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 למתן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית 
 עבור אוניברסיטת תל אביב 

 
 - קובץ הבהרות -

 

הליך   שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתלהלן מפורטות  התשובות לבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,   .1

 : שבנדון מכרזההבהרות, ב

עמוד  מס"ד
 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף במכרז  במכרז

1.  1 4.2 

סיום ההתקשרות ע"י  
המציע הזוכה במועדים  
האמורים לעיל, ייעשה  

באמצעות הודעה בכתב  
שתימסר לאוניברסיטה  

ימי עבודה   120לפחות 
טרם המועד האמור. לא  

ניתנה הודעה בכתב במועד  
האמור, יראו את הספק  

כמסכים להארכת  
ההתקשרות לתקופה  

 נוספת. 

  60נבקש לשנות להודעה של 
 (. 120יום מראש ) ולא 

 

 הבקשה מתקבלת חלקית. 
 

 הסעיף יתוקן כדלקמן: 
 

סיום ההתקשרות ע"י המציע 
הזוכה במועדים האמורים לעיל,  

ייעשה באמצעות הודעה בכתב 
  60שתימסר לאוניברסיטה לפחות 

טרם המועד האמור. לא   ימי עבודה
ניתנה הודעה בכתב במועד האמור,  
יראו את הספק כמסכים להארכת 

 ההתקשרות לתקופה נוספת. 

2.  15 2.8 

הספק מתחייב למסור  
הרכב את הרכב  למזמין  

המוזמן עד שעתיים משעת  
ביצוע ההזמנה, אלא אם  

נדרש אחרת ע"י מזמין  
הרכב. במקרה שהרכב לא  

יימסר בתוך פרק הזמן  
האמור תהא רשאית  
האוניברסיטה לפעול  

  1בהתאם לאמור בנספח א'
 באמנת השירות.  -למכרז 

שעות   4נבקש לעדכן עד 
, לשאר  1-6לקבוצות רישוי 

 לפחות שעות  24הקבוצות  
 מקובל. 

3.  15 2.11 

בכל סוגי כלי הרכב הנ"ל  
יימצא גלגל נוסף וכלי נהג  

כולל ג'ק, או מערכת  
לתיקון תקרים מושלמת,  

 שתחודש לאחר כל שימוש. 

נבקש להבהיר שהציוד ברכב 
 יהא בהתאם למפרט היבואן. 

 מקובל. 
 

נבהיר כי כוונת האוניברסיטה הינה  
כי ברכבים בהם אין גלגל רזרבי, 
ערכת תיקון התקר תהיה חדשה 

 ותקינה ולא משומשת. 

4.  

15 
 2.14 

הספק מתחייב להסב  
דוחות תנועה בגין עבירות  

תנועה ודרישות תשלום  
אגרה בגין נסיעה בכבישי  

אגרה שבוצעו בזמן  
 שהרכב היה מושכר. 

לא ברור על מי מבוצעת  
ההסבה. נבקש להבהיר שחיוב 

בגין כבישי אגרה מושת על  
החברה ולא על הנהג וזאת לפי  

 מחירון החברה.  

 להלן.   5ראה מענה לשאלה 

5.  

לא ניתן להסב דוחות כביש  
אגרה על השוכר.  מפעילות  

הכביש מחייבות את המשכירה 
בהתאם למחירון מזדמן,  
והמשכירה מחייבת  את  

 האוניברסיטה. 

 הבקשה מקובלת. 
 

מובהר כי הסבת דו"חות התנועה  
שמו של יוסבו ע"י המשכירה על 

 הנהג. 

6.  

נבקש להוסיף כי  
האוניברסיטה תשלם  

₪ דמי טיפול   30למשכירה  
 בגין הסבת דוחות. 

 לא מקובל. 
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7.  15 2.15 

דוחות התנועה יוסבו על  
שם נהג הרכב המופיע על  
גבי טופס מסירת הרכב.  
האוניברסיטה לא תישא  

 בתשלומים אלה. 

הסבת דוחות על שם הנהג  
תתאפשר בכפוף להחתמת  

 הנהג מראש על הסכמה. 
 מקובל 

8.  15 3.2 

הסעת מזמין הרכב  
מהסניף באיירפורט סיטי  
לנתב"ג או בחזרה תהיה  

באחריות ועל חשבון  
 המציע. 

נבקש למחוק את הדרישה  
להסעת המזמין ככל שיש  

 בנתב"ג. למשכירה סניף 

 לא מקובל 
 

מדובר במקרה שבו הוזמן רכב 
בסניף איירפורט סיטי ולמשכירה  

אין רכב בסניף זה, או הפוך בסניף  
נתב"ג, וזה דורש הסעה לסניף 

  נתב"ג, או הפוך לסניף איירפורט
, ההסעה תהיה באחריות ועל  סיטי

 חשבון המשכירה.  

9.  

15 4.1 

הספק מתחייב לספק את  
הרכב המוזמן עם אגרת  
  3רישוי בתוקף של לפחות 

חודשים ממועד ההשכרה,   
כשהוא מבוטח בביטוח  

מלא לרבות ביטוח צד ג'  
אשר אינו מוגבל בתנאים  
לעניין גילו של הנהג, ותק  

וכו' ובכל מקרה ללא  
תשלום השתתפות עצמית  
מצדה של האוניברסיטה,  

וכשמיכל הדלק מלא  
ובדגמי רכבי דיזל נוזל  

אוראה מלא. בסיום  
ההשכרה  הרכב יוחזר עם  

 מלא.  מיכל דלק 

נבקש מחיקה ולציין "כמפורט 
בנספח הביטוח המסומן נספח 

 ט'".
נבקש להבהיר שככל שהרכב  

  -יוחזר ללא מיכל דלק מלא
תחויב האוני' בעלות הדלק  

 בהתאם למחירון המציע 

 מקובל 

10.  
אנו   -לעניין  ותק הנהג

מבקשים  מינימום שנה  
 רישיון. 

 מקובל 

11.  16 5.1 

במקרה של תקלה ברכב  
הדורשת תיקון ו/או  

במקרה של טיפול תקופתי,  
ייאסף כלי הרכב על ידי  

הספק ממקום הימצאותו,  
יילקח למוסך או למקום  

מתן השירות, ויועמד  
לרשות מזמין הרכב  

באותה עת רכב חלופי  
אשר יהיה תואם ברמתו,  

בכמות המושבים  
ובאיכותו את רמת כלי  

הרכב שנמצא בטיפול  
 וזאת על חשבון הספק.

ש למחוק את הדרישה כי נבק
טיפול לרכב יעשה ע"י איסוף 
 הרכב והחזרתו מבית הלקוח.
ובכל מקרה ניתן לבצע שירות 

 ₪.  150זה בעלות של 

 לא מקובל 

12.  16 7.3 

מובא בזה לידיעת הספק  
כי העדר טופס הזמנה  

מתאים בצמוד לחשבון, או  
העדר חתימה כולל פרטים  

מזהים של הנהג באחד  
המצוינים,   מהשלבים 

עלול לפגוע בטיפול   
בדרישותיה כספיות של  

חברת ההשכרה וכן לגרום  
לעיכוב בהסדרי התשלום  

או לביטול החשבונית, בין  
היתר בשל ברורים נוספים  
שיאלץ המזמין לערוך בשל  

 כך.

לא ניתן לצרף טופס הזמנה  
ניתן    -לחשבונית דיגיטלית

לרשום את מספר הזמנת  
 הרכש על גבי החשבונית. 

 מקובל. 
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אמנת   17  .13
 שירות 

איחור במסירת הרכב  
מהקטגוריה המוזמנת  
בסניף המוזמן )מעבר  

לשעתיים ממועד ההזמנה(  
₪   100יחייב בקנס של 

בגין כל שעה נוספת או  
 חלק ממנה. 

נבקש למחוק את הדרישה  
לפיצוי  בסעיף מסירת רכב  
אלא אם יתוקן כפי המוצע  

 (2)מספר סידורי   2.8בסעף 

 מקובל. לא 

14.  18 7 
החזרת הרכב מטיפול או  
מבחן רישוי תוך יום לכל  

 המאוחר 

להוסיף   -החזרת רכב מטיפול
למעט אם חסרים חלקי חילוף 

 להשלמת התיקון/ טיפול. 

 . מקובל חלקית
 

ככל וחסרים חלקי חילוף להשלמת  
הטיפול יחזיר הספק  ו/או   התיקון

או  /את הרכב רק לאחר שתוקנו ו
 הליקויים. טופלו כלל  

 
לספק  במקרה זה על הספק יהיה  

רכב חליפי לתקופת התיקון ו/או  
 הטיפול. 

15.  17 3 

תשלום הפיצוי המוסכם  
יבוצע בדרך של קיזוז  

סכום הפיצוי מהתמורה  
המגיעה לספק או בדרך  

של חילוט הערבות  
המצויה בידי  

האוניברסיטה. לספק  
תינתן הודעה מראש על  

 קיזוז הסכום. 

עשה באופן נבקש כי תשלום י 
אקטיבי מצד המציע ) לא  

 חילוט ו/או קיזוז( 
 לא מקובל 

16.  31 3.5 

סיום ההתקשרות ע"י  
המציע הזוכה במועדים  
האמורים לעיל, ייעשה  

באמצעות הודעה בכתב  
שתימסר לאוניברסיטה  

ימי עבודה   120לפחות 
טרם המועד האמור. לא  

ניתנה הודעה בכתב במועד  
האמור, יראו את הספק  

כמסכים להארכת  
ההתקשרות לתקופה  

 נוספת. 

  1ראה מענה לשאלת הבהרה מס'  לעיל.   1כאמור בהערה 
 לעיל. 

17.  32 5 
האוניברסיטה רשאית  
לעשות פעולות במקום  

 הספק 

   -לא מקובל 
נבקש שהחיוב יתבצע לפי   .1

 מנגנון אמנת השירות 
 

כמו כן נדרשת הודעה בכתב   .2
עם אופציה לתיקון ההפרה  

 שעות.  72עד 

 
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 
אמנת השירות היא כלי המאפשר 

לאוניברסיטה לעמוד על קיום 
מחויבויותיו של הספק והיא איננה  
גורעת מיכולתה של האוניברסיטה  

לפנות לספק אחר לצורך קבלת  
 השירות אותו איננו מספק הספק.

 
כפי שנרשם במסמכי המכרז, תינתן  

ההפרה,  לספק האפשרות לתקן את 
אולם פרק הזמן לתיקון ההפרה 
ייקבע בהתאם לנסיבות ההפרה. 

במקרה שבו יש צורך בקבלת 
שירות מיידי וזה אינו ניתן ע"י  

הספק, פרק הזמן יהיה קצר  
בהתאם והכל בהתאם לשיקול  

 דעתה של האוניברסיטה. 
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 נבקש למחוק את זכות הקיזוז פיצוי מוסכם והליך קיזוז  9 33  .18
בהתחשב בגובה ערבות הביצוע  

אשר נקבעה לפי הרף הנמוך, אין  
 שינוי במסמכי המכרז. 

19.  34 10.1 

מבלי לגרוע מן האמור  
בהסכם זה, הספק לבדו  

אחראי לכל נזק ו/או  
אובדן ו/או פגיעה ו/או  

הפסד לגוף ו/או לרכוש,  
שיגרמו לאוניברסיטה  

או/או למי מטעמה ו/או  
למבוטחיה, ו/או לצד  

הו עקב ו/או  שלישי כלש 
בקשר עם ביצוע  

השירותים ו/או הספקת  
הטובין לאתר  

האוניברסיטה, כמפורט  
 ומוגדר בהסכם זה. 

נבקש שאת המילה "לבדו"  
 לשנות ל"על פי דין" 

נבקש לשנות את נוסח הסעיף 
כך שלאחר המילים "לצד  

שלישי כלשהו עקב" יתווספו 
המילים "מעשה ו/או מחדל  

 של הספק" 
האחריות  נבקש להוסיף כי 

הינה "בהתאם לחבות  
 המוטלת על פי דין". 

 הבקשה נדחית. 
 

יחד עם זאת, לסעיף תיווסף פיסקה  
 בנוסח להלן:

 
"אין באמור לעיל כדי להטיל על  

הספק לשאת באחריות עלפי צד ג' 
מעבר למתחייב בהוראות הדין ואין  

בו כדי למנוע מהספק להעלות כל  
 טענה העומדת לרשותו כנגד צד ג'."

20.  34 10.2 

הספק מתחייב לפצות ו/או  
לשפות את האוניברסיטה,  

מיד עם דרישתה  
הראשונה, בגין כל נזק  

ו/או הוצאה, לרבות  
הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין  

תביעה שתוגש כנגד  
האוניברסיטה,  שייגרמו  

לאוניברסיטה כתוצאה  
מאירוע, שהינו באחריותו  
של הספק  ו/או מי מטעמו  

הסכם זה  ו/או בשמו, עפ"י 
 או עפ"י כל דין. 

נבקש למחוק המילים "לפצות 
ו/או", ובסיום לציין "הכל  

בכפוף לקבלת פסק דין  
שביצועו לא עוכב ולאחר  

שניתנה לספק הודעה מיידית 
אודות דרישה או תביעה  

והזדמנות נאותה להתגונן  
 מפניה". 

 בסוף הסעיף יוספו המילים: 
 

"האוניברסיטה תמסור לספק 
ענה של צד ג' בתוך  הודעה על כל ט

פרק זמן שלא יפגע באופן מהותי  
באפשרות ההתגוננות מפניה  
ותאפשר לו לנהל את ההגנה  

 מפניה." 

21.  34 11.2 

במקרה של ספק שהינו  
  50%תאגיד הרי העברת 

מהשליטה ספק, לעומת  
השליטה במועד הגשת  

ההצעות במכרז, בין אם  
ההעברה נעשתה בבת אחת  

ובין אם נעשתה בחלקים,  
ו אותה כהעברה  ירא

מנוגדת לאמור לעיל.  
הספק לא יהיה רשאי  
להעסיק קבלני משנה  

בביצוע השירותים, כולם  
או חלקם, אלא אם קיבל,  
מראש ובכתב, את אישור  

 האוניברסיטה. 

  50%נבקש לשנות את מספר 
 אין שינוי במסמכי המכרז.  . 85%למספר 

22.  34 13.2 

האוניברסיטה תהיה  
רשאית לחלט את הערבות  
כולה או חלקה אם הספק  

לא ימלא את חובותיו,  
כולן או מקצתן, עפ"י  

הסכם זה ו/או עפ"י תנאי  
המכרז ו/או עפ"י הצעת  

הספק לאוניברסיטה, ו/או  
לצורך גביית תשלום  

פיצויים מוסכמים ו/או  
לצורך גביית פיצויים  

אחרים אשר יגיעו  
הפרת    לאוניברסיטה עקב

הסכם זה, וזאת לאחר  

נבקש להבהיר שחילוט  
הערבות יעשה בהודעה בכתב 

מראש, לאחר שניתן זמן  
לתיקון ההפרה ואישור  

לחילוט ע"י הספק לחילופין   
חילוט יעשה בכפוף לפס"ד  

שביצועו לא עוכב ולאחר  
הזדמנות לספק  שניתנה 
 להתגונן. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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  7מתן התראה בכתב של  
ימים בטרם תממש  

האוניברסיטה את זכותה  
 לפי סעיף זה. 

23.  

35 

14.3 

"ביטלה האוניברסיטה את  
ההסכם בנסיבות  

  14.6המתוארות בסעיף 
להלן, ישלם הספק  

לאוניברסיטה פיצויים  
  ₪ 10,000מוסכמים בסך  

וזאת בגין הנזקים שנגרמו  
ו/או שייגרמו  

לאוניברסיטה כתוצאה  
מההפרה ו/או אי הקיום  

נבקש להפחית את סכום   כאמור..."   
₪   3,000הפיצויים לסך של 

 בנסיבות העניין. שיהיה סביר

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

24.  14.4 

לא תיקן הספק את  
ההפרה, כאמור בסעיף  

לעיל .... יהא חייב   14.2.2
לשלם לאוניברסיטה  

פיצויים מוסכמים בסך  
וזאת בגין   10,000₪

הנזקים שנגרמו ו/או  
שיגרמו לאוניברסיטה  

כתוצאה מההפרה ו/או אי  
הקיום כאמור ומבלי  

שתידרש האוניברסיטה  
 להוכיח נזקים אלה..." 

סכום הפיצויים  בסעיף זה יתוקן 
 ₪. 3,000המוסכמים לסך של  

25.  36 15.1.2 

ביטוח מקיף כולל כיסוי  
ביטוח צד ג' שלא יפחת  

₪   600,000מסך של 
למקרה ובסה"כ לתקופת  

הביטוח לכלי רכב אחד.  
היקף הכיסוי לא יפחת  

מהפוליסה התקנית עפ"י  
תקנות הפיקוח על עסקי  

הביטוח )תנאי חוזה  
לביטוח רכב פרטי(,  

כולל כיסוי   1986  -התשמ"ו
לנזק לשמשות ולמערכות  

השמע שסופקו על ידי  
הספק וכן כיסוי בגין  

רעידות אדמה, שביתות,  
סוי לפרעות ומהומות,  כי

גניבה ופריצה, נזקי מרכב  
תחתון, ביטוח אביזרים  

שמגיעים באופן אינטגרלי  
עם הרכב במועד מסירותו  

לאוניברסיטה ו/או מי  
מטעמה. בביטוח זה יכללו  

בין היתר ההרחבות  
 הבאות: 

בסיום המשפט לציין,   .1
"הספק רשאי לחילופין  

לפעול כהוראת סעיף  
15.1.3 ." 

הפחית את  כמו כן נבקש ל .2
 ₪.   450,000 -הסכום ל

 נבקש למחוק את ההרחבות.   .3
בנוסף נבקש להבהיר כי   .4

האוניברסיטה תישא  
בנזקים לרכב לרבות נזקים  
לשמשות, צמיגים, מערכת  
שמע שנגרמו ברשלנות ע"י  

 משתמש הרכב 
נבקש להוסיף חריגים, בהם   .5

שא במלוא עלות  יהאוני' ת
 הנזק: 

שימוש במכונית, על   .5.1
ידי נהג כשהוא נמצא  

תחת השפעת משקאות  
אלכוהוליים ו/או  

משקאות משכרים  
ו/או סמים משכרים  
ו/או סמי הזיה ו/או  

סמים נרקוטיים ו/או  
סמים מרדימים  

ושימוש במכונית  
 למטרות בלתי חוקיות.  

גרימת נזק למרכב   .5.2
התחתון, למעט פגיעה  

במרכב תחתון כתוצאה  
מתאונת דרכים  

נגרמה תוך כדי  ש

האופציה מופיעה ולכן אין   .1
 צורך בהוספת המלל. 

 
 מקובל.  .2

 
 לא מקובל.  .3

 
 לא מקובל.  .4

 
 לא מקובל.  .5
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נסיעה על כביש או דרך  
 סלולה. 

גרימת נזק כלשהו   .5.3
למכונית ו/או  

למשכירה במתכוון או  
בזדון או ברשלנות  
)למעט נזקי רכוש  

למכונית בגין תאונת  
דרכים, שארעה עקב  

רשלנות צד ג' ו/או  
השוכרת ו/או מי  

 מהנוהגים במכונית(. 
הסעת נוסעים בשכר   .5.4

ו/או בתמורה ו/או  
 למטרת רווח. 

שימוש במכונית   .5.5
לגרירה ו/או דחיפה של  

כלי רכב אחר ו/או כל  
חפץ אחר, למעט אם  

הותקן בה אביזר  
מתאים על פי היתר  

 כדין. 
שימוש ו/או נהיגה   .5.6

במכונית לתחרות ו/או  
למבחנים ו/או להוראת  

 נהיגה. 
הסעת נוסעים במכונית   .5.7

מעבר למורשה על פי  
חוק, או העמסת מטען  

 מעבר למורשה. 
ית על דרך  נהיגה במכונ .5.8

שאינה סלולה ו/או  
שאינה מתאימה  

מסיבה אחרת כלשהי  
 לשימוש במכונית. 

שימוש במכונית   .5.9
באלימות למטרות  

פוליטיות כולל שימוש  
באלימות בשם או  

בקשר עם ארגון  
 כלשהו. 

שימוש במכונית   .5.10
במקום שביתה,  

מהומות, או פעולת  
פועלים שובתים או  

מושבתים או אנשים  
הנוטלים חלק  

עבודה, אלא  בהפרעות 
אם נקלעה המכונית  

באקראי לאותו  
מקום. במקרה כזה,  

תפעל השוכרת או מי  
מהנוהגים במכונית  

להרחיקה לאלתר  
 ממקום האירוע.  

26.  36 15.1.2.1 

הכיסוי על פי ביטוח זה  
יחול גם על נזקי גוף  

הנגרמים כתוצאה  
משימוש בכלי רכב מנועי,  

נבקש למחוק, מדובר בנזקי  
גוף שלא מכוסים בפוליסת  

 חובה. 

 לא מקובל. 
 

ר כי המבוקש מתייחס  יובה
 לפוליסת צד ג' ולא לפוליסת חובה. 
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במקרה בו האירוע אינו  
בגדר "תאונת דרכים" ולא  

מכוסה במסגרת פוליסת  
החובה, לרבות לצדדים  

 שלישיים, לנוסעים ולנהג. 

נבקש להוסיף בסיום "כמפורט  הגנה משפטית.  15.1.2.4 36  .27
 מקובל  . 15.1.7להלן בסעיף  

28.  37 15.1.3 

מוסכם כי הספק רשאי  
לקיים "ביטוח עצמי"  

אודות ביטוח מקיף כלומר  
ביטוח לנזקי רכוש לרכב  

המבוטח לרבות  ביטוח צד  
רכוש )במפורש למעט  ג' 

ביטוח חובה( ובלבד  
שתנאי הביטוח העצמי לא  

יפחתו מהנדרש בסעיף  
ביטוח זה ו/או מתנאי  

הפוליסה התקנית הקבועה  
בתקנות הפיקוח על עסקי  

הביטוח )תנאי חוזה  
לביטוח רכב פרטי(  

. הביטוחים  1986-התשמ"ו
כאמור יקיימו את כל  

דרישות החוק ויכללו את  
התנאים הקבועים  

וליסה הבסיסית  בפ
לביטוח רכב שאושרה על  

ידי המפקח על הביטוח  
לרבות ההרחבות  

המפורטות לעיל. הספק  
ידאג שתעודות ביטוח  

החובה המשולמות  
והתקפות וכן רישיון רכב  

 יצורפו לכל כלי רכב. 

נבקש למחוק את המילים  
"לרבות ההרחבות המפורטות 

 לעיל" 
 לא מקובל 

29.  37 15.1.4 

הביטוחים המפורטים  כל 
בסעיף זה לעיל יערכו על  

שם האוניברסיטה ועל שם  
הספק ויכסו כל נהג הנוהג  

ברשות האוניברסיטה ו/או  
ברשות מחזיק הרכב  

מטעמה שברשותו רישיון  
תקף לסוג הרכב כאמור  

ובכלל זה נהג צעיר וחדש,  
הכיסוי לא יכלול, הגבלה  
בקשר עם מין הנהג, גיל  

 יגה. הנהג וותק רישיון נה

לאחר המילים "שם  
האוניברסיטה" להוסיף  
"בכפוף להרחבי השיפוי  

 המקובלים". 

 לא מקובל 

30.  37 15.1.7 

הספק   -הגנה משפטית 
ידאג, כי במסגרת ביטוחי  
הרכב כאמור, יהא כיסוי  

להגנה משפטית לרבות  
ייצוגה וליווי ע"י עו"ד, כך  

שבכל מקרה בו יבקש  
משתמש בכלי רכב  

ר  במסגרת הסכם זה, לשכו
שירותי הגנה משפטית  

בקשר עם אירוע ביטוחי  

פטית נבקש להגביל הגנה מש
₪. נבקש   20,000לסכום של 

הגבלה למשפט האחרון  
 ומחיקתו. 

 לא מקובל 
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הקשור לכלי הרכב, יהא  
₪   30,000כיסוי עד לגובה  

וללא הגבלה כלשהי בדבר  
זהות נותן שירותי ההגנה  

המשפטית כאמור. במידה  
ויבחר המשתמש לשכור  

את שירותי ההגנה  
המשפטית של הספק, לא  
תהיה הגבלה בדבר גובה  

 הכיסוי. 

31.  37 15.1.8 

מובהר כי הספק פוטר את  
האוניברסיטה, עובדיה  
ומנהליה מאחריות לכל  

אובדן ו/או נזק שייגרמו  
לכלי הרכב עצמם ו/או  
לצדדים שלישיים עקב  

השימוש בכלי הרכב  
והמכוסה או שיכול היה  

פי  להיות מכוסה על 
הביטוח כאמור לעיל.  

האמור לעיל בדבר פטור  
מאחריות לא יחול לטובת  

מי שגרם לנזק בזדון.  
הוראת סעיף זה באה  
להוסיף על כל הוראה  

אחרת הכלולה בהסכם זה  
ומיטיבה עם  

 האוניברסיטה. 

נבקש להוסיף את המילים  
"ו/או נזק ברשלנות" לאחר  

המילים "מי שגרם לנזק  
 בזדון" 

ום המשפט נבקש להוסיף בסי
הראשון "אלא בגין מעשה או  
מחדל של האוניברסיטה ומי  

 מטעמה". 

 לא מקובל 

נספח   44-45  .32
 נספח סודיות  סודיות 

נבקש להוסיף את חריגים בהם 
גילוי המידע הסודי, לא ייחשב 

כהפרת הסכם הסודיות.  
 החריגים הינם: 

 . מידע שהוא נחלת הכלל; 1
. מידע שהגיע לידי מקבל  2

המידע לפני או במהלך  
 ההתקשרות בהסכם הסודיות 

. מידע שפותח באופן עצמאי  3
על ידי הצד המקבל ללא קשר 

למידע שנמסר לו במסגרת  
 הסכם הסודיות; 

 . מידע שנדרש על פי דין 4

חריגים בהם גילוי  לנספח יוספו ה
המידע הסודי, לא ייחשב כהפרת  

 הסכם. החריגים הינם: 
 מידע שהוא נחלת הכלל;  .1
מידע שהגיע לידי מקבל המידע  .2

 . לפני ההתקשרות
מידע שפותח באופן עצמאי על  .3

ידי הצד המקבל ללא קשר  
למידע שנמסר לו במסגרת  

 ; ההתקשרות
 נדרש על פי דין גילויו  מידע ש .4

לרשות מוסמכת ובלבד כי ניתנה  
על כך הודעה לאוניברסיטה מיד  

 עם קבלת הדרישה. 
 
 

 .  בתנאי המכרז האחריםאין שינוי  .2

 

 להלן המועדים המעודכנים למכרז:  .במכרז זה הודיעה האוניברסיטה על  דחיית מועדים, להזכירכם .3

 19.02.2023הינו עד ליום  שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  

 26.02.2023הינו עד ליום  למענה על שאלות הבהרהמועד אחרון  

 .בדיוק  12:00עד השעה   05.03.2023למכרז הינו עד ליום  ההצעותמועד אחרון להגשת 
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במסגרת .4 שתוגש  להצעה  זה  הבהרות  מכתב  לצרף  המציעהמכרז  יש  ידי  על  עמוד  כל  בתחתית  חתום  כשהוא  וזאת  ,   ,

   לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 חברי ועדת המכרזים

 

 בברכה,            
 

 איטח משה         
 מזכיר ועדת המכרזים


