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 למתן שירותי ביטוח עבור  01/2023מכרז פומבי 

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

 
 

 20מתוך  2עמוד 
 

 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

 ותנאי המכרז הזמנה להציע הצעות

 כללי

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

והכל על פי  ,עבור המכללה  מציעים להציע הצעות למתן שירותי ביטוח בזאת מזמינה ["קיי

 .["השירותיםלהלן: "] מכרז זה על כל נספחיותנאי 

 

 :חוברת המכרז הכוללת .2

 )מסמך זה(.ותנאי המכרז הזמנה להציע הצעות  .2.1

 פרטי איש הקשר מטעם המציע. .2.2

 במכרז. המציעהצהרת  .2.3

 *.נספח א' – מפרט הכיסויים והסכומים/  המחירהצעת  .2.4

 .*נספח ב' -מפרט תנאי הביטוח הנדרשים  .2.5

 נספח ג'. –התחייבות לשמירת סודיות  .2.6

 

 מסמכי המכרז אינם מצורפים לחוברת מכרז זולב' -תשומת לב המציעים, כי נספחים א' ו *

 . אולם אין מניעה לקבלם

נספחים אלו יועברו לכל מציע שיבקש לקבלם בכפוף לחתימה על שמירת סודיות. ניתן לפנות 

 .michrazim@kaye.ac.ilבבקשה לקבלת הנספחים לדוא"ל: 

המעוניין כי הנספחים יועברו אליו דרך סוכנ/ות הביטוח מטעמו יידרש למנות את  מציע

הביטוח שפנו למכללה בבקשה לקבלת הנספחים יידרשו  סוכנ/ות הביטוח בכתב. סוכנ/ות

לצרף לבקשתם כתב מינוי מאת חברת הביטוח )המציע( כי היא ממנה אותם לצורך קבלת 

הנספחים ולצורך החתימה על נספח הסודיות הנדרש לשם קבלת הנספחים. נספח הסודיות 

ות הביטוח שמונה /שייחתם ע"י סכונ/ות הביטוח יחייב את המציע )חברת הביטוח( וסוכנ

  מטעמו כאחד.

יובהר, נספח הסודיות הנדרש לעניין קבלת הנספחים אינו נספח הסודיות המצורף כנספח ג' 

למסמכי המכרז. נספח הסודיות הנדרש לשם קבלת הנספחים יועבר אל המציע בהתאם 

 לבקשתו. 

    

למכללה . 01/04/2023המשוער הוא  שתחילתםחודשים  18לתקופה של עד  תהאההתקשרות  .3

באותם ו כל אחת מהן חודשים  18של עד  זכות להאריך את ההתקשרות לתקופת נוספותה תהא 

. סך כל תקופות "(תקופות האופציה)להלן: ", הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תנאים

 . יעלו על שבע שניםההתקשרות לא 

 

שירותים/ביטוחים כלשהו, אשר עשוי מובהר ומודגש, כי המכללה אינה מתחייבת להיקף  .4

 להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לצרכיה ולתקציב העומד לרשותה.
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 למתן שירותי ביטוח עבור  01/2023מכרז פומבי 

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

 
 

 20מתוך  3עמוד 
 

 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

בהכרח לשינוי בתמורה. כל תוספת ו/או הקטנה תביא  שינוי בהיקף השירותים/הביטוחים יביא .5

 לעדכון התמורה בהתאם להצעת המחיר כפי שהוצעה במכרז זה.

 
חברת " או "המבטח" או "המציעחברת ביטוח מורשית כדין )להלן: " הצעת המחיר תוגש ע"י .6

" או סוכן ביטוחבאמצעות סוכן/ות ביטוח מורשה )להלן: " הצעה להגיש ניתן. הביטוח"(

חברת מול תהא אל מול המציע, קרי, המכללה כך או כך, התקשרות אולם , "(. סוכנות ביטוח"

 .ידההביטוח ועל מסמכי המכרז להיות חתומים על 

 

בהחלפת סוכנות  העל רצונ לחברת הביטוח הזוכההמכללה תהיה רשאית בכל עת להודיע  .7

 תהא חברת הביטוח הזוכה הביטוח, עקב חוסר שביעות רצון ממשית משירותיו. במקרה כזה 

החלפת סוכנות הביטוח כמבוקש. לפי שיקול דעתה של המכללה, המכללה את לאפשר  תמחוייב

  זהות סוכנות הביטוח.תהיה רשאית לבחור את 

 

לכל בין הצדדים הסכם התקשרות ותהווה את מהווה על כלל נספחיה,  הצעת המחיר במכרז זה .8

 דבר ועניין.

 

על המציע לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות נספחיו, ולערוך את כל הבדיקות  .9

יך את והבירורים הנראים לו נחוצים, לרבות הצגת שאלות הבהרה, כדי להכיר ולהער

ההתקשרות על כל פרטיה, והכל בטרם הכנת הצעתו והגשתה. המציע במכרז רשאי, בתאום 

מראש עם איש הקשר מטעם המכללה, לשלוח סוקר מטעמו וזאת טרם הגשת הצעתו. לאחר 

הגשת ההצעות, המציע ייראה כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל 

בדבר  המציעו לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע עוד טענה מצד בדיקה שהייתה נחוצה ל

טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל העניין הקשור במכרז 

 זה על נספחיו.  

 

ב' שיועברו למציע  -נספחים א' ו למעט, כללההמ באתר ולהורדה לעיון יועמדו המכרז מסמכי .10

ב' תועבר למציע לאחר פניה לתיבת  -הדורש בהתאם לבקשתו. בקשה לקבלת נספחים א' ו

ב' תהא  -. קבלת נספחי א' וmichrazim@kaye.ac.ilהמכרזים האלקטרונית בדוא"ל: 

 הנספחים על נספח סודיות.בכפוף ולאחר חתימת המציע המבקש את 

המעוניין כי הנספחים יועברו אליו דרך סוכנ/ות הביטוח מטעמו יידרש למנות את  מציע

סוכנ/ות הביטוח בכתב. סוכנ/ות הביטוח שפנו למכללה בבקשה לקבלת הנספחים יידרשו 

לצרף לבקשתם כתב מינוי מאת חברת הביטוח )המציע( כי היא ממנה אותם לצורך קבלת 

ם ולצורך החתימה על נספח הסודיות הנדרש לשם קבלת הנספחים. נספח הסודיות הנספחי

שייחתם ע"י סכונ/ות הביטוח יחייב את המציע )חברת הביטוח( וסוכנ/ות הביטוח שמונה 

יובהר, נספח הסודיות הנדרש לעניין קבלת הנספחים אינו נספח הסודיות  מטעמו כאחד.

הסודיות הנדרש לשם קבלת הנספחים יועבר אל  המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז. נספח

 המציע בהתאם לבקשתו. 
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 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע בע"מ )חל"צ(

 
 

 20מתוך  4עמוד 
 

 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

 שאלות הבהרה .11

 האחרון למועד עד הכתב על ולהעלותן, וקיימות במידה בקשות/השאלות כל את לרכז יש 11.1

תיבת אל , בלבד  Wordבקובץ, המכרז זמני בלוח כמצוין הבהרה שאלות להגשת

 .michrazim@kaye.ac.il דוא"להמכרזים האלקטרונית ל

, הכוללת את WORDהשאלות והבקשות לשינויים יוגשו בפורמט של טבלה בקובץ  11.2

מספר הסעיף של מסמכי המכרז שאליו  (2מספר סידורי של השאלה ( 1הטורים הבאים: 

הסעיף נשוא השאלה מספר העמוד של מסמכי המכרז שבו נמצא  (3מתייחסת השאלה 

  השאלה( 4

 

 תשובה השאלה עמוד מספר סעיף מספר סידורי

1.      

 

לא יזכו למענה. תשובות  –פניות שיועברו לאחר המועד האמור, או שלא בדרך האמורה  11.3

 המזמינה ייעשו בכתב, ותשובה בע"פ לא תחייב את המזמינה.

באמצעות בכתב, תשובות לשאלות וההודעות על שינויים, ככל שיהיו כאלה, יועברו  11.4

  כנדרש להלן: הדוא"ל לכלל המציעים שהעבירו את פרטי ההתקשרות

ימנה איש קשר יחיד מטעמו לצרכי בירורים, ניהול המכרז וקבלת  המציע

ן במשרד, הודעות/מסמכי הבהרות. המציע יעביר את הפרטים )שם מלא, תפקיד, טלפו

 , באמצעות דוא"ל  ומרכזים רכש יחידתטלפון נייד וכתובת דוא"ל( אל 

michrazim@kaye.ac.il ..יש לשלוח את פרטי איש הקשר בהקדם האפשרי 

יובהר, כי המכללה אינה מתחייבת ליתן תשובה ו/או להיענות לכל שאלה ו/או הערה  11.5

 ו/או בקשה לשינוי תנאי או לאיזה מהם מתנאי המכרז.

עשויים להשתנות בעקבות שאלות ההבהרה המכרז על נספחיו  תשומת הלב לכך, שתנאי 11.6

של המכללה לשאלות ההבהרה יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי  השל המציעים. תשובותי

 המכרז ויחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין.    

ט יהווה המפר –בעקבות שאלות ההבהרה תנאי מתנאי המכרז למען הסר ספק: עודכן  11.7

 המעודכן חלק מחוזה הביטוח.

ציעים יהיו אחראים במהלך תקופת המכרז להתעדכן באתר המכללה על מנת לקבל המ 11.8

 כל מידע ו/או הודעה שתפרסם המכללה בקשר עם מכרז זה.

 

 אופן הגשת ההצעות .12

כמפורט במסמך זה, במלואם ולאחר שמולאו המכרז  את כל מסמכי על המציע להגיש 12.1

 והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.בהם כל הנתונים 

כל הפרטים הנדרשים ללא ם כאשר מולאו בה, את ההצעה יש להגיש בטפסים המקוריים 12.2

מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או  יוצא מהכלל.

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. -כתיבת ההצעה או חלק ממנה בעיפרון 
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 למתן שירותי ביטוח עבור  01/2023מכרז פומבי 

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

 
 

 20מתוך  5עמוד 
 

 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או  12.3

 בכל אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

מצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז או ספק בקשר למובנו  12.4

מועד האחרון להגשת עד לבכתב,  ,למכללההמדויק של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך 

כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על כך לכל  ,תמצא והמכללהבמידה שאלות להבהרה. 

 .המשתתפים במכרז

 או/ו המכללה מלבד אחר גורם ע״י או/ו בע״פ שניתנו הסברים או הבהרות, פירושים כל 12.5

 אינה המכללה כי, בזאת מובהר, ספק הסר למען. כללההמ את יחייבו לא המטעמ מי

, שינויים רק. פה-בעל במכרז למשתתפים שיינתנו, הסבר או/ו פרוש לכל אחראית

. המכללה את יחייבו"( הבהרות מסמכי: "הלןעיל ולל) בכתב שנמסרו ותיקונים תשובות

, המקוריים המכרז מסמכי ובין ההבהרות במסמכי האמור בין, סתירה של מקרה בכל

, עצמם ובין ההבהרות מסמכי בין סתירה של במקרה. ההבהרות במסמכי האמור יגבר

 .יותר המאוחרת בהבהרה האמור יגבר

, שינוי לערוך רשאי המציע אין. המכרז מסמכי את לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק אסור 12.6

 בהצעתו ממנו הנדרשים הפרטים השלמת למעט) המכרז במסמכי, שהוא וסוג מין מכל

 הצדדים את יחייב מקרה בכל(. לעניין הפרמיות והשתתפויות העצמיות -ולמעט בנספח א

 בו במקרה גם, למציעים שנמסר וכפי המכללה ע״י הוכן אשר, המכרז מסמכי של הנוסח

 .שבוצעו לשינויים העירה לא והמכללה המציע י"ע שינויים נערכו

 בין, המכרז למסמכי ביחס המציע ידי על שייעשו הסתייגות או תוספת, שינוי כל לעניין 12.7

 בהתאם, רשאית המכללה תהא, אחרת בדרך ובין לוואי במסמך בין המסמכים בגוף

 :הבאות מהדרכים יותר או באחת לפעול, בנדון המוחלט דעתה לשיקול

 ;המציע של הצעתו את לדחות או לפסול 12.7.1

 ;כלל השינויים בה נעשו לא כאילו המציע הצעת את לראות 12.7.2

 .שנעשה השינוי בעניין המציע מן הבהרות לדרוש 12.7.3

על המציע לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל  12.8

ללא יוצא מן  כן בתחתית כל דף ממסמכי המכרזנדרשת חתימתו ומקום שנרשם בו 

 .הכלל

 העדר חתימה או קיומה של חתימה חלקית בלבד, עלולה לגרום לפסילת ההצעה. 12.9

ויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות כל העל 12.10

האמור לעיל, לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפם 

להצעה וכל הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען הסר 

תחליט  המכללהל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או כי גם במקרה בו יבוט ,ספק מובהר בזה

, לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות או םאו כל חלק מה השירותיםשלא לבצע את 

 הוצאות כלשהן בגין השתתפותו במכרז.

מכרז פומבי מס' "על המציע להגיש את מסמכי המכרז במעטפה חלקה עליה רשום  12.11

ע"י המציע או שליחו, או  כללההמבלבד וזו תוכנס לתיבת המכרזים של  "01/2023

 בנוכחותם.
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 20מתוך  6עמוד 
 

 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

משרדי ב לתיבת המכרזים  ,על ידי המציע או ע"י שליח מטעמוידנית ההצעה תוגש  12.12

 .עד למועד האחרון להגשת ההצעותבבניין הראשי, ומכרזים מול מחלקת רכש  המכללה

ו/או בדרך אחרת ו/או לכל תיבה אחרת  הצעות ששוגרו בדוארנה תקבלתבכל מקרה לא  12.13

 .מועד האחרון להגשת ההצעותבחלוף הלא תתקבל כל הצעה  שאינה תיבת המכרזים וכן

רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד  המכללה 12.14

 משתתפי המכרז. האחרון להגשת ההצעות למכרז ובלבד שהודיעה על כך לכל 

למתן שירותי  01/2023ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז פומבי  תא 12.15

למועד האחרון הנקוב לעיל בלוח זמני המכרז, לתיבת המכרזים  עדוזאת  "ביטוח

 . בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם. המכללההנמצאת במשרדי 

ו בתיבת המכרזים, לא ו/או במקום אחר שאינ שתוגשנה לאחר מועד ההגשה הצעות 12.16

 תתקבלנה. 

 אופן הגשת הצעות המחיר 12.17

, בהצעת )פרמיה והשתתפות עצמית( במחירים המוצעים על ידוהמציע ינקוב  12.17.1

 ובהתאם לנדרש בו. א'המחיר המסומנת כנספח 

  המחירים שיוצעו ע"י המציע יוצעו וינקבו בשקלים חדשים. 12.17.2

 בוטל 12.17.3

, וככלולים ללא עלות/מחיר אפס יחשבו - פרמיהצוין יעיפים בהם לא כמו כן, ס 12.17.4

. בשירותים אותם יהא חייב המציע הזוכה ליתן למכללה ללא כל תשלום נוסף

המציע יהא רשאי לשנות מסכום ההשתתפות העצמית המבוקשת הנקובה 

 ב(. 18.1.2בנספח א' כאמור בסעיף 

המכללה תהיה רשאית לבצע תיקונים בהצעת המחיר בה יופיעו , מקום מכל 12.17.5

כל לראות בהצעה כאמור כפסולה. בו/או  סופר ו/או טעויות חשבונאיותטעויות 

וכן שיקול הדעת באשר לסיווג טעות כטעות סופר או כטעות אחרת , מקרה

 .המכללהבאופן מלא בידי החלטה בעניין תהא נתונה 

יהוו את כלל התשלומים להם זכאי ו סופייםיהיו  המחירים שיוצעו ע"י המציע 12.17.6

כלל שירותי הביטוח. למען הסר ספק, לא ישולם על ידי המציע עבור אספקת 

המכללה כל תשלום נוסף בגין הוצאות אחרות כלשהן של המציע הזוכה לרבות 

המכללה לא תשלם  -הוצאותיו של סוכן הביטוח. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

 כל תמורה ו/או דמי תווך כלשהם לסוכן הביטוח במישרין או בעקיפין.

 

 לדחות או/ו לפסול, המכרז לבטל, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הזכות את לעצמה תשומר כללההמ .13

 לרבות האחרונות השנים במהלך כושל או/ו רע ניסיון למכללה היה לגביו, מציע של הצעתו את

 חשד, המציע ידי על הסכם הפרת, שרותיו/מעבודתו משמעותי רצון שביעות אי של במקרה

 .ב"וכיו בעליל סבירות בלתי תביעות, למרמה

 

 . ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 60 היא בתוקפה כעומדת ההצעה תחשב בה התקופה .14
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 20מתוך  7עמוד 
 

 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

, כן כמו. כלשהי הצעה או יותרבעלת הניקוד הגבוה ב ההצעה את לקבל מתחייבת כללההמ אין .15

 דעתה שיקול פי על השירותים היקף את להקטין או להגדיל הזכות את לעצמה שומרת המכללה

 חלק רק או כולם השירותים את מהזוכה להזמין, לשלבים השירותים ביצוע את ולפצל הבלעדי

 צורך וללא הבלעדי דעתה שיקול פי על הכל, שונים מציעים בין השירותים את לפצל או מהם

. זה בעניין תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מראש ומנועים מוותרים והמציעים, בהנמקה

 . ישתנו לא המוצעים המחירים אך, ההצעה מן שונה סכום עם חוזה ייחתם כאמור במקרה

 

 במכרז להשתתפות סף תנאי .16

מציאו את יואשר  הבאים במצטבר הסף בכל תנאי רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים

 :כמפורט להלן כל האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה

 
המציע הוא חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול במדינת ישראל ולעסוק כמבטח מטעם  .16.1

השנים שלפני הגשת המכרז  5 -, ב1981 –חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

 לפחות, בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז זה.

 :להצעתו לצרף המציע על זה סף תנאי להוכחת

חוק הפיקוח על לפעול במדינת ישראל ולעסוק כמבטח מטעם , שמו על בתוקף רישיון .16.1.1

 .1981–עסקי הביטוח, התשמ"א 

 חתימה מורשי אישור .16.1.2

. קיום תנאי סף עצמו במציע להתקיים צריך זה סף תנאי כי, ומודגש מובהר ספק הסר*למען 

בתנאי בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה זה 

עוד התואמות את הוראות הדין.  הסף, אלא אם ועדת המכרזים החליטה כי מדובר בנסיבות

 .לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותריובהר, ובהתאמה, כי 

  

כל האישורים העדכניים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  )=חברת הביטוח( למציע .16.2

 , כשהםפיו לרבות אישורי ניהול ספרים -, והתקנות על1976-ציבוריים, התשל״ו

 .ליום ההצעה פיםתק

 ועל תקפים כשהם, הנדרשים האישורים את לצרף המציע על הסף זתנאי  להוכחת

 .שמו

   

על  ביטוח ות/סוכן באמצעות( הביטוח חברת=) המציע י"ע מוגשת שההצעה ככל .16.3

 המסמכים את ולצרףלסוכן הביטוח מטעמו  המציע לעמוד גם בתנאי סף זה וביחס

 :הביטוח לסוכן ביחס הבאים

הגיש ש אחר מציעה על ידי תזה לא מונ במכרזהביטוח מטעם המציע  סוכנות .16.3.1

 .הצעתו במסגרת מכרז זה

   .כדין בישראל רשומהמטעם המציע סוכנות הביטוח  .16.3.2

 -מפקח על הביטוח בהרישיון מ תסוכנות הביטוח מטעם המציע רשומה ובעל .16.3.3

  .שנים שלפני המועד האחרון להגשת הצעה זו לפחות 5
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סוכנות הביטוח מטעם המציע בעלת ניסיון בטיפול בביטוחים לחברות  .16.3.4

 40,000,000עסקיות בעלות מחזור פרמיות בביטוח כללי בהיקף פרמיה של 

ביטוחי חיים  לא כולל ביטוח כלי רכב, דירות,לפחות לשנת ביטוח, ₪ 

 ובריאות. 

ניסיון מוכח בטיפול בביטוחים בהיקפים הדומים בעלת סוכנות הביטוח  .16.3.5

 למערך הביטוחים המבוקש על ידי המכללה;  

סוכנות הביטוח בעלת כל האישורים הנדרשים עפ״י חוק עסקאות גופים  .16.3.6

מס ושכר מינימום והעסקת ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובת 

 . 1976 -עובדים זרים כדין( התשל״ו

 :יש לצרףלהוכחת תנאי סף זה על תתי סעיפיו, 

 ;של סוכנות הביטוח תעודת התאגדות .16.3.6.1

 תעודת עוסק מורשה של סוכנות הביטוח. .16.3.6.2

 אישור מורשי חתימה אצל סוכנות הביטוח. .16.3.6.3

 צילום רישיון סוכנות הביטוח. .16.3.6.4

 גופים ציבוריים תקפים ועל שם סוכנות הביטוח.ים לפי חוק עסקאות אישור .16.3.6.5

המעיד על מחזור הפרמיות הנדרש  2022אישור חתום מרואה חשבון לשנת  .16.3.6.6

 בסוכנות הביטוח;

פירוט אודות ותק וניסיון סכנות  בין היתר הכוללפרופיל סוכנות הביטוח,  .16.3.6.7

 הביטוח. 

אשר לא  Xות ביטוח /*יצוין, כי ככל שהמציע )חברת הביטוח( יגיש הצעתו באמצעות סוכנ

למציע לעמיד יעמוד בתנאים הנדרשים ביחס לסוכנ/ות הביטוח, המכללה תהא רשאית לאפשר 

 העומד בתנאים הנדרשים. חלופי סוכנ/ות ביטוח אחר/ת

 

 נדרש שצירופם מסמכים .17

 הנוסח פי ועל במדויק, מהכלל יוצא ללא, הבאים המסמכים כל את להצעתו לצרף המציע על

 :הנדרש

 שמולאו ולאחר המקוריים הטפסים גבי על, לעיל מפורטים שהם כפי, המכרז מסמכי כל 17.1

 .כנדרש מוסמכת בחתימה ושנחתמו, מהכלל יוצא ללא, הנדרשים הפרטים כל בהם

 . דלעיל הסף תנאי להוכחת הנדרשים המסמכים כל 17.2

 כל מסמכי ההבהרות )ככל שיהיו(. 17.3

 פי ועל במדויק, מהכלל יוצא ללא, ל"הנ המסמכים כל צירוף כי, בזה מובהר ספק הסר למען

 מהמסמכים מסמך השמטת ולכן במכרז להשתתפות יסודי מוקדם תנאי מהווה, שנדרש הנוסח

 לפסילת לגרום עלולים, שנדרשו ומהתוכן מהנוסח סטייה בו שיש מסמך הגשת או שפורטו

 .ההצעה
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 20מתוך  9עמוד 
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 :ואמות המידה לבחירת הזוכה במכרז הצעותה בחינת .18

 :ההצעות בחינת שלבי 18.1

 
בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף. רק מציע שעמד בתנאי הסף  -שלב ראשון 18.1.1

יוכל לעבור לשלבים הבאים של בדיקת ההצעות. מציע שלא עמד בתנאי הסף 

 תיפסל.  הצעתו  –

 
 בחינת ההצעות המחיר – שלב שני 18.1.2

 בים שלהלן:יהצעות המחיר תבחנה בהתאם לרכ

ההצעה  – נקודות 80 עד מקסימאלי שללרכיב הפרמיה יינתן ניקוד  .א

נקודות, יתר ההצעות יקבלו  80הכספית הכוללת הנמוכה ביותר תקבל 

לדוגמה: אם המחיר הנמוך ]ניקוד בשיעור יחסי להצעה הנמוכה ביותר. 

נקודות   64-ש"ח יזכה  ב 2,500אז מחיר בסך ₪,  2,000ביותר שהוצע הינו 

 ([.80*2,000/2,500נוסחת החישוב: )

 

כל  – נקודות 20 עד לרכיב השתתפות העצמית יינתן ניקוד מקסימאלי של .ב

תקבל ניקוד אשר יוכפל ביחס שבין השתתפות העצמית  עצמיתהשתתפות 

לדוגמה: אם השתתפות ]המבוקשת במכרז להשתתפות העצמית שבהצעה. 

ש״ח וההשתתפות העצמית שהוצעה היא  6,000העצמית המבוקשת היא 

-נקודות, אז המציע יזכה ב 5תתפות העצמית הינו ש״ח ומשקל הש 8,000

. למען הסר ספק השתתפות ([5*6,000/8,000נוסחת החישוב: )נקודות  4

עצמית נמוכה יותר מהמבוקש לא תזכה את המציע מעבר לניקוד 

לאותו  ככל שמציע יציין יותר מהשתתפות עצמית אחת), המקסימלי

, כאשר נדרשת השתתפות עצמית אחת, לצורך הניקוד תילקח  סעיף/פרק

רט וכפי שמפ ההשתתפות העצמית הגבוהה מבין ההשתתפויות העצמיות(, 

 בטבלה שלהלן:  

 

 ניקוד מקסימלי השתתפות עצמית לפי פוליסה

אש מורחב משולבת לביטוח פוליסת 

למען הסר ספק לעניין )ואבדן תוצאתי 

ורעידת שבר זכוכית, חפצים אישים 

אדמה ונזקי טבע לא ניתן לשנות את 

עמודות השתתפות העצמית המופיעה ב

לגבי סעיפים אלו השתתפויות העצמיות 

 (.לא יחול ניקוד

 

 

 

5 

 

 לכל סעיף( 0.2) 1 ) שיורי( ציוד אלקטרוניפוליסה לביטוח  

 1 שבר מכניפוליסה לביטוח 
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 0.25 כספיםכל הסיכונים  ה לביטוחפוליס

 1 בהעברה פוליסה לביטוח רכוש 

  3רגיל  – 0.25מחלת מקצוע  חבות מעבידים פוליסה לביטוח 

צד פוליסה לביטוח אחריות כלפי 

 שלישי

ליתר  1-לארה"ב, ו 0.5לישראל,  3.5 )5

 (העולם

ליתר  1-לארה"ב, ו 0.5לישראל,  2 )3.5 אחריות מקצועיתפוליסה לביטוח 

 (העולם

 

המציע שיועמד לזכייה יהא המכרזים תשקלל את הציונים ותדרג את ההצעות.  דתוע 18.2

  .בעל הניקוד הגבוההמציע 

ועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע ולהכריז על המציע המדורג שני כ"כשיר שני"  18.3

היה והחליטה כן ועדת למקרה שבו הזוכה ייפסל או ההתקשרות עמו תבוטל בכל עת.  

ימי עבודה ולהודיעה  7השני וזה מתחייב לענות לפנייה תוך  המכרזים, תפנה אל הכשיר

לנהל משא ומתן )ואינה חייבת( למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית  .על הסכמתו

עם הכשיר השני בכל עניין הקשור להצעתו. ועדת המכרזים רשאית בנסיבות של ביטול 

ם מכרז חדש, הכל ההתקשרות עם המציע הזוכה, שלא לפנות לכשיר השני, אלא לפרס

בהתאם לשיקול דעתה המוחלט. כל האמור לעיל בנוגע לכשיר שני יפה גם ביחס לכשיר 

 שלישי ורביעי  וכן הלאה.

אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ועדת המכרזים על אף האמור,  18.4

הזדמנות לטעון שנימקה את החלטה ונתנה למציע ובלבד ביותר או בהצעה כלשהי 

 ה.בפני

או /ו מסמך כל ימציאו כי המציעים מאת לבקש, שהוא שלב בכלרשאית,  המכללה 18.5

 להערכת, מטעמה מיאו /ו כללההמ לדעת, הדרושים, הבהרהאו /ו נתוןאו /ו מידע

 .ההצעות

, בדיקה כל, מהם חלק לכל או למציעים לערוך, מטעמה מיאו /ו המכללהרשאית  עוד 18.6

 ומי המכללה עם פעולה ישתף מהמציעים אחד כל. , לרבות ראיוןלנכון שימצאו כפי

 כנדרש פעולה המציע שיתף לא. בדיקות לערוך שתבקש ככל, כאמור בבדיקות מטעמה

 .ההצעה את לפסול, בלבד זה מטעם, רשאית המכללה תהיה, לעיל וכאמור

בין  (Best and Final)המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך של תיחור נוסף  18.7

, והכול על השהצעותיהם נמצאו מתאימות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתמציעים ה

ביותר. למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית  המנת לבחור את ההצעה המיטיבה עמ

לקבוע מהי קבוצת המציעים הסופית שתשתתף בהליך התיחור הנוסף כאמור בהתאם 

 לשיקול דעתה המוחלט והסופי.

, יוגשו נוספת/סופיתים, כולם או חלקם, להגיש הצעה בכל מקרה שבו יידרשו המציע 18.8

לא הגיש מציע הצעה  במועד שייקבע. האלקטרונית ההצעות הללו לתיבת המכרזים
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 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא  .סופיתההצעה הנוספת, תהיה הצעתו הראשונה 

  .ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים

 

שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך  מציע אלקטרוני.לזוכה תימסר הודעה על זכייתו בדואר  .19

 .הודעה בכתב במייל

 
חזר בו הזוכה מהצעתו, במלואה או בחלקה, ו/או לא מילא אחר התחייבות כלשהי  .20

 ההצעה את לראות -חייבת לא אך- המכללה רשאית תהא – המכרז תנאי לפימהתחייבויותיו 

חתימתה  את בו שהוסיפה לאחר מיד תקף כחוזה המכרז במסגרת הזוכה י"ע חתומה שהוגשה

ועל פי כל דין לשם אכיפתו של החוזה או  החוזהולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי 

 לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

 
וות התחייבות כלפי ין בהודעה על זכיה במכרז כדי להוות קיבול של חוזה הביטוח ו/או כדי להא .21

מסמכי הזוכה. חוזה הביטוח ייכנס לתוקפו רק בכפוף לחתימת מורשי החתימה של המכללה על 

. מסמך אחר ו/או החלטה אחרת של גוף כלשהו, לרבות של ועדת המכרז/פוליסות הביטוח

 המכרזים, לא יחייבו את המכללה באופן כלשהו.

 
עות רצון המכללה. מובהר בזאת כי המכללה מודגש, כי על הזוכה לבצע את השירותים לשבי .22

כנן לפי שיקול דעתה ותהא זכאית לבצע בכל עת כל שינוי בהיקף השירותים או בפרטיהן או בת

 הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב שלה.  

 

 

 

 בכבוד רב,

 בבאר שבע בע"מ )חל"צ( ע"ש קיי לחינוך המכללה האקדמית
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 מטעם המציע אנשי קשרפרטי 

לעבודה השוטפת מול המכללה במשך כל תקופת המציע ימנה איש קשר יחיד מטעמו  .1

 ן את פרטיו שלהלן: יההתקשרות ויצי

 

 יעביר את הפרטים שלהלן:המציע  .2

 _________________.                                  :שם מלא

 :                                     _________________.תפקיד

 :                         _________________.במשרד טלפון

 :                               _________________.נייד טלפון

 :                                     _________________."לדוא

 

ככל והמציע מינה סוכנות ביטוח מטעמו כאיש קשר להגשת ההצעה, עליו להעביר מכתב  .3

 הוא ממנה את סוכנות הביטוח כאיש קשר מטעמו.  בו
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 1/2023מכרז מס' המציע ב הרתהנדון: הצ                                              

 

 -_____________ בעל/ת ת.ז _________________ והח"מ, ___________ יאנ .1

_________________________, _________________________ בעל/ת ת.ז 

מורשה/ית החתימה מטעם חברת הביטוח _______________________ ח.פ 

המוסמך/ת להצהיר, לחתום בזאת,  ה/מצהיר [המציע"להלן" "]__________________ 

 ולהתחייב בשם המציע, מצהיר/ה מאשר/ת ומתחייב/ת כדלקמן:

 [.'מסמכי המכרז'להלן ]כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז  .2

 

הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, שאלתי את השאלות כפי שמצאתי לנכון וקיבלתי  .3

עליהן תשובות, ובדקתי את כל הנושאים שיש בהם כדי להשפיע על הצעתי ועל 

התחייבויותיי אם אזכה במכרז, לרבות הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות, וכן את מסמכי 

 נוי שנעשה בתנאיו בגדר ההליך.ההבהרות למכרז וכל שי

 

לכך שהמכללה רשאית וזכאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות  ת/אני מודע .4

 .היה זכאי לכל פיצוי שהואילא כי המציע את היקף ההתקשרות בכל דרך, ו

 

כי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע השירותים נשוא  ה/אני מצהיר .5

 .התבססה והוגשה ההצעהדועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך המכרז, י

 

, הכל כפי שנרשם על  על פי תנאי המכרז, כוללים את המציע המחירים שמפורטים בהצעת .6

 השירותים.   כלל  בגין לה יהא זכאי המציעהתמורה המלאה, הסופית והמוחלטת 

 

אחרון מהמועד ה יםימ 60במשך תקופה של  תקפה ותחייב אותו  אזו תה המציע הצעת .7

להגשת הצעות למכרז וכן במשך כל תקופת ההתקשרות )ככל שיזכה( והאופציה )ככל 

 שתמומש(. 

 

 והתחייבויותיכל את ולקיים מתחייב לבצע  המציע כזוכה במכרז הנדון,  המציע יוכרזאם  .8

, לשביעות רצון המכללה ו/או מי מטעמה, ובהתאם לכל ועל פי המכרז בהתאם לכל תנאי

 דין.  

 

בזה כי יש  ה/לא ידוע לי על כל קושי כספי או כלכלי או אחר שהמציע צפוי לו, ואני מצהיר .9

 .ובהתאם להצעתו כפי שהוגשה ביכולת המציע לעמוד בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה

 

שינוי מהותי כלשהו במצב המציע ו/או  בהצהרות המציע,ם יחול שינוי בהצהרותיי או א .10

להודיעכם על שינוי זה מיד כאשר אדע  ת/, הנני מתחייבהודעה על הזכייהבמצב עסקיו עד ל
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עליו. אין באמור בסעיף זה כדי לפטור אותי מכל התחייבות שלי בגדר הצעה זו ו/או כל 

 הסכם.

 

ו/או שלא להסב  מתחייבהמציע במכרז,  והוא יוכרז כזוכהתתקבל  המציע אם הצעת .11

, ו ו/או חובותיואת כל או חלק מזכויותילהעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד, בכל דרך שהיא, 

 מכוח הזכייה במכרז לצד ג' כלשהו, ללא קבלת הסכמת המכללה מראש ובכתב.

 

להצעה, הם  ורפו, לרבות כל המסמכים שצעיהמצ במסגרת הצעת נמסרו כל הפרטים ש .12

 קים.נכונים, אמיתיים ומדוי

 

 .הצעה זו מוגשת ללא תיאום כלשהו עם משתתפים אחרים .13

 

כי המציע הוא בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כוח אדם, ציוד  ה/אני מצהיר .14

, וכי המציע המכרזורישיונות הדרושים למתן השירותים ולקיום כל ההתחייבויות נשוא 

את כל  ת/, ואני מצרףהמכרזעומד בכל תנאי הסף להגשת הצעה, כפי שפורטו במסמכי 

 המסמכים שנדרשו בהזמנה.  

 

כי הצעת המציע היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול  ה/היראני מצ .15

 מכללהשה ומוסכם בשם המציע כי ברור  ה/בהתאם למפורט במסמכי המכרז. אני מצהיר

ן מציע זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בי המציע , לראות בהצעתתאך לא חייב תרשאי

 .  למכללה

 

תהא  , אזיידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון .16

 על פי הוראות המכרז.  או /על פי דין ו הלנקוט בכל סעד העומד לזכות תרשאי המכללה

 

כמפורט במסמכי המכרז  כללההממציע מסכים בזאת לחקירות ובדיקות שייערכו על ידי ה  .17

 וישתף פעולה בכל דרך שתידרש לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים והבהרות.

 

בכללם הצעתו המהווה חל בלתי נפרד  ונספחיו המכרזהמציע מתחייב למלא אחר כל תנאי  .18

 .מההסכם בין הצדדים

 

דבר בדיקת המציע מסכים לכל הוראות המכרז, ללא יוצא מן הכלל, ובכלל זה ההוראות ב .19

 ההצעות ובדבר אופן בחירת ההצעה הזוכה.
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 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

 :פרטי המציע הם כדלקמן .20

 
  הרלוונטי במרשם שם המציע כפי שהוא רשום

 

הקבע של  הכתובת הרשמית של משרדי

 המציע, טלפון, פקס

 

 

  תאריך הרישום

 

  מספר מזהה

 

 

 מספר חשבון בנק

 

 

 

: שם מלא, (הביטוח לא סוכן)פרטי איש קשר 

 טלפון נייד וכתובת דוא"ל תפקיד,

 

 

 

 

 

 

מורשה חתימה מטעם המציע על פי החלטת 

 הנהלת המציע ןדירקטוריו

 

 

 

 

 

 

 

 

דוגמת  ת.ז  תפקיד שם מלא

חתימה 

 וחותמת

 

 

 

 

 

   

 דוגמת .ז ת תפקיד מלא שם

 חתימה

 וחותמת

    

 

 ולראייה באתי/באנו על החתום: .21

 

.................................................................. 

 

 [חותמת/חתימה/חתימות לפי העניין]                                           
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 אישור עו"ד

 כי ההצעה אני הח"מ .....................................עו"ד מ......................................... מאשר בזה

........................  הנ"ל, ויתר מסמכי המכרז, נחתמו על ידי ה"ה................................ בעל ת"ז מס'

שמוסמכים לחייב בחתימתם את המציע  ......................... ו.......................... בעל ת"ז מס'

 היסוד שלו. בהתאם למסמכי

                                                                                                       ..................................  
 תחתימה וחותמ                                                                                                              
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 נספח א'

 מפרט הכיסויים והסכומיםהצעת המציע / 

 

מסמכי המכרז אינם מצורפים לחוברת א' זה כמו נספח ב' ל תשומת לב המציעים, כי נספח

 . אולם אין מניעה לקבלם מכרז זו

 

נספחים אלו יועברו לכל מציע שיבקש לקבלם בכפוף לחתימה על שמירת סודיות. ניתן לפנות 

 .michrazim@kaye.ac.ilבבקשה לקבלת הנספחים לדוא"ל: 

 

המעוניין כי הנספחים יועברו אליו דרך סוכנ/ות הביטוח מטעמו יידרש למנות את  מציע

ות הביטוח בכתב. סוכנ/ות הביטוח שפנו למכללה בבקשה לקבלת הנספחים יידרשו /סוכנ

לצרף לבקשתם כתב מינוי מאת חברת הביטוח )המציע( כי היא ממנה אותם לצורך קבלת 

הנספחים ולצורך החתימה על נספח הסודיות הנדרש לשם קבלת הנספחים. נספח הסודיות 

מציע )חברת הביטוח( וסוכנ/ות הביטוח שמונה שייחתם ע"י סכונ/ות הביטוח יחייב את ה

 מטעמו כאחד.

 

יובהר, נספח הסודיות הנדרש לעניין קבלת הנספחים אינו נספח הסודיות המצורף כנספח ג' 

למסמכי המכרז. נספח הסודיות הנדרש לשם קבלת הנספחים יועבר אל המציע בהתאם 

 לבקשתו. 
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 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע בע"מ )חל"צ(

 
 

 20מתוך  18עמוד 
 

 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

 'בנספח 

 הנדרשים הביטוח תנאיו מפרט

מסמכי המכרז אינם מצורפים לחוברת ב' זה כמו נספח א' ל תשומת לב המציעים, כי נספח

 . אולם אין מניעה לקבלם מכרז זו

 

נספחים אלו יועברו לכל מציע שיבקש לקבלם בכפוף לחתימה על שמירת סודיות. ניתן לפנות 

 .michrazim@kaye.ac.ilבבקשה לקבלת הנספחים לדוא"ל: 

 

המעוניין כי הנספחים יועברו אליו דרך סוכנ/ות הביטוח מטעמו יידרש למנות את  מציע

סוכנ/ות הביטוח בכתב. סוכנ/ות הביטוח שפנו למכללה בבקשה לקבלת הנספחים יידרשו 

המציע( כי היא ממנה אותם לצורך קבלת לצרף לבקשתם כתב מינוי מאת חברת הביטוח )

הנספחים ולצורך החתימה על נספח הסודיות הנדרש לשם קבלת הנספחים. נספח הסודיות 

שייחתם ע"י סכונ/ות הביטוח יחייב את המציע )חברת הביטוח( וסוכנ/ות הביטוח שמונה 

 מטעמו כאחד.

 

הסודיות המצורף כנספח ג' יובהר, נספח הסודיות הנדרש לעניין קבלת הנספחים אינו נספח 

למסמכי המכרז. נספח הסודיות הנדרש לשם קבלת הנספחים יועבר אל המציע בהתאם 

 לבקשתו. 
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 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע בע"מ )חל"צ(

 
 

 20מתוך  19עמוד 
 

 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

 'גנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות

 ידוע ל.......................................[להלן 'הספק'] כי במהלך תקופת ההסכם ו/או ההתקשרות בין

ו/או התקופה בה יבצע הספק את השירות ו/או יספק מוצרים כלשהם   [להלן 'המזמין]המכללה 

, הגיע או עתיד להגיע לידי הספק  או להיחשף בפני הספק מידע סודי של [להלן 'התקופה']למזמין 

המזמין, בין במישרין ובין בעקיפין, כן ידוע לספק כי מידע סודי זה חיוני לפעילותו של המזמין 

ובפיתוחו ובהשגתו הושקעו על ידו משאבים רבים. על רקע דברים אלה, הספק מסכים  ומתחייב 

 בזאת כדלקמן:  

 סודיותשמירת  .1

 

בתקופת מתן השירותים ובכל עת אחריה, הספק ישמור בסודיות ובנאמנות כל מידע סודי  .א

להלן, ולא יגלהו לכל אדם / או גוף מחוץ למזמין ו/או לעובדים של החברה  2כהגדרתו בסעיף 

ו/או של המזמין שהמידע אינו נחוץ לצורך מילוי תפקידם, ללא הסכמתו המפורשת מראש 

 ין.ובכתב של המזמ

 

ל מידע סודי הנו ויהיה רכושו וקניינו הבלעדי והמלא של המזמין ו/או של מי שהוא יורה ותהיה כ .ב

לו בעלות בלעדית בכל הזכויות המהווים חלק מהמידע הסודי ללא כל תמורה לספק ו/או לי 

 מטעמו ו/או לעובדיו.

 

ימסור מיד  במקרה של סיום ההתקשרות ו/או ההסכם בין הצדדים מכל סיבה שהיא, הספק .ג

למזמין ללא צורך בקבלת דרישה לכך, את כל המידע הסודי המצוי בידו ו/או בידי עובדיו ו/או 

בידי מי מטעמו ו/או בשליטתו באותה העת ולא ייקח עמו כל עותק, תעתיק או שחזור ממנו וכן 

ל ימסור למזמין כל מידע וכל סיוע אחר שיידרש בקשר עם כל הנושאים הנזכרים בסעיף זה ע

 סעיפיו הקטנים.  

 

 והתקנות שהותקנו על פיו.( 1981)לנהוג כמתחייב מחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  .ד

 

לא לפרסם בכל דרך שהיא הסכם זה ו/או דבר קיומו ו/או את העובדה שקיימת התקשרות  .ה

כלשהיא בין המזמין לבין הספק ו/או שהספק מספק מוצרים למזמין אלא לצרכי הסכם זה, וכן 

עשה כל שימוש בשם המזמין בכל דרך נוספת או אחרת ולא ייצג את המזמין או הספק לא י

 יתחייב בשמו לכל דבר ועניין.

 

 והגדרתו ותיאור -מידע סודי .2

 

 'מידע סודי' או 'המידע הסודי' לצורך הסכם זה ו/או ההתקשרות בין הצדדים משמעו:
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 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע בע"מ )חל"צ(

 
 

 20מתוך  20עמוד 
 

 חתימת המציע=חברת הביטוח, באמצעות מורשי החתימה מטעמה   __________________________
 

 

ידע הנוגע לתחומי פעילויות המזמין בהם הוא עוסק כיום או עשוי לעסוק בעתיד, והוא יכלול,  .א

האדם -בין השאר, מידע בגין ו/או בקשר לשירות, מידע על עסקיו,  ארגונו, משאביו, כוח

שברשותו, נהליו, מערכות המידע שלו, תנאי השכר הנהוגים בו, וכל המידע הנוגע לשיווק, 

אורחים, מועסקים, ספקים, סוכני הפצה, תכנון, פיתוח מוצר קיים ו/או עתידי,  רשימת עובדים,

נתונים מסחריים, נתונים כספיים, מידע על תהליכים שונים אחרים, תוכניות שיווק 

אסטרטגיות ואחרות, תחזיות, רשימות של לקוחות, שרטוטים, תוכנות, מפרטים, מסמכים 

אלא ]שהפך לנחלת הכלל לא ייחשב עוד 'מידע סודי'  שברשות המזמין; ואולם כל מידע כאמור

אם הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או מי מטעמו לשמירת סודיות או 

כתוצאה מהפרת התחייבות לשמירת סודיות על ידי מי מעובדי הספק כיום או על ידי עובדיו 

 .  [בעבר

 

-ע כלשהוא שהגיע אליהם בין בכתב ובין בעלספק ו/או עובדיו ישמרו בסודיות ולא יעבירו מידה .ב

פה ו/או בכל דרך אחרת , לרבות בדרך של מסמכים, שרטוטים, נוסחאות, מפרטים משוואות, 

תיקי ייצור, תיעוד תוכנה, תוכנה, חומרה, סרטים מגנטיים דיסקטים, דיסקים וכל דרך אחרת 

 או אמצעי אחר כלשהוא, של העברת המידע.  

 

 שונות .3

 

ויות הספק דלעיל תחולנה, במידה שווה על עובדיו, מי מטעמו, שלוחיו וכל מי שבא כל התחייב .א

 במקומו ו/או באישורו ו/או מטעמו, ו/או בשליחותו.

 

הננו מצהירים כנציגים מורשים מטעם הספק, כי קראנו בעיון כתב זה, כי הבנו את תוכנו,   את  .ב

, ואנו מקבלים על עצמנו בשם הספק התחייבותו של הספק על פי כתב זה ואת חשיבותו למזמין

 את ההתחייבויות המפורטות בו במלואן.

 

 לראיה באנו על החתום:

 

   .................................... 

 המציע                    

 


