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 חתימה וחותמת המציע ________________

 וניברסיטת חיפהא
 

 30/2022 מס'מכרז 
 
 
 

 30/2022 'מסהזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

 
 השכרת רכבים על בסיס יומיבנושא: 

 
 

, הכל כמפורט להשכרת רכבים על בסיס יומיאוניברסיטת חיפה מזמינה בזאת להגיש הצעות 
 . ובנספחיו במסמכי המכרז

 
. יש הבית(אתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף 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 2022808.0.תאריך לא 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 

 
           

 תאריכיםטבלת ריכוז 
 

 
 
 

 בברכה,              
 

 כץ, עו"ד ביסמוט טלי   
 ונכסים מכרזים מחלקת מנהלת         

 אוניברסיטת חיפה                 
 
 

 
 

 
 
 
 

 שעהיום ו תאריך נושא

 'ביום  27.06.2022 מועד פרסום מודעה 

 12:00עד השעה יום ה',  14.07.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב 

 12:00עד השעה יום ב',  08.08.2022 מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז



 

3 
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 מסמך א'
 אוניברסיטת חיפה

 30/2022 'סמכרז מ
 

 30/2022ס' כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מ
 

 הגדרות .1
 

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

על פי הזמנה בכתב מטעם על בסיס יומי  רכבים השכרת שירותי "השירות"
 ;האוניברסיטה, ועל פי תנאי המכרז והוראות ההסכם להלן

 
 ;למתן השירות 30/2022 מס'מכרז   "המכרז"

 
 ;מי שהגיש הצעה למכרז  "המציע"

 
 ;חלקוכולו או  השירות,מתן לע"י האוניברסיטה נבחרה הצעתו מציע ש  "הזוכה"

 
אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, לביצוע ההסכם   "סכםהה"

' גכמסמך מצורף ההסכם ה נוסחבהשירות, בנוסח ובתנאים כמפורט 
 .המכרז מסמכיל

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

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

 :ונספחיו טופס הצעה למכרז -ב'  מסמך .2.2

 ;תצהיר אודות המציע - 1'ב נספח

  ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 2ב'נספח 

 .תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ;- 3נספח ב'

 נוסח ההסכם ונספחיו: -' גמסמך 

 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

להתקשר עם חברות השכרת רכבים לצורך קבלת שירותי השכרת האוניברסיטה מעוניינת  .3.1
 .על בסיס יומי, בהתאם לצרכי האוניברסיטהרכב 

 הרכבים אותם מבקשת האוניברסיטה לשכור במסגרת מכרז זה צפויים לשמש את .3.2
 . מחקר/למטרות עבודהככלל האוניברסיטה ואת עובדיה, 

עושה שימוש ברכבים מהסוגים הבאים: רכבי מיני, משפחתיים, טנדרים,  יברסיטההאונ
 .עיםנוס 9 - 7 רכבי שטח, ורכבים ל

בסעיף המפורטים האוניברסיטה תבחר את כל המציעים אשר הצעתם עמדה בתנאי הסף  .3.3
להלן כזוכים במכרז זה, והם ישמשו מאגר ספקים להזמנות על ידי האוניברסיטה  4

 .ועובדיה מעת לעת

בהתאם  האוניברסיטה תבצע פניה פרטנית לספקי מכרז המסגרת באמצעות דוא"ל .3.4
 .ובהתאם לנהלי האוניברסיטה כפי שיעודכנו מעת לעת להוראות ההסכם מסמך ג'

לרכוש את והיא תהיה רשאית  ,השירותמובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף  .3.5
 ספקים נוספים/אחרים, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.השירות מ
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ההתקשרות תתבצע על פי ההסכם, ומימושה, יהא באמצעות הזמנות שירות בכתב  .3.6
 .תימסרנה מעת לעת לזוכה ע"י האוניברסיטה, הכל כמפורט להלןש

 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 נועדוהם ו בלבדניתנו לשם הערכה  לעיל המפורטים הנתונים .3.8
  .האוניברסיטה מטעם מצג כל יהוו לא כאמור הנתונים. בלבד

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

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

יש בידו  ,פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן-בכל מרשם המתנהל על רשוםהמציע  .4.1
רישיון בתוקף להשכרת רכב לנהיגה עצמית , לרבות פי דין-כל הרישיונות הנדרשים על

ממשרד התחבורה, על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת 
 . 1985-והשכרת רכב(, תשמ"ה

ברשות המציע תחנות לשכירה והחזרת רכב לפחות בכל אחד מהמקומות הבאים: )א(  .4.2
 .)ה( נתב"ג או באירפורט סיטי שסמוך לנתב"גירושלים )ב( תל אביב )ג( חיפה )ד( באר שבע 

 .כאמורלא תותר השתתפות קבלני משנה לצורך פריסת תחנות  -לעניין מכרז זה 

שעות  24לפחות אחת מתחנות ההשכרה לקבלת / החזרת רכב שברשות המציע פעילה  .4.3
 ביממה. 

גופים כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  ספרים מנהל המציע .4.4
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

 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 

את אתר האינטרנט הנ"ל ולעקוב אחר פרסומים אלו ובהתאם, להגיש כל מציע לבדוק 
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, 
 ה.והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה בעניין ז

שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  .5.2
michrazim@univ.haifa.ac.il 12:00בשעה  - 14.07.2022, ה' ליום וזאת, עד. 

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

 פרק מס"ד
מס' 
 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, 

https://tender.haifa.ac.il/
mailto:michrazim@univ.haifa.ac.il
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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  1מס' בת המכרזים תייש להפקיד בלמכרז את ההצעה  .6.1
אגף כספים ובקרה, אוניברסיטת יחידת רכש ולוגיסטיקה,  ,202בסמוך לכניסה לחדר , 2

הצעה למכרז שתוגש לאחר . 12:00עד השעה  2022808.0. ב' מיוםלא יאוחר  וזאת, ,החיפ
 .לא תובא לדיון, והיא תוחזר למציע מבלי שתיפתח -מועד זה 

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

 
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 
תישמע כל טענה של המציע בעניין זה והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו, כל עוד 

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

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

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

 .מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה

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

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

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
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 :בנוסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .7.8

 המסמכים הנדרשים מס' סעיף  מס"ד

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

יש בידו כל כי  ,פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן
 . הרישיונות הנדרשים על פי דין

רישיון בתוקף להשכרת רכב לנהיגה העתק בנוסף, המציע יצרף 
התחבורה, על פי צו הפיקוח על מצרכים עצמית ממשרד 

ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, 
 .1985-התשמ"ה

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

המציע יצרף  -לעיל  4.3-4.2פים לצורך הוכחת תנאי סף סעי 4.3 - 4.2  .2
 . 1נספח ב'להצעתו תצהיר חתום ומאומת בנוסח 

המציע יצרף להצעתו  - לעיל 4.4לצורך הוכחת תנאי סף סעיף  4.4  .3
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות 

יצרף להצעתו תצהיר חתום וכן  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו
 .2נספח ב'על גבי  זהומאומת לפי חוק 

אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או  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 

 .ת כןמס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשו

תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז בנוסח המצורף המציע יצרף    .4
 .לטופס ההצעה 3כנספח ב'

ב לחוק 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף    .5
, יצרף המציע להצעתו אישור 1992-חובת המכרזים, תשנ"ב

 רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף הנ"ל.

 

 לבחירת הזוכה קריטריונים  .8

אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף יוכרזו כזוכים במכרז וישמשו כמאגר ספקים מציעים 
   .להזמנות נסיעות מעת לעת, על ידי האוניברסיטה ועובדיה

 התחייבות הזוכה במכרז .9

ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז, או במועד אחר שייקבע על ידי  10בתוך  .9.1
 כיםמסמועל כל ה 'גכמסמך ההסכם המצורף לחתום על הזוכה האוניברסיטה, מתחייב 

 פועל.ה תו של ההסכם אללשם ביצוע והוצא ושיידרש

 תוקפה של ההצעה  .10

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. ימים 90תוקפה של ההצעה למכרז יהא  .10.1

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, האוניברסיטה  90לא נסתיימו הליכי המכרז תוך  .10.2
ימים נוספים והמציעים יחויבו  90-תוקף ההצעות בתהא רשאית להודיע על הארכת 

  . לפעול בהתאם לכך

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז  .10.3
 .חדש
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 ביטול המכרז .11

האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או  .11.1
בות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לר

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

בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית  .11.2
שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן משמעותי או  לבטל את המכרז גם אם ההצעות

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

הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים בדוא"ל או בפקס, בהתאם לפרטים שצוינו על  .11.3
 .גבי חוברת המכרז

 .פיצוי כלשהו בעקבות ביטול המכרז האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה .11.4

 שונות .12

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש  .12.1
שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא 

התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה 
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 
חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת 

 .ההצעה כדבעי

שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או נספחיו, או כל הסתייגות לגביהם,  כל .12.2
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

ניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל האו .12.3
האוניברסיטה  הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

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

ל הצעה אחרת שהיא. אין האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כ .12.4
והיא תהיה  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  זהמכרז מושא השירות היקף את הזכות לשנות  את האוניברסיטה שומרת לעצמה .12.5
בגין שינוי לכל פיצוי  זכאי אהזוכה לא יהורשאית לפצל את ביצועו בין מציעים שונים, 

 .כאמורו/או פיצול 

תנהל משא  לא, והאוניברסיטה סופיותכי ההצעות שיוגשו על ידי המציעים הינן  ,מובהר .12.6
 .יהםומתן כלשהו עם המציעים בנוגע להצעות

 הזוכהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי  .12.7
  .('גלהסכם )מסמך  11 במכרז, המפורטות בסעיף

למשתתפים  הזוכה/ות במכרז האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה/הצעות .12.8
  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

האוניברסיטה מודיעה בזאת כי לנוכח אופיו של המכרז, העיון בהצעת המחיר או רכיביה  .12.9
סוד מסחרי או מקצועי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע את לא יוגבל משיקולים של 

 הסכמתו מראש לסעיף זה.
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סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים  .12.10
 .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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 'ב מסמך
 אוניברסיטת חיפה

  30/2022 מס' מכרז
 
 

 למכרזהצעה 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 חיפה
 
 נ., ג.א.
 

 השכרת רכבים על בסיס יומי - 30/2022 מס' למכרז הצעההנדון: 
 
 

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

את , ההוראות למכרזבתשומת לב ובקפדנות את כתב ובדקתי , 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

 הנני מצהיר/ה כי:
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ידע, יכולת, ניסיון מוכח, מיומנות, כשירות, אישורים, היתרים ורישיונות  בעלהמציע  .1
פי -באופן סדיר, תקין והולם וברמה גבוהה ביותר עלהשירות את לספק מתאימים כדי 

 .התנאים המפורטים במסמכי המכרז

וח האדם המיומן, הציוד המציע עונה על כל הדרישות המפורטות בכתב ההוראות וברשותו כ .2
 .בהתאם למכרזלמתן השירות וכל יתר התנאים הדרושים 

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 

עניין לנושא ההתקשרות וכן יש בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך ל םרשו המציע .3.1
, לרבות רישיון בתוקף להשכרת רכב כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין וביד

סעת לנהיגה עצמית ממשרד התחבורה, על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ה
 . 1985-סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

 רצ"ב העתק רישיון תקף כאמור.

: )א( )לפחות( ברשות המציע תחנות לשכירה והחזרת רכב בכל אחד מהמקומות הבאים .3.2
ירושלים )ב( תל אביב )ג( חיפה )ד( באר שבע )ה( נתב"ג או באירפורט סיטי שסמוך 

 .לנתב"ג

הסעת נציג האוניברסיטה מהסניף באירפורט סיטי לנתב"ג או בחזרה ידוע לי כי 
 .תהיה באחריות ועל חשבון המציע

שעות  24לפחות אחת מתחנות ההשכרה לקבלת / החזרת רכב שברשות המציע פעילה  .3.3
 ביממה. 

  לעיל. 3.2-3.3לצורך הוכחת האמור בסעיפים  1'ב נספחרצ"ב להצעה זו תצהיר בנוסח 

כדין ויש בידו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ספרים מנהל המציע .3.4
  .1976-ציבוריים, התשל"ו

 וכן האישורים הנדרשים.  2'ב נספחתצהיר בנוסח  להצעה זו רצ"ב

כמשמעותו  , אם קיים,תקן ישראלי רשמיבכל  יםעומדוהרכבים שברשותו המציע  .3.5
 . 1953-תשי"גהבחוק התקנים, 

הנני מצהיר/ה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. רצ"ב  .3.6
 .3נספח ב'להצעה זו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח 

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 *המציע של העסק גודל על הודעה .5

 בזאת כי המציע הוא: הריני מודיע/ה

את  יש לסמן ב הסבר הגדרה
 האפשרות הנכונה בלבד

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

שמחזור העסקאות  אועובדים  20 -ל 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         

והוא יכול  המציע המכרז ונספחיו מקובלים עלכל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי  .6
 .לעמוד בהם

, ימים 10 תוךב 'גכמסמך המצורף למסמכי המכרז לחתום על ההסכם בנוסח  ת/מתחייבהנני  .7
 .השירות בהתאם לקבוע בהסכם במכרז ולהתחיל במתן הזכייהמיום ההודעה על 

האחרון להגשת מהמועד  םמיי 90זו תישאר בתוקפה למשך הנני מאשר/ת ומסכימ/ה כי הצעה  .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 , כל המסמכים הדרושיםכחלק בלתי נפרד הימנה ה זו,להצע מצורפים .9
 .ההוראותלכתב  8.9בסעיף 

     
 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 

ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר /לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ
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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 חתימה וחותמת המציע ________________

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

והוא אינו מהווה אסמכתה כלשהי  לבדיקה עצמית של המציע בלבדהסימון נועד  למען הסר ספק,
 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
 

חתם על ידי מורשי החתימה מטעם ייהמסמך . טופס ההצעה - מסמך ב'  .2
 אומת על ידי עו"ד.יהמציע ו

רישיון בתוקף להשכרת רכב לנהיגה עצמית העתק בנוסף, המציע יצרף 
על מצרכים ושירותים )הסעת סיור,  ממשרד התחבורה, על פי צו הפיקוח

 .1985-הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

 

 4.3 - 4.2 פיםתצהיר חתום ומאומת לצורך הוכחת תנאי סף סעי - 1ב' נספח  .3
 .למכרז

 

לצורך הוכחת  תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 2ב' נספח  .4
 . למכרז 4.4תנאי 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. - 3נספח ב'  .5

ב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .6
, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

 ב לחוק הנ"ל2

 

בתחתית העמוד בראשי תיבות חתומים מסמכי ההסכם ונספחיו  - 'גמסמך   .7
 ובחותמת המציע.
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 1ב'נספח 
 תצהיר אודות המציע

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

"(, מצהיר המציע)להלן: ", שמספרו _____________ _____________________________
 :בזה כדלקמן

 

: )א( *)לפחות( רשות המציע תחנות לשכירה והחזרת רכב בכל אחד מהמקומות הבאיםב .1
 . **ירושלים )ב( תל אביב )ג( חיפה )ד( באר שבע )ה( נתב"ג או באירפורט סיטי שסמוך לנתב"ג

 .כאמורתחנות הלא תותר השתתפות קבלני משנה לצורך פריסת  *
הסעת נציג האוניברסיטה מהסניף באירפורט סיטי לנתב"ג או בחזרה תהיה באחריות ועל   **

 .חשבון המציע
 

 שעות ביממה 24לפחות אחת מתחנות ההשכרה לקבלת / החזרת רכב שברשות המציע פעילה  .2

 
 :וכן תחנות נוספות )ככל שקיימות( ***ם הנ"לתחנות המקיימות התנאילהלן פירוט 

 שעות פעילות התחנה כתובת התחנה  התחנה שם 
  ()נא לסמן

 התחנהטלפון 

 
 
 

 שעות ביממה 24      
 

בשעות הפעילות      
הבאות: 

________________ 

 

 
 
 

 שעות ביממה 24     
 

בשעות הפעילות      
הבאות: 

________________ 

 

 
 
 

 שעות ביממה 24      
 

בשעות הפעילות      
הבאות: 

________________ 

 

 
 
 

 שעות ביממה 24      
 

בשעות הפעילות      
הבאות: 

________________ 

 

 

 
 

 שעות ביממה 24      
 

בשעות הפעילות      
הבאות: 

________________ 

 

 
 
 

 שעות ביממה 24      
 

בשעות הפעילות      
הבאות: 

________________ 

 

. בנוסף יש לפרט 1בהתאם למיקומים הנדרשים בסעיף  - תחנות 5*יש לפרט בטבלה לפחות **

 מבחינת שעות פעילות.  2 יףסעבטבלה לפחות תחנה אחת שמקיימת את דרישת 

 

     
 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע
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 חתימה וחותמת 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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 חתימה וחותמת המציע ________________

 2נספח ב'
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

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

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

, ואם א הורשעו ביותר משתי עבירותנכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, ל .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  - לאנשים עם מוגבלותייצוג הולם  .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

שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק  לחוק 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
התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה קבלת הנחיות בקשר ליישומן; אם 

( 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

יון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע לחוק שוו 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

 מה:___________________חתי

 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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 חתימה וחותמת המציע ________________

 3ב'נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

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

מספרו _______________ , ש______________מורשה/ית חתימה מטעם ______________

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

 :מצהיר/ה בזאת כדלקמןבחוק אם לא אעשה כן, 

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

להשכרת רכבים על  30/2022מס' הנני אחראי/ת להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי  .2
 "(.המכרז)להלן: " בסיס יומי

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

ום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגר .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.

יפה על כל שינוי באחד מהצהרותיי דלעיל ממועד הנני מתחייב/ת להודיע לאוניברסיטת ח .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 

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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 חתימה וחותמת המציע ________________

 'ג מסמך

 אוניברסיטת חיפה
 30/2022 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    ("ספקה": להלן)      

 
 

הצעות  תלקבל( "המכרז")להלן:   30/2022 מספרוהאוניברסיטה פנתה במכרז  הואיל

 ;להשכרת רכבים על בסיס יומי

 

הגיש את הצעתו לאוניברסיטה והאוניברסיטה קיבלה הצעתו בכפוף  והספק והואיל

 להוראות הסכם זה להלן;

 

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

 .ובכפוף להן

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 חתימה וחותמת המציע ________________

 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

 תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:בהסכם זה  .1.3

על פי הזמנה בכתב מטעם על בסיס יומי  רכבים השכרת שירותי "השירות"
 ;האוניברסיטה, ועל פי תנאי ההסכם להלן

שעות  24 א עבוריהבגין השכרת רכב חיוב יחד עם זאת, שעות.  24  "יום השכרה"
 .גם אם הרכב יוחזר לפני כן

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

 ספקהצהרות והתחייבויות ה .2

 :ומצהיר מתחייב הספק

הצריך לעניין נשוא ההתקשרות וכי הוא בעל המתנהל על פי דין,  מרשםכי הינו רשום בכל  .2.1
יעמדו  כאמוראישורים הו פי כל דין וכי הרישיונותכל הרישיונות ואישורים הנדרשים על 

 .ההתקשרות בתוקפם במהלך כל תקופת

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

  .האוניברסיטה

כל ההסכם ועל פי לספק לאוניברסיטה את השירות בהתאם להוראות  מתחייבכי הינו  .2.3
 .עובדיו לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי אתדין ו/או היתר ולהנחות 

הסכם זה על נספחיו, ובהתאם למקובל בתנאים המצוינים ב השירותלבצע את ביכולתו כי  .2.4
 בתחום זה.

סוגים הבאים: רכבי מיני, עושה שימוש ברכבים מה יברסיטההאונשידוע לו כי  .2.5
 .נוסעים 9 - 7 משפחתיים, טנדרים, רכבי שטח, ורכבים ל

האוניברסיטה תבצע פניה פרטנית לספקי המסגרת באמצעות דוא"ל כי ידוע לו כי  .2.6
 .לנהלי האוניברסיטה כפי שיעודכנו מעת לעתהסכם זה ו ילתנאובהתאם 

 .את השירות בהתאם להוראות כל דין ויספקהוא, עובדיו וכל מי מטעמו כי  .2.7

כי הוא מכיר את כל ההוראות לשמירת הבטיחות הרלוונטיות לעיסוקו, יקפיד על קיומן  .2.8
 .משך כל תקופת התקשרות, כהגדרתן להלן, ויוודא קיומן על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו

על חשבונו,  שיג,יאת התחייבויותיו על פי ההסכם תוך קיום הוראות כל דין ויבצע כי הוא  .2.9
כל רישיון, היתר או הרשאה הנדרש על ידי כל רשות שיש להשיגם לפי כל דין לביצוע חלקו 

 .בהסכם

כי ידוע לו שכמות הרכבים אותם מבקשת האוניברסיטה לשכור וסוגם אינו ידוע במועד  .2.10
 .חתימת הסכם

שירות  הספקמכדי לחייב את האוניברסיטה להזמין אין באמור בהסכם זה שכי ידוע לו  .2.11
, השירות או כל חלק ממנולהזמין את  , או כדי למנוע מהאוניברסיטהקף כלשהובהי

 השירות.בלעדיות באספקת  פקוכי אין לס ,הבלעדי המצדדים שלישיים, על פי שיקול דעת

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

הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית  הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו,
 .של ההסכם
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 פנייה פרטנית .3

עפ"י הסכם זה, תבצע האוניברסיטה הזמנות רכש שתימסרנה התקשרות במסגרת ה .3.1
 "(:פנייה פרטניתלספקי המסגרת בכתב, בהתאם לאמור להלן )להלן: "

 ש"ח 10,000בהשכרות רכבים ששווין )בהתאם לאומדן האוניברסיטה( הנו עד  .3.1.1
תתבצע פניה פרטנית לאחד הספקים שזכו במכרז לפי שיקול  -)כולל מע"מ( 

 .דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ובסבב מחזורי ככל הניתן

בהשכרות רכבים ששווין )בהתאם לאומדן האוניברסיטה( הנו סכום העולה על  .3.1.2
 תתבצע פניה פרטנית -)כולל מע"מ( ש"ח  60,000)כולל מע"מ( ועד ש"ח  10,000

לשני ספקים שזכו במכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה ובסבב 
 .מחזורי ככל הניתן

בהשכרות רכבים ששווין )בהתאם לאומדן האוניברסיטה( הנו סכום העולה על  .3.1.3
ספקי המסגרת )שזכו תתבצע פניה פרטנית לכל  -)כולל מע"מ( ש"ח  60,000
 .במכרז(

רכב הנדרש, המועד הנדרש, מיקום האיסוף הנדרש הפניה הפרטנית תכלול פרטים בדבר ה .3.2
 -כמו כן ככל שקיימת דרישה לתוספות כגון וו גרירה (.ומיקום ההשבה )ככל שידוע מראש

 יצוין הדבר בפניה הפרטנית.

הספקים יידרשו להעביר לאוניברסיטה מענה לפניה הפרטנית עד למועד הקבוע בפניה  .3.3
לפי הדרישות שפורטו  סופי ליום השכרה מחירהפרטנית. במסגרת המענה יציע הספק 

בפניה הפרטנית. תוקף המענה לפני הפרטנית ייקבע על ידי האוניברסיטה במסגרת הפניה 
 .הפרטנית

)כהגדרתו  מחיר סופי ליום השכרההמחיר שיוצע במסגרת המענה לפניה הפרטנית יהיה  .3.4
לעיל( בשקלים חדשים כולל מע"מ. המחיר הסופי ליום השכרה שיוצע במסגרת הפניה 

 -כן. כמוללא תלות במשך ההשכרה של הרכבו טנית יינתן ללא הגבלת קילומטראז'הפר
יכלול את כל התוספות הנדרשות לרבות ביטוחים )בכלל זה המחיר הסופי ליום השכרה 

כן כיסוי לצמיגים ושמשות(, רכב חליפי, ושירותי אחזקה כל רכיב של השתתפות עצמית, ו
 .24/7וגרירה 

המענה לפניה הפרטנית לא יכלול כל סייג או תוספות מחיר באשר הן, כי  ,מובהר בזאת .3.5
. להלן 4.7 יףמעבר למחיר הסופי ליום השכרה, למעט כאלה שהספק רשאי לגבות לפי סע

לא יהיה להן כל תוקף מחייב  -כאמור  ככל שהמענה לפניה הפרטנית יכלול הסתייגויות
 .יגבר –זה ובכל מקרה האמור בהסכם 

 .יזכה בפניה הפרטניתליום השכרה הזול ביותר הסופי הספק שיציע את המחיר  .3.6

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב במענה לפניה פרטנית שיוגש  .3.7
במקרה שהמענה לא יהיה שלא בהתאם לכללי הפניה הפרטנית, שלא במועד הנדרש, או 

 .תואם לדרישות הפניה הפרטנית, להנחת דעתה של האוניברסיטה

 שירותאופן מתן ה .4

 .הספק יעמיד על חשבונו כח אדם מוכשר, מיומן ואדיב לביצוע והשירות .4.1

 הספק יספק את הרכבים בהתאם למועד שייקבע על ידי האוניברסיטה. .4.2

שח לכל שעה  100קנס של יגרור  יברסיטהאיחור של מעל שעתיים במסירת הרכב לאונ
 .נוספת או חלק ממנה

כל הרכבים שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים לשימוש  .4.3
, לרבות עמידה בכל התקנים הפניה הפרטנית והדין ,ההסכםויעמדו בכל הדרישות 

האישורים חות והבטיהרישוי, אביזרי אביזרי הרלוונטיים לפי כל דין ובעלי כל 
 נדרשים, מטעם כל גוף או רשות. שהבטיחותיים הנדרשים, ככל 

 הרכבים יסופקו לאוניברסיטה ויושבו לספק עם מיכל דלק מלא. .4.4

 .21כל נהג מעל גיל  -נהגים מורשים  .4.5

 שנים ממועד העלייה לכביש. 3הספק יספק רכב שגילו עד  .4.6
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 לספקיחויב הספק בהתאם להזמנה, מתאים רכב אצל הספק אין במועד איסוף הרכב אם  .4.7
, רכב משודרג ללא תוספת במחיר )ביחס למחיר שיסוכם מראש במסגרת הפניה הפרטנית

 (.עילכמפורט ל

למחיר הסופי ליום הספק לא יורשה לגבות מהאוניברסיטה עלויות נוספות מעבר  .4.8
 למעט עלויות אלו: כפי שהוצע על ידו במסגרת המענה לפניה הפרטנית, ,השכרה

 .ללא גביית דמי טיפוללות כבישי אגרה בשיטת "גב אל גב" ע .4.8.1

 ש"ח. 12 -בנזין/סולר חסר במועד השבת הרכב  -עלות ליטר דלק  .4.8.2

דוחות משטרה ודוחות עירייה ישולמו במלואם ע"י האוניברסיטה, לרבות דמי  .4.8.3
 .וללא גביית דמי טיפולהסבה, 

איחור של עד שעתיים לא ייחשב איחור.  -קנס בגין איחור בהשבת הרכב לספק  .4.8.4
לכל שעה נוספת או חלק  ש"ח 100קנס של האוניברסיטה תחויב ב -מעל שעתיים 

 שעות יחויב כיום השכרה מלא. 10ממנה. איחור של מעל 

תהיה לנתב"ג או בחזרה  הסעת נציג האוניברסיטה מסניף באירפורט סיטימובהר, כי  .4.9
  .נועל חשבותתבצע ו הספק באחריות

הינו לעניין הסכם זה איש הקשר שישמש כנציג מטעם הספק  .4.10
 .טל': _______________ דוא"ל: _______________ _____________________

בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות  האוניברסיטהיהיה זמין לפניות  כאמוראיש הקשר 
פקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי לויהיה אחראי לטפל בבעיות ו

 האוניברסיטה. 

קשר חלופי  אישהספק ידי  עלסיבה שהיא, ימונה  מכל הקשר איש נבצרות של מקרה בכל
 .לאוניברסיטה יועברו עמו ההתקשרות ופרטי

תועבר לנציגות מתן השירות של הספק באשר היא, מושכר ברכב הודעה על תקלה  כל .4.11
 למען שתשלח הודעה וכל_ _________דוא"ל ___________,  ___________: טלב

 .במועד שנשלחה הספק ידי על כנתקבלה תיחשב זה

בהתאם לשעות הפעילות הקבועות  ספקה ידי על יסופק שירות השכרת הרכבים .4.12
 .בסוכנויות הרכב שלו

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

 תקופת ההתקשרות .5

מועד שתחל ב, חודשים 36תקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה הינה לתקופה של הה .5.1
 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "חתימת הצדדים על ההסכם 

לאוניברסיטה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את  .5.2
. הספק מצהיר מפורשות, כי לא תהא חודשים 36תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת בת 

 לו כל טענה בקשר עם אי הארכת ההתקשרות, ככל שלא תוארך.

בכל עת, לסיים את תקופת ההתקשרות האמור לעיל, האוניברסיטה תהיה רשאית על אף  .5.3
 30ומכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב לספק של שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם ל

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

 התמורה .6

לכל חודש ובו פירוט אודות  10-יגיש לאוניברסיטה חשבון לא יאוחר מהיום ה הספק .6.1
רכבים שהושכרו בחודש החולף בצירוף פרטי הרכב ומספרו, מועד מסירת הרכב ומועד 

 שהגיש מענההשכירות )שייקבעו בהתאם ל השבתו, שם השוכר מטעם האוניברסיטה, דמי
 .(לפניה הפרטניתהספק 

ם , ולאחר שיאושר על ידה תשלן שיוגש על ידי הספקהאוניברסיטה תבדוק את החשבו .6.2
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.
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 היעדר בלעדיות .7

עובר להגשת שבתקופה לרבות הספק מצהיר כי האוניברסיטה לא יצרה מצג כלשהו,  .7.1
 לאחריה, לגבי היקף השירות מושא הסכם זה.או ההצעות למכרז 

מוסכם כי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהאוניברסיטה לקבל את השירות מכל גורם  .7.2
 חר. א

 העדר תחולת יחסי עובד מעסיק .8

ומוצהר מפורשות בין הצדדים, כי בין האוניברסיטה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או  מוסכם .8.1
לקבלני משנה/ספקים ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה לא מתקיימים ולא 

 , וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות ו/אוומעסיקיתקיימו 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

לבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או  הספק .8.2
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 

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

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

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

מנועים מלהגיש מוסכם כי הן הספק והן עובדי הספק ו/או המשמשים מטעמו יהיו  .8.3
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  .8.4
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 .8.5
הספק מתחייב לשפות את  האוניברסיטה, ובהתחשב בתמורה המוסכמת לביצוע השירות,

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 

ניברסיטה היא שצריכה לשלם לספק ו/או למי מעובדיו באחריות לנזק כלשהו ו/או כי האו
 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  .8.6
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 .9

הספק מתחייב כי הוא ועובדיו יבצעו את השירות נשוא ההסכם תוך נקיטת כל האמצעים  .9.1
והמתאימים בנסיבות העניין, וכן כל האמצעים הנדרשים בהתאם להוראות כל  סביריםה

 .נת למנוע בכל עת כל נזק ו/או פגיעה בכל אדם ו/או רכושדין, על מ
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לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מן ובלעדית  מלאהאחריות הספק יהיה אחראי  .9.2
 לגוף ו/או לרכוש, ו/או עקב ביצוע השירות על ידו לאוניברסיטה ו/או צד שלישי כלשהו, 

תחול גם על מחדל של הקבלן ו/או  אחריות זו לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע  וכיו"ב .
 .של מי מטעמו

מתחייב לשפות ולפצות את האוניברסיטה, מיד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל הספק  .9.3
ו/או למי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד  להנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו 

על  -בין על פי הסכם זה ובין על פי דין כלשהו  -ג' אחר ו ואשר האחריות לגביהם מוטלת 
הקבלן ו/או מי מטעמו. שיפוי בגין תביעת צד ג' יבוצע בכפוף למסירת הודעה לספק על 

 .התביעה כאמור ומתן הזדמנות סבירה להתגונן

קרה האוניברסיטה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, מובהר כי בכל מ .9.4
 :למעט ,שייגרם לספק ו/או למי מטעמו עקב אובדן או נזק לרכבים מכל סיבה שהיא

 .נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג המכונית .9.4.1

 אסוריםשימוש במכונית ע"י נהג שנמצא תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים  .9.4.2
 .דין פי על לשימוש

גרימת נזק ע"י האוניברסיטה בזדון, למעט נזק רכוש לרכב במקרה תאונת  .9.4.3
 דרכים.

 הסעת נוסעים בשכר. .9.4.4

 שימוש או נהיגה במכונית לתחרות. .9.4.5

 שימוש בכלי הרכב לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר. .9.4.6

 שימוש שנעשה ברכב למטרות בלתי חוקיות. .9.4.7

העלול לגרום נזקים  אופןחומרים רעילים/מסוכנים/רדיואקטיביים ב ובלתה .9.4.8
 .לרכב

אולם האמור לעיל לא יחול על האוניברסיטה במקרה בו הדבר לא היה ידוע 
 להנהלתה. 

אין באמור בכדי לגרוע מזכותו של הספק לנקוט בכל דרך עפ"י דין כנגד מי שגרם 
 .לנזק בנסיבות המפורטות לעיל

  ביטוח .10

זמן יסופק לאוניברסיטה כשהוא מבוטח בביטוח מלא )ללא תוספת חיוב( לנהג הרכב המו .10.1
 , לרבות צד ג', אשר אינו מוגבל בתנאים כגון ותק וכדומה.21מעל גיל 

רכוש באמצעות מבטח מורשה כחוק, בביטוח חובה, ביטוח הרכב ונזקי הביטוח יבוצע  .10.2
לבטחם בביטוח  רשאי הספקצד שלישי  רכוש של צד שלישי. לעניין ביטוח הרכב ונזקישל 

 עצמי. 

 הביטוח האמור לעיל יכסה את הנזקים והתשלומים הבאים: .10.3

 .ביטוח נזקי הרכב המושכר, שיכסה תאונה מכל סוג שהוא .10.3.1

 .ביטוח נזקי רכוש של צד שלישי .10.3.2

 .ההשתתפות העצמית לנזק לרכב המושכר ו/או לנזקי רכוש של צד שלישי .10.3.3

 בנזקים כאמור לרבות הוצאות משפטיות הנובעות הוצאות הטיפול בתביעה ו/או .10.3.4
 .מכך

ה של ו/או בשימוש השהינו בבעלות האוניברסיטה, לרבות רכב האוניברסיטהרכוש  .10.4
ייחשב רכוש צד שלישי. האמור בסעיף זה נועד לקבוע ולהבהיר, כי אחריות  האוניברסיטה

ין היתר, חבות בשל לכל מקרה של חבות כלפי צד שלישי )בשל נזקי רכוש( כוללת, ב הספק
 . אוניברסיטהנזק לרכוש/לכלי רכב שהינו בבעלות ו/או בשימוש ה

הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם
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 תאונות/אבדן .11

 היא תודיע על כך לספק. שכור מיד עם היוודע לאוניברסיטה על תאונה ו/או אבדן של רכב  .11.1

האוניברסיטה תשתף פעולה עם הספק בכל עניין הקשור לתאונה/לאבדן ולבקשת הספק,  .11.2
 תדווח על התאונה/האבדן לחברת הביטוח ולרשויות המוסמכות, כנדרש על פי כל דין.

בכל מקרה של תאונה, מתחייבת האוניברסיטה להנחות את עובדיה שלא ליתן כלפי כל  .11.3
דין, כל הודאה, הצעה, הבטחה, ויתור, פשרה  צד שלישי, למעט רשויות המוסמכות על פי

או תשלום וכן שלא למסור מידע, פרט למידע שיש למסור על פי דין, בקשר לתאונה בה 
היה הרכב מעורב. האוניברסיטה מתחייבת להנחות את עובדיה לרשום את פרטי 
המעורבים בתאונה, פרטי רכביהם ואת פרטי העדים לתאונה. מובהר כי האוניברסיטה 

 עובדיה יפעלו בניגוד לאמור בסעיף זה. במקרה שבכל מקרה לא תהא אחראית 

 האוניברסיטה תשתף פעולה עם הספק לצורך קבלת תגמולי הביטוח, בכפוף לכל דין.  .11.4

 סודיות .12

הספק מתחייב, כי הוא וכל מי מטעמו ישמרו בסוד, וכי הם לא יעבירו בכל דרך שהיא  .12.1
ישתמשו שלא בהקשר לקיום חובותיהם לפי הסכם  ולא ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או

זה וכן שלא יביאו לידיעת כל אדם, למעט האוניברסיטה, ומי מטעמה וכן למעט עובדי 
הספק ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, כל ידיעה, מידע או מסמך 

 שהגיע אליהם במהלך פעולות הקשורות להסכם זה.

נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה, או בי מידע שהוא ור לעיל לא יחול לגהאמ
, לאחר מכן, ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד שנהיה נחלת הכלל

החתימה על הסכם זה קרה הדבר שלא באמצעות הספק או מי מטעמו, במישרין או 
 .בעקיפין, במעשה או מחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה

מידע שהיה בידי הספק לפני מסירתו על ידי  לא יחול עלבנוסף, האמור לעיל 
האוניברסיטה ו/או מידי שהגיע לידי הספק ממקומות אחרים בדרך של רכישת זכויות או 
בכל דרך חוקית אחרת ו/או מידע שפותח על ידי הספק באופן עצמאי ללא קשר למידע 

דין ובלבד שיודיע על  שנמסר לו במסגרת הסכם זה ו/או מידע שהספק חייב לגלותו על פי
 כך לאוניברסיטה טרם חשיפתו.

או בעלי שליטה ו/או בעלי מניות בו וכן עובדיו ו/או קבלני /הספק ידאג לוודא כי בעליו ו .12.2
מישנה ו/או גורמים שלישיים כלשהם, להם יידרש לצורך ביצוע השירות נשוא הסכם זה, 

 יקיימו התחייבות זו.

מור אלא למטרה לשמה נועד, במידת הנדרש בלבד הספק לא יעשה שימוש בכל מידע כא .12.3
 ולאחריו. ובקשר עם ביצוע הסכם זה, בתוך תקופת ההסכם

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

 איסור הסבה .13

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

 בכתב ומראש של האוניברסיטה לעשות כן.

 מבלי( שהיא דרך)בכל  זכויותיו להעביר הספק לבקשת לסרב רשאית תהא האוניברסיטה .13.2
 .לנכון שתמצא בתנאים הסכמתה להתנות או סירובה לנמק עליה היהשי

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

 הפרת ההסכם .14

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

לתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את הספק   .14.1.1
 בהוצאות התיקון.
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 בגין הנזק.לתבוע את הספק  .14.1.2

 לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה. .14.1.3

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

 פי הסכם זה.-על

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

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

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

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

התברר לאוניברסיטה כי נבצר מהספק, מכל סיבה שהיא, מלספק את השירות  .14.3.3
 ימים. 10למשך תקופה רצופה העולה על 

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

הודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם, ימשיך הספק לבצעו עד ליום שנקבע לסיום  .14.5
 בהודעה, אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת.

 סמכות שיפוט .15

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

 שונות .16

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

 .כל אותם העניינים האמורים

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

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

להסכם לא יהיה להם תוקף אלא אם יעשו בכתב ויחתמו  כל שינוי, תיקון ו/או תוספת .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
ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רשום על פי פרטי הצדדים כמפורט בכותרת 

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

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

 

 


