ההתחייבויות נשוא החוזה שצורף למכרז;

האמצעים הנראים לנו נחוצים על מנת לחקור ולבדוק את התנאים נקטנו בכל  13.6

לאספקת השירותים ואת הקשיים העלולים להתגלות במהלך אספקתם, וכן קיבלנו 

 כל מידע הדרוש לצורך בדיקותינו לפני הגשת הצעתנו זאת;

אי הבנת תנאי מתנאי החוזה על ידנו, לא תקנה לנו זכות שינוי כלשהי מהחוזה ו/או  13.7

ר ו/או מלוחות הזמנים, ואין ולא יהיו לנו כל טענות כלפי האוניברסיטה בשל מהמחי

 כך; 

 הרינו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעתנו הינם אמת;  13.8

אנו מסכימים בזאת לחקירות ובדיקות שייערכו על ידכם כמפורט במסמכי המכרז,  13.9

סברים ונשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידכם לרבות הגשת מסמכים ומתן ה

 נוספים. 

אנו מתחייבים בזאת כי נמלא אחר כל תנאי ההסכם ונספחיו, לרבות הפקדת  13.10

ערבות לביצוע ההתחייבות על פי החוזה, וכי נעמוד בלוחות הזמנים ונערוך את 

 הביטוחים כפי שנדרש על פי מסמכי המכרז והחוזה. 

הקבועים אנו מצהירים בזאת כי אנו יכולים ומסוגלים לעמוד בלוחות הזמנים  13.11

ש"ח,  1,000במכרז, ואנו מסכימים כי במידה ונפר התחייבותנו זאת, נשלם סך של 

פיצויים מוסכמים עבור כל יום איחור בתחילת העבודה, וזאת עם דרישתו הראשונה 

 של האוניברסיטה וללא הוכחת נזק.

ימים מיום ההודעה על  7אם תחליטו לקבל את הצעתנו אנו מתחייבים תוך  13.12

העביר אליכם אישור עריכת ביטוחים וערבות ביצוע ולהתחיל במתן הזכייה, ל

 השירותים כנדרש במסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה. 

אביב יפו לדון -אנו נותנים הסכמתנו לסמכות המקומית הנתונה לבית משפט בתל 13.13

 בענייני מכרז זה. 

 אנו מצהירים כי לא תיאמנו עם המציעים האחרים את מחיר ההצעה. 13.14

ימים לאחר המועד האחרון להגשת  180נו מתחייבים כי הצעתנו תעמוד בתוקף א 13.15

 הצעות ובהתאם לתנאי המכרז. 
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הגשת ההצעה על ידינו מהווה הסכמה לכלל תנאי המכרז, וויתור סופי ומוחלט  13.16

ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים לאספקת השירותים ו/או לכל תנאי 

 . מתנאי המכרז לרבות סבירותם

הצעתנו זאת ניתנת מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ומרצוננו  13.17

 החופשי. 

 הגבלים עסקיים .14

הצעה זו מוגשת בתום לב. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו  14.1

על ידינו באופן עצמאי, ללא הסדר או דין ודברים עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט 

 בהצעתנו במפורש(. קבלני המשנה שפורטו

לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ו/או  14.2

 להשפיע על מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו. 

ידוע לנו כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  14.3

 . 1988-א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח47

ידוע לנו כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשות ההגבלים  14.4

 העסקיים במקרים של חשד ממשי לתיאום הצעות.

 חוק עסקאות גופים ציבוריים .15

, הנני מצהיר בזאת 1976-בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 15.1

ו/או בעל זיקה אליה, ביותר כי עד למועד חתימתי על תצהיר זה, לא הורשעה החברה 

משתי עבירות עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא עדין והבטחת תנאים 

ואם הורשעו ביותר  1987-ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

 -משתי עבירות, הרי שחפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה )להלן 

 "העבירות"(.

כי תדווח לאוניברסיטה על כל הרשעה שתורשע בגין העבירות  החברה מתחייבת 15.2

 האמורות.

הריני להצהיר כי חברתנו עומדת בכל תנאי הסף שהוגדרו במכרז וכי היא מסוגלת  15.3

 לספק את המוצרים המבוקשים על ידי האוניברסיטה בהתאם לכל הוראות המכרז. 

 

 ניגוד עניינים .16

ה, עובדיה, קבלני המשנה וכל אדם אחר הריני להתחייב כי החברה, נושאי המשרה שב 16.1

מטעמה, לא נמצאים ולא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך 

תקופת ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה, וזאת לרבות ניגוד עניינים 

 עם האוניברסיטה, עובדיה, יועציה למכרז זה ומי מטעמה.

אות כאמור במצב של ניגוד עניינים עלולה לגרום הוסבר לי וידוע לי כי הימצ 16.2

 לאוניברסיטה נזק מרובה.

על כן אני מתחייב כלפי האוניברסיטה כי במועד חתימתי על ההצעה לא ידוע לי על  16.3

כל עניין או עיסוק העלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בקשר עם 

 העבודות והשירותים הכלולים במכרז.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

יב שלא לעסוק, לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות אני מתחי 16.4

 במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, במישרין או בעקיפין.

אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה, לאלתר, בכתב, על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר  16.5

לניגוד עניינים, ולפעול על פי  עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש

 הוראותיו של אוניברסיטה.

"ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס: לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה  16.6

ידי לצורך -ידי ו/או נשכר על-ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על

קי או שותפי או עובדי, מתן השירותים לאוניברסיטה; לעניינו של לקוח שאני או מעסי

מיצגים או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי 

חבר בו, מנהל  –מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים אצל נותן השירותים יש קשר עימו 

אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או בעל 

 כהגדרתן בחוק ניירות ערך. שליטה בו,

בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל  –בן משפחה ממדרגה ראשונה" משמעותו  16.7

 אחד מאלה.

התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים לאוניברסיטה  16.8

ותהא תקפה לכל העובדים אצל נותן השירותים ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב 

 השירותים לאוניברסיטה.במתן 

ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה -ככל שהתחייבות זו ממולאת על  16.9

למען הסר ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי  –מטעמו 

ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד -והתחייבותם של כל המועסקים על

ידי במסגרת מתן השירותים -עניין אשר יטופל עלעניינים קונקרטי באשר לכל 

 לאוניברסיטה.

 סודיות .17

שמירה על סודיות,  –לשמירה על סודיות כפי שמופיע בנספח י"ג  אנו מתחייבים בזאת 17.1

 המצורף למכרז זה. 

אנו מתחייבים שכל עובד נוסף מטעמנו, לאורך תקופת ההתקשרות, אשר יש לו מגע  17.2

לאוניברסיטה נשוא מכרז זה, יחתום על טופס עם הפרויקט והשירותים הניתנים 

 שמירה על סודיות המופיע כנספח י"ג למכרז זה כאמור. 

 Vאנו מצרפים בזאת להצעתנו את המסמכים הבאים הדרושים על פי המכרז )נא לסמן  .18

 בשורות של המסמכים שצורפו(:

 צורף תעודה/מסמך מסד

על פי תעודת רישום תאגיד ו/או רישום בכל מרשם הדרוש   .1

 דין;

 

מציע שהינו תאגיד, יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית   .2

הרישום המתנהלת לגביו בפנקס על פי דין, אם המציע הינו 

עמותה, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין מטעם רשם 

 העמותות תקף לשנה השוטפת;
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 צורף תעודה/מסמך מסד

כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים   .3

 ;1976-ציבוריים, התשל"ו

 

  אישור עוסק מורשה בתוקף מאת רשויות המע"מ;  .4

כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע על פי הוראות   .5

 למכרז; 6.3סעיף 

 

 –כל מסמכי תשובות ההברה, ככל שישנם ככל שישנם   .6

 למכרז; 6.3חתומים על ידי המציע על פי הוראות סעיף 

 

באמצעות כל המסמכים הנדרשים, בעותק קשיח ו/או   .7

 החסן נייד, לצורך התרשמות מן הפלטפורמה המוצעת;

 

  מפרט ואמנת שירות; –נספח א'   .8

  ההצעה; -נספח ב'   .9

  ניסיון המציע )לקוחות(; –נספח ג'   .10

  ניסיון המציע )בתי עסק(; –נספח ד'   .11

  ;ותעודות אישורים, רישיונות –נספח ה'   .12

  אישור רו"ח; –נספח ו'   .13

  הצעת המציע; –נספח ז'   .14

, לרבות מילוי פרטים וחתימות התקשרות הסכם –נספח ח'   .15

 למכרז; 6.3ף בכל מקום נדרש על פי הוראות סעי

 

יש רק לחתום בשולי הדף  -נוסח ערבות ביצוע  –נספח ט'   .16

 ולא למלאו;

 

יש רק לחתום בשולי הדף  -סעיפי ביטוח להסכם  –נספח י'   .17

 ולא למלאו;

 

יוגש ללא הערות  –אישור קיום ביטוחי הספק –נספח יא'   .18

 ותוספות. יש רק לחתום בשולי הדף ולא למלאו;

 

  ;אבטחת מידע –נספח יב'   .19

  .התחייבות לשמירת סודיות –נספח יג'   .20

 וכן כל מסמך אחר שנדרש לפי הוראות המכרז. .19

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .20

_______________    ________________ 

 חתימה       חתימה        

 

 מורשי חתימה:

 :1מורשה חתימה מס' 

 שם: _________________.

 חתימה: ______________

 )חובה לחתום!(

 תאריך: ______________.

 

 

 

 

 

 :2מורשה חתימה מס' 

 שם: _________________.

 חתימה: ______________

 )חובה לחתום!(

 תאריך: ______________.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

בזה כי ביום ________ הופיע בפני עורך דין ____________ במשרדי ברחוב  הנני מאשר

________________,  -__________________________, ה"ה __________________ ו

_____________ בהתאמה, ואחרי  -שזיהה/ו עצמו/ם על ידי תעודת זהות מס'_____________ ו

ת וכי יהיה/יהיו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם שהזהרתיו/ם כי עליו/הם להצהיר את האמ

 לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם הנ"ל וחתם/ו עליה.

כן וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על מכרז זה הם ____________, נושא ת"ז מס' 

בת את _____________, נושא ת"ז מס' ____________, וחתימתם זו מחיי -___________, ו

 החברה לכל דבר ועניין. 

 

 

________________   _______________________ 

 חתימה וחותמת      תאריך 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 ניסיון המציע )לקוחות(  -' ג נספח

 להלן טבלת ממליצים שעל המציע להשלים, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף וניקוד מדדי האיכות. יש למלא את כל השדות  והפרטים בטבלה.  .1

ת, במהלך ( לקוחות לפחו3המציע הפעיל שירותי מועדון הטבות צרכניות ו/או ניהל הטבות וגיוס בתי עסק עבור מועדון לקוחות, עבור שלושה ) -  3.4כמוגדר בסעיף  .2

 .2019, 2018, 2017כל אחת מהשנים 

 )חמשת אלפים( חברי מועדון.   5,000-ארגון בהיקף של למעלה מ –לקוח, לצורכי סעיף זה  .3

 ניתן להוסיף טבלאות על פי תבנית זו לפי הצורך. .4

 שלא מופיעים ברשימה להלן ו/או עם עובדיו.האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל או לחלק מן הממליצים, וכן לפנות ללקוחות המציע 

מספר חברי  תיאור המועדון לקוח שנה #

 מועדון

טווח גילאי 

 חברי המועדון

 טלפון נייד ותפקיד בלקוח שם ממליץ

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

מספר חברי  תיאור המועדון לקוח שנה #

 מועדון

טווח גילאי 

 חברי המועדון

 טלפון נייד ותפקיד בלקוח שם ממליץ

13.         

14.         

15.         

 

 חלקם לבחירתו.אני החתום מטה מאשר כי אלו לקוחותיי וכי ידוע לי שנציג אוניברסיטת אריאל יהיה רשאי להתקשר לאחראי על השירותים של כל הלקוחות ו/או 

 ____________  ______________  _______________ 

 חתימה    שם    תאריך 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 ניסיון המציע  )בתי עסק(  -' ד נספח

 להלן טבלת בתי עסק שעל המציע להשלים.  .1

על פי חלוקה , 2019, 2018, 2017  השנים בתי עסק איתם עבד המציע במסגרת הפעלת מועדון הטבות ללקוחותיו במהלך כל אחת מן - 4.2.5כמוגדר בסעיף  .2

 בתי עסק בכל קטגוריה(. 5לקטגוריות )עד 

 לחלק מן בתי העסק, וכן לפנות לבתי עסק איתם התקשר המציע שלא מופיעים ברשימה להלן.האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל או  .3

 

 טלפון נייד שם איש קשר משך תקופת ההטבה פרטי ההטבה  שם בית עסק קטגוריה #

1. 

 בתי אופנה

     

2 .      

.3      

.4      

.5      

1 .  

בתי קפה 

 ומסעדות

     

2 .      

.3      

.4      

.5      

1 .  

טיפוח, 

קוסמטיקה 

 ופארמים

     

2 .       

.3      

.4      

.5      

1 .  
 פנאי ונוחות

     

2 .       
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 טלפון נייד שם איש קשר משך תקופת ההטבה פרטי ההטבה  שם בית עסק קטגוריה #

.3      

.4      

.5      

1 .  

אטרקציות 

 לילדים

     

2 .       

.3      

.4      

.5      

1 .  

אטרקציות 

 למבוגרים

     

2 .       

.3      

.4      

.5      

1 .  
תרבות )בתי 

קולנוע, 

תיאטראות, 

 מופעים(

     

2 .       

.3      

.4      

.5      

1 .  

חשמל וכלי 

 בית

     

2 .       

.3      

.4      

.5      
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 טלפון נייד שם איש קשר משך תקופת ההטבה פרטי ההטבה  שם בית עסק קטגוריה #

1 .  

אחר: 

__________ 

     

2 .       

.3      

.4      

.5      

 

קוחות ו/או אני החתום מטה מאשר כי אלו בתי העסק איתם עבדתי וכי ידוע לי שנציג אוניברסיטת אריאל יהיה רשאי להתקשר לאחראי על השירותים של כל הל

 חלקם לבחירתו.

 ____________  ______________  _______________ 

 חתימה    שם    תאריך 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 רישיונות, אישורים ותעודות  -' ה נספח

המציע יצרף העתק רישיונות ואישורים הנדרשים בחוק ו/או התקנות הרלוונטיות על מנת לספק את כל 
 השירותים הנדרשים במכרז זה. 

 כמו כן, ייצרף המציע את הבאים:
 ;3.1ח עדכני מהמרשם בו רשום המציע, כנדרש בסעיף "דו .1

, בתוקף במועד הגשת ההצעה, 1976-אישורים נדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

 ;3.2כנדרש בסעיף 

 למכרז; 3.6מסמכים להוכחת עמידה בדרישות אבטחת המידע, כמפורט בסעיף  .3

, On-Lineכל המסמכים הנדרשים, בעותק קשיח ו/או באמצעות החסן נייד ו/או באמצעות מתן גישה  .4

 למכרז; 4.2.3-4.2.4יפים לצורך התרשמות מן הפלטפורמה המוצעת ולצורך ניקוד איכות כמפורט בסע

 ניתן לצרף המלצות כתובות; .5

 ניתן לצרף פרופיל חברה. .6
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 אישור רו"ח  -' ו נספח

 

 לכבוד

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

ועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של למ – 8/20מכרז פומבי מס' אישור רואה חשבון ל

 .אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

__ והנני משמש כרואה חשבון בחברת __________________, ח"פ שמי ______________ .1
 "המציע"(. -_________________ )להלן 

לאחר שבדקתי את ספרי החשבונות והמסמכים שהוצגו לפני של המציע, הריני לאשר שהמחזור השנתי  .2
 )לא כולל מע"מ(;₪ הינו_______________  2017-2019הממוצע של המציע בשנים 

 אינו בעל הערת עסק חי;המציע  .2.1

 המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים. .2.2

 

 

 ____________  ____________  _____________ 

 חתימה וחותמת   שם רו"ח                   תאריך   
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 המציע הצעת  -' ז נספח

 
 -ד __________ ובתפקיד __________ באנו הח"מ _______________, הננו משמשים בתפקי .1

 "( ומוסמכים לתת תצהיר בשמה.המציע________ )להלן: "

"(, את האוניברסיטה" ו/או "המזמין" -מתכבדים להגיש בזאת לידי אוניברסיטת אריאל בשומרון )להלן  .2

למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של  – 8/20מכרז פומבי מס' הצעתנו המצ"ב ל

"(. וזאת, לאחר שקיבלנו תשובות המכרז" -כמתואר במסמכי המכרז )להלן  אוניברסיטת אריאל בשומרון

לכל שאלות ההבהרה, ככל שהיו לנו לפני הגשת הצעה זו ולאחר שקראנו בעיון ובשקידה את מסמכי 

ם לאו, והבנו את המכרז על נספחיו, את הסכם ההתקשות ותנאיו, בין שצורפו למסמכי המכרז ובין א

 השיטה לפיה נצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל. 

הרינו מתחייבים בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במכרז, בתנאי הסכם ההתקשרות  .3

  ובמחירים אותם הננו מציעים בהצעתנו המצורפת.

בסעיפים ובטבלאות השונות, כוללים את כל הפעולות המחיר בהצעתנו, לרבות פריטי המחירים השונים  .4

הנדרשות לנו למלא את המכרז על כל תנאיו לרבות, אך לא רק, להקמת אתר אינטרנט, ממשק משתמש, 

 הסבת נתונים, הוצאות כוח אדם, ביטוח, ערבויות, מסים ככל שיחולו, ללא תוספת מע"מ. 

 ו/או לתשלומים נוספים כלשהם. לא נהיה זכאים לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות  .5

המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים למדד ו/או לכל הצמדה  .6

 ו/או תוספת אחרת.

הציון יקבע לפי המחיר שיגיש המציע עבור עלות ההקמה של מועדון ההטבות ועוד עלות אחזקה חודשית  .7

 ( שנים.3)ש שלולהפעלת המועדון לתקופה של  קבועה

עלות ההקמה כוללת בין היתר, אך לא רק, אתר אינטרנט למועדון ההטבות, ממשק משתמש והסבת  .8

 מפרט טכני ואמנת שירות.  –נתונים וכל הנדרש במכרז זה על נספחיו, לרבות נספח א' 

 להלן הצעתנו בשקלים חדשים וללא מע"מ: .9

 

מחיר מוצע בש"ח )לא כולל  משקל נושא

 מע"מ(

  50% הקמה חד פעמיתעלות 

 3עלות חודשית )לתקופה של 

 שנים(

50%  

  סה"כ

 

 

 

 ____________  ______________  _______________ 

 חתימה    שם    תאריך 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 הסכם התקשרות  -' ח נספח

 2020______ לחודש ________ ביום באריאל שנחתם

  ____ ר"ע, בשומרון אריאל אוניברסיטת בין: 

 מצד אחד - 40700, אריאל 3המדע  תקריי

 

 ("המזמיןו/ או " "האוניברסיטה" – להלן, לצורכי הסכם זה בלבד:) 

 

  ___________ ח"פ _______ חברת :לבין

 מצד שני -שכתובתה:_____________  

 ("הספק" – ")להלן

 

והעובדים של אוניברסיטת הסטודנטים מועדון הטבות לארגון הבוגרים לקבל  האוניברסיטה וברצון  הואיל

 .("המכרז"מכרז ___)להלן:  במסמכי כמפורט, "(השירותים)להלן: " אריאל בשומרון

הגיש הצעתו למכרז והצעתו נתקבלה ע"י ועדת המכרזים של האוניברסיטה כהצעה הזוכה  והספק  והואיל

 ;במכרז

 השירותים בביצוע עוסק אהו כי מצהיר אווהאוניברסיטה ל השירותים את לספק ןמעוניי ספקוה  והואיל

, הידע בעל אוה וכי אוניברסיטהה עבור השירותים את לבצע דין כל פי על רשאי אוה וכי הנדרש מהסוג

 לביצוע הדרוש נוסף דבר וכל ההון, הניסיון, האדם כוח, האמצעים, ההיתרים ,הרישיונות, המיומנות, הניסיון

 ;זה והסכם המכרז להוראות בהתאם האוניברסיטה של המלאה רצון ולשביעות השירותים

שירותי הספק יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד, ושני הצדדים הסכימו כי  והואיל

אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק שירותיו לאוניברסיטה על בסיס קבלני על כל המתחייב 

 והמשתמע מכך,

 הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ובהסכם זה;וברצון  והואיל 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך 

 כללי .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה להסכם המבוא

 כותרות הסעיפים משמשות לנוחות בלבד והן לא יפורשו יחד עם הסכם זה.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 מהות ההתקשרות .2

 תלאוניברסיטה מועדון הטבות לארגון הבוגרים, העובדים והסטודנטים של אוניברסיט הספק יספק 2.1

אריאל, כאמור במסמכי המכרז ובכפוף להסכם זה על נספחיו בהתאם לתמורה ולשאר התנאים 

 הקבועים בהסכם, ובהתאם להצעתו של הספק במכרז. 

עיקריות בוגרים, סטודנטים הספק ינהל את מועדון ההטבות מתוך הבנה שמדובר בשלוש קבוצות  2.2

האטרקטיביות של מבצעים והטבות שונים משתנה בין שלוש לפיכך שלהן צרכים שונים וועובדים 

, והספק מצהיר כי הוא מסוגל לתת כלים ניהולים ושירותים שונים לקבוצות העיקריות הקבוצות

 . צות באמצעות אפליקציהולתת הקבו

 תקופת ההתקשרות .3

( תקופות 9תשע ) לעוד להארכה אופציה עם( 1לשנה אחת )תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הינה  3.1

 . "(ההתקשרות תקופת)להלן: " ()עשר( שנים 10 עד כ"בסה) נוספותשנה  1של 

להאריך את משך ההתקשרות לאוניברסיטה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נתונה האופציה  3.2

בתשע תקופות נוספות, כל אחת בת שנה. בתקופת ההארכה יחולו תנאי חוזה זה אלא אם כן נקבע 

 במפורש ובכתב אחרת.

האוניברסיטה תהה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום לפני תום תקופת ההתקשרות המקורית או  3.3

)שישים( ימים  60את על ידי הודעה בכתב של תקופת ההארכה, מכל סיבה שהיא וללא צורך לנמק, וז

 מראש לספק.

 הצהרות והתחייבויות הספק: .4

 הספק מצהיר ומתחייב כלפי האוניברסיטה כדלקמן:

הקמה והפעלה של מועדון הטבות לבוגרים, סטודנטים הספק מתחייב למתן שירותי  4.1

וספקים לצורך ייזום וניהול התקשרויות עם גופים ועובדים. השירותים נשוא מכרז זה יכללו 

הנחות צרכניות וכיו"ב ללקוחות המועדון, הקמת פלטפורמה  מתן הטבות, מבצעים,

דיגיטלית ייעודית, מיתוג, הקמה של מסד נתוני חברי מועדון ההטבות וניהולו על פי חוק 

לעת לטובת תפעול  וכל שירותים שידרשו מעתוכל תקנותיו,  1981-הגנת הפרטיות, תשמ"א

או במועד אחר במהלך תקופת ההתקשרות וקידום אתר ההטבות על ידי האוניברסיטה, 

 שייקבע על ידי הצדדים אם יוארך ההסכם לשנה/ים נוספת/ות;

 במועדוןמובהר כי סוגי המוצרים לקניה , להסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 4.2

 ;רטאת האפשרויות המפורטות במפיכללו 

: סטודנטים, בוגרים, העיקריות ההספק מתחייב לנהל בנפרד את קבוצות האוכלוסיי 4.3

 בהתאם לצרכים של כל קבוצה ובהתאם לדרישותותתי קבוצה בתוכם עובדים 

 . האוניברסיטה

הספק יבצע את האמור בהסכם זה על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה  4.4

דין, שמירה על איכותם ותקינותם של המוצרים שבמשלוח. הספק יהיה על הוראות כל 

 .ו/או חבר המועדון אחראי לכל נזק או אובדן שיגרמו לטובין, עד לקבלתם על ידי המזמין
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

כי ביכולתו ובאפשרותו לבצע ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, כי הוא בעל מלוא הכישורים,   4.5

וכלי הרכב  כוח אדם מיומןאחרים, הניסיון, הידע, האמצעים הטכניים הכלכליים וה

הנדרשים לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ברמה המקצועית הנאותה 

 והנדרשת ע"י האוניברסיטה ולשביעות רצונה.

כי הוא פועל עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ויש ויהיו בידיו במשך תקופת   4.6

יונות, ההיתרים והביטוחים הדרושים לביצוע התחייבויותיו ההתקשרות האישורים, הריש

 הוא יפעל על חשבונו, לקבלתם.-על פי הסכם זה, ואם ידרשו נוספים

כמפורט  ספק מתחייב לנקוט בכל הצעדים על מנת לשמור ולהבטיח את המידע הסודיה 4.7

סמכי אבטחת המידע וכמפורט בהתחייבות לשמירת סודיות נספח יג' למ –בנספח יב' 

, ובכלל זה, למלא אחר הוראות כל דין בכלל, והוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א המכרז

בפרט, ו/או כל חוק אחר הדומה לו ו/או שיבוא במקומו ואשר ענינו הגנת הפרטיות  1981 –

  .אם בכלל , ואבטחת מאגרי מידע והמטיל עלינו חובות כלשהן

הספק מתחייב כי בכל הקשור לציוד וחומרים בהם יעשה שימוש על ידו במסגרת   4.8

ההתקשרות יהיו על פי כללי הבטיחות הנהוגים, והוא יעשה בהם שימוש בכפוף לכל דין וע"פ 

 כל דרישות ו/או תקן של רשות מוסמכת. 

חשבונו, את באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעיני בעל מקצוע, בעצמו ועל  אהספק ייש  4.8

במסגרת ולוודא כי האתר יפעל באופן המיטבי  כל היבטי אספקת השירותים ומאפייניה

באופן שוטף, לרבות תיקון תקלות במערכת האתר תקופת הפעילות יפעיל ויתחזק את 

שמירה על נראות ייצוגית של האתר ונוחות  רבותל  ואחריות על פעולה רציפה של האתר

שמירה על פעולה רציפה ותקינה של ו ות ו"באגים" במערכתתקלות טכני משתמש, תיקון

 .האתר

 מתן השירותים: .5

הסכם זה הינו להקמה והפעלה של מועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים  5.1

ובהתאם להוראות המפרט, ואין בו להקנות לספק כל זכויות נוספות. הספק לא יבצע שום עבודה 

 יצוע בקמפוס שאינה קשורה בב

( אשר צורפה למסמכי המכרז.  (SLAהשירותים יתבצעו בהתאם לאמור במסמך אמנת השירות   5.2

הספק מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לכל הוראות המפרט המצורף למכרז ולהישמע 

 להוראות נציג האוניברסיטה. 

שירותים הניתנים על פי הספק יודע ומבין כי המוניטין של האוניברסיטה תלויה גם באופן מתן ה  5.3

 הסכם זה ועל כן הספק מתחייב לתת את השירותים ברמה הגבוהה ביותר המקובלת בשוק. 

הספק מתחייב להציג כל נתון ו/או מסמך בקשר לביצוע השירותים אשר יתבקש על ידי נציג  5.4

 האוניברסיטה. 

 ברסיטה. השירותים כהגדרתם במפרט ללא אישור מראש ובכתב של נציג האוני 5.5

הספק מצהיר כי בטרם התקשר בהסכם זה בדק את כל הנתונים הרלוונטיים לעסקה, הן  5.6

הכלכליים, הן התכנוניים, הארגוניים, הביטחוניים והמשפטיים, ומצא כי אין לו הסתייגות כלשהי 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

ת מתנאי התקשרות זו. הספק מצהיר כי לא יבוא בכל טענה לאוניברסיטה וכי אין לו מניעה משפטי

 להתקשר בהסכם זה.

ככל שיוטלו קנסות על האוניברסיטה בגין עניין הקשור ונוגע לפעילות אשר חובה על הספק לבצעה,  5.7

 הספק יחויב בתשלומם. 

 :התמורה .6

 את לספק האוניברסיטה תשלם, זה הסכם הוראות פי על הספק התחייבויות כלל קיום כנגד 6.1

את הסכום בגין חד פעמית וה הקמההעלות  בגיןבמכרז זה   שהגיש המחיר להצעת בהתאם םהסכו

 "(.התמורה)להלן: " קבועההחודשית העלות אחזקה ה

 הספק יעביר את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת ספק הנהוגים באוניברסיטה. 6.2

התמורה הנקובה בהצעתו הכספית של המציע הינה התמורה הסופית והמוחלטת המגיעה לספק  6.3

עבור מתן השירותים וכל הכרוך בהם לרבות רווח וכל ההוצאות של הספק ולרבות אחזקה, 

תיקונים, טיפולים, תיקונים, אגרות רישוי והיתרים, דמי ביטוח, התייצבות נציגי הספק עדכונים, 

ותים, שכר לעובדיו, הוצאות, ציוד, הוצאות ביטוח, הוצאות מנהלה, מסים לצורך מתן השיר

 היטלים וכל תשלומי חובה המוטלים על הספק וכיוצ"ב.

מובהר, כי כל מס, אגרה, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  6.4

שוי, יחולו על הספק וישולמו על אספקת השירותים וכלי הרכב נשוא הסכם זה, לרבות אגרות רי

 ידו.

 :אופן התשלום .7

ידו  -הספק יגיש לאוניברסיטה, חשבוניות מפורטות לרבות פרטים בגין השירותים שניתנו על 7.1

 בהתאם להסכם זה,

 בחלקה ובכלל זה בשלמותה או לתשלום נציג האוניברסיטה יבדוק את החשבונית ויאשרה  7.2

. לא אישר נציג האוניברסיטה כמפורט במכרזהתאם למנגנון קנסות חריגות בככל ובוצעו  הערותיו

את החשבונית או חלקה, יחזירה לספק לצורך תיקונה. לאחר אישורה תועבר החשבונית לביצוע 

  .התשלום

נציג האוניברסיטה רשאי להתנות את אישור החשבוניות בקבלת פרטים נוספים לחשבוניות או  7.3.

לא תהיינה דרישות או טענות כלפי האוניברסיטה בגלל עיכובים  בהוכחת החשבוניות, ולספק

 .בתשלום אשר התחייבו כתוצאה מכך

אישר נציג האוניברסיטה את החשבונית או חלקה, יחזירה לספק לצורך תיקונה. לאחר אישורה  7.4

 תועבר החשבונית לביצוע התשלום.

  .יום מיום הוצאת החשבונית המזכה בתשלום 30תנאי תשלום התמורה הם שוטף + 7.5

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר, תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור בתוקף על פי חוק  7.6

והתקנות  1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו

 שהותקנו על פיו.

 מעביד -היעדר יחסי עובד  .8



למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל בשומרון – 8/20בי מס' מכרז פומ

50 
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי.הספק  8.1

יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים,  והוא העובדים שיועסקו על ידי הספק יהיו עובדיו בלבד 8.2

בקשר עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, 

ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת  מס בריאות וכל מס

לעת ולא תהיינה לספק או לעובדים מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי המזמין והם לא 

 יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם המזמין.

בה שהיא, תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בטענה עובד או עובדים של היה ומכל סי 8.3

הספק, הינם עובדי המזמין, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות 

את המזמין, מיד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמזמין יידרש לשלם 

וף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. לכל אדם ו/או ג

 האוניברסיטה תיתן הודעה בגין התביעה ו/או הדרישה לספק והזדמנות סבירה להתגונן. 

 בנקאית ערבות .9

להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימסור הספק לאוניברסיטה תוך  .9.1

)עשרים אחוז( מהתשלום  20%ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית על סך של  7

 הראשוני )עלות ההקמה( בהתאם להצעת המחיר בנספח ז' )בנוסח המצורף כנספח ט' להסכם זה(. 

)שישים( יום ממועד  60הבנקאית תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת הסכם זה ועד לחלוף  הערבות .9.2

תום תקופת ההתקשרות. מומשה האופציה על ידי המזמין ותקופת ההתקשרות הוארכה, תוארך 

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות המוארכת. 60ערבות ההסכם לתקופה של 

 ממועד יום)שישים(  60 לחלוף ועד זה הסכם חתימת ממועד החל בתוקף תעמוד הבנקאית הערבות 9.3

 תוארך, הוארכה ההתקשרות ותקופת המזמין ידי על האופציה מומשה. ההתקשרות תקופת תום

 .המוארכת ההתקשרות תקופת תום לאחר יום 60 של לתקופה ההסכם ערבות

 מקרה בכל וכן, זה הסכם פי על מהתחייבויותיו התחייבות יקיים לאאו /ו יפר הספק בו מקרה בכל 9.4

, לגבות תשלום ו/או פיצוי זה הסכם"פ וע ומסמכיו המכרז הוראות"פ ע, דין פי על רשאי המזמין בו

ו/או קנס ו/או שיפוי כלשהם מהספק, יהא המזמין רשאי להציג את הערבות הבנקאית לפירעון 

 דרישה פי על לחילוט ניתנת תהא הבנקאית הערבות. חלקו או כולו הבנקאית הערבות סכום ולחלט

 תידרש שהאוניברסיטה ומבלי, הבנקאית הערבות מוציא לבנק שתימסר, האוניברסיטה מאת בכתב

 .החילוט דרישת על נוספים כלשהם ראיהאו /ו מסמך לבנק להציגאו /ו החילוט דרישת את לנמק

 לאוניברסיטה הספק ימציא, האוניברסיטה ידי על, חלקה או כולה, הבנקאית הערבות חולטה 9.5

)שבעה(  7 תוך וזאת המקורית הבנקאית לערבות זהים ובתנאים בסכום, לתקופה בנקאית ערבות

 .הבנקאית הערבות של חילוטה מיום ימים

 ידי על, חלקה או כולה, בחילוטהאו /ו הבנקאית הערבות במתן, יהיה ולא אין כי, בזאת מובהר 9.6

 כל פי עלאו /ו זה הסכם פי על הספק של מהתחייבויותיו כלשהו באופן לגרוע כדי, האוניברסיטה

 זה הסכם פי על לאוניברסיטה הנתונים אחר סעדאו /ו זכות מכל כלשהו באופן לגרוע כדיאו /ו, דין

 .דין כל פי עלאו /ו

, תוקפה מהארכת, מהוצאתה לרבות, הימנה הנובעותאו /ו הבנקאית בערבות הכרוכות ההוצאות כל 9.7

 .ידו על ותשולמנה הספק על במלואן תחולנה, לעיל כאמור מחידושהאו /ו מגבייתה
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 .מימושה של במקרה הספק של להתחייבויותיו תקרה או הגבלה לשמש כדי הערבות בגובה אין 9.8

 כל את מילא שהספק לכך בכפוף לספק האוניברסיטה ידי על תוחזר הבנקאית הערבות 9.9

 .ובמועדן, במלואן, מועד לאותו עד חל קיומן שמועד זה הסכם פי על התחייבויותיו

 אחריות ושיפוי .10

הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם באופן ישיר  10.1

או עקיף לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לאוניברסיטה, לעובדיה ולכל מי מטעמה וכן לספק, 

גוף אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, לעובדיו ולמי מטעמו, וגם כל 

עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים על 

פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי הסכם או על פי דין, וכן הוא מתחייב 

 כום שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.לפצות את האוניברסיטה על כל ס

 10.1הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל בס"ק  10.2

וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעשה כן יהא המזמין רשאי לעשות זאת במקומו 

 תשלומים ובין על פי כל דין וחוק.או עיכוב  ולהיפרע מהספק, בין בדרך של קיזוז

סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם  10.3

 נובעת מהסכם זה.

חויבה האוניברסיטה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, בין אם הוא נובע  10.4 

האוניברסיטה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור מתביעתו של עובד הספק או עובד של 

אחר, תהא האוניברסיטה זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה 

אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה 

זיר לה סכומים אלה מיד לאחר בקשר לתביעה בגין האמור, בתוספת הצמדה והספק יח

 שהאוניברסיטה תגיש לו דרישה ובה פירוטה הוצאות שנגרמו לה כאמור.

 האוניברסיטה תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה על פי סעיף זה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 10.5

 העברת זכויות .11

הספק לא יהא רשאי לשעבד, להעביר ו/א להמחות לאחר או לאחרים, בשום דרך שהיא, הסכם זה   11.1

ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, כולן או חלקו, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת 

לתנאים שיקבעו על ידיה. לעניין סעיף זה, שינוי בבעלות או  האוניברסיטה, מראש ובכתב, ובכפוף

 , בין במישרין ובין בעקיפין בספק, דינה כדין העברת זכויות.בשליטה

 קיזוז, עכבון וויתור .12

המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו לספק )אם מגיע(, כל   12.1 

סכום המגיע למזמין על פי הוראות הסכם זה, הסכם אחר ביניהם ו/או על פי כל דין, לרבות בגין 

פוי וכן בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מחמת מעשה או מחדל של הספק ו/או עקב ו/או פיצוי ושי

מחמת ביטול הסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או 

 אחרת המוקנית למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול בכל הסכם  בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף 12.2

או חוק שהוא, הספק לא יהא רשאי לעכב, לקזז, לנכות סכום כלשהו מאלה שעליו לשלם )אם עליו 

 לשלם( על פי הוראות הסכם זה.

מוסכם בזה כי האוניברסיטה תהיה רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לספק והמצויים   12.3

 וזאת עד להשלמת מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין.בתחומה, 

 שמירה על סודיות: .13

הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי או אחר, מפורט   13.1

פה, מכל סוג שהוא, שיגיע לידיהם ו/או לידיעתם ו/או לחזקתם, במישרין -או כללי, בכתב או בעל

"(, וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע המידעבעקיפין, תוך כדי אספקת השירות )להלן: "או 

בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת השירותים נשוא הסכם זה. 

 הסכמי על לאוניברסיטה שירותים מספקיםה ועובדי כל את להחתיםפק הס מתחייב כך לצורך

 . זה בסעיף כאמור התנאים כל בקיום יחויבו כאמור עובדיםה לפיהם סודיות

מכל סוג שהוא, לרבות תכניות, תכניות עבודה, פלטי מחשב, כרטיסים, ספרי/תיקי  מסמכיםל הכ  13.2

פיק יחזיק או ינהל או י ספקציוד, רישומים, דיסקטים וקבצי נתונים אחרים מכל סוג שהוא אשר ה

והם לא יועברו לידי שום גורם הם רכוש האוניברסיטה,  -הסכם זה פי -על ולשם ביצוע התחייבויותי

גלה לאחר כל מידע ילא ספק . המחוץ לאוניברסיטה אלא ברשות האוניברסיטה מראש ובכתב

א וזה וה הסכםלפי  וכאמור הנוגע לאוניברסיטה, אלא אם ובמידה והדבר דרוש למילוי התחייבויותי

מסיבה  הסכםהראשונה, ועם סיום ה הפי דרישתלוניברסיטה בכל עת לא המסמכים מסור אתי

 לאוניברסיטה את כל המסמכים האמורים. ספקמסור היכלשהי 

, זה הסכם של סיומו או פקיעתו לאחר גם בתוקפה תעמוד ,כאמור ,סודיות ה עללשמיר התחייבותה 13.3

 .שהיא סיבה מכל

 :הסכםהפרת ה ו/אוביצוע אי  .14

סעיפיהם הם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם תתי על כל   13, 11, 10, 9, 8, 7,  5, 4 האמור בסעיפים

 .פקתחשב להפרתו היסודית של ההסכם בידי הס -זה. הפרת איזה מהתנאים היסודיים לעיל 

זה ונספחיו,  הסכםכראוי בהתאם להוראות אינם מתבצעים , םאו חלק ם, כולבמקרה ומתן השירותים

לכך על ידי האוניברסיטה ולשביעות  ששיידרקן את הטעון תיקון בתוך פרק הזמן לת פקיהא על הס

 ., ככל שלא יעשה זאת תהא רשאית האוניברסיטה להביא הסכם זה על סיומורצונה

תהיה רשאית האוניברסיטה להביא הסכם הבאים, בקרות אחד מהמקרים מבלי לגרוע מכל סעד אחר, 

במקרה כזה, תהיה זכאית האוניברסיטה  ספק,על כך הודעה ל זה לידי סיומו לאלתר ובלבד שתינתן

 ובכל תנאי שתמצא לנכון: שתבחרלמסור את ביצוע ההסכם לכל מי 

את תוצאות ההפרה חרף התראה שקיבל מן  ןהפרה יסודית ולא תיק הסכםאת ה פקאם הפר הס

 האוניברסיטה, ובתוך התקופה שהקציבה האוניברסיטה לתיקון בהתראתה.

 פי כל דין ו/או הסכם זה. -רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש מהספק על אם נשלל
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

, או יינתן פקשל הס ואו על נכסי ואם ימונה כונס נכסים, מפרק או נאמן, הכל בין זמני לבין קבוע, לעסקי

 וכלפי האוניברסיטה או על נכס מהותי מנכסי ו, או יוטל עיקול על זכויותיוצו הקפאת הליכים נגד

 יום. 45תוך הוסר העיקול בולא 

 .הסכםיום לפני ביטול ה 60לאחר הודעה מראש בכתב 

לכל תרופה או סעד בגין  פקהיה זכאי הסיעל ידי האוניברסיטה מכל סיבה שהיא, לא  הסכםבוטל ה

בפועל, על פי הזמנת האוניברסיטה אשר  ועל יד השירות שסופקהביטול, מלבד תשלום התמורה בגין 

 .פקזה ובקיזוז כל זכות המגיעה לאוניברסיטה מן הס הסכםם שולמה במועד סיום תמורתה טר

 העדר בלעדיות .15

מובהר בזה כי לא ניתנת לספק כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי האוניברסיטה תהא רשאית על פי 

תהה לו כל שיקול דעתה במוחלט והבלעדי למסור את השירותים ו/או כל חלק מהם לאחר ו/או לאחרים ולא 

 טענה או דרישה עקב כך.

 ביטוח .16

 יא' )יצורפו בקובץ נפרד(. -בהתאם לנספח י' ו

 וייצוג הודעות, בוררות .17

 מועברת זו בכתב. זכות הודעות לספק להודיע בלבד, רשאים האוניברסיטה, והם של החתימה מורשי

 .אם יהיו החדשים החתימה למורשי

 .הסכם זה והאוניברסיטה ברישת המפעיל כתובת לפי רשום בדואר או ביד ימסרו הודעות

 או תופסק _______________________. אם הספק מול שוטפת לעבודה האוניברסיטה כוח בא

 .דעתה בלבד שיקול לפי האוניברסיטה אחר מטעם כוח בא סיבה אחרת, ימונה מכל עבודתו יפסיק

האוניברסיטה.  של המבקר הפנימי שללהכרעתו  תובא הצדדים, היא בין כספית מחלוקת ותהיה במידה

 .החלטתו את חייב לנמק הפרוצדורלי, ויהיה לא אך ,המהותי לדין כפוף יהיה הבורר

מצדם לממש את זכותם  רכוויתולא יחשב  האי מימוש הצדדים את זכותם עפ"י הסכם זה או חלק ממנ 

 בכל פעם שימצאו לנכון.

הפרתו של הסכם זה, נתונה בזה לבית המשפט או /ומו וסמכות השיפוט בכל עניין הקשור בפרשנותו, ייש

 בלבד. תל אביבהמוסמך בעיר 

זה יהיו בכתב. כל הודעה  הסכםכל ההודעות בקשר לכתובות הצדדים הנן כאמור במבוא להסכם זה.  

אשר תשלח לאחד הצדדים בדואר רשום עפ"י הכתובות הרשומות לעיל, תיחשב כאילו נמסרה לו 

הודעות שנמסרו ביד, יחשבו כהודעות שנתקבלו בתעודתן  רתה בבית הדואר.שעות לאחר מסי 72

 מיד עם מסירתן.

 

_____________________      __________________ 

 וחותמת האוניברסיטה חתימת      הספק וחותמת חתימת
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 

 אישור עו"ד

 

מעלה בשם אני הח"מ, ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת, כי החתומים 

"( חתמו על הסכם זה בפני, כי הם מוסמכים הספק)להלן: " ________________________________

להתקשר בהסכם זה בשם הסוכנות, וכי חתימותיהם על הסכם זה מחייבות ומזכות את הספק לכל דבר ועניין 

 בקשר להסכם זה.

 _______________   _______________________________ 

 עו"ד/רו"ח חתימה וחותמת      תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 נוסח ערבות ביצוע  -' ט נספח

 לכבוד
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 
 הנדון: ערבות ביצוע 

 
"(, הננו ערבים בזאת כלפיכם בערבות מלאה לסילוק המבקשעל פי בקשת __________________ )להלן: "
מכרז "(, בקשר להערבותסכום )להלן: " ₪ ___________ כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של 

 .למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל בשומרון – 8/20פומבי מס' 
ימים מעת קבלת דרישתכם  15אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הערבות כאמור לעיל, תוך 

נזק ו/או זכאות ו/או לתת נימוקים ומבלי  הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי שתדרשו להוכיח
 שפניתם לדרוש תחילה את סכום הערבות מהמבקש.

 
אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה שהיא ו/או להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל 

 סיבה שהיא, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין. 
 

יום ממועד תום תקופת ההתקשרות בהתאם למכרז(  60הערבות תהא בתוקף עד ליום _____________ )
וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה. לאחר מועד זה תהא הערבות בטלה ומבוטלת אלא אם כן 

 חודשים.  12תוארך בהתאם לבקשה מצדכם לתקופה נוספת של עד 
 

 המזמין לא יהיה רשאי להסב את הערבות לצד שלישי. 
 

 בכבוד רב,
 בנק ____________
 סניף ___________



למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל בשומרון – 8/20בי מס' מכרז פומ

56 
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 בנפרדיפורסם  – סעיפי ביטוח להסכם  -' י נספח
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 בנפרדפורסם י –אישור קיום ביטוחי הספק   -' יא נספח
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

 אבטחת מידע  -' יב נספח

 לכב' אוניברסיטת אריאל בשומרון 
 ) להלן ה"מזמין"(

 
 הנדון : נספח אבטחת מידע עבור ספק השומר מידע של אוניברסיטת אריאל בשומרון

 
 כללי .1

כחלק מפעילותה העסקית וכפועל יוצא מתהליכי עבודה, אוניברסיטת אריאל בשומרון )להלן:  .1.1

"האוניברסיטה"(,  אוספת, מנהלת, מחזיקה במידע ועשויה להעביר סוגי מידע שונים הנמצאים 

 ברשותה, לספקים חיצוניים )להלן: "הספק"( לצורך מתן שירות שוטפים.

מסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע כלליות עבור ספקי האוניברסיטה, לצורך התקשרות  .1.2

עימה. ייתכן וחלק מהדרישות אינן רלוונטיות לספק כזה או אחר בהתאם לאופן השימוש במידע 

 ומנגד ייתכנו הנחיות נוספות שיעברו לספק מעת לעת ובהתאם לצורך. 

סף להתקשרות עם הספק ויהיו חלק בלתי נפרד מהסכם עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי  .1.3

ההתקשרות עימו. על הספק לעמוד בדרישות אבטחת מידע אלו כחלק ממתן שירותיו לאוניברסיטה, 

 כפי שיעודכנו מעת לעת.

האחריות ליישום הנחיות אבטחת המידע הינה על הספק. הוראות אבטחת המידע החלות על הספק  .1.4

 דדים שלישיים עמם הספק חולק את המידע המועבר אליו.יחולו גם על ספקי משנה וצ

 הצהרת שימוש במידע .2

הספק מתחייב כי יעשה שימוש במידע המועבר אליו מהאוניברסיטה אך ורק למטרות לשמם הוא  .2.1

 מועבר, בהתאם למפורט בהסכם עם החברה ובכפוף להצהרת הסודיות עימה הוא חתום.

ורך מתן השירותים לאוניברסיטה ובכפוף הספק מתחייב שלא לגלות את המידע אלא לצ .2.2

 להנחיותיה.

 הספק מתחייב לעדכן את האוניברסיטה בכל אחד מהמקרים הבאים: .2.3

 שינוי בפרטי הספק. .2.3.1

בכל בקשה ו/או פנייה, שהתקבלה אצל הספק מנשוא המידע ו/או מצד שלישי כלשהו, בנוגע  .2.3.2

 למידע, לרבות בקשה לעיון ו/או תיקון המידע.

 המידע מרשות מוסמכת כלשהי או על פי צו בית משפט. בכל בקשה לגילוי .2.3.3

 מינוי נאמן אבטחת מידע וסייבר  .3

במסגרת הסכם ההתקשרות של הספק עם האוניברסיטה, יידרש הספק למנות נאמן אבטחת מידע  .3.1

מקרב עובדיו ו/או גורם אחר מטעמו, ויגדיר את סמכויותיו ותפקידו אשר יכללו, בין היתר, עמידה 

 זה. בדרישות נספח

נאמן אבטחת המידע יהיה גורם אמון על כל מערך אבטחת המידע של הספק לרבות יישום דרישות  .3.2

 אבטחת מידע אלו.

 72חובתו של נאמן אבטחת המידע לדווח על אירועי אבטחת מידע הרלוונטיים לאוניברסיטה, תוך  .3.3

בדיווחים יועברו  שעות מתחילת האירועים, לרבות אירועים של אובדן, גניבה או דליפה של מידע.

פרטים אודות הפעולות שננקטו בעקבות גילוי האירועים וכל מידע שעלול להשפיע על האוניברסיטה 

 ו/או עלול להסב לה נזק.

 ממערכות הספק לצורך בדיקה ותחקור. LOG-האוניברסיטה רשאית לדרוש את העברת קבצי ה .3.4



למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל בשומרון – 8/20בי מס' מכרז פומ

59 
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________
 

מועבר אליהם מידע ותומכים  הספק נדרש לדווח לאוניברסיטה ולנהל רשימת ספקי משנה אשר .3.5

 בשירותים הניתנים לה.

 ביקורות אבטחת מידע .4

הספק מתחייב לאשר לאוניברסיטה או למי מטעמה לבקר באתר הספק או בכל אתר אחר בו נשמר  .4.1

 יום לפחות.  14המידע וזאת בכפוף להודעה מראש, של 

ת על תהליכים ארגוניים הביקורות יכללו בקרות טכנולוגיות בתחום התשתיות והאפליקציה, בקרו .4.2

וקיום נהלי עבודה, בקרות אבטחה פיזית, מבדקי חדירה וכל מבדק אחר שהאוניברסיטה תימצא 

 לנכון. 

 דוח הליקויים יועבר על ידי האוניברסיטה לספק לצורך מתן התייחסות לליקויים ולטיפול בהם. .4.3

 האוניברסיטה.הספק יחויב לתקן את הליקויים בפרק הזמן אשר יוגדר בשיתוף עם  .4.4

 לאחר סיום תיקון הליקויים, יודיע הספק לאוניברסיטה כי הליקויים תוקנו. .4.5

 ניהול רשת  .5

גורמי אבטחת המידע של האוניברסיטה רשאים לדרוש מהספק פירוט מלא של מערכות המחשוב  .5.1

 שברשותו והמשמשות לביצוע עבודתו עבור האוניברסיטה.

ניברסיטה ימסרו לספק מפרטי הקשחה מעודכנים, במידת הצורך, גורמי אבטחת המידע של האו .5.2

אשר יחייבו את הספק לפעול על פיהם ולהודיע בכתב לאוניברסיטה על סיום פעולת ההקשחה 

 במערכות המחשוב.

 רשתות אלחוטיות  .6

הספק יקיים הפרדה לוגית של הרשת הארגונית מרשת האינטרנט ומרשתות ציבוריות אחרות,  .6.1

 .FWת באמצעות רכיב אבטחתי, דוגמ

במידה וקיימת רשת אלחוטית, הרשת תאובטח על ידי תקני אבטחת מידע מקובלים ותכלול לכל  .6.2

הפחות סיסמת גישה לרשת. הרשת האלחוטית לא תאפשר גישה למידע של האוניברסיטה ו/או 

 למערכות מידע אשר מאחסנות מידע של האוניברסיטה. 

 הפרדת סביבות .7

שונות בהן מאוחסן המידע של האוניברסיטה, כדוגמת:  הספק יקיים הפרדה בין סביבות עבודה .7.1

 סביבות פיתוח, בדיקות, ייצור וכדומה.

הספק יקפיד כי לא יאוחסן מידע של האוניברסיטה בסביבות הנמוכות. ככל שנשמר מידע של  .7.2

 האוניברסיטה בסביבות אלו, יש להטמיע אמצעי הגנה וביצוע ניהול הרשאות זהים לסביבת הייצור.

 חנות קצה ושרתיםאבטחת ת .8

מערכות ההפעלה המותקנות על גבי תחנות הקצה והשרתים של הספק יהיו עדכניות ונתמכות על  .8.1

 ידי היצרן. הספק יבצע עדכוני מערכת הפעלה באופן תדיר.

על גבי תחנות הקצה והשרתים יותקנו אמצעי אבטחה מקובלים, אשר יכללו לכל הפחות, תוכנת  .8.2

 מות עדכניות.אנטי וירוס עדכנית בעלת חתי

על גבי תחנות הקצה והשרתים תוגדר נעילת מסך עם סיסמה לאחר אי פעילות, ולכל היותר לאחר  .8.3

 דקות של אי פעילות. 15פרק זמן של 

ככל הניתן, הספק יטמיע מערכת לבקרת התקנים על מנת למנוע התפרצות של וירוסים ו/או נוזקות  .8.4

הדבר, יגדיר הספק, לכל הפחות, סריקה של בתחנות הקצה או בשרתים. במידה ולא מתאפשר 

 ההתקנים בעת חיבור לתחנות הקצה.

 רכיבים ניידים לרבות מחשבים ניידים .9
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מחשבים ניידים יכילו את כלל אמצעי ההגנה והאבטחה אשר מיושמים על תחנות הקצה של הספק,  .9.1

 לפי ההנחיות בסעיף לעיל.

נו על מנת למנוע גישה למידע בעת גניבה מחשבים ניידים המאחסנים מידע של האוניברסיטה יוצפ .9.2

 ו/או אובדן של המחשב הנייד.

הספק יגדיר נהלי שימוש ברכיבים ניידים )מדיה מגנטית, מדיה נתיקה, מחשבים ניידים, טלפונים  .9.3

 ניידים וכדומה( שיכללו התייחסות להגנה פיזית והגנה לוגית של הרכיבים.

 מדיה מגנטית / נתיקה .9.4

תיקה המאחסנת מידע של האוניברסיטה תישמר באופן מאובטח ותסומן מדיה מגנטית ומדיה נ .9.5

 כמכילה מידע רגיש. כאשר לא מבוצע בה שימוש, המדיה תישמר במגירה ו/או ארון נעול.

בתום השימוש במדיה המגנטית או במידה הנתיקה, הספק יימחק לחלוטין את המידע השמור על  .9.6

 גבי המדיה באופן שלא יהיה ניתן לשחזרו.

 רת גישהבק .10

 ניהול משתמשים .10.1

 הגישה לאמצעי המחשוב של הספק יתבססו, לכל הפחות, על שם משתמש וסיסמה. .10.1.1

 לכל משתמש יוקצו אמצעי זיהוי אישיים וחד ערכיים אשר יזוהו עם העובד. .10.1.2

לא יאופשר שימוש במשתמשים גנריים, למעט שימוש במשתמשים לצורך הפעלת תהליך ממוכן  .10.1.3

 )משתמשים אפליקטיביים(.

 ניהול הרשאות .10.2

 לכל משתמש יוענקו הרשאות בהתאם לעיקרון הצורך לדעת ולבצע. .10.2.1

הספק יישם רמות הרשאות המפרידות והמגבילות את המשתמשים בביצוע פעולות בתחנות הקצה  .10.2.2

 )כגון: ניתוק תוכנת האנטי וירוס( וזאת בהתאם לחלוקת תפקידים וסמכויות.

 גישה מרחוק .10.3

 ם בכל הקשור להתחברות מרחוק אל הרשת הארגונית שלו. הספק ינקוט באמצעי אבטחה נאותי .10.3.1

 מדיניות סיסמאות .10.4

הספק יגדיר מדינות סיסמאות אשר עומדת בתקני אבטחת המידע המקובלים. מדיניות זו תיושם  .10.4.1

 ברשת הארגונית ובמערכות המידע של הספק המכילות מידע של האוניברסיטה.

 מדיניות הסיסמאות תכיל את הפרמטרים הבאים: .10.4.2

 תווים, לכל הפחות. 8רך סיסמה בעלת או .10.4.2.1

 יישום של מורכבות סיסמה אשר תכלול מספרים, אותיות ותווים מיוחדים. .10.4.2.2

 יום. 90-החלפת סיסמה אחת ל .10.4.2.3

 דורות אחרונות. 10שמירת היסטוריית סיסמאות עד  .10.4.2.4

 ניסיונות גישה כושלים. 5נעילת משתמש לאחר  .10.4.2.5

 משאבי אנוש ומודעות עובדים .11

נאותות אשר מקובלות בתהליך מיון וגיוס עובדים וזאת בהתאם לרגישות הספק יבצע בדיקות  .11.1

 המשרה ולמידע אליו נחשף במסגרת תפקידו.

מובהר בזאת כי האוניברסיטה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מעובדי הספק לבצע  .11.2

עות רצונה של מבדקי מהימנות במידת הצורך. בכל מקרה שתוצאות הבדיקה כאמור לא תהינה לשבי

האוניברסיטה, תהיה רשאית האוניברסיטה לדרוש מהספק למנוע מאותו עובד גישה למידע וכן 

 להחליפו בגורם ו/או אדם אחר.
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הספק יבצע הדרכות לעובדיו אודות נהלי אבטחת המידע ויחתים אותם על הצהרה לשמירת סודיות  .11.3

 ה בהתאם להנחיות נספח זה.ושמירת על כללים נאותים בעת שימוש במידע של האוניברסיט

בעת סיום העסקה של עובד, הספק יוודא כי כלל הרשאות הגישה שלו בוטלו, בפרט הרשאות למידע  .11.4

 של האוניברסיטה.

 אבטחה פיזית .12

 כללי .12.1

הספק יישם אמצעי הגנה פיזיים נאותים במתחם המשרדים לרבות מנגנון בקרת כניסה  .12.1.1

 ה.למתחם, כגון: מערכת בקרת כניסה, קודן וכדומ

 אמצעי ההגנה הפיזיים יכללו מערכת אזעקה, מערכת מצלמות וכדומה. .12.1.2

הספק יגדיר נהלי אבטחה פיזית, על מנת לצמצם גישה של גורמים בלתי מורשים למתחם  .12.1.3

 המשרדים, לרבות נהלי ליווי אורחים וגורמים זרים.

נקי"( הספק יישם מדיניות לשמירה על מסמכים המכילים מידע של האוניברסיטה )"שולחן  .12.1.4

 במתחם המשרדים.

ציוד פיזי המכיל מידע )שרתים, כוננים וכדומה( וארונות תקשורת ימוגנו במעגל אבטחה  .12.1.5

 נוסף, כדוגמת: דלת תקינה עם נעילה, קודן, מערכת בקרת כניסה וכדומה.

ככל שהשירות אותו נותן הספק נדרש להיות זמין ומגובה באתר שלו, ייודא הספק כי יש  .12.1.6

(, גלאי UPSבטיחות ומניעת כשל תפעולי כדוגמת חיבור מערכת אל פסק )ברשותו מערכות 

נפח, מערכות גילוי, התראה וכיבוי בעת שריפה )גלאי עשן, מתזי מים, רכזת התראה ואמצעים 

 נוספים(, רצפה צפה, גלאי הצפה וכדומה.

 מסמכים וציוד .12.2

לים ו/או במגירות מסמכים או ציוד המכילים מידע של האוניברסיטה יישמרו בארונות נעו .12.2.1

 נעולות בשעה שלא מבוצע בהם שימוש.

 מסמכים או ציוד המכילים מידע של האוניברסיטה ייגרסו או ייגרטו במידה ואין בהם צורך. .12.2.2

 סיום התקשרות עם הספק וביקורות מסכמות .13

עם סיום ההתקשרות של האוניברסיטה עם ספק ו/או סיום התקשרות של ספק עם ספקי  .13.1.1

 לישי , יבוצעו הפעולות הבאות:משנה וקבלני צד ש

מחיקת כלל המידע הלוגי השמור במערכות המחשוב של הספק ובמצעים  .13.1.1.1

 דיגיטליים, בהתאם להוראות הדין ובהתאם לדרישות האוניברסיטה.

השמדת כלל המידע הפיזי השמור באתר הספק, הן גריסה והן גריטה של מצעים  .13.1.1.2

 פיזיים.

יגיטאליים אשר לא ניתן לבצע בהם באחריות הספק להשמיד את כל המצעים הד .13.1.1.3

 על או להעבירם לידי מחלקת אבטחת המידע של האוניברסיטה לצורך השמדתם.-כתיבת

הספק יוודא כי לא יישארו אצלו עותק/ים של הנתונים והמידע אשר היה בשימוש  .13.1.1.4

 השייך לאוניברסיטה.

הספק,  האוניברסיטה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לבצע ביקורת מסכמת בכל אתרי .13.1.2

 במטרה לוודא כי הפעולות המוזכרים לעיל בוצעו כנדרש ועל פי שביעות רצונה.
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 ולראייה באנו על החתום:
 
 
 
  ____________________________     ____________________________ 

חתימה וחותמת               שם       
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 התחייבות לשמירת סודיות  -' יג נספח

 לכב' אוניברסיטת אריאל בשומרון 
 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
לבין  הספק"(ולצורך התקשרות עסקית קיימת ו/או אפשרית בין __________ בע"מ )להלן: " הואיל:

"(,כהגדרתה להלן, האוניברסיטה" ו/או אוניברסיטת אריאלאוניברסיטת אריאל )ע"ר(  להלן: "
" או מתן השירותיםלצורך קבלת שירותים בתחום ה _____________ )להלן בהתאמה: "

 "(;הפרויקט"
 

ובמסגרת ו/או לצורך מתן השירותים, אוניברסיטת אריאל חשפה ו/או תחשוף בפני הספק ו/או  והואיל:
"(, בין במישרין ובין בעקיפין, מידע סודי )כהגדרתו מקבל המידעבפני עובדים מטעמו )להלן: "

 להלן(, או שיתגלה למקבל המידע באופן אחר;
 

וניברסיטת אריאל בפני מקבל המידע, או המידע והמידע הסודי אותו חשפה ו/או עומדת לחשוף א והואיל:
הסודי לו עשוי מקבל המידע להיחשף, יכול ויהווה גם מידע פרטי ורגיש, כהגדרתו בחוק הגנת 

 .1981-הפרטיות, התשמ"א
 

כתב התחייבות והחתימה על התחייבות לשמירת סודיות כמפורט בכתב התחייבות זה )להלן: " והואיל:
רת מסמכים ו/או להתקשרות העסקית בין אוניברסיטת אריאל לבין "(, מהווה תנאי להעבזה

 הספק ו/או לקבלת מידע )כהגדרתו להלן( על ידי הספק.
 

 לפיכך, הספק מצהיר ומתחייב כאמור בכתב התחייבות זה כדלקמן:
 
 מבוא ופרשנות .1

 המבוא לכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

זה, נעשה לצורכי נוחות בלבד ואין בכך כדי להשפיע על פרשנות השימוש בכותרות בכתב התחייבות  .1.2

 ההוראות הכלולות בו.

 בכתב התחייבות זה, תהא לביטויים הבאים המשמעות שלצדם: .2

אוניברסיטת אריאל בשומרון )ע"ר( לרבות חברה מאוחדת וחברה כלולה  –" אוניברסיטת אריאל" .2.1

 בבעלות האוניברסיטה.

ום או העתק של רישום בין שנרשם או הועתק בכתב יד או מכונת לרבות כל ריש  -"  מסמכים" .2.2

כתיבה ובין שנרשם או הועתק בדרך של הדפס, שכפול, צילום )לרבות מיקרופילם( או באמצעות כל 

מכשיר מכני, אופטי, חשמלי או אלקטרוני או באמצעי רישום או הצגת מילים או ספרות או אותיות 

 ו/או הנהוגים בענפים בהם פועלת האוניברסיטה. או סימנים אחרים כלשהם הקיימים

לרבות גילויו, העברתו ומסירתו וכל שימוש אחר שנעשה בו לרבות לצורך אפיון  -" שימוש במידע" .2.3

 ו/או פיתוח ו/או הקמה של מערכות ו/או תכנות עבור גורמים כלשהם שאינם מהאוניברסיטה.

במישרין, ובין בעקיפין בכל צורה שהיא, בין ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, בין אם -" מידע" .2.4

 במסמך, בכתב, בעל פה, במחשב או במדיה מגנטית.

מוחשי או לא מוחשי, בין שהוא מוגן על פי  -כל מידע שהוא אודות האוניברסיטה  -"  מידע סודי" .2.5

חוק ובין שאינו מוגן, אשר הועבר למקבל המידע. בין אם הועבר באופן ישיר על ידי האוניברסיטה 

 -אך לא רק  -ובין אם נלמד על ידי מקבל המידע, אשר קשור לפעילותה של האוניברסיטה, לרבות 

טודנטים, ידע ו/או מידע, הנוגעים או קשורים במישרין או בעקיפין לאוניברסיטה, שמות הס

לפעילותיה, דרכי פעילותה, תכנית שיווק, אסטרטגיות, תחזיות, תהליכים, רכושה, עסקיה וענייניה, 

ספקיה,  עובדיה, האנשים או הגופים שבאו או באים עמה במגע, שיטות, תהליכים, מחירים, 
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ם, דו"חות, ניתוחים, סיכומים, רשימות, טפסים, הקלטות, קבצים אלקטרוניים, תחשיבים, נהלי

פטנטים, סמלים, דגמים, תכנות, כל חומר כתוב, הצעות, תזכירים, תנאי הסכמים שהאוניברסיטה 

קשורה בהם ו/או מנהלת מו"מ להתקשרות ומסמכים של האוניברסיטה, מידע על התפתחותה ו/או 

 ה האקדמית.על שינוי צפוי בפעילות

מובהר, כי למרות האמור לעיל, מידע כמפורט להלן לא יחשב "מידע סודי" לעניין הוראות כתב  .2.6

סודיות זה: )א( מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו למקבל המידע, או נעשה חלק מנחלת 

אשר  הכלל לאחר גילויו למקבל המידע ללא הפרה של חובת סודיות כלפי האוניברסיטה; )ב( מידע

הוכח על ידי מקבל המידע, כי הוא פותח באופן עצמאי על ידו מבלי לפגוע או להשתמש במידע 

הסודי; )ג( מידע אשר הובא לידי מקבל המידע, מידי צד שלישי ללא התחייבות לשמירת סודיות, 

ללא הפרת הסכם זה על ידו; )ד( מידע אשר נדרש על פי הוראות כל דין ו/או על פי צו של רשות 

מוסמכת ו/או ערכאה שיפוטית או מנהלית מוסמכת, ובלבד שתינתן על כך הודעה בכתב 

לאוניברסיטה מיד עם היוודע על כך ותינתן לה הזדמנות נאותה )ככל שהדין מתיר זאת(, למנוע את 

 הגילוי כאמור.

 הצהרות והתחייבויות הספק .3

ע אשר אליו מקבל המידע אנו מצהירים ומאשרים כי נאמר לנו על ידי האוניברסיטה, שהמיד .3.1

מטעמנו נחשף ו/או ייחשף, הינו סודי וכי בין היתר מהווה מידע השייך לאוניברסיטת אריאל ו/או 

אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של אוניברסיטת אריאל כלפי לקוחותיה לשמור 

 עליו בסודיות. 

לצורך ביצוע הפרויקט, עשוי לגרום כן נאמר לנו, כי גילויו לאחרים ו/או שימוש בו, זולת  .3.2

אוניברסיטת אריאל לנזקים ולהפסדים ו/או להפרת התחייבויות שקיבלה לשמירת המידע האמור 

 בסודיות.

הספק מתחייב לשמור בסודיות את כל המידע הסודי שיימסר למקבל המידע מטעמנו על ידי  .3.3

צורה שהיא, תוך כדי ו/או עקב  אוניברסיטת אריאל ו/או על ידי מי מטעמה, או שיגיע לידיו בכל

ביצוע הפרויקט. כן אנו מתחייבים, שלא לגלות, להראות ו/או להעביר את המידע הסודי, בחלקו או 

 במלואו, לאחרים, בין בעל פה, בכתב או בכל דרך שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור.

ירות, לשם שמירה על הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים, על פי אמות מידה מחמ .3.4

 המידע ומניעת גישה למידע על ידי מי שאינו מורשה לכך. 

( Hard Copyהספק מתחייב לא להוציא מסמכים ו/או תיקים ו/או כל חומר, בין אם בעותק קשיח ) .3.5

ובין אם מידע השמור על התקן מדיה אלקטרונית ו/או בכל דרך אחרת, מחוץ לכותלי האוניברסיטה, 

 של מנהל אבטחת המידע מטעמה . ללא אישור בכתב 

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש במידע הסודי, בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, זולת  .3.6

 לצורך ביצוע הפרויקט.

הספק מתחייב לנקוט בכל הצעדים הסבירים על מנת לשמור ולהבטיח את המידע הסודי, מפני גילויו  .3.7

אל, ובכלל זה, למלא אחר הוראות כל דין בכלל, למי שלא הורשה לכך על ידי אוניברסיטת ארי

בפרט, ו/או כל חוק אחר הדומה לו ו/או שיבוא  1981 –והוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

 במקומו ואשר ענינו הגנת הפרטיות ואבטחת מאגרי מידע והמטיל עלינו חובות כלשהן, אם בכלל.

מעובדי הספק אשר יעסקו במתן הספק מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה  .3.8

השירותים האמורים עבור האוניברסיטה, ובאותה מידה, שחשיפתם למידע הסודי חיונית לצורך 

 ביצוע הפרויקט. 



למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל בשומרון – 8/20מכרז פומבי מס' 

65 
 

 וחותמת: ____________ חתימה  תאריך: __________
 

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש במערכות המידע של האוניברסיטה בניגוד לנהלי האוניברסיטה,  .3.9

שיות שנתנו למחשבי האוניברסיטה, ולא ובכלל זה לא למסור כל מידע אודות סיסמאות הגישה האי

 להשתמש בחשבונות של אחרים גם אם נתנו את הסכמתם.

בעת התקשרות של הספק עם קבלן משנה ו/או צד שלישי  לטובת תמיכה או תחזוקה במידע  .3.10

או במערכות מידע המשמשים את הספק בעבודתו עבור האוניברסיטה, לפני תחילת מתן השרות, 

פרטני בכתב להעסקת ספק המשנה ו/או צד שלישי מהגורם העסקי יידרש הספק  אישור 

 באוניברסיטת אריאל וממחלקת מערכות מידע.

הספק מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש במידע פנים, כאמור בכתב  .3.11

התחייבות זה, על כל עובד מועסק ו/או קבלן משנה של הספק, אשר מידע סודי כאמור יגיע לידיעתו 

כן להחתים את הנ"ל על כתב התחייבות לשמירת סודיות. למען הסר ספק, מודגש ומובהר בזאת ו

כי אין באמור בסעיף זה כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו וחובותיו על פי כתב בהתחייבות זה. 

 הספק יחויב בכל התחייבויותיו ביחד ולחוד עם העובד מטעמו ו/או שלוחו.

ידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר כשהוא, לרבות רעיונות ומידע לא ידוע לספק כי כל ידע, מ .3.12

כתוב על הנעשה באוניברסיטה ו/או הקשור בעסקיה ו/ואו תכניותיה ו/או פעולותיה ו/או הגורמים 

עימם התקשרה ו/או תהליכי התמחור ו/או הצעות מחיר /או הצעות למכרזים ו/או שיטות גביה 

מסחרי ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיע לידיעת הספק, נמסרו  מלקוחות או סטודנטים ו/או מידע

לספק בהסתמך על התחייבותי זו, וכן ידוע לי שנזק רק עלול להיגרם לאוניברסיטה באם נפר הוראה 

 מהוראות הסכם זה.

ידוע לספק במקרה ונפר את התחייבותנו דלעיל או כל חלק מהסכם זה, נהיה חייבם לפצות  .3.13

ין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה ו/או למי מטעמה, בין במישרין ובין את האוניברסיטה בג

בעקיפין, כתוצאה מהפרת התחייבותנו דלעיל, וזאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת של 

 האוניברסיטה ע"פ כל דין.

הספק מתחייב כי לאחר תקופת ההתקשרות ומתן השירותים ישמור בסודיות את כל המידע  .3.14

יחשף באופן ישיר או עקיף במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים, לא יגלה או יעביר או יאפשר אליו י

את גילויו או את העברתו של המידע, בחלקו או במלואו, לאחר, בין בעל פה, בכתב או בכל דרך 

שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים, לשם 

 סודיות המידע ומניעת גילויו למי שאינו מורשה לכך. שמירה על 

 אחזקת המידע .4

הספק מתחייב שלא לעשות תעתיק ו/או שכפול ו/או שעתוק ו/או שחזור בכל דרך שהיא, של כל חלק  .4.1

 מהמידע הסודי, מבלי לקבל על כך אישור, מראש ובכתב, מידי אוניברסיטת אריאל.

מלא בנאמנות, את התפקידים הנדרשים לצורך מתן הספק, עובדיו ו/או מי מטעמו, מתחייבים ל .4.2

השירותים, תוך הקפדה יתרה על נהליה וכלליה של אוניברסיטת אריאל  הקיימים ו/או כפי שיהיו 

קיימים מעת לעת )לרבות בתחום אבטחת המידע(, וכן להישמע להוראות הממונים מטעם 

 האוניברסיטה.

לרשותו ו/או לידיעתו מידי אוניברסיטת אריאל, הספק מצהיר ומאשר כי כל המידע הסודי שיגיע  .4.3

או בכל דרך שהיא, במהלך ביצוע ההסכם או כתוצאה ממנו, לרבות שרטוטים, טבלאות, דוגמאות, 

תכניות וכיו"ב וכן כל תוצרי ההתקשרות ו/או מידע אשר נוצר על ידי הספק ו/או נצבר אצלו בקשר 

סיטת אריאל אשר יוחזק עבורה בנאמנות על עם מתן ההתקשרות, הנם רכושה הבלעדי של אוניבר

ידי הספק, עד אשר יועבר לידי אוניברסיטת אריאל בעת סיום מתן השירותים או בכל עת לפני כן 



למועדון הטבות לארגון הבוגרים, הסטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל בשומרון – 8/20מכרז פומבי מס' 

66 
 

 וחותמת: ____________ חתימה  תאריך: __________
 

על פי דרישת האוניברסיטה מבלי שיישמרו באחזקת הספק עותקים כלשהם של הנ"ל, ככל שלא 

בהם, והכל בכפוף לתנאי  קיימת חובה רגולטורית לשמרם, ומבלי שתהא לספק זכות עכבון

 ההתקשרות. 

הספק מתחייב להתייחס למידע בהתאם לרמת הסיווג של שנקבעו על ידי אוניברסיטת אריאל, על  .4.4

מנת לוודא כי המידע של האוניברסיטה מוגן בפני חשיפה, שימוש, שינוי או מחיקה בלתי מורשה. 

שלא למטרות ביצועה של העבודה  כמו כן, מתחייב הספק לא לעשות שום שימוש במידע כאמור לעיל

ובכלל זה לא לבצע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות העבודה, וידוע לנו כי המידע מוגן מתוקף 

 .1981חוק הגנת הפרטיות ה'תשמ"א 

היה ואוניברסיטת אריאל, תודיע לספק, מראש ובכתב, כי אינה חפצה במידע ו/או בחלק ממנו  .4.5

מתחייב להשמיד את המידע המיותר עם קבלת ההודעה כאמור  "(, הספקהמידע המיותר)להלן: "

מבלי להשאיר בידיו כל עותק ו/או העתק, הכוללים, בין היתר: רישומים, דו"חות, קבצים,  –

מסמים, נתוני ביניים ו/או נתונים סופיים, טיוטות וכיו"ב, הכול בין שהודפסו על גבי נייר ובין שהיו 

או על גבי כל אמצעי אחר, בין בשפת מקור ובין בשפת מכונה ובין על אמצעי מגנטי ו/או אופטי ו/

 בכל צורה אחרת שתתקבל מידי אוניברסיטת אריאל במהלך ההתקשרות.

למען הסר ספק, מובהר כי העברת המידע לידי אוניברסיטת אריאל או השמדת המידע המיותר  .4.6

 ידי אוניברסיטת אריאל.כאמור, תתבצע תוך נקיטת אמצעי זהירות מתאימים, כפי שיידרש על 

 אבטחת המידע .5

ידוע לספק כי האוניברסיטה מתעדת ומנטרת את מערכות המידע שלה ואת השימוש בהן, על פי  .5.1

שיקול דעתה, על מנת לבקר את קיומם של נהלי והנחיות האוניברסיטה, ועל מנת למנוע דלף מידע 

 המידע של האוניברסיטה.באופן לא מבוקר, פגיעה באמינות הנתונים ובזמינות מערכות 

עם חתימת כתב התחייבות זה, הספק מתחייב להעביר, לידי אוניברסיטת אריאל, רשימה של  .5.2

העובדים מטעמו אשר ייטלו חלק בביצוע ההתקשרות. הרשימה כאמור תכיל, בין היתר, שם מלא, 

ריאל באופן מס' תעודת זהות, מען ומספר טלפון. כמו כן, מתחייב הספק לעדכן את אוניברסיטת א

 מיידי, בכל מקרה של שינוי בתוכן רשימה זו.

הספק ו/או מי מטעמו, מתחייב לשמור על סיסמא ו/או קוד ו/או מספר מנוי ו/או מפתחות פרטיים  .5.3

ו/או ציבוריים ו/או כל אמצעי גישה ו/או אבטחה אחרים הקשורים לגישה למידע ו/או בקשר עם 

לעמוד בכל הנחיות אבטחת המידע מטעם אוניברסיטת  ההתקשרות, לפי אמות מידה מחמירות, וכן

 אריאל.

לעיל, מובהר כי ככל שלא יהיה בידי הספק, מכל סיבה  5.3למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בסעיף  .5.4

שהיא, לעמוד ולקיים את ההנחיות לעניין אבטחת המידע, הספק מתחייב להודיע על כך 

היוודע הדבר. הספק ידווח למנהל אבטחת לאוניברסיטת אריאל, בהזדמנות הראשונה, מיד עם 

המידע על כל הפרה של כללי אבטחת המידע לרבות אבדן, גניבה או דליפה של מידע, ועל הפעולות 

 שננקטו בעקבותיו.

במקרה של חשש לאירוע שעשוי להוות אירוע של אבטחת מידע הפוגע במערכות המידע של  .5.5

של האוניברסיטה ופגיעתה לרבות: חדירה  האוניברסיטה או שיש לו חשד להשפעה על פעילותה

לרשת, נעילת קבצים, השחתת אתר, דלף מידע דואר אלקטרוני, חשיפת סיסמאות גישה, גישת 

 גורמים לא מורשים ועוד, הספק ידווח באופן מידי לאבטחת המידע של האוניברסיטה.
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עים סבירים הספק לא יעסיק עובדים במשרות המחייבות גישה למידע אלא לאחר נקיטת אמצ .5.6

לבירור הרקע וההתאמה שלהם לתפקיד לרבות עריכת מבחני מהימנות, מתחייב הספק להמציא 

 לחברה, ככל שיידרש, אישור מתועד אודות מבחני המהימנות שנערכו.

הספק יערוך לעובדיו המורשים לגשת למידע הדרכות ועדכונים תקופתיים בנושאי פרטיות ,הגנת  .5.7

 וניברסיטה על פי ראות דעתה.מידע ובנושאי אשר תקבע הא

הגורם אוניברסיטת אריאל תהא רשאית לערוך לספק ו/או למי מטעמו ו/או למי מעובדיו )להלן: " .5.8

 "(, בדיקות מהימנות על פי שיקול דעתה הבלעדי של אוניברסיטת אריאל.הנבדק

תהא בכל מקרה שתוצאות הבדיקות כאמור לא תהינה לשביעות רצונה של אוניברסיטת אריאל,  .5.9

האחרונה רשאית לדרוש מהספק למנוע מאותו גורם נבדק גישה למידע וכן להחליפו בגורם ו/או 

באדם אחר לצורך ביצוע ההתקשרות. מובהר כי בדיקת המהימנות כאמור תיערך בתיאום עם הספק 

 ובכפוף למגבלות כל דין.

יאום הספק נותן את הסכמתו לכך שאוניברסיטת אריאל תהא רשאית מפעם לפעם )בת .5.10

"( למשרדי הספק, לשם מעקב אחר עמידת הספק המבקרמראש(, לשלוח אדם מטעמה )להלן: "

בהתחייבויותיו על פי כתב התחייבות זה. כן מתחייב הספק, לשתף עם המבקר פעולה ככל שיידרש, 

 והכל מבלי לגרוע מאחריות הספק לעמוד בכל התחייבויותיו הנזכרות בכתב התחייבות זה. 

אי מקדמי להתחייבויות הספק על פי סעיף זה הינו שהמבקר מטעם מובהר כי תנ .5.11

 אוניברסיטה אריאל יחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות, בנוסח שיהיה מוסכם על הספק.

מובהר כי כל התחברות )קישור(, למערכות המחשוב של אוניברסיטת אריאל ו/או מי  .5.12

טעם אוניברסיטת אריאל, אשר יינתן בכתב מטעמה באמצעות תקשורת מחשבים, יותנה באישור מ

ומראש בלבד, וכי הספק מתחייב לעשות שימוש בקישור כאמור אך ורק לצרכי הפרויקט ובכפוף 

 לתנאים שקבעה אוניברסיטת אריאל ובהסכמתה, ככל שתינתן.

בכל מקרה בו אוניברסיטת אריאל תאשר לספק לבצע את ההתקשרות )כולה או חלקה(  .5.13

הספק מתחייב לכך שהמידע והמערכות הקשורות לו, ובכלל זה תקשורת במשרדי האחרון, 

המחשבים בין המוזכרות ו/או מי מטעמן, יהיו מפורדים מכל סביבה אחרת )לרבות רשת המחשבים 

של הספק, רשת האינטרנט ו/או כל רשת אחרת(, ומוגנים בשיטות ובכלי אבטחת מידע הולמים, וכן 

 נד )מחשב נייד(, יהיה שמור בכספת מאובטחת.  כי כל מידע אגור או שמור בחפץ

הספק מצהיר כי במשרדו מותקנת מערכת אבטחה פיזית )מיגון( מספקת ותקינה הפועלת  .5.14

 כנגד פריצה, בהתאם לסטנדרטים ותקני איכות מקובלים.

 רישיון והסכמים עתידיים .6

אוניברסיטת אריאל, הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שמסירת המידע הסודי לידיו, על ידי  .6.1

אינה מהווה הענקת רישיון או כל זכות אחרת בקשר למידע הסודי, וכן מתחייב לא לנהוג במידע 

 הסודי מנהג בעלים.

למען הסר ספק, מודגש כי אין בהוראות כתב התחייבות זה כדי לחייב את הספק ואוניברסיטת  .6.2

 אריאל להתקשר בכל הסכם שהוא בעתיד.

 בויות הספקפיצוי בגין הפרת התחיי .7

מבלי לגרוע או לפגוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לשפות ולפצות את אוניברסיטת אריאל בגין כל  .7.1

נזק, הוצאה, אובדן או הפסד שיגרמו לה, אם יגרמו עקב הפרת התחייבויות הספק נשוא כתב 

 התחייבות זה והכל, מיד עם קבלת דרישתכם.  

 ויתור .8
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ל לא תיחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב שום התנהגות מצד אוניברסיטת אריא .8.1
 התחייבות זה, או על פי כל דין, או כוויתור, או הסכמה מצידה להפרה, או לאי קיום של התחייבויות

 הספק על פי כתב התחייבות זה, או לשינוי תנאי מתנאי כתב התחייבות זה.

 כללי .9

התחייבויות הספק על פי כתב התחייבות זה, אינן מוגבלות בזמן והן יחולו על הספק ויחייבו את  .9.1

הספק הכול ממועד חתימת ההסכם בין הצדדים ו/או תחילת ההתקשרות בין אוניברסיטת אריאל 

לבין הספק )לפי המוקדם( ואף לאחר סיום ההתקשרות, עד שהמידע יחדל להיות מידע סודי 

 לעיל. 2.5ף כהגדרתו בסעי

מעביד ו/או  –מובהר ומוסכם בזאת כי אין בחתימה על כתב התחייבות זה כדי ליצור יחסי עובד  .9.2

 יחסי שליחות בין הספק ו/או מי מטעמו לבין אוניברסיטת אריאל ו/או מי מטעמה.

כתב התחייבות זה אינו ניתן להסבה או להמחאה ללא הסכמה בכתב ומראש של אוניברסיטת  .9.3

 מי מטעמה.אריאל ו/או 

מובהר כי עמידת הספק בכל ההתחייבויות הנזכרות בכתב התחייבות זה מהווה תנאי יסוד לביצוע  .9.4

 מתן השירותים וההתקשרות העסקית.

 סיום התקשרות ומחיקת המידע .10

הספק מתחייב להעביר לאוניברסיטה בתם תקופת ההתקשרות או בכל עת מוקדמת, על פי  .10.1

בקשר עם מתן השירותים שסיפק, לרבות כל מסמך, תיעוד, דרישת האוניברסיטה, את כל המידע 

או מידע אחר מבלי שיישארו בידיו עותקים כלשהם של המידע, ככל שלא קיימת חובה רגולטורית 

 לשמרם, ומבלי שתהיה לספק זכות עכבון בהם, והכל בכפוף לתנאי הסכם ההתקשרות.

ורי תקשורת הנתונים בין האוניברסיטה ראשית לגרום לכך כי ייסגרו/יבוטלו כל חיב .10.2

 האוניברסיטה לספק וכי כל הסיסמאות והקודים ששימשו להזדהות יוחלפו בחדשים.

באחריות הספק למחוק או להחליף את כל הסיסמאות או הקודים אשר שימשו לקישור בין  .10.3

 הספק לאוניברסיטת אריאל.

או להעבירם על -באחריות הספק להשמיד את כל המידע אשר לא ניתן לבצע בהם כתיבת .10.4

 לידי מחלקת אבטחת מידע באוניברסיטה לצורך השמדתם.

ככל שתידרש על ידי הספק זכות גישה למידע לאחר סיום תקופת ההתקשרות לצורך  .10.5

התגוננות בפני תביעות בקשר עם תפקידיו לפי הסכם ההתקשרות, יותר לשמור עותק של המידע 

 י להתיר את הגישה למידע רק למטרות אלו.באמצעי גיבוי מקובל אצל צד ג' נאמן אשר יהיה רשא

 הדין החל .11

הדין החל על כתב התחייבות זה וכן על כל עניין הנובע ממנו ו/או הקשור אליו, הינו דין  .11.1

מדינת ישראל. בכל סכסוך הנוגע לכתב התחייבות זה, סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית תהא 

 נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו. 

 

 ייה באנו על החתום:ולרא

 

 

  ____________________________  ____________________________ 

 חתימה וחותמת               שם       
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