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 מבוא .א

  הצעות להציע הזמנה .1

מציעים  בזאת מזמינה ("האוניברסיטה" להלן:))ע"ר(  אילן בר אוניברסיטת .1.1

 אוקטן 95 בנזין) דלקים לאספקת הצעה להגיש ,להלן שיפורטו דרישותב העומדים

אוטומטיים כלליים )אוניברסליים(  תדלוק התקניבאמצעות ( לתחבורה תקני וסולר

  .נספחיווב זה במכרז כמפורט ,לרכבי האוניברסיטה

כלליים אוטומטיים ההצעה כוללת אספקה והתקנה של התקני תדלוק  .1.2

בהתאם לתקנות משק הדלק )קידום התחרות( ברכבי האוניברסיטה  (אוניברסליים)

. כמו כן, ההצעה 2011-)כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים(, תשע"ב

שהוא, הכרוכות כוללת את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג 

כל ההיטלים הממשלתיים, לרבות אחזקת התקני התדלוק, ואת  בביצוע השירות

 מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב.

 400-צריכת הדלקים החודשית של האוניברסיטה מוערכת בכמויות כדלקמן: כ .1.3

רכבים הנמצאים בשימושה.  30-לאוניברסיטה כליטר בנזין.  4000-ליטר סולר וכ

בד והאוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין השירותים בכמויות מדובר בהערכה בל

 האמורות.

מיום החתימה  שנההזוכה לבין האוניברסיטה תהיה למשך בין  ההתקשרות תקופת .1.4

 )"תקופת ההתקשרות הראשונית"(. על ההסכם

אך ה הזכות, שמור : לאוניברסיטהברירה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות זכות .1.5

 שנהבנות ת ונוספ ( תקופות4) ארבעביך את תקופת ההתקשרות להארלא החובה, 

כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים. מומשה זכות ברירה יראו את התקופה 

 הנוספת כאמור, כחלק מתקופת ההתקשרות הראשונית.

 למכרז זמנים לוח .2

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.1

 תאריך פעילות

 8.1.2019 מועד פרסום המכרז

 12:00בשעה  17.1.2019 אחרון לשאלות הבהרהמועד 

 12:00בשעה  30.1.2019 הצעות לתיבת המכרזים להגשתמועד אחרון 

 30.4.2019 תוקף ההצעה
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 שינויים .3

 לערוך רשאית האוניברסיטהכל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות,  .3.1

, פיו על או במכרז שנקבעו השונים במועדיםבתנאי המכרז וכן  והתאמות שינויים

 להגשת האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד את לשנות, זה ובכלל

 . ההצעות

או באתר  תפורסם באופן שפורסם המכרז כאמורשינויים והתאמות  בדבר הודעה .3.2

 כל מציע האינטרנט של האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה. על

(, תחת www.biu.ac.ilשל האוניברסיטה ) האינטרנט אתר את לעת מעת לבדוק

 לשונית "מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים" ואיתור מספר המכרז.

כלשהי  הודעה אודות ידע לא או קיבל לא כי ותביעה טענה כל תהיה לא למציע .3.3

 . לעיל 3.2שפורסמה כאמור בסעיף 

 באמצעות יחתום עהמצי .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק תהוונה אלה הודעות .3.4

 ממסמכי כחלק להצעתו אותה ויצרף כאמור הודעה כל מטעמו על החתימה מורשי

 .המכרז

 נספחים .4

 :הם, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים

 מפרט השירותים;  –  1 נספח .4.1

 ;הסכם ההתקשרות  –  2 נספח .4.2

 חוברת ההצעה; – 3 נספח .4.3

 ;רשימה של תחנות הדלק – א'3נספח  .4.4

 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סעיף תצהיר  – (1)'ב3 נספח .4.5

1976; 

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף  –  (2')ב3נספח  .4.6

1976; 

 על קיום/ אי קיום קשרים עם נותני שירותים  הצהרה – 'ג3נספח  .4.7

 אחרים לאוניברסיטה;   

-התשנ"וג' לחוק חובת המכרזים, 2אם לסעיף תצהיר בהת –'      ד3נספח  .4.8

 (;2016תשע"ו  25)תיקון מס'  1992
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   הסף תנאי .ב

 כללי .5

 התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .5.1

 המפורטים התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים

 .יפסלו -להלן 

 סף תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .5.2

 כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של בארגון קשור בתאגיד

 .הסף בתנאי

  .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .5.3

 כלליים סף תנאי .6

 רשם: כגון) בדבר הנוגע ברשם הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף הינו המציע .6.1

 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות

, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפיהבאים  באישורים מחזיק מציעה .6.2

בהתאם לסעיף  יםתצהיר; )ב( אישור תקף על ניהול ספרים כדין: )א( תקפים כשהם

בנוסח תואם לנדרש  ,1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב2 ולסעיףב 2

 .(2')ב3 -( ו1)'ב3 יבנספח

 תנאי סף מקצועיים .7

)לבד או בצירוף תחומים שתחום עיסוקה הוא שיווק  המציע הינו חברת דלק .7.1

 .האנרגיהנהל הדלק במשרד ימ שמנהל במרשם חברות הדלק הרשומהנוספים( 

 100לפחות  מפעיל בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמו, לרבות זכיינים,המציע  .7.2

  .יסה ארצית בכל רחבי הארץדלק בפר תחנות
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 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף:
  

 ההוכחה תיאור דרישה סעיף

 תנאי סף כלליים

 רשום תאגיד או יחיד 6.1
 .דין פי על בישראל

 הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת של צילומי העתק
 . המסים מרשות מורשה עוסק תעודת של או, בדבר

 העתק להמציא נדרש רשום תאגיד שהוא מציע: הבהרה
 די ולא, התאגידים ברשם הרישום תעודת של צילומי

 .מורשה עוסק תעודת בהמצאת

6.2 
אישורים לפי חוק עסקאות 

-תשל"וה ,גופים ציבוריים
1976. 

 אישור תקף על ניהול ספרים כדין.העתק צילומי של  .א
 מס ניכוי על אישור הספק ימציא, שיזכה ככל]

 .[התמורה תשלום לצורך

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהירים שני .ב
 למכרז( 2')ב3-ו( 1')ב3 נספחי בנוסח, 1976-ו"התשל

 .מקור ובחתימות, זה

 תנאי סף מקצועיים

 חברת דלק רשומה. 7.1
 משרד האנרגיה כי המציע הינו חברת דלקמאישור תקף 

שיווק )לבד או בצירוף רשומה שתחום עיסוקה הוא 
 תחומים נוספים(.

 .א'3הצהרת המציע בנוסח נספח  .דלקתחנות  7.2
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  במכרז ההכרעה .ג

 בחינת ההצעות למכרז .8

 :השלבים הבאיםבחינת ההצעות במכרז תתנהל על פי  

 בתנאי הסף, תבחן האוניברסיטה את עמידתם של המציעים בשלב הראשון .8.1

 להשתתפות במכרז. מציע שעמד בתנאי הסף, יעבור לשלב הבא.

, לפי (%100המחיר במשקל של )של המציעים  הצעות המחיר , ידורגושניבשלב ה .8.2

  להלן. 9המפורט בסעיף 

הצעת המחיר לאחר הנחה לבנזין תשוקלל עם הצעת המחיר לאחר : שקלול ההצעות .8.3

המחיר  להצעת 15%-ו להצעת המחיר לבנזין 85%הנחה לסולר במשקלים של 

בשלב  ביותר הנמוכההמשוקללת  ההצעה )להלן: "ההצעה המשוקללת"(. לסולר

 .המכרזים ועדת אישורלהזוכה, בכפוף  ההצעה תהיההשני 

ואינה  האוניברסיטה רשאית לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה .8.4

 ביותר. המשוקללת הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה 

אם לאחר שקלול ההצעות תהיינה כמה הצעות זהות המדורגות במקום הראשון,  .8.5

, 5% -או שהפער בין ההצעה המדורגת ראשונה להצעה המדורגת שניה יהיה קטן מ

 האוניברסיטה תהיה רשאית לקיים הליך תחרותי נוסף בין הצעות אלו. 

 אחר במכרז לצאת או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .8.6

, דעתה לשיקול בהתאם הזוכה עם הסכם על לחתום לא או/ו האמור למתן השירות

 . לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבות

בוטלה זכיית הזוכה או שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא,  .8.7

זכיית  תהיה האוניברסיטה רשאית להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה. בוטלה גם

הכשיר השני כאמור או שההתקשרות עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא, תהא 

האוניברסיטה רשאית להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה, וכן הלאה. הוכרז 

הכשיר השני או הכשיר השלישי, לפי העניין, כזוכה, יחולו עליו כל הוראות מסמכי 

 הפניה החלות על הזוכה.

א התוצאה הראשונה ישהזהה  הצעה משוקללתבעלות ותר או ישתי הצעות אם  .8.8

ב לחוק 2בדירוג ואחת מההצעות היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 

 אישור ותצהיר, והומצאו על כך בעת הגשת ההצעה 1992-חובת המכרזים, תשנ"ב

זהה, אשר  משוקללתתינתן להצעה זו קדימות על פני הצעה ב הנ"ל, 2כנדרש בסעיף 

 ה עסק בשליטת אישה כאמור. אינ
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 %100 - דירוג ההצעות בשלב השני )מחיר( .9

 :(%85משקל של ב) אוקטן 95הצעת מחיר עבור דלק מסוג בנזין  .9.1

מחיר לליטר  1.1.19החל מיום 
 בתחנת הדלק

תוספת עבור 
 שירות מלא

מחיר  סה"כ
 לליטר

הנחה מוצעת 
 )בש"ח(

סה"כ מחיר 
לאחר  לליטר
 הנחה 

 בכל הארץ 

 )כולל מע"מ(

 ₪הנחה של _____  ש"ח 6.04 ש"ח 0.21 ש"ח 5.83
  לסה"כ מחיר לליטר

₪ ______ 

 ע"י משרד האנרגיה בתחילת כל חודש.מתעדכן  אוקטן 95בנזין מחיר 

 מחירנוכה מתו לכל תקופת ההתקשרות הקבועהיה תעבור דלק מסוג בנזין  תההנחה המוצע
נכון ן שירות מלא( המעודכעבור תוספת  כולל)המפורסם ע"י משרד האנרגיה הבנזין הרשמי 

  ליום ביצוע התדלוק.

 

 :(%15משקל של ב) לתחבורה הצעת מחיר עבור דלק מסוג סולר .9.2

סולר לליטר מחיר  אחוז הנחה מוצע סולר לתחבורהלליטר מחיר 
 לאחר הנחה 

)כולל מע"מ( של  מרבימחיר 
המציע כולל תוספת עבור 

שירות מלא, נכון ליום הגשת 
 ההצעה:

 לליטר______ ₪ 

הנחה של  %_____  
 מהמחיר המרבי 

₪ __________ 

 לכל תקופת ההתקשרות הקבועהיה ת ההנחה המוצעת עבור דלק מסוג סולר לתחבורה
ותנוכה מהמחיר המרבי של הסולר )כולל תוספת עבור שירות מלא( המעודכן נכון ליום ביצוע 

 .התדלוק
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 המכרז התנהלות אופן .ד

 המכרז מסמכיב עיון .11

אתר האינטרנט של מאת מסמכי המכרז  להורידבאפשרות המציעים  .11.1

 למכרז.  המענההאוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת 

 בבניין, גן רמת, אילן בר אוניברסיטתמשרדי באפשרי גם  המכרז במסמכי חינם עיון .11.2

מראש בטלפון:  תאום)ב 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 209 חדר, 408

03-5318552.) 

  הבהרותה הליך .12

  .כל מציע יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפול במכרז .12.1

 12:00 בשעה( 17.1.2019) י"א בשבט תשע"ט ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .12.2

 בדואר או 5318552-03 פקס באמצעות בכתב לאוניברסיטה לפנות מציע כל רשאי

 או הסתייגות, להבהרה בקשה כל ולהעלות michrazim.log@biu.ac.il  אלקטרוני

לאחר תאריך זה לא ניתן  .בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז הקשורה שאלה

  להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות. 

לציין פרטיו, את שם ומספר המכרז, את פרטי הסעיף בכל פניה כאמור, על המציע  .12.3

  ומהות ההסתייגות.

לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז  אין יובהר: .12.4

לגרום  העלול. אי עמידה בדרישה זו ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה

 .לפסילת ההצעה

 .תהתשובו במתןמלא  דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .12.5

 סיור)ו בעקבות הליך ההבהרות – )מענה לשאלות הבהרה( –תשובות מסמך  .12.6

, יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניות, השאלות , ככל שיתקיים(קבלנים

 .וכן נושאים ודגשים למציעיםוההסתייגויות 

 לחשוף מבלי וזאתיפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה  התשובותמסמך 

 .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה. הפונה זהות את

  .התשובותמסמך לוודא את קבלת  יםבאחריות המציע

מציע, לרבות  כלמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל התשובות מסמך 

, כשהוא חתום על ידי למסמכי המכרזמציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות, 

 .המציע לאות אישור קריאתו

 חתם באמצעות אם , ביןהתשובותבמסמך  באמור מחויב המציע כי אולם, מובהר

  –לאו אם להצעתו, ובין וצירפו כאמור התשובותמסמך  על מטעמו החתימה מורשי

ולצרפו להצעתו,  התשובותמסמך  על לחתום לדרוש רשאית תהיה והאוניברסיטה

 .בהצעתו כן עשה שלא הצעות, ככל להגשת האחרון המועד לאחר אף

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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 הוראות לגבי הכנת ההצעה .13

מפרט את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(,  כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"  .13.1

 חוברת ההצעה, 2המצורף כנספח , הסכם ההתקשרות 1כנספח המצורף  השירותים

, הנספחים והצרופות לכל אלה, ההבהרות שנשלחות מעת לעת (3)נספח  ונספחיה

סיטה, וכן כל מסמך נוסף שעל המציע להמציא, להגיש למציעים על ידי האוניבר

ולמסור לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם הוכחת עמידת המציע 

 והציון. בתנאי הסף או לשם ניקודו בשלבי בחינת ההצעה

  .או האנגלית בלבד עבריתתמולא בשפה ה ההצעה .13.2

מלאה או בראשי תיבות בחתימה  בכל עמוד ועמודההצעה תחתם על ידי המציע,  .13.3

 חותמת התאגיד(.בצירוף )ובתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

, תוך במלואם המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז .13.4

  .3למכרז כנספח למילוי חוברת ההצעה המצורפת  דגש מיוחדמתן 

יפורשו המסמכים באופן , המכרז גוף לבין ההצעה חוברת בין סתירה של במקרה

 המקיים את מטרת המכרז.

העדר נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות,  .13.5

עלולים   –שינויים, תוספות ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו 

 לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה 

סתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור, והאוניברסיטה מכל מקום, אף אם המציע יוסיף, י .13.6

אזי יחייב את הצדדים רק   -תחליט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה  

 אשר התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, חריגות ושינויים. 

 . הנדרשים על פי המכרז והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .13.7

 
 ההצעה הגשת .14

 המכרז שם למעט, חיצוני זיהוי ללא, יחידה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .14.1

 לפי, מכרזה מסמכי כל את להגיש יש, היינו ;עותקים בשני, המכרז ומספר

 לצרף יש, בנוסף .צילומי עתקבה+  במקור והחתום המלא בעותק, ההנחיות

 בפורמט סריקה ובו( Disk-on-key) נייד זכרון התקן או( DVD או CD) תקליטור

PDF המוגש לעותק זההה – במקור והחתום המלא העותק של . 

 כ"ד בשבט תשע"טם יאוחר מיו ולא ההבהרות הליך סיום לאחר המעטפה תוגש .14.2

מכרזים  רכשמחלקת ב המוצבת כרזיםהמ לתיבת 12:00 בשעה (30.1.2019)

  באוניברסיטת בר אילן. 209 חדר, 408בניין , והתקשרויות

 .שמו ואת המכרז מספר את לציין ישפה המעט על .14.3
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ועדת המכרזים לא . יםהמציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .14.4

תדון בהצעה אשר לא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות. 

תיבת למועד האחרון להגשת הצעות.  מאוחר במועד הצעהלא תותר הגשת 

בדיוק ביום ההגשה כך שאיחור, ולו הקל ביותר, ימנע  12:00בשעה תנעל המכרזים 

בחשבון עיכובים שעלולים להיגרם בדרך  הביאאת הגשת ההצעה. על המציע ל

חניה  תאי)למשל בשל פגעי מזג אויר, עומסי תנועה(, וכן את משך הזמן שיידרש למצ

אל תיבת המכרזים, וכיוצא בזה עיכובים שונים  הלהגעובקרבת האוניברסיטה 

 .בשים לב לכך ועל המציע להיערך היטב מבעוד מועד –לולים לארע שע

רכב לצורך הגשת כלי לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות  .14.5

 ההצעה. 

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ותהצע להגיש אין מקרה בשום .14.6

 מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך חלוטה ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .14.7

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את ןהבי, המכרז

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי  .14.8

הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים, 

ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או 

 טעות ו/או אי התאמה.

ולא ניתן יהיה  , בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול,כל הצעה שתוגש תהא סופית .14.9

האוניברסיטה אם ו/או  המכרז , אלא אם נכתב אחרת במסמכיו/או לתקנה לשנותה

ה כי נפלה טעות משמעותית במסמכים, והיא תחייב את המציע לתקופה אישר

 כמפורט בהצעה.

הצעות עם מציעים  ו/או ו/או מי מהם לתאם מחירים חל איסור על המציעים .14.10

אחרים ו/או מי מהם, ו/או לבוא בהסדרים עם מציע או מציעים פוטנציאלים 

כאמור בנוגע למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב. יודגש שכל פעולה בניגוד 

לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. 

קיים  בה סיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצעההאוניבר

 לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. 

או כל הצעה שהיא, והיא  המיטבית ההצעהאין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את  .14.11

ו/או לפרסם מכרז תהיה רשאית לבטל ו/או לצמצם ו/או להרחיב את היקף המכרז 

והכל לפי שיקול דעתה, אילוציה וצרכיה  –חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז 

 . ת מכרז זה ובכפוף להוראות כל דיןשל האוניברסיטה, בכפוף להוראו

 כל למציעים ו/או למי מהם תהיה לעיל, לאלפעול כאמור  האוניברסיטה החליטה .14.12

 אחר גוף או/ו כלפי אדם או/ו האוניברסיטה כלפי טענה או/ו דרישה או/ו תביעה

, ולחילופין, המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת מטעמה או/ו בשמה הפועל

  ההצעה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
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 ההצעה תוקף .15

 בהצעה בחרה המכרזים ועדת אם גם ,30.4.2019עד ליום  בתוקפה תעמוד ההצעה .15.1

 או מהצעתו בו יחזור במכרז השזכ המציע שבו למקרה וזאת, הזוכה כהצעה אחרת

 טרם תסתיים או שהיא סיבה מכל לתוקף תכנס לא איתו החוזית שההתקשרות

  . שהיא סיבה מכל זמנה

יום  30עד להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ב רשאית המכרזים ועדת .15.2

 קול דעתה. ינוספים לפי ש

 הסכםה על חתימה .16

 (5חמישה ) תוך למכרז המצורף הסכםה על לחתום הזוכה את תזמין האוניברסיטה .16.1

 .ידה על שייקבע אחר זמן תוך או, כך על האוניברסיטה הודעת מיום, עבודה ימי

 להמציא ההזוכ ויידרש ,האוניברסיטה ידי על הסכםה לחתימת כתנאי .16.2

, המסמכים כל את, הדרישה בהודעת שייקבע המועד בתוך, לאוניברסיטה

שתהיה תקפה  ביצוע ערבות לרבות, הסכםב המפורטים והאישורים ההתחייבויות

  .ביטוחים קיום על תקף ואישור לכל משך ביצוע העבודות

 מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך הסכםה על חתימה אי או/ו המסמכים המצאת אי .16.3

 ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה במקרה. המכרז תנאי של הפרה

 להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו

 של מזכותה לגרוע מבלי זאת כל. )ככל שתנאי המכרז מחייבים צירופה(

 .מההפרה כתוצאה לה שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע האוניברסיטה

 לליכ .ה
 הבהרות או נוסף למידע דרישה .17

 או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .17.1

 לדרישות המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתאו  ,להצעה פה בעל

 כל לבצע וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות

 למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה אחרת פעולה

 ההבהרות. אחרים מציעים על הוגן בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו

, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .17.2

 את משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם

 .זה מכרז של תכליתו

  



      

 אוניברסיטת בר אילן
  חד שלביפומבי  מכרז

אספקת דלק לרכבים באמצעות התקני  :3/19' מס
 תדלוק אוטומטיים

 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

   
 12עמוד  

 מותנית או מסויגת הצעה .18

. המכרז דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע

 או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית תהיה האוניברסיטה

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי

 תכסיסנית הצעה .19

 היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה

  .תיפסל – להסבירו שניתן ומוצק ברור כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב .20

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם 

האוניברסיטה כספק ציוד או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש 

שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה מעין זה תינתן למציע או 

פה לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית -זכות טיעון בכתב או בעל

 בעניין. האוניברסיטה רואה בהגשת הצעה על ידי המציע, הסכמה לתנאי זה.

 במסמכים האוניברסיטה קניין .21

. הן של האוניברסיטה, לוהמצורפים  המסמכים במכרז זה ובכליות הזכויות הקניינ .21.1

אחרת מלבד עריכת הצעה  מטרה לשום במסמכים אלו להשתמש רשאי אינו המציע

   .למכרז זה

 במסמכי המכרז עיון  .22

 סבור מציע אםלכן,  .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים  יש ,לדין בהתאם .22.1

עליו לפרטם  - בהם עיון כל ואין ברצונו לאפשר ,בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי

במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול את בקשתו, ואינה חייבת 

יציין סעיפים חסויים בהצעתו, יימנע  אםבחשבון כי  להביאעל המציע לקבלה. 

 ממנו, במסגרת זכות העיון לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות המתחרות.

  .חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעתלעיל,  22.1למרות האמור בסעיף  .22.2

 שיפוט סמכות .23

 המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעלתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות

 . או המרכז אביב תל במחוז
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 למכרז 1נספח 

 מפרט השירותים

 היקף ההתקשרות .1

ליטר  4,000-של כחודשית רכבים בצי הרכב, והיא רוכשת כמות  30 -לאוניברסיטה ישנם כ .1.1

 . ליטר סולר )תקני לתחבורה( 400 -כאוקטן( ו 95בנזין )

ועשוי להשתנות במהלך תקופת  שרות האמור הוא הערכה כללית בלבדהיקף ההתק .1.2

 ההתקשרות בהתאם לצרכי האוניברסיטה. 

 הנדרשים השירותים .2

  תדלוק בתחנות דלק אספקת .2.1

(, אוטומטי תדלוק)ממוחשב  תדלוק לשיטת בהתאם תדלוק בתחנות דלק יספק הספק

  להלן: המפורטת

ממוחשב  תדלוק התקן באמצעות רכב כלי תדלוק לאפשר הספק נדרש זו בשיטה .2.1.1

 .התדלוק תחנות בכל

התקני התדלוק האוטומטיים שיותקנו על ידי הספק יהיו מערכות מחשוב  .2.1.2

המאפשרות בין היתר גם זיהוי ובקרה של כלי הרכב, שליטה מרחוק, תדלוק 

ממוחשב, אגירה ועיבוד נתונים במחשב מרכזי, תיעוד של כל אירוע תדלוק, שליטה 

בקרה ודיווח וכולל ממשקים עם מערכות ממוחשבות נוספות אצל הספק ואצל 

 האוניברסיטה, ככל שיידרש.

 הדלק, כמות הרכב, סוג מספר ממוחשב, לרבות תדלוק אירוע כל אודות מידע .2.1.3

 שנים שלוש התדלוק, יאגרו למשך ועלות תדלוק תדלוק, שעת הדלק, תאריך

 .ההתקשרות תקופת אחרי תום לרבות המידע יצירת מיום לפחות

לגורם כלשהו  האוניברסיטה של הרכב כלי תדלוק אודות נתון כל לא ימסור הספק .2.1.4

 כלי כמות לגבי פרטים ולרבות שהיא, צורה למעט נציג מטעם האוניברסיטה, בכל

 .וכיו"ב התדלוק בוצע בהן התדלוק שתדלקו, פרטיהם, תחנות הרכב

לצורך ניהול מעקב ובקרה על התדלוק הממוחשב, יפיק הספק לאוניברסיטה תיעוד  .2.1.5

ודוחות חודשיים בקשר עם התקני התדלוק האוטומטיים וביצוע השירותים על 

היבטיהם השונים, ככל שיידרש על ידי האוניברסיטה. הספק יאפשר לאוניברסיטה 

ליין למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמה. פעולות שניתן יהיה גישה מרחוק און 

ת בזמן אמת לבצע און ליין, יתבצעו און ליין, למשל, לאוניברסיטה תינתן האפשרו

 ידי.לשנות הרשאות באופן מ

 .רכב כלי של תדלוק הרשאות מהספק, שינוי לדרוש רשאית האוניברסיטה .2.1.6

 אלקטרונית או לספק ועברנהות בכתב האוניברסיטה ידי על הבקשות תאושרנה
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 והרשאות רשומות לעדכן מתחייב הספק .הנתונים תקשורת באמצעות מערכת

 בכפוף ,הבקשות העברת ממועד שעות 3 -מ יותר לא מקרה מידי ובכל באופן

 ובערבי ,17:00עד  8:00השעות  בין )כל יום העבודה של האוניברסיטה לשעות

 .וחגים( שבתות , למעט13:00עד  8:00 בין השעות :המועד וחול חגים וערבי שבתות

לתדלוק ממוחשב,  מורשה לכן קודם היה שלא לרכב ממוחשב תדלוק הרשאת מתן .2.1.7

 את דרישתו באוניברסיטה המוסמך הגורם שהציג מעת שעות 24תוך  תבוצע

 .העבודה לשעות בכפוף ,תדלוק התקני התקנת כולל ,הספק בפני כאמור

 בי האוניברסיטהכאוטומטי כללי )אוניברסלי( בר תדלוק התקני התקנת .2.2

בצי הרכבים של  יתקין על חשבונו התקני זיהוי אוטומטי כללי )אוניברסלי( הספק .2.2.1

האוניברסיטה  שישמשו את, הן בצי הקיים והן ברכבים עתידיים האוניברסיטה

 .במהלך תקופת ההתקשרות

חשבונו את התקני  לפני התקנת התקני התדלוק, יפרק הספק, במידת הצורך, על .2.2.2

 התדלוק הקיימים ברכבי האוניברסיטה, אם ישנם כאלה.

ההתקנה תבוצע במוסכי השירות של הספק או במוסכי חברות הליסינג/ יבואני  .2.2.3

הרכב אשר בינם לבין יצרני/ מתקיני התקני התדלוק האוניברסליים קיים הסדר 

 לעניין זה.

הליסינג, יבצע הספק על חשבונו את בכל מקרה של החלפת רכב או החזרתו לחברת  .2.2.4

 ו/או החלופי. פירוק ההתקן והתקנתו ברכב החדש

בתום  למען הסר ספק מובהר כי התקני התדלוק הינם רכושו הבלעדי של הספק. .2.2.5

תקופת ההתקשרות או אם תסתיים תקופת ההתקשרות לפני המועד הנקוב 

יטה בתוך פרק בהסכם, יפרק הספק את התקני התדלוק מכלי הרכב של האוניברס

 זמן של עד שבועיים מסיום ההסכם.

התקנת התקני התדלוק תבוצע ללא שינוי במבנה הרכב, לא יהיה בה כדי להוות  .2.2.6

הפרעה לנוהג ברכב, ולא יהא בה כדי לפגוע בכל מערכת אחרת המורכבת ברכב. 

 התקן התדלוק יהיה מאובטח ובעל יכולת לנטרול עצמית בעת הסרה לא חוקית.

ימי עבודה ממועד חתימת  7נים להתקנת התקני התדלוק הנם תוך לוחות הזמ .2.2.7

ההסכם לגבי צי הרכב הקיים באוניברסיטה. לגבי רכב שלא יהא במצבת צי הרכב 

ימי עבודה  7של האוניברסיטה במועד חתימת ההסכם, תתבצע ההתקנה תוך 

 ממועד מסירת ההודעה ע"י האוניברסיטה.

וניברסיטה לספק הזוכה את רשימת כלי מובהר כי עם חתימת ההסכם תעביר הא .2.2.8

 הרכב.
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 אוטומטיה התדלוק מערכותשוטפת של  אחזקה .2.3

יהא האחראי הבלעדי במשך כל תקופת ההסכם לתקינות ולאחזקה שוטפת  הספק .2.3.1

של התקני התדלוק האוטומטי, וכל ציוד עזר הנלווה אליהם, והוא יישא בעלויות 

 .ובהוצאות לבדו

שירותי אחזקה ו/או תיקון מערכת התדלוק האוטומטי, על במקרה של פנייה למתן  .2.3.2

שעות ממועד הפנייה בתחנת  24-הספק ליתן מענה באופן מידי, ולא יאוחר מ

 המענה יינתן בכל ימי השבוע, למעט שבתות וחגים. השירות.

 תבוצע תדלוקה מהתקני איזה של החלפה ו/או תיקון ו/או אחזקה ו/או התקנה כל .2.3.3

ואחזקה מורשים של הספק, על פי רשימה של אתרים ו/או תחנות באתרי תיקון 

 מורשות, הפרוסים ברחבי הארץ, והמופיעים באתר האינטרנט של הספק.

במועד חתימת הסכם זה יעביר הספק לאוניברסיטה רשימה מעודכנת של תחנות  .2.3.4

כל שינוי או עדכון יופיע באתר האינטרנט של השירות, כתובתן ומספר הטלפון. 

. ככל שלא ימצא מידע באתר, הספק יעביר את המידע בהתאם לדרישת הספק

 האוניברסיטה.

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות והשירות כלולים במחיר הצעתו של  .2.3.5

הספק, העירייה לא תשלם בעבור תיקון, החלפה, פירוק, הרכבה, שינוי, עדכון, 

 בדיקה וחלקי חילוף.

 לוק האוטומטינטרול, חסימה וחידוש התקן התד .2.4

ינטרל את אפשרות השימוש במערכת התדלוק האוטומטי במקרים של גניבת  הספק .2.4.1

רכב, אובדן רכב וגרירת רכב, וזאת לאחר שקיבל הודעה בכתב מנציג האוניברסיטה 

 המוסמך. לאחר קבלת הודעה בכתב יחדש הספק את מערכת התדלוק האוטומטי.

 והחידוש של מערכת התדלוק האוטומטי.הספק יישא בעלויות הנטרול, החסימה  .2.4.2

  הממוחשב התדלוק מערכת דרישות .3

 הרכב שיותקנו בכלי ובקרה זיהוי מערכות באמצעות יופעלו הממוחשב התדלוק מערכות .3.1

 הזיהוי ובמחשב התחנה. התקני התדלוק באקדחי המותקנים תקשורת ממשקי ובאמצעות

 כלי של מוחלט המאפשרים זיהוי אלקטרומגנטיים התקנים הרכב יהיו בכלי שיותקנו

 ניהולי מידע הזרמת אוטומטי ולהסדרת תדלוק לשירותי זכאותו בחינת לצורך הרכב

  .הניהול למערכת הרכב כלי אודות ותפעולי

מד  לקריאת ומכשור זיהוי התקני יכללו הרכב בכלי ממוחשב תדלוק כמו כן, מערכות .3.2

 המרחק וקריאת הזיהוי מערכות את יחליף ויתחזק יתקין, הרכב(. הספק )מונה מרחק

לפי  האוניברסיטה  )החלפת רכבים, שינוי בהרשאות(, והכל של המורשים הרכב כלי בכל
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 לכל זכאי יהיה שהוא ומבלי הספק חשבון על יהיה האמור כל .דרישת האוניברסיטה

 כך. תמורה בשל

התדלוק  ישנם רכבים שלהם יידרש מתאם שירות שהיבואן יצטרך לספק על מנת שהתקן .3.3

 יחובר למחשב הרכב לקריאת מד הק"מ.

מדי המרחק בחלק מהרכבים אינם תומכים באפשרות של קריאת מד המרחק ועל מנת  .3.4

להפעיל פונקציה זו לגביהם, נדרשת התקנת רכיב נוסף. במקרה כאמור, עלות התקנת הרכיב 

 הנוסף תחול על האוניברסיטה.

 עמידות מוכחת לגניבות וזיופים, כל ניסיון בכלי הרכב יהיו בעלי שיותקנו הזיהוי התקני .3.5

להשבתה מידית של המערכת ובאחריות  יגרמו מורשה בלתי של תחזוקה פירוק או עבודות

 המלאה של הספק לביצוע תיקון /החלפה של התקני הדלק.

 רכב, שמטרתם לשדר כלי הרכב( של )מונה מרחק קריאת ממשקי יותקנו הרכב בכלי .3.6

הדרוש לרכב, וכן ק"מ  הדלק התחנה לרבות מספר הרכב, סוג לבקר הרכב מכלי נתונים

 הרכב בעת התדלוק. כלי של מצטבר

 למערכת הממוחשבת ממשק בעלי עת בכל יהיו הזיהוי שהתקני לכך באחריות יישא הספק .3.7

 הדוחות, ההתחשבנות והפקת ביצוע את לאפשר מנת האוניברסיטה, על ושל הספק של

הממוחשבת,  המערכת של אלקטרוני מידע במאגר רישוםלאפשר  מנת על האמור ובכלל

 כלי פרטי זיהוי ,המסופק השירות דלהלן: סוג הפרטים כל אספקת דלק, של עם בבד בד

 וא 'השירות, קילומטראז מתן ושעת תאריך ,השירות בוצע בה התחנה שם ומספר ,הרכב

 הרכב, וכן כל נתון נוסף בקשר לתדלוק כפי שתבקש האוניברסיטה.  כלי של מנוע שעות

 לעיל, אודות 3.7הנתונים, המפורטים בסעיף  כל את לאוניברסיטה להעביר הספק על .3.8

אחד בחודש  בקובץ פי מכרז זה-התדלוקים והשירותים הנלווים שסופקו כמתחייב על

המזמין באוניברסיטה או החולף, תוך פירוט הכמויות שסופקו באמצעות דוא"ל למחשב 

 הספק. על יחולו הנתונים העברת עלויות .בכל אמצעי אחר כפי שתבקש האוניברסיטה

  3.7על הספק להעביר לאוניברסיטה דוחות תדלוק בהתאם לנתונים המפורטים בסעיף  .3.9

לעיל,  נפרדים לתדלוק החודשי עבור כל כלי רכב. תדירות העברת נתוני התדלוק למחשב 

ימי עבודה ובעת העברה הנתונים יהיו  22לא תפחת מפעם אחת לכל  האוניברסיטה

 מאובטחים ומוצפנים. 

 פועלת בצורה היא המערכת, ולהראות כי של לבצע בדיקה האחריות מוטלת הספק על .3.10

 הפרעה.  כל ברכב ללא המותקנות האחרות המערכות כל של פעולתן עם בבד בד תקינה
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 למכרז 2נספח 

 הסכם התקשרות
 

  ט"תשע בשנת________  בחודש__________  ביום,  גן– ברמת ונחתם שנערך

 2019 בשנת________  בחודש__________  ביום 

 

 58-006-368-3' מס עמותה אילן בר אוניברסיטת:  בין

 "(האוניברסיטה" בשם הקיצור לשם להלן שתיקרא)

 529002 מיקוד, גן רמת

 ;אחד מצד             

 

 ________________________      :    ן י ב ל

 "(הספק" – להלן)

________________________ 

 [כתובת]

 ;שני מצד             

 

  ,לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים מכרז פרסמה והאוניברסיטה   :הואיל

 (;המכרז - להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווים, וצרופותיו במכרז כמפורט

 ;במכרז הזוכה כהצעה נבחרה הספק של והצעתו : והואיל   

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

, על כל נספחיו )להלן: "מסמכי המכרז"(, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם 3/19מס'   מכרז 1.1

 זה.

 באופן המקיים את דרישות המכרז.יפורש  ההסכם 1.2

 :רשימת נספחים 1.3

 המכרז  א

 השירותיםמפרט  ב

 מלאה וחתומה על ידי הספק ההצעהחוברת  ג

 א'(2)נספח  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם ד

 ב'(2)נספח  אישור קיום ביטוחים ה
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 ההתקשרות היקף .2

, כמפורט במסמכי בתחנות תדלוק אוטומטיים תדלוקהתקני דלק באמצעות הספק יספק  2.1

למכרז. האוניברסיטה שומרת את זכותה  1השירותים שמופיע בנספח  מפרטהמכרז, ולפי 

להקטין או להגדיל את כמות רכבי האוניברסיטה אשר זכאים לשירותי אספקת דלק 

 במהלך תקופת ההסכם.

כמויות הבנזין והסולר שיירכשו למען הסר כל ספק, אין האוניברסיטה מתחייבת לגבי  2.2

 .במסגרת ההתקשרות

 תקופת ההתקשרות .3

_ עד ליום , מיום _______שנההתקשרות לפי הסכם זה הינה לתקופה של ה 3.1

  )להלן: "תקופת ההסכם"(.______

 הספק אינו רשאי לקצר את תקופת ההסכם. 3.2

יך את תקופת ההסכם להארה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמור לאוניברסיטה 3.3

מומשה זכות  זהים או מיטביים.( תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים 4) ארבעב

  ברירה יראו את התקופה הנוספת כאמור, כחלק מתקופת ההתקשרות הראשונית.

לא לספק,  האוניברסיטהעשה בהודעה מאת ית 3.3לפי סעיף הארכת תוקפו של ההסכם  3.4

 .ההסכםימים לפני תום תקופת  30 -יאוחר מ

ים המחויבים כתאריכים, בתקופה הנוספת הנ"ל יחולו כל יתר תנאי ההסכם, בשינוי 3.5

 והארכת תוקף ערבויות.

לא הודיעה האוניברסיטה על רצונה להאריך את תקופת ההסכם, יגיע ההסכם לקיצו  3.6

 בתום תקופת ההסכם.

 התחייבויות והצהרות הספק .4

הספק מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, כי הוא הבין אותם וכי הוא  4.1

בהתאם לכל  בתחנות תדלוק אוטומטיים תדלוקתקני הבאמצעות מתחייב לספק דלק 

התנאים והדרישות של המכרז, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון 

 האוניברסיטה.

הספק מצהיר כי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים  4.2

האמצעים, הידע הניסיון, פי מכרז זה, וכי יש בידיו את הכלים, -המבוקשים הנדרשים על

המומחיות, המיומנות המקצועית, הכישורים והמשאבים לרבות כוח אדם מתאים, 

 והמקצועית המאפשרים לו לספק את השירותים המבוקשים ברמה הגבוהה היעילה

 את לבצע מתחייב דין, והוא כל ולהוראות זה הסכם להוראות ביותר, בהתאם

 ביושר, בנאמנות, במקצועיות וביעילות.  זה בהסכם כמפורט התחייבויותיו
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 עם בקשר שביקש וההסברים הנתונים המסמכים, מלוא את מצהיר כי הוא קיבל הספק 4.3

 הנהלים, כל את ובחן בדק זה, הסכם פי על התחייבויותיו וביצוע ביצוע השירותים

ביצוע  על להשפיע העשוי אחר גורם כל וכן השירותים, ביצוע על החלים החוקים והתקנות

 ידי על ומסמכים נתונים אין בהעמדת כי זה. יודגש, הסכם פי על התחייבויותיו

 על מאחריותו הספק את לשחרר כדי או כלשהי אחריות עליה להטיל האוניברסיטה כדי

הנתונים  של ושלמותם נכונותם את לבדוק מתחייב הספק ממנה. או לגרוע ההסכם פי

 טעות כל לגבי אוניברסיטהה את וליידע זה, כםהס פי על לידיו יועברו אשר והמסמכים

  .בהם או חוסר

הספק מתחייב לשתף פעולה עם האוניברסיטה בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי  4.4

שוטפים,  ועדכון בקרה ישיבות נציג האוניברסיטה עם לקיים מתחייב הסכם זה. הספק

בישיבות אלה ישתתף מטעם בתדירות אחרת, על פי דרישת האוניברסיטה.  או חודש מידי

 ידי על תתבקש שנוכחותו הספק של גורם אחר מטעמו כל וכן הספק הספק נציג

 שוטף ודיווח תיעוד ימסור הספק לאוניברסיטה העדכון ישיבת האוניברסיטה. במסגרת

 תדרוש אותו אחר דיווח כל וכן השונים היבטיהם על השירותים ביצוע אודות

 האוניברסיטה.

למלא באופן מדוייק את הדרישות שבמכרז על כל נספחיו. הספק מתחייב הספק מתחייב  4.5

לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות 

 ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

 הזמנים בלוחות כי ידוע לו שעמידה לעיל, מצהיר הספק 4.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.6

 יסודיים תנאים ממנו הינם הנדרשים הדיווחים ולמתן ותיםהשיר לביצוע שנקבעו

 בהתאם לנדרש הדיווחים ממתן ו/או הזמנים מלוחות חריגה עמו, וכל בהתקשרות

 .זה הסכם פי על התחייבויותיו של יסודית הפרה בהסכם, תהווה

הספק מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות הנוספת והארכותיה, ככל שיהיו,  יהיו  4.7

שיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי יברשותו כל הר

 כל דין.

ההתקשרות הספק  תקופת כל , הספק מתחייב כי במהלך4.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.8

 1994-התחרות(, התשנ"ד הדלק )קידום משק בחוק כהגדרתה דלק כחברת יהיה רשום

הלאומיות,  במשרד התשתיות הדלק מנהל ידי על כך לשם המתנהל הדלק חברות במרשם

 יעדי להשגת חקיקה )תיקוני המדינה במשק ההסדרים לחוק 12סעיף  בהוראות כמפורט

 .2001-(, התשס"א2001הכספים  לשנת הכלכלית והמדיניות התקציב

הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, לרבות לנושא  4.9

פי -זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לעבודתו עללוחות 

 מכרז זה.
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הספק מצהיר כי בכל הקשור לאספקת השירותים המבוקשים, חלה על הספק בלבד  4.10

 האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת דינים.

 פיקוח .5

מטעמה לפקח על מתן השירותים, טיבם  הספק יאפשר לאוניברסיטה או מי שימונה 5.1

 ואיכותם, על מנת לבדוק ולפקח על אופן מילוי התחייבויותיו. 

 הספק  נציג 5.2

הידע, הכישורים,  בעל נציג מטעמו הספק ההתקשרות, יימנה תקופת כל במהלך א

לאוניברסיטה,  הספק בין בלעדי קשר איש ישמש והניסיון המקצועי, אשר היכולת

 החוזה, במלואן פי על הספק כל התחייבויות וביצוע יישום לצורך הדרוש ככל

 "(.הספק נציגובמועדן )להלן: "

 דוא"ל, יימסרו וכתובת טלפון מספרי הספק, לרבות נציג עם ההתקשרות פרטי ב

 החוזה. על במועד החתימה לאוניברסיטה

 לדרוש, וכן הספק נציג את לאשר שלא הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה ג

יום.  14של  מוקדמת בהודעה החלפתו את הבלעדי, שיקול דעתה לפי עת, בכל

 לגרוע מנת על הספק נציג בהחלפת לא יהיה בזאת, כי מובהר ספק הסר למען

 החוזה. פי על התחייבויות הספק ביצוע את ואופן צורה בשום לעכב או/ו

 אחריות .6

שא באחריות לכל נזק שייגרם לאוניברסיטה או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה יהספק י 6.1

או מחדל, שלו או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו, במסגרת פעולתם על 

 פי הסכם זה. 

הספק מתחייב לשפות את האוניברסיטה ו/או מי שפועל מטעמה בגין כל תשלום, לרבות  6.2

כל פיצוי ו/או כל הוצאה שנגרמו עקב תביעה שהוגשה נגד האוניברסיטה, עובדיה, שלוחיה 

 .6.1מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור בסעיף 

ה מותנית בכך  שהאוניברסיטה הודיעה לספק אודות חובת השיפוי המפורטת לעיל, תהי

להסכם ואפשרה  6.1קבלת כל דרישה ו/או תביעה בגין נזק לו אחראי הספק כאמור בסעיף 

 לספק להתגונן מפניה וכן שיתפה עימו פעולה בהתגוננות כאמור.
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 תשלום .7

 הסכם הוראותל בהתאם ובמועדן בשלמותן הספק התחייבויות ומילוי השירותים לביצוע בתמורה

 "(.התמורהלהלן )להלן " כמפורט ובתנאים המפורטת תמורה לספק האוניברסיטה תשלם, זה

חדשים,  סך, בשקלים לספק האוניברסיטה תשלם בנזיןמסוג דלק  אספקת שירותי בגין 7.1

מורשים של האוניברסיטה,  רכבים ידי על בפועל נצרכה אשר הבנזין למכפלת השווה

תוספת "שירות מלא"( המתפרסם על ידי משרד  כוללכולל מע"מ )עלות הבנזין הרשמי ב

במכרז ומהווה חלק  המוצעתהאנרגיה, המעודכן נכון ליום ביצוע התדלוק, בניכוי ההנחה 

 .בלתי נפרד מהסכם זה

חדשים,  סך, בשקלים לספק האוניברסיטה תשלם סולרמסוג דלק  אספקת שירותי בגין 7.2

מורשים של האוניברסיטה,  רכבים ידי על בפועל נצרכה אשרסולר ה למכפלת השווה

המרבי של הספק כולל מע"מ )כולל תוספת "שירות מלא"( המעודכן נכון במחיר הסולר 

  .ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה במכרזליום ביצוע התדלוק, בניכוי ההנחה המוצעת 

לתמורה זו, התמורה מהווה את מלוא התשלום לו זכאי הספק מהאוניברסיטה, ומעבר  7.3

לא תשולם לספק כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר עוד בזאת, כי יתר העלויות 

 הכרוכות במישרין ו/או בעקיפין בשירותי אספקת הדלק, יחולו על הספק וישולמו על ידו.

ימים מתום החודש בו סופקו הדלקים  30תשלום האוניברסיטה לספק יבוצע בתום  7.4

 רסיטה.באמצעות ההתקנים לאוניב

הספק יגיש לתשלום, בתחילת כל חודש, חשבונית מרכזת חודשית אשר מפרטת את מספר  7.5

פי מכרז -כלי הרכב, הכוללת את סוג הדלקים והשירותים הנלווים שסופקו כמתחייב על

 זה בחודש החולף, תוך פירוט הכמויות שסופקו. 

 ק )הוראת קבע(.תשלום התמורה שיגיע לספק יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנ 7.6

במידה והאוניברסיטה תאלץ, מכל סיבה שהיא, לתדלק את הרכבים שלא באמצעות  7.7

, על הספק יהיה להחזיר את הפרשי הסכומים בין מחיר התדלוק לבין תדלוקהתקני ה

מחירי המכרז וזאת כנגד הצגת חשבונית ובלבד שהתדלוק נעשה בתחנות התדלוק של 

 הספק. 

 רישיונות והיתרים .8

והיתר הדרושים לאספקת דלקים לרכבים ויפעל  ןיקבל ויחזיק בתוקף כל רישיוהספק  8.1

 הנ"ל בלבד ועפ"י הוראות כל דין. תעפ"י תנאי ההיתרים והרישיונו

או מי מעובדיו, /בכל מקרה שהאוניברסיטה תתבע לדין עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו 8.2

חייב לשפות ולפצות את , או איזה מתנאיו, יהיה הספק ןשיהא בבחינת הפרת הרישיו

האוניברסיטה בגין כל קנס שיוטל עליה  ו/או כל הוצאה, הפסד ונזק שייגרמו לה עקב 

תביעה כאמור. ובלבד שניתנה לספק הודעה על קבלת כל תביעה בכתב ומראש וניתנה 

 לספק האפשרות להתגונן בפני התביעה.
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 אבטחה וסודיות .9

ו להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או הספק מתחייב לשמור בסודיות ולא לפרסם ו/א 9.1

להביא לידיעת כל אדם כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע לידיו בקשר למתן השירות על פי 

הסכם זה ו/או בעקבותיו בין אם נתקבל לפני תחילת ההתקשרות, ובין אם נתקבל במהלך 

 ההתקשרות  או לאחר סיומה.

ה, לפי בקשת האוניברסיטה, כל פרט הספק מתחייב למסור למחלקת ביטחון באוניברסיט 9.2

לגבי כל עובד אשר מגיע לאוניברסיטה לשם אספקת הציוד המבוקש. בנוסף, הספק 

. האוניברסיטה רשאית למנוע ןמתחייב לקיים את כל ההוראות שיימסרו לו ע"י הביטחו

כניסתו של עובד לשטחיה מכל סיבה שהיא, מבלי שלספק תהיה כל תלונה בדבר, והספק 

 ו בעובד אחר.יחליפ

 יחסים בין הצדדים .10

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים וכל מי מטעמם כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים  10.1

יחס בין האוניברסיטה לספק המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירותים בלבד, 

 והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד.

 עובדי הספק:העדר קשר משפטי בין האוניברסיטה לבין  10.2

מותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות, כי כל אדם שיועסק ע"י הספק, ו/או בקשר עמו, 

ובכל נסיבות שהן, יהא עובד/נותן שירות של הספק בלבד, וכי בשום פנים ואופן לא ייחשב 

עובד ו/או מועסק כאמור כעובד של האוניברסיטה ו/או כמי שקשור עמה באיזו צורה 

 בכל ההתחייבויות הנובעות מקשרי ההעסקה שבינו ובין מועסקיו.   אשהיא והספק ייש

 קיזוז .11

האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לספק כל סכום אשר מגיע  11.1

 לה מהספק.

בטרם תעשה האוניברסיטה שימוש בזכותה לקיזוז לפי סעיף זה, תיתן האוניברסיטה  11.2

 ( בדבר כוונתה לערוך קיזוז. 15לספק הודעה בכתב, חמישה עשר יום מראש )

 ביטול ההסכם ופקיעתו .12

 : האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום במקרים הבאים

איזו  –שיקול דעתה המוחלט והבלעדי אם לא יקיים הספק, לדעת האוניברסיטה, לפי  12.1

פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באספקת הציוד -מההתחייבויות שעל

יום מיום  15והשירות המבוקש ובין אם טרם החל בכך, ולא יתקן את ההפרה בתוך 

 שהותרה על כך על ידי האוניברסיטה.

טה בעבר, ללא כל התראה אם הספק יחזור על הפרה לגביה הותרה על ידי האוניברסי 12.2

 נוספת. 
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ביטול ההסכם כאמור לא יגרע מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה  12.3

 ו/או על פי כל דין. 

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן  12.4

בין אם לאו, יודיע מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באספקת הציוד והשירות המבוקש ו

על כך מיד בעל פה ובכתב, לאוניברסיטה. הודיע הספק כאמור, רשאית האוניברסיטה לפי 

 שיקול דעתה להפסיק את ההתקשרות עם הספק או חלק ממנה לאלתר. 

כמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק ההתקשרות עם הספק עפ"י הסכם  12.5

יברסיטה, לפי שיקול דעתה, לא תהיה שבעת רצון זה לפני תום תקופת ההסכם, אם האונ

מהציוד והשירות המסופקים ע"י הספק או מטעם סביר אחר, ובלבד שניתנה לספק הודעה 

 יום מראש. 60של 

בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת הציוד והשירות  12.6

בויותיו עפ"י הזמנות המבוקש אשר הוזמן על ידי האוניברסיטה וזאת עד להשלמת התחיי

 קיימות. 

הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאית  12.7

האוניברסיטה להתקשר בהסכם למתן השירות עם כל גורם אחר, ולספק לא יהיו כל 

 טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.

רות אירוע אחד או מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם ק 12.8

 יותר מבין האירועים המפורטים להלן:

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע לספק ומינויו לא יבוטל  א

 יום. 30בתוך 

 אם יפורק הספק או יכנס להליכי פירוק או אם יפשוט רגל או ימונה נאמן לנכסיו. ב

 קלון.אם יורשע הספק או מי ממנהליו בעבירה שיש עמה  ג

 יום. 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  ד

אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ו/או העסיק קבלן משנה  ה

 בביצוע העבודה, בלי הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב. 

לעיל לא יהיו למקבלי  12.8מותנה ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיף  12.9

ים של הספק ו/או לכונס שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או למפרק של הספק הנכס

ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם, זכות כלשהי להמשך 

 ההסכם. 

עם ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מכל סיבה שהיא, לא יהיה הספק זכאי  12.10

 ו השקעות שהשקיע עד למועד הביטול.לכל פיצוי בגין מוניטין א

  



      

 אוניברסיטת בר אילן
  חד שלביפומבי  מכרז

אספקת דלק לרכבים באמצעות התקני  :3/19' מס
 תדלוק אוטומטיים

 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

   
 24עמוד  

  ערבות למילוי התחייבויות הספק .13

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק בהסכם זה, מוסר בזה הספק לאוניברסיטה,  13.1

א' הרצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי  2ערבות בנקאית אוטונומית לפי הנוסח בנספח 

ים הכללי לצרכן. הערבות תהיה ש"ח, צמודה למדד המחיר 30,000נפרד ממנו, על סך 

יום לאחר גמר תקופת ההסכם  ובמקרה של הארכת תקופת ההסכם, תוארך  60בתוקף עד 

 הערבות בהתאם.

מוסכם כי בגין הפרה יסודית של ההסכם או הפרה אחרת שלא תוקנה לאחר משלוח  13.2

ש"ח ללא  30,000התראה, ישלם הספק לאוניברסיטה פיצוי מוערך ומוסכם מראש, בסך 

הוכחת נזק,  בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים הכללי לצרכן מיום חתימת ההסכם 

ת של האוניברסיטה לתרופה כלשהיא לה ועד לפרעון בפועל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכו

תהא זכאית מכח הדין או מכח ההסכם. האוניברסיטה תהא רשאית לגבות את סכום 

הפיצוי המוסכם האמור לעיל מתוך הערבות, לפי שיקול דעתה. ובלבד שניתנה לספק 

 ההזדמנות לתקן את ההפרה.

ט לעיל, תהא בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות הזכות הניתנת לאוניברסיטה, כמפור 13.3

האוניברסיטה זכאית לממש הערבות כולה, או חלק ממנה, בכל מקרה שיגרמו לה לפי 

שיקול דעתה המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי מילוי של איזה 

מהתחייבויות הספק וכן בכל מקרה שיגיעו לה כספים ממנו על פי הוראות הסכם זה. 

 ת ההפרה.ובלבד שניתנה לספק הזדמנות לתקן א

מוסכם כי אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים, דמי הנזק, הפיצויים  13.4

המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהספק יהיה הספק חייב לשלם 

את הסכום החסר ולא יהא בהצגת הערבות לפרעון משום ויתור מצד האוניברסיטה על 

 חיית תשלומו.הסכום החסר או משום הסכמה לד

היה והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות, כולה או חלקה, מתחייב הספק להשלים  13.5

, מיד עם דרישה ראשונה, ערבות נוספת בגובה הסכום שמומש הולמסור לאוניברסיט

 ובאותו נוסח.

 ושיעבודואיסור העברת הסכם  .14

לא יהא רשאי להעביר את הספק לא יהא רשאי למשכן את זכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או לשעבדן, 

זכויותיו או חובותיו  על פי ההסכם ו/או מי מהן לאחר ו/או לאחרים, לא יהא רשאי לשתף אחר ו/או 

אחרים בזכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יהא רשאי להרשות לאחרים להשתמש בזכויותיו שעפ"י הסכם 

וף ו/או רשות אלו יהיו בתמורה זו, או כל חלק מהן, עימו יחד או בלעדיו, כל זאת בין שהעברה, שית

ובין ללא תמורה, בין שהיו בדרך כלל ובין שיהיו לתקופה מוגבלת, אלא אם כן, יקבל את הסכמת 

 האוניברסיטה לכך בכתב ומראש.
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 ניגוד עניינים איסור .15

 אם) שותפיו(, חברה הוא אם) בו מניות בעלי, הוא ידיעתו למיטב כי ומתחייב מצהיר הספק 15.1

 במישרין, אליו הקשור תאגיד או אדם כל או, בו משרה נושא, בו שליטה בעל (,שותפות הוא

, עסקי בקשר קשורים יהיו ולא אינם, אחות חברה, אם חברה, בת חברה לרבות, בעקיפין או

 עם בעקיפין או במישרין, אחר קשר בכל או משפחתי קשר, מועסק – מעסיק קשרי

 עניינים ניגוד משום בו יש אשר באופן, לאוניברסיטה שירותים שנותן מי עם או האוניברסיטה

 . דין פי על או החוזה פי על מהתחייבויותיו איזו לקיים לספק להפריע שעלול

. כאמור עניינים ניגוד של במצב אותו להעמיד העלול עניין כל על לאוניברסיטה יודיע ספקה 15.2

 האוניברסיטה של הביקורת ועדת להכרעת הנושא יובא מחלוקת או ספק של במקרה

 .  הספק את תחייב והחלטתה

 ביטוח .16

לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים,  מבלי 16.1

על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 

התביעה, גם למשך שבע שנים נוספות מסיומו, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים 

והמהווה חלק בלתי נפרד  ב'2כנספח ורף להסכם זה כמפורט באישור עריכת הביטוח המצ

 ביטוח חברת אצל(, העניין לפי", הביטוח עריכת" ו/או "אישור הספקממנו )להלן: "ביטוחי 

 ידי על הנערך ביטוח לכל קודמים יהיו הספק ביטוחי. מוניטין ובעלת בישראל כדין מורשית

 .המזמין

 לאישור 4האמור, מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך את הביטוח כאמור בסעיף  למרות

עריכת הביטוח )ביטוח הרכוש(, במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור 

 להלן כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 16.1בסעיף 

שור עריכת הביטוח כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באי מובהר 16.2

בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע  הינם

בכל הקשור לגבולות האחריות  הו/או מי מטעמ אוניברסיטהמלהעלות כל טענה כלפי ה

 כאמור.

 הביטוחים שאר את, ההסכם תקופת כל למשך, חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב כן 16.3

 מכלליות לגרוע ומבלי, לרבות השירותים מתן לשם הנדרשים/או ו הדרושים וההתחייבויות

 מתן לצורך המשמשים הרכב כלי לכל חובה וביטוח לאומי לביטוח תשלומים, האמור

 ביטוח לערוך הספק מתחייב כן. אוניברסיטהה לחצרי הספק ידי על המובאים/או ו השירותים

 של מסך יפחתו שלא אחריות בגבולות, כאמור רכב כלי לכל רכוש שלישי צד כלפי אחריות

 .למקרה ₪ 1,000,000
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ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה, לפני  16.4

תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על 

ם בידי מבטחיו. מיד בתום תקופת חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתו

הביטוח, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש 

תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. 

ת הביטוח לאישור עריכ 1מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 

)ביטוח אחריות מקצועית(, מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני 

האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות לפחות 

 ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.

דן ו/או נזק לרכוש המובא הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אוב 16.5

על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה 

לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק 

יות לכל כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מאחר

לאישור  4אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש כמפורט בסעיף 

עריכת הביטוח )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית(, ולא תהיה לו כל 

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק 

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא מאחריות פטור בדבר לעיל ורהאמ כאמור.

לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הספק המפורטים  אם 16.6

. כאמורבהסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים  אוניברסיטהה לביטוחי משלים/או ו נוסף רכוש ביטוח בכל

, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף הו/או מי מטעמ אוניברסיטהעל זכות התחלוף כלפי ה

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 השירותים בו ובמקרה, ההסכם הסבת לעניין זה הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי 16.7

 לדאוג הספק מתחייב, הספק מטעם משנה קבלן ידי על יינתנו מהם חלק/או ו זה הסכם נשוא

. זה הסכם פי על הנדרשים ולסכומים לתנאים בהתאם ביטוח פוליסות המשנה קבלן בידי כי

 ביחסאוניברסיטה ה כלפי באחריות הנושא הוא הספק כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 והוא משנה קבלן ידי על להינתן היו אמורים/או ו שניתנו שירותים לרבות במלואם לשירותים

בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין  אוניברסיטהה את לפצות/או ו לשפות אחראי יהיה

או בעקיפין, עקב שירותים אלה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי 

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.  

זה, לא תחול מקום בו מדובר באובדן ו/או נזק בר  מגבלת אחריות ככל שקיימת בהסכם כל 16.8

 על פי ביטוחי הספק. כיסוי

 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. 16.9
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 הודעות .17

כל הודעה, שיבקשו הצדדים למסור זה לזה  תימסר לידיהם או שתשלח בדואר רשום לכתובת 

 שעות מעת משלוחה. 72בתום  הרשומה במבוא להסכם ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה

 שיפוט סמכות .18

 במחוז המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעילתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות

 . תל אביב

 שינוי בהסכם .19

בלבד, ולא יהיה כל תוקף לכל  כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, ובכתב

 התחייבות שתעשה בעל פה. 

 

 :באו הצדדים על החתוםולראיה 

   

 הספק                          האוניברסיטה               
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 א'2נספח 

 נוסח ערבות ביצוע

בשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות ביצוע. רק המציע שיזכה במכרז יידרש למסור 
 ערבות בנקאית בנוסח נספח זה.

 : ____________תאריך    

 לכבוד

 אילן בר אוניברסיטת

 ________ מספר בנקאית ערבות: הנדון 

 בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הספק" :להלן____________________ ) בקשת פי על .1
לאספקת דלק לרכבים באמצעות לביטול בקשר להסכם  ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי

 כולל לסך עד, סכום כל לתשלום, 3/19, שנחתם בעקבות מכרז מספר התקני תדלוק אוטומטיים
 הצמדה הפרשי בתוספת"(, הקרן סכום: "להלן)ם אלף שקלים חדשים( )שלושי ש"ח 30,000של 

 הצמדה הפרשי בתוספת, הקרן סכום) שלהלן המפורט החישוב פי על(, להלן כהגדרתו) למדד
 . הספק מאת שתדרשו", הערבות סכום: "להלן יכונה(, להלן כהגדרתו) למדד

 :ההצמדה הפרשי חישוב אופן    .2

 . לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, לצרכן המחירים מדד -" המדד" .2.1 

 על בפועל התשלום לפני הידוע, דהיינו המדד האחרון שפורסם המדד -" החדש המדד" .2.2 
 . זה ערבות כתב פי

 העומד___,  שנת__,  חודש בגין__ בחודש__  ביום שפורסם המדד -" הבסיסי המדד" .2.3 
 . *______( בסיס) נקודות___  על

 מהמדד גבוה החדש המדד כי, יתברר זה ערבות כתב פי על כלשהו תשלום ביצוע במועד אם
 הבסיסי למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיו, הבסיסי
 תשלום ביצוע במועד אם. הבסיסי במדד ומחולק, זה ערבות כתב פי על לתשלום הנדרש בסכום
 את לכם נשלם אזי, הבסיסי מהמדד נמוך החדש המדד כי יתברר, זה ערבות כתב פי על כלשהו
 .הקרן סכום

( שבעה) 7 בתוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .3
 בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם מיום ימים

 דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג עליכם שיהיה
 מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו באופן להוכיחה או

 .הספק נגד משפטי בהליך לפתוח או, הספק

 סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .4
 יעלו לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות

 הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום על
 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי בתוקפה

 הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ליום   ___________ ועד עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5
   .ומבוטלת בטלה

             .שהיא צורה בכל להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות.          6

 ,רב בכבוד                                                                                

    ___________________ 

 [הערב הבנק וכתובת שם]                  
 
 
 
 

 * המדד הידוע במועד הודעת הזכייה לזוכה במכרז.
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 ב'2נספח 

 עריכת הביטוחאישור 

 ע"י חברת הביטוח של הזוכה בלבד ימסר

טוח החתום על ידי חברת הביטוח יצורף להסכם ההתקשרות עם הזוכה. יהב שוריא
מובהר כי יתכנו שינויים לא מהותיים בנספח אישור הביטוח  לפי דרישת יועץ הביטוח 

 של האוניברסיטה. 

 : ________________תאריך

 לכבוד
 אוניברסיטת בר אילן 

 , רמת גן 1רמת גן ' רח
 "(אוניברסיטהה: "להלן)
 

 א.ג.נ.,

 ("הספק"מבוטחנו: _____________________ )להלן:  הנדון:

 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________

בין האוניברסיטה לבין הספק, למתן שירותי __________________________ 
 ("השירותים"לאוניברסיטה )להלן: 

בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים הננו מאשרים 
 -להלן בגין פעילות הספק, לרבות בגין השירותים לאוניברסיטה:

 אובדן בגין דין פי על הספק של אחריותו לכיסוי המוצר וחבות מקצועית אחריות: משולב ביטוח .1
 ממעשה כתוצאה( א( )אוניברסיטהה במפורש לרבות) כלשהו גוף או/ו אדם לכל שייגרם נזק או/ו
 עם בקשר השמטה או/ו טעות לרבות מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו הספק של מקצועי מחדל או/ו

 או/ו סופקו או/ו תוקנו או/ו הורכבו או/ו הוכנו או/ו שיוצרו מוצרים עקב( ב, )השירותים מתן
 .מטעמו מי או/ו הספק ידי על אחרת דרך בכל טופלו או/ו הופצו או/ו נמכרו

 אובדן, ביטוח מקרה בעקבות עיכוב או/ו שימוש אובדן בדבר סייג כל כולל אינו הביטוח
 . עובדים של יושר ואי סודיות הפרת, מסמכים

 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  8,000,000אחריות:  גבולות

 (.השירותים מתן תחילת ממועד מאוחר שאינו: _____________ )רטרואקטיבי תאריך

 המכסה אחרת פוליסה הספק י"ע נרכשה ולא במידה שתחול, לפחות חודשים 12: גילוי תקופת
 . חבות אותה

הביטוח כאמור הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת לעניין אחריותה )א( למעשי 
אחריות צולבת.  ו/או מחדלי הספק, )ב( הנובעת מאחריות הספק עקב המוצרים, בכפוף לסעיף

 ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה של האוניברסיטה כלפי הספק.
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לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף )לרבות במפורש האוניברסיטה(, בגבולות אחריות בסך 

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות  4,000,000של 
י הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשיר

הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פרעות, שביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני 
 משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

מחדלי הביטוח מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת לעניין אחריותה למעשי ו/או 
 הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 רכוש האוניברסיטה, לצורך ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי.

לכיסוי חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק  ביטוח אחריות מעבידים .3
ן כלפי כל עובדיו המועסקים במתן השירותים, בגי 1980-האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

פגיעה גופנית ו/או מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 
 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.  20,000,000-ש"ח לתובע, ו 6,000,000

הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה, 
 ת הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיו. העסקת נוער וכן בדבר חבו

הביטוח מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת היה ותיחשב למעבידה של מי 
מעובדי הספק או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי 

 מעובדיו.

המכסה במלוא ערך כינון את כל הרכוש המובא על ידי הספק לחצרי  ביטוח "אש מורחב" .4
האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים. הביטוח כאמור כולל ויתור על זכות 
התחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  ליסותכללי לכל הפו

 "לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינו לרבות חברות בנות ו/או חברות  "האוניברסיטה
 שלובות ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם.

  כל הביטוחים כאמור כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה, ובלבד שהוויתור על זכות
 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הספק
 בלבד, ובשום מקרה לא על האוניברסיטה.

 .הפרת תנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על פי הפוליסות 

 כל ביטוח הנערך על ידי הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים ל
האוניברסיטה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף 

 ביטוחי האוניברסיטה.
  הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה

 אם לכתובת הרשומה לעיל.יום לאוניברסיטה, בכתב, בדואר רשום, בהת 60מראש של 
 

אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור 
 באישור זה.

    ___________ _________  ___________   
 )תפקיד החותם( )שם החותם(  )חתימת המבטח(         )חותמת המבטח(
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 למכרז 3נספח 

 חוברת ההצעה

 :ת ההצעההנחיות למילוי חובר

  כחלק מההצעה למכרז. הולהגיש החוברתיש למלא את 

  בלבד! ניתן לכתוב בגודל קטן. אין להקליד או להדפיס! נא להשתדל לכתוב באופן  בכתב ידיש למלא

 קריא.

  ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם  חוברתבבכל מקום

 בצירוף חותמת המציע. מציעה

 סעיפי חוברת ההצעה הינם:

  המציע. גוףם על הפרטיהלמלא את המציע נדרש  - פרטים על המציע (1

המציע נדרש למלא את טבלאות הצעות המחיר במלואן. הצעת מחיר חסרה  - הצעת המחיר (2

 עלולה להיפסל.

 פירוט המסמכים שעל המציע לכלול במעטפת ההצעה. - רשימת מסמכים (3

 המציע נדרש למלא ולחתום על כל הנספחים המצורפים לחוברת ההצעה. - ד'3-א'3נספחים  (4

 

 מציעהתחייבות ההצהרות ו

לאחר שקראנו את כל  .__________________ )שם המציע(המציע: בשם הריני מורשה חתימה 

על  , ולאחר שהבנו את ההוראות, התנאים והכללים שחלים על המכרז ואשר יחולומסמכי המכרז

ההתקשרות בין הזוכה לאוניברסיטה, ולאחר שקיבלנו את ההבהרות ואת ההסברים שביקשנו לקבל, 

מציעים בזאת לספק לאוניברסיטה את השירותים המתוארים במסמכי המכרז, על פי כל התנאים 

 והדרישות הכלולים במסמכים אלה ובמחיר המפורט בהצעתנו.

 ים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.אנו מצהירים כי אנו מקיימים את כל התנא

במפרט, במסמכי המכרז  המתוארים השירותים והעבודותבכפוף לזכייתו, המציע מתחייב לבצע את כל 

 וההסכם.
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  מציעהפרטים על  .1
 

 שם מלא של הגוף המציע, 

 כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

 

  חתימה וחותמת

 

 

   

 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   

   

 

 ודוא"ל פקסימיליה טלפון כתובת משרד )רשום(

 

 :שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות(

 מספר ת.ז. שם ושם משפחה

  

  

  

 

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

 תפקיד בתאגיד כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

    

    

    

 

 _________________________________________ שם המנהל הכללי
 

 )טלפון ודוא"ל( ופרטי ההתקשרות עמו  שם איש הקשר למכרז זה

______________________________________________________________________ 

 
 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים. 

 
   

 
 תאריך עו"ד/רו"חשם מלא של  חתימה וחותמת 
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 הצעת המחיר .2
 

 :במלואןעל המציע למלא את טבלאות הצעות המחיר  .2.1
 

 (:%85)משקל של  אוקטן 95הצעת מחיר עבור דלק מסוג בנזין  (1

מחיר לליטר  1.1.19החל מיום 
 בתחנת הדלק

תוספת עבור 
 שירות מלא

סה"כ מחיר 
 לליטר

הנחה מוצעת 
 )בש"ח(

סה"כ מחיר 
לאחר לליטר 
 הנחה 

 בכל הארץ 

 )כולל מע"מ(

 ₪הנחה של _____  ש"ח 6.04 ש"ח 0.21 ש"ח 5.83
 לסה"כ מחיר לליטר 

₪ ______ 

 

 :(%15לתחבורה )משקל של  הצעת מחיר עבור דלק מסוג סולר (2

סולר לליטר מחיר  אחוז הנחה מוצע לליטר סולר לתחבורהמחיר 
 לאחר הנחה 

)כולל מע"מ( של  מרבימחיר 
עבור המציע כולל תוספת 

שירות מלא, נכון ליום הגשת 
 ההצעה:

 לליטר______ ₪ 

הנחה של  %_____  
 מהמחיר המרבי 

₪ __________ 

 

לכל תקופת ההתקשרות וינוכה  קבועסכום ההנחה המוצע עבור דלק מסוג בנזין יהיה  .2.2

)כולל תוספת עבור שירות מלא(  המפורסם ע"י משרד האנרגיההבנזין הרשמי  מחירמ

 המעודכן נכון ליום ביצוע התדלוק. 

לכל תקופת ההתקשרות  קבועאחוז ההנחה המוצע עבור דלק מסוג סולר לתחבורה יהיה  .2.3

וינוכה מהמחיר המרבי של הסולר )כולל תוספת עבור שירות מלא( המעודכן נכון ליום ביצוע 

 התדלוק.

סכום בש"ח עבור בנזין ואחוז הנחה עבור סולר(, כל מובהר כי הואיל ונדרש להציע הנחה ) .2.4

מספר שירשם על ידי המציע יחשב כהנחה ולא תהיה כל משמעות לסימון פלוס )+( או מינוס 

 (  לצד המספר.–)

שתירכש בפועל על ידי האוניברסיטה, ללא  ההנחות המוצעות הן ללא תלות בכמות הדלקים .2.5

 קשר למחירי התחנה בה יבוצע התדלוק והן כוללות "שירות מלא".

לכל רכבי האוניברסיטה בכל תחנת תדלוק בבעלותו  נועל ידי המציע יינת ההנחות המוצעות .2.6

 ו/או בשליטתו ו/או בהחזקתו של המציע ו/או של מי מטעמו.

ודות המחושבות )מחיר לליטר לאחר הנחה( ההנחה אם תהיה טעות באחת או בשתי העמ .2.7

 המוצעת תהיה זו הקובעת ולפיה יחושב מחיר לליטר לאחר הנחה.
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ההצעה כוללת אספקה והתקנה של התקני תדלוק אוטומטיים כלליים )אוניברסליים(  .2.8

וכן כוללת את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג  ,ברכבי האוניברסיטה

וא, הכרוכות בביצוע השירות לרבות אחזקת התקני התדלוק, ואת כל ההיטלים שה

יובהר כי האוניברסיטה לא תשלם תוספות הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב. 

 כלשהן מעבר לרשום בהצעת המחיר.
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 ימת מסמכיםרש .3
 לכלול במעטפת ההצעה: פירוט המסמכים שעל המציע

 

 
 

 : לבה תשומת

 זהה בכל יהיה( וכו' מורשה עוסק' מסברה, ח' מס) המזהה המספר כי לוודא המציע על -

 אם. ב"וכיו המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות, מטעמו המוגשים המסמכים

 הרשויות מטעםלכך  הסבר או אישור לצרף המציע על, המזהה במספר התאמה אין

 .ו/או מטעם עו"ד או רו"ח של המציע המוסמכות

 המפורטים אלה על חלופיים או נוספים מסמכים המציעמ לדרוש רשאית המכרזים ועדת -

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל

 

 

אם  )סמן  המסמך מס"ד
 צורף(

1  
, כשהם {ונספחיוהסכם  - 2נספח   השירותים,מפרט  -1כולל נספח }מסמכי המכרז 

  .מלאים וחתומים כנדרש

2  
, (2ב')3(, 1)ב'3א', 3נספחים  –ונספחיו  3כנדרש )נספח  חוברת ההצעה מלאה וחתומה

  (.ד'3, ג'3

3  
 מורשה עוסק תעודת של או, בדבר הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת של צילומי העתק

  .המסים מרשות

4  
 אישור הספק ימציא, שיזכה ככל]העתק צילומי של אישור תקף על ניהול ספרים כדין. 

  .[התמורה תשלום לצורך מס ניכוי על

5  
אישור תקף ממשרד האנרגיה כי המציע הינו חברת דלק רשומה שתחום עיסוקה הוא 

  שיווק )לבד או בצירוף תחומים נוספים(.

  רשימה של תחנות הדלק שמפעיל המציע וכתובותיהן.  6

  במסגרת הליך הבהרות. מסמכי הבהרות )ככל שיפורסמו(  7

8  
-ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2במקרה של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 

  ב הנ"ל.2: אישור ותצהיר כנדרש בסעיף 1992

  .כל מסמך נוסף הנדרש לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  9
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 א' 3 נספח

 רשימת של תחנות הדלק

 

 אני הח"מ _____________ )ת.ז. _______________(, מצהיר בזאת כדלקמן:

 אני משמש בתפקיד ______________ בחברת _____________ )להלן: "המציע"(.

של אוניברסיטת בר  3/19אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם המציע לצורך הגשת הצעה במכרז מס' 

 אילן.

 100המציע מפעיל בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמו, לרבות זכיינים, לפחות הריני להצהיר כי 

 . ריסה ארצית בכל רחבי הארץתחנות דלק בפ

 מצ"ב רשימה של תחנות הדלק וכתובותיהן.* 

 

 

 חתימה: ________________
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 (1ב')3נספח 

 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף תצהיר בהתאם

 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /הוכי אהיה צפוי

 3/19הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו [במקרה של יחיד]

 )להלן: "המכרז"(. 

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה משמש/ת _______ ]למלא תפקיד[, המבקש להתקשר במכרז

 בשם הגוף.

ב לחוק 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -"הורשע" ו"עבירה", בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", 

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה 1976-סקאות גופים ציבוריים, התשל"וע

 אותם.

 . הגוף הינו "תושב ישראל"

באוקטובר  31ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום בפסק דין חלוט הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו 

חוק עובדים זרים )איסור  ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זים: אחד או יותר מהחוקים הבאלפי , 2002

 . 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 או

אחד או לפי  ,2002באוקטובר  31הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זיותר מהחוקים הבאים: 

האחרון להגשת  אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד - 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 .הצעות במכרז

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

________________ 

                               ]שם וחתימה[

 

 אישור

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
ת.ז. __________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

_____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 
 בפני.עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו והקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 

__                 ____________________________    __________________________________ 

 תאריך               ותמת ומספר רישיון עורך דין                     חחתימת עוה"ד                      
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  (2)'ב 3 נספח

 1976 - ו"התשל, ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב)2תצהיר לפי סעיף 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /הוכי אהיה צפוי

 3/19הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו [במקרה של יחיד]
 )להלן: "המכרז"(.  

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 
. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת מכרזלהגיש הצעה למשמש/ת _____________ ]למלא תפקיד[, המבקש 

 תצהיר זה בשם הגוף.

  –הנני מצהיר כי 

 חוק שוויון זכויות(  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  (1)
 אינן חלות עלי )במקרה של יחיד( / אינן חלות על הגוף )במקרה של תאגיד(;

 לחילופין

 לחוק שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים אותן; 9הוראות סעיף    )א( (2)

עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף: אני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( / בשם  100במקרה שמועסקים    ב()

הגוף )במקרה של תאגיד( על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

לשם  –צורך לחוק שוויון זכויות, ובמידת ה 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו 

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8בסעיף 

ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה )ב( לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב     )ג(

מי )במקרה של יחיד( /בשם הגוף )במקרה של תאגיד( כי אני מצהיר בש –כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק  9נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

 שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;

לפי פסקה זו למנהל  אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר   )ד(

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

________________ 

                               ]שם וחתימה[      

 אישור

 משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני בבזה מאשר/ת  עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
מר/גב' _____________ שזיהה/תה ,  בישוב _________    __________________________בכתובת 

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ווי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אמת וכי ת/יהיה צפ

 בפני.
                 ____________________          ________________                 ____________________________ 

 תאריך                                             ותמת                     ח                                                        עו"ד                    
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 ' ג3 נספח

הצהרה בדבר קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים 
 לאוניברסיטה

המציע, מצהיר כי המציע, בעלי מניות בו  , אשר חתימתי מחייבת את____________, מ.ז.________ אני,

או כל אדם או תאגיד הקשור  בעל שליטה בו, נושא משרה בו, )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(,

 למחוק נא) קשורים / אינם קשוריםאליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: 

כל ועדה חברי , כל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטהאו ב , משפחתי בקשר עסקי (המיותר את

 עלול  ליצור ה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה,, , לרבות חברי ועדת הקבע וועדת הביקורתמטעמה

 לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין.  בקשר ניגוד עניינים 

הנני מצהיר כי המציע יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. 

של האוניברסיטה  ועדת הביקורתבמידה וישנו ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, יוכרע הדבר על ידי 

 .הוהמציע יפעל בהתאם להחלטת

גם במהלך ההתקשרות ויב אותי בהליכי המכרז, וככל שאזכה בו, הצהרתי והתחייבותי זו תהיה תקפה ותחי

 החוזית.

 (:ןבקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנ ותהנמצא חברותהפירוט 

מקבל השירות  שם החברה ח.פ.
 באוניברסיטה

תיאור הפעילות 
 המבוצעת
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 'ד3נספח 

 (2016תשע"ו  25)תיקון מס'  1992-ו"התשנ חובת המכרזים, ג לחוק2 לסעיף תצהיר בהתאם

 עסק זעיר, קטן או בינוני

 

אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /האהיה צפוי

)להלן:  3/19הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך  [במקרה של יחיד]
  "המכרז"(.

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 
היר כי הנני מוסמך/ת לתת . אני מצלהגיש הצעה למכרז]למלא תפקיד[, המבקש  ______משמש/ת _______

 תצהיר זה בשם הגוף.

-ב"תשנ, המכרזים חובת חוקל"הגדרות"  1מס'  בסעיף כהגדרתם "בינוני או קטן, זעיר עסק"  המונחים משמעות זה בתצהירי
 .אותם ה/מבין אני וכי אלה מונחים של משמעותם לי הוסברה כי ת/מאשר אני .1992

 במקום המיועד( X)יש לסמן   –הנני מצהיר כי 

 ;חדשים שקלים מיליון 2 על עולה אינו ישל השנתי העסקאות שמחזור או עובדים חמישה עד מעסיק אני – "זעיר עסק"

 לחילופין

 שקלים מיליון 2 על עולה ישל השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 20-ל שישה בין מעסיק אני – "קטן עסק"
 ";זעיר עסק" שבהגדרה התנאים אחד לגבי מתקיים ולא, חדשים שקלים מיליון 20 על עולה אינו אך חדשים

 לחילופין

מיליון שקלים  20עולה על  ישלשמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין  אני – "עסק בינוני"
אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר"  ון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבימילי 100חדשים אך אינו עולה על 

 ;או "עסק קטן"

 לחילופין

 שקלים מיליון 100 על עולה ישל השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100מעל  מעסיק אני – "גדול עסק"
 ;שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני"אחד התנאים  ולא מתקיים לגבי, חדשים

  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

______________ 

       ]שם וחתימה[      

 

 אישור

__________ הופיע/ה בפני :כי ביוםבזה מאשר/ת עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
 משרדי ב

_____________ :מר/גב', _________:בישוב __________________________:בכתובת
_____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  שהזהרתיו/ה כי  :ת.זשזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

אישר את נכונות עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 
 בפני.עליה חתם/ה הצהרתו ו
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