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 עמוד הנושא 
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 הצעות  ציעהזמנה לה  - מסמך א' 

 כללי  .1

ע 1.1 יזרעאל  עמק  האקדמית  שטרן  "המכללה  מקס  "(  צ")חלבע"מ  ש  או  /ו"  המזמינה )להלן: 

השתלמות    ארגון וליווי  02/22מס'  קבל הצעות במסגרת מכרז פומבי  ל  מעוניינת  "(המכללה "

הכל על פי תנאי מסמך   ,("המכרז: "להלן) בחו"ל עבור עובדי המכללה האקדמית עמק יזרעאל  

  "(.המכרז  מסמכי, על כלל הנספחים המצורפים )להלן: "זה ומסמכי המכרז האחרים

השתתפות    ספקכל   1.2 מכרזיםבהשוקל  מחלקת  במזכירות  מוקדם  ברישום  חייב   , מכרז, 

: למספר הטלפון  פקסבאמצעות  או    shiritc@yvc.ac.il :  לכתובת  מיילמשלוח איבאמצעות  

מסירת  04-6423434 )  לרבות  אודותיו  הנציגשמופרטים  שם  המכרז   ,  לצורך  דרכי  ,  מטעמו 

עמו יהתקשרות  מציע שלא  אי   ירשם(.  בדבר  טענה  כל  מהעלאת  מנוע  יהיה  קבלת  -כאמור, 

לשאלות  תשובות  קבלת  ו/או  שיימסרו במהלך ההליך המכרזי )ככל שאכן ימסרו(  עדכונים  

לפרטים נוספים  ניתן לפנות למזכירות    שתימסרנה תשובות כאלה. הבהרה ביחס למכרז, ככל  

  נת המצוי  כתובתמייל לפי האי  משלוח  או באמצעות   04-6423435    לקת מכרזים בטלפון:מח

 לעיל.  

בשני מחזורים    ,באתונה שביווןנסיעה של עובדי המכללה להשתלמות    הצעת המציע תכלול 1.3

הצעת המציע תכלול טיסות בינלאומיות    .המכללהדעתה הבלעדי של  על פי שיקול    ,או אחד

סדי טיסות  או  שכר  הדרכה  בחברת  מלון,  בתי  בלבד(,  ישירות  )טיסות  וחזור  הלוך  רות 

   פי התנאים המוגדרים במסמכי המכרז.- על  ואוטובוסים

יודגש כי ימים אלה בהם נגיף הקורונה השפיע רבות על כל תחום במשק, ובאופן דרמטי על   1.4

במקומות   להתייחס,  לנכון  המכללה  של  המכרזים  ועדת  מצאה  החוץ,  תיירות  תחום 

המתאימים לכך, לתקופה של פעילות הספק בשלוש שנים מבין חמש השנים האחרונות, כפי  

 .  6שיפורט להלן בסעיף 

  https://www.yvc.ac.ilבמסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של המכללה    ניתן לעיין 1.5

או לחילופין ליצור קשר עם מזכירות מחלקת מכרזים לצורך עיון ו/או קבלת מסמכי המכרז  

 .04-6423435בטלפון 

 הגדרות .2

המכללה    וליוויארגון    -  02/22מספר  פומבי  מכרז    –המכרז   עובדי  עבור  בחו"ל  השתלמות 

 . האקדמית עמק יזרעאל

 בע"מ )חל"צ(. המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  – המזמינה/המכללה

mailto:shiritc@yvc.ac.il
https://www.yvc.ac.il/
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 .הצעה למכרז זה  מציע פוטנציאלי השוקל להגישכל  –מציע 

 .  הו/או מי מטעמ  במכללה משאבי אנוש סמנכ"לית – מנהלת ההשתלמות

 במכרז ונחתם עמו חוזה.  נבחרה כהצעה הזוכהמי שהצעתו   – הספק הזוכה

וגדרות בכלל  הדרישות הטכניות והמקצועיות המ  –הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים  

 מסמכי המכרז.  

   תקשרותמהות הה .3

עובדי המזמינה  לבחו"ל  השתלמות    ארגון וליווי לצורך  ההתקשרות באמצעות מכרז זה הינה   3.1

או   מחזורים  שיקול    ,אחדבשני  פי  של  על  הבלעדי  למספר  דעתה  ובהתאם  המכללה 

נספחיהםהמשתתפים   על  המכרז  במסמכי  טיסות  .  כמפורט  תכלול  המציע  הצעת 

בינלאומיות בחברת שכר או טיסות סדירות הלוך וחזור )טיסות ישירות בלבד(, בתי מלון,  

 .  10-14ים נספח   –הדרכה ואוטובוסים על פי הנדרש במפרט המצורף למסמכי המכרז 

מספר המחזורים.  למשתתפים או  בנוגע למספר האין המכללה מתחייבת בשום צורה ואופן   3.2

בשני מועדיםבחו"ל  שההשתלמות    ההערכה היא  ,יחד עם זאת     ים בנספחכמפורט    ,תערך 

  100-150  -כ בכל מחזור  כאשר צפויים להשתתף  ,  בכל מועד  ימי השתלמות  4ותכלול    ,10-14

כי    מובהרמשתתפים.   להתקשרות    תנאיבזאת   מטעםהמשתתפים    כלכי    הינומהותי 

 וילונו באותו בית מלון. טיסה באותה יטוסומחזור  בכל המכללה 

- בשל חוסר הוודאות המאפיין תקופה זו בצל נגיף הקורונה והסגרים המוטלים מעת לעת על 3.3

נושא מכרז זה מותנית בכך שלא די הרגולטור, מובהר בזאת כי התקיימות  י ההשתלמות 

בתקופה בה עתידה להתקיים ההשתלמות. במצב בו   , בארץ או ביעד ההשתלמות,יוטל סגר

על ההשתלמות  תתקיים  לא  כאמור,  סגר  ולספק  -יוטל  ובכלל,  מועד  באותו  המכללה  ידי 

 הזוכה לא תהא כל טענה בעניין זה כלפי המכללה.    

תתקיים פגישה עם מחלקת משאבי אנוש על מנת לתכנן את    , הזוכה  הספקלאחר בחירת   3.4

- ליעד ההשתלמות על  המזמינה  ם מטעםעד שני נציגייטוסו    ,כןלאחר מ  .פרטי ההשתלמות

מנת להתנסות במסלולים המוצעים ולבחון את התאמתם לעובדי המכללה, לרבות מבחינת  

למזון כשר, אולם העברת   אופציה  נגישות, רמת הניקיון, איכות המזון,  פיזי,  דרגת קושי 

"(. יובהר, כי לא תשולם לספק הזוכה כל תמורה נוספת  הכנה  נסיעתההרצאה וכו' )להלן: "

    סיעת ההכנה וכי הצעת המחיר שלו כוללת אף את עלויות הנסיעה האמורה.בגין נ

בטיסות   3.5 הנדרשים  שוריינו למכללה המקומות  במעמד הגשת הצעתו  כי  לוודא  על המציע 

ידו.   על  בזאת  ובבתי המלון שהוצעו  האחרון  כי  המכללה מבהירה  המועד  בין  הזמן  משך 

 . כשלושה שבועות להגשת הצעות לבין בחירת ספק זוכה הינו

 למסמך א',   10סעיף    להוראותעל הספק הזוכה להעביר את כל המסמכים הנדרשים בהתאם   3.6

 ולמועדים הקבועים שם. על הספק הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים  
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 . 10-14בנספחים 

הזוכה פיצוי מוסכם, קבוע ומוערך מראש,   ספקעמידה בלוח הזמנים, ישלם ה -במקרה של אי 3.7

  חוזה.   -'בבהתאם לקבוע במסמך שאינו טעון הוכחת נזק, 

  הוראות שונות .4

ל מ המציע   4.1 לאפשר  מי מטעמההשתלמות    תמנהלתחייב  על    הו/או  לפקח  פעולותיו,  לבקר 

 . , בכל עתביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המכללה שומרת לעצמה את  שהמציע מאשר כי ידוע לו   4.2

היא  היה ושיקול הדעת הבלעדי לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז ונספחיו,  

 .ו סייג כאמור נדרשים לצרכיהסבורה כי שינוי, עדכון א

ממהמציע   4.3 להוראות  להישמע  מטעמ ההשתלמות    תנהלתחייב  מי  העניינים    הו/או  בכל 

 מתן השירותים כמפורט במכרז זה ובהסכם שייחתם בעקבותיו.  בהקשורים 

 שאלות הבהרה  .5

    15.3.22לא יאוחר מיום  בקשר למסמכי המכרזהבהרה לשאול שאלות יוכלו מציעים  ה .5.1

בכתב למחלקת רכש,   להעביר שאלותיו  מציע המעוניין לשאול שאלות הבהרה, יידרשכל   .5.2

דוא"ל באמצעות  והתקשרויות  בפקס  meitalb@yvc.ac.il   מכרזים  04-  למספר   או 

ולא בלבד  4234346 תתקבלנה  לא  זה  מועד  לאחר  שתוגשנה  הבהרה  שאלות  כי  יודגש   !

שנמסרו   מתשובות  הנובעות  בשאלות  מדובר  אם  אלא  קודמות תענינה  הבהרה  לשאלות 

 . מראש והמזמינה התירה זאת

ישלחו במרוכז במסמך הבהרות    הבהרות ופרטים נוספים, ככל שימסרו על ידי המזמינה, .5.3

ה"(  "מסמך הבהרות)להלן   במזכירות מחלקת  לכל  מוקדם  ברישום  נרשמו  מציעים אשר 

ידי  -לכתובות הדוא"ל שנמסרו על  מכרזים. מסמך הבהרות, ככל שיהיה כזה, ישלח באימייל 

.  באתר האינטרנט של המכללהבנוסף, יפורסם מסמך ההבהרות  המציעים ברישום מוקדם.  

ידי כל מציע להצעתו,  - מסמך הבהרות יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורף על

 כשהוא חתום על ידו . 
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .6

 מכרז רשאי להשתתף רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר:ב

  (כולל)  2017-2021בין השנים  משלוש שנים  לפחות  של מציע ניסיון  ספק הל  :ניסיון המציע 6.1

  קריטריונים הבאים:המ ד בכל אחת משלוש השנים מתקיים אחכאשר 

   . שנהב  )במחזור אחד(  לפחות  משתתפים    100של    לחו"ל הקבוצ  ארגון וליווי 6.1.1

וליווי 6.1.2 שלוש    ארגון  לחו"לקבוצשל  קבוצה  ות  בכל  משתתפים    50  כאשר 

 . שנהב לפחות )במחזור אחד(

משתתפים לפחות    75כאשר בכל קבוצה    ות לחו"לקבוצשתי  של    ארגון וליווי  6.1.3

 )במחזור אחד( בשנה.  

במסמכי    3למלא את נספח  על המציע    ,להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה

 .המכרז

-10  יםהמציע הצהיר כי יש ביכולתו לעמוד בכל הדרישות המקצועיות המופיעות בנספח  6.2

 . למסמכי המכרז  1המציע מצורף כנספח נוסח ההצהרה של  .  למסמכי המכרז 41

להוכחת  .  למציע יש צוות הדרכה ישראלי ו/או מקומי מנוסה בליווי קבוצות ליעד המוצע 6.3

על המציע לצרף להצעתו את הפרטים בגין ההדרכה ליום   ,עמידתו של המציע בתנאי סף זה

 . למסמכי המכרז 13מצורף כנספח   .הטיול

 היקף פעילות  6.4

  שקלים חדשים(  שש מאות אלף₪ )  600,000  של לפחות  ר כספיומחזהמציע הינו בעל   6.4.1

כולל)ל   בשנה משלוש    ,מע"מ(  א  אחת  בכל  ה  שניםלפחות    2021  -2017שנים  בין 

 . של ארגון וליווי קבוצות לחו"לפעילותו בתחום  בשל , וזאת )כולל(

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה   6.4.2

הבהרה:   "ל.הנ   לדרישהשצוינו    שניםבהמחזור הכספי שלו    התאמתחשבון בדבר  

להפריד  יש  ,  הנדרש במכרז זהאם למציע פעילות בתחומים נוספים, שאינם בתחום 

 . האישורבמסגרת  םינ י לצתחומי עיסוק אלה ולא 

 איתנות פיננסית  6.5

 .2בדבר איתנות פיננסית בהתאם לנספח  ם על הצהרה חתהמציע  6.5.1
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,  2019ככל שמתנהלים תיקי הוצאה לפועל נגד המציע, או שהתנהלו כנגדו מאז שנת   6.5.2

בחובות, מהות   נכללים  מדוע  ולפרט בתמצית  רשימת התיקים  עליו להמציא את 

 החוב, מקורו והסיבה לאי פרעונו.  

גופים ציבוריים, תשל"ו 6.6 פי חוק עסקאות  על  -המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים 

1976  . 

בד, ידי ישות משפטית אחת בל-יובהר, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת וכי ההצעה תוגש על .7

כאשר האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז יתייחסו לישות משפטית זו  

 .בלבד

 

הן בבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז  לעיל    6בפרק  הדרישות  כלל  למען הסר ספק מודגש, כי   7.1

סעיפיו, לא יהיה רשאי להשתתף  -על כל תתיזה לעיל,    פרקוכי מציע אשר אינו עומד בתנאי הסף ב 

   במכרז והצעתו לא תיחשב כהצעה לעניין המכרז.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון שלילי עימו או עם   7.2

פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר תתקבלנה לגביו  - גורם הקשור עימו, וזאת על 

 ופים אחרים.חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או ג

ו/או המסמכים הרשומים לעיל, או אחד מהם,    הצעות 7.3 יצורפו אליהן האישורים   שעצם שלא 

  או ,  המסמכיםאו  /ו  שהאישורים  וככל;  הסף  על  תיפסלנה  -למכרז  סף  תנאי   מהווה  המצאתם

רשאית המכללה שלא לפסול את  -הוכחת קיומם של תנאי הסף לצורך רק נדרשים, מהם איזה

 ההצעה על הסף וליתן למציע הזדמנות להמציאם. 

 אופן הגשת ההצעות: .8

וליווי  ארגון    02/22מכרז פומבי  ירשם "  אחתההצעה תוגש בשתי מעטפות נפרדות. על מעטפה   8.1

ללא סימני זיהוי. אל    "איכות  -השתלמות בחו"ל עבור עובדי המכללה האקדמית עמק יזרעאל  

ידי המציע ו/או ע"י  - מעטפה זו יוכנסו: כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על

מורשי החתימה ובצירוף חותמת כשהמציע הוא תאגיד; האישורים הנדרשים להוכחת עמידה  

  . על8.2להלן בס"ק  כאמור    המחיר   שהינו הצעת  15למעט נספח  בתנאי הסף וכל מסמך אחר,  

עבור עובדי המכללה  השתלמות בחו"ל    ארגון וליווי  02/22מכרז פומבי  ירשם "  השנייההמעטפה  

נספח    – " ללא סימני זיהוי ואליה תוכנס הצעת המחיר   הצעת מחיר   – האקדמית עמק יזרעאל  

 והצעת המחיר. 15

הכללי,  , כי במקרה של טעות בחישוב  למלא מחירים במטבע דולר )$(. מודגש בזאתעל המציע   8.2

 המחיר הקובע הוא מחיר היחידה.  –בחישוב מכפלת הכמות במחיר היחידה  דהיינו,
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 הצעה כספית .9

ידו כדין )חתימה + חותמת מלאה(  -על המציע לצרף להצעתו שני עותקים מלאים וחתומים על 9.1

בהצעת המחיר יש להציג את המחירים עבור  של כתב כמויות בו המציע מילא את פרטי ההצעה.  

 מן הסעיפים, כפי שהם מפורטים בטופס הצעת המחיר. כל אחד 

 מילוי ההצעה הכספית במלואה, תביא לפסילת ההצעה.  - יודגש כי אי 9.2

 על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף.  9.3

המציע יצרף להצעתו את כל המידע הדרוש, את כל מסמכי המכרז וימלא במדויק אחרי ההנחיות   9.4

ממנו.   שהועברו  הנדרשות  והתיקונים  השינויים  הנספחים,  לרבות  המכרז,  מסמכי  זה,  לעניין 

מסמך המענה לשאלות הבהרה וכן המסמכים וההמלצות אותם הוא נדרש    , בכתב לכלל המציעים

 לצרף להצעתו.  

 תיפסלנה. -הצעות שלא תוכנסנה למעטפות המכרז כאמור לעיל  9.5

על 9.6 יופקדו  הנ"ל  המכרז  המציע  -מסמכי  המכללה,  אישיתבמסירה  ידי  של  המכרזים  בתיבת   ,

סגורות היטב וחלקות, בלא כל כיתוב    במעטפות  ,2003'  מס  חדר  ,'א2, בניין מנהלה  הרכש  במשרדי

. המעטפות תוגשנה  8.1עליהן וללא סימני זיהוי של המציע, למעט הכיתוב כמפורט לעיל בסעיף  

  הצעה שתימסר   "(.הצעות  להגשת  האחרון  המועד)להלן: "  12:00בשעה    29.3.22יאוחר מיום  לא  

 ידי ועדת המכרזים. -על   לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל על הסף

 אין לשלוח הצעות בדואר.  9.7

אי 9.8 כלשהו  - כל  במסמך  שייעשו  תוספת  או  שינוי  המכרז,  דרישות  אחר  ומפורט  מדויק  מילוי 

די תוספת בגוף המסמכים,  י- מהמסמכים, למעט הנדרש לעיל, או כל הסתייגות מהם, בין אם על

עלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה     –דרך אחרת  בין אם במכתב לוואי ובין בכ 

של המזמינה. כמו כן רשאית המכללה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר לתקן עקב האמור לעיל  

ים וכי אין במתן  כל פגם שנפל בהצעה, ככל שתימצא כי אין מדובר בפגם או הסתייגות מהותי 

 . אפשרות כאמור כדי לפגוע בחובה לשמור על  השוויון בין המציעים

להחזירם   9.9 ועליו  בלבד  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  בהשאלה  למציע  ניתנים  המכרז  מסמכי  כל 

למזמינה עד למועד האחרון להגשת הצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לאו. אין המציע  

ידי אחרים, להעתיק את מסמכי המכרז או לצלמם או להעבירם לאחר  -ל רשאי, בין בעצמו ובין ע

 או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

מציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מהגשת הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו ישות   9.10

משפטית נפרדת במקרה בו אחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר הינו בעלים ו/או בעל מניות  

א משרה בחברה ו/או שותף בשותפות כלשהיא עם המציע. למען הסר ספק, ככל שהוגשו  ו/או נוש

 שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה ולא תובאנה לדיון.  
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 מרוכז לנוחיות המציע  -מסמכים ו/או אישורים שיש לצרף להצעה   .10

יצרף המציע את המסמכים הבאים, כשהמסמכים בתוקף,   ,הגשת ההצעה למכרז זה לצורך 10.1

במקור או בהעתק נאמן למקור מאומת על ידי עורך דין  ככל שהדבר נדרש, כאשר הם מוגשים  

 . צירוף המסמכים הוא בגדר חובה או רואה חשבון.

 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

הדרישות המקצועיות  כי יש ביכולתו של המציע לעמוד בכל    1בנוסח נספח  הצהרה  

 במסמכי המכרז.  10-14 יםבנספח יםהמפורט  והמפרטים הטכניים

מסמכי  

 ההצעה 

 

מסמכי   . איתנות פיננסית בדברהצהרה  – 2נספח  

 ההצעה 

 

לגבי דרישות הניסיון ולגבי ניסיונו של    בפרוטרוטובה מילוי פרטים    3נספח  טבלה  

בכלל בנוגע    ,המציע  פרטים  בחו"לבליווי  קבוצות  וליווי  המציע    לארגון  שביצע 

אמנם יש    –לתשומת לב המציעים  ובליווי תצלום הדף הרלוונטי של ההתקשרות.  

הסף,   בתנאי  עמידה  זה  בנספח  שיפורטו  להוכיח  ככל    שירותים יותר  אך 

 . הדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד האיכות של ההצעה ,מהמינימום הנדרש

מסמכי  

 ההצעה 

 

ממליצים  –  4נספח   שיותר    רשימת  כמה  לצרף  המציע  על  המציע.  של  שונים 

פרט  ציבוריים,  )מוסדיים,  שונים  מלקוחות  המציע    .ים(יממליצים  על  כן,  כמו 

 ממליצים אשר ההתקשרות עמם הסתיימה.  ,לכלול ברשימה

מסמכי  

 ההצעה 

 

החברה ולא  של  יערך על דף לוגו  יחברת המציע. המסמך    של   המציע יצרף פרופיל 

פירוט על העובדים  )חמישה( דפים. בפרופיל יצוינו פרטים על החברה,    5יעלה על  

הסמכות  צוותים,  היכול  ,  שבחברה,  מידע  וכל  ציבוריים  גופים  עם  התקשרויות 

 מכרז זה.  להיות רלוונטי לצורך

מסמכי  

 ההצעה 
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ומשלטונות מע"מ    ,אישורים מעודכנים מאת שלטונות המס על ניהול ספרים כחוק

ההצעה עם    הגשתעל היות המציע "עוסק מורשה", תעודת התאגדות עדכנית ליום  

פרטי התאגיד, בעלי השליטה בו ומנהליו וכן אסמכתא עדכנית של רו"ח או עו"ד  

 . בדבר מורשי החתימה מטעמו נכון ליום הגשת ההצעה ,של התאגיד

, לרבות שותפות רשומה, יצורף פרוטוקול מאושר או כל  תאגידאם המציע הוא  

פי דין, מאושר    של המציע ו/או על  ההתאגדותפי מסמכי  -מסמך אחר הנדרש על

ידי רואה חשבון או עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים על מסמכי המכרז  -על

 ועל ההצעה, מנהלים מורשי חתימה של התאגיד.  

מסמכי  

 ההצעה 

 

אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  

ואישור תקף על ניכוי מס במקור    1976- תשל"ו  ,ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(

 . בתוקף

מסמכי  

 ההצעה 

 

  6.5.1לסעיף  בהתאם  שצוינו    שניםבאישור רואה חשבון על מחזור כספי של המציע  

 . לעיל

מסמכי  

 ההצעה 

 

ישנם תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד המציע, יש לצרף רשימת תיקי    ובה  קרבמ

 הסיבה לפתיחת התיק וסטאטוס הטיפול בו. הוצאה לפועל בצירוף הסבר בדבר 

מסמכי  

 ההצעה 

 

מסמכי   . חתומים על ידי המציע  5-7נספחים 

 ההצעה 

 

המציע    אצל   כולל קורות חיים  וח אדםפירוט על כ הצוות של המציע )  –  8נספח  

 . (ותעודות רלבנטיות בהתאם לבקשות

מסמכי  

 ההצעה 
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 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

מסמכי   . תעודת הסמכה בתחום הנדרש שברשות המציע ו/או מי מעובדיוכל 

 ההצעה 

 

מסמכי   . ידי המציע- "ריכוז מידע ארגוני" מלא וחתום על - 9נספח  

 ההצעה 

 

מסמכי   ידי המציע. - חתום על הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים – 10נספח  

 ההצעה 

 

 ידי המציע.  -מלאים על פי הפירוט המבוקש וחתומים על -11-14נספחים 
מסמכי  

 ההצעה 

 

מסמכי   ידי המציע. -מסמך הבהרות, ככל שיהיה, חתום על

 ההצעה 

 

הצעת   למסמכי המכרז.    15הצעת המציע, המופיעה כנספח 

 מחיר 

 

 

ידי  -יש למלא את מסמכי המכרז בכל מקום רלוונטי, לרבות חתימות ואימותן על   ,בנוסף 10.2

וככל שמדובר במציע שהינו    ,וכן לחתום על כל דף ממסמכי המכרזרו"ח/עו"ד לפי הנדרש  

 תאגיד, יש להוסיף בצד חתימת מורשי החתימה את חותמת התאגיד. 

 הבהרות והשלמות .11

פניה לקבלת הבהרות, שאלות ו/או לפרטים נוספים, לרבות הודעה על סתירות, שגיאות,  11.1

התאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו של סעיף  -אי

א המכרז, יש לבצע מושו עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או בנוגע לעבודה  או פרט א

תוך ציון שמו   15.3.22  עד ליום  meitalb@yvc.ac.il    לכתובת  באמצעות פקס או דוא"ל

 ומספרו של המכרז.

יישלחו במרוכז במסמך הבהרות לכל המציעים  11.2 הבהרות ופרטים נוספים, ככל שיהיו, 

מוקדם. המשלוח יתבצע בפקסימיליה למספרי הפקס ו/או בדוא"ל  האשר נרשמו ברישום  

 אשר ימסרו למחלקת מכרזים במועד הרישום. לכתובת האימייל, 

שניתנ  לא המציע   11.3 תשובות  על  הסתמך  בהצעתו  כי  לטעון,  רשאי  גורם יהיה  ע"י  לו  ו 

 מהמכללה או מכל גורם אחר, אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור בסעיף זה. 

mailto:meitalb@yvc.ac.il
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בנוסף, המכללה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או הבהרות    11.4

נוספות, לפי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את ההצעה, את רצינות  

 יננסית. המציע ו/או את איתנותו הפ 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את מידת התאמת איתנותו הפיננסית של המציע    11.5

 בכל דרך שתמצא לנכון.   ,ואת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כנדרש במכרז זה

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל מקרה    11.6

ידי המציעים ו/או נוכח  - ת ו/או שאלות הבהרה שהופנו עלבו יתעורר צורך כאמור נוכח בקשו

פגמים טכניים או מהותיים שנפלו במכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת בכפוף לכך 

 להלן:  דשתינתן הודעה מתאימה בכתב בדבר השינוי כ

לפני   11.6.1 יערך  השינוי  הבהרהאם  לשאלות  האחרון  לכל  המועד  ההודעה  תימסר   ,

 . 1.2כאמור בסעיף  המציעים שנרשמו ברישום המוקדם 

לאחר   11.6.2 יערך  השינוי  הבהרהאם  לשאלות  האחרון  האחרון    המועד  המועד  לפני  אך 

 , ולהם בלבד. המציעיםלהגשת הצעות, תימסר ההודעה לכל  

תיבת   11.6.3 פתיחת  בטרם  אך  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  בחלוף  יערך  השינוי  אם 

תימסר ההודעה בדבר השינוי לכל המציעים ותינתן להם הזדמנות שווה    המכרזים,

 מנת למזער ככל הניתן את הפגיעה בסודיות ההצעות. -לתקן את הצעותיהם על

ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לקבוע אם השינוי שהמכללה מבקשת לערוך במסמכי   11.7

איזה מן המועדים  המכרז ו/או באחד מהם כאמור, מצריך פרסום לציבור ו/או הארכה של  

 הנקובים במכרז זה. 

 מועדים 12

 להלן ריכוז המועדים הרלוונטיים למכרז זה:  12.1

 הערות תאריך  נושא

שאלות  להגשת  אחרון  מועד 

 הבהרה 

  15.3.22לא יאוחר מ

הצעות  להגשת  אחרון  מועד 

 במכרז

השעה   29.3.22 בתיבת   12:00עד 

הרכש,   יםהמכרז במשרדי 

 2003א' חדר 2בניין מנהלה  

 . 10בנספח  מופיעזכייה ההודעה על  מסירת הפירוט זמני הביצוע מרגע  •
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פי שיקול דעתה  -המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על 12.2

 הבלעדי, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז. 

באמצעות   12.3 המציעים  לידיעת  תובא  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  דחיית  על  הודעה 

 הודעה באתר המכללה.  

אישור על המצאת ההודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות אל הדוא"ל ו/או אל   12.4

הובא לידיעת    –מספר הפקס כאמור לעיל, ייחשב כאישור על כך שהשינוי במועד האחרון  

 הרשומים למכרז. 

   -מות המידה לבחירת הזוכהא 13

ינחו את ועדת המכרזים של המכללה  ר  ששל אמות המידה אלהלן אמות המידה ומשקלן   13.1

 בבחירת ההצעה הזוכה: 

 המחיר המוצע;  -  50% 13.1.1

 איכות ההצעה והמציע. -  50% 13.1.2

המפורטים    םפי הקריטריוני-ועדת המכרזים תבחן בשלב ראשון את איכות ההצעות על 13.2

המחיר,  ל  14.4בסעיף   הצעת  מעטפת  תיפתח  השני  ובשלב  האיכות,  בחינת  ולאחר  הלן, 

 ניקוד להצעות שעברו לשלב השני.   ןויינת

 ( %50המחיר המוצע )  - אמת מידה 13.3

פי ההנחיות המפורטות  - הצעת המציע על   –  15כנדרש את נספח  על המציע למלא   13.3.1

 לעיל.   8בסעיף 

 פי ניקוד יחסי בין ההצעות כדלקמן: -יינתן עלהניקוד להצעת המחיר   13.3.2

 

 

 אמת המידה של המחיר: לבחינת   ותהמשקלתתי  13.3.3

 30% סה"כ עלות ליחיד בחדר זוגי 

 5% סה"כ עלות ליחיד בחדר בודד 

תוספת לאדם  סה"כ עלות 

 שלישי בחדר זוגי 

5% 

   X  50  ההצעה הנמוכה ביותר  

 ההצעה הנבדקת   
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 10% תנאי ביטול  

 50% סה"כ

 

 ( %50איכות ההצעה והמציע )  –אמת מידה  13.4

למציעים. שימו לב,   ניקוד יחסיבמסגרת אמת מידה זו יבחנו הפרמטרים הבאים ויינתן  

(, על פי  50)  חמישים( לבין  0הציון שיוענק למציע במסגרת אמת מידה זו ייקבע בין אפס )

 המפורט להלן.  

   –איכות המציע  13.4.1

המציע  ניסיונו    13.4.1.1 לחו"ל,של  קבוצות  וליווי  שהציג    בארגון  מידע  פי  על 

שצורפו   והמסמכים  שפורטו  החוזים  בהיקף  התחשבות  תוך  המציע, 

השירותים נושא    שנות הניסיון שיש למציע בתחום  מס'להוכחת ההיקף.  

יותר  צגככל שיו  המכרז. הנדרש    מזה  בהיקף זהה או גדול  התקשרויותו 

יינתן  . לסעיף זה הדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד באמת מידה זו  ,במכרז זה

 . הנקודות בניקוד האיכות 50נקודות מתוך   15ניקוד מקסימלי של 

חוות דעת והמלצת לקוחות על פי שיחות שיקיים    -  שיחות עם ממליצים 13.4.1.2

צוות  ה:  , ישקלו ההיבטים הבאיםבין היתר  הצוות המקצועי של המזמינה.

פתרון בעיות, מהירות תגובה לאירועים או בכלל,  המוצע על ידי הספק,  

המציע   בין    –אמינות  המציע  ידי  על  בעבר  שניתנו  השירותים  בסיס  על 

לסעיף זה יינתן ניקוד    .למכללה ובין לגוף אחר על פי שיחות עם לקוחות

 הנקודות בניקוד האיכות. 50נקודות מתוך  15מקסימלי של 

טיסות,  במקרה בו יציע הספק המציע מסלולים שונים )  –איכות ההצעה   13.4.1.3

וכדומה( מלון  וי  ,בתי  עצמו  בפני  יבחן  מסלול  בהתאם כל  ניקוד    קבל 

 לנושאים הבאים: 

תעופה,    –טיסות   13.4.1.3.1 חברות  הטיסות,  סוגי  הטיסות,    מספרשעות 

המ  מהל  וקציםהמקומות  טיסה  מכללה  משתתפים  באותה 

 ועוד. 

מלון   13.4.1.3.2 התרשמות    –בתי  נגישות,  המוצעים,  המלון  בתי  מיקום 

במדיה התקשורתית    מצואמידע שניתן לעל סמך  מבתי המלון  

 .ו/או מהמלצות שונותניסיון קודם של המכללה ו/או מ 
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ניקוד    –  מדריכים 13.4.1.3.3 המדריכיםיינתן  ולאיכות    ים המוצע  למספר 

 למכללה בהתאם לצרכים הנדרשים.

ניקוד    –  סיורים 13.4.1.3.4 בהתאם    יםהמוצע   יםיורלסיינתן  למכללה 

 לצרכים הנדרשים.

הנקודות    50נקודות מתוך    20לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של   13.4.1.3.5

 . בניקוד האיכות

  לצורך קבלתהמזמינה תהיה רשאית, טרם בחירת ההצעה הזוכה, לזמן מציע   13.4.2

לברר אצל מקבלי השירותים, גם אם לא  וכן    פרטים בדבר מקבלי שירותים ממנו

ן  , לרבות בדבר טיב השירות ו/או בדבר ניסיושונים  ידי המציע, פרטים -צוינו על

יכולת  המציע בדבר  שירותים  ו/או  ליתן  במיומנות    המציע  זה  במכרז  כנדרש 

 ובאיכות גבוהות. 

המזמינה רשאית לבקש מהמציע, אם תמצא לנכון, כל מסמך לבחינת איתנותו   13.4.3

מציע אשר יסתבר לאחר בדיקה  הפיננסית. המכללה תהא רשאית לפסול הצעת 

ביצוע עבודות  למעמיקה, כי הוא אינו מסוגל לעמוד בעלויות הכספיות הנדרשות  

 מכרז זה. נושא

כי במקרה שהמזמינה תבחר לברר עליו פרטים    ,כל מציע במכרז מסכים בזה 13.4.4

פי שיקול דעתה, אצל כל הגורמים הנזכרים  -נוספים ו/או הבהרות נוספות, על

רשאית   תהא  היא  בעצמו,  המציע  אצל  ו/או  נוספים  גורמים  אצל  ו/או  לעיל 

לעשות כן והוא לא יבוא בשל כך בדרישות ו/או בתביעות כלפי המזמינה ו/או  

 בעילה של פגיעה בפרטיות או בשל כל עילה אחרת.  כלפי אותם גורמים

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן 14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל  

בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  ולמשתתפים אחרים במכרז זה  

 למסמכי המכרז.  7קבלת דמי תיווך המצורפת כנספח  -המציע יחתום על הצהרת אי 

 לאחר הגשת מסמכי המכרז:   15

שהצעתו תקפה   15.1 כמי שהצהיר  ייחשב  האחרון   ימי עסקים  45למשך  מציע  בו    מהמועד 

 הוגשו ההצעות בפועל. 
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לעומק את הצעת ע 15.2 בוחן  מי מטעמה  ו/או  ועדת המכרזים  כי  בחשבון  ל המציע לקחת 

 . שבועות  3  –הזוכה עלול לקחת כ המציע. זמן הבדיקה ועד להכרזת 

 במכרז: לאחר הזכייה  16

הודיעה המזמינה למציע על זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת  16.1

 המזמינה על ההסכם עמו.  

( ימים ממועד משלוח ההודעה כאמור בסעיף לעיל, ימציא הזוכה את כל  שבעה)  7בתוך   16.2

המסמכים הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה, ויחתום על החוזה ועל נספחיו פעם נוספת  

 .במידת הצורך

ולאחר חתימת הזוכה על    ,זכייתם במכרז-המכללה תודיע ליתר המשתתפים במכרז על אי 16.3

לקבל רשאים  יהיו  הם  ההתקשרות,  עם    הסכם  בקשר  ידם  על  שהומצאה  הערבות  את 

 השתתפותם.  

על 16.4 ונספחיו,  צירופיו  על  ההסכם,  והומצא  נחתם  תוך  - לא  הזוכה  מתן    7ידי  מיום  ימים 

תהא המזמינה רשאית לבטל את זכייתו של מציע זה במכרז, וזאת   –ההודעה על הזכייה  

מכללה בנוסף לחתום פי כל דין. כמו כן, רשאית ה-בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמינה על 

על חוזה  עם  כל  מציע  אחר  ו/או  לבטל  את המכרז בחלקו ו/או בשלמותו, ו/או לקיים 

 משא ומתן עם מציע/ים אחר/ים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המכללה.

 

 זכות עיון 17

לחסיון  ,מציע 17.1 הראוי  מסחרי"  "סוד  מהווים  בהצעתו  שחלקים  לסמן    חייב  ,הסבור 

ניתן, על המציע להפריד   וככל שהדבר  בהצעתו חלקים אלה באופן ברור. נוסף על כך, 

חלקים אלה הפרדה פיזית מגוף ההצעה, כך שוועדת המכרזים תוכל למסור לעיון את 

 חלקי ההצעה שאינם סודיים, אם תוגש בקשה לכך. 

סימון חלק מההצעה כסוד מסחרי מהווה הסכמה מראש של המציע לראות בחלק זה של  17.2

 הצעות המציעים האחרים אף סוד מסחרי, שאינו כפוף לזכות העיון.  

למען הסר ספק מובהר כי על אף האמור לעיל, ההחלטה הסופית בדבר מסירתה או אי   17.3

חרים נמצאת בסמכותה  לעיונם של המציעים הא  –כולה או חלקה    –מסירתה של ההצעה  

של ועדת המכרזים והיא אינה כפופה לסיווג שביצע המציע, אלא לדיני המכרזים וחוק 

 חופש המידע ועקרונות המשפט המנהלי בלבד. 

מובהר עוד כי היה ותחליט ועדת המכרזים על מסירת מידע לעיון המציעים האחרים,  17.4

( ימים לפני מסירת 4ארבעה )  בניגוד לעמדתו של בעל ההצעה, היא תודיע לו על החלטתה
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נטען   בו  בחומר  של המציעים  העיון  זכות  האחרים. בהתאמה,  לעיון המציעים  המידע 

שיפוטית  לכל החלטה  או בהתאם  הזמן האמור  פרק  לחלוף  עד  תידחה  מידע,  לחסיון 

 שתתקבל.     

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זכות העיון במסמכים תהא בכפוף למשלוח בקשה בכתב  17.5

ובתיאום מראש של מועד העיון עם מחלקת רכש ומכרזים במכללה    , במועד הנדרש,וןלעי

ובכפוף לתשלום ההוצאות הכרוכות בעיון. משתתף שיבקש העתק צילומי של המסמכים 

או   A4₪ נוסף עבור כל תצלום של עמוד סטנדרטי בגודל   1הפתוחים לעיון ישלם סך של  

 . חרכל סכום אחר שייקבע ביחס למסמך מסוג א

 

 כללי  18

מכרז זה  מותנית   מושא  עבודותלביצוע ה  ספקהמכללה מבהירה כי התקשרותה עם ה 18.1

נמוך/גבוה   יהיה  המכללה  לרשות  שיועמד  שהתקציב  ככל  תקציב.  של  בפועל  בקבלה 

מסכום ההצעה הזוכה, שומרת לעצמה המכללה את הזכות להקטין/להגדיל את היקף 

 הביצוע בהתאם. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפצל את הזכייה בין   18.2

 .כיםזו-מספר מציעים

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט שלא לבחור  18.3

 זוכה כלשהו במכרז.  

את  18.4 שקיבלה  בהצעה  לבחור  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

הציון הגבוה ביותר באמות המידה, בין השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן  

י בדבר  חשש  אופי  המעורר  כי  מצאה  אם  או  בהתחייבויותיו  לעמוד  המציע  של  כולתו 

 עסקיו של המציע אינו מתאים למתן השירות הנדרש למכללה.  

בכל הצעה שהיא   18.5 להתחשב  לא  לעומת   בלתי סבירה מבחינת מחירההמכללה רשאית 

לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת    התייחסות מפורטתמהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר  

 ע הערכת ההצעה כדבעי. המכללה מונ 

בבחינת השאלה אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי, כולה או מקצתה, זכאית המכללה  18.6

להביא בחשבון גורמים ושיקולים כפי שייראו בעיניה בנסיבות העניין, תוך שמירת עקרון  

השוויון בין המציעים, והמציע מאשר ומצהיר בזאת כי הוא מקבל לכל עניין ודבר את 

 המלא של המכללה כאמור בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה לעניין זה. שיקול דעתה 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למכללה, ההצעות שלא נבחרו   18.7

הודעה בדבר זכייה/אי    ם נוספים לאחר משלוחמיי  60בתוקפן  כהצעות הזוכות תעמודנה  

ה  לכלל  עם ספזכייה  הזכייה  תמומש  לא  שבו  למקרה  וזאת  במכרז,  שהשתתפו  קים 

הזוכה במלואה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית )אך לא חייבת( -המציע

 פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.  -על

הדריש 18.8 על  העונה  מציע  )מספר  על  מכרזים  חובת  לחוק  לתיקון  תשס"ג15ות   ,)-  2002 

 לפיו העסק  ,, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר)להלן: "התיקון לחוק"(

אישה";  בשליטת  "עסק  "עסק";  המונחים:  של  משמעותם  )על  אישה  בשליטת  הוא 

על לחוק(.  התיקון  ראה  ו"תצהיר"  אם  -"אישור";  לחוק,  התיקון  שקלול  פי  לאחר 

התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה  

ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה 

 "תצהיר".  - במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה "אישור" ו

ות של מוסד להשכלה )ב( לתקנות חובת המכרזים )התקשרוי12בהתאם להוראות סעיף   18.9

א מכרז זה הינה אחת מאלה המפורטות  מוש, וככל שההתקשרות  2010-גבוהה(, תש"ע 

משא12בתקנה   לנהל  המכרזים  ועדת  מוסמכת  האמורות,  לתקנות  עם - )א(  ומתן 

המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות. ועדת המכרזים מוסמכת שלא לנהל 

 ם אחד מאלה: משא ומתן עם המציעים כאמור, בהתקיי

 טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים.   (1)

 אם כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן.    (2)

לשיקול   18.10 וזאת בהתאם  שלב,  בכל  זה  לבטל מכרז  הזכות  לעצמה את  שומרת  המכללה 

אם  המכרז,  את  לבטל  המכללה  רשאית  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי  הבלעדי.  דעתה 

ה לטובת הוגשה  תשודרג  שההצעה  ובלבד  הזוכה  עם  מו"מ  לנהל  וכן  בלבד  אחת  צעה 

 המכללה. 

המכללה רשאית, היה ובוטל המכרז או שלא נתקבלה הצעה או הצעה תקפה כלשהי,   18.11

פוטנציאליים  מציעים  עם  ו/או  מקצתם  או  כולם  המכרז,  משתתפי  עם  מו"מ  לנהל 

השונים לשפר בהתאם לאמות ולחילופין לאפשר למציעים    ,אחרים, שלא בדרך של מכרז 

 מידה שוות את הצעותיהם תוך שינוי התנאים המקוריים של המכרז. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל  18.12

ידי המציעים - מקרה בו יתעורר צורך כאמור נוכח בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על

תיים שנפלו ברעיון המכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, ו/או נוכח פגמים טכניים או מהו

תוך  שווה לתקן את הצעותיהם,  לכל המציעים הזדמנות  לכך שתינתן  בכפוף  זאת  כל 

 פגיעה מינימאלית, אם בכלל, בסודיות ההצעות.  
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נוסח פרסום המכרז מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. עם זאת, בכל מקרה של  18.13

 האמור במסמכי המכרז מחייב.  -ך זה ובין האמור בפרסום סתירה בין האמור במסמ

-המכללה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם על 18.14

די מורשי החתימה שלה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של י

 .אאופן שהו כל לא יחייבו אותה ב  –גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמינה 

במקרה שבו בית משפט מוסמך או גורם מוסמך אחר, יורה על ביטול המכרז או על ביטול   18.15

הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע     ספקההתקשרות עם ה

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד המכללה   

על בהסכם  ההתקשרות  ה-בגין  תוצאות  את פי  לבטל  זכאית  המכללה  תהיה  מכרז, 

ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים 

הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור   ספקמוקדמים. במקרה כזה, ה

על בוצעה  אשר  עבודה  ועבור  שביצע  בהתאם - השקעות  שבוצעה(  )ככל  בפועל  ידו 

- ד למועד שבו ניתנה הודעת הביטול, ובכפוף להצגת אסמכתאות לכך עללהתקשרות ע

 הזוכה.  ספקידי ה

 

 בכבוד רב,

 )חל"צ(   בע"מ המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן
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 אישור המציע 

 
 

ו   ת.ז. ____________,  נושא/ת  נושא  -אנו הח"מ, _____________,  ת.ז.    ת /____________, 

_______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור  

 בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו. 

 :1מורשה חתימה  

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

                                             

 :2מורשה חתימה  

 ___________. שם: __

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

 

 אישור רו"ח/עו"ד

, מאשר כי מסמכי המכרזאני הח"מ, ___________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו ב

או לפי חוק החברות תשנ"ט    1983-, תשמ"ג[ נוסח חדש]המציע היא חברה רשומה לפי פקודת החברות  

מורשי  1999  - וכי  של,  על    ו החתימה  חתימה  נספחיולצורך  כל  על  זה  מכרז  הם    מסמכי 

ו    ____________ ת.ז.  ת.ז.    -_____________נושא/ת  נושא/ת   _____________

____________, וכי הנ"ל חתמו בפני בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה  

 בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין. 

 :על החתוםולראיה באתי 

 

  תאריך: _______________                                                               ____________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                             

יש לשנות בכתב יד   , אלא שותפות או עמותה  ,מדובר בתאגיד אחר שאינו חברהשבמקרה  הערה:*** 

 בהתאמה ולחתום.
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 '  במסמך 

 חוזה מס'_______ 

  

 שנערך ונחתם במכללה האקדמית עמק יזרעאל  

 ביום _____ לחודש _____ שנת _______ 

 

 בין:

 520044330  (חל"צ)  בע"מ המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

6001930ד.נ עמק יזרעאל    

 )להלן: "המכללה" ו/או "המזמינה"( 

 מצד אחד 

 לבין:

 __________________________ 

 מ_________________ 

 )להלן: "הספק"( 

 מצד שני 

השתלמות בחו"ל    ארגון וליווי להצעות    לשם קבלת  02/22  פומבי מס'והמכללה פרסמה מכרז   הואיל 

יזרעאל   עמק  האקדמית  המכללה  עובדי  " עבור  ל"(המכרז)להלן:  בהתאם  הכל  מסמכי  , 

 ;"השירותים"()להלן:  , כהגדרתם להלן חוזהה

 ; כללהידי ועדת המכרזים מטעם המ- עלכהצעה הזוכה  נבחרה הספק הצעת ו והואיל

וכל שאר  והואיל    כוח האדם  רישיונות,  ציוד,  ניסיון,  מומחיות,  ידע,  בעל  הינו  כי  והספק מצהיר, 

יתר התחייבויותיו  -האמצעים הדרושים על כל  וקיום  מנת לספק למכללה את השירותים 

 ;בהתאם להוראותיו וללוח הזמנים בושבחוזה זה 

וברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם המשפטיים משך כל תקופת ההתקשרות הכל כמפורט    והואיל

 להלן; 

 בין הצדדים כדלקמן: והוצהר הותנה , על כן הוסכם
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 מבוא .1

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

הצהרות   1.2 ו/או  נפרד  התחייבויות  בלתי  חלק  מהוות  זה  לחוזה  במבוא  הצדדים 

 ביחד עם יתר האמור בחוזה זה ובמצורפיו.  ןממנו, אך יש לקרוא אות

 מסמכי החוזה  .2

להלן 2.1 המפורטים  בשינויים   ,המסמכים  אותם  המשנים  ו/או  המתקנים  אלו  לרבות 

צורפו לחוזה זה בעת  אם  מאוחרים ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלה, בין  

לאו, מהווים חלק בלתי נפרד   אם  ובין  ספקידי ה- חתימתו לראשונה עם הגשת ההצעה על

תוך ראיית המכלול  מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייקראו ויפורשו ככל שניתן  

 ובהשלמה זה לזה.  

וינהגו    ,חוזהבין הביחס שבין מצורפי החוזה ל  2.2 כל הוראה בחוזה זה עדיפה, היא תכריע 

לפיה והיא גוברת על כל הוראה במצורפי החוזה, אלא אם ניתן לקרוא או לפרש את האמור  

 במסמכים בהשלמה זה לזה ובהעדר סתירה. להלן "מסמכי החוזה": 

 

 מסמכים:

 . הצעות  ציעהזמנה לה  –מסמך א' 

   .חוזה זה – 'במסמך 

ינויים ו/או תוספות למסמכי המכרז שהתקבלו במהלך ניהול  הבהרות, ש   –  'גמסמך  

 המכרז.

 : נספחי המכרז

 הצהרה בדבר עמידה במפרטים הטכניים  – 1נספח 

 איתנות פיננסית  בדברהצהרה  – 2נספח 

 טבלת עמידה בדרישות הניסיון  – 3נספח 

 רשימת ממליצים  – 4נספח 

 עובדיםהעסקת  תחוםבלקיום החקיקה התחייבות  – 5נספח 

 חוק עסקאות גופים ציבורייםל   בהתאםתצהיר  – 6נספח 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"   –7נספח 

 הצוות של המציע  – 8נספח 

 ריכוז מידע ארגוני  – 9נספח 

 הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים   - 10נספח 

 פירוט הטיסות המוצעות   – 11נספח 
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 פירוט בתי המלון המוצעים   – 12נספח 

 פירוט על המדריכים המוצעים  – 13נספח 

 פירוט על אתרים ואטרקציות במסגרת הטיול  – 14נספח 

 כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות  – 15נספח 

פי סימון המסמך. כל המסמכים -ולחילופין על   ,כל אחד מהמסמכים לעיל ייקרא בשמו 2.3

 ".מסמכי החוזה "המכרז,  ייקראו להלן   נספחייחדיו, כולל 

 הגדרות ופירושים .3

 :דםיהמופיעות לצהמשמעויות  ,בהסכם זה יהיו לביטויים הבאים

על   –  מדד בפעם  פעם  מידי  המתפרסם  לצרכן  המחירים  המרכזית  -מדד  הלשכה  ידי 

 לסטטיסטיקה. 

 המדד הידוע ביום עריכת חוזה זה, אלא אם נאמר אחרת בחוזה.  – מדד יסודי

 המדד הידוע ביום אישור החשבון.   – מדד חדש

ל  –  הפרשי הצמדה  שבין המדד החדש  ההפרש  באחוזים המבטא את  העלייה  בין  שיעור 

 מחולק במדד היסודי.  ,מדד היסודיה

פומבי  –המכרז   וליווי  -  02/22  מס'  מכרז  המכללה   ארגון  עובדי  עבור  בחו"ל    השתלמות 

 .  האקדמית עמק יזרעאל 

לרבות    –השתלמות/שירותים המכרז,  למסמכי  בהתאם  הנדרשות  העבודות  ארגון  כלל 

והמדריכים.   וליווי ההסעות  המלונות,  הטיסות,  הזמנת   ההשתלמות, 

 בע"מ )חל"צ(. המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  – המזמינה/המכללה

 ה. משאבי אנוש ו/או מי מטעמסמנכ"לית  – מנהלת ההשתלמות

 . 1-15ה' ונספחים –מסמכים א'  – מסמכי החוזה

 ונחתם עמו חוזה. במכרז   נבחרה כהצעה הזוכהמי שהצעתו  –הספק 

 . המכרז  נספחיל  10-14 ים נספח –הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים 

 מהות ההתקשרות  .4

דעתה הבלעדי  עובדי המזמינה בשני מחזורים או אחד על פי שיקול  בחו"ל עבור  ביצוע השתלמות  

הצעת המציע תכלול טיסות בינלאומיות בחברת שכר או טיסות סדירות הלוך וחזור    .המכללהשל  

)טיסות ישירות בלבד(, בתי מלון, הדרכה ואוטובוסים על פי הנדרש במפרט המצורף למסמכי  

אין המכללה מתחייבת בשום צורה ואופן על כמות המשתתפים או על  .  10-14נספחים    –המכרז  

זא עם  יחד  המחזורים.  מועדים  מספר  בשני  תערך  שההשתלמות  הוא  הצפי  ימי    4ותכלול  ת 

 .100-150השתלמות, צפי המשתתפים בכל מחזור הוא בין  

פי כל  -על  םוהספק מקבל על עצמו את ביצוע   ,השירותיםהמזמינה מוסרת בזאת לספק את ביצוע  

ה במסמכי  המפורטים  הטכנייםחוזההתנאים  המפרטים  לרבות  גבוהה    ,,  ואיכות  טובה  ברמה 
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אספקת השירותים תבוצע בהתאם למפרט ההשתלמות של המכרז    .ולשביעות רצונה של המכללה 

 . מנהלת ההשתלמות ותוך תיאום לוחות הזמניםעם וכן בתיאום מלא 

בארץ או ביעד    ,י התקיימות ההשתלמות מותנית בכך שלא יוטל סגרמוסכם בזאת בין הצדדים, כ

בתקופה בה עתידה להתקיים ההשתלמות. במצב בו יוטל סגר כאמור, לא תתקיים   ההשתלמות,

על כלפי  -ההשתלמות  זה  בעניין  טענה  כל  תהא  לא  ולספק  ובכלל,  מועד  באותו  המכללה  ידי 

 המכללה.     

 תקופת ההתקשרות   .5

שני מחזורים או אחד  לשירותי ההשתלמות  הינו בגין    כי חוזה  ,מוסכם בזה בין הצדדים 5.1

  במידהו    26-29/5/2022  -ו  19-22/5/2022  בתאריכיםובהתאם למספר המשתתפים שיערכו  

להלן:  ויוחלט על מחזור אחד בלבד עומדת למכללה זכות הבחירה מבין התאריכים האלו  

   "(.תקופת ההתקשרות"

הזמנים   5.2 ולוחות  הטיולים  מסלולי  היתר,  בין  יפורטו  בהם  המלאים  ההזמנה  תנאי 

לדרישת   ובהתאם  הכנה  נסיעת  לאחר  הספק  עם  ויתואמו  יקבעו  מנהלת  המפורטים 

מתחייב    ההשתלמות. והספק  ממנו  נפרד  בלתי  כחלק  זה  להסכם  יצורפו  ההזמנה  תנאי 

 . לקיים את כל הדרישות שייקבעו בתנאי ההזמנה

אמור לעיל, במידה ויתרשל הספק בביצוע התחייבויותיו, או לא יציית להוראות  על אף ה 5.3

המכללה בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה, תמסור לו המכללה הודעה בכתב הכוללת  

 דרישה לתיקון הליקויים.  

תהא  ידי המכללה,  -התקופה שנקבעה בהודעה שנמסרה לו עלה כן הספק תוך  באם לא יעש

   .נוספתבטל את ההסכם לפני תומו לאלתר, ללא צורך בהודעה  המכללה רשאית ל

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .6

כי  פק  הס 6.1 החוזהמצהיר,  מסמכי  את  ומכיר  קרא  וכן  החוזה  את  והבין  לו  ו   , קרא  ידוע 

כ"מסמך   לחוזה  המצורפים  ובהסכמתו  גשהמסמכים  דעתו  על  החוזה  לתוך  נקראים   "'

כיתר משתתפי המכרז, להשפיע על שינויים ו/או תוספות  ולאחר שניתנה לו הזדמנות שווה,  

 אלו. 

שאינם    התם על החוזה לאחר שבדק כל אחד ממסמכי החוזה, לרבות אלחמצהיר, כי  הספק   6.2

התנאים האמורים בכל אחד ממסמכי החוזה ברורים ונהירים לו וכי  כי  מצורפים לחוזה, ו

 האמורות במסמכים הנ"ל. יוכל לקיים באופן מושלם וללא סייג את התניות 

קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש ושיש בו כדי  כי    מצהיר,  הספק 6.3

על   הניתנתלהשפיע  בביצוע  מושא    ההשתלמות  לו  שתהיינה  ההוצאות  לרבות  זה,  חוזה 

 ההתחייבויות האמורות, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר לכך. 

מצהיר,   6.4 סייהספק  אמורכי  בו  באתר  ה  הר  הפעולות    השתלמותלהתבצע  כל  את  ועשה 

 , כמותה והיקפה. ההשתלמותמנת להעריך את מהות -והבדיקות הנחוצות על
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, את דרכי הגישה  ההשתלמותלהתבצע    יםכי בחן את תנאי האתר בו אמור הספק מצהיר,   6.5

לה  אלי העלולים  למיניהם  הקשיים  כל  סיום  טרם,  ,  התעוררואת  ולאחר  ביצוע  במהלך 

נבחנו על ידו ומוכרים   ההשתלמותוכי כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע    השתלמותה

 לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המכללה בקשר לכך. 

קרא את תנאי החוזה על כל מסמכיו, לרבות ההוראות למשתתפים במכרז מצהיר, כי  הספק   6.6

  , התנאים והדרישות שבחוזה זה ובמסמכיו  םלאישורידועים וברורים לו  כי  על נספחיהן,  

לספק למכללה את השירותים בהתאם לכל התנאים והדרישות הקבועים    מתחייב   הוא כי  ו

בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המכללה    ,ובמסמכיו  בחוזה זה 

 הכל בהתאם להוראות מסמכי החוזה.  -ובמועדים אשר ייקבעו על ידה 

כי   6.7 ומתחייב,  מצהיר  הכישורים, הספק  והכספית,  הארגונית  היכולת  הידע,  את  לו  יש 

האמצעים האחרים הדרושים על  עובדים מקצועיים וכל מספיק  המיומנות, הציוד, הכלים,

לספק את    מנת  והההשתלמותלמכללה  השירות  האחריות,  יתר   הדרכה,  כל  את  ולבצע 

הידע    התחייבויותיו כוח האדם,  וכי  ובהתאם למסמכי החוזה,  גבוהה  זה ברמה  שבחוזה 

ביצוע מלוא התחייבויותיו    והאמצעים לתום  להיות ברשותו עד  האחרים כאמור ימשיכו 

 זה.  שבחוזה

לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי  פק מצהיר ומתחייב, כי  הס 6.8

  בקיום ההשתלמות ו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים    המכללה עקב אי ידיעת

השירות ובקיום כל התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה  מתןוב

 על כל טענה כאמור. 

ב לבצע את העבודה תוך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל דין ו/או תקן  הספק מתחיי 6.9

לרבות עדכונם של כל אחד מהמנויים    ,ו/או הנחיות מקצועיות מחייבות ו/או נוהגות אחרות

 חוקית אחרת.  הלעיל, ולהשתמש בחומרים הנדרשים על פי כל תקן ו/או דריש

ת הפטנטים והזכויות האחרות הגלומות  היוצרים, זכויו  בעל זכויות   אהוהספק מצהיר, כי   6.10

כי יש בידו את  ולחילופין  להתקשר בחוזה זה,    למכללה   למוכרם, וכי הוא זכאי בהשתלמות

והאישורים הזכויות  להפיצו  כל  לשווקו,  הזכויות  בעלי  מטעם  עם  ו  הדרושים  להתקשר 

שהוא להתקשר כי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג  ו המכללה בחוזה זה,  

 בחוזה זה.

זכויות יוצרים, זכויות פטנטים  בפגיעה  כל  אין בהתקשרות על פי חוזה זה  הספק מצהיר, כי   6.11

אחרת של צד שלישי כלשהו, ולא הוגשה נגדו תביעה כלשהי על הפרת זכויות    או כל זכות 

 כאמור. 

שיהא   לפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכוםהספק מתחייב  6.12

 לשלם לצד שלישי כלשהו, וההוצאות שתישא בהן, עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה   עליה 

 לעיל.  6.11- ו 6.10שהמצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בס״ק 
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 ההשתלמות  דרכי ביצוע  .7

מיום קבלת     ,ההשתלמותת  כנדרש במכרז זה, בתיאום עם מנהל למכללה  הספק ייתן שירות   7.1

 מכרז. מסמכי הל 10 המפורטים בנספח  םשלבי הפי -הזכייה ועלהודעת  

נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בספק, רשאי הספק לפנות   7.2

- וכל עוד זו לא אושרה עלהשינוי  קבע את  ת תהמנהל  .שינוי לוחות הזמניםולבקש  תלמנהל 

 . השירות או לשנות את לוחות הזמניםידו, לא תהא לספק זכות להתעכב בביצוע 

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  7.3

, שהגיש במצורף לכתב הצעתו,  שירותלמפרט ה  תאיםידו י - שיסופק על  שירותכל   7.3.1

 ידי המכללה.  -על  הבהתייחס לתצורה שנבחר

בה 7.3.2 וכן  זו  בעבודה  הקשורים  לתקנים  בהתאם  תבוצע  להוראות  העבודה  תאם 

רצונ  תהמנהל  ההולשביעות  שכל  מתחייב  הספק  בתקנים ת  השתלמות.    עמוד 

 הנדרשים. 

  להשתלמות בחתימתו על חוזה זה מאשר הספק, שידוע לו שעמידה בלוח הזמנים   7.3.3

שינוי מהותי בשירות  לפיכך, הספק מתחייב לשלם למכללה בגין כל  הינה הכרחית.

  . )במילים: מאתיים אלף ₪(  ₪  200,000בשיעור  פיצוי      10-14בנספחים  כפי שהוגדר  

בהתאם  יבצ מחושבים  זה,  סכום  על  לצרכן  המחירים  למדד  הצמדה  הפרשי  רוף 

לשיעור שבו עלה המדד החדש שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים האמורים  

לעומת המדד הבסיסי. האמור בסעיף זה אינו בא    ,ידי הספק למכללה-בפועל על 

 פי כל דין ו/או חוזה זה. -למעט מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים למכללה על

המכללה תהיה זכאית לנכות את סכומי הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה מהספק   7.3.4

בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, מכל סכום שיגיע ממנה לספק, או לגבותם בכל  

 ית אחרת. דרך חוק

לצורך מתן    הספק מתחייב למסור למנהל, לפי בקשתו, כל פרט לגבי כל עובד מטעמו 7.3.5

תהיה    ,השירות המכללה  זה.  חוזה  לפי  הספק  התחייבויות  בביצוע  הקשור  בכל 

למנוע   ביצוע  רשאית  מטעם הספק  ההשתלמותמהספק  עובד  כל  שיקול  של  לפי   ,

, והספק יחליפו  ןבעניידעתה המלא והמוחלט, מבלי שלספק תהיה תלונה כלשהי  

 בעובד אחר. 

 איכות ל אחריות לטיב ו .8

לפחות ויצטרך    ההתקשרות משך כל תקופת    והשירותים  ההשתלמות הספק יהיה אחראי לטיב  

 על חשבונו.  בשירותלתקן כל פגם שיתגלה 

תוכנית ההשתלמות לפי ההצעה שנבחרה במכרז מבין הצעותיו  הספק מתחייב להוציא לפועל את  

האפשריות באופן יסודי ומדוקדק ככל האפשר, תוך מיעוט בכשלי תכנון, למעט בעניינים שלא  

מראש. בכל מקרה, בהתקיים אחת או יותר מהאופציות להלן    םהיה ניתן בשקידה סבירה לצפות

שתלמות בצורה המיטבית הנדרשת על פי  ייחשב הספק כמי שלא הוציא לפועל את תוכנית הה

 חוזה זה:
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 בעיות אפשריות לאחר כרטוס. .א

 עיכובים בלתי סבירים בטיסות )פיצוי על פי חוק(.  .ב

 כשל בשינוע של המשתתפים ממקום למקום. .ג

 אוטובוסים שאינם מתאימים לצרכי הקבוצה.  .ד

 מדריכים שאינם מכירים את היעד.  .ה

ע .ו ואי  ההכנה  בטיול  נבחר  מלון  בית  לצרכי  שינוי  האירוח  תנאי  בהתאמת  מידה 

 הקבוצה. 

א' בס"ק  הרשימה  ספק  הסר  תוכנית  ו- למען  בביצוע  כשלים  וייתכנו  סגורה  רשימה  אינה   '

 . ההשתלמות שאינם נמנים עליה, אשר ייחשבו גם הם להפרת ההוראה הכללית בתחילת סעיף זה

 החוזה  תמורת .9

 

בתמורה למילוי מלא, מושלם ומדויק של כל התחייבויות הספק שבחוזה זה וקיום   9.1.1

המכללה   תשלם  זה,  שבחוזה  המכללה  לזכויות  ובכפוף  הספק,  של  התחייבויותיו 

המחירים   מכפלות  יסוד  על  שתקבע  תמורה  להצעת    15בנספח  המפורטים  לספק 

אשר  ו בפועל וובכל הפעילויות שבוצעהמשתתפים בפועל בהשתלמות    מספרב  הספק

 ״התמורה״(.   -אושרו על ידי המזמינה )להלן 

וזאת על    ,התשלום יבוצע במטבע $ או במטבע שקלי על פי שער יציג ביום התשלום 9.1.2

 פי החלטת המזמינה. 

 התמורה הינה כוללת, קבועה וסופית, ולא תשתנה מכל סיבה שהיא, והיא מהווה  9.1.3

 ההוצאות שעמד בהן בקיום התחייבויותיו תמורה מלאה עבור רווח הספק ועבור כל  

בגין   כלשהו  שלישי  לצד  ותשלום  סוג  מכל  חובה  תשלומי  לרבות  זה,  שבחוזה 

שירותים שונים. להסרת ספק מובהר ומוסכם, שהתמורה לא תהיה צמודה למדד  

 כלשהו או למטבע כלשהו. 

בס״ק  הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, מעבר לתשלום התמורה כאמור   9.1.4

, לרבות בגין עליות מחירים, עליות שכר, הוצאות בלתי צפויות או כל  לעיל   9.1.1

עלות ו/או הוצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או קבועה, בין שקיימת במועד חתימת  

 חוזה זה ובין שתיכנס לתוקף בעתיד. 

לתנאי   9.1.5 בהתאם  לתשלום  כדין  ערוכה  מקור  מס  חשבונית  למזמינה  ימציא  הספק 

 . להלן 9.1.7בסעיף  טים התשלום המפור

ביצוע   9.1.6 ו/או  בה  הכלול  כלשהו  פרט  או  הספק,  שיגיש  מס  חשבונית  של  אישורה 

לפיה, במלואו או בחלקו, לא יחשב כראיה ו/או כאישור מטעם המכללה    התשלום

לנכונות   הזמנים,  בלוח  הספק  לעמידת  לאיכות,  שסופקה,  ההשתלמות  לטיב 

 להיעדר טענות כלפי הספק או לכל ענין אחר. הפרטים הכלולים בה,  החשבונית או

 המכללה תשלם לספק על פי לוח תשלומים:  9.1.7

רשימת משתתפים ראשונה  מהתמורה ישולמו לספק הזוכה במעמד העברת  30%
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 )ככל שיהיו שני מחזורים(.    לשני המחזורים

  במעמד כרטוס כרטיסי הטיסהנוספים מהתמורה ישולמו לספק הזוכה   30%

 שני המחזורים )ככל שיהיו שני מחזורים(. ל המלונותוהעברת אישורי 

מהתמורה תשולם לאחר קיום ההשתלמות של שני המחזורים, )ככל   40%יתרת 

   שיהיו שני מחזורים(.

 
 )שבעה( ימים בביצוע איזה מהתשלומים כאמור בסעיף זה לעיל, לא  7איחור של עד  9.1.8

 ת ו/או פיצוי כלשהו.ייחשב כהפרה מצד המכללה ולא יזכה את הספק בתשלום ריבי 

 
לו, תהיה  בכל מקרה של הפרת הוראה   9.1.9 מהוראות המכרז, לרבות ההסכם הנלווה 

לקזז   המכללה  שתזכאית  סכום  חייבת  מכל  בשיעור  לספק,  היה  נזק  הוכחת  ללא 

מוסכם וקבוע מראש    פיצוי   סכום זה מהווה .)במילים: מאתיים אלף ₪(  ₪  200,000

 .לנזק שעלול להיגרם למכללה כתוצאה מהפרת הוראות המכרז

 
 מפרעות  מהמכללה. או   זכאי לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות  לא יהיה הספק 9.1.10

 יחסי הצדדים  .10

הספק יהיה אחראי לעובדיו בכל הקשור בביצוע חוזה זה. עובדי הספק יימצאו תחת פיקוחו,   10.1

 ואחריותו של הספק בלבד. השגחתו, ביקורתו 

בלבד   10.2 על יהספק  בהתחייבויותיו  והקשורות  הכרוכות  ההוצאות  בכל  מסמכי-ישא   פי 

החוזה בקשר לעובדיו ו/או מועסקיו וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות  

 כנדרש לפי כל דין וכמקובל בתחום זה.  ,סוציאליות, תשלומים והפרשות

העבודה, 10.3 חוקי  כל  ואחר  הדין  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב   הספק 

 הבטיחות, הגהות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו ותשלום שכרם.

עובדיו 10.4 ו/או  הספק  לבין  המכללה  שבין  היחסים  למערכת  הקשור  הספק י   , בכל   יחשב 

בין המכללה לבין הספק ו/או עובדיו. הספק    סיקכספק עצמאי ולא יהיו יחסי עובד ומע

מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהא עליה  

לשלם וההוצאות שתישא בהן עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה שהמצב העובדתי ו/או  

 המשפטי שונה מהמוצהר בפסקה זו לעיל. 

 איסור הסבת זכויות .11

ולא להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה,  הספק מתחייב לא   להסב, לא להמחות 

פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את  - כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על

זכויותיו שבחוזה זה על כל נספחיו, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמתה של המכללה לכך,  

ת המכללה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבויות  מראש ובכתב. ניתנה הסכמ

 . פי כל דין ו/או לפי מסמכי החוזה-ואחריות או חובה כלשהי על 
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 אחריות בנזיקין .12

הספק יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה,    12.1

לעובדיה ו/או לכל הפועל  בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למכללה ו/או  

או למבקרים בקמפוס המכללה ו/או לכל צד  /בשמה או מטעמה ו/או לתלמידיה  

ידו  -כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק ושל כל המועסק על  ,שלישי אחר

ו/או פועל בשמו בביצוע התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, והספק ינקוט בכל  

למניעת הדרושים  והאמצעים  והוצאה    הצעדים  אבדן  נזק,  חבלה,  תאונה, 

 כאמור. 

זה 12.2 חוזה  על  המכללה,  משחרר    ,בחתימתו  את  ומראש  לחלוטין  הספק 

עובדיה, שלוחיה וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר  

 והוצאה כאמור בדרישת סעיף זה לעיל. לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן

ו/או   איישהספק   12.3 בשמו  הפועל  כל  ו/או  עובדיו  כלפי  המלאה    באחריות 

התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, בגין כל תאונה ו/או חבלה    בביצוע  מטעמו

ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם    אבדן  ו/אונזק  ו/או

 מביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה.  כתוצאה ו/או במהלך

תחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או  הספק מ 12.4

לשפותם, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי  

לעיל, ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם    14.3ו/או    14.1להם, כאמור בס״ק  

פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהספק אחראי  

מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה,   -הם כאמור  ל

 וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך. 

  –ביטוח 12.5

עצמו   12.5.1 את  לבטח  המכללה  מטעם  בהשתלמות  משתתף  כל  של  באחריותו 

והספק יהיה פטור  )בריאות, הרחבת מגפה, כבודה, ביטול וכד'(  בביטוח נסיעה  

 המשתתפים מטעם המכללה.מתשלום בגין ביטוח זה עבור 

מדריכים  העובדים ועבור ה ביטוח מלא  תשלום  הספק יהיה האחראי הבלעדי ל 12.5.2

 מטעמו אשר ישתתפו בהשתלמות. 

 

 הפרת החוזה וסעדים .13

יותר מהמקרים הבאים 16.1 כמי שהפר את החוזה בהפרה   ,בקרות אחד או  ייחשב הספק 

 יסודית:

 . 12,  11, 10, 7, 6מהוראות סעיפים: הפרת אחת או יותר  (א)
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)א(, ואי  (ב) תיקונה  -הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה בפסקה 

 או חזרה על אותה הפרה.   ,ידי המכללה- בתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכתב על

קדם מפרק ו/או מפרק  מינוי  ו/או  כנגד הספק  ים  צו פרוק ו/או צו כינוס נכס  מתן (ג)

זמני   נכסים  כונס  ו/או  ו/זמני  הליכיםמתן  או  לספק  או  נגד הספק  צו הקפאת   ,

לפועל    ביצוע הוצאה  של  כלשהי  הספק  פעולה  ו/או  נגד  הדרושים  נכסיו  לגבי 

הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו  

 )שלושים( יום ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך  או הוסרו

דור  יידי הספק החלטה על פירוק מרצון או שהוא הגיע לפשרה או ס- נתקבלה על (ד)

ארכה או פשרה למען    תעם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל 

 הסדר איתם. 

 הוכח להנחת דעתה של המכללה שהספק הסתלק מביצוע החוזה. (ה)

בידי המכללה הוכחות, להנחת דעתה, שהספק או אדם אחר מטעמו נתן או  כשיש   (ו)

הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר למכרז ו/או לחוזה זה או  

 ביצועו. 

הוכח להנחת דעתה של המכללה שהצהרה מהותית של הספק שניתנה במכרז או   (ז)

אשר היה בה    ,תבמסמכי החוזה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותי 

 כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 

יסודית של אחת או יותר מהתניות החוזה, כי בכל מקרה של הפרה    ,מוסכם בין הצדדים 16.2

בשיעור   נזק  הוכחת  ללא  מוסכם,  פיצוי  למכללה  הספק  )במילים:   ₪  200,000ישלם 

 .מאתיים אלף ₪(

-13.1הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים   16.3

בז  13.2 מוותר  והוא  כנגד  אתלעיל,  טענה  כל  על  מסויג  ובלתי  מוחלט  סופי,   ויתור 

 המוסכמים והמוערכים מראש.  האמור בהן, לרבות סבירות סכומי הפיצויים הקבועים,

המכללה לתבוע מהספק סכומים נוספים כלשהם מאין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע   16.4

פי חוזה  -לכל סעד על  לעיל, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע מזכותההמפורטים  לסכומים  בר  מע

 פי כל דין. -זה ו/או על 

מהספק 16.5 לה  שיגיעו  המוסכמים  הפיצויים  סכומי  את  לנכות  זכאית  תהיה   המכללה 

רע באמצעות חילוט הערבות  בהתאם להוראות חוזה זה מכל סכום שיגיע לספק, או להיפ

ים כאמור לא  ילקיום החוזה או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. תשלום הפיצויים או ניכו 

 פי חוזה זה. -את הספק מהתחייבויותיו על וישחרר
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 תנאים כלליים  .14

ממסמכי   17.1 כלשהו  מסמך  בהוראות  טכניים/מקצועיים  בעניינים  סתירה  של  מקרה  בכל 

ה מסמכי  הוראות  בין  ו/או  רכש החוזה  למחלקת  בכתב  הספק  יפנה  השונים,  חוזה 

 מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. -ומכרזים במכללה על

הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של - שום ארכה, הנחה או ויתור או אי 17.2

בזכויות המכללה,   גיעהלא ייחשבו כוויתור או כפ  , המכללה עפ״י החוזה ו/או עפ״י דין

תוקף להם  יהיה  על  ,ולא  כדין  חתום  בכתב  נעשו  אם  של ידי  - אלא  החתימה  מורשי 

 המכללה. 

הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  17.3

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

אלא אם  ,יהיו בתוקףכל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המכללה לא  17.4

 המכללה. מורשי החתימה של נעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי 

על 17.5 סעד  לכל  המכללה  של  בזכויותיה  לפגוע  על - מבלי  ו/או  זה  חוזה  תהיה -פי  דין,  פי 

המכללה זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים 

או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת הספק, לפי חוזה זה  שיגיעו ממנה לספק כל סכום, קצוב

 או מכל מקור אחר, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי. 

קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו, הסמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או   17.6

 . צפון )נוף הגליל(אכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

ספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא  ה 17.7

 מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן. 

שת 17.8 עליהודעות  רשום  בדואר  במבוא, - שלחנה  המצוין  המען  לפי  למשנהו  אחד  צד  ידי 

שעות ממועד מסירתן למשלוח    )שבעים ושתיים(  72תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום  

  -ונתקבל על כך אישור טלפוני    - בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה 

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור.

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

                                   הספק                                                 המזמינה                                          
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יזרעאל  עמק האקדמית המכללה  

 (צ"חל)בע"מ  שטרן  מקס ש"ע

 

 

 

  ארגון וליווי – 02/22מכרז פומבי 

השתלמות בחו"ל עבור עובדי המכללה 

 האקדמית עמק יזרעאל  

 

 נספחים 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 מפרטים הטכניים של המכרז בהצהרה בדבר עמידה  -  1נספח 

 

 :לכבוד

 )חל"צ( בע"מ ע"ש מקס שטרן עמק יזרעאל המכללה האקדמית 

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

 

בזאת להצהיר  ע  ,הריני/ו  יזרעאל  עמק  האקדמית  המכללה  שטרן"לבקשת  מקס  צ(  ")חל  בע"מ  ש 

 :, כי"(המזמינה" או/ו "המכללה )להלן: "

 

 . 10-14 יםהמכרז הם נספח הדרישות" של מפרט לנו כי "לי/ידוע   .1

 הדרישות של המכרז לפי כל    לספק את השירותיםכי יש ביכולתנו    ,ו להצהיר בזאת/יהרינ  .2

המופיעות במפרטים הטכניים    , לרבות אלהולעמוד בכל הדרישות הטכניות ו/או המקצועיות

 הנ"ל. 

תהא רשאית המכללה לחלט את הערבות    ,ידוע לי/לנו שאם הצהרתי/נו זו תתברר ככוזבת .3

ל החוזה בגין הפרה יסודית שלו  והבנקאית שנמשכה על ידי/נו לטובתה ו/או לדרוש את ביט

וכן כל תרופה ו/או סעדים אחרים המוקנים לה לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של  

 הפרה יסודית.  

 

 __________ 

 המצהיר 
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 איתנות פיננסית בדבר  הצהרה  –  2נספח 

 

 שם המציע __________ 

 תאריך _____________ 

   בשנה   שקלים חדשים(  שש מאות אלף₪ )  600,000  של לפחות  ר כספיומחזהמציע הינו בעל   .1

  בשל  , וזאת)כולל(  2021  -2017שנים  בין ה  שניםלפחות בכל אחת משלוש    ,מע"מ(  א כולל)ל

 .של ארגון וליווי קבוצות לחו"לפעילותו בתחום 

 חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים. המציע אינו מצוי בהליכי  .2

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית  המכללה  תהא    ,ידוע לי שאם הצהרתי זו תתברר ככוזבת .3

ו/או לדרוש כל תרופה ו/או סעדים אחר המוקנים    מכללהה  לטובת  המציע  ידי- שנמשכה על

 לה לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של הפרה יסודית. 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ___________   _______________      ___________  _____________ 

 חתימה וחותמת   תפקיד    שם    תאריך 

 

 לזיהוי בלבד: –חתימת רו"ח 

 

 _______________________ 
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 נספח 3-  טבלת ניסיון 
 
 

טופס זה משמש לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף וכן לבחינת ניסיונו של הספק בכלל לצורך  

 מתן ניקוד בקריטריון האיכות. 

 

 שם המזמין: 

 

 

 

 איש קשר מטעם המזמין:

 )שם + תפקיד( 

 

 

 

פרטי ההתקשרות עם איש  

הקשר )טלפון, נייד וכתובת  

 מייל( אי

 

 

 :  הטיולתיאור  

מספר משתתפים,  תאריך, 

יעד, מספר אוטובוסים, מספר 

מדריכים, אטרקציות  

 מיוחדות ועוד 

 

 

 

 

 

 

 

 :)יש לציין מטבע(  היקף כספי

 

 

  תחילת הפרויקט: 

  סיום הפרויקט:  

** להוכחת ההתקשרות חובה לצרף העתק חוזה / הזמנת עבודה / חשבונית / כל אסמכתא  

 .שתאשר את היקף ההתקשרות

יותר מפרויקט אחד, יש לצרף נספח זה    ה של*** בהתאם לסעיפי המכרז, במקרה שנדרשת הצג

 מספר פעמים בהתאם לנדרש.
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 רשימת ממליצים –  4נספח 

 

 

 מייל -איי טלפון  איש קשר ותפקידו  שם הלקוח 
מיקום ההשתלמות  

 ומספר המשתתפים 
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  –  5נספח 

 

נושא _______________ אני הח"מ   מורשה   ת/,   ,___________ מס'  החתימה    ית/ת.ז. 

 ת/ "(, מתחייבהמציע)להלן: " ___________________ מטעם__________________ שמספרו  

כי המציע יקיים בכל תקופת ההתקשרות עם המכללה, ככל שיזכה במכרז, את חובותיו בעניין שמירת  

ים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק  זכויות עובד 

 לצורך אספקת העבודה או השירותים. 

 

   
בשם המציע  ת/שם מלא של החותם תאריך   חתימת וחותמת המציע  
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 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול תצהיר בהתאם –  6 נספח

 

מורשה ______________ ת.ז. מס'   ת/, נושא _____________ אני הח"מ   החתימה    ית/ , 

"_____________שמספרו    ________________  מטעם שהוזהרתי  המציע )להלן:  לאחר   ,)"

צפוי אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  כן,    ה/ כחוק  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  העונשים  לכל 

 בזאת, בכתב, כדלקמן: ה/מצהיר

  ארגון וליווי   02/22תצהיר זה בשם המציע, בקשר להגשת הצעה במכרז פומבי מס'    ת/אני נותן  .1

יזרעאל   עובדי המכללה האקדמית עמק  זה בשם    ת/, ומוסמךהשתלמות בחו"ל עבור  לתת תצהיר 

 המציע.  

 יים במציע אחד מאלה: הנני מצהיר כי התק .2

דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים -המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו בפסק  .2.1

או לפי חוק שכר   1991- זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 .1987- מינימום, תשמ"ז

בפסק .2.2 הורשעו  אליו  זיקה  בעל  או  המציע  משתי  -אם  ביותר  חלוט  חוק  דין  לפי  עבירות 

או לפי     1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

, הרי שבמועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה  1987- חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 כי מתקיים במציע אחד מאלה:  ה/ עוד הנני מצהיר .3

, אינן חלות על  1998  - ק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חלחו  9הוראות סעיף   .3.1

 המציע. 

, חלות עליו והוא  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף  .3.2

 מקיים אותן.  

לפנות למנהל הכללי של משרד   ת /עובדים לפחות, אני מתחייב   100ככל שהמציע מעסיק  

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  לחוק    9העבודה 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל שהמציע התחייב    –שוויון זכויות, ובמידת הצורך  

כאמור   החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר 

כי נעשתה פניה כנדרש,   ה/הנני מצהיר  –תו התקשרות שלגביה התחייב כאמור  ונעשתה א

 לחוק שוויון זכויות, פעלתי ליישומן;   9וככל שהתקבלו הנחיות ליישום חובות לפי סעיף 

זו למנהל הכללי של משרד   ת/אני מתחייב לפי פסקה  להעביר העתק מהתצהיר שנמסר 

 ימים ממועד ההתקשרות.   30  העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך
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זיקה" המונחים  "הורשע",  בעל  ויתר  בעבירה,  ציבוריים,    -"  גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 

 . 1976- תשל"ו

 , כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי  ___________ כי שמי הוא   ה/הנני מצהיר 
 אמת.  -תוכן תצהירי  

   

 חתימה וחותמת המציע  בשם המציע  ת/שם מלא של החותם תאריך 

 

 

 אישור

 

 מרחוב ______________   ______ , עו"ד/רו"ח, בעל/ת מ.ר. _____________ אני הח"מ,  

 הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'____________ שזיהה/תה  ________ מאשר/ת כי ביום  

זה    / ידי הצגת ת.ז. מס'______________ -עצמו/ה על תצהיר  על  וחתם/ה  אישית,  לי  המוכר/ת 

שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי ת/יהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק,  לאחר 

 אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי. 
   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו״ד/רו״ח  תאריך 
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 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" –  7נספח 

, אנו  1977 -בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .1

 הח"מ ________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת, כדלקמן: 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או   1.1

כל דבר בעל ערך, במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או  

יזרעאל   עמק  האקדמית  המכללה  של  )חל"צ(  מחדל  בע"מ  שטרן  מקס    – )להלן  ע"ש 

או של עובד המכללה ו/או מי מטעמה ו/או  "( ו/או של נושא משרה במכללה ו/המכללה "

 כל גורם אחר, בקשר למכרז זה ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במכללה ו/או עובד  1.2

הקשור  חסוי/סודי  מידע  לקבל  מנת  על  אחר  גורם  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  המכללה 

 ז ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. להליכי המכר

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במכללה ו/או עובד  1.3

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית  

 ו/או לא תחרותית. 

התקשרות עם המכללה ו/או    לעיל במסגרת הליכי  1.3-  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק   1.4

 כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

לעיל, ידוע לנו כי המכללה שומרת    1היה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף   .2

לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליכי המכרז לגביהם קיים חשד 

לא לקבל הצעתנו במכרז ו/או לבטל בכל    כי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר ו/או

הנובעים   החוזה/ההזמנה  את  שהוא  זמן  בכל  לבטל  ו/או  במכרז  זכייתנו  את  שהוא  זמן 

 מהמכרז.

אנו מתחייבים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו   .3

המכללה   של  המכרז  בהליכי  שהיא  דרך  בכל  המעורבים  מטעמנו  חוזה/הזמנה  ומי  ו/או 

 הנובעים ממנו. 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 שם: ______________        חתימה: _____________    חותמת )חברה(: ____________ 
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 הצוות של המציע    –  8נספח 

 

 לדוגמא  טיולים הסמכות  שנות ותק בתפקיד  שם מלא של העובד 
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 ריכוז מידע ארגוני -  9נספח 

 

 שם המציע: ____________________________________________________ .1

 _________________  :מספר רישום במרשם המתנהל על פי דין )כדוגמת רשם החברות( .2

 _______________________________________________________כתובת:  .3

 כתובת משרד רשום:  _____________________________________________ .4

 מספרי טלפון: __________________________________________________ .5

 טלפון נייד: _________________________________________________  פרמס .6

 פקסימיליה:  ______________________________________________מספר  .7

 עיסוק עיקרי: __________________________________________________  .8

 המציע  אצל אנשי המפתח  .9

 

שנות  שם
ון ותק/ניסי  תחום התמחות 

   
   
   
   

 

 :בכל הנוגע למכרז המציע םאיש הקשר מטע .10

 ______________________________ שם מלא: 

 המציע: _____________________________   אצלתפקיד 

 מספר טלפון נייד: _________________________________ 

 פקס: _____________________________________ 

 כתובת דוא"ל: ______________________________

 

בנוגע למכרז זה, יעשו לפי הנתונים שנמסרו לעיל  ידוע לנו שכל פניה/מענה של המכללה אלינו  

 וכי הצהרתנו בדבר דרכי יצירת הקשר עמנו תחייב אותנו לכל דבר ועניין. 
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 הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים   -  10נספח 

 

 היעד: 

 יוון שב אתונההעיר 

 

 כללי: 

טיסות ישירות, שהיה בבית מלון על בסיס    ימים מלאים )כולל ימי הטיסות(.  4ההשתלמות תכלול  

 חצי פנסיון וסיורים. 

 

 מספר משתתפים:

   אנשים. 150עד  100-כצפי הנוסעים בכל מחזור הינו 

 אין המכללה מתחייבת למספר נוסעים כלשהו והדבר תלוי ברישום העובדים להשתלמות.  

ענות מצד העובדים המכללה יכולה להחליט  י כמו כן, בהתאם לכמות הנרשמים ובמידה ולא תהיה ה

כי היא בוחרת לבצע את ההשתלמות במחזור אחד בלבד והיא רשאית לבחור את אחד מהתאריכים  

כי בשנים האחרונות  המוצעים. אנו מציינ  הוציאה  )טרום מגפת הקורונה(  ים  מחזורים    2המכללה 

 .בכל שנה להשתלמות העובדים

 

 תאריכים:  

 לביצוע ההשתלמות: םתאריכים אופציונליי 2המכללה מציעה 

19-22/5/2022 

26-29/5/2022 

ו/או   תאריך  לגבי  הזוכה  הספק  את  תעדכן  המכללה  אלו  תאריכים  לביצוע  תאריכים    2מתוך 

 ההשתלמות.

העדיפות היא לתאריכים שצוינו יחד עם זאת, בפני המציעים עומדת גמישות של התאריכים    שימו לב!

 ימים מלאים וסופ"ש.  4ביום לפני ו/או אחרי כך שבכל מקרה ההשתלמות תכלול  

 

 להשתלמות: שלדי לו"ז 

או    , ארוחת ערב במלוןהגעה לבית המלון, חלוקת חדרים  טיול,  :)יום חמישי בשבוע(  יום הראשוןה

 . במסעדה/טברנה 

 .  , קבלת שבת מסודרת בבית המלוןיום טיול עד כניסת השבת (:בשבוע  יום השני )יום שישיה

ערב פולקלור מקומי / טברנה כולל ארוחת ערב. יש לשים לב   –. ערב  טיול    יום  :)שבת(  יום השלישיה

בתמחור ההצעה כי העלות לערב זה מתומחרת בהצעת המציע. שימו לב כי יש לקזז בעלות המלון ע"ב  

 מתשלום כפול. עחצי פנסיון את ארוחת הערב המיועדת בערב זה על מנת להימנ 

 טיול בהתאם לשעת הטיסה.   יום המלון,עזיבת  : (ראשון בשבוע)יום  יום הרביעיה
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 טיסות:

 )ללא יעד ביניים(.  וישירותהטיסות יהיו טיסות בינלאומיות בחברת שכר או טיסות סדירות  

חשובות   מאוד  הטיסה  לקבל    –שעות  מנת  כך    4על  על  הקפידו  אנא  להשתלמות  מלאים  ימים 

המוצעות הטיסה  לשעות  בהתאם  באיכות  ניקוד  תיתן  המכללה  בשעות    בהצעתכם.  הלוך  )טיסות 

 .הבוקר וטיסות חזור בשעות הערב(

מחיר כרטיס הטיסה יכלול מיסי נמל, היטלי ביטחון, דמי רישום, כרטוס, הושבה, כבודה: כבודת יד  

 ושתייה.    / חטיף ק"ג למזוודה, ארוחה קלה 20עד  -למטוס, מזוודה לבטן המטוס  –אישית 

 . בבחינת ההצעה  כל אפשרות תבחן בנפרדכך שמספר אפשרויות   למציע להגישאנו ממליצים  

 11יש למלא את הפרטים בנספח 

 

 בתי מלון:

מלון.   בתי  מספר  ההצעה  לבחינת  להציע  את  יש  לכלול  צריכים  המלון  המשתתפים  בתי  כלל 

 בהשתלמות ולא ניתן לפצל את הקבוצה למספר בתי מלון. 

מספר    למציע להגישאנו ממליצים  כוכבים.    4/5בתי מלון בדרגת אירוח של    2על המציע להציע לפחות  

 .בבחינת ההצעה  כל אפשרות תבחן בנפרדכך שאפשרויות 

 .חצי פנסיוןהאירוח הינו על בסיס 

התאם להרכב וכמות הנרשמים. ההרכבים שיכולים להיות הינם זוגות,  החדרים יהיו מסוגים שונים ב

 שותפים, שלישיה ויחידים. 

חדר האוכל גדול מספיק להכיל את כל משתתפי ההשתלמות יחדיו. כמו כן, יש לתת אופציה לארוחות  

 וכדומה.  , רגישים לגלוטןשל צמחוניים, טבעונים

וטי חינם לפחות בשטחים הציבוריים של בית המלון  אינטרנט אלח   קייםכמו כן, יש לוודא כי במלון  

של   האיכות  בניקוד  ביטוי  לידי  יבוא  הדבר  בהצעתכם,  זאת  ציינו  אנא  בחדרים  גם  ויש  )במידה 

 ההצעה(. 

יתרון לבחינת ההצעה: בריכה, בריכה מקורה,   , פעילויות ספורט, חדר  SPAדברים נוספים שיהוו 

כגון:   םורך העברת השתלמות ובו אמצעים טכנולוגייהרצאות שיכול להכיל את כלל המשתתפים לצ

 הגברה, מחשב, מקרן ומסך ועוד.  

 חשוב לציין את כל השירותים שבית המלון מציע )אם קיים תשלום נוסף יש לציין זאת(.

 יש לוודא שריון מתאים של המקומות בטיסות וכן החדרים בבתי המלון המוצעים על ידכם.

 12בנספח יש למלא את הפרטים 

 

 טיולים, אוטובוסים ומדריכים

לפחות  הכוללים אוטובוסים צמודים המכילים    ימים מלאים )כולל ימי הטיסות(  4ההשתלמות תכלול  

משתתפים ומדריך. על האוטובוסים להיות מצוידים בכל הנדרש מהם על פי החוק במדינה בה    40  -כ  

 מלון ומהמלון לשדה תעופה. יש לדאוג להעברות משדה התעופה למתקיימת ההשתלמות.  
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כל   ביעד ההשתלמות.  וניסיון  ניסיון של הדרכת קבוצה  המדריכים בהשתלמות צריכים להיות עם 

 משתתפים.  40 –כ עד מדריך ידריך קבוצה אשר תמנה 

ההדרכה   בשפה  מקומייתתבצע  הדרכה  שירותי  לקבל  )ניתן  ניסיון    םעברית  שלמדריכים  בתנאי 

 בהדרכת קבוצות וההדרכה תתקיים בעברית(.  

הנדרש ביעד  ואטרקציות  שונים  אתרים  שתכלול  ראשונית  תוכנית  להציג  נדרשים  כולל    המציעים 

)כניסה לאתרים בתשלום וכדומה( נוספות  , על מנת שהמזמינה תוכל להתרשם מהתוכנית.  עלויות 

 שיוחלט על אופיו במסגרת טיול ההכנה. טברנה  /מקומי  רהתוכנית צריכה לכלול ערב פולקלו

אנו מבהירים כי התחרות במכרז אינה על הטיולים והאטרקציות אלא על שאר השירותים הנדרשים.  

יצוין כי   תנאי ההזמנה המלאים בהם יפורטו בין היתר, מסלולי הטיולים ולוחות  למען הסר ספק, 

ת  מנהליע הנבחר לאחר נסיעת ההכנה ובהתאם לדרישת הזמנים המפורטים יקבעו ויתואמו עם המצ

 ההשתלמות.

מתחייב   והמציע  ממנו  נפרד  בלתי  כחלק  ההתקשרות  לחוזה  ויצורפו  בכתב  ינוסחו  ההזמנה  תנאי 

 ולקיים את כל הדרישות שיקבעו בתנאי ההזמנה.    

בהצעתכם בסעיף זה, העלות תכלול את האוטובוסים, המדריכים, טיפים לנותני השירותים בחו"ל,  

 . וכד' טיפים למדריכים

 14-13 יש למלא את הפרטים בנספחים

 

 נסיעת הכנה: 

המציע הזוכה יארגן נסיעת הכנה לצורך בחינת    , לאחר הכרזה על זוכה במכרז זה וחתימה על החוזה

הפולקלור ערב  האטרקציות,  האתרים,  המלון,  טברנה  בית  להשתלמות    /  הקשור  אחר  דבר  וכל 

 המבוקשת. 

 ימים.  3-4נציגים, עובדי המכללה. הנסיעה הינה בת  3מטעם המכללה ישתתפו עד  

נסיעת ההכנה הכוללת טיסות, שהיה בבית מלון, בדיקת אתרים  כוללת את הצעת הספק יובהר כי 

 . בגין נסיעת ההכנה מעבר לתמורה המוסכמת והמכללה לא תחויבואטרקציות 

 

אנו מבקשים לחדד למציעים כי תשלומים בגין כניסות לאתרים והאטרקציות ישולמו אך ורק בגין 

   לאתר. בפועלמספר המשתתפים שנכנסו  

 

 למסמכי המכרז( חובה למלא את כל הפרטים כולל:   15בנספח ההצעה )נספח 

 תנאי ביטול.  .א

יכלול את כל ההיטלים, מיסים  $ עבור טיסות שכר או טיסות סדירות )המחיר    -עלות לאדם ב   .ב

 וכדומה כך שהמחיר הינו מחיר סופי(. 

 עלות לאדם בודד בחדר זוגי   .ג

 שלישי בחדר זוגי.  עלות תוספת לאדם  .ד

 לאדם בחדר יחיד.   עלות .ה
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על המציע להגיש הצעות זהות לכל המחזורים מבחינת טיסות ובתי המלון. בחינת איכות    שימו לב:

הטיסה ועל פי בתי המלון המוצעים. במידה והמציע יציע מבחר הצעות  ההצעות תעשה על פי שעות  

המוצעים  המלונות  שקלול  עם  יחד  עצמה  בפני  עניינית  ותבחן  בנפרד  ניקוד  תקבל  הצעה  כל 

 והמדריכים.
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 נספח 11 – פירוט הטיסות המוצעות
ספר אפשרויות  שימו לב, המציע חייב למלא לפחות אפשרות אחת לטיסות. יחד עם זאת נשמח לקבל מ

מ   יותר  יש  ולמציע  במידה  למכללה.  ביותר  המתאימה  האופציה  את  ולבחור  לבחון  מנת    2  –על 

טיסה יטוסו בכל מחזור  ביובהר כי    .אפשרויות ניתן לצלם את הדף ולצרף אפשרויות נוספות 

 אחת 

 :1אפשרות 

מס' מקומות  

  *בטיסה

תאריך   חברת תעופה

 טיסה

יעד 

 הנחיתה 

שעת 

המראה  

שעון 

 מקומי

שעת 

נחיתה  

שעון 

 מקומי

 הלוך - 1מחזור 

 

      

 חזור   - 1מחזור 

 

      

 הלוך  – 2מחזור 

 

      

 חזור – 2מחזור 

 

      

מקומות  150ל  100יובהר כי כל טיסה שתוצע על ידי הספק המציע חייבת להכיל בין *

 בטיסה שיקצו לטובת המשתתפים מטעם המכללה. 

 :2פשרות א

מקומות מס'  

 *בטיסה

 

תאריך   חברת תעופה

 טיסה

יעד 

 הנחיתה 

שעת 

המראה  

שעון 

 מקומי

שעת 

נחיתה  

שעון 

 מקומי

 הלוך - 1מחזור 

 

      

 חזור   - 1מחזור 

 

      

 הלוך  – 2מחזור 

 

      

 חזור – 2מחזור 

 

      

 

מקומות  150ל  100שתוצע על ידי הספק המציע חייבת להכיל בין יובהר כי כל טיסה *

 בטיסה שיקצו לטובת המשתתפים מטעם המכללה. 
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 בתי המלון המוצעים פירוט  – 12נספח 

  4כוכבים ולבית מלון ברמת    5שימו לב, המציע חייב למלא לפחות אפשרות אחת לבית מלון ברמה  

אפשרויות על מנת לבחון ולבחור את האופציה המתאימה  כוכבים. יחד עם זאת נשמח לקבל מספר  

מ   יותר  יש  ולמציע  במידה  למכללה.  אפשרויות    2  –ביותר  ולצרף  הדף  את  לצלם  ניתן  אפשרויות 

   נוספות.

 ילונו באותו מלון. יובהר כי כל המשתתפים בהשתלמות מטעם המכללה 

 : 1אפשרות 

 4מלון  –שם המלון ומיקומו  

 כוכבים

 5מלון  –שם המלון ומיקומו 

 כוכבים

   1מחזור 

 

  

   2מחזור 

 

  

 

 : 2אפשרות 

 4מלון  –שם המלון ומיקומו  

 כוכבים

 5מלון  –שם המלון ומיקומו 

 כוכבים

   1מחזור 

 

  

   2מחזור 

 

  

 :בתחום בתי המלון יתרונות וחסרונות של ההצעה

המציע לציין את החסרונות והיתרונות שבכל אחת מהצעותיו )לדוגמא:  על פי ניסיונו של המציע, על  

 שירותים נוספים שהמלון מספק, קירבה למקומות וכדומה(. 

 חסרונות בהצעה יתרונות בהצעה
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 פירוט המדריכים המוצעים  – 13נספח 

 

פירוט על ניסיונו בהדרכת קבוצות וכן על  שם המדריך 

 ניסיונו ביעד הספציפי 

תאריך אחרון בו הדריך  

 קבוצה ביעד

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 יש לצרף קורות חיים של המדריכים *
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 פירוט על אתרים ואטרקציות במסגרת ההשתלמות  – 14נספח 

המכללה מעוניינת להתרשם ממסלול ראשוני שהמציע מבקש להציע בהצעתו, יש לפרט את המקומות  

ולוחות הזמנים המשוערים על פי הימים שהוא מציע. על המציע לקחת בחשבון כי להשתלמות יוצאים  

יבי לכת ולכן רמת המסלולים צריכה להתאים  ( לא כל המשתתפים הינם מט 20-75מגוון של גילאים )

 לכלל המשתתפים או לתת חלופות בהתאם למגבלות כאלו או אחרות.  

בזמן  . אך אנו מבקשים גם לקבל אופציות לטיולים  10בהתאם למפורט בנספח  טיול    לתכנןעל המציע  

ה ציבורית,  כך למשתתפים בהשתלמות יש אפשרות להגיע בכוחות עצמם )תחבור  שהוגדר כזמן חופשי

, יש לפרט אטרקציות מיוחדות שניתן להוסיף לטיול ועלות  (ם וכדומהימונית, טיולים מאורגנים פרטי

משוערת לאדם. אנו שבים ומדגישים כי התחרות במכרז אינה על האתרים והאטרקציות  יחד עם  

 .  רקציותזאת המידע נדרש לצורך בחינת יכולות המציע לבנית טיול ובחינת מגוון האתרים והאט

 

 :טיול עם הדרכה בעברית כולל אוטובוסים לכלל הקבוצה הגעה למלון.  – 1פירוט יום 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_________________________________________________ ____________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_____________________________ ________________________________________ 

 

 : טיול עם הדרכה בעברית כולל אוטובוסים לכלל הקבוצה – 2פירוט יום 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________ ________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

______________________________________________________________ _______

 _____________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

__________________________________________ ___________________________ 

___________________________________________________________________ __ 
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יש לתת מידע כללי למרחק הליכה   –זמן חופשי מקומות שניתן לבקר באופן עצמאי  – 3פירוט יום 

ופירוט על ערב תחבורה ציבורית לעיר הקרובה, פעילויות שניתן לעשות באופן עצמאי ביום זה  /

 : הפלקלור / הטברנה

 _____________________________________________________________________

______________________________________________________ _______________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

________________________________ _____________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

 

עד לנסיעה לשדה  טיול עם הדרכה בעברית כולל אוטובוסיםועזיבת המלון   – 4פירוט יום 

 התעופה:

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_________________________________________ ____________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_____________________ ________________________________________________ 

 

 : (יתרונות וחסרונותהערות להצעה בכללותה )כולל 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

__________________________________________________ __________________ _ 

 ________________________________________________ _____________________ 

_____________________________________________________________________:

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 __________________________ ___________________________________________

 ____________________________________ _______ __________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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 אטרקציות וכניסה לאתרים בתשלום נוסף:

 

 הערות $  -עלות משוערת לאדם ב   אתר / אטרקציה 
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 נספח 15 –  כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות 
 

  :לכבוד

 "( המכללה)להלן: " צ(")חלבע"מ ש מקס שטרן "המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 1930600  ד.נ עמק יזרעאל

 

 א.ג.נ.,

השתלמות בחו"ל עבור עובדי המכללה האקדמית   ארגון וליווי – 02/22' הנדון:  מכרז פומבי מס

 עמק יזרעאל  

 

 מתכבדים בזאת להגיש למכללה את הצעתנו למכרז הפומבי שבנדון.  ,אנו, הח"מ .1

 :אנו מצהירים בזה כי .2

לביצוע   .2.1 ההתקשרות  הסכם  נוסח  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  את  ובעיון  בקפדנות  בחנו 

המכרז, מסמך ההזמנה להציע הצעות, נספחי הערבויות, נספח הביטוח,   מושא ההשתלמות

כמויות וכל מסמך רלוונטי  ההמפרטים הטכניים של המכרז, כתב  הדרישות המקצועיות ו 

 אחר שצורף למסמכי המכרז.

 

צעים על ידנו, כפי המפורט בכתב הכמויות המצורף למסמך זה, והמהווה חלק  המחירים המו .2.2

ובדיקה   וביחס לכל אחד מרכיביו בנפרד, נקבעו על בסיס בחינה  בלתי נפרד ממנו, בכלל, 

 מקצועית, וכי יש בהם כדי להוות תמורה מלאה וראויה לביצוע העבודה על כל מרכיביה. 

 

ואנו  מסכימים לאמור    ההצעות, הבנו את כל האמור בקראנו בעיון את נוסח ההזמנה להציע   .2.3

 בה ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פיה. 

 

 קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין המכרז ומסמכיו.  .2.4

 

קיבלנו את כל המידע לביצוע הפרויקט ועשינו את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על מנת   2.5

 להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתנו. 
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בדרישות   2.6 ו/או  כלשהן  בתביעות  נבוא  ולא  המכרז  במסמכי  האמור  לכל  מסכימים  אנו 

 הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. - ידיעה ו/או אי- המבוססות על אי

על 2.7 הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  לעמ- אנו  ביכולתנו  המכרז,  מסמכי  ביצוע  פי  בעת  וד 

העבודה בפועל בכל הוראות המפרטים הטכניים של המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את 

הוראות המכרז,   מושא  העבודה פי  על  ו/או ההתחייבויות  כל הדרישות  ולבצע את  המכרז 

החוזה ונספחיו ולבצע את העבודה בכלל, וכל אחד ממרכיביה, תמורת המחירים הכלולים  

 בהצעתנו. 

מנת לספק באופן מקצועי  -נו או בכוחנו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש עלברשות 2.8

 המכרז. מושא את השירותים הנדרשים במכרז ולבצע העבודות 

ידינו כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות  -המחירים הכלולים בהצעתנו כפי שנרשמו על 2.9

וסוג   פי תנאי המכרז, - השירות עלהכרוכות בביצוע העבודה ושהוא  ובין כלליות, מכל מין 

 רווח, מיסים, ביטוחים, שירות, היטלים וכל הוצאה אחרת.   :לרבות

בהצעתנו זו ובקיומה על ידנו )אם תתקבל על ידכם(, אין משום הפרה של כל זכות יוצרים,  2.10

וכי אנו רשאים להגיש את הצעתנו    ,זכות מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת של צד ג'

א מכרז זה )ככל שהצעתנו תיבחר על ידכם(. ידוע לנו כי הצהרתנו  מושלהתקשר בהסכם  ו זו  

 זו מהווה תנאי יסודי ובסיסי להתקשרות בינינו לבין המכללה. 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. 2.11

השל  2.12 מבעלי  מי  כנגד  ו/או  כנגדנו  עומדות  כנגד  לא  ו/או  תאגיד  שאנו  ככל  בתאגיד,  יטה 

תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או    ,התאגיד

 לכינוס נכסים. 

אנו מכירים את כל הדינים והחוקים המתייחסים לשירותים שניתן לכם ומתחייבים לפעול   2.13

 לפיהם, לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת. 

ימים מאותו מועד,    14- כי עם קבלת הודעה על זכייתנו במכרז ולא יאוחר מ ,מתחייביםאנו  2.14

מציא את כל המסמכים הנדרשים, ביניהם אישור הביטוח, הערבות הבנקאית לקיום החוזה  נ

וכן לחתום על החוזה על כל נספחיו והשינויים שבוצעו בו אם    , ו/או כל מסמך נדרש אחר

הזמן  פרק  חייבותנו האמורה בס"ק זה, כולה או מקצתה, תוך ככל שלא נמלא את הת  .בוצעו

ביצוע   את  למסור  רשאית  ותהא  כלפינו  התחייבות  מכל  פטורה  תהא  המכללה  האמור, 

הערבות  מהשירות   את  לחלט  רשאית  תהא  המכללה  ובנוסף  אחר,  למציע  המכרז  ושא 

 הבנקאית לקיום ההצעה, וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.
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י חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך ששה חודשים הצעתנו היא בלת  2.15

 .יהםנמב לפי המאוחר  –מהמועד האחרון להגשת הצעות או עד להכרזת הזוכה במכרז 

ידה  -אנו מסכימים כי המכללה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו ובקבלתה על  2.16

 .התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין המכללה

אם הצעתנו לא תתקבל, המכללה תשחרר את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה   2.17

על דחיית הצעתנו. אם הצעתנו תתקבל, המכללה תשחרר את הערבות במועד חתימת החוזה,  

לאחר שנמציא ערבות בנקאית מתאימה לקיום החוזה. ברור לנו כי במקרה של אי המצאה 

החוזה  את  ה רשאית לבטל  כלללקיום החוזה, תהא המ  במועד כאמור של הערבות הבנקאית

 פי דין. -פי הסכם זה ועל -מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד שהוא על ,לאלתר

חוזה מחייב    ה יד- לראות בהצעתנו זו וקבלתה על  תזכאי  אתה  המכללה כי    ,אנו מסכימים 2.18

בינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה האחרות של המכללה כאמור במסמכי המכרז, ובייחוד  

מזכותה למסור את מתן השירות לכל אחד אחר, במקרה בו לא המצאנו את כל המסמכים  

סכומי   את  לנכות  כאמור  במקרה  זכאית  תהא  המכללה  וכן  הזכייה,  לאחר  הנדרשים 

 הבנקאית לקיום ההצעה.  ההפסדים והנזקים מהערבות

כמו כן, היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה   2.19

ידי המכללה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, - על ידינו עם הצעתנו במכרז, תחולט על

 וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המכללה לפרוע את נזקיה ו/או הוצאותיה בגין ההפרה. 

ןמצהירים כי אנו מודעים לחשיבות מתן מענה    הננו 2.20 ואמיתי בטבלת הניסיון של המכרז    כֵּ

ו, וברור לנו כי במקרה בו יתברר כי  נובכל מסמך אחר המפרט מידע לגבי כישורינו או ניסיונ 

המענה שניתן הוא בגדר "הצהרה כוזבת" או כלל מצג שווא, המכללה תהא רשאית לפסול  

 עמנו, ככל שהדבר התגלה למכללה לאחר ביצוע ההתקשרות. הצעתנו או לבטל ההתקשרות

ידוע לנו כי באם תוגש תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה   2.21

ושא מכרז זה, יהא עלינו לטפל בתביעה  מ ו/או מי שבא מטעמה, בקשר עם ביצוע הפרויקט  

או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה  / ולשלם כל סכום שייפסק לחובת המכללה ו/או עובדיה ו

ידי בית משפט. אנו מתחייבים כי מיד עם הגשת תביעה כאמור, אנו נודיע לבית  -על  ,כאמור

כל   וכן מתחייבים לשלם  נוטלים את מלוא האחריות על הטיפול בה  על כך שאנו  המשפט 

ר, על  סכום שייפסק אף לחובת המכללה. המכללה תודיע לנו על תביעות ו/או דרישות, כאמו 

 מנת לאפשר לנו להתגונן מפניהן.  

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו וכי הננו זכאים לחתום כדין על ההצעה   2.22

לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים  -הנ"ל. כמו כן, הננו מצהירים כי הצעתנו מוגשת בתום 

 או גופים אחרים המגישים הצעות במכרז זה.  
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 ההצעה

 "מ מע כולל  הכמויות בכתב הכלול הסופי  שהמחיר  לנו ידוע
 

 

 _____________________ תיאורו:  _______________________ שם המציע:              

 )אדם, חברה, שותפות או אחר(                                                        

 נא לפרט.                                                                                            

 ___________________   / ___________________ ת.ז./ח.פ:  

 ____________  פקס: ___________ טלפון:    _________________  כתובת: 

 ________________ טל' נייד:  _________________________איש קשר: 

 

 ** יש לצרף למסמך זה את טופס הצעת המחיר ולהגישם במעטפה נפרדת, כמפורט במסמכי המכרז. 

 חתימת המציע + חותמת _________________________ 
 

 אישור 

 כתב ההצעה והצהרת המציע 

(,  מאשר בזה כי  " המציע"אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח של __________________ )להלן:  

 __________ ה"ה    ביום  וההצעה  המכרז  מסמכי  יתר  כל  ועל  דלעיל  זו  הצעה  על  בפני  חתמו 

וכי התקבלו   ,_____________ ת.ז. _________ בשם המציע  -_______________ת.ז. _____________ו

עלאצל   הדרושים  וכל האישורים  ההחלטות  כל  ועל- המציע  שלו  לחתימת  -פי מסמכי ההתאגדות  דין  כל  פי 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. ,המציע על ההצעה למכרז

 

                                                                                   _____________________ _______ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                  
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 צעת המחיר: ה

 במידה והמציע הציע מספר יעדים שונים יש למלא טופס זה לכל יעד בהתאם.

 

 תאריך הגשת ההצעה :_________________ חברת: _______________________  

 

 עלות טיסה לאדם:  

  (10בנספח  הנדרש )המחיר יכלול את כל ההיטלים, מיסים, כבודה, העברות וכדומה וכל  

 $__________________ 

 

 עלות בתי המלון על פי הפירוט הבא: 

 מחיר לכל בית מלון במידה וניתנו מספר בתי מלון יש לציין  

 שם המלון 
מחיר ליחיד בחדר  

 זוגי $ 

מחיר ליחיד בחדר  

 בודד $ 

תוספת לאדם  מחיר 

 $  שלישי בחדר זוגי

 כוכבים  4/5שם המלון 

 _________________ 

   

 כוכבים  4/5שם המלון 

 _________________ 

   

 כוכבים  4/5שם המלון 

 _________________ 

   

 כוכבים  4/5שם המלון 

 _________________ 

   

 כוכבים  4/5שם המלון 

 _________________ 

   

 כוכבים  4/5שם המלון 

 _________________ 

   

 

 עלויות נוספות:
 $  -מחיר לאדם ב  פירוט 

אנשים   40 –אוטובוסים )לפי מפתח של כ 

 באוטובוס( 

 

אנשים   40  – מדריכים )לפי מפתח של כ 

 בקבוצה( 

 

  : אטרקציות

  טיפים לנותני שירות )כוללי מדריכי הקבוצות(: 
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  עלות ערב פולקלור / טברנה: 

קיזוז ארוחת ערב במלון בערב שבו מתקיים  

 ערב פולקלור: 

 

  סה"כ עלות נוספת לאדם: 

 
 

 סה"כ עלות ליחיד בחדר זוגי )טיסה + מלון + עלויות נוספות( _________________$  

 

 )טיסה + מלון + עלויות נוספות( _________________$  3סה"כ עלות ליחיד בחדר של 

 

 סה"כ עלות ליחיד בחדר בודד )טיסה + מלון + עלויות נוספות( _________________$ 

 
 

יותר של אפשרויות בעלויות שונות יש למלא את הצעת המחיר  במידה והמציע הציע מספר רב 
 בהתאם למספר ההצעות. כל אפשרות תבחן בפני עצמה. 

 

   תנאי ביטול:

חובה למלא סעיף זה, יש לשים לב כי ישנם תנאי ביטול שונים לטיסות ולמלון. מציע שלא ימלא יכול  

המכרזים על תנאי הביטול על פי    לגרום לפסילת ההצעה על ידי ועדת המכרזים ו/או החלטת ועדת

 ההצעה הטובה ביותר שהתקבלה ולמציע לא יהיה כל טענה בנושא. 

תנאי הביטול להלן מתייחסים לביטול השתתפות של משתתף כאשר אין משתתף אחר אשר מחליף  

אותו.  במקרים של ביטול השתתפות של משתתף מסוים אך משתתף אחר מתוך רשימת המתנה  

 מו המציע יפעל כדלקמן: יוצא לטיול במקו

 . ללא עמלת שינויים –לפני כרטוס כרטיסי הטיסה  

לאחר כרטוס כרטיסי הטיסה במידה וישנה עמלת שינוי שם יש לציין אותה ביחד עם תנאי הביטול  

 של הטיסה ו/או המלון, במידה ולא ציינתם לא יהיה עלות.

 

התנאים יתייחסו לעלויות ביטול הטיסה בלבד )או שינוי משתתף לאחר   –תנאי ביטול לטיסה 

 כרטוס(

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_________________________________________________ ____________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 התנאים יתייחסו לעלויות ביטול המלון בלבד –תנאי ביטול למלון 
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______________________________________ _______________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

 שימו לב, לעלויות הנוספות בגין ביטולים המציע הזוכה לא יגבה דמי ביטול בגין סעיף זה.

 

המחירים הם מחירים במטבע $ והם כוללים את כל ההיטלים, מיסים, רישומים, העברות לבתי  

 מלון וחזרה לשדה תעופה וכדומה. לא תהיינה תוספות לסעיפים אלו. 

 

 מחיר: –להלן המשקולות לבחינת אמת המידה 

 30% סה"כ עלות ליחיד בחדר זוגי 

 5% סה"כ עלות ליחיד בחדר בודד 

תוספת לאדם  סה"כ עלות 

   שלישי בחדר זוגי

5% 

 10% תנאי ביטול  

 50% סה"כ

 

 

 חתימת המציע + חותמת: __________________________ 

 


