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  למתן שרותי אבטחהפומבי  מכרז -01/2016-מכרז פומבי מס'

 

 (/"מכללת קיי""המכללה":להלן) המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע בע"מ )חל"צ( .1

ן: השירותים(. תיאור השירותים ללמתן שרותי אבטחה )לה מחיר מציעים להגיש הצעת  מזמינה

הנדרשים , תנאי ההתקשרות , אופן הגשת ההצעה ואופן בחירת הזוכה , מתוארים במסמך זה על 

 נספחיו.

מובהר בזאת שנתון זה  ₪.מיליון  1.1על היקף הפעילות השנתית המוערך במונחים כספיים עומד  .2

את שאין בכך משום התחייבות הינו בגדר הערכה בלבד המבוססת על ניסיון העבר. מובהר בז

ייבות לביצוע הזמנות בהיקף בכך בכדי להוות התח איןלהיקף פעילות כזה או אחר בעתיד וכי 

 כלשהו.

תנאי הסף  כלבכוונת מכללת קיי לבחור את המציע המתאים ביותר , שהוא/ הצעתו יעמדו ב .3

לספק את השרות, נשוא מכרז זה, בהתאם לדרישות  יכולתוהמפורטים במכרז ואשר הוכיח את 

 המפורטות במכרז ושהצעתו נמצאת בהלימה לאומדן המכללה לצורך ביצוע מכרז זה.

 הגדרות ישימות למכרז זה .4

הדרישות נשוא מכרז זה,  כל: כמפורט במפרטו השרות )נספח א'( להסכם ולרבות  השירותים .א

 הכרוך והנלווה לכך. כלעל 

 מי מטעמה. כללת קיי לחינוך בע"מ )חל"צ(, או מכל :מכללת קיי .ב

מי שמונה על ידי ועדת המכרזים של מכללת קיי לערוך מכרז זה ו/ או ועדת  :עורך המכרז .ג

 גופא. המכרזים

ד"ר טלי בן ישראל, או מי שמונה  -הסמנכ"לית למנהל של מכללת קיי :מנהל/ נציג המכללה .ד

 והוסמך על ידיה.

מגיש ההצעה למתן השרות, נשוא מכרז זה, ואשר עבר לשלב השני של המכרז  :מאושר מציע .ה

 .(7.2.6.2)עפ"י סעיף 

 כאמורממלא תפקיד  כלמנכ"ל, משנה למנכ"ל, מנהל עסקים ראשי , מנהל סניף, ו :נושא משרה .ו

 במציע , אף אם תוארו שונה מהמפורט מעלה.

תקופה שתחילתה החל ממועד ההודעה מטעם ועדת המכרזים על הזוכה  :תקופת ההתקשרות .ז

 במכרז וסיומה במועד האחרון שנקבע לכך במכרז.

, החלה ממועד ההודעה מטעם ועדת המכרזים, על  ימים 60בת תקופה  :תקופת ההתארגנות .ח

דה מול לו"ז מפורט של פעילויות ונהלי העבו -המציע הזוכה במכרז , במהלכה יתואמו מול הזוכה

 המכללה.

ע"י עורך  עמוהתקבלה וניהול מו"מ  שהצעתו הליך קבלת הצעות מחיר מהמציע :תיחור ומו"מ .ט

אופן או דרך שהמכללה תמצא לנכון , המתאימה לה  כלהמכרז ואו יועץ חיצוני או מי מטעמו, ב

 לנהל הליך/ים אלו.

 נספחיו. כלהחוזה המצורף למכרז זה על  -חוזה/ הסכם .י

 , נשוא מכרז זה.השירותיםהמציע אשר הצעתו תבחר ע"י המכללה, לאספקת  :מציע זוכה .יא
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 להלן טבלת ריכוז תאריכים .5

 שעה תאריכיםה הפעילות 

  22/03/2016 ה ורכש המכרזיום פרסום המכרז באתר המכלל 5.1

 10:00 03/04/2016 סיור קבלנים/ מציעים 5.2

שאלות הבהרה  שליחת מועד אחרון ל 5.3
 קבלניםמה

14/04/2016 12:00 

 15:00 03/05/2016 מועד משוער למתן תשובות 5.4

 12:00 10/05/2016 הצעות לתיבת המכרזיםהמועד אחרון להגשת  5.5

  29/05/2016 מועד משוער לקביעת מציע זוכה 5.6

 06:00 01/08/2016 מועד משוער לתחילת ביצוע העבודות 5.7

 ( וכן "על החוזה המצורף להזמנה זו )להלן "החוזה המציעההצעה תוגש בדרך של חתימת  .6

י המציע כמפורט מפורט להלן. החוזה אשר ייחתם ע"הנתונים אשר יש להשלימם ככל בהשלמת 

 .לאחר שמולאו בו כל הפרטים, יהווה את הצעתו הבלתי חוזרת של המציע )להלן "ההצעה"( להלן 

רום גנים כנדרש , יהנתו כלחוזה אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו  -למען הסר ספק

 לפסילת הצעת המציע, אלא אם כן תקבע המכללה אחרת מטעמים ענייניים 

ל מע"מ, שלא יוחזרו כל₪  500להגשת הצעה הינו רכישת מסמכי המכרז בסכום של  תנאי סף .7

 ואשר ישולמו לפקודת המזמינה בעת קניית מסמכי המכרז.  ,למציע

ההסכם בין מכללת קיי לבין המציע הזוכה, ייחתם לתקופה של שלוש שנים, עם אופציה להארכתו  .8

בשנתיים נוספות. יחד עם זאת, מובהר כי עומדת למכללת קיי הזכות לסיים את ההתקשרות עם 

)שישים( ימים מראש.  60, ע"י הודעה בכתב של שנה משנות ההתקשרות כלהמציע הזוכה , בתום 

 במידה ולא תימסר הודעה כאמור, יוארך משכו של החוזה לשנה נוספת.

 ,ניסיון תחשב כתקופת ההתקשרות תקופת של הראשונים החודשים שלושת ,לעיל האמור למרות .9

 .החוזה תנאי בכל לעמוד השירותים נותן תלוכי תיבדק במהלכה

, הבלעדית דעתה שיקול לפי, הניסיון תקופת במהלך, ההתקשרות את לבטל רשאית תהא המכללה

 על השירותים לנותן פיצוי כל וללא מראש ימים 30 של מוקדמת בהודעה השירותים נותן עם

 ביטול של במקרה .זה בעניין דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל תהיה לא השירותים לנותן. הביטול

 כשיר"כ המכרזים ועדת ידי שיבחר על מציע עם המזמינה תתקשר ,לעיל בסעיף כאמור ההתקשרות

 .להלן כמפורט "שלישי כשיר"/"שני

 שתיים אחת או הצעה גם ,בנוסף לבחור ,חייבת לא אך ,רשאית המכללה תהא ,זוכה הצעה נבחרה

 תום עד שהוא בכל שלב הזוכה זכיית בוטלה .שלישי וככשיר שני ככשיר תוכרזנה אשר ,נוספות

 תהא ,שהיא סיבה מכל תצא אל פועל לא הזוכה עם שההתקשרות או לעיל כאמור הניסיון תקופת

 או כאמור השני הכשיר זכיית גם בוטלה.הזוכה כעל השני הכשיר על להכריז רשאית המכללה

 הכשיר על להכריז רשאית המכללה תהא ,סיבה שהיא מכל לפועל יצאה לא עמו שההתקשרות
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 הוראות כל עליו יחולו ,כזוכה ,העניין לפי ,השלישי הכשיר או הכשיר השני הוכרז .הזוכה כעל השלישי

 הזוכה על המכרז החלות מסמכי

 

 מתכונת המכרז  .10

 הצעה כלביותר שתוגש לה, או  מכללת קיי איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  10.1

 אחרת.

הבלעדי, מכללת קיי רשאית לבטל את המכרז , או לצאת במכרז חדש לפי שיקול דעתה  10.2

 ויוחלטאחד משלבי המכרז , ללא צורך במתן הסברים וללא הודעה מוקדמת. במידה  כלב

 המציעים.  כללעשות כן, תימסר הודעה בכתב ל

לאמור : התמורה שתשלום ע"י המכללה תחושב לפי מכפלת  שעתי"המכרז הינו " 10.3

 חודש נתון.  כלהמחיר לשעת עבודה בכמות השעות שבוצעו בפועל ב

 הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.כל מציע לעמוד בכל על  .11

אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, להרשות  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה המכללה רשאית .12

 מועד שתמצא לנכון לעשות זאת.כל בקשר להצעה, ב ,למציע כלשהו, להשלים פרטים כלשהם

המידע הדרוש לו כל הבירורים הנדרשים לו לשם קבלת כל על המציע לערוך על חשבונו, את  .13

ייראה  ,הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעהכל להכרת ההזמנה, דרישותיה ו

 ,בדיקה שהייתה נחוצה לוכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל המציע כמי ש

ה בדבר טעות/הטעייה/פגם או אי ידיעה טענכל  ,ולא תישמע מצדו ,לשם הכנת ההצעה והגשתה

 נספחיה.כל להזמנה זו על  עניין הנוגעכל כלשהי ב

 בחתימת המציע. המאושר ,עותק מהזמנה זו ,להצעת המציע, יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה .14

 שלבי המכרז .15

 בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז לצורך בחירת מציעים -שלב ראשון -15.1

 ולא יעבור לשלב השני. יאושרלא  -מאושרים. מציע שלא יעמוד באחד או יותר מתנאי הסף         

 על פי רשימת אמות המידה שניתנת ל"רכיב האיכות , שלב בדיקת איכות ההצעות -שלב שני 15.2

  -שלב זהומעלה   70%להצעות שעברו את השלב הראשון. רק מציע שיעבור בציון בהצעה. ".        

 לשלב השלישי. ישוקלל ציון האיכות שהשיג עם הציון הניתן על המחיר, ויעבור         

 שלב בדיקת הצעות המחיר. בשלב זה ייפתחו מעטפות הצעות המחיר של  -שלב שלישי 15.3

 המציעים המאושרים שהצעתם הגיעה לשלב זה.         

 מרכיב "האיכות" לקבלת ציון משוקללהשלב בו ישוקלל מרכיב "המחיר"  עם  -שלב רביעי 15.4

ההצעות שהגיעו לשלב השלישי. התוצאות תובאנה לבחינה, בדיקה ודיון  כלוסופי של         

 בוועדת

 המכרזים.        

 להלן פירוט המדדים לפיהם ישוקלל הציון הסופי. 15.5

 :יחושב כדלקמןמהציון הסופי(   30%)בסה"כ  ציון מרכיב האיכותא. 

 ( יחושבו באופן הבא:ללומהציון הכ %9)מרכיב  זה %30. 1    

 מס' אתרים בו מפעיל המציע, שירותי אבטחה ושמירה בסה"כ במתכונת  סעל בסי 10% 1.1        

 על פ הפירוט הבא: באזור ב"ש ביחס למכללה, מורחבתדומה או                        
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 ציון אתרי פעילותמס' 

 100% ומעלה 20

 80% 15עד 

 70% 10עד 

 50% 5עד 

 0% 5-פחות מ

 

   בישראל.על בסיס מס' שנות הניסיון של המציע במתן שירותי אבטחה ושמירה  10%  1.2         

                

 ציון מס' שנות ניסיון

 100% 20מעל 

15-20 80% 

10-15 70% 

5-10 50% 

 0% 5 -פחות מ

          

 על בסיס שנות ותק בממוצע לעובד אבטחה אצל המציע 10% 1.3         

                

 ציון שנות ניסיון בממוצע לעובד

 100% שנים 5מעל 

 80% שנים 3-5

 70% שנים 2-3

1-2 50% 

 0% שנה או פחות

                 

    .המאשררים את האמור, בחתימת עו"ד יש לצרף מסמכים 1.3-1.1לסעיפים  1.4        

 קיומן של התראות , חקירות וכתבי אישום ,  מהציון הכולל(  %6)-מרכיב זה  %02. 2                         

 ו/או על פי  מי משרד הכלכלהוהשרות, עפ"י ריש שהוגשו או מבוצעות כנגד מציע                             

 מסמכים שיוגשו. יודגש כי רכיב זה הינו   דיכוטומי לאמור: קיום התראות ו/או                             

 קרי:  -מתוך רכיב זה. היעדרן   מזכה במלוא הציון 0%חקירות או כתבי אישום=                             

                            25%. 

 עבור רמת, איכות וטוב השרות כפי שמשתקפים  -(מהציון הכולל %15) מרכיב זה %50.. 3    

 ממידע שיתקבל מלקוחות נבחרים של המציעה, להם ניתן שירות זהה או דומה לזה המבוקש,         

 שיטה או דרך שהמכללה תמצא  כלהן ע"י ראיונות, שאלונים, שאלות סגורות או פתוחות, או         

 דעת אמינה ותקפה מלקוחות המציע. בה שימוש על מנת לקבל חוותלנכון לעשות         

 

 לקוחות של המציע,  3 -שאלות סגורות )במתכונת אמריקאית( ל 5בסעיף זה תשאלנה  עד  3.1       
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 אשר המכללה תמצא לנכון  להפנות  ללקוחות אלו, כאשר סילום הציונים  אשר יקבע ע"י              

 ,   40% -2,  60%  -3, 80% -4, 100% -5מומחה אבטחה מטעם המכללה הינו כדלקמן:             

 שאלות וכיוב' 5במקרה של  20%.  לכול שאלה יינתן משקל שווה ) 0% -0, 20% -1

 בשקלול הציון הסופי של חלק זה. 

 

 קמן:ליחושבן כד (מהציון הסופי %70בסה"כ )  ציון מרכיב המחירב. 

 שעת עבודה של מאבטח. –מחיר  85%. 1    

 שעת עבודה של אחמ"ש )אחראי משמרת(.  -מחיר 15%. 2    

  

( והבאים אחריו, יקבלו ניקוד בחלוקה שבין %70הנקודות )  70המחיר הנמוך ביותר יקבל את מלוא 

 .70 -המחיר הנמוך ביותר למחיר הבא אחריו כשהוא מוכפל ב

הוא יקבל  170, הבא אחריו היה 70הוא יקבל את הציון  -150ביותר לדוגמא: היה המחיר הנמוך 

 .נקודות 61.76= 70(*150/170)את הציון 

 

ציון סופי עלות. ההצעות תדורגנה  30%הציון הסופי: מחיר+  70%שקלול סופי יעשה כאמור: 

 .לפי תחשיב זה

 

 עלויות ישירות ועקיפות -תחשיב הספק .16

, המועסק למעלה על המציע לחשב את עלות ההעסקה על פי מרכיבי שכרו של העובד  16.1

 משנה וכן להתחשב בעלויות העסקתו של אחראי המשמרת.

 בכוונת מכללת קיי לבחון ולבדוק את פירוט מרכיבי השכר שהמציע שקלל בהצעתו.   16.2

מעבר לעלות בכוונת מכללת קיי לבדוק גם את רכיבי ההוצאות והעלויות של המציע , ש 16.3

השכר וההפרשות הסוציאליות שלעיל ואת סכום )% הרווח( הרווח הקבלני המבוקש על ידו. 

רכבים אלו ייבדקו אל מול אומדן מכללת קיי שיוכן מבעוד מועד וישולשל לתיבת המכרזים, 

 לא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות.

ה שלה , גם בהתנהלות המציע מכללת קיי תהיה רשאית להתחשב  בבחינת אמות המיד 16.4

הקשור לשמירת זכויות עובדים, ובכלל זה להתייחס לקיומה של חוד  כלאל מול עובדיו , ב

גורם שאתו ההקשר המציע,  כלשלילית בכתב או דוח ביקורת שלילי בעניין זה, מאת  

ות ובנתונים נוספים בנוגע לשמירה על זכויות עובדים, לרב במהלך שלוש השנים האחרונות 

 פסקי דין חלוטים.

( ולצרפם לשאר 'נספח א" )מפרט השירותפרטי העלות, על בסיס " כלעל המציע להשלים את  .17

 מסמכי המכרז 

הצעה שלא תוגש בהתאם למבנה המפרט אליו היא מתייחסת עלולה להידחות על הסף,  (א)

 לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת המכרזים של המכללה.

בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח החוזה המחייב את החוזה ונספחיו ,  .18

שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין אם בגוף החוזה או ההצעה ובין אם  כלהמציע , ו

במסמך נפרד )למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל( , אינם מהווים חלק מנוסח החוזה המחייב 

 הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.ועלולים להביא לפסילת ה

 +חותמת( בסוף החוזה, במקום המיועד לכך. על המציע לחתום חתימה מלאה )חתימה .19
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ימי עבודה , מיום ההודעה  14על המציע החוזה להחזיר את מסמכי המכרז כשהם חתומים, תוך   .20

 על זכייתו במכרז.

ופר תנאי סף במכרז. במקרה דנן תהיה ל החוזה בפרק הזמן לעיל, תיראה כאילו העאי חתימה  .21

ה או חלקה  וזאת כלהמכללה רשאית לחלט את הערבות שניתנה לה ע"י המציע כנספח להצעתו , 

נזק שנגרם לה ,  כלמבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותה של מכללת קיי להיפרע מהמציע בגין 

 כתוצאה מההפרה.

 יום 60המציע הנבחר, יידרש להתחיל במתן השרות , בתום תקופת התארגנות שלא תעלה על   .22

 (, מיום שליחת הודעת הזכייה, ע"י וועדת המכרזים של המכללה.ם)שישי

הא המכללה תלעיל,  22המציע שנבחר, אך לא החל במתן השרות בפרק הזמן המצוין בסעיף  .23

לו ולהתקשר עם מציע אחר בהתאם לדירוג הזוכים רשאית לבטל את הזמנת ההתקשרות שנמסרה 

 במכרז.

אי מילוי ההתחייבות לתחילת מתן השרות, יקנה למכללת קיי את הזכות לראות זאת כהפרת תנאי  .24

המשתמע מכך. במקרה כזה תהא המכללה רשאית לחלט את הערבות שצורפה ע"י  כלהמכרז על 

ך לגרוע מזכותה של מכללת קיי להיפרע ה או חלקה, וזאת מבלי שיהיה בככלהמציע להצעתו , 

 נזק שנגרם לה כתוצאה מההפרה. כלמהמציע בגין 

מציע שלא זכה במכרז, יהא רשאי לעיין בהצעת המציע הזוכה, בכפוף להגשת בקשה בכתב. זכות  .25

זו תהא מוגבלת למידע , אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה, אין בו כדי לפגוע במציע 

 חשיפה/ גילוי של סוד מסחרי ו/או מקצועי שלו.הזוכה ולגרום ל

מסווג לעניות דעתו, יציין זאת במפורש במסמכי המכרז שיוגשו,  ע לת מידכלמציע הסבור שהצעתו  .26

 ויצרף נימוקים משפטיים כתמיכה להצהרתו זו.

 אישיחיד מטעמו, אשר יהווה מנהל הפרויקט )להלן: " קשר באחריות המציע הזוכה למנות איש  .27

 (. המציע הזוכה יפרט שמו, תפקידו, מס' הטלפון/טלפון נייד וכתובת הדוא"ל של איש הקשר."הקשר

 שם_____________   תפקיד_____________________  מס' טלפון________________

 מס' טלפון נייד _______________ דוא"ל__________________________

 

 תות בנקאייוצירוף ערבו

 

המחירים להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית , בלתי מותנית וצמודה למדד על המציע לצרף  .28

להלן  01/07/16תוקף הערבות יהיה עד ₪ .  10,000, לטובת המכללה בסכום של לצרכן

לחוזה.. המכללה תהא רשאית לחלט את  'הבנספח (. הערבות תהיה כנוסח המצורף )"הערבות"

ההפרה, אם המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים הערבות כפיצוי מוסכם וכתוצאה מסתברת של 

 תנאי סף -אותה ו/או לא המציא את הביטחונות הנקובים בחוזה, במועד הנקוב לכך בחוזה.

יום , ערבות ביצוע בסך  14מציע שהצעתו תתקבל  ותאושר ע"י המכללה, יידרש להמציא תוך  .29

 סף יתנא -'ובנספח עפ"י הנוסח המצורף ₪( אלף  חמישים₪ ) 50,000

במקרה שמציע שהצעתו התקבלה, לא ימציא את הערבויות והביטחונות, כפי שקבוע בחוזה, תהא  .30

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של  למכרז.רשאית המכללה לממש את דמי הערבות 

התחייבות החברה להסכם זה, על כל פרטיו, לרבות התחייבות למילוי אחר כל הוראות ההסכם 
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למכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי כל נזק העלול  המצורף

להיגרם למכללה כתוצאה/עקב או בקשר עם כל הפרה, או מילוי או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי 

על  כלהסכם זה. בידי המכללה שמורה הזכות לגבות את מלא גובה הערבות, או חלקיות ממנה, ה

עם אחת, או במספר פעמים, בכל עת שתמצא לנכון ע"מ לכסות נזק/ים ו/או פי שיקול דעתה, בפ

 הפסד/ים, אשר היא מוצאת לנכון כי נגרמו לה כתוצאה מהאמור.

יודגש, כי אין במתן הערבות, או בפירעונה, המלא או החלקי, כדי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף בגין  .31

יותר מהוראות הסכם זה, או אי עמידה של  הפרה של הוראה, או מילוי פגום/ חסר של הוראה או

 המציע, בהתחייבויותיו

 ,, עליו להמציא אישור על רישום זה, המפרט את מבנה הבעלותבמידה והמציע הינו תאגיד רשום .32

בעלי המניות, נושאי משרה בכירים ומנהלים וכן אישור עו"ד/רו"ח על נכונות פרטים אלו וכן על היות 

להיות מוסמכים בחתימתם לחייב את המציע, כתאגיד בנוסח  -החותמים מטעמו, על פרטי הסכם זה

 ט' -כנספחהמופע 

 

 תנאי סף -צירוף מסמכים והגשת הצעה .33

 :לןהמפורטים להוהתנאים  המסמכים  כל

מועד הגשה  אופן ההגשה המסמך המצורף תנאי
 אחרון

העתק של החוזה  וההזמנה  1
 + הבהרותלהציע הצעות

חתימת מורשי חתימה+ 
 כלחותמת ותאריך בתחתית 

 עמוד

10/05/2016 

חתימה מלאה של מורשי  ה'נספח  ערבות המכרז 2
 החתימה+ חותמת

10/05/2016 

בהתאם  למלא באופן שלם הצעת והצהרת המציע 3
לא בעפרון וללא  -להוראות

 מחיקות טיפקס

10/05/2016 

 ביטוח 4
אישור מוקדם לתנאי  .1

 1נספח ד -ביטוח
 -אישור עריכת ביטוחים .2

 2נספח ד
 

 חתום על ידי מבטח המציע
חתימה מלאה של מורשי 

 חותמת החתימה+

01/06/2015 

חוק עסקאות גופים ציבוריים  5
 1976 –התשל"ו 

אישור על תשלומי מע"מ,  .1
ניכוי שכר בביטוח 

מס  ניכוייהלאומי, 
השנים  3 -ב -הכנסה

 האחרונות
אישור על ניהול ספרי  .2

 נוהלחשבונות )"אכיפת 
חשבונות ותשלום חובות 

 
 

חתימה+  -אישור רו"ח
 חותמת

 
 

חתימה+  -אישור רו"ח
 חותמת

 
 

10/05/2016 
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 מס"(
תצהיר שאין לתאגיד  .3

הרשאות בנושא הפרת 
שכר מינימום , בשלוש 

 –השנים האחרונות 
 נספח ח'

 

 חתימה+ חותמת -עו"ד

 .2013-2015הקף פעילות שנים  6
 לצרף דוחות מתאימים.

 10/05/2016 אישור רו"ח

 נספח -מורשי חתימהעל אישור  7
 ט'

חתימה+  -אישור עו"ד
 חותמת

10/05/2016 

 חתום ע"י מורשה חתימה חתום. נספח א' 8
 אזרחי/אדריכלמהנדס ו/או 

10/05/2016 

 10/05/2016  19פרטי איש קשר עפ"י סעיף  9

רישיון תקף למתן שרותי אבטחה  10
 ושמירה .

צירוף העתק נאמן למקור של 
 רישיון זה.

10/05/2016 

 100רישיונות תקפים להחזקת  11
)מאה( כלי ירייה לפחות לפי חוק 

  1949כלי ירייה 

צירוף העתק  נאמן מן המקור 
 לאישור זה.

10/05/2016 

)מאה( כלי ירייה  100ם של בעלי 12
בקליבר של  מאותו הסוגלפחות, 

 מ"מ 9

צירוף הצהרה חתומה על ידי 
מורשי החתימה מטעמו 

 בדבר קיום האמור.

10/05/2016 

ניסיון מוכח במתן שירותי  13
אבטחה, שעל פי מכרז זה, 

בהיקפים דומים, בחמש השנים 
 האחרונות.

צירוף פירוט בחתימת מורשי 
חתימה בדבר הניסיון 

 'גנספח האמור, ע"ג 
 למסמכי המרכז

10/05/2016 

 100מעסיק בפועל של לפחות  14
 באזור הדרום )מאה( מאבטחים 

בוגרי קורס רמה א' בסיסי  לבדו
ימים( לפחות, בעלי רישיונות  6)

לאחזקת כלי נשק, לפי חוק כלי 
 .1949תש"ט  ירייה

אישור רו"ח ותצהיר צירוף 
בחתימת מורשי החתימה 
בדבר קיום האמור בסעיף 

 זה.

10/05/2016 

על המציע להיות בעל סניף באזור  15
 באזור העיר באר שבע

 10/05/2016 

פרטי ממליצים , מהות  16
ההתקשרות ושמות בעליי 

 5 -לקוחותיו בתפקידים , שהיו 
 השנים האחרונות 

 10/05/2016 'גבנספח למלא הטבלה 

 משרד לקיום בתוקף רישיון בעל 17
( א) 18 סעיף לפי שמירה שירותי

 ושירותי חוקרים פרטיים לחוק
.  1972 – ב"התשל, שמירה
 משרד ידי על ניתן האמור הרישיון

 .המשפטים

 צילום להצעתו המציע יצרף
 מופיע בו תוקף בר הרישיון
, הרישיון מספר בבירור
 ד"עו י"ע מאושר כשהוא
 למקור כנאמן

10/05/2016 

 10/05/2016 צירוף אישור רו"חבעל מחזור כספי שנתי של  18
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 כלב₪ , מיליון  10 -למעלה מ
 -ו 2014, 2013אחת מהשנים 

2015. 

תצהיר בדבר שמירת זכויות  19
חוק, תקנה ודין  כלעובדים , על פי 

על פי צווי ההרחבה החלים על  ןוכ
חוק -באופן ספציפי המציע ו

החיקוקים ו 1995הביטוח הלאומי 
השנייה לחוק בתי הדין  בתוספת
 1969לעבודה 

תצהיר חתום, ע"י מורשי 
 חתימה בדבר:

הרשאות הפליליות  -
 של המציע.

הרשאות פליליות של  -
בעל השליטה 

 במציע.
הרשאות פליליות של  -

חברות בשליטת מי 
 מבעלי השליטה .

פסקי דין חלוטים ,  -
בענייני עבודה 

צד  שהמציע היה
 5 ךבמהל ,להם

 השנים האחרונות.

10/05/2016 

 כלל את כלה -.נספח תמחירי1 20
שנלקחו בחשבון  רכיבי השכר

 בהצעתו.
 כלל את כל. נספח תמחיר ה2

רכיבי ההוצאות והעלויות, תוך ציון 
אותו  ,קבלניהרווח המפורש של 

 הוא חוזה, על בסיס הצעתו.

 10/05/2016 

 3 -הרשעות/ קנסות במהלך  *21
 השנים האחרונות

אישור מטעם מנהל ההסדרה 
  במשרד הכלכלה.והאכיפה 

במידה וקיימת 
הרשעה פלילית 

של המציע או 
מי מבעלי 
השליטה , 

בעבירה על 
חוקי עבודה 
המפורטים 

בתוספת 
השנייה לחוק 

בית הדין 
 -1969לעבודה 

 תיפסל הצעתו

היעדר הערת "עסק חי" בדוחות  22
 2012-2014 הכספים

רו"ח החתום על  אישור
 הדוחות של המציע

10/05/2016 

צירוף קבלה המוכיחה רכש  23
 חוברת המכרז

עם הגשת  
 מסמכי המכרז

צירוף אישור על השתתפות בסיור  
 הקבלנים

עם הגשת  
 מסמכי המכרז
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, לא לפסול הצעה וממטעמים שיירש, תהיה ועדת המכרזים רשאית להחליט 21*למרות האמור בסעיף  

 .גם אם התקיים לגביה התנאי המופיע לעילבמכרז , 

, הינם בגדר חובת הגשה ובהתאם  כתנאי סףמובהר בזאת כי התנאים לעיל , אשר הוגדרו  .34

להנחיות/ להוראות  לעיל. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו 

והיא לא תועבר לשלב המסמכים המוגדרים כתנאי סף , בשלב פתיחת מעטפות המכרז,  כלבה 

ניתוח התוצאות. עם זאת למכללה שמורה הזכות לאפשר למציעים לבצע השלמות ו/או הבהרות 

 למסמכים הנדרשים.

היא והחליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על החוזה שצורף להצעה וחתימתה על החוזה  .35

כאמור ובכפוף  רק ממועד חתימתה של המכללה על החוזה בלבד תחשב כקיבול של ההצעה.

עוד לא נחתם החוזה ע"י המכללה, תחשב כל יכנס החוזה לתוקף.  -עפ"י החוזה ,למסירת הערבות

ההצעה להצעה בלתי חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה, או עד למועד 

 בו תודיע המכללה למציע, כי הצעתו לא התקבלה.

יקבל בחזרה את  -מציע, כאמורכל  .לא התקבלהמציע שהצעתו כל המכללה תודיע בכתב, ל .36

או  ,זכאי לקבל תוספת/ פיצוי או שיפוי הללא שיהי -, במסגרת הצעתווהערבות שנמסרה על יד

 הפרשי הצמדה וריבית בגינה.

הצעה שהיא. המכללה תהא כל או  ,המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  .37

 עפ"י שיקול דעתה.כל ם, או חלקם, והלוכ עים מהמצירשאית לבקש הבהרות והסברים 

גורם אחר, ואשר  כלמכללת קיי רשאית לפסול מציע אשר נתן/ נותן שירות בעבר או בהווה לה או ל .38

לא עמד בלוחות הזמנים, טיב השירות שהוסכם עמו , לא מילא אחר התחייבויותיו כלפיי עובדיו, או 

 שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב, מגורם מקצועי בכיר, הנוגעת לאיכות השירות.

לן" ביום חול וביום שבת/ חג בהתאמה )לה המוצעים במכרז לשעת עבודה של מאבטח  םהמחירי .39

השירותים הניתנים והמפורטים במכרז זה ובכלל זה )ולא  כלהתעריף"(, יתייחסו לתמורה עבור מתן 

 כלו  עלויות השכר, עלויות הציוד, ביגוד , כלי נשק, אימונים, הכשרות, פיקוח, אמצעי קשר כלרק( 

 .שאר ההוצאות והעלויות, הן במישרין והן בעקיפין

התמורה שתשולם תהיה לפי תוצאות המכפלה של התעריף בכמות שעות העבודה בפועל , בחודש  .40

פעילות אחרת שאושרה ע"י המנהל.  התמורה תשולם בכפוף לדו"ח שעות  כלמתן השירות, ו/או 

( ימים מיום תאריך הוצאת החשבונית שישים) 60שוטף + נוכחות ופעילות חתום ע"י המנהל תוך 

 חוק( , שאושרה ע"י המנהל במכללה.)חשבונית מס כ

היטל, אגרה, או מס אחר, אך לא יכללו מע"מ. על המחיר  כלהמחירים המוצעים יהיו בש"ח וכללו  כל .41

 המוצע יתווסף מע"מ כחוק.

( לעלייה בגובה שכר המינימום לעובדי שמירה ואבטחה , 100%באופן מלא ) התעריף יהיה צמוד  .42

 כפי שיקבע בצווי ההרחבה

קיי רשאית שלא להתחשב בהצעה שלפי שיקול דעתה אינה סבירה  מבחינת המחיר ביחס מכללת  .43

לסעיפים במכרז,  לקויהלמהותו של המכרז ותנאיו, או בשל היעדרות התייחסות, או התייחסות 

שלפי שיקול דעתה של מכללת קיי מונעים ממנה את האפשרות להעריך את ההצעה, לעמוד על 

 טיבה, לנתחה ו/או להשוות אותה להצעות אחרות.

מכללת קיי רשאית לפסול מציע אשר בהצעתו התגלו נתונים או מידע מטעים או שקריים,   .44

הציג מצג שווא בכתב או בע"פ, או שלא כלל בהצעתו נתונים או מידע שאמור היה לגלותם , 

 בין אם נדרש לכך ובין אם חובת הגילוי הנאות, חלה עליו
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 על ידי המכללה יהיה כדלקמן:נוהל העברת שאילתות ובירורים וכן העברת התשובות  .45

 

 -תוגשנה בכתב )מייל, פקס ,שאלות המציעים בנושא המפרט ובנושא חוזה ההתקשרות 45.1

עד ליום   arielz@kaye.ac.ilרכז האינוונטר  -דואר אלקטרוני ( לאריאל צחר

14/04/2016 

ולנסח אותה  ף/ תת סעיף מתייחסת שאלתועל השואל לציין באופן ברור לאיזה סעי 45.2

 בבהירות מרבית.

 שניתן. כלמוקדם כ תשובות המכללה ישלחו בדוא"ל לשואל השאלות 45.3

הגעה לסיור הקבלנים הינה תנאי סף להגשת  מתקיים סיור קבלנים. -במכרז זה 45.4

 ההצעה.

 רכז האינוונטר -אריאל צחר: והנוגע למכרז הינ כלאיש הקשר מטעם המכללה ב 45.5

arielz@kaye.ac.il  

 מבנה ההצעה .46

 חול ביום –שעת עבודת מאבטח  46.1

 שעת עבודה של אחראי משמרת ביום חול. 46.2

 חתימה זו תיעשה בידי מורשה חתימה בלבד. -מקום בו נדרשת חתימת המציע כלב 46.3

 נספחיהם. כלמסמכי המכרז וההסכם על  כלהעותק המקורי של ההצעה יכלול את  46.4

נדרשת בו מקום   כלעמוד בעותק המקורי של המציע, יוחתם בחותמת המציע וכן ב כל 46.5

 ידנית של המציע )מורשה חתימה מטעמו(. חתימה.

וך שניים שנדרשת הגשתם(, יוחתם בחותמת תהעמוד הראשון של ההעתק הנוסף )מ 46.6

 יע.מקורית של המציע ובחתימה מקורית מטעם מורשה/ י החתימה מטעם המצ

 

 

 

 

 

 ________________ספקמכללת קיי_______________                                       ה
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 מכרז למתן שרותי אבטחה – 1/2016מכרז פומבי הסכם מסגרת מכוח 

 

 שנת_________._ _שנערך ונחתם במכללת קיי ביום _______לחודש________

 

 )חל"צ( בבאר שבע בע"מ המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי       בין:

 511262669ח.פ               6מרחוב עזריאל ניצני          

 מצד אחד                                                     

 

 ____________________      לבין:

 ח.פ__________      מרחוב__________________         

 "(ספקה)להלן "        

 מצד שני                                                     

 

 .והמציע עוסק במתן שרותי שמירה ואבטחה.            הואיל:

 למתן שירותי אבטחה ושמירה למכללה.  1-2016והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'            והואיל:

      מאשר בזאת כי קיבל את הצעת הסכם זה מבעוד מועד וכי ניתנה לו האפשרות מציע ה           והואיל:

 הוראות הסכם זה. הספק מצהיר שהוא מודע ומסכים להיות מחויב בתנאים להבהיר                     

 זה.הוראה, תנאי הצהרה ו/או התחייבות בהסכם כל ובהתחייבויות שבהסכם זה וכי הבין                     

 ,  השמירה והאבטחההגיש הצעה במסגרת המכרז , בה הציע לבצע את עבודות   מציעוה           והואיל:

 נשוא המכרז, כמתואר להלן , בתנאים המפורטים בהסכם זה, והמכללה הסכימה לקבל                     

 כאמור:  מציעאת הצעתו של ה                    
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 :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, 

 םהמבוא והנספחי .1

 

 ממנו ומחייב כיתר תנאיוהמבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד  1.1

הנספחים המצורפים להסכם זה כמפורט להלן הם חלק בלתי נפרד מחוזה  1.2

 זה:

 

 .נספח השרות – נספח א' -

 .נספח התמורה -נספח ב' -

 ממליצים -מציעניסיון  -נספח ג' -

 אישור מוקדם לתנאי הביטוח ונוסח אישור קיום ביטוחים -2, ד1דנספח  -

 מציע -ערבות המכרז נספח ה' -

 .זוכהמציע  -ערבות בנקאית - נספח ו' -

 הצהרת ספק זוכה  -נספח ז' -

 אישור פרטי המציע/ חתימת מורשים  -נספח ח' -

 טופס הצהרת סודיות. .נספח ט' -

 רשימת חוקים ותקנות -נספח י' -

 )יועברו לספק הזוכה( נהלי האבטחה / מכללת קיי -נספח י"א -

 )יועברו לספק הזוכה( נוהלי בטיחות קבלנים -"בנספח י -

 )יועברו לספק הזוכה( טופס סיור/ בדיקה פקח -נספח יג -

 

 ".מסמכי חוזה זהלרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם קיצור " ,כל הנספחים המפורטים לעיל

 

  המציע הצהרות .2

 

במלואם מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, וכי ידועים וברורים לו  מציעה 2.1

לקיימם ולבצעם על פי הדרישות  ביכולתותנאים והדרישות שבהם וכי יש ה

הבהרה והסבר  כלים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו, כי קיבל והתנא

 שנדרשו על ידו בהקשר עם עבודות אלו .

ם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו שינוי או תוספת להסככל לא יהיה תוקף ל 2.2

 על ידי שני הצדדים.

הטכנית וכן  היכולתהידע המקצועי , הניסיון, המיומנות, הכלים,  כלברשותו  2.3

מושא מכרז זה, על פי המפרט/  מטלותכ"א מוסמך , מקצועי ומיומן לביצוע ה

ברמה מקצועית  מטלות והשירותאלו לביצוע ה כל, וכי ישתמש בשבנספח א'

 תנאי הסכם זה. כלבהתאם לגבוהה ובסטנדרטים גבוהים, 

הרישיונות ו/או  כלוכי בידיו  ספק מורשה ומוסמך  של שירותי אבטחההוא  2.4

 .דין לביצוע העבודות כלההיתרים ו/או האישורים הדרושים על פי 

, סביבתו,  של האתר בדק את מצבו נטל חלק בסיור הקבלנים, ביקר באתר, 2.5

שירות נשוא הגישה אליו ושאר תנאי העבודה העלולים להשפיע על הדרכי 
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התחייבויותיו  כלוכי מצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את  מכרז זה,

 על פי ההסכם.

הוא מציע מצהיר כי הצעתו זו היא שלמה ומוצגת כיחידה אחת. המציע ה 2.6

אחראי באופן הראשי והיחיד, אינו מעסיק קבלני משנה  והוא ורק הוא ספק ה

 של עבודתו במכללה. והשירותים  הפעילויות  כלישיר ל

 כלהתחייבויותיו על פי הסכם זה, בכפיפות מלאה ל כלויבצע את  אימלספק ה 2.7

 לתקנות ו לחוקים, לפקודות  בהלימה לרבותרשות מוסמכת,  כלדין ולהוראות 

 זה. להסכם בנספח י'המופיעים 

סעיפיה, ייחשבו כל על  ,2פסקה  הפרתה של הוראה כלשהי מבין הוראות 2.8

זכות ו/ או סעד אחרים המוקנים כל של החוזה. מבלי לגרוע מ להפרה יסודית

מקרה של הפרה כאמור, תהיה המכללה רשאית כל למכללה בחוזה זה, וב

 הודעה מוקדמת.כל לבטל חוזה זה לאלתר, ללא 

 

 המציעהתחייבויות  .3

 

צרכי המכללה ודרישותיה, הקשורים לביצוע הסכם זה, וכי  כלהבין את  מציעה 3.1

 הצרכים והדרישות הללו ניתנים להשגה באמצעותו.

הידע המקצועי, הניסיון, המיומנות, הכלים  כלמצהיר כי ברשותו  מציעה 3.2

 השירותחלקי  כלכוח האדם המוסמך , לביצוע  כלהטכנית והכלכלית ו והיכולת

למתן שירותי אבטחה  מורשה ומוסמך  ספק מצהיר בזאת כי הינו מציעה 3.3

הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הדרושים על פי  כלוכי בידיו ושמירה 

כמו כן מתחייב הספק להודיע בכתב למכללה,  העבודות. כלדין, לביצוע  כל

באופן מידי, על כל מקרה שבו לא יחודש ו/או יישלל ממנו כל רישיון, היתר ו/או 

 בכל תקופת ההתקשרות עמו.אישור כאמור, 

 כלמתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכפיפות מלאה ל מציעה 3.4

מצהיר כי האחריות המלאה לתוצאות  מציעה .רשות מוסמכת כלדין ולהוראות 

 כלמתחייב לבצע את  מציע הפרה של התחייבותו תחול אך ורק עליו. ה כל

בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו לשביעות רצונה המלאה של  השירותים

 המכללה.

 כלמתחייב לבצע את העבודות בשיתוף פעולה ובתיאום מלא עם מציע ה 3.5

 כלומתוך אנשי המכללה, או מי שהסמיכה המכללה  הנוגעים בדבר  הגורמים

 רשות המוסמכת על פי דין

ר תביעה שתוגש נגדו  מידע בדב כלמתחייב להביא לידיעת המכללה,  מציע ה 3.6

תקופת ההתקשרות  כל, וזאת במהלך 1978 -בעילת שכר המינימום התשמ"ז

 פי הסכם זה , מיד עם היוודע לו עליהם.על  עמו

מקרה  כלמתחייב לדווח למפקח ולממונה הבטיחות של המכללה, על  מציע ה 3.7

, ראה פרק הבטיחותשל תאונת עבודה ו/או על מקרה של "כמעט תאונה"  )

( אשר אירעה למי מעובדיו, מיד עם התרחשותה, גם אם לא גרמה 18סעיף 
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לפגיעה שהשביתה את המעורב/ים בה מעבודה. דווח זה אינו פותר את 

 מדיווח על פי דין לרשויות  המתאימות על פי תקנות הבטיחות.מציע ה

 

 SLA -אמנת שירות בין המציע לבין המכללה .4

כות השירותים הנדרשים על פי הסכם אמנת השרות מבוססת על עקרונות ואי 4.1

 שירותי אבטחה". -"מפרט השירות -זה ועל בסיס נספח א'

קביעת המכללה/ מנב"ט המכללה כי אירעה הפרה אחת מיני אלו המנויות  4.2

 ., איננה ניתנת לערעורלעיל באמנת השירות

 סעדים כספיים הפרה נושא
נוכחות שלא על פי התקן 

 המוסכם
איחור בהגעת  .1

מאבטח 
 למשמרת

 
אי נוכחות  .2

בעמדות 
המוסכמות ובכלל 

זה שערים 
 נעולים

שער פתוח  .3
, או שער ונטוש

 סגור ונטוש

או , שעת איחור כלל₪  200
 חלק ממנה.כל 

גריעה  -לגבי מאבטח נתון
איחור מהמצבה אחרי 

 .שלישי
 

מקרה. לגבי  כלל₪  250
גריעה  -מאבטח נתון

מקרה מהמצבה לאחר 
 שלישי

 
מידית של והרחקה ₪  1000

 המאבטח/ בירור לאחמ"ש

הופעה בניגוד  .1 הופעה
להסכם )ללא 

מדים, ללא 
נעליים או לבוש 

 מתאים(
אינו נושא  .2

תעודות 
)מאבטח, רישיון 

 נשק(

מקרה. מקרה  כלל₪  200
 גריעה ממצבה -שלישי

 
 
 

מקרה. מקרה  כלל₪  200
 גריעה ממצבה -שלישי

 ללא נרתיק .1 נשק
נשק לא תקני או בניגוד  .2

 עליו הוסכם.לדגם 
נשק במצב ירוד  .3

 )מלוכלך / חלוד(
 חוסר במחסנית/יות .4
שימוש בנשק שלא על  .5

הנהלים/ נהלי פתיחה 
 באש

)סעיפים  אחד מהנ"ל כלעל 
מקרה. לכל  ₪  200 (1-4

הפרות  4עבור מאבטח נתון, 
גריעה  –שונים הסוגים המ

 מהמצבה
 
 

 והדחה מידית. -₪ 1,500
 בירור לאחמ"ש ולמפקח.

אבדן כרטיס מעבר  סאבדן כרטי
לשטחי חנייה הניתן ע"י 
השומרים בביתן כניסת 

לכול אובדן של ₪  200
 כרטיס יחיד
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 הרכבים

אי ביצוע בידוק  .1 אי עמידה בנהלי האבטחה
בטחוני להולכי רגל 

 או למכוניות
ביצוע חלקי של סיור,  .2

 או אי ביצועו כלל
סעיף  כלהפרה של  .3

מסעיפי נהלי  אחר 
האבטחה של 

 המכללה
נעול )ראה גם  שער .4

נוכחות שלא עפ"י 
 תקן(

הכנסת רכב בלתי  .5
 מורשה 

האזנה לרדיו, משחק  .6
בסלולרי, קריאת 

עיתון או אי ערנות 
 כללית

מקרה. עבור  כלל₪  250
 -מקרים   3מאבטח נתון

 גריעה מהמצבה.
מקרים  2מקרה.  כלל₪  500

גריעה  -למאבטח נתון
 מהמצבה.

 .סעיף אחר כלל₪  250
 

 מקרה כלל₪  200
מהמקרים המצוינים בסעיפים 

4,5,6. 
בהם היה  מקרים 3אחרי 

 -מעורב מאבטח ספציפי
 מהמצבה. גריעתו

מאבטח לא ביצע ירי/  .1 אי ביצוע הכשרות על פי חוק
 מטווח 

מאבטח לא ביצע  .2
 חודשים 3 כלריענון 

יום איחור  כלל₪  200
בביצוע מטווח/* ריענון  

 כנדרש בתקנות

חודשי אי ביצוע שינון  .1 פיקוח
של נהלי האבטחה 

 למאבטחים.
אי ביצוע ביקורות  .2

בתדירות ובהקיף 
 שנקבע מול המנב"ט

אי ביצוע תדריך  .3
 לעובד אחד

 3הפרה. לאחר  כלל₪  500
 הדחה של המפקח. -הפרות

ניהול חסר/ אי ניהול  .1 יומן מבצעים
של יומן מבצעים, על 

 פי הוראות המנב"ט

 הפרה. כלל₪  200

בכול מקרה בו ימצא  מורשיםהכנסת  רכבים בלתי 
בביקורת רכב 

שהותרה כניסתו 
לשטחי המכללה  

ללא היתר/ הרשאה 
 מתאימה

 לכול הפרה.₪  300

פגיעה/ חבלה של מאבטח  פגיעה בנק' דיווח
בנק' גישה/ דיווח לאורך 

 מסלול הסיור

הדחה מידית של ₪ +  500
 המאבטח

 .ליקויים בהפעלת המוקד, 1 הפעלת מוקד רמה א'
 אי דיווח  -הפעלה חלקית   

מקרה לא  כלל₪  500
יהוו עילה  -מקרים 3מדווח. 
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 על  תקלות/ אירועים   
 
 
 

לבירור של מנהל אזורי של 
 נותן השרות, מפקחיו, עובדיו 

 
מי שיימצא המנב"ט  כלאו 

 לנכון להזמינו לתהליך.

 

 תקופת ההסכם .5

 

 שנים, 3ההסכם בין מכללת קיי לבין המציע הזוכה, ייחתם לתקופה של  5.1

אופציה להארכתו בשנתיים נוספות. יחד עם זאת, מובהר כי  )שלוש( עם

עומדת למכללת קיי הזכות לסיים את ההתקשרות עם המציע הזוכה , בתום 

)שישים( ימים מראש.  60כל שנה משנות ההתקשרות, ע"י הודעה בכתב של 

 ולא תימסר הודעה כאמור, יוארך משכו של החוזה לשנה נוספת.במידה 

אדם  כללפנות את האתר מספק הגיע הסכם זה לסיומו, או שבוטל , מתחייב ה 5.2

את האתר כאמור לעיל, תהא המכללה ספק ו/ או חפץ השייכים לו. לא פינה ה

באמור לעיל בכדי  ספק.אדם ו/או חפץ השייכים ל כלרשאית לפנות מהאתר 

 דין. כללהמעיט בזכויות המכללה עפ"י הסכם זה או 

למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה בכדי לגרוע מזכות המכללה לבטל את  5.3

 להסכם זה. 13החוזה במקרה של הפרת החוזה כאמור בפרק 

 התמורה .6

 

יתר התחייבויות כל ביצוע דן ו, במועמכללה, לפי הזמנות הביצוע העבודותבגין  6.1

תשלם המכללה , כללהשל המהמלא   הלשביעות רצונ,במלואן ובמועדן  ספקה

והיא להסכם  ף המצורנספח השירות  -בנספח א'את התמורה כמפורט  ספקל

. מובהר כי וובמועדו , במלואשירות תחשב כתמורה הסופית בגין ביצוע ה

 השירות שיינתן בפועל עבור לספק התמורה תשולם 

לעיל מהווה את התמורה  6.1המוזכרת בסעיף  מוסכם בזאת כי התמורה  6.2

על פי הסכם זה  ספקהתחייבויות ה כללת והסופית עבור ביצוע כלהמלאה , ה

שום תשלומים נוספים  ו/או נלווים ספק וכי המכללה לא תהיה חייבת לשלם ל

מלבד תשלום התמורה, לרבות אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, 

כגון: שעון נוכחות שיותקן ע"י הספק, הפעלת מוקד, יוד  צתשלומים לעובדים , 

כמן כן תכלול  השירות.תשלום אחר שיידרש לשם ביצוע  כלאו  סיורית

הוצאות שכר העבודה כפי שיהא דרוש לשם ביצוע  כל" את שירות"תמורת ה

, ספקהוצאותיו של ה כלציוד אחר ואת  כלו רכב, , מכשירים, כלי שירות ה

 השירות.שר לביצוע הישירות והעקיפות בק

מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוסכמה  ספקה 6.3

עמו , לרבות התעריפים והמחירים , מהווים תמורה הוגנת המוסכמת על ידו 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה. כלו שירותבגין ביצוע ה
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, לאחר בדיקת  60שוטף+ התשלום לספק יבוצע בתנאי תשלום של  6.4

החשבונות ע"י המנב"ט של המכללה  ואישור ע"י הסמנכ"לית  למנהל ומנהל 

 הכספים של המכללה

  כנגד חשבונית מס כדין.ספק התמורה תשולם ל 6.5

הינם סופיים ולא יתווספו אליהם  -הסכומים הנקובים בהסכם זה בש"ח כל 6.6

 ל"מכרז פומבי מס' 42למעט האמור בסעיף  ,הפרשי הצמדה כלשהם

01/2016 

 

 דרישות כלליות -עובדים/ כוח אדם .7

 

בלו"ז  שירותיםה כלכוח האדם הדרוש לביצוע  כלמתחייב לספק את  ספק ה 7.1

הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל לרבות  כלובאיכות הנדרשים וכן לבצע את 

וציוד מגן אישי וכיוצא  אישי  השגחה ופיקוח, אספקת אמצעי תחבורה, ציוד

להיקף ,  שירותיםכוח האדם הדרוש ל כלמתחייב להעסיק את  ספק ה  באלו.

 השירות הנדרש שעשוי להשתנות מעת לעת

 וכלשה/ שירות משנה לצורך ביצוע עבודה  ספקהזוכה ספק לא יעסיק ה, 7.2

לקבל מראש את  מתחייב ספקה , נשוא מכרז זה.שירותים והמטלותמ ףנוס

 משנה. ספק ובכתב להעסקת  המכללההסכמת 

יעסיק מטעמו באתר, רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית, או בעלי  ספקה 7.3

מתחייב לקבל מראש ובכתב את הסכמת מנב"ט  ספקאישור עבודה כדין. ה

על פי מכרז  שירותים עובדיו או מי מטעמו המועסק בביצוע  כלהמכללה לגבי 

זה והמנב"ט יהיה רשאי לסרב לתת לו את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של 

טעם שימצא לנכון, ומבלי שיהא עליו לפרשו. המכללה לא תהיה  כלמספק ה

בגין הפסדים או הוצאות שייגרמו לו , אם ייגרמו,  ספקחייבת לפצות את ה

כתוצאה מהאמור. אין באישור המכללה להעסקת עובד כלשהו כדי לפטור את 

 דין ואין בכך מניעה מהמכללה כלמאחריותו לפי הסכם זה או לפי  ספק ה

 .לדרוש החלפת עובד כלשהו 

מתחייב להעסיק את כוח האדם אך ורק בהתאם להוראות החוק,  ספקה 7.4

חוק הביטוח  \לרבות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט, חוק שכר מינימום

 דין אחר. כלו 1951-הלאומי, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 

שכר עבירה על העדר הרשעות בגין להסכם זה "  'חנספח יחתום על  ספקה 7.5

 / הצהרות ספק זוכה.מינימום

דין  כלועובדיו יעשה על פי דרישות  ספק, באתר ע"י ה שירותים ביצוע ה 7.6

בעבודה וכל נהלי לפי הדינים החלים בדבר בטיחות  רבות ובמיוחדל

 הביטחון של המכללה, אשר יימסרו לספק, טרם תחילת עבודתו.

אחראי לספק לעובדיו בגדי עבודה ולהדריכם בנוהלי עבודה מסודרים  ספקה 7.7

 עובדיו יגיעו למקום העבודה בלבוש זה בלבד. כלוכן לוודא כי 

הספק יהיה אחראי לבטיחות  עובדיו בעת ביצוע השירותים המבוצעים על  7.8

 ידיהם באתר  מכללת קיי.
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 יחסי העבודה בין הצדדים להסכם .8

 

אינם ולא ייחשבו כעובדי  שילוחיומי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו  כל, וספקה 8.1

יחסי עובד מעביד  כלבלבד ולא יחולו  ספקיםדבר ועניין , אלא כ כלהמכללה, ל

 , או מי מטעמו, לשום דבר ועניין.ספקבין המכללה או מי מטעמה ובין ה

לעובדיו מתחייב לשלם  ספקמאשר כי עובדיו מועסקים על ידו בלבד . ה ספקה 8.2

 דין. כלאת מלוא זכויותיהם, על פי 

לשלם לעובדיו ו/ או  ספקלעיל, מתחייב ה 8.2מבלי לפגוע בכלליות סעיף  8.3

בגינם , לפי העניין: משכורת, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות 

נוספות, תשלום לקרן פיצויים, דמי חופשה, נסיעות, דמי מחלה ודמי לידה, 

תשלום לעובד  כלליות בהתאם לחוק ו/או צווי הרחבה, ולרבות הפרשות סוציא

דין ו/או הסכם ו/או הסכם  כלאו בגינו שהוא חייב בתשלומו, על פי הוראות 

 האבטחה והשמירהבענף קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי 

תשלום שתחויב בו בגין הקשר  כלמתחייב לשפות את המכללה בגין  ספקה 8.4

תשלום  כללבין עובדיו, ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת ו/או בגין  ספקבין ה

את הסכמתו  ספקשישולם על ידי המכללה  במסגרת פשרה עליה נתן ה

 מראש ובכתב.

כן מוצהר כי אן ייפסק בעתיד ע"י בית משפט מוסמך , כי מתקיימים יחסי  8.5

ובד  עיחושבו זכויותיו של ה ספקמעביד בין המכללה לבין מי מעובדי ה -עובד

יהיה חייב  ספקכאמור על בסיס "שכר מינימום" כפי שהוא נקבע מעת לעת וה

 סכום ששולם לו ביתר. כללהשיב למכללה 

הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו  8.6

ו/או בשליחותו בביצוע העבודות עליהם התחייב הספק כלפי המכללה הממכר, 

עבודות התקנה, או לאחר ביצוען וכן בעת ביצוע כל גם בדרך לביצוע ה

לרבות  -התחייבות אחרת של הספק כלפי המכללה המעוגנת בהסכם זה, להן

כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ואו אובדן ו/או הוצאה בין בנזקי גוף ובין בנזקי 

 רכוש שייגרמו למי מהם ו/או לצד שלישי.

 

 לנזקיםאחריות  .9
 

, ספק, או מעשה על ידי השירותנזק שייגרם עקב ביצוע  כליהי אחראי ל ספקה 9.1

אובדן , נזק , קלקול, או  כלעובדיו, נציגיו או הבאים מכוחו או מטעמו, לרבות 

מפגיעה שייגרמו על ידי מעשה או מחדל לרכוש המכללה. חובתו האמורה של 

תעמוד בעינה בין שהאבדן הנזק, הקלקול או הפגיעה האמורים  נגרמו  ספקה

קראי, בין שהם תוצאה של מעשה הכרחי או צפוי מראש לצורך ביצוע בא

 העבודה ובין שנגרמו במזיד או מחמת תאונה.

לעיל או איזה מהן , זכאית   8.1את התחייבויותיו על פי סעיף  ספקלא מילא  ה 9.2

 כלדין , ל כלהמכללה, מבלי לגרוע מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי 

בעצמה, ו/או באמצעות  ספקתרופה או סעד אחרים , לבצע את המוטל על ה

דרך אחרת שהיא, על פי שיקול דעתה, ובמקרה כזה יהיה  כלאחר, ו/או ב ספק
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 כללשפות את המכללה, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב, ב ספקעל ה

על חשבון הוצאות כלליות מוערכות  10%ההוצאות שנשאה בהן בתוספת 

חייב בתשלומו למכללה, לפי סעיף זה,  ספקמראש. הסכום אשר ה ומוסכמות

למכללה על פי הסכם זה והמכללה תהיה רשאית לקזזו   ספקיהווה חוב של ה

 .ספקתשלום המגיע ממנה ל כלמ

נזק ו/או אבדן שיגרמו תוך כדי או ערב ביצוע  כליהיה אחראי הבלעדי ל ספקה 9.3

האמצעים הדרושים  כלוינקוט בלגופו ו/או רכושו של אדם כלשהו  שירותיםה

 למניעתם.

דין לעובד או  כלדמי נזק ו/או פיצויים המגיעים על פי  כלמתחייב לשלם  ספקה 9.4

משנה, כתוצאה מתאונה  ספקו/או  ספקאדם אחר , הנמצא בשרותו של ה כלל

 .שירותי האבטחה. , תוך כדי או עקב ביצועכלשהםאו נזק 

תביעה של עובדיו  כלאחראי בלעדית ל ספקלמען הסר ספק מובהר בזאת כי ה 9.5

או  שירותיםתביעה אחרת מצדם בקשר לביצוע ה כלבקשר לשכר עבודה ול

 השירותים.בגין ביצוע 

נזק ,  כליפצה ו/או ישפה את המכללה על  ספקמבלי לפגוע באמור לעיל, ה 9.6

נזק , אבדן או הפסד או מוות  כלאבדן או הפסד שייגרם לה או לרכושה וכן ל

לעובדיה, סוכניה, נציגיה והסטודנטים הלומדים במכללה, וכן לרכושו שייגרם 

או סוכניו , עובדיו , נציגיו או הבאים   ספקאו לרכושם  של אלו וזאת על ידי ה

מכוחו או מטעמו שנגרמו ו/או נעשו בקשר לביצוע העבודות ו/או ביצוע 

. כן יפצה םשירותילפי ההסכם ו/או הנובעים מביצוע ה ספקהתחייבויותיו של ה

תשלום שהמכללה תהייה חייבת לשלם  כלאת המכללה על  ספקו/או ישפה ה

כתוצאה מגרימת מוות , נזק, פגיעה או הפסד לאדם או לרכושו, בגין נזק 

די, לקבות בגין מעשה  כלאחראי לו על פי סעיף זה לעיל ו/או על פי  ספקשה

חו או מטעמו ושנעשו , עובדיו, סוכניו ונציגיו שהביאם מכוספקאו מחדל של ה

 או התחייבויות  האמורות או האגביות והנלוות. שירותיםבקשר לביצוע ה

, לפי ספקלרבות הוצאות , יחשב כחוב המגיע למכללה מה  אותו התשלום 9.7

ן סכום כלהסכם זה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המכללה רשאית לגבות 

הסכם זה , ו/או  על פי ספקל תשלום או סכום שיגיע ממנה כלכאמור מ

 /ןבהסכם זה ולחלט אותה /ת הנזכרת או הערבויות  להשתמש בערבות

 

 ביטוחים .10

 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק כלפי המכללה ו/או אחריותו על פי כל  10.1

, בידיו ועל חשבונו, במשך כל דין ו/או הסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים 

ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, גם כל עוד יכולה  השירותיםתקופת מתן 

 3 -להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או בקשר להסכם זה ולא פחות מ

שנים לאחר תום תקופת ההסכם, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת 

ביטוחים ובעלת מוניטין בישראל, ביטוחים לטובתו ולטובת המכללה, בסכומים 

שיקבעו על ידו , על פי שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו ובגבולות אחריות 
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 2נספח דב -מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחים

 "(אישור קיום ביטוחים)להלן: "  לק בלתי נפרד מהסכם זה,חהמהווה 

 "(הספק ביטוחיוכמפורט להלן )להלן: " 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק, מתחייב הספק להמציא עם הגשת  10.2

ידי , חתום על  1נספח דמסמכי המכרז "אישור מקדים לתנאי הביטוח", 

 מבטחיו.

כלפי המכללה ו/או אחריותו על פ[י ל  מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק  10.3

 דין ו/או הסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל

תקופת מתן השירותים, ביטוח עבור כל כלי הרכב במסגרת השירותים , 

 לרבות כלי הרכב של קבלני משנה, כמפורט להלן:

 כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי הרכב. ביטוח חובה 10.3.1

בגין רכשו צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של  ביטוח אחריות 10.3.2

 וביטוח מקיף לכלי הרכב.₪  1,000,000

   למרות האמור לעיל, מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף )למעט צד        

 להלן  10.4ג'( במלואו או בחלקו , אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף        

 במלואו       

מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או הספק  10.4

תביעה כנגד המכללה, עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה, לרבות תלמידיה, 

בגין כל נזק ו/או אבדן שיגרם לכל רכשו אשר יובא על ידי הספק ו/או מי 

ת כלי רכב מטעמו ן/או עבורם , לשטח המכללה ו/או במסגרת השירותים )לרבו

מסוג שהוא( ולרבות נזק אובדן תוצאתי וזאת בין אן ערך הספק ו/או מי מטעמו 

ביטוח לרכוש כאמור ו/או חלקו, מתחייב הספק כי הביטוח יכלול ויתור על זכות 

התחלוף כלפי המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה לרבות 

לי לגרוע מהאמור לעיל, מב תלמידיה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

מצהיר הספק כי לא תהיה לו ן/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או 

תביעה כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה לרבות 

שהוא זכאי לשיפוי בגינו )או היה זכאי בגינו אלמלא  תלמידיה, בגין נזק

טוחי הספק שהתחייב ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות( על פי בי

לערוך על פי אישור קיום ביטוחים . הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

  בזדון.

 –ב להמציא למכללה את טופס האישור על קיום הביטוחים הספק מתחיי 10.5

לפני מועד  7 -, עם חתימת הסכם זה ובכול מקרה לא יאוחר מ2נספח ד

תחילת ביצוע השירותים ולהמציאו מידי  תום תקופת הביטוח וכול עוד ההסכם 

לעיל( ולא יאוחר  10.1בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 

ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור. בכל מקרה של אי התאמה 

באישור קיום הביטוחים שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה,  בגין האמור

ימים  3 -ממתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים באופן מידי ולא יאוחר 

מדרישת המכללה, על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. הספק לא יתחיל 
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לבצע את השירותים לפני שיומצא האישור הנ"ל למכללה כשהוא חתום כראוי 

 ת ביטוח מטעמו.על ידי חבר

הספק יהיה חייב לעדכן את סכומי הביטוח ואת  גבולות האחריות  10.6

בביטוחי הספק  בהתאם לצרכי הביטוח הנובעים מפעילותו. היה ולדעת הספק 

, יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי 

נוסף ו/או משלים הספק לערוך ביטוחים אלו כנדרש, כאשר, בכול ביטוח רכוש/ 

כאמור, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או עובדיה 

ן/או הבאים מטעמה לרבות תלמידיה, למעט כלפי אדם שגרם  ו/או מנהליה

נזק בזדון ולעניין ביטוחי חבויות , יורחב שם המבוטח לכלול את המכללה ו/או 

רבות תלמידיה, בגין אחריותם עובדיה ו/או מנהליה ו/או הבאים מטעמה, ל

 למעשי ו/או מחדלי הספק וזרת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.

הספק מתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות ביטוחי  10.7

לבדוק את אישורי הביטוחים שיומצאו ע"י  תרשאיכללה תהיה המהספק. 

ע"מ להתאים את התחייבויותיו  ,שינויכל מתחייב לבצע  ספקוה ספקה

 על פי הסכם זה. מכללה ל

ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או מי  10.8

 מטעמה

אירוע  כלמתחייב להודיע באופן מידי ובכתב למכללה על קרות  ספקה 10.9

 של נזק או אובדן.

הספק מתחייב לעשות כול פעולה אשר יידרש לעשותה כדי לממש את  10.10

יסות ביטוחי הספק בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המכללה פול

 על פי פוליסות הביטוח, אם נדרש לכך על ידה.

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המכללה  10.11

על פי הפוליסות, יהי הספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, ולא תהינה לו 

[י המכללה על כל נזק כספי כלפית ו/או אחרות כול תביעות ו/או טענות כספיו

 ו/או אחר שיגרם לו עקב כך.

הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח , וכן לתשלום השתתפויות עצמיות  10.12

לביטוחי הספק. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המכללה מכל  בהקשר

 סכום שיגיע לספק על פי ההסכם.

האחריות המפורטים באישור קיום למען הסר ספק , מוסכם כי גבולות  10.13

שאינה פוטרת  הביטוחים הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק

לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין והספק מצהיר  חובתואת אותה ממלוא 

ומתחייב כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 

האמורים ו/או לגבי מהות  המכללה ו/או מי מטעמה בקשר לגבולות האחריות

 הביטוחים הנדרשים והיקפם.

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על  10.14

ידי המכללה ו/או הבאים מטעמה, כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי 

הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על 

 הבאים מטעמה.
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 2ד -ו 1מילא הספק אחת או יותר מהתחייבויותיו בהקשר לנספחים דלא  10.15

, לרבות לא הציג את אישור קיום הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח 

, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא יהי בכל לפטור את הספק  

 מהתחייבות כלשהי בהקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.

 

 בטיחות .11

אמצעי הבטיחות  כללנקוט בהבאים מטעמו  כל, עובדיו ו ספקעל ה 11.1

 כלוהזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדן, פגיעה או נזק לגופו טו לרכושו של 

אדם שהוא בקשר עם ביצוע פעילותו, על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור 

דין  כלוהבאים מטעמו לקיים את הוראותיו של  ספקלעיל, מתחייבים ה

 כלמתחייב לקיים אתך  ספקהעילותם, או שחלים עליהם, המסדיר את פ

הוראות הבטיחות בעבודה הנדרשות על ידי המכללה וכן את הוראות 

להסכם זה.  'בי"בנספח דין לרבות אלו המפורטות  כלהבטיחות הקבועות ב

מתחייב להסביר, להנחות ולהדריך את עובדיו בהוראות אלו, לתעד  ספקה

הדרכה זו בכתב ולעשות את מירב המאמצים להבטיח כי עובדיו ימלאו אחר 

 ההוראות האמורות. כל

ם ובעלי ניסיון שהוכשרו בביצוע ימתחייב להעסיק עובדים מיומנ ספקה 11.2

 , נשוא הסכם זה.שירותיםה

הוראות הבטיחות הנהוגות במכללה ו/או ו/או עובדיו את  ספקאם יפר ה 11.3

את עבודתו של  דין,  תהיה המכללה רשאית להפסיק  כלהנדרשות על פי 

 .יום.  30הספק בהתראה של 

על "הוראות בטיחות  ספקיחתום ה -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 11.4

שיימסרו לו ע"י ממונה הבטיחות של המכללה, עם תחילת  מכללת קיי"  ספקל

 עבודתו.

 

 ערבות ביצוע בנקאית .12

 

 ספק, על פי הסכם זה, ימציא הספקהתחייבויות הכל להבטחת מילוי  12.1

אוטונומית  ,או ביטוחית , במועד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאיתמכללהל

 חמישים₪ ) 50,000להסכם זה ע"ס  בנספח ו'ובלתי מותנית בנוסח המצורף 

במידה ויוארך משך חודשים  3שקלים חדשים( ואשר תהיה תקפה למשך 

 ההסכם בין הספק למזמין, ניתן יהא להאריך את תוקפה בהתאם. 

 יפר ו/או לא יקים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ספקהיה וה 12.2

מבלי לתת על כך הודעה מראש, לממש את  ,תרשאי כללה המתהא 

 ,הפסד, או הוצאה שנגרמו לו במישרין ,נזקכל הערבות ולנכות באמצעותה 

 .ספקאו בעקיפין, עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות ה
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 הפרות וסעדים .13

 

סיבה שהיא, בין כל מ ,בהתחייבויותיו על פי הסכם זה  ספקלא עמד ה 13.1

 7ולא תיקן את ההפרה, תוך ובין אם טרם החל בכך עבודות אם התחיל ב

, לפי כללההמ תמזמין, רשאימכללה מיום קבלת התרעה בכתב מהימים 

, יום 30במתן התראה של  ספקהשיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם 

 כללהללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכות המ

 .דיןכל לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה, או על פי 

להפסיק  כללההמ תרשאיתהיה , הפרה יסודיתאת ההסכם  ספקהפר ה 13.2

התראה מראש כל ללא  ,ספקממנה, בהודעה לחלק כל או  ,את ההתקשרות

לסעד או פיצוי כאמור  כללהולבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכות המ

 דיןכל זה או על פי  בהסכם

לדעת כי קיימת אפשרות סבירה כי לא יוכל לעמוד  ספקנוכח ה 13.3

סיבה שהיא, , יודיע על כך מיד ובעל פה, כל מ ,ן או מקצתןכלבהתחייבויותיו 

 הלפי שיקול דעת כללההמ תכאמור, רשאי ספק. הודיע המכללה"ל לובדוא

וכן  התראה שתינתן כלמועד וב כלב ספקלהפסיק את ההתקשרות עם ה

 להלן: 13.3.4-13.3.1להפסיקה אף על פי הסיבות המנויות בסעיפים 

. 

מתרשל בביצוע  ספקהוכחות להנחת דעתם שהאו המנב"ט כשיש בידי המכללה  13.3.1

 לא הביאה לתיקון ההתרשלות ותוצאותיה. ספקההסכם ולאחר שהתראה בכתב ל

משנה בביצוע  ספקו או מקצתו לאחר, או העסיק כלהסב את ההסכם  ספקכשה 13.3.2

 או בניגוד לה.  המנב"ט והמכללהשלא בהסכמת  -העבודות

עם או  פשט את הרגל, או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור ספקכשה 13.3.3

אופן שהוא  כללטובת נושיו או אם מונה לו כונס נכסים או נעשה בו חיסול עסקים ב

 ובגוף מאוגד , גם כשהגוף בפירוק.

אדם  כלאו  ספקהוכחות להנחת דעתו שה בידי המנב"ט ו/או בידי המכללהכשיש  13.3.4

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה  ספקאחר בשמו של ה

 דבר הכרוך בביצוע ההסכם. כלכלשהי בקשר להסכם או ל

 הפרה יסודיתלתחשב הפרה זו  -13.3.1-13.3.4אם הפר הספק אחד מהסעיפים  13.3.5

 

 הסבת ההסכם ואיסור המחאת זכויות .14

 

לאחר/ים ואינו חלק ממנו כל ו, או כלאינו רשאי להסב את ההסכם  ספקה 14.1

ן או מקצתן לאחר/ים כל ,רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי ההסכם

דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, מבלי לקבל מראש ובכתב את כל ב

 לכך, ובתנאים שיקבע המזמין. כללההסכמת המ

 ה אין הסכמת ,. לעיל 14.1כאמור בס"ק ה הסכמתנתנה המכללה  14.2

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.כל  מהאחריות למילוי ספקפוטרת את ה
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אינן ניתנות להמחאה או  מכללהלקבלת כספים מה ספקזכויותיו של ה 14.3

כבד המחאה או הסבה תכיר ולא תלא  מכללהדרך שהיא, והכל , בהלהסב

 כאמור.

 גבייה וקיזוז .15

 

, בין ע"פ ההסכם ובין על ספקבתשלום כלשהו החל על ה כללההמ הנשא 15.1

חייב להחזירו למזמין ובאופן מידי, ו/או מיד כשיידרש  ספקדין, יהא הכל פי 

 בצירוף הפרשי הצמדה וריביות.כל וה כללהלעשות כן ע"י המ

 ספקסכום אשר יגיע ממנו לכל לחלט, או לקזז מ ,לנכות תרשאי כללההמ 15.2

סכום המגיע לו, או שיגיע לו, כל בין לפי ההסכם, ובין בדרך אחרת כלשהי, 

התקשרות אחרת ביניהם, ללא כל ובין על פי  בין ע"פ הסכם זה ,ספקמאת ה

 צורך במתן הודעה כלשהי, בגין ביצוע הניכוי החילוט או הקיזוז.

ו/או שיגיע  השנמצא בידי ספקנכס של הכל תהיה זכות עיכבון ב כללהלמ 15.3

וזאת עד לגובה סכום הפיצויים כללה של המ אתר ו/או שנמצא ב כללהלידי המ

 חייב ו/או יהא חייב כמפורט לעיל. ספקה המוסכם, אשר

  סודיות .16

 

מידע מסחרי , מקצועי או אחר בקשר  כלמתחייב לשמור בסודיות  ספקה 16.1

עם המכללה ו/או בקשר עם עובדיה ו/או בקשר עם סטודנטים בלומדים 

במכללה ו/או בקשר עם גופים או יחידים הקשורים עמה ו/או הבאים עמה 

במגע, שיגיעו לידיו ו/או לידיעתו בעקבות או כתוצאה או במהלך ביצוע הסכם 

דרך שהיא , במישרין או  כלו יעביר , בזה, ולא ימסור ולא יפרסם, יגלה א

אגם או גוף , בישראל או נחוצה לה, אלא אם ובמידה שהדבר  כלבעקיפין ל

על פי הסכם זה. התחייבות זו  ספקצורך ביצוע התחייבויותיו של הלנדרש 

 אדם אחר הפועל מטעמו. כלו/או  ספקחלה גם על מנהלי ה

על ידו בביצוע  ועסק צוות העובדים שמ כלמתחייב להחתים את  ספקה 16.2

, על באתרי המכללהאו שיש לו אפשרות להשיג מידע על הנעשה  השירותים 

הצהרת סודיות, לפיה יתחייב הנ"ל לא להעביר, לא למסור, לא להודיע ולא 

נוסח  ידיעה שהיא הנוגעת למכללה. כלאדם או גוף אחר,  כללהביא לידיעת 

 י' בנספח  –הצהרת סודיות 

 המסמכים, פרשנותסתירות בין  .17

 

מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות הסכם זה, לבין הוראה כל ב 17.1

של ההסכם, יגברו הוראות ההסכם, ו/או המחמיר מבין  בנספח כלשהו

 השניים.

כותרות סעיפי ההסכם, נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו  17.2

 כפרשנות להסכם.

 

 סמכות שיפוט .18
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במחוז דרום, תהיה הסמכות לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו  18.1

כל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו, ולכל המקומית הייחודית והבלעדית ב

 בית משפט אחר מלבדו לא תהא סמכות לדון בעניינים אלו.

 הודעות .19

 

הודעה על פי הסכם כל בלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל, הרי שמ 19.1

מעת שנשלחה לצד שעות  72זה מצד למשנהו תחשב כאילו נמסרה בתוך 

שעות אם  24בדואר רשום, או בתוך  -השני על פי כתובתו הרשומה כדלקמן

או בדואר אלקטרוני בשעות העסקים וימי  ,או נשלחה בפקס ,נמסרה ידנית

 העסקים המקובלים.

 המזמין: מכללת קיי

 .: כאמור במבוא להסכם זהספקה

 

 שונות .20

התנאים המוסכמים בין הצדדים כל הסכם זה מכיל מגלם ומבטא את  20.1

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, כל בהקשר לנשוא הסכם זה. 

התחייבות או מצגים שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת ההסכם 

ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים 

והצדדים  לשנתםלגרוע מהם, או  והזכויות הקבועים בהסכם או נובעים ממנו,

 לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך ההסכם.

 

כל שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו עפ"י ההסכם או על פי  .21

ההסכמה,  ,אלא אם הוויתור ,לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מצדודין או כוויתור או הסכמה 

 הביטול או התוספת, נעשו באופן מפורש ובכתב. ,הדחייה, השינוי

שינו או תוספת להסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי מורשי כל  .22

 חתימה משני הצדדים.

 

 ולראייה באנו על החתום

 

_______________                                                                  ________________ 

 ספקה                                                                                  מכללת קיי

 


