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  פסנתריםוטיפול בכיוון שירותי  למתן 4/2020פומבי מכרז 

 האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"רבקמפוס 

 

 פסנתריםוטיפול בכיוון  שירותילמתן הצעות לקבלת הזמנה 

 

 ההזמנה ותנאיה

 ינה"(, מזמהאקדמיה"ו/או  "נההמזמי)להלן: " האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר .1

כיוון שירותי למתן הצעות  , להגישלהלן עים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרזמציאת בז

כמפורט ואופן ביצוע העבודה השירותים  למפרטבהתאם  ,אקדמיההוטיפול בפסנתרים של 

  (."הקמפוס")להלן: ירושלים  האקדמיה שבגבעת רם,בקמפוס  ,למסמכי המכרז בנספח א'

 האקדמיהאודות  .2

המוסיקה , הינה מוסד להשכלה גבוהה בתחומי ע"ר בירושליםה ולמחול יה למוסיקהאקדמ

פסנתרים מכל הסוגים המשמשים לצורך שיעורים, אימונים,  100-ישנם כאקדמיה ב. והמחול

 . בגבעת רםממוקם  האקדמיה. קמפוס חזרות והופעות

 ובחינת ההצעותאודות השירותים  .3

 למסמכי המכרז.  ספח א'נכם מופיע מפרט השירותים ואופן ביצוע השירותי .א

העבודות יבוצעו ע''י נציג  –בין אם המציע הזוכה יהיה תאגיד, עוסק מורשה או עוסק פטור  .ב

 למסמכי המכרז(. נספח ג'המציע אשר פרטיו יפורטו על גבי הצעת המציע )

 )ב( שלהלן.9נציג המציע כנ"ל יעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .ג

 .שלהלן )ב(14מציע בהתאם למפורט בסעיף עם נציג הכות בקשר כל מציע יקבל ניקוד אי .ד

 תקופת ההתקשרות .4

חתימת  לאחרתחל תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שיחתם עם המציע שייבחר  .א

שהאקדמיה עם אפשרות  חודשים 12ולתקופה של "י הצדדים( עשיקבע במועד )החוזה 

 -כל עד לעם ובסך השים בכל פחוד 12תקופות נוספות של  4-ל ת התקשרותהארכתחליט על 

 שנות התקשרות.  5

המזמינה לבטל את ההתקשרות, לפי שיקול דעתה כדי לגרוע מאפשרות אמור לעיל אין ב .ב

ימים מראש וללא כל פיצוי לנותן  20הבלעדי, עם נותן השירותים בהודעה מוקדמת של 

 הביטול.  בגיןהשירותים 

 תקופת ניסיון .ג

קופת ההסכם תחשב כתקופת ונים של תדשים הראשהחו ארבעתלמרות האמור לעיל,  .א

 לעמוד בכל תנאי החוזה. ונציג המציע ניסיון, במהלכה תיבדק יכולת המציע הזוכה

ימים  10בתקופה זו המזמינה תוכל להודיע על הפסקת התקשרות בהודעה מוקדמת של 

 וללא כל פיצוי לנותן השירותים בגין הביטול.מראש 
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או  ,פת הניסיון כאמור לעילד תום תקולב שהוא עבוטלה זכיית הזוכה בכל ש .ב

 תרשאי מזמינההא התשההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא, 

המציע שהצעתו תדורג במקום הבא ככשיר שני )וכן הלאה ככשיר שלישי להכריז על 

ן, , לפי העניי)וכן הלאה( . הוכרז הכשיר השני או הכשיר השלישיוכו'( כזוכה במכרז זה

 החלות על הזוכה. המכרזיו כל הוראות מסמכי יחולו על כזוכה,

הצעת  נספחעל גבי  שבנדון השירותים למתןאת הצעתכם המפורטת  להגישהנכם מוזמנים בזה  .5

למסמכי המכרז נקבע מחיר מקסימום  'גנספח ב .למסמכי המכרז 'ג כנספחמצ"ב ההמציע 

 לגבי כל סוג שירות לגביו מבוקשת הצעת מחיר.

 'דכנספח המצ"ב עם המציע שהצעתו תיבחר, תהיה בחוזה, בנוסח  נהזמיהתקשרות המ .6

 . למסמכי המכרז

 מסמכי .זה את זה כמשלימים לראותם ויש ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז כל מסמכי .7

 החוזה.  ממסמכי , לחלקהספק עם החוזה חתימת אחרי יהפכו המכרז

 ו/או לעדכנם להם להוסיף ו/או כרזמה מסמכי את לתקן הזכות את הלעצמ תשומר נההמזמי .8

 .צעותה גשתאחרון להה למועד שלב עד בכל

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .9

שמתקיימים בהם, במועד האחרון  מציעיםרשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק 

  :להגשת ההצעות למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן

 .התאגדות תעודת הצעתול יצרף תאגיד שהוא מציע .א

עוסק מורשה עוסק פטור או תעודת  יצרף להצעתו מורשהפטור או עוסק מציע שהוא עוסק 

 .ותמועד הגשת הצעהתקפה ל

 רשאי אינו מציע וכי תאגידים' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן לא כי בזאת מובהר

 .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס

 'גנספח אשר פרטיו יפורטו על גבי הצעת המציע ) ,יעהמצ נציגחרונות השנים הא 3במהלך  .ב

, מתקן, משפץ ומטפל בעבודה כמכוון שנת אחתבעל ניסיון של לפחות  הינולמסמכי המכרז( 

 בהיקף של לפחות חצי משרה.  פסנתריםב

 לנוסח המצ"בבהתאם  מסמך נסיון המציעימלא המציע אי זה הוכחת האמור בתנלצורך 

 .המכרזלמסמכי   ב' כנספח

 מציעים.  בסיורלהשתתף או אדם מורשה מטעמו על המציע  .ג

המציעים יוכל להשתתף במכרז. המציעים ידרשו לצרף את סיכום  סיוררק מציע שישתתף ב

 הסיור למסמכים המוגשים במכרז כאשר הוא חתום על ידו.  

אחרים ות ומסמכים , לבקש פרטים, אישורים נוספים, המלצת, אך לא חייבתרשאי המזמינה

, וכן לברר פרטים בנוגע למציע ו/או לקבל מסמכים שווי ערך ציע במסגרת בדיקת הצעתומן המ

 .נה, והכל לפי שיקול דעת המזמיולטיב העבודות שבוצעו על ידו אצל צדדים שלישיים

וכי מציע אינו רשאי לייחס מציעים מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' 

 תאגיד אחר.מציע/של עתו נתונים ו במסגרת הצלעצמ
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 מסמכים שיש לצרף להצעה .10

 הרישום תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד שהוא מציע .א

 . דין לפי בפנקס לגביו המתנהלת

 .מועד הגשת הצעה זוהתקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצעוסק מורשה,  המציעאם 

 .מועד הגשת הצעה זוהתקפה ל פטורעוסק רוף תעודת יצ, פטורעוסק  המציעאם 

גופים  עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור .ב

 .1976 – ו"תשל(, מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים

בנוסח  רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם המציעהמציע בצירוף אישור אישור  .ג

 .מכרזצ"ב למסמכי הרה

 למסמכי המכרז. כנספח א'המסומן  תים ואופן ביצוע השירותיםהשירומפרט  .ד

 . למסמכי המכרזב' כנספח המסומן  מסמך ניסיון המציע .ה

 ., ככל שיופץ בידי המזמינה, חתום על ידי המציעעותק פרוטוקול סיור מציעים .ו

ל ידי , ככל שיופץ בידי המזמינה, חתום עעותק מפרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה .ז

 . המציע

 

 סיור מציעים  .11

מקום  12:00 בשעה 2020/813/ ביום ,אקדמיהקמפוס הבמציעים יתקיים סיור  .א

 , ירושלים.האקדמיה, גבעת רם ( בבניין4לובי הכניסה )קומה  :המפגש

 , הינו תנאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה.מציעיםהשתתפות בסיור ה .ב

ו/או בקשות  למזמינה שאלותרשאי להפנות  מציעכל ם יהיה מציעיבמהלך סיור ה .ג

להבהרה. לאחר הסיור, תפיץ המזמינה תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים 

 הפרוטוקול(. –)להלן 

 -על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול, ככל שנשלח, כשהוא חתום על ידו  .ד

 רז המקוריים.והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכי המכ

 

 הבהרות הליך .12

רשאי כל אדם לפנות  12:00בשעה  2020/820/החל מיום פרסום המכרז ועד ליום  .א

ולהעלות כל  amir@jamd.ac.ilבכתב  בלבד באמצעות דואר אלקטרוני  נהלמזמי

דא עקבותיו. יש לוובקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא ב

 .052-4823272בטלפון שמספרו: במייל חוזר או קבלת הפנייה 

 .המועד האמור לעיללאחר  ההמזמינה אינה מתחייבת לענות לפניות שיתקבלו אצל .ב

mailto:amir@jamd.ac.il
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 נה או מי שהמזמינהרק תשובות, הבהרות או החלטות שיישלחו בכתב על ידי המזמי .ג

תן בכתב כאמור, ו תשובה שלא תינ. הודעה אכה אותו לכך, יחייבו את המזמינההסמי

 ולא תחייב אותו.  נהלא תיצור כל מניעות, השתק או ויתור כלפי המזמי

יהוו חלק בלתי נפרד שימסרו, כאמור לעיל, בכתב בלבד, שאלות ותשובות ההבהרה  .ד

 ממסמכי המכרז. 

 

 הגשת ההצעה .13

ים שיש הכוללת את כל המסמכ המכרז(למסמכי  'גנספח את הצעת המציע )יש להגיש  .א

למסמכי  'דכנספח ואת ההסכם המצ"ב  שלעיל 10 בסעיףעה כמובהר לצרף להצ

עמוד כל ב, שיצורפו להצעתו םמסמכיהכלל יחתום על הצעתו ועל  המציע. המכרז

 . מיועדים לכךבמקומות ההמציע בראשי תיבות, ובחתימה מלאה וחותמת ועמוד, 

 . ציעהמההצעה תיחתם בידי הגורמים המוסמכים לחתום בשם  .ב

 מכרז"שעליה יצוין במעטפה סגורה   12:00בשעה  31/8/2020 ש עד ליוםההצעה תוג .ג

את ההצעה, על כל מסמכיה,  זיהוי חיצוני. ללא "פסנתריםוטיפול בכיוון שירותי למתן 

חדר  5לשכת המנכ"ל קומה להכניס לתיבת הגשת ההצעות אשר נמצאת במשרדי יש 

 .ם,  ירושליםברח' קמפוס גבעת רהנמצא בקמפוס האקדמיה ש 516מספר 

  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90ההצעה תהיה תקפה למשך  .ד

 

 נותן השירותים אמות מידה לבחירת  .14

 :כדלקמן הינן, הזוכה המציע לבחירת המידה אמות

תקבל בכל אחד מהפריטים . הצעת המחיר הזולה ביותר 20%גובה הצעת מחיר =  .א

, וזאת בהתאם ניקוד יחסי זה, ויתר ההצעות יקבלופרמטר מלוא הניקוד לפי 

 :למשקולות המפורטים להלן

 משקל סוג תיקון

 85% עלות כוונון

 5% החלפת מיתר רגיל

 4% החלפת מיתר בס

 0.5% וויסינג 

 0.5% רגולציה 

 5% שעת עבודה תיקון
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איכות הד ניקו .נקודות ברכיב האיכות( 100)המהווים  80%איכות המציע וההצעה =  .ב

 ים הבאים:יברכהמ יהיה ע"פ

תהיה רשאית להתקשר עם  אקדמיהה .חוות דעת לקוחות -נקודות 50 -1

וכן עם ממליצים למסמכי המכרז  נספח ב'ממליצים שהמציעים ציינו על גבי 

על מנת לקבל חוות דעתם  נוספים )ואפילו פרטיהם לא נרשמו על גבי נספח ב'(

נציג משירותי  שביעות הרצוןתר לעניין , בין היהמוצע המציענציג אודות 

ושיתוף הפעולה שלו עם  מקצועיותו, אמינותו ,מכוון פסנתריםכ המציע

 הגורמים השונים של הלקוח. 

. המזמינה תהא המוצע המציענציג מ נההמזמיהתרשמות  – נקודות 50 -2

)ככל שהמזמינה  ימוראיון ע "יעפ, וו, הכשרתנורשאית להתחשב בניסיו

 .(יכותראיון במסגרת ניקוד הא תחליט לערוך

המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לבקש פרטים, אישורים לצורך ניקוד האיכות כנ"ל,  .ג

נוספים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר 

 פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידו אצל צדדים שלישיים.

להתחשב גם בניסיון קודם  תישאר נהרכיב האיכות המזמי ת בדיקתמובהר כי במסגר .ד

, ובמקרה של ניסיון קודם של המזמינה היא תהא רשאית נציכ המציעעם  השל

 להתבסס על ניסיונה במתן הניקוד לפרמטר זה.

 הזוכה ההצעה בחירת אופן .15

 יהליכ המכרזים וועדת תקיים מהמציעים אחד כל של המשוקלל הציון וקביעת בחינת לצורך

 :לןהל כמפורט ומיון בדיקה

 ,במכרז להשתתפות הסף בתנאי עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן ראשית, .א

 הסף. בתנאי עומדים שאינם מציעים ותפסול

הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתנאי הסף יעברו להליך של בדיקת הצעת המחיר  .ב

 ובדיקת מרכיב איכות ההצעה וקביעת ניקוד איכות. 

תהיה הנמוכה ביותר, הצעתו הכספית המשוקללת רוג רכיב המחיר, מציע שלצורך די .ג

 (  ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.20%יקבל את מלוא הניקוד ברכיב המחיר ) 

תהיה רשאית וועדת שלעיל,  )ב(14כמפורט בסעיף לצורך קביעת ניקוד האיכות  .ד

 עתו לוועדת המכרזים. גיש חוות דמטעמה אשר י ועדה מקצועיתהמכרזים למנות 

 מקסימום מתוך, נקודות 75 -מ יפחת שלה האיכות רכיב ניקוד אשר הצעהבהר כי וי .ה

 .תפסל -"( המזערי האיכות ניקוד: "להלן, )לעיל)ב( 14 בסעיף כמפורט קודותהנ 100

מציעים  3 -יחד עם זאת, אם מספר ההצעות בקבוצת המציעים הסופית יהיה מתחת ל

 70 -ל כות עפ"י שיקול דעתה עדרשאית להוריד ניקוד האיועדת המכרזים תהא 

 נקודות.
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של ניקוד האיכות  משוקלל ציון לפי המציעים את המכרזים ועדת בשלב הסופי תדרג .ו

( וניקוד המחיר המשוקלל )שמשקלו המשוקלל 20%)שמשקלו המשוקלל יעמוד על 

 (. 80%יעמוד 

 לש בסיכום הנקודות מירב את תקבל אשר ההצעה על להכריז רשאית מכרזים ועדת .ז

 הצעה כל לבחור שלא להחליט או זוכה כהצעה המחיר הצעת וניקוד האיכות ניקוד

 . שלהלן 16 בסעיף כמפורט הליך תחרותי נוסף לערוך או המכרז ולבטל שהיא

 או חדש מכרז לפרסם או זה מכרז לבטל תרשאי המזמינה כי יובהר ספק הסר למען .ח

 .לשהוכ גורם עם בהסכם להתקשר לא

  הליך תחרותי נוסף .16

קבוצת עם  הליך תחרותי נוסףהול המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ני .א

שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר את לפחות ים סופית שתכלול מציע

מבין ההצעות הכשירות אשר עמדו בתנאי הסף וקיבלו ציון איכות מעל ציון האיכות 

 .המזערי

לבטל המכרז על פי שיקול  /או לפגוע מזכותה של המכללהאין באמור לעיל כדי לגרוע ו

 .ועל פי כל דיןדעתה 

 סמכויות ועדת המכרזים .17

 המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה בחירת ההצעה בדבר ההחלטה .א

 .נהאצל המזמי המוסמכת

-בעל בכתב או הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .ב

את  לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או להוכ, להצעה פה

 בלתי חלק יהוו ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן-בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו

 .ההצעה נפרד מן

 או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לועדת .ג

 המציע של עמידתו בחינת לצורך, זבמכר המפורטות לדרישות ורים המתייחסיםאיש

 .המכרז בתנאי

 שנפלו פגם או טעות של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת .ד

 בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם וזאת, על הפגם או הטעות או להבליג בהצעה

 .דעתה המותר על פי כל דיןבהתאם לשיקול   המציעים בין

 שמניתוח הצעה או לב-תום חסרת או תכסיסנית ול הצעהם רשאית לפסועדת המכרזי .ה

 כלכליים דניםמא על מבוססת שאינה הצעה הפסדית או בהצעה מדובר כי עולה שלה

  .ומוצקים ברורים

 או להתעלם מהסייג או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת .ו

 .מהתנאי
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החסרה התייחסות מפורטת לסעיף  ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה .ז

 המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי. מסעיפי

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .ח

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

כרז ו/או לשנותו ו/או לפצלו זים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המועדת המכר .ט

מציעים ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, בין מספר 

נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול דעתה 

 לא כל פיצוי.הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת ול

כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי  נהאת המזמיכל הצעה שתוגש לא תחייב  .י

 . נהזכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמי

  המכרז ביטול .18

  המזמינה שומרת, דין י"עפ המכרז הליך את לבטל רשאית המזמינה בו אחר מקרה לכל בנוסף

 : כאשר, מכרזה הליך את לבטל הזכות את לעצמה

ועומדות בציון האיכות המזערי  הסף תנאי כל על תנועו פחות או הצעות שתי רק .א

 . כמפורט במכרז

 בבחירת או, בניהולו, במסמכיו, המכרז בהליך פגם שהתקיים מצאה וועדת מכרזים .ב

 . הזוכה ההצעה

 או/ו ההבהרה שאלות לאור או/ו המכרז מסמכי פרסום לאחר, לוועדת מכרזים התברר .ג

 המפורטות בדרישות או במפרטמהותית  טעות שנפלה, ההצעות פתיחת אחרל

 או, המכרז הליך ממסמכי או מהמפרט מהותיים נתונים שהושמטו או, במסמכים

 . חלקיים או, שגויים נתונים בוססו על שאלה

, וועדת מכרזים לדעת, המצדיק באופן, המזמינה צרכי השתנו או, בנסיבות שינוי חל .ד

 . רזהמכ את ביטול

 כלשהו למציע פיצוי כל מתשלום פטורה המזמינה תהיה, לעיל המפורטות בנסיבות כי מובהר 

 או/ו המשתתף במכרז שהוציא ההוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז לביטול בקשר

 או/ו עתידיים רווחים אובדן או/ו והגשת הצעתו השתתפות במכרז ו/או הכנת לצורך המציע

 .צפויים

 ות או משותפותהצעות מרוב .19

תחשב בהצעות שונות של אותו מציע אשר תלא  נהבד. המזמיהמציע יגיש הצעה אחת בל

 פר מציעים.סהוגשו בשמות שונים. כמו כן, לא תותר הגשת הצעות משותפות למ

 סבירות  בלתי הצעות .20

סוטה בשיעור ניכר  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא תרשאי היהת נההמזמי

 של הפנימי באומדן שנקבע רההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחימאומדן שווי 
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 או ,קודמו בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמנה  שהוצע מהמחיר או נההמזמי

 שהוצע. מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן כמחירלמזמנה  שנראה מהמחיר

 שונות .21

 זו והכרעה שהיא צעהה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מחויבת אינה המזמינה .א

 המזמינה. של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול נתונה

 תיקונים או שיפורים, לשינויים הזוכה הספק עם בדברים לבוא רשאית המזמינה .ב

 .בהצעתו

 ב"המצ ההסכם על שחתמה לאחר רק הזוכה כלפי הבשהתחיי כמי תחשב המזמינה .ג

 או/ו מסמך כל. בלבד ידם ועל, בה החתימה מורשי ידי עללמסמכי המכרז  'דכנספח 

 באופן יחייבוה לא -המזמינה אצל כלשהו אדם או/ו גוף של אחרת לטהחה או/ו אמירה

 .כלשהו

 המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .ד

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם, זכר בלשון

 המשפט לבית נתונה לו המצורף הוהחוז זה מכרז לגבי המקומית השיפוט סמכות .ה

 .בירושלים המוסמך

 בכבוד רב,

)ע"ר(האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים                                              
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  אישור המציע

 

___________, נושא ת.ז.  -ו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, וי/אנ

נים את כל ן/ו מביי/, כי אננו את כל האמור לעילתי/ים בזאת כי קרא/______________, מצהיר

 מים לכל תנאיו.ם/ו מסכיי/האמור בו וכי אנ

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 _________.חתימה: ______

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 אישור רו"ח/עו"ד

אני הח"מ, _____________, מ.ר. )במקרה שהמציע הינו עוסק פטור או עוסק מורשה( 

ים לחתום ה/____________, מאשר כי ביום ________, הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה, המורש

 מו בפניי.ם/כי הנ"ל חת, וולחייב את המציע בשם המציע

 

 בהליכי נמצא אינו המציע כי מאשר___________,  מ"הח אני (הינו תאגיד במקרה שהמציע)

ו/או הוא אינו נמצא בעריכת הסדר עם  נגדו נכסים כונס צו הופעל לאפשיטת רגל ו/או  או/ו פירוק

 נושא____ ________ הםהוא/ זו הצעה על חתימה לצורך ושל החתימה מורשי וכינושיו, 

 על בפניי מום/חת ל"הנ וכי.____________, ז.ת נושא______ _____-ו .______________ז.ת

 בהתאם או/ו המציע של ההתאגדות למסמכי בהתאם כן לעשות ם/רשאי הם/והוא זו הצעה

 .כדין אושרה ואשר כדין המציע שקיבל תוקף בת להחלטה

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 _______________________             _תאריך:____________

 עו"ד/רו"ח
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 ואופן ביצוע השירותים מפרט השירותים –נספח א' 

 

 ("השירותים)להלן: " פירוט השירותים .1

לאקדמיה שימוש נרחב ואינטנסיבי בפסנתרים הדורשים תחזוק שוטף ומקצועי וכן ידע ונסיון 

 יספק למזמינה יכללו:בשיפוץ במקרה הצורך, לכן השירותים שהמציע הזוכה 

הן בפעילות השוטפת והן כהכנה לקונצרטים, זמינה ל הפסנתרים של המכיוון שוטף של כל .א

 .תחרויות ואירועים מיוחדים אחרים

טיפולי אחזקה, שיפוצים, החלפת מיתרים, תיקונים טיפול שוטף בפסנתרים, הכולל ביצוע  .ב

 .יו"בשוטפים בפסנתרים וכ

ול בהם )כיוונים, סנתרים של האקדמיה ועל היסטוריית הטיפניהול מאגר מידע על כלל הפ .ג

 תיקונים ועוד(.

בהתאם לצורכי המזמינה, וכוללים עבודה בשעות הבוקר המוקדות,  השירותים נחוצים .ד

. מובא לנוחות המציעים )מבלי שהדבר גמישות בשעות העבודהבשעות הערב, ימי שישי ו

 כיווני פסנתרים בחודש. 40-כי נדרשים בממוצע כ יחייב את המזמינה(

 רותים אופן ביצוע השי .2

 –לא יוכל להגיע לחצרי האקדמיה על מנת ליתן השירותים  הזוכה בכל מקרה שנציג המציע .א

 יעמיד במקומו מחליף מתאים ומקצועי אחר.הזוכה המציע 

באדם אחר, אלא אם ניתן לכך אישור המזמינה הזוכה נציג המציע את חל איסור להחליף  .ב

מור יהווה הפרה יסודית המזמינה כאללא אישור הזוכה ש. החלפת נציג המציע בכתב ומרא

 רצונהלשביעות המקובל על המזמינה  המציע הזוכהנציג מחליף ללא נמצא של ההסכם. 

 הסכם.את הלהביא  תרשאי זמינההיה המת
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 נסיון המציע  -נספח ב'

, לאחר ספרה ___________________שמת.ז. נושא , ________________________החתום מטה  ,אני

ומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב רתי כי עלי לשהוזה

 כדלקמן:

המגיש הצעתו במסגרת הזמנה להגיש  ("המציע"________________ )תצהיר זה בשם  /נתהנני נותן .1

ולמחול  האקדמיה למוסיקהעבור  ל שוטף בפסנתריםכיוון, תיקון, שיפוץ וטיפוהצעות למתן שירותי 

 ע"ר.ם בירושלי

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו לפניה  .2

 הנ"ל, מסמכי המכרז ונספחיהם.

עניין )ב( בהזמנה למכרז ול9לעניין תנאי הסף הקבוע בסעיף המציע מטעמנו שישמש כנציג נציג הפרטי  .3

  ________.בהזמנה למכרז הינו/ה: מר/גב' _______ )ב(14ניקוד האיכות הקבוע בסעיף 

הינו בעל ניסיון של לפחות שנת אחת  ,ליעלהשנים האחרונות נציג המציע, אשר פרטיו פורטו  3במהלך  .4

 בהיקף של לפחות חצי משרה.  פסנתרים, מתקן, משפץ ומטפל בבעבודה כמכוון

 כאמור לעיל:נציג המציע ון ניסיאת בטבלה שלהלן פירוט של המוכיח  המציע מתבקש לפרט

ת תחיל מועד השירותיםתאור   שם הלקוח

 מועדוההתקשרות 

 ההתקשרות םסיו

שם איש קשר/ 

בחברה ותפקידו, שם 

 ממליץ ותפקידו

פרטי התקשרות של איש הקשר 

אצל הלקוח )דוא"ל ומספר 

 טל'/נייד(

     

     

     

 

 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי,

 

_____________ 

 חתימת המצהיר
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 הצעת הספק - 'גנספח 

 לכבוד

 )ע"ר(האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 

 א/ג.נ.,

 פסנתריםוטיפול בכיוון שירותי  אספקת – /פ'201440/הזמנה להציע הצעות מס' הנדון: 

 

האקדמיה למוסיקה דים להגיש בזה אנו, הח"מ, ________________________, מתכב .1

 שירותי למתן פומביאת הצעתנו המצ"ב במכרז "( נה"המזמי –)להלן בירושלים ע"ר  ולמחול

 ירושליםגבעת רם, בב אקדמיהבקמפוס ה כיוון, תיקון, שיפוץ וטיפול שוטף בפסנתרים

 "(.המכרז")להלן: 

 פרטי המציע הינם כדלקמן: .2

  המציע שם

  /עוסקתאגיד מספר

  (מיקוד כולל) מלאה כתובת

  המציע דישרבמ טלפון' מס

  המציע ל"דוא כתובת

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו  .3

 )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח(.

 אנו מצהירים בזה: .4

ספחיו, הבנו את כל האמור בהם ואנו כי קראנו בעיון את נוסח המכרז, לרבות כל נ א.

כל התחייבות המוטלת  ים לאמור בהם ומקבלים על עצמנו למלא אחרמסכימ

 עלינו על פי  המסמכים האמורים.

 כי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין הליך המיון ומסמכיו. ב.

מכרז וכי קיימים כי אנו עונים על כל הדרישות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות ב ג.

ל המסמכים אותם על מציע לצרף להצעתו כמפורט כ ברשותנו וצורפו להצעתנו

 להלן. 

וכי עשינו את כל ים להינתן השירותים אמור בואקדמיה קמפוס הכי סיירנו ב ד.

שירותים, תדירותם הפעולות והבדיקות הנחוצות על מנת להעריך את מהות ה

 לצורך הגשת הצעתנו.והיקפם 

ואת כל הקשיים ירותים ם אמורים להינתן השבהשטח בחנו את תנאי הכי  ה.

מתן למיניהם העלולים לעלות בפנינו, וכי כל הגורמים העשויים להשפיע על 

נבחנו ונבדקו על ידינו ומוכרים לנו, ולא תהיינה לנו כל טענות ו/או השירותים 

 דרישות ו/או תביעות כנגד המזמינה בקשר לכך.
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: ים האחריםלא יועברו לעיון המציעהבאים  מסמכיםהכי אנו מבקשים  . ו

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

וזאת מהנימוקים המפורטים להלן )ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס 

 לסעיף זה(:

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

על אף האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון  . ז

זים של ות במסמכי ההצעה הזוכה, נתון לועדת המכרבמסמכי המכרז לרב

בהתאם להלכה הפסוקה ולדיני בכל מקרה ידוע לנו ומוסכם עלינו כי . נההמזמי

כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא המכרזים, 

נבוא בכל דרישה ו/או טענה לועדת המכרזים בכל הקשור למתן זכות עיון 

 .ה הזוכהחרים בהצעתנו הכספית, ככל שהיא תהא ההצעלמציעים א

כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו, לא תקנה לנו זכות לשינוי כלשהו  .ח

במחיר ו/או בלוחות הזמנים, ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות 

 עקב כך.  נהכלפי המזמי

לצרף להצעה כמפורט בהזמנה להציע הצעות שיש אנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים  .5

 בסעיף "מסמכים שיש לצרף להצעה".

 כיוון, תיקון, שיפוץ וטיפול שוטף בפסנתריםהננו מתכבדים להגיש הצעתנו למתן שירותי  .6

 נשוא ההזמנה בהתאם לתנאי ההזמנה והסכם ההתקשרות בסכומים המופיעים להלן.

לאחר המועד האחרון ימים  90ם הגשתה ועד הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיו .7

 להגשת ההצעות.

 :הכוללת לביצוע השירותים ההצעה .8

עבור ביצוע בפועל של כל אחד מהשירותים המפורטים סה"כ תמורה 

 להלן, בתוספת מע"מ כדין:

 .₪________  - (₪ 300)לכל היותר  פסנתר . כוונון1

 .₪__ ______ -( ₪ 75)לכל היותר  . החלפת מיתר רגיל2

 .₪________  -( ₪ 180)לכל היותר  . החלפת מיתר בס3

 .₪________  -( ₪ 750)לכל היותר  . וויסינג4

 .₪________  - (₪ 1,000תר )לכל היו . רגולציה5

 .₪______ -( ₪ 250)לכל היותר אשר אינם מפורטים לעיל  . מחיר שעת עבודה לתיקונים6
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כוללת את כל ההוצאות, כל ומראש  תומוסכמ הועקב האנו מתחייבים כי התמורה הנ"ל הינ .9

  שירותי במתןהתשומות, כל העלויות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, 

, ובכלל זאת תשלום עבור נסיעות והוצאות כיוון, תיקון, שיפוץ וטיפול שוטף בפסנתרים

 השתנתולא  מתן השירותים, דרש לבצע במסגרת ו/או לצורךנוכן כל פעולה אותה  ביטוח,

 .בעתיד בשל כל גורם או סיבה

 

 חתימת המציע:_____________    תאריך:_____________
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  פסנתריםוטיפול בכיוון למתן שירותי  חוזה -' דנספח 

 2020 שנת _______________ לחודש ביום  בירושליםאשר נערך ונחתם 

 

  (ר)ע" האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בין: 

 , ירושלים גבעת רם ירושלים 

 ("האקדמיה"" או המזמינה" :) להלן

 

 __________________________  לבין: 

  __________מרח' ____________ 

 (  "נותן השירותיםאו " "הספק" :) להלן

 

וטיפול  כיוון שירותי מתןלהזמנה להצעת הצעות במסגרת  האקדמיהפנה אל  והספק  הואיל

בהתאם למפורט במפרט השירותים  "(ההזמנה)להלן: " האקדמיה שלבפסנתרים 

למסמכי להסכם זה )ואשר צורף כנספח א'  כנספח א'ואופן ביצוע העבודה המצ"ב 

 ;"(השירותיםהמכרז( )להלן: "

מהווה חלק בלתי , הלהסכם זה 2כנספח המצורפת  מיום _______ הספקשל  ווהצעת והואיל 

 ;האקדמיה בחרה על ידי, ננפרד מהסכם זה

בהתאם  וולחייב והוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמ ומצהיר כי הצעת והספק והואיל

כדין ואשר אושרה  הספקת תוקף שקיבל ובהתאם להחלטה ב ולמסמכי היסוד של

 לכל דבר ועניין; וכדין וכי חתימת הנ"ל מחייבת אות

ומצהיר  שלהלן _____ף בסעיכמפורט  םשירותיהאת  אקדמיהליתן ל ןמעוניי והספק והואיל

המיומנות, הידע המקצועי, היכולת הארגונית ההכשרה, הניסיון,  ובידי כיומתחייב 

 מתן השירותים;הנדרשים לצורך היתרים והרישיונות , ההאדם חכווהפיננסית, 

 

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא

 מנו.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מ .1

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד. .2

 :בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא .3

בעזרת נציג הספק כפי שהוצע בהצעת על פי הסכם זה  וצע את התחייבויותיבי הספק .4

 ."(נציג הספקמר/גב' _____________, ת.ז. __________ )להלן: " ,הספק

 אודות ההתקשרות .5

שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיה לגבי מועדי  אקדמיהל 5.1

תהיה  אקדמיהול דעתה הבלעדי. הבהתאם לשיק לוהיקף השירותים הנדרשים, הכ
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רשאית להכניס שינויים ו/או להרחיב ו/או לצמצם ו/או לבטל השירותים, ועל 

 .אקדמיהה לבצע זאת מיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג הספק

 .הספקיחייבו את לספק  אקדמיההוראות ה 5.2

יהיה רשאי, בין השאר, לתת לספק הוראות,  אקדמיהמובהר בזאת, כי נציג ה 5.3

 .אקדמיהת הסכמות ואישורים מטעם ההנחיו

 הספקהצהרות והתחייבויות  .6

 ומתחייב בזאת, כדלקמן: מצהיר הספק

 תהאדם, הרישיונוא בעל ההכשרה, היכולת, הניסיון, כח ומצהיר כי ה הספק 6.1

והאישורים הנדרשים לביצוע השירותים, נשוא חוזה זה, ברמה מקצועית נאותה וכי 

וע ובמתן השירותים עפ"י חוזה זה, גם הם בעלי כל העובדים שיועסקו מטעמה בביצ

 ההכשרה נדרשת, יכולת, אישורים, ניסיון ורמה מקצועית נאותה כאמור. 

ים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים כל האישור ומצהיר כי יש בידי הספק 6.2

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת 

והוא מתחייב כי לאורך כל תקופת ההתקשרות  ,1976-התשל"ועובדים זרים כדין(, 

בדרישות החוק ו/או צויי ההרחבה, יעמוד א ווכי ה אישורים אלו יעמדו בתוקפם,

 ום ולהעסקת עובדים זרים כדין.בנוגע לשכר מינימ

  להסכם. 'דכנספח להסכם זה מצ"ב תצהיר הספק 

 באיש הקשר מטעמוו או שיחול בעל כל שינוי  אקדמיההספק מתחייב להודיע ל 6.3

על פי חוזה זה ו/או בכל הספק לעמוד בהתחייבויות  םהחוקי ו/או ביכולת םבמעמד

 שרות זו.בהתק אקדמיהעניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על ה

תהיה רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד ו/או כל מי שפועל  אקדמיהה 6.4

מתחייב  –כן  אקדמיהרוש הבמסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי הספק ומשתד

, אקדמיההספק להפסיק לאלתר העסקתו של אותו אדם במסגרת מתן השירותים ל

 באחריותו ועל חשבונו של הספק.

או כל מי מטעמו הפועלים במסגרת מתן השירותים, הנם הוא ו/הספק מצהיר כי  6.5

בעלי כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לשם מתן 

 ההיתרים והרישיונותכי האישורים,  בוהוא מתחיי תים ו/או בקשר עמםהשירו

 . כאמור יעמדו בתוקפם לאורך כל תקופת ההתקשרות

וטו והבנתו אין כל מניעה, חוקית או אחרת, נותן השירותים מצהיר כי למיטב שיפ 6.6

 העלולה להוות מניעה להתקשרות בהסכם זה ו/או לסיכול מתן השירותים על ידה.

  התקשרותהתקופת  .7

חודשים עם  12לתקופה של ותמשך  _______תחל ביום תקופת ההתקשרות  7.1

 12תקופות נוספות של  4-אפשרות שהאקדמיה תחליט על הארכת התקשרות ל

 שנות התקשרות.  5 -בכל פעם ובסך הכל עד ל חודשים
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מאפשרות המזמינה לבטל את ההתקשרות, לפי שיקול  7.2

במקרה . ימים מראש 20לעדי, עם נותן השירותים בהודעה מוקדמת של דעתה הב

של הפסקת ההתקשרות כנ"ל נותן השירותים יהא זכאי לקבל תשלום עד למועד 

כלשהם ו/או פיצוי לקבל תשלום ו/או תמורה , ולא יהיה זכאי סיום ההתקשרות

 . ההתקשרותבגין הפסקת 

חודשים הראשונים של תקופת למרות האמור לעיל, ארבעת ה - תקופת ניסיון 7.3

ההסכם תחשב כתקופת ניסיון, במהלכה תיבדק יכולת הספק ונציג הספק לעמוד 

 בכל תנאי החוזה. 

על הפסקת  לפי שיקול דעתה הבלעדי, ,בתקופה זו המזמינה תוכל להודיע 7.4

במקרה של הפסקת ההתקשרות . ימים מראש 10התקשרות בהודעה מוקדמת של 

, ולא א זכאי לקבל תשלום עד למועד סיום ההתקשרותכנ"ל נותן השירותים יה

 . ההתקשרותכלשהם בגין הפסקת ו/או פיצוי לקבל תשלום ו/או תמורה יהיה זכאי 

 התמורה .8

התחייבויות הספק על פי חוזה זה וכן על פי מסמכי ההזמנה, בגין ביצוע כלל  8.1

ל כיוון, תיקון, שיפוץ וטיפו שירותי עבורונספחיהם תשולם לספק תמורה 

בהתאם לתעריפים סופי ומוחלט סך בשסופקו על ידו בפועל,  שוטף בפסנתרים

 ."(התמורה" :)להלןהמופיעים בהצתע המחיר שלו 

וכוללת כל מראש  תומוסכמסופית  הקבוע ההינ לעיל 8.1התמורה הנקובה בסעיף  8.2

תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות, במישרין ו/או 

לרבות החזר נסיעות ועלות ביטוחים רישיונות  , בביצוע השירותיםבעקיפין

לבצע במסגרת ו/או לצורך מתן  ספקוכן כל פעולה אותה יידרש הוהיתרים, 

 .בעתיד בשל כל גורם או סיבה השתנתולא  השירותים,

 .30התמורה תועבר בהעברה בנקאית  בתנאי תשלום שוטף+ 8.3

בכפוף להמצאת חשבונית או חשבון עסקה של כל תשלום לנותן השירותים יועבר  8.4

 נותן השירותים בצירוף ובכפוף לאישור נציגת המזמינה.

נדרש לניכוי על מכל תשלום אשר ישולם לנותן השירותים ינכה המזמינה כל סכום ה 8.5

 פי כל דין.

נותן השירותים ימציא למזמינה אישור ניהול ספרים בהתאם לחוק גופים  8.6

שלטונות המס, רואה חשבון או יועץ מס; או אישור חלופי ציבוריים, מופק על ידי 

 על כך שהוא פטור מחובת ניהול ספרים.  

 עובד מעביד והקפדה על דיני עבודההעדר יחסי  .9

כך  1974-זה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות, תשל"דחוזה זה הינו חו 9.1

עצמאי ואין עצמאי אשר מבצע חיוביו כקבלן נותן השירותים בבחינת שהספק הינו 

 .יחסי עובד מעביד אקדמיהבינו ובין המועסקים מטעמו לבין ה



 

 ת:__________________ חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמ                    תאריך:___________________       

                                    

 

18  

 

ו/או אשר יועסקו על ספק סכם בזה בין הצדדים, כי העובדים המועסקים ע״י המו 9.2

ויהיו כאלה  הם עובדיו בלבדאו תקופות ההארכה ו/התקשרות ה תקופת ידו במהלך

ין עליו חלות חובות כך שהספק הינו גוף עצמאי לחלוט, אקדמיהואינם עובדי ה

 :לפיכךו מעביד כלפי עובדיו

עצמאי בביצוע התחייבויותיו  שירותיםנותן משמש כ ספקמוסכם בין הצדדים, כי ה 9.3

, ו/או למי מטעמה אקדמיהשניתנה עפ״י החוזה ל עפ״י החוזה ואין לראות כל זכות

ד ולכל עוב ספקאלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה ל

לכל  אקדמיהוהוא לא יהיה זכאי מה אקדמיההמועסק על ידו כל זכויות של עובד ה

תשלום, לרבות לא לתשלום של משכורת, דמי חופשה, דמי מחלה, פיצויי פיטורין 

חייבת בכל תשלום ו/או  אקדמיהוכן לא תהיה ה אקדמיהפיצויי פרישה מאת ה או

שבין מעביד לעובד, וזאת בהיות גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים 

עצמאי לכל ענין  נותן השירותיםהספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במעמד של 

 ודבר. 

קופות ההארכה לגבי העובדים הספק מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה ו/או ת 9.4

, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד בקשר עם הסכם זהשיועסקו על ידו 

 דים.וזכויות עוב

בכל דרישה ו/או תביעה הנובעים על פי הנטען  ומתחייב לטפל מיד ועל חשבונהספק  9.5

 ףו גובדרישה ו/או בתביעה, במישרין ו/או עקיפין, מצד עובד ו/או מצד רשות ו/א

 בגין ו/או בקשר לעובדים ו/או משכורתם ו/או לזכויותיהם ו/או לתנאיהם. 

לעיל, מכל סיבה  10.1מור בס"ק מוסכם בין הצדדים במפורש כי אם למרות הא 9.6

לבין נותן השירותים  המזמינהידי גורם שיפוטי מוסמך כי בין -שהיא, ייקבע על

מעסיק ו/או -מים יחסי עובדמי מטעמו התקיימו או מתקיינציג הספק ו/או ו/או 

בחבות כלשהי הנובעת מן הטענה בדבר קיומם של יחסים המזמינה  באם תחוייב

מייד עם דרישה, על כל סכום  המזמינה,תן השירותים את כאמור כי אז ישפה נו

מעסיק. -שיחוייב בתשלומו והנובע כאמור מקביעה בדבר קיומם של יחסי עובד

רה כאמור בסעיף זה, לערוך עם נותן השירותים רשאית במקהמזמינה בנוסף תהיה 

התחשבנות רטרואקטיבית בדבר התמורה המגיעה לו על פי הסכם זה, באופן 

ינה לא תהיה עלות נוספת בגין ההעסקה מעבר לעלות המקורית על פי הסכם שלמזמ

 זה.

 הפרתו של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה. 9.7

 אחריות וביטוחים .10

 ובמקצועיות, ויהיה גבוהה באיכות השרותים לתן אחראי היהי השירותים נותן 10.1

 או השירותים נותן של מחדל או מעשה עקב ייגרם אשר נזק דין, לכל עפ"י אחראי

 מטעמו. מי
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 להסכם זה. 1בנספח ג' ובנספח ג'כמפורט  בביטוח עצמו יבטח השירותים נותן 10.2

 הפרת החוזה .11

את ההסכם הפרה הספק יפר  , במקרה בועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה 11.1

כך, הודעה על  וימים מיום שניתנה ל 7יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך 

לפי החוק, ולרבות הזכות  תא זכאיילכל התרופות, להן ה תזכאי נההא המזמית

 .ספק אחרולמסור את המשך העבודות ל הספקלבטל את ההסכם עם 

 איסור הסבת ההסכם .12

, לאחר ,כולן או מקצתן ,ביו ו/או זכויותיוות ההסכם ו/או להעביר חיהספק אינו רשאי להסב א

 . לרבות לחברה או גוף בבעלותו

 יתור, הארכה, הנחהו .13

סטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא ל אקדמיההסכמת ה 13.1

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. תשמש תקדים

ויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר במקרה מסוים בזכ אקדמיהלא השתמשה ה 13.2

זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים  כויתור על

 שלאחר מכן.

ויתור, ארכה, או הנחה ע"י מי מהצדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה  כל 13.3

 בכתב ונחתם ע"י אותו צד.

 העדר בלעדיות .14

 אקדמיהלעדיות כלשהי במתן השירותים והב ספקאין בהתקשרות עפ״י חוזה זה כדי ליתן ל

ם קול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים למתן שירותיירשאית בכל עת, ועפ״י ש

 זהים ו/או דומים גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה.

 סמכות שיפוט והדין החל על החוזה  .15

ו/או  ניין הקשור, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עבירושליםלבית המשפט המוסמך 

 הנובע מהחוזה ו/או בקשר אליו.

  ודעותהמתן   .16

הודעה בקשר להסכם זה  כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינן כמפורט במבוא לו וכל

שעות  72שתישלח בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו, תיראה כאילו הגיעה לידי הנמען תוך 

 בעת מסירתה. ל מסירה ביד,שממועד מסירתו לבית הדואר או במקרה 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                       

 הספק           אקדמיהה    

 



 

 ת:__________________ חתימת המציע )מורשה חתימה(+ חותמ                    תאריך:___________________       

                                    

 

20  

 

 

ואופן  מפרט השירותים -ורף כנספח א' למסמכי המכרז( א' להסכם )צנספח 

 ביצוע השירותים

 

 הספקהצעת  -ב' נספח 
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 ביטוח –' גנספח 

 

  לערוך  הספקו/או על פי דין, מתחייב על פי הסכם זה הספק מבלי לגרוע מאחריותה של
ולקיים על חשבונה החל ממועד תחילת ביצוע השירותים נשוא הסכם זה ולמשך כל 

תן השירותים נשוא הסכם זה וכל עוד קיימת להספק חבות על פי דין את מתקופת 
המצורף להסכם  המפורטים באישור ביטוחי הספק )להלן: "אישור הביטוח"( הביטוחים
 והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1ג'זה כנספח 

ימים מיום החתימה על הסכם זה וכתנאי  7בתוך   המזמינהלהמציא לידי מתחייב הספק 
 ומקדמי לתחילת פעילותו, את אישור הביטוח כשהוא חתום כדין בידי מבטחו.  מתלה

 

 3  להפקיד את אישור הביטוח בגין הספק , מתחייב הספקימים לפני תום תוקף ביטוחי
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח, הספק לתקופה נוספת.  ארכת תוקפוה

ה עליה חובת עריכת ביטוחים כאמור במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד חל
בסעיף זה. כמו כן מתחייב הספק להמציא לדרישת המזמינה העתק של פוליסות הביטוח 

  יום ממועד דרישתה של המזמינה . 30בתוך 

 

  המזמינה רשאית לבדוק את אישור הביטוח ו/או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי
ל שינוי ו/או תיקון שיידרש על מנת להתאימם מתחייבת לבצע כהספק כאמור לעיל והספק 

, הספקלהתחייבויותיו נשוא הסכם זה. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי 
קתם ו/או אי בדיקתם על ידי המזמינה ו/או מי המצאתם ו/או אי המצאתם ו/או בבדי

 מטעמה, כדי להטיל על המזמינה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישור הביטוח
, היעדרם, כדי להוות אישור בדבר ותוקפםופוליסות הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, 
 ן.על פי הסכם זה ו/או על פי כל דיהספק התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריות 

 

  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות והיקף הכיסוי הביטוחי המתחייבים
לבחון הספק , ועל הספקרישה מזערית המוטלת על הינם בבחינת דהספק מאישור ביטוחי  

מצהיר ומאשר כי הוא הספק את חשיפתו לחבות  ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 
ו דרישה כלפי המזמינה ו/או כלפי מי מטעמה בכל יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/א

 הקשור לגבולות האחריות והיקף הכיסוי הביטוחי כאמור .

 

 ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים המתחייבים מאישור  יערוךהספק ככל ש
כי הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים יורחבו לבטח את הספק הביטוח, מתחייב 

ו/או מנהליה בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל של הספק , בכפוף המזמינה לרבות עובדיה 
תחלוף כלפי המנויים לעיל לסעיף אחריות צולבת וכן ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות ה

 ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .

 

  עומד להיות הספק זה מביטוחי יודיע למזמינה, כי איהספק בכל פעם שמבטחו של
לערוך את אותו הביטוח מחדש הספק מתחייב מצומצם ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, 

ימים  לפני מועד  3מינה אישור עריכת ביטוח חדש, לא יאוחר מאשר למז ולהמציא
 הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם, כאמור. 

 

  או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש בזאת את המזמינה ו פוטרהספק/
 הספק , אולם פטור זה לא יחול טובת אדם שגרם לנזק בזדון.
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  כלליות האמור ביטוחי הספק יכללו יערכו בהיקף כמפורט להלן ויכללו את מ לגרועמבלי
 ההוראות הבאות :

 

 ר נובע ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יורחב לכסות נזק לרכוש שפועלים בו ואש
  ₪ 250,000במישרין מהפעולה אמורה עד לסך של 

 לרעה  תנאי מפורש על פיו לא יהיה תוקף לצמצום ו/או לביטול ו/או לשינוי
הודעה    המזמינה -יום מהיום  בו נמסרה ל30בפוליסות  אלא לאחר שחלפו 

 בדואר רשום על כוונתו לעשות כן.

 ביטוח הנערך על ידי המזמינה  תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל
 מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחים.הספק וכי מבטחי 

 לרבות, אך לא הספקמתנאי פוליסות הביטוח על ידי   הפרה בתום לב של תנאי ,
רק, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה, אשר נעשו בתום לב על ידי, לא 

 טוחים אלה .תפגענה בזכויות המזמינה על פי בי

  הפוליסות אינן כוללות חריג בדבר רשלנות רבתי , אולם אין ביטול חריג זה כדי
 ין.לגרוע מזכויות המבטח על פי ד

  ביטוח אחריות מקצועית יכלול מועד רטרואקטיבי החל ממועד תחילת הפעילות
 זה. מושא הסכם

 ם או למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי אין באישור הביטוח כדי לצמצ
כמי  תמוחזק הספק   כאמור  בסעיפי הביטוח לעיל .הספק לגרוע  מהתחייבות 

ומתחייבת כי  יטוח דלעיל את הוראות סעיפי הב הלידיעת מבטח השהביא
נכללות במלואן בפוליסות הביטוח הדרישות  הכלולות בסעיפי הביטוח בהסכם 

 ידה. הנערכות על
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 1נספח  ג'

הנפקת ריך תא אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

רט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי , בהתאם למידע המפובתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי חמבוטה מבקש האישור

 שם 
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ו/או 

שליד  ןבית הספר התיכון והקונסרבטוריו
  האקדמיה  למוסיקה ולמחול בירושלים ו/או

 חברות בנות

 שם
 
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ☐
 

כיוון , תיקון, 
שיפוץ וטיפול 

 שוטף בפסנתרים

 

 משכיר☐

 כרשו☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒
 

  ת.ז./ח.פ.  

 
  מען :    קמפוס גבעת רם  ירושלים מען :

 

 

 סוג הביטוח
 

ריות או אח גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול 
האחריו

ת/ סכום 
 ביטוח

 בתוקף וספיםנ כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  סכום
אחריות  כלפי צד 

 שלישי
 

נזק  לרכוש שנגרם 
במישרין מהפעולה 

 המתבצעת עליו 

    1,500,00
0 ₪  
 
 
 

250,000 
₪  
 

 אחריות צולבת -302 
 הרחב שיפוי -304
 ויתור על תחלוף -309
 כיסוי לתביעות המל"ל -315
מבקש  מבוטח נוסף -321

 האישור
רכוש מבקש האישור  -329

 ייחשב בצד ג'
 ראשוניות -328

 
20,000,0     אחריות מעבידים

00 ₪   
 הרחב שיפוי -304 

 ויתור על תחלוף -309
נוסף מבקש  מבוטח -319

 האישור
 ראשוניות -328

 אחריות מקצועית
 משולב חבות מוצר

    1,500,00
0 ₪  

 אחריות צולבת -302 
 על תחלוףויתור  -309
מבוטח נוסף מבקש  -321

 האישור
 אי יושר עובדים-325
 פגיעה בפרטיות -326
 עיכוב או שיהוי-327
 ראשוניות -328
רכוש מבקש האישור  -329

 ייחשב בצד ג'
 חודשים12תקופת גילוי  -332
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 (:ג'קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את פירוט השירותים 

80,88, 
 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  נדל"ן()לדוגמא: רכב/סוג הנכס 

  
  

 ביטול/שינוי הפוליסה 
הודעה  משלוח לאחר יום30ייכנס לתוקף אלא  לא שינוי לטובת מבקש האישור,, למעט ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ספקה תצהיר -' דנספח 

, לאחר שמספרה ___________________ת.ז. נושא , ________________________החתום מטה  ,אני
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב  שהוזהרתי כי עלי לומר את

 כדלקמן:

הזמנה להגיש  המגיש הצעתו במסגרת ("הספק"________________ )תצהיר זה בשם  /נתהנני נותן .1
הצעות למתן שירותי כיוון, תיקון, שיפוץ וטיפול שוטף בפסנתרים עבור האקדמיה למוסיקה ולמחול 

 ר.בירושלים ע"
, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו לפניה הנ"ל, הספקהצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם  .2

 מסמכי המכרז ונספחיהם.
)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  ו בחוק עסקאות גופים ציבורייםו/או "בעל זיקה", כמשמעות הספק .3

"( )להלן: בעל זיקה)להלן: " ,1976 – חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו
ם את הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוגע לשכר מימקיי"(, חוק עסקאות גופים ציבוריים"

ובנוגע להוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק רים כדין מינימום ולהעסקת עובדים ז
יותר /או בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו בו והספק, 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

במועד  -ן, ואם הורשעו ביותר משתי עבירותעל חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלומשתי עבירות 
 . נה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונהההתקשרות חלפה ש

אחד מעלה ]יש  אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים .4
 בחלופקה הרלוונטית[ Xלסמן 

  'להלן "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א(
 .הספקחלות על שוויון זכויות"( לא 

  'והוא מקיים אותן.הספק לחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף  –חלופה ב 

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: –' שסימן את חלופה ב ספק]ל

 ( 1חלופה )–  עובדים; 100-מעסיק פחות מהספק 

 ( 2חלופה )–  עובדים  100מעסיק הספק ות אם עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנ 100מעסיק הספק
יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת הספק לפחות, 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9ום חובותיו לפי סעיף ייש

רווחה והשירותים התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה השהספק במקרה 
( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה 2החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )

 9מצהיר כי פנה  כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  הספק –פסקת משנה 
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

מתחייב להעביר העתק מפנייתו למנכ"ל משרד הספק  –לעיל  3במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .5
כהגדרת מונח זה בחוק ימים מ"מועד ההתקשרות",  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

_______________               __________________ 

 הספקחתימה וחותמת          תאריך                                          

 אישור

                     הופיע בפני אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, 
המורשה לחתום בשם התאגיד ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה  ,ת.ז. ________

 הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. -אם לא יעשה כן  צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 __________________                               

 עו"ד
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