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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א' 

 כללי  .1

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

ארגון וליווי השתלמות    01/23מעוניינת לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס'    "(המכללה "

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

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

ה 1.2 ספק  מכרזים,   ףהשתת ל  מעוניין כל  מחלקת  במזכירות  מוקדם  ברישום  חייב  במכרז 

לכתובת: אימייל  משלוח  אודותיו    meitalb@yvc.ac.il באמצעות  פרטים  מסירת  לרבות 

מו(. מציע שלא יירשם כאמור, יהיה  )שמו, שם הנציג מטעמו לצורך המכרז, דרכי התקשרות ע 

קבלת עדכונים שיימסרו במהלך ההליך המכרזי )ככל שאכן  -מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי

ימסרו( ו/או קבלת תשובות לשאלות הבהרה ביחס למכרז, ככל שתימסרנה תשובות כאלה.  

או באמצעות    04-6423589    לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות מחלקת מכרזים בטלפון:

 משלוח אימייל לפי הכתובת המצוינת לעיל.  

תכלול  1.3 המציע  מטעם  של    טיסה   הצעת  להשתלמות  משתתפים  בשני    מונטנגרובהמכללה 

"  ההשתלמות)להלן: "  המכללהדעתה הבלעדי של  על פי שיקול    ,אחדבמחזור  מחזורים או  

טיסות בינלאומיות בחברת שכר או   :הצעת המציע תכלול  .", בהתאמה(ההשתלמות  יעדו"

ואוטובוסים הדרכה  מלון,  בתי  בלבד(,  ישירות  )טיסות  וחזור  הלוך  סדירות  פי  -על  ,טיסות 

   התנאים המוגדרים במסמכי המכרז.

או לחילופין ליצור קשר   ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של המכללה  1.4

 . 04-6423589מכרזים לצורך עיון ו/או קבלת מסמכי המכרז בטלפון עם מזכירות מחלקת 

 הגדרות .2

מספר    –המכרז   פומבי  המכללה   -  01/23מכרז  עובדי  עבור  בחו"ל  השתלמות  וליווי    ארגון 

 . האקדמית עמק יזרעאל

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

 כל מציע פוטנציאלי השוקל להגיש הצעה למכרז זה. –מציע 

 סמנכ"לית משאבי אנוש במכללה ו/או מי מטעמה.   – מנהלת ההשתלמות

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

הדרישות הטכניות והמקצועיות המוגדרות בכלל    –הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים  

 מסמכי המכרז.  
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 מהות ההתקשרות   .3

עובדי המזמינה  בחו"ל להשתלמות    ארגון וליווי לצורך  ההתקשרות באמצעות מכרז זה הינה   3.1

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

נספחיהם.  בהשתלמות,  המשתתפים   על  המכרז  במסמכי  תכלולכמפורט  המציע    : הצעת 

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

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

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

  ים  כמפורט בנספח  ,בשני מועדים  תקייםתבחו"ל  שההשתלמות    ההערכה היא  ,יחד עם זאת

  בכל כאשר צפויים להשתתף  ,  יםמועדאחד מהבכל    ימי השתלמות   ארבעה ותכלול    , 10-14

כי    מובהרמשתתפים.    150-100  -כמחזור   להתקשרות    תנאיבזאת   כל כי    הינומהותי 

 וילונו באותו בית מלון. טיסה  באותה יטוסומחזור  בכלהמכללה  מטעם המשתתפים

  אצל המזמינה   מחלקת משאבי אנושבינו ובין  תתקיים פגישה    ,הזוכה  הספקלאחר בחירת   3.3

  ל א  המזמינה  ם מטעםעד שני נציגייטוסו    ,כןלאחר מ  .על מנת לתכנן את פרטי ההשתלמות

על ההשתלמות  לעובדי  -יעד  התאמתם  את  ולבחון  המוצעים  במסלולים  להתנסות  מנת 

אופציה   המזון,  איכות  הניקיון,  רמת  נגישות,  פיזי,  קושי  דרגת  מבחינת  לרבות  המכללה, 

"(. יובהר, כי לא תשולם לספק  הכנה  נסיעתו' )להלן: "למזון כשר, אולם העברת ההרצאה וכ

הזוכה כל תמורה נוספת בגין נסיעת ההכנה וכי הצעת המחיר שלו כוללת אף את עלויות  

 הנסיעה האמורה.   

בטיסות   3.4 הנדרשים  שוריינו למכללה המקומות  במעמד הגשת הצעתו  כי  לוודא  על המציע 

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

 . כשלושה שבועות להגשת הצעות לבין בחירת ספק זוכה הינו

 . 10-14על הספק הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים בנספחים  3.5

עמידה בלוח הזמנים, ישלם הספק הזוכה פיצוי מוסכם, קבוע ומוערך מראש, -במקרה של אי 3.6

 חוזה.   -שאינו טעון הוכחת נזק, בהתאם לקבוע במסמך ב'
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 הוראות שונות  .4

כי   4.1 בזאת  הצעות,  העד  מובהר  להגשת  האחרון  לפי  המכללהרשאית  מועד  דעת,    ה שיקול 

שינוי, עדכון או סייג  ככל שלשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז ונספחיו,    ,הבלעדי

 .כאמור נדרשים לצרכיה

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .5

ופן להלן, בא  (5)במכרז זה רשאי להשתתף רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שבסעיף זה  

 מצטבר:

 תנאי סף לעניין ניסיון המציע:  .5.1

משתתפים לפחות בכל    100קבוצות לפחות, של    3בארגון וליווי של  מציע ניסיון  לספק ה .5.1.1

   ועד המועד האחרון להגשת הצעות.  2019לחו"ל, מאז שנת   ,קבוצה

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

המופיעות  הספק   .5.1.2 המקצועיות  הדרישות  בכל  לעמוד  ביכולתו  יש  כי  הצהיר  המציע 

 . למסמכי המכרז 10-14 יםבנספח 

 .למסמכי המכרז 1נוסח ההצהרה של המציע מצורף כנספח 

הל .5.1.3 קבוצות ספק  בליווי  מנוסה  מקומי  ו/או  ישראלי  הדרכה  צוות  יש  ליעד   מציע 

 .  השתלמותה

 .מסמכי המכרזב 13נספח מלא את  על המציע ל  ,להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה

 :ואיתנותו הפיננסית המציע היקף פעילותתנאי סף לעניין  .5.2

אלף   מאותש  חמבמילים:  ₪ )  500,000לפחות  המציע הינו בעל מחזור כספי של  הספק   .5.2.1

חדשים( מע"מ(  שקלים  כולל  שנת    )לא  וזאת2022במהלך  בתחום   בשל  ,  פעילותו 

 .התיירות

 . בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים נמצאהמציע אינו הספק  .5.2.2

לעיל, על המציע    5.2.2  -5.2.1  בסעיפים  הקבועיםסף  הלהוכחת עמידתו של המציע בתנאי  
 , בצירוף חתימה וחותמת של רו"ח לאישור האמור בו. 2  נספחעל  לחתום

 
הבהרה: אם למציע פעילות בתחומים נוספים, שאינם בתחום הנדרש במכרז זה, יש להפריד  

 תחומי עיסוק אלה ולא לציינם במסגרת האישור. 
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, 2018ככל שמתנהלים תיקי הוצאה לפועל נגד המציע, או שהתנהלו כנגדו מאז שנת   .5.2.3

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

תהיה רשאית לפסול הצעה אשר ממנה עולה על   הכללהממקורו והסיבה לאי פרעונו.  

   .מספקתפניו כי המציע נעדר איתנות פיננסית 

 .  1976-המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.3

 הוראות כלליות בדבר תנאי הסף .6

ידי ישות משפטית אחת  -ובהר, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת וכי ההצעה תוגש עלי 6.1

יתייחסו   והמסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז  לישות בלבד, כאשר האישורים 

 משפטית זו בלבד. 

בפרק   6.2 הדרישות  כלל  כי  מודגש,  ספק  הסר  להשתתפות    5למען  סף  תנאי  בבחינת  הן  לעיל 

סעיפיו, לא יהיה  - במכרז וכי מציע אשר אינו עומד בתנאי הסף בפרק זה לעיל, על כל תתי

 רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תיחשב כהצעה לעניין המכרז.  

ת לפסול הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון שלילי עימו  המכללה שומרת לעצמה את הזכו 6.3

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

 תתקבלנה לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים. 

הצעות שלא יצורפו אליהן האישורים ו/או המסמכים הרשומים לעיל, או אחד מהם, שעצם  6.4

תיפסלנה על הסף; ככל שהאישורים ו/או המסמכים, או   -המצאתם מהווה תנאי סף למכרז

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

 מנות להמציאם.  את ההצעה על הסף וליתן למציע הזד

 אופן הגשת ההצעות: 7

בתוכה שתי    הכוללת,  המכרזלמעט שמו של    במעטפה אחת, ללא סימני זיהוי  תוגשההצעה   7.1

ארגון   01/23מכרז פומבי  ירשם "  אחתמעטפות נפרדות, גם הן ללא סימני זיהוי. על מעטפה  

 , "ההצעה  מסמכי  -המכללה האקדמית עמק יזרעאל  וליווי השתלמות בחו"ל עבור עובדי

ללא סימני זיהוי. אל מעטפה זו יוכנסו: כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד  

החתימה ובצירוף חותמת כשהמציע הוא תאגיד; האישורים    מורשיידי המציע ו/או ע"י  -על

  הצעת המחיר  שהינו  15נספח    למעטמסמך אחר,    וכל  הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף,

 .8 וסעיף 7.2"ק בס כאמור להלן 

 ארגון וליווי השתלמות בחו"ל עבור עובדי  01/23מכרז פומבי  ירשם "   השנייההמעטפה  על

יזרעאלהמכללה   עמק  הצעת    ,"מחיר   הצעת -האקדמית  תוכנס  ואליה  זיהוי  סימני  ללא 

  והצעת המחיר. 15 נספח  –המחיר 

  נספח , בהתאם למפורט בהצעת המחיר  דולרי, במטבע  כולל מע"מעל המציע למלא מחירים,   7.2

  בחישוב מכפלת הכמות במחיר   . מודגש בזאת, כי במקרה של טעות בחישוב הכללי, דהיינו,15

 המחיר הקובע הוא מחיר היחידה.  –היחידה 
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 הצעה כספית 8

ידו כדין )חתימה + חותמת מלאה( של כתב  -על  םעל המציע לצרף להצעתו עותק מלא וחתו 8.1

בהצעת המחיר יש להציג את המחירים עבור כל אחד מן  .  וההצעה הכספיתהמציע    הצעת

 מפורטים בטופס הצעת המחיר. הסעיפים, כפי שהם 

 ביא לפסילת ההצעה.  י  מילוי ההצעה הכספית במלואה- יודגש כי אי 8.2

 על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף.  8.3

במדויק אחרי   8.4 וימלא  מסמכי המכרז  כל  כל המידע הדרוש, את  להצעתו את  יצרף  המציע 

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

שהועברו בכתב לכלל המציעים, מסמך המענה לשאלות הבהרה וכן המסמכים וההמלצות  

 אותם הוא נדרש לצרף להצעתו.  

 תיפסלנה. -ות שלא תוכנסנה למעטפות המכרז כאמור לעיל הצע 8.5

, בתיבת המכרזים של המכללה,  במסירה אישיתידי המציע  -מסמכי המכרז הנ"ל יופקדו על 8.6

  הכוללת, במעטפה אחת, ללא סימני זיהוי,  2003א', חדר מס'  2במשרדי הרכש, בניין מנהלה  

זיהוי סימני  ללא  הן  גם  נפרדות,  מעטפות  כמפורט    ,שתי  הכיתוב   .7.1בסעיף  לעיל  למעט 

מיום    ה המעטפ יאוחר  לא  "  12:00בשעה    15.3.23תוגש  האחרון)להלן:  להגשת    המועד 

ידי ועדת  -על  הצעה שתימסר לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל על הסף  "(.הצעות

 המכרזים. 

 אין לשלוח הצעות בדואר.  8.7

מילוי מדויק ומפורט אחר דרישות המכרז, שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו  -כל אי 8.8

על  אם  בין  מהם,  הסתייגות  כל  או  לעיל,  הנדרש  למעט  בגוף  -מהמסמכים,  תוספת  ידי 

עלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל    –המסמכים, בין אם במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת  

מו כן רשאית המכללה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר ה. ככלל לפי שיקול דעתה של המ

לתקן עקב האמור לעיל כל פגם שנפל בהצעה, ככל שתימצא כי אין מדובר בפגם או הסתייגות  

 מהותיים וכי אין במתן אפשרות כאמור כדי לפגוע בשוויון בין המציעים.  

ד אחר, שהינו ישות  מציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מהגשת הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוג 8.9

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

ככל   ספק,  הסר  למען  המציע.  עם  כלשהי  בשותפות  שותף  ו/או  בחברה  משרה  נושא  ו/או 

 שהוגשו שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה ולא תובאנה לדיון.  

 

 מרוכז לנוחיות המציע  -מסמכים ו/או אישורים שיש לצרף להצעה   9
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הגשת ההצעה למכרז זה, יצרף המציע את המסמכים הבאים כשהמסמכים בתוקף,    לצורך 9.1

,  במקור או בהעתק נאמן למקור מאומת על ידי עורך דין או רואה חשבוןכאשר הם מוגשים  

 צירוף המסמכים הוא בגדר חובה.  .ככל שהדבר נדרש

 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

מסמכי   אישור מעודכן מאת שלטונות מע"מ על היות המציע "עוסק מורשה". 

 ההצעה 

 

 ההצעה עם פרטי התאגיד, בעלי השליטה בו ומנהליו.    הגשתתעודת התאגדות עדכנית ליום  

 

מסמכי  

 ההצעה 

 

החתימה מטעמו נכון ליום  אסמכתא עדכנית של רו"ח או עו"ד של התאגיד, בדבר מורשי  

 . הגשת ההצעה

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

ידי רואה חשבון  -של המציע ו/או על פי דין, מאושר על   ההתאגדותפי מסמכי  -הנדרש על

או עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים על מסמכי המכרז ועל ההצעה, מנהלים מורשי 

 חתימה של התאגיד. 

 

מסמכי  

 ההצעה 

 

   .5.2.2  ףבהתאם לסעיאישור רואה חשבון 

  

מסמכי  

 ההצעה 

 

ציע, יש לצרף רשימת תיקי הוצאה במקרה בו ישנם תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד המ

 לפועל בצירוף הסבר בדבר הסיבה לפתיחת התיק וסטאטוס הטיפול בו. 

מסמכי  

 ההצעה 

 

מסמכי   ע.  מלאים וחתומים על ידי המצי 1-14נספחים 

 ההצעה 

 

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

 ההצעה 

 

הצעת   המכרז.  למסמכי  15המופיעה כנספח ,  כתב הצעת המציע וההצעה הכספית

 המחיר 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

9 

 

על 9.2 ואימותן  חתימות  לרבות  רלוונטי,  מקום  בכל  המכרז  מסמכי  את  למלא  יש  ידי   -בנוסף, 

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

 יש להוסיף בצד חתימת מורשי החתימה את חותמת התאגיד.

 

 הבהרות והשלמות 10

אי 10.1 שגיאות,  סתירות,  על  הודעה  לרבות  נוספים,  פרטים  ו/או  שאלות  הבהרות,  לקבלת  - פניה 

תאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו של סעיף או פרט  ה

א המכרז, יש לבצע באמצעות פקס  ושנאו עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או בנוגע לעבודה  

 ..2335. עד ליום meitalb@yvc.ac.il  לכתובתאו דוא"ל 

  ד:במבנה המפורט להלן בלב ,בטבלה WORD בקובץ נהוגשת הבהרות /שאלות 10.2

 שאלה  נוסח קיים  עיף ס עמוד  ס"ד מ

 

הבהרות ופרטים נוספים, ככל שיהיו, יישלחו במרוכז במסמך הבהרות לכל המציעים אשר נרשמו   10.3

מציעיםהברישום   בכנס  והשתתפו  שהתקיים  מוקדם  בדוא"ל  ככל  יתבצע  המשלוח  ת  ו לכתוב. 

בנוסף, יפורסמו ההבהרות והפרטים    למחלקת מכרזים במועד הרישום.  נה ימסרתאשר  ,  דוא"לה

 האמורים באתר האינטרנט של המכללה. 

המציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו לו ע"י גורם מהמכללה או   10.4

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

נוספים ו/או הבהרות נוספות,  בנוסף, המכללה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים במכרז פרטים   10.5

לפי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את ההצעה, את רצינות המציע ו/או  

 את איתנותו הפיננסית. 

ואת    המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את מידת התאמת איתנותו הפיננסית של המציע   10.6

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

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל מקרה בו   10.7

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

זאת   כל  המכרז,  מסמכי  בניסוח  ו/או  במכרז  שנפלו  מהותיים  או  שתינתטכניים  לכך  ן  בכפוף 

  1.2שנרשמו ברישום המוקדם כאמור בסעיף  לכלל המציעים  הודעה מתאימה בכתב בדבר השינוי  

וכן  לכל המשתתפים בכנס המציעיםו/או   בו מצוי ההליך המכרזי,  לפי העניין בהתאם לשלב   ,

 באתר האינטרנט של המכללה, ובכפוף לכל דין.  

mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
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ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לקבוע אם השינוי שהמכללה מבקשת לערוך במסמכי המכרז ו/או   10.8

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

 זה.

 ועדיםמ 11

 להלן ריכוז המועדים הרלוונטיים למכרז זה:  11.1

 הערות תאריך  נושא

שאלות  להגשת  אחרון  מועד 

 הבהרה 

 5.3.23  

הצעות  להגשת  אחרון  מועד 

 במכרז

השעה   15.3.23 בתיבת   12:00עד 

הרכש,  במשרדי  המכרזים 

 2003א' חדר 2בניין מנהלה  

 . 15סעיף  בפירוט זמני הביצוע מרגע מסירת ההודעה על הזכייה מופיע  •

פי שיקול דעתה  -המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על 11.2

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

באמצעות   11.3 המציעים  לידיעת  תובא  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  דחיית  על  הודעה 

 המכללה.  האינטרנט של  באתר   פרסום

אישור על המצאת ההודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות אל הדוא"ל ו/או אל   11.4

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

 הרשומים למכרז. 

   -אמות המידה לבחירת הזוכה 12

להלן אמות המידה ומשקלן של אמות המידה אשר ינחו את ועדת המכרזים של המכללה   12.1

 בבחירת ההצעה הזוכה: 

 ;איכות ההצעה והמציע  -  50% 12.1.1

 .המחיר המוצע -  50% 12.1.2

המפורטים    םהקריטריוניפי  -ועדת המכרזים תבחן בשלב ראשון את איכות ההצעות על

  ן להלן, ולאחר בחינת האיכות, בשלב השני תיפתח מעטפת הצעת המחיר, ויינת  12.2בסעיף  

 ניקוד להצעות שעברו לשלב השני. 
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 ( 50%איכות ההצעה והמציע )  –אמת מידה  12.2

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

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

 המפורט להלן.  

   –איכות המציע  12.2.1

וליווי קבוצות לחו"ל,של המציע  ניסיונו   12.2.1.1 על פי מידע שהציג המציע,    בארגון 

  שנות הניסיון שיש למציע בתחוםמס'    ,תוך התחשבות בהיקף החוזים שפורטו

  בהיקף זהה או גדול  התקשרויותו יותר  צגככל שיו  המכרז.השירותים נושא  

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

 . הנקודות בניקוד האיכות 50נקודות מתוך  01זה יינתן ניקוד מקסימלי של  

חוות דעת והמלצת לקוחות על פי שיחות שיקיים הצוות    -  שיחות עם ממליצים  12.2.1.2

בין היתר, ישקלו ההיבטים הבאים: הצוות המוצע על    המקצועי של המזמינה.

  – פתרון בעיות, מהירות תגובה לאירועים או בכלל, אמינות המציע  ידי הספק,  

בין למכללה ובין לגוף אחר    ,שניתנו בעבר על ידי המציע  על בסיס השירותים

נקודות מתוך    20לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של    . על פי שיחות עם לקוחות

 הנקודות בניקוד האיכות.  50

מסלולים   ,יובהר  –  איכות ההצעה  12.2.2 להציע מספר  ספק  לכל  היות שמתאפשר    כי 

ספק ידורגו   אותוידי  -שיוצעו על  יםמסלול הכל  הרי ש, טיסות, בתי מלון וכדומה()

טוב ביותר  ידי המזמינה כ- )מקום ראשון, שני וכן הלאה(, ורק המסלול שידורג על

 :בהתאם לתתי הקריטריונים שלהלן ינוקדמבין כלל מסלולי הספק המציע, 

 עוד.ו  שעות הטיסות, סוגי הטיסות, חברות תעופה – טיסות   12.2.2.1

מיקום בתי המלון המוצעים, נגישות, התרשמות מבתי המלון    –בתי מלון   12.2.2.2

על סמך מידע שניתן למצוא במדיה התקשורתית ו/או מניסיון קודם של  

 המכללה ו/או מהמלצות שונות.

למספר  –מדריכים   12.2.2.3 ניקוד  למכללה    יינתן  המוצעים  המדריכים  ולאיכות 

 בהתאם לצרכים הנדרשים. 

המוצעת 12.2.2.4 ההשתלמות  ל  –  תכנית  ניקוד  לרבות:  יינתן  המוצעת,  תכנית 

 , האטרקציות וערב הפולקלור.  סיוריםה

 . הנקודות בניקוד האיכות  50נקודות מתוך   20לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של  

 ( 50%המחיר המוצע )  - אמת מידה 12.3
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פי ההנחיות המפורטות  - הצעת המציע על   –  15  נספחעל המציע למלא כנדרש את   12.3.1

 לעיל.   8 בסעיף

אמור, הרי שרק המסלול שידורג  היות שכל ספק רשאי להציע מספר מסלולים כ 12.3.2

  אותו ידי  -כמסלול הטוב ביותר מבין כלל המסלולים שהוצעו עלידי המזמינה  -על

הניקוד  ו וגבילהוצעה  , תיבחן הצעת המחיר שלעיל(  12.2.2)כמפורט בסעיף    ספק

 פי ניקוד יחסי בין ההצעות כדלקמן: -יינתן עלשל אותו מסלול   להצעת המחיר

 

 

 אמת המידה של המחיר: לבחינת   ותהמשקלתתי  12.3.3

 30% סה"כ עלות ליחיד בחדר זוגי 

 5% סה"כ עלות ליחיד בחדר בודד 

סה"כ עלות תוספת לאדם  

 שלישי בחדר זוגי 

5% 

 10% תנאי ביטול  

 50% סה"כ

 

המזמינה תהיה רשאית, טרם בחירת ההצעה הזוכה, לזמן מציע לצורך קבלת פרטים בדבר  12.4

ידי המציע,  -השירותים, גם אם לא צוינו על מקבלי שירותים ממנו וכן לברר אצל מקבלי  

פרטים שונים, לרבות בדבר טיב השירות ו/או בדבר ניסיון המציע ו/או בדבר יכולת המציע  

 ליתן שירותים כנדרש במכרז זה במיומנות ובאיכות גבוהות.

המזמינה רשאית לבקש מהמציע, אם תמצא לנכון, כל מסמך לבחינת איתנותו הפיננסית.   12.5

א רשאית לפסול הצעת מציע אשר יסתבר לאחר בדיקה מעמיקה, כי הוא אינו  המכללה תה

 מסוגל לעמוד בעלויות הכספיות הנדרשות לביצוע עבודות נושא מכרז זה. 

כל מציע במכרז מסכים בזה, כי במקרה שהמזמינה תבחר לברר עליו פרטים נוספים ו/או   12.6

כרים לעיל ו/או אצל גורמים  פי שיקול דעתה, אצל כל הגורמים הנז-הבהרות נוספות, על

כך   בשל  יבוא  לא  והוא  כן  לעשות  רשאית  תהא  היא  בעצמו,  המציע  אצל  ו/או  נוספים 

בדרישות ו/או בתביעות כלפי המזמינה ו/או כלפי אותם גורמים בעילה של פגיעה בפרטיות  

 או בשל כל עילה אחרת. 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן 13

   X  50  ההצעה הנמוכה ביותר  

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

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

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

  לאחר הגשת מסמכי המכרז:  14

שהצעתו תקפה למשך   14.1 כמי שהצהיר  ייחשב  בו    45מציע  האחרון  ימי עסקים מהמועד 

 הוגשו ההצעות בפועל. 

כי  ע 14.2 הינו  ל המציע לקחת בחשבון  זוכה  לבחירת ספק  עד  לבחינת ההצעות  משך הזמן 

 כשלושה שבועות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.  

 לאחר הזכייה במכרז:  15

הודיעה המזמינה למציע על זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת  15.1

 המזמינה על ההסכם עמו.  

)שבעה( ימים ממועד משלוח ההודעה כאמור בסעיף לעיל, ימציא הזוכה את כל    7בתוך   15.2

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

 .במידת הצורך

זכייתם במכרז, ולאחר חתימת הזוכה על  -המכללה תודיע ליתר המשתתפים במכרז על אי 15.3

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

 .  , ככל שנדרשה ערבות כזוהשתתפותם

על 15.4 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  

פי כל דין. כמו כן, רשאית המכללה בנוסף לחתום -מינה על בנוסף לכל סעד אחר שבידי המז

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.

 עיוןזכות  16

לסמן בהצעתו   חייבי" הראוי לחסיון, מציע הסבור שחלקים בהצעתו מהווים "סוד מסחר 16.1

חלקים אלה באופן ברור. נוסף על כך, וככל שהדבר ניתן, על המציע להפריד 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  16.2

 הצעות המציעים האחרים אף סוד מסחרי, שאינו כפוף לזכות העיון.  
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למען הסר ספק מובהר כי על אף האמור לעיל, ההחלטה הסופית בדבר מסירתה או אי   16.3

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. 

המציעים האחרים,  16.4 לעיון  מידע  על מסירת  ועדת המכרזים  ותחליט  היה  כי  עוד  מובהר 

( ימים לפני מסירת  4ארבעה )  בניגוד לעמדתו של בעל ההצעה, היא תודיע לו על החלטתה

נטען   בו  בחומר  המציעים  של  העיון  זכות  בהתאמה,  האחרים.  המציעים  לעיון  המידע 

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

 שתתקבל.  

  ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זכות העיון במסמכים תהא בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון 16.5

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

עיון  שאישרה ועדת המכרזים עיון במסמכים המבוקשים ו/או קבלת העתק מהם, יתאפשר  

של המסמכים בכפוף לתשלום של   קבלת העתק₪ ו/או    300של    במסמכים בכפוף לתשלום

   .כאמור עיוןוצאות הכרוכות במתן ה ₪ על ידי המבקש, כל זאת לכיסוי הה 500

 כללי  17

ושא מכרז נ(  הםמ   ה)או איז  מתן השירותיםהמכללה מבהירה כי התקשרותה עם הספק ל 17.1

יהיה   המכללה  לרשות  שיועמד  שהתקציב  ככל  תקציב.  של  בפועל  בקבלה  מותנית  זה 

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

 את היקף הביצוע בהתאם. 

בין   17.2 המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפצל את הזכייה 

 זוכים.-מספר מציעים

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט שלא לבחור זוכה   17.3

 כלשהו במכרז. 

שאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים ר  17.4

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

של  אופי עסקיו  כי  או אם מצאה  לעמוד בהתחייבויותיו  של המציע  יכולתו  בדבר  חשש 

 המציע אינו מתאים למתן השירות הנדרש למכללה.  

הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות    המכללה רשאית לא להתחשב בכל 17.5

ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המכללה  

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. 
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זכאית המכללה   17.6 כולה או מקצתה,  או לדחות הצעה כלשהי,  בבחינת השאלה אם לקבל 

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

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

 שיקול דעתה המלא של המכללה כאמור בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה לעניין זה. 

נב  17.7 זכות המוקנית למכללה, ההצעות שלא  ומכל סעד או  לעיל  חרו  מבלי לגרוע מהאמור 

ימים נוספים לאחר משלוח הודעה בדבר זכייה/אי    120כהצעות הזוכות תעמודנה בתוקפן  

-זכייה לכלל הספקים שהשתתפו במכרז, וזאת למקרה שבו לא תמומש הזכייה עם המציע

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

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

)להלן:    2002  - (, תשס"ג15על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר   17.8

לפיו העסק ותצהיר,  אישור  להגיש  בעסקים,  נשים  עידוד  לעניין  לחוק"(,  הוא    "התיקון 

ישור"; בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "א

פי התיקון לחוק, אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו  -ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק(. על

מן   ואחת  ביותר,  הגבוהה  התוצאה  שהיא  זהה  משוקללת  תוצאה  יותר  או  הצעות  שתי 

ובלבד  במכרז  כזוכה  האמורה  ההצעה  תיבחר  אישה,  בשליטת  עסק  של  היא  ההצעות 

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

)ב( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה  12בהתאם להוראות סעיף   17.9

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

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

מכרזים מוסמכת שלא לנהל  המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות. ועדת ה

 משא ומתן עם המציעים כאמור, בהתקיים אחד מאלה: 

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

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

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה בכל שלב, וזאת בהתאם לשיקול דעתה   17.10

וע מן האמור לעיל, רשאית המכללה לבטל את המכרז, אם הוגשה הצעה  הבלעדי. מבלי לגר

 אחת בלבד וכן לנהל מו"מ עם הזוכה ובלבד שההצעה תשודרג לטובת המכללה. 

המכללה רשאית, היה ובוטל המכרז או שלא נתקבלה הצעה או הצעה תקפה כלשהי, לנהל   17.11

יאליים אחרים, שלא  מו"מ עם משתתפי המכרז, כולם או מקצתם ו/או עם מציעים פוטנצ

בדרך של מכרז, ולחילופין לאפשר למציעים השונים לשפר בהתאם לאמות מידה שוות את  

 הצעותיהם תוך שינוי התנאים המקוריים של המכרז. 
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בכל  17.12 כל אחד מהם  ו/או  לשנות את מסמכי המכרז  הזכות  לעצמה את  שומרת  המכללה 

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

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

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

 מינימאלית, אם בכלל, בסודיות ההצעות.  

ממסמכי מכרז זה. עם זאת, בכל מקרה של נוסח פרסום המכרז מהווה חלק בלתי נפרד   17.13

 האמור במסמכי המכרז מחייב. –סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור בפרסום 

ידי  - המכללה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם על  17.14

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

 לא יחייבו אותה בכל אופן שהוא.   –ו אדם כלשהו אצל המזמינה ו/א

מקרה שבו בית משפט מוסמך או גורם מוסמך אחר, יורה על ביטול המכרז או על ביטול  ב 17.15

ביצוע    כנגד  שיפוטי  מניעה  צו  שיינתן  או במקרה  במכרז,  הזוכה  הספק  עם  ההתקשרות 

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

פי תוצאות המכרז, תהיה המכללה זכאית לבטל את ההתקשרות  -ההתקשרות בהסכם על

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

במקרה כזה, הספק הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור השקעות שביצע 

ידו בפועל )ככל שבוצעה( בהתאם להתקשרות עד למועד שבו - ודה אשר בוצעה עלועבור עב

 ידי הספק הזוכה.-ניתנה הודעת הביטול, ובכפוף להצגת אסמכתאות לכך על

 

 בכבוד רב,

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

 
 

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

בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי    ות/_______________, מצהירים  שמספרה   ז"נושא/ת ת

 לכל תנאיו.  ות/ את כל האמור בו וכי אנו מסכימים ות/אנו מבינים 

 : 1חתימה  ית/מורשה

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 __________. תאריך: 

                                             

 : 2חתימה  ית/מורשה

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

 

 אישור רו"ח/עו"ד

כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו במסמכי המכרז,   ת/ ________, המשמש_______ אני הח"מ, ___ 

או לפי חוק    1983-חברה רשומה לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג   ואכי המציע ה   ת/מאשר

, וכי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על מסמכי מכרז זה על כל נספחיו  1999  - תשנ"ט    , החברות

  "ז_____________ נושא/ת ת  -ו    ____________שמספרה    "זהם _____________נושא/ת ת

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

 להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

  ____________________            תאריך: _______________                                                     

 חתימה וחותמת                                                                                                             

במקרה שמדובר בתאגיד אחר שאינו חברה, אלא שותפות או עמותה, יש לשנות בכתב יד   הערה:*** 

 בהתאמה ולחתום.
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*** מציע שהינו מלכ"ר, אשר מעונין שבעת השוואת ההצעות תחושב הצעתו ללא תוספת מע"מ, נדרש  

  במכרזים   רים"מלכ  להגיש לשם כך את המסמכים המתאימים לפי הנחיות רשות המיסים להשתתפות 

 .  16.8.22מיום  המדינה ידי  על  שפורסמו

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat-info-for-rep-
150822/he/non-profit-organizations.pdf  

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat-info-for-rep-150822/he/non-profit-organizations.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat-info-for-rep-150822/he/non-profit-organizations.pdf
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 מסמך ב'  

 חוזה מס'_______ 

  

 שנערך ונחתם במכללה האקדמית עמק יזרעאל  

 ביום _____ לחודש _____ שנת _______ 

 

 בין:

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

1930600ד.נ עמק יזרעאל    

 )להלן: "המכללה" ו/או "המזמינה"( 

 מצד אחד 

 לבין:

 __________________________ 

 מ_________________ 

 )להלן: "הספק"( 

 מצד שני 

ארגון וליווי השתלמות בחו"ל  לשם קבלת הצעות ל  01/23והמכללה פרסמה מכרז פומבי מס'   הואיל 

יזרעאל   עמק  האקדמית  המכללה  עובדי  " עבור  למסמכי  המכרז)להלן:  בהתאם  הכל   ,)"

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

 ; המכללהידי ועדת המכרזים מטעם - והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה על 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 

 ;שבחוזה זה בהתאם להוראותיו וללוח הזמנים בו

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

 להלן; 

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

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

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

 בחוזה זה ובמצורפיו. יש לקרוא אותן ביחד עם יתר האמור 

 מסמכי החוזה  .2

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

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

ידי הספק ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד - חתימתו לראשונה עם הגשת ההצעה על

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

 ובהשלמה זה לזה.  

וינהגו   2.2 ביחס שבין מצורפי החוזה לבין החוזה, כל הוראה בחוזה זה עדיפה, היא תכריע 

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

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

 

 מסמכים:

 הזמנה להציע הצעות.   –מסמך א' 

 חוזה זה.   – מסמך ב'

הבהרות, שינויים ו/או תוספות למסמכי המכרז שהתקבלו במהלך ניהול     –  מסמך ג'

 המכרז.

 : נספחי המכרז

 כלל השירותים הדרושים במכרזהצהרה בדבר עמידה ב – 1נספח 

 הצהרה בדבר איתנות פיננסית  – 2נספח 

 טבלת עמידה בדרישות הניסיון  – 3ספח נ

 רשימת ממליצים  – 4נספח 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים – 5נספח 

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים – 6נספח 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"   –7נספח 

 הצוות של המציע  – 8נספח 

 ריכוז מידע ארגוני  – 9נספח 

 פירוט השירותים הדרושים  – 10נספח 

 פירוט הטיסות המוצעות   – 11נספח 

 פירוט בתי המלון המוצעים   – 12נספח 
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 המדריכים המוצעים  בדברפירוט  – 13נספח 

 השתלמות אתרים ואטרקציות במסגרת ה בדברפירוט  – 14נספח 

 כתב הצעת המציע וההצעה הכספית  – 15נספח 

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

 ".מסמכי החוזה "יחדיו, כולל נספחי המכרז,  ייקראו להלן 

 הגדרות ופירושים .3

 בהסכם זה יהיו לביטויים הבאים, המשמעויות המופיעות לצידם:

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

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

 דד היסודי, מחולק במדד היסודי. המ

מס'    –המכרז   פומבי  המכללה    01/23מכרז  עובדי  עבור  בחו"ל  השתלמות  וליווי  ארגון 

   .האקדמית עמק יזרעאל

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

 והמדריכים. וליווי ההשתלמות, הזמנת הטיסות, המלונות, ההסעות 

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

 סמנכ"לית משאבי אנוש ו/או מי מטעמה.  – מנהלת ההשתלמות

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

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

 . לנספחי המכרז  14- 10נספחים  –הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים 

 מהות ההתקשרות  .4

על פי שיקול    ,בשני מחזורים או אחד  משתתפים מטעם המכללהבחו"ל עבור  ביצוע השתלמות  

ברמה טובה ואיכות גבוהה ולשביעות    ,, ובהתאם לכלל מסמכי החוזה המכללהדעתה הבלעדי של  

המכללה של  וכן    .רצונה  המכרז  של  ההשתלמות  למפרט  בהתאם  תבוצע  השירותים  אספקת 

 . מנהלת ההשתלמות ותוך תיאום לוחות הזמניםעם 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.
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 תקופת ההתקשרות   .5

הצדדים 5.1 בין  בזה  חוזה  ,מוסכם  בגין  זה    כי  אבההשתלמות    ביצועהינו  מחזורים  ו  שני 

, בהתאם למספר המשתתפים  18-21/5/2023  -ו   11-14/5/2023  בתאריכים,  אחדבמחזור  

  לבחור מכללה  רשאית ה  ,מחזור אחד בלבדקיום  יוחלט על  ככל ש   שירשמו להשתלמות.

  "(.תקופת ההתקשרות להלן: " )  אמוריםמבין התאריכים ה

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

לדרישת   ובהתאם  הכנה  נסיעת  לאחר  הספק  עם  ההשתלמות. ויתואמו  תנאי    מנהלת 

ההזמנה יצורפו להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו והספק מתחייב לקיים את כל הדרישות  

 . שייקבעו בתנאי ההזמנה

  

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .6

כי  הס 6.1 מצהיר,  החוזהפק  מסמכי  את  ומכיר  קרא  וכן  החוזה  את  והבין  לו  ו   , קרא  ידוע 

המצורפים   כ"מסמך  שהמסמכים  החוזהגלחוזה  לתוך  נקראים  ובהסכמתו    '"  דעתו  על 

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

 אלו. 

שאינם    הר שבדק כל אחד ממסמכי החוזה, לרבות אלתם על החוזה לאחמצהיר, כי חהספק   6.2

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

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

ו כדי  קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש ושיש בכי    מצהיר,  הספק 6.3

על   התחייבויות ההשתלמותלהשפיע  בביצוע  לו  שתהיינה  ההוצאות  לרבות  ולא  יו,  ואין   ,

 תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר לכך.

מצהיר,   6.4 על  ביצע כי  הספק  הנחוצות  והבדיקות  כל הפעולות  להעריך את מהות  -את  מנת 

 .ההשתלמות

ואת כל הקשיים    והגישה אלי , את דרכי  ההשתלמות  יעדאת תנאי    מכירכי  הספק מצהיר,   6.5

ל  ה טרם,    התעורר העלולים  סיום  ולאחר  הע  השתלמותבמהלך  הגורמים  כל    לוליםוכי 

ביצוע   על  ו/או    ההשתלמותלהשפיע  טענות  כל  לו  תהיינה  ולא  לו  ומוכרים  ידו  על  נבחנו 

 דרישות ו/או תביעות כנגד המכללה בקשר לכך. 

כי   6.6 ומתחייב,  מצהיר  היכולהספק  הידע,  את  לו  הכישורים, יש  והכספית,  הארגונית  ת 

וכל האמצעים האחרים  של  מספיק  מספר    המיומנות, הציוד, הכלים, עובדים מקצועיים 

, ולבצע את כל ההשתלמותכלל השירותים במסגרת  למכללה את    הדרושים על מנת לספק

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

ביצוע מלוא התחייבויותיו    והאמצעים לתום  להיות ברשותו עד  האחרים כאמור ימשיכו 

 זה.  שבחוזה

לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי  הספק מצהיר ומתחייב, כי   6.7

  בקיום ההשתלמות ו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים    המכללה עקב אי ידיעת
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כל התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה השירות ובקיום  מתןוב

 על כל טענה כאמור. 

תוך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל דין ו/או תקן    יתן את השירותיםהספק מתחייב ל 6.8

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

 חוקית אחרת.  ההנדרשים על פי כל תקן ו/או דריש לעיל, ולהשתמש בחומרים

היוצרים, זכויות הפטנטים והזכויות האחרות הגלומות    בעל זכויות   אהוהספק מצהיר, כי   6.9

זכאיבהשתלמות הוא  וכי  זה,    ,  בחוזה  הזכויות    ולחילופיןלהתקשר  כל  את  בידו  יש  כי 

כי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת  והדרושים מטעם בעלי הזכויות,    והאישורים

 מכל סוג שהוא להתקשר בחוזה זה. 

זכויות יוצרים, זכויות פטנטים  בפגיעה  כל  אין בהתקשרות על פי חוזה זה  הספק מצהיר, כי   6.10

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

 אמור. כ

לפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהא  הספק מתחייב  6.11

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

 לעיל.  6.10-ו 6.9שהמצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בס״ק 

 ההשתלמות  דרכי ביצוע  .7

הודעת  מיום קבלת    ת ההשתלמות,, בתיאום עם מנהל למכללה  יםשירותאת ההספק ייתן   7.1

 . מכרזמסמכי הל 10 המפורטים בנספחהשלבים פי -ועלבמכרז הזכייה 

כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בספק, רשאי הספק    מתן השירותים נגרם עיכוב בככל ש 7.2

למנהל הזמנים.של  שינוי  ולבקש  ההשתלמות    תלפנות  עוד    לוחות  מנהלת  כל  אישרה  לא 

או   יםהשירות מתן  , לא תהא לספק זכות להתעכב בההשתלמות את השינוי בלוחות הזמנים

 .לשנות את לוחות הזמנים

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  7.3

על  שירות כל   7.3.1 י-שיסופק  ה  תאיםידו  במ  יםשירותלמפרט    הצעתו סגרת  שהגיש 

 המכללה.    ובהתאם לבחירת

וכן בהתאם  מתן שירותים מעין אלה  בהתאם לתקנים הקשורים בשירותים יינתנו  ה 7.3.2

  השתלמות . הספק מתחייב שכל ההולשביעות רצונההשתלמות    תלהוראות מנהל

 הנדרשים.   עמוד בתקניםת

לו שעמידה בלוחבחתימתו על   7.3.3 שנקבעו  הזמנים    ותחוזה זה מאשר הספק, שידוע 

למכללה  הכרחית.  אהי   להשתלמות לשלם  מתחייב  הספק  כל    ,לפיכך,  שינוי  בגין 

בנס שהוגדר  כפי  בשירות  עלצוי  פי  ,10-14פחים  מהותי  של-כספי    $  60,000  סך 

האמור בסעיף זה אינו בא למעט מכל זכות   דולר אמריקאי(.אלף  שישים  )במילים:  

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

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

מכל סכום שיגיע ממנה לספק, או לגבותם בכל    לעיל,   7.3.3סעיף  להוראות  בהתאם  

 דרך חוקית אחרת. 
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, כל פרט לגבי כל עובד  ה, לפי בקשת ת ההשתלמותמתחייב למסור למנהלהספק   7.3.5

. המכללה תהיה רשאית  ים למכללה השירותמתן    במסגרת  ם הספקמטעהמועסק  

לפי  להעמיד עובד אחר מטעמו לצורך מתן השירותים למכללה, זאת  מהספק  דרוש  ל

ספק  , והןבעניי שיקול דעתה המלא והמוחלט, מבלי שלספק תהיה תלונה כלשהי  

 .כפי שנדרש יחליפו בעובד אחר

 איכות ל אחריות לטיב ו .8

ויצטרך   ההתקשרותמשך כל תקופת    והשירותים   ההשתלמותהספק אחראי לטיב   8.1  לפחות 

 . יםבשירותכל פגם שיתגלה על חשבונו לתקן   

 במכרז מבין    שנבחרהאפשרות  ה  לפי  ההשתלמות  תוכנית  את  לפועל  להוציא  מתחייב  הספק 8.2

 , תכנון  בכשלי   מיעוט   תוך,  האפשר  ככל  ומדוקדק  יסודי   באופן   וזאת  ,האפשריות  הצעותיו  

 סבירה לצפותם מראש.  בשקידה היה  ניתןבעניינים שלא  למעט  

 הספק כמי שלא הוציא    ייחשב ,  באים, אך לא רק בהםהים  מקראחד מה  כל קרות  במוסכם כי     8.3

 והדבר יהווה הפרה   זה  חוזה   פי על  הנדרשת המיטבית  בצורה  ההשתלמות תוכנית  את  לפועל  

  :יסודית המזכה בפיצוי המוסכם  

 בעיות לאחר כרטוס.  8.3.1

 ידי  - מוסכם כי במקרה כזה, יועבר הפיצוי הניתן על  -עיכובים בלתי סבירים בטיסות 8.3.2

 . חברת התעופה לידי המכללה, במלואו   

 . אחד לאחרממקום  ההשתלמות  משתתפי הסעתכשל ב 8.3.3

 אוטובוסים שאינם מתאימים לצרכי הקבוצה. אספקת  8.3.4

 . ההשתלמות מדריכים שאינם מכירים את יעדאספקת  8.3.5

בית   8.3.6 בש מלון  השינוי  לצרכי    נסיעת נבחר  האירוח  תנאי  התאמת  ואי   ההכנה 

 הקבוצה.   

 החוזה  תמורת .9

התחייבויות הספק, תשלם המכללה לספק    לבתמורה למילוי מלא, מושלם ומדויק של כל  .9.1

יסוד מכפלות המחירים על   , להצעת הספק  15בנספח  מפורט  לבהתאם    ,תמורה שתקבע 

אושרו על ידי  ובכל הפעילויות שבוצעו בפועל ואשר  המשתתפים בפועל בהשתלמות    מספרב

  ״(.התמורה״ - המזמינה )להלן 

וזאת על פי    ,יציג ביום התשלוםהתשלום יבוצע במטבע $ או במטבע שקלי על פי שער   .9.2

 החלטת המזמינה. 

שהיא   .9.3 סיבה  מכל  תשתנה  לא  וסופית,  קבועה  כוללת,  הינה   מהווה והתמורה 

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

שונים.   שירותים  בגין  כלשהו  שלישי  לצד  ותשלום  סוג  מכל  חובה  ספק  תשלומי  להסרת 

לא יהיה זכאי לתשלום  הספק  ו  מובהר ומוסכם, שהתמורה לא תהיה צמודה למדד כלשהו

יל, לרבות בגין עליות מחירים, לע   9.1כאמור בס״ק  נוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה  

עליות שכר, הוצאות בלתי צפויות או כל עלות ו/או הוצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או  

 במועד חתימת חוזה זה ובין שתיכנס לתוקף בעתיד. קבועה, בין שקיימת 
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הספק ימציא למזמינה חשבונית מס מקור ערוכה כדין לתשלום בהתאם לתנאי התשלום   .9.4

 להלן.   .69 המפורטים בסעיף

לפיה,    אישורה של חשבונית מס שיגיש הספק או פרט כלשהו הכלול בה ו/או ביצוע התשלום .9.5

יחשב לא  בחלקו,  או  ההשתלמות    ובמלואו  לטיב  המכללה  מטעם  כאישור  ו/או  כראיה 

לאיכות בלוחהשסופקה,  הספק  לעמידת  או  ות ,  החשבונית  לנכונות  הפרטים    הזמנים, 

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

 :בהתאם למפורט להלןהמכללה תשלם לספק  .9.6

העברת    30% 9.7.1 במעמד  לספק  ישולמו   לשני  בנוגע  משתתפים  הרשימת  מהתמורה 

 שני מחזורים(.    תקיימו)ככל שי המחזורים

לספק    30% 9.7.2 ישולמו  מהתמורה  הטיסהנוספים  כרטיסי  כרטוס   והעברת    במעמד 

 שני מחזורים(.  תקיימושני המחזורים )ככל שיל אישורי המלונות  

 שני המחזורים )ככל  בלאחר קיום ההשתלמות  לספק  מהתמורה תשולם    40%יתרת     9.7.3

   שני מחזורים(. תקיימושי  

עד   .9.7 של  לא  7איחור  לעיל,  זה  בסעיף  כאמור  מהתשלומים  איזה  בביצוע  ימים   )שבעה( 

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

זכאית   .9.8 לו, תהיה  הנלווה  ההסכם  לרבות  הוראה מהוראות המכרז,  של הפרת  בכל מקרה 

)במילים:   $  60,000סך של    ,ללא הוכחת נזקמכל סכום שתהיה חייבת לספק,  המכללה לקזז  

אמריקאי אלף    שישים פיצוי  .(דולר  מהווה  זה  שעלול    סכום  לנזק  מראש  וקבוע  מוסכם 

 . המכרז  להיגרם למכללה כתוצאה מהפרת הוראות

 הספק לא יהיה  זכאי לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות או מפרעות מהמכללה. .9.9

 

 יחסי הצדדים  .10

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

 פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד.

החוזה  י  פי מסמכ-והקשורות בהתחייבויותיו על ישא בכל ההוצאות הכרוכות  י הספק בלבד   .10.2

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

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

העבודה,  .10.3 חוקי  וכל  הדין  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  הגהות    הספק  הבטיחות, 

 העסקת עובדיו ותשלום שכרם. והבריאות ביחס ל 

ק  יחשב הספי   ,עובדיומי מבכל הקשור למערכת היחסים שבין המכללה לבין הספק ו/או   .10.4

. לבין המכללה  עובדיומי מבין הספק ו/או    סיקמע-יחסי עובד  תקיימועצמאי ולא י  קבלןכ

הספק 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
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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,  

ובכתב.   שמראש  הספק  ככל  את  לשחרר  כדי  בכך  יהיה  לא  כאמור,  המכללה  הסכמת  ניתנה 

 ו/או לפי מסמכי החוזה. פי כל דין -מהתחייבויות ואחריות או חובה כלשהי על

 אחריות בנזיקין .12

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

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

צאה כתו  ,ו/או לתלמידיה /או למבקרים בקמפוס המכללה ו/או לכל צד שלישי אחר

על המועסק  כל  ושל  הספק  של  מחדל  ו/או  מעשה  בביצוע - מכל  בשמו  פועל  ו/או  ידו 

התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, והספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים 

 למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור. 

וחיה הספק לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, שלמשחרר    , בחתימתו על חוזה זה 12.2

וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, 

 נזק, אבדן והוצאה כאמור בדרישת סעיף זה לעיל. 

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

  אבדן   ו/או  נזק  ו/אוהתחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, בגין כל תאונה ו/או חבלה  

נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך  ובין  גוף  נזקי   כתוצאה   ו/או  ו/או הוצאה, בין 

 מביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה. 

הספק מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או לשפותם, מיד  12.4

ראי להם, כאמור בס״ק עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אח

לעיל, ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר   12.3ו/או    12.1

להם כאמור   הוצאה שהספק אחראי  או  לנזק, אבדן  מתחייב הספק   -כלשהו בקשר 

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה 

 שר לכך. וריבית והוצאות שעמדה בהן בק

  –  ביטוח 12.5

בביטוח   12.5.1 עצמו  את  לבטח  המכללה  מטעם  בהשתלמות  משתתף  כל  של  באחריותו 

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

 המשתתפים מטעם המכללה. ביטוח זה עבור 

ל 12.5.2 הבלעדי  האחראי  יהיה  מלא  תשלום  הספק  הביטוח  ועבור  מדריכים  העובדים 

 מטעמו אשר ישתתפו בהשתלמות. 

 

 הפרת החוזה וסעדים .13

הבאים .13.1 מהמקרים  יותר  או  אחד  הפרה    ,בקרות  החוזה  את  שהפר  כמי  הספק  ייחשב 

 יסודית:

 .12, 11, 10  ,8 ,7, 6יותר מהוראות סעיפים: הפרת אחת או   13.1.1
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ב 13.1.2 מנויה  שאינה  החוזה,  מהוראות  כלשהי  הוראה  -ואי,  לעיל  13.1.1ס"ק  הפרת 

ידי המכללה, או חזרה על אותה  -יקונה בתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכתב עלת

 הפרה. 

רוק ו/או צו כינוס נכסים כנגד הספק ו/או מינוי קדם מפרק ו/או מפרק  ימתן צו פ 13.1.3

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

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

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

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

סדר  הידי הספק החלטה על פירוק מרצון או שהוא הגיע לפשרה או  -נתקבלה על 13.1.4

שיו למען קבלת ארכה או פשרה למען  עם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנו

 הסדר איתם. 

 הוכח להנחת דעתה של המכללה שהספק הסתלק מביצוע החוזה. 13.1.5

כשיש בידי המכללה הוכחות, להנחת דעתה, שהספק או אדם אחר מטעמו נתן או   13.1.6

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

 ביצועו. 

של המכללה שהצהרה מהותית של הספק שניתנה במכרז או  הוכח להנחת דעתה   13.1.7

במסמכי החוזה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה  

 כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 

כי בכל מקרה של הפרה יסודית של אחת או יותר מהתניות החוזה,   ,מוסכם בין הצדדים .13.2

שישים )במילים:    $  60,000  סך של- על  ,ישלם הספק למכללה פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק

 (. אלף דולר אמריקאי

-13.1הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים   .13.3

וי  13.2 בזאת  מוותר  והוא  כנגדלעיל,  טענה  כל  על  מסויג  ובלתי  מוחלט  סופי,   תור 

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

המכללה לתבוע מהספק סכומים נוספים כלשהם מ אין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע   .13.4

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

 פי כל דין. -זה ו/או על 

מהספק .13.5 לה  שיגיעו  המוסכמים  הפיצויים  סכומי  את  לנכות  זכאית  תהיה   המכללה 

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

כזו(  לקיום החוזה  ערבות  תשלום    )ככל שנתבקשה  אחרת.  חוקית  דרך  בכל  לגבותם  או 

 פי חוזה זה. -את הספק מהתחייבויותיו על וים כאמור לא ישחרר י הפיצויים או ניכו

 תנאים כלליים  .14
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ממסמכי   .14.1 כלשהו  מסמך  בהוראות  טכניים/מקצועיים  בעניינים  סתירה  של  מקרה  בכל 

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

 מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. -במכללה על

של זכות מזכויותיה של   ,בין בכלל ובין במועד  ,הפעלתה-שום ארכה, הנחה או ויתור או אי .14.2

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

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

ולא   .14.3 תקדים  תהווה  לא  מסוים  במקרה  זה  חוזה  מתנאי  לסטות  המכללה  מצד  הסכמה 

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

אלא אם   ,בתוקף  כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המכללה לא יהיו .14.4

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

פי דין, תהיה המכללה  - פי חוזה זה ו/או על- מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על .14.5

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

שאינו קצוב, שיגיע לה מאת הספק, לפי חוזה זה או מכל מקור  לספק כל סכום, קצוב או  

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

קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו,  הסמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או   .14.6

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

מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא  הספק   .14.7

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

שת .14.8 עליהודעות  רשום  בדואר  במבוא, -שלחנה  המצוין  המען  לפי  למשנהו  אחד  צד  ידי 

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

  -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   – 01/23מכרז פומבי 

השתלמות בחו"ל עבור עובדי המכללה 

 האקדמית עמק יזרעאל  

 

 נספחים 
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 מכרז ב בכלל השירותים הדרושיםהצהרה בדבר עמידה  -  1נספח 

 

 לכבוד:

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

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

 

צ( )להלן:  "ש מקס שטרן בע"מ )חל"המכללה האקדמית עמק יזרעאל עהריני להצהיר בזאת, לבקשת  

 "(, כי:המזמינה " או/ו "המכללה "

 

 .10-14 נספחים ב מצויידוע לי כי מפרט הדרישות של המכרז  .1

לספק את השירותים לפי כל דרישות המכרז ולעמוד בכל הדרישות    הספק המציע  יש ביכולת .2

 הנ"ל.  נספחיםהטכניות ו/או המקצועיות, לרבות אלה המופיעות ב 

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

ו/או לדרוש את ביטול   הספק המציע, ככל שנתבקשה ערבות כזו, הבנקאית שנמשכה על ידי

החוזה בגין הפרה יסודית שלו 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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 הצהרה בדבר איתנות פיננסית  –  2נספח 

 

 שם המציע __________ 

 תאריך _____________ 

חמש מאות אלף במילים: ₪ )  500,000המציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות הספק  .1
 , וזאת בשל פעילותו בתחום התיירות.2022שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ( במהלך שנת 

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

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

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

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

 

 

 

 החתום: ולראיה באתי על  

 

 ___________   _______________      ___________  _____________ 

 חתימה וחותמת   תפקיד    שם    תאריך 

 

 :חתימה וחותמת –רו"ח אישור 

 

 _______________________ 
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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. 

 

 :_________________ המציע בתחום התיירות ןשנות ניסיומספר 

 

 : לקוחשם ה

 

 

 

 :לקוחאיש קשר מטעם ה

 )שם + תפקיד( 

 

 

 

פרטי ההתקשרות עם איש  

)טלפון, נייד וכתובת  הקשר 

 אימייל( 

 

 

 :  השתלמות/תיאור הטיול

מספר משתתפים,  תאריך, 

מספר  ארוחות, יעד, 

אוטובוסים, מספר מדריכים, 

 אטרקציות מיוחדות ועוד 

 

 

 

 

 

 

 

 היקף כספי )יש לציין מטבע(:

 

 

  : השתלמות/טיולתחילת ה

  :  השתלמות/טיולסיום ה

 

 

, יש לצרף נספח זה  התקשרות אחתיותר מ  ה שלבמקרה שנדרשת הצג*** בהתאם לסעיפי המכרז,  

 מספר פעמים בהתאם לנדרש.
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 :ספק המציעה ית/ "למנכ חתימת

בזאת את    ת/______ מאשר______________הספק המציע  מנכ"ל/ית ,  ______________  אני

 .  זה 3בנספח   האמורנכונות 

 

 חתימה ו מלא שם

 _________________________ 
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 רשימת ממליצים –  4נספח 

 

 

 מייל -אי טלפון  איש קשר ותפקידו  שם הלקוח 

מיקום  

השתלמות  טיול/ה

 ומספר המשתתפים 
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  –  5נספח 

 

נושא _______________ אני הח"מ   מורשה  פרה מסשז  "ת   ת/,  החתימה    ית /___________, 

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

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

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

 לצורך אספקת העבודה או השירותים. 

 

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

 

מורשה ___________   פרהמסשז "ת  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    01/23תצהיר זה בשם המציע, בקשר להגשת הצעה במכרז פומבי מס'    ת/אני נותן  .1

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

 המציע.  

 יים במציע אחד מאלה: תקמכי  ה/הנני מצהיר  .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  

והשירות הרווחה  סעיף  העבודה  לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  לחוק    9ים 

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

כאמור   החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר 

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

 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.   30העבודה 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,  

שזיהה/תה  ________ מאשר/ת כי ביום   מר/גב'____________  בפני  על  הופיע/ה  ידי  - עצמו/ה 

ת לאחר  פרהמסשז  "הצגת  זה  תצהיר  על  וחתם/ה  אישית,  לי  ______________/המוכר/ת 

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

 ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני. 

 
   

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

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

 

  השתלמויות/טיולים הסמכות  שנות ותק בתפקיד  שם מלא של העובד 

 לדוגמא 
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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

 מספר טלפון נייד: _________________________________________________  .6

 פקסימיליה:  ______________________________________________מספר  .7

 עיסוק עיקרי: __________________________________________________  .8

 המציע  אצל  המפתח אנשי .9

 

שנות  שם
ון ותק/ניסי  תחום התמחות 

   
   
   
   

 

 איש הקשר מטעם המציע בכל הנוגע למכרז: .10

 ______________________________ שם מלא: 

 תפקיד אצל המציע: _____________________________ 

 מספר טלפון נייד: _________________________________ 

 פקס: _____________________________________ 

 כתובת דוא"ל: ______________________________

 

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

 הצהרתנו בדבר דרכי יצירת הקשר עמנו תחייב אותנו לכל דבר ועניין. 
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 ים שוהדרפירוט השירותים  -  10נספח 

 

 כללי: 

יה בבית מלון  י טיסות ישירות, שה  ,ימים מלאים )כולל ימי הטיסות(  (4)  : ארבעה ההשתלמות תכלול

 בסיס חצי פנסיון וסיורים.על 

 

 היעד: 

 . מונטנגרומדינת 

 

 מספר משתתפים:

   אנשים.  150עד   100 -כים בכל מחזור הינו משתתפ צפי ה

למספר   מתחייבת  המכללה  משתתפיםאין  של  עובדי  כלשהו  ברישום  תלוי    המכללה   והדבר 

 להשתלמות.  

לבחור  המכללה  יכולה    ,העובדיםענות מצד  י לא תהיה הש  ככלהנרשמים ו  מספרכמו כן, בהתאם ל

 את ההשתלמות במחזור אחד בלבד והיא רשאית לבחור את אחד מהתאריכים המוצעים.  לקיים

  מחזורים להשתלמות העובדים   שניהמכללה  הוציאה  )טרום מגפת הקורונה(    שחלפוכי בשנים    יצוין,

 . בכל שנה

 

 תאריכים:  

 ההשתלמות:   קיוםל םתאריכים אופציונליי (2)  שני המכללה מציעה 

1 .11-14/5/2023  . 

2 .18-21/5/2023. 

 

תעדכן את  לקיים את ההשתלמות, באחד או בשני המועדים, והמכללה    ה, תבחרתאריכים אל  ביןמ

 בהתאם.  הספק הזוכה 

  נוספים   תאריכים  להציע המציעים    רשאים יחד עם זאת    ,! העדיפות היא לתאריכים שצוינולב  שימו

  4  ההשתלמותתכלול  שבכל מקרה    כךהתאריכים הנ"ל,  ביום לפני ו/או אחרי    וזאת ,  אחריםאו  /ו

 "ש.סופהכוללים ימים מלאים  

 

 לו"ז שלדי להשתלמות: 

טיול, הגעה לבית המלון, חלוקת חדרים, ארוחת ערב   )יום חמישי בשבוע(:  להשתלמות  היום הראשון

 במלון או במסעדה. 

עד כניסת השבת, קבלת שבת מסודרת בבית    )יום שישי בשבוע(:להשתלמות  היום השני   יום טיול 

 .  הכוללת ארוחת ערב המלון

כולל ארוחת ערב.    ערב פולקלור מקומי  –ערב  יום טיול .    (:בשבוע  שבתיום  ) להשתלמות  היום השלישי  

 בהצעת המציע.   כלולה אף היא יש לשים לב בתמחור ההצעה כי העלות לערב זה
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  להימנע   מנת  על  זה  ערב  שלכי יש לקזז בעלות המלון ע"ב חצי פנסיון את ארוחת הערב    !לב  שימו

 מתשלום כפול.

 עזיבת המלון, יום טיול בהתאם לשעת הטיסה.  )יום ראשון בשבוע(: להשתלמות היום הרביעי 

 

 טיסות:

בינלאומיות בחברת שכר או טיסות סדירות  ינההי תהטיסות   ובכל מקרהטיסות    ישירות תהיינה    , 

 )ללא יעד ביניים(. 

ימים    (4שההשתלמות תתקיים במהלך ארבעה )על מנת  וזאת    ותשעות הטיסקיימת חשיבות רבה ל

שעות הטיסה המוצעות )טיסות הלוך בשעות הבוקר וטיסות חזור  ניקוד האיכות יושפע גם ממלאים. 

 . הזמנה להציע הצעות -, כמצוין במסמך א'בשעות הערב(

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

 חטיף ושתייה.  ,  ק"ג למזוודה, ארוחה קלה 20עד  -טוס יד אישית למטוס, מזוודה לבטן המ

אפשרויות  ציעלהמומלץ   הטיסות  מספר  ההצעה   למועדי  בבחינת  בנפרד  תבחן  אפשרות  שכל    כך 

 . הזמנה להציע הצעות( -' )בהתאם למפורט במסמך א 

 . 11 בנספחהפרטים כלל יש למלא את 

 

 בתי מלון:

את כלל המשתתפים בהשתלמות ולא ניתן לפצל את  הכוללים  בתי המלון  על הספק המציע להציע  

 למספר בתי מלון. המשתתפים באותו מחזור

 כוכבים.  4/5בדרגת אירוח של    ,במרכז בתי מלון( 2) שני  המציע להציע לפחותהספק על 

אפשרויות  להציע    מומלץ הניתן  מספר  ככל  ההצעה גדול  בבחינת  בנפרד  תבחן  אפשרות  שכל    כך 

 . הזמנה להציע הצעות( -)בהתאם למפורט במסמך א' 

 .חצי פנסיוןהאירוח הינו על בסיס 

ו להרכב  בהתאם  שונים  מסוגים  יהיו  ההרכבים    מספרהחדרים  הם: הנרשמים.    האופציונאליים 

 שה.ו זוגות, שותפים, שליחידים, 

משתתפי ההשתלמות יחדיו. כמו כן, יש לתת    ללהכיל את כלמנת  -דיו עלגדול  צריך להיות  חדר האוכל  

 ים, רגישים לגלוטן וכדומה. יים, טבעונ ישל צמחונ  מנותאופציה ל

ב כי  לוודא  יש  כן,  הכמו  לפחות בשטחים הציבורייםבית  חינם  אינטרנט אלחוטי  קיים  ככל  מלון   .

יקוד האיכות  הדבר יבוא לידי ביטוי בנה ו זאת בהצע  ןציי יש ל  ,גם בחדרים  שקיים אינטרנט אלחוטי 

 של ההצעה. 

ש נוספים  ל דברים  של  יתרון    תהוועשויים  האיכות  מקורה,בניקוד  בריכה  בריכה,  ,  ספא  ההצעה: 

ובו   השתלמות  העברת  לצורך  המשתתפים  כלל  את  להכיל  שיכול  הרצאות  חדר  ספורט,  פעילויות 

 כגון: הגברה, מחשב, מקרן ומסך ועוד.  ם אמצעים טכנולוגיי

 יש לציין זאת(. ,תשלום נוסףוככל שאלה כרוכים בירותים שבית המלון מציע )חשוב לציין את כל הש 

 . י הספק המציעהחדרים בבתי המלון המוצעים על ידשל יש לוודא שריון של המקומות בטיסות וכן 

 . 12 בנספחיש למלא את הפרטים 
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 :טיולים, אוטובוסים ומדריכים

ת )  ימשךההשתלמות  הטיסות(    (4ארבעה  ימי  )כולל  מלאים  צמודים  בצירוף  ימים  אוטובוסים 

לפחות   פי    40המכילים  על  הנדרש מהם  בכל  מצוידים  להיות  על האוטובוסים  ומדריך.  משתתפים 

 ההשתלמות. יש לדאוג להעברות משדה התעופה למלון ומהמלון לשדה תעופה. יעד  החוק ב 

להיות   צריכים  בהשתלמות  כל  הד בניסיון    ליעבהמדריכים  ההשתלמות.  ביעד  וניסיון  קבוצה  רכת 

 משתתפים.  40מדריך ידריך קבוצה אשר תמנה עד  

ניסיון  יש  שלמדריכים    ובלבד  םניתן לקבל שירותי הדרכה מקומיי.  הדרכה תתבצע בשפה העבריתה

 בהדרכת קבוצות וההדרכה תתקיים בעברית.  

  השתלמות, אטרקציות ביעד ההמציע נדרש להציג תוכנית ראשונית שתכלול אתרים שונים והספק  

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

 ההכנה.  נסיעתעל אופיו במסגרת  מקומי שיוחלט  רלכלול ערב פולקלומהתוכנית. התוכנית צריכה  

בין היתר, מסלולי הטיולים ולוחות    , תנאי ההזמנה המלאים בהם יפורטוכי  ובהר  למען הסר ספק, י 

 לאחר נסיעת ההכנה ובהתאם לדרישת מנהלת ההשתלמות.  הספק הזוכההזמנים יקבעו ויתואמו עם  

ממנו נפרד  בלתי  כחלק  ההתקשרות  לחוזה  ויצורפו  בכתב  ינוסחו  ההזמנה  המציע  הספק  ו  ,תנאי 

 בתנאי ההזמנה.     נהיקבע תמתחייב לקיים את כל הדרישות ש

האוטובוסים, המדריכים, טיפים לנותני השירותים בחו"ל, טיפים    :כלול אתצריך ל  יף זה סעתמחור  

 למדריכים וכד'. 

 . 14-13 בנספחיםהפרטים יש למלא את 

 

 נסיעת הכנה: 

הזוכה נסיעת הכנה לצורך בחינת    יארגן הספקזוכה במכרז וחתימה על החוזה,  בחירת הספק הלאחר  

 בית המלון, האתרים, האטרקציות, ערב הפולקלור וכל דבר אחר הקשור להשתלמות המבוקשת. 

עד   מטעם המכללה  ישתתפו  עובדי    2בנסיעת ההכנה    3-4  הכנה תימשך ה ת  נסיע  .המכללהנציגים, 

 ימים. 

שהיה בבית מלון, בדיקת  טיסות, )לרבות: נסיעת ההכנה עלות יובהר כי הצעת הספק כוללת את 

 והמכללה לא תחויב בגין נסיעת ההכנה מעבר לתמורה המוסכמת.  (אתרים ואטרקציות

 

ו  יודגש לאתרים  כניסות  בגין  תשלומים  ילכי  המשתתפים    תבצעואטרקציות  מספר  בגין  ורק  אך 

 לאתר.   בפועלשנכנסו 

 

 :לרבות ,המכרז( חובה למלא את כל הפרטים למסמכי  15 נספחההצעה ) בנספח  

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

 כך שהמחיר הינו מחיר סופי(.  ,וכדומה

   .עלות לאדם בודד בחדר זוגי .ג

 עלות תוספת לאדם שלישי בחדר זוגי.   .ד

 עלות לאדם בחדר יחיד.  .ה
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 נספח 11 – פירוט הטיסות המוצעות
 

 

על הניתן  ככל  תוכל  -רב  שהמכללה  ביותר.  מנת  המתאימה  האופציה  את  שספק  לבחור  מציע  ככל 

  .ניתן לצלם את הדף ולצרף אפשרויות נוספות  ,אפשרויות 2-יותר ממעוניין למלא 

 . טיסהאותה מחזור יטוסו בהמשתתפים מטעם המכללה באותו כי כל מודגש בזאת 

 

 

 

 

 :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 

 

      

 

קצו ומקומות שי  150  -ל 100ל בין כלויובהר כי כל טיסה שתוצע על ידי הספק המציע חייבת ל*

 לטובת המשתתפים מטעם המכללה. 
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 :2אפשרות 

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 

 

      

 

קצו ומקומות שי  150  -ל 100בין ל לויובהר כי כל טיסה שתוצע על ידי הספק המציע חייבת לכ*

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

כוכבים.    4כוכבים ולבית מלון ברמת    5  תאפשרות אחת לבית מלון ברמ  לפחותמציע למלא  על כל ספק  

זאת   עם  למלא  יחד  אפשרויות  מומלץ  הניתן  מספר  ככל  מנת  רב  תוכל  על  את  שהמכללה  לבחור 

ניתן לצלם את הדף    ,אפשרויות  2-יותר ממעוניין למלא  מציע  ככל שספק  האופציה המתאימה ביותר.  

   ולצרף אפשרויות נוספות.

 באותו מלון.  ילונובאותו מחזור  מכללה  ה  מטעםכל המשתתפים  כימודגש בזאת 

 

 : 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 

 

  

 

 :המוצעים יתרונות וחסרונות של בתי המלון

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

 שירותים נוספים שהמלון מספק, קירבה למקומות וכדומה(. 

 בתי המלון המוצעיםחסרונות ב בתי המלון המוצעיםיתרונות ב
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 המדריכים המוצעים בדבר  פירוט  – 13נספח 

 

ניסיונו בהדרכת קבוצות וכן על פירוט על  שם המדריך 

 השתלמותניסיונו ביעד ה

תאריך אחרון בו הדריך  

 ההשתלמות  קבוצה ביעד

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

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

ציע בהצעתו, יש לפרט את המקומות  מהמציע הספק ממסלול ראשוני ש המכללה מעוניינת להתרשם  

 .  המוצעיםולוחות הזמנים המשוערים על פי הימים 

מיומנים    םלולא כ  , (75-  20בני  )  רחב  גילאים   יש להתחשב בכך שהמשתתפים בהשתלמות הינם בטווח 

או  בהשתלמות  צריכה להתאים לכלל המשתתפיםהמוצעים ולכן רמת המסלולים בהליכה ובטיולים 

 חלופות בהתאם למגבלות כאלו או אחרות.  שהספק המציע יציג 

 .  10המציע לתכנן טיול בהתאם למפורט בנספח  הספק על 

 

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

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_________________________________________________ ____________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_____________________________ ________________________________________ 

 

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

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________ ________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

______________________________________________________________ _______

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

__________________________________________ ___________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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 טיול עם הדרכה בעברית כולל אוטובוסים לכלל הקבוצה:  – 3פירוט יום 

 _____________________________________________________________________

______________________ _______________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

כולל אוטובוסים עד לנסיעה לשדה  עזיבת המלון וטיול עם הדרכה בעברית – 4פירוט יום 

 התעופה:

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

__________ ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 ___________________________________________________________ __________

 _____________________________________________________________________ 

 

 הערות להצעה בכללותה )כולל יתרונות וחסרונות(: 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ ________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

:_____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 ________________________________________________ _____________________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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 אטרקציות וכניסה לאתרים בתשלום נוסף:

 

 הערות $  -עלות משוערת לאדם ב   אתר / אטרקציה 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 
 נספח 15 –  כתב הצעת המציע וההצעה הכספית 

 
 

 לכבוד: 

 "( המכללהצ( )להלן: ""ש מקס שטרן בע"מ )חל"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

ארגון וליווי השתלמות בחו"ל עבור עובדי המכללה האקדמית עמק   01/23הנדון:  מכרז פומבי מס' 

 יזרעאל  

 

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

 :אנו מצהירים בזה כי .2

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

, כתב פירוט השירותים הדרושיםושא המכרז, מסמך ההזמנה להציע הצעות,  נההשתלמות  

 וכל מסמך רלוונטי אחר שצורף למסמכי המכרז. הצעת המחיר

 

המצורף למסמך זה, והמהווה    הצעת המחירהמחירים המוצעים על ידנו, כפי המפורט בכתב   .2.2

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

 . מתן כלל השירותיםמקצועית, וכי יש בהם כדי להוות תמורה מלאה וראויה ל

 

קראנו בעיון את נוסח ההזמנה להציע הצעות, הבנו את כל האמור בה ואנו  מסכימים לאמור   .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

 

ועשינו את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על מנת    מתן השירותיםקיבלנו את כל המידע ל 2.5

 ו. להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתנ 

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
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על 2.7 הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  בעת  - אנו  לעמוד  ביכולתנו  המכרז,  מסמכי  מתן  פי 

  יתן של המכרז ואנו מקבלים על עצמנו ל  השירותים הדרושיםבפועל בכל הוראות  השירותים  

ה הוראות  נ  שירותיםאת  פי  על  ההתחייבויות  ו/או  הדרישות  כל  את  ולבצע  המכרז  ושא 

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

 הכלולים בהצעתנו. 

מנת לספק באופן מקצועי  -ברשותנו או בכוחנו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על 2.8

 ושא המכרז.נ את השירותים הנדרשים במכרז ולבצע העבודות 

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

וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודה והשירות על פי תנאי המכרז, - ובין כלליות, מכל מין 

 ים, שירות, היטלים וכל הוצאה אחרת.  לרבות: רווח, מיסים, ביטוח 

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

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

ושא מכרז זה )ככל שהצעתנו תיבחר על ידכם(. ידוע לנו כי הצהרתנו  נזו ולהתקשר בהסכם  

 סודי ובסיסי להתקשרות בינינו לבין המכללה. זו מהווה תנאי י

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

עומד 2.12 כנגד    יםלא  ו/או  תאגיד  שאנו  ככל  בתאגיד,  השליטה  מבעלי  מי  כנגד  ו/או  כנגדנו 

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,    7-יאוחר מ   כי עם קבלת הודעה על זכייתנו במכרז ולא  , אנו מתחייבים 2.14

חתום על החוזה על כל נספחיו והשינויים שבוצעו  נוכן    ,מציא את כל המסמכים הנדרשיםנ

פרק  ככל שלא נמלא את התחייבותנו האמורה בס"ק זה, כולה או מקצתה, תוך    .בו אם בוצעו

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

 ר.ושא המכרז למציע אחנהשירות  

  ימי עסקים  45הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  2.15

 .יהםנמב לפי המאוחר  –מהמועד האחרון להגשת הצעות או עד להכרזת הזוכה במכרז 
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ידה  -בהצעתנו ובקבלתה על אנו מסכימים כי המכללה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות   2.16

 התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין המכללה.

חוזה מחייב    ה יד- לראות בהצעתנו זו וקבלתה על  תזכאי  אתה  המכללה כי    ,אנו מסכימים 2.17

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

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

 .הנדרשים לאחר הזכייה

ן 2.18 ואמיתי בטבלת הניסיון של המכרז ובכל מסמך אחר    אנו מודעים לחשיבות מתן מענה כֵּ

ו, וברור לנו כי במקרה בו יתברר כי המענה שניתן הוא  נ המפרט מידע לגבי כישורינו או ניסיונ

מצג שווא, המכללה תהא רשאית לפסול הצעתנו או לבטל  בגדר "הצהרה כוזבת" או כלל  

 ההתקשרות עמנו, ככל שהדבר התגלה למכללה לאחר ביצוע ההתקשרות. 

ידוע לנו כי באם תוגש תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה   2.19

בתביעה    ושא מכרז זה, יהא עלינו לטפלנ  מתן השירותיםו/או מי שבא מטעמה, בקשר עם  

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

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 

בת המכללה. המכללה תודיע לנו על תביעות ו/או דרישות, כאמור, על  סכום שייפסק אף לחו

 מנת לאפשר לנו להתגונן מפניהן.  

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו וכי הננו זכאים לחתום כדין על ההצעה   2.20

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

 ם אחרים המגישים הצעות במכרז זה.  או גופי

 ההצעה

 "מ מע כולל הצעת המחיר ב 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: 
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 ** יש לצרף למסמך זה את טופס הצעת המחיר ולהגישם במעטפה נפרדת, כמפורט במסמכי המכרז. 

 _________________________ חתימת המציע + חותמת  
 

 

 

 אישור

 כתב ההצעה והצהרת המציע 

בזה   ת/"(,  מאשרהמציעאני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח של __________________ )להלן: "

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

שמספרהת בעל/ת  _______________ שמספרהתבעל/ת  _____________    -_____________ו  "ז    "ז 

על  ,בשם המציע  ,_________ וכל האישורים הדרושים  פי מסמכי  -וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות 

חייבת וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מ  ,פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז-ההתאגדות שלו ועל 

 את המציע.

 

                                                                                    ____________________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                  
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 הצעת המחיר: 

 

  אחת מהאפשרויותלכל בנוגע יש למלא טופס זה   אפשרויות,ציע מספר  מהמציע קרה בו הספק  במ

 כל אפשרות תיבחן בפני עצמה.  בהתאם.

 

 שם הספק המציע _________________ 

 

 עלות טיסה לאדם:  

   (11  בנספחהנדרש וכל    ,)המחיר יכלול את כל ההיטלים, מיסים, כבודה, העברות וכדומה

 $__________________ 

 

 עלות בתי המלון על פי הפירוט הבא: 

 לכל בית מלון בנוגע  יש לציין מחיר  ,מספר בתי מלוןבמקרה בו מוצעים 

 שם המלון 
מחיר ליחיד בחדר  

 זוגי $ 

מחיר ליחיד בחדר  

 בודד $ 

מחיר תוספת לאדם  

 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 בקבוצה(  40 -מדריכים )לפי מפתח של כ 
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  אטרקציות: 

  טיפים לנותני שירות )כולל מדריכי הקבוצות(: 

  עלות ערב פולקלור:

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( _________________$  שלושהסה"כ עלות ליחיד בחדר של 

 

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

 
 
 

   תנאי ביטול:

 מלון. בתי הלב כי ישנם תנאי ביטול שונים לטיסות ול-יש לשים  – זה סעיף למלא חובה

מתוך רשימת המתנה יוצא    משתתף אחר של משתתף מסוים אך    ו השתתפות  בהם בוטלה במקרים  

 המציע כדלקמן:יפעל   ,במקומו השתלמותל

 שינוי.בגין ה העמללא תשולם כל   – כרטוס כרטיסי הטיסה   לפניככל שההחלפה נעשתה 

ה ביחד  ניש לציי   ,ישנה עמלת שינוי שםאם    –כרטוס כרטיסי הטיסה    לאחרככל שההחלפה נעשתה  

 .לא תשולם כל עמלה בגין השינוי,  . אם לא צוינה עמלה כזועם תנאי הביטול של הטיסה ו/או המלון

 

יף  מחלשמשתתף אחר  איןושל משתתף  והשתתפות למצב בו בוטלהלהלן מתייחסים שתנאי הביטול 

 .  או שמבוקש להחליף משתתף אחד באחר לאחר כרטוס כרטיס הטיסה אותו

 

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

 כרטוס(

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_________________________________________________ ____________________

 _____________________________________________________________________ 

 התנאים יתייחסו לעלויות ביטול המלון בלבד –תנאי ביטול למלון 
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 _____________________________________________________________________

______________________________________ _______________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

 .נוספים מעבר לעלות הביטול בגין המלון ו/או הטיסהדמי ביטול   ישולמו לאכי , מודגש בזאת

 

ת לבתי מלון  במטבע $ והם כוללים את כל ההיטלים, מיסים, רישומים, העברו נקוביםהמחירים 

 וחזרה לשדה תעופה וכדומה. לא תהיינה תוספות לסעיפים אלו. 

 

 
 התשלום יבוצע במטבע $ או במטבע שקלי על פי שער יציג ביום התשלום, וזאת על פי החלטת המזמינה. 

 
 

*** מציע שהינו מלכ"ר, אשר מעונין שבעת השוואת ההצעות, הצעתו תחושב ללא תוספת מע"מ, נדרש להגיש  

  שפורסמו  במכרזים  רים"מלכ   להשתתפותהנחיות רשות המיסים  לשם כך את המסמכים המתאימים לפי  

  .16.8.22  מיום  המדינה ידי על

-rep-for-info-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat
organizations.pdf-profit-150822/he/non 

 

 

 

 

 __________________________ חתימת המציע + חותמת: 

 

 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat-info-for-rep-150822/he/non-profit-organizations.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat-info-for-rep-150822/he/non-profit-organizations.pdf

