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 וניברסיטת חיפהא

 
 48/2021 מס'מכרז 

 
 
 

 48/2021 מס'הזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

 
 שירותי נסיעות מיוחדות במוניותבנושא: 

 
 

לאספקת שירותי נסיעות מיוחדות במוניות עבור אוניברסיטת חיפה מזמינה בזאת להגיש הצעות 
 . ובנספחיו , הכל כמפורט במסמכי המכרזאוניברסיטת חיפה

 
. יש אתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(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 
 מלאה לכל מסמכי המכרז ונספחיהם כפי שמפורסמים באתר. 

 
 .12:00שעה עד ה 20223.001.תאריך לא יאוחר ממועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 

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

  .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,          
 

 כץ, עו"ד ביסמוט טלי
 ונכסים מכרזים מחלקת מנהלת      

 אוניברסיטת חיפה               
 
 
 
 
 

 שעה תאריך נושא

פרסום מסמכי המכרז באתר  מועד
  המכרזים

  09.02.2022', דיום 

 12:00עד השעה  15.02.2022', גיום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב 

 12:00עד השעה  01.03.2022 ', ג יום מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז
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 מסמך א'

 אוניברסיטת חיפה
 48/2021 'סמכרז מ

 
 48/2021ס' כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מ

 

 הגדרות .1
 

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

משלוחים )מעטפות או /נוסעים ועבור ת ומתן שירותי הסעה במוני  "השירות"
בנסיעות מיוחדות על פי קריאה מטעם יחידות האוניברסיטה,  ,וחבילות(

 ועל פי תנאי המכרז והוראות ההסכם להלן.
 

 למתן השירות. 48/2021 מס'מכרז   "המכרז"
 

 מי שהגיש הצעה למכרז.  "המציע"
 

 .חלקוכולו או  השירות,למתן ע"י האוניברסיטה נבחרה הצעתו מציע ש  "הזוכה"
 

אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, לביצוע ההסכם   "סכםהה"
 כמסמך ד'מצורף ההסכם הבנוסח השירות, בנוסח ובתנאים כמפורט 

 .מסמכי המכרזל
 
 הצעות .2

 האוניברסיטה מזמינה בזה מציעים, העומדים בדרישות שלהלן, להגיש הצעות למתן השירות
 בהתאם למפורט להלן במסמכי המכרז.

 המציעיםלידיעת  .3

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

האוניברסיטה ועובדיה במסגרת תפקידם באוניברסיטה משתמשים מפעם לפעם  .3.1
לצורך  ןלאזורים שונים וה בשירותי נסיעה במונית לאזורים שונים בארץ, הן לצרכי הגעה

 העברת משלוחים )מעטפות וחבילות(.

במהלך שנת הלימודים  בצעתתהפעילות העיקרית של יחידות האוניברסיטה השונות מ .3.2
 ,בנוסף .הפגרהבחודשי פעילותה מצטמצמת ו ,האקדמית שמשכה כעשרה חודשים בשנה

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

 הזמנה טלפונית או בכתבההתקשרות תתבצע על פי ההסכם, ומימושה יהא באמצעות  .3.3
בהתאם לנהליה ולצרכיה כפי שיהיו מעת שתימסר מעת לעת לזוכה ע"י האוניברסיטה, 

  כל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם על נספחיהם.ה ,לעת

 מספר נסיעותלמובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף צריכת השירות או  .3.4
שא מכרז זה מספקים נוספים/אחרים, מווהיא תהיה רשאית להזמין את השירות  ,כלשהו

 בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל כמפורט להלן.

לגבי  ,ואופן חלוקת המטלות ביניהם ,זוכים (2) נישבחר במכרז זה האוניברסיטה ת .3.5
שירותים שיוזמנו ישירות ע"י האוניברסיטה בלבד, ייעשה בהתאם לצרכי האוניברסיטה 

ההיקף הכספי של  ,בין היתר ,במסגרתו יילקחו בחשבון ,וככל הניתן על פי סבב מחזורי
 המטלות שקיבל כל אחד מן הזוכים באותה שנה.  
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בלעדיות למי מהזוכים כדי להעניק  זה מכרזבכי אין באמור  ,הסר ספק, מובהר מעןל .3.6
 ו של מי בשירותילהשתמש לא יהיו מחויבים  ועובדיההאוניברסיטה כי במתן השירות ו

אחרים או  ספקיםהבלעדי, לפנות ל םקול דעתיבכל עת, לפי ש ,םרשאי יהיו והםמהזוכים 
 . וחלקבאו במלואו קבלת השירות שם לכל גורם אחר במהלך תקופת ההתקשרות ל

 מתחייב המציע. היא באחריות המציע בלבד להשתתפות במכרז הכלכלית הכדאיות .3.7
 .זה בעניין תביעהאו /ו טענה כל על ומוותר עצמאיות בדיקות לערוך

 כללי מידע םלמציעי לספק עדונוהם ו בלבדניתנו לשם הערכה  לעיל המפורטים הנתונים .3.8
  .האוניברסיטה מטעם מצג כל יהוו לא כאמור הנתונים. בלבד

למעט  ,שעות היממה, במשך כל ימות השבוע השירות בכל מתןלהיערך ל ויידרש הזוכים .3.9
 . יום כיפור

שאלון  ,מידי פעם ובאופן אקראיכי ידוע לו שהמשתמשים בשירות ימלאו,  ,המציע מאשר .3.10
 אשר ידרג את שביעות רצון המשתמש מביצוע השירות. משוב 

 מסמכי המכרז .4

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 .כתב הוראות למגיש הצעות למכרז - 'א מסמך .4.1

 :ונספחיו טופס הצעה למכרז -ב'  מסמך .4.2

 הצעת המחיר; – '1ב נספח

 ;המציע שותהצהרה לגבי גודל צי המוניות שבר – '2נספח ב

 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי; – '3נספח ב

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; – '4נספח ב

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. – '5נספח ב

 נוסח ערבות ביצוע. –מסמך ג'  .4.3

 נוסח ההסכם ונספחיו: –מסמך ד'  .4.4

 ;אישור עריכת ביטוחים –' 1מסמך ד

 .הצעת המחיר –' 2מסמך ד

 כרזתנאי סף להשתתפות במ .5

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

)בהתאם  תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות)א( המציע הינו  .5.1
 (. 1961-תשכ"א, לתקנות התעבורה )א((2()ב)510לדרישת תקנה 

יש  ,ההתקשרות וכן פי דין הצריך לעניין נושא-בכל מרשם המתנהל על רשוםהמציע )ב( 
להפעלת תחנת מוניות,  לרבות רישיון עסק תקף ,פי דין-בידו כל הרישיונות הנדרשים על

 לפחות.רשות מקומית אחת  שניתן לו על ידי

 ק"מ מהאוניברסיטה. 20תחנת מוניות הממוקמת במרחק נסיעה של עד למציע  .5.2

שיתקבל במועד  ,בקילומטרים הקצר ביותרמרחק הנסיעה  - "מרחק נסיעה"לעניין זה, 
ביצוע בדיקת האוניברסיטה באמצעות אתר גוגל מפות. המציעים מוותרים מראש על כל 
טענה כלפי האוניברסיטה הנוגעת לאופן בדיקת מרחק הנסיעה, לרבות מועד הבדיקה 

 .וכיו"ב

 רישיון ניתן ת מן המוניות כאמוראח לכל כאשר ,מוניות 20 לפחות של צי המציע ברשות .5.3
, והרישיון 1961-תשכ"אהלתקנות התעבורה,  1)א( 490מיוחדת לפי תקנה  לנסיעה הסעה

 .כאמור תקף במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

)כולל מע"מ(, בכל אחת מן  לפחות ש"ח (מיליון) 1,000,000מחזור כספי שנתי של  מציעל .5.4
  .2019-2020השנים 

לצורך עמידה בתנאי סף זה, המציע יהא רשאי להסתמך על פעילות של ישות משפטית 
לרבות בדרך של מיזוג  וזאתהמקיימת תנאי זה, ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות 
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וכן, לרבות בדרך של  1999-ו/או מיזוג סטטוטורי עפ"י הוראות חוק החברות, תשנ"ט
 עסקת נכסים/פעילות. 

כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ספרים מנהל המציע .5.5
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

 עדכונים שוטפים והבהרות .6

עדכונים שוטפים אודות המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של  .6.1
באחריות  "(.אתר המכרזים)להלן: " https://tender.haifa.ac.ilהאוניברסיטה, בכתובת 

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

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

שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  .6.2
michrazim@univ.haifa.ac.il 12:00ה בשע -20222.051.', גליום  וזאת, עד. 

 , במבנה שלהלן:בלבד Wordבקובץ הפונים נדרשים לערוך שאלותיהם בטבלה מסודרת  .6.3

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

  .להתעלם מפניות שיועברו בניגוד להוראות סעיף זה האוניברסיטה רשאית

בפנייתו בכתב בדוא"ל, הפונה יציין את שם המכרז ומספרו וכן, יציין את פרטיו המלאים  .6.4
 של הפונה, לרבות שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. 

 באחריות הפונה לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לכתובת הדוא"ל הנ"ל. .6.5

ה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק האוניברסיט .6.6
מהשאלות ו/או לענות על שאלה ספציפית באופן חלקי. תשובות לשאלות שהוגשו, עליהן 

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

ם יהיו מנועים מלהעלות פרסום התשובות באתר המכרזים ייחשב כמסירה למציעים, וה .6.7
 כל טענה או דרישה בדבר אי קבלת תשובות לשאלות.

התשובות וההבהרות שיפורסמו באתר המכרזים, וכן פרוטוקול סיור המציעים, יהוו חלק  .6.8
 .והמציעים יידרשו לצרפם להצעתם כשהם חתומיםבלתי נפרד ממסמכי המכרז, 

פה כדי לחייב את -בעלאין בכוחו של פרט כלשהו, נתון או הבהרה, שיימסרו  .6.9
האוניברסיטה או כדי לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים בכתב, אשר פורסמו 

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  .6.10
זה שיחייב. אין באמור לעיל, כדי לחייב את האוניברסיטה להסכים להסתייגויות הוא 

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

 מועד להגשת הצעות למכרז .7

הממוקמת בבניין הראשי, קומה  1מס' תיבת המכרזים יש להפקיד באת ההצעה למכרז  .7.1
יחידת רכש ולוגיסטיקה, אגף כספים ובקרה, אוניברסיטת  ,202בסמוך לכניסה לחדר , 2

הצעה למכרז שתוגש . 12:00עד השעה  20223.001.', גלא יאוחר מיום  וזאת, ,החיפ
 .לא תובא לדיון, והיא תוחזר למציע מבלי שתיפתח -לאחר מועד זה 

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

 

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

לוח ההצעה בדואר או באמצעות שירות שליחויות כלשהו, לא יענה על דרישות המכרז מש .7.2
 .לעיל במועד כאמור 7.1 עיףאם ההצעה לא תופקד במקום המתואר בס

 אופן הגשת ההצעות למכרז .8

  כדלקמן: בעותק אחדתוגש  למכרזההצעה 

ההצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז המצורף  .8.1
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  .8.2
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 .8.3
 ונושא המכרז.המכרז 

, כשהם מודפסים או על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז .8.4
אשר על  ,ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים להבכתב יד ברור, 

 .מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

קובץ האקסל המצורף  במסגרתההצעה הכספית המוצעת על ידו למלא את  על המציע .8.5
לחתום עליו , להדפיסונדרש המציע  לאחר מילוי הטופס .1ב' נספחכלמסמכי המכרז 
 ולצרפו להצעתו. 

שיונות ואישורים לרבות האישורים יעל ההצעה לכלול, בין היתר, פרטים לגבי המציע, ר .8.6
 והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף. 

על ידו בכל עמוד ועמוד של כל מסמכי המכרז על המציע לצרף להצעתו עותק חתום  .8.7
 ההבהרות וכן כל מסמך אחר שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה.  וההסכם לרבות מסמכי

 :בנוסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .8.8

 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  מס"ד

)א( לעיל המציע יצהיר  5.1לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  )א( 5.1  .1
תאגיד שמטרתו מתן הינו במסגרת מסמך ב' )מסמך ההצעה( כי 

)בהתאם לדרישת  שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות
 (.1961-תשכ"א, הלתקנות התעבורה )א((2()ב)510תקנה 

יצהיר המציע  -)ב( לעיל  5.1לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  )ב( 5.1  .2
רשום בכל מרשם  במסגרת מסמך ב' )מסמך ההצעה( כי הוא

יש כי  ,המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן
עסק רישיון  -, לרבות בידו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין

להפעלת תחנת לפחות רשות מקומית אחת  שניתן לו על ידי תקף
  מוניות.

 ון עסק כאמור.המציע יצרף להצעתו העתק רישי

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

 המציע יצהיר במסגרת  - לעיל 5.2לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  5.2  .3
תחנת מוניות הממוקמת בבעלותו )מסמך ההצעה( כי  מסמך ב'
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 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  מס"ד

ויציין את  מהאוניברסיטהק"מ  20במרחק נסיעה של עד 
 .כתובתה

מרחק הנסיעה הכי קצר  - "מרחק נסיעה"לעניין זה, 
בקילומטרים שיתקבל במועד ביצוע בדיקת האוניברסיטה 
באמצעות אתר גוגל מפות. המציעים מוותרים מראש על כל 
טענה כלפי האוניברסיטה הנוגעת לאופן בדיקת מרחק הנסיעה, 

 לרבות מועד הבדיקה וכיו"ב.

 להצעתו המציע יצרף - לעיל 5.3לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  5.3  .4
גודל צי המוניות בדבר  2נספח ב'חתומה על גבי  הצהרה

מיוחדת  לנסיעהתקף  הסעה רישיוןהעתק בצירוף  ו,שברשות
 20עבור , 1961-לתקנות התעבורה, התשכ"א 1)א( 490לפי תקנה 

 .ושברשותלפחות מוניות 

 המציע יצרף להצעתו - לעיל 5.4תנאי סף סעיף לצורך הוכחת  5.4  .5
מציע להמאשר כי  3נספח ב'אישור רו"ח חתום על גבי טופס 

)כולל  ( ש"ח לפחותמיליון) 1,000,000מחזור כספי שנתי של 
 .2019-2020 מע"מ(, בכל אחת מן השנים

מציע אשר מבקש להסתמך על פעילות שנצברה על ידי ישות 
לעיל, יצרף להצעתו מידע  5.4כאמור בסעיף משפטית אחרת 

, אישור לרבותומסמכים המעידים על רכישת הפעילות כאמור, 
רו"ח המאשר את קליטת הפעילות כאמור ובו יצוין מועד 

 קליטת הפעילות.

המציע יצרף להצעתו  -לעיל  5.5לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  5.5  .6
נספח תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח 

 .4ב'

כמו כן, המציע יצרף אישור תקף משלטונות מס ערך מוסף או 
וכי  עוסק מורשהאישור עדכני מרו"ח המעיד כי המציע הינו 

, 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

 5'כנספח בתצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז בנוסח המצורף    .7
 .לטופס ההצעה

ב לחוק 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף    .8
, יצרף המציע להצעתו אישור 1992-המכרזים, תשנ"ב חובת

 רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף הנ"ל.

 

 ערבויות בנקאיות .9

צמודה בנוסח , ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית ההסכםבד בבד עם חתימת  .9.1
(, אשר תשמש ש"ח אלף עשרים)ש"ח  20,000בסך של  'גכמסמך המופיע במסמכי המכרז 

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

בהתאם לזכותה של )במכרז זה  או יותר זוכים 2במקרה של בחירת בזאת כי  מובהר
, יידרש כל אחד מן הזוכים להמציא (כמפורט להלן -ובאישורה האוניברסיטה 

ש"ח )עשרת אלפים שקלים  10,000לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בסך של 
 בתנאים המפורטים לעיל.בנוסח כאמור וחדשים(, 

לאחר  90ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותעמוד בתוקפה עד חלוף  .9.2
 .סיום ההתקשרות עפ"י ההסכם
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 לבדיקת ההצעותקריטריונים  .10

כל ההצעות, שעברו  בדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז.ית -בשלב הראשון  .10.1
 .תעבורנה לשלב השניבהצלחה את שלב הראשון לעיל, 

  –תנוקדנה ההצעות בהתאם לקריטריונים והמשקלות כדלקמן: –בשלב השני  .10.2

 המשקל הקריטריון

 .עירוניות ובינעירוניות(נסיעות ) לנסיעות ביוםסכום כל המחירים המוצעים 
המציע שיציע את סכום המחירים לנסיעות ביום הנמוך ביותר, יזכה למירב 

 הניקוד ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

70% 

עירוניות נסיעות ) לילה לנסיעותסכום כל המחירים המוצעים 
 .ובינעירוניות(

זכה למירב המציע שיציע את סכום המחירים לנסיעות לילה הנמוך ביותר, י
 הניקוד ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

10% 

יעדים שאינם כלולים בטופס הצעת לאחוז הנחה אחיד מוצע על נסיעות 
 המחיר.

המציע שיציע את אחוז ההנחה האחיד הגבוה ביותר, יזכה למירב הניקוד 
 ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו. 

15% 

בנסיעות ליעדים הכלולים בטופס הצעת  המתנה לשעת המוצע מחירה
 המחיר.

המציע שיציע את המחיר הנמוך ביותר, יזכה למירב הניקוד ויתר המציעים 
 ינוקדו ביחס אליו.

5% 

 100% "כסה

ישמשו זוכים שהצעתם תזכה לניקוד הגבוה ביותר. זוכים אלו  2האוניברסיטה תבחר עד  .10.3
 .האוניברסיטה ועובדיה מעת לעתעל ידי השירות מאגר ספקים להזמנת כ

במצב של שוויון בין הצעות המועמדות לזכייה, יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה לפי  .10.4
 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  בשליטת עסק אותו יהיה במכרז הזוכה - זה מכרז ובמסמכי

)א( הנ"ל לא מתקיים,  האוניברסיטה תבחר את הזוכה בהגרלה, בהתאם לנוהל ביצוע 
 כפי שיעודכן מעת לעת. של האוניברסיטה, הגרלה

"(. נוסףהכשיר ה" -האוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשר לזכייה )להלן  .10.5
 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
לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או מבקרה שההסכם יתבטל מכל סיבה שהיא. אין 

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

 התחייבות הזוכה במכרז .11

ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז, או במועד אחר שייקבע על ידי  10בתוך  .11.1
 כיםמסמועל כל ה כמסמך ד'ההסכם המצורף לחתום על הזוכה האוניברסיטה, מתחייב 

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

האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לעשות כל שינוי בנוסח ההסכם כמתחייב על פי  .11.2
שיקול דעתה להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק מהם, או להתנות תנאים אחרים, 

 .ברסיטהלפני חתימת ההסכם בין הזוכה לאוני

 תוקפה של ההצעה  .12

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. ימים 90תוקפה של ההצעה למכרז יהא  .12.1

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, האוניברסיטה  90לא נסתיימו הליכי המכרז תוך  .12.2
ימים נוספים והמציעים יחויבו  90-תהא רשאית להודיע על הארכת תוקף ההצעות ב

  . לפעול בהתאם לכך
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אין באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז  .12.3
 חדש.

 ביטול המכרז .13

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או  .13.1
לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי 

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

בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית  .13.2
לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או 

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

הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים בדוא"ל או בפקס, בהתאם לפרטים שצוינו על  .13.3
 .גבי חוברת המכרז

 האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כלשהו בעקבות ביטול המכרז. .13.4

 ונותש .14

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש  .14.1
שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא 
להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה 

שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא להתחשב ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים 
בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, ו/או יש בה 
חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת 

 .ההצעה כדבעי

ת לגביהם, כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או נספחיו, או כל הסתייגו .14.2
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 .14.3
הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות. האוניברסיטה 

 .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  .14.4
והיא תהיה  האוניברסיטה להתקשר על פיובעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד 

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

 מכרז זהמושא השירות היקף את הזכות לשנות  את האוניברסיטה שומרת לעצמה .14.5
 .בגין שינוי כאמורזכאי לכל פיצוי  אהזוכה לא יהו

הזוכה תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי  .14.6
כנספח  ובנספח הביטוח המצורף אליו ('דמסמך )הסכם ל 13 במכרז, המפורטות בסעיף

על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים  .1ד'
 . הנדרשים

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות ובתוך המועד 
לא תתקבלנה כל הסתייגות לדרישות הביטוח לאחר מועד . לעיל 6.2שנקבע לכך בסעיף 

 .זה

למשתתפים  הזוכה/ות במכרז האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה/הצעות .14.7
  ש"ח. 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
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האוניברסיטה מודיעה בזאת כי לנוכח אופיו של המכרז, העיון בהצעת המחיר או רכיביה  .14.8
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 למכרז .14.9
 .בלבד ו/או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה

 
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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 'ב מסמך
 אוניברסיטת חיפה

    48/2021 מס' מכרז
 
 

 למכרזהצעה 
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 חיפה
 
 נ., ג.א.
 

 לאוניברסיטת חיפה מוניותבמיוחדות  נסיעותשירותי  למתן 48/2021 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

 

)יש לציין  שם המציע
שם מלא של הישות 
המשפטית 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
 לחתום המוסמכים

 בנוגע המציע בשם
 :למכרז
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 מצהיר/ה כי: הנני

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

 .התנאים המפורטים במסמכי המכרז

דם המיומן, הציוד המציע עונה על כל הדרישות המפורטות בכתב ההוראות וברשותו כוח הא .2
 וכל יתר התנאים הדרושים למתן השירות בהתאם למכרז.

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

 ונספחיו. 

 -מצהיר/ה כי  מבלי לגרוע מן האמור לעיל הנני

)בהתאם  תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניותהינו המציע  .3.1
 (.1961-תשכ"א, לתקנות התעבורה )א((2()ב)510לדרישת תקנה 

בידו ין נושא ההתקשרות ויש יבכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לענהמציע רשום  .3.2
רשות  שניתן לו על ידי תקףעסק רישיון  -, בכלל זאת שיונות הנדרשים על פי דיןיכל הר

 . רצ"ב להצעתי זו העתק הרישיון כאמור.להפעלת תחנת מוניותלפחות מקומית אחת 

 ק"מ מהאוניברסיטה. 20מציע תחנת מוניות הממוקמת במרחק נסיעה של עד ל .3.3

מרחק הנסיעה הכי קצר בקילומטרים שיתקבל במועד  - "מרחק נסיעה"לעניין זה, 
ת האוניברסיטה באמצעות אתר גוגל מפות. המציעים מוותרים מראש על ביצוע בדיק

כל טענה כלפי האוניברסיטה הנוגעת לאופן בדיקת מרחק הנסיעה, לרבות מועד 
 הבדיקה וכיו"ב.

תחנת המוניות המקיימת תנאי זה ממוקמת בכתובת: 
.___________________________ 

 ניתן ת מן המוניות כאמוראח לכל כאשר ,מוניות 20 לפחות של צי ות המציעברש .3.4
, 1961-לתקנות התעבורה, התשכ"א 1)א( 490מיוחדת לפי תקנה  לנסיעה הסעה רישיון

רצ"ב תצהיר בנוסח  והרישיון כאמור תקף במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
  .2'ב נספח

לתקנות  1)א(490מיוחדת לפי תקנה  לנסיעהתקף  הסעה רישיוןכמו כן, רצ"ב העתק 
 מוניות לפחות שברשות המציע. 20עבור , 1961-התעבורה, התשכ"א

כולל מע"מ(, בכל אחת ) ( ש"ח לפחותמיליון) 1,000,000מציע מחזור כספי שנתי של ל .3.5
 .3'ב נספחרצ"ב אישור רו"ח בנוסח  .2020-2019מן השנים 

ממנה רכש מציע אשר מבקש להסתמך על פעילות שנצברה על ידי ישות משפטית אחרת 
ו/או קיבל פעילות המקיימת תנאי זה, לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי 

, וכן, לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות 1999-עפ"י הוראות חוק החברות, תשנ"ט
אישור  ובכלל זה,ישת הפעילות כאמור, יצרף להצעתו מידע ומסמכים המעידים על רכ

  רו"ח המאשר את קליטת הפעילות כאמור ובו יצוין מועד קליטת הפעילות.

כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ספרים מנהל המציע .3.6
 נספחרצ"ב תצהיר בנוסח כמו כן,  האישור רצ"ב להצעתנו. .1976-ציבוריים, התשל"ו

 .4'ב

והוא  המציע התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז ונספחיו מקובלים על כל .3.7
 .לעמוד בהםיכול 

 יםמפורטזה שא מכרז אספקת השירות נועבור  ידי המציעעל  המחירים המוצעים .3.8
הנני מאשר/ת כי תעריפי השירות  זו. ההצעל 1ב'כנספח הרצ"ב הצעת המחיר טופס ב

כוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג ה ,סופיתהינם התמורה  1המפורטים בנספח ב'
 שהיו ו/או שיהיו למציע בקשר אם אספקת השירות. 

המציע מקבל על עצמו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז,  .3.9
 לרבות ההסכם ונספחיו, ללא כל הסתייגות שהיא.
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אחרים. רצ"ב  הנני מצהיר/ה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים .3.10
 .5נספח ב'להצעה זו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח 

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

 *המציע של העסק גודל על הודעה .5

 הריני מודיע/ה בזאת כי המציע הוא:

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         

בנקאית ערבות להעביר לידי האוניברסיטה  ,זכה במכרזשיבמקרה המציע מסכים ומתחייב,  .6
אשר תשמש כבטוחה למילוי כל , (עשרים אלף שקלים חדשים)ש"ח  20,000בסך אוטונומית 
ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ותהא  .הסכם ההתקשרותעל פי  יוהתחייבויות

ר ותאשר זאת זוכים או יות 2ימים לאחר סיום ההתקשרות. אם יהיו  90בתוקף עד תום 
 )עשרת אלפים שקלים חדשים(.ש"ח  10,000נעמיד ערבות ביצוע בגובה  ,האוניברסיטה

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

האחרון להגשת מהמועד  םמיי 90זו תישאר בתוקפה למשך ה כי הצעה /הנני מאשר/ת ומסכימ .8
ידוע לי כי האוניברסיטה רשאית להודיע על הארכת  .כנקוב בכתב ההוראות ,הצעות למכרז

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

, לרבות אלה המנויים שים, כל המסמכים הדרוכחלק בלתי נפרד הימנה ה זו,להצע מצורפים .9
 .לכתב ההוראות 8.8בסעיף 

     
 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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 בטור ה"ביקורת"  לשם הנוחות, המציע יסמן את בדיקתו באמצעות הסימן 

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

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

 מרשם החברות;
 

כתובת תחנת למלא את טופס ההצעה: פרטים אודות המציע,  - מסמך ב'  .2
פרטים , למכרז( 5.2תנאי סף סעיף הוכחת עמידה בלצורך ) 3.2בסעיף המוניות 

 . (5על גודל העסק )סימון החלופה הרלוונטית בטבלה שבסעיף 
 אומת על ידי עו"ד.יחתם על ידי מורשי החתימה מטעם המציע וייהמסמך 

 

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

תצהיר בדבר גודל צי המוניות שברשות המציע לצורך הוכחת תנאי  - 2ב'נספח   .4
מיוחדת לפי  לנסיעהתקף  הסעה רישיוןלמכרז. בנוסף, העתק  5.3סף סעיף 

מוניות  20עבור לפחות , 1961-לתקנות התעבורה, התשכ"א 1)א( 490תקנה 
 שברשות המציע.

 

 5.4 יףסף סעאישור רו"ח על מחזור כספי לצורך הוכחת תנאי  - 3ב'נספח   .5
 למכרז.  

מציע אשר מבקש להסתמך על פעילות שנצברה על ידי ישות משפטית אחרת 
ממנה רכש ו/או קיבל פעילות המקיימת תנאי זה, לרבות בדרך של מיזוג ו/או 

וכן, לרבות בדרך  1999-מיזוג סטטוטורי עפ"י הוראות חוק החברות, תשנ"ט
ומסמכים המעידים על רכישת של עסקת נכסים/פעילות, יצרף להצעתו מידע 

הפעילות כאמור, ובכלל זה, אישור רו"ח המאשר את קליטת הפעילות כאמור 
 ובו יצוין מועד קליטת הפעילות

 

לצורך הוכחת  תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 4ב' נספח  .6
 . למכרז 5.5תנאי סף סעיף 

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

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

נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס אישור רשויות המס כי המציע 
 פי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כןל

 

  תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז. - 5ב'נספח   .7

ב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .8
, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

 ב לחוק הנ"ל2

 

ערבות הביצוע תיחתם בתחתית העמוד בראשי תיבות ובחותמת  - מסמך ג'  .9
 המציע. 

עם חתימת הזוכה על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית 
 מסמך זה. צמודה בנוסח

 

מסמכי ההסכם ונספחיו חתומים בתחתית העמוד בראשי תיבות  - מסמך ד'  .10
 ובחותמת המציע.
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 1ב'נספח 

 טופס הצעת המחיר
 

יש למלא את הקובץ, לחתום עליו  -באתר האינטרנט של האוניברסיטה  Excelמצורף כקובץ 
 ולצרפו להצעה.
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 2ב'נספח 
 גודל צי המוניות שברשות המציעלגבי  הצהרה

 
אני הח"מ, _________________, ת.ז. ____________, מורשה חתימה מטעם 

 "(, מצהיר/ה בזה כדלקמן: המציע____________________ )להלן: "
 

 הסעה רישיון ניתן ת מן המוניות כאמוראח לכל כאשר ,מוניות 20 לפחות של ציברשות המציע 
, והרישיון כאמור תקף 1961-לתקנות התעבורה, התשכ"א 1)א(490מיוחדת לפי תקנה  לנסיעה

 במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 

-לתקנות התעבורה, התשכ"א 1)א(490מיוחדת לפי תקנה  לנסיעהתקף  הסעה רישיוןהעתק רצ"ב 
 מוניות שברשות המציע. 20לפחות עבור , 1961

 
 

     

 תאריך  חתימה + חותמת  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' ______________, 
המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

פוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות וכי יהיה/תהיה צ
 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 3ב' נספח
 

 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי 
 
 

 ,__________מס' רישיון ______, ח"רו____________________ ___________, מ"הח אני

מאשר בזה __, _________________________________________________ שכתובתי

 :כדלקמן

בכל שמספרו ________________, ______________ _________מציע המחזור הכספי של ה

 .)כולל מע"מ()מיליון( ש"ח לפחות  1,000,000עמדה על  2019-2020אחת מן השנים 

 

פעילות שנצברה על ידי ישות משפטית אחרת ממנה רכש ו/או מציע אשר מבקש להסתמך על   *

קיבל פעילות המקיימת תנאי זה, לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי עפ"י הוראות חוק 

בצע את ההתאמות הנדרשות וכן, לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות, י 1999-החברות, תשנ"ט

המעידים על רכישת הפעילות כאמור, ובכלל זה, צרף להצעתו מידע ומסמכים בנספח זה וכן י

 .אישור רו"ח המאשר את קליטת הפעילות כאמור ובו יצוין מועד קליטת הפעילות

 

________________ ________________ ________________ 
 חתימה וחותמת מ.ר שם
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 4נספח ב'
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, אני 
"(, המציעמורשה/ית חתימה מטעם ______________, שמספרו _______________ )להלן: "

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

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

 ההרשעה האחרונה.

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

 לחוק. 1ב2הצהרה לפי סעיף  - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות  -בנא לסמן 

שוויון חוק )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
 ."( לא חלות על המציעזכויות

 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

זכויות, ובהתאם לצורך, לשם  לחוק שוויון 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
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 
ממנו, ואם הוא הצהיר כי פנה כנדרש  -התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

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

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

 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' 

_______________, 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 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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 5נספח ב'

 מכרזתצהיר בדבר אי תיאום 

 

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

מורשה/ית חתימה מטעם ____________________________, שמספרו _______________ 

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

 :כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמןבחוק אם לא אעשה 

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

למתן שירותי נסיעות  48/2021מס' הנני אחראי/ת להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי  .2
 "(.המכרז)להלן: " מיוחדות במוניות לאוניברסיטת חיפה

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

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  .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

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .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' ______________, 

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

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

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 
 

    

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם
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 חיפה וניברסיטתא

   48/2021 מס' מכרז

 'גמסמך  

  נוסח ערבות ביצוע
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 .,א.ג.נ
 

     כתב ערבות מס': 
 

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

 עשרים אלף"ח )במילים: ש 00020,מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
"( ובתוספת הפרשי הצמדה למדד, להבטחת מילוי תנאי ההסכם מיום סכום הערבותש"ח( )להלן: "

 .  המבקשידי  -על מוניותבמיוחדות  נסיעותשירותי  למתן, _________
 
 " יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד"
___ )יעודכן בהתאם למדד שיהיה " יהיה מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש מדד הבסיס"

 בתוקף במועד החתימה על ההסכם(
" יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו המדד החדש"

 זו, אך לא פחות ממדד הבסיס.      
 

ה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד אוטונומית ובלתי תלויהינה ערבות  ונו זערבות
הצמדה  דרישתכם הראשונה בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי

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 

 . מבקשתחילה מה
 

 ומבוטלת.ועד בכלל. אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ________בתוקף עד  וערבותינו ז
 

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

 בכבוד רב          
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    תאריך: 
 

 הזוכה. את שמו המלא והעדכני של * יש למלא 
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 'ד מסמך

 אוניברסיטת חיפה
     48/2021 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)      

 
 

 נסיעותשירותי מתן ללקבלת הצעות  48/2021 מס'פומבי מכרז פרסמה והאוניברסיטה  הואיל
 ;"(המכרז: ")להלןניות במות ומיוחד

 
הגיש הצעתו על פי תנאי המכרז וועדת המכרזים של האוניברסיטה קיבלה הצעתו  הספק והואיל

 בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה להלן;
 

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

 
 

 לפיכך, הוצהר 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

שירותי הסעה במונית של נוסעים ומשלוחים )מעטפות מתן  -" השירות" -בהסכם זה  .1.3
האוניברסיטה, ועל פי תנאי וחבילות(, בנסיעות מיוחדות על פי קריאה מטעם יחידות 

 .מסמכי המכרז והוראות ההסכם להלן

בכל סתירה ו/או אי התאמה בין הסכם זה לבין נספחיו תגבר ההוראה המיטיבה עם  .1.4
 .האוניברסיטה והמרחיבה את אחריות הספק

  הספקוהתחייבויות  הצהרות .2

 :ומצהיר מתחייב הספק

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

 ההתקשרות. יעמדו בתוקפם במהלך כל תקופת כאמוראישורים הו הרישיונות

 בכתב הסכם במסגרת המבוצעת מיוחדת נסיעה שלהשירות הינו שירות שכי מאחר  .2.2
, )ב( לתקנות התעבורה510הוא מקיים את כל תנאי תקנה  קבועות נסיעות לביצוע

 .ההתקשרותלקיים אותן במהלך כל תקופת  וימשיך 1961-תשכ"אה

הינו בעל הידע, כלי הרכב המתאימים, כוח האדם, הכושר המקצועי, אמצעים כי  .2.3
לשביעות רצון  שירות ושאר התחייבויותיו על פי ההסכםהומיומנויות לביצוע יעיל של 

 .האוניברסיטה

כי הינו מתחייב לספק לאוניברסיטה את השירות בהתאם להוראות כל דין ו/או היתר  .2.4
 עובדיו לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי. אתולהנחות 

במשך למתן השירות בכל שעות היממה, במשך כל ימות השבוע,  ויכולת נכונות בעל כי הנו .2.5
 שעות ביממה למעט יום כיפור.  24

כל מאמץ להיענות לדרישות מיוחדות לגיטימיות שתעלינה במהלך השירות,  כי יעשה .2.6
 .עצירות בדרך וכד' ככל שהדבר אפשרי, דוגמת

הסכם זה על נספחיו, בתנאים המצוינים ב השירותמצהיר כי ביכולתו לבצע את  ספקה .2.7
 ובהתאם למקובל בתחום זה.

ועובדיה האוניברסיטה  אין באמור בהסכם זה כדי לחייב אתמצהיר כי ידוע לו  ספקה .2.8
שירותים בכלל או מסוג כלשהו או בהיקף כלשהו, או כדי למנוע  ספקהמלהזמין 

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 לאוניברסיטההמיוחדות באספקת שירותי הנסיעות 

כל תקופת ההתקשרות ישמור על צי רכבים ועתודת נהגים מספקת למילוי כל  במשךכי  .2.9
 תנאי ההסכם. 

 על בדיקות ותחזוקה שוטפים של הרכבים כי יקפיד במהלך כל תקופת ההתקשרות .2.10
 .לנסיעה כשיר ובטוחמכאני תקין שמירתם במצב על תקינותם וו שברשותו

 יהיו כל משך תקופת ההסכם  נקיים ומאווררים.שברשותו כי כלי הרכב  יקפיד .2.11

 ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם זה. .2.12

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

  שירותזמנת הה .3

כל  , ללאכפי שיהיו מעת לעתועובדיה פי צרכי האוניברסיטה -ליסופק ע השירות .3.1
ובכפוף למסירת הזמנה ע"י  ,להיקפים ו/או כמויות התחייבות מצד האוניברסיטה

 או פניה יזומה על ידי עובדיה כמפורט להלן.  האוניברסיטה
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באמצעות ו/או עובדיה בהתאם לצרכיהם, על ידי האוניברסיטה תתבצע השירות הזמנת  .3.2
 . מעת לעת שיעודכנובהתאם לנהלי האוניברסיטה כפי  או בכתב ןטלפו

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

שיידרש על ידי האוניברסיטה או יק המדוכל הזמנה במועד להספק מתחייב להיענות  .3.4
דקות או יותר בהתייצבות המונית  30. איחור של במסגרת ההזמנה המזמין מטעמה

 . שקלים חדשים 20של יהווה הפרה של ההסכם ויזכה את האוניברסיטה בפיצוי מוסכם 

 נציג הספק יוודא התייצבות המונית בהתאם לקריאה. .3.5

היענות הספק לקריאה טלפונית והתייצבות המונית תיעשה  ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל .3.6
דקות זמן המתנה  30 -וך זמן סביר ממועד קבלת ההזמנה, ובכל מקרה לא יאוחר מבת

 ממועד הקריאה.

נהג המונית יסייע לנוסע מטעם האוניברסיטה לטעון ולפרוק מטען ו/או מזוודות  .3.7
 .בהתאם לצורךהשייכות לו, 

 מטלות נוספותנוסעים נוספים או נהג המונית לא יורשה לשלב בנסיעה על פי הסכם זה  .3.8
 שלא הוזמנו על ידי האוניברסיטה.

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

 הנהגים .4

הספק מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות יעמיד לרשות האוניברסיטה נהגים בעלי  .4.1
  .השירותמתן ניסיון המחזיקים בכל הרישיונות הנדרשים עפ"י דין לצורך 

, מסודר, נקי בלבוש הולםיופיעו שיספקו את השירות מטעמו כל הנהגים הספק יוודא כי  .4.2
 ומכובד.

, או כל נהג שיעסוק במתן השירות יכיר את מסלול הנסיעה המבוקשהספק יוודא כי  .4.3
 .תקין או ישתמש באפליקציית ניווט GPSלחלופין יצויד במכשיר 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכן, לפעול  דיןהספק מתחייב לספק את השירות עפ"י  .4.4
 עטית מסכההקפדה על בכל הקשור למגפת הקורונה )ו/או כל רשות מוסמכת אחרת 

 וכד'(.

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

  שוברי נסיעה .5

ימים ממועד החתימה  7לאוניברסיטה בתוך מסור לו נפיק על חשבונומתחייב לההספק  .5.1
בכמות  , פנקסים של שוברי נסיעהובכל מועד אחר שיידרש על ידה מעת לעת על הסכם זה

 . "(השוברים)להלן: " האוניברסיטה יעל ידשתידרש 

 להלן: יםמפורטההתנאים כל השוברים יקיימו את  .5.2

: לכל שובר יםצבעים שונ (3) שלושהבועותקים  (3) בשלושה יונפקו השוברים .5.2.1
  לבן, ורוד וצהוב.

כל עותקי השוברים יהיו עשויים נייר כימי )המאפשר העתקה מעותק למשנהו  .5.2.2
 ללא אמצעי עזר נוסף(.

 השוברים והפנקסים יהיו ממוספרים במספר סידורי שוטף. .5.2.3

)להלן: יוודא כי הנוסע מטעם האוניברסיטה מטעם הספק  הנהגטרם תחילת הנסיעה  .5.3
ימסור לידיו שובר נסיעה חתום על ידו עם הפרטים המלאים, כדלקמן: שמו "( הנוסע"

; טופס הצעת המחירמחיר הנסיעה לפי המלא של הנוסע; שם היחידה וחותמת היחידה; 
  .מס' סעיף תקציבי; תאריך; יעד הנסיעה

  .יוויחתום על ת מספר המוניתוא הנהג על גבי השובר את שמו המלאיכתוב בתום הנסיעה  .5.4
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לנהג ושני ההעתקים יישארו אצל הנוסע. השוברים  יימסר המקוריהנסיעה  רשוב .5.5
 . התמורה בסעיףכמפורט  לחשבוניותהמקוריים יצורפו על ידי הספק 

ר הוזמנה עבורו אש, או אדם אחר מטעמה האוניברסיטה של אורח הסעת של במקרה .5.6
במזומן ויקבל נהג המונית שלם הנוסע לנסיעה והוא איננו מצויד בשובר עבור הנסיעה, י

על כך החזר מהאוניברסיטה בהתאם לנהליה כפי שיהיו מעת לעת. במקרה כזה מתחייב 
ובתום  הספק כי נהג המונית יגבה מן הנוסע את התמורה כאמור בהסכם זה ואותה בלבד

 . הנסיעה ינפיק חשבונית

שהיה אמור סכום גבוה יותר מזה האורח יתברר לאוניברסיטה כי נגבה מן במקרה ש
לשלם בהתאם להסכם זה, תהא רשאית האוניברסיטה לקזז את יתרת הסכום מן 

  ספק.התמורה המגיעה ל

 הספק מתחייב ליידע את כל עובדיו בדבר האמור בסעיף זה ולוודא שיפעלו לפיו. .5.7

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

 ביטול הזמנה .6

 םרשאי יוהי )לרבות הנוסע( ו/או מי מטעמהכי האוניברסיטה  ,מוסכם בזה בין הצדדים .6.1
, וזאת מכל ביעדלבטל הזמנות שתצאנה לספק, בכל עת, אף לאחר התייצבות כלי הרכב 

והספק מוותר מראש על כל טענה כלפי דעתם ובהתאם לשיקול  סיבה שהיא
 .זה ןיבעני ו/או מי מטעמה האוניברסיטה

בשטחה, יהא הספק זכאי לפיצוי המונית לאחר התייצבות נסיעה ביטלה האוניברסיטה  .6.2
 .ש"ח 30של מוסכם בשיעור 

 ההתקשרות תקופת  .7

החל ממועד חודשים  36זה הינה לתקופה של הסכם התקשרות בין הצדדים על פי  .7.1
 "(.ההתקשרותתקופת )להלן: "החתימה על הסכם זה 

 אתלהאריך  ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,הזכותשמורה לאוניברסיטה  .7.2
"(, כך שסך האופציה)להלן: " חודשים 24בת נוספת תקופה אחת ההתקשרות ב תקופת

מצהיר מפורשות, כי לא תהא לו  הספק. חודשים 60כל תקופות ההתקשרות לא יעלו על 
 .וארךת, ככל שלא התקשרותכל טענה בקשר עם אי הארכת ה

בכל עת, לסיים את תקופת ההתקשרות האוניברסיטה תהיה רשאית  האמור לעיל,על אף  .7.3
 30לספק של בכתב הודעה ומכל סיבה שהיא על ידי מתן שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם ל

פיצוי ו/או החזר כספי ב הספק את זכהתלא ההתקשרות קיצור תקופת . ימים מראש
 .כלשהו

  התמורה .8

תהא  ,לשביעות רצונה של האוניברסיטה ,התמורה בגין אספקת השירות על פי הסכם זה .8.1
 המהווה חלק בלתי נפרד ממנולהסכם זה,  2ד'נספח כמפורט בטופס הצעת המחיר 

 . "(המחירון)להלן: "

מובהר כי מועד ההתייצבות של המונית לפי הנדרש בהזמנה הוא שיקבע את תעריף  .8.2
 הנסיעה בפועל והאם מדובר בתעריף לשעות היום או לשעות הלילה.  

יחולו בין אם מדובר בהסעת נוסע ובין אם מדובר  במחירוןמובהר כי התעריפים הנקובים  .8.3
ק"ג ואז הספק יהא זכאי  10בהעברת משלוח, למעט אם משקל החבילה/חבילות יעלה על 

 ש"ח כולל מע"מ בגין הנסיעה. 20לתוספת אחידה על סך 

 וונים.כמו כן מובהר כי התעריפים הנקובים במחירון יחולו לשני הכי .8.4

אינם כוללים  מחירוןכלולים בה יעדיםלמוסכם ומובהר כי התעריפים הנקובים  .8.5
 אשר יתווספו אליהם:תשלומים אלו, 

תידרש על ידי האוניברסיטה ו/או עובדיה נסיעה במקרה ש - אגרה בכבישי נסיעה .8.5.1
יחויב הספק לשלם את האגרה לגוף/רשות הרלוונטיים וסכום  –דרך כביש אגרה 

 האגרה יתווסף לתמורה שלה יהיה זכאי הספק. 
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  במחירון(. שעלותה תשולם בהתאם למחיר הנקוב) המתנה שעת .8.5.2

 5יהא זכאי הספק לתוספת של כל מזוודה/כבודה עבור  - (למעט מטען יד)כבודה  .8.5.3
 ש"ח כולל מע"מ.

 ,המתנה או חלקה שעתכבודה//אגרה שביכ שכללהבוצעה נסיעה במקרה ש
 .לאוניברסיטה שיוציא ובחשבונית בשוברים הספק זאת יציין, כאמור בסעיף זה

חודש ל 10-לא יאוחר מהיום הליחידת רכש ולוגיסטיקה באוניברסיטה יגיש  הספק .8.6
 כל יחידה מיחידות האוניברסיטה בגין נסיעות שבוצעו, על פי הזמנתהגבי לחשבון נפרד 

, במהלך החודש החולף, בצירוף כל שוברי הנסיעה המקוריים, כשהם אותה יחידהשל 
לעיל. כמו כן מתחייב הספק להעביר באותו מועד  5מלאים וחתומים, כמפורט בסעיף 

לנציגת האוניברסיטה רשימה מרוכזת המפרטת את כל הנסיעות שהוזמנו על ידי כל 
 .טופס הצעת המחיריעה בהתאם ליחידות האוניברסיטה, כמו גם המחיר עבור כל נס

ם , ולאחר שיאושר על ידה תשלן שיוגש על ידי הספקהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .8.7
הומצא לאוניברסיטה, ובלבד שלא  חשבוןם מתום החודש בו המיי 30-לא יאוחר מ לספק,

התשלום יבוצע כנגד הגשת  קיימים חילוקי דעות לגבי תוכנו.שנפלו בו טעויות או 
 חשבונית מס כדין.

מדד  .בינואר למדד המחירים לצרכן 1יוצמדו כל  במחירוןמובהר כי המחירים הנקובים  .8.8
 הבסיס להצמדות יהא מדד הבסיס  שיהיה ידוע במועד החתימה על הסכם זה.

 מחירייקבע בהתאם ל ןהמחיר בגינ - במחירוןשאינם כלולים  יעדיםלנסיעות ל אשר .8.9
 המרבי להסעה בנסיעה מיוחדת לפי מונה, המפורסם ומתעדכן מעת לעת על ידי המפקח

בדרכים, בהתאם לסמכותו בצו פיקוח על  והבטיחות התחבורה במשרד המחירים על
המחיר )להלן: " 2018-מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות(, תשע"ח

מצוין ל ידי הספק בהצעתו למכרז והוצע עאחוז ההנחה האחיד כפי שבניכוי  "(המרבי
  ."(אחוז ההנחה האחיד)להלן: " במחירון

המחיר המרבי של התוספות בנסיעות כאמור, מחיר התוספות לנסיעה יהיה מובהר כי 
 במשרד המחירים על לנסיעה כפי שמפורסם ומתעדכן מעת לעת על ידי המפקח

 כאמור., בניכוי אחוז ההנחה האחיד בדרכים והבטיחות התחבורה

כל תוספת שבגינה רשאי הספק לגבות תמורה נוספת  -" תוספת לנסיעה" -בסעיף זה 
תוספת בגין תוספת בגין הזמנת מונית טלפונית, בהתאם לדין )נכון למועד המכרז: 

כבודה/מזוודה למעט מטען יד, תוספת מחיר לנסיעה מנתב"ג/משדה דב/נמל תעופה 
כביש הצפוני,  18, קטע 6כביש  -רך כבישי אגרה רמון/נמל תעופה חיפה, תוספת נסיעה ד

 התעופה בן נמל שממחלף הדרך מנהרות הכרמל, הנתיב המהיר בקטעחוצה צפון,  6
, תוספת בגין שעת המתנה ללקוח 1מס'  הארצי בכביש גלויות קיבוץ למחלף עד גוריון

 .או חלק יחסי ממנה(

תן יהיה לראות בו את התעריף במקרה כזה החשבון יכלול הסבר לגבי החיוב באופן שני .8.10
לפי המחיר המרבי ואת ניכוי אחוז ההנחה האחיד כנקוב לעיל. כמו כן יכלול החשבון את 

 המידע להלן:

 א' /ב'/ ג'(. -מועד ביצוע הנסיעה )המכתיב את סוג התעריף  .8.10.1

  כמות ק"מ. .8.10.2

 כמות דקות נסיעה.  .8.10.3

 מצב התחלתי של המונה. .8.10.4

שנדרשה נסיעה דרך כביש אגרה יצוין סוג אם היו. ככל  -עלות תוספות לנסיעה  .8.10.5
 הכביש/המקטע והתעריף.

את כלל הוצאות הספק  תכוללו תסופי הינה  התמורה הנקובה בסעיף זהמובהר כי  .8.11
במילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה לרבות שכר עובדים, דלק, רישוי, טיפולים, 

 בגין:פחת, אגרות ומע"מ. עוד מובהר כי  הספק לא יהיה זכאי לתשלום 

 הובלת מטען יד של נוסע במונית. .8.11.1

 במונית. נוסע של נכים עגלת הובלת .8.11.2
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 ערבות ביצוע .9

לידי האוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה  הספקהסכם זה, ימציא  ה עלחתימבמעמד ה .9.1
בנוסח המצורף  ש"ח )עשרים אלף שקלים חדשים( 20,000של  ךסב למדד המחירים לצרכן

 . למכרז 'ג כמסמך

לאוניברסיטה ערבות בנקאית נבחרו שני זוכים או יותר במסגרת המכרז, ימציא הספק 
ש"ח )עשרת אלפים שקלים חדשים(,  10,000בסך של למדד המחירים לצרכן צמודה 

 .כאמור בנוסח

ם לאחר תום תקופת ההתקשרות ותשמש מיי 90תעמוד בתוקפה למועד של  ערבותה .9.2
 . על פי הוראות הסכם זה הספקלהבטחת ביצוע מלוא התחייבויות 

הפר הסכם זה בהפרה  שהספקתהיה רשאית לממש הערבות כל אימת  האוניברסיטה .9.3
 .לכך שנדרש מיום ימים 7 תוך ההפרהאת  תיקן ולאכלשהי 

 אין באמור לעיל משום הגבלת אחריותו של הספק לסכום הערבות דלעיל. .9.4

 היעדר בלעדיות .10

האוניברסיטה לא יצרה מצג כלשהו, לא בתקופה עובר להגשת ההצעות הספק מצהיר כי  .10.1
 למכרז ולא לאחריה, לגבי היקף השירות מושא הסכם זה.

שירות מחברות לקבל את הכי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברסיטה  מוסכם .10.2
 מוניות אחרות או מכל גורם אחר. 

 מעסיקהעדר תחולת יחסי עובד  .11

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

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

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

הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או  הספק לבדו .11.2
הכרוכים בה, לרבות, כל תשלום, גמול או זכות המגיעים לעובדים לפי כל דין, הסכם, 
הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, גמול 

שה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים, שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופ
תשלום עבור זכויות סוציאליות, מלוא הפרשות לקופות גמל )לרבות תגמולים ופיצויים( 
פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר הוצאות נסיעות וכן, תוספות מכל מין 

כל וסוג וכיו"ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הספק לשלם ולהפריש במועד 
פי דין בקשר להעסקת עובדיו, לרבות כל תשלומי המס, -תשלום והפרשה החלים עליו על

פי דין בגין תשלום שכר העבודה -ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים על
 . והזכויות לעובדי הספק כפי שיהיו בתוקף מעת לעת

מנועים מלהגיש מוסכם כי הן הספק והן עובדי הספק ו/או המשמשים מטעמו יהיו  .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

מוסכם, כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו האוניברסיטה והספק בהסכם זה, נקבעה  .11.4
עובדים" של האוניברסיטה, בהתחשב בעובדה שעובדי הספק או מי מטעמו אינם בגדר "

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

 . והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת הספק

שלא לראות בספק ו/או בעובדי הספק כעובדי  נוכח האמור לעיל והסכמת הצדדים .11.5
הספק מתחייב לשפות  האוניברסיטה, ובהתחשב בתמורה המוסכמת לביצוע השירות,

את האוניברסיטה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד או חבות אשר יגרמו 
ור, לאוניברסיטה ו/או שהאוניברסיטה תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמ

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת בכל מקרה של הגשת תביעה ו/או דרישה בניגוד 
למוסכם לעיל, בהם יטען, כי הספק ו/או מי מעובדי הספק ו/או כל גורם אחר מטעמו של 
הספק היה, או הינו, עובד שכיר של האוניברסיטה ו/או כי האוניברסיטה היא שנושאת 
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ניברסיטה היא שצריכה לשלם לספק ו/או למי באחריות לנזק כלשהו ו/או כי האו
 . מעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או בגינם, תשלום כלשהו שלא הוסכם בהסכם זה

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

את התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, תהיה 
האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי לספק, לרבות סכומים 
אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות הספק כלפי 

  . עובדיו ו/או מי מטעמו

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

 אחריות .12

 מן יוצא בלא, אובדן או/ו סדפה או/ו פגיעה או/ו נזק לכל מלאה אחריות אחראי הספק .12.1
 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 , ו/או מי מטעמו הספק ולעובדי, בה למתארחים, בה הלומדים לסטודנטים
 למעשי גם תהא זו אחריות. וכל הפעולות והעבודות הנלוות לכך הסכם זה ומתן השירות

 .מטעמו מי או/ו הספק עובדי מחדלי או/ו

 כולל) והוצאה תשלום, נזק כל בגין האוניברסיטה את ולשפות תלפצו בזה מתחייב הספק .12.2
 כל בשל אדם כל י"ע ממנה יתבעוי או/ו יידרשו או/ו לה ייגרמו אשר( משפטיות הוצאות

ו/או בהתאם  להם הוא אחראי בהתאם להסכם זה הפסד או/ו אובדן או/ו פגיעה או/ו נזק
 להוראות הדין.

  ביטוח .13

לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך  מבלי .13.1
לתנאים ולסכומים  בהתאםלמשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים  חשבונו עלולקיים, 

מהווה חלק ה, ו1ד'כנספח הביטוח המצורף להסכם זה  עריכתבאישור להלן והמפורטים 
או "אישור עריכת הביטוח", לפי העניין(, אצל בלתי נפרד ממנו )להלן: "ביטוחי הספק" ו/

בנוסף מתחייב הספק לערוך ולקיים על  .מוניטיןחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת 
חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או 

וח הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביט
לאומי וביטוח חובה מתאים לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים. כן 
מתחייב הספק לערוך ביטוח מקיף הכולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי 

 למקרה.₪  600,000רכב כאמור בגבולות אחריות של 

 .יטההאוניברסיהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ביטוחי הספק  .13.2

הינם בבחינת דרישה  הספקמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .13.3
מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי  הספק. הספקמזערית המוטלת על 

 ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. האוניברסיטה

, לפני האוניברסיטהא לידי להמצי הספק, על האוניברסיטהללא צורך בכל דרישה מצד  .13.4
נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על  השירותיםתחילת מתן 

חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו. כמו כן, לפני תום 
ישור עריכת ביטוח מעודכן בגין האוניברסיטה אלהמציא לידי  ספקתקופת הביטוח, על ה

לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם  הספקקף ביטוחי חידוש תו
 זה בתוקף.

ואת הבאים מטעמה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש  האוניברסיטהפוטר, את  הספק .13.5
ו/או המשמש  האוניברסיטהאו מי מטעמו לחצרי  הספקאו ציוד כלשהו המובא על ידי 

 לספק, ולא תהיה במפורש כלי הרכב המוביליםם לרבות שירותיהלצורך מתן  הספקאת 
בגין אובדן ו/או  האוניברסיטה ו/או הבאים מטעמהכל טענה, דרישה או תביעה כלפי 

 נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את  .13.6
עשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. עוד דמי הביטוח ולא ל

מתחייב הספק לשתף פעולה עם האוניברסיטה, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של 
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פי ביטוחי הספק, ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם היוודע -זכויות האוניברסיטה על
 פי ביטוחי הספק.-אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על

ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הספק ו/או בהמצאת אישור עריכת הביטוח  מוצהר .13.7
על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על האוניברסיטה ו/או כדי לפטור את הספק 

  על פי החוזה ו/או על פי כל דין. ומאחריות ו/או לצמצם את אחריות

ם ו/או קבלני משנה הספק מתחייב לכלול סעיף כנ"ל בחוזים הנערכים מול קבלני .13.8
כמו כן, מוצהר בזאת כי  , ככל שייערכו ולוודא קיום הביטוחים בהתאם לנדרש.המטעמ

היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או מי 
 המטעמם בניגוד לאמור לעיל, מתחייב הספק לשפות את האוניברסיטה ו/או מי מטעמ

 וצאה שישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות. בכל תשלום ו/או ה

הספק לערוך ולקיים  למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  עלכן  .13.9
שם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים ל

 מכלליות האמור:

 .תשלומים לביטוח לאומי .13.9.1

ים ו/או המובאים על ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירות .13.9.2
 ידי הספק לחצרי המזמין.

לכלי הרכב כאמור, לרבות כיסוי אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל  מקיףביטוח  .13.9.3
 למקרה₪  600,000 כלי רכב, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של

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

 איסור הסבה .14

לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיו ו/או  הספק .14.1
פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבל הסכמתה -זכויותיו על

 בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן.

 מבלי( שהיא ךדר)בכל  זכויותיו להעביר הספק לבקשת לסרב רשאית תהא האוניברסיטה .14.2
 .לנכון שתמצא בתנאים הסכמתה להתנות או סירובה לנמק עליה שיהיה

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

 הפרת ההסכם .15

 7הפר הספק, לדעת האוניברסיטה, הוראה מהוראות הסכם זה, ולא תיקן ההפרה תוך  .15.1
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.

לתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את הספק   .15.1.1
 בהוצאות התיקון.

 לעיל. 9אית כולה או חלקה, כאמור בסעיף לממש הערבות הבנק .15.1.2

 לתבוע את הספק בגין הנזק. .15.1.3

 לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה. .15.1.4

הפר הספק הפרה יסודית, תהא רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות עמו  .15.2
פי כל דין או -לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה על

 פי הסכם זה.-על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי  .15.3
 בקרות כל אחד מן המקרים הבאים:

הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני ו/או  .15.3.1
לחוק  350למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי סעיף  בקשה

 ימים מיום פתיחת הליך. 60החברות, וההליך לא בוטל בתוך 
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אם יוטל עיקול על נכסי הספק, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את  .15.3.2
 ימים מיום הטלתו. 60ההסכם והעיקול לא בוטל בתוך 

מהספק, מכל סיבה שהיא, מלספק את השירות  התברר לאוניברסיטה כי נבצר .15.3.3
 ימים. 10למשך תקופה רצופה העולה על 

אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית  .15.4
 האוניברסיטה על פי ההסכם ו/או הדין.

ם הודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם, ימשיך הספק לבצעו עד ליום שנקבע לסיו .15.5
 בהודעה, אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת.

 סמכות שיפוט .16

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

 שונות .17

הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין כל העניינים  .17.1
כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי הנדונים בו, והוא מבטל 

 .כל אותם העניינים האמורים

הסכמת אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  .17.2
 .תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

מהזכויות המוקנות לו על פי לא השתמש או השתהה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות  .17.3
 .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  .17.4
 .כדין על ידי כל הצדדים להסכם

ד להסכם זה למשנהו כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה אשר ישלחו על ידי צד אח .17.5
ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רשום על פי פרטי הצדדים כמפורט בכותרת 

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

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

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

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
 

   

 חיפה אוניברסיטת

 

 הספק 
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 1'ד נספח
 ביטוחים קיום אישור

 

 

 

 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:

 הסעת נוסעים – 025

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 
 
 
 

תאריך הנפקת האישור  ביטוחיםאישור קיום 
(___/___/______) 

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

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☐

 משנהקבלני ☐

 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

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

קבלנים וקבלני  307 ₪  4,000,000     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
 ויתר על תחלוף 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
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 2'ד נספח
 הצעת המחיר 

 הצעת המחיר של הזוכה()תצורף 
 
 


