
 

 1 

 

 
 אוניברסיטת חיפה

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 
 
 

 32/2022מס' פומבי  מכרז
 
 

למתן שירותי היסעים 
 אוניברסיטת חיפהל

 
 
 
 
 

                                 
 
 

       
 

 2022 וניי



 

 2 

 וניברסיטת חיפהא
 

 32/2022 מס'מכרז 
 
 

 32/2022 מס'הזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

 
 אוניברסיטת חיפהמתן שירותי היסעים לבנושא: 

 
 

, הכל יברסיטת חיפהמתן שירותי היסעים לאונלאוניברסיטת חיפה מזמינה בזאת להגיש הצעות 
 . ובנספחיו כמפורט במסמכי המכרז

 
. יש האוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(אתר האינטרנט של זמינה להורדה בחוברת המכרז 

 ולהגיש את ההצעה על גביה. להדפיס את חוברת המכרז
 

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

 
 .12:00שעה עד ה 07.202271.ריך תאלא יאוחר ממועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 

  
בסמוך לכניסה ,2בבניין הראשי, קומה  הממוקמת 1מס' ההצעות לתיבת המכרזים יש להגיש את 

  .יחידת רכש ולוגיסטיקה, אגף כספים ובקרה, אוניברסיטת חיפה, 202לחדר 
 
 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהמתחייבת לקבל את ההצעה ה אוניברסיטת חיפה לא 

 
           

 טבלת ריכוז תאריכים
 

 
 
 

 בברכה,                          
 

 טלי ביסמוט כץ, עו"ד  
 מנהלת מחלקת מכרזים ונכסים      

  ת חיפהאוניברסיט                  
  

 שעה תאריך נושא

  17.06.2022יום ו',  מועד פרסום מודעה 

 12:00עד השעה  23.06.2022', היום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב 

 12:00עד השעה  17.07.2022', איום  מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז
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 מסמך א'
 אוניברסיטת חיפה

 32/2022 'סמכרז מ
 32/2022ס' כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מ

 

 הגדרות .1
 

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

ההסכם אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, לביצוע   "סכםהה"
המפורטים בהסכם המצורף , בנוסח ובתנאים עבודות )כהגדרתן להלן(ה

 .המכרז למסמכי 'גכמסמך 
 
 .חלקוכולו או  ,לביצוע העבודותע"י האוניברסיטה נבחרה הצעתו מציע ש  "הזוכה"
 
 .לביצוע העבודות 32/2022 מס'מכרז   "המכרז"

 
 מי שהגיש הצעה למכרז.  "המציע"
 
מתן שירותי היסעים חד יומיים לסיורים, טיולים, ימי גיבוש, סיורים  "השירות"

לימודיים וכיו"ב עבור אוניברסיטת חיפה, עובדיה ותלמידיה, באמצעות 
כלי הרכב כהגדרתם להלן, על פי הזמנה מראש, ועל פי תנאי המכרז 

 לכתב הוראות זה. 1כנספח א'מצורף וההסכם והוראות מפרט השירות ה
 

אוטובוס ; למעט הנהג ,מקומות ישיבה 60המכיל לפחות  גדול אוטובוס  "כלי הרכב"
 34המכיל לפחות מידיבוס , למעט הנהג ,מקומות ישיבה 53המכיל לפחות 

מקומות  20 - 18המכיל לפחות  מיניבוס; מקומות ישיבה למעט הנהג
זעיר )טרנספורטר/טרנזיט( המכיל לפחות אוטובוס ; למעט הנהג ,ישיבה

 נהג. הלמעט  ,מקומות 10
 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 .כתב הוראות למגיש הצעות למכרז - 'א מסמך .2.1

 מפרט השירות; - 1נספח א'

 טופס קריטריונים להערכה על ידי ממליצים. - 2נספח א'

 :ונספחיו טופס הצעה למכרז -ב'  מסמך .2.2

 הצעת המחיר; - 1'ב נספח

 ;תצהיר אודות ניסיון המציע - 2ב'נספח 

 ;פרטי כלי רכב המציעתצהיר אודות  - 3'נספח ב

 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי; - 4נספח ב'

 גופים ציבוריים;תצהיר לפי חוק עסקאות  - 5ב'נספח 

 ;חי עסק להערת היתכנות היעדר על"ח רו אישור - 6'ב נספח

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. - 7נספח ב'

 :ונספחיו ההסכם נוסח -' ג מסמך .2.3

 ;הצעת המחיר - 1'גנספח 

 ;אישור עריכת ביטוחים - 2'גנספח 

 ;ערבות ביצוע - 3'גנספח 

 מפרט השירות. - 4'גנספח 
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 המציעיםלידיעת  .3

 התחייבות או כדי להוות מצג ובלבד ואין בהמציעים התרשמות להערכה ול מובאהאמור להלן 
 לו תהיה ולא אין כי מצהירציע האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמ מצד יכלשה

בקשר  לאמור או/זה ו בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה כל
 .נספחיו על זה במכרז אליו

היסעים באוטובוסים האוניברסיטה, עובדיה ותלמידיה נזקקים מפעם לפעם לשירותי  .3.1
 מיניבוסים וכיו"ב לצורך קיום סיורים לימודיים, טיולים, ימי גיבוש וכיו"ב.

הפעילות העיקרית של יחידות האוניברסיטה השונות מתבצעת במהלך שנת הלימודים  .3.2
האקדמית שמשכה כעשרה חודשים בשנה ובחודשי הפגרה הפעילות מצומצמת יותר. 

במועדים המתפרסמים מעת לעת על ידי האוניברסיטה, בנוסף קיימות חופשות מרוכזות 
 במהלכן לא מתקיימת פעילות באוניברסיטה.

עמם תתבצע על פי ההסכם אשר  זוכים וההתקשרות 2במכרז זה עד האוניברסיטה תבחר  .3.3
ובהתאם  ,מימושו יהא באמצעות הזמנה שתימסר לזוכה ע"י האוניברסיטה מעת לעת

 במסמכי המכרז וההסכם. כמפורטהכל  ,להליך פניה פרטנית

מספר לכי האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף כלשהו בצריכת השירות או  ,מובהר .3.4
מכרז זה בהיקפים משתנים בהתאם נושא נסיעות והיא תהיה רשאית להזמין את השירות 

 .והכל כמפורט להלן ,לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי

זוכה/ים במכרז לבכדי להעניק  זה מכרז במסמכיהסר ספק, מובהר כי אין באמור  מעןל .3.5
לא יהיו מחויבים  עובדיה אובלעדיות במתן השירות לאוניברסיטה והאוניברסיטה 

הבלעדי,  םקול דעתיבכל עת, לפי ש םרשאי יהיו והםים /הזוכהלעשות שימוש בשירותי 
אחרים או לכל גורם אחר במהלך תקופת ההתקשרות לקבלת השירות או  ספקיםלפנות ל
 .ממנוכל חלק 

 הנתונים. אחריותו ועל בלבד המציע של חישוביו פי על תיעשה הכלכלית הכדאיות .3.6
 הנתונים. בלבד כללי מידע למציעים לספק ונועדו בלבד אומדנים הינם לעיל המפורטים

 עצמאיות בדיקות לערוך מתחייב והמציע האוניברסיטה מטעם מצג כל יהוו לא כאמור
 .זה בעניין תביעהאו /ו טענה כל על ומוותר

השירות בכל שעות היממה, במשך כל ימות על הזוכה להתחייב כי יהיה זמין לספק את  .3.7
 .למעט יום כיפור ,השבוע

המציע מאשר כי ידוע לו שהמשתמשים בשירות ימלאו בכל נסיעה שאלון משוב אשר ידרג  .3.8
 .את שביעות רצון המשתמש מביצוע השירות

 לצורךיידרש הזוכה למנות נציג מוסמך אשר יהיה איש קשר מטעמו  ,ההזכיי לאחר .3.9
בכל  ההאוניברסיטיהיה זמין לפניות  כאמורההתקשרות עם האוניברסיטה. איש הקשר 

פקח מטעם לעת במהלך תקופת ההתקשרות ויהיה אחראי לטפל בבעיות ובמקרי חירום ו
 הקשר איש נבצרות של המקר בכלכלפי האוניברסיטה.  יועל קיום התחייבויותהזוכה 

 יועברו עמו ההתקשרות ופרטיקשר חלופי  אישידי הזוכה  עלמכל סיבה שהיא, ימונה 
 .לאוניברסיטה

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

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

ההתקשרות וכן יש בידו ן נושא יבכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לענירשום המציע  .4.1
לרבות רישיון להפעלת משרד להסעות בהתאם לצו  ,שיונות הנדרשים על פי דיןיכל הר

-תשמ"ההים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, כהפיקוח על מצר
1985. 

 .1961-תשכ"אה כמשמעותו בתקנות התעבורה,קצין בטיחות  למציע .4.2

ותי הסעות בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו המציע הנו בעל ניסיון במתן שיר .4.3
 .למכרז הצעותהלמועד האחרון להגשת 

כלי רכב  30בסה"כ כל סוגי כלי הרכב הנדרשים במכרז כהגדרתם לעיל וברשות המציע  .4.4
 .לפחות

 - 2019שנים ב)כולל מע"מ(, ש"ח  1,500,000של לפחות  ממוצעמחזור כספי שנתי  למציע .4.5
2021. 
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כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ספרים מנהל המציע .4.6
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

 ספקות בדבר הערה כוללים אינם 2020לשנת  המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .4.7
"עסק  להערת היתכנות ואין" חי"עסק כ המציע התאגיד של קיומו המשך לגבי ממשיים

 .האחרונים תהדוחו על החתימה ממועד" חי

 עדכונים שוטפים והבהרות .5

עדכונים שוטפים אודות המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של  .5.1
באחריות  "(.אתר המכרזים)להלן: " https://tender.haifa.ac.ilהאוניברסיטה, בכתובת 

הנ"ל ולעקוב אחר פרסומים אלו ובהתאם, להגיש כל מציע לבדוק את אתר האינטרנט 
עדכון מסמכי בדבר אי קבלת הודעה  בקשר עםטה תדחה כל טענה יאת הצעתו. האוניברס

המכרז, או כל הודעה אחרת אשר התפרסמה, לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות, 
 והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה בעניין זה.

שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  .5.2
 michrazim@univ.haifa.ac.il 12:00בשעה  -06.202232., 'ה ליום וזאת, עד. 

 שלהלן:, במבנה בלבד Wordבקובץ הפונים נדרשים לערוך שאלותיהם בטבלה מסודרת  .5.3

מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 פירוט השאלה עמוד

מס' סידורי 
 של השאלה

שם הפרק 
 הנספח /

מס' הסעיף 
 בפרק / נספח

מס' העמוד 
בחוברת 

 המכרז

פירוט השאלה 
בלשון בהירה 

 בשפה העברית

  .האוניברסיטה רשאית להתעלם מפניות שיועברו בניגוד להוראות סעיף זה

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

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

שאית לענות על חלק האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא ר .5.6
מהשאלות ו/או לענות על שאלה ספציפית באופן חלקי. תשובות לשאלות שהוגשו, עליהן 

 האוניברסיטה מצאה לנכון להשיב, יפורסמו באתר המכרזים בכתובת הנ"ל.

פרסום התשובות באתר המכרזים ייחשב כמסירה למציעים, והם יהיו מנועים מלהעלות  .5.7
 בלת תשובות לשאלות.כל טענה או דרישה בדבר אי ק

התשובות וההבהרות שיפורסמו באתר המכרזים, וכן פרוטוקול סיור המציעים, יהוו חלק  .5.8
 .והמציעים יידרשו לצרפם להצעתם כשהם חתומיםבלתי נפרד ממסמכי המכרז, 

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

ידי האוניברסיטה באתר האינטרנט ו/או שנמסרו בכתב למציעים, יחייבו לעניין מכרז -על
 זה.

האוניברסיטה רשאית לשנות את נוסח המכרז, לרבות נספחיו, ובמקרה זה הנוסח החדש  .5.10
יטה להסכים להסתייגויות הוא זה שיחייב. אין באמור לעיל, כדי לחייב את האוניברס

כלשהן אשר נכללו בשאלותיהם ו/או בהצעותיהם של המציעים ו/או להסכים לביצוע 
 .שינוי כלשהו במכרז

 מועד להגשת הצעות למכרז .6

הממוקמת בבניין הראשי, קומה  1 מס'המכרזים תיבת יש להפקיד בלמכרז את ההצעה  .6.1
אגף כספים ובקרה, אוניברסיטת יחידת רכש ולוגיסטיקה,  ,202בסמוך לכניסה לחדר , 2

הצעה למכרז שתוגש . 12:00השעה  עד 07.202271., 'אלא יאוחר מיום  וזאת, ,החיפ
 .לא תובא לדיון, והיא תוחזר למציע מבלי שתיפתח -לאחר מועד זה 

על המציעים לקחת בחשבון עיכובים שייגרמו כתוצאה מבידוק בטחוני בכניסה לשטח 
  חנייה.האוניברסיטה ו/או מציאת 

 

https://tender.haifa.ac.il/
mailto:michrazim@univ.haifa.ac.il
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הצעות כמו כן, על המציעים להקפיד שההצעה תוגש לתיבת המכרזים הנכונה. מובהר כי 
כל  מעצמהשלא תוגשנה לתיבת המכרזים הייעודית לא תיבדקנה והאוניברסיטה מסירה 

 .אחריות בעניין זה

על דרישות המכרז לא יענה שירות שליחויות כלשהו,  באמצעותמשלוח ההצעה בדואר או  .6.2
 .לעיל במועד כאמור 6.1 עיףבמקום המתואר בס תופקדאם ההצעה לא 

 אופן הגשת ההצעות למכרז .7

  כדלקמן: בעותק אחדתוגש  למכרזההצעה 

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

 . הם מלאים וחתומים על ידי המציע כאשרההבהרות,  

ופותיו, לרבות על ממסמכי המכרז, נספחיו וצר כל עמוד ועמודמובהר כי יש לחתום על  .7.2
באמצעות חותמת ובראשי תיבות. כמו כן, יש לחתום  -קובץ התשובות לשאלות ההבהרה 

  באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.

מובהר כי עצם הגשת הצעה מהווה הסכמה מלאה לכל מסמכי המכרז ונספחיהם ולא 
הא רשאי לחזור בו מהצעתו, כל עוד תישמע כל טענה של המציע בעניין זה והמציע לא י

 -מכל סיבה שהיא  -היא מוגדרת כתקפה על פי מסמכי המכרז. חזר המציע מהצעתו 
 .יעמדו לאוניברסיטה כל הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין

מס' יצוין צעה למכרז, על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה המיוחדת לכך, עליה הה .7.3
 ונושא המכרז.המכרז 

, כשהם מודפסים או על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז .7.4
אשר על  ,ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים להבכתב יד ברור, 

 .מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

שהוא מלא, חתום כ מסמך ב'צורף כמלצרף להצעתו את מסמך ההצעה ה על המציע .7.5
 כנדרש ומאומת על ידי עו"ד. 

 נספחהמצורף כעל גבי קובץ האקסל טופס הצעת המחיר את  למלאכמו כן, על המציע 
  .הלחתום עליו ולצרפו להצע להדפיסו בהתאם להוראותיו, . יש למלא את הטופס1ב'

שיונות ואישורים לרבות האישורים יעל ההצעה לכלול, בין היתר, פרטים לגבי המציע, ר .7.6
 והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף. 

על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו בכל עמוד ועמוד של כל מסמכי המכרז  .7.7
 ההבהרות וכן כל מסמך אחר שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה. וההסכם לרבות מסמכי

 :םבנוסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאי .7.8

 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  מס"ד

ציע יצהיר במסגרת המ  -לעיל  4.1לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.1  .1
)טופס ההצעה( כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על  מסמך ב'

פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן, כי יש בידו כל 
רישיון להפעלת משרד הרישיונות הנדרשים עפ"י דין, לרבות 
ים ושירותים )הסעת כלהסעות בהתאם לצו הפיקוח על מצר

 .1985-תשמ"ההסיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, 

כשהוא כמו כן, יצרף המציע להצעתו העתק הרישיון כאמור 
 בתוקף.

של יצרף להצעתו העתק נאמן למקור  -מציע שהוא תאגיד 
 ותדפיס עדכני מרשם החברות. מסמכי ההתאגדות

המציע יציין במסגרת  -לעיל  4.2הוכחת תנאי סף סעיף לצורך  4.2  .2
 העתקוכן יצרף  מסמך ב' את שמו שם קצין הבטיחות מטעמו

 שלו כקצין בטיחות.תקפה תעודת הסמכה 
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 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  מס"ד

המציע יצרף תצהיר  - לעיל 4.3לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.3  .3
 . 2נספח ב'בנוסח 

המציע יצרף תצהיר  - לעיל  4.4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.4  .4
 .3נספח ב'בנוסח 

יצרף להצעתו המציע  - לעיל 4.5לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.5  .5
המאשר כי למציע מחזור  4נספח ב'אישור רו"ח חתום על גבי 

(, ש"ח )כולל מע"מ 1,500,000ממוצע של לפחות כספי שנתי 
 .2021 - 2019שנים ב

המציע יצרף להצעתו  -לעיל  4.6לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.6  .6
נספח תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח 

 .5ב'

מס ערך מוסף או תקף משלטונות אישור כמו כן, המציע יצרף 
מנהל כחוק וכי הוא  עוסק מורשהמרו"ח המעיד כי המציע הינו 

, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות פנקסי חשבונות ורשומות
נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן שהותקנו לפיו, וכי הוא 

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

המציע יצרף להצעתו  - לעיל 4.7לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.7  .7
נספח רו"ח על היעדר היתכנות להערת עסק חי בנוסח  אישור

אין מניעה כי האישור יודפס )בהתאם לחלופה הרלוונטית(.  6ב'
 ."חהשל משרד רוגבי דף פירמה על 

תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז בנוסח המצורף המציע יצרף    .8
 .לטופס ההצעה 7כנספח ב'

ב לחוק 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף    .9
להצעתו אישור , יצרף המציע 1992-חובת המכרזים, תשנ"ב

 רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף הנ"ל.

 

 ערבויות בנקאיות .8

צמודה בנוסח , ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית ההסכםבד בבד עם חתימת  .8.1
(, אשר תשמש ש"ח עשרים אלף)ש"ח  20,000בסך של  3'גכנספח המופיע במסמכי המכרז 

ולהבטחת אחריות טיב  ההסכםכבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי 
 "(.ערבות הביצועעל ידי הזוכה )להלן: "השירות 

ימים  90ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותעמוד בתוקפה עד חלוף  .8.2
 .לאחר סיום ההתקשרות עפ"י ההסכם

לעיל, במקרה שייבחר יותר מזוכה אחד, האוניברסיטה תהא  8.1למרות האמור בסעיף  .8.3
ש"ח )עשרת אלפים ש"ח(,  10,000רשאית להפחית את גובה ערבות הביצוע לסך של 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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 לבחירת הזוכה קריטריונים  .9

כל ההצעות, שעברו  בדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז.ית -בשלב הראשון  .9.1
 .תעבורנה לשלב השנישלב הראשון, הת בהצלחה א

 תיבדקנה ההצעות בהתאם לקריטריונים הבאים: -בשלב השני  .9.2

הציון  הקריטריון
המירבי 

 לקריטריון

סה"כ 
 המשקל

האוניברסיטה תפנה  - שיחות עם ממליצים איכות
למספר זהה של ממליצים לפי שיקול דעתה, 

 או, 2נספח ב'בהמפורטים מבין הלקוחות 
ותבקש  דעתה שיקול לפי אחרים קשר לאנשי

, לפי 10עד  1מהם לדרג את המציע מ
הקריטריונים המפורטים בטופס הקריטריונים 

. לכל אחד מהקריטריונים 2כנספח א'המצורף 
 יינתן משקל זהה.

 
 את הזכותשומרת לעצמה האוניברסיטה 

קודם הבניסיון במסגרת בדיקה זו גם להתחשב 
ון כאמור, ככל שיש לה ניסישלה עם המציע, 

 בהתאםבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו
 .2בנספח א'לקריטריונים המפורטים 

גביה ממליץ לא יידע לתת מענה או שאלה של
נקודות  5שהשאלה לא תהיה רלוונטית, תקבל 

המציעים מוותרים על כל טענה בעניין ו 10מתוך 
 .זה

10% 10% 

 מחיר 
 
 
 

המחירים המוצעים למתן שירותי הסעות 
כהגדרתו )יחושב מחיר משוקלל  אוטובוסב

 בהתאם למשקל המפורט בטבלת הצעת המחיר(

 
45% 

90% 

המחירים המוצעים למתן שירותי הסעות 
)יחושב מחיר משוקלל כהגדרתו  מידיבוסב

 (בהתאם למשקל המפורט בטבלת הצעת המחיר

 
10% 

המחירים המוצעים למתן שירותי הסעות 
מחיר משוקלל )יחושב כהגדרתו  מיניבוסב

 (בהתאם למשקל המפורט בטבלת הצעת המחיר

 
30% 

המחירים המוצעים למתן שירותי הסעות 
)יחושב מחיר משוקלל כהגדרתו  באוטובוס זעיר

 (בהתאם למשקל המפורט בטבלת הצעת המחיר

 
5% 

 המציע שהצעתו קיבלה את הניקוד הסופי הגבוה ביותר, יוכרז כזוכה במכרז. .9.3

שלא  ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,, האוניברסיטה תהיה רשאיתלעיל על אף האמור .9.4
מציון האיכות  75% -מנמוך  לבחור כזוכה במכרז במציע אשר ציון האיכות של הצעתו

 .(10%) המירבי

במצב של שוויון בין הצעות המועמדות לזכייה, יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה לפי  .9.5
 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  בשליטת עסק אותו יהיה במכרז הזוכה - זה מכרז ובמסמכי
 .שהציע את המחיר המיטבילא מתקיים, האוניברסיטה תבחר את הזוכה )א( הנ"ל 

"(. נוסףהכשיר ה" -האוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשר לזכייה )להלן  .9.6
 נוסףתהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להתקשר בהסכם עם הכשיר ה האוניברסיטה

לא מסוגל ו/או לא מתכוון  אחד מהזוכים/זוכהשה בהתאם לתנאי המכרז, אם יתברר
תבטל מכל סיבה שהיא. אין לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או מבקרה שההסכם י

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

ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז, או במועד אחר שייקבע על ידי  10בתוך  .10.1
 כיםמסמועל כל ה 'גכמסמך ההסכם המצורף לחתום על הזוכה האוניברסיטה, מתחייב 

 קיוםערבות ביצוע ואישור בצירוף פועל ה תו של ההסכם אללשם ביצוע והוצא ושיידרש
 ביטוחים.

לעשות כל שינוי בנוסח ההסכם כמתחייב על פי האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות  .10.2
שיקול דעתה להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק מהם, או להתנות תנאים אחרים, 

 .לפני חתימת ההסכם בין הזוכה לאוניברסיטה

 תוקפה של ההצעה  .11

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

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, האוניברסיטה  90המכרז תוך לא נסתיימו הליכי  .11.2
ימים נוספים והמציעים יחויבו  90-תהא רשאית להודיע על הארכת תוקף ההצעות ב

  . לפעול בהתאם לכך

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז  .11.3
 .חדש

 ביטול המכרז .12

לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או האוניברסיטה רשאית  .12.1
לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי 
סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, 

 בעיות תקציב, אי קבלת היתרים וכיוצא באלו.

כאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית בנוסף לאמור לעיל ו .12.2
לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או 
בלתי סביר מהאומדן ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו 

 הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

על ביטול המכרז תועבר למציעים בדוא"ל או בפקס, בהתאם לפרטים שצוינו על  הודעה .12.3
 .גבי חוברת המכרז

 .פיצוי כלשהו בעקבות ביטול המכרז האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה .12.4

 שונות .13

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

להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה 
ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא להתחשב 
בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, ו/או יש בה 

וסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת ח
 .ההצעה כדבעי

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

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

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

 .התשומרת על זכותה לדרוש כל מסמך נוסף שייראה לה נחוץ לשם קבלת החלט

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

רשאית בכל עת לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי. המציע מאשר כי אין ולא 
 .תהיה לו כל טענה בעניין זה

ותהא  מכרז זהמושא העבודות היקף את הזכות לשנות  את האוניברסיטה שומרת לעצמה .13.5
 בגיןלכל פיצוי  זכאי אהזוכה לא יהורשאית לפצל את ביצוע העבודות בין מציעים שונים 

 .כאמור ו/או פיצול שינוי
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תנהל משא  לא, והאוניברסיטה סופיותכי ההצעות שיוגשו על ידי המציעים הינן  ,מובהר .13.6
 יהם.ומתן כלשהו עם המציעים בנוגע להצעות

הזוכה מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי לב המציעים  תשומת .13.7
כנספח  ובנספח הביטוח המצורף אליו ('גמסמך ) הסכםל 10 במכרז, המפורטות בסעיף

על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים  .2ג'
 . הנדרשים

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות ובתוך המועד 
לא תתקבלנה כל הסתייגות לדרישות הביטוח לאחר מועד . לעיל 5.2 שנקבע לכך בסעיף

 .זה

למשתתפים  הזוכה/ות במכרז האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה/הצעות .13.8
  ."חש 500 שלבתמורה לתשלום 

מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש, עם הגשת הצעתו 
למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע מסכים ומאשר, כי 
שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה 

 ניברסיטה בעניין זה.  והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האו

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

האוניברסיטה מודיעה בזאת כי לנוכח אופיו של המכרז, העיון בהצעת המחיר או רכיביה  .13.9
סוד מסחרי או מקצועי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע את לא יוגבל משיקולים של 

 הסכמתו מראש לסעיף זה.

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים  .13.10
 .בלבד ו/או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה למכרז

 
כל פרטי ההזמנה על כל הנני מצהיר/ה מאשר/ת ומתחייב/ת כי עיינתי ובדקתי היטב את 

מסמכיה, וכי מובן לי לפרטי פרטים כל האמור בהזמנה זו וחתימתי על ההזמנה ונוסח ההסכם על 
 נספחיו נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 
  שם המציע: 

      תאריך: 

     חתימת המציע )חותמת + חתימות( 
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 נספח א'1
 מפרט השירות

 הזמנת נסיעה:

 פי צרכיה.  לעזה יינתנו בהתאם להזמנת האוניברסיטה מעת לעת ו שירותי הסעה לפי מכרז .1

שעות מהמועד  48בהזמנה מתוכננת מראש ההזמנה תימסר ככל האפשר בהתראה מראש של עד  .2
 להתייצבות  הרכב. 

שאינם מאפשרים הודעה מראש, תימסר ההזמנה מקרים במקרים דחופים כגון הלוויות או  .3
 יערך לקריאות דחופות ויספק את השירות בהתאם לדרישה.במועד הסביר האפשרי. הספק 

 ההסעות לפי מכרז זה תהיינה חד יומיות.  .4

בהסעות של יותר מיום אחד הספק יישא בהוצאות הלינה והכלכלה של הנהגים. הנ"ל יוסדר  .5
 האוניברסיטה. כל דרישה כלפי נהגים למראש בין הנהגים ובין הספק ולא תהיה 

ל חשבונו "טפסי מעקב נסיעה" ולמוסרם לנהגים מטעמו. לפני כל הספק מתחייב להנפיק ע .6
כי הנהג מטעמו ימלא טופס מעקב נסיעה ובו יפורטו הפרטים הבאים:  ,נסיעה מתחייב הספק

מס'  ;שעת חזרה בפועל ;שעת יציאה בפועל ;יעד הנסיעה ;תאריך הנסיעה ;שם היחידה
 קילומטרים במונה בתחילת הנסיעה ובגמר הנסיעה. 

ופס מעקב הנסיעה ביחד עם שאלון משוב )בנוסח שייקבע על ידי האוניברסיטה( יימסר על ידי ט
הנהג לנציג האוניברסיטה בתום הנסיעה. נציג האוניברסיטה ימלא את שאלון המשוב יחתום 

 עליו ויאשר בחתימתו את הטופס. 

וניברסיטה הספק מתחייב לצרף את הטופס ואת שאלון המשוב כאמור לחשבונית שישלח לא
 בקשר עם הנסיעה.  

 מהלך הנסיעה:

הספק יספק לאוניברסיטה רכב במצב תקין, כשיר לנסיעה ונקי, מורשה להסעת נוסעים על ידי  .7
 רשות הרישוי )משרד התחבורה( ולאחר שנבדק על ידי קצין בטיחות התעבורה של הספק.

ג הרכב בו הם נוהגים, הספק יעמיד לרשות האוניברסיטה נהגים המורשים להסיע נוסעים בסו .8
 בעלי ניסיון מקצועי מתאים, מתודרכים במסלול הנסיעה והמתנהגים באדיבות כלפי הנוסעים.

הספק יעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו ויוודא את התייצבות הנהגים בנקודת האיסוף במועד  .9
 שהוגדר בהזמנה.

הנקוב בהזמנה, עבורן  לפני מועד הנסיעה עשר דקותמועד ההתייצבות של הנהגים יהיה לפחות  .10
 הספק לא יהיה זכאי לתשלום.

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לשנות את שעת ההתייצבות על פי שיקול דעתה  .11
הבלעדי. במקרה כאמור, יספק הספק את השירות בשעות שתימסרנה לו על ידי נציג 

ובה במחירון, ובלבד האוניברסיטה מיד עם קבלת השינוי, וללא תמורה נוספת מעבר לזו הנק
 שעות לפחות. 3שהשינוי יימסר בהתראה של 

הספק יתדרך את נהגיו במסלול הנסיעה, יעמוד עימם בקשר שוטף ויוודא הגעתם ליעד במועד  .12
 שנקבע. 

 במקרה של איחור, הספק יעדכן את איש הקשר מטעם האוניברסיטה באופן מידי. .13

עצירות במהלך סיור או הסעה )עיתוי ומיקום( יהיו בשיקול דעת בלעדי של נציג האוניברסיטה  .14
 ולא יחויבו בשום מקרה בתשלום נוסף. 

י העלאת נוסעים לכלי הרכב ובסיום כל נסיעה, על נהנהגים נדרשים לבצע בדיקה בכלי הרכב לפ .15
מנת לוודא שלא נותרו בכלי הרכב נוסעים או חפצים. במקרה בו נותרו חפצים ברכב, הם ישמרו 

 אצל הנהג אשר ידווח מיידית לאוניברסיטה ויועבר אליה בתיאום עם הספק.

סיעה בטוחה, הנהג מטעם הספק יבצע את שירותי ההסעה באופן בטוח, תוך הקפדה על נ .16
 בהתאם לתנאי הדרך, תוך ציות לכל חוקי התעבורה.

 . COVID-19הנהג יקפיד לקיים את ההנחיות התקפות בנושא  .17
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יידרש הנהג לנסוע בכביש מס' במקרה שהנהג ייסע בדרך הנוחה והקצרה ביותר ליעד המבוקש.  .18
אלו תשולם על ידי במנהרות הכרמל או בכביש אגרה אחר, אם ייסלל כזה, הנסיעה בכבישים  6

בוצעה נסיעה בכביש אגרה אם הספק וסכום האגרה יתווסף לתמורה שלה יהיה זכאי הספק. 
כאמור יציין הספק בטופס מעקב הנסיעה ובחשבונית שיוציא לאוניברסיטה את סכום האגרה 

 ששולם על ידו. 

במהלך מתן שירותי ההסעות לא יינתן שירות לאנשים אחרים מלבד נוסעים מטעם  .19
 האוניברסיטה.

 כלי הרכב

 מפורט במסמכי המכרז.מהסוג ההספק נדרש להעמיד לטובת מתן השירותים כלי הרכב  .20

יינתנו ברכבים תקינים, כשירים לנסיעה, מורשים להסעת נוסעים על ידי  םההיסעישירותי  .21
תעבורה של הולאחר שעברו בדיקת תקינות של קצין בטיחות  )משרד התחבורה( רשות הרישוי

 הספק.

 כלי הרכב כהגדרתם במכרז ובכלל זה, הרכבים החלופיים, שישמשו לשירותי ההסעות יעמדו .22
 בכל הדרישות המפורטות להלן:

 שנים במשך כל תקופת ההתקשרות.  6מועד היצור של הרכבים לא יעלה על  -גיל הרכבים  .22.1

ות הרכב יהיו מצוידים בכל האביזרים והציוד הנדרשים על פי כל דין, לרבות תקנכלי  .22.2
כלי הרכב יהיו מצוידים, בין היתר,  ,אמורמן ה. מבלי לגרוע 1961-התעבורה, התשכ"א

בציוד הבא: אמצעי תקשורת, מיקרופון, מזגן תקין, ערכת מילוט, ערכת חילוץ, גלגל 
, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי תקינים, אפוד )או כל חלופה חוקית אחרת( חלופי

 מצויד.זוהר ותרמיל עזרה ראשונה 

כלי הרכב יצוידו ע״י הספק בתוכנות ניווט וזיהוי מיקום מרושתות שיאפשרו מידע זמין  .22.3
 אודות מיקום כלי הרכב בזמן אמת.

 בכל הרכבים יותקנו דיבוריות לטלפון נייד המתאימות למכשיר בו משתמש הנהג. .22.4

הנוסעים צורך או בהתאם לדרישת עפ"י המזגן בכלי הרכב יופעל במהלך שירותי ההסעה  .22.5
 ברכב.

 כלי הרכב יהיו נקיים מבפנים ומבחוץ כולל ניקוי פנימי וחיצוני של החלונות. .22.6

 חלונות ודלתות כלי הרכב יהיו תקינים, לא ירעישו בזמן נסיעה, ויפתחו ויסגרו כהלכה. .22.7

 .בדיןבכל דרישות הבטיחות על פי הנדרש  כל כלי הרכב יעמדו .22.8

וניברסיטה נתונה הזכות לדרוש החלפה של כלי לגרוע מאחריותו המלאה של הספק, לאמבלי  .23
 רכב בשל מצבו ו/או חוסר תקינותו ו/או רמת הניקיון שלו ועל הספק לבצע זאת.

 על ידי הספק יישאו בכל עת את המסמכים הבאים בתוקף: כלי הרכב שיופעלו .24

 רישיון רכב. .24.1

 צד ג׳./ביטוח חובה, מקיף  .24.2

 .רישיון משרד התחבורה לביצוע הסעות .24.3

 בטיחות

בעל כתב הסמכה ומינוי מטעם משרד התחבורה, לאורך כל תקופת  קצין בטיחותהספק יעסיק  .25
ההתקשרות. פרטיו האישיים של קצין הבטיחות יפורטו בהצעה למכרז בצירוף תעודת 

 ההסמכה שלו כקצין בטיחות.

 קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההיסעים על פי מכרז זה. .25.1

שרישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הספק במתן יוודא קצין הבטיחות  .25.2
 שירותי ההסעה הינם בתוקף ומתאימים לסוג הרכב בו הם נוהגים.

 .ניםהינם תקי יםסעייוודא שכלי הרכב המשמשים למתן שירותי ההקצין הבטיחות  .25.3
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יוודא שהרישיונות של כלי הרכב ופוליסות הביטוח שלהם יהיו תקפים קצין הבטיחות  .25.4
 תאימים לכלי הרכב המשמשים להסעת נוסעים.ומ

הספק מתחייב לידע את האוניברסיטה בכתב בדבר החלפתו של קצין הבטיחות. ההודעה תכלול  .26
 את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש ובצירוף תעודת ההסמכה שלו כקצין בטיחות.

 ת חפץ חשוד.על הנהג לבצע סריקה ביטחונית לפני כל תחילת נסיעה למניעת הימצאו .27

 ביטול הזמנת נסיעה

 האוניברסיטה רשאית לבטל הזמנת נסיעה בהודעה טלפונית לספק. .28

 דמי ביטול נסיעה יהיו כדלקמן: .29

  
 /אוטובוס

אוטובוס 
 גדול

 
 מידיבוס

 

 
 מיניבוס

 

 
 אוטובוס זעיר

מחיר ביטול נסיעה לאחר התייצבות 
 הרכב )בש"ח כולל מע"מ(.

 290 250 190 150 
שעות  24נסיעה במהלך  מחיר ביטול

שלפני המועד המתוכנן לביצוע הנסיעה 
 )בש"ח כולל מע"מ(.

 145 125 95 75 
שעות שלפני  24מחיר ביטול נסיעה עד  

המועד המתוכנן לביצוע הנסיעה )בש"ח 
 כולל מע"מ(.

 
 ללא דמי ביטול

 

 
 רכב חלופי

הנהג לנקודת האיסוף במקרה של תקלה בכלי הרכב המשמש לשירותי ההסעה, הן לפני הגעת  .30
והן במהלך הנסיעה, יהיה על הספק להפעיל כלי רכב חלופי המתאים לשירותי ההסעה הנדרשים 

"(, וזאת רכב חלופיוהמתאים לפחות לכמות הנוסעים המתוכננת לאותה נסיעה )להלן: "
בהקדם האפשרי ובאופן שבכל מקרה יסופקו שירותי ההסעה במועדם ועל פי כל תנאי המכרז 

 על ידי הספק ולא באמצעות קבלני משנה. 

במקרים בהם אין ברשות הספק רכב פנוי מהסוג הנדרש לביצוע ההסעה על פי המועד המתוכנן,  .31
 באחריותו לספק רכב חלופי, כהגדרתו לעיל.

לבצע את שירותי ההסעה  ,באישור מראש ובכתב מאת נציג האוניברסיטה, איהספק יהיה רש .32
למתן שירותי ההסעה   ובכלי רכב שונים מאלה המפורטים לעיל ובלבד שכלי הרכב אשר ישמש

בפועל לא יפחתו בטיבם, נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט. בכל מקרה לא 
 כלי הרכב כאמור. תשולם לספק כל תוספת תשלום בגין שינוי

יסופק על ידי הספק רכב חלופי מכל סיבה שהיא, אשר מכיל כמות אנשים במקרה שמובהר כי  .33
גדולה יותר מכלי הרכב שהוזמן, התמורה תיקבע בהתאם לכלי הרכב שהוזמן ולא בהתאם 

 לרכב שסופק בפועל.
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 2נספח א'

 טופס קריטריונים להערכה ע"י ממליצים
 רסיטה()למילוי על ידי האוניב

 

המציעשם  השיחהמועד  תפקיד בממליץ  שם הממליץ   

   

 

 

 ציון קריטריונים להערכה
 10 – 1בסולם של 

 הערות

זמינותו של המציע ועמידתו בלוחות הזמנים 
 שנקבעו עמו. 

 ציון גרוע( – 1ציון מצוין,  -10)
 

  

קיומן/העדרן של תלונות כלפי המציע ו/או מי 
מטעמו, אודות העדר מהנהגים ו/או העובדים 

מקצועיות, התרשלות בביצוע מטלות, יחס בלתי 
נעים, ביצוע עבירות תעבורה או תקלה משמעותית 

 אחרת.
 הרבה תלונות(-1אין תלונות כלל, -10)

 

  

רכב מתאימים, -הקפדה מצד המציע בהעמדת כלי
 באיכות תחזוקה גבוהה וברמת ניקיון גבוהה 

 לא מקפיד(-1מקפיד מאוד, -10)
 

  

עמידתו של המציע בתנאי הכשירות לרבות: תקינות 
 הרכב וכו' במשך כל תקופת ההתקשרות.

 לא עומד( -1עומד בתנאי כשירות, -10)
 

  

התרשמות כללית מן הספק ומטיב השירותים 
 שניתנו על ידו.

 לא ממליץ(-1ממליץ, -10)

  

 

 שם הבודק: ___________________

 חתימה: ____________________
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 'ב מסמך

 אוניברסיטת חיפה
 32/2022 מס' מכרז

 
 

 הצעה למכרז
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 חיפה
 
 נ., ג.א.
 

 אוניברסיטת חיפהמתן לשירותי היסעים ל – 32/2022 מס' למכרז הצעההנדון: 
 
 

 המציעי הח"מ, ________________ ת.ז. __________________ מורשה חתימה מטעם אנ

את , בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למכרזובדקתי , שקראתילאחר  ,(כהגדרתו להלן)

לי את כל ההסברים הדרושים שקיבלתי ולאחר ואת כלל הנספחים הנלווים, המכרז מושא ההסכם 

 לרבות, המכרז במסמכי כמפורט שבנדון למכרז הצעתי את בזאת ה/מגיש במסגרת הליך ההבהרות,

 .זה הצעה טופס

 :המציע פרטי להלן

 
 מה)יש לציין ש שם המציע

מלא של הישות המשפטית ה
 שמגישה את ההצעה(:

  ./מס' שותפותח.פ 

 : רחוב 

 מספר בית: 

 כניסה: 

 יישוב: 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 מס' טלפון סלולרי:  

 מס' פקס:  

 דואר אלקטרוני: כתובת  

 
 של. ז.ת ומספרי שמות

 המציע בשם לחתום המוסמכים
 :למכרז בנוגע

 

 



 

 16 

 הנני מצהיר/ה כי:

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

 .התנאים המפורטים במסמכי המכרז

 המפורטות בכתב ההוראות וברשותו כוח האדם המיומן, המציע עונה על כל הדרישות .2
בהתאם ההסכם לביצוע וכל יתר התנאים הדרושים  והרכבים המתאימים לדרישות ההסכם

 .למכרז

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

 ונספחיו. 

 - כי הנני מצהיר/המבלי לגרוע מן האמור לעיל 

בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין לנושא ההתקשרות וכן יש  םרשו המציע .3.1
, לרבות רישיון כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין כשהם ברי תוקף וביד

ים ושירותים )הסעת סיור, כמשרד להסעות בהתאם לצו הפיקוח על מצרלהפעלת 
 . 1985-תשמ"הההסעה מיוחדת והשכרת רכב(, 

 העתק רישיון כאמור רצ"ב להצעה זו.

 .1961-קצין בטיחות כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"אלמציע  .3.2

 להלן פרטי קצין הבטיחות:

.___________________________________________________________ 

 .פההסמכה תקתעודת רצ"ב להצעה זו 

המציע הנו בעל ניסיון במתן שירותי הסעות בכל אחת משלוש השנים האחרונות  .3.3
רצ"ב תצהיר אודות ניסיון המציע  שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 .2נספח ב'במסגרת להצעה זו 

כלי רכב  30כל סוגי כלי הרכב הנדרשים במכרז כהגדרתם לעיל ובסה"כ ברשות המציע  .3.4
 .3נספח ב'תצהיר אודות פרטי כלי הרכב רצ"ב להצעה זו במסגרת  לפחות.

 2019שנים בש"ח )כולל מע"מ(,  1,500,000של לפחות  ממוצעלמציע מחזור כספי שנתי  .3.5
 .4כנספח ב'הצעה זו אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי רצ"ב ל .2021 -

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים המציע מנהל ספרים כדין ויש בידו  .3.6
נספח רצ"ב להצעה זו אישורים כאמור וכן תצהיר בנוסח  .1976-ציבוריים, התשל"ו

 .5ב'

 ספקות בדבר הערה כוללים אינם 2020לשנת  המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .3.7
"עסק  להערת היתכנות ואין" חי"עסק כ המציע התאגיד של קיומו המשך לגבי ממשיים

נספח רצ"ב להצעה זו אישור רו"ח בנוסח  .האחרונים הדוחות על החתימה ממועד" חי
 .()לפי החלופה הרלוונטית 6ב'

, הנדרש 1953-המציע עומד בכל תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג .3.8
 .נדרש תקן כאמורלצורך ביצוע ההתקשרות )אם 

הנני מאשר/ת כי המחיר  .והצעה זל 1ב'נספח כ רצ"בהשירות המחיר המוצע עבור אספקת  .4
 מתן השירות.המוצע כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהיו ו/או שיהיו למציע בקשר עם 

הצעת המחיר, וכן התמורה ואופן תשלומה הוראות המפורטות בטופס כי כל  ה/מצהירהנני  .5
 .עלייומקובלים  יבמסמכי המכרז וההסכם, נהירים לכמפורט 

הנני מצהיר/ה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. רצ"ב להצעה  .6
 .7נספח ב' זו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח
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 להלן פרטים אודות המציע )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'(: .7

          

          

          

 *המציע של העסק גודל על דעההו

 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 6מעסיק בין  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         

 20,000 ערבות ביצוע בסך שלתוגש במכרז שהמציע יזכה כי במקרה  ת/ומאשר מ/הימסכהנני  .8
תשמש כבטוחה למילוי כל התחייבויות  אשר, 3ג'נספח בנוסח , (ש"ח עשרים אלף)ש"ח 

ותעמוד בתוקפה ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן,  על פי התקשרות זו.המציע 
 ם לאחר השלמת ביצוע העבודות.ימי 90לתום  עד

, מסמך ג'ובהסכם, כי כל התנאים והדרישות המפורטים בכתב ההוראות,  ה/מצהיר הנני .9
  לעמוד בהם.המציע יוכל וכי  ימקובלים עלי

, ימים 10תוך  'גכמסמך המצורף למסמכי המכרז בנוסח לחתום על ההסכם  ת/מתחייב נניה .10
 .מיום 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  .11
ידוע לי כי האוניברסיטה רשאית להודיע על הארכת  .כנקוב בכתב ההוראות ,הצעות למכרז

 .ת על כל טענה בקשר לכך/ימים נוספים ואני מוותר 90-תוקף ההצעות ב

, לרבות אלה המנויים , כל המסמכים הדרושיםכחלק בלתי נפרד הימנה ה זו,להצע מצורפים .12
 .לכתב ההוראות 7.8בסעיף 

     
 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע

 
 

 אישור עו"ד
 
אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 
__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי 
לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר 

את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

     
 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 ה"ביקורת" בטור  המציע יסמן את בדיקתו באמצעות הסימן לשם הנוחות, 

והוא אינו מהווה אסמכתה כלשהי  המציע בלבד לבדיקה עצמית שלהסימון נועד  למען הסר ספק,
 לצירופם של המסמכים להצעה ו/או לתקינותם.

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

 מרשם החברות; עדכני
 

חתם על ידי מורשי החתימה מטעם המציע יי טופס ההצעה - מסמך ב'  .2
 ידי עו"ד.אומת על יו

 

  מלא וחתום על ידי המציע. -טופס הצעת המחיר  - 1ב' נספח  .3

המציע לצורך הוכחת תנאי ניסיון תצהיר חתום ומאומת אודות  - 2ב'נספח   .4
 למכרז. 4.3ף סף סעי

 

לצורך  פרטי כלי רכב המציעתצהיר חתום ומאומת אודות  - 3ב'נספח   .5
 למכרז. 4.4הוכחת תנאי סף סעיף 

 

לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  אישור רו"ח בדבר מחזור כספי – 4ב'נספח   .6
4.5. 

 

תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לצורך הוכחת  - 5נספח ב'  .7
 למכרז.  4.6תנאי סף סעיף 

 בנוסף:
אישור תקף משלטונות מס ערך מוסף או אישור עדכני מרו"ח המעיד כי 

מנהל ואישור עדכני מרשויות המס שהמציע  עוסק מורשההמציע הינו 
, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות פנקסי חשבונות ורשומות כחוק

נוהג לדווח על העסקאות שהותקנו לפיו, אישור רשויות המס כי המציע 
 .שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן

 

הערת עסק חי לצורך הוכחת אישור רו"ח על היעדר היתכנות ל - 6נספח ב'  .8
 למכרז.  4.7תנאי סף סעיף 

 

  תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז. - 7ב'נספח   .9

ב לחוק חובת 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .10
, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, 1992-מכרזים, התשנ"ב
 ב לחוק הנ"ל2כהגדרתם בסעיף 

 

בתחתית העמוד בראשי תיבות חתומים מסמכי ההסכם ונספחיו  - 'גמסמך   .11
 ובחותמת המציע.
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 1ב'נספח 
 מחיר הצעת טופס

יש למלא את הקובץ,  -באתר האינטרנט של האוניברסיטה  EXCELקובץ כ מצורף

 לחתום עליו ולצרפו להצעהלהדפיסו, 
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 2ב'נספח 
 ניסיון המציעאודות תצהיר 

_________________________, ת.ז ________________, מורשה חתימה מטעם אני הח"מ, 
 :"(, מצהיר בזה כדלקמןהמציע________________________________________ )להלן: "

בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  במתן שירותי הסעותניסיון  למציע
 להגשת הצעות. 

 
 כאמור:יון אודות ניסלהלן פירוט 

תיאור השירותים  שם הלקוח
 שסופקו

תקופת מתן 
 השירותים 

 )יש לציין חודש ושנה(

 איש קשר ממליץ 

מועד 
 התחלה

מועד 
 סיום 

 טלפון שם

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

 

     
 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע

 

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 
__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי 
לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר 

את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 

     
 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 3ב' נספח
 

 המציע כלי רכב תצהיר אודות
חתימה מטעם אני הח"מ, _________________________, ת.ז ________________, מורשה 

 :"(, מצהיר בזה כדלקמןהמציע________________________________________ )להלן: "

  כלי רכב לפחות. 30בסה"כ כל סוגי כלי הרכב הנדרשים במכרז כהגדרתם לעיל וברשות המציע 
 
 
     

 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע
 

 

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 
__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על ידי 
לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר 

את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 

     
 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 4נספח ב'
 

 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי 
 

 _______________________________ רו"ח, מס' רישיון ________________,אני הח"מ, 

בזה  ת/שכתובתי ___________________________________________________, מאשר

 כדלקמן:

של המציע _______________________ שמספרו השנתי הממוצע המחזור הכספי 

 .2021 - 2019"ח )כולל מע"מ(, בשנים ש 1,500,000עומד על לפחות  ________________,

 

________________ ________________ ________________ 
 חתימה וחותמת מ.ר. שם
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 5נספח ב'
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

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

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

 , ואםנכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות .1
במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  , אזיהורשעו ביותר משתי עבירות

 ההרשעה האחרונה.

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

 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-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
 ."( לא חלות על המציעזכויות

 או

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

לשם  לחוק שוויון זכויות, ובהתאם לצורך, 9עיף החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי ס
הכללי של משרד העבודה  קבלת הנחיות בקשר ליישומן; אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל
( 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
ן; וכן, המציע לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומ 9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה )אם הצעתו תיבחר  30והשירותים החברתיים, בתוך 

 כהצעה הזוכה במכרז(.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 חתימה:___________________

 עו"דאישור 

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' ______________, 

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

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות וכי יהיה/ת

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 6ב'נספח 

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

 
 _______________ תאריך:

 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 
למתן  32/2022מס' מכרז  בעניין עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון:

 "המכרז"( :)להלן אוניברסיטת חיפהל שירותי היסעים
 

 כדלקמן:הרינו מאשרים לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________)להלן: "המציע"( 

 נודעת _____, בוקרו על ידינו וחוות________הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום  .1
חוות הדעת שניתנו על ידינו לדוחות הכספיים  __.__________נחתמה בתאריך ___

המבוקרים הנ"ל , אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו 
 של המציע "כעסק חי")*(.

 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לופין:חל

בוקרו על ידי רואי חשבון  ___,______הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ___
חוות  __.________אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ____

אינם כוללים הדעת שניתנו על ידי רואי חשבון אחרים לדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל , 
 הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*(.

וכן  דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו קיבל .2
 .)**(דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוערכ

, לידיעתנולא בא  ,על מכתב זה נומועד חתימתממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד ל .3
לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של 

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

רואי של לשכת  570 כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר - זה "עסק חי" אישורלעניין  )*( 
 בישראל.החשבון 

אין דרישה אזי שחודשים  3-חרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים הא )**(
 .3 - 2לסעיפים 

 
     
 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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 : נוסח למציעים שנערכו עבורם גם דוחות סקורים2חלופה 
 

 _______________ תאריך:
 

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה

 א.ג.נ.,

 

למתן  32/2022מכרז מס'  בעניין "עסק חי" עדר הערתיבדבר ה חשבוןהרואה  אישור הנדון: 
 "( "המכרז :)להלן אוניברסיטת חיפהשירותי היסעים ל

 

 כדלקמן: יםאשרהרינו מלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( 

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

 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לחלופין:

בוקרו על ידי רואי חשבון  ___,_______הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום _
 ____._________אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך __

וכל הדוחות הכספיים הסקורים דוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל לעל ידינו חוות הדעת שניתנו  .2
ספקות  לגבי הפניית תשומת לב, אינם כוללים נושל המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי

 .המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*( בדבר משמעותיים

 לחלופין: )נא למלא רק את החלופה המתאימה(

חוות הדעת שניתנו על ידי רואי חשבון אחרים לדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות 
הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן שנסקרו על ידינו או על ידי רואי חשבון 
אחרים כאמור לעיל, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך 

 חי")*(. קיומו של המציע "כעסק

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

, לידיעתנולא בא  ,על מכתב זה נוממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימת .4
לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של  המפורטותל הבדיקות לרבות בהתבסס ע

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

אי רו של לשכת 570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  -"עסק חי"  ,זה אישורלעניין  )*(
 בישראל. החשבון

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

 
     
 בכבוד רב,                                                                                        

_______________________ 
 רואי חשבון                                                                                                                   

 
 הערות

 .2018נוב'  –לשכת רואי החשבון בישראל אושר עם נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר  •
 . רואי החשבוןמשרד יודפס על נייר לוגו של אין מניעה כי האישור  •
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 7נספח ב'

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, אני 

מספרו _______________ , ש______________מורשה/ית חתימה מטעם ______________

האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את המציע" )להלן:

 :בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן

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

 למתן שירותי היסעים 32/2022מס' הנני אחראי/ת להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי  .2
 "(.המכרז)להלן: " אוניברסיטת חיפהל

 בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז.לא הייתי מעורב/ת  .3

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

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

ם מתחרה או הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו ע .6
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

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

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

 צהירי אמת.זהו שמי זו חתימתי ותוכן ת .9

 

 חתימה:___________________

 

 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' ______________, 

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

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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 'ג מסמך

 אוניברסיטת חיפה
 32/2022 מס' מכרז

 
 

 הסכם
 

 2022שנת שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום________ לחודש_________ 
 

 
 בין

 

 חיפה אוניברסיטת      

  גבוהה להשכלה מוכר מוסד      

  חיפה, חושי אבא משדרות      

 ;אחד מצד   ( "האוניברסיטה": להלן)      

 

 לבין

 

      __________________ 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני    ("הספק": להלן)      

 
 

למתן שירותי היסעים הצעות  תלקבל 32/2022 מספרוהאוניברסיטה פנתה במכרז  הואיל

 ;"(המכרז)להלן: " אוניברסיטת חיפהל

 

הגיש את הצעתו לאוניברסיטה והאוניברסיטה קיבלה הצעתו בכפוף  והספק והואיל

 להוראות 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:
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 ופרשנות מבוא .1

 הימנו נפרד בלתי חלק מהווים, נספחיו על, זה להסכם המבוא .1.1

 פרשנות לצורך בהן להשתמש ואין בלבד הקריאה לנוחות נועדו זה הסכם סעיפי כותרות .1.2
 .זה הסכם

 בהסכם זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצידם: .1.3

מתן שירותי היסעים חד יומיים לסיורים, טיולים, ימי גיבוש,  "שירותה"
סיורים לימודיים וכיו"ב עבור אוניברסיטת חיפה, עובדיה 
ותלמידיה, באמצעות כלי הרכב כהגדרתם להלן, על פי הזמנה 
מראש, ועל פי תנאי המכרז וההסכם והוראות מפרט השירות 

 ;להסכם זה 4ג'כנספח המצורף 

 הרכב כמפורט להלן:כלי   "כלי הרכב"
; למעט הנהג ,מקומות ישיבה 60המכיל לפחות גדול אוטובוס 

מידיבוס  ;למעט הנהג ,מקומות ישיבה 53אוטובוס המכיל לפחות 
מיניבוס המכיל ; למעט הנהג ,מקומות ישיבה 34המכיל לפחות 

אוטובוס זעיר ; למעט הנהג ,מקומות ישיבה 18-20לפחות 
 ;נהגהלמעט  ,מקומות 10לפחות )טרנספורטר/טרנזיט( המכיל 

   
 הגב' חדוה גוזלן מיחידת רכש ולוגיסטיקה באוניברסיטה או כל   נציגת "
 תפקיד אחר שיומנה מטעמה. בעל "האוניברסיטה  

 ספקהצהרות והתחייבויות ה .2

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

המתנהל על פי דין, הצריך לעניין נשוא ההתקשרות וכי הוא  מרשםכי הינו רשום בכל  .2.1
בעל כל הרישיונות ואישורים הנדרשים על פי כל דין להפעלת עסק של חברת היסעים וכי 

 .יעמדו בתוקפם במהלך כל תקופת ההתקשרות כאמוראישורים הו הרישיונות

אמצעים  כי הינו בעל הידע, כלי הרכב המתאימים, כוח האדם, הכושר המקצועי, .2.2
ומיומנויות לביצוע יעיל של השירות ושאר התחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצון 

 .האוניברסיטה

כי הינו מתחייב לספק לאוניברסיטה את השירות בהתאם להוראות כל דין ו/או היתר  .2.3
 . ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי

השירות בכל שעות היממה, במשך כל ימות את  מתחייב כי יהיה זמין לספק כי הנו .2.4
 , למעט יום כיפור.השבוע

הסכם זה על נספחיו, בתנאים המצוינים ב השירותמצהיר כי ביכולתו לבצע את  ספקה .2.5
 . ובהתאם למקובל בתחום זה

ועובדיה אין באמור בהסכם זה כדי לחייב את האוניברסיטה כי ידוע לו שהספק מצהיר  .2.6
בכלל או מסוג כלשהו או בהיקף כלשהו, או כדי למנוע  שירותיםהספק להזמין מ

מצדדים שלישיים, על , להזמין את השירות או כל חלק ממנו ומעובדיה מהאוניברסיטה
בלעדיות  פק, וכי אין לסספקהבלעדי וללא צורך בהודעה מראש ל םפי שיקול דעת

 .ולעובדיה לאוניברסיטהההיסעים באספקת שירותי 

תקשרות ישמור על צי רכבים ועתודת נהגים מספקת למילוי כל כי במשך כל תקופת הה .2.7
 .תנאי ההסכם

כי יעשה כל מאמץ להיענות לדרישות מיוחדות לגיטימיות שתעלינה במהלך השירות,  .2.8
 .ככל שהדבר אפשרי, דוגמת עצירות בדרך וכד'

כי יספק לאוניברסיטה כלי רכב במצב תקין המורשים להסעת נוסעים על ידי רשות  .2.9
 .)משרד התחבורה( ולאחר שנבדקו על ידי קצין בטיחות התעבורה של הספק הרישוי

כי יקפיד במהלך כל תקופת ההתקשרות על בדיקות ותחזוקה שוטפים של הרכבים  .2.10
 .    שברשותו ועל תקינותם ושמירתם במצב מכאני תקין כשיר ובטוח לנסיעה

 נקיים ומאווררים.כי יקפיד כי כלי הרכב שברשותו יהיו כל משך תקופת ההסכם   .2.11
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אשר מטעם הספק נציג מוסמך כי מר/גב' ___________________________מונה כ .2.12
. "(איש הקשר)להלן: " עם האוניברסיטהלצורך התקשרות זו יהיה איש קשר מטעמו 

כאמור יהיה זמין לפניות האוניברסיטה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות איש הקשר 
פקח מטעם הספק על קיום התחייבויות לרי חירום וטפל בבעיות ובמקויהיה אחראי ל

בכל מקרה של נבצרות איש הקשר מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק כלפי האוניברסיטה. 
מובהר כי  .הספק למנות איש קשר חלופי ולהעביר את פרטי ההתקשרות לאוניברסיטה

  .ופיכל הוראות הסכם זה החלות על איש הקשר יחולו בהתאמה גם על איש הקשר החל

 ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם זה. .2.13

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית 
 .של ההסכם

 הזמנת השירות .3

הסכם זה מהווה הסכם לאספקת "השירות" כהגדרתו לעיל לפי צרכי האוניברסיטה כפי  .3.1
ללא כל התחייבות מצד האוניברסיטה להיקפים ו/או כמויות, ובכפוף  שיהיו מעת לעת,

 .למסירת הזמנה ע"י האוניברסיטה לפי צרכיה

השירות יוזמן על ידי האוניברסיטה באמצעות הזמנה טלפונית או בכתב בהתאם לנהלי  .3.2
 .האוניברסיטה כפי שיהיה מעת לעת

 24לביצוע השירות, במשך הספק מתחייב להיענות להזמנות האוניברסיטה ועובדיה  .3.3
 .שעות ביממה, כל ימות השנה, למעט יום כיפור

הספק מתחייב להיענות לכל הזמנה במועד המדויק שיידרש על ידי האוניברסיטה או  .3.4
דקות בהתייצבות כלי  15המזמין מטעמה במסגרת ההזמנה. מוסכם כי איחור של מעל 

 30ה שהוזמנה, וכן איחור של מעלות הנסיע 10%הרכב יגרור פיצוי מוסכם בגובה של 
דקות או יותר בהתייצבות כלי הרכב יזכה את האוניברסיטה בפיצוי מוסכם בגובה עלות 

 .הנסיעה שהוזמנה

הנהגים לא יורשו לשלב בנסיעה על פי הסכם זה נוסעים נוספים או מטלות נוספות שלא  .3.5
 .הוזמנו על ידי האוניברסיטה

מעקב נסיעה" ולמוסרם לנהגים מטעמו. לפני  הספק מתחייב להנפיק על חשבונו "טפסי .3.6
כל נסיעה מתחייב הספק כי הנהג מטעמו ימלא טופס מעקב נסיעה ובו יפורטו הפרטים 
הבאים: שם היחידה, תאריך הנסיעה, יעד הנסיעה, שעת יציאה בפועל, שעת חזרה 
בפועל, מס' קילומטרים במונה בתחילת הנסיעה ובגמר הנסיעה. טופס מעקב הנסיעה 
ביחד עם שאלון משוב )בנוסח שייקבע על ידי האוניברסיטה( יימסר על ידי הנהג לנציג 
האוניברסיטה בתום הנסיעה. נציג האוניברסיטה ימלא את שאלון המשוב יחתום עליו 

 .ויאשר בחתימתו את הטופס

הספק מתחייב לצרף את הטופס ואת שאלון המשוב כאמור לחשבונית שישלח 
 .הנסיעה לאוניברסיטה בקשר עם

 .הספק מתחייב ליידע את כל עובדיו בדבר האמור בסעיף זה ולוודא שיפעלו לפיו .3.7

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית 
 .של ההסכם

 הנהגים .4

הספק מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות יעמיד לרשות האוניברסיטה נהגים  .4.1
 .וסעים בסוג הרכב בו הם נוהגים ובעלי ניסיון במתן השירותהמורשים להסיע נ

 .הספק יוודא כי כל הנהגים יופיעו בהופעה הולמת, מסודרת, נקייה ומכובדת .4.2

הספק יוודא כי כל נהג שיעסוק במתן השירות יכיר את מסלול הנסיעה המבוקש, או  .4.3
לגרוע באמור  תקין או ישתמש באפליקציית ניווט. מבלי GPSלחלופין יצויד במכשיר 

 .לעיל, הספק יעמוד עם הנהגים בקשר שוטף ויוודא הגעתם ליעד במועד שנקבע

הספק יוודא כי הנהגים מטעמו יבצעו את שירותי ההסעה תוך הקפדה על נסיעה בטוחה,  .4.4
 .בהתאם לתנאי הדרך ותוך ציות לכל חוקי התעבורה
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והפרתן תהווה הפרה יסודית הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם 
 .של ההסכם

 ביטול הזמנה .5

כי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל הזמנות  ,מוסכם בזה בין הצדדים .5.1
שתצאנה לספק, בכל עת, אף לאחר התייצבות כלי הרכב ביעד, וזאת מכל סיבה שהיא 

  .ובהתאם לשיקול דעתם

 .האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בעניין זההספק מוותר מראש על כל טענה כלפי 

הקבוע ביטלה האוניברסיטה הזמנת כלי רכב, יהא הספק זכאי לפיצוי מוסכם בשיעור  .5.2
 .להסכם זה 4ג'כנספח במפרט השירות, המצורף 

 תקופת ההתקשרות .6

חודשים החל ממועד  36זה הינה לתקופה של  הסכםהתקשרות בין הצדדים על פי  .6.1
 "(.תקופת ההתקשרותן: "החתימה על הסכם זה )להל

להאריך את   ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטהזכות,  שמורהלאוניברסיטה  .6.2
כך שסך כל תקופות ההתקשרות לא  ,חודשים 24בת נוספת תקופה ההתקשרות בתקופת 

. הספק מצהיר מפורשות, כי לא תהא לו כל טענה בקשר עם אי חודשים 60יעלו על 
 . שלא תוארךהארכת ההתקשרות, ככל 

על אף האמור לעיל, האוניברסיטה תהיה רשאית בכל עת, ולפי שיקול  , כימוסכם בזאת .6.3
דעתה הבלעדי, לסיים את ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה, לפני תום תקופת 
ההתקשרות כאמור לעיל, וכן לבטל את ההסכם, בשל אי שביעות רצון מן השירות או 

ם. קיצור תקופת ההסכם לא מיי 30מראש לספק של  מכל סיבה שהיא וזאת בהודעה
 .תזכה את הספק בכל פיצוי ו/או החזר כספי באשר הוא

 התמורה .7

התמורה בגין אספקת השירות על פי הסכם זה לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה  .7.1
מהווה חלק בלתי ולהסכם זה  1ג'נספח כ המצורףבטופס הצעת המחיר תהא כמפורט 

 ."(המחירון: "גם )להלן הימנונפרד 

לפי  הוא שיקבע את תעריף הנסיעה בפועל מועד הנסיעה הנקוב בהזמנהכי  ,מובהר .7.2
מועד ההתייצבות של הנהגים יהיה  מבלי לגרוע באמור לעיל הספק מתחייב כי. המחירון

 .לא יהיה זכאי לתשלום עבורןולפני מועד הנסיעה הנקוב בהזמנה,  עשר דקותלפחות 

או כל חריגה ת המחירון לטבל 3 - 1חריגה במספר השעות הנקוב בסעיפים מובהר כי כל  .7.3
, תזכה את הספק בתשלום כאמור לטבלה  2 - 1במספר הקילומטרים הנקוב בסעיפים 

ובהתאם לסוג הרכב  בהתאמה לטבלה 6-ו 5פים נוסף כפי שיפורט בהצעתו לסעי
  .הרלוונטי

מוסכם ומובהר כי התעריפים הנקובים במחירון אינם כוללים תשלום תמורת נסיעה  .7.4
תידרש על ידי האוניברסיטה ו/או עובדיה נסיעה דרך כביש במקרה שבכבישי אגרה. 

יחויב הספק לשלם את האגרה לגוף/רשות הרלוונטיים וסכום האגרה יתווסף  -אגרה 
יציין הספק  ,בכביש אגרה כאמור בוצעה נסיעהאם  .לתמורה שלה יהיה זכאי הספק

 . את סכום האגרה ששילם ובחשבונית שיוציא לאוניברסיטהבטופס מעקב הנסיעה 

 ,לכל חודש קלנדריראשון ב ,כהגדרתה לנציגת האוניברסיטה הספק מתחייב להגיש .7.5
, במהלך החודש החולף, האוניברסיטה חשבוניות מס בגין נסיעות שבוצעו, על פי הזמנת

פסי מעקב הנסיעה ושאלוני המשוב המקוריים, כשהם מלאים וחתומים, בצירוף כל ט
 .  לעיל 3כמפורט בסעיף 

, ולאחר הספקשיוגשו על ידי וטפסי המעקב האוניברסיטה תבדוק את החשבונות  .7.6
ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון  30-לא יאוחר מ שיאושרו על ידה, תשלמם

לאוניברסיטה, ובלבד שלא נפלו בו טעויות או קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו. בכל 
  .מקרה, לא יעוכב תשלום שאינו במחלוקת

. מובהר כי המחירים הנקובים במחירון יישארו קבועים במשך כל תקופת ההתקשרות .7.7
וארך תקופת ההתקשרות, בהתאם לזכותה של שתלמרות האמור לעיל, ככל 
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מחירון למדד המחירים ה תיוצמדו המחירים בטבללעיל,  6.2האוניברסיטה בסעיף 
  .כאשר מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד החתימה על הסכם זה, לצרכן

 היעדר בלעדיות .8

שירותי ב להשתמשכי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברסיטה  ,מוסכם בזאת .8.1
 .חברת הסעות אחרת או מכל גורם אחר של היסעים

  אחריות .9

 מן יוצא בלא, אובדן או/ו סדפה או/ו פגיעה או/ו נזק לכל מלאה אחריות אחראיהספק  .9.1
 מבלי אך לרבות ,הכלל מן יוצא בלא לרכוש או/וו/או לספק  לאדם ייגרמו אשר הכלל
, לעובדיה, שלה הסגל לאנשי, לאוניברסיטה ייגרמו אשר אלה, האמור מכלליות לגרוע

בקשר עם , הספק ו/או מי מטעמו ולעובדי, בה למתארחים, בה הלומדים לסטודנטים
 למעשי גם תהא זו אחריות. הסכם זה ומתן השירות וכל הפעולות והעבודות הנלוות לכך

 .מטעמו מי או/והספק  עובדי מחדלי או/ו

 כולל) והוצאה תשלום, נזק כל בגין האוניברסיטה את ולשפות תלפצו במתחייהספק  .9.2
 כל בשל אדם כל י"ע ממנה יתבעוי או/ו יידרשו או/ו לה ייגרמו אשר( משפטיות הוצאות

להם הוא אחראי בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם  הפסד או/ו אובדן או/ו פגיעה או/ו נזק
  .ןלהוראות הדי

   ביטוח .10

הספק לערוך מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב  .10.1
ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט 

 .להלן

למקרה ש"ח  8,000,000, בגבול אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד ג' .10.1.1
 .ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

 :הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות

 קוד הסעיף 
 -ו/או מחדלי המבוטח מבוטח נוסף בגין מעשי 

 אוניברסיטהה
321 

 322 כצד ג' אוניברסיטההגדרת ה
 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה
 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

לעובד, למקרה  ש"ח 20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .10.1.2
 תכמבוטחהאוניברסיטה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את 

 (.319של מי מעובדי הספק )קוד סעיף  סיקתםייחשב כמעאם  פתנוס

ויכללו סעיף לפיו  אוניברסיטהכל ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי ה .10.2
)קוד האוניברסיטה מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 (.328סעיף 

כל חריג אם קיים בביטוח הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת  .10.3
 הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.

, לפני האוניברסיטה, על הספק להמציא לידי האוניברסיטהדרישה מצד ללא צורך בכל  .10.4
תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף 

, כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק 2'גכנספח 
חידוש תוקף ביטוחי אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין האוניברסיטה להמציא לידי 

הספק 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 

 להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת.

ההסכם, את שאר הביטוחים כן על הספק לערוך ולקיים  למשך כל תקופת  .10.5
וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 

 :מכלליות האמור

 ;תשלומים לביטוח לאומי .10.5.1
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ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על  .10.5.2
 האוניברסיטה;ידי הספק לחצרי 

ות כיסוי אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל ביטוח מקיף לכלי הרכב כאמור, לרב .10.5.3
 .למקרהש"ח  600,000כלי רכב, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח  .10.6
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע 

בכל הקשור לגבולות האחריות  מהו/או מי מטעהאוניברסיטה לפי מלהעלות כל טענה כ
 כאמור.

תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על לאוניברסיטה  .10.7
ידי הספק כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות 

בהתאם להוראות ההסכם הינה והסייגים המפורטים בו. המצאת אישור עריכת הביטוח 
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 נזק לרכוש  מהו/או מי מטעהאוניברסיטה הספק פוטר את  .10.8
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים במפורש לרבות כלי  האוניברסיטההמובא לחצרי 

הרכב, וכן בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה 
בגין אובדן  מה ו/או מי מטעאוניברסיטה הלספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

ריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאח
 בזדון.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .10.9
שא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק, והשירותים נ

מתחייב הספק לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף 
 ת.  ההתקשרו

הא תמובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח,  .10.10
ו/או חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה אוניברסיטה ה
 אוניברסיטה.ל

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית 
 .של ההסכם

 קהעדר תחולת יחסי עובד מעסי .11

ו/או עובדיו ו/או  הספקומוצהר מפורשות בין הצדדים, כי בין האוניברסיטה לבין  מוסכם .11.1
לקבלני משנה/ספקים ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה לא מתקיימים ולא 

, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות ו/או ומעסיקיתקיימו יחסי עובד 
, אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות יםבקשר למתן השירות הספק טעםלהדריך מי מ

 מטעםבין האוניברסיטה לבין מי  ומעסיקשל ההסכם, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד 
 .הספק

לבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או  הספק .11.2
לעובדים לפי כל דין, הסכם, הכרוכים בה, לרבות, כל תשלום, גמול או זכות המגיעים 

הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, גמול 
שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים, 
תשלום עבור זכויות סוציאליות, מלוא הפרשות לקופות גמל )לרבות תגמולים ופיצויים( 

יצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר הוצאות נסיעות וכן, תוספות מכל מין פ
לשלם ולהפריש במועד כל תשלום  הספקוסוג וכיו"ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב 

פי דין בקשר להעסקת עובדיו, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח -והפרשה החלים עליו על
פי דין בגין תשלום שכר העבודה והזכויות -ים עללאומי ויתר תשלומי החובה המגיע

 כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.  הספקלעובדי 

ו/או המשמשים מטעמו יהיו מנועים מלהגיש  הספקוהן עובדי  הספקמוסכם כי הן  .11.3
תביעות כלשהן כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל עילה או עניין אשר על פי טבעם 

  וטיבם כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד ומעסיק. 

בהסכם זה, נקבעה  והספקמוסכם, כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה  .11.4
או מי מטעמו אינם בגדר "עובדים" של האוניברסיטה,  קהספבהתחשב בעובדה שעובדי 

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

 . הספקמאת  השירותיםשתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת 
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כעובדי  הספקו/או בעובדי  בספקכח האמור לעיל והסכמת הצדדים שלא לראות נו .11.5
מתחייב לשפות  הספק ,השירותיםהאוניברסיטה, ובהתחשב בתמורה המוסכמת לביצוע 

את האוניברסיטה מיד עם 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, וזאת בכל מקרה של הגשת תביעה ו/או דרישה בניגוד 

ו/או כל גורם אחר מטעמו של  הספקו/או מי מעובדי  הספק, כי למוסכם לעיל, בהם יטען
היה, או הינו, עובד שכיר של האוניברסיטה ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת  הספק

ו/או למי מעובדיו  לספקבאחריות לנזק כלשהו ו/או כי האוניברסיטה היא שצריכה לשלם 
 בהסכם זה.  ו/או למי מטעמו ו/או בגינם, תשלום כלשהו שלא הוסכם

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שתתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא  .11.6
לא ממלא  הספקשולמו ו/או הועברו במועד ו/או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא, כי 

את התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, תהיה 
, לרבות סכומים לספקה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי האוניברסיט

כלפי  הספקאשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות 
  עובדיו ו/או מי מטעמו. 

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית 
  .של ההסכם

 ת בנקאיתערבו .12

לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בנוסח  הספקד בבד עם חתימת ההסכם, ימציא ב .12.1
, אשר תשמש ש"ח )עשרים אלף ש"ח( 20,000בסך של  3ג'כנספח המצורף להסכם 

כבטוחה למילוי מלוא התחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם ולהבטחת אחריות טיב 
 "(.הביצועערבות )להלן: "הספק השירות על ידי 

 ימים לאחר סיום ההתקשרות עפ"י ההסכם. 90ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד חלוף  .12.2

 ,האוניברסיטה תהא רשאית להורות ,מובהר בזאת כי אם נבחר יותר מזוכה אחד במכרז .12.3
ש"ח )עשרת  10,000סך של על הפחתת גובה הערבות ל ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 אלפים ש"ח(. 

הפר הסכם זה בהפרה  שהספקה רשאית לממש הערבות כל אימת תהי האוניברסיטה .12.4
 . לכך שנדרש מיום ימים 7 תוך ההפרהאת  תיקן ולאכלשהי 

 לסכום הערבות דלעיל. הספקאין באמור לעיל משום הגבלת אחריותו של  .12.5

 איסור הסבת ההסכם .13

לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיו ו/או  הספק .13.1
זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבל אישורה 

 בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן.

 ומובהר כי כל חובותי ,הספקמטעם ביצוע על ידי אחר  אוניברסיטהאשר התבמקרה ש .13.2
צד שלישי ויחולו בנוסף גם על אותו  הספקימשיכו לחול על  פי הסכם זה לע הספקשל 

יהא מודע לכך ויבצע חיוביו  צד שלישילוודא ולגרום לכך כי אותו מתחייב  והספק ומטעמ
 פי ההסכם.  לע

וכלפי כל צד  אוניברסיטההיה אחראי כלפי היא בלבד, ווה ,הספקבמקרה זה מובהר כי  .13.3
ו/או  לספקו/או  אוניברסיטהג' שהוא, בגין כל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם ל

 .הןאו כל חלק מ שא ההסכם,מוהעבודות לכל צד ג' שהוא בקשר עם ביצוע 

 יסודית הפרה תהווה והפרתן ההסכם מעיקרי הן, סעיפיו תת על, לעיל זה סעיף הוראות
 .ההסכם של

 הפרת ההסכם .14

 7, לדעת האוניברסיטה, הוראה מהוראות הסכם זה, ולא תיקן ההפרה תוך הספקהפר  .14.1
ימים מדרישת האוניברסיטה או מי מטעמה, תהא רשאית האוניברסיטה לנקוט בפעולות 
כדלקמן, כולן או מקצתן, מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי הסכם זה 

  :ועל פי דין
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 הספקלתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את  .14.1.1
 .בהוצאות התיקון

 .לעיל 12בסעיף אית כולה או חלקה, כאמור לממש הערבות הבנק .14.1.2

 .בגין הנזק הספקלתבוע את  .14.1.3

 .לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה .14.1.4

הפרה יסודית, תהא רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות עמו  הספקהפר  .14.2
פי כל דין או -העומדים לרשות האוניברסיטה על לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים

 .פי הסכם זה-על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי  .14.3
 :בקרות כל אחד מן המקרים הבאים

בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני ו/או  הספקהוגשה נגד  .14.3.1
לחוק  350ני או בקשה להקפאת הליכים על פי סעיף למינוי כונס נכסים זמ בקשה

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

, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את הספקאם יוטל עיקול על נכסי  .14.3.2
 .ימים מיום הטלתו 60והעיקול לא בוטל בתוך ההסכם 

 השירותיםא, מלספק את , מכל סיבה שהיהספק מהתברר לאוניברסיטה כי נבצר  .14.3.3
 .ימים 10למשך תקופה רצופה העולה על 

אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית  .14.4
 .האוניברסיטה על פי ההסכם ו/או הדין

לבצעו עד ליום שנקבע לסיום  הספקהודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם, ימשיך  .14.5
 .האוניברסיטה החליטה אחרתבהודעה, אלא אם 

 סמכות שיפוט .15

מוסכם בין הצדדים כי לבתי המשפט בתחום העיר חיפה בלבד תהיה הסמכות המקומית לדון 
 .בכל תובענה הנובעת מהסכם זה

 שונות .16

הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין כל העניינים  .16.1
ו מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי הנדונים בו, והוא מבטל כל הסכם, נוהג ו/א

 .כל אותם העניינים האמורים

הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  .16.2
 .תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

פי לא השתמש או השתהה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על  .16.3
 .הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו

כל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם לא יהיה להם תוקף אלא אם יעשו בכתב ויחתמו  .16.4
 .כדין על ידי כל הצדדים להסכם

כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה אשר ישלחו על ידי צד אחד להסכם זה למשנהו  .16.5
באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רשום על פי פרטי הצדדים כמפורט בכותרת  ישלחו

 (.להסכם זה )או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב

הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובות האמורות, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה  .16.6
שליחתה בדואר שעות מעת שיגורה בדואר, עם מסירתה אם נמסרה ביד ועם  72כעבור 

אלקטרוני, ובלבד שבידי הצד השולח לא נתקבלה התראה בדבר אי תקינות משלוח 
 .לההודעה בדוא"

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
 
 

 הספק  חיפה אוניברסיטת
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 1ג'נספח 
 הצעת המחיר

 ]תצורף הצעת המחיר של הזוכה[
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 2'ג נספח
 ביטוחיםאישור עריכת 

 
תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים

(___/___/______) 

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

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה בקש האישורמ

 שם:
 אוניברסיטת חיפה

  שם:

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען: מען:

 
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 נוספים בתוקףכיסויים 

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

קבלנים וקבלני  307 ₪  8,000,000     צד ג'
 משנה

כיסוי לתביעות  315
 המל"ל 

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי ו/או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

מבקש האישור  322
 מוגדר כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 הרחב שיפוי 304
 תחלוףויתר על  309

 לטובת מבקש האישור
 ראשוניות 328
רכוש מבקש  329

 האישור
 יחשב כצד ג

מבוטח נוסף היה  319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
וייחשב כמעבידם של מי 

 –מעובדי המבוטח 
 מבקש האישור

 ראשוניות 328
 

 האישור(:פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש 
 הסעת נוסעים – 025

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

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

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ג'3
 

 נוסח ערבות ביצוע
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ.,
 

     כתב ערבות מס': 
 

 
"( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מבקשה* )להלן: "     לפי בקשת 

 עשרים אלף "ח )במילים:ש 20,000מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
צמדה למדד, להבטחת מילוי תנאי ההסכם ובתוספת הפרשי ה **"(סכום הערבותש"ח( )להלן: "
 .  מבקשידי  ה-על ,לאוניברסיטת חיפה למתן שירותי היסעיםמיום ______ 

 
 " יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד"
 ____________ )יושלם בהתאםלחודש " יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם מדד הבסיס"

 .למדד שיהיה בתוקף ביום החתימה על ההסכם(
" יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותנו זו, המדד החדש"

 אך לא פחות ממדד הבסיס.      
 

ה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויזו ערבותנו 
לינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה דרישתכם הראשונה בכתב א

בין מדד הבסיס למדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו, מבלי להטיל עליכם 
לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 . מהמבקשתחילה 
 
 

ערבותנו בטלה  ועד בכלל. אחרי מועד זה תהא לתאריך __________ד בתוקף ע וערבותנו ז
 .ומבוטלת

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

 
 בכבוד רב          

 
             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
 
 . את שמו העדכני של הזוכהיש למלא  * 
 יתקיימו הוראות ההסכם.ש"ח במקרה ש 10,000-יעודכן לסכום הערבות  **

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4'ג נספח
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 מפרט השירות
 ]יצורף המפרט שצורף למכרז[

 

 
 
 
 
 

 


