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 אוניברסיטת חיפה
 

 06/2021  'סמהזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

 טת חיפהאוניברסי עבור רכביאספקת דלקים בנושא: 
 
 

רכבי לוסולר תחבורה  95לאספקת דלקים מסוג בנזין אוניברסיטת חיפה מזמינה בזאת להגיש הצעות 
 . ובנספחיו , הכל כמפורט במסמכי המכרזאוניברסיטת חיפה

 
אתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(, מ כקובץהוריד לניתן את חוברת המכרז 

 .על גביה ולהגיש את ההצעהלהדפיסה, 
 

מהווה הסכמה מלאה לכל מובהר כי אין לבצע שינויים/השמטות כלשהם במסמכים וכי עצם הגשת הצעה 
 . כפי שמפורסמים באתר מסמכי המכרז ונספחיהם

 
 .12:00שעה עד ה 202114.10.תאריך לא יאוחר ממועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 

ולוגיסטיקה  יחידת רכש, 202/3חדר  ,2י, קומה בבניין הראש תיבת המכרזיםבההצעות יש להגיש את 
 אוניברסיטת חיפה. באגף כספים ובקרה,

 
 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהמתחייבת לקבל את ההצעה ה אוניברסיטת חיפה לא 

 
           

 טבלת ריכוז תאריכים
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 שעה תאריך נושא

  30.07.2021יום ו',  מועד פרסום מודעה 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 בכתב 

 12:00 15.08.2021', איום 

 12:00 14.10.2021, 'היום  מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז
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 מסמך א'

 אוניברסיטת חיפה
 06/2021 'סמ מכרז

 
 06/2021ס' מכתב הוראות למגישי הצעות למכרז 

 

 הגדרות .1

 ;הכרמל, חיפה-אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר   "האוניברסיטה"
 

וסולר  95אספקת דלקים מסוג בנזין התקנה כהגדרתה להלן וכן,   "השירות"
-בבעלות פרטית ו 5)של האוניברסיטה  םרכבי 26-תחבורה המותקנים ב

"( הרכביםלן: ")לה (של האוניברסיטה בעסקאות ליסינג תפעולי 21
 ;ובנספחיו הכל כמפורט במסמכי המכרז במחיר מוזל,

 
ברכבים חדשים ו/או קיימים של האוניברסיטה  "התקני תדלוק"התקנת  "התקנה"

 ., הכל בהתאם לתנאי המכרז ונספחיוהםו/או תחזוקה ו/או החלפה של
 

 .קלחו 7בסעיף  מונח זה כהגדרת אוטומטי כללי,תדלוק  ניהתק "התקני תדלוק"
 

 .1994-תשנ"דהשק הדלק )קידום התחרות(, מחוק  "החוק"
 
 ;לאספקת השירות 06/2021מס' מכרז    " המכרז"

 
 מי שהגיש הצעה למכרז;   "המציע"

 
 ;במכרז הצעתו נבחרה ע"י האוניברסיטה כזוכהמציע ש    "הזוכה"

 
אשר ייחתם בין  ,לאספקת השירותהמפרט את תנאי ההתקשרות  הסכם "ההסכם"

בנוסח ההסכם  ם המפורטיםבין הזוכה, בנוסח ובתנאילוניברסיטה הא
 .ד'כמסמך המצורף למסמכי המכרז 

 הצעות .2

 ,שירותה לאספקתהצעות מציעים, העומדים בדרישות שלהלן, להגיש בזה האוניברסיטה מזמינה 
 .ז שלהלןבמסמכי המכרהכל כמפורט  לעיל, וכהגדרת

 מסמכי המכרז .3

 וים את מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים להלן מהו
  .כתב הוראות למגיש הצעות למכרז - מסמך א'  .א

 ונספחיו: טופס הצעה למכרז - מסמך ב'  .ב

 ;מפעיל המציעשתחנות הדלק  רשימת .1ב'
  ;ניסיון המציעאודות תצהיר  .2ב'
 ;אישור רו"ח על העדר היתכנות להערת עסק חי .3ב'
 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4ב'
 ;צעת המחירה .5ב'
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. .6ב'

  .נוסח ערבות ביצוע - 'גמסמך   .ג
 ונספחיו:ההסכם נוסח  - 'דמסמך   .ד

  ;הצעת המחיר. 1ד'
 ;התקנה ו/או תחזוקה של התקן תדלוקתנאים ל .2ד'
 .אישור עריכת ביטוחים .4ד'
 
 



4 
         
  :_______________________המציע תחתימ       

 הגשת הצעהל סףתנאי  .4

  התנאים המצטברים הבאים:על המציע, כתנאי לבחינת הצעתו, למלא אחר 

, 1994-המציע הינו "חברת דלק" כהגדרת המונח בחוק משק הדלק )קידום התחרות(, התשנ"ד .4.1
, ואשר תחום האנרגיהידי מינהל הדלק במשרד -הרשומה במרשם "חברות הדלק" המתנהל על

 כולל שיווק )לבד או בצירוף תחומים אחרים( של דלקים. העיסוק

תחנות  60, לפחות או תאגיד בת( באמצעות זכיינים)ו בעקיפין המציע מפעיל במישרין א .4.2
 .קודלת

דלקים מסוג המציע סיפק השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  5במהלך  .4.3
כולל )ש"ח  000200, של שנתיבהיקף כספי , לפחותלשלושה לקוחות וסולר תחבורה  95בנזין 
 .ורכאמלקוחות ן המאחד ( לפחות, עבור כל מע"מ

 אוטומטי כללי,של התקני תדלוק התקנה ותחזוקה המציע או המתקין מטעמו בעל ניסיון ב .4.4
 אחתבכל  לפחות( רכבים 20עבור צי רכבים של עשרים ) ,לחוק 7בסעיף  מונח זה כהגדרת

  .2020 - 2019מהשנים 

 *ככל שמציע מבקש לייחס תנאי סף זה למתקין מטעם המציע עליו לציין את פרטי המתקין 
בהצעה ולצרף להצעה הצהרה מטעם המתקין כי הוא מקיים את התנאי ובמידה והמציע יזכה 

  במכרז הוא יבצע את השירות מטעמו.

 ספקות בדבר הערה כוללים אינם 2019לשנת  המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .4.5
" יח"עסק  להערת היתכנות ואין" חי"עסק כ המציע התאגיד של קיומו המשך לגבי ממשיים

 .האחרונים הדוחות על החתימה ממועד

 .1976-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ווהתצהירים למציע כל האישורים  .4.6

 1953-ן נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"גיאם קיים לעני .4.7
 שיספק לעמוד בדרישות התקן. ציוד על המציע ועל ה

רשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל בכל מהמציע רשום  .4.8
העסק הנדרש לפי צו רישוי עסקים )עסקים רישיון  -, בכלל זאתהרישיונות הנדרשים על פי דין

 טעוני רישוי(.

 הבהרותעדכונים שוטפים ו .5

המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של  אודותעדכונים שוטפים  .5.1
באחריות כל  ."(אתר המכרזים)להלן: " https://tender.haifa.ac.ilרסיטה, בכתובת האוניב

להגיש את  ,מציע לבדוק את אתר האינטרנט הנ"ל ולעקוב אחר פרסומים אלו ובהתאם
כי המכרז, או כל עדכון מסמ אודותהצעתו. מציעים לא ישמעו בכל טענה כי לא קיבלו הודעה 

הודעה אחרת אשר התפרסמה, לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות, ויהיו מנועים להעלות 
 .או דרישה בעניין זהטענה כל 

 באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: להעבירלמכרז בנוגע שאלות ובירורים  .5.2
ac.ilmichrazim@univ.haifa.    ,12:00בשעה  15.08.2021, ' איום ל עדוזאת. 

 :שלהלןמבנה ב, בלבד Wordבקובץ נדרשים לערוך שאלותיהם בטבלה מסודרת  הפונים .5.3

 פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

מס' סידורי 
 של שאלה

פרק / השם 
 נספחה

סעיף המס' 
 בפרק / נספח

מס' העמוד 
בחוברת 

 המכרז

פירוט השאלה 
לשון בהירה בשפה ב

 העברית

של  בפנייתו בכתב בדוא"ל, המציע יציין את שם המכרז ומספרו וכן, יציין את פרטיו המלאים .5.4
 , לרבות שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. הפונה

 .באחריות הפונה לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לכתובת הדוא"ל הנ"ל .5.5

לות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק האוניברסיטה לא מתחייבת לענות על שא .5.6
לשאלות שהוגשו, עליהן  תשובות באופן חלקי.ספציפית מהשאלות ו/או לענות על שאלה 

 המכרזים. באתר יפורסמומצאה לנכון להשיב, האוניברסיטה 

https://tender.haifa.ac.il/
mailto:michrazim@univ.haifa.ac.il
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פרסום התשובות באתר המכרזים ייחשב כמסירה למציעים, והם יהיו מנועים מלהעלות כל  .5.7
 שעניינה באי קבלת תשובות לשאלות. טענה או דרישה

והמציעים , ממסמכי בלתי נפרד יהוו חלק התשובות וההבהרות שיפורסמו באתר המכרזים .5.8
 .כשהם חתומים יידרשו לצרפם להצעתם

פה, כדי לחייב את האוניברסיטה -אין בכוחו של פרט כלשהו, נתון או הבהרה, שיימסרו בעל .5.9
ידי -ות ועדכונים בכתב, אשר פורסמו עלאו כדי לשנות את תנאי המכרז. רק תשוב

 .לעניין מכרז זההאוניברסיטה באתר האינטרנט או שנמסרו בכתב למציעים, יחייבו 

האוניברסיטה רשאית לשנות את נוסח המכרז, לרבות נספחיו, ובמקרה זה הנוסח החדש הוא  .5.10
ת כלשהן אשר זה שיחייב. אין באמור לעיל, כדי לחייב את האוניברסיטה להסכים להסתייגויו

 נכללו בשאלותיהם או הצעותיהם של המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי כלשהו במכרז.

 מועד להגשת הצעות למכרז .6

מחלקת מכרזים ונכסים ביחידת את ההצעה למכרז יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת ב .6.1
, ה'מיום  בבניין הראשי, לא יאוחר 202חדר  2רכש ולוגיסטיקה באוניברסיטת חיפה, קומה 

לא תובא לדיון, והיא  -לאחר מועד זה  שתוגשהצעה למכרז . 12:00, עד השעה 114.10.202
 .תוחזר למציע מבלי שתיפתח

 
על המציעים לקחת בחשבון עיכובים שייגרמו כתוצאה מבידוק בטחוני בכניסה לשטח 

 האוניברסיטה ו/או מציאת חנייה.
 

על דרישות המכרז אם לא יענה חויות כלשהו, שירות שלי באמצעותמשלוח ההצעה בדואר או  .6.2
 .לעיל במועד כאמור 6.1במקום המתואר בס"ק  תופקדההצעה לא 

 אופן הגשת ההצעות למכרז .7

  כדלקמן: עותק אחדבתוגש  למכרזההצעה 

ההצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז המצורף  .7.1
מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בו, ובכלל זה מסמכי  כמסמך ב' ויצורפו אליה כל שאר

 . הם מלאים וחתומים על ידי המציע כאשרההבהרות,  

ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות על קובץ  כל עמוד ועמודמובהר כי יש לחתום על 
באמצעות חותמת ובראשי תיבות. כמו כן, יש לחתום באמצעות  -התשובות לשאלות ההבהרה 

עצם למרות האמור לעיל, מובהר כי  מת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.חות
 הגשת הצעה מהווה הסכמה מלאה לכל מסמכי המכרז ונספחיהם. 

צעה למכרז, על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה המיוחדת לכך, עליה יירשם מס' הה .7.2
 המכרז ונושא המכרז.

, כשהם מודפסים או הדרושים בהצעה למכרזעל המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים  .7.3
אשר על מגיש  ,ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים להולחתום כדין על בכתב יד ברור, 

 .ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

ההצעה בהתאם להוראות למילוי  = על ידו תהמוצע ההצעה הכספיתעל המציע למלא את  .7.4
  דרש המציע לחתום עליו ולצרפו להצעתו.טופסני הלאחר מילו. 7ב' נספחב הכספית

, או בהצעה הכספיתהאוניברסיטה תהא רשאית לפסול הצעה שלא ימולאו בה מחירים  .7.5
לצורך השוואת , ולחלופין תהא רשאית האוניברסיטה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

לה לאותם ההצעות להשלים את המחיר לפריטים החסרים לפי ההצעה היקרה ביותר שנתקב
הוא יחויב לספק את הפריטים החסרים לפי ההצעה הזולה  ,המציע יזכהאם ו – פריטים

 המציעים מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה. ביותר שנתקבלה לגביהם.

הינם סופיים ומגלמים בתוכם  ,בהצעת המחירושיינקבו  ,המחירים המוצעים על ידי המציע .7.6
דרשים במסגרת המכרז וההסכם על נספחיהם, לרבות תשלום עבור כלל המרכיבים הנהאת 

 . וכיוצ"בהביטוחים, הבטוחות  כרטיסי התדלוקהדלקים, עלויות 

מובהר כי עלות התקני התדלוק, התקנתם ותחזוקתם, תשולם למציע שיזכה בשיטת "גב אל 
 גב" כנגד הצגת חשבוניות.

הצעת הפריטים כמצוין ב מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את כמות .7.7
 , וכי הכמויות המפורטות בו הן בגדר הערכה לצורכי חישוב ההצעה בלבד.המחיר
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שיונות ואישורים לרבות האישורים יעל ההצעה לכלול, בין היתר, פרטים לגבי המציע, ר .7.8
 והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף. 

ועמוד של כל מסמכי המכרז וההסכם על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו בכל עמוד  .7.9
 לרבות מסמכי ההבהרות וכן כל מסמך אחר שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה. 

 :בנוסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .7.10

 הוכחת תנאי הסף מס' סעיף  מס"ד

 האנרגיהצרף להצעתו אישור ממינהל הדלק במשרד יהמציע   4.1  .1
בהתאם לחוק משק הדלק לפיו המציע הינו "חברת דלק" 

, ואשר תחום עיסוקו כולל 1994-רות(, התשנ"ד)קידום התח
האישור  שיווק )לבד או בצירוף תחומים אחרים( של דלקים.

 .1כנספח ב'יצורף 

התדלוק תחנות  את רשימת 2ב'נספח יפרט במסגרת המציע  4.2  .2
  .זכיין מטעמוהמציע ו/או אותן מפעיל 

אודות ניסיונו  3ב'נספח תצהיר יפרט במסגרת המציע   4.3  .3
בהתאם  וסולר לתחבורה 95דלקים מסוג בנזין באספקת 

  לדרישות הסף. 

אודות ניסיונו  4ב'נספח המציע יפרט במסגרת תצהיר  4.4  .4
בהתאם  בהתקנה ותחזוקה של התקני תדלוק אוטומטי כללי

 לדרישות הסף. 

ע *ככל שמציע מבקש לייחס תנאי סף זה למתקין מטעם המצי
 להחתים את ו3 במסגרת נספח ב'עליו לציין את פרטי המתקין 

כי הוא מקיים את התנאי  על ההצהרה כאמור המתקין
 .ובמידה והמציע יזכה במכרז הוא יבצע את השירות מטעמו

חתום על ידי  5ב'נספח מציע יצרף להצעתו אישור בנוסח ה 4.5  .5
שור אין מניעה כי האי)בהתאם לחלופה הרלוונטית(. רו"ח 

ובלבד שלא יבוצעו  "חהשל משרד רוגבי דף פירמה יודפס על 
 .בו תיקונים

המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים  4.6  .6
 ;6ב'נספח ציבוריים בנוסח 

משלטונות מס ערך מוסף או  תקףכמו כן, המציע יצרף אישור 
וכי  עוסק מורשההינו מרו"ח המעיד כי המציע אישור עדכני 

, על פי חוק מס ערך פנקסי חשבונות ורשומות מנהל כחוקהוא 
נוהג לדווח על מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, וכי הוא 

העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור 
 .מלעשות כן

בדבר במסגרתו יצהיר המציע )מסמך ההצעה(  מסמך ב' 4.7  .7
בחוק התקנים עמידתו  בכל תקן ישראלי רשמי, כמשמעותו 

נושא מכרז  , הנדרש לצורך ביצוע ההתקשרות1953-התשי"ג
  .זה

 במסגרתו יצהיר המציע כי הוא)מסמך ההצעה(  סמך ב'מ 4.8  .8
בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא רשום 

, יש בידו כל הרישיונות הנדרשים על פי דיןכי  ,ההתקשרות וכן
פי צו רישוי עסקים )עסקים העסק הנדרש לרישיון  -בכלל זאת

 טעוני רישוי(.



7 
         
  :_______________________המציע תחתימ       

 הוכחת תנאי הסף מס' סעיף  מס"ד

 עדכניהעתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות; תדפיס    .9
 מרשם החברות;

 8ב'כנספח בנוסח המצורף  תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז   .10
 .לטופס ההצעה

ב לחוק 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף    .11
ציע להצעתו אישור , יצרף המ1992-חובת המכרזים, תשנ"ב

 רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף הנ"ל.

 ערבויות בנקאיות .8

בנוסח  אוטונומית, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית ההסכםבד בבד עם חתימת הזוכה על 
אשר  ,(שלושים אלף שקלים חדשים בלבד)ש"ח  30,000בסך של  'גכמסמך המופיע במסמכי המכרז 

ולהבטחת אחריות טיב  ההסכםאחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי תשמש כבטוחה למילוי כל 
 "(.ערבות הביצועעל ידי הזוכה )להלן: " אספקת השירותים או ביצוע ההתקנות

סיום ההתקשרות או ם לאחר מיי 90 חלוף ערבות הביצוע, כמפורט בס"ק זה, תעמוד בתוקף עד
ותהיה צמודה למדד המחירים  מך ד'תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין בהתאם להסכם מס

 .לצרכן

 הזוכה במכרזקריטריונים לבחירת  .9

  תנאי הסף -ראשון לב ש .9.1

ההצעות שתעמודנה בתנאי הסף  בדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז.יתבשלב זה, 
 תעבורנה לשלב השני.

  (100%בחינה מסחרית ) -שני לב ש .9.2

 :ותעניק ניקוד כדלקמן הצעות המחירהאוניברסיטה תיבדוק את בשלב זה, 

 .80% - 95 בנזיןדלק על כל ליטר מוצעת קבועה הנחה  .9.2.1

 80המציע שיציע את ההנחה הגבוהה ביותר בקריטריון זה, יזכה לציון מרבי של 
 נקודות, ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

 .20% - סולר תחבורההנחה קבועה על כל ליטר  .9.2.2

 20יטריון זה, יזכה לציון מרבי של המציע שיציע את ההנחה הגבוהה ביותר בקר
 נקודות, ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

 שקלול הניקוד -שלב שלישי  .9.3

בשלב השני, על ידי חיבור הנקודות שקיבל כל מציע המשוקלל למציע יחושב הניקוד הסופי 
בהתאם למשקלות המפורטים לעיל. מציע שהצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, 

 .במכרזרז כזוכה יוכ

יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה לפי במצב של שוויון בין הצעות המועמדות לזכייה,  .9.4
 אישה בשליטת הוגשה על ידי עסק ל"הנ מההצעות שאחת הסדר כדלקמן: )א( במקרה

 1992-ב"התשנ, מכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף האמורים והתנאים הנסיבות והתקיימו
אישה; )ב( במקרה שס"ק )א(  בשליטת עסק אותו יהיה במכרז וכההז - זה מכרז ובמסמכי

כפי  , בהתאם לנוהל ביצוע הגרלההאוניברסיטה תבחר את הזוכה בהגרלההנ"ל לא מתקיים,  
 .שיעודכן מעת לעת

"(. הכשיר השני" -האוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשר לזכייה )להלן  .9.5
תה, להתקשר בהסכם עם הכשיר השני בהתאם הא רשאית, לפי שיקול דעהאוניברסיטה ת

שהזוכה לא מסוגל ו/או לא מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או  לתנאי המכרז, אם יתברר
ההסכם ו/או מבקרה שההסכם יתבטל מכל סיבה שהיא. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של 

זכות או טענה האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ואין בו כדי לפגוע בכל 
 .שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה
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 התחייבות הזוכה במכרז .10

ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה, או במועד אחר שייקבע על ידי  10בתוך  .10.1
האוניברסיטה, הזוכה מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל של 

 יצוע ואישור קיום ביטוחים.הזכייה במכרז וכן, להמציא לאוניברסיטה ערבות ב

, בתוך המועד הנקוב 'דכמסמך בנוסח המצורף  ונספחיו ההסכםהזוכה מתחייב לחתום על  .10.2
ובכפוף לזכותה של האוניברסיטה לבצע שינויים ו/או תוספות בנוסחו )טרם החתימה(,  לעיל,

 .בהתאם לנדרש על פי הליכי המכרז

 תוקפה של ההצעה  .11

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. םימי 90תוקפה של ההצעה למכרז יהא  .11.1

במקרה של התמשכות הליכי המכרז האוניברסיטה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף  .11.2
  ם נוספים והמציעים יחויבו לפעול בהתאם לכך. ימי 90-בההצעות 

 אין באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש .11.3
 די לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה.ואין בו כ

 

 ביטול המכרז .12

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  .12.1
למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או 

וש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב, אי שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיב
 קבלת היתרים וכיוצא באלו.

בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל  .12.2
את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או בלתי סביר 

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

 .פיצוי כלשהו בעקבות ביטול המכרז האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה .12.3

 שונות .13

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא  .13.1
ראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הו

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 

פורטת לסעיף סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מ
 מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או נספחיו, או כל הסתייגות לגביהם, בין  .13.2
תקנה זכות  -אם בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת 

והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול ההצעה, הכל לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי, תוספת 
 .לפי שיקול דעתה הבלעדי

האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל הבהרות  .13.3
האוניברסיטה שומרת על  או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

 .התלשם קבלת החלט זכותה לדרוש כל מסמך נוסף שייראה לה נחוץ

האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. אין  .13.4
 בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו.

הזוכה לא ו נושא מכרז זה השירותהיקף את הזכות לשנות  את האוניברסיטה שומרת לעצמה .13.5
 .כאמורינוי שבגין לכל פיצוי  זכאי איה

מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה תשומת לב המציעים  .13.6
על  .4ד'כנספח  ובנספח הביטוח המצורף אליו ('דמסמך )הסכם ל 7 בסעיףבמכרז, המפורטות 

 . כוש את הביטוחים הנדרשיםהמציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לר

ובתוך המועד הליך ההבהרות כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת 
 .ת לדרישות הביטוח לאחר מועד זהלא תתקבלנה כל הסתייגו. לעיל 5.2שנקבע לכך בסעיף 
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למשתתפים בתמורה  הזוכה/ות במכרז ה/הצעותהאוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצע .13.7
  .ש"ח 500 שללתשלום 

מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש, עם הגשת הצעתו  .13.8
למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע מסכים ומאשר, כי שיקול 

קנה לאוניברסיטה והמציע מוותר הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מו
 על כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה.  

חלק שצוין על ידי מציע מסוים כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם של כל 
 .אותו מציע יבקש לעיין בהצעותיהםש ובמקרה מציעים אחרים, אם

או רכיביה לא הצעת המחיר העיון ב ,של המכרזאופיו האוניברסיטה מודיעה בזאת כי לנוכח  .13.9
יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע את הסכמתו 

 .מראש לסעיף זה

ו/או דרישה ויתר מראש על כל טענה וכל מציע אשר מגיש הצעה לפי מכרז זה ייחשב כמי ש .13.10
ביניים )לרבות צווי  ויט להוציא צובקשר לתנאי המכרז וכן, על הזכות לבקש מבית המשפ

 יטה או מי מטעמה ו/או נגד הזוכהמניעה( בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה נגד האוניברס
 .במכרז

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז  .13.11
 התקשרות תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. הסכם הו/או ל

בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברסיטה  את כל  .13.12
 מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה.

 

 

 אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל.

 
 :_______________חתימה

 
 : _______________תאריך
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 מסמך ב'

 אוניברסיטת חיפה
 06/2021 ' סמכרז מ

 
 06/2021מס  הצעה למכרזטופס 

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 היפח
 

 א.ג.נ., 
 

 אוניברסיטת חיפה עבור רכביאספקת דלקים ל 06/2021 'סמכרז מלהצעה   הנדון:

י הח"מ, ________________ ת.ז. __________________ מורשה חתימה מטעם אנ
בתשומת לב ובדקתי , שקראתי"(, לאחר המציע: "הלןל__________ )______________________

ולאחר ואת כלל הנספחים הנלווים, המכרז מושא את ההסכם , ובקפדנות את כתב ההוראות למכרז
 למכרז הצעתי את בזאת ה/מגיש לי במסגרת הליך ההבהרות,את כל ההסברים הדרושים שקיבלתי 

 .זה הצעה טופס לרבות, המכרז במסמכי כמפורט שבנדון

 שם המציע:   

  ./מס' שותפותח.פ 

 : רחוב 

 מספר בית: 

 כניסה: 

 יישוב: 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 מס' טלפון סלולרי:  

 מס' פקס:  

 דואר אלקטרוני: כתובת  

 

. ז.ת ומספרי שמות
 המוסמכים של

 המציע בשם לחתום
 :למכרז בנוגע
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  :_______________________המציע תחתימ       

 הנני מצהיר/ה כי:

ניסיון מוכח, מיומנות, כשירות, אישורים, היתרים ורישיונות מתאימים כדי  ידע, יכולת, בעלהמציע  .1
פי התנאים המפורטים במסמכי -לבצע את השירות באופן סדיר, תקין והולם וברמה גבוהה ביותר על

 .המכרז

המציע עונה על כל הדרישות המפורטות בכתב ההוראות וברשותו כוח האדם המיומן, הציוד וכל  .2
 .בהתאם למכרז מתן השירותרושים ליתר התנאים הד

על המנויות בכתב ההוראות, וכי המציע מקבל הסף דרישות בכל תנאי המכרז ובכל  המציע עומד .3
 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ונספחיו.  עצמו לבצע את ההתקשרות

 - כי הנני מצהיר/המבלי לגרוע מן האמור לעיל 

כל בידו יש ין נושא ההתקשרות ויהמתנהל על פי דין הצריך לענבכל מרשם המציע רשום  .3.1
העסק הנדרש לפי צו רישוי עסקים רישיון  -, בכלל זאת שיונות הנדרשים על פי דיןיהר

 )עסקים טעוני רישוי(.

, 1994-חוק משק הדלק )קידום התחרות(, התשנ"דכהגדרת המונח ב"חברת דלק" הנו המציע  .3.2
תחום  המנהל ע"י מינהל הדלק במשרד האנרגיה ואשר הרשומה במרשם "חברות הדלק"

אישור  1כנספח ב'. רצ"ב עיסוקו כולל שיווק )לבד או בצירוף תחומים אחרים( של דלקים
 ממינהל הדלק במשרד האנרגיה. 

תחנות  60המציע מפעיל במישרין או בעקיפין )באמצעות זכיינים או תאגיד בת(, לפחות  .3.3
 .2נספח ב'מצ"ב כור כאמרשימת תחנות הדלק  .תדלוק

שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המציע סיפק דלקים מסוג השנים  5במהלך  .3.4
ש"ח )כולל  200,000של  בהיקף כספי שנתי, לפחותוסולר תחבורה לשלושה לקוחות  95בנזין 

רשימת הלקוחות  3כנספח ב'מע"מ( לפחות, עבור כל אחד מן הלקוחות כאמור. רצ"ב 
בעל )נא להקיף את האפשרות הנכונה( הנו  המתקין מטעמו /המציע  אי זההמקיימים תנ

 לחוק, 7כהגדרת מונח זה בסעיף  אוטומטי כללי,ניסיון בהתקנה ותחזוקה של התקני תדלוק 
 . 2020 – 2019( רכבים לפחות בכל אחת מהשנים 20עבור צי רכבים של עשרים )

 זהכאמור בסעיפים  תקין מטעם המציע/ המ רצ"ב להצעה זו פירוט אודות ניסיון המציע
 .4ב' נספחבמסגרת תצהיר 

 ספקות בדבר הערה כוללים אינם 2019לשנת  המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .3.5
" חי"עסק  להערת היתכנות ואין" חי"עסק כ המציע תאגיד של קיומו המשך לגבי ממשיים

)לפי  5ב'נספח רו"ח בנוסח אישור  רצ"ב להצעה זו .האחרונים הדוחות על החתימה ממועד
 .החלופה הרלוונטית(

-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ווהתצהירים כל האישורים בידי המציע  .3.6
וכן,  6ב'נספח תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח רצ"ב להצעתנו  .1976

 .כנדרש במכרזכלל האישורים 

, 1953-תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג בכלעומד והציוד שיספק המציע  .3.7
 .)אם נדרש תקן כאמור( הנדרש לצורך ביצוע ההתקשרות

והוא יכול  המציע סמכי המכרז ונספחיו מקובלים עלכל התנאים והדרישות המפורטים במ .3.8
 .לעמוד בהם

הצעת ב תמפורטזה א מכרז שנואספקת השירות עבור  ידי המציעעל  תהמוצע גובה ההנחה .3.9
 תוכוללהנני מאשר/ת כי ההנחה המוצעת הינה סופית  זו. ההצעל 7ב'כנספח הרצ"ב המחיר 

)למעט  אספקת השירותשהיו ו/או שיהיו למציע בקשר אם את כל ההוצאות מכל מין וסוג 
 . עלות ההתקנים התקנתם ותחזוקתם כמפורט בהסכם(

מכי המכרז, לרבות במס את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים המציע מקבל על עצמו .3.10
 ללא כל הסתייגות שהיא. ההסכם ונספחיו,

מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. רצ"ב הצעה זו כי  הנני מצהיר/ה .3.11
 .8ב'נספח תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח  להצעה זו
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  :_______________________המציע תחתימ       

 להלן פרטים אודות המציע )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'(: .4

           

           

           

           

           

           

 הודעה על גודל העסק של המציע* .5

 בזאת כי המציע הוא: הריני מודיע/ה

את  יש לסמן ב הסבר הגדרה
האפשרות הנכונה 

 בלבד

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  5מעסיק עד  עסק זעיר
 מיליון שקלים חדשים 2שלו אינו עולה על 

 

שמחזור העסקאות  אועובדים  20 -ל 6יק בין מעס עסק קטן
מיליון שקלים חדשים אך  2השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא  20אינו עולה על 
מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק 

 זעיר"

 

שמחזור או עובדים  100-ל 21מעסיק בין  עסק בינוני
מיליון שקלים  20העסקאות השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים  100חדשים אך אינו עולה על 
חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים 

 שבהגדרת "עסק זעיר" או "עסק קטן"

 

  כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני עסק אחר

 1992-ג)ג( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2*הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף         

בנקאית ערבות להעביר לידי האוניברסיטה  ,זכה במכרזישבמקרה יב, המציע מסכים ומתחי .6
אשר תשמש כבטוחה למילוי כל , (שלושים אלף שקלים חדשים)ש"ח  30,000בסך אוטונומית 

ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ותהא  .הסכם ההתקשרותעל פי  יוההתחייבויות
 .סיום ההתקשרותלאחר ימים  90בתוקף עד תום 

מיום , ימים 10תוך  כמסמך ד'המצורף למסמכי המכרז ההסכם בנוסח  מתחייב לחתום עלהמציע  .7
 .ההודעה על זכייתו במכרז ולהתחיל במתן השירות בהתאם לקבוע בהסכם

האחרון להגשת מהמועד  םמיי 90זו תישאר בתוקפה למשך הנני מאשר/ת ומסכימ/ה כי הצעה  .8
יום  90-מידה והאוניברסיטה תבקש להאריך את תוקפה בוב הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות

 .נוספים הנו מתחייבים לעשות כן

, לרבות אלה המנויים , את כל המסמכים הדרושיםכחלק בלתי נפרד הימנה ה זו,להצעאנו מצרפים  .9
 :, כדלקמןלכתב ההוראות 7.10בסעיף 
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  בטור ה"ביקורת" -בקתו המציע יסמן את בדי לשם הנוחות,

כלשהי אסמכתה והוא אינו מהווה  בלבדשל המציע  בדיקה עצמיתל נועדסימון הלמען הסר ספק, 
   להצעה ו/או לתקינותם.של המסמכים לצירופם 

 ביקורת מסמכי ההצעה מס"ד
 עדכניהעתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות; תדפיס  -מציע שהוא תאגיד   .1

 מרשם החברות;
 

טופס ההצעה: פרטים אודות המציע, פרטים על גודל העסק )סימון  - סמך ב'מ  .2
 . 9 החלופה הרלוונטית בטבלה שבסעיף

 אומת על ידי עו"ד.המציע ומעל ידי מורשי החתימה מטעם  חתוםהמסמך 

 

לצורך הוכחת תנאי סף סעיף אישור ממינהל הדלק במשרד האנרגיה  - 1מסמך ב'  .3
  למכרז. 4.1

 

   למכרז. 4.2לצורך הוכחת תנאי סף סעיף רשימת תחנות התדלוק  - 2ב' מסמך  .4

ן המציע באספקת דלקים לצורך הוכחת תנאי סעף תצהיר אודות ניסיו - 3מסמך ב'  .5
   למכרז. 4.3סע' 

 

בהתקנה ותחזוקה של  מתקין מטעמו/של המציעןתצהיר אודות ניסיו - 4מסמך ב'  .6
 למכרז. 4.4ת תנאי סעף סע' לצורך הוכחהתקני תדלוק אוטומטי כללי 

 יו לצרף בנוסף את מו על*ככל שמציע מבקש לייחס תנאי סף זה למתקין מטע
 גם על ידי המתקין מטעמו. ( חתום1)4מסמך ב' התצהיר

 

  אישור מרו"ח על היעדר הערת עסק חי )לפי החלופה הרלוונטית(. - 5מסמך ב'  .7

 ובנוסף:ציבוריים.  תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים - 6מסמך ב'  .8
מרו"ח המעיד כי המציע אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או  תקףאישור 

פנקסי  מנהל כחוקואישור עדכני מרשויות המס שהמציע  עוסק מורשההינו 
אישור , על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, חשבונות ורשומות

ות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, נוהג לדווח על העסקא מציעכי הרשויות המס 
 .או כי הוא פטור מלעשות כן

 

  הצעת המחיר.טופס  - 7מסמך ב'  .9

  .תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז - 8ב' מסמך  .10

ב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .11
ב 2בסעיף  , המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם1992-התשנ"ב

 .לחוק הנ"ל

 

תיחתם בתחתית העמוד בראשי תיבות ובחותמת  הביצועערבות  - מסמך ג'  .12
עם חתימת הזוכה על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות המציע. 

 מסמך זה. בנקאית צמודה בנוסח

 

בתחתית העמוד בראשי תיבות חתומיםמסמכי ההסכם ונספחיו  - מסמך ד'  .13
 ובחותמת המציע.

 

הנני מצהיר ומאשר ומתחייב כי עיינתי ובדקתי היטב את כל פרטי המכרז על כל מסמכיו, וכי מובן לי 
לפרטי פרטים כל האמור במסמכי המכרז וחתימתי על מסמכי המכרז  אלו נעשתה בהסתמך על האמור 

 לעיל.
     

 תאריך  חותמתחתימה +   שם המציע
 

)אם המציע מורכב משני גופים או יותר תחתם הצעה זו על ידי כל אחד מהם, והתחייבויותיהם של הגופים 
 חוד(.מהם מורכב המציע על פי הצעה זו תהיינה ביחד ול

 
 אישור עו"ד 

 
__________________, מאשר בזאת כי  ה"ה -אני הח"מ ________________, עו"ד מ

_______________ ת.ז. _______________ -_________________ ת.ז________________ ו
חתמו בשם המציע דלעיל על המסמך דלעיל וכי בצירוף חותמת התאגיד הנ"ל חתימתם מחייבת את 

 ד המציע לכל דבר ועניין לרבות בכל הקשור בהזמנה זו והתחייבויות המציע על פיה.התאגי
       _______________

 עו"ד
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 1נספח ב'

 

 למכרז 4.1אישור ממינהל הדלק במשרד האנרגיה לצורך הוכחת תנאי הסף סעיף 
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 2ב'נספח 

 
  למכרז 4.2לצורך הוכחת תנאי סף סעיף ק ודלתתחנות ה רשימת

 
תחנות  60לאשר כי המציע מפעיל במישרין או בעקיפין )באמצעות זכיינים או תאגיד בת(, לפחות הרינו 
 .תדלוק

  :כאמורתחנות ה 60רשימת להלן 

 
 

 
 שם התחנה מס'
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.   
39.   
40.   
41.   
42.   
43.   
44.   
45.   
46.   
47.   
48.   
49.   
50.   
51.   
52.   
53.   
54.   
55.   
56.   
57.   
58.   
59.   
60.   

 

 
 שם התחנה מס'
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.   
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 3ב'נספח  
 ניסיון קודם של המציע תצהיר אודות

 
אני הח"מ, _________________________, ת.ז ________________, מורשה חתימה מטעם 

 :"המציע"(, מצהיר בזה כדלקמן -______________________________ )להלן __________

 95 בנזין  ים מסוגסיפק דלקמציע הלמכרז השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  5מהלך ב .1
ש"ח )כולל מע"מ( לפחות,  000200,של  שנתיבהיקף כספי , לפחותלקוחות  לשלושהוסולר תחבורה 

 .ת כאמורעבור כל אחד מן הלקוחו
 
 
 כאמור:המקיימים תנאי זה  לקוחות 3להלן רשימת  .2
 

 תקופת ההתקשרות שם הלקוח
 (חודש ושנה)

של  היקף כספי שנתי
 95אספקת דלק בנזין 

)בש"ח  וסולר תחבורה
 כולל מע"מ(

 
 

 סולר תחבורה

 פרטי איש קשר ממליץ

לת ימועד תח
אספקת 
 השירות

מועד סיום 
אספקת 
 השירות

 טלפון שם

      

      

 

 

     

 

     
 תאריך  חותמתחתימה +   שם המציע

 
 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
_______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______________, 

ע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי המוסמכ/ת לחתום בשם המצי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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  :_______________________המציע תחתימ       

  4ב'נספח 
  בהתקנה ותחזוקת מתקני תדלוקניסיון  תצהיר אודות

 למכרז 4.4 בסעיףלצורך הוכחת תנאי סף 
אני הח"מ, _________________________, ת.ז ________________, מורשה חתימה מטעם 

 :"(, מצהיר בזה כדלקמןהמציע" -________________________________________ )להלן 
 (מבין שתי החלופות )יש למלא את החלופה הרלוונטית בלבד

 
 

( 20עשרים ) עבור צי רכבים שלטומטי כללי באחזקה והתקנה של התקני תדלוק או ניסיון מציעל .1
 .2020 - 2019 השניםן מ בכל אחת, לפחותרכבים 

 
ששמו ___________________, ת.ז./ח.פ. ___________________ ניסיון  למתקין מטעם המציע .2

 לפחות( רכבים 20עשרים ) עבור צי רכבים של אוטומטי כללי,בהתקנה ותחזוקה של התקני תדלוק 
 . 2020 - 2019השנים ן מ אחתבכל 

 
אנו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז, המתקין כאמור הוא שיבצע את ההתקנה והתחזוקה של 

 התקני התדלוק מטעמנו, ואנו מתחייבים לשאת באחריות לכך.
 

 הצהרה מטעם המתקין כאמור.( 1)4כנספח ב'רצ"ב 

 
 

 
 
     

 תאריך  חותמתמה + חתי  שם המציע
 
 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______________, 

ה להצהיר את האמת וכי המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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  :_______________________המציע תחתימ       

  (1)4נספח ב'
 

 מתקין מטעם המציע בהתקנה ותחזוקת מתקני תדלוק ניסיון  תצהיר אודות
 למכרז 4.4חת תנאי סעף סע' לצורך הוכ

 
 

אני הח"מ, _________________________, ת.ז ________________, מורשה חתימה מטעם 
"(, מצהיר תקיןהמ" -)להלן  , ח.פ. __________________________________________________

 :בזה כדלקמן
 

 

עבור צי רכבים של עשרים  ללי,אוטומטי כהנני בעל ניסיון בהתקנה ותחזוקה של התקני תדלוק  .1
 . 2020 - 2019השנים ן מ אחתבכל  לפחות( רכבים 20)

 
וההסכם  לאספק דלקים עבור רכבי אוניברסיטת חיפה 06/2021קראתי את מסמכי המכרז  .2

הנני מתחייב כי במידה והמציע __________________, "( והמכרזהמצורף אליהם )להלן: "
, בהתאם להוראות התקנה והתחזוקה של התקני התדלוק מטעמובצע את הא כאמור,יזכה במכרז 

 .המכרז וההסכם
 
 

 

     
 תאריך  חותמתחתימה +   שם המציע

 
 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

י ת.ז. מס' ______________, _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפ

המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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  5'ב נספח
 

 היתכנות להערת עסק חי היעדראישור רו"ח על 
 : נוסח למציעים שנערכו עבורם דוחות מבוקרים1חלופה 

 
 _______________ תאריך:

 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 
לאספקת דלקים  06/2021מכרז מס'  בעניין עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון:

 "המכרז"()יטת חיפה אוניברס עבור רכבי
 

 כדלקמן: הרינו מאשרים"( המציע)להלן: " _________________לבקשתכם וכרואי החשבון של ___

 נודעת ___, בוקרו על ידינו וחוות_______ליום הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע  .1
 _____._____נחתמה בתאריך 

 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לחלופין:

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים  _________,הכספיים המבוקרים של המציע ליום ___וחות הד
 __.________וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ____

נו או על ידי רואי חשבון על ידי נבדקוהדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל חוות הדעת שניתנו לעניין  .2
המשך קיומו של  בדבר משמעותייםספקות  לגבי הפניית תשומת לבללים , אינם כואחרים כאמור לעיל

 .המציע "כעסק חי")*(

 נווכן ערכ דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו קיבל .3
 .)**(דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע

לרבות  ,נועל מכתב זה לא בא לידיעת נוימתות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתממועד החתימה על הדוח .4
העסקי של המציע  לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו 3בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

 .)**(עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי"

רואי החשבון של לשכת  570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  - "עסק חי" ,זהאישור לעניין  )*(
 בישראל.

חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים האחרון חלפו פחות מ )**(
3 - 4. 

 

 בכבוד רב,                  

           ________________________ 
 רואי חשבון                                                                                                                           

 
 

 הערות: 
  2018נוב'  –לשכת רואי החשבון בישראל אושר עם נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר. 

  רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד אין מניעה כי האישור . 
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  :_______________________המציע תחתימ       

 ם גם דוחות סקורים: נוסח למציעים שנערכו עבור2חלופה 
 

 _______________ תאריך:
 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

לאספקת דלקים  06/2021מכרז מס'  בעניין עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון: 
 "( "המכרז)אוניברסיטת חיפה  עבור רכבי

 

 כדלקמן: יםאשררינו מהלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( 

 נחתמה דעתנו וחוות ידינו על בוקרו, ________ ליום המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .1
 _____._______ בתאריך

 
 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לחלופין:

 
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות  ___,_______הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום _

 ____._____של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך __הדעת 

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של חוות הדעת שניתנו לעניין  .2
, אינם כוללים נו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעילהמציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי

 .המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*( בדבר םמשמעותייספקות  לגבי הפניית תשומת לב

והדוחות  דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו קיבל .3
 .)**( דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוהסקורים וכן ערכהכספיים 

, לרבות לידיעתנולא בא  ,זהעל מכתב  נוממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימת .4
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע 

 .)**( לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" משמעותייםעד לכדי העלאת ספקות 

 
אי רו כתשל לש 570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –"עסק חי"  ,זה אישורלעניין  )*(

 בישראל. חשבוןה
 

 אז חודשים כי 3-חרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה הא )**(
 .4 - 3אין דרישה לסעיפים 

 
 

 בכבוד רב,               

   
________________________ 

 רואי חשבון                                                                                                          
 

  :הערות

  2018נוב'  –לשכת רואי החשבון בישראל אושר עם נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר. 

  רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד אין מניעה כי האישור . 
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  :_______________________המציע תחתימ       

 
 6ב'נספח 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית הח"אני 
"(, לאחר שהוזהרתי כי המציע" מספרו _______________ )להלן:חתימה מטעם ______________, ש

עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 
 כדלקמן:

, ואם הורשעו ן למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירותנכו .1
במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  , אזיביותר משתי עבירות

 האחרונה.

ק עסקאות גופים חולב 2 סעיףלענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם ב
 ."(החוק)להלן: " 1976-ריים, תשל"וציבו

 לחוק. 1ב2סעיף לפי הצהרה  - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות  -בנא לסמן 

חוק שוויון " :)להלן 1998-תשנ"חויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לחוק שו 9הוראות סעיף 
 .( לא חלות על המציע"תזכויו

 או

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק  9הוראות סעיף 
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  100

לשם  תאם לצורך,לחוק שוויון זכויות, ובה 9עיף החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי ס
קבלת הנחיות בקשר ליישומן; אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה 

( לחוק ונעשתה אתו 2)1ב2הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 
הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם  -ה התחייב כאמור באותה פסקת משנה התקשרות שלגבי

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע  9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

זה )אם הצעתו תיבחר  ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז 30והשירותים החברתיים, בתוך 
 כהצעה הזוכה במכרז(.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 חתימה:___________________

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

מס' ______________,  _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז.

המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 7ב'נספח 

 המחיר תעהצ

 :קובץ ההצעה הכספיתהוראות למילוי 

 שני הרכיבים המופיעים בטבלה שלהלן.לגבי  תהמוצעההנחה יש למלא את  .1

 .)כולל מע"מ( בשקלים חדשים יהיוההנחות המוצעות  .2

במקרה שתוצע  .ספרות לאחר הנקודה 2יש להציע הצעה עד  ₪. 0.1אגורות תצוין כ 100הנחה של  .3
 .ספרות לאחר הנקודה 2-. ההצעה תעוגל כלפי מעלה ללאחר נקודה ספרות 2-הצעה של יותר מ

 בהצעת המחיר. לא נכתב מחיר מוצע לגבי אילו מן הפריטים הבשלמות רהמחי הצעתיש למלא את  .4
  הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה.

וכי  יובהר, כי ההנחות המוצעות להלן הן סופיות ולא תתווסף עליהן כל תוספת מכל מין וסוג שהוא, .5
 הן מגלמות את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו ו/או שיהיו למציע בקשר עם אספקת השירות. 

שלהלן צריכת הדלק בטבלה  כמויותוכי  כלשהו שירותמובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף  .6
או /כלשהם מצד האוניברסיטה ו התחייבות או/ו כדי להוות מצג ןבגדר הערכה בלבד ואין בההן 

עובדיה ו/או מי מטעמם, והמציעים מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה 
 בעניין זה.

 

מוצעת הנחה הה 
 )כולל מע"מ(בש"ח 

שנתית הדלק הכמות 
)על בסיס  מוערכתה

 (2019צריכה בשנת 

  _________ ש"ח 951 בנזיןדלק 

ובמילים: 
 ___________ 

 שקלים חדשים

 ליטר 44,000

 _________ ש"ח  2סולר תחבורה

ובמילים: 
 ___________ 

 שקלים חדשים

 ליטר 18,000

 

 הערות:

 המתפרסם)כולל מע"מ(  95 בנזיןממחיר ותופחת למשך כל תקופת ההתקשרות  הההנחה תהיה קבוע (1
 . , כפי שיהיה בתוקף במועד התדלוקבתחילת כל חודש משרד האנרגיהבאתר 

 ,)כולל מע"מ( ממחיר סולר תחבורהתופחת ושך כל תקופת ההתקשרות למתהיה קבועה ההנחה  (2
 . התדלוק  מועדביהיה בתוקף כפי שבה התבצע התדלוק  אתר "חברת הדלק"המתפרסם ב

  

 

     
 תאריך  חותמתחתימה +   שם המציע
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 8ב'נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, מורשה/ית אני 
"(, המציע" מספרו _______________ )להלן:, ש______________חתימה מטעם ______________

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 
 :בזאת כדלקמן מצהיר/ה

 הנני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם המציע. .1

 עבור רכבילאספקת דלקים  06/2021הנני אחראי/ת להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי מס'  .2
 "(.המכרז)להלן: " אוניברסיטת חיפה

 מכרז.ללא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות  .3

 ון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.לא הייתי מעורב/ת בניסי .4

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית. .5

רה או מתחרה חר או דין ודברים כלשהו עם מתגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדהצעה זו מו .6
 פוטנציאלי אחר במכרז.

סיטת חיפה על כל שינוי באחד מהצהרותיי דלעיל ממועד החתימה על הנני מתחייב/ת להודיע לאוניבר .7
 תצהיר זה ועד למועד הגשת ההצעות למכרז.

 הנני מודע/ת לכך כי תיאום מכרז מהווה עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך. .8

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 

 חתימה:___________________

 

 אישור עו"ד

________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ, ______

_______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי לפי ת.ז. מס' ______________, 

המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

בועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הק

 וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 מסמך ג'

 חיפה אוניברסיטת

 06/2021מכרז מס' 

 ביצוע ערבות נוסח
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ.,
 

     כתב ערבות מס': 
 

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

)להלן:  (שלושים אלף ש"ח ש"ח )במילים: 30,000ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
"( ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי תנאי ההתקשרות מיום סכום הערבות"

 ., ע"י הנערבאוניברסיטת חיפהבי עבור רכלאספקת דלקים  ,___________
 
 ודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה." יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חמדד"
)יעודכן בהתאם למדד  .2021________ " יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש מדד הבסיס"

 שיהיה בתוקף במועד החתימה על ההסכם(
ים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו זו, אך לא " יהיה מדד המחירהמדד החדש"

 פחות ממדד הבסיס. 
 

ימים ממועד דרישתכם  שבעהערבותינו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלוייה ואנו נשלם לכם בתוך 
חדש בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד ה

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. 

 
 הסכום., תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת במקרה שבו תבקשו לחלט סכום חלקי מתוך הערבות

 
 תוקף עד ועד בכלל. ערבותינו זאת ב

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

 
 

 בכבוד רב          
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
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 מסמך ד'

 אוניברסיטת חיפה
 06/2021 'סמכרז מ

 
 הסכם 

 
 

  2021 שנת________ לחודש ___ שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום
 
 
 ןבי

 

 אוניברסיטת חיפה      

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה       
  משדרות אבא חושי      
 חיפה הר הכרמל,       
 ;מצד אחד   ( האוניברסיטה")להלן: "      

 

 ביןל

 

      __________________ 

 ______________ח.פ.        

 מרח'  _____________      
 ;מצד שני    "(הספק: ")להלן      

 

אספקת דלקים  ושעניינ קבלת שירותלצורך  ספקלהתקשר עם והאוניברסיטה מעוניינת  הואיל
 ;אוניברסיטת חיפה עבור רכבי

 
 להלן;  וכהגדרתהשירות  אספקתל 06/2021והאוניברסיטה פנתה במכרז פומבי מס'  והואיל

 
סיטה קיבלה הצעתו בכפוף להוראות הגיש את הצעתו לאוניברסיטה והאוניבר ספקוה והואיל

 הסכם זה להלן;
 

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

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 פרשנות .1

כרז מהווים המבוא להסכם וכל הנספחים לו, בין אם צורפו ובין אם לאו, וכל מסמכי המ .1.1
 חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 כותרות הסעיפים מצויינות למטרת נוחיות בלבד, ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות. .1.2

מוסכם כי בכל סתירה ו/או אי התאמה בין נוסח הסכם זה לבין אחד מנספחיו ו/או  .1.3
תגבורנה ההוראה המיטיבה עם האוניברסיטה או זו שמרחיבה את -מסמכי המכרז 

 ת החברה, הכל בהתאם לקביעת האוניברסיטה.אחריו

 בהסכם זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם: .1.4
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 ;על כל מסמכיו ונספחיו אספקת השירותל 06/2021מכרז מס'   " המכרז"

 95התקנה כהגדרתה להלן וכן, אספקת דלקים מסוג בנזין   "השירות"
 5האוניברסיטה ) רכבים של 26-וסולר תחבורה המותקנים ב

בעסקאות ליסינג תפעולי של  21-בבעלות פרטית ו
"( הרכביםהאוניברסיטה( וכפי שיתעדכן מעת לעת )להלן: "

 ובנספחיו; הכל כמפורט במסמכי המכרז במחיר מוזל,
 

התקנת "התקני תדלוק" ברכבים חדשים ו/או קיימים של  "התקנה"
בות מתן לר האוניברסיטה ו/או תחזוקה ו/או החלפה שלהם,

אחריות ושירותי תחזוקה להתקן התדלוק במהלך תקופת 
 .2ונספח ד'הסכם הכל בהתאם לתנאי הההתקשרות, וה

 
 .לחוק 7בסעיף  מונח זה כהגדרת אוטומטי כללי,תדלוק  ניהתק "התקני תדלוק"

 
 .1994-תשנ"דהשק הדלק )קידום התחרות(, מחוק  "החוק"

 

 ספקהצהרות והתחייבויות ה .2

בהסכם זה  וכהגדרת שירותאוניברסיטה את הל לספקומתחייב בזאת מצהיר  ספקה .2.1
 במועדים הקבועים בהסכם זה.ונספחיו ו

ק מצהיר ומתחייב כי התקני התדלוק אשר יספק ויתקין במסגרת ההתקנות תואמים פסה .2.2
את המפרט שאישר מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה וכל תקן ככל שנקבע, הכל 

ק הדלק )קידום התחרות( )כללים לעניין התקני תדלוק בהתאם להוראות  תקנות מש
 .2011-תשע"ב אוטומטיים כלליים(,

שירות שעליו לספק, לרבות ביצוע מצהיר ומתחייב בזאת כי בדק את פרטי ה ספקה .2.3
, וכי הוא מסוגל אספקת השירותים, קיבל את כל ההסברים הדרושים לצורך ההתקנות

ובמיומנות מקצועיים גבוהים ביותר  על פי הסכם זה ברמה ספק את השירותיםל
 ולשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה.

באיכות מעולה וכי  ו/או ההתקנות יבוצעו קפויס השירותמצהיר ומתחייב בזה כי  ספקה .2.4
או חלקן,  לאספקת השירות ו/או לביצוע ההתקנות רשמי יבמקום בו קיים תו תקן ישראל

 פי אותו תו תקן. עלו/או יבוצעו ההתקנות  יסופק השירות

או ספק/י השירות  אספקת השירותמצהיר ומתחייב בזה כי עובדיו אשר יועסקו ב ספקה .2.5
על פי הסכם זה מטעמו, יהיו מיומנים  אשר יספק/ו שירותים לשם ביצוע ההתקנות

תבוצענה על ידם באופן המקצועי  אספקת השירות ו/או ביצוע ההתקנותומקצועיים וכי 
 והמיומן ביותר.

כפי  ,באמצעות נותן שירותים מטעמוהתקני התדלוק שהספק מבצע את התקנת ככל  .2.6
עם של הספק ככל שההתקשרות   "(,המתקיןשהוצג במסגרת הצעתו למכרז )להלן: "

דית ימתחייב להודיע לאוניברסיטה על כך מיספק , התסתיים מכל סיבה שהיא המתקין
ר שאכישורים זהים או עדיפים, בעל ניסיון ומתקין חלופי ולהעמיד בפני האוניברסיטה 

יאושר על ידי האוניברסיטה לפי שיקול דעתה אשר ו שירותי ההתקנה מטעמויספק את 
 מחליף"(.  מתקין "ה-)להלן הבלעדי 

מחליף או לא, ובמידה מתקין הלאוניברסיטה שיקול דעת מלא ובלעדי אם לאשר את ה
וניברסיטה להפסיק את ותחליט שלא לאשרו מכל סיבה שהיא וללא נימוק רשאית הא

 לאלתר, למרות כל האמור בהסכם זה. ספקההתקשרות עם ה

 .מחליףהמתקין היחולו גם על   מתקיןמובהר כי כל הוראות הסכם זה החלות על ה

תנאים בהתאם ל להרכיב ולהתקין התקני תדלוק במהלך כל "התקנה"מתחייב  ספקה .2.7
לפי הוראות נציגי  זה,המצ"ב כנספח ב' להסכם  לביצוע התקנת התקני תדלוק 

 ה.לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטביצוע ההתקנות את ולהשלים האוניברסיטה 
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התקן תדלוק אשר יותקן ברכבים קיימים של האוניברסיטה ו/או כל מתחייב כי כל  ספקה .2.8
במסגרת  חלקי חילוף או התקנים חדשים אשר יותקנו ברכבים קיימים של האוניבסיטה

הדין והתקנים הרבלנטיים ובכלל זה ההסכם )על נספחיו(, כל דרישות  תא יקיימו התקנה
 .   הרלוונטיים בהתאם לכל דין יעמדו בדרישות הבטיחות

ו/או הפחתה  הרכבים שעבורם יינתן השירותהפחתה בכמות מצהיר כי ידוע לו ש ספקה .2.9
לטענה  לא תהווה כל עילה ידו בכל שנה-תחבורה שתסופק על בכמות הדלקים ו/או הסולר

כנגד האוניברסיטה לרבות תביעה בגין מניעת רווח. למען  ספקהכלשהי ו/או תביעה של 
דלקים ו/או  ספקההסר ספק מודגש בזאת, כי האוניברסיטה אינה חייבת לרכוש מאת 

 בהיקף כלשהו.התקני תדלוק 

מכל  דלקיםלרכוש  מהאוניברסיטה למנוע כדי זה בהסכם מצהיר כי ידוע לו שאין ספקה .2.10
, במשתמע או במפורש, ספקל להקנות ידכ זה הסכםב אין וכי כלשהו שלישי ורםג

 סוג שהוא. מכל בלעדיות

 .הפרה יסודית של הסכם זהייחשב להפרת סעיף זה על תת סעיפיו 

 תקופת ההתקשרות .3

תסתיים ותקופת ההתקשרות עם הספק תחל לאחר חתימת שני הצדדים על הסכם זה  .3.1
  ."(תקופת ההתקשרות" חודשים )להלן: 36לאחר חלוף 

 24לאוניברסיטה שמורה הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת בת  .3.2
 ימים מראש ובאותם תנאים.  90חודשים, וזאת בהודעה של 

למרות האמור לעיל האוניברסיטה תהא רשאית לסיים את ההתקשרות מכל סיבה שהיא  .3.3
לי לגרוע בזכותה להפסיקו במקרה של יום מראש, וזאת מב 60וללא נימוק בהודעה של 

 הפרה מצד הקבלן.

  התמורה .4

, לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה הסכם זה ביצוע כל התחייבויותיו על פיתמורת  .4.1
 :והכל על פי הביצוע בפועל, כמפורט להלןכאי לתמורה ז ספקיהיה ה

 ה[]אין למלא סעיף זה בשלב הגשת ההצעה למכרז. הסעיף יושלם לאחר הזכי

תופחת __ש"ח ש]לא למילוי בשלב המכרז[הנחה בגובה ___ -95דלק בנזין  .4.1.1
בתחילת כל משרד האנרגיההמתפרסם באתר )כולל מע"מ(  95 בנזיןממחיר 

 ., כפי שיהיה בתוקף במועד התדלוקחודש

ש"ח שתופחת ___]לא למילוי בשלב המכרז[__הנחה בגובה  -סולר לתחבורה .4.1.2
בה התבצע  אתר "חברת הדלק"המתפרסם ב ,)כולל מע"מ( ממחיר סולר תחבורה

 התדלוק כפי שיהיה בתוקף במועד התדלוק .

עלות התקני התדלוק, התקנתם ותחזוקתם, תשולם למציע שיזכה בשיטת "גב  .4.1.3
 אל גב" כנגד הצגת חשבוניות.

, עבור אספקת השירות ו/או מס כדיןחשבונית כנגד המצאת חודש  התמורה תשולם מדי .4.2
 :ההתקנה כדלקמן

הדלק בהפעלת המציע בהתאם להצעתו  בחודש הקודם בתחנות וקים שבוצעותדל .4.2.1
 . במכרז

או תחזוקה ו/או תיקון התקן חדש התקנות, בין אם התקנת התקן תדלוק   .4.2.2
 קיים שבוצעו בחודש הקודם. תדלוק

 שבחודש שלאחר 10-יגיש לאוניברסיטה חשבון לא יאוחר מהיום ה ספקהמובהר כי 
 מס כדין.האספקה ובנוסף חשבונית 
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הספק ירכז את הוצאות הדלק שתודלקו בתחנות הדלק שהפעלתו בהתאם להצעתו  .4.3
במכרז, בחשבונית מרוכזת ומפורטת שתאפשר מעקב קל ונוח אחר הוצאות הדלק של 

 האוניברסיטה.

בהקשר זה, הספק מתחייב כי בין היתר החשבונית תכלול זיהוי והבקשה של כלי הרכב, 
חוק, פירוט על תדלוק ממוחשב, תיעוד של כל אירוע תדלוק דיווח על יכולת שליטה מר

 )תאריך, מס' הרכב, כמות הדלק וסוגו(.

יאגרו ויועבדו במחשב ילעניין זה, הספק מתחייב כי הנתונים הגולמיים בנוגע לכל תדלוק 
מרכזי, כך שיתאפשר לאוניברסיטה לברר ו/או לקבל את כלל הנתונים בנוגע לכל אירוע 

 יידרש ו/או ככל שהאוניברסיטה תבקש לקבל פרטים אלו בכתב.תדלוק, ככל ש

 ו, ולאחר שיאושר על ידה, תשלמן שיוגש על ידי הספקהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .4.4
, ובלבד שלא נפלו בו טעויות ימים מתום החודש בו הומצא החשבון לאוניברסיטה 30תוך 

  או קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו.

, ולא מסיבה כלשהי יועלולא  בהצעת המחירהסכומים הנקובים מוסכם במפורש כי  .4.5
כל תוספת תשלום כדוגמת תוספת שירות בשבתות וחגים, תדלוק בשירות תתוסף להם כל 

אלה הינם סופיים  סכומיםוכי  ,מלא, דמי שירות בגין תדלוק לילה, שעת חירום וכדומה
 לקים, כרטיסי התדלוקהדלרבות עלויות , באשר הם ספקאת כלל הוצאות הוכוללים 

 .וכיוצ"בהביטוחים, הבטוחות 

 ההתקנותאחריות לטיב  .5

 ולטיב התקני התדלוק ו/או החלפים עבורם ההתקנותיהיה אחראי לטיב ביצוע  ספקה .5.1
ע"י הרכב וקבלתן ההתקנה ביצוע מועד תום חודשים מ 12לתקופה של במסגרתן 

  "(.תקופת האחריות" :ן)להל של האוניברסיטההמלא לשביעות רצונה האוניברסיטה 

כל פגם, ולשביעות רצון האוניברסיטה  באופן מקצועי, מתחייב לתקן על חשבונו ספקה .5.2
באילו מהחלקים ו/או  התקני התדלוק ו/אוו/או ב בהתקנהליקוי, נזק או מום שיתגלו 

ו/או  ספקכתוצאה מעבודה לקויה של ה מהחלפים שנעשה בהם שימוש בהתקנה ו/או
צאה משימוש בחומרים פגומים או בעלי איכות נמוכה ו/או מכל סיבה עובדיו ו/או כתו

וזאת במהלך תקופת האחריות ומיד עם קבלת דרישת  ,ספקאחרת הקשורה ל
וכן, ישפה את האוניברסיטה מיד עם דרישתה על כל הוצאה ו/או הפסד  ההאוניברסיט

 שנגרמו לה בגין פגם ו/או נזק כאמור. 

 הפרה יסודית של הסכם זה.ייחשב ל הפרת סעיף זה על תת סעיפיו

  אחריות .6

, אובדן או/ו סדפה או/ו פגיעה או/ולכל נזק  אחריות מלאה ובלעדיתיהיה אחראי  ספקה .6.1
 בקשרלאוניברסיטה ו/או לספק ו/או לצד שלישי כלשהו יגרמו , אשר יהכלל מן יוצא בלא
 תהא זו אחריות. וכל הפעולות הנלוות לכךההתקנות אספקת השירות ו/או עם ביצוע עם 
 .מטעמו מי או/ו ספקה עובדי מחדלי או/ו למעשי גם

נזק, תשלום בגין כל מיד עם דרישתה מתחייב לפצות ולשפות את האוניברסיטה  ספקה .6.2
והוצאה )כולל הוצאות משפטיות( אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ממנה ו/או ייתבעו ממנה 

 .ובכפוף לדיןזה סכם להלו בהתאם  מנזק שהספק אחראי כתוצאה אדם כל י"ע

 ביטוח  .7

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך  .7.1
ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 
התביעה, גם למשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן: "התקופה הנוספת"(, את 

 ם לתנאים ולסכומים כמפורט להלן:הביטוחים בהתא

למקרה ובמצטבר  ש"ח 4,000,000, בגבול אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד ג' .7.2
 לתקופת ביטוח שנתית. 
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 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 
 קוד הסעיף 

 321 האוניברסיטה -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 
 322 כצד ג' האוניברסיטההגדרת 

 302 אחריות צולבת
 307 קבלנים וקבלני משנה

 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

לעובד, למקרה ובמצטבר  ש"ח 20,000,000, בגבול אחריות של יםקיסביטוח אחריות מע .7.3
ייחשב במקרה שכמבוטח נוסף  האוניברסיטהלתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את 

 (.319של מי מעובדי הספק )קוד סעיף  םקיסכמע

למקרה ובמצטבר לתקופת  ש"ח 4,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות המוצר .7.4
 ביטוח שנתית. 

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 
 קוד הסעיף 

, בגין אחריות האוניברסיטההרחב שיפוי לטובת 
 צריםהנובעת מאחריות הספק עקב המו האוניברסיטה

304 

 322 כצד ג' האוניברסיטההגדרת 
 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

ויכללו סעיף לפיו  האוניברסיטהכל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי  .7.5
)קוד  יטההאוניברסמוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 (.328סעיף 

ככל והשירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו בחו"ל, יכללו הביטוחים הנ"ל  .7.6
 (. 306הרחבה בגין נזק בעת שהות זמנית בחו"ל )קוד סעיף 

כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת  .7.7
 ח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבט

, לפני האוניברסיטה, על הספק להמציא לידי האוניברסיטהללא צורך בכל דרישה מצד  .7.8
תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף 

, כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק 4ד'נספח כ
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק  האוניברסיטהדי להמציא לי

לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע 
מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, על הספק 

 ספת.להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנו

כן על הספק לערוך ולקיים  למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות  .7.9
הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 
תשלומים לביטוח לאומי וככל שרלוונטי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך 

. כן מתחייב הספק האוניברסיטהדי הספק לחצרי מתן השירותים ו/או המובאים על י
לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא 

 למקרה. ש"ח 600,000יפחתו מסך של 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת  .7.10
טלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המו

בכל הקשור  האוניברסיטהו/או מי מטעם  האוניברסיטהמנוע מלהעלות כל טענה כלפי 
 לגבולות האחריות כאמור.

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי  .7.11
ת האחריות, ההרחבות הספק כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולו

המפורטים בו. המצאת אישור עריכת הביטוח בהתאם להוראות ההסכם הינה  והסייגים
תנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה 

 שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

מאחריות לכל אובדן ו/או  האוניברסיטהאו מי מטעם /ו האוניברסיטההספק פוטר את  .7.12
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, וכן בגין כל  האוניברסיטהנזק לרכוש המובא לחצרי 

אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לספק כל טענה 
בגין אובדן  רסיטההאוניבו/או מי מטעם  האוניברסיטהו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
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ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 
 בזדון.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .7.13
שא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק, מתחייב הספק ונ

 די קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף ההתקשרות.  לדאוג כי בי

 האוניברסיטה"מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא  כימובהר בזאת,  .7.14
 .אוניברסיטהו/או ישות משפטית קשורה ל ו/או חברות בנות ו/או כל חברה

 

 מהות יחסי הצדדים .8

שבין מזמין הנה התקשרות בהסכם זה  מוסכם ומוצהר בזה, כי התקשרות הצדדים .8.1
יחסי עבודה הנהוגים יהיו בין הצדדים לא כי אין ושירותים לקבלן ונותן שירות עצמאי, ו

 .מתחייב מכךהבין עובד למעסיק, על כל המשתמע ו

ו/או עובדיו ו/או מי  ספקמפורשות, כי בין האוניברסיטה לבין הבזה  כם ומוצהרמוס .8.2
, וכי כל סיקה לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד ומעמטעמו שיפעל בקשר להסכם ז

בקשר  ספקזכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי ה
למתן השירות אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם, ואין בה כדי ליצור 

שבים ומצהירים . הצדדים ספקבין האוניברסיטה לבין מי עובדי ה סיקיחסי עובד ומע
 .קבלן עצמאי-שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין

האוניברסיטה להתקשר עימו בהסכם זה מבוססת על כל האמור  י הסכמתכ מאשר ספקה .8.3
כך ואף לא לפתוח לעיל ולהלן והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד ל

 סיקשל יחסי עובד ומעאשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם  כלשהו הליך משפטיב
 .ספקו/או מי מעובדי ה ספקבין האוניברסיטה לבין ה

 ספקלבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדי ה ספקה .8.4
 . או כרוכים בה ו/או מי מטעמו

אספקת אשר יועסקו בו/או ספקי השירות מטעמו בזה כי עובדיו מצהיר ומתחייב  ספקה .8.5
קצועיים, על פי הסכם זה מטעמו, יהיו עובדים מיומנים, מביצוע התקנות השירות ו/או ב

  .(מוסמכים ומורשים )כנדרש

טלו חלק באספקת השירותים יאשר  ו/או על ספקי השירות ואחראי על עובדייהא  ספקה .8.6
כי הם  ,וייוודאו/או יבצעו התקנות במוסכי/במתקני הספק או במתקן אחר מטעמו 

יימלא ויחתום על  ספקהככל שיידרש לעשות כן,   .באופן בטיחותימבצעים עבודות כאמור 
בטיחות של הוימסור אותו למחלקת התקנה  ביצוע טרם הרשאת בטיחות טופס

 אוניברסיטה.

תתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו/או הועברו במועד ו/או אם  .8.7
לא את התחייבויותיו כלפי עובדיו לא ממ ספקיתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא, כי ה

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 

ואף כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו  ספקו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות ה
נטי ווולמו ישירות לעובד ו/או לגוף הרללהעביר, עפ"י שיקול דעתה, את הסכומים שלא ש

 . אליו היו אמורים להיות מועברים הכספים בגין העובד

בהסכם זה נקבעה  ספקמוסכם כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה וה .8.8
"עובדים" של אינם בגדר וספקי השירות מטעמו  ספקבהתחשב בעובדה שעובדי ה

האוניברסיטה, כך שלא תהיינה לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין התקשרותה עם 
ו/או סיום ההתקשרות, והתמורה המוסכמת עפ"י הסכם זה היא העלות המלאה,  ספקה

, ספקהכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת ה
אגרה מכל סוג שהוא, כל ההטבות הסוציאליות  לרבות כל תשלום, מס, היטל ו/או

ו/או מי מטעמו וכן כל התשלומים הכרוכים ו/או  ספקותשלומים נלווים להם זכאי ה
 .זה הסכםהנלווים למתן השירות על פי 
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה של קבלת דרישה ו/או תביעה ו/או החלטה של  .8.9
ות ולפצות את האוניברסיטה מיד עם מתחייב לשפ ספקערכאה שיפוטית כלשהי, ה

דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד או חבות אשר יגרמו לאוניברסיטה ו/או 
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 מי 

ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת באחריות לנזק ו/או כי האוניברסיטה  ספקמעובדי ה
היא שצריכה לשלם לספק ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או בגינם איזה תשלום 

 .שעליו לא הוסכם בהסכם זה

בנוסף, האוניברסיטה תהיה רשאית לעכב ו/או לקזז כל סכום שיגיע ממנה לספק ו/או מי  .8.10
על פי  ספקו/או מי מעובדי ה ספקרבות סכומים שייפסקו נגדה לטובת ה, לספקמעובדי ה

 .ספקהחלטה שיפוטית כלשהי מכספים אשר היא חייבת לספק ו/או מי מעובדי ה

או מי מטעמו להופיע בשם  ספקשום דבר האמור בהסכם זה לא יפורש כמסמיך את ה .8.11
ה בעניין כלשהו או האוניברסיטה או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג האוניברסיט

 .למטרה כלשהי

 .הפרה יסודית של הסכם זהתהווה הפרת סעיף זה על תת סעיפיו 

 ערבויות בנקאיות .9

לידי האוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה למדד ספק עם חתימת הסכם זה, ימציא ה .9.1
ש"ח  30,000סך על )על בסיס המדד שהיה ידוע במועד חתימת הסכם זה(  המחירים לצרכן

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.כבנוסח המצורף (, אלף שקלים חדשים שלושים)
סיום תקופת ם לאחר מיי 90תעמוד בתוקפה עד תום  . ערבות זולמסמכי המכרז

 .ותשמש להבטחת ביצוע מלוא התחייבויות הספק על פי הוראות הסכם זהההתקשרות 

לסכום עפ"י ההסכם ועפ"י דין הספק ה משום הגבלת אחריותו של אין באמור בסעיף ז .9.2
 .הערבות דלעיל

להשלים מידית את סכום הערבות בנסיבות חילוטה, כולה או חלקה, על פי  הספק יידרש .9.3
 .הסכם זה

  מעקב וביקורת .10

, הבלעדי דעתם קוליש י"עפ, עת בכל לבדוק רשאים לכך המוסמכים האוניברסיטה נציגי .10.1
התקני התדלוק ו/או הציוד ואת טיב  השירות ו/או ביצוע ההתקנות אספקתאופן  את

, ויהיו רשאים לבצע שיסופקו במסגרת ביצוע ההתקנות הנלווה ו/או חלקי החילוף
. זה םהסכ הוראות םקיו מידת על לעמוד במפתיע כדי ובין מתוכננות בין, ביקורות
 ללא יההוראות כל אחר למלאלשתף פעולה עם האוניברסיטה ו, לפיכך, מתחייב המפעיל

 .זה לענין ובקפדנות סייג

 לגרוע או להחליף התחייבות כלשהי מוצהר בזה כי מעקב פנימי זה, אינו בא ,מו כןכ .10.2
 על פי ההסכם,  או לגרוע מזכויות האוניברסיטה על פיו. ספקהתחייבויות ה

 איסור הסבת ההסכם .11

עבד את חובותיו ו/או לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לש ספקה .11.1
על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבל הסכמתה  זכויותיו

 בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן.

ו חלקן באמצעות קבלני לבצע את התחייבויותיו כולן א ספקאם האוניברסיטה תאשר ל .11.2
, לא יהיה בכך ק ותחזוקתם()לרבות בכל הנוגע להתקנת מתקני התדלו לעיל משנה כאמור

מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.  לקיוםמאחריותו המלאה  ספקכדי לשחרר את ה
לפי הסכם זה ימשיכו לחול עליו ויחולו בנוסף גם  ספקמובהר כי כל התחייבויותיו של ה

מתחייב לוודא ולגרום לכך כי קבלני המשנה מטעמו  ספקמשנה מטעמו וה ספקעל אותו 
 עים לכך ויבצעו חיוביהם לפי ההסכם. יהיו מוד

, והוא בלבד, יהיה אחראי כלפי האוניברסיטה וכלפי כל צד ג' שהוא, בגין ספקמובהר כי ה .11.3
או לכל צד ג' שהוא ו/ ספקכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם לאוניברסיטה ו/או ל

 השירות נשוא ההסכם, או כל חלק מהם.אספקת /ע ההתקנותבקשר עם ביצו
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משנה זה או אחר, רשאית  ספקספק, האוניברסיטה אינה מחויבת לאשר  הסרלמען  .11.4
משנה מסוים יבצע עבודה כלשהי במסגרת  ספקלהציב לכך תנאים, ואף רשאית לסרב ש

הסכם זה, באם ימצא לא מתאים לביצוע העבודה מסיבה כלשהי ומבלי שיהיה עליה 
 לנמק את סיבת סירובה.

משנה מסוים  ספקבכל עת שלא להתקשר עם  ספקלהורות להאוניברסיטה תהיה רשאית  .11.5
עם קבלני משנה מסויימים שתבחר האוניברסיטה, או שיקיימו דרישות  להתקשראו 

 יפעל בהתאם להוראת האוניברסיטה.   ספקמסוימות וה

 הווה הפרה יסודית של הסכם זה.תהפרת סעיף זה על תת סעיפיו 

 

 הפרת ההסכם .12

, ולא תיקן ונספחיו יטה, התחייבויותיו על פי הסכם זהלדעת האוניברס ספקהפר ה .12.1
ימים מדרישת האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, תהא רשאית האוניברסיטה  7תוך  ההפרה

 לעשות הפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן:

 ספקלתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את ה .12.1.1
 בהוצאות התיקון.

 ית כולה או חלקה.לממש הערבות הבנקא .12.1.2

 בגין הנזק. ספקלתבוע את ה .12.1.3

 לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה. .12.1.4

הספק ע"י  ה יסודית של הסכם זהמוסכם בזאת כי הפרמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .12.2
, וזאת מבלי לגרוע מסעדים לאלתרהסכם תקנה לאוניברסיטה את הזכות לבטל את ה

  טה לפי הסכם זה ועל פי כל דין. אחרים העומדים לאוניברסי

רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי  תהאלגרוע מן האמור לעיל האוניברסיטה  מבלי .12.3
 בקרות כ"א מהמקרים הבאים:

בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני ו/או הספק הוגשה נגד  .12.3.1
לחוק  350סעיף  בקשה למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי

 ימים מיום פתיחת הליך. 60החברות, וההליך לא בוטל בתוך 

, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את ההסכם הספקאם יוטל עיקול על נכסי  .12.3.2
 ימים מיום הטלתו. 60והעיקול לא בוטל בתוך 

, מכל סיבה שהיא, מלספק את השירות מהספקהתברר לאוניברסיטה כי נבצר  .12.3.3
 ימים. 10צופה העולה על למשך תקופה ר

 .פעל ללא ההיתרים הנדרשים בדין או בניגוד להוראותיהם ספקה .12.3.4

אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית  .12.4
 ההסכם ו/או הדין.על פי האוניברסיטה 

היה למען הסר ספק, בכל מקרה של הבאת הסכם זה לידי סיום מכל סיבה שהיא, ת .12.5
 למסור את המשך ביצוע השירות לאחר. האוניברסיטה רשאית 

לבצעו עד ליום שנקבע לסיום  ספקהודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם ימשיך ה .12.6
 בהודעה, אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת.

 סטיה / ויתור .13

הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  .13.1
 דים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד. תהווה תק

לא השתמש או השתהה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם  .13.2
 זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
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 ההסכם נפקות .14

גין כל העניינים הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים ב .14.1
הנדונים בו, והוא מבטל כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי 

 כל אותם העניינים האמורים. 

 שונות .15

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים  .15.1
 להסכם זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. 

כל הוראה מהוראות הסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של אין לשנות  .15.2
 האוניברסיטה, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.    

כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה אשר ישלחו על ידי צד אחד להסכם זה למשנהו  .15.3
ט בכותרת ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רשום על פי פרטי הצדדים כמפור

 .להסכם זה

הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובות האמורות, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה 
בדואר ועם שליחתה  שעות מעת שיגורה בדואר, עם מסירתה אם נמסרה ביד 72כעבור 

תקינות משלוח לא נתקבלה התראה בדבר אי אלקטרוני ובלבד שבידי הצד השולח 
 .ההודעה

 החתום: ולראיה באו הצדדים על

   

 אוניברסיטת חיפה

 באמצעות:______________

 תפקיד:________________

 הספק 

 באמצעות:______________

 תפקיד:________________
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 1ד'נספח 

 הצעה כספית

 [תצורף ההצעה הזוכה]
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 2ד'נספח 

  כלליאוטומטי  תנאים להתקנה ותחזוקה של התקן תדלוק

 התקנת התקני תדלוק חדשים ברכבי האוניברסיטה  .1

 בעלות בהתקני תדלוק    .1.1

ידי הספק ברכבי האוניברסיטה הקיימים -מובהר כי כל התקני התדלוק אשר יותקנו על .1.1.1

זה, יישארו רכושו הבלעדי  1או העתידיים במהלך תקופת ההתקשרות, כמפורט בסעיף 

 של הספק. 

ההתקשרות המוארכת, לפי העניין, או בעת סיום  בתום תקופת ההתקשרות או תקופת .1.1.2

מוקדם של ההסכם, הספק יפרק, על חשבונו, את התקני התדלוק אשר התקין ברכבים 

של האוניברסיטה, בתוך תקופה שתוסכם בכתב עם נציגי האוניברסיטה אך בכל מקרה 

 ימים מסיום ההתקשרות עם הספק.  10-מתוך לא יאוחר 

 אוניברסיטהוק ברכב של ההתקן תדל תהתקנלתנאים   .1.2

הספק לא נדרש להתקין התקני תדלוק בצי הרכבים הקיים שלה, כפי שהוא מופיע בנספח  .1.2.1

 להסכם, אלא אם מדובר בהחלפת התקן תדלוק תקול שלא ניתן לתקנו ו/או לתחזקו. 3

 התקני תדלוקלעיל, הספק יידרש להתקין, על חשבונו,  1.2.1מלבד כמתואר בסעיף  .1.2.2

ברכבים עתידיים אשר יצורפו לצי הרכבים של האוניברסיטה במהלך אוטומטי כללי 

 ., בהתאם לדרישת האוניברסיטהההתקשרות

רסיטה תודיע לספק בכתב, בלעיל, ככל האוני 1.2.1-1.2.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .1.2.3

ידי מכירתו/החלפתו -כי היא מתעתדת להחליף רכב בצי הרכבים הקיים שלה, בין אם על

ידי החלפתו/החזרתו לחברת הליסינג, הספק יבצע על חשבונו -יו ובין אם עלידי בעל-על

 ם ברכב והתקנתו ברכב החדש/החלופי.פירוק של התקן התדלוק הקיי

ידי הספק, ימסור הספק לאוניברסיטה -הותקן התקן תדלוק ברכב של האוניברסיטה על .1.2.4

 אחרים. את קוד הזיהוי של ההתקן על מנת לאפשר את התדלוק גם אצל ספקים

כרטיסי תדלוק לשם תדלוק ללא התקן דלק. הכרטיסים  3על הספק לספק לאוניברסיטה  .1.2.5

יוחזקו במחלקת הרכש באוניברסיטה והאוניברסיטה תהא אחראית על שמירתם. מבלי 

לגרוע מן האמור לעיל, על הספק לאפשר לאוניברסיטה גישה דרך האתר או המוקד 

רה של גניבה או אבדן. תוקף הכרטיסים לחסימה מלאה ומהירה של הכרטיסים במק

 ייתחדש מידי שנה ללא עלות.

 תנאים כלליים   .1.3

י כללי עם קורא טהספק מתחייב כי התקן התדלוק שיותקן יהיה התקן תדלוק אוטומ .1.3.1

אולם, ככל ויבואן / ויצרן הרכב לא יתיר את ההתקנה של התקן תדלוק בעל ק"מ בלבד. 

, הספק מתחייב להתקין התקן ללא קריאת מד יכולת קריאת מד קילומטרי בעת תדלוק

קילומטר כאמור, ובלבד שימציא הודעה מאת היבואן/היצרן על סירובו לאפשר את 

 ההתקנה כאמור.

תבוצע ללא שינוי במבנה הרכב, מבלי   דלוקהתקן הת התקנת הספק מתחייב כי .1.3.2

כך כדי שההתקנה תהווה או תיצור הפרעה ליכולתו של הנהג לנהוג ברכב, ולא יהא ב

  לפגוע או לשבש מערכות אחרות המותקנות ברכב.
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כל התקן תדלוק אשר יותקן ברכב של האוניברסיטה יותקן בצורה מאובטחת, לרבות  .1.3.3

 יכולת נטרול עצמית בעת הסרה לא מורשית או חוקית.

ידי נציג -( ימי עסקים ממועד מסירת הודעה על7התקנה תבוצע בתוך שבעה ) .1.3.4

, ורך בהתקנה של התקן תדלוק ברכב של האוניברסיטההאוניברסיטה לספק על הצ

פי הרשימה של האתרים ו/או -במוסך מורשה של הספק או של כל מתקין מטעמו, על

  .התחנות המורשות לכך מטעם הספק, הפרוסות ברחבי הארץ כמופיע באתר הספק

במועד החתימה על ההסכם, יעביר הספק לנציג האוניברסיטה רשימה מעודכנת של  .1.3.5

ות השירות, כתובתן ומספרי הטלפון שלהן כפי שאלו מופיעות באתר האינטרנט של תחנ

. ככל שמידע כלשהו יעודכן ו/או ישונה ואינו מופיע "(תחנות השירות)להלן: " הספק

באתר האינטרנט של הספק, הספק יעביר, בהתאם לדרישת האוניברסיטה רשימה 

 מעודכנת של תחנות השירות כאמור.

יטה יהא אחראי לדאוג לאיסוף כל רכב שבו בוצעה התקנה, על חשבון נציג האוניברס .1.3.6

ידי הספק לנציג -ובאחריות האוניברסיטה, בהתאם להודעה בכתב שתימסר על

 האוניברסיטה לעניין זה.

 

 התדלוק התקניתחזוקה ו/או אחזקה שוטפת של  .2

 אחריות על תחזוקת ההתקנים ותנאי מתן השירות   .2.1

לתקינות ולאחזקה השוטפת לדאוג ר יהא המורשה היחיד הספק יהא הגורם היחיד אש .2.1.1

של התקני התדלוק וכל ציוד נלווה אליהם, אשר מותקנים ברכבי האוניברסיטה,  במשך 

  , אלא אם האוניברסיטה אישרה אחרתכל תקופת ההתקשרות

אליו יהיה ניתן לפנות על מנת  8:00-17:00הספק יפעיל מוקד שרות טלפוני בין השעות  .2.1.2

מיכה ושירות לרכב המתדלק. מוקד זה יטפל גם בבקשות האוניברסיטה לפתרון לקבל ת

 תקלות ונפניה לנקודת שירות לצורך תיקון התקן או התקנה חדשה. 

עבודות התחזוקה ו/או שימור התקינות של התקני תדלוק קיימים או של התקנים חדשים  .2.1.3

 ספק באחת מתחנות השירות בלבד.ידי ה-שיותקנו על

 

 תדלוק  חסימה של התקני ניטרול או .3

ככל שנציג האונירסיטה יודיע בכתב לספק על רכב של האוניברסיטה אשר נגנב, אבד או נגרר,    .3.1

שעות ממועד  48-הספק ינטרל את האפשרות להשתמש בהתקן התדלוק על חשבונו, ולא יאוחר מ

 קבלת הודעת האוניברסיטה כאמור.

שימוש בהתקן התדלוק שנחסם רסיטה לחידוש הככל שיקבל הספק הודעה בכתב מנציג האוניב   .3.2

-לעיל, אזי הספק יחדש את יכולת השימוש בהתקן, על חשבונו, ולא יאוחר מ 3.1כאמור בסעיף 

 שעות ממועד קבלת ההודעה בכתב כאמור. 48
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 התדלוק תנאים כלליים בנוגע להתקני .4

ק באופן רגיל, מכל ככל שהאוניברסיטה לא תוכל לתדלק באמצעות התקן תדלוק ותיאלץ לתדל   .4.1

)א( כשל במתקני התדלוק שלא תוקן בזמן סביר בהתאם לתנאים אלה או )ב(  :סיבה שהיא עקב

יכולתו של הספק לספק את "השירות" בהתאם למכרז בתחנת דלק כלשהי המופיעה -בשל אי

ברשימת התחנות שצורפה למכרז, אזי ככל שהתדלוק התבצע באחת מתחנות הדלק של הספק 

ן בהצעתו למכרז, הספק יחזיר לאוניברסיטה את הפרשי הסכומים מסך מחיר התדלוק כפי שצוי

 .כאמור לבין הצעתו הכספית, כנגד הצגת חשבונית

 

 (SLA) ו/או ההתקנה שירותאספקת הטבלת רמת  .5

 פיצוי בגין הפרת רמת השירות זמן לביצוע רמת השירות הנדרשת

של התקנה קבלת קוד 

התקן אצל נציג 

 ההאוניברסיט

ימי עסקים  2תוך 

ממועד דרישת 

 האוניברסיטה בכתב

 ש"ח עבור כל יום איחור 300

קבלת הרכב להתקנת 

התקן התדלוק בתחנת 

 השירות של הספק

ימי עסקים  7תוך 

ממועד דרישת 

 האוניברסיטה

 ש"ח עבור כל יום איחור 300

אספקת דלק תקין 

בהתאם לדרישות כל דין 

 וההסכם

לאורך כל תק' 

 ההתקשרות

 שנגרם לנזק ימצאככל שמוסך מורשה 

בשל אספקת דלק לא  לאחד הרכבים

תקין בתחנת דלק בהפעלת הספק או 

זכיין של הספק, אזי הספק יישא בכל 

הוצאות התיקון ו/או כל הוצאה ישירה 

שנגרמה כתוצאה לנזק )כגון: הזמנת 

 רכב חלופי, גרר וכיוצ"ב(

אספקת השירות )אספקת 

דלקים בהנחה בהתאם 

עה הכספית של להצ

הספק( בתחנת הדלק 

בהפעלת הספק ו/או זכיין 

 מטעם הספק

לאורך כל תק' 

 ההתקשרות

ככל שהתקן התדלוק לא ייקרא בתחנת 

דלק בהפעלת הספק ו/או זכיין מטעם 

הספק, מכל סיבה שהיא, מחיר ההנחה 

זכאית האוניברסיטה יושב לו 

לאוניברסיטה כנגד המצאת חשבונית 

 בגין התדלוק.
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 3ד'פח נס

 אישור קיום ביטוחים
 

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים
(___/___/______) 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 
רה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתי

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

 אוניברסיטת חיפהשם: 
ו/או גופים אוניברסיטאיים 

 קשורים

  שם:

 "ןנדל☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ______☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. 580030294ת.ז./ח.פ. 

מען: שדרות אבא חושי 
 חיפה 199

 

 מען:

 
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

וסח נ
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 קבלנים וקבלני משנה 307 ₪  4,000,000     צד ג'
 כיסוי לתביעות המל"ל  315
מבוטח נוסף בגין מעשי  321

 –ו/או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור
מבוטח נוסף היה  319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

וייחשב כמעבידם של מי 
מבקש  –מעובדי המבוטח 

 האישור
 ראשוניות 328
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור
הרחב שיפוי לטובת  304 ₪  4,000,000     מוצראחריות ה

מבקש האישור בגין 
אחריותו הנובעת מאחריות 

 המבוטח עקב המוצרים
מבקש האישור מוגדר  322

 כצד ג'
 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
 12 –תקופת גילוי  332

 חודשים
תאריך רטרואקטיבי: 

____________ 
 

        אחר

 
 
 
 
 

 כפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים )ב
046, 
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 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:

 


