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 2 עמוד

 מבוא .א

 הצעות להציע הזמנה .1

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

 מלא תפעולי ליסינג בשיטת רכב חכירת שירותי למתן הצעה להגיש להלן שיפורטו

 נוספים נלווים ושירותים תחזוקה, ביטוח, תפעול שירותי, רכב כלי אספקת שיכללו

 שירותי" או "שירותים"  -יחדיו יכונו להלן) האוניברסיטה לשימוש הרכב כלי של

 . ובנספחיו זה במכרז כמפורט (,"תפעולי ליסינג

 עבור השירותים למתן בהסכם ספקים שני עם להתקשר מעוניינת האוניברסיטה .1.2

ייערך הליך התמחרות בגין הזמנת שני הספקים שייבחרו בין  .מטעמה מי או עובדיה

 להלן.  1.9כל רכב בנפרד, כמפורט בסעיף 

 ובהסכם המכרז במסמכי המפורטים השירותים כלל במתן יחויבו במכרז הזוכים .1.3

, התשלומים בכל ונשיאה הנדרשים והביטוחים הרישיונות כל השגת זה ובכלל

 .הרכב כלי של וחוקי מלא לתפעול הנדרשים המיסים או/ו האגרות

. תפעולי ליסינג בשיטת כלי רכב  24כיום ב האוניברסיטה מחזיקה : בלבד לידיעה .1.4

 האוניברסיטהכלי הרכב יוחלפו במהלך תקופת ההתקשרות לרכבי הזוכה בהדרגה. 

 על להטיל כדי באמור אין כי יודגש. 2020 שנת במהלךרכבים  7 לחכור מתכוונת

 .כלשהו בהיקף רכב כלי הזמנת עם בקשר לרבות, כלשהו מסוג חבות האוניברסיטה

 בהתאם, חודשיים חכירה דמי לזוכה האוניברסיטה תשלם השירותים מתן בעבור .1.5

 הם אלה חכירה דמי. מ"מע בתוספת, שהוזמן לרכב בהצעתו הזוכה שנקב לסכומים

 התשלומים רק להם ויתווספו השירותים אספקת בגין והמלאה הסופית התמורה

, קילומטרים ממכסת חריגה בגין תשלומים כגון, בהסכם מפורשות הקבועים

 או ברכב השימוש עם בקשר שיוטלו קנסות תשלומי, עצמית השתתפות תשלומי

, החכירה תקופת של מוקדם סיום בגין ותשלומים אגרה בכבישי השימוש בגין

 .בהסכם כמפורט

 . ההתקשרות הסכם חתימת מיום חודשים 24 -ל היא ההתקשרות תקופת .1.6

 אך, הזכות שמורה אוניברסיטהל :ההתקשרות להארכת לאוניברסיטה ברירה זכות

 בנות תונוספ תקופות( שלוש) 3 -ב ההתקשרות תקופת את להאריך, החובה לא

 להיות יכולה ההסכם תקופת כ"סה. מיטיבים או זהים בתנאים, אחת כל שנה

 . שנים (חמש) 5 עד של מצטברת לתקופה

 אולם, האמורה התקופה במהלך רק תיעשה חדשים רכב כלי הזמנת כי מובהר

. שהוזמנו הרכב כלי כל של החכירה תקופת לסיום עד בתוקף להיות ימשיך הסכםה

 .חודשים 36 תהיה הרכב מכלי אחד כל של החכירה תקופת
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 אופן בחירת ספק להזמנת רכב .1.7

 להזמנות בהתאם, במכרז הקבועים הרכב כלי את להחכיר יידרשו במכרז הזוכים

 .צרכיה ולפי לעת מעת שתמסור כפי, האוניברסיטה

שני לצורך הזמנת רכב חדש תפנה האוניברסיטה במהלך תקופת ההתקשרות אל 

 לקבל הצעת מחיר עבור הרכב המבוקש.הספקים הזוכים במכרז 

הפניה לשני הספקים הזוכים תיעשה לכל סוג רכב, הן דגם רכב שאינו מופיע במכרז 

 .שמופיע במכרזרכב והן דגם 

 הפניה לקבלת הצעת מחיר תתבצע באופן הבא:

נציג האוניברסיטה המוסמך יפנה לשני הספקים הזוכים במייל בבקשה  .1

 לקבלת הצעת מחיר לדגם רכב ספציפי שיפורט בפניה.

שעות מיום שליחתו את הצעת  48על שני הזוכים להשיב במייל חוזר תוך  .2

ן השעות לא יבמני. המחיר המוצעת על ידם לטובת הזמנת דגם הרכב הספציפי

 חגים, ערבי חגים וימי ששי.יבואו בחשבון שבתות, 

הספק שיציע את הצעת המחיר הזולה ביותר יהיה הזוכה עבור דגם הרכב  .3

 הנדרש בהתאם לתנאי ההתקשרות האמורים במכרז.

אשר דגם רכב הנמצא ברשימת דגמי הרכבים הקבועים במכרז אם מדובר ב .4

לו דמי החכירה החודשיים שיוצעו בפניה לא יע -לגבם הוצע כבר מחיר במכרז 

על דמי החכירה החודשיים שהוצעו על ידי המציע בחוברת ההצעה במכרז 

 ,ספק שלא ישיב למייל תוך פרק הזמן הנדרש עבור הרכב המבוקש.

הכספית שעמה ניגש וזכה במכרז כהצעה בהצעה האוניברסיטה תראה 

ככל שהצעה זו תהיה ההצעה הזולה יותר  המחייבת לדגם הרכב המבוקש.

פק הזוכה מתחייב לספק את דגם הרכב הנדרש בהתאם במסגרת הפניה, הס

 לתנאי ההתקשרות האמורים במכרז.

 למכרז זמנים לוח .2

 : המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 תאריך פעילות

 7.8.2019 המכרז פרסום מועד

 27.8.2019 הבהרה לשאלות אחרון מועד

 12:00בשעה  12.9.2019 המכרזים לתיבת הצעות להגשת אחרון מועד

 31.12.2019 ההצעה תוקף

 

 בשל חופשה מרוכזת. (כולל) 22.8.2019-18ה תהיה סגורה בתאריכים האוניברסיט :הערה
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 שינויים .3

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

, פיו על או במכרז שנקבעו השונים במועדים וכן המכרז בתנאי והתאמות שינויים

 ככל) המציעים מפגש מועד את או/ו הבהרות למתן המועד את לשנות, זה ובכלל

 . ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן (שיתקיים

 באתר או המכרז שפורסם באופן תפורסם כאמור והתאמות שינויים בדבר הודעה .3.2

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

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

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

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

 . לעיל 3.2 בסעיף כאמור שפורסמה

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

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

 .המכרז

 נספחים .4

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

 ;השירותים מפרט  –  1 נספח .4.1

 ;הזמנה טופס – 'א1 נספח .4.2

 ;מסירה פרוטוקול – 'ב1 נספח .4.3

 ;השבה פרוטוקול – 'ג1 נספח .4.4

 ;התקשרות הסכם  –  2 נספח .4.5

 ;ההצעה חוברת  –  3 נספח .4.6

 ;על מחזור כספי של המציעאו יועץ מס מורשה אישור רו"ח   –  'א3 נספח .4.7

 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סעיף תצהיר  – (1ב')3נספח  .4.8

1976; 

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף  –  (2ב')3נספח  .4.9

1976; 

אחרים קשרים עם נותני שירותים  קיום איקיום/  על הצהרה – 'ג3 נספח .4.10

 ;לאוניברסיטה

-ג' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ו2תצהיר בהתאם לסעיף  – 'ד3 נספח .4.11

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

 כללי .5

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

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

 .יפסלו - להלן

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

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

 .הסף בתנאי

  .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .5.3

 תנאי סף כלליים .6

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

 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות

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

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

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

 .(2ב')3 -( ו1)'ב3 יבנספח

 תנאי סף מקצועיים .7

למציע ניסיון רציף ומוכח במתן שירותי ליסינג תפעולי למוסדות ולארגונים החל  .7.1

 לפחות ועד למועד האחרון להגשת הצעות. 1.1.2015מיום 

 , חברות מוסדות 3-להמציע מספק שירותי ליסינג תפעולי במועד הגשת ההצעות,  .7.2

 לכל אחד מהם.לפחות כלי רכב  15בהיקף של  ,לפחותוכיוצ"ב או ארגונים 

הוא מספק שירותי  עבורם לפחות רכב כלי 500בבעלות המציע צי רכבים הכולל  .7.3

 ליסינג תפעולי.

 ₪ 7,000,000 - מ פחת שלא, תפעולי ליסינג משירותי שנתי כספים מחזור למציע .7.4

 .2018, 2017, 2016 השנים משלוש אחת בכל( מ"מע כולל לא)

מטעם משרד מחזיק ברישיון להפעלת משרד להחכרת רכב )ליסינג(  המציע .7.5

 .התחבורה

 כנדרש התחבורה ממשרד הסמכה כתב בעל בתעבורה בטיחות קצין מעסיק המציע .7.6

 .1961-א"תשכ, התעבורה בתקנות
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 :הסף בתנאי עמידתו הוכחת לצורך, הבאים המסמכים את להצעתו יצרף המציע

 ההוכחה דרישה תיאור סעיף

 תנאי סף כלליים

 רשום תאגיד או יחיד 6.1
 .דין פי על בישראל

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

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

 .מורשה עוסק תעודת בהמצאת די ולא

6.2 
אישורים לפי חוק עסקאות 

-תשל"וה ,גופים ציבוריים
1976. 

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

 .[התמורה תשלום לצורך מס

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

 .מקור ובחתימות, זה

 תנאי סף מקצועיים

7.1  

 לנדרש התואם בנוסח המציע והצהרת ניסיון פירוט .המציע ניסיון
 . 2 סעיף 3 בנספח

7.2 

 לנדרש התואם בנוסח המציע והצהרת ניסיון פירוט צי רכבים. 7.3
 .3 סעיף 3 בנספח

אישור רו"ח או יועץ מס מורשה על מחזור כספי של  כספים שנתי.מחזור  7.4
 א'.3המציע בנוסח נספח 

מטעם משרד  רישיון 7.5
 .תקף הרישיון של העתק .התחבורה

 התואם בנוסח המציע והצהרת הבטיחות קצין פרטי .בתעבורה בטיחות קצין 7.6
 .4 סעיף 3 בנספח לנדרש
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  במכרז ההכרעה .ג

 למכרז ההצעות בחינת .8

 :הבאים השלבים פי על תתנהל במכרז ההצעות בחינת

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

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

 ל"סמנכ בראשות מטעמה צוות באמצעות, תקיים האוניברסיטה, השני בשלב .8.2

שעמדו בתנאי הסף. הראיון יתקיים בקמפוס  מהמציעים אחד כל עם ריאיון, תפעול

 למתן והאחראי המציע בראש העומד הגורם אוניברסיטה ברמת גן בהשתתפותה

( וייערך 100-0כל מציע ידורג על ידי כל אחד מהמראיינים )בסקאלה של  .השירותים

 א.ומעלה יעבור לשלב הב 75. רק מציע שקיבל ציון של ממוצע של ציוני המראיינים

 המחיר סעיפי פי על ידורגו והן המציעים של המחיר הצעות ייפתחו, השלישי בשלב .8.3

 . להלן 9 בסעיף כמפורט( 100 מתוך נקודות 100: הסופי מהציון 100%)

תהיינה ההצעות הזוכות )בכפוף לאישור ועדת  הזולות ביותרשתי ההצעות  .8.4

 המכרזים(.

 בדירוג הראשונה התוצאה שהיא זהה משוקללת תוצאה יותר או הצעות שתי קיבלו .8.5

 כמשמעותו אישה בשליטת עסק של היא מהן ואחתאו התוצאה השנייה בדירוג, 

 ההצעה הגשת בעת כך על והומצאו, 1992-ב"תשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף

 .   במכרז כזוכה האמורה ההצעה תבחר, ל"הנ ב2 בסעיף כנדרש ותצהיר אישור

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

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

 .נסיבות שינוי בקרות או/ו לצרכיה או/ו לאילוציה
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 (: מחיר)  השלישי בשלב ההצעות דירוג .9

 4-בחלוקה ל המציע יציע בהצעתו דמי חכירה חודשיים לדגמי הרכבים להלן .9.1

  הבאים:רכיבים ה

 סכום ללא מע"מ אך מחויב במע"מ. .1

 סכום שלא מחויב במע"מ. .2

 סכום המע"מ. .3

 1+2+3סה"כ =  .4

 .)סה"כ( לעיל בלבד (4) 9.1 תתבצע על פי סעיף השוואת הצעות המחיר .9.2

 דגמי הרכבים הם: .9.3

 הרכב דגם #

 יונדאי איוניק 1

 רנו גרנד קופה 2

 טיוטה קורולה היברידית 3

 בנזין 1.2 ניסן קשקאי 4

 יונדאי אלנטרה 5

 ל' 1סקודה אוקטביה  6

 ל' 1.5סקודה אוקטביה  7

 קיה נירו 8

 

 :הבא באופן תתבצע המחיר הצעות השוואת .9.4

 .לעיל (4) 9.1 לסעיף יםהרכב דגמי של החכירה דמי ממוצע חישוב ייערך .1

ההצעה שבה דמי החכירה הממוצע הוא הנמוך ביותר תדורג במקום הראשון  .2

וההצעה שבה ממוצע דמי החכירה הוא הנמוך ביותר אחרי ההצעה המדורגת 

 ראשונה, תדורג במקום השני. 
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 המכרז התנהלות אופן .ד

 המכרז מסמכיב עיון .10

 של האינטרנט מאתר המכרז מסמכי את להוריד המציעים באפשרות .10.1

 . למכרז המענה הגשת או/ו עיון לצורך, האוניברסיטה

 בבניין, גן רמת, אילן בר אוניברסיטת משרדיב גם אפשרי המכרז במסמכי חינם עיון

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

03-5318552.) 

  ההבהרות הליך .11

 . במכרז הטיפול את ירכז אשר, מטעמו קשר איש להקצות יידרש מציע כל .11.1

 מציע כל רשאי (27.8.2019כ"ו באב תשע"ט ) ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .11.2

 אלקטרוני בדואר או 5525318-03 פקס באמצעות בכתב לאוניברסיטה לפנות

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

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

  . נוספות שאלות או הסתייגויות להעלות

 הסעיף פרטי את, המכרז ומספר שם את, פרטיו לציין המציע על, כאמור פניה בכל .11.3

  .ההסתייגות ומהות

 המכרז במסמכי הסתייגות או הערה, מחיקה, תוספת, שינוי כל לרשום איןש, יובהר .11.4

 .ההצעה לפסילת לגרום שעלול דבר, מהאוניברסיטה מראש אישור קבלת ללא

 .התשובות במתן מלא דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .11.5

 ומפגש) ההבהרות הליך בעקבות – (הבהרה לשאלות מענה) – תשובות מסמך .11.6

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

 .למציעים ודגשים נושאים וכן  וההסתייגויות

 מסמכי את שרכש מי לכל אלקטרוני בדואר או/ו בפקס ישלחי ההבהרות מסמך .11.7

 זהות את לחשוף מבלי וזאת האוניברסיטה של האינטרנט באתר יפורסם וכן המכרז

 .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה. הפונה

 .ההבהרות מסמך קבלת את לוודא יםהמציע באחריות .11.8

 לרבות, מציע כל ועל, המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה ההבהרות מסמך .11.9

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

 .קריאתו אישור לאות המציע

 באמצעות חתם אם בין, ההבהרות במסמך באמור מחויב המציע כי מובהר, אולם

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

, להצעתו ולצרפו ההבהרות מסמך על לחתום לדרושו רשאית תהיה והאוניברסיטה

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

mailto:michrazim.log@biu.ac.il
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 ההצעה הכנת לגבי הוראות .12

 חוברת(, הצעות להציע ההזמנה) המכרז כתב את כוללת" ההצעה, "ספק הסר למען .12.1

 מפרט, (2 נספח) ההתקשרות הסכם, המחיר הצעת לרבות( 3 נספח) ההצעה

 לעת מעת שנשלחות ההבהרות, אלה לכל והצרופות הנספחים(, 1 נספח) השירותים

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

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

 .והציון ההצעה בחינת בשלבי ניקודו לשם או הסף בתנאי

  .בלבד האנגלית או עבריתה בשפה תמולא ההצעה .12.2

 תיבות בראשי או מלאה בחתימה ועמוד עמוד בכל, המציע ידי על תחתם ההצעה .12.3

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

 דגש מתן תוך, המכרז במסמכי למילוי המיועדים המקומות כל את ימלא המציע .12.4

, המחיר הצעת ולמילוי זה( 3 כנספח) למכרז המצורפת ההצעה חוברת למילוי מיוחד

  .במלואן

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

 .המכרז מטרת את המקיים

, הסתייגות או/ו, ההצעה במסמכי כלשהו לסעיף התייחסות העדר או נתון העדר .12.5

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

  האוניברסיטה דעת שיקול לפי, ההצעה לפסילת לגרום

 והאוניברסיטה, כאמור ישנה או/ו יחרוג, יסתייג, יוסיף המציע אם אף, מקום מכל .12.6

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

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

 . המכרז פי על הנדרשים והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .12.7

 ההצעה הגשת .13

 המכרז שם למעט, חיצוני זיהוי ללא, ותסגור ותמעטפשתי ב להגיש יש ההצעה את .13.1

 :כדלקמן המכרז ומספר

 מעטפה אחת תכלול את: .1

 .המחיר הצעת למעט להגיש שיש מכרזה מסמכי כל -

 כל המסמכים הנ"ל. של סריקה המכיל קי או דיסק או תקליטור -

 מעטפה שניה תכלול רק את הצעת המחיר ועותק צילומי שלה. .2

 .גדולה לתוך מעטפה אחת 2ואת המעטפה מסעיף  1יש להכניס את המעטפה מסעיף  .13.2

י"ב באלול תשע"ט  מיום יאוחר ולא ההבהרות הליך סיום לאחר תוגש המעטפה .13.3

, 408' מס מבנה, רכשה בבניין המוצבת מכרזיםה תיבתל 00:12 בשעה (12.9.2019)

 . אילן בר באוניברסיטת 209 חדר
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 .שמו ואת המכרז מספר את לציין יש פההמעט על .13.4

 לא המכרזים ועדת. יםהמציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .13.5

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

 . הצעות להגשת האחרון למועד מאוחר במועד הצעה הגשת תותר לא

 הגשת לצורך רכב באמצעות האוניברסיטה לשטח מציעים כניסת תתאפשר לא .13.6

 . ההצעה

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ותהצע להגיש אין מקרה בשום .13.7

 מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך חלוטה ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .13.8

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

 רלוונטי מידע וכל ההתקשרות ותנאי ההזמנה תנאי לבדיקת אחראי יהיה המציע .13.9

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

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

 .התאמה אי או/ו טעות

 יהיה ניתן ולא ,לביטול ניתנת ובלתי חוזרת בלתי, סופית תהא שתוגש הצעה כל .13.10

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

 לתקופה המציע את תחייב והיא, במסמכים משמעותית טעות נפלה כי האישר

 .בהצעה כמפורט

 מציעים עם הצעות או/ו מחירים לתאם מהם מי או/ו המציעים על איסור חל .13.11

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

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

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

 קיים בה הצעה כל לפסול המוחלט דעתה שיקול פי על רשאית תהא האוניברסיטה

 . כאמור פסול לתאום חשש לדעתה

 .מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא הצעה לדחות רשאית האוניברסיטה .13.12

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,  אינה האוניברסיטה .13.13

והיא תהיה רשאית לקבל חלקים מההצעה, או לממשה בשלבים, לבטל ו/או לצמצם 

 ביצוע מועד את לדחות או/ו חדש מכרז לפרסם או/וו/או להרחיב את היקף המכרז 

וכן תהיה רשאית לפצל את המכרז ולבחור יותר מזוכה אחד למתן  - המכרז

 שלוהכל לפי שיקול דעתה, אילוציה וצרכיה  –השירותים על פי מכרז זה 

 החליטה. דין כל להוראות ובכפוף זה מכרז תלהוראו בכפוף, האוניברסיטה

 תביעה כל מהם למי או/ו למציעים תהיה לא, לעיל כאמור לפעול האוניברסיטה

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

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

  על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
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 ההצעה תוקף .14

 בהצעה בחרה המכרזים ועדת אם גם ,31.12.2019 ליום עד בתוקפה תעמוד ההצעה .14.1

 או מהצעתו בו יחזור במכרז שזכה מציעה שבו למקרה וזאת, הזוכה כהצעה אחרת

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

  . שהיא סיבה מכל זמנה

 הבאה המיטבית ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות

 במציע להתקיים ממשיכים ההכרזה שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה בתור אחריה

 המכרז תנאי כל. במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו הכשירות תנאי בתור הבא

 בתנאים הבאה המיטבית ההצעה בעל המציע עמד לא. הבאה ההצעה בעל על יחולו

 המכרזים ועדת תהיה, זה מכרז פי על בהסכם להתקשר רצה לא או הנדרשים

 . הלאה וכן אחריו באה מציעל לפנות רשאית

 יום 30 -ב בתור הבאה ההצעה לבחירת המועד להאריך רשאית המכרזים ועדת .14.2

 . דעתה קוליש לפי נוספים

 הסכםה על חתימה .15

 ימים 5 תוך למכרז המצורף הסכםה על לחתום הזוכה את תזמין האוניברסיטה .15.1

 אחר זמן תוך או, זכייתו על האוניברסיטה הודעת מיום(, עבודה ימי חמישה)

 .ידה על שייקבע

 להמציא הזוכה יידרש, האוניברסיטה ידי על הסכםה לחתימת כתנאי .15.2

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

 על תקף ואישור ביצוע ערבות לרבות, הסכםב המפורטים והאישורים ההתחייבויות

 . ביטוחים קיום

 מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך הסכםה על חתימה אי או/ו המסמכים המצאת אי .15.3

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

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

 להיפרע האוניברסיטה של מזכותה לגרוע מבלי זאת כל. (כזו ערבות שנדרשה ככל)

 .מההפרה כתוצאה לה שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע
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 כללי .ה

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .16

 או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .16.1

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

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

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

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

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו

, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .16.2

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

 .זה מכרז של תכליתו

 מותנית או מסויגת הצעה .17

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

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

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי

 תכסיסנית הצעה .18

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

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

 בכתב שלילית דעת חוות בעקבות פסילה .19

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

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

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

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

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

 במסמכים האוניברסיטה קניין .20

 של ןה, זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים כלוב זה במכרז הקנייניות הזכויות

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

 .זה למכרז הצעה

 המכרז במסמכי  עיון .21

 ומציע במידה, לכן .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכות למציעים יש ,לדין בהתאם .21.1

 עיון כל יתאפשר לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי סבור

, בקשתו את תשקול המכרזים וועדת, ההצעה מסמכי במסגרת לפרטם עליו - בהם

לקחת בחשבון כי במידה ויציין סעיפים חסויים על המציע . לקבלה חייבת ואינה

בהצעתו, יימנע ממנו, במסגרת זכות העיון לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות 

 המתחרות.

  .חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעת, לעיל 21.1 בסעיף האמור למרות .21.2
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 פרסום תוצאות המכרז .22

שם הזוכה וסכום הזכייה באתר  ,האוניברסיטה שומרת הזכות לפרסם תוצאות המכרז

 המכרזים שלה. הגשת ההצעה מהווה הסכמה לפרסום זה. 

 שיפוט סמכות .23

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

  .אביב תל במחוז
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 הרכב וכלי השירותים מפרט - 1 נספח

 הגדרות .1

 ובהתאם, רכב בכלי כלל בדרך המותקנים אינטגרליים אביזרים -" חובה אביזרי" .1.1

 .להלן למפורט

 ציעי ספקשה(, לעיל כהגדרתם) חובה אביזרי בגדר שאינם אביזרים - "רשות אביזרי" .1.2

 רכב לכלי בתוספת המדובר אם בין, מסוימים רכב לכלי לרבות, לעת מעת אוניברסיטהל

 מסירתו לפני רכב בכלי שקיים כאביזר אם ובין אוניברסיטהה בשירות נמצא שכבר

 באביזר מדובר אם. האוניברסיטה אישור לאחר יותקנו רשות אביזרי .אוניברסיטהל

. הספק של אישור לאחר יותקנו הם אז( הציע הספק ולא) תבקש שהאוניברסיטה רשות

 .היבואן מטעם סירוב או/ו בטיחות מטעמי אלא אישורו ימנע לא הספק

  .תקשורת וציוד רשות אביזרי עם ביחד חובה אביזרי -" וציוד אביזרים" .1.3

שירותי הליסינג  בעבור לספק האוניברסיטה שתשלם החודשי התשלום -" חכירה דמי" .1.4

 .התפעולי

 אביזרי עם ביחד רכב לרשותה להעמיד בבקשה ספקל אוניברסיטהה פניית -" הזמנה" .1.5

 הזמנה בטופס שיפורטו, בנפרד שיוסכמו ובמחירים כמות, מסוג, רשות שירותי או רשות

 1 כנספח המצורף בנוסח, ספקה ידי על תאושר וקבלתו אוניברסיטהה ידי על שייחתם

 '.א

 שעל, שיוזמנו ככל נוספים ורכבים, המכרז במסמכי המפורטים הרכבים -" רכב כלי" .1.6

 .לאוניברסיטה לספק הספק

 בו, אוניברסיטהה לנציג רכב כלי מסירת בעת שייערך פרוטוקול - "מסירה פרוטוקול" .1.7

 אביזרי', קילומטראז, מנוע' מס, שלדה' מס, רישוי' מס לרבות, הרכב כלי פרטי כל יצוינו

 מצב, בגינו השירות דמי, זכאי הוא לו השירותים, בו המותקנים רשות ואביזרי חובה

 לציין לנכון אוניברסיטהה ונציג ספקה נציג שימצאו אחר מידע או פרט וכל הדלק

 '.ב 1 כנספח מצורף המסירה פרוטוקול נוסח. זה בפרוטוקול

 הלוואי ציוד וכל אנטנה, רמקול, מיקרופון הכוללת, דיבורית -" תקשורת ציוד" .1.8

 .  הדין לפי נסיעה בעת והפעלתם( סלולאריים) ניידים טלפונים חיבור המאפשר

 בו במקרה, נוספת תמורה ללא, האוניברסיטה לשימוש שיועמד רכב כלי - "חלופי רכב" .1.9

 תקלות, מונעים טיפולים במקרי כגון, שברשותה אחר רכב בכלי השימוש ממנה יימנע

 .וכדומה גניבה, אובדן, תיקונים, שימוש המונעות

 ועד ימי עסקים ממועד הבקשה לרכב גישור 2תוך  ספקי הספקש רכב -" גישור רכב" .1.10

  .אוניברסיטהה בחצר אספקתו ליום

 .רשות ושירותי תפעוליים שירותים - "שירותים" .1.11
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 ולפי המכרז מסמכי לפי יתןל ספקה שעל השירותים מכלול - "תפעוליים שירותים" .1.12

 רכב כלי העמדת, אוניברסיטהמה שירות הזמנות קבלת, לגרוע ומבלי לרבות, ההסכם

, ביטוח פוליסת, רכב רישיון) רכב מסמכי המצאת, אוטומטית תדלוק מערכת הכוללים

 מבחן העברת שירותי, ביטוחים ביצוע, רשות ואביזרי חובה אביזרי(, וכדומה רכב ספר

 דרך שירותי, תיקונים, שוטפת תחזוקה, מונעים טיפולים, תקופתיים טיפולים, רישוי

 . וכדומה שירות מוקד, חלופי רכב, וגרירה

 ציעי ספקשה, תפעוליים שירותים בגדר שאינם שירותים - "רשות שירותי" .1.13

 יאושרו שאלו ככל, הרכב כלי לכל או מסוימים רכב לכלי לרבות לעת מעת אוניברסיטהל

 .מסוימים כמות או מסוג רכב לכלי היד על ויוזמנו אוניברסיטהה ידי על

 חיישן והכוללת הרכב בכלי קנתותהמ תדלוק מערכת - "אוטומטי תדלוק התקן" .1.14

 .המתדלק הרכב על נוסף מידע עם ביחד דלק רכישות וחיוב לרישום ממוחשבת ומערכת

 .במכרז שזכתה הליסינג חברת - "ספק" .1.15

 התפקידים למילוי, לעת מעת, האוניברסיטה ידי על שימונה מי - "האוניברסיטה נציג" .1.16

 האוניברסיטה ידי על יועברו איתו ההתקשרות ודרך פרטיו ואשר, בהסכם כמפורט

 .לספק

 ולעשות ברכב להחזיק ידה על שהורשה מטעמה מי או האוניברסיטה עובד – "המורשה" .1.17

 .שימוש בו

כל מקום בתוך קמפוס האוניברסיטה ברמת גן וקמפוס  -" האוניברסיטהחצרי " .1.18

 הפקולטה לרפואה בצפת.

 הרכב כלי אספקת .2

 ממועד ם קלנדרייםימי 30 על יעלה שלא זמן פרק בתוך תתבצע חדש רכב כלי אספקת .2.1

 הרכב כלי פרטי את תכלול ההזמנה. לספק אוניברסיטהה מנציג בכתב ההזמנה הוצאת

הספק יידרש  .נלוות ספציפיות הנחיות וכן הנדרש והאבזור, צבעו, הרכב דגם: לרבות

לעמוד במועדי האספקה האמורים אם הרכב נמצא במלאי היבואן או צפוי להגיע למלאי 

ימים קלנדריים מעבר  14-ימי עסקים. בכל מקרה לא יחול איחור של למעלה מ 7תוך 

 למועד האספקה שהתחייב הספק.

 נציג. ההזמנה מקבלת שעות 24 תוך אוניברסיטהל ומטעמ הזמנה נספח יעביר הספק .2.2

 ידי על חתום ההזמנה מסמך את לספק וישלח הנהג פרטי את ישלים האוניברסיטה

 .הרכב כלי של המתוכנן המסירה מועד ציון תוך הזמנהה את אשרי הספק .האוניברסיטה
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 הרכב כלי אספקת מועד לפני שעות 72 האוניברסיטה לנציג בכתבהודעה  ייתן הספק .2.3

 לפרטי בהתאם המוזמנים הרכב כלי את אוניברסיטהה לרשות עמידי הספק. המוזמנים

 קלנדריים ימים 30 -מ יאוחר לא - לעיל כאמור יהיה  המסירה מועד.  השירות הזמנת

 נציג כן אם אלא, אוניברסיטהה בחצרי תתבצע המסירה. לספק ההזמנה הוצאת ממועד

 48 ובתוך בכתב ספקל להשיב תרשאי אוניברסיטהה. אחרת ספקל הודיע האוניברסיטה

 בהודעת הנקוב במיקום/ במועד הרכב כלי את לקבל הבאפשרות אין כי ומהודעת שעות

 . הצדדים בין בתיאום המסירה מועד/  מיקום ישונה ובהתאם, ספקה

 ספקה עמידי, לעיל 2.3 בסעיף כאמור האוניברסיטה לידי המוזמן הרכב למסירת עד .2.4

 רכב של גילו .שהוזמן מהרכב נחותה שאינה ברמה גישור רכב האוניברסיטה לרשות

 הגישור רכב. מ"ק 80,000 על יעלה לא שלו' והקילומטרז חודשים 24 על יעלה לא הגישור

 בעל יהיה והוא ק"סמ 2000 על יעלה לא שלו המנוע נפח אך המוזמן הרכב מקטגורית יהיה

 מהזמנת עבודה ימי 5 תוך אוניברסיטהה לרשות יועמד הגישור רכב .ישיבה מקומות 5

 ההתחייבויות כל. בהסכם כהגדרתו", פול"ל יתווספו הגישור ברכב שיעשו מ"הק .הרכב

 המוזמן הרכב להגעת עד המוזמן הרכב על החלות אלו כמו יהיו הגישור רכב בגין הכספיות

 . לאוניברסיטה

 לנציג ויימסרו ספקה נציג ידי על האוניברסיטה לחצרי הרכב כלי יובאו המסירה במועד .2.5

. וההסכם המכרז מסמכי להוראות בהתאם וציוד אביזרים כוללים כשהם אוניברסיטהה

 שני נציגי ידי על שייחתם, לפחות עותקים בשני, מסירה פרוטוקול ייערך המסירה בעת

 .צד כל לנציג יימסר הימנו ועותק הצדדים

 וכלי היה. הרכב כלי לגבי חכירהה תקופת תחילת למועד ייחשב בפועל המסירה מועד .2.6

 המסירה מועד יהא השירות בהזמנת המצוין מהמועד באיחור אוניברסיטהל יימסר הרכב

ואולם, ככל  .רכב כלי אותו לגבי חכירהה תקופת תחילת מועד המסירה בפרוטוקול הנקוב

ימי עסקים לאחר קבלת  5-שהאוניברסיטה לא תפנה לתיאום מסירת הרכבים למעלה מ

ימי עסקים מהמסירה של  5ייחשב מועד חלוף  -הודעת הספק כי הרכב מוכן למסירה 

 ההודעה לידי האוניברסיטה למועד תחילת תקופת החכירה.

 .עליהם שליטה לספק שאין בגורמים, השאר בין, מותנים המסירה מועדי כי ידוע .2.7

, רכב כלי יבוא: כגון) הספק בשליטת שאינן בנסיבות שעילתו, רכב כלי של באספקה איחור

 ייחשב ולא בקנסות הספק את יחייב לא(, וכדומה וציוד אביזרים, ביטוח, רישוי הסדרת

 לאוניברסיטה הודיע ושהספק, ימים 7 על עולה אינו שהאיחור ובלבד, ההסכם של כהפרה

 המוקדם החלופי המסירה ומועד המשוערת תקופתו, סיבתו, האיחור על ומראש בכתב

 כלפי מבצע שהוא הפעולות את הודעה באותה הספק יציין, כן כמו. האפשרי ביותר

, מתאימה בהודעה ילווה שלא איחור או ימים 7 על העולה איחור. המעכבים הגורמים

 מחדל או האיחור תקופת כי הוכיח הספק כן אם אלא, ההסכם של הפרה יהווה, כאמור

. למנעו כדי הסבירים האמצעים בכל נקט וכי בשליטתו היו לא ההודעה משלוח

 וסברה במידה נוספת ארכה לספק לתת דעתה לשיקול בהתאם הזכות נתונה לאוניברסיטה

 .בכך טעם יש הספק הוכחת נוכח כי
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 אוטומטי תדלוק התקן התקנת יתאם ספקה, אוניברסיטהל הרכב כלי מסירת טרם .2.8

 פי ועל אוניברסיטהה עם תיאום תוך אוניברסיטהה ספקי י"ע תקשורת ציוד והתקנת

 . האוניברסיטה חשבון על הינן האמורות ההתקנות  כי מובהר.  ההנחיותי

 הביטוח, הרישיון צילומי את האוניברסיטה לידי הפקס/ ל"הדוא באמצעות עבירי הספק .2.9

 אחר מקום לכל או האוניברסיטה לחצרי הרכב מסירתבעת , אחרים רלוונטיים ומסמכים

 .שנקבע

 הספק יעביר לנהג הדרכה בסיסית על הרכב. .2.10

 התעבורה פקודת לרבות הדין דרישות בכל יעמדו אוניברסיטהל יימסרו אשר הרכב כלי .2.11

 .אחרת צוין אם אלא, מכוחה שהותקנו והתקנות

 וציוד אביזרים .3

 הקיים האחרון מהמודל חדשים רכב כלי יהיו האוניברסיטה לרשות שיועמדו הרכב כלי .3.1

 .מ"ק 150 מקסימום עם יימסרו הרכבים כל .השירות הזמנת ערב בשוק

 :הבאים ובציוד באביזרים הרכב כלי את ולצייד להתקין מתחייב ספקה .3.2

 .להלן 3.3 בסעיף למפורט ובהתאם לעיל 1 בסעיף כהגדרתם - חובה אביזרי .3.2.1

 .המסירה פרוטוקול והעתק השירות הזמנת העתק .3.2.2

 למוקד התקשרות דרכי(, ואנגלית עברית) רכב ספר, ביטוח תעודת, רכב רישיון .3.2.3

 . וגרירה חילוץ למוקד התקשרות ודרכי ספקה

 פלסטיק בנרתיק יאוגדו והגרירה החילוץ למוקד ההתקשרות ודרכי המסמכים

 .רכב כלי בכל למסמכים

 :הבאים החובה באביזרי מצוידים יהיו הרכב כלי .3.3

  .רמקולים שני+  מערכת מולטימדיה מובנית .3.3.1

 מרכזית נעילה מערכת לרבות, הביטוח חברת לדרישות בהתאם מיגון מערכת .3.3.2

 .רחוק בשלט הנשלטת

 .ברכב / צגתצוגה כוללחיישנים(  4)סה"כ  לאחור נסיעה חיישני זוגות שני .3.3.3

 .לרכב ושלטים מפתחות של סטים שלושה .3.3.4

 .מקורית אויר מיזוג מערכת .3.3.5

 .לפחות אויר כריות שתי .3.3.6

 . ABSמערכת .3.3.7

  .חשמלי הרמה מנגנון עם החלונות כל .3.3.8
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 ומשולש גלגל להחלפת כלי, מגבה, היבואן/ היצרן י"ע המסופק חלופי גלגל .3.3.9

 .אזהרה

 . זוהר אפוד .3.3.10

 .ואחורי קדמי פנס - להחלפה נורות שתי .3.3.11

 (. להתקנה יבואן אישור וניתן במידה יותקן) אוטומטי אורות מדליק .3.3.12

  .נוחות שלטי .3.3.13

 .לדיבורית( כרית) התקן .3.3.14

 .(מאפשר שהיבואן בדגמים רק יותקן) אוטומטי אורות כיבוי מפסק .3.3.15

 .הרכב לדגם בהתאם - תדלוק התקן להתחברות הכנה .3.3.16

 .של הספק הביטוח חברת לדרישותבהתאם  - קודן .3.3.17

 בכתב הזמנה קבלת לאחר רק, אוניברסיטהה חשבון ועל הספק י"ע יותקנו, רשות אביזרי .3.4

 . אוניברסיטהמה

 תפעוליים שירותים .4

 האוניברסיטה לרשות שיעמדו הרכב כלי לתחזוקת בלעדי באופן אחראי יהיה הספק .4.1

 תקלות ותיקון שוטפים טיפולים לביצוע אחראי יהיה הספק .ההסכם תקופת  כל במהלך

 ותיקון אחזקה לשם שתידרש הוצאה בכל יישא והוא חלקים החלפת או/ו רכב כלי בכל

 כלי של נאותה לאחזקה שיידרש כפי, פנימי תיקון ובין חיצוני תיקון בין, רכב כלי לכל

כל זאת עקב וכתוצאה מבלאי סביר ו/או כתוצאה מפגם בייצור, ו/או כתוצאה מכל  .הרכב

ו/או כל דין, הינו באחריות  צורך אחר שלפי הסכם זה, תנאי שירות, הנחיות יצרן ויבואן

 הספק.

 או/ו קלקול או/ו ליקוי או/ו תקלה כל על הל היוודע עם מיד ספקל ודיעת אוניברסיטהה .4.2

הספק יתריע על מועדים צפויים לקיום טיפולים לפי שגרת  .לרכב יגרמו אשר נזק או/ו פגם

הטיפולים המקובלת לרכב לפי הוראות היצרן והיבואן וללא תלות בקילומטראז' בפועל. 

, לרוב לפני ך בטיפולהאוניברסיטה תתאם עם הספק מועד לטיפול ככל שיתקיים צור

 המועדים הצפויים הנ"ל לאור צריכת ק"מ בפועל.

ו/או מוסכים  התחבורה משרד ידי על מורשים במוסכים ספקה ידי על יטופלו הרכבים .4.3

 הנדרשות השירות ונקודות המוסכים של לפריסה ידאג הספק. היבואן י"ע המורשים

מוסכי השירות יהיו בפריסה  .הנדרשות השירות בנורמות מלאה עמידה שיאפשר באופן

, והצפון חיפה באזור אחד מוסך לפחות ובהם, לרכב וחשמל מכונאות שירותיארצית ויתנו 

 .הדרום באזור אחד ומוסך והמרכז אביב תל באזור אחד מוסך, ירושלים באזור אחד מוסך

 יום למעט השנה ימות בכל ביממה שעות 24 במשך לקוחות שירות מוקד יפעיל הספק .4.4

 .הכיפורים
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 משרד או/ו היצרן או/ו היבואן לדרישת בהתאם, ספקה ידי על תבוצע הרכב כלי תחזוקת .4.5

 ויפגע שלא כזה באופן מקרה ובכל. דין כל לפי לכך המוסמכת רשות כל או/ו התחבורה

 .הרצונ ולשביעות לאוניברסיטה הניתנים השירותים

 :הבאים התפעוליים השירותים את יבצע הספק .4.6

, תקופתי וטיפול מונע טיפול הכוללים הרכב לכלי ומלאים שוטפים טיפולים .4.6.1

 ובכלל נלוות מערכות אחזקת, קירור נוזל, מסננים, סיכה, שמנים החלפת לרבות

 אשר והמיגון השמע מערכות, חשמלית נעילה, חשמל חלונות, אזעקה מערכת זה

 כל, המכאניים התיקונים כל, אויר מיזוג, מצברים, צמיגים, ספקה י"ע הותקנו

 .הפחחות עבודות וכל  החשמל עבודות

, שלדה, צבע, פחחות לרבות, הרכב כלי ורכיבי חלקי כל את: יכללו תיקונים .4.6.2

 חשמל ומכלולי מערכות, הנעה ומכלולי מערכות, מכניות מערכות, תחתון מרכב

 שפקע או פגומים חלקים החלפת, צירים, סגרים, ידיות, מנעולים, ואלקטרוניקה

 כל ותיקון לכשירות השבה כל התיקונים יכללו כן כמו. באלה וכיוצא, תוקפם

 הרכב בכלי פגם או נזק, מעורב הרכב כלי היה בה תאונה עקב שאירעו פגם או נזק

, זאת וכדומה צבע, והחלפתן לשמשות נזק, וגרירה שריפה, מפריצה כתוצאה

 בהסכם. 16.6בכפוף לסעיף 

יישלח לספק דו"ח אירוע, ורק לאחר קבלתו יובהר כי במקרה של נזק/ תאונה 

 יבוצע תיקון ותשלום השתתפות עצמית כמקובל.

 .היצרן והוראות התחבורה משרד, המדינה מחוקי כמתחייב בדיקות ביצוע .4.6.3

 .רישוי אגרת תשלום לרבות לרכב( טסט) שנתי מבחן ביצוע .4.6.4

 . נורות החלפת .4.6.5

 .פרונט כיוון .4.6.6

 .היצרן של השירות קריאות במסגרת תיקון ביצוע .4.6.7

 .דין כל פי על כנדרש הכל, תקופתיות בטיחות בדיקות ביצוע .4.6.8

 פעם ולפחות, בייצור פגם או בלאי בקרות תתבצע מגבים/מצבר/צמיגים החלפת .4.6.9

 .וחשבונ ועל ספקה ידי על, הרכב בכלי השימוש חודשי 36 במהלך אחת

 בחצרי הספק י"ע יבוצעו הלןל המפורטים ,שיידרשו ככל, והתיקונים הטיפולים .4.7

 ספקי ספקה. ונורות, צמיגים, מגבים החלפת: האוניברסיטה נציג ובאישור אוניברסיטהה

 .מתכלים וחומרים ציוד, חלפים לרבות, התיקון/הטיפול לביצוע הנדרש כל את

 אישור את יצריך האוניברסיטה יבחצר שיבוצע הכלל מן יוצא ללא תיקון כל כי מובהר

 .ביצועו טרם האוניברסיטה נציג
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ככל שתיקון מסוים יצריך ביצועו מחוץ לחצרי האוניברסיטה ייעשה הדבר בתיאום עם 

האוניברסיטה, ובמקרה זה יעמיד הספק רכב חלופי מתאים לשימוש המשתמש. במקרה 

 זה יחולו כל הוראות ההסכם לגבי רכב חלופי.

ממצבת רכבים  5עבור  key 2 keyמסירה ולקיחה של כלי רכב לטיפולים ייעשה בשיטת  .4.8

במעמד הלקיחה או המסירה יועמד למשתמש רכב חלופי כלי הרכב של האוניברסיטה. 

 .7כמפורט בסעיף 

 והחזרתם ,'וכיוב טיפול, תיקון, רישוי לצרכי האוניברסיטה מחצרי הרכב כלי הסעת .4.9

 .האוניברסיטה נציג עם מראש תיאום תוך וובאחריות ספקה י"ע תעשה לאוניברסיטה

 רכב ככלי ייחשב גרירה או דרך תיקון או תיקון או טיפול לצרכי ספקל שיימסר רכב כלי .4.10

 .בפועל אוניברסיטהה לשטחי להשבתו עד, וובאחריות ספקה בחזקת המצוי

 השעה עד ויוחזר 11:00 השעה עד יילקח תיקון או טיפול לצרכי ספקל שיימסר רכב כלי .4.11

, יום באותו  הנ"ל השעה לאחר יידרש טיפול/והתיקון ובמידה .עבודה יום באותו 16:30

 זמן תוך שיהיה, הרכב כלי החזרת למועד עד, דומה חלופי רכב הרכב למשתמש יימסר

 השעהמ יאוחר לא החלופי הרכב יגיע מקרה בכל. התקלה או/ו הטיפול לסוג בהתאם סביר

16:30 . 

 הטיפול מצב אודות האוניברסיטה נציג ואת הרכב משתמש את לעדכן ספקה באחריות .4.12

 .16:00 השעה עד ברכב

 אחר באתר או אוניברסיטהל בחזרה הרכב כלי יימסר רכב בכלי תיקון או טיפול כל בסיום .4.13

 התיקון או הטיפול של מפורט ח"דו עם ביחד, הרכב משתמש עם במישרין שיתואם

 לעקוב וכלת אוניברסיטהשה מנת על, בפועל התיקון או הטיפול מבצע מטעם, שבוצעו

 .הנדרש תיקון או טיפול ביצוע ולוודא

 שטיפה ללא) נקי כשהוא הרכב יוחזר, הנדרשים התיקונים או/ו התחזוקה טיפולי כל בתום .4.14

יובהר כי לא תבוצע שטיפה פנימית לאחר כל טיפול, רק לאחר טיפולים מעל  (.חיצונית

 יום.

, הרכב מסמכי כל את שיכלול רכב כלי לכל תיעוד תיק ולשמור להחזיק מתחייב הספק .4.15

 וצילום לעיון, וכדומה תיקונים, טיפולים פרטי, יבואן/יצרן אחריות לרבות, הביטוח

 .אוניברסיטהה

 כל לגבי מפורט ח"דו חודש סוף בכל, האוניברסיטה לנציג להעביר הספק באחריות .4.16

 .החודש במהלך טיפול שעברו הרכבים

 למעט, אוניברסיטהמה מ"ק 35 על העולה במרחק הנמצא למוסך רכב כלי יפנה לא הספק .4.17

 .אוניברסיטהמה ומראש בכתב אישור פי ועל מרוחקים באזורים
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 צורך על אוניברסיטהה הודעת מקבלת שעות 72 תוך יבוצעו רכבה כלי לכל תיקוניםה .4.18

"תיקון דחוף"  .דחוף בתיקון צורך על אוניברסיטהה הודעת מקבלת שעות 4 ותוך בתיקון

 ייקבע ככזה בתיאום האוניברסיטה עם הספק.

 והספק יבצע תיעוד בכתב לכל פנייה.  ספקההטלפוני של  למוקד יימסרו הודעות .4.19

 .היצרן מטעם שירות קריאת כל על האוניברסיטה לנציג דווחי הספק: שירות קריאות .4.20

 אביזרים והתקנת החלפת .5

 מסננים, בלמים דסקיות, מגבים, מצבר: כגון, מתכלים מכלולים להחלפת לדאוג הספק על .5.1

 בזאת מובהר. אוניברסיטהה נציג עם ובתיאום צורך לפי, באלה וכיוצא נורות, למיניהם

 אחר מקרה ובכל, בייצור פגם או/ו סביר בלאי של למקרה מתייחס זה בסעיף האמור כי

מובהר כי הספק הוא . ההחלפה בעלות ישאת אוניברסיטהה ,כאמור החלפה תידרש בו

 הגורם היחיד שמורשה לתקן את הרכבים ולהחליף חלפים.

 יועבר, לדרישה נענה לא ספקה ונציג, כאמור מכלולים החלפת אוניברסיטהה נציג דרש .5.2

, האמור הרכב סוג של היבואן של המרכזי המוסך המלצת ולקבלת לבדיקה הרכב כלי

 .חלופי רכב אוניברסיטהה לרשות יועמד הבדיקה במהלך. המלצתו לפי יפעלו והצדדים

מוחלפים יהיו מאושרים ע"י משרד התחבורה ויעמדו בכל התקנים האביזרים ה .5.3

ובלבד שהם מאושרים  OEMהרלבנטיים. חלפים שהם חלקי בטיחות יהיו מקוריים או 

 ע"י משרד התחבורה ויעמדו בכל התקנים הרלבנטיים.

 :צמיגים החלפת .5.4

 הבטיחות קצין דרישת או/ו הספק החלטת פי על תעשה צמיגים החלפת .5.4.1

 .האוניברסיטה של בתעבורה

, שחיקה או מקרע כתוצאה שנפסל צמיג יחליף הספק, השוטף מהטיפול כחלק .5.4.2

 .האוניברסיטה של בתעבורה בטיחות קצין של דעתו שיקול פי על או

האחריות להחלפת צמיגים היא של הספק, אלא אם כן נתנה האוניברסיטה או  .5.4.3

המשתמש הסכמתם כי החלפת הצמיגים תיעשה באופן עצמאי ובלבד שנמסרו 

הנחיות מדויקות ומפורטות מטעם הספק בדבר אופן ביצוע החלפת הצמיגים 

ושם בית העסק וכי הספק יתחייב לשאת בכל הוצאה הכרוכה בטיפול העצמאי 

 תעשה הצמיגים החלפתבהחלפת הצמיגים ע"י האוניברסיטה או המשתמש. 

החלפה  -ההודעה לספק. מקום התיקון תלוי בתקלה בצמיג  ביום – דיחוי ללא

והחלפה של  התקול של הצמיג התקור בצמיג הרזרבי תתבצע היכן שנמצא הרכב

צמיג תקור בצמיג חדש, ככל שיידרש, תיעשה בבית עסק לתיקון תקרים 

 של זמן פרק תוך ן את הרכב התקוללתק דאג לא והספקבמידה  .פנצ'ריה( )

 מהחשבונית תקוזז התיקון ועלות לתיקון לדאוג הנהג יורשה, מקסימום שעתיים

 .לאוניברסיטה הספק שיגיש הבאה



      

 אילן בר אוניברסיטת
 רכב חכירת שירותי: 20/19' מסשלבי -דו מכרז

 תפעולי ליסינג בשיטת
 

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

 

 
 23 עמוד

 (רייה'בפנצבבית עסק לתיקון תקרים )הידוע בשם  תתבצע הצמיגים החלפת .5.4.4

 כל בדיקת/ ביקורת אלווד הספק באחריות רייה'לפנצ כניסה בכל. המורש

 .הגלגלים איזון ויתבצע ברכב הגלגלים

 משרד הנחיות י"עפ מתבצעת הצמיגים החלפת כי לוודא ספקה באחריות .5.4.5

 .התחבורה

 לאורך, בלבד ובזוגות לרכב צמיגים 4 של בכמות צמיגים בהחלפת מחויב ספקה .5.4.6

 בכל ואילך החמישי הצמיג החלפת עבור .תשלום ללא, הרכב של החכירה תקופת

  .בגינו התמורה לספק תשולם, רכב

 תקן לפי/ היבואן/ היצרן הוראות פי על להתקינם שניתן כאלה יהיו הצמיגים .5.4.7

 יהיו סרן אותו על הרכב שצמיגי ובלבד דין כל להוראות בהתאם וכן ישראלי

 לפי' ובטמפ החיכוך במהירות ובעמידה הפרופיל בחתך, במידה, בתוצר זהים

 .היצרן המלצת

 וסיבת שהוחלפו הצמיגים מספר אודות אוניברסיטהל ח"דו ריועב לחודש אחת .5.4.8

 .החלפתם

בשאר המקרים בהם תידרש החלפת  .סביר בבלאי - הגבלה ללא ומגבים מצברים החלפת .5.5

מצבר ו/או מגבים תישא האוניברסיטה בהוצאות הכרוכות בכך. סוג המצבר ו/או המגבים 

שיותקנו על ידי הספק מכוח סעיף זה יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הספק וניתן 

 לשינוי מעת לעת.

 דרך ושירותי תיקוני .6

 וחילוץ גרירה, דרך ושירותי תיקוני ספקי ,אחר גורם י"ע אם או ובאמצעות אם ,ספקה .6.1

 למעט, הירוק לקו מעבר שטחים כולל, ל"צה י"ע מוחזקים שטחים כולל) הארץ רחבי בכל

 (.כיפור יום למעט) בשבוע ימים 7, ביממה שעות 24, מקום ולכל מקום מכל(, A שטח

 נאסרה שהכניסה באזור יבוצעו לא וחילוץ גרירה, דרך ושירותי תיקוני אספקת כי יודגש .6.2

 .הביטחון כוחות י"ע אליו

 .24/7 במשך הספק שיפעיל הטלפוני השירות מרכז באמצעות תבוצע הדרך שירותי הזמנת .6.3

 :הראשונית השירות קריאת מרגע הבאים והטיפול התגובה בזמני לעמוד מתחייב הספק .6.4

. הקריאה מרגע שעתיים תוך - בעיר: העניין לפי שירות ניידת או גרר הגעת זמן .6.4.1

, למעט רמת הגולן, שטחי איו"ש הקריאה מרגע שעות 3 תוך - לעיר מחוץ

 .שעות 4שאז תוך  –ודרומית לצומת הערבה 

 - בעיר: הקריאה מרגע האירוע כל וסיום שירות ניידת הגעת לאחר גרירה ביצוע .6.4.2

 .הקריאה מרגע שעות 4 תוך לעיר מחוץ. הקריאה מרגע שעות 3 תוך
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 במקום הסבירים התיקון ניסיונות מיצוי לאחר תבוצע למוסך הרכב גרירת .6.4.3

 .האירוע

 .להלן 7 בסעיף כמפורט חלופי רכב אספקת .6.5

 .למוקד מהדיווח שעות 3 תוך הגלגל להחלפת לסייע יתבקש הספק - גלגל בהחלפת סיוע .6.6

תבוצע פעם בשנה לכל רכב שהוחכר  ,זה בסעיף כאמור, תשלום ללא גלגל החלפת

 .+ מע"מ ₪ 120לאוניברסיטה. מעבר לכך התשלום בגין סיוע בהחלפת גלגל יהיה 

יובהר כי שירותי החילוץ והגרירה יבוצעו על ידי הספק, ללא תשלום, רק כאשר מדובר  .6.7

בתקלה טכנית ו/או מכנית ו/או בטיחותית שתמנע את המשך הנסיעה ברכבים המוחכרים, 

נגרמה עקב אירוע הנכלל במסגרת שירותי התחזוקה או עקב תאונת דרכים. בכל  ואשר

מקרה אחר יחלץ הספק את הרכבים המוחכרים ויגררם למוסך, אולם האוניברסיטה 

 לספק דמי חילוץ וגרירה, לפי דרישת הספק. תשלם

 רכב והחלפת חלופי רכב .7

 .בחכירה לרכב זהה מקטגוריה ויהיה הקטגוריות מכל הרכב כלי לכלל יסופק חלופי רכב .7.1

 ישיבה מקומות 6 בעל או ומעלה ק"סמ 2,000 של נפח בעל הוא החכור הרכב בהם במקרים

 .לפחות ישיבה מקומות 5 ובעל ק"סמ 2,000 של נפח בעל יהיה החלופי הרכב, ומעלה

 :הבאים התנאים ולפי במקרים, חלופי רכב אוניברסיטהה לרשות עמידי ספקה .7.2

 הסתיים לא במוסך המקורי ברכב והטיפול במידה - תיקון או טיפול התמשכות .7.2.1

 מהשעה יאוחר לא חלופי רכב הספק ימסור, שהיא סיבה מכל 15:00 השעה עד

 .לעיל 4 בסעיף כמפורט, 16:30

 בשעה שישי מיום שהתרחשה חלון של ושבירה הרכב לכלי פריצה של מקרה בכל .7.2.2

 .שבוע באמצע החלים לחגים גם נכון הדבר. 22:00 בשעה שבת ליום עד 13:00

 (.לוס טוטאל או גניבה) מוחלט אובדן של במקרה .7.2.3

 על דיווח ולאחר גניבה או דרכים תאונת של במקרה - גניבה/ דרכים תאונת .7.2.4

 על ההודעה מרגע שעות 4 תוך החלופי הרכב יועמד, השרות למוקד האירוע

 .הגניבה/ התאונה

 בעקבותיו אשר, מטעמו מי או הספק י"ע, דרך תיקון של במקרה - דרך תקלת .7.2.5

, האירוע במקום התקלה את לפתור ניתן שלא או למוסך הרכב גרירת דרשית

 :להלן הזמנים ללוחות בהתאם החלופי הרכב יועמד

 לספק ההודעה מרגע שעות 3 תוך - עירוני בשטח היא והתקלה במידה .7.2.5.1

 .הדרך תקלת על

 על לספק ההודעה מרגע שעות 4 תוך - לעיר מחוץ והתקלה במידה .7.2.5.2

 .הדרך תקלת
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 לעשות מניעות קיימת בהם במקרים אוניברסיטהה לרשות יועמד החלופי הרכב כי מובהר .7.3

, שבת, שבוע בסופי אירעו הם אם אפילו, גניבה או תאונה, תקלה לרבות, רכב בכלי שימוש

 ., למעט ביום הכיפוריםפגרה או חג ימי או חג ערבי

, וכדומה הגניבה, ההשבתה ,הגיוס, התיקון, הטיפול תקופת כל למשך יועמד חלופי רכב .7.4

 .המוחלף הרכב לקבלת עד תשלום תוספת ללא

, לנזק, לתאונה אוניברסיטהה נציג אישור ספקל יועבר לעיל 7.2 בסעיף כאמור במקרים .7.5

, זאת עם. הפגרה או החג או השבוע סוף מסיום עבודה ימי 2 בתוך לגניבה או להשבתה

 מסירת אי .האירוע קרות עם מיד האירוע על למוקד טלפונית ידווח האוניברסיטה נציג

 לאי עילה תהווה לא הפגרה או החג או השבוע סוף לסיום קודם אוניברסיטהה נציג דוח

 .כאמור, דחופים במקרים לאוניברסיטה חלופי רכב העמדת

 הרכב את לספק מחויב אינו הספק, אולם, 7.1בהתאם לאמור בסעיף  יהיה המוחלף הרכב .7.6

 המוחלף והרכב במידה אולם. חלףושה רכבב מותקנים שהיו האביזרים כל עם החלופי

 אביזרים החלופי ברכב להתקין הספק מחויב ,קלנדריים ימים 30-ל מעבר במוסך ישהה

 בכפוף לאביזרים שהיו מותקנים ברכב שהוחלף אוניברסיטהה דרישת פי על

 או הדרך תקלת אירעה בו מקוםב החלופי הרכב יימסר דרך תקלת או תאונה של במקרה .7.7

מקבל הרכב החלופי . הספק לבין הרכב משתמש בין שיתואם אחר במקום או התאונה

 ימתין לגרר, למעט במקרה של אירוע תאונתי עם פינוי נפגעים/ באישור הספק.

 .אוניברסיטהה בחצרי תיערך חלופי רכב מסירת טיפול התמשכות או תקלה של במקרה .7.8

 והרכב במידה .אופן באותו לו יוחזר אשר מלא דלק מיכל עם חלופי רכב יספק הספק .7.9

 ספקל אוניברסיטהה י"ע ישולמו כאמור דלק הוצאות, חסר דלק עם ספקל יושב החלופי

 .העת באותה בתוקף שיהיה כפי הדלק חברות של המומלץ המחירון פי על

 היממה שעות בכל בשבוע ימים שבעה אוניברסיטהה לרשות יועמדו החלופי הרכב שירותי .7.10

 .הסכםוה מכרזה להוראות ובכפוף

האוניברסיטה מתחייבת להחזיר לספק את הרכב החלופי עם קבלת הרכב המוחכר  .7.11

תישא האוניברסיטה בכפל דמי החכירה בגין במקומו הועמד הרכב החלופי. לא תעשה כן, 

המוחכר בגינו כל יום איחור בהחזרת הרכב החלופי וזאת בנוסף לדמי החכירה בגין הרכב 

 הועמד הרכב החלופי.
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 שירות מוקד הפעלת .8

 לקוחות שירות מרכז המורשי ולרשות אוניברסיטהה לרשות להעמיד מתחייב ספקה .8.1

 לכל מענה וייתן הדחופים הנושאים בכל לפנות יהיה ניתן אליו( שירות מוקד) טלפוני

 . כיפור, למעט ביום ביממה שעות 24 במשך בשבוע ימים 7 המתעוררות הבעיות

 :השירות מרכז יטפל בהם הנושאים .8.2

 .הרכב בכלי תיקונים לביצוע הזמנות תיאום .8.2.1

 .וגרירה דרך תיקוני תיאום .8.2.2

 .חלופי רכב תיאום .8.2.3

 .לקוח של פנייה או בקשה, תלונה בכל טיפול .8.2.4

 .השירות למרכז ומופנית שמתעוררת בעיה כל .8.2.5

 פגומים רכבים החלפת .9

 התגלוחכירה ה תקופת במהלך או אוניברסיטהל רכב כלי מסירת לאחר ובסמוך במקרה .9.1

, הרכב בכלי והסביר החופשי השימוש באפשרות הפוגעים פגמים או ליקויים הרכב בכלי

 או מסוגו, באחר הפגם או הליקוי בעל הרכב כלי להחלפת תזכאי האוניברסיטה תהיה

 :הרכב כלי בהחלפת אוניברסיטהה את שיזכו והפגמים הליקויים ואלה. לו דומה

 הולמים לא או תקינים לא בחומרים ייצור תוצאת או תולדת פגמים או ליקויים .9.1.1

 אחריות בגינם שחלה בין, המקובלת באיכות לא או הולמת לא ייצור עבודת או

 התקלה לתיקון להביא הצליח לא שהיבואן ובתנאי, לאו אם ובין היבואן או יצרן

 .ניסיונות 3 אחרי

 טיפול לצורך הרכב כלי הושבת שבגינן, שהוא סוג מכל, ונשנות חוזרות תקלות .9.1.2

 .חודשים 6 של תקופה במהלך ימים 14 של מצטברת לתקופה, תיקון או

 תנאי לפי חלופי רכב כלי במקום באה ואיננה גורעת איננה פגום רכב כלי החלפת כי יובהר .9.2

 .וההסכם המכרז

אישורו של יובהר כי החלפת כלי רכב מהשיקולים המפורטים לעיל תתבצע רק לאחר  .9.3

 , על פי שיקול דעתו המקצועי ובכתב, ובתיאום ובהסכמה עם האוניברסיטה.הספק
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  רכב דגם ייבוא/ ייצור הפסקת .10

 הנכלל הרכב כלי את לישראל לייבא חדל הרלוונטי היבואן /ייצור הפסקת של מקרה בכל .10.1

 היד על הוזמן אשר הרכב דגם בו במקרה או לספק אוניברסיטהה השהוציא הזמנהב

 . ההזמנה קבלת עם מיד אוניברסיטהל כך על הספק יודיע, הוחלף

 כתחליף, ששונה לדגם האפשר במידת הקרוב, אחר דגם האוניברסיטה בפני יציג הספק .10.2

 על שהוצג הדגם את לפסול או לאשר האם דעתה שיקול פי על תחליט האוניברסיטה. לו

 "(.חליפי דגם: "להלן) להזמנה המיועד כרכב הספק ידי

להצעת מחיר חדשה שתינתן ע"י  בהתאם אוניברסיטהה שלםת, החליפי הרכב כלי בגין .10.3

 .חודשים אשר תאושר על ידי האוניברסיטה 36הספק לתקופה של 

 רכב כלי השבת .11

 ולמועדים לתנאים בהתאם, הרכב כלי את ספקל אוניברסיטהה חזירת חכירהה תקופת בתום

 :הבאים

 בחצרי יהא ההשבה ומיקום מראש הצדדים בין יתואם ספקל הרכב כלי השבת מועד .11.1

במצב  הרכב כשכלי, אישיים אביזרים למעט אך והציוד האביזרים עם ביחד אוניברסיטהה

טוב ותקין, כפי שקיבלה אותם האוניברסיטה, בהתחשב בבלאי עקב שימוש סביר בכלי 

 התקופה או חכירהה תקופת במשך השימוש למטרת הרכב בכלי השימוש תולדת, הרכב

 של חפץ מכל וריקים נקיים, מסודרים ,אוניברסיטהה בחזקת הרכב כלי היה בה

 .אוניברסיטהה

 .הרכב נהג וכן ספקה נציג בנוכחות בדיקה בצעי האוניברסיטה נציג .11.2

 ההשבה במועד רכב כלי כל של מצבו את המפרט פרוטוקול הצדדים יערכו ההשבה במועד .11.3

פרוטוקול ההשבה  '.ג 1 כנספח ב"מצ השבה פרוטוקול נוסח"(. השבה פרוטוקול: "להלן)

יפרט את הנזקים הבולטים לעין בלבד, הניתנים לגילוי בבדיקה שטחית על ידי נציג 

תשלום בגין נזקים שאינם סבירים לרכב יבוצע על פי הערכת שמאי מוסמך האוניברסיטה. 

האוניברסיטה ונהג שיישלח לאוניברסיטה יחד עם פרוטוקול ההשבה שנחתם על ידי נציג 

 הרכב.

, לפי שיקול השבההמאפשר  במצב איננו שהוא בגלל רכב כלי חזרה לקבל סרבי ספקה אם .11.4

 לכך ונימוקי את במפורט צייןי ספקוה ההשבה בפרוטוקול הדבר יצוין, לעיל כנקוב דעתו 

 בפרוטוקול הדבר צוין לא. לעיל כאמור, השבההמאפשר  במצב איננו הרכב כלי ושלדעת

לשביעות  ספקל כמוחזר הרכב כלי יחשב, כאמור, ספקה נימוקי בו פורטו לא או ההשבה

 .רצונו

 מחפצי ריק שאינו או נקי אינו או מסודר אינו או תקין שאינו במצב רכב כלי נמצא .11.5

 הרכב לכלי תיערך, ההשבה בפרוטוקול ונימוקי ןוציי לקבלו ספקה וסירב אוניברסיטהה

 הבודקים מסקנת פי על יפעלו והם, ימים 7 בתוך, יחדיו הצדדים נציגי ידי על חוזרת בדיקה

  .ביחד
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יובהר כי היה וימצאו ברכב נזקים או פגמים תישא האוניברסיטה בהשתתפות עצמית  .11.6

 בהתאם להוראות ההסכם.

 רכבים שינוע .12

 מובילים באמצעות לאוניברסיטה וממנה לצרכי טיפול או החלפה בחצרי הספק  ישונעו הרכב כלי

 ., ובאחריותו הספק מטעם םונהגי

 ביצוע ומעקבי דיווחים .13

  .בעת תיקון/ החלפה וכו' ולאחריות קיבל אשר רכבים תנועת על יומי ח"דו נהלי הספק .13.1

 .הרכב כלי החזרת ושעת יציאה שעת יכלול ח"הדו .13.2

 .צמיגים החלפת כולל ומהותם הטיפולים כל של רישום נהלי הספק .13.3

 תאונות .14

 .מיד לאחר קרות האירוע דיתימי הספק לנציגי יועברו אירוע חות"דו .14.1

 במוסכים, מלווה שמאי ח"ודו בדיקת לאחר יבוצעו התאונות בעקבות התיקונים .14.2

 בכל כי יודגש. הרלוונטיות התחבורה משרד והנחיות היצרן הוראות י"ועפ מוסכמים

ו/או במקרים בהם צד ג'  שמאי יוזמן העצמית להשתתפות מעבר תשלום שנדרש תאונה

במקרים של נזק עצמי התיקון  .או במקרים בהם יש אחריות משותפתו/אשם בתאונה 

 יבוצע על פי הערכת שמאי הבית של הספק.

 .באוניברסיטה הבטיחות קצין ידי על יבוצעו תאונה תחקירי .14.3

 .באוניברסיטה הבטיחות קצין י"ע ביקורת תבוצע התיקונים בסיום .14.4

 .האוניברסיטה נציג באישור, 50% מעל כשהנזק –( לוס טוטאל) גמור אובדן .14.5

 חובה וביטוחי רישוי מבחני .15

 עם תאםי הספק. הרישוי אגרת ולתשלום לרכב( טסט) שנתי מבחן לביצוע ידאג הספק .15.1

 מבחן העברת לצורך הרכב לקיחת את החידוש מועד לפנילפחות  יום 14 הרכב מחזיק

 .רישוי

 .בתוקף רישיון ללא רכב יהיה שבו מצב למנוע הספק על .15.2

 י"ע יתואמו אשר תקופתיות וביקורות תקופתיים טיפולים, שנתי רישוי מבחן יעבור הרכב .15.3

 .ברכב המשתמש מול מראש שעות 48-מ יאוחר לא הספק

 להפיץ ספקה באחריות. ומסמכי רישוי ביטוח תעודות הרכב למחזיקי מסורי הספק .15.4

 העתקים. / מועד פקיעת הרישויהביטוח פקיעת מועד לפני יום 14 לפחות אלה מסמכים

הספק יעביר את המסמכים לנציג מטעם  .האוניברסיטה לנציג במקביל יועברו

 האוניברסיטה ובאחריותו לפזר למשתמשי הרכב.
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 התאריך מועד לפני שבועות שלושה עד ישולמו הרכב לכלי החובה וביטוחירישוי  אגרות .15.5

 . תשלוםל האחרון

העתקי מסמכים   או הרישוי אגרות של המקוריים המסמכים יועברו ברכב לנוהגים .15.6

 .המאושרים כנאמן למקור

 יום חלופי רכב ספקי הספק. ביטוח או/ו רישוי ללא אוניברסיטהה שברשות רכב ייסע לא .15.7

  אותו מועד. עדחידוש הביטוח  בוצע לא אם הרישוי/  הביטוח תוקף פקיעת תום לפני

 לספקים הזוכים להשכרת רכב קצרת מועד. האוניברסיטה שומרת על זכותה לפנות .16

 ריענון רכבים .17

 חודשים(. 36כלי הרכב שימסרו לאוניברסיטה ישמשו אותה לאורך כל תקופת החכירה ) .17.1

יחד עם זאת רכב שתקופת חכירתו, על פי ההסכם, טרם הסתיימה והרכב גמא  .17.2

 רשאית האוניברסיטה להחליפו ברכב חדש ₪ 90,000קילומטראז' בסך מצטבר של 

 חודשים( 36)בת  לרכב החדש תחל תקופת חכירה חדשהכהגדרתו במכרז ובהסכם. 

חודשים של  36שלמת בגין החודשים שנותרו להבדמי חכירה והאוניברסיטה לא תחויב 

 הרכב הקודם לרכב החדש.

האמור בסעיף זה לא יחול בפרק הזמן של ששת החודשים האחרונים שלפני תום תקופת  .17.3

לאישור מראש ובכתב מאת האוניברסיטה להחלפת כלי רכב  ההתקשרות, אלא בכפוף

 כאמור.

ימים בשנה )ברצף או  30רכב שזמן השהיה המצטבר שלו במוסך לצורך תיקונים יעלה על  .17.4

תקלות במשך חודשיים רצופים )תקלות  3או לחלופין, מופע התקלות יעלה על  בנפרד(

/ יוחלף על פי דרישת המחייבות טיפול במוסך, לרבות תקלות חוזרות(, ירוענן

לפי שקול דעתה של , בגינו את ההתקשרות שהאוניברסיטה תסיים האוניברסיטה, או 

 ללא כל פיצוי לספק.ו האוניברסיטה 
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 הזמנה טופס -' א1 נספח

 (תיחתם על ידי שני מורשי חתימה וחותמת -)לכל כלי רכב מוזמן תיערך הזמנה בנפרד

 תאריך: ________

 "(הספק___________________ )" אל: 

 ___________________  לידי: 

 ____________________ מאת: 

 

אנו מתכבדים להזמין בזאת רכב, ביחד עם האביזרים והציוד לפי ההסכם בינינו, מיום ___________, ועל פי 

 תנאיו, וביחד עם אביזרי ושירותי הרשות המפורטים בשולי הזמנה זו. 

 __________________ סוג הרכב המבוקש: 

 __________________   יצרן: 

 __________________   דגם: 

 __________________ מועד קבלה מבוקש: 

 __________________   צבע: 

 __________________  דלקן )חברת הדלק(: 

 ___________________אביזרי רשות:_________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ____________שירותי רשות:  _______________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ציוד תקשורת: כן  / לא ; של חב' _________

 

 בכבוד רב, 

 אוניברסיטת בר אילן

  (חותמת+  חתימה מורשי שני)

 

 . ____אנו מאשרים בזאת קבלת הזמנה זו ומתחייבים כי מועד המסירה המשוער הינו יום _______

 יש לקבל חתימה וחותמת של חברת הליסינג לכל הזמנה.

_______________________ 

 / חברת הליסינגספקה        

 
 _____ע"י  )שם(: _________________, תפקיד:______________  תאריך: ________
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 מסירה פרוטוקול -' ב1 נספח

 _____אריך: _______ת

 :פרטי הרכב

 _____________  יצרן: 

 _____________  דגם: 

 _____________ מס' רישוי:

 _____________ מס' מנוע: 

 _____________ מס' שלדה: 

 _____________ ק"מ. קילומטראז': 

 .₪חודשיים: _________ )במילים: ____________________(  חכירהדמי 

 : קיים / לא קייםרישיון רכב

 תעודת ביטוח חובה: קיים / לא קיים

 ספר רכב וכתב אחריות יצרן/יבואן: קיים / לא קיים

(. פירוטי )מצב הרכב החיצונ
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 ______אביזרי בטיחות )פירוט מצאי(: _______________________________________________________________

 _____אביזרים וציוד )פירוט המצאי(: _______________________________________________________________

 ______________________________________________________________________מערכת שמע )פירוט המצאי(: 

 ______ציוד תקשורת: __________________________________________________________________________

  דלקן: _______________________

 הוראות הפעלה, כתבי אחריות )פירוט המצאי(: 

 ________________מערכת שמע: 

 אביזרים וציוד: ______________

 אחרים/שונות: _______________

 שירותי רשות )פרוט(: _________________________________________________

 מיכל הדלק: מלא/לא מלא )מחק את המיותר(.

 _____________________שונות/אחר/הערות:_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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 חתימת המקבל: __________   חתימת המוסר: __________

   שם מלא: _______________   שם מלא: ______________

 ________תפקיד: ________   תפקיד: _______________



      

 אילן בר אוניברסיטת
 רכב חכירת שירותי: 20/19' מסשלבי -דו מכרז

 תפעולי ליסינג בשיטת
 

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

 

 
 33 עמוד

 השבה פרוטוקול -' ג1 נספח

 _____________תאריך: 

 :פרטי הרכב

  __________   יצרן:

 __________   דגם: 

 __________  מס' רישוי:

 __________  מס' מנוע: 

 __________  מס' שילדה: 

 __________ מד קילומטראז':

 

 :השבת מסמכים, אביזרים וציוד

 קיים: קיים / לא רישיון רכב

 תעודת ביטוח חובה ומקיף: קיים / לא קיים

 ספר רכב וכתב אחריות יצרן/יבואן: קיים / לא קיים

(. ניתן לצרף תמונה של הרכב משני צידיו ועליו )יש לפרט כל שריטה ו/או מכה שיש ברכבמצב הרכב החיצוני 
 ______________________________________________________ לסמן היכן יש מכות/ שריטות:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 _____אביזרי בטיחות )פירוט מצאי(:  _________________________________________________

 _____אביזרים וציוד )פירוט המצאי(: _________________________________________________

 _____מערכת שמע )פירוט המצאי(: ___________________________________________________

 _____ציוד תקשורת: _____________________________________________________________ 

  דלקן: _______________________

 

 _____שונות/אחר/הערות/לתקן:_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 חתימת המקבל: __________  חתימת המוסר: __________

   שם מלא: _______________  _______שם מלא: _______

תפקיד:________________  תפקיד: _______________
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 בע"ה

 הסכם -למכרז  2נספח 

 לשירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי

 

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

 2019 בשנת________  בחודש__________  ביום 

 

 58-006-368-3 .ר.ע אילן בר אוניברסיטת : בין

 ("האוניברסיטה" בשם הקיצור לשם להלן שתיקרא)

 5290002 מיקוד, גן רמת

 ;אחד מצד

 

 ________________________:          ן י ב ל

 ("הספק"– להלן)

         ________________________ 

 [כתובת]

 ;שני מצד

 

 שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי כהגדרתם להלן;והספק עוסק במתן   הואיל

, מעת לעת ולפי צרכיה, כלי רכב עבור עובדיה או מי חכורלוהאוניברסיטה מעוניינת  והואיל

 מטעמה, ולקבל שירותי ליסינג תפעולי;

פרסמה מכרז למתן שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי, כמפורט  והאוניברסיטה והואיל

 ;המכרז( –צרופותיו, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן במכרז ו

 ;במכרזאחת ההצעות הזוכות כ נבחרה הספק של והצעתו          והואיל

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
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 :כללי .1

 נפרד בלתי חלק המהוו"(, המכרז מסמכי: "להלן) נספחיו כל על, 20/19' מס מכרז 1.1

 .זה מהסכם

 .המכרז דרישות את המקיים באופן יפורש ההסכם 1.2

 :מההסכם נפרד בלתי חלק המהווים נספחים רשימת 1.3

 ונספחיו.המכרז  .א

 א' להסכם(. 2)נספח  ערבות בנקאית לביצוע ההסכםזה חלק מהמכרז   .ב

 : השירותים מתן .2

 לאוניברסיטה לספק עצמו על בזה מקבל והספק, לספק בזה מוסרת האוניברסיטה 2.1

 .ובמכרז זה בהסכם כמפורט תפעולי ליסינג בשיטת רכב חכירת שירותי

 . למכרז 1 נספח, השירותים במפרט למפורט בהתאם יםהשירות את יספק הספק 2.2

 :התקשרותה תקופת .3

 ליום עד_ _______ מיום, חודשים 24 של לתקופה הינה זה הסכם לפי ההתקשרות 3.1

 "(. ההסכם תקופת: "להלן______ )

 . ההתקשרות תקופת את לקצר רשאי אינו הספק 3.2

 תקופת את להאריך, הבלעדי דעתה שיקול פי על, הזכות שמורה לאוניברסיטה 3.3

 של מצטברת לתקופה כ"בסהו, אחת כל שנה בנות נוספות תקופות בשלוש ההתקשרות

מימוש זכות הברירה יכול שיעשה מעת לעת לתקופות קצובות קצרות . שנים 5 עד

 משנה.

 האוניברסיטה מאת בכתב הודעה מתן אמצעותב תיעשה ההסכם של תוקפו הארכת 3.4

 יחולו ל"הנ הנוספת בתקופה .ההסכם תקופת תום לפני ימים 60 -מ יאוחר לא, לספק

 ערבויות תוקף והארכת, כתאריכים המחויבים בשינויים, ההסכם תנאי יתר כל

 .וביטוח

 כתנאי ,במכרז הצעתו מחירי על הספק עם מ"מו לנהל הזכות שמורה לאוניברסיטה 3.5

מחירי הבסיס לצורך המו"מ יהיו  .הספק עם ההתקשרות תקופת הארכת למימוש

המחירים שננקבו בהצעה כשהם מוצמדים למדד המחירים לצרכן, ומכל מקום מימוש 

 זכות הברירה להארכת ההסכם תהיה בתנאים זהים או מיטביים ביחס להנ"ל.

יום  60בהודעה מראש של , יהבלעד הדעת שיקול פי-על, הזכות שמורה לאוניברסיטה 3.6

 אשר, הספק ידי-על השירות מתן מאופן רצון שביעות אי בשל ההתקשרות את להפסיק

 מראש בהודעה, אוניברסיטהה תרשאי כן כמו. ההסכם לדרישות בהתאם מבוצע לא

 הפרת כדי עולה שאינה רצון שביעות אי  של במקרה ההתקשרות להפסיק ,יום 90 של

, כאמור, מראש התראה מתןל בכפוף תהיה השירות הפסקת .הספק של מצדו הסכם
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, כאמור ההתקשרות הפסקת על האוניברסיטה ההודיע .לספק טיעון וזכות ומתן

 עד לו המגיעים, זה בהסכם המוסכם אחר תשלום כל וכן החכירה דמי לספק ישולמו

 פיצוי או תשלום לכל הספק זכאי יהיה לא לכך מעבר. בפועל השירות הפסקת למועד

 .כלשהו

 להסכם. 4.2יובהר כי האמור אינו פוגם בחובת תשלום דמי החזר בהתאם לסעיף 

 :החכירה תקופת .4

 תקופת במהלך שירותים הםלגבי הוזמנו אשר הרכב כלי לכל השירותים מתן תקופת 4.1

 הרכב כלי אספקת מיום חודשים 36 בת תהיה, לעיל כאמור, ההתקשרות

 תקופת במהלך. לאו אם ובין ההתקשרות תקופת הסתיימה אם בין, אוניברסיטהל

 . זה הסכם הוראות לפי והתנאים הזכויות, החובות הצדדים על לחול ימשיכו חכירהה

 %20-ל חכירהה תקופת את לקצר תרשאי היהת אוניברסיטהה, לעיל האמור אף על 4.2

 מראש יום 30 בת בהודעה, מכמות כלי הרכב המוזמנים במהלך תקופת ההתקשרות

 היא ואין הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, הבאים ובתנאים במועדים, לספק ובכתב

  .החלטתה את לנמק מחויבת

 הראשונה השנה במהלך מהרכבים אחד לכל ביחס חכירהה תקופת קיצור בגין א

 3 שלדמי בטול בשווי  לספק אוניברסיטהה י"ע מו ישול, רכב באותו לשימוש

 קיצור בגין ספקל ומוחלט סופי כתשלום וזאת, רכב אותו בגין חכירה דמי חודשי

 .חכירהה תקופת

 באופן בו השימוש תחילת טרם רכב הזמנת ביטול על גם יחול זה סעיף

, שבוטל הרכב בגין חכירה דמי חודשי 3 של סכום לספק תשלם שהאוניברסיטה

 והתחייבות שלישיים צדדים כלפי הספק התחייב בהם במקרים ורק אך וזאת

 תשלם לא והאוניברסיטה ומוחלט סופי הינו זה סכום. לביטול ניתנת אינה זו

 .לכך מעבר כלשהו מסוג פיצוי או/ו תשלום שום

 השנייה השנה במהלך מהרכבים אחד לכל ביחס חכירהה תקופת קיצור בגין ב

 2 דמי בטול בשווי של  ספקל אוניברסיטהה י"ע מו ישול, רכב באותו לשימוש

 קיצור בגין ספקל ומוחלט סופי כתשלום וזאת, רכב אותו בגין חכירה דמי חודשי

 .חכירהה תקופת

 השלישית השנה במהלך מהרכבים אחד לכל ביחס חכירהה תקופת קיצור בגין ג

 1 שלדמי בטול בשווי  ספקל אוניברסיטהה י"ע מו ישול, רכב באותו לשימוש

 קיצור בגין ספקל ומוחלט סופי כתשלום וזאת, רכב אותו בגין חכירה דמי חודשי

 .חכירהה תקופת

בנסיבות של החזרה מוקדמת יהיה רשאי הספק לנכות את דמי ההחזר  ד

 .12.2מהמקדמות המשולמות לו בהתאם לסעיף 

 בכל אחד רכב כלי להחזיר רשאית האוניברסיטה ההתקשרות תקופת במהלך ה

  .בטול דמי תשלום ללא, חודשים 36 בת שלו החכירה תקופת סיום לפני עת
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 :הספק והצהרות התחייבויות .5

 :כי ומתחייב מצהיר הספק

 התנאים כל אחר למלא מתחייב והוא, אותם הבין, ודרישותיו המכרז תנאי כל את קרא 5.1

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

 והסכם המכרז להוראות בכפוף והכול, היד על ייקבעו אשר ובמועדים, האוניברסיטה

 . זה

, לרבות קצין בטיחות המקצועי האדם וכוח הניסיון, הידע, האמצעים בעל הוא 5.2

 .דין פי ועל זה הסכם פי על התחייבויותיו לביצוע הנדרשים

 ההיתרים, הרישיונות, האישורים ההתקשרות תקופת במשך בידיו ויהיו יש 5.3

 הוא – נוספים ידרשו ואם, זה הסכם פי על התחייבויותיו לביצוע הדרושים והביטוחים

 במשך בידיו ויהיו יש, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. לקבלתם חשבונו על יפעל

, אצלו המועסק בטיחות לקצין הסמכה כתב, רכב להשכרת רישיון ההתקשרות תקופת

 .השירותים במתן שישמשו הרכב כלי עבור חובה ביטוח ותעודות רכב רישיונות

 כספק עליו החלות הדין הוראות אחר ההתקשרות תקופת במשך וימלא ממלא הוא 5.4

 צד של זכויות ההסכם בתקופת יפר ולא מפר אינו הוא; וכמעסיק ליסינג שירותי

 .קניין זכויות לרבות, שלישי

, זה הסכם פי על התחייבויותיו למילוי הקשור בכל האוניברסיטה עם פעולה ישתף 5.5

 בסמוך והחלפה שיפור, תיקון הטעון כל את ולהחליף לשפר, לתקן התחייבות לרבות

 . בכך הצורך בדבר האוניברסיטה הודעת לקבלת

 דין כל להוראות בכפיפות תחזוקה שירותי ההסכם במסגרת שמוחכר רכב לכל יספק 5.6

 הליסינג שירותי בתחום המקובלים גבוהים בסטנדרטים, יצרן להוראות ובהתאם

 .התפעולי

  :השירותים מתן על הספק פיקוח .6

 עם הספק מטעם הקשר איש יהיה אשר" הספק נציג" – נציגו את לקבוע הספק על

, הצעה, בקשה בכל האוניברסיטה נציג יפנה אליה הכתובת את יהווה הספק נציג. אוניברסיטהה

, נתון, מידע, תשובה כל אשר הספק מטעם מוסמך גורם ויהווה תגובה או תלונה, דרישה

 יפקח הספק נציג. הספק את יחייבו, ידו על או/ו לו שימסרו מצג או הצהרה, התחייבות, הבטחה

 שעות בכל זמין יהיה הספק נציג. האוניברסיטה כלפי הספק התחייבויות קיום על הספק מטעם

 .ופקס ל"דוא, נייד טלפון באמצעות העבודה
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 :הרכב בכלי השימוש מטרות .7

 תנאי, הרכב יצרן הוראות, דין לכל בהתאם ברכבים שתמשתו נהגת האוניברסיטה 7.1

 והוראותטון,  3.5ה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד הקבועים בפוליס  הביטוח

 האוניברסיטה והמשתמשים ישתמשו בכלי הרכב כדרך בעלים סביר.. זה הסכם

 אמצעי בכל שתמשתו הרכב כלי עלהאוניברסיטה  שמורת חכירהה תקופת במהלך 7.2

, קלקול או, בזדון נזק גרימת לרבות, נזק, אובדן למנוע מנת על הסבירים הזהירות

 על סביר באופן הנדרש כל אוניברסיטהה עשהת כן כמו. כלשהו שלישי לצד או לרכבים

 המיגון מערכות כל הפעלת באמצעות לרבות, הרכב לכלי פריצה או/ו גניבה למנוע מנת

 .תקינותן על ושמירה הרכב בכלי המותקנות

 האוניברסיטה תעשה שימוש ברכב כדלקמן: 7.3

 תעשה ברכב שימוש למטרות שאינן חוקיות.לא  א

 לא תעשה שימוש בדרכים שאינן מתאימות לנסיעה באותו כלי רכב. ב

לא תוציא הרכב מחוץ לשטחי מדינת ישראל ובכלל זה אל שטחי האוטונומיה  ג

בהסכם שנחתם בין מדינת ישראל לבין הרשות  Aהמוגדרים כשטחי 

 הפלסטינית.

 מעבר למורשה על פי כל דין.ברכב נוסעים או מטען תסיע לא  ד

בכלי הרכב שימוש לגרירה ו/או דחיפה של כל כלי רכב או חפץ אחר תעשה לא  ה

בו שימוש לתחרות ו/או תעשה )למעט אם הותקן ברכב וו גרירה כחוק(, ולא 

 מרוץ ו/או מבחן.

 :ברכב לשימוש המורשים .8

 או המעובדי מי באמצעות הרכב בכלי שימוש לעשות תרשאי היהת האוניברסיטה 8.1

 ברחבי הולפעילויותי הלצרכי"( האוניברסיטה מורשי: "להלן) המטעמ או השלוחי

 למעט, הירוק לקו מעבר שטחים כולל) ל"צה י"ע המוחזקים והשטחים ישראל מדינת

 .(הביטחון ומערכת ל"צה להנחיות ובכפוף A שטח

 אוניברסיטהה מורשי לנסיעות לרבות, בעלים כדרך ברכבים שתמשת האוניברסיטה 8.2

 מכל, הופעילות העסקי במכלול, העבודה שעות לאחר, וחזרה עבודתם למקום מביתם

 למותר בהתאם, וכדומה מטענים או ציוד להעברת בין, נוסעים להסעת בין, שהוא סוג

 ובמקרים דין פ"ע אוניברסיטהל שהותר ככל. חכירהה תקופת כל למשך הרכב ברישיון

אם  .לרישומו לדאוג יש, ומטען ציוד העברת לעניין הרכב ברישיון רישום נדרש בהם

 הוא יחול על האוניברסיטה. -רישום שכזה יהיה כרוך בעלות 

יובהר כי בכל האמור להסעת מטענים או ציוד, האמור יהיה בכפוף לתאימות הרכב 

 לכך באופן סביר. כמו כן שינוי רישום רישיון הרכב יהיה בכפוף לאישור הספק לכך.
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 עובדי את וכוללים הנם אוניברסיטהה מורשי כי, מפורשות בזאת מוסכם 8.3

, בעקיפין או במישרין היד על המועסקים, וארעיים זמניים, קבועים, אוניברסיטהה

 בעלי, חדשים ונהגים צעירים נהגים כולל ראשונה מדרגה משפחתם ובני זוג בני לרבות

 למסור או/ו למכור או/ו להשאיל רשאית תהא לא האוניברסיטה. תקף נהיגה רישיון

 או/ו להעביר או/ו מהם חלק או המוחכרים הרכב כלי את להשכיר או/ו להעביר או/ו

 זכויותיה את או, חלקן או כולן, זה הסכם פי על זכויותיה את לשעבד או/ו להמחות

 האוניברסיטה ילמורש הרשאה למעט, חלקן או כולן, המוחכרים הרכב כלי לגבי

 יהא האוניברסיטה מטעם המוחכרים הרכב בכלי להשתמש שלרשאים ובלבד כאמור

 .המוחכרים הרכב כלי לסוג תקף רישיון

 עובדי בין הרכב כלי של פנימית העברה לבצע אשרי ספקה כי בזאת מוסכם 8.4

 העברת רכבים תיעשה בתיאום עם הספק. .אוניברסיטהה

 רשאים לשימושם רכב אוניברסיטהמה שיקבלו אוניברסיטהה מורשי כי בזאת מובהר 8.5

 מתקינים אצל כן שיעשו ובלבד אישיים אביזרים, חשבונם על, הרכב בכלי להתקין

ובלבד שלא נגרמו  ספקל הרכב כלי השבת לפני האישיים האביזרים את ויסירו מורשים

 .נזק לרכבים כתוצאה מהתקנה זו

 בבעלות יישארו והם הרכב בכלי יפגע שלא באופן ויוסרו יותקנו אישיים אביזרים 8.6

 ובתנאי הספק אישור לאחר יבוצעו ההתקנות .המטעמ מורשה או אוניברסיטהה

 .מטעמים סבירים אלא אישורו ימנע לא שהספק

 לקבל ספקל אפשרת אוניברסיטהה, דלעיל השימוש הרשאת מכלליות לגרוע מבלי 8.7

, לעת מעת, אוניברסיטהה בחצרי, מוגבלת ולתקופה זמנית הרכב כלי את ולחזקת

 .  המכרז מסמכי להוראות בהתאם, ותיקונים אחזקה, מונעים טיפולים ביצוע לצורך

 במתקנים או מהמכוניות בחלק או במבנה שינוי כל לבצע לא תמתחייב אוניברסיטהה 8.8

 ללא וזאת לרכב השייך מתקן או/ו חלק או/ו מכשיר או/ו אביזר להוציא לא וכן שבהם

 לאמור בכפוף אישיים אביזרים התקנת ולמעט ובכתב מראש ספקה הסכמת קבלת

 מיד ול שיגרם נזק כל בגין ספקה את שפהת, כאמור שינוי אוניברסיטהה הביצע. להלן

 הרכב מצב את להשיב, כזה במקרה, אוניברסיטהה תמחויב היהת כן. ספקה דרישת עם

 . דין פ"ע ספקל המגיע אחר סעד מכל לגרוע מבלי וזאת לקדמותו

 פלילי בין, כלשהו משפטי הליך בגינו יינקט או מעורב יהא מסוים רכב כלי בו במקרה 8.9

 וסיףת אוניברסיטהה. בתוך זמן סביר ספקל אוניברסיטהה כך על ודיעת, אזרחי בין

 בכלי ספקה בעלות על כאמור בהליכים המעורבים אדם או גורם או רשות לכל ודיעתו

 .הרכב

 משימוש הנובעת עבירה לכל אחראים יהיו, העניין לפי, הומורשי האוניברסיטה 8.10

, הרכב בכלי המשתמש או הנוהג על חלה להם האחריות ואשר הרכב בכלי ואחזקה

 מי או ספקה ברשות הרכב מכלי מי היה בהם מקרים למעט, וחניה תעבורה לרבות

 .העבירה ביצוע במועד מטעמו
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 להוראות בהתאם, המוחכר ברכב שימוש על שיפוטי או מנהלי איסור צו ויוטל במידה 8.11

 ממעשה נבע והצו, מכוחה תקנה כל או/ו – 1961, א"תשכ(, חדש נוסח( התעבורה פקודת

 תקופת כל בגין חכירה דמי בתשלום אוניברסיטהה חויבת האוניברסיטה של מחדל או

, האוניברסיטה של מחדל או מעשה בשל נבע לא השימוש איסור אם .השימוש איסור

, ספק הסר ןלמע) .המוחכר הרכב של בעניינו הצו להסרת עד חלופי לרכב ידאג הספק

 במקום חדש רכב לאוניברסיטה למסור הספק ידאג, ימים 30 תוך הצו יוסר לא אם

 תועברחכירה ה ותקופת, המושבת הרכב של החכרתו' תק את שימשיך המושבת הרכב

 .(תשלום בכפל האוניברסיטה תחויב לא זה במקרה. החדש המוחכר לרכב

 :התמורה .9

 כלפי הספק של ומטלותיו התחייבויותיו ביצועו השירותים מתןל בתמורה 9.1

 החודשיים החכירה לדמי זכאי הספק יהיה, ולהסכם למכרז בהתאם אוניברסיטהה

 דמי" - להלן) 3 בנספח המפורטת המחיר הצעתב הקבועים, שהוזמן הרכב לכלי בהתאם

 "(.החכירה

, לרבות השירותים מרכיבי כל את הכוללת וסופית מלאה תמורה מהווים החכירה דמי 9.2

, רישוי מבחני ביצוע, ומגבים מצבר, צמיגים החלפת, תיקונים, טיפולים, הרכב אחזקת

 ודיווח תיעוד, חלופי רכב אספקת, וגרירה דרך שירותי אספקת, תקינות בדיקות ביצוע

 מהם הנובעות והוצאות עלויות וכן, ההסכם פי על הספק על המוטלות המטלות וכל

 אגרת, ביטוח דמי, מיסים, היטלים, עמלות זה ובכלל, שלישיים לצדדים ותשלומים

 תחול ההוצאה כי מפורשות זה בהסכם נקבע כן אם אלא, אחרות ואגרות ורדיו רישוי

 מפורט ציון תוך ובכתב מפורשות הדבר הוסכם כן אם אלא או האוניברסיטה על

 אוניברסיטהה של המוסמך שנציגו בתנאי והכל והיקפה התוספת סיבת של ומפורש

 .ובכתב מראש התוספת את אישר

 ידי על שישולם, כדין מ"מע יתווסף והתוספות החכירה לדמי ,לעיל האמור אף על  9.3

 מס חשבונית וכנגד ההסכם פי על תשלום כל של תשלומו במועד לספק האוניברסיטה

 (.התשלום לאחר בסמוך שתועבר)

 כל במהלך יעודכנו ולא קבועים יהיו החכירה דמי כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 9.4

 .רכב אותו של החכירה תקופת

 של קבועה' קילומטראז מכסת סמך על מחושבים החכירה דמי כי, מצהירים הצדדים 9.5

 סיכום יערךי שנה קלנדרית כל בתום"(. המכסה: "להלן) רכב כלי לכל מ"ק 00030,

 וייעשה קולקטיבי הינו החישוב. אוניברסיטהה של הרכב כלי לכל כללי' קילומטראז

  .להלן 9.6 סעיף להוראות בהתאם
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 :החריגה דמי חישוב 9.6

, הרכב מכלי אחד לכל בפועל' הקילומטראז יירשם שנה קלנדרית כל בסיום א

 כלי לכלל בפועל' הקילומטראז כ"סה בסיס על יעשה החריגה דמי חישוב אולם

 הכוללת למכסה בהשוואה שנה באותה אוניברסיטהל שירות ניתן בגינם הרכב

 שירות ניתן שבגינם הרכב כלי מספר כפול מ"ק 30,000 לפי שתחושב"( פול)"

, בלבד מהשנה בחלק שימוש בו שנעשה רכב בגין. שנה באותה אוניברסיטהל

 .לתקופה יחסי באופן' קילומטראז מכסת תחושב

 באותה אוניברסיטהל שסופקו הרכב כלי בכלל בפועל השימוש' קילומטראז עלה ב

 לקבלת ספקה זכאי היהי, "(פול)" הרכב כלי לכל המצטברת המכסה מעל שנה

 .  להלן כמפורט חריגה דמי

 . שנה לכל הרכב כלי לכלל במאוחד יחושבו החריגה דמי ג

כמו . כדין מ"מע בתוספת, חריגה מ"ק לכל אגורות 10 של בסך יהיו החריגה דמי ד

והק"מ העודף מהמותר, לא ייכלל בפול  20%כן מוסכם כי כלי רכב שחרג מעל 

 אגורות. 30בגינו יהיה 

 בדבר מידע אוניברסיטהה מאת לקבל זכאי היהי ספקה כי מוסכם ה

 .כאמור החישובים לצורך אוניברסיטהה ברשות שיהא' הקילומטראז

 השנה בגין, קלנדרית שנה כל של לסיומה בסמוך, ישולמו החריגה דמי ו

 מסוף יום 30 מתום יאוחר ולא, קודמת קלנדרית משנה חלק או הקלנדרית

 .השנה

 עותק, קלנדרית שנה כל בסוף האוניברסיטה לנציג להמציא מתחייב הספק ז

 לבצע שיוכל מנת על, רכב כלי כל של מ"הק מספר של החודשיים חות"מהדו

 . רכב כלי כל שעבר מ"הק מספר אחר ומעקב רישום

 :האוניברסיטה תישא בהם תשלומים .10

 .בהסכם 16.6 בסעיף כמפורט עצמית השתתפות 10.1

ובנתיבים מהירים ( הכרמל ומנהרות 6 כביש כדוגמת) אגרה בכבישי הנסיעה עלויות 10.2

 בסכום ספקל אוניברסיטהה ידי על ישולמו, זה לשירות מנויים אינם אשר רכב לכלי

 העתק וכנגד תוספת כל ללא, האגרה כביש את המפעילה החברה ידי על חויבי אוה בו

 או האוניברסיטה ברשות היה הרכב שכלי ובלבד, ויד על המשולמת החשבונית

 .הרלוונטי במועד המורשה

הקנסות הנקובים בדוחות תנועה וחניה ביחס לרכבים המוחכרים ישולמו על ידי 

האוניברסיטה, אשר תחתום על הסכמה בדבר הסבת הדו"חות על שמה ותשתף פעולה 

  עם הספק לצורך הסבתם על שמה.

 חלק שאינו השוטף השימוש הוצאות בגין בתשלום בעצמה תישא האוניברסיטה 10.3

 .וניקוי דלק כמו, התקופתי מהטיפול
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, הרכב כלי על הבלעדי האחראי ספקה היהי ,ספקה לידי יועבר רכב שכלי אימת כל 10.4

 חות"דו לרבות, ובחזקת שהוא בעת יחויב בו תשלום ובכל לו שייגרם נזק בכל ישאי

 .חניה חות"ודו עירוניים עזר חוקי, תנועה

, / השירותהחכירה תקופת של מוקדם סיום בגין בתשלום תישא האוניברסיטה 10.5

 . לעיל 4 בסעיף כמפורט

האוניברסיטה תשלם לספק הוצאות תדלוק במקרה בו הרכב הקבוע/ גישור/ חלופי  10.6

 הושב לספק עם פחות דלק מהכמות שהייתה בו עת נמסר לאוניברסיטה.

 :התשלום ואופן תנאי .11

 ולא קלנדרי לחודש אחת, לאוניברסיטה הספק יעביר החכירה דמי תשלום לצורך 11.1

 בגין הספק זכאי להם החכירה דמי את המפרט אקסל דוח, בחודש 5 -מה יאוחר

 "(.חיוב דוח: "להלן) הקודם בחודש רכב כלי החכרת

  .והרישוי הביטוח מרכיב את גם כוללים החכירה דמי 11.2

 מס"ב באמצעות ידה על שאושר חשבון כל תשלם האוניברסיטהתשלום דמי החכירה:  11.3

 14 תוך, הספק ידי על לאוניברסיטה יימסרו שפרטיו, הספק של הבנק חשבון לזכות

 על שתועבר) כדין מס חשבונית וכנגד, החיוב דוח מסירת ממועד ימים( עשר ארבעה)

 דמי וכי החכירה דמי בגין מקדמה תשולם לא כי מובהר, ספק הסר למען(. הספק ידי

 מתייחס אליו החודש מסוף ימים( עשר ארבעה) 14 תום לפני ישולמו לא החכירה

 .התשלום

, החכירה חודש, עסקה' מס: הבאים הפרטים כל את הספק יפרט המס בחשבונית 11.4

 מדד, תשלומים 36 מתוך תשלום' מס, החכירה דמי משולמים שבגינם הרכב מספרי

( וחכירה אחזקה) מ"במע החייבים הסכומים פירוט, המדד של נוכחי שער, בסיס

 (.ורישוי ביטוח) מ"במע חייבים שאינם הסכומים ופירוט

 שלא והסכומים ,וחכירה אחזקה - מ"במע החייבים הסכומים יפוצלו חשבונית בכל

 .חובה וביטוח רישוי אגרת - מ"במע חייבים

 הספק ימציא, המכרז במסמכי שנקבע נוסף או/ו אחר מסמך כל בצירוף, החשבונית את

 .באוניברסיטה חשבונות הנהלת למחלקת

חשבוניות יישלחו כל תחילת חודש למייל שהאוניברסיטה תגדיר מראש )חשבונית 

 דיגיטלית(.

 או/ו אחר מסמך כל גבי על או/ו ההזמנה גבי על השירותים מקבל חתימת כי, מובהר 11.5

 את לחייב בה אין מקום ומכל מספיק תנאי מהווה אינה אך הכרחי תנאי הנה, נוסף

 כספית משמעות בעלי שהם התחייבות או הזמנה כל על  כי מובהר .בדבר האוניברסיטה

 .האוניברסיטה של החתימה מורשי של חתימה נדרשת
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 החרגה או/ו הגבלה או/ו הסבר או/ו תנאי או/ו הוראה כל של בכוחם אין כי מובהר כן

 הספק שהוציא נוסף או/ו אחר מסמך כל או/ו החשבונית או/ו ג"ע הכלולים' כיוב וכל

 גבם על חתם אם אף, המכרז מסמכי הוראות על לגבור"(, הוראה" – זה לסעיף להלן)

  .האוניברסיטה מטעם מי בצידם או/ו

, המכרז במסמכי הכלולה הוראה על תגבור, לעיל כהגדרתה, שהוראה מנת על כי מובהר

 :להלן האמורים התנאים כל לפחות במצטבר לגביה שיתקיימו הכרח יש

 הכלולה הוראה על גוברת" הוראה"ה כי, ומוגדלת מובלטת בצורה, במפורש צוין א

 .ההוראה של מספרה ציון תוך, המכרז במסמכי

 חותמת+  הגוברת ההוראה  על חתמו  האוניברסיטה מטעם חתימה מורשי שני ב

 .האוניברסיטה

 באמצעות מס"ב ישולמו ההסכם פי על האוניברסיטה חייבת בהם נוספים תשלומים 11.6

 מועד חל שבמהלכו החודש מתוך ימים( שלושים) 30 תוך הספק של הבנק חשבון לזכות

 .הספק ידי על שתועבר כדין מס חשבונית וכנגד"(, 30+  שוטף)" בהסכם הקבוע החיוב

 על מפורט ח"דו בצירוף תועבר עצמית השתתפות/ אירועים /תיקונים בגין חשבונית 11.7

 . בחשבונית שכלולות והעבודות השירותים

, המכרז מסמכי להוראות בהתאם הגישה לא או/ו החשבונית בהגשת הספק איחר 11.8

, תוספת לכל זכאי הספק יהיה לא זו תקופה ובגין ימים בחודש התשלום ביצוע יידחה

 .ריבית או/ו הצמדה

 :החכירה תקופת של מוקדם סיום .12

 יותר או אחד בקרות מוקדם לסיום תגיע חכירהה תקופת, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 12.1

 :הבאים מהמקרים

 על אישור הוהמציא למשטרה הגניבה על הדיווח אוניברסיטהה, נגנב הרכב כלי א

 .גנבתו מיום ימים 30 במשך אותר או נמצא לא הרכב וכלי תלונה הגשת

 .הביטוח תנאי את ההפר אוניברסיטהה אם גם, מוחלט אובדן אבד הרכב כלי ב

 הרכב כלי של פגיעה או גניבה של במקרה יוגדר"( לוס טוטאל)" מוחלט אובדן

 .משוויו 50% על העולה בשיעור ניזוק הרכב כלי בה דרכים בתאונת

 הרכב מסירת מיום ימים 60 בתוך הסתיים לא והתיקון לתיקון הרכב כלי נמסר

 .מוחלט לאובדן הרכב ייחשב לתיקון

, חלופי לרכב אוניברסיטהה לזכות כפופה לעיל כנקוב רכב לכלי חכירהה תקופת סיום 12.2

 שעד התקופה או גניבה במקרה הימים 30 תקופת חלוף עד, ביניים לתקופת לרבות

 .מוחלט/ כולל כאובדן הרכב להגדרת

 רכב כלי אוניברסיטהה לרשות ספקה עמידיש וככל אם כי, מובהר ספק הסר למען 12.3

 יתההי איה בהם חכירה דמי את לשלם זו תקופה במהלך אוניברסיטהה משיךת, חלופי
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 חכירה דמי של תשלום כפל ישולם לא אולם, הל שהוחכר המקורי הרכב כלי בגין תחייב

 .החלופי והרכב המקורי לרכב ביחס

 כדי זה בסעיף כנקוב רכב כלי לגבי החכירה תקופת של בסיומה אין כי ומוסכם מובהר 12.4

 .אחרים רכב כלי לגבי החכירה תקופת לשנות

 :הספק התחייבויות או/ו זכויות העברת איסור  .13

 לאחר לשעבד או/ו להמחות או/ו להעביר או/ו להסב רשאי יהיה ולא רשאי אינו הספק 13.1

 הנובעים או/ו התחייבויותיו או/ו זכויותיו את, בעקיפין ובין במישרין בין, לאחרים או

 לכספים זכויותיו לרבות, מקצתן או כולן, האוניברסיטה לבין בינו ההתקשרות מן

 קיבל אם אלא, כלפיו חובותיו או/ו זו התקשרות י"עפ האוניברסיטה מאת לו שיגיעו

 רשאי יהיה הספק, לעיל האמור למרות .האוניברסיטה הסכמת את ובכתב מראש

 וחובותיו זכויותיו את להמחות או/ו להעביר או/ו הרכב כלי את לשעבד לפעם מפעם

 לצורך ורק אך וזאת, מקצתם או כולם, זה הסכם פי על הרכב בכלי השעבוד דרך על

, האוניברסיטה של מוקדמת הסכמה במתן צורך בלא וזאת הרכב כלי רכישת מימון

, כן כמו .תפגענה לא זה הסכם פי על האוניברסיטה של שזכויותיה בתנאי

 את לשעבד או למשכן, להסב, להמחות, להשכיר, להעביר רשאית אינה האוניברסיטה

 לאמור בהתאם אלא זה להסכם בהתאם וחובותיה זכויותיה את או/ו הרכב כלי

 .זה בהסכם

  שליחיו או עובדיו זולת אחר גוף או אחר איש לשתף לא הספק מתחייב כן 13.2

 כך על קיבל אם אלא והכל, משנה קבלני לא לרבות, זה הסכם לפי השירות במתן

יובהר כי במהלך העסקים הרגיל יהיה הספק  .מראש בכתב האוניברסיטה הסכמת

 העסקיםרשאי להשתמש בשירותי נותני שירותים שונים לצורך ביצוע העסקים במהלך 

 ובלבד, באישורה צורך ללא וזאת לאוניברסיטה יעילים שירותים מתן ולצורך הרגיל

 יהיה השירות ושטיב, האוניברסיטה כלפי הספק מהתחייבות למעט כדי בכך יהיה שלא

 .מעולה

 :ושיפוי אחריות .14

 כתוצאה תאגיד או אדם לכל שייגרמו אובדן או נזק, קלקול לכל אחראי יהיה הספק 14.1

 או/ו ספקיו או/ו עובדיו של מעשיהם או/ו מחדליהם או/ו מחדליו או/ו ממעשיו

 .למניעתם האמצעים בכל וינקוט זה להסכם בהקשר עבורו או/ו מטעמו הפועלים

, לעיל כאמור נזק כל בגין תאגיד או/ו אדם כל לשפות או/ו לפצות אחראי יהיה הספק 14.2

 התביעה על מראש הודעה לספק שניתנה לאחר, ביצועו עוכב שלא דין לפסק בכפוף

 שהאוניברסיטה לאחר חלוט דין פסק כנגד רק יהיה שיפוי .הגנה לנהל והזדמנות

 .להתגונן לספק שיתאפשר באופןבהקדם,  ,תביעה כל קבלת על לספק הודיעה

 מחדל או מעשה בגין תאגיד או/ו אדם לפצות או/ו לשפות אוניברסיטהה הנדרש 14.3

 האוניברסיטה את הספק ישפה, זה הסכם פי על או/ו דין פי על להם אחראי שהספק

 או/ו האוניברסיטה ששילמה סכום כל בשל, כך על ראשונית דרישה קבלת עם מיד

 שנגרמה הוצאה כל בגין וכן מחויבת להיות עשויה שהיא סכום כל או/ו לשלם חויבה
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 ובתנאי ,ממשיות משפט הוצאות, רק לא אך, לרבות, בניזוק או/ו בנזק הטיפול בגין לה

 לספק והתאפשר כאמור דרישה או/ו תביעה כל על ובכתב מראש הודעה לספק  שניתנה

 .מפניה להתגונן

 .זה סעיף פי על הנתבע בו, מקרה כל על לספק להודיע תמתחייב האוניברסיטה 14.4

 לא, דין כל י"עפ או זה הסכם י"עפ מזכויות בזכות או הספק אוניברסיטהה שימוש אי 14.5

 במפורש, בכתב יתורוהו נעשה אם אלא, או הספק אוניברסיטהה מצד יתורוכו יחשב

 .או הספק אוניברסיטהה מטעם החתימה מורשי ובחתימת

 :הרכב כלי ביטוח .15

 בהתאם זה ובכלל דין י"עפ כנדרש חובה בביטוח הרכב כלי את לבטח מתחייב הספק 15.1

"( ד"הפלת חוק: "להלן) 1975 – ה"התשל, דרכים תאונות לנפגעי הפיצויים לחוק

 רכב ביטוח פקודת: " להלן) 1970 – ל"התש[, חדש נוסח] מנועי רכב ביטוח ולפקודת

 "(.מנועי

 ובשם בשמו, ההסכם של תוקפו כל במשך ולקיים לערוך הספק מתחייב, כן כמו 15.2

 כ"ובסה למקרה ₪ 500,000 של מסך יפחת שלא, רכב' ג צד ביטוח, האוניברסיטה

 : הבאות ההוראות היתר בין יכללו זה בביטוח. אחד רכב לכלי הביטוח לתקופת

 בכלי משימוש כתוצאה הנגרמים גוף נזקי על גם יחול זה ביטוח י"עפ הכיסוי א

 לצדדים לרבות", דרכים תאונת" בגדר אינו האירוע בו במקרה, מנועי רכב

 .ולנהג לנוסעים, שלישיים

 המוחכרים הספק של אחד רכב מכלי יותר מעורב בה תאונה במקרה ב

 ישאת אוניברסיטהוה, שלישי צד כרכב האחר הרכב יחשב, לאוניברסיטה

 .בלבד אחת עצמית בהשתתפות

 .אחד רכב לכלי לאירוע ₪ 15,000 של לסך עד משפטית הגנה ג

 :הספק מתחייב מכוסה אירוע עקב הרכב לכלי נזק של במקרה, לעיל האמור על בנוסף 15.3

 לתקן נוהג הספק בו המקום אל הרכב כלי של והגרירה החילוץ בהוצאות לשאת א

 .הרכב כלי את

 האובדן קרות ממועד חלופי רכב, החשבונ על, אוניברסיטהה לרשות להעמיד ב

 לשימוש והחזרתו הרכב של המלא לתיקונו ועד הגניבה או/ ו הנזק או/ו

 .העניין לפי, הרכב כלי להחלפת עד או/ו אוניברסיטהה

 ההחלפה או/ו התיקון בעלות שפוי של בדרך והן ישיר באופן הן לשאת מתחייב הספק 15.4

 תאונה עקב הרכב לכלי נזק או/ו אובדן עקב בהם חלק כל או/ו המוחכרים הרכב כלי של

 קלקולים, בייצור פגם, בלאי, ספק הסר למען'. ג לצד רכוש בנזקי או/ו, גניבתם או/ו

עלול להיות  גם קלקול מכאני .תאונתי כנזק ייחשבו לא ב"וכיו חשמליים או/ו מכאניים

 כתוצאה משימוש לא סביר וייחשב כנזק.
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 יידרשו לא שאלה באופן, וויתור כיסוי המטעמ נהג ולכל לאוניברסיטה מעניק הספק 15.5

 מכל', ג לצד או/ו עצמו הרכב לכלי שייגרם נזק כל בגין כלשהם סכומים לספק לשלם

 .שהיא סיבה

 ומאביזרי לאביזר או/ו הרכב כליל תאונתיים אובדן או/ו נזק של במקרה כי מוסכם 15.6

 ממחדל או/ו ביצור מפגם או/ו חשמלי או/ו מכני קלקול, סביר מבלאי נובעים שאינם

 כולל) ₪ 1000 עד של בסך עצמית השתתפות דמי אוניברסיטהה על יחולו, ב"וכיו הספק

 עצמית מהשתתפות יותר תחול לא מקרה ובכל(, עצמית השתתפות דמי:" להלן( )מ"מע

 .אסמכתאות וכנגד מתיקון הרכב החזרת במועד יקום לתשלום החיוב. לאירוע אחת

 :הבאים במקרים האוניברסיטה י"ע ישולמו לא העצמית ההשתתפות דמי 15.7

 זה במקרה. העצמית ההשתתפות מסך נמוכה תיקונו שעלות נזק או אובדן א

 נזק הערכת סמך על בפועל התיקון עלות את לספק האוניברסיטה תשלם

 .מוסמך גורם י"ע שתבוצע

 . ₪ 200 של עצמית השתתפות תחול בלבד לשמשות נזק או אובדן של במקרה ב

 תחול לא מהרכב אינטגרלי חלק שהינם רדיו למכשירי נזק או אובדן של במקרה ג

 .עצמית השתתפות

בכל מקרה של נזק שנגרם באשמת צד ג' יתבע הספק את צד ג' בגין הנזק שנגרם. במידה  15.8

ושופתה האוניברסיטה על ידי צד ג', לרבות חברת ביטוח, דמי ההשתתפות העצמית 

יושבו במלואם או בחלקם לאוניברסיטה, בהתאם לסכום השיפוי שיקבל הספק מאת 

לבין הסכום שנדרש ו/או שנתבע על ידו, צד ג', ובאותו יחס שבין הסכום שקיבל הספק 

מצד ג'. בכל מקרה לא יחזיר הספק לאוניברסיטה סכומים מעבר לסכום השיפוי 

 .שקיבל הספק מצד ג', ובכפוף לקבלתו בפועל

 סכום על העולה בהוצאה האוניברסיטה תישא לא, לרכב נזק של מקרה בכל 15.9

 ללא מנהיגה ישירה הכתוצא הרכב לכלי נזק נגרם אם למעט, העצמית ההשתתפות

 נזק כל או בזדון הנגרם נזק או סמים או אלכוהול השפעת תחת או תוקף בר רישיון

 .בהסכם ככתוב מכוסה אינו אשר

 הצמודים או בו הנמצאים האביזרים כל את כולל רכב כלי המונח, ספק הסר למען 15.10

. ילדיםלו לתינוקות בטיחות מושבי, הנלווים חלקיהם על רדיו מכשירי לרבות, אליו

 של אישיים חפצים על חלה אינה הספק מעניק אותה האחריות כי מובהר

 .(ולילדים לתינוקות בטיחות מושבי כגון) הרכב בכלי הנוהגים או אוניברסיטהה

 מיד לספק כך על אוניברסיטהה ודיעת, הרכב לכלי אובדן או/ו תאונה של מקרה ארע 15.11

 הספק עם פעולה לשתף תמתחייב אוניברסיטהה. האירוע אודות הל לכשייוודע

 .בעניין לטיפול בקשר הנדרשים ומידע סיוע כל במתן המבטח עם הצורך ובמקרה

 דמי ללא לקדמותם אוטומטית יוחזרו נזק לאחר האחריות וגבולות הביטוח סכומי 15.12

 .נוספים ביטוח
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 הספק שם ועל האוניברסיטה שם על יערכו לעיל זה בסעיף המפורטים הביטוחים כל 15.13

 שברשותו מטעמה הרכב מחזיק ברשות או/ האוניברסיטה ברשות הנוהג נהג כל ויכסו

 הגבלה יכלול לא הכיסוי(, וחדש צעיר נהג זה ובכלל) כאמור הרכב לסוג תקף רישיון

 . נהיגה רישיון וותק הנהג גיל, הנהג מין עם בקשר

 וזאת שלישי צד תביעות בפני להגנה המשפטיות ההוצאות לתשלום אחראי יהיה הספק 15.14

 מקרה בקרות. ובלבד שיהיו בסכום סביר לעיל הנזכרים האחריות לגבולות מעבר אף

 שלישי צד בנזקי הטיפול את חשבונו ועל עצמו על יקח הספק, שלישי לצד נזק של

 .שלישי צד בתביעות הטיפול את, משפטית תביעה של ובקרה, הנזקים וסילוק

 :עובדים העסקת .16

 ובמספר מתאימים עובדים הספק יעסיק, זה הסכם פי על השירותים מתן לצורך 16.1

 .ובהתאם לדרישות כל דין ורגולציה מספיק

, ההיתרים כל ובעלי מיומנים, מוכשרים, מקצועיים עובדים להעסיק מתחייב הספק 16.2

 ,(נוהגים הם בהם לרכבים תקפים נהיגה רישיונות לרבות) רישיונותה, האישורים

 או/ו ההדרכה בעלות יישא הספק .דין כל פי על הדרושים וההדרכות ביטוח פוליסות

 הנחיות העברת על אחראי ויהיה העובדים של השתלמויות או/ו העובדים הכשרת

 כל פי על שנדרש כפי בעבודה בטיחות בנושא והדרכתם לעובדים הרלוונטיות הבטיחות

 .דין

 מדינת אזרחי או/ו קבועים תושבים שאינם עובדים להעסיק שלא מתחייב הספק 16.3

 זרים עובדים על יחול לא האמור כייובהר  .קטינים עובדים להעסיק לא וכן  ישראל

 מועסקים הם בו שירות בתחום להעסיקם, דין פי על תקף היתר לגביהם לספק יש אשר

 .בפועל

 את מיד להפסיק אוניברסיטהה של בכתב המנומקת הדרישת לפי, מתחייב הספק 16.4

.  מתפקידו להעבירו או/ו מתאים אינו או רצוי אינו הדעת לפי אשר עובד של עבודתו

 .אוניברסיטהה עם קשרים מקיימים אשר הספק לעובדי ביחס תחול זו הוראה

 הפסדים בגין כלשהי בדרך הספק את לפצות חובה מכל הפטור היהת אוניברסיטהה 16.5

 עובד של עבודתו הפסקת את השדרש כך בשל לו להיגרם עשויים או שנגרמו נזקים או

 .כאמור
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 :עסיקמ עובד יחסי תחולת אי .17

 עצמאי שירותים נותןכ פועל הוא זה הסכם י"עפ התחייבויותיו בביצוע כי מצהיר הספק 17.1

 נזק, מוות, נכות, פציעה, פגיעה של מקרה בכל דין פי על האחריות תחול בלבד עליו וכי

 תוך כלשהו שלישי לצד או/ו הלעובדי או/ו אוניברסיטהל שיגרמו או שיקרו הפסד או

 .זה הסכם י"עפ הספק התחייבויות - ביצוע אי או - ביצוע עקב או כדי

 מישהו או הספק בין ליצור כדי מתנאיו בתנאי או זה בהסכם אין כי מצהיר הספק 17.2

, מעסיק עובד יחסי האוניברסיטה לבין, שלו המשנה קבלני או/ו עובדיו לרבות מטעמו

, זה הסכם י"עפ התחייבויותיו ביצוע לצורך הספק מטעם שיועסקו העובדים כל וכי

 עובד יחסי כל האוניברסיטה ובין בינם יהיו ולא בלבד הספק של כעובדים וייחשבו יהיו

  .מעסיקו

 והעלויות התשלומים בכל וישא כמעסיק עליו החל דין כל אחר ימלא הספק 17.3

 דרישת לפי להמציא מתחייב הספק .מועסקיו כלפי דין כל פי על המתחייבים

 כל פי-על חייב בהם התשלומים כל ביצוע אישור על ח"רו ח"דו עת בכל האוניברסיטה

 . לעובדיו דין

 או/ו מעובדיו מי של תביעה של מקרה בכל אוניברסיטהה את לשפות מתחייב הספק 17.4

 במישרין הנובעת המטעמ מי או/ו אוניברסיטהה כנגד מטעמו הפועלים או/ו סוכניו

 אם או בכתב הספק הסכמת ניתנה אם, זה הסכם נשוא השירותים מתןמ בעקיפין או/ו

 ובתנאי, לדרישה להיענות הדין שמן שלה ש"היועמ באישור האוניברסיטה סברה

 ימים 14 תוך וזאת ,לדרישה להיענותו עובר בנושא עמדתו את להציג לספק שאפשרה

 של ההוצאותי בגין זה ובכלל אוניברסיטהה ידי על הספק אל שתופנה בכתב מדרישה

 לגרוע כדי לעיל באמור אין. האמורה התביעה מן מהתגוננותו הנובעות אוניברסיטהה

 .כאמור עובד של תביעה כל מפני להתגונן הספק של מזכותו

 :בלעדיות .18

. ידו על שיינתן אחר שירות ובכל במכרז המפורטים בשירותים בלעדיות תינתן לא לספק

 האתו, מטעמה מי ידי על או/ו הבעצמ אלה שירותים לבצע הזכות על תשומר אוניברסיטהה

 .והמוחלט הבלעדי הדעת שיקול פי על  אחר גוף כל עם להתקשר תרשאי

 : הספק התחייבויות למילוי ערבות .19

, לאוניברסיטה הספק בזה מוסר, זה בהסכם הספק של התחייבויותיו מילוי להבטחת 19.1

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

 הערבות. לצרכן הכללי המחירים למדד צמודה ,ש"ח 60,000 סך על, ממנו נפרד בלתי

 תקופת הארכת של ובמקרה ההסכם תקופת גמר לאחר יום 60 עד בתוקף תהיה

 .בהתאם הערבות תוארך –  ההסכם
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 תהא, לעיל כמפורט, לאוניברסיטה הניתנת הזכות מכלליות לגרוע ומבלי בנוסף 19.2

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

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

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

, הנזק דמי, ההפסדים כל את לכסות כדי הערבות בסכום יהיה לא אם כי מוסכם 19.3

 הספק יהיה מהספק לאוניברסיטה שיגיעו האחרים והתשלומים המוסכמים הפיצויים

 מצד ויתור משום לפרעון הערבות בהצגת יהא ולא החסר הסכום את לשלם חייב

 .תשלומו לדחיית הסכמה משום או החסר הסכום על האוניברסיטה

 להשלים הספק מתחייב, חלקה או כולה, הערבות את לממש תאלץ והאוניברסיטה היה 19.4

 שמומש הסכום בגובה נוספת ערבות, ראשונה דרישה עם מיד, לאוניברסיטה ולמסור

 .נוסח ובאותו

 : ההסכם הפרת בגין תרופות .20

 מוסכם, דין בכל הקבוע סעד בכל או/ו המכרז במסמכי אחרת הוראה מכל לגרוע מבלי 20.1

 הסכםה או/ו ההזמנה כל את לבטל, בחירתה פי על, תרשאי היהת אוניברסיטהה כי

 אחר סעד לכל קקלהזד הלזכות או/ו המוסכם הפיצוי את לקבל הלזכות בנוסף וזאת

 הפרה של מקרה בכל וזאת, זה הסכם תנאי פי על או/ו דין כל פי על תזכאי איה לו

 יוכל לא הספק כי ממשית הסתברות, ספקהאב סביר לא איחור, הסכםה של יסודית

 מכתבי שנשלחו לאחר ההתקשרות בביצוע התרשלות המשך, ספקהאה במועדי לעמוד

 בניגוד משנה קבלן /באחר והסתייעות, המחייבים העבודה בדיני עמידה אי, התראה

 : להלן המפורטים המקרים מן יותר או אחד בקרות כן וכמו ולהסכם למכרז

 יסודית הפרה הפר כשהספק הסכםה כל את לבטל תרשאי היהת האוניברסיטה א

 ימים קלנדריים 7 תוך או סביר זמן פרק תוך  תוקנה לא זו והפרה זה הסכם של

 וחלפו יסודית שאינה בהפרה זה הסכם הפר כשהספק או/ו מביניהם הקצר לפי

 ההפרה את לתקן נדרש שהספק ממועד, מביניהם הקצר, סביר זמן או ימים 14

 הלזכות בנוסף וזאת אוניברסיטהה רצון לשביעות ידו על תוקנה לא וההפרה

 זכאית יאה לו אחר סעד לכל קקדזלה הלזכות או/ו המוסכם הפיצוי את לקבל

 .זה הסכם תנאי פי על או/ו דין כל פי על

יתייחסו רק לרכב  הסעיף הוראותיובהר כי ככל שתהיה הפרה לגבי רכב מסוים 

 שלגביו בוצעה ההפרה.

 למעט, במועד שהוזמן רכב כלי לאוניברסיטה מסר ולא המציא לא הספק ב

הנ"ל  .בספק תויותל שאינן בנסיבות הינו הרכב באספקת העיכוב בהם במקרים

 ימים שבמהלכם לא תיקן הספק את ההפרה. 5בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

 .זה בהסכם הנקוב במועד חלופי רכב אוניברסיטהל מסר ולא המציא לא הספק ג

לא תיקן הספק את  ימים שבמהלכם 5הנ"ל בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

 ההפרה.
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 הסכם להוראות בניגוד הרכב כלי את שיעבד או הרכב בכלי בעלות הסב הספק ד

 הרכב בכלי שימוש לעשות אוניברסיטהה בידי היה לא מכך וכתוצאה זה

 .זה להסכם בהתאם

 לרבות וההסכם, המכרז מסמכי בהוראות, שנקבע נוסף או/ו אחר מקרה בכל ה

  .21.4 בסעיף

 7 עד של איחור כי, מפורשות בזאת מוסכם, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי ו

 סכום תשלום או חלופי רכב או רכב כלי המצאת או במסירת ימים( שבעה)

 .יסודית כהפרה ייחשב לא, לספק המגיע

, לעיל כאמור אוניברסיטהה י"ע, ממנו חלק או הסכםה ביטול של במקרה 20.2

 ולגבות, אחר ספק אצל שירותים אותם את לרכוש תרשאי היהת אוניברסיטהה

 של הערך בין ההפרש את או, המוסכם הפיצוי  את, בחירתו פי על, המקורי מהספק

 שנגרם, עקיף או ישיר, אחר נזק לכל בנוסף וזאת, בוטלה שהזמנתם השירותים

 .הספק לאיחור בהקשר אוניברסיטהל

 הסכומים את, להלן המפורטים האירועים בקרות אוניברסיטהל ישלם הספק 20.3

 .אירוע כל בצד המופיעים

, רכב ספקתאב איחור לרבות, זה בהסכם הקבוע כלשהו שירות במתן איחור בגין 20.4

 איחור, יבואן/יצרן הוראות לפי טיפולים ביצוע אי, רכב כלי רישיון חידוש בהסדרת

,  הספק לכך נדרש בהם מהמקרים אחד בכל, חלופי רכב באספקת או/ו וגרירה בחילוץ

 :להלן המוסכמים הפיצויים את אוניברסיטהל ישלם הספק כי, הצדדים בין מוסכם

 .₪ 500 - רכב כלי רישיון חידוש בהסדרת איחור יום כל בגין א

 .מקרה לכל ₪ 250 - יבואן/יצרן הוראות לפי טיפולים ביצוע אי בגין ב

 יום לכל ₪ 150 - המכרז במסמכי לקבוע בהתאם רכב באספקת איחור בגין ג

 .איחור

 .איחור שעת לכל ₪ 150 - חלופי רכב באספקת או/ו וגרירה בחילוץ איחור בגין ד

 בעת סביר כסכום לצדדים נראה אשר מוסכם פיצוי מהווים לעיל האמורים הסכומים 20.5

הפיצויים המוסכמים לעיל ייגבו לאחר חזרה של אותו ליקוי/ תקלה  .הסכםה כריתת

 מפעם שלישית והלאה.

 תרשאי היהת האמורים הפיצויים סכומי את שלםל ספקה מחובת לגרוע מבלי 20.6

 או/ו ספקל חובתש סכום מכל המוסכם הפיצוי סכום את לגבות אוניברסיטהה

 .לעיל כאמור, הבנקאית מהערבות

, סיומה עם או חכירהה תקופת בתום ספקל הרכב כלי את האוניברסיטה החזירה לא 20.7

 דמי לכפל השווה סך של מראש ומוסכם מוערך בפיצוי ספקה את אוניברסיטהה תפצה

, ספקה לידי הרכב כלימ דאח כל בהחזרת פיגור של יום כל בגין, היחסיים חכירהה

 .דין פי ועל ההסכם לפי ספקל המוקנה אחר סעד מכל לגרוע מבלי וזאת
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 :פיקוח .21

 על ופיקוח לניהול ביחס בה הנוהגים וכללים האוניברסיטה לתקנות כפוף יהיה הספק 21.1

 הבטיחות הוראות, האוניברסיטה מן והיציאה הכניסה כללי לרבות הקמפוס שטח

 לפי הקמפוס בשטח הפועלים אחרים שירות נותני לגבי כמקובל אחרים וכללים שלה

 באופן לו שינתנו הנחיות פי על או/ו פיהם על לנהוג מתחייב והוא, האוניברסיטה קביעת

 .אלו בנושאים הטיפול על האוניברסיטה מטעם האחראים ידי על ישיר

 אופן את מטעמה מי ידי על או בעצמה שוטף באופן לבדוק זכאית תהיה האוניברסיטה 21.2

 ולקבל לדרוש וכן, זה הסכם פי על התחייבויותיו את הספק ממלא ואם השרות מתן

 .השירות לביצוע בקשר הסברים או/ו מידע כל מהספק

 או/ו השירות מתן במהלך נציגיה או/ו האוניברסיטה ידי על לספק הערות מתן אי 21.3

 .התחייבויותיו למילוי כאישור או, הספק התחייבויות על כויתור תיחשב לא לאחריו

 : והיתרים רישיונות .22

 הסכם פי על השירות למתן הדרושים תקף והיתר תקף רישיון כל ויחזיק יקבל הספק 22.1

 .דין כל הוראות י"ועפ ל"הנ וההיתרים הרישיונות תנאי י"עפ ויפעל זה

 מי או/ו הספק של מחדל או/ו מעשה עקב לדין תתבע שהאוניברסיטה מקרה בכל 22.2

 הספק ישפה, אלו של מתנאיו איזה או, היתר או רישיון הפרת בבחינת שיהא, מעובדיו

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

 ממועד ימים (שבעה) 7 בתוך, הספק של כאמור מחדל או מעשה עקב לה שייגרמו

 אוניברסיטהשיפוי יהיה רק כנגד פסק דין חלוט לאחר שה. האוניברסיטה דרישת

 האמור באופן שיתאפשר לספק להתגונן.בהקדם,  על קבלת כל תביעה, לספקהודיעה 

 את דימי באופן ולקזזלא יחול על ברירות משפט אותן רשאית האוניברסיטה לשלם 

 תשלום מכל, מההפרה כתוצאה בה נשאה השהאוניברסיט נוספת הוצאה וכל התשלום

 .הספק זכאי לו

 :וסודיות אבטחה .23

 או/ו למסור או/ו להודיע או/ו להעביר או/ו לפרסם ולא בסודיות לשמור מתחייב הספק 23.1

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

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

 או/ו עובדים או/ו משרה נושאי לאותם למעט, סיומה לאחר או  ההתקשרות במהלך

 ביצוע עם בקשר תפקידיהם לצורך אותו לדעת חייבים אשר, שלנו יועצים או/ו נציגים

 לגבי סודיות בחובת חבים שהם ובלבד, ההסכם י"עפ השירותים מתן ולצורך ההסכם

 .האמור המידע
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 בקשת לפי, באוניברסיטה ביטחון למחלקת למסור מתחייב הספק, דין לכל בכפוף 23.2

, בנוסף. לאוניברסיטה מגיע אשר עובד כל לגבי לשירות רלוונטי פרט כל, האוניברסיטה

 של הביטחון מחלקת י"ע לו שיימסרו ההוראות כל את לקיים מתחייב הספק

 סיבה מכל לשטחיה עובד של כניסתו למנוע רשאית האוניברסיטה. האוניברסיטה

 .אחר בעובד יחליפו והספק, בדבר תלונה כל תהיה שלספק מבלי, שהיא

 :קיזוז .24

 מגיע אשר סכום כל לספק ממנה המגיע תשלום מכל לקזז רשאית תהיה האוניברסיטה 24.1

  .מהספק לה

 האוניברסיטה תיתן, זה סעיף לפי לקיזוז בזכותה שימוש האוניברסיטה תעשה בטרם 24.2

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

יובהר כי האוניברסיטה לא תהיה רשאית לעכב תחת ידה כלי רכב כנגד חוב נטען של  24.3

 הספק כלפיה.

 :עניינים ניגוד איסור .25

לא נמצא ולא ימצא במצב של ניגוד עניינים  במתן השירות, והכל  כי ומתחייב מצהיר הספק

בטופס ההצהרה שצורף להצעתו למכרז והמצורף גם להסכם זה, אשר ימשיך ויחייבו כמפורט 

 לאורך כל תקופת ההסכם.

 :הודעות .26

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

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

 שינוי בהסכם: .27

 . ובכתב, הצדדים שני בהסכמת ייעשה זה הסכם בהוראת שינוי כל

  :שיפוט סמכות .28

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

 .אביב תל במחוז

 כתובות הצדדים: .29

 .זה הסכם בראש כמפורט הינן זה הסכם לצורך הצדדים כתובות

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

   

 הספק  האוניברסיטה
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 ביצוע ערבות נוסח - להסכם' א2 נספח 

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

 : ____________תאריך    

 לכבוד
 אילן בר אוניברסיטת

 
 ________ מספר בנקאית ערבות: הנדון 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות הספק" :על פי בקשת ____________________ )להלן .1
לשירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול בקשר להסכם 

ש"ח  60,000, לתשלום כל סכום, עד לסך כולל של 20/19, שנחתם בעקבות מכרז מספר תפעולי
"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כהגדרתו סכום הקרןחדשים( )להלן: "אלף שקלים שישים )

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

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

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

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

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

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

י המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי נשלם לכם את כלשהו על פי כתב ערבות זה, יתברר כ
 סכום הקרן.

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

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

 הספק, או לפתוח בהליך משפטי נגד הספק.

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

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

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

             .שהיא צורה בכל להסבה או להעברה ניתנת אינה זו .          ערבות6

 ,רב בכבוד                                                                                

___________________ 

 [הערב הבנק וכתובת שם]                  
 
 .במכרז לזוכה הזכייה הודעת במועד הידוע המדד* 
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  ההצעה חוברת - למכרז 3 נספח

 הנחיות למילוי חוברת ההצעה:

  כחלק מההצעה למכרז. הבאופן קריא ולהגיש החוברתיש למלא את 

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

 . המציע

 המציע יידרש למלא את הפרטים על הגוף המציע.  - פרטים על המציע 

 בסעיף המפורטת הניסיון טבלת גבי על ניסיונו אודות פרטים למלא יידרש המציע - ניסיון המציע 

 חודש) השירות מתן תאריכי, הלקוחות שמות: הבאים הפרטים את המציע יציג הניסיון בפירוט. 2

  .ללקוח שסופקו רכב כלי' מסו (ושנה

' ב בפרק כמפורט) המכרז של הסף בתנאי המציע עמידת להוכחתפירוט הניסיון כנדרש לעיל ישמש 

 (. סף תנאי –

 את הפרטים הנדרשים על שירותי הגרירה שמפעיל )בעצמו  המציע יידרש למלא  - שירותי גרירה

 או באמצעות קבלן משנה מטעמו(.

 בעצמו או מוסכי השירות שמפעיל  את הפרטים הנדרשים על המציע יידרש למלא - מוסכי שירות(

 באמצעות קבלן משנה מטעמו(.

 את הפרטים הנדרשים על מוקד השירות שמפעיל. המציע יידרש למלא - מוקד שירות 

 המציע יידרש למלא את פרטיו של קצין הבטיחות בתעבורה המועסק על  - בתעבורה בטיחות קצין

 ידו.

 סעיפיה כל על המחיר הצעת את למלא יידרש המציע - הצעת המחיר. 

  

 התחייבות המציע

בכפוף לזכייתו, המציע  .__________________ )שם המציע(המציע: בשם הריני מורשה חתימה 

 מתחייב לבצע את כל השירותים הנדרשים והמתוארים במפרט, במסמכי המכרז וההסכם.

(, היינו כמפורט בהצעתנו "התמורה"המחיר המוצע על ידי עבור מתן השירות נשוא המכרז )להלן: 

ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, 

פקת ציוד על פי תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא להתחייבותנו נשוא ההסכם לרבות העסקת עובדים, אס

ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של השירותים נשוא המכרז, 

 ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז.  
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 פרטים על המציע  .1
 

  המציע  שם .1

 
  (ז.ת' מס, תאגיד' מס) המזהה' המס .2

 
  (  שותפות, חברה, עוסק) תאגדותה סוג .3

 
  (מיקוד כולל) מלאה כתובת .4

 
  טלפונים .5

 
  פקסימיליה .6

 
  אלקטרוני דואר כתובת .7

 

  זה מכרז לעניין המציע נציג .8

 

  המציע נציג של טלפון .9

 

  המציע נציג של מייל  .10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .שלעיל בנושאים המציע פרטי נכונות את המאשר ד"עו אישור

   

 וחותמת חתימה ד"עו של מלא שם תאריך
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 ניסיון המציע .2

 את טבלת הניסיון להלן:וימלא המציע  צהיר, י7.2-ו 7.1להוכחת תנאי סף סעיף 

למוסדות אנו מצהירים כי יש לנו ניסיון רציף ומוכח במתן שירותי ליסינג תפעולי : 7.1סעיף 

למועד האחרון ועד ( 1.1.2015)נדרש לפחות החל מיום  ______________ החל מיוםולארגונים 

 להגשת הצעות.

 - שירותי ליסינג תפעולי ל יםספקאנו מבמועד הגשת ההצעות, אנו מצהירים כי : 7.2סעיף 

כלי רכב לפחות  15בהיקף של  ,(3 לפחות)נדרש  מוסדות, חברות  או ארגונים וכיוצ"ב _______

 ., כמפורט בטבלהלכל אחד מהם

# 

המוסד/  שם
 / החברההארגון

פרטי איש קשר 
 ותפקידו

פרטי התקשרות עם 
 המוסד/ הארגון

עבורם  רכב כלי' מס
מספק המציע 
שירותי ליסינג 

 תפעולי

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 (7.3)הוכחת תנאי סף סעיף רכבים  צי .3

אנו עבורם  כלי רכב(  500אנו מצהירים כי בבעלותנו צי רכבים הכולל _________ )נדרש לפחות 

 שירותי ליסינג תפעולי. יםמספק

 (7.6)הוכחת תנאי סף סעיף  בתעבורה בטיחות קצין .4

 התחבורה ממשרד הסמכה כתב בעל בתעבורה בטיחות קצין מעסיק הוא כי בזאת מצהיר המציע

 .1961-א"תשכ, התעבורה בתקנות נדרשכ

 :הבטיחות קצין פרטי להלן

  ז"ת  רישוי מספר  מלא שם

   

 .לעיל הרשום הבטיחות קצין של כתב הסמכה תקף לצרף יש** 
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 המציע תצהיר

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

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

 20/19 שמספרו אילן בר אוניברסיטת של למכרז הצעה הגשת לצורך זה תצהיר נת/נותן הנני [יחיד של במקרה]

 "(. המכרז: "להלן)

 הנני בו"(, הגוף" – להלן________________________, ) בשם זה תצהיר נת/נותן הנני [תאגיד של במקרה] 

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

 .הגוף בשם

, נכונים הינם, ההצעה בחוברת, המציע ידי על שפורטו כפי ההצהרות, הנתונים, ההיקפים, הפרטים .א

 .ותקפים מדויקים, מלאים

 של מצולמים העתקים הינם המציע להצעת המצורפים והרישיונות ההיתרים, האישורים, המסמכים .ב

, הגבלה, סייג כל על לי ידוע לא וכי תקפים הם, זה תצהיר על חתימתי למועד נכון וכי המקור מסמכי

 .בתקופתם לפגוע בהם שיש התנייה, הוראה

 

 

 .            אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה

________________ 

 [                              וחתימה שם]       

 אישור

 ברחוב במשרדי בפני ה/הופיע__________  ביום כי ת/מאשר ד"עו, ____________, מ"הח אני
. ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה' _____________ גב/מר_________   עיר/בישוב__________________  

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

________________                 ____________________________    ____________________ 

 תאריך                                 דין עורך רישיון ומספר חותמת                      ד"עוה חתימת



      

 אילן בר אוניברסיטת
 רכב חכירת שירותי: 20/19' מסשלבי -דו מכרז

 תפעולי ליסינג בשיטת
 

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

 

 
 58 עמוד

 הצעת המחיר  .5

. להלן המפורטיםבחלוקה לרכיבים  הרכב מכלי אחד כל בגין חודשיים חכירה דמי למלא המציע על

 הצעת של מזו השונה במתכונת או/ו חלקיות שתוגשנה הצעות לפסול ואף לבדוק שלא רשאית האוניברסיטה

 .הנדרשת המחיר

 לספק תיבחר שהצעתו המציע שעל השירותים כל בגין וסופית מלאה תמורה מהווים להלן הסכומים

 .המכרז במסמכי כמפורט הכל, והתחייבויותיו הצהרותיו כל קיום ובגין, אוניברסיטהל

 מילוי לצורך הנחוצות ההוצאות כל את הרכב כלי כל לגבי החודשית המחיר הצעת בחישוב לכלול המציע על

 שכרו ותשלום האדם כוח הפעלת: לרבות, דין כל ולפי ובהסכם במכרז לנדרש בהתאם התחייבויותיו

 נוספות ועלות הוצאה וכל 'וכו והיטלים אגרות, מיסים, עבודה כלי, ביטוחים, נסיעות, הנלוות וההוצאות

 במסגרת הכרוכה הוצאה שום תכסה לא האוניברסיטה. זה מכרז מושא השירותים למתן ונלוות הכרוכות

 המחיר להצעת מעבר נוספת הוצאה או/ו עלות בכל תישא ולא המוצע המחיר במסגרת שלא, זה מכרז

 .ומוחלטת סופית, כוללת הינה המציע ידי על הנקובה המחיר הצעת. שלהלן

 יםמשוער  התקשרות היקפי או/ו הכמויות, המכרז במסמכי התקשרות היקפי ואו/ כמויות שמצוינות ככל

 .שהוא אופן בכל האוניברסיטה את לחייב כדי םבה ואין, בלבד הערכה בגדרו

המצוינים בטבלה להלן, וכן רשאית  האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין את דגמי הרכביםיודגש כי 

)כולל דגמי רכבים מקבוצות/ קטגוריות  להזמין דגמי רכבים נוספים/ אחרים במהלך תקופת ההתקשרות

 .אחרות, כגון רכב מסחרי קטן(

 האוניברסיטה. במקרה של שינוי דגם הספק יציע הצעת מחיר לדגם החדש שתאושר על ידי

 הפעלת מיום המתחילה, לשנה, רכב כלי לכל, מ"ק 30,000 של צריכה על מתבסס המוצע החודשי המחיר

 אוניברסיטהל שיסופקו הרכב כלי כלל לגבי" שנתי פול"ב יבוצע החישוב. רכב כלי אותו לגבי השירות

 .בהסכם לאמור ובהתאם

 

 רכיבים שונים: 4-לכל דגם, בחלוקה להמציע יידרש להציע דמי חכירה חודשיים )בש"ח( 

 . סכום ללא מע"מ אך מחויב במע"מ.1

 . סכום שלא מחויב במע"מ.2

 . סכום המע"מ.3

 1+2+3. סה"כ = 4

 לעיל בלבד. 4במכרז, תתבצע על פי סעיף  9השוואת הצעות המחיר, כמפורט בסעיף 
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 :המציע ידי על למילוי הכספית ההצעה

 

  

 4 3 2 1 הרכב דגם

ללא סכום 
מע"מ אך 

מחויב 
 במע"מ

סכום שלא 
מחויב 
 במע"מ

 (1+2+3סה"כ ) סכום המע"מ

     יונדאי איוניק 1

     רנו גרנד קופה 2

טיוטה קורולה  3

 היברידית

    

     בנזין 1.2 ניסן קשקאי 4

     יונדאי אלנטרה 5

     ל' 1סקודה אוקטביה  6

     ל' 1.5סקודה אוקטביה  7

     קיה נירו 8
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 רשימת מסמכים .6

 :פירוט המסמכים שעל המציע לכלול בהצעתו

 

  :לבה תשומת

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

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

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

 .ההתאמה אי בדבר לכך

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

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

 
 

 אם צורף( )סמן  המסמך מס"ד

1  
ונספחיו(,  3ונספחיו, נספח  2, נספח ונספחיו 1מסמכי המכרז וההצעה )כולל נספח 

  כשהם מלאים וחתומים כנדרש.

2  

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

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

 

3  
 גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור העתק

  .1976-ו"התשל, ציבוריים

  .7.5מטעם משרד התחבורה להוכחת תנאי סף סעיף העתק רישיון   4

  .7.6להוכחת תנאי סף סעיף  כתב הסמכה תקף של קצין הבטיחותהעתק של   5

  .סף תנאי הוכחת במסגרת הנדרש נוסף מסמך כל  6

  מסמכי הבהרות )ככל שיהיו( במסגרת הליך ההבהרות במכרז.  7

8  
-ב"תשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף כמשמעותו אישה בשליטת עסק של במקרה

  .ל"הנ ב2 בסעיף כנדרש ותצהיר אישור: 1992
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 למכרז' א 3 נספח

 כספי מחזור גובה על / יועץ מס מורשהח"רו אישור

 
' מס/  פ.ח_____________________,  של / יועץ מס מורשהח"רו__________________  מ"הח אני

 המציע של השנתי הכספים מחזור היקף כי בזאת מאשר"(, המציע: "להלן_____________ ) מזהה

 -מ פחת לא 2018 -ו 2017, 2016 מהשנים אחת בכל, תפעולי ליסינג בשיטת רכב החכרת שירותי מאספקת

 (.מ"מע כולל לא) ₪ 7,000,000

המחזור  31.12.2018וליום , 31.12.2017, ליום 31.12.2016ליום  המבוקריםבהתאם לדוחות הכספיים 

 , הינו:)לא כולל מע"מ( המציעשל הכספי השנתי 

 

 כספיסה"כ מחזור  שנה

2016 ₪ 

2017 ₪  

2018 ₪  

 

 ,רב בכבוד

        
 חתימה וחותמת  / יועץ המסשם מלא של רו"ח  תאריך

     

         
 טלפון  כתובת
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 למכרז (1)'ב 3 נספח

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

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

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

 20/19 שמספרו אילן בר אוניברסיטת של למכרז הצעה הגשת לצורך זה תצהיר נת/נותן הנני [יחיד של במקרה]

 "(. המכרז: "להלן)

 הנני בו"(, הגוף" – להלן________________________, ) בשם זה תצהיר נת/נותן הנני [תאגיד של במקרה] 

 זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי מצהיר אני. למכרז הצעה להגיש המבקש[, תפקיד למלא_______ ] ת/משמש

 .הגוף בשם

 לחוק ב2 בסעיף כהגדרתם" ישראל תושב"-ו" הורשע", "עבירה", "זיקה בעל" המונחים משמעות זה בתצהירי

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

 .אותם

 " .ישראל תושב" הינו הגוף

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

 איסור) זרים עובדים חוק; 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק: הבאים מהחוקים יותר או אחד לפי, 2002

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

 או

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

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

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

 .במכרז הצעות

 .            אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה

________________ 

 [                              וחתימה שם]

 

 אישור

 ברחוב במשרדי בפני ה/הופיע__________  ביום כי ת/מאשר ד"עו, ____________, מ"הח אני
. ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה' _____________ גב/מר_________   עיר/בישוב__________________  

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

 

________________                 ____________________________    ____________________ 

    תאריך                                 דין עורך רישיון ומספר חותמת                      ד"עוה חתימת
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 ( 2')ב 3 נספח

 1976 - ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק( 1)ב2 סעיף לפי תצהיר

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

 20/19 שמספרו אילן בר אוניברסיטת של למכרז הצעה הגשת לצורך זה תצהיר נת/נותן הנני [יחיד של במקרה]
 "(.  המכרז: "להלן)

 הנני בו"(, הגוף" – להלן________________________, ) בשם זה תצהיר נת/נותן הנני [תאגיד של במקרה] 
 לתת ת/מוסמך הנני כי מצהיר אני. למכרז הצעה להגיש המבקש[, תפקיד למלא_____________ ] ת/משמש
 .הגוף בשם זה תצהיר

  –מצהיר כי  הנני

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

 לחילופין

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

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

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

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

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

 ;זכויות שוויון לחוק)ה( 8 בסעיף

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

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

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

 ;ליישומן פעל/הגוף פעלתי שגם הרי, זכויות שוויון

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

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

 

 .            אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה

________________ 

 [                              וחתימה שם]      

 אישור

  במשרדי בפני ה/הופיע__________  ביום כי בזה ת/מאשר,  ד"עו, __________________, מ"הח אני
 תה/שזיהה' _____________ גב/מר_________  ,   בישוב__________________________   בכתובת

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

              ________________                 ____________________________             ____________________ 

                    עו"ד                                                        חותמת                                                               תאריך   
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 נספח 3 ג'
 אחרים שירותים נותני עם או/ו האוניברסיטה עם קשרים קיום אי/קיום בדבר הצהרה

 לאוניברסיטה

 נוסח לתאגיד:

מ.ז.____________, מצהיר בזאת כי אני מוסמך לתת הצהרה זו בשם ועבור  אני, ________, 
אני מצהיר כי  המציע, בעלי מניות בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, ______________ המציע

בעל שליטה בו, נושא משרה בו, או כל אדם או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין, קשור / אינם 
מועסק או בכל קשר אחר, במישרין -( בקשר עסקי, משפחתי, קשרי מעסיקנא למחוק את המיותרם )קשורי

ניגוד עניינים   ליצור  או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול
   בקשר לקיום איזו מהתחייבויות המציע  על פי החוזה או על פי דין.

כמו כן, אני מצהיר ומתחייב  בשם המציע שהמציע  לא נמצא ולא ימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין 
מתן השירות לאוניברסיטה, ובין מתן השירות לגופים אחרים. המציע יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול 

 להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. 

וכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה תחייב את בכל מקרה של שאלה או ספק י
 המציע.

 זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.  הצהרה והתחייבות

 

 נוסח לאדם פרטי:

( בקשר נא למחוק את המיותראני, ________, מ.ז.____________, מצהיר כי אני קשור / איני קשור )
מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי -עסקי, משפחתי, קשרי מעסיק

ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויותיי על פי   ליצור  שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול
   החוזה או על פי דין.

ולא אמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות  כמו כן, אני מצהיר ומתחייב  שאני לא נמצא
לאוניברסיטה, ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי במצב 

 של ניגוד עניינים כאמור. 

 אותי. בכל מקרה של שאלה או ספק יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה תחייב

 זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.  הצהרה והתחייבות

 פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנם(:

 שם החברה ח.פ.
מקבל השירות 
 באוניברסיטה

תיאור הפעילות 
 המבוצעת
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 להעמידו במצב של ניגוד עניינים :גופים להם ניתנים שירותים על ידי המציע העלול 

 תיאור הפעילות  שם הגוף ח.פ.

   

 

 אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כל שינויי בהצהרתי זו, באופן מיידי

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך
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 נספח 3 ד'

 (2016 ו"תשע 25' מס תיקון) 1992 - ו"התשנ, המכרזים חובת לחוק ג2 לסעיף בהתאם תצהיר

 בינוני או קטן, זעיר עסק

 

 וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. ________________  ז.ת_____________________   מ"הח אני

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

 20/19 שמספרו אילן בר אוניברסיטת של למכרז הצעה הגשת לצורך זה תצהיר נת/נותן הנני[ יחיד של במקרה]

 "(. המכרז: "להלן)

 הנני בו"(, הגוף" – להלן________________________, ) בשם זה תצהיר נת/נותן הנני [תאגיד של במקרה] 

 לתת ת/מוסמך הנני כי מצהיר אני. למכרז הצעה להגיש המבקש[, תפקיד למלא_____________ ] ת/משמש

 .הגוף בשם זה תצהיר

 חובת לחוק"הגדרות"  1' מס בסעיף" כהגדרתם בינוני או קטן, זעיר עסק"  המונחים משמעות זה בתצהירי

 .אותם ה/מבין אני וכי אלה מונחים של משמעותם לי הוסברה כי ת/מאשר אני. 1992-ב"תשנ, המכרזים

 במקום המיועד( X)יש לסמן   –מצהיר כי  הנני

 מיליון 2 על עולה אינו שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים חמישה עד מעסיק אני –" זעיר עסק"

 ;חדשים שקלים

 לחילופין

 שקלים מיליון 2 על עולה שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 20-ל שישה בין מעסיק אני – "קטן עסק"

 ";זעיר עסק" שבהגדרה התנאים אחד לגבי מתקיים ולא, חדשים שקלים מיליון 20 על עולה אינו אך חדשים

 לחילופין

 שקלים מיליון 20 על עולה שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100-ל 21 בין מעסיק אני – "בינוני עסק"

" זעיר עסק" שבהגדרה התנאים אחד לגבי מתקיים ולא, חדשים שקלים מיליון 100 על עולה אינו אך חדשים

 ;"קטן עסק" או

 לחילופין

 שקלים מיליון 100 על עולה שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100 מעל מעסיק אני –" גדול עסק"

 ;"בינוני עסק" או" קטן עסק" או" זעיר עסק" שבהגדרה התנאים אחד לגבי מתקיים ולא ,חדשים
  

 .            אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה

_______________ 

[ וחתימה שם]             
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 אישור

 בפני ה/הופיע:__________ ביום כי בזה ת/מאשר, ד"עו, __________________, מ"הח אני
  במשרדי
':_____________ גב/מר:_________, בישוב:__________________________ בכתובת

 כי ה/שהזהרתיו  ואחרי, אישי באופן לי ת/המוכר: _____________ / ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה
 נכונות את אישר, כן יעשה/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי יהיה/ת וכי אמת להצהיר ה/עליו

 .בפני עליה ה/וחתם הצהרתו
 
 
 ________________                 ____________________________             ____________________ 

 תאריך                                                               חותמת                                                        ד"עו                    

 
 
 
 

  6/מא 2019-1867 מש 1-8-2019 מיום נוסח ליסינג מכרז

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


