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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 
 

 אוניברסיטת חיפה
 

  263/14' פומבי מסמכרז 
 
 

 14263/ 'מס פומבי הזמנה להגשת הצעות למכרז 
 
 

 התפעולי הליסינג בשיטת ברכ השכרת אספקת שירותי: בנושא
 ומתן אחריות ושירות תחזוקה

 
 

 בשיטת רכב השכרת אספקת שירותילאוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות להתקשרות בחוזה 
על  ל כמפורט ובמסמכי המכרזוהכ ,אוניברסיטת חיפהל ומתן אחריות ושירות תחזוקה התפעולי הליסינג

 . נספחיהם
 

חדר , בבנין הרב תכליתי  10.08.2014החל מיום ₪  150וש את חוברת המכרז תמורת סך של על המציעים לרכ
 09:00בין השעות ' ה-'בימים א, 04-8249113' טל,  שוקי רפפורטאצל , אגף משק ומבנים באוניברסיטת חיפה, 202
 .לרבות במקרה של ביטול או דחייה של המכרז, סכום זה לא יוחזר בשום מקרה. 16:00עד 

 
אך השתתפות במכרז , (בדף הבית" מכרזים)"ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

 .מחייבת רכישת חוברת המכרז כאמור
 

לתיבת המכרזים בחדר  12:00 בשעה 'יום ג 02.09.2014 מיום עד לא יאוחר : מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
 .אגף משק מבנים בניין רב תכליתי 202

 
 

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

 ,בברכה                                 
 

 נחמה ברמן                                                                  
 מנהלת מחלקת רכש ופרסומים                                                                              
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 
 

 אוניברסיטת חיפה
 

 263/14' מס  פומבימכרז 
 

 'מסמך א
 

 14263/' פומבי  מסכתב הוראות למגישי הצעות למכרז 
 

 הגדרות .1
 

 .הר הכרמל חיפה, שדרות אבא חושי, אוניברסיטת חיפה "האוניברסיטה"
 

מתן בכלל זה ווניברסיטה לא התפעולי הליסינג בשיטת יםרכב השכרת שירותי "השירות"
רכב חלופי שירותי , חילוץ וגרירה, וטיפולים לרכבים תחזוקה ישירות ,אחריות

ועל פי תנאי המכרז , מטעם האוניברסיטההזמנה בכתב על פי  הכל ,וביטוחים
 .והוראות ההסכם להלן

 
ייערך וייחתם בין האוניברסיטה  ות כהגדרתו לעיל אשרלאספקת השיר הסכם "ההסכם"

 .הכלול בין מסמכי המכרז 'המסמך בבנוסח ובתנאים כמפורט , ובין הזוכה
 
י האוניברסיטה "נבחרה ע תם/הצעתושלמכרז ו תם/הצעה ו/הגישים ש/המציע "הזוכה"

 .ת השירות כהגדרתו לעילספקאל
 
 הליסינג בשיטת רכב השכרת ותית שירלאספק 263/14' פומבי מסמכרז  "המכרז"

 .אוניברסיטת חיפהל ומתן אחריות ושירות תחזוקה התפעולי
 
 .מי שהגיש הצעה למכרז  "המציע"
 

 הצעות .2

 
 .כמוגדר לעילהשירות ביצוע בזה הצעות להאוניברסיטה מזמינה 

 
 
 
 לידיעת מגישי ההצעות .3
 

 
 כלשהם מצד התחייבות או/ו מצגכדי להוות  והתרשמות בלבד ואין בלהערכה ול מובאהאמור להלן 

או טענה /ו דרישה כל לו תהיינה ולא לו אין כי מצהירציע והמ, או מי מטעמם/או עובדיה ו/האוניברסיטה ו
 .נספחיו על זה במכרז זה בהקשר לאמור או/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה כלפי או תביעה/ו

 
את  צפויים לשמש כרז זהבמסגרת מאותם מבקשת האוניברסיטה לשכור הרכבים  .א

הן למטרות עבודה והן , בני משפחתם וכל מי מטעמם, האוניברסיטה ואת עובדיה הבכירים
מובהר כי וותק נהגי הרכבים וגילם אינם מוגבלים באופן , למען הסר ספק. לשימוש פרטי

 .כלשהו
 
שלהם  ינגליסרכבים בשיטת הליסינג התפעולי ותקופת ה 16נכון להיום האוניברסיטה שוכרת  .ב

רשימת . 2017מרס  ועד לחודש 2014 אוקטוברהחל מתחילת חודש מסתיימת באופן הדרגתי 
לכתב  1כנספח להתרשמות בלבד הרכבים אותם שוכרת האוניברסיטה נכון להיום מצורפת 

המועדים וסוגי הרכבים עשויים להשתנות בהתאם לצרכי , מובהר כי הכמויות .ההוראות
 .האוניברסיטה ודרישותיה
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

מציע על ה 2014 אוקטוברהינו בתחילת חודש  הרכב הראשוןמאחר והמועד הצפוי לאספקת  .ג
תקופת ההתקשרות  מיד עם תחילת האוניברסיטהבהתאם לדרישת  זה להיות ערוך לספק רכב

 .כהגדרתה בהסכם
לכתב  1האוניברסיטה צפויה לממש את הזמנת יתרת הרכבים לפי המועדים המופיעים בנספח 

 . אך היא אינה מתחייבת לכך ,ההוראות
 

. יובהר כי כמות הרכבים אותם מבקשת האוניברסיטה לשכור וסוגם אינו ידוע בשלב זה .ד
 לכתב ההוראות 1ובמסגרת נספח , טופס הצעת המחירהמפורטים במסגרת סוגים הכמויות וה

תי ומתבססים על כמות וסוג כלי הרכב הנשכרים נכון להיום בשירובגדר הערכה בלבד  םהינ
כלשהם מצד האוניברסיטה  התחייבות או/ו כדי להוות מצג אין בכמויות וסוגים אלו. ליסינג

או /או טענה ו/ו דרישה לו כל ולא תהיינה לו אין כי והמציע מצהיר, או מי מטעמם/או עובדיה ו/ו
 .בעניין זה תביעה

 
ואף , דילההיא רשאית לצמצם את כמות הרכבים או להג, היה והאוניברסיטה תמצא לנכון .ה

או  לכתב ההוראות 1לשכור רכבים מסוגים ודגמים אחרים שאינם מנויים ברשימה נספח 
 . 'מסמך הסכם הועל שכירות זו יחולו מלוא הוראות ה, טופס הצעת המחירב

 
 .מ בשנה בממוצע לרכבים"ק 30,000 -כ נסיעה של המציעים מתבקשים לתמחר הצעתם על בסיס .ו

 אוניברסיטהעל הערכה בלבד ואין בה התחייבות של ה תמבוסס כאמורמ "כי כמות הק, ובהרי
 0.12בסך הזוכה במכרז יהא זכאי לתוספת , בנוסף לדמי הליסינג החודשיים .כלשהי מ"לכמות ק

דמי : "להלן)מ לכל רכב "ק 30,000של  מ"מ עבור חריגה ממכסת ק"קכל ל (מ"מע כולל)₪ 
החישוב ) "פול"חריגה מממוצע הבגין  מוולשי דמי חריגת הקילומטרים. "(חריגת קילומטרים

 . 'הכל כמפורט בהסכם מסמך ה -(לכל הרכבים ביחדי  האוניברסיטה "עיבוצע 
 

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לפצל ביצוע השירות נשוא מכרז זה בין  .ז
לא יהיו  ים/הזוכה. ים/או לשנות את היקף השירות בין הזוכה/או לקבוע ו/מציעים שונים ו

 .או לשנות את הצעת המחיר על ידם/זכאים לכל פיצוי עבור שינוי היקף השירות ו
 
 
 מסמכי המכרז .4

 
 :המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז

 
 .למגישי הצעות למכרזכתב ההוראות  .א

 
 .להתרשמות בלבד -אותם שוכרת האוניברסיטה נכון להיום רשימת הרכבים .1 

 

 :רז ונספחיוטופס הצעה למכ .ב
 

 .טופס הצעת המחיר .1
 

 .נוסח ערבות הצעה .ג
 

 .ת ביצוע ההסכםנוסח ערבו .ד
 

 :ההסכם ונספחיו .ה
 

 .טופס הצעת המחיר .1
 .אישור עריכת ביטוח .2
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 להשתתפות במכרז תנאים מקדמיים .5
 

 :למלא אחר כל תנאי הסף הבאים, כתנאי לבחינת הצעתו, המציעעל 
 

שקדמו למועד האחרון  השנים הרצופות האחרונות 4ישראל של לפחות המציע הנו בעל נסיון מוכח ב .א
  .במתן שירותי ליסינג תפעולי להגשת ההצעות

 

  .נכון למועד הגשת ההצעה כלי רכב 500בעל צי רכב הכולל לפחות המציע הנו  .ב
 

 
כל ב מוקםמאחד המוקד שירות /סניף עם לפחותמוקדים /המציע הנו בעל פריסה ארצית של סניפים .ג

 .מרכז, דרום הארץ, ארץצפון ה: חד מן האזוריםא
 

 .המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה כנדרש בתקנות התעבורה .ד
 

, את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםבידו כדין ויש  ספרים מנהל יעהמצ .ה
 .1976-ו"התשל

 
ובכלל זה כל , עומדים בדרישות כל התקנים הנדרשים, עתולרבות הרכבים נשוא הצ, המציע והצעתו .ו

 .ולרבות כל התקנים הנדרשים, 1953-ג"תשי, תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים
 

בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל המציע רשום  .ז
 .הרישיונות הנדרשים על פי דין

 
 . 'רבות בנקאית בהתאם לנוסח המצורף כמסמך גהמציע צירף להצעתו ע .ח
 

 .המציע רכש את מסמכי המכרז .ט
 
 
 דרישות האוניברסיטה בקשר לביצוע השירות .6
 

 :לעמוד בכל אחד ואחד מהתנאים ומהדרישות המפורטים להלן המציע שיזכהעל 

 

ישיונות ר, אישורים, כשירות, מיומנות, ניסיון מוכח, יכולת, להיות בעל ידע המציע שיזכה על  .א
 . ביעילות ובדייקנות, במהירות שירותלביצוע ה, כשהם ברי תוקף, י דין"והיתרים כנדרש עפ

 

על מנת שיוכל של כלי רכב במהלך כל תקופת ההתקשרות להחזיק מלאי מתאים  מציע שיזכההעל  .ב
 .כנדרש במסמכי המכרז את השירותלבצע 

 
בהתאם לנהליה  זוכהאשר תועבר ל, ברסיטהבוצע על ידי הזוכה על פי הזמנה מטעם האונישירות יה .ג

 ."(ההזמנה" -להלן) המתעדכנים מעת לעת, הפנימיים של האוניברסיטה
 

בהתאם למועדים המופיעים , אוניברסיטהידי מנהל מחלקת מחסנים ורכב בל יימסרו רכביםה .ד
 .או הוראות הגורם הרלוונטי לכך באוניברסיטה/ובהתאם  לתנאי ההזמנה ו, בהזמנה

 
וכן ביתר הוראות , נספחיוהדרישות המופיעות בהסכם ו בכל ולאוניברסיטה יעמד ושיסופק םרכביה .ה

לשימוש ובהתאם לדרישות התקנים  יםראוי, םלתיאור מיםמתאי, םויהיה תקיני, מסמכי המכרז
 . הרלבנטיים

 
בהתאם לדרישת , הרכבים שיסופקו לאוניברסיטה יצוידו בין היתר במתקן תדלוק אוטומטי .ו

 . תעבוד במהלך תקופת ההתקשרות/רסיטה ובאופן שיתאים לחברת הדלק עמה היא עובדתהאוניב
 

 כמו גם אספקת רכבים חלופיים, רכביםתחזוקה לוטיפול  יכלול מתן אחריות ושירותי שירותה .ז
 .בהתאם למפורט בהסכם הכל -וביטוחים
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_________________ 

 
 

 מועד וכתובת להגשת הצעות למכרז .7

 

-בבניין הרב 202חדר , ף המשק והמבנים באוניברסיטת חיפהעל ההצעה למכרז להגיע למזכירות אג .א
הצעה למכרז שתגיע . לתוך תיבת המכרזים, 12:00שעה  'יום ג 2.02.2014לא יאוחר מיום  ,תכליתי

 .והיא תוחזר למציע מבלי שתיפתח, לא תובא לדיון -לאחר מועד זה 
 

, אינו עונה על דרישות המכרז, ל"נעד המועד ה, כלשהו שליחויותי שירות "או ע, משלוח הצעה בדואר .ב
 .לעיל בזמן כאמור( א)ק "אם ההצעה לא הגיעה למקום המתואר בס

 
 
 אופן הגשת הצעות למכרז .8
 

 :    כדלקמן בשני עותקיםההצעה למכרז תוגש 
 

 'כמסמך בהמצורף , "הצעה למכרז"תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי נוסח , הצעה למכרז תיערך .א
כאשר הם ממולאים , צורפו אליה כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בווי, למסמכי המכרז
 . המציעמורשי החתימה של וחתומים על ידי 

 

המכרז ' עליה יירשם מס, תושם במעטפה המיוחדת לכך, על כל נספחיה וצרופותיה, ההצעה למכרז .ב
 .ונושא המכרז

 
כשהם מודפסים או בכתב יד , זעל המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכר .ג

ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים לה אשר על מגיש ההצעה לחתום , ברור
 .עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

 

כאשר הוא ממולא ', להצעה מסמך ב 1'נספח ב טופס הצעת המחירעל המציע לצרף להצעתו את  .ד
 טופס הצעת המחיר . וחתום על ידו, יעות בנספחבקפדנות על פי ההוראות למילוי הטבלה המופ

 .המלא של המציע הזוכה יצורף כנספח להסכם ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 

את האחוז שמהווים דמי רכבים הן מכל אחד לגבי ימלא המציע  טופס הצעת המחירבמסגרת 
טופס הצעת ההצעות כמצוין בלאותו רכב התקף היבואן ממחירון המוצעים  הליסינג החודשיים

  .(בהתאמה" מחירון היבואן"ו "האחוז המוצע: "להלן) המחיר
דמי הליסינג החודשיים המוצעים יחושבו על ידי המציעים במסגרת העמודה השמאלית בטבלה 

של ממוצע יבוצע  ,כמו כן. לגבי כל רכב כאחוז המוצע ממחירון היבואן טופס הצעת המחירשב
רכבי -רכבי מנהלים ו, רכבים משפחתיים-ריות הרכביםקטגו 3-האחוזים המוצעים לכל אחת מ

 . שירות
 
 

 טופס הצעת המחירדגמי הרכבים המנויים בטבלה שב/דמי הליסינג החודשיים של כל אחד מסוגי
יחושבו בהתאם לאחוז , י האוניברסיטה מן הזוכה במסגרת ההסכם"אשר יוזמנו ע( מכל שנת יצור)

 .במחירון היבואן התקף למועד הזמנת הרכבשהוצע על ידו לגבי אותו רכב ממחירו 
 

, טופס הצעת המחירשב דגם שאינו מנוי בטבלה/במידה ותזמין האוניברסיטה מן הזוכה רכב מסוג
מ בין הצדדים ובכל מקרה לא יעלו על דמי הליסינג "דמי הליסינג החודשיים בגינו יקבעו במסגרת מו

י אותה קטגורית רכבים אליה אותו רכב בהתאם לאחוז הממוצע שהוצע לגב יחושבוהחודשיים ש
 . ממחירו במחירון היבואן התקף למועד הזמנת הרכב, משתייך

 
הרכב יסווג בהתאם להגדרות  -במידה ותעלה מחלוקת לגבי סיווגו של רכב מסוים לאחת הקטגוריות

 .היבואן
בות בנסיבות לר, כאמור יהיו סופיים ולא תתווסף עליהם כל תוספת שהיאהחודשיים  דמי הליסינג
דמי הליסינג החודשיים  .ב"וכיו או הרישוי/שינוי עלויות הביטוח ו, אגרותב, מיסויב של שינויים

לרבות , זה על נספחיוכלל המרכיבים הנדרשים במסגרת ההסכם  תשלום עבור םבתוכ יםכוללכאמור 
האביזרים , וקהשירותי התחז, האחריות, הרישוי השנתי, עלויות הביטוחים, עלויות אספקת הרכבים

בנוסף לשכר העובדים  –הזוכה לנכוןאת הרווח אותו ימצא , וכןב "וכיוצמ "מע, עמם יסופקו הרכבים
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_________________ 

, הפרשה לפנסיה, הבראה, נסיעות, חגים, ותק, חופשה, שכר יסוד: י הוראות כל דין  ובכלל זה"עפ
 .'ביטוח לאומי  וכד, פיצויים, מחלה

 
, נהגים, צוות טכני, מכירות, אנשי שירות) וי העומד לרשותהכוח הביצוע המציע יפרט בהצעתו את .ה

וכן את פירוט המוסכים עימם קשור המציע , (מפקחים וקציני בטיחות בתעבורה, אנשי לוגיסטיקה
 .ב"וכיו רכביםלתחזוקת ה

 
בין אם , או כל הסתייגות לגביהם, או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או בנספחיהם/שינוי וכל  .ו

תקנה זכות לאוניברסיטה להתעלם , או בכל דרך אחרת/כי המכרז ובין אם במכתבי לוואי ובגוף מסמ
 . הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו או לפסול ההצעה, מכל שינוי

 
רישיונות ואישורים לרבות , המלצות, ניסיונו, פרטים לגבי המציע, בין היתר, על ההצעה לכלול .ז

 . והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף האישורים
 

 שירותי ליסינגמתן על מגיש ההצעה לפרט בה פרטי ניסיונו ב ,לעיל (א)5לצורך הוכחת תנאי סעיף  .ח
שנים שקדמו למועד  4-ב לאלו הנדרשים במכרז נתן שירותים דומים הםלקודמים  גופים/מוסדותו

. ות ואישורים לגבי ניסיונו וכישוריוולצרף להצעתו המלצות תעוד ותגשת ההצעהאחרון לה
ושביעות רצון , ניסיונו, האוניברסיטה שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין המציע

פרטים נוספים , במידת הצורך, ולדרוש, תהא רשאית לבדוק ההמלצות והתעודות כאמורו לקוחותיו
 .ועל המציע יהא לספקם מיד לכשיידרש לכך

יפרט בהצעתו את גודל צי כלי הרכב העומד לרשותו נכון המציע  ,לעיל (ב)5סעיף  לצורך הוכחת תנאי .ט
 .למועד הגשת ההצעה

 
השירות  מוקדי/סניפיםבהצעתו את כתובות ההמציע יפרט  ,לעיל (ג)5לצורך הוכחת תנאי סעיף  .י

 .שברשותו בכל הארץ
 

ן הבטיחות בתעבורה יציין המציע להצעתו את פרטי קצי ,לעיל (ד)5לצורך הוכחת תנאי סעיף  .יא
 .המועסק אצלו ויצרף הוכחה על הסמכתו

 
 :את המסמכים הבאים, בין השאר, על ההצעה לכלול, בנוסף לאמור .יב

 
 . לצרף להצעתו כל מסמך שנדרש בהתאם לכתב הוראות זהעל המציע  .1
 
 .והכוללות את תאריך ההמלצה, חתומות בידי הממליץ, המלצות עדכניות .2
 
 .למסמכי המכרז' וסח מסמך גכתב ערבות בנקאית בנ .3
 
 .אישור האוניברסיטה על רכישת מסמכי המכרז .4

 

של  הרישוםד של מסמכי ההתאגדות ותעודת "העתקים מאומתים על ידי עו –תאגיד ציע שהוא מ .5
כשהיא מאושרת על , מנהליו ומורשי החתימה שלו, רשימת בעלי המניות של התאגיד; התאגיד

 . ח"ד או רו"ידי עו
 

 . ח"רו/ד"י עו"יות חתימת המציע מאומת עאישור זכו .6
 

 ניהולאכיפת )אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .7
([ אישורים)אכיפת ניהול חשבונות ]ותקנות עסקאות גופים ציבוריים  1976 -ו"תשל( חשבונות

 .שהותקנו על פיו
 

ח המעיד כי המציע הינו עוסק מורשה וכי הוא "ואישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מר .8
וכי הוא , על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות

 .או כי הוא פטור מלעשות כן, נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק
 
ים לצורך הוכחת עמידת המציע רישיונות ואישורים לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרש .9

  .בתנאי הסף
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_________________ 

 
 
 
 זמן תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .9
 

 .מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ימים 90 תוקפה של ההצעה יהא .א
 

רשאי המציע לבטל , מהמועד האחרון להגשת הצעותמים י 90 לא הסתיימו הליכי אישור המכרז תוך .ב
 .הצעתו

 
וח הודעה בכתב למרכז ועדת המכרזים באוניברסיטה לפיה תבוטל ביטול ההצעה יעשה על ידי משל .ג

י קבלת הודעת הביטול של נההצעה למכרז בתאריך קבלת הודעת הביטול ובלבד שאם נקבע זוכה לפ
 .וקף לגביותתהא הצעתו ברת , זוכה זה

 
 
 

 ת יוערבו .11
 

 10,000בסך של  של מסמכי המכרז' כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המופיע במסמך ג .א
 ערבות ההצעה תעמוד בתוקפה עד "(. ערבות ההצעה: "להלן) (שקלים חדשים פיםאל עשרת)₪ 

ערבות ההצעה תוחזר למציע . למסמכי המכרז' מועד המצוין בנוסח ערבות ההצעה כאמור במסמך גל
ל מתבקשים שלא לבצע כ המציעים .בתוך שבועיים ממועד החלטת האוניברסיטה על זוכה במכרז

י "אלא אם ניתנה הוראה מפורשת בכתב ע 'או תוספת בנוסח הערבות מסמך ג/שינוי ו
 . האוניברסיטה

 
 

או נהג מציע במהלך /או חזר בו מהצעתו ו/או לא חתם על ההסכם במועד ו/לא קיים הזוכה הצעתו ו .ב
אית תהיה רש, או מידע מהותי בלתי מדויק/או מסר מידע מטעה ו/קיון כפיים ויהמכרז בחוסר נ

האוניברסיטה לחלט את ערבות ההצעה כולה לטובת האוניברסיטה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין 
אין בחילוט ערבות ההצעה כאמור כדי . ללא צורך בהוכחת נזק, נזקי האוניברסיטה כתוצאה מכך

אם עלו הנזקים , לגרוע מזכות האוניברסיטה לתבוע בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשי המציע
 .על סכום ערבות ההצעה

 
ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בנוסח , בבד עם חתימת הזוכה על ההסכםבד  .ג

אשר תשמש  (אלף שקלים חדשיםחמישים ) ₪ 50,000בסך של ' המופיע במסמכי המכרז כמסמך ד
אחריות טיב ולהבטחת ( 'מסמך ה)כבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם 

תהיה , ק זה"כמפורט בס, ערבות הביצוע"(. ערבות הביצוע: "להלן)ביצוע השירותים על ידי הזוכה 
חודשים מיום תחילת תקופת הליסינג של  39תום תעמוד בתוקף עד וצמודה למדד המחירים לצרכן 

תוקף  האוניברסיטה תהא רשאית לבקש להאריך את. הרכב הראשון שיוזמן על ידי האוניברסיטה
  .במסגרת ההסכם .ל ידהתקופת הליסינג של הרכב האחרון שיוזמן עיום לאחר  90הערבות עד תום 

 
 בדיקת ההצעה ואמות מידה לזכייה .11

 
 .תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז - בשלב הראשון .א

 
יתר  בין, יילקחו בחשבון, י האוניברסיטה"בבדיקת ההצעות ובהפעלת שיקול הדעת ע - ינהשבשלב  .ב

 : שקלול הקריטריונים הבאים ובמשקלות הנקובים כדלקמן, הגורמים
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_________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 זוכה במכרזה .12
 

הזוכה , י האוניברסיטה"או במועד אחר שיקבע ע, ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה 10 בתוך .א
 ל של הזכייה במכרזמתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפוע

  .וכן ימציא את ערבות הביצוע
 

ובכפוף לזכות האוניברסיטה , 'הכמסמך הזוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם בנוסח המצורף  .ב
 .כמתחייב על פי שיקול דעתה, לעשות כל שינוי בנוסחו

 
ו להתנות א, ל או חלק מהם"האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף ולשנות את התנאים הנ .ג

 .לפני חתימת ההסכם הפורמאלי בין הזוכה לאוניברסיטה, תנאים אחרים
 

 
13. ISO 9001:2008 

 
המציע מאשר כי ידוע לו כי אגף המשק והמבנים באוניברסיטה קיבל על עצמו התקן הישראלי שנקבע על 

בהתקנה , רבייצו, בפיתוח, מודל הבטחת איכות בתכן, ידי מכון התקנים הישראלי בדבר מערכות איכות
וכי האגף דלעיל ינהל מעקב שוטף אחר מימוש ההסכם על , ISO 20089001:הידוע בכינויו , ובמתן שירות

 .ל"לצורך עמידת האגף בדרישות התקן הנ, ידי המציע והוא ידורג באופן רצוף
 

 ביטול המכרז .14
 

את למכרז או לצ, האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו .א
או שלא יעמדו , לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, חדש מכל סיבה שהיא

, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, או שלא יעמדו כדרישות האיכות, בדרישות הסף
 .אי קבלת היתרים וכיוצא באלו, בעיות תקציב

 

ר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את מובה, בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין .ב
המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או בלתי סביר מהאומדן 

או פעלו בניסיון /תיאמו הצעות מחירים ו, כולם או חלקם, או יש בסיס סביר להניח שהמציעים/ו
 .ליצור הסדר כובל

 

הודעה על ביטול . ה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרזהאוניברסיטה לא תשלם בשום מקר .ג
המכרז תועבר למציעים למספר הפקס או לכתובת האימייל שנמסרו על ידם עם רכישה מסמכי 

 .המכרז

 המשקל הקריטריון
קטגוריית לכל הרכבים ב י המציע"ע המוצע  הממוצעהאחוז 

 .טופס הצעת המחירכמפורט ב ,הרכבים המשפחתיים
 שבה א מהצעות המחיר ייעשה באופן יחסי מההצעה "ניקוד כ

באופן שהמציע הכשר , נמוך יותרהאחוז הממוצע המוצע 
 .יקבל ניקוד מלא נמוך יותרהאחוז הממוצע המוצע   שאצלו 

60% 

לכל הרכבים בקטגוריית  י המציע"עהמוצע   הממוצעהאחוז 
 .כמפורט בטופס הצעת המחיר, רכבי המנהלים

שבה  א מהצעות המחיר ייעשה באופן יחסי מההצעה "ניקוד כ
שהמציע הכשר באופן , האחוז הממוצע המוצע נמוך יותר

 .יקבל ניקוד מלא שאצלו  האחוז הממוצע המוצע  נמוך יותר

30% 

 
לכל הרכבים בקטגוריית  י המציע"עהמוצע   הממוצעהאחוז 

 .כמפורט בטופס הצעת המחיר, רכבי השירות
שבה  א מהצעות המחיר ייעשה באופן יחסי מההצעה "ניקוד כ

כשר באופן שהמציע ה, האחוז הממוצע המוצע נמוך יותר
 .יקבל ניקוד מלא שאצלו  האחוז הממוצע המוצע  נמוך יותר

 
10% 
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 שונות .15
 

 12:00בשעה   08.1424.ובירורים ביחס למכרז ניתן לפנות עד לתאריך לשאלות  - שאלות והבהרות .א
כל התשובות . nberman@univ.haifa.ac.ilל "בדואבכתב בלבד ה פניות תעשנ. נחמה ברמן' לגב

 ל"או בדוא/ו 'לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו לכל רוכשי חוברת המכרז באמצעות פקס
 .הז מכרזרק תשובות בכתב תחייבנה לעניין . או באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה/ו

 

מופנית בזה תשומת , למסמכי המכרז בפרט' ובמסמך ה ,מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז בכלל .ב
 :והמציע מסכים מראש כי, לב המציע לתנאים הרשומים מטה

  
תה ואהאוניברסיטה תהא רשאית לתקן כל טעות חשבון שתתגלה בהצעה ולתקן  – תיקון טעות 

 .בהתאם
 
מ כאמור "ת מעלרבו, כל המסים הממשלתיים ותשלומי החובה יכללו במחירים המוצעים -מיסים  

 .לעיל( ד)8בסעיף 
 

, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא באופן .ג
האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס להצעה בלתי . י הוראות כתב הוראות זה"בתנאים ועפ

שלא צורפו אליה כל או להצעה /או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה ו/סבירה ו
או לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר /המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו

שלדעת , חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, תנאיה, לעומת מהות ההצעה
 .האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי

 
בין אם בגוף מסמכי , תייגות לגביהםאו תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הס/כל שינוי ו .ד

, תקנה זכות לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי -או בכל דרך אחרת /המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו
 .ל לפי שיקול דעתה הבלעדיוהכ, או לפסול הצעה, תוספת והסתייגות כאילו לא היו

 

לקבל הבהרות או כדי  כדי, האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע .ה
 .להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות

 

ואיכות הציוד רמת ; האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לברר איתנותו הכלכלית של המציע .ו
ולקחת ממצאיה בחשבון במסגרת שיקוליה לבחירת , ב"וכיוצ ,מוניטין המציע ,המסופק על ידו

 .הזוכה
 
אין בעצם . בת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיאהאוניברסיטה אינה מתחיי .ז

והיא תהיה רשאית בכל עת  פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו
 .המציע מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה. לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי

 
הזוכה לא . ים/א רשאית לשנות היקף האספקה בין הזוכההאוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותה .ח

 .יהיו זכאים לכל פיצוי עבור הקטנת היקף האספקה
 

ביצוע האספקה נשוא המכרז כדי למנוע מהאוניברסיטה להיזקק ל מכרז זה על נספחיואין באמור ב .ט
 .או מכל גורם אחרספקים אחרים מ

הנן הצעות סופיות וכי האוניברסיטה לא  י המציעים במכרז"כי ההצעות שתוגשנה ע, מובהר בזאת .י
 .  מ עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם"תנהל כל מו

 
, תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז .יא

 על המציעים לוודא מראש. ובנספח הביטוח המצורף אליו' הלהסכם מסמך  12המפורטות בסעיף 
כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש . עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים

לאחר הגשת ההצעה . לעיל' ק א"הפניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך בס להעלות במסגרת
 .לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

המכרז בעלות של  במכרז למשתתפיות /הצעות הזוכה/האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה .יב
עם הגשת הצעתו , ים ממנה יציין מראש/מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק. ח"ש 300

כי שיקול הדעת , המציע מסכים ומאשר. מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי, למכרז
ע מוותר על כל טענה הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה והמצי

 .  או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה/ו
 

או /או הקשורים למכרז ו/סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו .יג
 . להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד

 
יטה  את כל מסמכי הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברס, בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו

 .המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה
 

 ,בברכה                                                                                                       
 

 נחמה ברמן                                                                                                      
 מנהלת מחלקת הרכש והפרסומים                                                                                                    

 אוניברסיטת חיפה, אגף משק ומבנים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל

 

     _________________________         ____________________         __________ 

 חתימה    כתובת              שם מגיש ההצעה      
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 
 'אלמסמך  1נספח 

  
     

 להתרשמות בלבד -רשימת הרכבים אותם שוכרת האוניברסיטה נכון להיום
 

 

 'מס

   
 דגם/ יצרן 

 

 (ספק נוכחי מול סיום העסקה)תאריך החזרת הרכב 

1 

 

 30.09.2014   טויוטה קורולה סאן

 30.09.2014  ק"סמ 1,800, הונדה סיוויק 2

 

3 
 

 Luxury  30.09.2014, 2.0, סטיישן 6מאזדה 

4 
 

 30.09.2014  ק"סמ 1,600, טה'פולקסוואגן ג

  
5 
 

 30.11.14  טויוטה קורולה סאן
 

 31.07.15  'אוט, 1200, סקודה רומסטר 6
 

7 

 

ק "סמ 2000פורד מונדיאו טרנד   31.8.15 

 

8 

 

  פולקסוואגן פסאט

 

30.09.2015 

 
 31.10.15  פורד פוקוס 9

10 
 

סאן טויוטה קורולה   31.10.15 

11 

 

 30.11.15  אקזקיוטיב 6מאזדה 

   ק אוטומטי"סמ 1200סקודה רומסטר  12
31.12.2015 

 GLI  30.04.2016, טויוטה קורולה החדשה 13

14 

 

 LUXURY 31.03.2016 6מאזדה  

  GLI, טויוטה קורולה החדשה 15
 

31.10.2016 

  GLI, טויוטה קורולה החדשה 16
 

31.03.2017 

 
 
 
 

 כלי רכב 16כ "סה
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 רכבים 8
 1025 -ל 

 רכבים 5
 1022 -ל 

רכבים  3
 1022 -ל

 רכבים 5
 1022 -ל 

 רכבים 7
 1025 -ל 

רכב  2
 1027-ל
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 וניברסיטת חיפהא
 

  263/14 'פומבי מסמכרז 
 

 'מסמך ב
 
 

 הצעה למכרז
 
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 

 י פ ה ח
 

 , .נ.ג.א
 

התפעולי ומתן אחריות  הליסינג בשיטת רכב השכרת לאספקת שירותי 14263/ '  למכרז   מסהצעה : הנדון
 .ושירות תחזוקה לאוניברסיטת חיפה

 _________________________________________________________מ"אנו הח .1

 ובתכת                                           שם  

__________________________________________________________ 
 עוסק מורשה' מס/ שותפות או אגודה שיתופית , רישום של חברה' מס/יזיהו' מס                    

 
כתב : "להלן)בחנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז , לאחר שקראנו

ולאחר לרבות כתבי הכמויות , את שאר מסמכי המכרז, "(ההסכם: "להלן) ת ההסכם נשוא המכרזא, "(ההוראות
לביצוע , כמפורט להלן, מציעים בזאת הצעתנו, שקיבלנו את כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו מכם

 .כמוגדר בכתב ההוראות, "השירות"
 

 :אנו מצהירים כדלקמן .2

היתרים ורישיונות , אישורים, כשירות, מיומנות, ניסיון מוכח, לתיכו, ידעאנו מצהירים כי הננו בעלי  .א
תקין והולם וברמה גבוהה ביותר על פי התנאים , באופן סדיר השירותמתאימים כדי לבצע את 
 .המפורטים במסמכי המכרז

 
 .מקובלים עלינו וכי נוכל לעמוד בהם, מסמכי המכרזאנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטים ב .ב

 

כי , מתחייביםאנו ו, וטופס הצעת המחיר ההסכם ,המכרזשות כי קראנו את כל דרי, אנו מצהירים .ג
 . הצעתנו עונה על כל הדרישות הכלולות בהם

 
ברמה הגבוהה  ושנספק יהי רכביםוהולמת וכי הבצורה מקצועית לבצע את השירות אנו מתחייבים  .ד

 .ונספחיהם ,ההסכם, אם לדרישות המכרזובהת, ביותר

 

 הננו מתחייבים להעסיק במסגרת אספקת השירות צוות עובדים מיומן ולמלא אחר חוקי .ה
 .העבודה

 

  .אנו מצהירים כי הננו עומדים בכל דרישות הסף המנויות בכתב ההוראות .ו
 

 .בעלי תווי תקן הנדרשים לפי כל דיןשנספק לאוניברסיטה יהיו  הרכביםאנו מצהירים כי  .ז
 

ומימושו יהא באמצעות הזמנה שתימסר  ההתקשרות תתבצע על פי ההסכםאנו מצהירים כי ידוע לנו כי  .ח
, ובהתאם לאמור בהסכם, כפי שיתעדכנו מעת לעת, בהתאם לנהליה הפנימיים י האוניברסיטה"לנו ע

 . למסמכי המכרז 'מסמך ה
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

קף  היב רכבים חברתינוהאוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מבמידה ונזכה אנו מצהירים שידוע לנו כי  .ט
בהתאם , אחרים/מספקים נוספים הרכביםלהזמין את והיא תהיה רשאית , כלשהומסוג או /וכלשהו 

 .לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
 

לפני  ימים 7 ל נכוןהתקף היבואן המוצעים על ידינו ממחירון  האחוז שמהווים דמי הליסינג החודשיים .3
 1נספח  גרת טופס הצעת המחירמפורט במס-בים לגבי כל אחד מן הרכ ההצעות האחרון להגשת המועד
 "(.                האחוז המוצע: "להלן) הוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנ הצעה זה לטופס

טופס הצעת במסגרת העמודה השמאלית בטבלה שב נודמי הליסינג החודשיים המוצעים חושבו על ידי
של  ממוצעבוצע על ידינו  ,כמו כן. בטבלה כמצוין לגבי כל רכב כאחוז המוצע ממחירון היבואן המחיר

 .רכבי שירות-רכבי מנהלים ו, רכבים משפחתיים -קטגוריות הרכבים 3-כל אחת מגבי האחוזים המוצעים ל
 

בקשר ', או כל צד ג, נציגינו, היה אחראים בלעדית לכל נזק שייגרם לעובדינואנו מצהירים כי ידוע לנו כי נ .4
 .או בקשר עם הציוד שנספק/ו ביצוע השירות נשוא המכרז עם 

, בהתאם למפורט בהסכם, לרכבים שנספק ושירותי תחזוקהאנו מצהירים כי באפשרותנו להעניק אחריות  .5
את האחריות ומתן שירותי  יםכולל, לעיל (י)2כאמור בסעיף , דמי הליסינג החודשיים שאנו מציעיםכי  ,וכן

 .הסכםבהתאם לאמור ב, ההתקשרותהתחזוקה לאורך כל תקופת 

 ח"ש 50,000סכום של נעמיד ערבות ביצוע ב, אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז .6
ערבות זו . וערבותנו זו תשמש כבטוחה למילוי כל התחייבויותינו על פי ההסכםלמכרז ' ובנוסח מסמך ד

 .תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן

 (:'ותק בענף וכו ,סוג ההתאגדות)ו להלן פרטים אודות חברתנ .7

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
להלן  . השנים הרצופות האחרונות במתן שירותי ליסינג תפעולי 4נסיון מוכח בישראל של לפחות  נולחברת .8

לאלו הנדרשים  שירותים דומים נוקודמים להם נת גופים/ומוסדות שירותי ליסינגו במתן נפרטי ניסיונ
 :הצעותגשת ההאחרון להשנים שקדמו למועד  4-ב במכרז

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 
 :להלן כמפורט  ,אישורים ותעודות, אנו מצרפים להצעתנו המלצות .9

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 צי כלי הרכב העומד לרשות  .נכון למועד הגשת ההצעה כלי רכב 500פחות צי רכב הכולל ל לחברתנו .11
 . כלי רכב___________ נכון למועד הגשת ההצעה כולל  חברתנו

כל אחד מן באחד הממוקם מוקד שירות /סניף עם לפחותמוקדים /פריסה ארצית של סניפים לחברתנו .11
השירות שברשותו בכל הארץ  מוקדי/ניפיםסלהלן כתובות ה. מרכז, דרום הארץ, ארץצפון ה: האזורים

 (:ניתן לצרף רשימה נפרדת)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

להלן  .אנו מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה כנדרש בתקנות התעבורה .12
 (:ב הוכחה על הסמכתו"רצ)פרטי קצין הבטיחות כאמור 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

, צוות טכני, מכירות, אנשי שירות)אנו מצרפים להצעתנו זו פירוט של הכוח הביצועי העומד לרשותנו  .13
וכן את פירוט המוסכים עימם אנו קשורים , (וקציני בטיחות בתעבורהמפקחים , אנשי לוגיסטיקה, נהגים

 . ב"וכיו רכביםלתחזוקת ה

 
ומתחייבים למלא את , בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות, אנו מסכימים לניהול המכרז .14

 .או על משתתף במכרז שנבחר לזוכה במכרז/כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו

 :נו מתחייבים כדלקמןהנ .15

ולבצע את האספקה " מסמכי המכרז"לחתום על ההסכם בנוסח ובתנאים של נוסח ההסכם הכלול בין  .א
 .בהתאם למועדים הקבועים בו ובנספחיו

 
 .מהיום בו יודע לנו על ידכם כי זכינו במכרזימים  10 לא יאוחר מתום, לחתום על ההסכם  .ב

 
מהמועד ימים  90 ו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשךאנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו ז .16

 .הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראותהגשת לאחרון ה

 
 :אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה .17

 .חתום בידינו 263/14' מס זכתב הוראות למגישי הצעות למכר .א

 .לכתב ההוראות( גי)8כלל המסמכים המפורטים בסעיף  .ב

 ". השירות"לביצוע  263/14' מסהצעה למכרז   .ג

 .ממולא וחתום על ידינו ובו הצעת המחיר שלנו, להצעה זו' נספח אטופס הצעת המחיר  .ד

 .אישורים ותעודות בדבר ניסיון וכישורים, המלצות עדכניות .ה

 .מסמכי המכרז חתומים על ידינו  .ו

 
 
 
 
 
 

 _______________________הצעההחתימת מגיש 
 

 _________________________________חותמת
 

 _________________________________תאריך
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 'למסמך ב 1נספח 
 

 טופס הצעת המחיר
 
 

 :הטבלההוראות למילוי 
 

ממחירון  רכבים את האחוז שמהווים דמי הליסינג החודשייםהן כל אחד מלגבי בטבלה להלן יש למלא  .א
יש לאחר מכן "(. האחוז המוצע: "להלן) 5' וזאת במסגרת עמודה מס בטבלה  כמצויןהתקף היבואן 

בהתאם לאחוז המוצע  בטבלה 6' מסבמסגרת עמודה דמי הליסינג החודשיים המוצעים לחשב את 
-קטגוריות הרכבים 3-של האחוזים המוצעים לכל אחת מ ממוצעלעשות יש  ,כמו כן. ממחירון היבואן

  .רכבי שירות-רכבי מנהלים ו, רכבים משפחתיים

הדבר  -לא נכתב אחוז מוצע לגבי אילו מן הפריטים בטבלה. בשלמותהיש למלא את הטבלה  מובהר כי .ב
  .עשוי להוביל לפסילת ההצעה

תחושב ההצעה בהתאם לאחוז המוצע כפי , במידה ותימצא סתירה בין הנתונים שימולאו בטבלה .ג
 .בטבלה 5' שיצוין בעמודה מס
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 
 

 

 
כל מ)הרכבים המנויים בטבלה לעיל  דגמי/סוגידמי הליסינג החודשיים של כל אחד מכי ידוע לי 

יחושבו בהתאם לאחוז שהוצע לגבי , י האוניברסיטה במסגרת המכרז"אשר יוזמנו ע( שנת יצור
 .למועד הזמנת הרכבאותו רכב ממחירו במחירון היבואן התקף 

 
דמי , דגם שאינו מנוי בטבלה לעיל/ידוע לי כי במידה ותזמין האוניברסיטה רכב מסוג, כמו כן

מ בין הצדדים ובכל מקרה לא יעלו על דמי הליסינג "רת מויקבעו במסגהליסינג החודשיים בגינו 
 אותו רכבבהתאם לאחוז הממוצע שהוצע לגבי אותה קטגורית רכבים אליה  יחושבוהחודשיים ש

 . ממחירו במחירון היבואן התקף למועד הזמנת הרכב, משתייך
 

1 2 3 4 5 6 
כמות 

משוערת 
אמדן )

 (בלבד

שנת  ן ודגםשם יצר
 ייצור

 
מחירון 
היבואן 
כולל )התקף 

 (מ"מע

האחוז 
שמהווים דמי 

 גהליסינ
החודשיים 
המוצעים 
ממחיר 

המחירון 
: להלן) הרשמי

 (האחוז המוצע

דמי הליסינג 
החודשיים 
 המוצעים 

בשקלים )
 (חדשים

 רכבים משפחתיים-'קטגוריה א

 ₪ 127,900 2014 1.6, טויוטה קורולה סאן 9
 

  

 ₪ GLI 2014 129,990, 1.6, קורולה טויוטה
 

  

, דלתות 4, 1.6, פורד פוקוס טרנד
 'אוט

2014 128,000  ₪   

 ₪  Executive 2014 152,900 1.8, הונדה סיוויק
 

  

 %____- 'לקטגוריה א הממוצעהאחוז המוצע 
 

 -

 רכבי מנהלים -'קטגוריה ב

  Luxury 2.0 ,6מאזדה  5
 

2014 167,500  ₪   

 Luxury 2.0, סטיישן 6דה מאז
 

2014 167,500  ₪   

 203טורבו בנזין  2.0, פורד מונדאו 
 דלתות 4ס "כ

2014 166,000  ₪   

 
 

דיזל , 1,600, טה'פולקסוואגן ג
 Trendlineכפולת מצמדים 

2014 169,900  ₪   

 -טורבו, 1800פולקסוואגן פסאט  
Premium 

2014 227,900  ₪   

 %____- 'בלקטגוריה  עהממוצהאחוז המוצע 
 

 -

 שירות רכבי-'קטגוריה ג

-טורבו 1,200סקודה רומסטר  2
 Ambitionבנזין כפולת מצמדים 

2014 121,990  ₪   

     
 %____- 'גלקטגוריה  הממוצעהאחוז המוצע 

 
 -
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

ג בהתאם הרכב יסוו -במידה ותעלה מחלוקת לגבי סיווגו של רכב מסוים לאחת הקטגוריות
 .להגדרות היבואן

 
מתוך מחיר היבואן של הרכבים התקף למועד הזמנת , בטבלה מובהר כי האחוזים המוצעים

לה יהא זכאי הזוכה בהתאם לרכבים שתשכור האוניברסיטה  תסופיהתמורה ה םהינ הרכב
כלל המרכיבים הנדרשים  תשלום עבור םבתוכ יםכוללדמי הליסינג החודשיים כאמור . בפועל

, עלויות הביטוחים, אספקת הרכבים עלויותלרבות , סגרת המכרז וההסכם על נספחיהםבמ
את , וכןב "וכיוצ האביזרים עמם יסופקו הרכבים, שירותי התחזוקה, האחריות, הרישוי השנתי

שכר : י הוראות כל דין  ובכלל זה"בנוסף לשכר העובדים עפ –הזוכההרווח אותו ימצא לנכון 
 .'ביטוח לאומי  וכד, פיצויים, מחלה, הפרשה לפנסיה, הבראה, נסיעות, חגים, ותק, חופשה, יסוד

 
כל המסים הממשלתיים וכי  ידוע לנו כי המחירים המוצעים לא יועלו מסיבה כלשהי, כמו כן

   .מ לפי שיעורו בדין ביום הגשת ההצעה"לרבות מע, בהם ותשלומי החובה יכללו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________________חתימת מגיש ההצעה
 

 _________________________________חותמת
 

 ________________________________תאריך       
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 חיפה אוניברסיטת

  263/14 פומבי מכרז 

 'גמסמך  

 נוסח ערבות להגשת הצעה

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 ,.נ.ג.א
 

     : 'כתב ערבות מס
 

הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת "( הנערב: "להלן* )     לפי בקשת 
"( סכום הערבות: "להלן( )ח"ש עשרת אלפים: במילים)ח "ש 10,000ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

חריות ומתן א התפעולי הליסינג בשיטת רכב השכרת אספקת שירותיל 263/14' להבטחת מילוי תנאי מכרז מס
 .  ידי הנערב-על ושירות תחזוקה

 

ערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד דרישתכם 
מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו , ל"כל סכום שתדרשו עד לסכום הנ, הראשונה בכתב אלינו
 . ים לדרוש את התשלום תחילה מהנערבומבלי שתהיו חייב, כל הסברים בקשר לכך

 
 .אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת. ועד בכלל  2.12.2014ערבותנו זאת בתוקף עד 

 
 . או להסבה בכל דרך שהיא/ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו

 
 בכבוד רב          

 
             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    : תאריך
 
 
 

 . למלא ולציין את שם המציע יש * 
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 חיפה אוניברסיטת

  263/14' מס פומבי מכרז 

 'דמסמך  

 נוסח ערבות ביצוע
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 ,.נ.ג.א
 

     : 'כתב ערבות מס
 

 
מוחלטת הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ו"( הנערב: "להלן* )     לפי בקשת 

סכום : "להלן) (שקלים חדשים אלף חמישים: במילים)₪  50,000ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
אספקת ל_____ י הנערב של תנאי ההסכם מיום "להבטחת מילוי ע, ובתוספת הפרשי הצמדה למדד"( הערבות
 .התפעוליומתן אחריות ושירות תחזוקה הליסינג בשיטת רכב השכרת שירותי

 
 .י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע" מדד"
 . 2014אוגוסט  יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש" מדד הבסיס"
אך לא פחות , נו זורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותיהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפו" המדד החדש"

 .      ממדד הבסיס
 
רבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד דרישתכם ע

כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד , הראשונה בכתב אלינו
בלי לתת לנו כל מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומ, החדש בגין הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו

 . ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנערב, הסברים בקשר לכך
 

 .אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת. ועד בכלל__________ ערבותנו זאת בתוקף עד 
 

 . או להסבה בכל דרך שהיא/ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו
 

 בכבוד רב          
 
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

     : תאריך
 
 

 . יש למלא ולציין את שם הזוכה * 
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 אוניברסיטת חיפה
 

   14263/  מכרז 

 'המסמך 

 

 ה ס כ ם

 

 

 2014___________  לחודש  שנערך ונחתם ביום 

 

 ב י ן

 

 אוניברסיטת חיפה

 מדרך אבא חושי

 חיפה, הר הכרמל

 "(האוניברסיטה" –להלן )

 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

      

      

      -מ

 "(הספק" –להלן )

 ;מצד שני

 

 בשיטת רכב השכרת אספקת שירותילבבקשה לקבל הצעות  263/14 'מס והאוניברסיטה פנתה במכרז הואיל

 ;"(המכרז: "להלן) ומתן אחריות ושירות תחזוקה התפעולי הליסינג

 

 ;יבלה הצעתו בכפוף להוראות הסכם זה להלןוהספק הגיש הצעתו לאוניברסיטה והאוניברסיטה ק והואיל

 

 ;וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן והואיל

 

 

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, הוסכם, לפיכך
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 .המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .א .1

 .ו לנוחיות בלבד ואין להיעזר בהן לשם פרשנותכותרות הסעיפים הוכנס .ב

תגבורנה הוראות -או אי התאמה בין נוסח הסכם זה לבין אחד מנספחיו /מוסכם כי בכל סתירה ו .ג

 .הסכם זה

 :בהסכם זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם .ד

 

מתן בכלל זה ווניברסיטה לא התפעולי הליסינג בשיטת יםרכב השכרת שירותי "השירות"

 רכב חלופישירותי , חילוץ וגרירה, וטיפולים לרכבים תחזוקה ישירות ,אחריות

ועל פי תנאי המכרז , מטעם האוניברסיטההזמנה בכתב על פי  הכל ,וביטוחים

   .והוראות ההסכם להלן

י האוניברסיטה "נבחרה ע תם/הצעתושלמכרז ו תם/הצעה ו/הגישים ש/המציע "הזוכה"

 .ת כהגדרתו לעילת השירוספקאל

לעניין תיפעול שוטף וטיפול ברכבים הינו מנהל מחלקת  האוניברסיטהנציג  "האוניברסיטהנציג "

 .או מי מטעמו/מחסנים ורכב ו

 
 הצהרות הצדדים .1

 
אמצעים ומיומנויות לביצוע יעיל  ,כשירות, מומחיות, ניסיון, הינו בעל הידעהספק מצהיר כי  .א

 .על פי ההסכם השירותשל 

, ביותר ברמה הגבוהה ,הינם באיכות מעולהבמסגרת השירות  שיספק הרכביםמצהיר כי הספק  .ב

 .נספחיוהדרישות המופיעות בהסכם וב עומדים בכלו ללא פגמים

תקן ה ויכל תו עומדים בדרישותבמסגרת השירות שיספק  הרכביםהספק מצהיר כי  .ג

מטעם כל גוף או , יםשככל ונדר, ים הבטיחותיים הנדרשיםאישורכל הובעלי  ,יםרלוונטיה

 .רשות

אלא אם אושר אחרת  יםחדש ויהיהשירות  סגרתמשיספק ב הרכביםהספק מצהיר כי כל  .ד

 .מראש ובכתב על ידי האוניברסיטה לגבי הזמנות מסוימות

 הרכביםהספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל הזכויות הנחוצות לצורך אספקה של  .ה

, משכון, (לרבות שעבוד צף)פקו על ידו יהיו נקיים מכל שעבוד וסשי הרכביםלאוניברסיטה וכי 

 .כלשהי' עיקול או זכות צד ג

לרבות  כל ההוצאות הכרוכות בביצוע חיובי הספק על פי הסכם זהשהספק מצהיר כי ידוע לו  .ו

יחולו על הספק לבדו והספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי  ,ב"שירותי תחזוקה וכיו, ביטוחים

 .להלן 6י חיוביו מעבר לתמורה האמורה במפורש בסעיף בקשר למילו

הוא יחזיק מלאי מספק של  ,להלןכהגדרתה , תקופת ההתקשרותהספק מצהיר כי לכל אורך  .ז

וזאת על מנת שיוכל לבצע את , אשר הוא חייב באספקתם על פי המכרז והסכם זה רכבים

 . האספקה כנדרש במסמכי המכרז והסכם זה

שירותי תחזוקה  כן ו רכבים שיסופקו על ידוביכולתו להעניק אחריות ל הספק מצהיר ומאשר כי .ח

 .להלן 8כמפורט בסעיף 
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 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 5-ו 3פים ובסעי, תנאים המצוינים בהסכם בכללשירות בלבצע את הביכולתו הספק מצהיר כי  .ט

 .בפרט

מימושה של ההתקשרות שתתבצע על פי ההסכם כפופה למסירת הספק מצהיר כי ידוע לו כי  .י

להוראות הסכם ולצרכיה י האוניברסיטה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם "עק ספהזמנה ל

 .זה

כמות הרכבים אותם מבקשת האוניברסיטה לשכור וסוגם אינו ידוע הספק מצהיר כי ידוע לו ש .יא

, טופס הצעת המחירהמפורטים במסגרת סוגים הכמויות וה מועד חתימת הסכם זה וכיב

כלשהם  התחייבות או/ו כדי להוות מצג ואין בהם בלבדבגדר הערכה  םהינ ומסמכי המכרז

 לו כל ולא תהיינה לו אין כי מצהיר ספקוה, או מי מטעמם/או עובדיה ו/מצד האוניברסיטה ו

 .בעניין זה או תביעה/או טענה ו/ו דרישה

, רשאית לצמצם את כמות הרכבים או להגדילה תהאאוניברסיטה כי ידוע לו שהמצהיר הספק  .יב

טופס הצעת המחיר וביתר מסמכי ב וגים ודגמים אחרים שאינם מנוייםרכבים מסואף לשכור 

 . זה ועל שכירות זו יחולו מלוא הוראות הסכם, המכרז

יקפיד , הוא מכיר את כל ההוראות לשמירת הבטיחות הרלוונטיות לעיסוקוהספק מצהיר כי  .יג

מו גם על קיום כללי כ, הלןכהגדרתן ל, התקשרות ותקופת הליסינגעל קיומן משך כל תקופת 

 .או מי מטעמו/ויוודא קיומן על ידי עובדיו ו האוניברסיטההבטיחות והביטחון הנהוגים בשטח 

על , הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם תוך קיום הוראות כל דין ולהשיג .יד

ן לביצוע היתר או הרשאה הנדרש על ידי כל רשות שיש להשיגם לפי כל די, כל רישיון, חשבונו

 .חלקו בהסכם

 .ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם זההספק מצהיר כי  .טו

 .סעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי החוזה והפרתם תהווה הפרה יסודית של החוזה .טז

 

 
 תקופת ההתקשרות .2

של  יסינגלתמשך עד לתום תקופת הביום החתימה על הסכם זה ו תחל ספקההתקשרות עם ה .א

כאשר האוניברסיטה תהא רשאית להזמין רכבים , י האוניברסיטה"אחרון הרכבים שיוזמן ע

 ______ מאת הספק במהלך שש השנים הראשונות לאחר מועד חתימת ההסכם ועד ליום  

 (."תקופת ההתקשרות": להלן)

 חלותם חודשי 36בהתאם להסכם זה תהיה לפרק זמן של  כל רכב שיוזמןשל  ליסינגהתקופת  .ב

כמפורט  למסירה האוניברסיטהוקבלת אישורה של לאוניברסיטה בפועל  יום מסירת הרכבב

 ."(תקופת הליסינג"או  "תקופת השכירות: "להלן)להלן  (ח)3בסעיף 

הספק מתחייב  2014 אוקטוברמאחר והמועד הצפוי לאספקת הרכב הראשון הינו בתחילת חודש  .ג

 תקופת ההתקשרות מיד עם תחילת האוניברסיטהת בהתאם לדריש זה להיות ערוך לספק רכב

האוניברסיטה צפויה לממש את הזמנת יתרת הרכבים לפי המועדים המופיעים . כהגדרתה לעיל

מבלי לגרוע . ועל כן הספק מתחייב להיערך לאספקת הרכבים במועדים אלו, למכרז 1בנספח 

שומרת לעצמה את נות ובצע ההזמאינה מתחייבת ל האוניברסיטה, מהתחייבות הספק כאמור

  .המשתנים כאמור בהתאם לשיקוליה וצרכיה יםהזכות לעדכן את המועד

 



24 

 

 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

 

 השירות הזמנתאופן  .3

מפעם תועבר לספק  אשר האספקה תבוצע על ידי הספק על פי הזמנה מטעם האוניברסיטה .א

כפי שיעודכנו , בהתאם לנהליה הפנימיים של האוניברסיטהלפעם במהלך תקופת ההתקשרות 

 שיצורףטופס הזמנת רכב של החברה הזוכה  י"ההזמנה תבוצע ע ."(ההזמנה: "להלן) לעתמעת 

  .זה להסכם 3נספח כ

 .מועדי האספקה לאוניברסיטהאת ו יםהנדרשהרכבים וסוג הזמנה תכלול את כמות ה .ב

או אי התאמה /טופס ההזמנה יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה אך בכל סתירה ומובהר כי  .ג

 . והמכרז תגבורנה הוראות ההסכם -ולמסמכי המכרז  נה להסכם זהבין טופס ההזמ

, זמנהבהתאם למועדים המופיעים בה הזמנהה לספק את הרכבים נשואמתחייב  ספקה .ד

 .או הוראות הגורם הרלוונטי לכך באוניברסיטה/ו הסכם זה ובהתאם  לתנאי 

 .ימים מראש שהבת שלולה הודעה  ותינתןרכבים יתואם עם האוניברסיטה מועד מסירת ה .ה

 אוניברסיטהידי מנהל מחלקת מחסנים ורכב בלבשטח הקמפוס על ידי הספק  יימסרו רכביםה .ו

 .אלא אם האוניברסיטה נתנה הוראה אחרת, או מי מטעמו/ו

רכבים הספק יעביר לאוניברסיטה חשבונית ותעודת משלוח עבור ההרכבים  תבמועד אספק .ז

 .להלן 4בסעיף את כל הנדרש  ,וכן בהזמנה ושסופק

. על ידה רכביםאת קבלת הבכתב האחרונה תאשר , על ידי האוניברסיטה הרכביםלאחר קבלת  .ח

 םתיאור, םכמות, ושנמסר רכביםאישור האוניברסיטה כאמור יהווה ראיה מכרעת לגבי ה

 .תחילת תקופת הליסינג שלהםומועד 

, בהזמנהבוע המפורטים בהזמנה ובתוך הזמן הק רכביםבמידה ואין באפשרות הספק לספק  .ט

מעת קבלת ההזמנה וינקוב בזמן אספקה שעות  48הספק יודיע על כך לאוניברסיטה בתוך 

 . חלופי משוער

האוניברסיטה רשאית לאשר את קבלת , לעיל' טק "נתקבלה הודעה מן הספק כאמור בס .י

רכב חליפי לה  לחייב את הספק לספק, הספק כאמור בהודעתההזמנה במועד החלופי שננקב 

נשוא ההזמנה  רכביםאו לבטל את ההזמנה המתייחסת ל ,נחות מהרכב המוזמן לא שיהיה

במידה ויסופק רכב חלופי  .של האוניברסיטהמוחלט בלעדי וההל לפי שיקול דעתה הכו, ל"הנ

 במניין ברכב החלופי כאמור תיכלל השימוש תקופת ,כאמור בהתאם להוראת האוניברסיטה

 .תקופת הליסינג של הרכב המוזמן

, מקרה בו לא אישרה האוניברסיטה את קבלת ההזמנה במועד החלופי שננקב בהודעת הספקב .יא

כל שבוע פיגור ממועד מובהר כי , או במקרה בו לא הודיע הספק על מועד הזמנה חלופי

דמי הליסינג החודשיים משווי  10%האספקה שנקבע בהזמנה יגרור פיצוי מוסכם בגובה של 

אלא , (משווי דמי הליסינג החודשיים הממוצעים 10% -רכבים ואם מדובר במספר)לאותו רכב 

 .אם יוכח שהספק עשה כמיטב יכולתו להבטיח אספקה במועד והפיגור אינו באחריותו

 ויעמדוראויים לשימוש , מתאימים לתיאורם, שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים הרכבים .יב

עמידה לרבות , וראות המכרזובה טופס הצעת המחירב ,בהסכם זהדרישות המופיעות הבכל 

מותנה של הרכב המסופק  בשנתון/כל שינוי בדגםמובהר כי . יםרלוונטיה בכל התקנים

 וסעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרת .מראש ובכתב, האוניברסיטהבאישורה המפורש של 

 .תהווה הפרה יסודית של החוזה
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 הרכביםגדיל את כמות להפחית או לה, במשך תקופת ההסכם, תהא רשאית האוניברסיטה .יג

י האוניברסיטה יקבעו "דמי הליסינג של הרכבים שיוזמנו ע .באותם תנאים ספקמן ה יםהנשכר

 .להלן 6בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 

 
 

 הרכבים .4

 :הרכבים שיסופקו במסגרת המכרז יקיימו את הדרישות הבאות

 . כל הרכבים יהיו בעלי גיר אוטומטי .א

  :רים הבאיםאת האביז כל הרכבים יכללו .ב

 
 מערכת שמע מקורית. 

  שלט+ מפתח שלושה סטים מלאים של 

 מ"חיישן אחורי עם צג המציין מרחק בס 

 . ( יקר ולא מחויב המציאות= לדברי היועץ המקצועי) 

 כרית לדיבורית. 

 חלונות חשמליים באם לא מותקן ברכב במקור. 

 נעילה מרכזית בהתאם למפרט הסטנדרטי של היצרן לכל דגם. 

 מיגון תמערכ 

 בהתאם לדרישות האוניברסיטהאוטומטית  תדלוק מערכת 

 אחוריים וילונות 

 נוחות ערכת 

 חלופיות נורות סט 

 להגה כיסוי  

 מקוריים –מפתח גלגלים וגלגל חלופי , משולש, מגבה. 

  ברמה המקסימלית הנהוגה בעיסקאות ליסינג בדגמי כלי הרכב מן אביזרי בטיחות

  .ב"וכיו ABSמערכת , הגה כוח, ת אווירכריו –הסוג המוזמן ובכלל זה 

אולם הינם  בסעיף זהשונים אשר לא צוינו במפורש אחרים אביזרים יכללו הרכבים גם , כמו כן

ולא תשולם , כפי שמופיעים אצל היצרן במפרט הרכב והדגם שהוזמן, נפרד מהרכב חלק בלתי

 .בגינם תמורה נוספת

 

ומשנת הייצור החדשה ביותר הקיימת  יםחדש ויהיהשירות  סגרתבמ ופקושיס הרכביםכל  .ג

אלא אם אושר אחרת מראש ובכתב על ידי האוניברסיטה לגבי , במועד המסירה לאוניברסיטה

 .הזמנות מסוימות

ובעלי כל האישורים הבטיחותיים  בעלי תווי תקן הנדרשים לפי כל דיןשיסופקו יהיו  הרכבים .ד

 .מטעם כל גוף או רשות, ככל ונדרשים, הנדרשים

' עיקול או זכות צד ג, משכון, (לרבות שעבוד צף)שיסופקו יהיו נקיים מכל שעבוד  הרכבים .ה

 .כלשהי

 .י הספק ועם מיכל דלק מלא"הרכבים שיסופקו לאוניברסיטה יסופקו לאחר שתודלקו ע .ו

 .סעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי החוזה והפרתם תהווה הפרה יסודית של החוזה .ז
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 "השירות"היקף  .5

רת השירות מתחייב הספק לספק לאוניברסיטה את הרכבים מן הסוג ובכמות שתדרוש במסג .א

 .ובהתאם להזמנה ולהוראות הסכם זה

במהלך , את השירותים הבאיםלספק לאוניברסיטה מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הספק  .ב

 6הכל על חשבונו וללא תשלום נוסף מעבר לתשלום המפורט בסעיף , כל תקופת ההתקשרות

 :להלן

 .ללא הגבלת גיל וותק, כיסוי ביטוחי מלא לכל נהג (1)

, תיקוני תקלות, שוטפים תחזוקה טיפוליכולל , אחזקה מלאה של הרכבים (2)

י מפרט "עפ, והרציף של הרכבבדיקות תקופתיות וכל הנדרש לתפעולו התקין 

 .להלן 8הוראות סעיף היצרן ולפי 

אגרת  -על הספק ובכלל זה תשלום כל האגרות והמיסים מכל סוג שהוא יחולו (3)

הגשתו לקבלת רישוי שנתי והחזרתו , הכנת רכב לרישוי שנתי, רישוי שנתית

הכל  -השנתי על כל העלויות הכרוכות בכךלאוניברסיטה לאחר קבלת האישור 

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

לרבות שבתות )שעות ביממה  24הספק נדרש להפעיל מוקד שירות ושירותי גרירה  (4)

שלוש שעות פק מתחייב כי זמן התגובה לקריאה יהיה לכל היותר הס (.וחגים

 .ממועד הקריאה

שירות נהגים מלא לצורך שינוע כלי הרכב לטיפולים שוטפים הספק נדרש להפעיל  (5)

לצורך תיקון תקלות , האוניברסיטהאו /ולטיפולים יזומים ביוזמת הזוכה ו

 .ולצורך קבלת רישוי שנתי

על כל הכרוך בכך , על טיפול בתביעות ביטוח הספק יהא אחראי באופן בלעדי (6)

פיקוח על התיקון , ביצוע מעקב שוטף מול חברת הביטוח, זימון שמאי: ובכלל זה

 .במוסכים

הרכב החלופי יהיה בשימוש ללא . להלן 9כמפורט בסעיף אספקת רכב חלופי  (7)

 .להלן 9בסעיף הכל כמפורט , מתוקן לאוניברסיטה/עד למסירת רכב חדש, הגבלה

 

רשאית להתקין ברכבים התקני תידלוק ומתקני תקשורת אלחוטית תהא האוניברסיטה  .ג

תהא רשאית להדביק עליהם  ,וכמו כן GPSמכשירי , דיבוריות: לרבות וללא הגבלה, לסוגיהם

  .האוניברסיטהאת מדבקת הלוגו של 

 .הליסינגתפרק המתקנים האמורים מהרכבים עם סיום תקופת  האוניברסיטה

 
 
  ותנאי תשלום סינגדמי הלי .6

כלפי  ספקעבור אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומילוי כל התחייבויות ה .א

האוניברסיטה תשלם , לשביעות רצונה של האוניברסיטה הסכם זה והמכרז פי-על האוניברסיטה

 :"(החודשיים דמי הליסינג" -להלן) כדלקמןהחודשיים לספק את דמי הליסינג 
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הדגמים המנויים בטבלה /ברסיטה לשכור רכבים מן הסוגיםותבקש האוני במידה (1)

דמי הליסינג החודשיים בגינם -( מכל שנת יצור) 1נספח  טופס הצעת המחירשב

נספח  חוז שהוצע לגבי אותו רכב במסגרת טופס הצעת המחיריחושבו בהתאם לא

 .ממחירו במחירון היבואן התקף למועד הזמנת הרכב, 1

טופס שבדגם שאינו מנוי בטבלה /לשכור רכב מסוג במידה ותבקש האוניברסיטה (2)

מ בין "דמי הליסינג החודשיים בגינו יקבעו במסגרת מו -1נספח הצעת המחיר 

 יחושבולא יעלו על דמי הליסינג החודשיים שבאופן בו הם הצדדים ובכל מקרה 

, שהוצע לגבי אותה קטגורית רכבים אליה הוא משתייך הממוצעבהתאם לאחוז 

אותו רכב במחירון היבואן התקף למועד הזמנת הרכב  ממחירו של

 (.שירות/מנהלים/משפחתי)

הרכב  -במידה ותעלה מחלוקת לגבי סיווגו של רכב מסוים לאחת הקטגוריות

 .יסווג בהתאם להגדרות היבואן

כאמור יהיו סופיים ולא תתווסף החודשיים  דמי הליסינג, להלן' חי-ו' דק "להוציא האמור בס .ב

, שינויי מיסוי אגרות, לרבות בנסיבות של שינויים בעלות אחזקתם, וספת שהיאעליהם כל ת

תשלום  םבתוכ יםכוללדמי הליסינג החודשיים כאמור  .ב"וכיו או הרישוי/שינוי עלויות הביטוח ו

, אספקת הרכבים עלויותלרבות , זה על נספחיוכלל המרכיבים הנדרשים במסגרת ההסכם  עבור

האביזרים עמם יסופקו , שירותי התחזוקה, האחריות, שוי השנתיהרי, עלויות הביטוחים

י "בנוסף לשכר העובדים עפ –הזוכה לנכוןאת הרווח אותו ימצא , וכןב "וכיוצ מ"המע, הרכבים

, הפרשה לפנסיה, הבראה, נסיעות, חגים, ותק, חופשה, שכר יסוד: הוראות כל דין  ובכלל זה

 .'ביטוח לאומי  וכד, פיצויים, מחלה

, י האוניברסיטה"שיוזמנו ע אחר שייקבעו דמי הליסינג החודשיים לגבי כל אחד מן הרכביםל .ג

כשמדד , המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצרכן למדד המחירים ל יוצמדו"הנ

י "ישולמו ע דמי הליסינג החודשיים. הבסיס הינו המדד האחרון שפורסם לפני הזמנת כל רכב

, תשלומים חודשיים רצופים מיום תחילת תקופת השכירות של כל רכב 36 -ב האוניברסיטה

אשר תנוכה מסך  חודשי השכירות האחרונים 3רכב שיוזמן תינתן מקדמה בגובה כל שר בגין כא

בתחילת החודש שתוגש , מס כדיןחשבונית  התשלום יבוצע כנגד. כל דמי הליסינג עבור אותו רכב

  העוקב לחיוב

לחודש יים של דמי הליסינג החודש ניתאת החשבולאוניברסיטה  ספקהבסוף כל חודש יגיש  .ד

  .שחלףהשכירות 

 מס חשבוניתמצאת מיום ה 60+בתנאי תשלום שוטף  ספקל וועברי דמי הליסינג החודשיים .ה

 . לאוניברסיטה

 כולל)₪  0.12תוספת בסך לספק תשלם  האוניברסיטה, פרט לדמי הליסינג החודשיים כאמור . ו

דמי חריגת : "להלן)לכל רכב  מ"ק 30,000של  מ"מ עבור חריגה ממכסת ק"קכל ל (מ"מע

החישוב יבוצע לכל ) "פול"חריגה מממוצע הבגין  מושולי דמי חריגת הקילומטרים. "(קילומטרים

פורט ח מ"בהתאם לדו בדצמבר של כל שנה 31-תחושב ל, קיימת אם, החריגה. (הרכבים ביחד

מ לפי חלוקה של רכבים "חריגות הק פירוטאשר יכלול את ה שיועבר על ידי הספק לאוניברסיט

בחשבון חלקיות השנה של רכבים אשר היו  בחישוב החריגה יילקחו .מס כדיןבצירוף חשבונית ו

אם היו בידי , רכבים חליפיים מ שנסעו"וק, תקופה הפחותה משנה האוניברסיטהברשות 

 . קבועים במקום רכבים, האוניברסיטה
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ח והחשבונית "לומטרים כאמור ישולמו בכפוף לאישור האוניברסיטה את הדודמי חריגת הקי

  .יום ממועד אישורה כאמור 60+ובתנאי שוטף

על  (חיצוני שמאי ח"כולל דו) ח מפורט"בגין השתתפות עצמית תועבר בצירוף דומס חשבונית  . ז

מכתא על הפעלת אסבמידה ויש ביטוח מקיף תתווסף ו בחשבונית הכלוליםהשירותים והעבודות 

אירועים ' ניתן לאחד מס .חשבוניות נפרדות לאירועים ברכבים נפרדים תוגשנה .הביטוח המקיף

תישא ( מ"כולל מע)₪  750בכל מקרה של תיקון ששוויו מעל  .באותה חשבונית לאותו רכב

 .  מ בלבד"כולל מע₪  750האוניברסיטה בהשתתפות עצמית עד לסך 

 

  םתשלומינשיאה ב .7

והנובעות מהבעלות וההחזקה  רכביםחייב לשאת בכל העלויות הכרוכות באחזקת ההספק מת .א

 ,שנתיאגרות רישוי  -ובכלל זה, היטליםהאגרות וה, חובההתשלומי , סיםילרבות כל המ, הםב

 האוניברסיטהלמעט תשלומים שבהם תישא ב ו"אגרות בגין שימוש במקלט רדיו וכיו ,יםביטוח

הספק מתחייב לשלם את כל התשלומים האמורים . להלן 'ג -'ק ב"לפי סאו מי מטעמה /ו

סעיף זה הינו   .מים כאמור מיד עם ביצועםולהמציא לאוניברסיטה קבלות על התשלו במועדם

 .תהווה הפרה יסודית של החוזה ומעיקרי החוזה והפרת

תישא בתשלומים  האוניברסיטה, מבלי לגרוע מחובתו של הספק לשאת בתשלומים כאמור לעיל .ב

 :יםבאה

או מי /ו) האוניברסיטהייעשה על ידי  אשר בכבישי אגרה שימושתשלום בגין ה (1)

 .ישירות מול גורמי החיוב, ועל אחריותה( מטעמה

ועל ( או מי מטעמה/ו)ידי האוניברסיטה -התשלום בגין תדלוק הרכבים ייעשה על (2)

 . אחריותה

ועבירות על פי  עבירות תעבורהחות וכתבי אישום בגין "דוהיה ויגיעו לידי הספק  (3)

של כל  ליסינגבוצעו במשך תקופת האשר לרבות עבירות חניה  ,עירוניים חוקי עזר

לשם בירור הנושא והסדרת  מיד עם קבלתם אוניברסיטהיפנה הספק ל, רכב

 על שם חות וכתבי האישום כאמור "הסבת הדו וכמו כן יבצע התשלום בהתאם

בהתאם לפרטים  ,יצוע העבירהעובד האוניברסיטה שהרכב היה בהחזקתו בזמן ב

מנהל מחלקת  הרכש או מנהל מחלקת )מנציג האוניברסיטה לקבל  הספקדאג שי

ובלבד שהעבירות כאמור לא , וזאת במועד הקבוע לכך בהוראות הדין (הרכב

 ה בידי הספק לצורך אחזקתויה רכבבעת שהאו מי מטעמו /בוצעו על ידי הספק ו

 . או לכל צורך אחר

 ביצוע ההסבה כאמור במידת הצורךתשתף פעולה עם הספק לצורך האוניברסיטה 

חות ובכתבי האישום בגין "התמורה עבור הטיפול בדומובהר כי  .וככל הניתן

והספק לא יהא זכאי , עבירות התעבורה כאמור כלולה בדמי הליסינג החודשיים

בד מובהר כי במידה ולא תבוצע ההסבה לעו, כןכמו  .לכל תמורה נוספת בעניין

כל עלות הספק יישא ב, או במידה וזו לא תתבצע במועד הנדרש בדין/כנדרש ו

 .שתוטל על האוניברסיטה בגין כך לרבות ריבית פיגורים והצמדות

או כל מי  האוניברסיטהאו את /עובד האוניברסיטה ואין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את 

 .ישום כאמורח או כתב א"על כל דו רלהשיג או לערו, מטעמה מלחלוק
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  רכביםתחזוקת ה .8

  :כמפורט להלן, שירותי תחזוקה מלאים ויעילים, הלשביעות רצונ, יספק לאוניברסיטההספק 

, רכביםשל ה תחזוקהההתיקונים ו, הטיפולהספק מתחייב לדאוג לביצוע ולשאת בכל עלויות  .א

קונים לאחר תאונות או תי, טיפולים שוטפים כולל טיפולי סיכה ושמנים, ללא הגבלהאך לרבות 

והן  םבכללות רכביםהכל הן לגבי ה ,החלפת חלקים ותיקון תקלות, אירועים ביטוחיים אחרים

, יםהחלפת מצבר :ובכלל זה) על ידי הספק םלרבות כל מיתקן שהותקן בה, םלגבי כל רכיב שלה

ככל  ב"וכיויים מכשור ומתקנים מקור, ציריות, סגרים, ידיות, מנעולים, נורות , מגבים, צמיגים

, שריטות, כולל כיפופי פח)ליקוי חיצוני ברכבים /ולרבות כל פגם (על כל הכרוך בכךו -שיידרש 

תאונה או , בלאי סביר, וזאת בין אם נגרמו כתוצאה מפגם ביצור( ב"תיקון מרכב תחתון וכיו

 .מכל סיבה אחרת

או /ברכבים לרבות מצבר ו מבלי לגרוע מן האמור לעיל הספק מתחייב להחליף כל חלק נדרש .ב

למרות האמור לעיל . או צמיגים בהתאם לדרישת האוניברסיטה ולפי הצורך/מגבים ו

 .האוניברסיטה היא שתישא בעלות תיקון צמיגים עקב נקרים אך לא בעלות החלפתם

משטח הספק  י"יילקח הרכב ע, כאמור, לצורך ביצוע טיפולים שוטפים או תיקונים .ג

או למוסכים הנדרשים לצורך הענין וכן ידאג /למוסך ו ו ממקום הימצאוא/האוניברסיטה ו

או למענו של עובד /ה והאוניברסיטלשטח התיקון /בתום הטיפוללהשבת הרכב הספק 

הכל בהתאם  -או באמצעות שירותי גרירה במידת הצורך/האוניברסיטה באמצעות עובדיו ו

  .יברסיטהלדרישת האונ

 ורוטף והמצטבר בכל הקשלדרוש ולקבל מהספק את כל המידע השתהא רשאית  אוניברסיטהה .ד

בתוך  מידע רלוונטי אחד שיידרש על ידה ל וכלזמן הטיפו, מועדי הטיפול, רכביםלטיפול שבוצע ב

ח משוב ובו פרטי "ואוניברסיטה דיימסר לשל האוניברסיטה שעות ממועד דרישתה  48

ופרטי המוסך  הםב יקת בטיחות שבוצעהבד, כולם או חלקם ,םבישבוצע ברכ תיקון/הטיפול

  . .ומועד השבתו יתואמו מראש עם האוניברסיטהתיקון /לטיפולמועד איסוף הרכב  .המטפל

כוללת עריכת מבחן רישוי שנתי לרכב וכן בדיקות בטיחותיות  ת הרכביםתחזוקמובהר כי  .ה

  .לאישור בדיקת חורףלרבות בדיקות הכנה לחורף ומתן תווית , י החוק"עפ תקופתיות הנדרשות

 צילום תעודת רישוי הרכב בחותמת קצין אוניברסיטההספק מתחייב להעביר לתיק הרכב אצל ה

 זאת לא יאוחר מחמישה ימי עבודה, בטיחות רכב וכן כל מסמך הנדרש להיות בצמוד לרכב

 .בטרם פג תוקפו של הרישוי הקיים

לחצרי  ולהביא המונעת מהמשתמש בו רכב אואו תאונה הגורמת להשבתת /ובמקרה של תקלה  .ו

שעות לכל  3בתוך , על חשבונו, ומצאיממקום ה רכבמתחייב הספק לחלץ את ה, האוניברסיטה

בכל תקלה אחרת יילקח הרכב  .היותר מעת שנמסרה לו הודעה בדבר תקלה או תאונה כאמור

 .שעות 48בתוך 

 לכל יום₪  100נס בגובה ישלם הספק ק, שנקבע במועדי הספק "במידה והרכב לא יילקח ע

 או/בבוקר של אותו יום ו 8:00וזאת במידה והספק לא הודיע על דחייה עד השעה , איחור  

 .האוניברסיטהי "עמראש שהדחייה לא אושרה   
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י שירותי "במידה והרכב יפונה ע. הספק ייתן מענה לשירותי גרירה וחילוץ מכל חלקי הארץ .ז

יתוקן במקום אך משך התיקון עולה  או במידה והרכב/ו, בו ללא אפשרות שימוש מידי, הגרירה

שעות  שלושזאת לא יאוחר מ, חלופי רכב מתחייב הספק לספק ישירות למשתמש, על שעת עבודה

 .להלן 9ל כמפורט בסעיף והכ -מרגע ההודעה על התקלה

 שר ייתןא ,כולל שבתות וחגים, שעות ביממה 24המאויש , על הספק לקיים מוקד שירות ארצי .ח

בכל  .למעט ביום כיפור, בכל שעות היממה, בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו, לקריאות מענה

היענות המוקד לטיפול , כאמור  או מי מטעמה אל מוקד השירות/אוניברסיטה ופניה של ה

  .דקות ממועד הפניה 20תיעשה לא יאוחר מ  הנדרש

 (לקוח מנהל תיק)אחד מעובדיו כנציג מטעמו  מתחייב הספק למנות את, מבלי לפגוע באמור לעיל .ט

 אוניברסיטהוייתן מענה שוטף לכל דרישות ה אוניברסיטהאשר יהיה בקשר שוטף עם נציגי ה

 . 'בעיות שוטפות וכד, תקלות, ומועדי האספקה, בנוגע להזמנת הרכבים  

יצוין  .ארציתמענה תפעולי ותחזוקתי במוסכים בפריסה כלל  אוניברסיטההספק מתחייב לתת ל .י

 על הספק לבצע את התיקונים הנדרשים אך ורק במוסכים מורשים של היבואן או במוסך כי

 .אוניברסיטהאישור בכתב מהקבלת לאחר  מורשה משרד התחבורה  

 .סעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי החוזה והפרתם תהווה הפרה יסודית של החוזה .א"י

 

 רכבים חלופיים .9

לרבות בעקבות תקלה או , מכל סיבה שהיא, יימנע מהאוניברסיטה ומוש בהשיש רכבבגין כל  .א

 –להלן )חלופי  רכביספק הספק לאוניברסיטה , גניבה וטיפולי תחזוקה, תאונה, נייםאקלקול מכ

לכל משך התקופה שיימנע מהאוניברסיטה ( בהתאמה –" החלופי רכבה" -ו" ףהמוחל רכבה"

שטח ל או הקבוע המשתמש לידי ישירות החלופי בהרכ את לספק הספק על .השימוש כאמור

 התקלה על טלפונית הודעה שניתנה מעת שעות 4 בתום וזאת, דרישתה י"עפ , האוניברסיטה

 .לספק

י "ערך שהוסכם ע השוו רכבולמצער  ףהמוחל רכבשל ה קטגוריה המאותהיה רכב החלופי יה .ב

ימים מיום  45רסיטה בתוך וחזר לאוניבילא  ףהמוחל רכבאם ה, בכל מקרה. האוניברסיטה

למשך כל יתרת  רכב אחר ותקבל האוניברסיטה במקומ, ושנמנע מהאוניברסיטה השימוש ב

לשביעות רצון , ףהמוחל רכבמאותו סוג ומאפיינים של ה, חדש רכבהיה יש ליסינגתקופת ה

 רכבה"בגין  ליסינגהחדש יהיו זהים לדמי ה רכבבגין ה ליסינג החודשייםדמי ה. האוניברסיטה

והאוניברסיטה תמשיך לשלם את דמי או פחותים בהתאם לדגם הרכב שהתקבל  "ףהמוחל

לרכב  .הליסינג בגין הרכב החלופי מאותה נקודה שבה הפסיקה לשלם בגין הרכב המוחלף

ולעניין זה לא יחשב הדבר כהחזרת הרכב  מוחלףמנין החודשים כפי שהיו לרכב ההחלופי יוותרו 

 .ישולם כל קנס לא לפני המועד ובהתאם

 :במועדים כדלקמן, ימסר לאוניברסיטה בשטח הקמפוסרכב החלופי ה .ג

עד  –במקרה של מתן שירותי תחזוקה שוטפת או כל טיפול או תיקון מתוכננים אחרים  (1)

 .לטיפול רכבביום שבו נלקח ה 15:00השעה 

 .רכבשעות מהמועד בו נמנע השימוש ב 12בתוך  –בכל מקרה אחר  (2)

( ח)6סעיף כאמור ב חריגת הקילומטריםלענין חישוב דמי  רכבלומטרים של כל לצורך חישוב הקי .ד

 .ףלחהמו רכבלזה של ה רכב חלופיצורף מספר הקילומטרים של כל י, לעיל



31 

 

 חתימת וחותמת המציע
 

_________________ 

ליסינג כלולה בדמי ה, כאמור לעיל רכביםוהחלפת  רכב חלופיהתמורה עבור אספקת שירותי  .ה

 .החודשיים

 

 

 אבדן/תאונות .10

  .היא תודיע על כך לספק רכבאו אבדן של /וסיטה על תאונה מיד עם היוודע לאוניבר .א

תדווח , ולבקשת הספק לאבדן/ן הקשור לתאונהיתשתף פעולה עם הספק בכל עני האוניברסיטה .ב

 .כנדרש על פי כל דין, לחברת הביטוח ולרשויות המוסמכות האבדן/על התאונה

שלא ליתן כלפי כל צד  להנחות את עובדיה האוניברסיטהמתחייבת , בכל מקרה של תאונה .ג

פשרה או תשלום , ויתור, הבטחה, הצעה, כל הודאה, למעט רשויות המוסמכות על פי דין, שלישי

. מעורב רכבה בקשר לתאונה בה היה, ןפרט למידע שיש למסור על פי די, וכן שלא למסור מידע

טי רכביהם פר, רשום את פרטי המעורבים בתאונהחות את עובדיה לנהמתחייבת ל האוניברסיטה

מובהר כי האוניברסיטה בכל מקרה לא תהא אחראית במידה . ואת פרטי העדים לתאונה

 . ועובדיה יפעלו בניגוד לאמור בסעיף זה

  .בכפוף לכל דין, תשתף פעולה עם הספק לצורך קבלת תגמולי הביטוח האוניברסיטה .ד

 

 אחריות   .11

 
יטת כל האמצעים תוך נקכם כי הוא ועובדיו יבצעו את השירות נשוא ההסמתחייב ספק ה .א

על , וכן כל האמצעים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין, הדרושים והמתאימים בנסיבות העניין

 .או רכוש/כל אדם ואו פגיעה ב/בכל עת כל נזק ו מנת למנוע

או /יגרמו כתוצאה מן ויאשר או הפסד /ו נזקכל ל ובלעדית מלאהאחריות  יהיה אחראי ספקה .ב

לרבות אובדן   ,או לרכוש/לגוף ו, או צד שלישי כלשהו/לאוניברסיטה ו ועל יד ביצוע השירותעקב 

 .או של מי מטעמו/אחריות זו תחול גם על מחדל של הקבלן ו .ב "וכיורווח מנוע  , הכנסה

 או/בגין כל נזק ו, מיד לפי דרישתה הראשונה, יברסיטהאת האונולפצות מתחייב לשפות  קבלןה .ג

ואשר  אחר ו' או כל צד ג/ו מי מטעמהאו /או למי מעובדיה ו/ו להו הוצאה שייגרמ או/הפסד ו

 .או מי מטעמו/וקבלן על ה -בין על פי הסכם זה ובין על פי דין כלשהו  -האחריות לגביהם מוטלת 

 ,ישיר או עקיף ,או הפסד/ו לכל נזק לא תהא אחראית מובהר כי בכל מקרה האוניברסיטה .ד

 :מכל סיבה שהיא למעט אובדן או נזק לרכבים עקב או למי מטעמו/ו שייגרם לספק

 .נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג המכונית (1)

 .י נהג שנמצא תחת השפעת סמים נרקוטיים"שימוש במכונית ע (2)

 למעט נזק רכוש לרכב במקרה תאונת ,בזדון אוניברסיטהי ה"גרימת נזק ע (3)

 .דרכים

 .הסעת נוסעים בשכר (4)

 .שימוש או נהיגה במכונית לתחרות (5)

 אין. במקרה בו הדבר לא היה ידוע להנהלתה אוניברסיטהולם האמור לעיל לא יחול על הא

 י דין כנגד מי שגרם לנזק"באמור בכדי לגרוע מזכותו של הספק לנקוט בכל דרך עפ  

 בנסיבות המפורטות לעיל  
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 יםביטוח .12

כבים שיסופקו על ידו הליסינג של כל הרלמשך כל תקופת , על חשבונו, הספק מתחייב לערוך ולקיים

 :לטובתו ולטובת האוניברסיטה את הביטוחים הבאים, (לרבות רכבים חלופיים)לאוניברסיטה 

 
י דין ובכלל זה בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות "כנדרש עפ הרכבכלי לכל  ביטוח חובה .א

, [שנוסח חד]ולפקודת ביטוח רכב מנועי "( ד"חוק הפלת: "להלן) 1975 -ה"התשל, דרכים

 "(.פקודת ביטוח רכב מנועי: "להלן) 1970 -ל"התש

למקרה ח "ש 1,000,000שלא יפחת מסך של ' הכולל ביטוח צד ג הרכבכלי לכל  ביטוח מקיף .ב

 :רחבות הבאותהה היתריכללו בין  אלו יםבביטוח, כ לתקופת הביטוח"ובסה

i. כלי רכב מנועיי ביטוח זה יחול גם על נזקי גוף הנגרמים כתוצאה משימוש ב"הכיסוי עפ ,

לנוסעים , לרבות לצדדים שלישיים, "תאונת דרכים"במקרה בו האירוע אינו בגדר 

 .ולנהג

ii.  יחשב הרכב האחר , האוניברסיטהבמקרה תאונה בה מעורב יותר מכלי רכב אחד של

 .שא בהשתתפות עצמית אחת בלבדוהאוניברסיטה תי, כרכב צד שלישי

iii.  ירוע לכלי רכב אחדח לא"ש 30,000הגנה משפטית עד לסך של. 

iv. ביטוח כל נהג לרבות נהג צעיר. 

 
דרישות החוק ויכילו את התנאים הקבועים בפוליסה הבסיסית  את כל כאמור יקיימוהביטוחים  .ג

הספק ידאג  .המפורטות לעילההרחבות לרבות  שאושרה על ידי המפקח על הביטוחלביטוח רכב 

 .שתעודות ביטוח החובה יצורפו לכל רכב

 

והאוניברסיטה כמבוטח , לעיל יהיה הספק' ב-'ק א"כאמור בס, לעניין פוליסות הביטוח המבוטח .ד

 .Insured co –נוסף 

 

 :הספקבמקרה של נזק לכלי הרכב עקב אירוע מכוסה מתחייב , בנוסף על האמור לעיל .ה

i.  לשאת בהוצאות החילוץ והגרירה של כלי הרכב אל המקום בו נוהג החוכר לתקן את כלי

 .הרכב

ii. או הנזק /רכב חלופי ממועד קרות האובדן ו, על חשבונה, האוניברסיטהעמיד לרשות לה

או עד /ו האוניברסיטהאו הגניבה ועד לתיקונו המלא של הרכב והחזרתו לשימוש /ו

 .לפי העניין, להחלפת כלי הרכב

 

ב או נזק שייגרמו לכלי הרכ/מובהר כי הספק פוטר את האוניברסיטה מאחריות לכל אובדן ו . ו

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא . או לצדדים שלישיים עקב השימוש בכלי הרכב/עצמם ו

 .יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון
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_________________ 

או לאביזר מאביזריה /ו רכבאו אובדן ל/מוסכם כי במקרה של נזק ו, מבלי לגרוע מן האמור לעיל

 או מפגם ביצור/ואו חשמלי /קלקול מכני ו, שאינם נובעים מבלאי סביר -'לרכב של  צד גאו /ו

 של  דמי השתתפות עצמית בסך  האוניברסיטהיחולו על , הביטוח המקיףושבגינם הופעל , ב"וכיו

במקרים למעט ,"(דמי השתתפות עצמית: "להלן)  מוסכי הסדר₪  700מוסך רגיל ₪  1,500

 :להלן המפורטים

iii.  שא תיבמקרה זה לא . לרבות עקב גניבתו, אובדן או נזק מוחלט לכלי הרכבבמקרה של

 .בהשתתפות עצמית כלל האוניברסיטה 

iv.  במקרה זה . אובדן או נזק שעלות תיקונו נמוכה מסך ההשתתפות העצמיתבמקרה של

י "את עלות התיקון בפועל על סמך הערכת נזק שתבוצע עתשלם האוניברסיטה  לספק 

 .מוסמךשמאי 

v. מ"כולל מע ₪ 750 צמית שלתחול השתתפות ע ,במקרה של אובדן או נזק לשמשות בלבד 

. 

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

 .השתתפות עצמית

לתבוע מכל צד שלישי את נזקיה  האוניברסיטהעל זכותה של  רלשמו מתחייבבכל מקרה הספק  . ז

 .תלרבות את סך ההשתתפות העצמי, בכל מקרה של הפעלת הביטוח המקיף כאמור

כומי הביטוח וגבולות האחריות לאחר נזק יוחזרו אוטומטית לקדמותם ללא דמי ביטוח ס . ח

 .  נוספים

' זכאי לבטח את המכוניות בביטוח חובה וצד ג הספקיהיה , לעיל (ב) 12על אף האמור בסעיף  .ט

פי לקיום התחייבויותיו על  הספקידאג , בתנאי שבמקרה כזה בקרות כל אירוע ביטוחי, בלבד

וההשתתפות  לעיל (ב) 12הסכם זה כאילו היו המכוניות מבוטחות בביטוח מקיף כאמור סעיף 

שקלים  750מ בכפוף לכך שהטיפול עלה על "שקלים חדשים כולל מע 750העצמית לא תעלה על 

 . מ"חדשים כולל מע

 

 .הסעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי החוזה והפרתם תהווה הפרה יסודית של החוז . י

 

 הפרת הסכם .13

 לגרועמבלי , זכאית האוניברסיטה, הוראה מהוראות הסכם זה ,לדעת האוניברסיטה ,הספק הפר .א

כולן או , לעשות הפעולות כדלקמן, משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי כל הסכם ודין

 :מקצתן

לו הודעה בכתב ובה דרישה לתקן את נזק ההפרה ולקיים את ההוראה  לשלוח (1)

 .המועד שייקבע על ידהשהופרה תוך  

תורה האוניברסיטה לאדם אחר , כאמור לעילבמועד שנקבע הנזק  הספקלא תיקן 

 .בהוצאות התיקון הספק אתלתקנו ותחייב 

 .להלן 17כאמור בסעיף , לממש הערבות הבנקאית כולה או חלקה (2)

 .בגין הנזק הספקלתבוע את  (3)
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_________________ 

על  ים העומדים לרשות האוניברסיטהמהוראות הדין ומהסעד, האמור לעיל מכלליותמבלי לגרוע  .ב

משום  ,נכסים שיש בהם כינוס לספקיראו בהתחלת הליכים על ידי או בקשר , פי כל דין או הסכם

 .הספקהפרה יסודית של הסכם זה על ידי 

עד ליום שנקבע לסיום  לבצעו הספקעל ביטול ההסכם בשל הפרתו ימשיך  האוניברסיטה ההודיע .ג

 .יטה תודיע אחרתאלא אם האוניברס, בהודעה

 

 ההסכם ביטול .14

בקרות אחד או יותר מהמקרים , על פי ההסכם ועל פי הדין האוניברסיטהמבלי לגרוע מזכויות  .א

 :רשאית לבטל את ההסכם האוניברסיטההבאים תהא 

שנדרש על ידי  במועדבכל מקרה שהספק הפר הסכם זה הפרה כלשהי ולא תיקן ההפרה  (1)

 .לעשות כן האוניברסיטה

ימים ללא  10הפסיק את קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה לתקופה העולה על אם הספק  (2)

 .האוניברסיטהלפי שיקול דעתה של , סיבה מספקת

 .שהספק הפר את ההסכם הפרה יסודית בכל מקרה (3)

 

 הליסינגסיום מוקדם של תקופת  .15

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא שומרת לעצמה את הזכות  האוניברסיטה .א

בהודעה , ליסינגבטרם תום תקופת ה, םאו חלק םכול, רכביםשל ה ליסינגסיים את תקופת הל

  .מראשיום  60 של בכתב 

בהן סיימה האוניברסיטה את תקופת הליסינג בטרם תום התקופה בהתאם לשיקול בנסיבות  .ב

 :יחולו ההוראות הבאות, דעתה הבלעדי ושלא בשל הפרה מצד הספק

זכאי לפיצוי  ספקיהא ה –שנה הראשונההמהלך חצי ב תקופת הליסינגהופסקה  (1)

 .ליסינגחודשי  4בגין ליסינג החודשיים של אותו רכב מוסכם בשיעור דמי ה

ליסינג לאחר חצי שנה ראשונה ועד תום שנת ה תקופת הליסינגהופסקה  (2)

ליסינג החודשיים של זכאי לפיצוי מוסכם בשיעור דמי ה ספקיהא ה – הראשונה

 .ליסינגחודשי  3.5בגין אותו רכב 

יהא  –של תקופת הליסינג ה יבמהלך השנה השני ליסינגהופסקה תקופת ה (3)

 3בגין ליסינג החודשיים של אותו רכב זכאי לפיצוי מוסכם בשיעור דמי ה ספקה

 .ליסינגחודשי 

יהא  – של תקופת הליסינגבמהלך השנה השלישית  ליסינגהופסקה תקופת ה (4)

 2בגין ליסינג החודשיים של אותו רכב מי הזכאי לפיצוי מוסכם בשיעור ד ספקה

 .ליסינגחודשי 

לעיל בכדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לסיים את תקופת הליסינג ' במובהר כי אין בסעיף  .ג

ובמקרה , או לבטל את ההסכם במקרה של הפרה מצד הספק/של הרכבים לפני מועד סיומה ו

 .כזה לא יהא הספק זכאי לפיצוי כלשהו
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 בנוגע לתום תקופת הליסינג הוראות .16

לחזקתו ולשימושו של  רכבאת ה האוניברסיטה ליסינג של כל רכב תחזירעם סיום תקופת ה .א

 . לאוניברסיטהריק מכל חפץ השייך  כשהרכבהספק 

ונים אשר היה תיק ולמעט עקב שימוש סבירהרכבים יושבו לספק כשהם במצב תקין למעט בלאי  .ב

בכל מקרה מובהר כי ככל שהרכבים יושבו לספק .  ם זהבהתאם להסכבאחריות הספק לבצעם 

למעט בלאי עקב שימוש סביר ותיקונים אשר היה באחריות )כלשהם או חוסרים /ועם נזקים 

שתתפות ההכפל  עלות של לסך הכל הנזקים עד  תשלם את מחיר האוניברסיטה( הספק לבצעם

 .לעיל( ז)6כקבוע בסעיף  עצמיתה

, לפירוק ההתקנים הנוספים ברכב לרבות התקני תדלוק בונוהספק מתחייב לדאוג על חש .ג

 .תעדכנו על כך אוניברסיטהלגורם אחר שה או/ואוניברסיטה דיבוריות ולהעבירם ל

כל איחור בהחזרת כי ו, במועד שתואם עמו מראש כי הספק מתחייב לקחת את הרכבים, יובהר .ד

אוניברסיטה פק בגין האיחור ולתשולם כל תמורה לס לא. בדיהיה על אחריות הספק בל יםהרכב

 .מורכא, שתואם להחזרת הרכב לא תהא כל אחריות על הרכב ממועד

 

 ערבות ביצוע .17

 
מתחייב הספק להפקיד בידי , להבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה .א

 ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה וחתומה, במעמד חתימת הצדדים על חוזה זה, האוניברסיטה

וצמודה למדד המחירים לצרכן מיום ( אלף שקלים חדשים חמישים)₪  50,000ס של "כדין ע

  חודשים 39תוקפה של הערבות הבנקאית יהא למועד של . חתימתה ועד ליום מימושה בפועל

ראשון שיוזמן על ידי האוניברסיטה והאוניברסיטה תהא ליסינג של הרכב התקופת ה  תחילת מ

יום לאחר תום תקופת הליסינג של  90מהספק ערבות מעודכנת שתוקפה רשאית בכל עת לדרוש 

הערבות הבנקאית תהא ערוכה ומנוסחת . במסגרת הסכם זה .ל ידהאחרון שיוזמן עהרכב ה

  .למסמכי המכרז 'כמסמך דשצורף " כתב ערבות בנקאית"במדויק בהתאם לנוסח 

הסכם זה בהפרה כלשהי ולא  האוניברסיטה תהיה רשאית לממש הערבות כל אימת שהספק הפר .ב

 .ימים מיום שנדרש לכך 7תיקן ההפרה תוך 

 .לסכום הערבות דלעיל הספקמשום הגבלת אחריותו של  לעילאין באמור  .ג

 

 הסבה והעברת זכויות .18

או זכויותיו על /או לשעבד את חובותיו ו/או למכור ו/או להסב ו/הספק לא יהא רשאי להעביר ו .א

אלא אם קיבל הסכמתה בכתב ומראש של , או לאחרים/לאחר ו, כולן או מקצתן, פי הסכם זה

 .האוניברסיטה לעשות כן

או שינוי הרכב השותפים וחלקם /העברת מניות ו, מ או שותפות רשומה"היה הספק חברה בע .ב

 .לעיל' ק א"בשותפות יהווה הפרת הוראות ס
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 הקשר המשפטי בין הספק ועובדיו לבין האוניברסיטה .19

 
מזמין ואין ולא יהיו יחסי  -ם בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי מובהר כי היחסי .א

או המשמשים מטעם הספק בביצוע /או העובדים ו/האוניברסיטה לבין הספק ו ביןמעביד  -עובד 

או להדריך מי מעובדי הספק /להורות ו, לבקר, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, הסכם זה

ואין בה כדי ליצור , אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של החוזה בקשר למתן השירותים אינה

 .יחסי עובד ומעביד בין האוניברסיטה לבין מי עובדי הספק

הספק מאשר בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימו בחוזה זה מבוססת על האמור  .ב

לא לפתוח והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגד האוניברסיטה כל טענה בניגוד לכך ואף , לעיל

אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד  -או אחר  -בכל הליך משפטי 

או מי מטעמו זכאי לקבל מאת /או קביעה שהספק ו/או מי מעובדיו לבין האוניברסיטה ו/בינו ו

 .האוניברסיטה זכויות כשל עובד שכיר

ישא לבדו במלוא התשלומים והחובות הספק מצהיר כי במידה והוא יעסיק עובדים מטעמו הוא  .ג

מכל , גמול או זכות, או יפריש בגינם כל תשלום/וישלם לעובדיו ו, הנובעים מעבודתם של עובדיו

הסכם קיבוצי או צו הרחבה ולרבות תשלום , הסכם או נוהג, המגיעים להם לפי כל דין, מין וסוג

דמי , דמי חופשה, נוחה שבועיתגמול שעות נוספות ועבודה במ, דמי נסיעה, מלוא שכר עבודה

תמורת הודעה , פיצויי פיטורים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, דמי חגים, דמי מחלה, הבראה

סעיף זה  .תשלומי מס וביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים, החזר הוצאות נסיעות, מוקדמת

 .תהווה הפרה יסודית של החוזה והינו מעיקרי החוזה והפרת

לנכות ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה , ן האמור לעיל מתחייב הספק לשלםמבלי לגרוע מ .ד

ביטוח לאומי ויתר , לרבות כל תשלומי המס, החלים עליו על פי דין בקשר להעסקת עובדי הספק

הסכם קיבוצי או צו הרחבה בגין תשלום שכר העבודה , י דין"תשלומי החובה המגיעים עפ

תהווה  וסעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרת. יו בתוקף מעת לעתוהזכויות לעובדי הספק כפי שיה

 .הפרה יסודית של החוזה

לרבות הוצאות )או הוצאה /או לפצות את האוניברסיטה בגין כל נזק ו/הספק מתחייב לשפות ו .ה

או דרישה המתבססת על הטענה כי בין /שיגרמו לאוניברסיטה עקב תביעה ו( בגין ייצוג משפטי

 האוניברסיטהכי על הטענה או /ומעביד  -ין מי מעובדי הספק שררו יחסי עובד האוניברסיטה לב

היא שצריכה לשלם  איזה תשלום אוניברסיטה כי העל הטענה או /היא שנושאת באחריות לנזק ו

 .וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של האוניברסיטה ,שעליו לא הוסכם בהסכם זה

או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו /שה ובמידה ותתקבל דרי, מבלי לגרוע מן האמור .ו

בכל דרך שהיא כי הספק לא ממלא התחייבויותיו  לאוניברסיטהאו יתברר /או הועברו במועד ו/ו

תהיה האוניברסיטה רשאית , או בניגוד לדין/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/כלפי עובדיו ו

ת סכומים אשר עולים על סכום הדרישה לרבו, או לעכב כל תשלום עומד או עתידי לספק/לקזז ו

 .או מי מטעמו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות הספק כלפי עובדיו ו/ו

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות החוק והתקנות , מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה .ז

 .הבתקופת קיום הסכם ז, בין הקיימות היום ובין שיחולו בעתיד, החלות על מעביד
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כל סכום שתידרש לשלם בגין כל , האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה לספק .ח

מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לפגוע בכל , או של מי מטעמו/מעשה או מחדל של עובדי הספק ו

 .או שיעמדו לאוניברסיטה בגין או עקב כך/או סעד אחר העומדים ו/זכות ו

על הספק ועל ביצוע , ביקורות ולפקח בכל דרך שתמצא לנכון אוניברסיטה תהיה זכאית לערוךה .ט

צווי ההרחבה , השירותים על ידו במטרה לבדוק את עמידתו של הספק בחוקי העבודה

והספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות , וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים

בין היתר , ל"בצע את הפיקוח הנולסייע לאוניברסיטה בכל עת ובכל דרך שהיא על מנת שתוכל ל

כגון הפרשות )דוחות מגופים חיצוניים , חשבוניות, דוחות נוכחות, על ידי הצגת תלושי שכר

. וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע הביקורות( תשלומים למס הכנסה ולביטוח הלאומי, לפנסיה

מור בסעיף זה אין בא. נמצאה הפרה של זכויות עובדים תהיה זאת הפרה יסודית של הסכם זה

כדי לגרוע מחובתו ומאחריותו של הספק על פי הסכם זה ואין בכל האמור לעיל כדי להטיל על 

 . או בקשר לעובדי הספק/האוניברסיטה אחריות כלשהי בקשר לביצוע מתן השרותים ו

 
 

 שונות .20

יו העלול לפגוע בזכות מזכויותעם היוודע לה על אירוע כלשהו לספק מיד  תודיע האוניברסיטה .א

פסק דין או החלטה שיפוטית אחרת , לרבות במקרה של הטלת עיקול, רכביםכבעל השל הספק 

   .רכביםלצורך הבטחת זכויותיו בככל הניתן ובכפוף להוראות הדין ולשתף פעולה עם הספק 

, מכל גורם אחר רכביםמשכירת או רכישת  האוניברסיטההסכם זה אינו מגביל את מובהר כי  .ב

 .ת כלשהיואין בו כדי להקנות לספק בלעדיו, תה הבלעדיתאם לשיקול דעהב

 

 סודיות .21

וכי הם לא יעבירו בכל , כי הוא וכל מי מטעמו ישמרו בסוד, ללא הגבלה בזמן, הספק מתחייב .א

יעתיקו או ישתמשו שלא בהקשר לקיום חובותיהם לפי , יגלו, יפרסמו, דרך שהיא ולא ימסרו

מי מטעמה וכן למעט עובדי ו, האוניברסיטהלמעט  ,הסכם זה וכן שלא יביאו לידיעת כל אדם

מידע או מסמך שהגיע , כל ידיעה, הספק ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם

 .אליהם במהלך פעולות הקשורות להסכם זה

או שנהיה , נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זהור לעיל לא יחול לגבי מידע שהוא האמ

ם כהכלל לאחר מועד החתימה על הס תובלבד שאם נהיה המידע לנחל ,מכןלאחר  ,נחלת הכלל

במעשה או מחדל או , במישרין או בעקיפין, זה קרה הדבר שלא באמצעות הספק או מי מטעמו

 .על דרך ההסכמה שבשתיקה

או קבלני מישנה /או בעלי מניות בו וכן עובדיו ו/או בעלי שליטה ו/ו ובעלי לוודא כידאג י ספקה .ב

יקיימו , ם זהשירות נשוא הסכלהם יידרש לצורך ביצוע ה, גורמים שלישיים כלשהם או/ו

 .התחייבות זו

במידת הנדרש בלבד ובקשר , הספק לא יעשה שימוש בכל מידע כאמור אלא למטרה לשמה נועד .ג

 .ולאחריו בתוך תקופת ההסכם, עם ביצוע הסכם זה

 .ווה הפרה יסודית של החוזהסעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי החוזה והפרתם תה .ד
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 סטייה או ויתור .22

לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה  האוניברסיטההסכמת  .א

 .תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד

על פי הסכם  הזכויות המוקנות לן מלהשתמש בזכות מה או השתהתה האוניברסיטה לא השתמש .ב

 .הלא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותי, ם או בסדרת מקריםבמקרה מסוי, זה

 

 סמכות שיפוט .23

 
או  הליך משפטי /בתי המשפט המוסמכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובענה ו 

  .ן הקשור לויאחר בין הצדדים להסכם זה בכל עני

 

 תיקון הסכם זה .24

 .רק במסמך מפורש בכתב בחתימתם המלאה של שני הצדדיםכל שינוי או תיקון להסכם זה יעשה אך ו

 
 נפקות ההסכם  .25

 והוא מבטל, הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בין כל העניינים הנדונים בו

 .או מנהג קודמים שחל על יחסי הצדדים לגבי כל אותם העניינים האמורים/נוהג ו, הסכם כל

 

 הודעות .26

 
יימסרו ביד או יישלחו בדואר רשום , ו התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זהא/כל הודעה ו 

אחר  ןאו כל מע)על פי מעני הצדדים הנקובים בראש הסכם זה ( כשדמי הדואר משולמים במלואם מראש)

כל הודעה אשר . ויראו כל הודעה או התראה כאמור כאילו נמסרו, (אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב

 .שעות ממשלוחה 72י צד להסכם זה למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום "ישלח עת

 

 

 

 

 

 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
 

 
 
 

               

 הספק             האוניברסיטה
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 'למסמך ה 1נספח 

 טופס הצעת המחיר

 (היצורף הטופס של המציע הזוכ)
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 'למסמך ה  2נספח 
 אישור עריכת ביטוח
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 'למסמך ה 1נספח 

 (י המציע"יצורף ע) טופס ההזמנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 


