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אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 407/16

הזמנה להגשת הצעות למכרז מס' 407/16
בנושא :מתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות

אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות בחוזה לשירותי נסיעות
מיוחדות במוניות  ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה ("מכרזים" בדף הבית) ,אך
השתתפות במכרז לרבות בהליך ההבהרות מחייבת קבלת חוברת המכרז.
את חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום א' ,28.8.16 ,בבניין הראשי חדר  202אגף משק ומבנים
באוניברסיטת חיפה ,אצל מר שוקי רפפורט טל'  ,04-8249113בימים א'-ה' בין השעות09:00- :
.15:00
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז :עד לא יאוחר מיום א' 25.9.16 ,בשעה  12:00לתיבת
המכרזים בחדר  202אגף משק מבנים בניין ראשי.

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

טבלת ריכוז התאריכים
נושא
פרסום מודעה
מסירת חוברת המכרז
מועד אחרון להגשת הבהרות
מועד אחרון להגשת הצעות

תאריך
26.8.16
החל מיום א'28.8.16 ,
עד יום ה'8.9.16 ,
עד יום א'25.9.16 ,

שעה
ימים א' – ה' 15:00 – 09:00 :
14:00
12:00
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אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 407/16
מסמך א'
כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מס' 407/16
.1

הגדרות

"האוניברסיטה"

אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי ,הר הכרמל חיפה.

"השירות"

מתן שירותי הסעה במוניות של נוסעים ומשלוחים (מעטפות וחבילות),
בנסיעות מיוחדות על פי קריאה מטעם יחידות האוניברסיטה ,ועל פי
תנאי המכרז והוראות ההסכם להלן.

"המכרז"

מכרז מס' 407/16למתן "השירות" ,כהגדרתו לעיל.

"המציע"

מי שהגיש הצעה למכרז.

"הזוכה"

מי שהגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה ע"י האוניברסיטה להספקת
השירות ,כולו או חלקו.

"ההסכם"

ההסכם אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה ,לביצוע
השירות הנשוא במכרז ,בנוסח ובתנאים כמפורט בנוסח ההסכם המצורף
למסמכי המכרז כמסמך ד'.

.2

הצעות

מוזמנות בזה הצעות להספקת "השירות" ,כמוגדר לעיל בסעיף  1ובמסמכי המכרז.
.3

לידיעת מגישי ההצעות

האמור להלן מובא להערכה ולהתרשמות בלבד ואין בו כדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהם
מצד האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם ,והמציע מצהיר כי אין לו ולא תהיינה לו כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ביחס למידע בסעיף זה ו/או לאמור בהקשר זה
במכרז זה על נספחיו.
מביצוע השירות וכל הפעולות והעבודות הנלוות לכך.
א .האוניברסיטה ועובדיה במסגרת תפקידם באוניברסיטה משתמשים מפעם לפעם בשירותי
נסיעה במונית לאזורים שונים בארץ ,הן לצרכי הגעה לאזורים שונים והם לצורך העברת
משלוחים (מעטפות וחבילות).
ב .הפעילות העיקרית של יחידות האוניברסיטה השונות מתבצעת במהלך שנת הלימודים
האקדמית שמשכה כעשרה חודשים בשנה ובחודשי הפגרה הפעילות מצומצמת יותר .בנוסף
קיימות חופשות מרוכזות במועדים המתפרסמים מעת לעת על ידי האוניברסיטה ,במהלכן לא
מתקיימת פעילות באוניברסיטה.
ג .ההתקשרות תתבצע על פי ההסכם מסמך ד' ,ומימושה יהא באמצעות הזמנה טלפונית או
בכתב שתימסר מעת לעת לזוכה ע"י האוניברסיטה ,בהתאם לנהליה ולצרכיה כפי שיהיו מעת
לעת הכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם על נספחיהם.
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ד .מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף כלשהו בצריכת השירות או במספר הנסיעות
והיא תהיה רשאית להזמין את השירות נשוא מכרז זה מספקים נוספים/אחרים ,בהתאם
לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,והכל כמפורט להלן.
ה .האוניברסיטה תבחר במכרז זה עד  2מציעים זוכים ואופן חלוקת המטלות ביניהם לגבי
שירותים שיוזמנו ישירות ע"י האוניברסיטה בלבד ,ייעשה בהתאם לצרכי האוניברסיטה וככל
הניתן על פי סבב מחזורי במסגרתו יילקחו בחשבון בין היתר ההיקף הכספי של המטלות
שקיבל כל אחד מן הזוכים באותה שנה.
ו .למען הסר כל ספק ,מובהר כי אין באמור במסמכי מכרז זה בכדי להעניק למציע/ים
הזוכה/ים במכרז בלעדיות במתן השירות לאוניברסיטה והאוניברסיטה או עובדיה לא יהיו
מחויבים לעשות שימוש בשירותי המציע/ים הזוכה/ים והם יהיו רשאים בכל עת ,לפי שיקול
דעתם הבלעדי ,לפנות לספקים אחרים או לכל גורם אחר במהלך תקופת ההתקשרות לקבלת
השירות או כל חלק ממנו.
ז .הכדאיות הכלכלית תיעשה על פי חישוביו של המציע בלבד ועל אחריותו .הנתונים המפורטים
לעיל הינם אומדנים בלבד ונועדו לספק למגישי ההצעות למכרז מידע כללי בלבד .הנתונים
כאמור לא יהוו כל מצג מטעם האוניברסיטה והמציע מתחייב לערוך בדיקות עצמאיות
ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
ח .המציע שיזכה יידרש להיות בעל נכונות ויכולת למתן השירות כהגדרתו במסמכי מכרז זה -
בכל שעות היממה ,במשך כל ימות השבוע למעט יום כיפור.
ט .המציע מאשר כי ידוע לו שהמשתמשים בשירות ימלאו ,מידי פעם ובאופן אקראי שאלון
משוב אשר ידרג את שביעות רצון המשתמש מביצוע השירות.
.4

מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:
א.

כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז.
.1

ב.

טופס קריטריונים להערכת איכות המציע.

טופס הצעה למכרז ונספחיו:
.1
.2
.3

מחירון.
הצהרה לגבי פרטי כלי הרכב והנהגים אותם מפעילה החברה.
אישור רו"ח בדבר מחזור כספי.

ג.

נוסח ערבות ביצוע ההסכם.

ד.

נוסח ההסכם ונספחיו:
.1
.2
.3

מחירון.
אישור עריכת ביטוחים.
ערבות ביצוע.

4

.5

תנאי סף להשתתפות במכרז

על המציע ,כתנאי לבחינת הצעתו ,למלא אחר התנאים המצטברים הבאים:
א .המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל
הרישיונות הנדרשים על פי דין לרבות רישיון להפעלת קו שירות למוניות בהתאם לפקודת
התעבורה [נוסח חדש] ורישיון הסעה ל"נסיעה מיוחדת" ,לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א-
.1961
ב .למציע תחנת מוניות הממוקמת במרחק של עד  15ק"מ מהאוניברסיטה.
לצורך סעיף זה "מרחק" הינו מרחק נסיעה על פי אתר .http://ymap.ynet.co.il
ג .המציע מפעיל לפחות  30מוניות ,משנת ייצור  2012ואילך.
ד .המציע הנו בעל ניסיון מוכח של לפחות  3שנים במתן שירותי נסיעה במוניות בארץ .
ה .המציע הנו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  2מיליון  ( ₪כולל מע"מ) ,בכל אחת מן השנים
.2014-2015
ו .המציע מנהל ספרים כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו.1976-

.6

מועד וכתובת להגשת הצעות למכרז

א .את ההצעה למכרז על כל נספחיה וצרופותיה ,יש להגיש במעטפה סגורה עליה יירשם מספר
המכרז ונושא המכרז לתיבת המכרזים באגף המשק והמבנים באוניברסיטת חיפה ,חדר 202
בבניין הראשי ,לא יאוחר מיום א' 25.9.16 ,שעה  ,12:00לתוך תיבת המכרזים .הצעה למכרז
שתגיע לאחר מועד זה  -לא תובא לדיון.
ב .משלוח הצעה בדואר ,או ע"י שירות הובלה כלשהו ,עד המועד הנ"ל ,אינו עונה על דרישות
המכרז ,אם ההצעה לא הגיעה למקום המתואר בס"ק (א) לעיל בזמן כאמור.
.7

אופן הגשת הצעות למכרז

ההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת המכרז ,בעותק אחד כדלקמן:
א .הצעה למכרז תיערך ,תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס "הצעה למכרז" הכלול בין
"מסמכי המכרז" ,מסמך ב' ,ויצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים .הצעה למכרז ,על כל
נספחיה וצרופותיה ,תושם במעטפה חתומה  ,עליה ירשם מס' המכרז ונושא המכרז .מובהר
כי יש לחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז ,נספחיו וצרופותיו ,לרבות על קובץ
התשובות לשאלות ההבהרה  -באמצעות חותמת ובראשי תיבות .כמו כן ,יש לחתום
באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.
ב .על המציע למלא בקפדנות בהדפסה או בכתב יד ברור את כל הפרטים הדרושים בהצעה
למכרז על נספחיה ,ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים לה אשר על
מגיש ההצעה לחתום עליהם ,בהתאם לכתב הוראות זה.
ג .על המציע למלא את הצעת המחיר שלו על גבי המחירון נספח  1להצעה מסמך ב' ,זאת
בהתאם להוראות למילוי המחירון המפורטות בנספח  1מובהר כי המחירים שיוצעו לטבלת
הנסיעות הבינעירוניות במחירון (בניכוי מע"מ) לא יעלו על אלו הקבועים בצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) ,התשע"ג.2013-
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המחירים יוצעו בשקלים חדשים ויכללו מע"מ נכון לשיעורו בדין במועד האחרון להגשת
ההצעות .במקרה של שינוי שיעור המע"מ יעודכנו המחירים בהתאם לשיעורו בדין במועד
הוצאת החשבונית.
המציע חייב להגיש הצעות לגבי כל יעדי ומסלולי הנסיעה המופיעים במחירון ,ולמלא את כל
המחירים הנדרשים בהצעה .הצעות לחלק מסעיפי הטופס לא תתקבלנה.
ד .כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם בגוף
מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת  -תקנה זכות לאוניברסיטה
להתעלם מכל שינוי ,תוספת והסתייגות כאילו לא היו ,או לפסול הצעה ,הכול לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
ה .על ההצעה לכלול ,בין השאר :פרטים לגבי המציע ,ניסיונו ,המלצות ,היתרים הנדרשים על פי
דין וכן רישיונות ואישורים לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת
המציע בתנאי הסף.
ו .על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו של כתב הוראות זה וכן כל מסמך שנדרש
בהתאם לכתב הוראות זה .בנוסף ,על המציע לצרף להצעתו המסמכים הבאים:
( )1כתב הוראות חתום בידי המציע ,עם אישור עו"ד כי החותם מורשה להתחייב בשם
המציע.
( )2הצעה בנוסח מסמך ב' למסמכי המכרז מלאה ובכתב ברור וחתומה בחתימת המציע עם
אישור עו"ד כי החותם מורשה להתחייב בשם המציע.
( )3מציע שהוא תאגיד  -העתקים מאומתים על ידי עו"ד של מסמכי ההתאגדות ותעודת
הרישום של התאגיד; רשימת בעלי המניות של התאגיד ,מנהליו ומורשי החתימה שלו,
כשהיא מאושרת על ידי עו"ד או רו"ח.
( )4אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות) תשל"ו – . 1976
( )5אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק מורשה וכי
הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות ,על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו
לפיו ,וכי הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק ,או כי הוא פטור
מלעשות כן.
( )6לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף (5א) לעיל ,המציע יצרף להצעתו העתק מרישיון להפעלת
קו שירות למוניות בהתאם לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ומהרישיון הסעה ל"נסיעה
מיוחדת" ,לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א.1961-
( )7לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף (5ב) לעיל ,המציע יציין בהצעתו מסמך ב' את כתובתה
המדויקת של תחנת המוניות שבבעלותו המקיימת את התנאי
( )8לצורך הוכחת תנאי סף סע' (5ג) יצרף המציע להצעתו הצהרה לגבי המוניות אותן הוא
מפעיל בהתאם לנוסח נספח  2להצעה מסמך ב' .ההצהרה כאמור תכלול פרטים לגבי סוגי
כלי הרכב ,שנת הייצור שלהם ,וכן פרטים לגבי הנהגים וניסיונם (ותק ההעסקה ,ותק
בנהיגה ).
( )9לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף (5ד) לעיל יצרף המציע להצעתו דו"ח רשם חברות בנוגע
למציע המעיד על שנת הקמת המציע וכן ,יצרף פירוט אודות ניסיונו ומקומות קודמים,
בהם מספק/סיפק את השירות ,וכן ,המלצות עדכניות ,חתומות בידי הממליץ והכוללות
את תאריך ההמלצה ,לגבי ניסיונו וכישוריו.
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( )10לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף (5ה) לעיל -יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בטופס
נספח  3להצעה מסמך ב'.
ז .ה אוניברסיטה שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין המציע ,ניסיונו ,ושביעות רצון
לקוחותיו.

.8

זמן תוקפה של הצעה למכרז וביטולה

א .תוקפה של ההצעה יהא  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
ב .לא הסתיימו הליכי אישור המכרז תוך  120יום מהמועד האחרון להגשת הצעות ,רשאי המציע
לבטל הצעתו.
ג .ביטול ההצעה יעשה על ידי משלוח הודעה בכתב למזכיר ועדת המכרזים באוניברסיטה לפיה
תבוטל ההצעה למכרז בתאריך קבלת הודעת הביטול ובלבד שאם נקבע זוכה לפני קבלת
הודעת הביטול של זוכה זה ,תהא הצעתו ברת תוקף לגביו.
.9

ערבות בנקאית

א .עם חתימת הזוכה על ההסכם ,ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בנוסח
המופיע במסמכי המכרז כמסמך ד' בסך של  20,000ש"ח (עשרים אלף שקלים חדשים) ,אשר
תשמש כבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם (מסמך ד'),
ולהבטחת אחריות טיב מתן השירות שיינתן על ידי הזוכה (להלן" :ערבות הביצוע") .ערבות
הביצוע ,כמפורט בס"ק זה ,תעמוד בתוקף עד חלוף  90יום מתום תקופת ההתקשרות הנקובה
בהסכם (מסמך ד') ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
ב .מובהר בזאת כי אם ייבחרו  2זוכים במכרז זה ,בהתאם לזכותה של האוניברסיטה כמפורט
להלן ,ובאישור האוניברסיטה יידרש כל אחד מן הזוכים להמציא לאוניברסיטה ערבות
בנקאית צמודה בנוסח המופיע במסמכי המכרז כמסמך ד' בסך של  10,000ש"ח (עשרת
אלפים שקלים חדשים) ,בתנאים המפורטים לעיל.
.10

קריטריונים לבדיקת ההצעה

א .בשלב הראשון  -תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז .כל ההצעות ,שעברו בהצלחה
את שלב הראשון לעיל ,תעבורנה לשלב השני.
ב .בשלב השני -בבדיקת ההצעות שעברו לשלב השני ובהפעלת שיקול הדעת ע"י האוניברסיטה,
יילקחו בחשבון ,בין יתר הגורמים ,שקלול המרכיבים הבאים ובמשקלות הנקובים כדלקמן:
מחיר

הקריטריון
סכום כל המחירים המוצעים
לנסיעות ביום (עירוניות ובינעירוניות)
סכום כל המחירים המוצעים לנסיעות לילה (עירוניות
ובינעירוניות)
אחוז ההנחה המוצע מן המחירון בצו הפיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) ,התשע"ג-
 ,2013כפי שיהיה בתוקף מעת לעת ,על יעדים שאינם
מופיעים ברשימה במחירון נספח  1להצעה.

המשקל
65%
10%
10%
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סכום המחיר המוצע לשעת המתנה והמחיר המוצע
לתשלום במקרה של ביטול הזמנה לאחר התייצבות מונית
איכות

התרשמות האוניברסיטה מניסיון המציע ומהמלצות
הממליצים .במסגרת בדיקת האיכות תפנה האוניברסיטה
לאחד או יותר מן הממליצים המפורטים בהצעה ,או
לממליצים אחרים לפי שיקול דעתה ותבקש מהם לתת
ציון למציע תוך התייחסות לקריטריונים המפורטים
בטופס הקריטריונים להערכת איכות המציע (נספח 1
למסמך א') ,כאשר לכל אחד מהם יינתן משקל זהה.
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות במסגרת בדיקה
זו להתחשב גם בניסיון קודם שלה עם המציע ,בהתאם
לאמות המידה ולמשקלות המצוינים בטופס כאמור

3%

12%

ג .על אף האמור ,האוניברסיטה תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור כזוכה
במכרז במציע אשר ציון האיכות של הצעתו ,כאמור לעיל ,נמוך מ 75% -מציון האיכות המירבי.
.11

התחייבות הזוכה במכרז

א .בתוך  10ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה ,או במועד אחר שיקבע ע"י האוניברסיטה,
הזוכה מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל של
הזכייה במכרז וכן להמציא לאוניברסיטה את ערבות הביצוע.
ב .הזוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם בנוסח המצורף כמסמך ד' ,ובכפוף לזכות
האוניברסיטה לעשות כל שינוי בנוסחו ,כמתחייב על פי שיקול דעתה.
ג .האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק מהם ,או
להתנות תנאים אחרים ,לפני חתימת ההסכם הפורמאלי בין הזוכה לאוניברסיטה.
.12

ההתקשרות ותנאיה

א .תקופת ההתקשרות בין הזוכה לאוניברסיטה ,תהיה למשך  24חודשים שיחלו במועד
החתימה על ההסכם.
ב .האוניברסיטה תהיה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת
ההתקשרות בעוד תקופה אחת בת  36חודשים ,באופן שסה"כ תקופת ההתקשרות לא תעלה
על  5שנים.
ג .על הזוכה להיערך למתן השירות לא יאוחר מ  7ימים מיום חתימת ההסכם ע"י
האוניברסיטה.
 .13ביטול המכרז
א .האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת
למכרז חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות תהיינה בלתי סבירות ,או
שלא תעמודנה בדרישות הסף ,או שלא תעמודנה בדרישות האיכות ,או כתוצאה משיבוש
בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות תקציב ,אי קבלת היתרים וכיוצא באלו.
ב .בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין ,מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל
את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או בלתי סביר
מן האומדן ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחירים
ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
ג .מובהר כי האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.
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.14

שונות

א .שאלות והבהרות  -לשאלות ובירורים ביחס למכרז ניתן לפנות עד לתאריך  8.9.16בשעה
 14:00לגב' בתיה לוי .פניות תעשנה בכתב בלבד לפקס' 04-8249980 :ו/או בדוא"ל
 .blevy@univ.haifa.ac.ilכל התשובות לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו לכל
המשתתפים באמצעות פקס' או בדוא"ל ויפורסמו באתר המכרזים של האוניברסיטה .רק
תשובות בכתב תחייבנה לעניין הזמנה זו.
ב .האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא
באופן ,בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה .האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס
להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה ו/או להצעה
שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי
סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה ,תנאיה ,חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי המכרז ,שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
ג .האוניברסיטה תהיה רשאית לפסול הצעה שעל פי המחיר המוצע בה לקיום ההתקשרות
עלולות לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה להיפגע זכויות עובדים ו/או קיים חשש לביצוע
תשלום או זכות המגיעים לעובדים עפ"י כל דין ,הסכם ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים
עליהם .כמו כן ,האוניברסיטה תהיה רשאית להתחשב בהתנהלותו של המציע בדרך כלל בכל
הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של המציע שבשלה הורשע או
נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.
ד .האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע ,כדי לקבל הבהרות
או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.
ה .האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לברר את רמת השירות הניתנת על ידי המציע; מוניטין
המציע; וכיוצ"ב ,ולקחת ממצאיה בחשבון במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה.
ו .האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא .אין
בעצם פירסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו.
ז .האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לפצל ביצוע השירות נשוא מכרז זה בין
מציעים שונים ו/או לשנות היקף העבודות בין הזוכה/ים .הזוכה/ים לא יהיו זכאים לכל פיצוי
עבור הקטנת היקף העבודות.
ח .מובהר בזאת כי ההצעות שיוגשו על ידי המציעים הינן הצעות סופיות ,והאוניברסיטה לא
תנהל משא ומתן כלשהו עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם.
ט .האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה הזוכה במכרז למציע/ים .מציע המבקש לשמור
בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש ,עם הגשת הצעתו למכרז ,מהם החלקים
בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי .המציע מסכים ומאשר ,כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין
מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו/או
תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה
י .סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז
ו/או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.
בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו ,הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברסיטה את
כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה.
בברכה,
בתיה לוי
אחראית היסעים
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אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל.

__________________
שם מגיש ההצעה

____________________
כתובת

_________________
חתימה

10

נספח  1למסמך א'

טופס קריטריונים להערכת איכות המציע
שם המציע________________________ :
פרטי הממליץ ______________________________:
תפקיד בארגון ___________________טלפון___________
תקופת מתן השירותים לממליץ ___ :החל מיום______________ ועד ליום
______________.
קריטריונים להערכה

ציון

בסולם של 10 – 1

הערות

זמינותו של המציע ועמידתו בלוחות הזמנים שנקבעו
עמו
( -10ציון מצוין – 1 ,ציון גרוע)
קיומן/העדרן של תלונות כלפי המציע ו/או מי
מהנהגים ו/או העובדים מטעמו ,אודות העדר
מקצועיות ,התרשלות בביצוע מטלות ,יחס בלתי
נעים ,ביצוע עבירות תעבורה או תקלה משמעותית
אחרת.
(-10אין תלונות כלל-1 ,הרבה תלונות)
הקפדה מצד המציע בהעמדת כלי-רכב מתאימים,
באיכות תחזוקה גבוהה וברמת הכשירות הנדרשת
(-10מקפיד מאוד-1 ,לא מקפיד)
עמידתו של המציע בתנאי הכשירות לרבות :רישוי,
תקינות הרכב וכו' במשך כל תקופת ההתקשרות
(-10עומד בתנאי כשירות -1 ,לא עומד)
התרשמות כללית מן הספק ומטיב השירותים שניתנו
על ידו
(-10ממליץ-1 ,לא ממליץ)
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אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 407/16
מסמך ב'

הצעה למכרז
לכבוד
אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי
חיפה
א.נ,.
הנדון :הצעה למכרז מס'  407/16למתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות לאוניברסיטת חיפה
 .1אנו הח"מ ___________________________
שם
____________________________________
מס זיהוי/מס' רישום חברה ,שותפות או אגודה שיתופית

__________________________
כתובת
___________________________
מס' עוסק מורשה

לאחר שקראנו ,בחנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז
(להלן" :כתב ההוראות") ,את ההסכם נשוא המכרז (להלן" :ההסכם") ,נוסח הערבויות
הבנקאיות המבוקשות ושאת שאר מסמכי המכרז ,ולאחר שקיבלנו את כל ההסברים הדרושים
אותם ביקשנו מכם ,מציעים בזאת הצעתנו ,כמפורט להלן ,למתן שירות נסיעות מיוחדות במוניות
לאוניברסיטה ,כמוגדר בכתב ההוראות.
 .2אנו מצהירים כדלקמן:
א .אנו מצהירים כי הננו בעלי ידע ,ניסיון ,חוסן כלכלי ,מיומנות ,כישורים ,רכבים ,אישורים,
היתרים ורישיונות מתאימים כדי לבצע את השירות באופן סדיר ,תקין והולם וברמה גבוהה
ביותר על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
ב .אנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטים בכתב ההוראות ,ובהסכם ,מסמך ד',
מקובלים עלינו וכי נוכל לעמוד בהם.
ג .אנו מצהירים כי אנו עונים ,בין השאר ,על הדרישות המפורטות בכתב ההוראות ,וברשותנו
כוח האדם המיומן והרכבים המתאימים לדרישות ההסכם ,מסמך ד' למסמכי המכרז ,על
נספחיו ,מסוג ,בכמות ובמספר הדרושים ,על מנת לספק את השירות בצורה יעילה.
ד .אנו מצהירים כי אנו מקיימים את כל תנאי הסף המפורטים בכתב ההוראות ובכלל זאת ,אנו
מצהירים כי-
 )1חברתנו רשומה בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש
בידנו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין לרבות רישיון להפעלת קו שירות למוניות
בהתאם לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ורישיון הסעה ל"נסיעה מיוחדת" ,לפי תקנות
התעבורה ,התשכ"א .1961-רצ"ב להצעתנו העתק מן הרישיונות כאמור.
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 )2לחברתנו תחנת מוניות הממוקמת במרחק של עד  15ק"מ מהאוניברסיטה וכתובתה:
______________________________________________________.
 )3חברתנו מפעילה לפחות  30מוניות ,משנת ייצור  2012ואילך.
רצ"ב להצעתו כנספח  2הצהרה לגבי המוניות אותן חברתנו מפעילה .ההצהרה כאמור תכלול
פרטים לגבי סוגי כלי הרכב ,שנת הייצור שלהם ,וכן פרטים לגבי הנהגים וניסיונם (ותק
ההעסקה ,ותק בנהיגה )
 )4חברתנו בעלת ניסיון מוכח של לפחות  3שנים במתן שירותי נסיעה במוניות בארץ .רצ"ב
להצעתנו דו"ח רשם חברות בנוגע למציע המעיד על שנת הקמת המציע וכן ,פירוט אודות
ניסיוננו ומקומות קודמים בהם חברתנו מספקת/סיפקה את השירות ,וכן ,המלצות
עדכניות.
 )5לחברתנו מחזור כספי שנתי של לפחות  2מיליון  ,₪לשנים  .2014-2015אישור רו"ח
מצורף להצעתנו זו כנספח .3
 )6חברתנו מנהלת ספרים כדין ויש בידיה את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

ה .אנו מתחייבים לנהל ולהפעיל השירות בצורה מקצועית וע"י עובדים מקצועיים ומנוסים.
ו .מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם עלינו לבצע את השירות במשך  24שעות ביממה ,למעט יום
כיפור ,כמפורט בכתב ההוראות ובהסכם.
ז .התמורה שאנו מבקשים בגין הספקת השירות מפורטת במחירון ,נספח  1לטופס הצעה זה.
ח .אנו מצהירים כי כל ההערות המצוינות על גבי המחירון ,נספח  1לטופס הצעה זה ,וכן
התמורה ואופן תשלומה כמפורט במסמכי המכרז וההסכם ,נהירים לנו ומקובלים עלינו.
 .3אנו מצהירים כי ידוע לנו כי:
א .האוניברסיטה לא תישא בכל אחריות לנזקים כל שהם ,ישירים או עקיפים ,שייגרמו לרכבים
ו/או לציוד אחר שלנו.
ב .נהיה אחראים בלעדית לכל נזק שייגרם לעובדינו ,נציגינו ,או כל צד ג' ,בקשר עם מתן
השירות.
 .4אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז ,נעמיד ערבות ביצוע בגובה
( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים) או אם יהיו  2זוכים ותאשר זאת האוניברסיטה
נעמיד ערבות ביצוע בגובה ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים) וערבותנו זו תשמש
כבטוחה למילוי כל התחייבויותינו על פי ההסכם ,מסמך ד' .ערבות זו תהיה צמודה למדד
המחירים לצרכן.
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 .5להלן פרטים אודות חברתנו (סוג ההתאגדות ,ותק בענף וכו'):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .6להלן פרטי ניסיוננו:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______ __________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .7אנו מצרפים להצעתנו המלצות ,אישורים ותעודות בדבר ניסיוננו ,כמפורט בכתב ההוראות
ובהסכם ,מסמך ד' ,כמפורט להלן:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .8אנו מסכימים לניהול המכרז ,בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות,
ומתחייבים למלא את כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו/או על משתתף
במכרז שנבחר לזוכה במכרז.
 .9הננו מתחייבים לחתום על ההסכם ועל כל מסמך אחר שיידרש ולהעביר לאוניברסיטה את
אישור עריכת הביטוחים בנוסח המצורף להסכם מסמך ד' וכל מסמך אחר שיידרש על ידה,
וזאת תוך לא יאוחר מתום עשרה ימים ( )10מהיום בו יודע לנו על ידכם כי זכינו במכרז.
 .10אנו מאשרים ומס כימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  120יום
מהמועד הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות.
 .11אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה:
א .כתב הוראות למגישי הצעות למכרז חתום בידינו.
ב .כל מסמכי המכרז לרבות קבצי התשובות לשאלות ההבהרה חתומים על ידינו.
ג .כל המסמכים המפורטים בסעיף (7ו) לכתב ההוראות של המכרז.
חתימת מגיש ההצעה________________________
חותמת_________________________________
תאריך_______________________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מרחוב _____________________,
מאשר/ת כי מר/גב' _____________ ומר/גב'____________ הינם מורשי חתימה מטעם
המציע ומוסמכים להתחייב בשמו וכי המסמך הנ"ל נחתם על ידם כדין.
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נספח 1

מחירון
.1
.2
.3
.4
.5

יש למלא לגבי כל יעד נסיעה בטבלאות א' וב' להלן את התעריף המוצע לנסיעה במהלך שעות
היום ,ואת התעריף המוצע לנסיעה במהלך שעות הלילה ,כפי שנקוב בטבלאות .מועד
ההתייצבות של המונית לפי הנדרש בהזמנה הוא שיקבע את תעריף הנסיעה בפועל.
כמו כן יש למלא לגבי כל שירות בטבלה ג' להלן את התעריף המוצע במהלך שעות היום ,ואת
התעריף המוצע לנסיעה במהלך שעות הלילה ,כפי שנקוב בטבלאות.
מובהר כי התעריף המוצע יחול בין אם מדובר בהסעת נוסע או בהעברת משלוח יהא זהה ,למעט
אם משקל החבילה/חבילות נשוא המשלוח יעלה על  10ק"ג ואז הזוכה יהא זכאי לתוספת
אחידה על סך  20ש"ח כולל מע"מ בגין הנסיעה.
עוד מובהר כי התעריפים שיוצעו לא יכללו תשלום תמורת נסיעה בכביש אגרה .במידה ותידרש
על ידי האוניברסיטה נסיעה דרך כביש אגרה –יתווסף סכום זה לתמורה שלה יהיה זכאי הזוכה
והזוכה יחויב לשלם את סכום האגרה במועדו לרשויות.
התעריפים המוצעים ינקבו בשקלים חדשים ויכללו מע"מ בהתאם לשיעורו בדין במועד האחרון
להגשת הצעות.

 .6מובהר כי יש למלא את הטבלה בשלמותה .לא נכתב מחיר מוצע לגבי אילו מן הפריטים
בטבלה -הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה.

א -מחירון לנסיעות בינעירוניות
תעריף
יעד הנסיעה
יום ()21:00 - 05:30

לילה ()05:29 - 21:01

אוניברסיטה*  -עפולה
אוניברסיטה*  -טבריה
אוניברסיטה*  -קריית ביאליק
אוניברסיטה*  -קריית ים
אוניברסיטה*  -קריית אתא
אוניברסיטה*  -צור שלום
אוניברסיטה* – -קיבוץ אפק
אוניברסיטה*  -טירת הכרמל
אוניברסיטה*  -דליית אל כרמל
אוניברסיטה*  -עוספייה
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אוניברסיטה*  -קריית טבעון/קריית עמל
אוניברסיטה* -יוקנעם
אוניברסיטה*  -נשר (למעט מתחם מבנה
בנשר)
אוניברסיטה*  -עתלית
אוניברסיטה*  -חוות אהרונסון
אוניברסיטה*  -עכו
אוניברסיטה – מתחם מבנה בנשר
אוניברסיטה*  -נצרת
אוניברסיטה* -מגדל העמק
אוניברסיטה*  -נתניה
אוניברסיטה*  -תל אביב
אוניברסיטה*  -ירושלים
אוניברסיטה* -זכרון יעקב
אוניברסיטה* –נתב"ג
* מובהר כי היכן שנכתב בטבלה זו "אוניברסיטה" הכוונה לאוניברסיטה או לכל יעד אחר בתוך
העיר חיפה.
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ב -מחירון לנסיעות עירוניות
תעריף
יעד הנסיעה
יום ()21:00 - 05:30

לילה ()05:29 - 21:01

אוניברסיטה – בית חולים רמב"ם
אוניברסיטה -קריית חיים
אוניברסיטה – נווה שאנן
אוניברסיטה  -תחנה מרכזית
אוניברסיטה – רוממה
אוניברסיטה -נווה יוסף
אוניברסיטה  -רוממה/נוה שאנן
אוניברסיטה – עיר תחתית
אוניברסיטה – הדר הכרמל
אוניברסיטה – מרכז הכרמל
אוניברסיטה – קריית אליעזר
אוניברסיטה – בית חולים כרמל
אוניברסיטה – קופת חולים לין
אוניברסיטה  -אחוזה
אוניברסיטה – צומת מת"ם
אוניברסיטה –תחנת רכבת חוף הכרמל
אוניברסיטה -כרמל צרפתי
אוניברסיטה – קריית שפרינצק
אוניברסיטה*  -צ'ק פוסט /אזור
המוסכים /לב המפרץ
אוניברסיטה – תחנת בת-גלים
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ג -מחירון כללי
תעריף
השירות
יום ()21:00 - 05:30

לילה ()05:29 - 21:01

מחיר מוצע לשעת המתנה*
מחיר למקרה של ביטול הזמנה לאחר
התייצבות המונית
אחוז הנחה אחיד מוצע על יעדים שאינם
כלולים ברשימה שבנספח זה –אחוז
ההנחה כאמור יחושב מן המחירים
בהתאם למחירון בצו הפיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה
במוניות) ,התשע"ג ,2013-כפי שיהיה
בתוקף מעת לעת**

_____%

______%

*המחיר המוצע לשעת המתנה ישולם באופן יחסי בהתאם לחלק מן השעה בה המתין הנהג.

חתימת מגיש ההצעה________________________
חותמת_________________________________
תאריך_______________________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מרחוב _____________________,
מאשר/ת כי מר/גב' _____________ ומר/גב'____________ הינם מורשי חתימה מטעם
המציע ומוסמכים להתחייב בשמו וכי המסמך הנ"ל נחתם על ידם כדין.
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נספח 2

הצהרה לגבי פרטי המוניות והנהגים אותם מפעילה החברה לצורך
הוכחת תנאי סף סע' (5ג) למכרז
הננו מצהירים בזאת כי:
 .1חברתנו מפעילה למעלה מ 30 -מוניות.
 .2פרטי הנהגים והמוניות הינם כדלקמן:

מס'
סידורי

מספר הרכב מספר
כובע
המונית

סוג
הרכב

כלי שנת ייצור שם
כלי הרכב הנהג

מלא

של מס' תעודת ותק
בנהיגה
זהות

ותק
בתחנה

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

פרטי המציע והמצהיר מטעם המציע:
_______________________
שם המציע ________________ :ח.פ_____________________ :.
כתובת _____________________ :טלפון _________________ :פקס_____________ :
פרטי המצהיר מטעם המציע :שם מלא ________________ :תעודת זהות_____________ :
תפקיד במציע ___________ :טלפון נייד-______________________ :
חתימה +חותמת _______________________ :תאריך__________________ :
אישור עו"ד
אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מרחוב _____________________,
מאשר/ת כי מר/גב' _____________ ומר/גב'____________ הינם מורשי חתימה מטעם
המציע ומוסמכים להתחייב בשמו וכי המסמך הנ"ל נחתם על ידם כדין.
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נספח 3

אישור רו"ח בדבר מחזור כספי לצורך הוכחת תנאי סף סע' (5ה) למכרז
____________________

אני הח"מ,
שכתובתי
הינה,___________________________________________________________:
מתכבד לאשר בזאת כי:


שם

התאגיד

המציע:

רו"ח,

מס'

רישיון

_______________

______________________________,

מספר

מזהה_______________:



לתאגיד המציע ______________ מחזור כספי שלא פחת מ( ₪ 2,000,000 -כולל מע"מ)
בכל אחת מן השנים .2014-2015

תאריך

חתימה

חותמת
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אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 407/16

מסמך ג'

נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
אוניברסיטת חיפה
שדרות אבא חושי
חיפה
א.ג.נ,.
כתב ערבות מס':
* (להלן" :הנערב") הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות
לפי בקשת
מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של  20,000ש"ח (במילים :עשרים אלף
ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") ובתוספת הפרשי הצמדה למדד ,להבטחת מילוי ע"י הנערב של
תנאי ההסכם מיום _________ ,למתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות על-ידי הנערב.
.
"מדד" יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש אוגוסט .2016
"המדד החדש" יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו
זו ,אך לא פחות ממדד הבסיס.
ערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד
דרישתכם הראשונה בכתב אלינו ,כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה
בין מדד הבסיס למדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו ,מבלי להטיל עליכם
לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מהנערב.
ערבותינו זאת בתוקף עד ________ועד בכלל .אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל דרך שהיא.
בכבוד רב

תאריך:
*

.

חתימה וחותמת הבנק
יש למלא ולציין את שם הזוכה.
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אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 407/16

מסמך ד'

הסכם
שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום________ לחודש_________ 2016
ב ין
אוניברסיטת חיפה
מוסד מוכר להשכלה גבוהה
משדרות אבא חושי ,חיפה
(להלן" :האוניברסיטה")

מצד אחד;

לבין
__________________
__________________
(להלן" :הספק")

מצד שני;

הואיל והאוניברסיטה פנתה במכרז מס'  407/16לקבלת הצעות להספקה סדירה של שירותי
נסיעות מיוחדות במוניות (להלן" :המכרז");
והואיל הספק הגיש הצעתו על פי תנאי המכרז וועדת המכרזים של האוניברסיטה קיבלה הצעתו
בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה להלן;
והואיל וברצון הצ דדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן
ובכפוף להן;
לפיכך ,הוצהר בין הצדדים כדלקמן:
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 .1הגדרות
א .בהסכם זה:
"האוניברסיטה"

אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי ,הר הכרמל חיפה.

"השירות"

מתן שירותי הסעה במונית של נוסעים ומשלוחים (מעטפות וחבילות),
בנסיעות מיוחדות על פי קריאה מטעם יחידות האוניברסיטה ,ועל פי
תנאי מסמכי המכרז והוראות ההסכם להלן.

"נציגת
האוניברסיטה"

הגב' בתיה לוי מאגף המשק והמבנים באוניברסיטה או כל בעל תפקיד
אחר שימונה מטעמה.

"המכרז"

מכרז מס'  407/16למתן "השירות" ,כהגדרתו לעיל.

ב .המבוא להסכם זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
ג .כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות.
ד .בכל סתירה ו/או אי התאמה בין הסכם זה לבין נספחיו תגבר ההוראה המיטיבה עם
האוניברסיטה והמרחיבה את אחריות הספק.
 .2הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מתחייב ומצהיר כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.

כי הינו רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין ,הצריך לעניין נשוא ההתקשרות וכי הוא בעל כל
הרישיונות ואישורים הנדרשים על פי כל דין להפעלת עסק של חברת מוניות וכי הרשיונות
והאישורים כאמור יעמדו בתוקפם במהלך כל תקופת ההתקשרות.
כי הינו בעל הידע ,כלי הרכב המתאימים ,כוח האדם ,הכושר המקצועי ,אמצעים ומיומנויות
לביצוע יעיל של השירות ושאר התחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצון האוניברסיטה.
כי הינו מתחייב לספק לאוניברסיטה את השירות בהתאם להוראות כל דין ו/או היתר
ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי.
כי הנו בעל נכונות ויכולת למתן השירות בכל שעות היממה ,במשך כל ימות השבוע ,במשך 24
שעות ביממה למעט יום כיפור.
כי יעשה כל מאמץ להיענות לדרישות מיוחדות לגיטימיות שתעלינה במהלך השירות ,ככל
שהדבר אפשרי ,דוגמת עצירות בדרך וכד'.
הספק מצהיר כי ביכולתו לבצע את השירות בתנאים המצוינים בהסכם זה על נספחיו,
ובהתאם למקובל בתחום זה.
הספק מצהיר כי ידוע לו אין באמור בהסכם זה כדי לחייב את האוניברסיטה ועובדיה להזמין
מהספק שירותים בכלל או מסוג כלשהו או בהיקף כלשהו ,או כדי למנוע מהאוניברסיטה
ומעובדיה להזמין את השירות או כל חלק ממנו ,מצדדים שלישיים ,על פי שיקול דעתם
הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש לספק ,וכי אין לספק בלעדיות באספקת שירותי הנסיעות
המיוחדות לאוניברסיטה ולעובדיה.
כי במשך כל תקופת ההתקשרות ישמור על צי רכבים ועתודת נהגים מספקת למילוי כל תנאי
ההסכם.
כי יקפיד במהלך כל תקופת ההתקשרות על בדיקות ותחזוקה שוטפים של הרכבים שברשותו
ועל תקינותם ושמירתם במצב מכאני תקין כשיר ובטוח לנסיעה.
יקפיד כי כלי הרכב שברשותו יהיו כל משך תקופת ההסכם נקיים ומאווררים.
ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם זה.
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 .3הזמנת השירות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

הסכם זה מהווה הסכם לאספקת "השירות" כהגדרתו לעיל לפי צרכי האוניברסיטה כפי
שיהיו מעת לעת ,ללא כל התחייבות מצד האוניברסיטה להיקפים ו/או כמויות ,ובכפוף
למסירת הזמנה ע"י האוניברסיטה או פניה יזומה על ידי עובדיה כמפורט להלן.
השירות יוזמן על ידי האוניברסיטה ו/או עובדיה בהתאם לצרכיהם ,באמצעות הזמנה
טלפונית או בכתב בהתאם לנהלי האוניברסיטה כפי שיהיה מעת לעת.
הספק מתחייב להיענות להזמנות האוניברסיטה ועובדיה לביצוע השירות ,במשך  24שעות
ביממה ,כל ימות השנה ,למעט יום כיפור.
הספק מתחייב להיענות לכל הזמנה במועד המדוייק שיידרש על ידי האוניברסיטה או המזמין
מטעמה במסגרת ההזמנה .איחור של  30דקות או יותר בהתייצבות המונית יהווה הפרה של
ההסכם ויזכה את האוניברסיטה בפיצוי מוסכם בגובה עלות הנסיעה שהוזמנה.
נציג הספק יוודא התייצבות המונית בהתאם לקריאה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,היענות הספק לקריאה טלפונית והתייצבות המונית תיעשה
בתוך זמן סביר ממועד קבלת ההזמנה ,ובכל מקרה לא יאוחר מ 30 -דקות זמן המתנה ממועד
הקריאה.
נהג המונית יסייע לנוסע מטעם האוניברסיטה לטעון ולפרוק מטען ו/או מזוודות השייכות לו,
אם ישנן כאלה.
נהג המונית לא יורשה לשלב בנסיעה על פי הסכם זה נוסעים נוספים או מטלות נוספות שלא
הוזמנו על ידי האוניברסיטה.

 .4הנהגים
א .הספק מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות יעמיד לרשות האוניברסיטה נהגים בעלי
ניסיון במתן השירות.
ב .הספק יוודא כי כל הנהגים יופיעו בהופעה הולמת ,מסודרת ,נקייה ומכובדת.
ג .הספק יוודא כי כל נהג שיעסוק במתן השירות יכיר את מסלול הנסיעה המבוקש ,או לחלופין
יצוייד במכשיר  GPSתקין או ישתמש באפליקציית ניווט.
 .5שוברי נסיעה
א .הספק מתחייב להנפיק על חשבונו ולמסור לאוניברסיטה בתוך  7ימים ממועד החתימה על
הסכם זה ובכל מועד אחר שיידרש על ידה מעת לעת ,פנקסים של שוברי נסיעה (להלן:
"השוברים") ,בכמות שתידרש על ידי האוניברסיטה .השוברים יקיימו את התנאים כמפורט
להלן:
 )1השוברים יונפקו  3עותקים ב 3 -צבעים שונים לכל שובר :לבן ,ורוד וצהוב.
 )2כל עותקי השוברים יהיו עשויים נייר כימי (המאפשר העתקה מעותק למשנהו ללא
אמצעי עזר נוסף).
 )3השוברים והפנקסים יהיו ממוספרים במספר סידורי שוטף.
ב.

ג.
ד.
ה.

בטרם תחילת הנסיעה הנהג מטעם הספק יוודא כי הנוסע מטעם האוניברסיטה (להלן:
"הנוסע") ימסור לידיו שובר נסיעה חתום על ידו עם הפרטים המלאים ,כדלקמן :שמו המלא
של הנוסע; שם היחידה וחותמת היחידה; מחיר הנסיעה לפי המחירון; מס' סעיף תקציבי;
תאריך; ויעד הנסיעה.
בתום הנסיעה ירשום הנהג על גבי השובר את שמו המלא ואת מספר המונית ויחתום על גבי
השובר.
שובר הנסיעה המקורי יימסר לנהג ושני ההעתקים יישארו אצל הנוסע .השוברים המקוריים
יצורפו על ידי הספק לחשבוניות כמפורט בסעיף התמורה.
במקרה של הסעת אורח של האוניברסיטה או אדם אחר מטעמה ,אשר הוזמנה עבורו נסיעה
והוא איננו מצויד בשובר עבור הנסיעה ,ישלם הנוסע לנהג המונית במזומן ויקבל על כך החזר
מהאוניברסיטה בהתאם לנהליה כפי שיהיו מעת לעת .במקרה כזה מתחייב הספק כי נהג
המונית יגבה מן הנוסע את התמורה כאמור בהסכם זה ואותה בלבד .במידה ויתברר
לאוניברסיטה כי נגבה מן הנוסע סכום גבוה יותר מזה שהיה אמור לשלם בהתאם להסכם זה,
תהאר רשאית האוניברסיטה לקזז את יתרת הסכום מן הספק.
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ו .הספק מתחייב ליידע את כל עובדיו בדבר האמור בסעיף זה ולוודא שיפעלו לפיו.
 .6ביטול הזמנה
א .מוסכם בזה בין הצדדים כי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל הזמנות
שתצאנה לספק ,בכל עת ,אף לאחר התייצבות כלי הרכב ביעד ,וזאת מכל סיבה שהיא
ובהתאם לשיקול דעתם והספק מוותר מראש על כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי
מטעמה בענין זה.
ב .ביטלה האוניברסיטה הזמנת כלי רכב לאחר התייצבות הרכב בשטחה ,יהא הספק זכאי
לפיצוי מוסכם בשיעור המצוין במחירון ,המצורף כנספח  1להסכם זה.
 .7תקופת ההתקשרות
א .התקשרות בין הצדדים על פי חוזה זה הינה לתקופה של  24חודשים החל ממועד החתימה על
הסכם זה (להלן" :תקופת ההתקשרות").
לאוניברסיטה עומדת האופציה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את תקופת
ההסכם בעוד תקופה אחת בת  36חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות המוארכת") ,כך שסך
כל תקופות ההתקשרות לא יעלו על חמש שנים .הספק מצהיר מפורשות ,כי לא תהא לו כל
טענה בקשר עם אי הארכת ההתקשרות ,ככל שלא תוארך.
ב .מוסכם בזאת על אף האמור לעיל ,כי האוניברסיטה תהיה רשאית בכל עת ,ולפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לסיים את ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה ,אף לפני תום תקופת
ההתקשרות כאמור לעיל ,וכן לבטל את ההסכם ,בשל אי שביעות רצון מן השירות או מכל
סיבה שהיא וזאת בהודעה מראש לספק של  30יום .קיצור תקופת ההסכם לא תזכה את
הספק בכל פיצוי ו/או החזר כספי באשר הוא.
 .8שאלון משוב
א .האוניברסיטה תהא רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות להפיץ בקרב המשתמשים
בשירות שאלון משוב על אודות השירות שקיבלו מן הספק.
ב .ההערכה מצוינת בשאלון תהווה מרכיב ממרכיבי הערכת הספק.
 .9התמורה
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

התמורה בגין אספקת השירות על פי הסכם זה לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה תהא
כמפורט במחירון ,נספח  1להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
מובהר כי מועד ההתייצבות של המונית לפי הנדרש בהזמנה הוא שיקבע את תעריף הנסיעה
בפועל והאם מדובר בתעריף לשעות היום או לשעות הלילה.
מובהר כי התעריפים הנקובים במחירון יחולו בין אם מדובר בהסעת נוסע ובין אם מדובר
בהעברת משלוח ,למעט אם משקל החבילה/חבילות נשוא המשלוח יעלה על  10ק"ג ואז הספק
יהא זכאי לתוספת אחידה על סך  20ש"ח כולל מע"מ בגין הנסיעה.
מוסכם ומובהר כי התעריפים הנקובים במחירון אינם כוללים תשלום תמורת נסיעה בכבישי
אגרה .במידה ותידרש על ידי האוניברסיטה ו/או עובדיה נסיעה דרך כביש אגרה – יחויב
הספק לשלם את האגרה לגוף/רשות הרלוונטיים וסכום האגרה יתווסף לתמורה שלה יהיה
זכאי הספק .במידה ובוצעה נסיעה בכביש אגרה כאמור יציין זאת הספק בשוברים ובחשבונית
שיוציא לאוניברסיטה.
הספק מתחייב להגיש ב 1 -לכל חודש קלנדרי לכל יחידה מיחידות האוניברסיטה חשבוניות
מס בגין נסיעות שבוצעו ,על פי הזמנתה ,במהלך החודש החולף ,בצירוף כל שוברי הנסיעה
המקוריים ,כשהם מלאים וחתומים ,כמפורט בסעיף  5לעיל .כמו כן מתחייב הספק להעביר
באותו מועד לנציגת האוניברסיטה רשימה מרוכזת המפרטת את כל הנסיעות שהוזמנו על ידי
כל יחידות האוניברסיטה ,כמו גם המחיר עבור כל נסיעה בהתאם למחירון.
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ו .תשלום התמורה יבוצע בתנאי שוטף  60 +יום ממסירת המפורט בס"ק ד' לעיל ,ובלבד שלא
נפלה טעות במסמכים או מחלוקת לגבי החיוב.
ז .מובהר כי המחירים הנקובים במחירון נספח  1לא יעודכנו ויישארו קבועים במשך כל תקופת
ההתקשרות ,למעט תעריפי הנסיעות הבינעירוניות שיעודכנו בהתאם לשיעור
ההתייקרות/ההוזלה של המחירים הקבועים בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
(מחירי נסיעה במוניות) ,התשע"ג ,2013-כפי שיעודכנו מעת לעת.
 .10היעדר בלעדיות
מוסכם בזאת כי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברסיטה להיזקק לשירותי הסעה
מיוחדים מחברות מוניות אחרות או מכל גורם אחר.
 .11העדר תחולת יחסי עובד מעביד
א .הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת כי בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה ,פועל הספק
כגוף עצמאי לכל דבר ועניין ,כי לא חלים ולא יחולו יחסי עובד ומעסיק בין האוניברסיטה לבין
הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו וכי שום דבר האמור בחוזה זה לא יפורש בניגוד לכך.
ב .כל העובדים שיועסקו על ידי הספק ,אם וככל שיועסקו ,יהיו ויחשבו כעובדים של הספק
בלבד ,לרבות נציג הספק וממלא המקום כהגדרתם לעיל ,ולא יהיו בינם לבין האוניברסיטה
כל יחסי עובד-מעסיק .עובדים אלו ייבחרו על ידי הספק יועסקו על ידי הספק במישרין
כעובדיו לכל דבר ועניין ובאחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו (ולא באמצעות קבלן
משנה) באופן ששכרם ,לרבות כל התשלומים אשר המעסיק חייב בתשלומם על פי דין ,ישולם
להם ישירות ע"י הספק.
ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב לקבל עובדים לעבודה רק ע"פ דין ולקיים את כל
ההוראות המתייחסות לתנאי העבודה ,לרבות שכר מינימום והגנת השכר ,זכויות סוציאליות,
שעות נוספות ,עבודת לילה ,נסיעות ,עמידה במועדי תשלומי שכר וניכוי כל הסכומים אותם
חייב מעסיק בניכוי ,הכל ע"פ דין והסכם החלים על היחסים שבין הספק לבין עובדיו.
ד .האוניברסיטה רשאית לערוך ביקורות במטרה לבדוק את עמידתו של הספק בחוקי העבודה,
צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים .הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא
עם הביקורות ,במסגרתן יידרש להציג ,בין היתר ,תלושי שכר ,דו"חות נוכחות ,חשבוניות,
דו"חות מגופים חיצוניים (כגון הפרשות לפנסיה ,תשלומים לס הכנה וביטוח לאומי) וכל
מסמך אחר הדרוש לביצוע הביקורות .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו ומאחריותו
של הספק על פי הסכם זה ואין בכל האמור לעיל כדי להטיל על האוניברסיטה אחריות כלשהי
בקשר לביצוע מתן השירותים ו/או בקשר לעובדי הספק.
ה .למען הסר ספק מובהר כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר במידה ויוכח
לה כי הספק לא מילא אחר ההוראות דלעיל במהלך מימוש ההסכם מבלי שיהא בכך משום
הפרתו על ידי האוניברסיטה ומבלי שהספק יהא זכאי לפיצוי כלשהו.
ו .האוניברסיטה תהיה זכאית לדרוש מהספק בכל עת שתימצא לנכון לעשות כן ,להימנע
מלהעסיק במתן השירות כל עובד מעובדיו ו/או כל אדם שיועסק על ידו ו/או בקשר עימו,
מטעמים סבירים ,והספק מתחייב בזה למלא אחר דרישה זו כאמור מיד עם קבלתה ,ובלבד
שהאוניברסיטה תודיע לספק על דרישה כאמור  7ימים מראש ,ועובד הספק לא תיקן בתקופה
הנ"ל את הנדרש ע"פ הוראות האוניברסיטה .כל הוצאה שתידרש ו/או שתהא כרוכה
בהחלפתו של העובד או במילוי כל דרישה מאלו האמורות לעיל ,לרבות ,אך מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,תשלום פיצויים ו/או דמי הודעה מוקדמת ,תחול על הספק ותשולם על
ידו .למען הסר ספק ,יובהר כי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח ,לבקר ,להורות ו/או להדריך
את הספק ו/או עובדיו ו/או כל גורם אחר מטעמו בקשר למתן השירותים אינה אלא אמצעי
להבטחת ביצוע נאות של הסכם זה ,ואין בה כדי ליצור יחסי עובד ומעסיק בין האוניברסיטה
לספק ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו.
ז .במידה ותתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו/או לא הועברו במועדם
ו/או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא שהספק לא ממלא התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או
מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין ,תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב
כל תשלום עומד או עתידי לספק ,לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב
וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות הספק כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו ,ואף להעביר ,ע"פ
שיקול דעתה ,את הסכומים שלא שולמו ישירות לעובד ו/או לגוף הרלבנטי אליו היו אמורים
להיות מועברים הכספים בגין העובד.
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ח.

ט.

י.

יא.

יב.

הספק מאשר בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימו בחוזה זה ,מבוססת על כל
האמור לעיל וברישא של חוזה זה ,והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגד האוניברסיטה כל
טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך משפטי  -או אחר  -אשר מטרתו או תוצאתו היא
קביעת קיומם של יחסי עובד ומעסיק (או בין עובד שלה או בין מי מטעמה) לבין
האוניברסיטה או קבלת זכויות כעובד.
מוסכם ומודגש בזאת ,כי התמורה שעליה הסכימו הספק והאוניברסיטה בחוזה זה בגין מתן
השירות ,נקבעה בהתחשב בעובדה שהספק ו/או עובדיו /או מי מטעמו אינם בגדר "עובד" לכל
דבר ועניין ולצורך כל דין ושלא יהיו למעסיק כל עלויות נוספות בגין העסקתם ו/או סיום
העסקתם של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות תנאים סוציאליים למיניהם (בכללם
חופשה שנתית ,דמי הבראה ,דמי ביטוח לאומי ,תגמולים ,פיצויי פיטורים ,קרן השתלמות,
ביטוח בריאות ,ביטוח אובדן כושר עבודה וכיוצ"ב) כך שהתמורה המוסכמת ,כאמור בחוזה
זה ,היא העלות המלאה הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל השירותים מן
הספק.
האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע ממנה לספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי
מטעמו ,לרבות סכומים שייפסקו נגדה לטובת הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו על פי
החלטה שיפוטית כלשהי מכספים אותם היא חייבת לספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו,
וזאת מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לקבל מהספק את יתרת הסכומים המגיעים לה .כמו
כן תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה לספק ,כל סכום שתידרש לשלם
בגין כל מעשה או מחדל של עובדי הספק ו/או של מי מטעמו ,מכל סיבה שהיא וזאת מבלי
לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר העומדים ו/או שיעמדו לאוניברסיטה בגין או עקב כך.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הספק מתחייב לשפות ולפצות את האוניברסיטה מיד עם
דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה הפסד או חבות שהאוניברסיטה תחויב בהם ,לרבות אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד אם יקבע על ידי ערכאה משפטית כי
האוניברסיטה הינה המעסיקה של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כי האוניברסיטה
היא שנושאת באחריות לנזק ו/או כי האוניברסיטה היא שצריכה לשלם איזה תשלום שעליו
לא הוסכם בהסכם זה.
הפרת סעיף  11זה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 .12ויתורים
שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כויתור ,ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן
ייעשה בכתב.
 .13אחריות
א .הספק אחראי אחריות מלאה לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן ,בלא יוצא מן הכלל
אשר ייגרמו לאדם ו/או לספק ו/או לרכוש בלא יוצא מן הכלל ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,אלה אשר ייגרמו לאוניברסיטה ,לאנשי הסגל שלה ,לעובדיה ,לסטודנטים
הלומדים בה ,למתארחים בה ,ולעובדי הספק ו/או מי מטעמו ,בקשר עם הסכם זה ומתן
השירות וכל הפעולות והעבודות הנלוות לכך .אחריות זו תהא גם למעשי ו/או מחדלי עובדי
הספק ו/או מי מטעמו.
ב .הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את האוניברסיטה בגין כל נזק ,תשלום והוצאה (כולל
הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה ע"י כל אדם בשל כל נזק
ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד להם הוא אחראי בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם
להוראות הדין.
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 .14ביטוח
א.

ב.
ג.
ד.

ה.

ו.

ז.
ח.

ט.

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הספק לערוך ולקיים,
על חשבונו למשך כל תקופת ההסכם ,את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים המפורטים
להלן ובאישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו
(להלן" :ביטוחי הספק" ו/או "אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית
כדין ובעלת מוניטין.בנוסף מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו ,למשך כל תקופת
ההסכם ,את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים
לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה מתאים לכל כלי
הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים .כן מתחייב הספק לערוך ביטוח מקיף הכולל ביטוח
אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור בגבולות אחריות של  ₪ 600,000למקרה.
ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית
המוטלת על הספק .הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי
האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה ,על הספק להמציא לידי האוניברסיטה ,לפני
תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון
התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחו .כמו כן ,לפני תום תקופת
הביטוח ,על הספק להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף
ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף.
הספק פוטר ,את האוניברסיטה ואת הבאים מטעמה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או
ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעמו לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש את הספק
לצורך מתן השירותים לרבות במפורש כלי הרכב המובילים ,ולא תהיה לספק כל טענה,
דרישה או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או הבאים מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור .פטור
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון
הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי
הביטוח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים .עוד מתחייב
הספק לשתף פעולה עם האוניברסיטה ,ככל שיידרש ,לשם שמירה ומימוש של זכויות
האוניברסיטה על-פי ביטוחי הספק ,ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי
לשמש בסיס לתביעה על-פי ביטוחי הספק.
מוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הספק ו/או בהמצאת אישור עריכת הביטוח על
ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על האוניברסיטה ו/או כדי לפטור את הספק מאחריות
ו/או לצמצם את אחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.
הספק מתחייב לכלול סעיף כנ"ל בחוזים הנערכים מול קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמה,
ככל שייערכו ולוודא קיום הביטוחים בהתאם לנדרש .כמו כן ,מוצהר בזאת כי היה ותועלה
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או מי מטעמם בניגוד
לאמור לעיל ,מתחייב הספק לשפות את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל תשלום ו/או
הוצאה שישאו בהם ,לרבות הוצאות משפטיות.
סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של
החוזה.

 .15ערבות ביצוע
א.

ב.
ג.
ד.

להבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה ,מתחייב הספק להפקיד בידי
האוניברסיטה ,במעמד חתימת הצדדים על חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה
וחתומה כדין ע"ס של ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים) וצמודה למדד המחירים לצרכן
מיום חתימתה ועד ליום מימושה בפועל .תוקפה של הערבות הבנקאית יהא למועד של 90
ימים מתום תקופת ההתקשרות על פי החוזה הסכם זה .הערבות הבנקאית תהא ערוכה
ומנוסחת במדויק בהתאם לנוסח "כתב ערבות בנקאית" המצורף כנספח  3להסכם זה.
מובהר בזאת כי אם נבחרו שני זוכים במכרז ובאישור האוניברסיטה ימציא הספק
לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בנוסח המופיע במסמכי המכרז כמסמך ד' בסך של
 10,000ש"ח (עשרת אלפים שקלים חדשים) ,בתנאים המפורטים לעיל.
האוניברסיטה תהיה רשאית לממש הערבות כל אימת שהספק הפר הסכם זה בהפרה כלשהי
ולא תיקן ההפרה תוך  7ימים מיום שנדרש לכך.
אין באמור לעיל משום הגבלת אחריותו של הספק לסכום הערבות דלעיל.
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 .16הפרת ההסכם
א .מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה ,תהיה האוניברסיטה זכאית לבטל הסכם או חלק
הימנו בכל עת ,וללא התראה מראש וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
()1

אם הספק הפר ,בין בעצמו ובין ע"י אחרים ,הוראה מהוראות הסכם זה
המהווה הפרה יסודית של ההסכם ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של
האוניברסיטה.

()2

פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הסדר נושים של הספק מיד עם
ההכרזה עליהם ותחילת ההליכים.

()3

הרשעת הספק או מי מבעלי מניותיהם בעבירה שיש עמה קלון.

()4

הפסקת השרות מכל סיבה שהיא ,בלא יוצא מן הכלל ,במשך תקופה רצופה
של חמישה ( )5ימים או יותר ,אלא אם נגרמה הפסקת השרות כתוצאה
מאירועים שהם בבחינת כוח עליון.

()5

אי המצאת אישור ביטוח תקף תוך  10ימים מקבלת דרישה בכתב.

()7

אם נתקבלו מעל  10תלונות בשנה על הספק מיחידות האוניברסיטה השונות.

אין באמור בסעיף א' לעיל ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם
זכאית האוניברסיטה לפי ההסכם ו/או הדין.
 .17איסור הסבה לאחרים
א .הספק לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיו ו/או זכויותיו
על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לאחר ו/או לאחרים ,אלא אם קיבל הסכמתה בכתב ומראש
של האוניברסיטה לעשות כן.
ב .היה הספק חברה בע"מ או שותפות רשומה ,העברת מניות ו/או שינוי הרכב השותפים וחלקם
בשותפות יהווה הפרת הוראות ס"ק א' לעיל.
 .18סמכות שיפוט
בתי המשפט המוסמכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובענה ו/או
הליך משפטי אחר בין הצדדים להסכם זה בכל עניין הקשור לו.
 .19הודעות
כל הודעה ו/או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה ,יימסרו ביד או יישלחו
בדואר רשום (כשדמי הדואר משולמים במלואם מראש) על פי מעני הצדדים הנקובים בראש
הסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב) ,ויראו כל הודעה או
התראה כאמור כאילו נמסרו .כל הודעה אשר תישלח ע"י צד להסכם זה למשנהו בדואר
רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  72שעות ממשלוחה.
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ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל

_____________________
הספק

______________________
אוניברסיטת חיפה

נספחי ההסכם

נספח א' -מחירון.
נספח ב'  -אישור עריכת ביטוחים.
נספח ג' -ערבות ביצוע.
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נספח א'
המחירון

(יצורף המחירון המלא של המציע שיזכה)
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נספח ב'
אישור עריכת ביטוח
לכבוד
אוניברסיטת חיפה
משדרות אבא חושי ,חיפה
(להלן" :האוניברסיטה")
א.ג.נ,.

תאריך________________ :

הנדון :מבוטחנו( _____________________ :להלן" :הספק")
אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום ________
בין האוניברסיטה לבין הספק למתן שירותי הסעות מיוחדות במוניות
עבור האוניברסיטה
(להלן" :השירותים")
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ,ערכנו את הביטוחים
המפורטים להלן בגין פעילות הספק לרבות במפורש בקשר עם מתן השירותים לאוניברסיטה-:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק
העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש
האוניברסיטה) ,בגבולות אחריות בסך של  ₪ 4,000,000למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח
שנתית.

.1

הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה,
זיהום תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי ,פרעות ,שביתות ,חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב
שימוש ברכב מנועי ,וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה של כלי הרכב ועד
לסך של  ,₪ 1,000,000חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף
מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת.
ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או
חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם 1980-כלפי כל עובדיו המועסקים במתן
השירותים ,בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב
העסקתם ,בגבולות אחריות של  ₪ 20,000,000לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח
שנתית .הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה והעסקת נוער כחוק.

.2

הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה היה ותיחשב למעבידב של מי מעובדי הספק או
אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיו.
כללי לכל הפוליסות –
" האוניברסיטה" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינו לרבות חברת אם ו/או חברות
בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם.
 הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על
הספק בלבד ,ובשום מקרה לא על האוניברסיטה.


הביטוחים כאמור כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה,
ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
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 הפרת תנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על פי
הפוליסות.
 הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי
האוניברסיטה ו/או לטובתה ,ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר
שיתוף ביטוחי האוניברסיטה.
 הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,אלא
בהודעה מראש של  60יום לאוניברסיטה ,בכתב ,בדואר רשום.
אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן ,עד כמה שלא שונו במפורש
על פי האמור באישור זה.

______________
(חותמת המבטח)

______________
(חתימת המבטח)

______________
(שם החותם)

______________
(תפקיד החותם)
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נספח ג'

נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
אוניברסיטת חיפה
שדרות אבא חושי
חיפה
א.ג.נ,.
כתב ערבות מס':
* (להלן" :הנערב") הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות
לפי בקשת
מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של  20,000ש"ח (במילים :עשרים אלף
ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") ובתוספת הפרשי הצמדה למדד ,להבטחת מילוי ע"י הנערב של
תנאי ההסכם מיום _________ ,למתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות על-ידי הנערב.
.
"מדד" יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש אוגוסט .2016
"המדד החדש" יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו
זו ,אך לא פחות ממדד הבסיס.
ערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד
דרישתכם הראשונה בכתב אלינו ,כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה
בין מדד הבסיס למדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו ,מבלי להטיל עליכם
לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מהנערב.
ערבותינו זאת בתוקף עד ________ועד בכלל .אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל דרך שהיא.
בכבוד רב

תאריך:
*

.

חתימה וחותמת הבנק
יש למלא ולציין את שם הזוכה.
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