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 מבוא  . א

 הזמנה להציע הצעות  .1

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

הצע להגיש  להלן  שיפורטו  הסעות    הבדרישות  שירותי  קמפוס ללמתן 

 כמפורט במכרז זה.  ,הפקולטה לרפואה לצפת

עיקר  .1.2 זאת,  עם  שיתבקש.  בארץ  אזור  בכל  השירות  לתת  יידרש  הספק 

יהיו מ או  הנסיעות  ליעדי הנסיעה  אליו  קמפוס האוניברסיטה בצפת  ובהתאם 

 .ת המחיר בחוברת ההצעהבטבלת הצעהמפורטים 

 :ןלכמוגדר לה סלים 2המכרז יכלול  .1.3

  .)"ספיישל"( שירותי הסעות באמצעות מוניות - 1סל  .1.3.1

באמצעות    -  2  סל .1.3.2 הסעות  זעיריםשירותי  )עד    ציבוריים  אוטובוסים 

)עד    10 מיקרובוסים  )עד    14מקומות(,  מיניבוסים    20נוסעים(, 

 נוסעים(.

ל .1.4 מחיר  הצעת  להגיש  המציע  לסל    1סל  באפשרות  ההצעות  2ו/או  בחינת   .

בנפרד. סל  לכל  ויתכן  מב  תתבצע  הסלים  לשני  אחד  זוכה  שיבחר  יתכן  כרז 

 שיבחרו שני זוכים, הכל לפי תוצאות בחינת ההצעות. 

היא .1.5 ההתקשרות  שנים   3  -ל  תקופת  הסכם   )שלוש(  חתימת  מיום 

 ההתקשרות.  

ההתקשרות  לאוניברסיטה שמורה הזכות, אך לא החובה, להאריך את תקופת .1.6

יטביים. סה"כ זהים או מ  םיכל אחת, בתנא  בשתי תקופות נוספות בנות שנה

 .  שנים 5עד תקופת ההסכם יכולה להיות לתקופה מצטברת של 

 

 לוח זמנים למכרז  .2

  להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

 תאריך  פעילות 

 29.11.2022 מועד פרסום המכרז 

 12:00בשעה  14.12.2022 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:00בשעה  28.12.2022 ת לתיבת המכרזיםמועד אחרון להגשת הצעו

 30.3.2023 תוקף ההצעה 
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 שינויים  .3

ל .3.1 עוד  המכל  חלף  רשאית א  האוניברסיטה  ההצעות,  להגשת  האחרון  ועד 

לערוך שינויים והתאמות בתנאי המכרז וכן במועדים השונים שנקבעו במכרז 

או על פיו, ובכלל זה, לשנות את המועד למתן הבהרות ו/או את מועד מפגש  

 ועד האחרון להגשת ההצעות.  דחות את המהמציעים וכן ל

והתאמ .3.2 שינויים  בדבר  באופן שפהודעה  תפורסם  כאמור  או  ות  המכרז,  ורסם 

באתר האינטרנט של האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה. על 

האוניברסיטה   של  האינטרנט  אתר  את  לעת  מעת  לבדוק  מציע  כל 

(www.biu.ac.ilולש "מכרזים"  לשונית  "רשימת מכרזים"  ונית משנה  (, תחת 

 ואיתור מספר המכרז.

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

 לעיל.   3.2כלשהי שפורסמה כאמור בסעיף 

יחתום   .3.4 המציע  המכרז.  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  תהוונה  אלה  הודעות 

להצעתו  באמצעות מורשי החתימה מטעמו על כל הודעה כאמור ויצרף אותה  

 ק ממסמכי המכרז. כחל

במ .3.5 ולזוכה  למציעים  "קורונה":  ככל אירועי  ותביעות  טענות  תהיינה  לא  כרז 

היה צורך לבטל או להשעות את המכרז או את ההתקשרות בעקבותיו, בכל שי

רגולטוריות הנחיות  מחמת  וזאת  שהוא,  הקורונה.   שלב  למשבר  בהקשר 

ובנ במכרז  אחרת  הוראה  כל  על  גוברת  זו  לרבהוראה  בחוזה  ספחיו,  ות 

 ההתקשרות. 

 נספחים .4

 :ם חלק בלתי נפרד ממנו, הםהנספחים למכרז זה, המהווי

 מפרט השירותים;  − 1נספח  4.1

 הסכם התקשרות;  −         2נספח  4.2

 חוברת ההצעה; − 3נספח  4.3

לסל   −      א' 3נספח  4.4 )רלוונטי  כספי  מחזור  על  רו"ח    2אישור 

 בלבד(; 

סעיף  תצ − (1)ב' 3נספח  4.5 לפי  גופים  2היר  עסקאות  לחוק  ב 

 ; 1976 -ציבוריים, תשל"ו

סעיף   − (       2')ב 3נספח  4.6 לפי  גופים    1ב2תצהיר  עסקאות  לחוק 

 ; 1976-ציבוריים, תשל"ו

 הצהרה על אי ניגוד עניינים במכרז ובהסכם; −  ' ג 3נספח  4.7

לסעיף   − '            ד 3נספח  4.8 בהתאם  ח2תצהיר  לחוק  ובת ג' 

התשנ"ו מס'    1992-המכרזים,    25)תיקון 

 (; 2016 -תשע"ו

 ; 1סל  -תצהיר המציע  − 'ה 3נספח  4.9

 . 2סל  -תצהיר המציע  −  ' ו 3נספח  4.10
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     תנאי הסף  .ב

 כללי .5

העונים   .5.1 מציעים  רק  להשתתף  רשאים  ההצעהבמכרז  הגשת   כלעל    במועד 

להלן.   זה  בפרק  המפורטים  ההתנאים  או  שאינםמציע  בכל    צעה  עומדים 

 . יפסלו –להלן   התנאים המפורטים

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

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

 כעמידה בתנאי הסף.

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.   .5.3

 )מוניות(  1למציעים המגישים הצעתם לסל יחס ם רק בהנדרשיתנאי סף  .6

מוקדם .6.1 ובו הש ל  כתנאי  בישראל  רשום  תאגיד  הינו  המציע  במכרז,  תתפות 

לפחות   ציבורית(  20חברים  )זכות  מונית  להפעלת  רישיון  יחיד    ,בעלי  או 

לפחות   כאמור,  20שמעסיק  רישיון  פועלים    בעלי  ואינם  מאוגדים  שאינם 

לה אחרת  התאגדות  מוניובמסגרת  משנת    ת.פעלת  היא  מהמוניות  אחת  כל 

  .שת הצעותהאחרון להג  נכון למועד ,מעלהו 2015

מוקדם .6.2 לפריט    כתנאי  בהתאם  עסק  רישיון  המציע  בידי  במכרז,  להשתתפות 

ולצו הפיקוח על    2013-התשע"ג  רישוי(עסקים טעוני  )בצו רישוי עסקים    א8.4

והשכ מיוחדת  הסעה  סיור,  )הסעת  ושירותים  המצרכים  רכב(,    -תשמ"ה  רת 

1985  . 

מוקדם .6.3 מ  כתנאי  המציע  במכרז,  בתעבורה להשתתפות  בטיחות  קצין    עסיק 

 בעל כתב הסמכה ומינוי מטעם משרד התחבורה.

אוטובוסים זעירים  )  2למציעים המגישים הצעתם לסל    הנדרשים רק ביחס  תנאי סף .7

 ( מיניבוסיםו , מיקרובוסיםציבוריים

יחיד או תאגיד הרשום על המציע ל להשתתפות במכרז,    כתנאי מוקדם .7.1 היות 

 בישראל  על פי דין. 

במכרז,    מוקדםכתנאי   .7.2 לפריט  להשתתפות  בהתאם  עסק  רישיון  המציע  בידי 

לצו הפיקוח על  ו  2013-התשע"ג  א בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(8.4

התשמ"ה   רכב(,  והשכרת  מיוחדת  הסעה  סיור,  )הסעת  ושירותים    -מצרכים 

1985  . 



 30/22מכרז מס':   

 סעות לקמפוס הפקולטה לרפואה בצפת לשירותי ה

 רפואה בצפת הפקולטה ל
 

 מת המציע חתי
 יד( חותמת התאגבצירוף ידי מורשי החתימה של המציע  )בתאגיד: על

 

 
 5עמוד 

בתעבורה  ל  מוקדםאי  כתנ .7.3 בטיחות  קצין  מעסיק  המציע  במכרז,  השתתפות 

 כתב הסמכה ומינוי מטעם משרד התחבורה. בעל

מוקדם .7.4 במכרז,    כתנאי  כספי  להשתתפות  מחזור  שירותי למציע  ממתן 

בכל אחת מהשנים  הסעות הסוגים,  מינימלי של   2021,  2020, מכל  בסכום 

 )שני מיליון( ₪ כולל מע"מ. 2,000,000

מוכתנא .7.5 ההצעה,  לה  קדםי  הגשת  במועד  המציע  בבעלות  במכרז,  שתתפות 

  14)  מיקרובוסים  7,  מקומות(  10)  ציבוריים  זעיריםאוטובוסים    10  לפחות

)  3  -ומקומות(,   מיוחדת מקומות(,    20מיניבוסים  להסעה  רישיון  בעלי  כולם 

 .ומעלה  2015ומשנת 

 :בשני הסלים תנאי סף הנדרשים ביחס לכל המציעים

 כדין על ניהול ספרים  1976-בורים תשל"ו  יק עסקאות גופים צי חום על פאישורי .8

מוקדם במכרז  כתנאי  ב  מציעהעל    ,להשתתפות  לפי  להחזיק  הנדרשים  האישורים  כל 

כשהם תקפים: )א( אישור תקף על ניהול  .  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

לסעיף   בהתאם  תצהירים  )ב(  כדין;  ולסעיף  2ספרים  עסק  1ב2ב  גופים  לחוק  אות 

 (. 2')ב3 -( ו1')ב3בנספחי , בנוסח תואם לנדרש 1976-ציבוריים, התשל"ו
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  הסף:בתנאי יצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו  מציעה

 ההוכחה  תיאור דרישה  סעיף 

 )מוניות( 1תנאי סף למציעים המגישים הצעתם לסל 

6.1 

תאגיד רשום בישראל ובו חברים  
עלי רישיון להפעלת ב  20לפחות  

ציבורית( )זכות  יחיד    מונית  או 
בעלי רישיון    20סיק לפחות  שמע

 כאמור

 '. ה 3נספח  - (1)סל  תצהיר המציע

 

 תקף לתחנת המוניות של המציע.העתק רישיון עסק  רישיון עסק.  6.2

 קצין בטיחות.  6.3

 ', ובנוסף  ה 3נספח  -( 1תצהיר המציע )סל 

ומי הסמכה  משרדכתב  מטעם  קצי  נוי  של  ן  התחבורה 
 הבטיחות.

 ( מיקרובוסים ומיניבוסים אוטובוסים זעירים ציבוריים,) 2תם לסל שים הצעים המגיתנאי סף למציע

 יחיד או תאגיד רשום בישראל. 7.1

תעודת   או  הרלוונטי,  ברשם  תאגיד  רישום  תעודת  העתק 
 וצילום תעודת זהות.  עוסק מורשה מרשות המיסים

שההבהרה:   להמציע  נדרש  רשום  תאגיד  העתק וא  מציא 
תעודת של  ה  הרישום  צילומי  די  ברשם  ולא  תאגידים, 

 . רשהבהמצאת תעודת עוסק מו

העתק  בנוסף  להעביר  יש  עמותה,  הינו  והמציע  במידה 
 אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.

 עסק תקף למשרד להסעות של המציע. העתק רישיון  . עסקרישיון  7.2

 קצין בטיחות.  7.3
הסמ  ובנוסף  ,'ו  3נספח    -  ( 2ל  )ס  המציע  תצהיר כה  כתב 

 . י מטעם משרד התחבורה של קצין הבטיחותומינו

 א'. 3ח בנוסח נספח אישור רו"  מחזור כספי.  7.4

 '. ו  3נספח  - (2)סל  המציע תצהיר מצבת כלי רכב. 7.5

 תנאי סף הנדרשים ביחס לכל המציעים: 

סקאות גופים  אישורים לפי חוק ע 8
 . 1976-יים תשל"וציבור

א  א. של  צילומי  תקףהעתק  ניהו  ישור  כדין.  על  ספרים  ל 
ק אישור על ניכוי מס לצורך תשלום ]ככל שיזכה, ימציא הספ

 התמורה[.

ציבוריים,   גופים  עסקאות  חוק  לפי  תצהירים  שני  ב. 
( למכרז זה, 2')ב3-( ו1')ב3, בנוסח נספחים  1976-התשל"ו

 ובחתימות מקור. 
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 ההכרעה במכרז   .ג

 ת למכרז בחינת ההצעו .9

 : לבים הבאיםעל פי הש כרז תתנהלבחינת ההצעות במ

 בתנאי הסףת עמידתם של המציעים  ניברסיטה א, תבחן האובשלב הראשון .9.1

במכרז.   בנפרד  כללהשתתפות  ייבחן  יעבור   סל  הסף,  בתנאי  שעמד  מציע 

  לשלב הבא. 

השני .9.2 הראשבשלב  בשלב  שעמדו  המציעים  ידורגו  פי  ,  על  של ון  פרמטרים 

מתוך    20)  איכות בטבלת  כמפו  (100נקודות  האירט  בסעיף  סעיפי    10כות 

 ים מתאימים.  למטה ויינתנו להם ציונ

השלישי .9.3 המציעים,  בשלב  פי    ידורגו  המחירעל  מתוך    80)  סעיפי  נקודות 

ה  כמפורט(  100 סעיפי  ציונים    ,11בסעיף    מחירבטבלת  להם  ויינתנו 

 מתאימים. 

עיפי  הנקודות שקיבלה ההצעה בסעל בסיס חיבור מס'    עות יחושבשקלול ההצ .9.4

)השלב  האיכ ההצעהות  שקיבלה  הנקודות  מס'  עם  המחיר    השני(,  בסעיפי 

  ההיבכל סל תבעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר    ההצעה)השלב השלישי(.  

 )בכפוף לאישור ועדת המכרזים של האוניברסיטה(. ההזוכ הההצע

התוצאה הראשונה זהה שהיא  יותר תוצאה משוקללת  קיבלו שתי הצעות או   .9.5

ק  ב לחו2בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף    יא של עסקאחת מהן הבדירוג ו

המכרזים, תשנ"ב הגשת ה1992-חובת  בעת  כך  על  והומצאו  אישור הצעה  , 

 ב הנ"ל, תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז.   2כנדרש בסעיף  ותצהיר

 רזבמכ  לצאת ו/או המכרז את לבטל כותזה את לעצמה שומרת האוניברסיטה .9.6

השירות אחר  לשיקול בהתאם הזוכה, עם הסכם על תוםחל לא ו/או  למתן 

ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבות. בנוסף, האוניברסיטה    אילוציהדעתה, ל

תהיה רשאית להחליט שלא לקבל הצעה כלשהי או שלא לקבל אף הצעה, או 

לשיקול עם מספר מציעים, והכל בהתאם    לקבל חלקים מהצעה, או להתקשר

ובכפוף להוראות בכפוף לה  ניברסיטה,דעתה המלא של האו וראות מכרז זה 

די למציכל  תהיה  לא  לעיל,  כאמור  לפעול  האוניברסיטה  החליטה  ו/או  ן.  עים 

למי מהם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי אדם 

הפועל בשמה אחר  גוף  המצי  ו/או  ולחילופין,  מטעמה,  מהם  ו/או  מי  ו/או  עים 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. צעה על כלבהגשת הה מוותרים
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 100נקודות מתוך  20 -דירוג ההצעות בשלב השני )איכות(  .10

ועדת המכרזים תמנה צוות מקצועי שיביא בפניה המלצות לדירוג ההצעות שעברו את 

 מפורט בטבלה שלהלן:השלב הראשון, לפי אמות מידה כ

 נקודות  תיאור  מס'

למציע אשר יציג מוסדות להם נתן במהלך    -  תמוסדו עם    ניסיון בעבודה  .1

ההצעות  36 להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  הסעות   החודשים  שירותי 

לסל  במכרז    1בכלי הרכב הנדרשים בסל   )למציעים המגישים הצעתם 

ו/או שירותי  1 )למציעים    2בכלי הרכב הנדרשים בסל    הסעות(  במכרז 

הצעהמגישי לסל  ם  השירות  2תם  ומשך  מ(,  פחת  ם  חודשי  12  -לא 

ה המוסדות  סוגי  מבין  וזאת  גבוהה, רצופים,  להשכלה  מוסדות  באים: 

קופות חולים(, תאגידים ממשלתיים, ממשל  ו  תאגידי בריאות )בתי חולים

לכל מוסד כאמור    1, יינתן ניקוד כדלהלן: נקודה  מקומי, משרדי ממשלה

 .נקודות לכל היותר 5 -ועד ל

5 

  מוסדות פרטי הלקוחות/  לפרט את    מציע נדרשה  -  חוות דעת מלקוחות  .2

 של איש קשר מטעמם. ת ואת פרטי ההתקשרותי הסעושירות נתןלהם 

לאוניברסיטה שיקול הדעת הבלעדי בקביעה האם ליצור קשר עם אחד  

על זכותה  מהלקוחות המפורטים בהצעה או יותר. האוניברסיטה שומרת  

 וחות שלא צוינו בהצעה.לפנות לאנשי קשר/ לק

צוע  יה, בבהביא בחשבון ניסיון קודם, אם היה כזה רשאית לאוניברסיטה

 עבודות דומות עבור האוניברסיטה.  

נציג   של  חוו"ד  לקבלת  תינתן  עדיפות  אחת,  חוו"ד  שתילקח  במקרה 

 אוניברסיטת בר אילן, אם הוא לקוח של המציע.

 ויים. יישארו חסות הדעת ת/ נותני חושמות הלקוחו

יילקחו   בו  הכ  2במקרה  האוניבחוו"ד  נציג  של  חוו"ד  רסיטה,  וללות 

בסיס  ישו על  הציון  ו    60%קלל  האוניברסיטה  נציג  מוסר  ל  40%לציון 

   חוו"ד הנוסף.

הבאים: הלקוח   למאפיינים  התייחסות  תוך  ציון  לתת  יתבקש    הממליץ 

זמנים,   בלוחות  עמידה  באיכות דת  העמזמינות,  מתאימים,  רכב  כלי 

הנדרשת הכשירות  וברמת  גבוהה  הכשירותתחזוקה  בתנאי  עמידה   , ,

רישוי, קיומן/ העדרן של   לרבות:  וכו',  צי הרכב, תקינות הרכבים  היקף 

מי  ת ו/או  המציע  כלפי  מטעמו  לונות  מקצועיות,  מהנהגים  העדר  אודות 

משמעו תקלה  או  תעבורה  עבירות  ביצוע  נעים,  בלתי  אחרתיחס   ,תית 

 ועוד. 

זה  . ציון  0-100ולם של   חוות הדעת יינתנו בס תנו ע"י מוסרהציונים שיינ

 המוגדר בסעיף זה.יוכפל בניקוד 

15 

 20 סה"כ 
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 100מתוך   נקודות 80 -( מחיר)ישי דירוג ההצעות בשלב השל .11

 הצעת המחיר תהיה בשקלים בלבד. .11.1

ייקח בחשבון את מלוא ההוצאות שיידרשו   .11.2 ממנו על מנת לספק בהצעת המחיר 

  יוד, מיסים וכל הוצאה אחרת, ות ביטוח, העסקת כוח אדם, צ ם, לרבשירותיהאת   

 שיתווסף לחשבונית בהתאם לשיעורו בדין.  למעט מע"מ

גבי כתבהצעת המחיר תו .11.3  נפרד אקסל  כקובץ  הכמויות המצורף למכרז    גש על 

מלאים בו  הסעיפים  כשכל  החתימה  מורשי  ידי  על  וייחתם  יודפס  כנדרש   אשר 

לבהאוניברסיטה  בשלמותם.   שלא  הצעות  רשאית  לפסול  ואף  שתוגשנה דוק 

 ו של הצעת המחיר. במתכונת השונה מזחלקיות ו/או 

 )"ספיישל"(  שירותי הסעות באמצעות מוניות - 1סל 

אחד  .11.4 לכל  מע"מ  ללא  בש"ח  בודדת  להסעה  מחיר  הצעת  יציע  המציע 
 . המכרז למסמכי בנפרד  ףהמצורמהמסלולים המצוינים בטבלת הצעת המחיר 

 : הבא באופן תתבצע המחיר  הצעות השוואת .11.5

 : הבאהפי הנוסחה  על מחיר ציון יחושב הצעה לכל           

 *  80 =  ציון מחיר 
 ביותר   מחיר ההצעה הנמוכה 

 
 מחיר ההצעה הנבחנת 

 

את   .11.6 ימלאו  סיכום   המחיריםהמציעים  על  תתבסס  וההשוואה  הכמויות  בכתב 

   יות במחירים(.סה"כ מחיר = סכום מכפלות הכמוהצעות המחיר )

יינת80תקבל את הציון    ההצעה הזולה ביותר .11.7 ולשאר ההצעות  ציונים באופן ,  נו 

 יחסי אליה.

באמצ  -  2סל   הסעות  ציבשירותי  זעירים  אוטובוסים  )עד  עות  מקומות(,   10וריים 

 נוסעים(  20נוסעים(, מיניבוסים )עד  14מיקרובוסים )עד 

יציע   .11.8 לכל סוג כלי רכב  לא מע"מ  הסעה בודדת בש"ח להצעת מחיר להמציע 
ים המצוינים בטבלת הצעת לכל אחד מהמסלולו  (מיקרובוס / מיניבוס)אז"צ /  

 המחיר בחוברת ההצעה.

 : הבא באופן תתבצע המחיר  עותצה  השוואת .11.9

 : הבאהעל פי הנוסחה  מחיר ציון יחושב הצעה לכל           

 *  80 =  ציון מחיר 
 ביותר ה הנמוכה  מחיר ההצע 

 
 חנת צעה הנב מחיר הה 

 

את   .11.10 ימלאו  ע  חיריםמההמציעים  תתבסס  וההשוואה  הכמויות  סיכום בכתב  ל 
   מחירים(.ממוצע הת בהצעות המחיר )סה"כ מחיר = סכום מכפלות הכמויו

הציון   .11.11 את  תקבל  ביותר  הזולה  ציונים  80ההצעה  יינתנו  ההצעות  ולשאר   ,
 באופן יחסי אליה. 
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 לות המכרזאופן התנה .ד

 מכי המכרז עיון ו/או רכישת מס .12

המציעים   .12.1 מס  להורידבאפשרות  מאת  המכרז  של  מכי  האינטרנט  אתר 

 למכרז.  המענהניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת האו

סמכי המכרז אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת בר אילן, רמת גן,  ינם במעיון ח

בין השעות  209, חדר  408בבניין   ה'  עד  א'  בימים  )בתאום    09:00-13:00, 

 (. 03-5318552: מראש בטלפון

   הבהרותההליך  .13

  .ירכז את הטיפול במכרז ע יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשרמציכל  .13.1

לי .13.2 ועד  פרסום המכרז  מיום  כסלו תשפ"ג(  14.12.2022ום  החל  בשעה    )כ' 

דואר    12:00 באמצעות  בכתב  לאוניברסיטה  לפנות  מציע  כל  רשאי 

גות ולהעלות כל בקשה להבהרה, הסתיי  michrazim.log@biu.ac.il :אלקטרוני

ב או  במכרז  הקשורה  שאלה  בעקבותיו.  התקשרותאו  תאריך    שתבוא  לאחר 

 גויות או שאלות נוספות. זה לא ניתן להעלות הסתיי

, את פרטי בכל פניה כאמור, על המציע לציין פרטיו, את שם ומספר המכרז .13.3

 הסעיף ומהות ההסתייגות.  

 :קובץ וורד בפורמט הבא בלבדשאלות המציע למכרז יוגשו ב .13.4

שם  מס"ד 

 מסמך 

 שאלה  סעיף עמוד

 "בסעיף רשום.... " 0.19 21 הסכם . 1

 דוגמא  הטבלה הינו ל הערה: מילוי                 

במסמכי  יובהר, שאין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות   .13.5

ת  רום לפסילשעלול לג  דברהמכרז ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה,  

 ההצעה.

 לא במתן התשובות. יה שיקול דעת מלאוניברסיטה יה .13.6

ירכז    -)מענה לשאלות הבהרה(    -  הבהרותמסמך   .13.7 את  מסמך מסכם, אשר 

והה  ואת תשובות האוניברסיטה סתייגויות  הפניות, השאלות   מטעם המציעים 

 .יםודגשים למציעוכן נושאים 

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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אלקטרוני .13.8 בדואר  ו/או  בפקס  יישלח  ההבהרות  את    מסמך  שרכש  מי  לכל 

וכן   המכרז  באתרמסמכי  האוניברסיטה    יפורסם  של  מבלי האינטרנט  וזאת 

ול דעת באשר לחשיפת תוכן לחשוף את זהות הפונה. לאוניברסיטה יהיה שיק

 הפניה.

 לוודא את קבלת מסמך ההבהרות. יםבאחריות המציע .13.9

מציע,    כל הבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל  ך המסמ .13.10

,  למסמכי המכרז  לצרפובהרות,  אשר לא לקח חלק בהליך ההבות מציע  לר

 . על ידי המציע לאות אישור קריאתו םכשהוא חתו

 חתם באמצעות אם במסמך ההבהרות, בין באמור בוימח המציע כי מובהר .13.11

 אם להצעתו, ובין  וצירפו כאמור מסמך ההבהרות על מטעמו מורשי החתימה

האוניברסיטה מהמציע רשאית תהיה לאו.    מסמך   על לחתום לדרוש 

 הצעות, ככל להגשת חרוןהא המועד לאחר ולצרפו  להצעתו, אף רותההבה

 .בהצעתו כן עשה שלא

 עהי הכנת ההצהוראות לגב .14

את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(,    כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"   .14.1

)נספח  חו ה 3ברת ההצעה  המחיר,  הצעת  לרבות  )נספח  (  סכם ההתקשרות 

השירותים,  (2 הנספחי1)נספח    מפרט  אל(,  לכל  והצרופות  ההבהרות ם  ה, 

ף שעל מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה, וכן כל מסמך נוסשנשלחות  

לאוניבר אלה  כל  לפי  ולמסור  להגיש  להמציא,  מסמך המציע  כל  וכן  סיטה 

או לשם ניקודו בשלבי בחינת    הוכחת עמידת המציע בתנאי הסףהנחוץ לשם  

 והציון.  ההצעה

 בלבד.  ההצעה תמולא בשפה העברית .14.2

ידי המציע,   .14.3 ועמוד  בכל ההצעה תחתם על  בחתימה מלאה או בראשי   עמוד 

על )ובתאגיד:  המציע    תיבות  של  החתימה  מורשי  חותמת    בצירוףידי 

 (. התאגיד

המיו .14.4 המקומות  כל  את  ימלא  תוךהמציע  המכרז,  במסמכי  למילוי  מתן    עדים 

הה חוברת  למילוי  מיוחד  )כנספח  דגש  למכרז  המצורפת  ו3צעה  זה  למילוי ( 

  הצעת המחיר, במלואן. 

שלבמקר המסמכ  ה  יפורשו  המכרז,  גוף  לבין  ההצעה  חוברת  בין  ים סתירה 

 באופן המקיים את מטרת המכרז.
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ה .14.5 במסמכי  כלשהו  לסעיף  התייחסות  העדר  או  נתון  ו/או העדר  הצעה, 

י ההצעה כפי שפורסמו  ת מנוסח מסמכהסתייגות, שינויים, תוספות ו/או חריגו

  .יברסיטההאונרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת עלולים  לג –

יחרו .14.6 יסתייג,  יוסיף,  המציע  אם  אף  מקום,  כאמור, מכל  ישנה  ו/או  ג 

על   לפסול את ההצעה   והאוניברסיטה תחליט  דעתה שלא  אזי    -פי שיקול 

בהצע התבקש  אשר  רק  הצדדים  את  תוספות, יחייב  מאותם  בהתעלם    ה 

 הסתייגויות, חריגות ושינויים.  

 הירים הנדרשים על פי המכרז. ציע יצרף להצעתו את כל האישורים והתצמה .14.7

 הגשת ההצעה  .15

גורה, ללא זיהוי חיצוני, למעט שם המכרז הגיש במעטפה סאת ההצעה יש ל .15.1

 ומספר המכרז. 

   המעטפה תכלול: .15.2

וחתומים   . א מלאים  מודפסים,  כשהם  להגיש  שיש  ההצעה  מסמכי  כל  את 

  (;במקור )כולל הצעת המחיר במקור

 ת אשר תכלול:בנוסף, יצרף המציע להצעתו מדיה ממוחשב .ב

 ת הצעת המחיר(; סריקה של כלל מסמכי ההצעה החתומים )לרבו (1

ידי   (2 על  ונחתם  הודפס  )אשר  הכמויות  כתב  קובץ האקסל המלא של 

 וצורף להצעה(; המציע, 

תוגש .15.3 יאוחר    המעטפה  ולא  ההבהרות  הליך  סיום     28.12.2022מיום  לאחר 

תשפ"ג) טבת  בבני  12:00בשעה    (ד'  המוצבת  המכרזים   ,רכשין  לתיבת 

  אוניברסיטת בר אילן פוס  מקב  209, חדר  408מס'    בניין  מכרזים והתקשרויות

 .  ברמת גן

 יש לציין את מספר המכרז ואת שמו. העל המעטפ .15.4

זים  ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציעים. ועדת המכר  שתהג .15.5

בת תמצא  לא  אשר  בהצעה  תדון  האחרון  לא  במועד  המכרזים  תיבת  וך 

גשת צעות. לא תותר הגשת הצעה במועד מאוחר למועד האחרון להלהגשת ה

 הצעות.  

לצורך   .15.6 רכב  באמצעות  האוניברסיטה  לשטח  מציעים  כניסת  לא תתאפשר 

 עה. הגשת ההצ

 להגיש הצעות בדואר אלקטרוני או בפקס. איןבשום מקרה  .15.7
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, שהמציע קרא את כלל מסמכי ה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכךהצע  הגשת .15.8

 ן את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.כרז, הביהמ

מידע יע  המצ .15.9 וכל  ההתקשרות  ותנאי  ההזמנה  תנאי  לבדיקת  אחראי  יהיה 

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

ור ומוותר על כל טענת בהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמהרלוונטיים, ו

 עות ו/או אי התאמה. או טאי ידיעה ו/

חו .15.10 בלתי  סופית,  הצעה שתוגש תהא  ניתן כל  ולא  לביטול,  ניתנת  ובלתי   זרת 

במסמ אחרת  נכתב  אם  אלא  לתקנה,  ו/או  לשנותה  אם  יהיה  ו/או  המכרז  כי 

סמכים, והיא תחייב את ת משמעותית במ האוניברסיטה אישרה כי נפלה טעו

 ה כמפורט בהצעה.המציע לתקופ

ו/או הצעות עם מציעים  חל איסור על המציעים   .15.11 ו/או מי מהם לתאם מחירים 

פואחרים   מציעים  או  מציע  עם  בהסדרים  לבוא  ו/או  מהם,  מי  טנציאלים  ו/או 

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

ל לאמור  ביןבניגוד  פלילית  עבירה  להוות  עלולה  בגדר    עיל  בהיותה  היתר 

סיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול  ניברהסדר כובל. האו

 ה בה קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. כל הצע

 סבירה מבחינת מחירה. האוניברסיטה רשאית לדחות הצעה שהיא בלתי  .15.12

ה  .15.13 אף  לקבל  שלא  להחליט  רשאית  חלקים האוניברסיטה  לקבל  או  צעה, 

לממ או  בשל מהצעה,  דעתה המשה  לשיקול  בהתאם  והכל  אילוציה בים,  לא, 

רז זה ובכפוף להוראות כל דין.  וצרכיה של האוניברסיטה, בכפוף להוראות מכ

 ו/או למי מהםעים  למצי תהיה  לפעול כאמור לעיל, לא האוניברסיטה  החליטה

 גוף  או/ו כלפי אדם או/ו סיטההאוניבר כלפי טענה או /ו דרישה או/ו תביעה כל

ולחילופין, המ או /ו בשמה הפועל אחר מוותרים  מטעמה,  מי מהם  ו/או  ציעים 

 או דרישה ו/או תביעה כאמור.בהגשת ההצעה על כל טענה ו/

א .15.14 ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  האוניברסיטה  הצעה אין  כל  ו 

ו/א ו/או לצמצם  והיא תהיה רשאית לבטל  את היקף המכרז    ו להרחיבשהיא, 

וכן תהיה רשאית   -ז דש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרו/או לפרסם מכרז ח

אחד   מזוכה  יותר  ולבחור  את המכרז  השירותים  לפצל  העבודות/מתן  לביצוע 

ה של האוניברסיטה,  י שיקול דעתה, אילוציה וצרכיוהכל לפ  –על פי מכרז זה  

להו דבכפוף  כל  להוראות  ובכפוף  זה  מכרז  האוניברסיטהראות   ין. החליטה 

דרישה  ו/או תביעה כל םלמציעים ו/או למי מה תהיה לאור לעיל,  לפעול כאמ
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 ו/או בשמה הפועל אחר גוף ו/או כלפי אדם אוו/ כלפי האוניברסיטה טענה ו/או

מ מהם  מי  ו/או  המציעים  ולחלופין  כל מטעמה,  על  ההצעה  בהגשת  וותרים 

 ישה ו/או תביעה כאמור.טענה ו/או דר

 

 תוקף ההצעה  .16

המכרזים בחרה  , גם אם ועדת  30.3.2023ליום  ד  ההצעה תעמוד בתוקפה ע .16.1

מציע שזכה במכרז יחזור בו   בהצעה אחרת כהצעה הזוכה, וזאת למקרה שבו

או    שההתקשרות החוזית איתו לא תכנס לתוקף מכל סיבה שהיאמהצעתו או  

 תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. 

רשאי .16.2 אלה  לבנסיבות  המכרזים  ועדת  ההצת  בעל  על  המיטבית  הכריז  עה 

במכהבאה   כזוכה  בתור  ממשיכים אחריה  ההכרזה  שבמועד  ובלבד  רז, 

ב הבא  במציע  להשתתפות  להתקיים  סף  תנאי  שהיוו  הכשירות  תנאי  תור 

לא עמד המציע בעל   נאי המכרז יחולו על בעל ההצעה הבאה.במכרז. כל ת 

או לא רצה להתקשר בהסכם על  אה בתנאים הנדרשים  ההצעה המיטבית הב

מכר לפפי  רשאית  המכרזים  ועדת  תהיה  זה,  וכן  נות  ז  אחריו  הבא  למציע 

 הלאה.  

 30-ה בתור בך המועד לבחירת ההצעה הבאועדת המכרזים רשאית להארי .16.3

 יום נוספים לפי שקול דעתה. 

 

 ההסכם חתימה על  .17

 למכרז  לחתום על ההסכם המצורף  או הזוכים  תזמין את הזוכהרסיטה  האוניב .17.1

ו תוך ה על כך, אדה(, מיום הודעת האוניברסיטימים )חמישה ימי עבו  5תוך  

 זמן אחר שייקבע על ידה. 

על   .17.2 ההסכם  לחתימת  יידרשכתנאי  האוניברסיטה,  להמציא   כל  ידי  זוכה 

א הדרישה,  בהודעת  שייקבע  המועד  בתוך  המסמכים, לאוניברסיטה,  כל  ת 

בהסכם,   המפורטים  והאישורים  ואישור  ההתחייבויות  ביצוע  ערבות  לרבות 

 קיום ביטוחים.  תקף על 

בתוך המועד שהוקצב לכך אי חתימה על החוזה    ו/אואי המצאת המסמכים   .17.3

הפרה  ו  מהווה  תהיה  כזה  במקרה  המכרז.  תנאי  רשאית  של  המכרזים  עדת 

וכן לחלט את הערבות שצורפה  להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכ רז, 

להצעה המציע  ידי  כזו(ל  ככ)  על  ערבות  מבלישנדרשה  זאת  כל  לגרוע   . 
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להיפרע    מזכותה האוניברסיטה  לה  של  שייגרם  נוסף  נזק  כל  בגין  מהמציע 

 כתוצאה מההפרה.

 נוסף  ירכש  .18

בכל מקרה בו מציע שזכה במכרז לא ישלים את הליך ההתקשרות בעקבות   .18.1

האונ תהיה  המשוקלל  המכרז,  בציון  שזכה  למציע  לפנות  רשאית  יברסיטה 

 .גתו, כדי שיחתום על הסכם ההתקשרותהבא בדר
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 כללי . ה

 דרישה למידע נוסף או הבהרות  .19

בהרות בכתב  ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז ה .19.1

ות או אישורים המתייחסים  או בעל פה להצעה, או השלמת מידע חסר, המלצ

ז, ל המציע בתנאי המכרפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו ש לדרישות המ

יהיה בכך  וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה ובלבד שלא   לבחינת ההצעה 

בלתי  כדי יתרון  לו  להעניק  או  הצעתו  את  לשנות  למציע  על    לאפשר  הוגן 

 ההצעה.מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מ

להורות ע .19.2 לועדת המכרזים רשאית  או  פגם שנפל בהצעה  תיקון  על  ל  הבליג 

מציעים או כי החלטה זו  אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין ה   הפגם, אם מצאה כי

 ו של מכרז זה.כליתמשרתת את ת 

 הצעה מסויגת או מותנית  .20

יסייג א לא  יתנהמציע  או  הצעתו  דרישות   ת  עם  אחד  בקנה  עולה  באופן שאינו  אותה 

רשאי תהיה  האוניברסיטה  להתעלם המכרז.  או  מותנית  או  מסויגת  הצעה  לפסול  ת 

 תנאי, מטעמים שיירשמו. מהסייג או מה

 נית הצעה תכסיס .21

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

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

 תבפסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכ  .22

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

כס שירותיהאוניברסיטה  או  ציוד  בסטנדרטיםפק  עמד  ולא  השירות   ם  או  הציוד  של 

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

למצי לפי שיתינתן  פה  או בעל  טיעון בכתב  זכות  לפני ע  דעתה של האוניברסיטה  קול 

בעניין. ההחלטת הסופית  ידה  על  הצעה  בהגשת  רואה  הסכמה  אוניברסיטה  המציע,  י 

 לתנאי זה. 

 יביטול ושינו .23

המכרז, כולו, או חלקו.   האוניברסיטה תהיה רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את

 ז. ד של אכיפה או פיצויים בשל ביטול המכרהמציעים מוותרים בזאת על סע

גשת ההצעות. הודעה על האוניברסיטה רשאית לשנות את תנאי המכרז עד למועד ה

   .3.2בסעיף סם בהתאם לקבוע השינוי תפור
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 וניברסיטה במסמכיםקניין הא  .24

ה ובכל  זה  במכרז  הקנייניות  ה הזכויות  זה,  למכרז  להסכם  המצורפים  של מסמכים  ן 

אלו אינו רשאי להשתמש במסמכים  לשום מטרה אחרת מלבד   האוניברסיטה. המציע 

 עריכת הצעה למכרז זה.

 כרז כי המבמסמ עיון  .25

ב הזוכה. ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים   יש לדין, בהתאם .25.1  מידהלכן, 

 יתאפשר לא כי מבקש הוא  אשר בהצעתו חסויים  חלקים  ישנם כי  סבור  ומציע

עליו לפרטם במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול   - בהם עיון כל

ציין במידה וי בחשבון כילהביא  על המציע ת בקשתו, ואינה חייבת לקבלה. א

יין בסעיפים  זכות העיון לעתו, יימנע ממנו, במסגרת  סעיפים חסויים בהצע

 המקבילים בהצעות המתחרות.

  חסוי. פרט בגדר אינה המחיר לעיל, הצעת 25.1עיף למרות האמור בס .25.2

 פרסום תוצאות המכרז  .26

מכרז, שם הזוכה וסכום הזכייה באתר זכות לפרסם תוצאות ההאוניברסיטה שומרת ה

  זה.כמה לפרסום המכרזים שלה. הגשת ההצעה מהווה הס

 סמכות שיפוט .27

לבתי נתונה  זה  במכרז  שעלתה  בתובענה  לדון  הבלעדית  השיפוט  המשפט   סמכות 

 המוסמכים במחוז תל אביב. 
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 למכרז   1נספח 

 השירותים  מפרט 

 מוניות:  ותשירותי הסעות באמצע - 1סל 

 הגדרות  .1

)רישיון    ת, והינו בעל רישיון להפעלת מוניםכלי רכב המשמש להסעות נוסעי  –  מונית .1.1

,  1961-"ספיישל"( על פי ההגדרות בתקנות התעבורה, התשכ"א  –לנסיעה מיוחדת  

המאפיינים  מק  4ובעל   כל  את  תואם  הרכב  כלי  הנהג(.  כולל  )לא  ישיבה  ומות 

 תקנים בו המערכות והציוד, המפורטים להלן.מוהנדרשים על פי מסמכי המכרז, ו

ת מוניות, על פי  גל/ מרצים באמצעוסטודנטים/ אנשי סל  רותי נסיעהשי  ן מת  –  הסעות .1.2

 דרישת האוניברסיטה. 

האוניברסיטה .1.3 ה האוניברס  י/עובד   –  נציג  אשר  נסיעות   ו/ךוסמיטה  להזמין  ידה  על 

בהתא הנסיעה,  במימון  האוניברסיטה  את  ולחייב  בם  במונית  הקבוע   מכרזלהסדר 

  ובכתב. רסיטה לספק הזוכה מראשידי האוניב נמסרו על הם/זה, ופרטי הזיהוי שלו

   סעותמתן שירותי ה .2

י הארץ, לפי הספק יבצע הסעות באמצעות מוניות עבור האוניברסיטה לכל יעד ברחב .2.1

 נציג האוניברסיטה. הזמנת 

ם הבאים: תאריך ביצוע  טיהזמנת המונית על ידי נציג האוניברסיטה תכלול את הפר .2.2

פייההסעה, מקום ההתייצבות, שעת הת יעד  פיזור משוערת,  זור, מס' יצבות, שעת 

 פרטי הנוסע מטעם האוניברסיטה. תחנות בדרך,

ההזמנה יות, בין אם  טה לבצע שירות מונשל נציג האוניברסיהזמנה  הספק יענה לכל   .2.3

  הינה באמצעות הטלפון ובין בכל דרך אחרת.

עד ובשעה ויבוצעו בדיוק במ  לפחות שעתיים לפני מועד הנסיעהמנות  וזהזמנות המ .2.4

 הן ללא איחור.שנקבעו ל

ולא   במועדהשלא הוזמנה לפחות שעתיים מראש תהיה ככל הניתן    להזמנההיענות   .2.5

  .לאחר מועד הנסיעה שנקבע קות ד 10 -יותר מאוחר מ

כי   .2.6 בזאת,  האיסוףמובהר  שעת  את  לשנות  רשאי  האוניברסיטה  שיקול ע  נציג  פי  ל 

ידי    ימסרושירות בשעות שהדעתו הבלעדי. במקרה כאמור, יספק הספק את   לו על 

ה מיד עם קבלת השינוי, וללא תמורה נוספת, ובלבד שהשינוי יימסר יג האוניברסיטנצ

 .לפחות יםשעתיבהתראה של 

 .למקום ההתייצבות כמפורט בהזמנה הספק ישלח מונית .2.7

    .ההתייצבותעד היציאה למקום  מולפני   דקות 5הנהג נדרש להגיע  .2.8

 ם להזמנה. הנדרש בהתאההתייצבות ונית במקום מהספק יוודא התייצבות ה .2.9

ישנם  .2.10 אם  לו,  השייכים  מזוודות  ו/או  מטען  ולפרוק  לטעון  לנוסע  יסייע  המונית  נהג 

 .ללא חיוב נוסף, הכאל

ות רבהספק יספק רכב במצב תקין, נקי, כשיר לנסיעה, בעל הרישיונות הנדרשים, ל .2.11

 . 1961-"אכרישיון הסעה לנסיעה מיוחדת לפי תקנות התעבורה התש
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, בהתאם בטוחהפדה על נסיעה סעה באופן בטוח, תוך הק הנהג יבצע את שירותי הה .2.12

 לתנאי הדרך, תוך ציות לכל חוקי התעבורה. 

ביותר .2.13 והקצרה  הנוחה  בדרך  ייסע  המבוקש  הנהג  לנסוע אם  .  ליעד  הנהג  יידרש 

  אאגרה אחר, אם ייסלל כזה, הנסיעה בכבישים אלו תהא לל  יש או בכב  6בכביש מס'  

האוניברסיטה לכך מראש אם כן ניתן אישור של  חיוב נוסף של האוניברסיטה, אלא  

 ובכתב.

יינתן שירות לשירותי ההסעה  מתן  במהלך   .2.14 נוסעים מטעם לא  אנשים אחרים מלבד 

 הנסיעות. לךהאוניברסיטה וכן לא יבוצעו שליחויות של חבילות וכיוצ"ב במה

הן:   .2.15 לאוניברסיטה  א'  7:00-23:00שעות הפעילות למתן שירות  ובמקרים  -בימים  ה' 

 .ובלילות י ו' עד לכניסת השבת ובמוצאי שבתיוחדים ביממ

מעל   .2.16 נסיעות  לבצע  מתחייב  ב  50הספק  רישוי  ק"מ  בקבוצת  רכב  כלי    4אמצעות 

 ומעלה.

של   .2.17 ל  תקלהבמקרה  הן  ההסעה,  לביצוע  המשמש  הרכב  הגעתו  פנבכלי  למקום  י 

הס  ההתייצבות יעמיד  הנסיעה,  במהלך  חלופוהן  רכב  כלי  הנוסע/ים  לרשות  פי  ק 

המכרז. זה  פן  באו תנאי  כל  פי  ועל  במועדם  ההסעה  שירותי  יסופקו  מקרה  שבכל 

 ר, הספק יעדכן את נציג האוניברסיטה באופן מיידי. במקרה של תקלה/ איחו

הגיעה המונית   לא  ל  20תוך  באם  ו/או  כאמור  א  דקות  חלופי  רכב  כלי  הציב הספק 

 ד הנדרש.בעלות הנסיעה ליע הספקברסיטה את י, תחייב האונזהבסעיף 

בסיום כל נסיעה, על  והעלאת נוסעים לכלי הרכב  לפני  הנהג יבצע בדיקה בכלי הרכב   .2.18

הנהג כב חפצים. היה ונשכח מטען באחת הנסיעות,  לוודא שלא נותרו בכלי הרמנת  

 תשעו 36לאוניברסיטה תוך את המטען  והספק ידאג להעביר ותיעבירו לתחנת המוני

 מזמן הימצאו. 

ע"י ה .2.19 נסיעה  יזכביטול  לא  ביטול אוניברסיטה  על  הודעה  ה את הספק בתשלום אם 

עד   האוניברסיטה  ידי  על  נמסרה  המועד  3הנסיעה  לפני  לביצוע    שעות  שנקבע 

  50%  -לא יותר מ ה תחויב האוניברסיט -אם ההודעה נמסרה עד שעה לפני  .הנסיעה

 מעלות הנסיעה. 

 מערכת ניהול היסעים  .3

לניהול , האוניברסיטה משתמשת במערכת  ניהול ותפעול של מערך ההיסעיםרך  ולצ .3.1

חברת     RYDE MOBILITYהיסעים   נציג  AXISשל  המערכת  באמצעות   .

 ומפקח על ביצוען בפועל. ניברסיטה מזמין את ההסעות האו

 שר את קבלתן במערכת. מערכת ויאהספק יקבל את ההזמנות באמצעות ה .3.2

 הזמנה. רסיטה ולנוסעים על קבלת הבהמערכת תעביר אישור לנציג האוני .3.3

במערכת .3.4 התומכת  ממוחשבת  היסעים  במערכת  להשתמש  מחויב   RYDEהספק 

MOBILITY  ת התממשקות למערכת זו.הקיימת באוניברסיטה והמאפשר 

כא היסעים  מערכת  של  ושוטפת  מלאה  להפעלה  מתחייב  תוך  הספק  חודש מור 

 מיום הודעת האוניברסיטה על זכייתו. דריקלנ
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 ת נהגי המוניו .4

 יעמדו בכל הדרישות הבאות:פק השירות מטעם הסהנהגים שיתנו את  .4.1

אחר   .4.1.1 התחבורה כל  ימלאו  משרד  ידי  על  המפורסמים  והתקנות  החוקים 

 חלים על נהגים להסעות נוסעים. ה

ה בתוקף,  היינו רישיון נהיגאת כל הרישיונות הנדרשים בכל נסיעה, ד  יישאו .4.1.2

יון נהיגה  לישי וכן רישוצד ש  רכושביטוח  רישיון רכב בתוקף, ביטוח חובה,  

 ית.ית המאפשר הסעת נוסעים במונונלמ

 קרוא וכתוב בשפה העברית. ידעו .4.1.3

 בעלי אזרחות ישראלית. יהיו .4.1.4

 על כללי התנהגות נאותה ואדיבה בכל זמן מתן השירות. ומריש .4.1.5

ים ויבצעו את השירות הנדרש באופן  ם, מנוסים ומקצועיהנהגים יהיו מיומני .4.1.6

 אוניברסיטה. ל, לשביעות רצון הימקצועי, מיטבי ויע

 בעלי חזות מסודרת והולמת. ויהיו בצורה הולמת  שולבית .4.1.7

 במהלך הנסיעות. ולא ישוחחו בטלפון הניידהנהגים לא יעשנו  .4.1.8

 ת המפורטות לעיל. הספק יהיה אחראי בלעדי כלפי האוניברסיטה למילוי כל הדרישו .4.2

ו אופן התנהלותו אינ  האוניברסיטה רשאית לדרוש מהספק להחליף את הנהג אשר .4.3

ניברסיטה. הספק מתחייב כי נהג לגביו נדרש כי לא אות בעיני נציג האוהולם ואינו נ

 .בעבור האוניברסיטה תר להסעותיספק שירות, לא ישובץ יו

 המוניות  .5

 להלן: המוניות יעמדו בכל התנאים המפורטים  .5.1

ייצור  .5.1.1 כל    –המוניות    מועד  הייצור של  על  מונית  מועד  עולה   ( חמש)  5אינו 

המ  שנים האחרמיום  להגועד  ההצעותון  תקופת ו,  שת  כל  במשך  עת  בכל 

 ההתקשרות. 

בעלות כל ההיתרים הנדרשים    הוי, ויהיויהמוניות יצוידו, ישאו סימני היכר וז .5.1.2

 אם לכל דרישות הרישוי.  על פי כל דין, ובהת

שורת פנימית או סלולארית לשם קיום קשר ישיר  נית תהיה רשת תק מו  בכל .5.1.3

 המוניות. תעם תחנ

עת שיהיה צורך בכך או    מהלך שירותי ההסעה בכליופעל במוניות  המזגן ב .5.1.4

 בהתאם לדרישת הנוסעים ברכב.

נקי .5.1.5 תהיינה  כהמוניות  ומבחוץ  מבפנים  של ות  וחיצוני  פנימי  ניקוי  ולל 

 החלונות.

בעלי רישיון להפעלת מונית )זכות  20חות תכלול לפהספק  עילפממצבת כלי הרכב ש .5.2

מוניות.    התאגדות אחרת להפעלת  פועלים במסגרת  נם מאוגדים ואינםיאציבורית( ש

, אלא  שירותלמען הסר ספק, אין הספק רשאי לעבוד עם קבלני משנה לצורך מתן ה

 . אם ניתן אישור האוניברסיטה מראש ובכתב

טלפון שלפחות אחד מהם נייח לצורך    מדו לפחות שני קווילרשות תחנת המוניות יע .5.3
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טלפוני משותף שמקשר בין כל ד  יות תנהל מוקכל תחנת מונ  יות.נוהזמנת שירותי המ

 המוניות המשויכות לתחנה.

יטה נתונה הזכות לדרוש החלפה יברסלאונבלי לגרוע מאחריותו המלאה של הספק,   .5.4

ו/או חוסר תקינותו   ועל הספק לבצע ו/או רמת הניקיון ששל כלי רכב בשל מצבו  לו 

 זאת. 

 בטיחות .6

התחבורה,  משרד ם מטע מינוי וכתב הסמכה כתב בעל תוח בטי קצין  יעסיק הספק .6.1

  3פרטיו האישיים של קצין הבטיחות יפורטו בנספח    .לאורך כל תקופת ההתקשרות

 , בצירוף תעודת ההסמכה שלו כקצין בטיחות. ה'

הנהג .6.1.1 של  הנהיגה  שרישיונות  ידייוודא  על  המועסקים  במתן    ים  הספק 

 . רכב בו הם נוהגיםה שירותי ההסעה הינם בתוקף ומתאימים לסוג

 למתן שירותי ההסעה הינם במצב תקין. רכב המשמשים יוודא שכלי ה .6.1.2

הביט .6.1.3 ופוליסות  הרכב  כלי  של  שהרישיונות  תקפים  יוודא  יהיו  שלהם  וח 

 שים להסעת נוסעים.ומתאימים לכלי הרכב המשמ

ידי קצב יאושרו עכל כלי הרכ .6.2 . הספק אחראי לכך שקצין  אחת לחודשין הבטיחות  ל 

ביצוע הבדיקה ועמידתם בה, וזה ימצא   כב באישור בדבריצייד את כלי הר   תוהבטיח

 שה.אצל הנהג בכל עת ויוצג בפני נציג האוניברסיטה על פי דרי

הבטיחות.   .6.3 קצין  של  החלפתו  בדבר  בכתב  האוניברסיטה  את  לידע  מתחייב  הספק 

פר את  תכלול  תעודת ההודעה  ובצירוף  החדש  הבטיחות  קצין  של  האישיים  טיו 

 יחות.מכה שלו כקצין בטסהה

 ו בכל דרישות הבטיחות על פי הנדרש בחוק. רכב יעמדכל כלי ה .6.4

למניעת הימצאות ובסיומה  ת נסיעה  על הנהג לבצע סריקה ביטחונית לפני כל תחיל .6.5

 חפץ חשוד. 

 איש קשר  .7

נצי למנות  מתחייב  אהספק  יהיה  אשר  מוסמך  האוניברסיטה.  ג  עם  מטעמו  קשר  יש 

שר יטפל ייבו את הספק. איש הקעניין ואלו, יחש הקשר בכל דבר ויאהאוניברסיטה תפנה ל 

כלפי האוניברסיטה. בבעיות ובמקרי חירום ויפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק  

להשיג את ראשי. ניתן יהיה  ה  שרכמו כן, ימונה איש קשר נוסף כגיבוי להעדרו של איש הק

 דה.ורך כל שעות העבואלאנשי הקשר באמצעות הטלפון הנייד ודוא"ל  

 במוניתיפי נסיעה מחירון תער  .8

הן   .8.1 במכרז  זה  בסל  הנדרשות  ביןעבור  ההסעות  מונה  עירוניות-נסיעות  לפי   ,שלא 

  . יר יהא בהתאם למחירון המוצע ע"י הספק הזוכהמחה

תהי .8.2 יעדים  שני  בין  לתעריפים  הנסיעה  בהתאם  המחיר  והמחיריםה  ללא    בהצעת 

הנסיעה בכיוון  לדוגתלות  נסיעה  אמ.  רמת  ,  לירושבין  תהגן  התעריף  לים  לפי  יה 

 ן ירושלים לרמת גן. הנקוב בי

בין .8.3 אינו-נסיעה  מוצאה  ו/או  שיעדה  ב   עירונית  המחמצוין  ו/או  ירהצעת  היעד  מחיר   ,

המוצא ו/או  היעד  כמחיר  יהיה  רשום  שאינו  גאוגר  המוצא  אליו  ואשר הקרוב  פית 
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ין הספק לבין ה של מחלוקת במקרב  .המוצע ע"י הזוכה מצוין בהצעת המחיר  מחירו

היעד  ה קביעת  לגבי  ע"י  אוניברסיטה  המחלוקת  תוכרע  הקרוב,  המוצא  ו/או 

 האוניברסיטה.

כ .8.4 בזאת  בצפתי  מובהר  אילן  בר  אוניברסיטת  כ"צפת"    קמפוס  קמפוס ויחשב 

המוצא בנסיעה והן אם   ם", הן אם הת גןרמחשב כ" י  ברמת גןאוניברסיטת בר אילן  

 .ההיעד בנסיע םה

 נים בקרה ואיסוף נתו .9

באמצעות תכנת ניהול   מלא אחר ההסעות המבוצעותוב  מעקב ממוחשהספק יבצע   .9.1

חברת    RYDE MOBILITY  היסעים הנתוAXISשל  שי.  ידי  נים  על  וידווחו  רשמו 

 הספק הם:

 .פירוט ההסעות שהוזמנו .9.1.1

 . דן שבוצעו בפועל ומוע ההסעותפירוט  .9.1.2

 . פירוט ההסעות שהוזמנו ולא בוצעו .9.1.3

יגילקבגמר כל חודש   .9.2 דו  ש הספקנדרי,  כולל את ה,  "ח הסעות מפורטלאוניברסיטה 

שעה, מוצא,  יעד,  נסיעה,  תאריך  הזמנה,  מס'  הנהג,  שם  הבאים:  נוסע   הנתונים 

הנסיעה שהוזמנו  .  ומחיר  הנסיעות  על  המידע  כל  את  יכלול  ידי  הדו"ח  על 

באותו לאוניברסיטה  החודש.    האוניברסיטה  יועבר  שנציג   .במיילהדו"ח   לאחר 

בצירוף חשבונית מעודכנת הספק דו"ח מתוקן    שר את הדו"ח, ישלחה יאאוניברסיטה

 לתשלום. 
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 : ומיניבוסים מיקרובוסים, זעירים ציבוריים )אז"צ( צעות אוטובוסיםשירותי הסעות באמ - 2סל 

 לילכ .1

הינו   .1.1 המבוקש  קמפוס   מתןהשירות  משטח  סטודנטים  עבור  הסעות  שירותי 

אילן  תטאוניברסי ושובבאזור הצפוןפאות  מרוהבצפת אל בתי החולים    בר  . , הלוך 

,  ת החולים פוריהיב,  : בית החולים לגליל המערבי נהריההם בין היתר יעדי הנסיעה  

בנצרת החולים  האיטלקי  -בתי  החולים  החול  ,בית  הסקוטיבית  החולים   ים  ובית 

מזרענצרת,  מגדלי  ,  יהצרפת הנפש  לבריאות  רמ,  מרכז  כבי" ם,  " בבי"ח  , רמלח 

מ בטבריה,  בעכו,  מרפאות  עליתרפאות  בנצרת  בעפולה,  מרפאות  בית מרפאות   ,

בבית הקהילה  מרפאות  בעפולה,  העמק  במגדל מרפאשאן,    החולים  הקהילה  ות 

 מרפאות הילדים בק"ש. העמק, 

את יעדי הנסיעה המצוינים בסעיף    לשנות  ה את הזכותשומרת לעצמ  האוניברסיטה .1.2

בחו  לעיל  1.1 נסיע  הוספת   לרבות,  ת ההצעהרבאו  לפי יעדי  הכל  דעתה   ה,  שיקול 

   .הבלעדי והמוחלט

יומיומית   .1.3 בכפוף לאילוצי חופשות,  '(,  ה  -)ימים א'תדירות הנסיעות המתוכננת הינה 

על על הזכות לקבוע את התדירות בפו  האוניברסיטה שומרת לעצמה את  .חגים וכד'

 פי צרכיה. 

סיור  כגון:   ,למטרות שונות  סעותרך הלצו  להלן,  ט, כמפוררכבים   יעמידבנוסף, הספק   .1.4

יתואמו מראש  טיול, או סדנאלימודי,   של   מראש   בהתראהעם הספק  . הסעות אלו 

 . מייםוי לפחות

 הגדרות  .2

ניברסיטה בצפת אל בתי סטודנטים משטח קמפוס האול מתן שירותי נסיעה - הסעות .2.1

,  שוניםרכב  כלי  בעות  צומב. הסעות אלו  , הלוך ושובבאזור הצפוןוהמרפאות    וליםהח

 .יטהי האוניברסבהתאם לצרכ

 .נוסעים 10עד כלי רכב המתאים להסעת  - אוטובוס זעיר ציבורי )אז"צ( .2.2

 נוסעים. 14עד כלי רכב המתאים להסעת  - מיקרובוס .2.3

 . נוסעים 20 עד סעתהל המתאים כלי רכב - מיניבוס .2.4

 וף ופיזור זמני איס .3

 , כמפורטים אחריםמיעד  ו/או  בצפת   הלרפואאיסוף הסטודנטים יתבצע מהפקולטה   .3.1

השעות    לעיל,   1.1בסעיף   במס'   בבוקר.   6:00-7:00בין  להתבצע  יכול  האיסוף 

 ול הנסיעה וללא תשלום נוסף בגין עצירה בהן. תחנות ללא סטייה ממסל

יתבצע .3.2 פיזור    ובמידת הצורךצ,  אחה"   15:00-16:00בין השעות    פיזור הסטודנטים 

השעות לרפוביהיה    טיםהסטודנור  זיפ .  21:00-22:00  בין  בצפתפקולטה  ו/או    אה 

)ב תחנות  הנסיעה  4-5מס'  בכיוון  מראש  תחנות(  לאישור שיקבעו  בכפוף   ,

 .וללא תשלום נוסף האוניברסיטה

 נהגי הרכבים .4

 עמדו בכל הדרישות הבאות:הנהגים שיתנו את השירות מטעם הספק י .4.1
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 ו מורשים להסיע נוסעים בסוג הרכב בו הם נוהגים. יהי .4.1.1

 .נוהגים הם בו הרכב בסוג בנהיגה לפחות שנתיים של סיוןינ בעלי יוהי .4.1.2

התחבור .4.1.3 משרד  ידי  על  המפורסמים  והתקנות  החוקים  כל  אחר  ה ימלאו 

 החלים על נהגים להסעות נוסעים. 

ב .4.1.4 הנדרשים  הרישיונות  כל  את  היישאו  רישיונות  דהיינו  נסיעה,  רכב  כל 

 ורישיונות הנהג. 

 .תידעו קרוא וכתוב בשפה העברי .4.1.5

 ישראלית. י אזרחותיהיו בעל .4.1.6

 על כללי התנהגות נאותה ואדיבה בכל זמן מתן השירות.רו ישמ .4.1.7

 סודרת והולמת.יתלבשו בצורה הולמת ויהיו בעלי חזות מ .4.1.8

 יעות.הנהגים לא יעשנו ולא ישוחחו בטלפון הנייד במהלך הנס .4.1.9

 ל. יע כלפי האוניברסיטה למילוי כל הדרישות המפורטות ל  הספק יהיה אחראי בלעדי .4.2

ן התנהלותו אינו  ספק להחליף את הנהג אשר אופה רשאית לדרוש מהברסיטהאוני .4.3

תחייב כי נהג לגביו נדרש כי לא הולם ואינו נאות בעיני נציג האוניברסיטה. הספק מ

 יספק שירות, לא ישובץ יותר להסעות.

 הרכבים  .5

 רש הספק להעמיד לטובת מתן שירותי ההסעות:סוגי הרכבים אותם נד .5.1

 דרות לעיל. כהגדרתו בסעיף הג -י ר וזעיר ציב סאוטובו .5.1.1

 כהגדרתו בסעיף הגדרות לעיל.  - מיקרובוס .5.1.2

 כהגדרתו בסעיף הגדרות לעיל. -מיניבוס  .5.1.3

האוניברסי  קרעי .5.2 זאת,  עם  יחד  לעיל.  האמורים  הרכב  בכלי  מבוצעות  טה ההסעות 

צרכיהתהיה רשאית להזמין מהספק   פי  מוגדרים    סוגי  על  נוספים שאינם  רכב  כלי 

 כרז זה. מב

בס"קלכ .5.3 המפורטים  הרכב  לשירותי  5.1  י  שישמשו  חלופיים,  רכב  כלי  זה,  ובכלל   ,

 להלן:  ותהמפורט הדרישותההסעות יעמדו בכל 

  במשך   בכל עת  שנים  5יעלה על  מועד היצור של הרכבים לא    -  גיל הרכבים .5.3.1

  .ת ההתקשרותתקופ

הרכב   .5.3.2 פיכלי  על  הנדרשים  והציוד  האביזרים  בכל  מצוידים  דין, כ  יהיו  ל 

, בין  כלי הרכב יהיו מצוידים.  1961  –תשכ"א  ת התעבורה, הבות בתקנולר

הבא:  היתר,   מיקרופון,  אמצעי    בציוד  מילוט,    תקין,מזגן  תקשורת,  ערכת 

פי כיבוי תקינים, אפוד  , מגבה, משולש אזהרה, מט חלופיערכת חילוץ, גלגל  

 ותרמיל עזרה ראשונה מצויד. והר ז

 טים.של הסטודנלצרכיהם   wifiאלחוטי באינטרנט  םכלי הרכב יהיו מרושתי .5.3.3

הספק בתוכנות ניווט וזיהוי מיקום מרושתות שיאפשרו כלי הרכב יצוידו ע"י   .5.3.4

 מין אודות מיקום כלי הרכב בזמן אמת.מידע ז
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בו משתמש טלפון נייד המתאימות למכשיר  בכל הרכבים יותקנו דיבוריות ל .5.3.5

 הנהג.

יה צורך בכך  כל עת שיהי ההסעה בתוהמזגן בכלי הרכב יופעל במהלך שיר .5.3.6

 .הנוסעים ברכבבהתאם לדרישת או 

 של החלונות.  כלי הרכב יהיו נקיים מבפנים ומבחוץ כולל ניקוי פנימי וחיצוני .5.3.7

הרכב   .5.3.8 כלי  ודלתות  בזמןיהיו  חלונות  ירעישו  לא  ויפתחו    תקינים,  נסיעה, 

 .כהלכהויסגרו 

בחתימת קצין    ,יטההאוניברס  גייעביר הספק אישור לנצ  חודשים  ( שלושה)   3  -אחת ל .5.4

 לגבי בטיחות ותקינות כלי הרכב של הספק.  ,הרכב

ש החלפה ונה הזכות לדרולאוניברסיטה נתבלי לגרוע מאחריותו המלאה של הספק,   .5.5

ו/א ו/או חוסר תקינותו  לבצע ו רמת הניקיון שלו ועל הספק  של כלי רכב בשל מצבו 

 זאת. 

 ים בתוקף:סמכים הבאעת את המ לככלי הרכב שיופעלו על ידי הספק יישאו ב .5.6

 . ון רכבשירי .5.6.1

 . חובה, מקיף וצד ג' ביטוח .5.6.2

 . רישיון משרד התחבורה לביצוע הסעות .5.6.3

הס .5.7 של  הרכב  כלי  על  מצבת  תעמוד  לפחות    20פק  )מתוכם  לפחות  רכב    10כלי 

 (. מיניבוסים 3 -ו מיקרובוסים 7, זעירים  אוטובוסים

  הזמנת הנסיעה  .6

לניהול   שתמשת במערכתיברסיטה מעים, האונסילצורך ניהול ותפעול של מערך הה .6.1

חברת     RYDE MOBILITYהיסעים נציג  AXISשל  המערכת  באמצעות   .

 ח על ביצוען בפועל. האוניברסיטה מזמין את ההסעות ומפק

 יאשר את קבלתן במערכת.  הספק יקבל את ההזמנות באמצעות המערכת ו .6.2

 ה. נמ ר אישור לנציג האוניברסיטה ולנוסעים על קבלת ההזהמערכת תעבי .6.3

הי .6.4 במערכת  להשתמש  מחויב  במערכתהספק  התומכת  ממוחשבת   RYDEסעים 

MOBILITY   .זו למערכת  התממשקות  והמאפשרת  באוניברסיטה  הספק    הקיימת 

מיום    חודש קלנדריך  הפעלה מלאה ושוטפת של מערכת היסעים כאמור תותחייב למ

 כייתו. הודעת האוניברסיטה על ז

שהוזמנו שעות האיסוף והפיזור    תאות  מובהר בזאת, כי האוניברסיטה רשאית לשנ .6.5

ה  לע יספק  כאמור,  במקרה  הבלעדי.  דעתה  שיקול  בשעות   ספקפי  השירות  את 

נוספת,  אוניברסיטה מיד עם קבלת השינוי, וללא תמורה  שתימסרנה לו על ידי נציג ה

 .תשעות לפחו 3השינוי יימסר בהתראה של ובלבד ש

מהסוג .6.6 פנוי  רכב  הספק  ברשות  אין  בהם  לביצורדהנ  במקרים  ההסעהש  פי    ע  על 

המת חלופיוכנןהמועד  רכב  לספק  באחריותו  ומתאים ,  הנסיעה,  לדרישות  העונה   , 

ה בהתאם לכלי הרכב לאותה נסיעה והחיוב יהי  לכמות הנוסעים המתוכננת  לפחות

 ל ידי האוניברסיטה.שהוזמן ע

הנסיעה .6.7 הזמנת  ביצוע  את בעת  שיבצע  הנהג  פרטי  את  למזמין  הספק  ימסור   ,
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 . ההסעה

   מהלך הנסיעה .7

במ .7.1 רכב  יספק  כשהספק  נקי,  תקין,  ידי  צב  על  נוסעים  להסעת  מורשה  לנסיעה,  יר 

 תעבורה של הספק.הן בטיחות רשות הרישוי, ולאחר שנבדק על ידי קצי

לרשו .7.2 להעמיד  מתחייב  בעלהספק  נהגים  האוניברסיטה  מת ת  מקצועי  ניסיון  אים,  י 

 פי הנוסעים.לכות מתודרכים במסלול הנסיעה והמתנהגים באדיב

לעמוד   .7.3 מתחייב  שנקבהספק  הזמנים  הנהגים  בלוחות  התייצבות  את  ולוודא  עו 

 הזמנה. בבנקודת האיסוף בזמן שהוגדר 

ית .7.4 את  הספק  שוטףדרך  בקשר  עימם  יעמוד  הנסיעה,  במסלול  הגעה   נהגיו  ויוודא 

לה/איחור, הספק יעדכן את איש הקשר מטעם ליעד במועד האמור. במקרה של תק 

 . ה באופן מיידי וידאג לרכב חלופיטיברסהאוני

הגעתו  .7.5 לפני  הן  ההסעה,  שירותי  לביצוע  המשמש  הרכב  בכלי  תקלה  של  במקרה 

 הנסיעה, יהיה על הספק להפעיל כלי רכב חלופי המתאים   לאוניברסיטה והן במהלך

כל מקרה יסופקו שירותי ההסעה ן שבלמתן שירותי ההסעה בהקדם האפשרי, באופ

 ת קבלני משנה. ל ידי הספק ולא באמצעוי המכרז עאנל תפי כעל במועדם ו

יהיה רשאי לבצע את שירותי  הספק  באישור מראש ובכתב מאת נציג האוניברסיטה,   .7.6

המפורטיההסע מאלה  שונים  רכב  בכלי  ובלבד ההסעהשירותי    במפרטלעיל  ם  ה   ,

ישמשו למתן שיר נוחותם שכלי הרכב אשר  יפחתו בטיבם,  ותי ההסעות בפועל לא 

מקרה לא תשולם לספק כל תוספת   מכלי הרכב המפורטים במפרט. בכל  םתיחוובט

 שלום בגין שינוי כלי הרכב כאמור.ת

   .לפני מועד היציאה דקות 10 תיצבוההתינדרש להגיע למקום  נהגה .7.7

תחנ .7.8 ותהינה  המסלול,במידה  במהלך  ה  נהגה  ות  זמן  בתחנות.  בכל יעצור  המתנה 

 דקות.  5תחנה יהיה 

ו/לצרכי הפסקה )עיתוי    תוצירבמהלך ההסעות, ע .7.9 קודות העצירה או שינוי נומיקום( 

 . ספקהייעשו באישור נציג האוניברסיטה ובתיאום עם 

ום  בסיו  לפני העלאת נוסעים לכלי הרכבבדיקה בכלי הרכב    נדרשים לבצעהנהגים   .7.10

הרכב נוסעים או חפצים. במקרה בו נותרו שלא נותרו בכלי לוודא  כל נסיעה, על מנת 

ישמרו אצל    ,בברכחפצים   ידווח מ  הנהגהם  ויועבר אליה יידית לאוניבאשר  רסיטה 

 בתיאום עם הספק. 

תוך    נהגה .7.11 בטוח,  באופן  ההסעה  שירותי  את  נסיעה  יבצע  על  , בטוחההקפדה 

 לכל חוקי התעבורה. בהתאם לתנאי הדרך, תוך ציות 

 ענסובמידה ויידרש הנהג ל  .ליעד המבוקש  קצרה ביותרייסע בדרך הנוחה וה  נהגה .7.12

לל כזה, הנסיעה בכבישים אלו תהא ללא אם ייסאחר,    או כביש אגרה  6בכביש מס'  

יטה לכך מראש  של האוניברסניתן אישור  כן  אלא אם  חיוב נוסף של האוניברסיטה,  

 ובכתב.

עים מטעם אנשים אחרים מלבד נוסל  יינתן שירותהסעה לא  שירותי ה  מתןבמהלך   .7.13

 האוניברסיטה.
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 בטיחות .8

התחבורה,  משרד מטעם  מינוי וכתב הסמכה כתב בעל ות יחטב יןקצ יעסיק הספק .8.1

 3פרטיו האישיים של קצין הבטיחות יפורטו בנספח    .לאורך כל תקופת ההתקשרות

 , בצירוף תעודת ההסמכה שלו כקצין בטיחות. 'ו

ידישרישיויוודא   .8.1.1 על  המועסקים  הנהגים  של  הנהיגה  במתן    נות  הספק 

 ג הרכב בו הם נוהגים. וסם לשירותי ההסעה הינם בתוקף ומתאימי

 שמשים למתן שירותי ההסעה הינם במצב תקין. י הרכב המיוודא שכל .8.1.2

ה .8.1.3 ופוליסות  הרכב  כלי  של  שהרישיונות  תקפים  יוודא  יהיו  שלהם  ביטוח 

 ים.להסעת נוסעב המשמשים ומתאימים לכלי הרכ

  . הספק אחראי לכך שקצין אחת לחודשין הבטיחות  כל כלי הרכב יאושרו על ידי קצ  .8.2

ביצוע הבדיקה ועמידתם בה, וזה ימצא   דברר בחות יצייד את כלי הרכב באישויטהב

 דרישה.אצל הנהג בכל עת ויוצג בפני נציג האוניברסיטה על פי 

בדבר   .8.3 בכתב  האוניברסיטה  את  לידע  מתחייב  הבטיחותהספק  קצין  של  .  החלפתו 

פר את  תכלול  תההודעה  ובצירוף  החדש  הבטיחות  קצין  של  האישיים   תעודטיו 

  ההסמכה שלו כקצין בטיחות.

 רכב יעמדו בכל דרישות הבטיחות על פי הנדרש בחוק. לי הכל כ .8.4

ובסיום נסיעה לפני כל תחילת נסיעה  ב  בכלי הרכעל הנהג לבצע סריקה ביטחונית   .8.5

 חפץ חשוד. למניעת הימצאות

 קשר שוטף  .9

כב, ר הלי  בזמן אמת אודות מיקום כ  שידווח מאויש וזמין    הספק יידרש להעמיד מוקד .9.1

 עות הפעילות.ל שבכ נהגיםצפי הגעה וקשר עם ה

ה  .9.2 כל  על  אחראי  לקבוע  מתחייב  ה  נהגיםהספק  בין  קשר  כאיש  ישמש  נהגים  אשר 

 .נהגיםבהתייצבותם ופעילותם של ה שיטפל וכסדרן

ם האוניברסיטה.  מוסמך אשר יהיה איש קשר מטעמו ע  למנות נציג  הספק מתחייב .9.3

הקשר לאיש  תפנה  הספ  לבכ  האוניברסיטה  את  יחייבו  ואלו,  ועניין  איש דבר  ק. 

בבעיות ובמקרי חירום ויפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק הקשר יטפל  

האוניב להעדרו שכלפי  כגיבוי  נוסף  קשר  איש  ימונה  כן,  כמו  איש הקשר רסיטה.  ל 

הקשר באמצעות הטלפון הנייד ודוא"ל לאורך כל יהיה להשיג את אנשי    הראשי. ניתן

 העבודה. תשעו

 בקרה ואיסוף נתונים  .10

באמצעות תכנת ניהול   מלא אחר ההסעות המבוצעותובצע מעקב ממוחשב  ק יהספ .10.1

חברת    RYDE MOBILITYסעים  יה ידי  AXISשל  על  וידווחו  שירשמו  הנתונים   .

 הספק הם:

 .פירוט ההסעות שהוזמנו .10.1.1

 . מועדן פירוט ההסעות שבוצעו בפועל ו .10.1.2

 . עופירוט ההסעות שהוזמנו ולא בוצ .10.1.3
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הסעות מפורט בגין החודש דו"ח  יטה  יגיש הספק לאוניברס  דריחודש קלנ  לבסוף כ .10.2

מק  .הקודם יציאה,  ושעת  מקום  הנסיעות,  מועדי  את  יכלול  הגעה הדו"ח  ושעת  ום 

הדו"ח יכלול את כל המידע   סיעה ונסיעה.עבור כל נ  ואת המחיר  ליעד, סוג כלי הרכב

האוניברסיטהעל   ידי  על  שהוזמנו  החוד  הנסיעות  יועבר   .שבאותו  הדו"ח 

יברסיטה יאשר את הדו"ח, ישלח הספק דו"ח . לאחר שנציג האונלאוניברסיטה במייל

 ום.מתוקן בצירוף חשבונית מעודכנת לתשל

 ביטול הזמנת נסיעה  .11

ל .11.1 רשאית  עד  האוניברסיטה  נסיעה  הזמנת  המתוכנן    12בטל  המועד  לפני  שעות 

 ועה ללא כל תשלום לספק.לביצ

לעיל, אך לפני    11.1בסעיף    תגיע לאחר הזמן כאמור  העסביטול הה  לההודעה עאם   .11.2

מהעלות   50%  -הזמנה, תחויב האוניברסיטה בבהמועד שנקבע לאיסוף כפי שצוין  

 תוכנן.ה לשלם במידה והנסיעה התקיימה כמתה היה עליאו

איסוף, האוניברסיטה תחויב  הודעת הביטול תגיע לאחר הגעת הרכב למקום האם   .11.3

 ן עבור אותה הנסיעה.נכתשלום המתוהמ 100% -ב
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 בע"ה 

 למכרז    2ח נספ

 קמפוס הפקולטה לרפואה בצפתללשירותי הסעות  הסכם

 

  גפ" ש________ בחודש ________ בשנת תגן,  ביום __–שנערך ונחתם ברמת 

 2023______ בחודש ________ בשנת ____  ביום 

 

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

 ( "האוניברסיטה"ר בשם ן לשם הקיצולה)שתיקרא ל

 52900רמת גן, מיקוד 

 ;מצד אחד

 ________________________ ל ב י ן:          

 ( "הספק"–)להלן 

          ________________________ 

 []כתובת

 מצד שני;

 

מכרז    והאוניברסיטה הואיל  הסעות  שירמתן  לפרסמה  בצלותי  לרפואה  הפקולטה   ת, פקמפוס 

 ;המכרז( – י נפרד מהסכם זה )להלןותיו, המהווים חלק בלתכרז וצרופמבכמפורט 

   בסל/ים _________והצעתו של הספק נבחרה כהצעה הזוכה  והואיל

  ;יישל"(שירותי הסעות באמצעות מוניות )"ספ - 1סל 

וסים )עד  במקומות(, מיקרו 10רים ציבוריים )עד  שירותי הסעות באמצעות אוטובוסים זעי  - 2סל 

 ; ים(נוסע 20נוסעים(, מיניבוסים )עד  14
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 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 כללי: .1

)לה  30/22מס'     מכרז 1.1 " על כל נספחיו  "(, מהווים חלק בלתי מסמכי המכרזלן: 

 מהסכם זה. נפרד

 .ההסכם יפורש באופן המקיים את דרישות המכרז 1.2

 :רד מההסכםפרשימת נספחים המהווים חלק בלתי נ 1.3

 . ונספחיוז כרהמ א

 .הופצו במהלך פרסום המכרזקונים ושינויים שמסמכי הבהרות, תי ב

 . א' להסכם( 2)נספח  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם ג

 .ב' להסכם( 2)נספח  עריכת הביטוחור איש ד

 להסכם(  ג' 2נספח ) בעת התקשרות עם ספק מידע אבטחת ה

 : התקשרות תקופת ה  .2

_  ____ , מיום ___שלוש( שנים)   3  לתקופה של  ההתקשרות לפי הסכם זה הינה 2.1

 להלן: "תקופת ההסכם"(.  ) _______ליום ___ עד 

 . ההתקשרותאי לקצר את תקופת ינו רשהספק א 2.2

הב 2.3 דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  להארילאוניברסיטה  את לעדי,  ך 

תקופותההתקשרות   בונוספ  בשתי  שנהנות  אחת  ת  או ,  כל  זהים  בתנאים 

    שנים. 5יכולה להיות לתקופה מצטברת של עד סה"כ תקופת ההסכם  מיטביים.

באמצעותתוקפ  כתרהא 2.4 תיעשה  ההסכם  של  מאת   ו  בכתב  הודעה  מתן 

. בתקופה ימים לפני תום תקופת ההסכם  60  -יברסיטה לספק, לא יאוחר מהאונ

כתאריכים,  הנ המחויבים  בשינויים  ההסכם,  תנאי  יתר  כל  יחולו  הנ"ל  וספת 

 . יםף ערבויות וביטוחוהארכת תוק

לקצר 2.5 האוניברסיטה  באפשרות  זאת,  הה  עם  משך  שיקול קשתאת  פי  על  רות 

 על כוונתה זו. ,מראשיום   60של   מתן הודעה לספקלאחר דעתה הבלעדי, 

 :התחייבויות והצהרות הספק .3

ל תנאי המכרז ודרישותיו, כי הוא הבין אותם, וכי  הוא קרא את כ  מצהיר כי  פקהס 3.1

, דרישות של המכרז, בדייקנות, ביעילותא אחר כל התנאים וההוא מתחייב למל
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רצון  וב  במומחיות לשביעות  על סיטההאוניברמיומנות,  ייקבעו  אשר  ובמועדים   ,

 , והכול בכפוף להוראות המכרז והסכם זה. ידה

מצ 3.2 ומתהספק  תקופת  חייבהיר  אורך  לכל  אם   כי  )וההארכות  ההתקשרות 

ע כל ההזמנות שיקבל נאים הנדרשים לביצוברשותו האמצעים והת  ו תהיינה(, יהי

 .הרז והסכם זוהכול על פי המכ

דריש 3.3 כל  כי  ומתחייב  מצהיר  ההספק  לכלי  לנהגים,  בנוגע  המכרז  רכב, ות 

או במשך כל תקופת כל דין ימוללכשירויות על פי כל דין ולקיום כל חובה על פי  

 מתן השירות על פי ההסכם. 

הנ 3.4 הרישיונות  להמציא  מתחייב  דין  הספק  כל  עפ"י  השירותים, דרשים  לביצוע 

 . 1961 -תאם לתקנות התעבורה תשכ"א בה פים להסעותלרבות רישיונות תק

בהצעתו, ובכללם פרטים על   לאוניברסיטההספק מצהיר כי כל הפרטים שמסר   3.5

 את השירות המבוקש, הינם מלאים ונכונים.   יכולתו לספקניסיונו ו

מתחייב   3.6 שהספק  את  לאוניברסיטה  ההסעלספק  במלואם, שידרש  ותירותי  ו 

והבהתאמה   האיסוף  בהתאם הזמנים    ותחוללו  פיזור לנקודות  ממנו  הנדרשים 

 . כרזוראות מסמכי ההסכם והמלה

יותיו  לוי התחייבובכל הקשור למי  האוניברסיטההספק מתחייב לשתף פעולה עם   3.7

  ת התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, על פי הסכם זה, לרבו

 רך בכך.  בדבר הצו האוניברסיטהך לקבלת הודעת שיפור והחלפה בסמו

 השירותים: ן תמ .4

שירותי הסעות לפי הזמנת האוניברסיטה מעת לעת טה  יספק לאוניברסי  ספקה 4.1

 .ולמסמכי המכרזלהסכם זה בהתאם 

ההסעות  רושי 4.2 הת  פי  על  בנספח  יינתן  השירותים   –למכרז    1מפורט   מפרט 

 . ובהתאם להצעת הספק

 ה: התמור  .5

לשירותי   5.1 כל  בתמורה  וקיום  לאוניברסיטה  שיספק  התחייבההסעות  תיו  יוויתר 

  –  3בנספח  ם למפורט  טה לספק תמורה בהתאשבהסכם זה, תשלם האוניברסי

 חוברת ההצעה )להלן "התמורה"(. 

יהא   5.2 לא  לתוספתהספק  הנ  זכאי  לסכומים  מעבר  בנספח  תשלום,    –  3קובים 

ו/או בגין הגדלת  חוברת ההצעה, בגין מספר נקודות איסו מספר המשתתפים ף 
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ה זכאי וע בכלליות האמור, הספק לא יהיפגלהיא. מבלי  בנסיעה או מכל סיבה ש

או כל אגרה אחרת, קנסות או    6י בגין הוצאות חנייה, אגרת כביש  לתוספת כלשה

כלשהןה הדבר   וצאות  הוסכם  כן,  אם  אלא  ההסעה.  שירותי  במתן  הקשורות 

תוך ציון מפורט ומפורש עה,  י מועד ההסמראש לפנשעות    24  ,מפורשות ובכתב

שר האוניברסיטה איוהכל בתנאי שנציגו המוסמך של    פהקהתוספת והישל סיבת  

 את התוספת מראש ובכתב.

 תשלום:  .6

יגיש הבתום כל חודש קלנדרי בתקופת ההסכם 6.1 ובו   ספק,  לאוניברסיטה חשבון 

ת, בציון מועדי הנסיעופירוט שירותי ההסעה שסופקו על ידו במהלך אותו החודש 

   .וכו'  יעדיהן, סוג כלי הרכב שבו בוצעו

האותשל 6.2 בתנאי  וניבם  יבוצע  לספק  +  רסיטה  קב  30שוטף  מתאריך  לת יום 

סוהחשבונית,   כי ההזמנה  נציג האוניברסיטה  לאישור   פקה לשביעותבכפוף 

 רצונו. 

ישולם  6.3 הספק,  ע"י  שהוגש  כפי  החשבון  את  האוניברסיטה  נציג  יאשר  לא  אם 

ערך יר ילא יאושחלוקת במועד הנ"ל וכל חלק מהחשבון שהחלק שאינו שנוי במ

 לגביו ברור בין הצדדים. 

ק רק חלק מהעבודה שהוזמנה, תשלם האוניברסיטה לספק רק אותו  הספ  ביצע 6.4

בוצע בפועל ובכפוף לאישור נציג האוניברסיטה אותו חלק ש  סכום המגיע לו עבור

 כאמור לעיל.

לשירותי   6.5 הצמדה  מוניתנאי  באמצעות  )סל  הסעות  המחירים   (:במכרז  1ות 

 לן:דו על פי הכללים המפורטים להיוצמ וכההצעה הזהכלולים ב

 המחירים יהיו קבועים במשך שנת ההתקשרות הראשונה וללא הצמדה.  א

 או /ו,  ההתקשרות  תקופת  במהלך  פקהס  ידי  על  תמבוקש  מחיר  עליית ב

  תוגש   אם  רק  רתאוש(,  תמומש  אם)  ההתקשרות  הארכת  תקופת  במהלך

  מחירי   עליות  לע  ההתחבור  משרד  של  אישור   בצירוף  האוניברסיטה  רלאישו

 .כהוכחה,  םוזיבאח במוניות הנסיעה

באמצעות   6.6 הסעות  לשירותי  הצמדה  מיקרובוסים תנאי  זעירים,  אוטובוסים 

  במכרז(: 2ל )ס יניבוסיםומ

 ן: המחירים הכלולים בהצעה הזוכה יוצמדו על פי הכללים המפורטים להל
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 . א הצמדהועים במשך שנת ההתקשרות הראשונה וללהיו קבהמחירים י א

ייבחן שיעור השינוי במדד  ת  חא ב ד הרלוונטי )כהגדרתו להלן(, ממועלשנה 

 ההצמדה האחרון )להלן: "מועד הבדיקה"(.

או פחות, לא    5%העלייה במדד הרלוונטי יהיה    יעורבדיקה שבמועד האם   ג

 ה.יהיה שינוי במחיר ולא תבוצע הצמד

, 5%  -למעלה משיעור העלייה במדד הרלוונטי יעלה ב  הבדיקהבמועד  אם   ד

 עליית המדד הרלוונטי.יעודכנו המחירים בהתאם לשיעור 

הבסיס:  כללי )מדד    –מחירי תשומה באוטובוסים  מדד  "המדד הרלוונטי" =   ה

ל  123.2 המרכזית  09/2022  -נכון  הלשכה  ידי  על  שמתפרסם  כפי   )

 . 100% –לסטטיסטיקה 

החהא ו על  תהיה  המדד  עדכון  לדרישת  והספקריות  במידה    רוש יד  ספק. 

במון  עדכ מהחודש  דד  העדכון  יתבצע  ידי  איחור,  על  העדכון  נדרש  בו 

 . לא תתבצע הצמדה רטרואקטיבית. ספקה
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 אחריות:  .7

ק שייגרם לאוניברסיטה או לצד שלישי כלשהו עקב ריות לכל נזהספק יישא באח 7.1

או   שלו  מחדל,  או  מעשל  מעשה  מטעמו,  ומי  מי  או  מועסקיו  שלוחיו,  בדיו, 

 .הם זפי הסכ במסגרת פעולתם על

כל תשלום,  יטה ו/או מי שפועל מטעמה בגין  הספק מתחייב לשפות את האוניברס 7.2

שה נגד האוניברסיטה,  תביעה שהוג  לרבות כל פיצוי ו/או כל הוצאה שנגרמו עקב 

חלה על הספק    לגביה ות  עובדיה, שלוחיה מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחרי

 . 17.על פי האמור בסעיף  

ינקוט, על ח 7.3 של כלי ים לנעילתם, שמירתם ואבטחתם  אמצעהכל  שבונו בהספק 

ו/או הרכוש  ו/או  שירותי   הרכב  אספקת  לצורך  הספק  את  ישמשו  אשר  הציוד 

בפני כל נזק, אובדן או גניבה. האוניברסיטה לא תישא   פי הסכם זה,ההסעה ל

ו/או לציוד   אובדןכל  באחריות כלשהי ל ו/או לרכוש  ו/או נזק שייגרמו לכלי הרכב 

 .רפק כאמוהס

 סקת כוח אדם: עה .8

כל  לצורך אספקת שירות 8.1 וקיום  יעסיק  י ההסעה  זה,  פי הסכם  על  התחייבויותיו 

 דים מתאימים ובמספר מספיק. אחריותו עובהספק על שמו, על חשבונו ועל 

מוכ  8.2 מקצועיים,  עובדים  להעסיק  מתחייב  מישריהספק  ובעלי  ום,  כל מנים 

ה האישורים,  ררישיונות  ההיתרים,  בהם גה  ינה  ישיונות )לרבות  לרכבים  תקפים 

מובהר בזאת, כי   פוליסות ביטוח וההדרכות הדרושים על פי כל דין.  ,(הם נוהגים

ה בעלות  יישא  ו/או  הספק  של הדרכה  השתלמויות  ו/או  העובדים  הכשרת 

הנחי העברת  על  אחראי  ויהיה  לעובדים והבטיחות  העובדים  הרלוונטיות  ת 

 ל דין. פי כ  על י שנדרשוהדרכתם בנושא בטיחות בעבודה כפ

מתחייב   8.3 ע הספק  הופעה  להקפיד  עובדיומסודרת  ל  אדיב   של  שירות  מתן  ועל 

 והולם לנוסעים. 

לצור 8.4 כי  סל  י  ך מתן שירותהספק מתחייב  לפי  עת   במכרז  2הסעות  יעסיק בכל 

בטי קצין  להוראות  כבעל    חותבמהלך תקופת ההתקשרות  תב הסמכה בהתאם 

   .רזכלמ 'ו 3 פחבנסהתקנות, אשר פרטיו יפורטו 

בטיחות   בקצין ,'ו 3בנספח חות שפרטיו צוינו  טיהבהספק מתחייב שהחלפת קצין  8.5

אוניברסיטה בכתב ומראש ספק יודיע לאחר תעשה בתיאום עם האוניברסיטה, וה



 30/22מכרז מס':   

 סעות לקמפוס הפקולטה לרפואה בצפת לשירותי ה

 רפואה בצפת הפקולטה ל
 

 מת המציע חתי
 יד( חותמת התאגבצירוף ידי מורשי החתימה של המציע  )בתאגיד: על

 

 
 35עמוד 

בציר החדש,  הבטיחות  קצין  של  האישיים  פרטיו  שלו   תעודתוף  את  ההסמכה 

 כקצין בטיחות. 

לעובדיו,   8.6 לשלם  מתחייב  חשבוהספק  סוציאליים שכר    נו,על  ותשלומים  עבודה 

את רק  לנכות משכרם  והסכם, מנהג או נוהג,    רים המגיעים להם לפי כל דין,אח

 תרים על פי דין. הניכויים המחויבים והמו

חי מדינת או אזרו/  הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים שאינם תושבים קבועים 8.7

 ישראל וכן לא להעסיק עובדים קטינים. 

האוניברסיטה 8.8 מתאים סבתהיה    אם  איננו  הספק  ידי  על  המועסק  שעובד  ורה 

ובכל הכללתפקידו,  הדעת,  את  מניחה  אינה  זה התנהגותו  דעתה    ל  שיקול  לפי 

מוחלט, תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מהספק שאותו עובד  לא הבלעדי וה

יברסיטה לאוניברסיטה, והספק מתחייב לציית להוראות האונהסעה    ותי ייתן שיר

יאוחבהקדם   תוך  ולא  מאשר  ידי   7ר  על  לכך  שנדרש  מהמועד  ימים  )שבעה( 

 האוניברסיטה.

 :פיקוח .9

ם בה ביחס לניהול ופיקוח האוניברסיטה וכללים הנוהגיהספק יהיה כפוף לתקנות  9.1

מ והיציאה  הכניסה  כללי  לרבות  הקמפוס  שטח  העל  הוראות אוניברן  סיטה, 

ם הפועלים בשטח רות אחרילגבי נותני שי  הבטיחות שלה וכללים אחרים כמקובל

פי  על  ו/או  פיהם  על  לנהוג  מתחייב  והוא  האוניברסיטה,  קביעת  לפי  הקמפוס 

האחראים מטעם האוניברסיטה על הטיפול   נתנו לו באופן ישיר על ידיהנחיות שי

 בנושאים אלו.

תהא   9.2 לבדזכאהאוניברסיטה  את ית  מטעמה  מי  ע"י  או  בעצמה  שוטף  באופן  וק 

ק את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, וכן לדרוש  ממלא הספמתן השרות ואם  אופן  

 .ולקבל מהספק כל מידע ו/או הסברים בקשר לבצוע השירות

י האוניברסיטה ו/או נציגיה במהלך מתן השירות ו/או  אי מתן הערות לספק על יד 9.3

כ תיחשב  לא  על  ויתלאחריו  למילוי  ור  כאישור  או  הספק,  התחייבויות 

 יו. התחייבויות

 : היתרים רישיונות ו .10

פי   10.1 והיתר תקף הדרושים למתן השירות על  רישיון תקף  ויחזיק כל  יקבל  הספק 

 עפ"י הוראות כל דין. הרישיונות וההיתרים הנ"ל והסכם זה ויפעל עפ"י תנאי  
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הספק ו/או מי דל של  מח  בכל מקרה שהאוניברסיטה תתבע לדין עקב מעשה ו/או 10.2

איו של אלו, ישפה איזה מתנן או היתר, או  מעובדיו, שיהא בבחינת הפרת רישיו 

הספק את האוניברסיטה בגין כל קנס שיוטל עליה  ו/או כל הוצאה ו/או כל הפסד 

מו/א עקב  לה  שייגרמו  נזק  כל  בתוך  ו  הספק,  של  כאמור  מחדל  או    7עשה 

 ה. סיטימים ממועד דרישת האוניבר )שבעה(

 טחה וסודיות: אב .11

להודיע ו/או למסור יר ו/או  פרסם ו/או להעבהספק מתחייב לשמור בסודיות ולא ל 11.1

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

ותיו בין אם נתקבל לפני תחילת ההתקשרות, ת על פי הסכם זה ו/או בעקבהשירו

 עתאבטחת מידע ב  נספח  חר סיומה.או לא  ות  ובין אם נתקבל במהלך ההתקשר

הנוס  ספק  עםהתקשרות   חלק   ' ג  2פח  נסבח  לפי  ומהווה  זה  להסכם  הרצ"ב 

 .בלתי נפרד ממנו

בקשת האוניברסיטה,   הספק מתחייב למסור למחלקת ביטחון באוניברסיטה, לפי 11.2

פרט   לקיים כל  בנוסף, הספק מתחייב  לאוניברסיטה.  מגיע  עובד אשר  כל  לגבי 

הה כל  הביאת  מחלקת  ע"י  לו  שיימסרו  האוניברסיטה. וראות  של   טחון 

ה שהיא, מבלי כל סיבה מוע כניסתו של עובד לשטחי שאית למנהאוניברסיטה ר

 חר.אשלספק תהיה כל תלונה בדבר, והספק יחליפו בעובד  

 יחסים בין הצדדים:  .12

צהר ומוסכם בזה בין הצדדים וכל מי מטעמם כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה מו 12.1

שליחס ללקו  ים  הזמנות  המבצע  שירותים  שלאו    חספק  שירותים   מוכר    וקונה 

 מעביד. ד והם אינם יוצרים יחסי עובבלבד, ו

 ספק: עובדי ההעדר קשר משפטי בין האוניברסיטה ל 12.2

אדם שיועסק ע"י הספק, ו/או בקשר ין הצדדים מפורשות, כי כל  במותנה ומוסכם  

ים ירות של הספק בלבד, וכי בשום פנעמו, ובכל נסיבות שהן, יהא עובד/נותן ש

עו ייחשב  לא  מועסק  ואופן  ו/או  כעבד  ו/אוכאמור  האוניברסיטה  של  י  כמ  ובד 

שרי  קר עמה באיזו צורה שהיא והספק יישא בכל ההתחייבויות הנובעות משקשו

 .   סקיוההעסקה שבינו ובין מוע

נה מעסיקה אם למרות האמור ייפסק על ידי כל גורם שיפוטי כי האוניברסיטה הי 12.3

הספק,   ממועסקי  מי  להשי של  מחויב  יהיה  לאוניברסיטה  הספק  מלוא ב  את 

ימים   10בשל קביעה שיפוטית זו בתוך  לשלם    דרשהסכומים שהאוניברסיטה תי
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המשפט שנגרמו לה   האוניברסיטה על כל הוצאות  ת, וכן לשפות אמיום דרישתה

את עצמו  על  יקח  הספק  אם  אלא  דין,  עורך  טרחת  שכר  ייצוג   לרבות 

 . האוניברסיטה

 קיזוז:  .13

רשאיתהא 13.1 תהיה  תשלו  וניברסיטה  מכל  המגיע  לקזז  סכום  ם  כל  לספק  ממנה 

 ספק.לה מה גיעאשר מ

זה 13.2 סעיף  לפי  לקיזוז  בזכותה  שימוש  האוניברסיטה  תעשה  תיתן   ,בטרם 

דעה בכתב, חמישה עשר יום מראש בדבר כוונתה לערוך האוניברסיטה לספק הו

 קיזוז.  

 פקיעתו: ביטול ההסכם ו .14

 : במקרים הבאיםא הסכם זה לכלל סיום האוניברסיטה רשאית להבי 

 –שיקול דעתה המוחלט והבלעדי    ה, לפי סיטקיים הספק, לדעת האוניבראם לא י 14.1

ז הסכם  שע"פ  מההתחייבויות  הת  ה איזו  אם  בין  שהיא,  סיבה  במתן  חיל  מכל 

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

 האוניברסיטה. מיום שהותרה על כך על ידי

הפר אם הספ 14.2 על  יחזור  לגביהק  ללאבעבאוניברסיטה  מה  אהתר  קיבל  ה  כל   ר, 

 התראה נוספת.  

ברסיטה רשאית להפסיק את יהפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהיה האונ 14.3

וזאת הה ההסכם  את  ולבטל  מראש  התראה  כל  ללא  לספק  בהודעה  תקשרות 

על פי כל י כאמור בהסכם זה או  מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצומבלי לגרוע  

 דין.  

קיימת אפשרותנוכח הס 14.4 כי  יו  כי  פק לדעת  כולן או לא  כל לעמוד בהתחייבויותיו 

בין אם סיבה שהיא,  לאו, המבוקש    במתן השירותהתחיל    מקצתן מכל  ובין אם 

כ הספק  הודיע  לאוניברסיטה.  ובכתב,  פה  בעל  מיד  כך  על  רשאית יודיע  אמור, 

שי לפי  ההאוניברסיטה  את  להפסיק  דעתה  הספקול  עם  חלק התקשרות  או   ק 

 ממנה לאלתר. 

תה 14.5 כן  הספק  האוניביה  כמו  עם  ההתקשרות  להפסיק  עת  בכל  רשאית  רסיטה 

ניברסיטה, לפי שיקול דעתה, י תום תקופת ההסכם, אם האונעפ"י הסכם זה לפ

קים ע"י הספק או מטעם סביר השירות המסופאו  /לא תהיה שבעת רצון מהציוד ו

 מראש. יום 60ודעה של ובלבד שניתנה לספק ה אחר,
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המבוקש   השירות  במתןהספק להמשיך  תחייב  ה מכל מקרה של ביטול הסכם זב 14.6

תיו עפ"י הזמנות וזאת עד להשלמת התחייבויו  העל ידי האוניברסיט  ןהוזמאשר  

 קיימות.  

מכל 14.7 מקצתה,  או  כולה  הספק,  עם  ההתקשרות  רשאית   הופסקה  שהיא,  סיבה 

לספק לא יהיו  ם אחר, וירות עם כל גורלהתקשר בהסכם למתן השהאוניברסיטה  

 ת ו/או דרישות בעניין. תביעו או/כל טענות ו

ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם   14.8 יפקע מאליו מיד עם קרות  זמותנה  אירוע ה 

 אחד או יותר מבין האירועים המפורטים להלן: 

וע לספק ומינויו לא  מני או קבוע או מפרק זמני או קבאם ימונה כונס נכסים ז א

 ום. י 30בוטל בתוך י

י ב להליכאם  יכנס  או  הספק  פפורק  אי  נאמן  ירוק  ימונה  או  רגל  יפשוט  אם  ו 

 לנכסיו.

 . נהליו בעבירה שיש עמה קלוןמ אם יורשע הספק או מי מ ג

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

משנה    אחר, ו/או העסיק קבלןהסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאם הספק   ה

  ובכתב.אש לי הסכמת האוניברסיטה מרעבודה, בבביצוע ה

בסעיף   14.9 המפורטים  במקרים  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  יהיו ילע   14.8מותנה  לא  ל 

ו/או לנאמן על נכסיו ו/או  למקבלי הנכסים ש ו/או לכונס שימונה לעסקיו  ל הספק 

ונכסיהם,   לנאמן שימונה לעסקיהםפק ו/או ליורשיו ו/או לכונס או  למפרק של הס

 המשך ההסכם.  כלשהי ל זכות

ביטול ה 14.10 או עהסכעם  יהיה ם  לא  סיבה שהיא,  כדין מכל  פקיעתו של ההסכם  ם 

 קעות שהשקיע עד למועד הביטול. פיצוי בגין מוניטין או הש להספק זכאי לכ
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   :פיצויים מוסכמים .15

התחי 15.1 את  הספק  מילא  ולא  הביצוע  למועדי  בקשר  והתאמת  יבויותיו,  האספקה 

לדרישותתכולת   שירוהמכרז,    האספקה  "אמנת  בסעיף  וכמפורט  ם פיצויית 

שתי ובלבד  מוסכם,  לפיצוי  האוניברסיטה  זכאית  להלן,  לספק נמוסכמים"  תן 

 בטרם תממש האוניברסיטה זכות זו. ימים 7התראה בכתב 

   SLA -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים 15.2

 ל של משאביו.אפשר ניהול נכון ויעינת השירות היא כלי בידי הספק המאמ א

דרת מדיניות וסדרי עדיפויות  , להגהסיטאוניברות היא כלי בידי המנת השירא ב

 .יום תנאי המכרז וההסכםקללאספקה, ולביצוע פיקוח על הספק 

השירות במ ג וברמות  השרות  איכות  בדרישות  יעמוד  לא  שהספק  קרה 

ב להלן  מוסכמהספק    ייגבוטבלה,  המוגדרות  כמופיע  פיצויים  וכמוסכם  מים 

 ן. בטבלה שלהלראש מ

ידי  מימוש ד על  מוסכמים  קיזוז    –יטה  וניברסהא  פיצויים  של  בדרך  ייעשה 

הנציג של   ואישור  בחתימה  א  מחשבונית  האוניברסיטה  מטעם  ו האחראי 

 בדרך של חילוט ערבות, או בכל דרך אחרת.

אמצעות )הסעות ב  במכרז  1סל  ת הנדרשים בלהלן פירוט מרכיבי איכות השרו 15.3

 (:מוניות

 גובה הפיצוי המוסכם  רש נד SLA ת כיב איכות השרו מר #

1 
ואם את שאינו תתון כב בשנר

 תנאי ההסכם. 

מועד הייצור של כל מונית 
( חמש) 5על עולה  אינו

עת במשך כל   בכל שנים
 תקופת ההתקשרות.

 ₪ על כל אירוע   150

2 
ש,  רכב שאינו מצויד כנדר
 כולל רישיונות נדרשים. 

הרכב כפי שנדרש ציוד 
 ת המכרז. במסגר

 ירוע על כל א ₪   150

3 
לא רש כי נד שיבוץ נהג לגביו

 ישובץ לשירותי המוניות. 

אי שיבוץ נהג לגביו נדרש 
בץ לשירותי וכי לא יש
 המוניות.

 על כל אירוע  ₪   150

4 
רכב שאינו ערוך לקליטת 

 נוסעים.

הספק יספק רכב במצב 
ן, נקי, כשיר לנסיעה,  תקי

 עת נוסעים. מורשה להס
 כל אירוע ₪ על   300

5 

שנמצאה   ונת לקוחתל
  /בותאדימוצדקת על חוסר 

מצד   יקוי במתן שירותל
 הנהג.

על הנהגים לשמור על כללי 
אותה ואדיבה  נהתנהגות 

 שירות.בכל זמן מתן ה
 ₪ על כל אירוע   300

דקות  10 -איחור של יותר מ 6
תייצבות ההבהגעה לנקודת 

שלא   להזמנהות היענ
פחות שעתיים הוזמנה ל

 

₪ על כל איחור של   150
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ת בנסיעה שלא הוזמנה לפחו
  שעתיים מראש.

הניתן  כל מראש תהיה כ
ולא יותר מאוחר   במועדה

דקות לאחר מועד   10 -מ
 . הנסיעה שנקבע

דקות בהגעה    10 -מיותר 
 .ההתייצבותלנקודת 

7 

איחור בהגעה לנקודת 
עה שהוזמנה  האיסוף בנסי

ועד  לפחות שעתיים לפני מ
 הנסיעה.

מוזמנות לפחות הזמנות ה
פני מועד הנסיעה שעתיים ל

עד ובשעה וק במובדייבוצעו 
 שנקבעו להן, ללא איחור.

₪ על כל איחור    150
ודת קבהגעה לנ

 .ההתייצבות

 

)הסעות באמצעות   במכרז  2סל  וט מרכיבי איכות השרות הנדרשים בלהלן פיר 15.4

 (: עירים, מיקרובוסים ומיניבוסיםאוטובוסים ז

 המוסכם הפיצוי  גובה נדרש  SLA מרכיב איכות השרות  #

1 
את תואם    ינורכב בשנתון שא

 תנאי ההסכם. 

מועד היצור  של הרכבים  
 בכל שנים 5על לא יעלה 

 עת במשך כל תקופת
 . ההתקשרות

 ₪ על כל אירוע.   150

2 
כנדרש מצויד  שאינו  , רכב 

 . כולל רישיונות נדרשים
ציוד הרכב כפי שנדרש 

 כרז. במסגרת המ
 וע. ₪ על כל איר  150

3 
לא   שהורכב  חלף תקין 

 במהלך הנסיעה. 
תקינים רכבים של הגעה 

 .לביצוע הנסיעות
 ₪ על כל אירוע.   030

4 

צאה  מתלונת לקוח שנ
  /מוצדקת על חוסר אדיבות

ליקוי במתן שירות מצד  
 הנהג.

על הנהגים לשמור על 
כללי התנהגות נאותה  

אדיבה בכל זמן מתן ו
 השירות.

 

 ₪ על כל אירוע   300

5 
לא נדרש כי  בוץ נהג לגביו  שי

 .ישובץ לשירותי ההסעות

נהג לגביו נדרש  שיבוץ אי
כי לא ישובץ לשירותי 

 ההסעות.

 

 ירוע. א₪ על כל   150

6 

קליטת רכב שאינו ערוך ל
 נוסעים.

הספק יספק רכב במצב 
תקין, נקי, כשיר לנסיעה,  

נוסעים   מורשה להסעת
על ידי רשות הרישוי,  

ן  אחר שנבדק על ידי קצי ול
רה של בטיחות בתעבו

 .פקהס

 

 ₪ על כל אירוע.   300
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7 

פיזור שלא בנקודה  סוף אואי
מאושרת על ידי  

 אוניברסיטה.ה

 

ור על פי  זאיסוף ופי
 ה.דרישת האוניברסיט

 ₪ על כל אירוע.   150

8 
  10עד  איחור בהתייצבות 

דקות משעת היציאה 
 מתחנת האיסוף.כננת המתו

דקות לפני    10התייצבות 
אה לתחנת  מועד היצי

 וף.האיס
 ₪ על כל אירוע.   150

9 
  10ל מעבות ייצאיחור בהת

דקות משעת היציאה 
 מתחנת האיסוף.המתוכננת 

לפני  דקות   10התייצבות 
תחנת מועד היציאה ל

 האיסוף.
 ₪ על כל אירוע.   300

 

 ערבות למילוי התחייבויות הספק:  .16

הספק  להבט 16.1 של  התחייבויותיו  מילוי  החת  בזה  מוסר  זה,  ספק בהסכם 

ערבותלאוניברסיט הנוס  ה,  לפי  אוטונומית  הרצ"ב   א'  2נספח  בח  בנקאית 

המחירים הכללי לצרכן.    דד להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, צמודה למ

עד  הער בתוקף  תהיה  של   60בות  ובמקרה  ההסכם  תקופת  גמר  לאחר  יום 

 תוארך הערבות בהתאם. –ההסכם הארכת תקופת 

 : הלןלנדרש בטבלה ל בה הערבות יהיה בהתאםגו 16.2

 סכום הערבות  סל מס'

 ח ש"  25,000 מוניות 1

2 
אוטובוסים זעירים,  

 מיקרובוסים ומיניבוסים 
 ח ש"  0,0004

רף להצעתו ערבות אחת או יותר, בגובה התואם את , יצבשני הסלים  ספק הזוכה 16.3

 הסלים.   לשני סך גובה הערבויות הנדרשות

הפ 16.4 בגין  כי  אמוסכם  ההסכם  של  יסודית  שלרה  אחרת  הפרה  תוקנה  ו  לאחר  א 

הספ ישלם  התראה,  למשלוח  בסך אוניברק  מראש,  ומוסכם  מוערך  פיצוי  סיטה 

לעיל הערבות  הצה  ללא  גובה  הפרשי  בצירוף  נזק,  המחירים וכחת  למדד  מדה 

את מבלי לפגוע בכל הכללי לצרכן מיום חתימת הסכם זה ועד לפרעון בפועל, וז

האונ של  כלשהיזכות  לתרופה  זכאיתיברסיטה  תהא  לה  הדי  א  מכח מכח  או  ן 

האוניברסיט תההסכם.  רשאה  האמור הא  המוסכם  הפיצוי  סכום  את  לגבות  ית 

 פי שיקול דעתה. ל לעיל מתוך הערבות,
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י לגרוע מכלליות הזכות הניתנת לאוניברסיטה, כמפורט לעיל, תהא בנוסף ומבל 16.5

או  האוניברסי כולה,  יגרמו חלק ממנה, בכל מקרה שטה זכאית לממש הערבות 

רה או אי מילוי של עקב הפזק  ה המוחלט והבלעדי הפסד או ניקול דעתלה לפי ש

וראות  יעו לה כספים ממנו על פי הגיאיזה מהתחייבויות הספק וכן בכל מקרה ש

 הסכם זה. 

סדים, דמי הנזק, מוסכם כי אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפ 16.6

המוסכ האחריםהפיצויים  והתשלומים  לאוניב  מים  מהשיגיעו  יהיה רסיטה  ספק 

את לשלם  חייב  החהס  הספק  משום כום  לפרעון  הערבות  בהצגת  יהא  ולא  סר 

 סכמה לדחיית תשלומו.ה על הסכום החסר או משום הטיויתור מצד האוניברס

או חל 16.7 כולה  והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות,  קה, מתחייב הספק היה 

ולמסור   עם  להשלים  מיד  נודרישה ראשונה,  לאוניברסיטה,  בגובה  ערבות  ספת 

 נוסח.תו הסכום שמומש ובאו

 איסור העברת הסכם ושעיבודו: .17

ז את  למשכן  רשאי  יהא  לא  לוכהספק  ו/או  זה  הסכם  עפ"י  רשאי יותיו  יהא  לא  שעבדן, 

 י מהן לאחר ו/או לאחרים, לא יהא להעביר את זכויותיו או חובותיו  על פי ההסכם ו/או מ

חרים לא  סכם זה ולא יהא רשאי להרשותו עפ"י האחרים בזכויותירשאי לשתף אחר ו/או  

ו בלעדיו, כל זאת בין א  השתמש בזכויותיו שעפ"י הסכם זו, או כל חלק מהן, עימו יחדל

ל ובין רה, שיתוף ו/או רשות אלו יהיו בתמורה ובין ללא תמורה, בין שהיו בדרך כלשהעב

 ב ומראש. לכך בכת מת האוניברסיטהא אם כן, יקבל את הסכשיהיו לתקופה מוגבלת, אל

 ים: איסור ניגוד עניינ .18

ידיעתו הוא, בעלי מניות בו )אם ההספק   18.1 חברה(,   אומצהיר ומתחייב כי למיטב 

שו הוא  )אם  או שותפיו  אדם  כל  או  בו,  משרה  נושא  בו,  שליטה  בעל  תפות(, 

ת, חברה אם, חברה ישרין או בעקיפין, לרבות חברה בתאגיד הקשור אליו, במ

יהאחו ולא  אינם  קשורית,  מעסיק  יו  קשרי  עסקי,  בקשר  קש מוע  –ם  ר סק, 

האוניבר עם  בעקיפין  או  במישרין  אחר,  קשר  בכל  או  מי יסמשפחתי  עם  או  טה 

שירותים שעלול    שנותן  עניינים  ניגוד  משום  בו  יש  אשר  באופן  לאוניברסיטה, 

 החוזה או על פי דין.  קיים איזו מהתחייבויותיו על פי להפריע לספק ל

לא 18.2 יודיע  להעמידוניברסיטהספק  העלול  עניין  כל  על  במצאו  ה  ניגוד תו  של  ב 

יובא   מחלוקת  או  ספק  של  במקרה  כאמור.  ועדת נהעניינים  להכרעת  ושא 

   של האוניברסיטה והחלטתה תחייב את הספק.הביקורת  
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   ביטוח: .19

ין, מתחייב הספק ספק על פי הסכם זה ו/או על פי דמבלי לגרוע מאחריות ה 19.1

למשךלערו ולקיים,  תקופ  ך  הביטוחכל  את  ההסכם  לת  בהתאם  תנאים ים 

 כומים כמפורט להלן: ולס

ה  למקר  ₪  000,0004,ת בסך של  ו, בגבול אחריביטוח אחריות כלפי צד ג' א

 ובמצטבר לתקופת ביטוח. הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף  

  -י ו/או מחדלי המבוטח מבוטח נוסף בגין מעש

 אוניברסיטה ה

321 

 322 ד ג'כצ אוניברסיטההרת הגד

 302 לבתאחריות צו

 307 קבלנים וקבלני משנה 

 315 המוסד לביטוח לאומי  לכיסוי לתביעות תחלוף ש

 

מעבידים ב אחריות  של  ביטוח  אחריות  בגבול  לעובד,    ₪  20,000,000, 

ובמ יורלמקרה  הביטוח  הביטוח.  לתקופת  לכלול  צטבר    את חב 

 ספק ה  מעובדי  ימ  של  כמעבידם  יחשבוי  היה  ףנוס   כמבוטח  יטהאוניברסה

 (. 319סעיף  קוד)

ויכללו סעיף    אוניברסיטהה  י לביטוח  וקודמים כל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים   19.2

ביטוחי   שיתוף  בדבר  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  המבטחים  מוותרים  לפיו 

 (. 328סעיף  קוד) סיטהאוניברה

א 19.3 חריג  לכל  הספק  בביטוח  קיים  רם  רשלנות  יבועניין  מבלי בתי,  זאת  טל. 

הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או  הירות של  ע מחובת הזלגרו

 על פי דין. 

הל 19.4 מצד  דרישה  בכל  צורך  לידי   על,  ניברסיטהאולא  להמציא  הספק 

וכאוניברסיטהה ביצוע ההסכם  תחילת  לפני  את ,  להתקשרות,  מוקדם  תנאי 

המצורףאישור   הביטוח,  כש'ב2נספח  כ  עריכת  חתום,  מבטחי    הוא  בידי 

הביתום  ב  מיד  הספק. ה  עלטוח,  תקופת  לידי  להמציא    אוניברסיטה הספק 
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טוחי הספק לתקופת ביטוח  מעודכן בגין חידוש תוקף בי  אישור עריכת ביטוח

. מבלי לגרוע מהאמור  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף 

ובכל הנער  לעיל,  לביטוחים  מוהנוגע  בסיס  על  הגשת  כים  על  עד  התביעה, 

 ינם גם במשך התקופה הנוספת.ביטוח בג הציג אישורהספק ל

הביטוחים  ך כל תקופת ההסכם, את שאר  שהספק לערוך ולקיים  למ  עלכן   19.5

ו לרבות,  השירותים  מתן  לשם  הנדרשים  ו/או  הדרושים  מבלי וההתחייבויות 

 לגרוע מכלליות האמור:

 מים לביטוח לאומיתשלו א

כלביט ב לכל  חובה  הוח  הרכב  מתן  י  לצורך  ומשמשים  או  /השירותים 

 .אוניברסיטהים על ידי הספק לחצרי ההמובא

הרכב  מקיףביטוח   ג אחריות  לכלי  כיסוי  לרבות  שלישי    כאמור,  צד  כלפי 

יפחתו מסך של  רכוש לכל כלי רכב   1,000,000, בגבולות אחריות שלא 

 ₪ למקרה.

עריכת  באישור    חי הספק כמפורטהנדרשים במסגרת ביטו  גבולות האחריות 19.6

הינם דר  הביטוח  מזעריבבחינת  הספק  ישה  הספק.  על  המוטלת   מצהירת 

  ם ו/או מי מטע  אוניברסיטהכל טענה כלפי ה  תומאשר כי יהיה מנוע מלהעלו

 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. אוניברסיטהה

יטוח  וק את אישור עריכת הבתהא הזכות, אך לא החובה, לבד  טהאוניברסיל 19.7

טוח, גבולות  סכומי הביורש לרבות  ק כאמור לעיל, במפידי הספ  שיומצא על

אישור עריכת הביטוח    תאהמצהאחריות, ההרחבות והסייגים המפורטים בו.  

הינ  םבהתא ועל הספק    הלהוראות ההסכם  תנאי לתחילת ביצוע השירותים 

שינ כל  שיידלבצע  הרחבה  או  התאמה  תיקון,  את וי,  להתאים  מנת  על   רשו 

 ה. הספק על פי הסכם זייבויות הביטוחים להתח

פו 19.8 ההספק  את  מט  ניברסיטהאוטר  מי  לכל   אוניברסיטהה  עם ו/או  מאחריות 

ו/או המשמש לצורך מתן   אוניברסיטהו נזק לרכוש המובא לחצרי האאובדן ו/

וכן הרכב,  כלי  לרבות  במפורש  שייגרם  כבגין    השירותים,  תוצאתי  אובדן  ל 

לרע נזק  ו/או  אובדן  ולאקב  כאמור,  לס  כוש  ו/או דתהיה  כל טענה  רישה  פק 

  בגין אובדן ו/או   אוניברסיטהה  םו/או מי מטע  אוניברסיטהי התביעה כלפו/או  

ר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם נזק כאמור. האמור לעיל בדב

 לנזק בזדון.
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ההסכם, ובמקרה   אה מהוראות הסכם זה לעניין הסבתמבלי לגרוע מכל הור 19.9

טעם  לן משנה מעל ידי קב  או חלק מהם יינתנוכם זה ו/ירותים נשוא הסבו הש

ביטוח ההולמות    הספק, מתחייב הספק לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות

 קף ההתקשרות.  את אופי והי

עריכת הב 19.10 כהגדרתו באישור  האישור",  "מבקש  כי  יהא מובהר בזאת,  יטוח, 

ונכללים   לנ"לרים  גופים הקשו  או /ו/או חברות בנות ו"ר ע  ת בר אילןאוניברסיט

 .  הנ"לשל  ות הביטוחתחת פוליס כמבוטחים

 קבלני משנה .20

עיל, רשאי  עות עובדיו. על אף האמור לצהספק יספק את השירותים בעצמו ובאמ 20.1

רסיטה. יבהספק להסתייע בקבלן משנה, בכפוף לאישור מראש ובכתב של האונ

משנה קבלן  יחליף  לא  בא  הספק  אלא  כאמור,  ובכתשאושר  מראש  ב ישור 

 ברסיטה.מהאוני

יותו הכוללת של הספק לאספקת השירותים תגרע מאחרהעסקת קבלן משנה לא   20.2

לאוניברסיטה  וההסכ  במלואם  המכרז  להוראות  אחראי  בהתאם  יהיה  הספק  ם. 

קב של  מחדל  או  מעשה  של  מקרה  בכל  האוניברסיטה  מטעמו   לןכלפי  משנה 

ההס להוראות  יעמדבניגוד  ולאוניברסיטה  כלכם  הסעדים  כל  הספק  ו  לפי פי 

 ההסכם ולפי כל דין. 

מכ  מבלי 20.3 האמצעים לגרוע  כל  את  וינקוט  אחראי,  יהיה  הספק  האמור,  לליות 

נה מטעמו מחזיק בכל ההיתרים הדרושים רים לשם כך, לכך שקבלן המשיהסב

ד כל  לפי  אישור  יןלפעילותו במתן השירותים  כל  לקבלן המשנה  כי  וכן  הדרוש  , 

 טיחות. אישורי בהסכם זה לרבות בהתאם להוראות 

 הודעות:  .21

לידיהם או שתשלח בדואר רשום בקשו הצדדכל הודעה, שי זה לזה  תימסר  ים למסור 

 שעות מעת משלוחה. 72הגיעה לתעודתה בתום ת הרשומה מטה ותחשב כאילו בלכתו

 שינוי בהסכם:  .22

 ם, ובכתב.  הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדית כל שינוי בהורא

  :וטסמכות שיפ .23

השי הבלעסמכות  במכפוט  שעילתה  בתובענה  לדון  נתודית  זה  המשפט רז  לבתי  נה 

 .המוסמכים במחוז תל אביב 
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 כתובות הצדדים:  .24

 הינן כמפורט בראש הסכם זה.  ובות הצדדים לצורך הסכם זהתכ

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

   

 הספק  יטה רסהאוניב
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 נוסח ערבות ביצוע  - להסכםא'  2נספח 
 .ביצועלמסור ערבות  אין צורךהגשת ההצעות  בבשל

 למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זה.  יידרש מכרז ע שיזכה בהמצי רק
 : ____________ ךתארי    

 לכבוד
 אילןברסיטת בר אוני

 ערבות בנקאית מספר ________ הנדון: 
כם,  , אנו ערבים בזה כלפי"(הספק"  :_______________ )להלן__על פי בקשת ___ . 1

בלת חוזרת,בערבות  לביטו  י  ניתנת  ולא  תלויה  לה בלתי  בקשר  הסעות  סכם  ל  לשירותי 
בצפת לרפואה  הפקולטה  מספ___ ______סלל  לקמפוס  מכרז  בעקבות  שנחתם  ר , 

של    ,30/22 כולל  לסך  עד  סכום,  כל  ש"ח  לתשלום  שקלי______  אלף  ם )_______ 
פי    הלן(, עלמדד )כהגדרתו לבתוספת הפרשי הצמדה ל"(,  סכום הקרןהלן: " חדשים( )ל

הצמדה למדד )כהגדרתו להלן(, פת הפרשי  החישוב המפורט שלהלן )סכום הקרן, בתוס
 פק. ", שתדרשו מאת הסום הערבותכסיכונה להלן: " 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: . 2

ה  -"  המדד"  . 2.1  לצרכן,  המחירים  ימדד  על  המרכזית מתפרסם  הלשכה  די 
 טטיסטיקה. לס

החדשהמ"  . 2.2  הידוע,המד  -"  דד  התשלום   ד  לפני  שפורסם  האחרון  המדד  דהיינו 
 י כתב ערבות זה. פועל על פב

הבסיסי"  . 2.3  בחודש__  דהמ  -"  המדד   __ ביום  שפורסם  שנת ד   ,__ חודש  בגין 
 .  *___, העומד על ___ נקודות )בסיס ______(

ע ביצוע תשלו  אם במועד כתב  פי  על  כי המם כלשהו  יתברר,  זה  גבוה  רבות  דד החדש 
ן המדד החדש ההפרש בי  יסי, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלתהמדד הבסמ

לק במדד הבסיסי. אם  על פי כתב ערבות זה, ומחו  םלמדד הבסיסי בסכום הנדרש לתשלו
דש נמוך מהמדד כי המדד הח במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יתברר

 כום הקרן. י, אזי נשלם לכם את סהבסיס

מתחייא . 3 עדנו  ידיכם,  על  שיידרש  סכום  כל  לכם  לשלם  הע  בים  בתוך  לסכום    7רבות, 
מצוין בתחתית מסמך ונה בכתב, שתתקבל במעננו כש)שבעה( ימים מיום דרישתכם הרא

שתכם האמורה או  ספים על דריזה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נו
ובלי שחה באופן כלשהואת דרישתכם או להוכי  לנמק יהיה עליכם לדרוש את הסכום, , 

 פק, או לפתוח בהליך משפטי נגד הספק. ד, מאת הסמראש או בדיעב

את, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך  זכאים ורשאים לממש ערבות ז  אתם . 4
ת  ו על ידינו בגין ערבו דרשו על ידכם וישולמהסכומים שי  סכום הערבות, ובלבד שסך כל

יעלו   לא  סכום  זאת  במלעל  זאת  ערבות  תממשו  לא  אם  לפיכך,  בפעם  הערבות.  ואה 
 רבות הבלתי ממומשת.  עאחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום ה

ה בות זו תישאר בתוקפה עד ליום   ___________ ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיער . 5
 לה ומבוטלת.  הערבות בט

              .שהיא צורה כלב להסבה או להעברה יתנתנ אינה זו ערבות     .   6
 בכבוד רב,                                                                             

___________________ 
 ]שם וכתובת הבנק הערב[                  

 . ת הזכייה לזוכה במכרזבמועד הודעהמדד הידוע  *
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 חיםישור קיום ביטוא -ב' להסכם 2נספח 

 לוי חברת הביטוח לאחר הודעה על זכייה( )למי
 אישור הביטוחים תלמכרז יש לחתום רק בשולי העמוד, אין למלא אשת ההצעה בהג

 
הנפקת האישור  תאריך  ום ביטוחים אישור קי 

(___/___/______ ) 

ע המפורט באישור זה  בה. המידלמידע המפורט  , בהתאםבתוקף ת ביטוח פוליס אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  אישור ביטוח זה מהווה 
ין התנאים הקבועים  אים שמפורטים באישור זה לבנבמקרה של סתירה בין התחריגיה. יחד עם זאת, ו הפוליסה אינו כולל את כל תנאי 

 מבקש האישור. ה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקר
 האישור מבקש מעמד ה העסק ופיא מבוטח ה  אישור בקש ה מ

ת בר  אוניברסיט  שם:
חברות בת ו/או  ו ו/א לן אי

גופים הקשורים  
כללים  נו  אוניברסיטה ל

ת  כמבוטחים תחת פוליסו 
 אוניברסיטה ה הביטוח של 

  שם:

 נדל"ן☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

 רותי הסעות שיאחר: ☐
 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 ין זכי☐

 קבלני משנה ☐

 ן שירותים מזמי ☒

 ם ין מוצרימזמ☐

 אחר: ______ ☐
 

 ז./ח.פ. ת. 58-006-368-3ת.ז./ח.פ

רמת גן, מיקוד  מען: 
52900 

 

 מען:

 
 ביטוח ה סוג 

 
  גבולותלפי  חלוקה 

  סכומיחריות או א
 ביטוח 

 

מספר  
 הפוליסה

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה

תאריך  
 תחילה

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 בתוקף  נוספים כיסויים 

 יש לציין קוד כיסוי   מטבע כום ס

 קבלנים וקבלני משנה  307 ₪   4,000,000     צד ג'
כיסוי לתביעות   315

  להמל"
מבוטח נוסף בגין   321

י ו/או מחדלי מעש
 מבקש האישור  –המבוטח 

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות  328

סף היה  מבוטח נו 319 ₪   20,000,000     יות מעבידים אחר
וייחשב כמעבידם של מי  

ש  מבק –ח מעובדי המבוט
 האישור

 ראשוניות  328
 

 ם בין המבוטח למבקש האישור(:ף, לשירותים המפורטים בהסכופירוט השירותים )בכפ
 הסעת נוסעים  – 025

 
   ביטול/שינוי הפוליסה 

 שלמבקהודעה   משלוח  לאחר יום  30ס לתוקף אלא ייכנ לא ת מבקש האישור,, למעט שינוי לטוב טוח בי פוליסת  שלביטול   או  שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  רהאישו

 
 חתימת האישור 

 טח:בהמ
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 ספק  עםהתקשרות  עתחת מידע באבט -ג' 2 נספח
  

 בשנת __________  שנחתם  ביום __________ לחודש __________ 

 

 בין

 אוניברסיטת בר אילן 

   580063683.פ ח

 ( " יטההאוניברס" )להלן: 

 

 לבין 

 _____________________________ 

 ח.פ __________________ 

 "( הספק )להלן: " 

 

ה  דים והצד הואיל  הסכם  על  ביניהם  לקמפוס בקשר  תקשרות  חתמו  הסעות  לשירותי 

בצפת לרפואה  מכ  הפקולטה  בעקבות  מספר  שנחתם  ביום   30/22רז 

 ; "(ההסכם )"  ___________

עההתקשרו  במסגרתו והואיל הספק  של ת  המידע  ממאגרי  למידע  להיחשף  שוי 

 ; האוניברסיטה

 סגרתבמ  הפרטיות  והגנת  המידע  חתאבט  נושאי  את  להסדיר   מעוניינים  והצדדים והואיל

 ; הפרטיות הגנת דיני להוראות בהתאם השירותים

 

 הותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוסכם, הוצהר ו
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 הוראות כלליות: 

מצה .1 מתן  הספק  לשם  כי  ב  השירותיםיר  פורטו  ל,  הסכםאשר  להיחשף  עשוי  ממאגרי  הוא  מידע 

 : "(המידע המורשה )" , כמפורט להלן של הלקוח ו/או למידע חסוי המידע

 קשר הרלוונטי להסעה , שם משפחה ומספר של איש שם פרטי .1.1

 הים(מספר נוסעים )ללא פרטים מז .1.2

 סוג הרכב הנדרש  .1.3

 נקודת מוצא ויעד נסיעה .1.4

 (. " מטרת השירות )"  בהסכם, כפי שהוגדרה  תים בלבדרת ביצוע השירווזאת למט

לן:  )לה  Ryde Mobilityמערכת  ת  תתבצע באמצעואו להיפך    לאוניברסיטההעברת מידע בין הספק   .2

 "(.המערכת" 

 ק רשאי לגשת רק למערכת.  הספ, ההסכםבמסגרת  .3

 בי המידעעיבוד כלשהן לגר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות  הספק לא יעבי .4

 מראש ובכתב.   האוניברסיטהלאף גורם מבלי שקיבל את אישור  המורשה

כי בעת התקשרוה .5 , יחתים הספק את ספק  4  ת עם ספק משנה כאמור בסעיףספק מצהיר בזאת 

התקשרות   הסכם  על  הורהמשנה  את  מהותי  באופן  זה.התואם  הסכם  ענן   אות  לספקי  ביחס 

)כדוגמת   ניAWS, AZURE, GCPגלובליים  להסתפ(  בהסמכה  תן  מקובלים,   לתקניק  אבטחה 

לאחר שהספק בחן את    או הצגת מדיניות פרטיות מתאימה, וזאת\ו  SOC2או    ISO27001כדוגמת  

הגנת בטחת המידע הכרוכים בהתקשרות ומצא את ספק המשנה מתאים ובכפוף לתקנות  א  סיכוני

 .2001-ס"אות המדינה(, תשהפרטיות )העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבול

שלא בהתאם להוראות   מהאוניברסיטההספק מתחייב שלא לבצע שינוי או עיבוד למידע המתקבל   .6

 בין הצדדים. ההתקשרות 

ת תחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ולכל היותר, בתום תקופהספק מצהיר ומ .7

לרשותו במסגרשהגי  המורשה  כל המידע  , הזמנת העבודה/הסכם השירותים יוחזר  ת השירותע  ים 

ויציג  , ככל הניתן, ויימחק מכל אמצעי המדיה שברשותו ו/או ברשות מי מטעמו,  האוניברסיטהלרשות 

פעולות    האוניברסיטה  למנכ"ל ביצוע  המאמת  הספק  של  החתימה  מורשה  ידי  על  חתום  תצהיר 

 ור והשמדה כאמור.  מחיקה, ביע

דין,   .8 כל  פי  על  לפעול  מתחייב  חהספק  הוראות  הגנת  לרבות  תשמ"אוק  )להלן:   1981-הפרטיות, 

"   " החוק "  ו, התקנות שהותקנו לפיו, הנחיות רשם מ(" חוק הגנת הפרטיותאו  הרשות  אגרי המידע 

 . האוניברסיטהפרטיות וכיוצא בזאת, ולפי הוראות שיתקבלו מעת לעת על ידי להגנת ה

 מקרה ובכל,  ע המורשהבכל הנוגע למיד  שלישיים לצדדים  להשיב או /ו לעדכן  רשאי הספק לא יהא .9

 תלפנו הפונה את הספק נחהי ק,הספ תובמערכ המוחזק המורשה  למידע הנוגעת פנייה תתקבל בו

 (. דין כל לפי אחרת חובה ימתקי אם למעט) לאוניברסיטה
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לאפשר   .10 מתחייב  מעקב    לאוניברסיטההספק  הגנת ביצוע  חוק  הוראות  קיום  על  שוטפים  ובקרה 

ת ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של ו והוראוות שהותקנו לפיהפרטיות והתקנ

הדין.   להוראות  בהתאם  זאת,  הספק  מתבכלל  לנציג  חיהספק  לאפשר  לערוך    יטההאוניברסיב 

 . ובתיאום מראש ביקורת אבטחה בכל עת

מאגר או  דיווח מידי בכל מקרה של חשש לדליפת המידע מה  יברסיטהלאונ  הספק מתחייב להעביר .11

 רשאה שניתנה לספק ו/או למי מטעמו.  חורג מההשימוש 

ממאגר   .12 מידע  כמקבל  הספק  עדכון  לצורך  הספק  מטעם  קשר  איש  שם  פרטי  המידע: 

 ____; טלפון: ___________; כתובת דוא"ל______________.  מלא:___________

 סודיות: 

ו/או    הבריו/או ח  ההאוניברסיטלות  זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעי  , במסמך" מידע "  .13

עובדי  הלקוחותי עסקי  הו/או  בשל   הו/או  לכזה  הפך  אם  )למעט  הציבור  כלל  נחלת  אינו  אשר 

של  מע מהספקשה/מחדל  לרבות,  משאבי  (  אודות  מידע  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  בלי 

בדבהאוניברסיטה מידע  מכל  ;  והסכמים  הזמנות  מקצועיים,  ו/או  מסחריים  סודות  מידע  ר  ו/או  סוג 

 .האוניברסיטהו/או בהתאם לכל דין אחר החל או עשוי לחול על  וח חוק הגנת הפרטיותהמוגן מכ

לצ  לספקידוע   .14 כן,    לו, תהא  יטהלאוניברסם  ורך מתן השירותיכי  כמו  לעיל.  כהגדרתו  למידע  גישה 

וברורה   חסיונו רגישו   לספק ידועה  על  והצורך בשמירה קפדנית  הנזק    תו המיוחדת של המידע  ועל 

 היגרם עקב חשיפתו על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך. שעשוי ל הכבד

מוחל .15 בסודיות  לשמור  מתחייב  אשר  הספק  מידע  כל  אליוטת  מטעמו  יגיע  למי  מתן    ו/או  מתוקף 

מתח  לאוניברסיטההשירותים   הספק  אחרת.  בדרך  כל  או  לעשות  ולא  ברשותו  להחזיק  שלא  ייב 

מידע בכל  שלא    שימוש,  הוא  בבאשר  בהסכםיצוע  לצורכי  המפורטים  מתחייב השירותים  הספק   .

ביצוע השירותים  אלא לצורך  כל אדם או גוף,  שלא לגלות מידע כזה או חלקו, במישרין או בעקיפין, ל

 למעט: .האוניברסיטהלפי ההסכם ובכפוף להסכמת 

מידע .15.1 לעובדים  העברת  הספק(  מוגבלת  מטעם  שירות  נותני  של אשר    )לרבות  צורך  להם 

בקבלת  ממ כי ש  אלה  לעובדים  שהובהר  ובלבד  בלבד,  השירותים  ביצוע  לצורך  המידע 

והם חתומים כ דומה לכתב סודיות לפי הספק על כתב סודיות בנמדובר במידע סודי,  וסח 

 זה.

סמכת על פי דין, ובלבד שהספק יודיע  על פי דרישת ערכאה מוסמכת או רשות שלטונית מו  .15.2

מסירת המידע )ככל שלא קיימת מניעה על פי דרישה ל  ן מידי על קבלתבאופ  לאוניברסיטה

כל בידי הספק, להתגונן בפני    , ככל שהדברלאוניברסיטה  ויאפשרדין למתן הודעה כאמור(,  

החסוי שנדרש רק את אותו חלק של המידע הסודי ו/או המידע    ימסור  והספקדרישה כאמור  

 במפורש למסור.
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ומידע אשרך שנתמתחייב לפעול כ  הספק .16 יאובטחו כך שלא   ואלייועברו    ונים  בהתאם להסכם זה, 

מורשים  ולנתונים אלו, לאיש מלבד התתאפשר גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע  

 .  האוניברסיטהלכך החתומים על כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי 

ש .17 מתחייב  ו/אהספק  לאחרים  להרשות  ו/או  להעתיק  לגרלא  בו  לבצע  לאחר  כפול,  ש  –מידע  ום 

 השירותים.העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת 

 אמור לגבי המידע יחול גם על עותקיו. הוראות התחייבות זו וכל ה על העותקים של המידע יחולו .18

שיתעוררו    הספק .19 מקרה  בכל  כי  התחייבויותימתחייב  לתוכן  בנוגע  כלשהן  כתב    וספקות  לפי 

כי אין בנאמר בפסקה    לספקידוע    ה.לקבלת אישורבכתב    אוניברסיטהל  יפנה ,  בות זה, וקיומוהתחיי

 זה. המנויות בכתב התחייבות ותי זו לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויו

 . האוניברסיטהשל  שהובכל מקרה של אובדן מידע כל לאוניברסיטההספק מתחייב להודיע מיידית  .20

  אל הספק והעברתו    האוניברסיטהל ידי  המידע ע  אין בעצם גילוילמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי   .21

 כל זכות במידע. לספקכדי להעניק 

היה שותף בו,  יקים ו/או שיאגיד ו/או גוף שאישית וכן על כל ת  ונה עלידלעיל תחול  הספק   התחייבויות .22

בד  , וכן על כל עואחרת, בין במישרין ובין בעקיפיןמניות, ובין בכל דרך ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל 

 שייתן השירות.  הספקמטעם 

 תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן. .23

 : לגביו בכתובים כי פק יוכיח הסואשר  מהאוניברסיטהתקבל התחייבות זו לא תחול על מידע אשר ה .24

 .יברסיטהמהאונלפני קבלת המידע  לספקהמידע היה ידוע  .24.1

ניתן להשגה ע .24.2 ידוע ברבים או שהיה  ידי הציבור ההמידע היה  יום  ן חוקי  באופ רחב  ל  לפני 

 . לספקהעברתו 

לאחר מועד העברת   באופן חוקי  המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור .24.3

 בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך.  לספק האוניברסיטהידי  המידע על

 שהיא. ך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית בדר לספק המידע הגיע .24.4

בגין כל נזק שייגרם בעקבות הפרה של    מהספקלפיצוי    תזכאי  האאוניברסיטה תהסכם כי  ידוע ומו .25

  לאוניברסיטה י לפגוע בכל סעד אחר המוקנה  כתב התחייבות זה, וזאת מבל לפי    ואיזו מהתחייבויותי 

כנגדה   להתגונן  ול  העל התביעה ו/או הדרישה ואפשר  קספודיע לת  שהאוניברסיטהעל פי דין ובלבד  

 . צמאיבאופן ע

 ישות אבטחת מידעדר

/ תיקיות המחזיקות מידע של   .26 מוש  תתאפשר רק תוך שי  האוניברסיטההגישה למערכות המחשוב 

בסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות  שימוש  ו  ההרשאה  בעלבזיהוי חד ערכי של  

 יום.   180שתמשים בלבד ותוחלפנה לפחות כל למרק 
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יתקין   .27 תקנהספק  הגנה  ומעודתוכנת  המיועדים  ית  במחשבים  זדוניים  וקודים  נוזקות  כנגד  כנת 

 ת היצרן.  עדכנה על פי דרישוי, והאוניברסיטהלעבודה מול 

 שם הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, לשרתים ולרכיבי התקשורת.הספק מתחייב ליי .28

 

 

 :על החתום אתיבולראיה 

 _____ _____________   פקיד__ ת__ שם + שם משפחה ____________________

 

 תאריך ______________ חתימה + חותמת  __________________ 
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 מכרז  ל  3נספח 

 ההצעה חוברת 

 הצעה: למילוי חוברת ההנחיות 

 למכרז.  יש למלא את החוברת באופן קריא ולהגישה כחלק מההצעה ❖

הכובכל   ❖ חתימה,  נדרשת  שבו  ההצעה  בחוברת  לחתימתמקום  היא  ה  ונה  חתימה מורשה 

 נו תאגיד.  שהמציע הימטעם המציע, ככל 

ל  -  המציע  פרטים על ❖ יידרש  על הגהמציע  בחוברת    1בסעיף    וף המציע מלא את הפרטים 

 . הצעהה

ניקוד האיכות  המציע  ניסיון   ❖ כמפורט  יפי האיכות )לצורך דירוג ההצעה על פי סע    -לצורך 

ף  ת הניסיון המפורטת בסעיטבלע את  כות( ימלא המצידירוג ההצעה בשלב האי  -  10בסעיף  

ההצעהבחובר  2 הני  .ת  הפרבפירוט  את  המציע  יציג  הלקסיון  שמות  הבאים:  וחות/  טים 

ופרטי איש קשר מטעם הלקוח עמו מתן השירות    ותי הסעות, משךהמוסדות להם נתן שיר

 . ת דעתורך קבלת חווניתן לשוחח לצ

א  -  הצעת המחיר ❖ יידרש למלא  בחוברת ההצעה(    3יף  )סעמחיר  סעיפי הצעת הת  המציע 

 יו מגיש הצעתו.לסל אל אםבהת

 ' במלואם.ו3 -א'3מילוי נספחים  -ים נספח ❖

 ות המציע: התחייב

להג .1 מתכבד  __הריני  בשם  בזאת  )שם  יש  מורשה מציעה________________  ובתור   ,)

א שלה,  המחירת  החתימה  ב  הצעת  לרפואה  הפקולטה  בקמפוס  הסעות   צפת לשירותי 

לבצע את  מפרט. אנו מתחייבים  המכרז וב  , על פי המפורט במסמכיןת בר אילבאוניברסיט

 .םההסכרטים, ובמסמכי המכרז ובמפ יםוהמתואר יםדרשנה השירותיםכל 

  –  2ת/ סל  מוניו  –  1להגיש הצעתי לסל/ים ____________________ )סל    הריני מתכבד .2

 (. יניבוסיםטובוסים זעירים ציבוריים, מיקרובוסים ומאו

(,  "התמורה"להלן:  נשוא המכרז )  השירותמתן  עבור  על ידי בסעיפים לעיל,    יר המוצעהמח .3

וכולל את כלכמפורט בהצעתנו ומה  היינו ובין כלליות,  ההוצאות בין מ   ווה מחיר סופי  יוחדות 

פ וסוג הכרוכות בביצועם, על  מין  כיסוי מלא להתחייבותנו נשוא   י תנאי המכרזמכל  ומהווה 

וא  אספקת  עובדים,  זה לרבות העסקתהחו וכציוד ואמצעים  ל אמצעי אחר שיידרש חזקתם, 

ומושלם של   היטלים    ,נשוא המכרז  השירותיםלביצוע תקין  מיסים,  דבר אחר ביטוחים,  וכל 

 נשוא המכרז.   שירותיםרוש לביצוע ההד
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הבא: ,   תי הינם:  הסעיפים החסויים בהצע בנימוק 

 . 

 ידוע לי כי: 

ועדת .1 לאפשר  בסמכות  ג  המכרזים  שהוגצפייה  בהצעתי,  בסעיפים  כחסוים  ידי,  דרו  על  ים 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.וזאת על 

סר עלי צפייה בסעיפים  ת המכרזים, תיאזכות עיון על פי תקנות חובבמקרה בו אבקש לממש   .2

 הזוכה. אותם הגדרתי כחסויים בהצעתי, בהצעה
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   מציע הים על  פרט .1
 

  מציעהשם   .א

 

 

  ( ת.זמס' , מס' תאגידה )המס' המזה  . ב

 

 

  (  שותפותחברה, , קעוס) גדותסוג התא . ג

 

 

  יש הקשר למכרז זה שם א .ד

 

 

  קוד()כולל מי כתובת מלאה .ה

 

 

  טלפונים  .ו

 

 

  ספק .ז

 

 

  ואר אלקטרוניכתובת ד . ח

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 תמת המציע חתימה וחו יע פרטי החותם בשם המצ  תאריך 
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 האיכות לצורך ניקוד  ניסיון המציע .2

 ל המציעלקוחות ש פירוט ה

יציג אשר  ל  למציע  במהלך  מוסדות  נתן  האחרוהחו  36הם  למועד  שקדמו  להגשת דשים  ן 

)למציעים המגישים הצעתם לסל  במכרז    1ם בסל  תי הסעות בכלי הרכב הנדרשיההצעות שירו

(,  2 במכרז )למציעים המגישים הצעתם לסל 2בסל רכב הנדרשים ( ו/או שירותי הסעות בכלי ה1

 . חודשים רצופים 12 -ת מות לא פחומשך השיר

יקבל נ)דירוג ההצעה    10בסעיף  יציג מוסדות כאמור    אשר  מציע יקוד כמפורט  בשלב האיכות( 

 (טבלת ניסיון לכל סל הסלים יציג 2-במידה והמציע ניגש ל) בסעיף.

ם הלקוח/  ש מס"ד 
 המוסד

 השירות  מתן תאריכי
 : ( עד : מ ) (ושנה)חודש 

 

 טלפון שר שם איש ק 

1 .  
 
 
 

   

2 .  
 
 
 

   

3 .  
 
 
 

   

4 .  
 
 
 

   

5 .  
 
 
 

   

 .  לעיל(לטבלאות  המציע )בהתאם ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון      
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 צעת המחיר ה .3

כל סל . בחינת ההצעות תתבצע ל2  ו/או לסל  1לסל  באפשרות המציע להגיש הצעת מחיר   3.1

 בנפרד.

ימלא את 3.2 נפרד(  )המצו  ירהצעת המחקובץ    המציע  כקובץ אקסל  כאמור  רף  ויגישו  במלואו 

 לעיל.   15.2בסעיף 

ימלא   3.3 כקו  בהצעת המחירהמציע  נהמצורף  אקסל  עמפרד  בץ  " את  בשודת  מוצע  "ח מחיר 

 . " ללא מע"מ 

סה 3.4 בעמודת  חישובית  טעות  תהיה  סאם  במשבצת  או  מע"מ(,  "כ  )לפני  וצע  ממחיר  "ה"כ 

 טעות. ה בע ולפיו תתוקןהוא הקובש"ח ללא מע"מ" 

 כל המחירים הינם לפני מע"מ. 3.5

 .  כל סעיפי הצעת המחיר על המציע למלא את  3.6

לבד 3.7 שלא  רשאית  לפסהאוניברסיטה  ואף  והצעות  ול  וק  חלקיות  במתכונת /שתוגשנה  או 

 השונה מזו של הצעת המחיר. 

ר יגב ,בין קובץ האקסל שמוגש ובין קובץ המודפס והחתום במקרה של סתירהש  מובהר 3.8

 החתום. ו  המודפסהקובץ 

ההוצאות 3.9 כל  את  המחיר  הצעת  בחישוב  לכלול  המציע  מילוי    על  לצורך  הנחוצות 

לנדר בהתאם  ובהסכםהתחייבויותיו  במכרז  לרבות:    ש  דין,  כל  האדם  ולפי  כוח  הפעלת 

אגרות והיטלים וכו'    ה, מיסים,ם, כלי עבודנסיעות, ביטוחיותשלום שכרו וההוצאות הנלוות,  

האוניברסיטה נלוות למתן השירותים מושא מכרז זה.  וכות וכרועלות נוספות הוכל הוצאה  

ולא  במסגרת המחיר הא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא  ל מוצע 

עלו בכל  שלהלןתישא  המחיר  להצעת  מעבר  נוספת  הוצאה  ו/או  המחיר  ה.  ת  צעת 

 . כוללת, סופית ומוחלטת מציע הינהבה על ידי ההנקו

שמצ 3.10 /ככל  כמויות  היקפוא וינות  היקפי  ו  ו/או  הכמויות  המכרז,  במסמכי  התקשרות  י 

ברסיטה בכל אופן  לחייב את האונירות  משוערים ובגדר הערכה בלבד, ואין בהם כדי  התקש

 שהוא.
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המחיר הצעת  לטבלת  מצורף    הערות  הכמויות  אקסל  )כתב  רותי  שי  -  1סל    ד(נפרכקובץ 

   :ת באמצעות מוניותהסעו 

לכל אחד מהמסלולים המצוינים בטבלה   בש"ח ללא מע"מ  בודדת  עההצעת מחיר להס  המציע יציע

 להלן. 

השונה מזו   חלקיות ו/או במתכונת  ל הצעות שתוגשנההאוניברסיטה רשאית שלא לבדוק ואף לפסו

 לפסילת ההצעה. ול לגרום או בהצעה על ות בתנאי המכרזשל הצעת המחיר. כל שינוי או הסתייג

כלי  להציג  יותר   ניתן  גדול  המצמ  רכב  הנוסעים  זה  כמות  את  לפחות  שיכיל  ובלבד  בטבלה,  וין 

 רשת. הנד

ב (1 לשנה  הנסיעות  כמות  משקפעמודת  מסלול  השימו  ת כל  היקף  בשנה  את  ההזמנות  ש/ 

ישתקללולמסל המחיר  הצעות  השונים.  בסעי  ולים  ה   –  11ף  כמפורט  בשלב  דירוג  הצעות 

 מחיר.ה

 .פתהאוניברסיטה בצת" בטבלה = הפקולטה לרפואה של "צפ (2

 יף בהצעת המחיר מתייחס לנסיעה בכיוון אחד. התער  (3

המחירהער הצעת  לטבלת  א  ות  כקובץ  מצורף  הכמויות  נפרד()כתב  שירותי    -  2סל  ל  קסל 

עים(  נוס  14עד  , מיקרובוסים )נוסעים(  10אוטובוסים זעירים ציבוריים )עד  עות  הסעות באמצ

  נוסעים( 20יבוסים )עד ומינ

 בלהמהמסלולים המצוינים בטכל אחד  ל  ללא מע"מבש"ח    תה בודדסעלהמחיר    הצעתע  המציע יצי

 להלן. 

ת השונה מזו ה חלקיות ו/או במתכונול הצעות שתוגשנהאוניברסיטה רשאית שלא לבדוק ואף לפס

  רום לפסילת ההצעה.ה עלול לגז או בהצעגות בתנאי המכרשל הצעת המחיר. כל שינוי או הסתיי

כל להציג  יותניתן  גדול  רכב  המר  י  הנוסעים מזה  כמות  את  לפחות  שיכיל  ובלבד  בטבלה,    צוין 

 הנדרשת. 

 הערות לטבלת הצעת המחיר:

הנ (1 כמות  לשנה  עמודת  מסללכל  סיעות  ולכל  רכב  כלי  מ סוג  השימוש  תשקפול  היקף    / את 

כמפורט בסעיף    המחיר ישתקללום. הצעות  ים השוניהרכבים ולמסלוללסוגי  בשנה  ההזמנות  

 . המחיר לבירוג ההצעות בשד – 11

 ה בצפת."צפת" בטבלה = הפקולטה לרפואה של האוניברסיט (2

 אחד.  התעריף בהצעת המחיר מתייחס לנסיעה בכיוון (3
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 מסמכים רשימת   .4

   :שעל המציע לכלול בהצעתו פירוט המסמכים

מס" 
 ד

 אם צורף(  ✓)סמן  המסמך 

1.  
ם שהונספחיו(, כ  3  ונספחיו, נספח   2, נספח  1כולל נספח  וההצעה )  כי המכרזמסמ
 ם וחתומים כנדרש. מלאי

 

2.  
ניהול   על  תקף  אישור  גופים  העתק  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי 

 . 1976-ריים, התשל"וציבו
 

3.  
-ריים, התשל"ולחוק עסקאות גופים ציבו   1ב2ב ולסעיף  2לסעיף    תצהירים בהתאם

 (. 2ב')3 -( ו1ב')3נדרש בנספחי סח תואם ל, בנו1976
 

  ג' למכרז. 3נספח בנוסח  נים במכרז ובהסכםד ענייגוהצהרה על אי ני  .4

5.  
לסעיף  ת בהתאם  התשנ"ו2צהיר  המכרזים,  חובת  לחוק  מס'    1992-ג    25)תיקון 

 ד' 3נספח  בנוסח( 2016תשע"ו 
 

 

6.  
כמשמע אישה  בשליטת  עסק  של  בסעיף  במקרה  ל2ותו  חובתב    המכרזים,   חוק 

 ב הנ"ל.2סעיף : אישור ותצהיר כנדרש ב1992-תשנ"ב
 

  מך נוסף הנדרש במסגרת הוכחת תנאי סף.כל מס  .7

 המסמכים הבאים:  את 1-6למסמכים  בנוסףיצרפו  1המגישים הצעתם לסל  מציעים

  ק תקף לתחנת המוניות של המציע.העתק של רישיון עס  .8

  . 1תצהיר סל  - 'ה 3נספח   .9

  ורה.חות, מטעם משרד התחבי של קצין הבטימכה ומינוכתב הס  .10

 ים הבאים: את המסמכ 1-6בנוסף למסמכים יצרפו  2הצעתם לסל גישים מציעים המ

11.  

וסק מורשה מרשות דבר, או תעודת עהעתק תעודת רישום תאגיד ברשם הנוגע ב
 ים.   סיהמ

בנו להעביר  יש  עמותה,  הינו  והמציע  אישור  במידה  העתק  תקסף  בתוקף  ניהול  ין 
 מרשם העמותות.

 

  ציע. של המ תקף למשרד להסעותהעתק רישיון עסק   .12

  עם משרד התחבורה.כתב הסמכה ומינוי של קצין הבטיחות, מט  .13

  . א' 3נספח פי בנוסח אישור רו"ח על גובה מחזור כס  .14

  . 2תצהיר סל  - 'ו 3נספח   .15
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  וסק מורשה( בכל או מס' ע מס' ח.פ.המספר המזהה ) לוודא כי מציע: על הלתשומת לב 5.1

מט המוגשים  תעודתהמסמכים  לרבות  וכיו"ב,  ההתאג   עמו,  המס  רשויות  אישורי  דות, 

סבר מטעם  לצרף אישור או ה  מציעאין התאמה במספר המזהה, על היהיה זהה. אם  

 אי ההתאמה. ת המוסמכות לכך בדבר הרשויו

המפורטים  ם על אלה ו חלופייסמכים נוספים אמ מציעועדת המכרזים רשאית לדרוש מה 5.2

 במכרז.וש לה לשם הכרעה אם סברה כי הדבר דר לעיל,
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 א'  3נספח 

   כספיאישור מחזור 

 ן / יועץ המס בי נייר רשמי של רואה החשבויוגש על ג

 (2צעתו לסל "י מציע המגיש ה)ימולא ע

 

______________ תאריך:_  
 

 לכבוד:
 חברת  ______________

 
וליום  20031.12.2 ליוםסתיימו אחת מהשנים שנ כספי לכל על מחזוראישור הנדון: 

122031.12. 
 

 דלקמן:לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כ
 
 _________.   הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת .א
 
בוקרו על    31.12.2021וליום    31.12.2020  ליום  ים של חברתכםדוחות הכספיים המבוקרה .ב

 משרדנו.  ידי
 

 31.12.2021 וליום 31.12.2020 ליום  ות הכספיים המבוקריםעת שניתנה לדוחחוות הד .ג
 ית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד. אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפני 
 ורפים לנספח זה.ביאורים / הערות המצ לת הסתייגויות /כול 

 . X –יש לסמן את הבחירה ב 
  
 ם, הינו: כספי השנתי של חברתכהמחזור ה וקריםמורים המבספיים האהתאם לדוחות הכב .ד
 

 בוקר ור עסקים "כ מחזסה שנה

 כ / ל ₪   2020

 כ / ל ₪   2021

 
 : הערות

י הממשלתי ושל לשכת רואשל מינהל הרכש    נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת •
 .  2009אוגוסט  –החשבון בישראל 

 הרו"ח.   ר לוגו של משרדיודפס על ניי •

של  • הח  במקרה  רואה  לא  עצמאי  המס  יועץ   / ההשבון  לרכיבי  ה יתייחס  מתייחסים  צהרה 
 לחברה. 

 
 בכבוד רב,                                                                                           

 ________ ______________ 

 

 



 30/22מכרז מס':   

 סעות לקמפוס הפקולטה לרפואה בצפת לשירותי ה

 רפואה בצפת הפקולטה ל
 

 מת המציע חתי
 יד( חותמת התאגבצירוף ידי מורשי החתימה של המציע  )בתאגיד: על

 

 
 63עמוד 

 (1) ב' 3נספח 

 1976 –יים, התשל"ו פים ציבורסקאות גוב לחוק ע2סעיף תצהיר בהתאם ל
 

ר  . ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומ_  ת.ז________________ אני הח"מ ____ 

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

אילן שמספרו   ברסיטת ברשל אוני  גשת הצעה למכרזהנני נותן/נת תצהיר זה לצורך ה[במקרה של יחיד]

 (.  )להלן: "המכרז"  30/22

תא]  של  ___________________  [גידבמקרה  בשם  זה  תצהיר  נותן/נת  )להלן  הנני   ,_____–  

_______ משמש/ת  הנני  בו  ה  "הגוף"(,  תפקיד[,  א]למלא  במכרז.  להתקשר  הנני  מבקש  כי  מצהיר  ני 

 וף. מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הג

ב  2יף  ם בסעושב ישראל" כהגדרת"ת-בירה", "הורשע" ובעל זיקה", "עהמונחים " ה משמעות  בתצהירי ז

ה . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אל1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 אותם.  וכי אני מבין/ה

 שב ישראל" .הגוף הינו "תו

הורשעו לא  אליו  הזיקה"  ו"בעל  חלו   הגוף  דין  מבפסק  ביותר  עבירוט  אשתי  נעברו  אשר  יום  ת    31חרי 

חוק עובדים    ;1987-מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, התשמ"ז   יותר  , לפי אחד או2002  באוקטובר

 .  1991-שנ"אתנאים הוגנים(, תזרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

 או

, לפי  2002אוקטובר  ב  31יום    שר נעברו אחריו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אהגוף  

יותר מהחוקים הבאאחד   מינימאו  חוק שכר  )איסור העסקה  1987-תשמ"זום, הים:  זרים  עובדים  חוק   ;

והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"אשלא   ייתה בשנה שקדמה  שעה האחרונה לא האך ההר  -  1991-כדין 

 ד האחרון להגשת הצעות במכרז.למוע

          אמת.     ירי דלעילמתי ותוכן תצהזה שמי, להלן חתי

____ ____________ 

     ]שם וחתימה[             

 ישור א

 

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

אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה  צהיר  יו/ה כי עליו/ה להישי,  ואחרי  שהזהרתלי  באופן  א   המוכר/ת   ______ /  _______
 יה בפני. לא ת/יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה על   לעונשים הקבועים בחוק אם

 

________    ______________ _                 _________________________________________ 

 תאריך                                  שיון עורך דין     חותמת ומספר רי                   עוה"ד    חתימת 
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 ( 2')ב3 נספח 

 ים ציבורי גופים  עסקאות לחוק( 1ב)2 סעיף לפי תצהיר 
 

לומר את  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי  _________________   אני הח"מ ____

 קמן: , מצהיר/ה בזה כדלבחוק אם לא אעשה כן  נשים הקבועים פוי/ה לעווכי אהיה צהאמת 

הגש   נת/נותן   הנני[יחיד   של  במקרה] לצורך  זה  שמספרו  תצהיר  אילן  בר  אוניברסיטת  של  למכרז  הצעה  ת 

 (.  להלן: "המכרז") 30/22

  בו ף"(,  "הגו  –הלן  _________, )לתצהיר זה בשם _______________  נתהנני נותן/  [דתאגי   של  במקרה] 

_/משמש   נני ה ]למלא  ת  הנני  למכרז  עההצ  יש להג  המבקש [,  תפקיד____________  כי  מצהיר  אני   .

 זה בשם הגוף. מוסמך/ת לתת תצהיר 

 )תאימהבמשבצת המ  X סמן( –מצהיר כי   הנני

ן  כויות( אינ חוק שוויון ז  –)להלן    1998-כויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון ז  9עיף  הוראות ס  

 (; תאגידל הגוף )במקרה של  יחיד( / אינן חלות עי )במקרה של  חלות על

 לחילופין

 ים אותן; זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקילחוק שוויון  9הוראות סעיף    )א( 

  / (  יחיד  שלקרה  )במ  בשמי  מצהיר  אני:  הגוףאצל  /אצלי  לפחות  בדים עו  100  שמועסקים קרה  במ   )ב(

  הרווחה   עבודהה  משרד  של  הכללי  ללמנה  לפנות  התחייבות  על(  תאגיד  לש)במקרה    הגוף  בשם 

  ובמידת ,  זכויות   שוויון   לחוק  9  סעיף  לפי  הגוףחובות  /ותייחוב  יישום   בחינת  לשם   החברתיים   והשירותים 

  ל נט  להטיל  כדי  בה  שיש   כאמור  הנחיה  תינתן  לא  ואולם ;  ליישומן  רבקש   הנחיות  קבלת  לשם   –  הצורך

 ; זכויות שוויון   וקלח )ה( 8 סעיףב  כהגדרתו מדי כבד

שרות שלגביה התחייב  אות פסקת משנה )ב( לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התק י הורככל שפנה לפ    ג()

  כי (  תאגידוף )במקרה של  רה של יחיד( /בשם הגי מצהיר בשמי )במקאנ  –כאמור באותה פסקת משנה  

 לחוק  9  סעיף  לפי  הגוףחובות  /חובותיי  שום ליי  נחיותה  התקבלו  ם וא,  הגוףמן  / י ממנ  כנדרש   פנייה   נעשתה 

 ; ליישומן פעלהגוף /פעלתי שגם   הרי ,ויות זכ שוויון 

  למנהל   זו  קהפס  לפי  שנמסר  צהירמהת  העתק  להעביר   הגוףהתחייבות  /התחייבותי   על  ירמצה אני     )ד(

 . ת ההתקשרו עד ממו ימים  30 ך בתו, החברתיים  והשירותים   הרווחה  העבודה  משרד לש הכללי
 

    יל אמת.           תי ותוכן תצהירי דלעי, להלן חתימ זה שמ

__ _____________ 

                  ]שם וחתימה[                      

 אישור

   משרדי _______ הופיע/ה בפני בכי ביום ___  בזהשר/ת  "ד,  מא עו_____,  אני הח"מ, _____________

בי_____________________  בכתובת    __________ מר/גשוב    ,   ____  _____________ ב' 

על  שז עצמו/ה  אישי,  ידי תיהה/תה  באופן   לי  המוכר/ת    / כי    .ז. _____________  ואחרי  שהזהרתיו/ה 

  הצהרתו  נכונות את אישרלא ת/יעשה כן,  שים הקבועים בחוק אם יהיה צפוי/ה לעונעליו/ה להצהיר אמת וכי ת/

 בפני.  ליהעחתם/ה ו

 

 חתימת עוה"ד   ןרישיון עורך דימת ומספר חות  ריך תא
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 ' ג 3 ח נספ

 וד עניינים במכרז ובהסכם י ניגהצהרה על א

  נוסח לתאגיד: 

_ הספק  אני,  מטעם  בזה  מצהיר  מ.ז.____________,  כי _______,  בעלי   ידיעתי   למיטב ובשמו,  הספק, 

אגיד  או כל אדם או תמשרה בו,  ו, נושא  , בעל שליטה ביות בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות( מנ

או בעקיפין, הקשור אליו, במ  / אינםת חברה בת, חברה אם, חברה אחות:  לרבו  ישרין  )נא    קשורים   קשורים 

, במישרין או בעקיפין,  מועסק או בכל קשר אחר-חתי, קשרי מעסיקבקשר עסקי, קשר משפ  למחוק את המיותר( 

בקשר לקיום איזו  צור  ניגוד עניינים  אופן שעלול  ליברסיטה, בים לאוניי שנותן שירותעם האוניברסיטה או עם מ 

   בויות הספק על פי החוזה או על פי דין. התחיימ

כזה יוכרע    עניינים כאמור. במקרה  ו במצב של ניגוד יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אות  הספק

  טתה.על בהתאם להחלהאוניברסיטה והספק יפ  הדבר על ידי 

  רטי: סח לאדם פנו

___ מ.ז.________אני,  אנ_____,  כי  מצהיר  קשורקשוי  ____,  איני   / המיותר(  ר  את  למחוק  בקשר    )נא 

מעסיקעסקי במיש -, משפחתי, קשרי  אחר,  בכל קשר  או  בעקיפין,מועסק  או  עם  רין  או  האוניברסיטה  מי    עם 

על פי החוזה   ויותימהתחייב  ם איזובקשר לקיועניינים  ליצור  ניגוד  שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול   

   ו על פי דין.  א

  וישנם(:הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה )במידה ירוט  פ

  

   פרטי הגורם בספק / גורם קשור

  ד וכו'(שורה / בעל תפקי)חב' ק

 קבל השירות / הגורם  פרטי הגורם מ 

  הקשור באוניברסיטה 

  '(אישי וכו הקשר )עסקי /  אופי  

      

      

      

  

מצ אני  כן,  ומתחייב כמו  נ  שאני   היר  בין  לא  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  אמצא  ולא  השירות  מצא  מתן 

העלול להעמיד אותי במצב של    וניברסיטה על כל ענייןאחרים ואודיע לא לאוניברסיטה, ובין מתן השירות לגופים 

  . והחלטתה תחייב אותי האוניברסיטה  י דבר על ידיוכרע ה ור. במקרה כזהניגוד עניינים כאמ
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  :העמיד במצב של ניגוד ענייניםהספק נותן שירותים לגופים אחרים העלולים ל  ה זו הצהר  נכון למועד

  תק' ההתקשרות  פקים ר השירותים המסותיאו  שם הלקוח   

1.         

2.         

3.         

  

  רסיטה. ההתקשרות עם האוניב מהלך כל תקופת את הספק בה ותחייב    זו תהיה תקפהצהרה והתחייבות

  

  מיידי ופןהודיע לאוניברסיטה על כל שינויי בהצהרתי זו, באייב ל אני מתח

  

      

  המציע   חתימה וחותמת  עפרטי החותם בשם המצי  תאריך 
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 ' ד3 נספח 

 ( 2016"ו תשע  25' מסיקון )ת 1992-ו" התשנ, זיםהמכר חובת חוקל  ג2 לסעיף בהתאם תצהיר
 בינוני  או קטן, רזעי עסק

 

_____________אני   ת.ז.    _____________________ את  הח"מ  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר    ___

 אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:   ים הקבועים בחוק אם לאיה צפוי/ה לעונשהאמת וכי אה

 30/22אילן שמספרו  ז של אוניברסיטת בר  שת הצעה למכרלצורך הג  תצהיר זה  תנ/נותן   הנני[  יחיד   של  במקרה]

 ן: "המכרז"(.  )להל

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

י מוסמך/ת  מצהיר כי הננ . אני  למכרז   הצעה   להגיש  המבקש[,  תפקיד_ ]למלא  ת ____________ /משמש   י הננ

 . זה בשם הגוףתת תצהיר ל

כהגדרתם  בינוני  או   טן ק ,  רזעי  עסק "   המונחים   משמעות  זה   בתצהירי  חובת   לחוק "הגדרות"    1'  מס  בסעיף" 

 . אותם  ה/ מבין אני  וכי אלה  מונחים   לש משמעותם   לי ברההוס כי  ת/ מאשר אני. 1992-ב"תשנ, המכרזים 

 קום המיועד( במ X)יש לסמן    –מצהיר כי   הנני

  מיליון   2  על  עולה   ינו א  שלי   השנתי   עסקאות ה  שמחזור   או   עובדים   חמישה  עד  יק מעס  אני   –  " זעיר  עסק "

 ; חדשים  שקלים 

 לחילופין

  מיליון   2  על  עולה   שלי  השנתי   העסקאות   ר שמחזו  או  עובדים   20-ל  שישה  בין  מעסיק  אני   –  "ן קט  עסק"

  שבהגדרה   ם התנאי  אחד  לגבי   תקיים מ  ולא,  חדשים   שקלים   מיליון   20  על  עולה  אינו  אך  חדשים   שקלים 

 "; זעיר עסק"

 ןלחילופי

  מיליון   20  על  עולה  שליי  העסקאות השנת   שמחזור   אועובדים    100-ל  21בין    עסיק מ   ניא  –  " בינוני"עסק  

  שבהגדרה   התנאים   אחד  לגבי   תקיים מ   ולא ,  חדשים   שקלים   ון מילי  100  על   עולה  אינו   אך  חדשים   שקלים 

 ; " קטן"עסק  או" זעיר"עסק 

 חילופיןל

  מיליון   100  על  עולה  לי ש  תיהשנ   העסקאות  שמחזור  או  עובדים   100  מעל  מעסיק   אני  –  "גדול  סקע"

 ; "יבינונ"עסק  או " ןקט "עסק  או" זעיר"עסק  שבהגדרה  התנאים  אחד גביל מתקיים   ולא, חדשים  שקלים 

  

 ימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             זה שמי, להלן חת 

___ ___________  

[  ]שם וחתימה        

 ישורא

הח  _______________אני  מאשר/ת  עו___,  "מ,  ב   בזה"ד,  בפני  הופיע/ה  ביום:__________     משרדי כי 

בישוב:_________,  :בכתובת  שזיהה/תה  מר/גב':___________________________________   ____

מת ה להצהיר א / ה כי עליושהזהרתיו/   אישי, ואחרי   על ידי ת.ז: _____________ / המוכר/ת לי באופןעצמו/ה  

 בפני.  עליה חתם/ה ו הצהרתו  נכונות  את  אישראם לא ת/יעשה כן,  בחוקה לעונשים הקבועים וכי ת/יהיה צפוי/ 

 

 חתימת עוה"ד   יןחותמת ומספר רישיון עורך ד  תאריך 
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 ' ה  3נספח 

 )מוניות(  1 תצהיר סל

מ ידי  על  ייחתם  המציע,  ע"י  ש )ימולא  חתימה  כאש ורשה  המציע  חתימתו  ל  ע"י  ר  תאומת 
 ו"ד( ע
 

 ____ הח"מ  נאני  _____________________  ושא  ________________  שמספרה  ת.ז. 

מ חתימה  __________________מורשה  שמספרו   ______________  –)להלן    טעם 

 ( מצהיר בזאת כדלקמן:"המציע" 

חברים   .1 ובו  בישראל  רשום  תאגיד  הינו  ריש   20  לפחותהמציע  להפעלת  בעלי   מוניתיון 

ציבורית()זכ יחיד שמעסיק לפות  או  רישיון  20חות  ,  ואינם  ,  ורכאמ  בעלי  שאינם מאוגדים 

  2015חרת להפעלת מוניות. כל אחת מהמוניות היא משנת  פועלים במסגרת התאגדות א

 עות. למועד האחרון להגשת הצנכון ומעלה 

בתנא .2 לנדרש  בהתאם  בטיחות  קצין  מעסיק  סעיף  הנני  סף  אש  6.3י  פרטיו  למכרז,  ר 

 כמפורט להלן: אישיים הינםה

 ז. ____________ כתובת ________________ _ ת.__________________שם __

 _ ________________ יון קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה: _מספר ריש

 ל קצין הבטיחות מטעם משרד התחבורה.* מצ"ב כתב ההסמכה ש

 יטה.עם האוניברסההתקשרות ך כל תקופת ות יועסק במשקצין הבטיח

שיועסק קצין בטיחות אחר ולהעביר פרטים שלו  קרה  דיע לאוניברסיטה במאני מתחייב להו
 רסיטה מיידית. לאוניב

 ת הנ"ל. שבבעלות בעלי הרישיונופרטת את המוניות על המציע למלא את הטבלה להלן המ .3

מס' 
 סידורי

מס' רישוי  
 הרכב

מס' זכות  
יבורית/  צ

 ירוק"  "מס'

צרן  שם י
 הרכב

דגם  
 הרכב

 ת ייצור שנ
הבעלים  

 ם הרשו

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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8       

9       

10       

11       

12       

13       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 אמת.תוכן תצהירי זהו שמי זו חתימתי ו

 _______________ __         _ ________________  ___________________ 

 חתימה    שם + שם משפחה    יךתאר

 

 

 אימות חתימה 

הופיע/ה מר/גב'  ביום _________    ח"מ, _________,עו"ד מ.ר. ______, מאשר בזה כיאני ה

ת.ז______  לפי  שזיהיתיו/ה   / אישית  לי  המוכר/ת   ______ ______ מס'  ולאחר  .   __

ם הקבועים בחוק אם לא  ונשיהיה/תהיה צפוי/ה לעהצהיר את האמת וכי יכי עליו/ה לזהרתיו/ה שה

 ונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכ

______ __________ _____ ___________ _________ _______ 

 תאריך חתימה וחותמת שם
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 ' ו  3נספח 

 ניבוסים( רובוסים ומיירים, מיקוטובוסים זע)א 2צהיר סל ת

ע"י י  )ימולא  על  ייחתם  מ המציע,  ע"י  די  חתימתו תאומת  כאשר  של המציע   חתימה  ורשה 
 ( עו"ד

 
ש ת.ז.  נושא   ____________________ הח"מ  __________ אני  ___________  מספרה 

חתי ______________מורשה  שמספרו   ______________ מטעם  )להלן  מה   ____– 

 כדלקמן: צהיר בזאת"המציע"( מ

הגבב .1 במועד  המציע  ההצעה  עלות  )סים  אוטובו  10שת  ציבוריים    7מקומות(,    10זעירים 

וחדת  רישיון להסעה מי  מקומות(, כולם בעלי  20מיניבוסים )  3  -קומות( ומ  14מיקרובוסים )

 .ומעלה  2015ומשנת 

 מספר רשום  שנת ייצור  סוג מס' סידורי 

   ורי בוס זעיר ציבאוטו 1

   ר ציבורי טובוס זעיאו 2

   ורי אוטובוס זעיר ציב 3

   ציבורי עיר אוטובוס ז 4

   אוטובוס זעיר ציבורי  5

   יר ציבורי אוטובוס זע 6

   אוטובוס זעיר ציבורי  7

   בוס זעיר ציבורי אוטו 8

   ורי אוטובוס זעיר ציב 9

   אוטובוס זעיר ציבורי  10

   מיקרובוס 11

   בוסמיקרו 12

   יקרובוסמ 13

   וסמיקרוב 14

   מיקרובוס 15
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   מיקרובוס 16

   קרובוסמי 17

   מיניבוס 18

   מיניבוס 19

   סמיניבו 20

 

ים  מכרז, אשר פרטיו האישיל  7.3אי סף סעיף  הנני מעסיק קצין בטיחות בהתאם לנדרש בתנ .2
 הינם כמפורט להלן: 

 _________ בת _____________ כתו_ ת.ז. _____שם ____________________

 התחבורה: __________________ שרד חות בתעבורה מטעם מספר רישיון קצין בטימ

 ל קצין הבטיחות מטעם משרד התחבורה.* מצ"ב כתב ההסמכה ש

 וניברסיטה.תקופת ההתקשרות עם הא ות יועסק במשך כלקצין הבטיח

  ר פרטים שלו חר ולהעביין בטיחות ארה שיועסק קצאני מתחייב להודיע לאוניברסיטה במק
 . לאוניברסיטה מיידית

 

 תוכן תצהירי אמת.תי וזהו שמי זו חתימ

 ________________     _________ ______  ___________________ 

 החתימ    שם + שם משפחה                תאריך            

 

 

 אימות חתימה 

ה מר/גב'  ___ הופיע/ום ______שר בזה כי בי. ______, מאאני הח"מ, _________,עו"ד מ.ר

אישי__________ לי  המוכר/ת   __  / ולאחר  ת   ________ מס'  ת.ז.  לפי  שזיהיתיו/ה 

עים בחוק אם לא  וי/ה לעונשים הקבו ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפשהזהרתיו/

 י. ם/ה עליה בפנתעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתיעשה/

_________ _______ ___________ _____ _____________ ___ 

 אריךת מתחתימה וחות שם

 


