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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי
 אוניברסיטת תל אביבל

 
 
  :ומהות ההתקשרות  כללי .1
 

(, הינה מוסד להשכלה גבוהה, "המזמינה"ו/או  "האוניברסיטהאוניברסיטת תל אביב )להלן: " 1.1

 . 1958 –עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 
 

להלן, ובדרישות  5כל מי שעומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף  מזמינה בזאת האוניברסיטה 1.2

על פי  שרותי ליסינג תפעולי להגיש הצעה לאספקת ובתנאים המפורטים במכרז זה ובנספחיו,

ב', ובהסכם ההתקשרות -המצורפים כנספחים א' ו שירותיםהמפורט בהצעה הכספית ובמפרט ה

במסמכי למפורט לאמור ובהתאם על פי ו"(, והכל השירותים)להלן: " המצורף כנספח ט' למכרז זה

 "(. ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי המכרז" ההזמנה)להלן: "מכרז זה
 

לות המפורטים במסמכי המכרז והמידע המוצג במכרז זה ובנספחיו הינם הסכומים, היקף ואופי הפעי 1.3

לצורכי מידע בלבד, והם אינם מהווים מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה 

להזמנה בהיקף האמור ו/או בכלל אלא הם מספקים הערכה בלבד. מידע זה לא יקים למשתתף 

 ה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם.במכרז זכות ו/או עילה ו/או דריש

 

הגשת ההצעה למכרז זה, מהווה אישור והצהרה של  המציע, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או 

דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע 

 , על נספחיו.  ולתנאיו במכרז זה

 

שלבית. בשלב ראשון, תיבדק עמידתן של ההצעות שנמצאו בתיבת  דו המכרז הינו פומבי עם בחינה  1.4

בשלב השני, להלן.  5בסעיף המפורטים בתנאי הסף המכרזים במועד שנקבע לכך במסמכי המכרז, 

בסעיף הן כמפורט הוצעה בההצעה ש מחיררק ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף, יבדקו וידורגו על פי 

 להלן.  13.2

 

. במידה ותבחר לעשות כן, ייערך ביניהם הליך זוכים האוניברסיטה רשאית לבחור עד שני מציעים 

 . , בגין הזמנת כל רכב בנפרדלמסמכי המכרז 15 התמחרות המפורט בסעיף

 

למכרז זה,  והתמורה למציע הזוכה תהיה בהתאם להצעתו הכספית שתוגש על ידו במסגרת הצעת     1.5

שירותי הליסינג ובכפוף לאספקת למסמכי המכרז  15 ובמסגרת ההתמחרות הנוספת, כמפורט בסעיף

 למכרז זה. 'ט נספחבפועל וכמפורט בהסכם ההתקשרות  התפעולי

 

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים, לצרף  1.6

הנדרשים בהתאם להוראות המכרז, ולחתום על כל מסמכי המכרז, כולל להצעתו את כל המסמכים 

גיש את הצעתו להלן, ולה 7.5 -ו 7.4, 7.3 על הסכם ההתקשרות עפ"י ההנחיות המפורטות בסעיפים

 להלן.  10-11באופן המפורט בסעיפים 

 

משמע וכן אף לשון נקבה ב -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר  1.7

מציעים זוכים, ולפיכך, האמור בלשון  2-כמו כן, במכרז זה בכוונת האוניברסיטה לבחור ב להיפך.

אף בלשון  -יחיד לעניין המציע הזוכה או ההצעה הזוכה, הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד

 רבים במשמע וכן להיפך. 
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   –לידיעה בלבד  1.8
 

כלי רכב מסוגים שונים, אשר  30-כ מוערך בהיקף שנתי כולל שלהרכב  אבנושרכש האוניברסיטה 

 יוחלפו במהלך תקופת ההתקשרות לרכבי המציע הזוכה בהדרגה. 
 

המצוין לעיל הינו הערכה בלבד, והאוניברסיטה אינה מתחייבת לשכור כלי רכב בהיקף כזה  ההיקף

לפי שיקול דעתה  הכולהנ"ל,  המספר או אחר וכן שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את

 הבלעדי. 

-על המציע הזוכה לקחת בחשבון כי יתכן וחברות בת ו/או חברות אשר המזמינה מחזיקה בכמו כן, 

או יותר מהון המניות בהן, יבקשו אף הן להתקשר עם המציע הזוכה בחוזה זהה לאמור  50%

כלי  9בהיקף של זה מוערך רכש  .לבקשה, והמציע הזוכה יהיה מחויב להיעתר במסמכי מכרז זה

 .רכב מסוגים שונים

עצם ההתקשרות עם חברות אלו תהיה באופן נפרד ועצמאי ולאוניברסיטה לא תהיה אחריות ל

 .ו/או לשלב התפעולי, במידה ותהא התקשרות התקשרות עימםה

 

 :לוחות הזמנים למכרז 1.9
 

 תאריך הליך

 01/08/2019 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות

 19/08/2019 מועד למתן תשובות לשאלות הבהרה

 12:00עד השעה  02/09/2019 בתיבת המכרזים מועד אחרון להגשת הצעות

 02/12/2019 מועד תוקף ההצעה

 

ו/או לדחות כל אחד מהמועדים הנ"ל על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא אוניברסיטה רשאית לשנות ה

 ו היאכתובתשאינטרנט למכרזים של האוניברסיטה הבאתר הודעה  תפרסם על כך

http://tenders.tau.ac.il. 

 

 

 :מסמכי המכרז כוללים את הנספחים הבאים 1.10

 

 הצעה כספית   נספח א'

 מפרט התקשרות נספח ב'

 בוטל נספח ג'

 (SLAאמנת שרות ) נספח ד'

 ועמידה בתנאי הסף ניסיון המציע תצהיר בדבר נספח ה'

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו נספח ו'

 בוטל נספח ז'

 תצהיר פשיטת רגל נספח ח'

 נספח ט'

 'ינספח 

 הסכם התקשרות

 בוטל

 דוגמת הזמנה א' ינספח 

 ערבות ביצוע הסכם ב'ינספח 

 נספח ביטוח ג' ינספח 

 

 

http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
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 הגדרות: .2
 

  

 . מהמציע הזוכה הזמנהגורם פנים אוניברסיטאי המבצע  יחידה/משרד/מזמין

 

נציג האוניברסיטה 

 המוסמך

 

 חברות קשורות

 

 

תעריף שכירות 

 חודשי באחוזים

 

 

תעריף שכירות 

חודשי באחוזים 

 משופר

 

 

שכירות  תעריף

חודשי המשוקלל 

 רכבבקבוצת ה

 באחוזים

 

שכירות  תעריף

המשוקלל  חודשי

 רכבבקבוצת ה

 משופר באחוזים

 

 

/מחיר מ ח י ר

 שכירות חודשי

 

שימונה מטעם ה של האוניברסיטה ו/או כל נציג אחר רקצין הבטיחות בתעבו

 האוניברסיטה לתפעול ההסכם במסגרת מכרז זה.

 

או יותר מהון המניות  50%חברות בת ו/או חברות אשר האוניברסיטה מחזיקה 

 בהן. 

 

יוצע ע"י אשר  המחושבים מתוך מחירון היבואן הרשמי אחוז דמי השכירות החודשי

בטבלת הצעת המחיר שבנספח א' למסמכי  3המציע למכרז כמפורט בעמודה 

 המכרז.

 

יוצע ע"י  אשרהנדרש להזמנה  ספציפי רכב דגם עבור החודשיאחוז דמי השכירות 

, במסגרת התמחרות נוספת כמפורט כל אחד משני המציעים אשר יזכו במכרז

זכה יהינו בגובה תעריף שכירות חודשי באחוזים שעימו המציע ו להלן 15 בסעיף

 במכרז או מטיב ונמוך ממנו.

 

אחוז דמי השכירות החודשי המחושבים מתוך מחירון היבואן הרשמי שיוצע  ממוצע

בטבלת הצעת המחיר שבנספח א' למסמכי  3ע"י המציע למכרז כמפורט בעמודה 

 .רכב קבוצת כל עבורהמכרז 

 

 

הנדרש להזמנה אשר יוצע ע"י  ספציפיאחוז דמי השכירות החודשי עבור דגם רכב 

, במסגרת התמחרות נוספת כמפורט כל אחד משני המציעים אשר יזכו במכרז

 רכבשכירות חודשי המשוקלל בקבוצת ה תעריףוהינו בגובה  להלן 15בסעיף 

או נדרש של דגם הרכב הספציפי ה רכבבאחוזים אשר יחושב בהתאם לקבוצת ה

 מטיב ונמוך ממנו.

 

מחירו המלא שיחושב ביום הזמנת הרכב על בסיס  בשקלים מחיר שכירות חודשי

ובהתאם מחירון יבואן רשמי התקף בעת מועד ההזמנה כמפורט בשל הדגם המוצע, 

 :על בסיס הנוסחה הבאהלתעריף שכירות חודשי באחוזים משופר )כהגדרתו לעיל( 

 

 

 

 
 באחוזים חודשישכירות  תעריף*  בהתאם למחירון יבואן רשמי מחירו המלא של הדגם

 = מחיר באחוזים משופר( רכב)או תעריף שכירות חודשי המשוקלל בקבוצת ה משופר

  שכירות חודשי

 

 מחיר השבת הרכב לקדמותו בסיום תקופת החכירה לאחר זיכוי הרכב.  עלות החזרה לקדמות

 

משך הזמן בחודשים בהם תחזיק האוניברסיטה או מי מטעמה ברכבי המציע הזוכה  תקופת החכירה

המפורטים בנספח ב' למסמכי המכרז ותקבל מהמציע הזוכה את כלל השירותים 

 .ובהתאם להוראות ההסכם

 

ע"י ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב לספק את  ואשר ייבחרהמציעים  2  ספק/מציע זוכה

 השירותים המבוקשים במסגרת מכרז זה.
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 אופי ההתקשרות והיקפה: .3
 

, בהיקף שנתי כולל של כלי רכב בשיטת הליסינג בתפעולי מגווןבמסגרת המכרז מתבקשת אספקת  3.1

כלי רכב מסוגים שונים, אשר יוחלפו במהלך תקופת ההתקשרות לרכבי המציע הזוכה  30-כ

 בהדרגה. 

 

בהסכם , יבקשו אף הן להתקשר עם המציע הזוכה קשורותוחברות מתחייב כי במידה המציע הזוכה     3.2

ין א. מובהר כי , הוא יסכים לכך, באותם תנאים בהם הוא זכה במכרזמסמכי מכרז זההמצורף לזהה 

באמור לעיל משום התחייבות של האוניברסיטה, ולא תהיה למציע הזוכה כל טענה ו/או זכות כלפי 

, ייעשה באחריות ההסכםתפעול  האוניברסיטה, בקשר עם התקשרות או אי התקשרות כאמור.

 החברה הקשורה והמציע הזוכה ולאוניברסיטה לא תהא כל אחריות בעניין זה. 

 

 מחירשולם למציע יעבור כל דגם רכב נפרד אשר יוזמן, תמורת אספקת שרותי החכירה התפעולית  3.3

  כהגדרתו לעיל.  שכירות חודשי
 

בטופס ההצעה שאינו מופיע  רכב, מהמציע הזוכהלהזמין  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות 3.4

שכירות חודשי המשוקלל בקבוצת על פי תעריף , רכבת יצרני הרכב לכל קבוצת ברשימהכספית, 

מספק אחר, אף אם הסכם ההתקשרות שייחתם בעקבות מכרז  להזמין ו/או באחוזים משופר רכבה

 .בעניין זה זה יהיה בתוקף ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה

 

 
 תקופת ההתקשרות: .4
 

החל ממועד חתימת האוניברסיטה  חודשים 36ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של תקופת  4.1

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: " נספח ט'על הסכם ההתקשרות 

 

תקופות נוספת, הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי לאוניברסיטה בלבד שמורה  4.2

 60על  אשר לא תעלנה בסה"כ, יחד עם תקופת ההתקשרות הראשונה,חודשים,  12כל תקופה בת 

 "( והכל בהתאם למפורט בהסכם. תקופת האופציהחודשים )להלן: "

 

 שנים. 5סך תקופת ההתקשרות האפשרית )כולל כל ההארכות(:  4.3

 

גם אם תקופת ההסכם תסתיים  הרכב הספקת מיום חודשים 36תקופת החכירה לרכב תעמוד על  4.4

 .ובמקרה זה, הוראות ההסכם ומפרט השירותים יחולו על המציע הזוכה במלואן

 

לסיים את ההתקשרות בעקבות מכרז זה,  הבלעדית למרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות 4.5

בהסכם יום לזוכה והכל כמפורט  30לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה מראש של בכל עת, 

 .ט'נספח ההתקשרות המצורף כ

 

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז: .5

 

 :תנאי סף כלליים 5.1

 

המציע הינו תאגיד ישראלי שהינו עוסק מורשה או עוסק מורשה ישראלי )שאינו תאגיד(.  5.1.1  

אם המציע הינו חברה בע"מ או שותפות רשומה, הוא רשום כדין בישראל במרשם המתנהל 

 עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו. 
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שים עפ"י חוק למציע כל האישורים )אישור לצורך ניכוי מס במקור וניהול פנקסים( הנדר 5.1.2  

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת 

 .ו'כנספח וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף  1976–עובדים זרים(, התשל"ו

 

כנגד המציע לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע יזכה  5.1.3  

. כמו כן המציע אינו פועל במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק

תחת צו כינוס ו/או צו הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק )לרבות פירוק מרצון( 

 ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל.

 

עה על קיום ספק בדבר יכולתו לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצבי 5.1.4  

 של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 

 תנאי סף מקצועיים: 5.2

 

כלי רכב  1000ל באופן שוטף בהיקף ש ליסינג תפעוליב רכבים תהמציע עוסק באספק 5.2.1

 .2016-2018אחת מהשנים  לפחות בכל

 

שרותי ליסינג תפעולי,  סיפקלקוחות להם הוא  3למציע לפחות  ,במועד הגשת ההצעה 5.2.2

 .2016-2018כל אחת מהשנים לכל לקוח, ב כלי רכב בשנה לפחות 30בהיקף של 

  

למציע תשתית קיימת למתן שרותי החכרת רכב )סניף מרכזי באזור תל אביב/גוש דן(  5.2.3

 לרבות:

 

 מגרש ומשרד לקבלה וניפוק של כלי רכב. (1)

 ע, למעט יום הכיפורים, למתן שרותבשבוימים  7שעות  24מוקד טלפוני הפעיל  (2)

 לנהגים.

 שרותי גרירה וחילוץ בפריסה ארצית. (3)

 מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב.   (4)

 מוסכי שרות מורשים  לכלל סוגי כלי רכב המוצעים. (5)

 

המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד במועד הגשת ההצעה,  5.2.4

 התחבורה.

 

 : כדלקמןלעיל, מובהר בזאת במפורש,  מפורטיםה תנאי הסף חרף 5.3

 

המציע רשאי  יהיה ,לעיל 5.2.4עד  5.2.1פים בסעיים הנקובסף עמידה בתנאי ה לצורך 5.3.1

על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל  /ושנצברו/או מחזור כספי להסתמך על ניסיון 

המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק 

התאגיד וכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות )להלן: " 1999 -החברות, תשנ"ט 

 "(. הנרכש

 

 יצרף, נרכש תאגיד ידי על /ושנצברו/או מחזור כספי  ניסיון על להסתמך מציע ביקש

 את וכן הנרכש מהתאגיד הפעילות רכישת על המעידים ומסמכים מידע גם, להצעה המציע

 התאגיד ידי על רשנצב הניסיון עם בקשרמכרז זה  פי על הדרושים והמידע המסמכים כל

 .הרלוונטית התקופה במהלך הנרכש
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לעיל, יהיה המציע רשאי  5.2.4עד  5.2.1ף בסעי יםהנקוב סףעמידה בתנאי ה לצורך 5.3.2

על ידי עוסק מורשה )שאינו תאגיד( )להלן:  /ושנצברו/או מחזור כספי להסתמך על ניסיון 

על ידי העוסק "(, במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע העוסק המורשה"

להגשת  , כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרוןהמורשה

 מאמצעי השליטה במציע, לכל הפחות. 51%ההצעות, העוסק המורשה הוא בעל 

  

 .1999-"טתשנ, החברות בחוק זה מונח כהגדרת -" שליטהאמצעי "

 

 יצרף, המורשה העוסק ידי על /ושנצבר ו/או מחזור כספי ניסיון על להסתמך מציע ביקש

 המורשה העוסק ידי על המציע של ייסודו על המעידים ומסמכים מידע גם, להצעה המציע

 כל את וכן המציע של ייסודו לאחר במציע המורשה העוסק של השליטה אמצעי ועל

 העוסק ידי על שנצבר הניסיון עם בקשרמכרז זה  פי על הדרושים והמידע המסמכים

 .הרלוונטית התקופה במהלך המורשה

 

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד 

 הצעתו תיפסל.  –מהתנאים 
 
 
 מסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף: .6
 

על ידי  העתק, כשהוא מאושר כמתאים למקוריצרף המציע  5.1.1 סףהלהוכחת עמידתו בתנאי  6.1

)תאגיד/שותפות  עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגובמרשם המתנהל רישום  תעודת , שלעו"ד

ל רשומה(. מציע שהינו יחיד/שותפות שאינה רשומה יצרף העתק כשהוא מאושר כמתאים למקור ע

מרשם  נסח חברה עדכניידי עו"ד, של תעודת עוסק מורשה. אם המציע הינו תאגיד, יצרף גם 

  החברות.

 

אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה המעיד על יצרף המציע  5.1.2אי סף להוכחת עמידתו בתנ 6.2

, בנוסח המצורף 1976-ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק)א( 2 סעיף לפי אישורלחילופין, העתק או  למכרזנספח ו' כ

, עליו לצרף אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל עפ"י תאגיד אם המציע הינו .1976-התשל"ו

כל דין לגבי תאגידים מסוגו, ואישור עו"ד על היות תאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי 

 .ו'כנספח המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם, בנוסח המצורף 

 

על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו,  5.1.4-ו 5.1.3להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.3

מאומת בפני עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע, העלולות לפגוע בהתחייבויות עפ"י 

המכרז והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק, שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה 

 .ח'ח כנספבמכרז בנוסח המצורף למכרז זה, בנוסח המצורף 

 

 ואת כנספח ה'תצהיר המצ"ב את ההמציע יצרף  5.2.4עד  5.2.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.4

 .'ה בנספח כמפורט הנדרשים האישורים

 

מובהר בזאת, כי המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו של 

 האופציה.המציע וכן למשך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופות 

 

 :תנאים נוספים .7
 

 כל האישורים והמסמכים יהיו תקפים נכון למועד הגשת ההצעה למכרז. 7.1
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להגיש את המקור של אותו מסמך או העתק  ניתןאלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים,  7.2

 נאמן למקור ממנו, הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

 

החתימה תיעשה בעט עם דיו בצבע כחול. . על ידו מסמכי המכרז כשהם חתומיםכל את יגיש המציע       7.3

בראשי  הסכםלחתום על כל מסמכי המכרז וה)שהינו מורשה חתימה מטעם המציע( על נציג המציע 

והבנתם, ובכלל זה על כל  כהוכחה לקריאת המסמכים עמוד בתחתית כלובצרוף חותמת המציע  תיבות

. במקומות בהם נדרשת חתימה מלאה, יש לחתום ים שצורפו להצעה ללא יוצא מן הכללהמסמכ

 חתימה מלאה בצרוף חותמת המציע )ככל שיש(. 

 

להלן, ותוגש על  10-11לאמור בסעיף ההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם  - כספיתהההצעה  7.4

בצרוף מורשי החתימה ו ע"י, כשהיא מלאה וחתומה כנדרש נספח א'גבי טופס ההצעה הכספית 

 .)ככל והמציע הינו תאגיד( חותמת התאגיד

 

חתום  , כנספח ט'על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף  - הסכם ההתקשרות 7.5

 בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד )מלבד העמוד האחרון(, ובחתימה מלאה 

)ככל והמציע  . לכל החתימות תצורף חותמת התאגידההסכם ד לכך בעמוד האחרון שלעבמקום המיו

  הינו תאגיד(.

 

על מציע שהינו תאגיד להגיש אישור חתום על ידי רו"ח או עו"ד בדבר פרטי המציע ושמות מורשי  7.6

 החתימה שיש בסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

 

א צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים האוניברסיטה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפסול הצעה אשר ל 7.7

  לעיל.

 

על אף האמור לעיל, האוניברסיטה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  7.8

לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, לרבות אישור הנדרש עפ"י כל תנאי מתנאי 

שיקבע על ידה. ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל תוך פרק זמן 

רישיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה 

 להגשת ההצעות.

 

לא צרף המציע מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות כן ע"י האוניברסיטה לשם השלמת הצעתו,  7.9

 ת הצעתו.תהיה האוניברסיטה רשאית לפסול א
 

לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך. ההצעה תוגש   7.10

ע"י מציע אחד ובשמו בלבד, וללא כל הסכם, קשר ו/או תיאום עם גופים ו/או עם אנשים אחרים 

   מכרז.הצעות ל המגישים

 

 כרוכה בתשלום.אינה ההשתתפות במכרז  7.11
 
 

 עיון במסמכי המכרז:.        8

 

האוניברסיטה שכתובתו היא:   מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום, באתר האינטרנט למכרזים של 

http://tenders.tau.ac.il " :המופיע בו הוא הנוסח המחייב.  והנוסח, "(המכרזים אתר)להלן 

במפת  20יועמדו גם לעיון במזכירות יחידת ההספקה, בנין לוגיסטיקה ובטחון )בניין מס' מסמכי המכרז, 

, אצל הגב' קלי שאלתיאל, קריית 301הקמפוס שבאתר האינטרנט של  האוניברסיטה(, קומה ג', חדר מס' 

 .03-6408631(. טלפון לבירורים: 14אביב )כניסה משער -אביב, תל-האוניברסיטה, רמת
 
 
 

http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
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 והבהרות לגבי המכרז: פניות .9
 

, הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרזמציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל   9.1

באמצעות דואר אלקטרוני  ,לעיל 1.9עד למועד המצוין בסעיף יוכל לעשות זאת בכתב בלבד, 

 לעיל, לשני נציגי האוניברסיטה:  1.9עד למועד המצוין בסעיף  ,במקביל עליו לשלוחבלבד, ש

  

 mosheit@tauex.tau.ac.il                  :         שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא משה איטח

 

 pinhase@tauex.tau.ac.il                  :         פיני אפרתי שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא

 

 בטבלה במבנה המפורט להלן בלבד: WORDבקובץ השאלות יוגשו 
 

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 

כל פניה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שאליה 

 את התשובות. תשלח האוניברסיטה

 

 מובהר כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות אינם דוחים את המועד האחרון להגשת הצעות. 9.2

 

עד למועד המצוין  ,המכרזים באתרהאוניברסיטה תענה לשאלות ההבהרה באמצעות פרסום התשובות   9.3

לעיל. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את התשובות בדוא"ל, לכל מי  1.9בסעיף 

 שפנה אליה כאמור לעיל.

 

 .המכרזים באתרלהתעדכן באחריות המשתתפים 

 

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות   9.4

 או לענות באופן חלקי על שאלות מסוימות. 

 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י האוניברסיטה בקשר עם  9.5

, ולמציע לא תהא המכרזים באתר במכרז, יפורסמו המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים

קבלת המידע. כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד -כל טענה כלפי האוניברסיטה בעניין אי

האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה 

 מציעים.ע"י האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את ה

 

ידי תשובות, הבהרות והודעות שינוי שיפורסמו באתר האינטרנט למכרזים )ככל שיהיו(, יצורפו על  9.6

להצעתם, כשהן חתומות על ידם, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו המציעים 

בלתי נפרד מהצעת  בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק

 המציע ומתנאי המכרז.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים ו/או שינויים בתנאי המכרז ובמסמכיו,  9.7

ולהבהיר הבהרות מטעמה גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם מיוזמתה ובין אם 

 .המכרזים באתרכמענה לפניות ממציעים פוטנציאליים. תיקונים, שינויים והבהרות כאמור, יפורסמו 

 

ניתנה בכתב  מען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אםל 9.8

 .ו/או אם נשלחה בדואר אלקטרוני .המכרזים באתרפורסמה ו

 

mailto:mosheit@tauex.tau.ac.il
mailto:pinhase@tauex.tau.ac.il
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ו/או שיישלחו למציעים, יצורפו  באתר המכרזיםתשובות, הבהרות והודעות שינוי שיפורסמו   9.9

, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו כשהן חתומות על ידם בתחתית כל עמוד ,על ידם להצעתם

על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו 

 חלק בלתי נפרד מהצעת המציע ומתנאי המכרז. 

 

י המציעים "לא נדרשה הבהרה ע בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו  9.10

י האוניברסיטה, פרשנות ועדת המכרזים תחשב לכל דבר ועניין ")כולם או חלקם( או ניתנה הבהרה ע

כפרשנות המחייבת, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה ו/או אי 

 התאמה במסמכי המכרז. 

 
 

 :ההצעה הכספית .10
 

)ולא באמצעות הדואר!( במעטפה  במסירה ידנית בלבדצעה יש להגיש באמצעות שליח את הה 10.1

למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג  9.16הס.מכרז פומבי מס' "סגורה, עליה יירשם אך ורק 

 תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב".
 

 !אין לרשום פרט מזהה כלשהו על גבי המעטפה
 

 לעיל. 1.9שבסעיף  להגשת ההצעות קבוע בטבלת ריכוז התאריכיםהמועד האחרון  10.2

 לא תתקבל ולא תובא לדיון. 12:00ד למועד זה בשעה בתיבת המכרזים עהצעה שלא תימצא 
 

האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  10.3

 שהודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה.בכל עת לפני פתיחת ההצעות, ובלבד 

 

בניין במשרדי אוניברסיטת תל אביב,  1את המעטפה הסגורה יש להפקיד בתיבת המכרזים מס'  10.4

עד למועד האחרון להגשת  9:00 - 15:00בין השעות  301מחסנים ובטחון, קומה ג', חדר מס' 

 בלבד(. 12:00הצעות לעיל )ביום האחרון ניתן להגיש את ההצעות עד השעה 

יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י מזכירת היחידה בחותמת האוניברסיטה וצוין על גביה 

 מועד הגשת ההצעה, בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.

 

כם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הס 10.5

עם האוניברסיטה  ו אם להגיש הצעה ואם להתקשרל בהחלטתלו, לדעת המציע, חשיבות או משק

בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע 

 עקב כך.מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, 

 

  .בלבד, 'אנספח  -)א( המציע יגיש את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית      10.6

על המציע  .בעט עם דיו בצבע כחולבמקומות המתאימים יש למלא את טופס ההצעה הכספית )ב( 

במקרה בו המציע לא ימלא להקפיד ולמלא את טופס ההצעה הכספית במלואו במקומות המתאימים. 

רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה כולה ו/או חלקים ממנה, והכל בהתאם ל הנדרש כ את

 של ועדת המכרזים. והבלעדי לשיקול דעתה המוחלט

)ג( אין לבצע מחיקות בטיפקס. כל מחיקה תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השגוי, ורישום             

 י החתימה בצרוף חותמת )ככל שיש(.הפרט הנכון בצדו. ליד התיקון, יחתמו מורש

 

  .לסייגו ואין עליו להתנות אין, הכספית ההצעה טופס את לשנות אין 10.7

רישום הסתייגות ו/או הערה עלול לגרום לפסילת ההצעה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 ועדת המכרזים.
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בפועל כמפורט בהסכם  התפעולישירותי הליסינג אספקת התמורה למציע הזוכה תשולם בגין   10.8

 זה ועל פי המחיר שיפורט על ידו בהצעתו הכספית. 'טנספח ההתקשרות 

 

 שירותי אספקת עבור נוספת/או ו אחרת תמורה כל יקבל ולא לדרוש זכאי יהיה לא הזוכה המציע            

 שהציע המחיר בסיס על  שתשולם התמורה מלבד, בפועל השירותים וביצוע ומתן התפעולי הליסינג

 .בלבד הכספית בהצעתו

 

האוניברסיטה רשאית לצמצם או להגדיל את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת   10.9

גרעוניות, בלתי סבירות, הינן למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות 

או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי ו/, ישות המכרזו/או בדר בדרישות הסףאינן עומדות  אותכסיסניות ו/

  בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

 

כל למי מן המציעים במכרז  יההחליטה האוניברסיטה על ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא, לא תה  10.10

  תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי עובדיה ו/או כלפי מי מטעמה/ם.

 

 
 הגשת מסמכי ההצעה: .11

 
מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מציע שיגיש יותר מהצעה  11.1

 אחת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

אחד מקור  :עותקים 2 -בבשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה  יש להגיש את ההצעה 11.2

 ויהא זהה למקור. "העתקכ" ןיסומשזהה למקור " והעתק מקוריסומן כ"ש

 

ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי מכרז זה מלבד המקומות בהם נדרש המציע לצרף מסמכים או  11.3

 אישורים נוספים.

 

 יש להגיש את מסמכי המכרז על נספחיהם עפ"י סדר הופעתם במכרז. 11.4

 

יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד מעמודי ההצעה ולהוסיף חותמת )ככל שיש(. החתימה תיעשה     11.5

 בעט עם דיו בצבע כחול בלבד.

 

 במקומות בהם נדרש למלא פרטים באופן ידני, יש למלא בעט עם דיו בצבע כחול. 11.6

 

סגורות  עטפות פנימיותמ 2סגורה היטב ובתוכה  במעטפה חיצונית אחת סגורה היטבההצעה תוגש  11.7

על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב:  להלן. 11.7.2-ו  11.7.1היטב כמפורט  בסעיפים  

למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג  6.19מס' הס.עם הליך תחרותי נוסף מכרז "

 כמפורט להלן: תכיל שתי מעטפות פנימיותמעטפה זו  ."תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב

 

 מקור והעתק של המסמכים" תכלול את המעטפה האיכותית" -1מעטפה פנימית מס'  11.7.1

, הסכם ההתקשרות, נספחים, מסמך הליך המכרזמסמכי  -המפורטים ברשימת התיוג להלן

הבהרות )ככל שיהיו( וכל מסמך אשר על המציע לצרף כהוכחה לעמידה בתנאי סף ו/או 

מעטפת ההצעה האיכותית )מעטפה פנימית מס' בתנאי המכרז הנוספים )מקור והעתק(. על 

למתן שירותי חכירת  9.16הס."מכרז פומבי מס'  –"הצעה איכותית ( יש לרשום: 1

 כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב".
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תכלול מקור והעתק של ההצעה הכספית  "המעטפה הכספית" -2מעטפה פנימית מס'  11.7.2

"הצעה ( יש לרשום: 2על מעטפת ההצעה הכספית )מעטפה פנימית מס'  (.נספח א')

רכב  בשיטת ליסינג  למתן שירותי חכירת כלי 6.19הס."מכרז פומבי מס'  –כספית 

 תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב".

 

נא להקפיד לא להכניס את ההצעה הכספית למעטפת ההצעה האיכותית ולא לציין 

להקפיד על המציע  בחלק כלשהו של ההצעה האיכותית את הצעת המחיר, ולו ברמז!

מסמכי לציין את הצעת המחיר רק בטופס הצעת המחיר ולא לציין את הצעת המחיר ב

. האוניברסיטה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה אשר תכלול את המכרז האחרים

לרבות על גבי  הצעה הכספית של המציע במסמכים אחרים מלבד ההצעה הכספית

 .הסכם ההתקשרות נספח ט'

 

ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי וכשהיא נושאת את החותמת הרשמית של המציע וחתימתו של  11.8

)באמצעות מורשי החתימה מטעמו( כנדרש, בהצעה הכספית, בעמוד האחרון של הסכם המציע 

ההתקשרות, ובראשי תיבות בכל יתר מסמכי המכרז. חתימת המציע תהיה מאומתת בידי עו"ד/רו"ח 

 במקומות המיועדים לכך.

 

הצעה לתשומת לב המציעים, אם כמות המסמכים רבה, באופן שאינו מאפשר הכנסת שני חלקי ה 11.9

לתוך מעטפה שלישית חיצונית, אזי ניתן להגיש בנפרד את שתי המעטפות ולהכניסן בנפרד לתוך 

תיבת המכרזים. אם בשל כמות החומר לא ניתן להכניס אחת או יותר מן המעטפות לתוך תיבת 

 י הנחיות עובד/ת האוניברסיטה."המכרזים, יש לפעול עפ

 

להפקיד ן האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( ולהחתים בשעואת המעטפה הסגורה יש  11.10

 ובטחוןלוגיסטיקה (, בניין 14אביב, )כניסה משער -במשרדי אוניברסיטת תל 1בתיבת המכרזים מס' 

בין  301, קומה ג', חדר מס' במפת הקמפוס שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה( 20)בניין מס' 

אצל הגב' קלי שאלתיאל עד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף  9:00 - 15:00 :השעות

 .לעיל 1.9

 !בצהרים בדיוק 12:00 תשומת הלב כי  המועד האחרון הוא עד לא יאוחר מהשעה *

 

וצוינו על המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י השעון האלקטרוני כאמור לעיל על המציע לוודא כי  11.11

  בתיבת המכרזים.תה הפקדבטרם שעת הגשת ההצעה, גביה תאריך ו

 

 )ולא באמצעות הדואר!(. את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד 11.12

 

יעביר בשלב השאלות  - דגם כלי רכב ממותג מבוקש באפשרות המציע לספקבמקרה שאין  11.13

.  בנוסף, תחתיולכך שברשימת המותגים ירשם רכב אחר ו/או והתשובות בקשה לאוניברסיטה 

 מחויבת לקבל את בקשת המציע. יאאין ההאוניברסיטה תעביר את התייחסותה לבקשה אך 

 
 

 :הצעה תוקף -התחייבות המציע בגין הגשת ההצעה .12
 

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום  90הצעת המציע תהיה בתוקף במשך  12.1

תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית האוניברסיטה לבקש מהמציעים להאריך את 

 150)ששים( יום )ובסה"כ ביחד עם התקופה הראשונה:  60תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד 

ם יום(, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או )מאה וחמישי

 להודיע לאוניברסיטה על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח ע"י האוניברסיטה בכתב. 
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הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח לאוניברסיטה ע"י המציע  12.2

 :  לידיבכתב, 

ימי עבודה  2וזאת בתוך  ,לעיל 9.1שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא כמפורט בסעיף  משה איטח

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

 

 ע"י המציע.  שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה  12.3

 

לעיל,  12.3עיל או עפ"י הדרך הקבועה בסעיף ל 12.1ביטל המציע את הצעתו עפ"י האמור בסעיף  12.4

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה. 
 
 

 :הזוכים יםתהליך בחירת המציע .13
 

 בדיקת ההצעות תיעשה באופן הבא:

 

 בדיקת עמידת ההצעה בתנאי סף: -שלב א'  13.1

 

פורטים בסעיפים מבתנאי הסף הבשלב זה תיבדקנה ההצעות לצורך קביעת עמידת המציע  13.1.1

 לעיל.  5.2 -ו  5.1

לערוך בדיקה מקיפה של ההצעות בהתייחס לעמידתם של  האוניברסיטה תהיה רשאית

אף לשלוח שאלות הבהרה למציעים המתייחסות לכל  –בתנאי הסף ובכלל זאת  המציעים

 תנאיויתר  מתייחסת לעמידה בתנאים המקדמייםה ההשלמת הבדיקשלבי הבדיקה, טרם 

מודעים, מסכימים ומקבלים את זכויות  . המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, הםהמכרז

 על פי סעיף זה.  האוניברסיטה

 

רשאית לפנות לאנשי הקשר מטעם הלקוחות עבורם  האוניברסיטהבמפורש, כי  מובהר

 ניתנו שירותים על ידי המציע על מנת לאשש את תצהירי המציע, לרבות עמידתו, בתנאי

. במסגרת האמור, ובמידה והניסיון הרלוונטי, כפי שהוצג על ידי ובתנאי המכרזהסף 

המציע, נצבר בגין שירותים שהוענקו לאוניברסיטה, תהיה האוניברסיטה רשאית לאשש 

את תצהירי המציע והמידע הכלול במסגרתם כאמור, בעלי תפקידים מטעמה וכן באמצעות 

 לכך.  מידע ארגוני ומקצועי שנצבר בקשר 

 

 -למען הסר ספק  -והכול  תנאי הסף, יעברו לשלב ב'כל אחד מרק הצעות אשר עמדו ב 13.2.2

 13.1.1 -ו  6.7מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לאוניברסיטה בהתאם להוראות סעיפים 

 . להלן 20.7  -ו  20.6לעיל, 

 

 בדיקת ההצעה הכספית: -שלב ב'  13.2

 

וועדת המכרזים רק לאחר השלמת בדיקת התנאים המפורטים מעטפת ההצעה הכספית תפתח ע"י 

 "(. ההצעות הכשירותלעיל ורק עבור ההצעות אשר עברו את שלב א' )להלן: "

 ההצעות הכשרות ידורגו מההצעה הנמוכה ביותר להצעה הגבוהה ביותר. 

 

 .%100משקל ציון ההצעה הכספית בבחירת הזוכה במכרז הינו 
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 ניתוח הצעת המחיר:  13.2.1
 
למסמכי המכרז  נספח א'בשיינתנו על גבי טופס ההצעה הכספית  ההצעות הכספיות (א)

 הלן:ללצורך השוואת הצעות כמפורט ישוקללו 

 

A∑ - רכבמשוקלל בקבוצת  חודשישכירות  תעריף A 

A((= ∑0.05*)
 

 שכירות תעריף(*A((+ ))0.05סוזוקי קבוצה ל שכירות חודשי באחוזים המוצע תעריף

קאיה ל המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריף(*A((+ ))0.05טויוטה קבוצה ל המוצע באחוזים חודשי

 תעריףA((+)0.05*)יונדאי קבוצה ל המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריף(*A((+))0.05קבוצה 

 המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריףA((+)0.05*)סקודה קבוצה ל המוצע באחוזים חודשי שכירות

 (( Aמאזדה קבוצה ל

 

B∑ - רכבמשוקלל בקבוצת  שכירות חודשי תעריף B 

B(( =∑0.1*)טויוטה קבוצה ל המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריףB((+ ))0.1*)שכירות תעריף 

יונדאי ל המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריף(*B((+))0.1קאיה קבוצה ל המוצע באחוזים חודשי

 שכירות תעריףB((+)0.1*)סקודה קבוצה ל המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריףB) + ((0.1*) קבוצה

 (( Bמאזדה קבוצה ל המוצע באחוזים חודשי

 

C∑ - רכבבקבוצת  שכירות חודשי תעריף C 

C(( =∑0.1*)קבוצה לאחיד  המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריףC )) 

 

D∑ - רכבבקבוצת  שכירות תעריף D 

D(( =∑0.1*)קבוצה לאחיד  המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריףD))  

 

 הנוסחה לדירוג ההצעות שהתקבלו:

 

 משוקלל לצורך השוואת הצעותה השכירות תעריף

A+ ∑B+ ∑C∑  ּ  ּ+D ∑ 

 

 

)דהיינו,  ההצעה הכספית הכוללת שעפ"י השקלול המתואר לעיל תהיה הנמוכה ביותר (ב)

תדורג   ביותר(, באחוזים, הנמוךהמשוקלל  השכירות תעריףההצעה הכספית בה ניתן 

 במקום הראשון, ולאחריה ידורגו באותו אופן כלל ההצעות.

 . ותהזוכ ותהצעכ  וכרזנהתבתנאי הסף,  ועמדביותר, אשר  ותהנמוכ ותההצע 2 

 

מובהר כי אין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה  13.3

 שהיא.

 

 
 שוויון בהצעות: .14 
 

ב לחוק חובת 2במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה" כהגדרתו בסעיף  14.1

, וזאת רק אם צורפו להצעה בעת הגשתה אישור רו"ח ותצהיר כנדרש 1992-המכרזים, תשנ"ב

 לחוק זה. ב2בסעיף 
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תהא רשאית במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", במקרה של שוויון בהצעות ו 14.2

תעריף שכירות חודשי  בעלות הן שהצעותיהם המציעים בין נוסף תחרותי הליך לקיים האוניברסיטה

ההחלטה אם לקיים במקרה כזה הליך תחרותי נוסף או לא, . זהות ןהינו ביותר ךהנמו השני באחוזים

המוחלט של ועדת המכרזים, וזאת גם אם יתקיים התנאי לכך תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי ו

ועדת המכרזים תודיע בכתב כאמור בסעיף זה. במקרה בו בחרה הוועדה לקיים הליך תחרותי נוסף, 

ועדת שתקבע במועד לתיבת המכרזים למציעים של הצעות אלו, ולהם בלבד, כי הם רשאים להגיש 

(. ההצעה הכספית 'נספח א)על גבי טופס ההצעה הכספית משופרת כספית סופית  ההמכרזים הצע

המשופרת תיחשב להצעה הכספית הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז ותחליף את ההצעה 

להצעת ועדת המכרזים להגיש כאמור לעיל, מהמציעים מציע נענה לא הכספית המקורית שהגיש. 

ם לדרך ובמועד שוועדת המרכזים הצעה כספית משופרת במסגרת ההליך התחרותי הנוסף בהתא

קבעה או שהגיש הצעה כספית שאינה משופרת, יראו את ההצעה הכספית המקורית שהגיש כהצעתו 

ועדת המכרזים תבדוק את כל הצעות הכספיות של המציעים הכספית הסופית והקובעת במכרז. 

 13להוראות סעיף הנ"ל, לרבות הצעותיהם הכספיות הראשונות ותיתן את החלטתה הסופית בהתאם 

ההצעות, יופעל ההליך הנ"ל שוב  ההליך התחרותי עדיין יתקיים שוויון ביןקיום אם לאחר לעיל. 

 ככל הנדרש בכפוף להחלטה של ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף, כאמור לעיל. 

 

 
 :אופן חלוקת הפעילות בין המציעים הזוכים      . 15

 

בגינו האוניברסיטה תהיה מעוניינת לקבל שירותי חכירה  לצורך הזמנת כלי רכבבמהלך תקופת ההתקשרות ו

פנה לשני המציעים אשר יזכו במכרז לטובת קבלת "תעריף שכירות חודשי המזמין י, בשיטת ליסינג תפעולי

הדגם המבוקש  פנייה זו תתבצע עבור לעיל למסמכי המכרז. 2באחוזים משופר" כמפורט בהגדרות שבסעיף 

 האוניברסיטה.ע"י 

 

 באופן הבא: פנייה לקבלת "תעריף שכירות חודשי באחוזים משופר" תתבצעה

 

בבקשה לקבלת "תעריף שכירות חודשי לשני המציעים הזוכים במייל  פנההמוסמך יהאוניברסיטה נציג  .1

   .דגם כלי רכב ספציפי שיפורט בפנייה בגין באחוזים משופר"
שעות מיום שליחתו ולשלוח את "תעריף שכירות  48תוך  חוזר במיילעל שני המציעים הזוכים להשיב  .2

  .הספציפיחודשי באחוזים משופר" המוצע על ידו לטובת הזמנת דגם הרכב 
עבור המציע אשר יציע את "תעריף שכירות חודשי באחוזים משופר" הזול ביותר, יהיה המציע הזוכה  .3

ההזמנה הספציפית לאספקת דגם הרכב הנדרש האוניברסיטה את תוציא לו דגם הרכב הנדרש בפנייה 

 זאת בהתאם לתנאי ההתקשרות האמורים במסמכי המכרז.
מציע אשר לא ישיב למייל תוך פרק הזמן הנדרש, האוניברסיטה תראה בהצעתו הכספית "תעריף  .4

ככל שהצעה זו  שכירות חודשי באחוזים" שעמה ניגש וזכה במכרז, כהצעה המחייבת בהתקשרות עימו.

תהייה ההצעה הזולה ביותר במסגרת ההתמחרות, המציע הזוכה מתחייב לספק את דגם הרכב הנדרש 

 בהתאם לתנאי ההתקשרות האמורים במסמכי המכרז, לאחר הוצאת ההזמנה ע"י האוניברסיטה.
 

 זכות העיון בהצעה: .16
 

ד להשכלה גבוהה(, המציע מצהיר, כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוס 16.1

"(, ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו התקנות)להלן: " 2010–תש"ע

 במידה ויזכה.

 

וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין  האוניברסיטהמבלי לגרוע משיקול דעתה של  16.2

ם הנתונים ו/או המסמכים בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מה

הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד 

. "(לסודיות בקשה)להלן: " מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור

בקשה לסודיות, תתייחס באופן פרטני לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה. בנוסף, על המציע לנמק 

 עבורם היא מתבקשת.במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל פרק וסעיף 
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ט, מהם הנתונים ו/או תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחל האוניברסיטהמובהר בזאת, כי  16.3

כחלק מזכות העיון המוקנות על פי התקנות, יחשפו לעיונם של המציעים האחרים,  ם אשרהמסמכי

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לדחות כל בקשה לסודיות אשר  האוניברסיטה, כי באופן מפורש

כוללני ללא הפנייה לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה ו/או שהמציע לא נימק הוגשה באופן 

 כהלכה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור מידע כאמור. 

 

באופן מפורש, כי בכל מקרה, מידע המתייחס להוכחת עמידתו של  כמו כן מבהירה האוניברסיטה   16.4

ידע הנדרש לצורך מתן ציון האיכות, לרבות המציע בתנאי הסף, ההצעה הכספית על כל רכיביה וכן מ

קידים שמות ופרטי לקוחות ועובדים מטעם המציע וכן שמות ופרטי בעלי תפקידים )לרבות בעלי תפ

המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע, במידת  .חסוייםאינם  –מוצעים( מטעם המציע 

נכלל בהצעה למכרז וכי מידע כאמור הנו הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותם 

 כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז, אשר ייתכן והנם מתחרים מסחריים של המציע. 

 

במידה והמציע ציין כי הצעתו, או חלק ממנה, מהווה סוד מסחרי ומקצועי, ברור ומוסכם על המציע,  16.5

יהיה מנוע ומושתק כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים האחרים, והמציע 

לא יטען טענה מלדרוש את מימושה של זכות העיון בנוגע למידע עבורו הגיש בקשת סודיות, והוא 

 ., וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לאוניברסיטה בקשר עם האמורותרת בקשר לכךס

 

זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת  16.6

 )לא גובים מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה בכך.₪  500אוניברסיטת תל אביב בסך 
 
 

 שיוכרז כזוכה במכרז:התחייבות מציע  .17

 
למכרז )בשלושה העתקים,  ט'נספח לאחר קבלת הודעת הזכייה, יחתום הזוכה על ההסכם המצורף כ 17.1

)שבעה(  ימי עבודה מקבלת ההודעה  7בתוספת נספח המחירים, כמקובל באוניברסיטה(, וזאת תוך 

על זכייה במכרז. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. 

מית וצמודה במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה למזמינה ערבות בנקאית אוטונו

בנוסח המצורף  אלף ש"ח(,חמישים )₪  50,000לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם בסכום של 

לא יתקבל צילום של הערבות. במידה והאוניברסיטה תממש את תקופות האופציה . 'ביכנספח 

 הנתונות לה בהסכם, תוארך הערבות בהתאם.  

 

כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה. אם  חתימת האוניברסיטה על ההסכם מותנית במילוי 17.2

הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש, האוניברסיטה 

 שומרת לעצמה את הזכות לא לחתום על הסכם ההתקשרות עם הזוכה. 

 

רסיטה ו/או לא במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע ע"י האוניב 17.3

ימציא לידי האוניברסיטה ערבות לביצוע התחייבויותיו להנחת דעתה, תהא האוניברסיטה רשאית 

 .לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל לאלתר את זכייתו במכרז

 

המהווה  בנספח ד'מציע אשר יזכה במכרז מחויב לפעול לפי אמנת השירות המפורטת במכרז זה  17.4

 מתנאי המכרז ומהסכם ההתקשרות.חלק בלתי נפרד 

 
 ביטול המכרז: .18

 
לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  18.1

 כל עוד לא ייחתם ע"י האוניברסיטה והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות. 
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האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לפצל את הזכייה  18.2

במכרז, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי 

סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות 

 צא באלה תקציב וכיו

 

בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את  18.3

 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 

 

שנראה  תעריףנמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מ תעריףההצעות שהוגשו הן ב 18.3.1

עבודה הניתנים, וזאת בהסתמך על לאוניברסיטה כמחיר הוגן וסביר לשירותים ו/או ה

המחיר אותו נוהגת האוניברסיטה לשלם עבור רכישת השירותים והעבודות, נשוא מכרז 

 זה, ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים/ביצוע העבודות.

 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון  18.3.2

 ר הסדר כובל.ליצו

החליטה האוניברסיטה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  18.4

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי מי מטעמה.

 
 עדיפות בין מסמכים: .19

 

 מסמכי המכרז יתפרשו, ככל הניתן, כמקשה אחת וכמשלימים זה את זה.  19.1

 

למכרז )להלן:  ב' -נספחים א' ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין  19.2

יגבר על האמור במסמכי המכרז  'בנספח "הנספחים המקצועיים"(, תינתן עדיפות לנספח המקצועי. 

סכם ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז האחרים, ובכלל זה על ה

לבין נספח שאיננו מקצועי, תינתן עדיפות למסמכי המכרז. בכל מקרה אחר, תכריע האוניברסיטה 

 באופן סופי.

 

( המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש נספח ט'הסכם ההתקשרות ) 19.3

לראות מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה 

של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. במקרים 

מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח  שבהם לא ניתן ליישב בין נוסח

יגבר על  'בנספח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. יחד עם זאת מובהר ומודגש כי 

 האמור במסמכי המכרז האחרים, ובכלל זה על הסכם ההתקשרות.

 

אשר פורסמה בעיתונות ו/או במסמכי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במודעה  19.4

המכרז המצויים בידי מי מהמציעים לבין מסמכי המכרז בנוסחם המעודכן האחרון הקיימים באתר 

  .יגברו האחרונים ,http://tenders.tau.ac.il שכתובתו היא: האינטרנט של האוניברסיטה

 
 הוראות כלליות: .20

 

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין ממי מהמציעים, לרבות  20.1

המציע נבחרה ע"י ועדת המכרזים של האוניברסיטה כהצעה הזוכה )להלן: "ם שהצעת יםמהמציע

שומרת לעצמה את הזכות להזמין  שירותים מכל ספק אחר,  וכי בהיקף כלשהו, "( שירותיםהזוכה

 שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה. עפ"י 

 

כל טענה ו/או דרישה בקשר  באופן סופי ומוחלט עלהמציע מוותר בזאת בהגשת הצעה למכרז זה             

  .לא יוזמנו שירותים כלל לכך לרבות במקרה בו

 

http://tenders.tau.ac.il/
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י האוניברסיטה במסגרת מכרז זה הינו בהתאם לידיעתה והערכתה של "המידע המסופק למציעים ע 20.2

האוניברסיטה במועד פרסום המכרז והוא לצרכי מידע בלבד. יחד עם זאת, ככל שנמסרו בו נתונים 

כמותיים, המידע הינו בגדר הערכה ו/או אומדנה בלבד ואין האוניברסיטה מתחייבת למלוא הנתונים 

עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות. מידע זה אינו מהווה מצג ו/או הכמותיים האמורים, לא בעת 

 התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה 

בהיקף האמור. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי             

 האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם.

 

אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או הגשת ההצעה למכרז זה, מהווה אישור והצהרה של  המציע, כי             

תביעה ו/או זכות כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע  דרישה ו/או

 במכרז על נספחיו.

 

הסתמכות של המציע על מידע  האחריות הכוללת לבדיקת המידע הינה של המציע בלבד. לפיכך, כל 20.3

י האוניברסיטה במהלך המכרז, הינה באחריות המציע בלבד. מובהר, כי "שנמסר ו/או יימסר לידיו ע

האוניברסיטה לא תישא באחריות לכל סוג של נזק, אובדן ו/או הפסד שייגרם למי מהמציעים ו/או 

ולא תהא למציע טענה כי המידע  למי מטעמו עקב הסתמכות על מידע כאמור, במישרין ו/או בעקיפין,

 י האוניברסיטה היה חסר ו/או מטעה. "שנמסר לו ע

 

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ובכלל זה הסכם ההתקשרות, להוסיף עליהם או למחוק  20.4

מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין 

י ובין בכל דרך אחרת שהיא. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם בנוסח המצורף, ללא במכתב לווא

 הסתייגות.

 

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, אשר המציע לא התבקש במפורש  20.5

להוסיף, בין אם נעשו באמצעות תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

בחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות על פיה, כאילו לא נכתבו, ואף עלולים לגרום יובאו 

 לפסילתה של ההצעה, עפ"י שיקול דעת האוניברסיטה.

 

לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה  20.4-20.5בסעיפים  על אף האמור 20.6

עה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנ

 דרישות המכרז, היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.

 

ל על פי שיקול דעתה המלא ושומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ המזמינה 20.7

ידע, מכל מין וסוג והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מ

שהם, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או בקשר עם ההצעה 

או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית 

אמורים )לרבות ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלו באיזה מהמענים ה

בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע(, והכל מבלי לגרוע 

בהתאם להוראות הנקובות בטופס ההצעה הכספית ובהתאם לשאר  למזמינהמשאר הזכויות המוקנות 

  הדין.המכרז והוראות 

 

כפי שהן נקובות  המזמינהכימים לסמכויות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומס 20.8

לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים  20.5 - 20.7 בסעיפים

ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת 

לרבות טענות, תביעות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור,  המזמינהסמכויותיה של 

 .ודרישות שעניינן העדר שוויון ו/או תמרון פסול במכרז
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כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע, בשגגה, תיעשה ע"י מחיקת קו על פני הפרט השגוי,  20.9

ין יד וחותמת מוסמכי החתימה בו. אורישום הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאג

 לבצע מחיקות באמצעות "טיפקס".

 

התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג  20.10

אחר שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית 

 לבטל את הזכייה. –ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה המזמינה לפסול את ההצעה, 

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם  - ניסיון קודם 20.11

הנדרש, או שנמצא כי האוניברסיטה, כספק שירותים, ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של השירות 

או לחליפין מציע דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו, קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות 

אשר הגיש הצעה למכרז קודם של האוניברסיטה ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה שקרית. במקרים 

אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול 

 דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. 

 

סיטה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים גם בטרם חתימת האוניבר 20.12

ההסכם וזאת במקרים בהם ישתנו צרכיה ו/או במקרים בהם ההצעות תחרוגנה מהתקציב שיאושר 

 לרכישת השירותים ו/או בכל מקרה אחר שתראה האוניברסיטה לנכון. 

 

הוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו במכרז האוניברסיטה אינה נושאת בכל אחריות ל 20.13

זה, ו/או בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. המציע יישא בעצמו ועל חשבונו בהוצאות 

ההשתתפות במכרז והכנת ההצעה והגשתה, ובכל מקרה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת 

קרה של ביטול המכרז ו/או פסילת הצעת המציע, ולא האוניברסיטה בגין הוצאות אלה, לרבות במ

תהיה לו כל טענה ו/או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי מאת האוניברסיטה בשל האמור לעיל או כל חלק 

 ממנו.

 

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות, וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז,  20.14

המפורטים במכרז זה הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים לרבות הדינים הרלבנטיים, ובהגשת 

 מצג שווא ו/או אי התאמה. ו/או ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעותובנספחיו 

 

 

מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של האוניברסיטה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות  20.15

 לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו 

 

מציע במכרז יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון,  20.16

מספר הפקסימיליה וכתובת דוא"ל של נציג המציע לעניין מכרז זה. מידע זה יימסר לנציג 

 האוניברסיטה בעת רכישת מסמכי המכרז.

 

הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה סמכות השיפוט  20.17

 תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

 הודעות תשלחנה בפקסימיליה או בדוא"ל, עפ"י הנתונים שנמסרו לאוניברסיטה ע"י המציע. 20.18
 
 
 

 ב ב ר כ ה, 

 משה איטח

 זכיר ועדת מכרזיםמ

 אוניברסיטת תל אביב
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 רשימת תיוג –רשימת מסמכים להגשה 
 

 
 על המציע להגיש עם הצעתו במסגרת המכרז את המסמכים להלן:

 
רשימה זו באה להקל על המציע בלבד ואין בה כדי להסיר אחריות מהמציע לקריאת מסמכי המכרז 
בשלמותם ולהגשת הצעה ערוכה כדבעי בהתאם לתנאי המכרז. במקרה של סתירה בין רשימה זו 

 למסמכי המכרז גובר האמור במסמך המכרז גופו.
 

 1מעטפה פנימית מס' 
 

 צורף נספח מסמך "דמס
לשימוש 

 המזמינה

    מסמכי המכרז חתומים  .1

    אישור רכישת המכרז  .2

   ב' שירותיםמפרט ה  .3

 בוטל ג' וטלב  .4

   ד'  SLAאמנת שירות   .5

   ה' .ועמידה בתנאי הסף תצהיר ניסיון המציע  .6

   'ו אישור ניהול פנקסים/תצהיר לחוק עסקאות/מורשי חתימה  .7

 בוטל ז'  טלוב  .8

   'ח תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות  .9

01.  
חתום בראשי תיבות ע"י מורשי  –הסכם התקשרות 

החתימה מטעמו בכל עמוד ובחתימה מלאה וחותמת 

 התאגיד במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.

 'ט

 

 

 בוטל י' בוטל  .00

    י"א דוגמת הזמנה   .01

    י"ב ערבות ביצוע הסכם  .01

    י"ג אישור ביטוח  .01

חתומים בראשי –מסמכי ההבהרה )במידה והועברו(   .01

 תיבות בכל עמוד ועמוד

 
 

 

    מסמך אחר  .01

     המכרז פרטי איש קשר לניהול  .07

 
 

 2מעטפה פנימית מס' 
 

 צורף נספח מסמך מס"ד
לשימוש 

 המזמינה

   'א מסמך חתום –ההצעה הכספית   .1
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 פרטי המציע ופרטי איש הקשר מטעמו:
 

 

 

 ובכתב ברור ,יש למלא את כל הפרטים               

 

 
 

 

 המציע

  :שם המציע

   /שותפות(:מספר מזהה )מס' חברה

  :סוג התארגנות )חברה, שותפות(

  :תאריך התארגנות

 :שמות בעלים / שותפים

 

 

 

 :שמות מורשי החתימה

 

 

  :שם המנהל הכללי

 :מיקוד(המציע )כולל כתובת 

 

 

  :מספרי טלפון במשרד

  :מספר פקס

  :כתובת דוא"ל

 איש הקשר למכרז

  :שם איש הקשר למכרז

  :טלפון נייד

  :כתובת דוא"ל

__________  _________________ 

 חתימת המציע           תאריך    
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 אוניברסיטת תל אביבל למתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

 
 נספח א'

 
 הצעה כספית -המחיר

 

 

 כללי: .1

 

שכירות חודשי )באחוזים ביחס למחירון יבואן רשמי התקף בעת  תעריףטופס ההצעה שלהלן כולל  1.1

 .רכב הנדרשים בחלוקה לקבוצות יצרני הרכבעבור  המוצע, מועד ההזמנה(

 

היקף ההזמנה או לחייב את האוניברסיטה בדבר כדי  במכרז יצרני הרכביםבפירוט אין ידוע לי כי  1.2

 .גבלה לדגמים של יצרני הרכב המצוינים בטופס ההצעה הכספית שלהלןה

 

את ובתנאי שקיבל  שאינו מפורט ברשימה יצרן רכב להצעתו הכספית להוסיף רשאיהמציע  1.3

בשלב כאמור  המוצעהנוסף יצרן הרכב להציע הצעה כספית עבור האוניברסיטה אישור 

  .השאלות והתשובות

 

 כאמור מראש אישור קבלוישיסופקו על ידי המציע, בין אם פורטו במכרז, בין אם כלל הדגמים  1.4

המפרט הטכני  יכללו אתתבקשו ע"י האוניברסיטה ולא פורטו במכרז, יובין אם  לעיל 1.3 בסעיף

וימסרו לשימוש , כמפורט בנספח ב' ולא פחות מהמפרט המוצע לדגם מקביל ע"י היבואן

 .הוצאת הזמנה באותו אופןעם האוניברסיטה 

 

כספית שלהלן שיוצע עבור כל יצרן רכב בטבלת ההצעה ה תעריף שכירות חודשי באחוזיםיובהר כי       1.5

 .רכביהיה תקף לכל רשימת הדגמים הקיימים אצל יצרן הרכב באותה קבוצת 

( השירותיםלנספח ב' )מפרט  9בנוסף, ההצעה הכספית שתוצע להלן תכלול את האמור בסעיף 

 ."יצרן רכבלמסמכי המכרז בנושא "החלפת/שינוי 

 

 עמודהכמפורט ב) רכבקבוצת ויצרן , לכל באחוזים השכירות החודשי תעריףלמלא את ויש להקפיד  1.6

3.) 

 

 אין לערוך שינויים בטיפקס על גבי הטבלה. ליד כל שינוי יש לחתום חתימה מלאה. 1.7

 

 ההצעה הכספית: .2

  

 שם וחתימת המציע )יש לחתום על כל עמוד ועמוד מההצעה הכספית(:___________________________

 

 תאריך:___________

 

 כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, להלן הצעתנו לרכבים נשוא המכרז:בהסתמך על 
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                 ______________                                         _____________ 

 המציע                                                        חתימה שם                        

 רכבהת וקבוצ

- 

 1 עמודה

כמות רכבים 

מוערכת 

לתקופת 

 ההתקשרות

- 

 2 עמודה

 באחוזים חודשי שכירות תעריף

מחירון יבואן רשמי ל)ביחס  המוצע

כולל  התקף בעת מועד ההזמנה(

 מע"מ המחויב כחוק

- 

 3 עמודה

שקלול  בנוסחה יחס 

 תעריףלקביעת "

  חודשי שכירות

לצורך  באחוזים

 השוואת הצעות"

- 

 4 עמודה

 A רכבקבוצת 

 

 ₪ 135,000עד 

 

10 

 0.05 מאזדה _____ % מאזדה

 0.05 סקודה _____ % סקודה

 0.05 יונדאי _____ % יונדאי

 0.05 קאיה _____ % קאיה

 0.05 טויוטה _____ % טויוטה

 0.05 סוזוקי _____ % סוזוקי

 תעריף חודשיעל המציעים לרשום 

 רכב בקבוצה יצרןמוצע לכל 

המשוקלל  התעריף

בקבוצה יחול גם על 

רכבים שאינם יצרני 

 נמצאים ברשימה

 B רכבקבוצת 

 

 ועד ₪ 135,001 -מ

160,000 ₪ 

 

15 

 0.1 מאזדה _____ % מאזדה

 0.1 סקודה _____ % סקודה

 0.1 יונדאי _____ % יונדאי

 0.1 קאיה _____ % קאיה

 0.1 טויוטה _____ % טויוטה

 תעריף חודשיעל המציעים לרשום 

 .רכב בקבוצה יצרןמוצע לכל 

המשוקלל  התעריף

בקבוצה יחול גם על 

רכבים שאינם יצרני 

 נמצאים ברשימה

 C רכבקבוצת 

 

 ועד₪  160,001 -מ

200,000 ₪ 

 

הרכבים  יצרני)עבור כל 

 (רכבבקבוצת ה

 

4 

 תעריף חודשי מוצע

 רכבה יצרניכל ל

ת בקבוצ הנכללים

 C רכב

 

% _____ 
0.1 
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 רכבהת וקבוצ

- 

 1עמודה 

כמות רכבים 

מוערכת לתקופת 

 ההתקשרות

- 

 2עמודה 

תעריף שכירות חודשי באחוזים המוצע 

מחירון יבואן רשמי התקף בעת )ביחס ל

כולל מע"מ המחויב   (מועד ההזמנה

 כחוק

- 

 3עמודה 

יחס שקלול  

בנוסחה לקביעת 

תעריף שכירות "

באחוזים   חודשי

לצורך השוואת 

 הצעות"

- 

 4עמודה 

  D רכבקבוצת 

 

₪  160,001 -מ 

 ₪ 250,000 ועד

 מסוג

  ריםטנדונים/טנדר

 

 יצרני)עבור כל 

הרכבים בקבוצת 

 (רכבה

 

1 

 תעריף חודשי מוצע

 רכבכל יצרני הל

ת בקבוצ הנכללים

 D רכב

 

% _____ 

 

0.1 

 

 

, בכל קבוצת רכב, יהוו תמורה מלאה וסופית )בדמות התעריפים( ידוע לי כי המחירים המוצעים בגין כל רכב

זה, לרבות עבור טיפולים, ביטוחים, מוקד  להסכםעבור ביצועם המלא והמושלם של התחייבויותיי בהתאם 

שרות, רווח, תקורות מנהלה וציוד, שכר עבודה וכו', וכי לא נהיה זכאים לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה לה 

 התאם להוראות מכרז והסכם זה. הננו זכאים ב

 

₪  800, על סך של רכב,  בכל קבוצות היצרני הרכב )על כל דגמיהם(עלות החזרה לקדמות, תעמוד עבור כל 

 .בתוספת מע"מ

 

 

 אין לערוך שינויים בנוסח ההצעה הכספית, כל שינוי עלול להביא לפסילת ההצעה.

 

 

 הצהרת המציע:

 

 בעיון את מסמך הבקשה להגשת הצעת מחיר בנושא זה.הצעה זו מוגשת לאחר שקראתי 

 

 שם מציע:_______________________

 

 חתימת המציע:___________________

 

 תאריך:________________________
 

 ח ו ת מ ת 

 שם המציע
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 

 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 תל אביבעבור אוניברסיטת 

 

 
 נספח ב'

 
 השירותיםמפרט 

 
 
 כ ל ל י: .1

 

 .בנספח א'המזמינה תזמין רכב מרשימת דגמי כלי הרכב המפורטת  1.1

 

( תתבצע 'הזמנת דגם בעל שם מסחרי דומה אך בעל מאפיינים שונים )תצורת מרכב/הנעה וכד 1.2

 בהתאם לנוהל המפורט בהמשך.

 

תתבצע  הרכב המפורטים בטופס ההצעה הכספית למכרז,יצרני הזמנת רכב אחר שאינו ברשימת  1.3

 עפ"י הנוהל המפורט בהמשך.

 

 ה ש י ר ו ת: .2
 

 העמדת כלי רכב בליסינג תפעולי 2.1
 

לרשותה של  הספק"(במשך כל תקופת ההתקשרות יעמיד המציע הזוכה )להלן: " 2.1.1

מיום הוצאת הזמנה לספק, את כלי הרכב המוזמנים  ם קלנדריםימי 45בתוך האוניברסיטה, 

  החכירה.לתקופת 

 

 ם קלנדריםימי 45במידה ונבצר מהספק להעמיד את הרכב לרשות האוניברסיטה בתוך  2.1.2

מיום הוצאת ההזמנה, בשל עיכוב מצד יבואן הרכב, או מכל סיבה אחרת, יעמיד הספק רכב 

שעות )מרגע הגשת טופס רכב גישור( ברמה שאינה נחותה מהרכב  48גישור חליפי  תוך 

שהוזמן, ובהתאם לאישור קצין הבטיחות בתעבורה של האוניברסיטה, בתנאים הקבועים 

 במכרז. 

 

הספק לשימוש האוניברסיטה יהיו רכבים חדשים כהגדרתם עפ"י המתואר  הרכבים שיעמיד 2.1.3

 בנספח זה, בטופס ההצעה ובמסמכי המכרז.

 

אם  היבואן, אלא במפרטי כלשהם שינויים יערוך שהספק מבלי למזמינה יימסר הרכב 2.1.4

או  היצרן של מקוריים ( צמיגים5עם חמישה ) יימסר למשל, הרכב אחרת. כך יידרש

 מטעמו.  מי הספק או ע"י שהורכבו צמיגים עם ולא היבואן
 

היבואן  במפרט שכלולים אחר אבזור או אחרת מערכת כל גם לגבי תקף לעיל האמור

 בהתאם לדגם המוזמן.

 

 הרכב יימסר למזמינה עם שתי ערכות של מפתחות ושלטי רחק. 2.1.5

 

ובהתאם לאבזור המקובל ם האבזור המינימאלי כמפורט בהמשך עכלל הרכבים ימסרו  2.1.6

 הנמכר לקהל הרחב )אבזור מקורי או בהתקנה מקומית שבוצעה טרם המסירה(.
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תדלוק )מערכת  למזמינה, התקן הרכב מסירת ברכב, לפני להתקין אחראי יהיה הספק 2.1.7

תחליף  ההתקשרות תקופת מורשה. היה ובמהלך מתקין אוטומטי(, אצל לתדלוק ממוחשבת

 התדלוק התקני לביצוע החלפת אחראי יהיה המציע הזוכהלק, הד ספק המזמינה את

 שיהיה ההתקנים, ככל עצמה )והפירוק של ההתקנה יובהר, כי ספק הסר ברכבים. למען

לאחר פרוק ההתקן, הספק יעביר  .המציע הזוכהשל  חשבונו ועל צורך( תתבצע באחריותו

 את ההתקן לרשות האוניברסיטה.

 

לתאם את צבע הרכב המוזמן בהתאם למלאי ולאפשרויות המוצעות האוניברסיטה תוכל  2.1.8

 לא תידרש תוספת עלות חודשית לדמי השכירות עקב צבע שיבחר.. ע"י היבואן

 

 ויוחזר  בסוף תקופת החכירה באותו אופן. הרכב יימסר כאשר הוא מתודלק במיכל מלא, 2.1.9

 

ו הדרכה על אופן השימוש ברכב למקבל הרכב או מי מטעמהספק בעת המסירה יעביר  2.1.10

מוקד עם קשר יצירת וכן אופן וכד' שימוש בטיחותי ברכב, מתגים, תדלוק, טיפולים  לרבות

 שרות הלקוחות.

 

בסוף כל שנה קלנדרית על פי דרישת  המוסמך האוניברסיטהנציג הספק מתחייב להמציא ל 2.1.11

 ותאונות. רישויהאוניברסיטה, עותק מהדו"חות החודשיים בנושא טיפולים, תקלות, 

 

 

 :כדלקמן השירות מתן במסגרת ינהג הספק 2.2

 

 המזמינה כפי של בתעבורה בטיחות קצין להנחיות להיענות הספק על השירות במתן 2.2.1

במהירות  בתעבורה בטיחות קצין הנחיות את לבצע מתחייב לעת. הספק מעת נתנוישי

 לתנאים בהתאם השירותים היקף את לשנות רשאית המזמינה ההנחיות וביעילות. במסגרת

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי לושנקבעו במכרז, הכ

 

 אדיבות, יכולת :הבחינות מכל לתפקידם יתאימו השירות במתן שיועסקו העובדים כל 2.2.2

באחריות  והכל העסקתם לשם הדרושים והרישיונות האישורים כל מקצועית ולרבות

 הספק.

 

התעבורה  פקודת לרבות ,הדין דרישות בכל יעמדו למזמינה יימסרו אשר הרכב כלי 2.2.3

הנדרשים  רכבאחרת. ויהיו מצוידים בכל אביזרי ה צוין אם מכוחה, אלא שהותקנו והתקנות

בהעתק מאושר של רישיון הרכב ותעודת ביטוח ( וכן וכד' )לרבות אפוד זוהר, אשפתון

 החובה.

 

ושמספר  הרכב הוזמן בו מהשנתון רכב הינו זה מסמך לעניין" חדש "רכב כי בזאת מובהר 2.2.4

ולא נרשמו ברישומי הרכב בעלים נוספים מעבר למציע  מ"ק 10עולה על  אינו שלו הק"מ

 .הזוכה

 

אחראי על תאום האספקות ועמידה בתנאי השרות הספק יעמיד איש קשר מטעמו שיהיה  2.2.5

 המתאם יהיה בעל מעמד מקביל לזה של מנהל סניף. בהמשך ההסכם.

 

 מטרות השימוש ברכב: .3

 

האוניברסיטה תנחה את המשתמשים לנהוג, להשתמש ולהחזיק ברכב, בתקופת השכירות, לצרכים פרטיים 

הביטוח, כמו כן מתחייבת האוניברסיטה להנחות את  ועסקיים בלבד ובהתאם להוראות הדין, היצרן ופוליסת

 המשתמשים שלא להשתמש בכלי הרכב, ולא להרשות לאחרים לעשות בו שימוש למטרות הבאות:
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 לדחיפה או לגרירה של כל כלי רכב, נגרר או כל חפץ אחר שהוא. 3.1

 

 לתחרות, מבחן או מרוץ. 3.2

 

 בשל הפרת פקודת התעבורה ותקנותיה.  למטרה המנוגדת לחוק, למעט נזקים הנגרמים 3.3

 

לנסיעה בדרכים בלתי סלולות ו/או שטח או מקום אחר אשר אינם מתאימים למעבר ו/או לנסיעות  3.4

 כלי רכב מסוג הרכב המושכר.

לנהיגתו על ידי מי שמצוי, או שיש חשש שהינו מצוי, תחת השפעת תרופות, אלכוהול, סמי הזיה,  3.5

רים מרדימים או כל חומר אחר הפוגע בעבודתו, הכרתו ויכולתו להגיב בהתאם סמים נרקוטיים, חומ

לכללי הזהירות ותנאי הדרך. סעיף זה לא יחול בכל מקרה בו לא היתה ידיעה מוקדמת על מצבו של 

 הנהג ו/או השימוש הנעשה בכלי הרכב.

 

לנהיגת סוג הרכב לנהיגה על ידי אדם שרישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף או שאינו מתאים  3.6

 שבשימוש.

 

לנהיגה על ידי מי שאינו מורשה לנהוג ברכב ו/או אינו מכוסה כיסוי ביטוחי מלא על פי פוליסות   3.7

 הביטוח שהוצאו לגבי כלי הרכב, המשתמש בו וצד ג' העלול להינזק על ידו.

 

יטה ידיעה מוקדמת על סעיף זה, על סעיפי המשנה שבו, לא יחול בכל מקרה בו לא הייתה לאוניברס 3.8

 השימוש הנעשה בכלי הרכב.

 

 המורשים לשימוש ברכב: .4

 

 את למכור לא מסור את הרכב רק לנהג המורשה ו/או מי מטעמו וכן מתחייבתל האוניברסיטה מתחייבת

 שהן זכויות כל לאחרים להקנות להשאילו, ולא להשכירו, לא לשעבדו, לא הרכב, לא להעבירו במתנה, לא

 משפחתם ולבני לעובדיה, למנהליה לעיל, תהא האוניברסיטה רשאית להרשות האמור הרכב. למרות בכלי

ברכב )להלן:  אצלה, להשתמש המועסקים אדם -כוח  קבלני ולעובדי אלו של ברשותם הנוהג ולכל

 כדלקמן: בהם התנאים שנתקיימו ובלבד , לרבות נהג צעיר ו/או חדש,"(המשתמשים ברכב"

 

 בפרט. המסוים הרכב ולסוג בכלל לרכב תוקף ישראלי בר נהיגה שיוןרי לנוהג 4.1

 

 התנאים הנקובים בכל ועומד לרכבו שהוצאו הביטוח לפוליסות בהתאם ברכב לנהוג רשאי הנוהג 4.2

 זה. מסמך סותרות או האוניברסיטה את מגבילות שאינן ביטוח פוליסות שאלו בהן, בתנאי

 

 הבסיסית: השירות חבילת .5
 

 ענון רכבים:יר 5.1

 

 .חודשים( 36כלי הרכב שימסרו לאוניברסיטה ישמשו אותה לאורך כל תקופת השכירות ) 5.1.1
 

קילומטראז'  והרכב גמא הסתיימה ההסכם, טרם חכירתו, עפ"י שתקופת יחד עם זאת רכב 5.1.2

  .זה בהסכם כהגדרתו חדש ברכב להחליפו מזמינהה תרשאי ק"מ 90,000מצטבר של  בסך

 

תקופת  תום שלפני האחרונים החודשים ששת של הזמן בפרק יחול לא זה בסעיף האמור 5.1.3

 מאת ובכתב מראש לאישור בכפוף ההסכם, אלא עפ"י רכב כלי להזמנת ההתקשרות

 כאמור. רכב כלי המזמינה להחלפת

 

יהיה רכב חדש מאותה קבוצה  לעיל 5.1.2בהתאם לסעיף שיימסר לאוניברסיטה הרכב  5.1.4

 ועצם החלפתו של הרכב לא תשנה את תקופת השכירות המקורית.
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ימים בשנה )ברצף או  30יעלה על במוסך לצורך תיקונים רכב שזמן השהיה המצטבר שלו  5.1.5

במשך חודשיים רצופים )תקלות תקלות  3מופע התקלות יעלה על  ,בנפרד( או לחלופין

או , וענן/יוחלף עפ"י דרישת המזמינהיר ,לרבות תקלות חוזרות( המחייבות טיפול במוסך,

 .שלמזמינה תהיה הזכות לסיים בגינו את ההתקשרות ללא כל פיצוי לספק

 

 אחזקה: 5.2
 

 דין להוראות כל בכפיפות תחזוקה שרותי ההסכם במסגרת שמוחכר רכב לכל לספק מתחייב הספק

  .הליסינג התפעולי שירותי בתחום המקובלים גבוהים יצרן, בסטנדרטים להוראות ובהתאם

 

 :כדלקמן אחזקה שירותי לספק הספק מחויב השירותים מתן במסגרת 5.2.1
 

זה  ובכלל נלוות מערכות אחזקת שוטפים "מפגוש לפגוש" לרבות טיפולים ביצוע 5.2.1.1

אשר  והמיגון השמע חשמלית, מערכות חשמל, נעילה אזעקה, חלונות מערכת

תקרים, צמיגים, מצברים,  תיקון שמנים, וכן החלפת הספק, ולרבות ע"י הותקנו

תחזוקה  החשמל, וכן עבודות המכאניים, כל התיקונים מונע, כל מזגן, טיפול

מנעולים, ידיות  כגון מרכב מקוריים, עבודות קוניםיומת מכשור של ותיקון

 קבונות,יר כולל וריתוך הפחחות, מסגרות עבודות וכו'. כל למיניהן, סגרים, צירים

 .אלה טיפולים בעת שיידרש ככל ומכלולים חלקים

 

תקלה שבוצעו  תיקון או שוטף טיפול וחיצונית, בתום רכב, פנימית שטיפת 5.2.1.2

 במוסך. 

 

 .החורף עונת לקראת בטיחות ביקורת ביצוע 5.2.1.3

 

 .היצרן והוראות התחבורה המדינה, משרד מחוקי כמתחייב בדיקות ביצוע 5.2.1.4

 

 .והרדיו רישויה אגרת תשלום שנתי )"טסטים"(, לרבותרישוי  ביצוע 5.2.1.5

 

 .היצרן בהוראות שנקבעה בתדירות - ומסננים שמנים, סיכה 5.2.1.6

 

 נורות. החלפת 5.2.1.7

 

 פרונט. כיווני 5.2.1.8

 

 (.Recallsהיצרן ) של השירות קריאות במסגרת תיקון ביצוע 5.2.1.9

 

 שתתגלה במהלך חוזרת תקלה כל הרכב, בגין כלי בכל יזום תיקון לבצע מתחייב הספק .5.2.2

 הרכב.  של החכירה תקופת

 

 רשימת עפ"י המורשים המוסכים בכל זה במסמך כאמור תחזוקה שרותי לספק מתחייב הספק 5.2.3

להצעתו. כאשר מערכות בטיחותיות דוגמת מערכת בלימה, מערכות הנעה  שצירף המוסכים

 ורשים מטעם היבואן בלבד.ותמסורת יתוקנו במוסכים מ

 

 .הסעיף בוטל 5.2.4

 

 התחבורה. משרד/ע"י היבואן מורשים או מקוריים יהיו שיוחלפו החלפים 5.2.5
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 כמפורט באחריות הספק ו/או בביטוח מכוסים אינם בזדון ואשר שנגרמו משתמש ונזקי תקלות 5.2.6

 לפי המזמינה לסמכויות , בכפוףהמזמינה חשבון ועל הספק ע"י ההתקשרות, יתוקנו בהסכם

 לבחירתו. הזמנת שמאי ו/או התיקון מחיר על ערעור לעניין לרבות ההסכם

 

כל עבודות השמאות, אם להערכת נזק או בהחזרת רכב, יבוצעו ע"י שמאי שיוסכם  –ככלל  5.2.7

 ע"י שני הצדדים.

 

הטיפול  מיתקןהרכב בין האוניברסיטה ו/או ביתו של המשתמש ברכב  לבין  והחזרת הובלה 5.2.8

 הוא כולו באחריות הספק.

 

מובהר בזאת, כי ייתכן וחלק מהתיקונים יהיו במסגרת תיקוני דרך ולא בבית הספק, לא בחצר  5.2.9

 הספק ולא במוסכי הספק.

 

 בהתאם למפרט השירותים. הספק מתחייב לשירותי דרך ושרותי גרירה בכל הארץ,  5.2.10

 

 החלפת והתקנת אביזרים: 5.3

 

החלפת והתקנת האביזרים הבאים הם באחריות הספק )יוחלפו במקרה הצורך או עפ"י  5.3.1

 הוראות היצרן /יבואן(:

 

בתקופת  אחת ברכב תתבצע במקרה הצורך ולכל הפחות פעם המצבר החלפת (1)

 משרד/היבואן ע"י שאושרמצבר  או מקורי החכירה. המצבר יוחלף במצבר

 התחבורה ללא תוספת עלות.

 

בתקופת החכירה ללא  אחת יוחלף במקרה הצורך ולכל הפחות פעם –סט מגבים  (2)

 .תוספת עלות

 

שיהיו  בתנאי לויותר, הכ גבוהה או זהה באיכות או מקוריים יהיו המוחלפים האביזרים 5.3.2

 התחבורה. משרד/היבואן ע"י מאושרים

 

ורשה המציע לא יתנגד להתקנת אביזרים נוספים ע"י המזמינה, ובתנאי שיותקנו ע"י ספק מ 5.3.3

ווי גרירה, גגונים, מערכת -תו, בין באביזרים יכללומטעם היבואן, ובתאום מראש א

 '.תקשורת וכד

 

 צמיגים: החלפת 5.4

 

 עפ"י אושחיקה,  או כתוצאה מקרע שנפסל צמיג יחליף השוטף, הספק מהטיפול כחלק 5.4.1

האוניברסיטה. או עפ"י שיקול דעתו של  של בתעבורה בטיחות קצין של דעתו שיקול

 .ישוירמכונאי מוסמך או בוחן מטעם משרד ה

 

לרכב בממוצע,  צמיגים 5על  תעלה שלא בכמות צמיגים על חשבונו בהחלפת מחויב הספק 5.4.2

 בעלויות החלפת הצמיגים.מעבר לכך תישא המזמינה  הרכב. של תקופת החכירה לאורך

 

 עפ"י הספק ע"י הצמיג יוחלף לעיל האמורה לכמות מעבר צמיגים החלפת של במקרה 5.4.3

 המזמינה. חשבון ועל המזמינה דרישת

 

תקן  לפי או/ו היבואן או/ו היצרן הוראות עפ"י להתקינם שניתן כאלה יהיו הצמיגים 5.4.4

זהים בתוצר,  יהיו סרן אותו על הרכב שצמיגי ובלבד דין כל להוראות בהתאם וכן ישראלי

 .ממליץ שהיצרן ובחום בחיכוך במהירות ובעמידה הפרופיל במידה, בחתך
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 .בלבד היצרן/יבואן ע"י שהותקנו המקוריים הצמיגים עם יסופק חדש רכב 5.4.5

 

 .החלפה של כל ארבעת הצמיגים באמצע תקופת הליסינג ללא קשר למצבםל הספק מחויב  5.4.6

 

בתעבורה הספק  הבטיחות קצין דרישת חריגים ועפ"י במקרים - גלגל סיוע בהחלפת 5.4.7

 להחלפת למוקד מהדיווח שעה תוך יתבקש לסייע בהחלפת גלגל. הספק יתבקש לתת מענה

 .גלגל

 

 חלופי: רכב מתן 5.5

 

 .והסלים המערכים מכל הרכב כלי לכלל ינופק חלופי רכב 5.5.1

 

 :להלן כמפורט המזמינה לרשות חלופי רכב להעמיד מתחייב הספק 5.5.2
 

 הסתיים עד לא במוסך המקורי ברכב והטיפול במידה – תיקון/הטיפול התמשכות (1)

מהשעה  יאוחר לא חלופי רכב הספק שהיא, ימסור סיבה מכל 16:00השעה 

 לא יאוחר הספק ע"י תימסר כאמור במקרה חלופי רכב אספקת על . הודעה16:00

 היום. באותו 15:00מהשעה 

 

למרכז  האירוע על דיווח ולאחר דרכים תאונת של במקרה – דרכים תאונת (2)

 על לספק ההודעה מרגע ( שעות4תוך ארבע ) החלופי הרכב השרות, יועמד

 .התאונה

 

 של או שבירה לרכב פריצה של מקרה בכל – פריצה לרכב או שבירה של חלון (2)

שירות זה יינתן גם בסוף יום . 4עפ"י סעיף יקבל המשתמש רכב חלופי  חלון

 ובסופי שבוע וחגים

 

גרירת  תידרש הספק( בעקבותיו נציג י"דרך )ע תיקון של במקרה – דרך תקלת (3)

 הרכב למוסך או שלא ניתן לפתור את התקלה במקום האירוע, יועמד הרכב

 החלופי:
 

 הדרך. על תקלת לספק ההודעה מרגע ( שעות3א.   בעיר: תוך שלוש )

 .הדרך תקלת על לספק ההודעה מרגע ( שעות4לעיר: תוך ארבע ) ב.   מחוץ

 

 או ממערך המקורי הרכב של המערך מאותו יהיה המזמינה לרשות שיועמד החלופי הרכב 5.5.3

רכב חדש אך גילו לא יעלה  להיות חייב תשלום. הרכב החילופי אינו תוספת יותר וללא גבוה

 .ק"מ 100,000לא יעלה על שנים והיקף הנסועה  3על 
 

 על שהיו מותקנים והאביזרים המתקנים כל עם החלופי הרכב את לספק מחויב אינו הספק 5.5.4

 מחויב עבודה ימי מעבר לשבעה במוסך ישהה המוחלף והרכב במידה אולם שהוחלף. הרכב

 .(דרישת המזמינה )התקן תדלוק/דיבורית וכד עפ"י מתקנים החלופי ברכב להתקין הספק
 

 .המוחלף הרכב לקבלת עד המזמינה בידי יישאר החלופי הרכב 5.5.5

 

 הטיפול התמשכות/תאונה/ארעה התקלה בו במקום הספק י"ע למשתמש יימסר החלופי הרכב 5.5.6

 תיקונו לאחר המוחלף הרכב החזרת .לספק המזמינה בין שיתואם אחר במקום או לרכב

בכל מקרה מקבל הרכב החילופי לא יהיה  .הספקלבין  המזמינה בין שיתואם במקום תתבצע

 חייב להמתין להגעת הגרר.
 

 .האופן באותו לו יוחזר אשר מלא דלק מיכל עם החלופי הרכב את יספק הספק 5.5.7
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)למעט  היממה שעות בכל בשבוע ימים שבעה המזמין לרשות יועמדו החלופי הרכב שירותי 5.5.8

 ז.המכר במסמכי לאמור ובכפוף יום הכיפורים(
 

 בין חלופי, כפי שיסוכם רכב קבלת טופס גבי על המשתמש החתמת כנגד יימסר חלופי רכב 5.5.9

 .הצדדים

 

הרכב,  של גניבה ( אוTotal loss) כללי אובדן של אירוע במקרה – גניבה או כללי אובדן 5.5.10

 על לספק ההודעה מרגע ( שעות4תוך ארבע ) חלופי רכב המזמינה לרשות יעמיד הספק

כללי(  הרכב )אובדן של מעמדו קביעת/הגנוב הרכב למציאת ההליכים עד שימוצו האירוע

 להזמין ,הבלעדי דעתה שיקול רשאית, עפ"י תהא יום. המזמינה 45על  תעלה שלא לתקופה

 את הזכות הלעצמ שומרת המזמינה כאמור האירוע. במקרה מיום יום 14תוך  חדש רכב

 הימים 45-ל מעבר כאמור, אף שהוזמן החדש הרכב לקבלת עד החלופי ברכב להחזיק

 האמורים.
 

 נגרם לה הרכב כלי של השכירות עסקת תחשב הספק, לידי החלופי הרכב כלי החזרת עם 5.5.11

 הנזק בגין כלשהי כספית חבות תהא לא לסיומה ולאוניברסיטה הגיעה אובדן מוחלט, כאילו

 הרכב לכלי שיגרם לנזק אחראית תהא לא המוחלט. האוניברסיטה האובדן לספק עקב שנגרם

 גניבה לרבות אדמה מרעידת הנובע נזק בכל אחר, מקום בכל או/בחצריה ו המצאתם בעת

 לאחריה. המתרחשת
 

 האוניברסיטה המוחלט, הזמינה האובדן גרם ממועד ימים 14 ובתוך לעיל, היה האמור אף על 5.5.12

"(, האחר הרכב כליהמוחלט, )להלן: " האובדן נגרם הרכב לו כלי רכב אחר, במקום כלי

 האחר הרכב כלי מסירת למועד עד האוניברסיטה, לרשות החילופי כלי הרכב יועמד

 לאוניברסיטה.
 

 עסקת תחל לאוניברסיטה האחר הרכב כלי מסירת האוניברסיטה רשאית להורות לספק שעם 5.5.13

 זה. הסכם הוראות עפ"י לגביה חדשה שכירות
 

 הרכב: לכלי נזקים 5.6
 

מפגם  או סביר מבלאי כתוצאה שלא נזק ג' שהוא צד לכל או הרכב לכלי נגרם בו במקרה 5.6.1

דמי  תשלם האוניברסיטה שידרשו, אולם התיקונים ו/או הטיפולים את הספק בייצור, יבצע

 עצמו. בכל הנזק מגובה יותר לא חל( אך מע"מ, אם בתוספת) ש"ח 800 עד השתתפות בנזק

 ולצדדים הרכב לכלי נזק נגרם בו אירוע לכל אחת עצמית מהשתתפות יותר לא תחול מקרה

 של תביעה בגין לספק האוניברסיטה שתעביר העצמית ההשתתפות שלישיים כלשהם. מסכום

 הרכב. כלי לתיקון אירוע אותו בגין האוניברסיטה בפועל שהוציאה כל עלות ג' תקוזז צד

 

 עצמית השתתפות ורק אך של האוניברסיטה תחושב ומעלה מכוניות שתי מעורבות בו בנזק 5.6.2

 .אחת

 

 רכוש בנזקי הספק לעיל, יישא כאמור האוניברסיטה ע"י בנזק השתתפות דמי תשלום כנגד 5.6.3

 הרכב בכלי מהנוהגים מי ו/או האוניברסיטה אחראית ג', אם לצד תאונה שנגרמו עקב

ג'  צד כרכוש יחשב האוניברסיטה של רכושה כי במפורש ספק מודגש הסר לגרימתם. למען

בקרות מקרה ביטוח בו צד ג' מעורב ועל פי גרסת נהג  לעיל, האמור על אף ועניין. דבר לכל

לא יגבה  הספקהאוניברסיטה שצד ג' אשם בתאונה או שישנה מחלוקת באשמת מי נגרם, 

חודשים או על פי הכרעת בית משפט וגם אז  12תשלום השתתפות עצמית אלא רק לאחר 

 מול צד ג' בגין גביית הפיצוי, או לחלופין הזמנה לדיון בית משפט. ותיעוד לפעולת הספקציג י
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 דמי האוניברסיטה שילמה לגביו אירוע ביטוח, בגין חברת ג', לרבות צד ע"י הספק שופה 5.6.4

 או במלואם בנזק ההשתתפות דמי את לאוניברסיטה הספק בנזק, יחזיר תפות עצמיתהשת

 שקיבל הסכום שבין יחס ג', ובאותו צד מאת הספק שיקבל השיפוי בחלקם, בהתאם לסכום

 ג'. ידו, מצד על שנתבע ו/או הסכום שנדרש לבין הספק

 

 הספק שקיבל השיפוי לסכום כאמור, מעבר סכומים לאוניברסיטה הספק יחזיר לא מקרה בכל 5.6.5

 מהצמדה. הנובעים בהפרשים מדובר כן אם אלא בפועל לקבלתו מצד ג', ובכפוף

 

על הצדדים,  מראש תוסכם שזהותו -ע"י שמאי הרכב כלי לספק, ייבדק הרכב כלי החזרת עם .5.6.6

 את סכום יקבע בלבד, וכן סביר בלאי בגדר אינו אשר הרכב לכלי נזק נגרם אם יקבע אשר

 הנזק.

 

 הנזק, כמפורט סכום את לספק האוניברסיטה כאמור, תשלם נזק נגרם כי הנ"ל, השמאי מצא 5.6.7

 הקבועה אחת עצמית ההשתתפות על הנזק שעור יעלה לא מקרה דעת השמאי, בכל בחוות

 זה. בהסכם

 

על  מוסכם בורר שמאי הרכב, ימונה כלי לגבי הנ"ל, השמאי דעת חוות על הצדדים אחד חלק 5.6.8

הדוח  את שערך השמאי דעת חוות את לידיו שיקבל במחלוקת, לאחר יכריע הצדדים, אשר

 .השמאי מאת הסברים קבלת ע"י לרבות במחלוקת השנויות הטענות את ויברר הראשוני

 

 .עצמית השתתפות תשולם לא הרכב גניבת של במקרה 5.6.9

 

 .עצמית השתתפות תשולם לא -הרכב שמשות )בלבד( בכלי שבר של במקרה 5.6.10

 

 :בגינם בתשלום מחויבת שהמזמינה נזקים תיקוני 5.6.11

 

 תבקש ,ההסכם ושבהם עפ"י בגינם בתשלום הספק ע"י תחויב המזמינה אשר במקרים

 רשימה מתוך שמאי לבחור המזמינה רשאית הנזק / התיקון, תהא סכום על המזמינה לערער

 שמאי אחר שיוסכם ע"י שני הצדדים להערכתהספק או  לה שיגיש שמאים לפחות 10 של

כאמור.  לבדיקת השמאי בכפוף יבוצע לספק עלויות )שמאי מכריע(. התשלום ומזעור הנזק

 לא עד להגעתו זה זמן ופרק הרכב את הספק יתקן לא השמאי הגעת למועד עד יובהר, כי

 תקלות. לתיקון הנדרשים המועדים חישוב לצורך יחשב

 

המכריע  השמאי של המזמינה. שכרו דרישת עפ"י לעת מעת תעודכן האמורה השמאים רשימת

 .הבדיקה לתוצאות קשר ללא והספק המזמינה ע"י ישולם בשווה

  

 :וגרירה דרך תיקוני 5.7

 

הסכם  תנאי עפ"י לנוע הרכב רשאי בו מקום מכל וגרירה דרך שירותי יספק הספק 5.7.1

 והשנה, למעט ימות השבוע בכל ביממה שעות 24ובמשך  הרכב כלי לכל ההתקשרות וזאת

 .כיפור יום

 

 24במשך  הספק שיפעיל הטלפוני השירות מרכז באמצעות תבוצע הדרך שירותי הזמנת 5.7.2

 כיפור.  ביום ולמעט והשנה השבוע ימות בכל ביממה שעות

 

 :הראשוניתהשירות  קריאת מרגע הבאים והטיפול התגובה בזמני לעמוד מתחייב הספק 5.7.3

 

הקריאה.  מרגע שעה תוך – העניין: בעיר לפי שירות ניידת או גרר הגעת זמן (1)

 .הקריאה מרגע שעתיים תוך – מחוץ לעיר
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 הקריאה: בעיר מרגע האירוע כל סיום – שירות ניידת הגעת לאחר גרירה ביצוע (2)

 מרגע שעות (4תוך ארבע ) –לעיר  הקריאה. מחוץ מרגע שעות (3תוך שלוש ) –

 .הקריאה

 

 .במקום הסבירים התיקון ניסיונות מיצוי לאחר תבוצע למוסך הרכב גרירת (3)

 

 כלי בטיחותית של תנועה המשך המאפשר באופן יבוצעו במקום שיבוצעו ארעיים תיקונים 5.7.4

 .הרכב

 

 הרכב ארעי, ייגרר תיקון באמצעות הרכב כלי של בטיחותית תנועה להבטיח ניתן ולא במידה 5.7.5

 .למוסך

 

 ולא במוסך, אולם במידה התיקון יושלם למוסך הופנה ארעי תיקון בוצע בו והרכב במידה 5.7.6

 .המזמינה לנציג כך על הספק יודיע – התיקון להשלמת הגיע

 

 .5.5הספקת רכב חלופי במפורט בסעיף  5.7.7

 

 :שירות מרכזי הפעלת 5.8

 

 להלן. טלפוני כמפורט לקוחות שירות מרכז המזמינה לרשות להעמיד מחויב הספק

 הדחופים בכל הנושאים לפנות יהיה ניתן אליו ארצי לקוחות המזמינה, מרכז לטובת יעמיד הספק

 ביממה.  שעות 24במשך  בשבוע ימים שבעה המתעוררות הבעיות לכל מענה וייתן

 הספק. במרכזייתהקריאה  מרגע ( דקות5על חמש ) יעלה שלא זמן תוך יינתן טלפוני מענה

 

 הטלפוני: הלקוחות שרות מרכז יטפל שבהם הנושאים להלן

 

 הרכב. בכלי תיקונים לביצוע הזמנות תאום 5.8.1

 וגרירה. דרך תיקוני תאום 5.8.2

 נזקים. תיקוני תאום 5.8.3

 במפרט. הכול כאמור מתמשכת, תאונות, גניבות תקלה של חלופי, במקרים רכב מתן תאום 5.8.4

 היצרן. להוראות רכב, בהתאם בכלי וטיפול אחזקה, תיקון שירותי קבלת תאום 5.8.5

 לקוח של פנייה או תלונה, בקשה בכל טיפול 5.8.6

 השרות לעדכון למרכזי והעברתם לעיל שנמנו הפעילויות כל של ממוכן רישום ביצוע 5.8.7

 הרשימות.
 

 השירות. למרכז ומופנית שמתעוררת בעיה כל 5.8.8

 

 :ופריסתם מוסכים 5.9

 

 כל ובהתאם להוראות התחבורה משרד מטעם מורשים במוסכים תיעשה הרכב כלי אחזקת 5.9.1

 למעט טיפול במערכות בטיחותיות של הרכב. .דין

 

טיפול במערכות בטיחותיות של הרכב )הנע, ממסר, בלמים(, ייעשה במוסכים מורשים 

 המאושרים ע"י היבואן. 
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 עמידה מלאה שיאפשר באופן הנדרשות השירות ונקודות המוסכים של לפריסה ידאג הספק 5.9.2

 .הנדרשות השירות בנורמות

 

אביב, חיפה, -בערים: תל אחד מוסך לפחות הכוללת לפריסה יידרש הספק מקרה בכל 5.9.3

 עפולה. או בנצרת מוסך וכן שבע ירושלים, באר

 

 מובהר בזאת, כי השירות. אולם למקום הקרוב למוסך רכב של גיאוגרפי שיוך ככלל, יהיה 5.9.4

 שייך הרכב אינו אם המשתמש, גם בקשת לפי מוסך בכל רכב לכל טיפול יתאפשר

 לאזור. גיאוגרפית

 

אשר  מסוים במוסך הרכב כלי את לתקן שלא מהספק לדרוש הזכות שמורה למזמינה 5.9.5

 כל סטנדרט עפ"י אם ביןגבוהה,  שירות ברמת אינם ידו על הניתנים התחזוקה שירותי

 מהספק המזמינה לדרוש מכך, רשאית לגרוע זה. מבלי מסמך הוראות עפ"י אם ובין מקובל

 הקבועות השירות יחרוג מנורמות אשר הבאים: מוסך במוסכים הרכב כלי את לתקן שלא

 תקלה בגין חזרו לתיקון ידו על שטופלו רכב כלי אשר רכב; מוסך שהיית זמני לעניין

 בטיחותיים; מוסך שאינו מורשה. לא בחלפים המשתמש מוסך חוזרת

 

 :הרכב כלי ומשיכת הבאת 5.10

 

 שירות מוסך הספק )מרכז מתקני אל הרכב נמצא שבו מקום מכל הרכבים ומשיכת הבאת 5.10.1

 .אחרת צוין אם הספק, אלא י"ע תבוצע - וכו'( ומהם

 

הרכב  של המוגדר ק"מ ממיקומו 50על  העולה במרחק הנמצא למוסך יופנה לאכלי הרכב  5.10.2

 .הרכב הצבת בעת הספק ע"י שנרשם כפי

 

 ימי עבודה 2יצרן( בתוך  הוראות עפ"י מונע שיגרתי )טיפול טיפול לאפשר חייב יהא הספק 5.10.3

 כאמור. טיפול לתאום המשתמש פניית קבלת ממועד

 

שאינה  התקלה על ההודעה ממועד שעות 24-מ יאוחר ולא ידיתמ ברכב יטפל הספק 5.10.4

 .בטוחה בנסיעה להמשיך שניתן ובתנאי שגרתי טיפול במסגרת

 

 והתיקונים אשר המשוער הטיפול משך על השירות מרכז באמצעות למזמינה יודיע הספק 5.10.5

 .הרכב בכלי הטיפול סיום ועל ברכב לבצע נדרש

 

 :במוסך מרבי שהייה זמן 5.11
 

במידה  וזאת העבודה יום סיום עד או יצרן שעתון עפ"י – תקלה לכל מרבי שהיה זמן 5.11.1

 12:00השעה  לאחר שהתקבל בצהריים. רכב 12:00השעה  לפני במוסך התקבל והרכב

 .למחרת 12:00שעה  עד בו הטיפול בצהריים, יסתיים

 

מכרז זה  הוראות יחולו 16:00השעה  לאחר במוסך שהה ורכב ספק, במידה הסר למען 5.11.2

 .חלופי רכב העמדת לעניין

 

מהזמן  50%בתוספת  שמאי הערכת יהיה עפ"י מרבי שהיה תאונות, זמן נזקי בתיקון 5.11.3

 התיקון. אישור קבלת מרגע המאושר
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 :נדרש ודיווח תיעוד 5.12

 

אחר  ממוחשבת בקרה מערכת בעזרת הבודד הרכב ברמת מעקב לנהל נדרש הספק 5.12.1

 :הבאים הנושאים
 

 רכב כולל מספר מנוע ומספר שילדה. מספר (1)

 

 יצרן ודגם. (2)

 

 שם המשתמש. (3)

 

 תאריכי פג תוקף לרישיון הרכב והביטוח. (4)

 

 תאריך מסירה. (5)

 

 תאריך החזרה. (6)

 

 הספק. עם במגע מדווח אחרון מ"ק (7)

 

 לתקלה, תיקון / טיפול תקלות, משך – השירות למרכז פניות היסטוריית (8)

 לקוח. ותלונות תאונות דרכים, גרירות

 

 ועוד(. שנתי רישוי ביצוע מ, איבק" ברכב )חריגה חריג שימוש על התראה (9)

 

 התיקונים והטיפולים מגנטית, פרוט למזמינה, במדיה לחודש אחת יעביר הספק (10)

 יכללו: תיאור למזמינה, ואשר הספק משכיר אותם הרכב כלי בכלל שבוצעו

 שניתן ברמת והשרות שבוצע ונזק, הטיפול תאונה הלקוח, דו"ח תלונתהליקוי, 

בקשת  לפי נוסף מידע כל חליפיים וכן חלקים, גרירות, רכבים החלפת

 .המזמינה

 

 הממוחשבת, על הבקרה במערכת צפייה יכולת למזמינה לאפשר מתחייב הספק (11)

 .עת בכל ,נתוניה

 

 טיפול תום ובכל הרכב אספקת ברכב, בעת בולט במקום לציין מתחייב הספק (12)

 להוראות בהתאם לרכב הנדרש הבא השוטף הטיפול מועד שוטף ברכב, את

 .הרכב שגמא יצרן, ולמס'  ק"מ

 

 :ב ק ר ה 5.13

 

ורמות  האחזקה תהליכי אחר שתחפוץ עת בכל בקרה לבצע הזכות את לעצמה שומרת המזמינה

 ובמוסכים, ובכלל השירות במרכזי לרבות הספק מתקני בכל לעת מעת ביקורות יכללו אשר השירות

 היתר, רמת השירות ייבדקו, בין אלו התיקון. בבדיקות לאחר הרכבים תקינות בדיקות ביצוע זה

 זה, בטיחות במסמך שהוגדר כפי בחלפים התיקונים/טיפולים, שימוש מוסך, איכות ע"י הניתנת

 .'וכו הרכב

 

 שנתי: רישויביטוח ו 5.14

 

 בכל בתוקף ביטוח ותעודות רכב רישיון בעלי יהיו הרכב כלי כל לדאוג כי הספק באחריות 5.14.1

 התחבורה.  משרד להוראות ובכפוף במכרז זה לנדרש בהתאם לועת, הכ
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למקור בחתימת קצין הבטיחות  נאמן העתק או המקור יהיה למזמינה הרכב שיימסר רישיון 5.14.2

 שבועיים לפחות להודיע למזמין מתחייב בנוסף, הספקמטעם הספק ומספר אסמכתא. 

המאוחר  לכל כלי רכב, ולמוסרן כל של רישויה תעודות של תוקפן פקיעת מועד על מראש

 .תוקפן פקיעת מועד לפני ( ימים3שלושה )

 

 מקיף , לביטוחרישוי אגרת ולתשלום שנתי )"טסט"( לרכב מבחן לביצוע ידאג הספק 5.14.3

 עצמי(. מקיף ביטוח ביטוח )ניתן להגיש הצעות המבוססות עלבחברת  וחובה

 

 ביצוע הטסט . מועדרישויה אגרת ולתשלום שנתי )"טסט"( לרכב מבחן לביצוע ידאג הספק 5.14.4

 לקצין העתקם המאושר ו/או רישויה מסמכי את להעביר הספק הרכב. על מחזיק עם יתואם

 האגרה לפקיעת האחרון המועד לפני ימים 15לפחות  באוניברסיטה בתעבורה הבטיחות

 .הקודמת

 

, ההתקשרות ו/או תקופת החכירההספק מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, בכל תקופת  5.14.5

, לרבות רכבים חליפיים, את כל הביטוחים ההסכםלכל כלי הרכב שיסופקו על ידו במסגרת 

 :המפורטים להלן לטובתו ולטובת האוניברסיטה

 

כנדרש על פי דין ובכלל זה בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות  ביטוח חובה (1)

. 1970-ולפקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ התש"ל 1975-דרכים, התשל"ה

הספק מתחייב להעביר לקצין הבטיחות בתעבורה באוניברסיטה את תעודות 

  .לי רכביום טרם תחילת תקופת הביטוח של כל כ 14החובה המשולמות לפחות 

למקרה ₪  1,000,000כולל כיסוי ביטוח צד ג' שלא יפחת מסך של  ביטוח מקיף (2)

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 לנזק לשמשות ולמערכות השמע שסופקו על ידי  1986 -התשמ"ו

ספק וכן כיסוי בגין רעידות אדמה, שביתות, כיסוי לפרעות ומהומות, גניבה ה

עם הרכב  אינטגרליופריצה, נזקי מרכב תחתון, ביטוח אביזרים שמגיעים באופן 

במועד מסירותו לאוניברסיטה ו/או מי מטעמה. בביטוח זה יכללו בין היתר 

 ההרחבות הבאות:

 

על נזקי גוף הנגרמים כתוצאה משימוש הכיסוי על פי ביטוח זה יחול גם  .2.1

בכלי רכב מנועי, במקרה בו האירוע אינו בגדר "תאונת דרכים" ולא 

מכוסה במסגרת פוליסת החובה, לרבות לצדדים שלישיים, לנוסעים 

 ולנהג.

במקרה תאונה בה מעורב יותר מכלי רכב אחד, יחשב כלי הרכב האחר  .2.2

 כרכב צד שלישי.

או המשתמש לא יישאו בהשתתפות עצמית מכוח ו/או בגין האוניברסיטה ו/ .2.3

 הפוליסה. 

 הגנה משפטית. 2.4

 ביטוח כל נהג לרבות נהג צעיר/ חדש. 2.5

 

מוסכם כי הספק רשאי לקיים "ביטוח עצמי" אודות ביטוח מקיף וביטוח צד ג'      ( 3) 

רכוש )במפורש למעט ביטוח חובה( ובלבד שתנאי הביטוח העצמי לא יפחתו 

מהנדרש בסעיף ביטוח זה ו/או מתנאי הפוליסה התקנית הקבועה בתקנות הפיקוח 

. הביטוחים 1986-על עסקי הביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( התשמ"ו

כאמור יקיימו את כל דרישות החוק ויכללו את התנאים הקבועים בפוליסה 

חבות הבסיסית לביטוח רכב שאושרה על ידי המפקח על הביטוח לרבות ההר

המפורטות לעיל. הספק ידאג שתעודות ביטוח החובה המשולמות והתקפות וכן 

 רישיון רכב יצורפו לכל כלי רכב.
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כל הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל יערכו על שם האוניברסיטה ועל שם       (4)

הספק ויכסו כל נהג הנוהג ברשות האוניברסיטה ו/או ברשות מחזיק הרכב 

תקף לסוג הרכב כאמור ובכלל זה נהג צעיר וחדש,  מטעמה שברשותו רישיון

 הכיסוי לא יכלול, הגבלה בקשר עם מין הנהג, גיל הנהג וותק רישיון נהיגה.

 

הספק מתחייב להעביר לנציג האוניברסיטה עותק פוליסות המקיף/ צד שלישי      (5)

יום טרם תחילת תקופת הביטוח של כל כלי רכב, אלא אם כן מבטח  14לפחות 

הרכב בביטוח עצמי, כמפורט להלן, שאז ימציא לאוניברסיטה אישור  את כלי

 חתום בידי מורשה החתימה של הספק בדבר עריכת ביטוח עצמי.

 

מוסכם בזאת כי על אף האמור בסעיף זה, רשאי הספק שלא לבטח את כלי הרכב        (6)

בביטוח מקיף מפני נזק העלול להיגרם לכלי הרכב )למעט ביטוח רכוש כלפי צד 

זה, בדבר ביטוח כלי הרכב כאמור,  בהסכםישי כאמור לעיל(, אולם כל האמור של

זה ע"י הספק, באופן  הסכםיחול כאילו נערך הביטוח במלואו בכפוף להוראות 

שהאוניברסיטה תהיה פטורה מאחריות לכל אבדן או נזק שהפיצוי בגינו היה אמור 

מובהר במפורש כי להשתלם ע"י חברת הביטוח, אילו נערך הביטוח במלואו. 

האוניברסיטה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לנזק שיגרם לכלי הרכב 

זה.  בהסכםבהימצאם בחצרה ו/או בכל מקום אחר אלא אם כמצוין מפורשות 

מובהר, למען הסר ספק, כי מימוש זכותו עפ"י סעיף זה שלא לערוך ביטוח מקיף 

חריות כלפי צד שלישי רכוש כאמור בסעיף זה לא תגרע מחובתו לערוך ביטוח א

 לכלי רכב.₪  1,000,000בגבולות אחריות של 

 

כל הרכבים בהסכם יבוטחו עם מרכיב ביטוחי זה, ללא  -ביטוח נהג חדש/צעיר     (7)

 תוספת עלות.

 

הספק ידאג, כי במסגרת ביטוחי הרכב כאמור, יהא כיסוי להגנה  -הגנה משפטית      (8)

עו"ד, כך שבכל מקרה בו יבקש משתמש בכלי משפטית לרבות ייצוגה וליווי ע"י 

רכב במסגרת הסכם זה, לשכור שירותי הגנה משפטית בקשר עם אירוע ביטוחי 

)לא כולל מע"מ( וללא ₪  25,000הקשור לכלי הרכב, יהא כיסוי עד לגובה 

הגבלה כלשהי בדבר זהות נותן שירותי ההגנה המשפטית כאמור. במידה ויבחר 

תי ההגנה המשפטית של הספק, לא תהיה הגבלה בדבר המשתמש לשכור את שירו

 גובה הכיסוי.

 

מובהר כי הספק פוטר את האוניברסיטה, עובדיה ומנהליה מאחריות לכל אובדן       (9)

ו/או נזק שייגרמו לכלי הרכב עצמם ו/או לצדדים שלישיים עקב השימוש בכלי 

עיל. האמור הרכב והמכוסה או שיכול היה להיות מכוסה על פי הביטוח כאמור ל

לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. הוראת סעיף זה 

 זה ומיטיבה עם האוניברסיטה. בהסכםבאה להוסיף על כל הוראה אחרת הכלולה 

 

הספק בכל מקרה מתחייב לשמור על זכותה של האוניברסיטה לתבוע מכל צד     (10)

וח המקיף כאמור, לרבות את סך שלישי את נזקיה בכל מקרה של הפעלת הביט

ההשתתפות העצמית ששילמה האוניברסיטה, ככל ששילמה ו/או היתה מחויבת 

 נהג הרכב ביטוחפוליסת להוראות לשלם, אם היתה מחויבת לשלם בהתאם 

 תוספת עלות. זה, ללא ביטוחי מרכיב עם יבוטחו בהסכם הרכבים כל -חדש/צעיר

 

הספק את אישור עריכת הביטוחים כמפורט בנספח יג' לבדיקה עם חתימת ההסכם, ימציא  5.14.6

ולאישור מערך הביטוח באוניברסיטה. אישור האוניברסיטה לנוסח אישור עריכת 

 .הביטוחים יהווה תנאי מתלה להסכם זה
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 דמי חריגת קילומטרים:  5.15

 

הק"מ מע"מ לק"מ עבור חריגה ממכסת ₪ +  0.1. האוניברסיטה תשלם תוספת בסך 5.15.1

הכספית  הצעההממוצעת השנתית לכלל כלי הרכב שברשות האוניברסיטה  המופיעה ב

. התוספת תשולם לחריגה במכסת הק"מ עבור ממוצע כל כלי הרכב )החיוב עבור נספח א'

 31 -ק"מ(. החריגה, אם קיימת, תחושב ל 30,000סך כולל של הק"מ מעבר לממוצע של 

יילקחו בחשבון חלקיות השנה של רכבים אשר היו בדצמבר של כל שנה. בחישוב החריגה 

ברשות האוניברסיטה תקופה הפחותה משנה, וק"מ שנסעו רכבים חליפיים, אם היו בידי 

 האוניברסיטה, במקום רכבים קבועים.

                    

 חישוב ק"מ:

 

בתחשיב בסוף כל שנה תבוצע בדיקת ק"מ לכל הרכבים המוחכרים. חישוב ק"מ יבוצע  . 5.15.2

ק"מ  30,000כולל )"בשיטת פול"( במידה וימצא כי סך כל הק"מ המצטבר גבוה מסך של 

 .לעיל 5.16.1בהתאם לאמור בסעיף תשלם האוניברסיטה 

 

 עבודה: נוהלי .6

 

 .המזמינה מול העבודה נהלי את מפרט זה פרק

 

 :ומסירתו הרכב הזמנת 6.1

 

המערכות,  כל על המזמינה ע"י שהוזמן הרכב את למזמינה ולמסור לספק מתחייב הספק 6.1.1

 ההזמנה, כהגדרתו בטופס שיפורט כפי -המזמינה  דרישת לפי וההתקנים האביזרים

 הטכני למפרט בהתאם תקין ובמצב זה במסמך כהגדרתו חדש רכב להיות בהסכם. על הרכב

 הזמנה הוצאת ממועד הנספרים רייםקלנד ימים 45תוך  וזאתנסתר  או פגם, גלוי וללא

 הצדדים. בין אחרת הוסכם כן אם לספק, אלא מאושרת

 

יאוחר  לא וזאת כאמור למסירה מוכן הרכב היות על למזמינה ובכתב טלפונית יודיע הספק 6.1.2

 המסירה. מועד לפני ימים משבוע

 

לכל  ימים שבוע תוך הספק ע"י הרכב למסירה, יימסר הרכב מוכנות על ההודעה לאחר 6.1.3

 המזמין בין שיתואם בפועל( במקום הרכב מקבלת תחל ההפעלה משך )ספירתהיותר 

בהתאם לפרוטוקול המסירה האמור  רכב, שיהיה מסירת בטופס מלווה יימסר לספק. הרכב

 .להלן 6.1.4בסעיף 

 

 את הפרטים שיכלול מסירה פרוטוקול יערך קבוע/חלופי רכב קבלת/מסירת במעמד 6.1.4

 המרכב הקילומטרים, תאריך, שעה, מצב מד , קריאה של רישוי : יצרן, דגם, מספרהבאים

 הדלק. מיכל ומצב הרכב של

 

 האוניברסיטהנציג הספק ל ע"י ויישלח הרכב מחזיק בידי יישאר זה עותק מפרוטוקול 6.1.5

 .המוסמך

 

 חניה ונשאר למגרש אחר אירוע או תאונה בשל הקבוע הרכב נלקח בהם במקרים הבהרה: 6.1.6

 עד הקבוע לזוכה הרכב מתן ללא גם חליפי רכב יינתן המשטרה בהוראת החניה במגרש

 הקבוע. הרכב של שחרורו
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 המתדלק מול ויתאם ממוחשב תדלוק התקן להתקנת הרשאה מהמזמינה יקבל הספק 6.1.7

 התקנת המסירה. הוצאות מועד לפני שיהיה ההתקנה מועד את המזמינה המורשה של

 .המזמין על התדלוק )אם יהיו כאלה( יחולו מערכת

 

 הרכב. של הבסיסי לתפעול באשר למשתמש הדרכה תינתן הרכב מסירת במעמד 6.1.8

 

 לאחרזאת  הראשון העסקים ביום הספק של המידע במערכת יעודכנו הרכב משתמש פרטי   6.1.9

 .(משתמש הרכב) ע"י הנהג אשר נחתם טופס קבלה ואיסוף הרכב את ספק יקבלשה

 

 :הרכב החזרת תהליך 6.2

 

ימים  חודש הרכב של נדרשת החזרה על למזמינה הספק יודיע החכירה תקופת סיום לקראת 6.2.1

 הנדרש. המועד לפני

 

 המזמינה דיווחה עליהם לאלה מעבר פגם או ליקוי, נזק כל בו כשאין לספק יוחזר הרכב 6.2.2

 וסביר. רגיל לשימוש המתאים במצב ההשכרה, וכשהוא במהלך תקופת

 

בין  שיוסכם רכב, בנוסח החזרת טופס על המזמינה נציג את הספק יחתים ההחזרה במעמד 6.2.3

 הצדדים.

 

 החזרה אישור למזמינה הספק שהוחזר, יפיק הרכב לתקינות ואישורו הספק הודאת עם 6.2.4

 לעיל. האמור לכל הספק אישור אשר יכלול את

 

 :ברכב טיפול 6.3

 

 הספק. ע"י תבוצע לטיפול הרכב של והכנסה הוצאה כל 6.3.1

 

 להוראות הטיפולים, בהתאם התקרבות למועדי על הספק את ליידע המזמינה באחריות 6.3.2

 בפועל. לטיפול הרכב למשיכת ידאג לעיל, והספק ברכב על ידו שהושמו הספק

 

לפי  הנדרשים השירות ונורמות במועדים רכב לכלי הטיפולים את לבצע הספק באחריות 6.3.3

לטיפול,  ו/או לתיקון מהמזמינה, להעמידו הרכב את למשוך ידאג זה ובכלל. הספק מסמך

 מסמך להוראות המזמינה, ובהתאם לרשות הניתן ככל מוקדם המתוקן הרכב וידאג להשבת

 זה ומסמכי המכרז האחרים.

 

 תחשב לא לטיפול הרכב בהבאת כיוון ק"מ לכל 1000עד  של ספק, סטייה הסר למען 6.3.4

 לכך. בקשר תביעה או/ו טענה כל לספק תהיה ולא סביר בלתי או כשימוש רשלני

 

הנהג  את הספק שהיא, יחתים סיבה הספק, מכל למתקני רכב של והוצאה כניסה בכל 6.3.5

 .המזמינה והספק ע"י שיסוכם כפי סטנדרטי טופס גבי על המשתמש

 

 :ה ת ק נ ו ת 6.4

 

 בכל רכב בכלי להתקין רשאים לשימושו, יהיו רכב המזמינה מטעם שקיבל מי או המזמינה 6.4.1

 זה ובכלל תקוניםיומ דרישתו, אביזרים הרכב, ועפ"י של החכירה תקופת עת במהלך

 המצ"ב. תקוניםירשימת המ
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הרכב.  הזמנת טופס גבי על וירשמו שיידרשו תקוניםיהמ עם מראש יסופק חדש רכב 6.4.2

 ולעמידה הספק להסכמת כפוף ויהיה המזמינה דרישת עפ"י יהיה ההתקנות של כל ביצוען

 לרכב. ביחס הביטוח ופוליסת בדרישות היצרן, היבואן

 

ע"י הספק  שייבחר אחר מורשה מתקין ע"י הספק ולחילופין ע"י יבוצעו ההתקנות כל 6.4.3

 באישור מזמינה.

 

 -8.11אם כן מופיעים בסעיף אלה בלבד  המתקנים והתקנתם בעלויות תישא המזמינה 6.4.4

 מלבד עלויות התקנת התקן תדלוק.

 

או  מיתקונים של התקנה מהספק לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המזמינה ספק הסר למען 6.4.5

 לעמידה בכפוף למזמינה, וזאת אחר( השייכים מרכב משומשים )שפורקו אביזרים

 .לעיל כאמור לרכב ביחס הביטוח ופוליסת בדרישות היצרן, היבואן

 

המזמינה  את ויחייב זאת יתקין מערכות כלשהן, הספק להוסיף במידה והמזמינה תדרוש 6.4.6

 בלבד. וההתקנה המערכת בעלות

 

  אינם מגיעים ברכבים ואשר להתקין הספק יבקש אותם רכיב ו/או מכלול ו/או מערכת כל 6.4.7

התקנת המערכת / המכלול /  אישור קבלת לצורך למזמינה לפנות הספק יבוא, על כסטנדרט

 .התקנתם הרכיב, לפני

 

תקון, יהיה יהמ התקנת בעקבות מבנה משינוי כתוצאה הרכב, המתחייב ברישיון שינוי כל 6.4.8

 המזמינה. חשבון הספק, על באחריות

 

 תקונים לדוגמא:ירשימת מ 6.4.9

 

 הרכב. ברישיון ורישום רכב מבנה שינוי + גרירה וו (1)

 לג'יפ/רכב רב הינע. כננת (2)

 הרכב. ברישיון ורישום רכב מבנה שינוי + לטנדר כננת (3)

 קבינה. חד לטנדר גבוה ארגז (4)

 קבינה. דבל לטנדר גבוה ארגז (5)

 קבינה. חד לטנדר נהג תא בגובה ארגז (6)

 קבינה. דבל לטנדר נהג תא גבוה ארגז (7)

 קבינה. חד לטנדר כימיים מחמרים להגנה אמבטיה (8)

 קבינה. דבל לטנדר כימיים מחמרים להגנה אמבטיה (9)

 טנדרונים. / בטנדרים הילוכים ולתיבת למנוע תחתון מגן (10)

 קשר / מערכת כריזה. מכשירי / מהבהב לפנס חיווט (11)

 התקן תדלוק )"פזומט" / "דלקן"(. (12)

 דיבורית ו/או מכשיר טלפון קבוע ברכב שיסופק ע"י המזמין. (13)

 וילונות. התקנת או חלונות הכהיית (14)

 אורטופדי. מושב (15) 

 רמקולים. תוספת (17) 

 דרישה. עפ"י חריג מתקון (18) 

 

 תשלומים לצד ג': 6.5

 

 לתשלום חלופי, תנאי עבור תשלום לצד ג' בגין שימוש ברכב תחויב והאוניברסיטה במידה 6.5.1

מהגורם המחייב )לדוגמא כביש האגרה,  אסמכתא בצירוף חשבונית מסירת יהיה החשבון

 הנהג. ע"י חתום חליפי רכב ואיסוף מסירה טופס מ"י רשות מקומית( ובנוסף
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 .נוספת עמלה כל וללא השרות ספק תעריף לפי החיוב יהיה 6.5.2

 

 ברכב משימוש הנובעים חיובים ימציא הספק לאוניברסיטה בדבר אשר חשבונית לכל 6.5.3

 המשתמש ע"י החלופי חתום הרכב של קבלה/המסירה רוטוקולמפ העתק חלופי, יצורף

 .ברכב

הספק יסב את  –או כל דו"ח אחר(  6סבת דוחות )משטרה, חניה, איכות הסביבה, כביש ה    6.5.4

הדוחות הנ"ל ע"ש האוניברסיטה, הסבת דוחות על שם האוניברסיטה לרכבים חלופיים 

 .ימי עבודה מיום ההסבה 14 -לא יאוחר מתדווח לקצין התעבורה של האוניברסיטה בכתב 

ע"י הנהג. לאוניברסיטה תהא הזכות  אשר נחתםטופס קבלה ואיסוף הרכב יצורף לדיווח 

לדרוש מהספק להסב חלק מהדוחות ישירות ע"ש המשתמש, הספק יסב את הדוחות בעצמו 

האוניברסיטה. הסבת  על שם הנהג, כפי שיופיע ברשימה שתימסר לו מבעוד מועד על ידי

 הדוחות תיעשה ללא עלות וללא דמי ניהול/טיפול לאוניברסיטה. 

 

 

 המענה על הדרישות הטכניות: .7

 

 :כמענה לדרישות הטכניות על המציע לצרף את הנתונים והמידע הנדרש כדלקמן

 

 .בנספח הטכני המופיעות לדרישות בהתאם המורשים המוסכים רשימת 7.1

 

 לרמת ובקרה מעקב פתוחות, יכולת תקלות אחר מעקב יכולת לרבות הלקוחות שירות מערכת תיאור 7.2

 וכו'. SLAהיסטוריים(, הפקת דוחות, ניהול  המערכת )נתונים וזמינות השירות

 

 אפיון כלי הרכב לחכירה: .8

 

לי פרק זה מגדיר את הקבוצות השונות בהם נדרש הספק להגיש את הצעתו. בכל קבוצה מפורטות הגדרות כ

 הרכב ובנוסף ישנן הגדרות המחייבות את כל הקבוצות. 

 

 אין האוניברסיטה מתחייבת לחכור כלי רכב מכל קבוצה. 

 

 אבזור נילווה לכל רכב בכל אחת מהרמות:  8.1.1

 שני נסיעה לאחור כולל צגיחי .א

 מרימי חלונות חשמליים .ב

 כאמור.התקן תדלוק )"פזומט" / "דלקן"(+הכנה של היבואן להרכבת התקן  .ג

/ מערכת ודיסקים צרובים )כולל רמקולים( MP3מערכת שמע מקורית/רדיו דיסק כולל קורא  .ד

 מולטימדיה

 רחוק שלט באמצעות מופעלת מרכזית נעילה .ה

 מזגן .ו

 אימובילייזר .ז

 כוח הגה .ח

 דולקים לאורות אתראה זמזם/כיבוי אורות אוטומטי עם כיבוי הרכב או מיתקון .ט

 A.B.Sמערכת  .י

 כריות אויר לפחות 2 .יא

 סט של שני מפתחות ושני שלטים .יב

 כולל אפוד זוהר לנהג רכבאביזרי  .יג

 גלגל להחלפת העבודה הנדרשים ובכלי רזרבי בגלגל יצויד למזמין יימסר אשר רכב כלי כל .יד

 מגן שמש אחורי ניגלל  )ניתן לספק מגן שמש עם לוגו הספק(  .טו
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 מפרט הרדיו .טז

 היבואן.  של דיסק אשר יסופק יהיה מקורי הרדיו 

 חברת של רדיו דיסק איכותי מכשיר נדרש היבואן של מקורי דיסק רדיו בהעדר KENWOOD  

 .יותר גבוהה ברמה ערך, או שווי או PIONEER או 

  המכשיר יתמוך בניגון קבציMP3 .וכן יקרא דיסקים צרובים 

  יציאת/כניסתUSB 

. 25-35Wבין  בהספק רמקולים רמקולים הספק יתקין ללא הרכב את מספק והיצרן במידה .יז

 טובה.  הרמקולים יהיו באיכות

 לרכב מסחרי בלבד : בנוסף .יח

 וו גרירה תיקני 

 מטף תיקני 

 

יציין זאת באופן ברור ע"ג  –שיסופק הינו ממגוון היבואן. במידה ולספק התנגדות  הרכב צבע 8.1.2

 .ללא תוספת תשלום כל צבע שבידי היבואן מהספק לדרוש הזכות המזמינה המפרט. בידי

 

על המציע לצרף לכל דגם המוצע על ידו את חוברת התפעול המופצת ע"י היבואן הכוללת את תמונת      8.1.3

 הרכב, המידות/נפח המנוע והאבזור לדגם המוצע.

 

 .לציין את מספרו של הדגם המוצע על המציע    8.1.4

 

 

 :דגם ו/או יצרן רכבהחלפה/שינוי  .9

 

גם של יבואן שהוצע במסגרת המכרז, בדגם בעל שם מסחרי היה ובמהלך תקופת ההסכם יוחלף ד 9.1

 זהה, יהיה הדגם הנכנס תחליף זהה לזה היוצא לרבות המחיר.

                  

דגם של  ת)לרבו שהוצעו יצרני הרכבשאינו ברשימת  דגם של יצרן רכבתחפוץ המזמינה להזמין  9.2

ומחיר השכירות  ת הרכב הרלוונטיתלקבוצתוך שיוך דגם זה תוכל לעשות זאת  ,רכב היברידי(

 החודשי יהא בהתאם לנוסחה הבאה:

 

שכירות חודשי המשוקלל  תעריףמחירו המלא של הדגם בהתאם למחירון יבואן רשמי * 

 .באחוזים משופר = מחיר חודשי בש"ח רכבבקבוצת ה
                                                                

של יצרן רכב אחר שאינו מפורט בטופס ההצעה  יחפוץ המציע הזוכה להציע למזמינה דגם נוסף 9.3

יוכל לעשות  ,למכרז הכספית ההצעה בטופס המפורטים הרכב יצרני לרשימתמעבר  ,הכספית למכרז

 .רכבההדגם המוצע יהיה תואם לקבוצה שזאת ובתנאי 

                                                                        

יופסק יבוא של דגם שהוצע במכרז ע"י היבואן ואינו נימכר עוד לציבור הרחב, יציע הספק הזוכה  9.4

ך שעלות שכירתו החודשית אינה עולה על ידגם חליפי, בעל מאפיינים הדומים לקבוצה לה הוא שי

 זה של הדגם ששיווקו הופסק ע"י היבואן.

                                           

 סיום הסכם טרם תקופת השכירות. .10

 

ולהחזיר לספק הזוכה כלי  חודשים, 36המזמינה תוכל לסיים את תקופת ההתקשרות טרם הסתיימו  10.1

ממצבת כלי רכב של המציע הזוכה הנמצאת בראשות  כלי רכב  2מות של עד כב רכב שברשותה  

 ללא קנס. ודת הזמןהמזמינה בנק
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, ולא עקב תקלות השנקבעלכמות  היה ויוחזרו רכבים ביוזמת המזמינה  טרם סיום המועד מעבר  10.2

חוזרות או אובדן מוחלט או גנבות  תפצה המזמינה את הספק המציע בתשלום חודש דמי שכירות 

 בגין כל שנה )מלאה או חלקית( שנותרו עד לסיום תקופת ההסכם שנקבע.

 

יופסק -היה ועקב מימוש זכות של צד ג' ברכב )שעבודים וכד'...( לא תוכל המזמינה להשתמש ברכב 10.3

 התשלום בגין השכירות במידי ויראה כאילו הסתימה תקופת הזכירות ביוזמת המציע הזוכה.

 

 הרכב: רכישת .11

 

 עובדיה, לפי מבין למי או למזמינה  אפשרות רכב תינתן כל של המלאה  השכירות תקופת בתום 11.1

הרכב עפ"י מחירון יצחק  מחירון ממחיר לפחות 15%של  הפחתה לאחר הרכב את החלטתה, לרכוש

כמו שהוא. ובתנאי שהודעה על כך הועברה בכתב  השכירות  לוי )לרכב מליסינג( , במועד סיום

 למציע הזוכה עד מועד סיום השכירות לרכב המבוקש.

 

 על במכון מורשה אותו לבדוק רשאים יהיו הרכב את לרכוש מעוניינים שיהיו האוניברסיטה עובדי 11.2

מסירת הרכב יעשה בשטח הספק המציע ללא כל מעורבות של  חשבונם ללא התערבות המזמינה,

 .המזמינה או מי מטעמה

 

שהועמד לרשות  רכב כל לקנות יוכלו האוניברסיטה עובדי כי בזאת יובהר ספק הסר למען

 עובדי בין הפנימי הסדר את תקבע נהגו. האוניברסיטה שבו הרכב את דווקא לאוהאוניברסיטה 

 זה. סעיף האוניברסיטה לעניין
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 1/2014מכרז פומבי מס' הס'  
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
 

 בוטל - נספח ג'
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
 

 נספח ד'
 

 (SLAאמנת שירות )
 

 
 מוסכמים: ופיצויים שירות אמנת - שירות נורמות

 

 מכלל לגרוע מבלי הספק, וזאת מחויב בה השירות הבסיסית מחבילת נפרד בלתי חלק מהווה השירות אמנת .1

 .המכרז זה לפי התחייבויותיו

 

 המכרז תנאי בקיום הנדרשות מהספק השירות ורמות השירות נורמות את ומגדירה קובעת השירות אמנת .2

 ייגבו ירותהש באמנת המוגדרות השירות וברמות באיכות השירות יעמוד לא הזוכה והספק וההסכם. במידה

 תהא זכאית להם אחרים מסעדים לגרוע מבלי ההתקשרות, וזאת בהסכם כמפורט פיצויים מוסכמים הספק מן

 .דין כל עפ"י או/ו ההסכם עפ"י המזמינה

 

 נורמות השירות הנדרשות הן: .3

 

 הנושא מס"ד

מספר הסעיף 

בנספח ב' )מפרט 

 השירותים(

 חריגה רמת השרות הנדרשת
פיצוי 

 מוסכם

1.  

 עדכון

 משתמש פרטי

 הרכב

 המידע במערכת

6.1.9 

 

הרכב  משתמש פרטי

 המידע במערכת יעודכנו

 העסקים ביום הספק של

 לאחר הגעתם הראשון

 .מהמזמינה לספק

 

 

אחור של יותר 

 מיום

 

200  ₪

 ליום

2.  
  זמני

 טלפוני מענה
5.8 

 טלפונית לקריאה מענה

 יעלה שלא זמן תוך יינתן

 מרגע ( דקות5על חמש )

 הקריאה במרכזיית

 הספק.

 

 זמן המתנה 

 15העולה על 

 דקות

50  ₪

 לשיחה

3.  
 אספקת זמני

 רכב מוזמן
6.1.1 

 םיקלנדרי ימים 45תוך 

 הוצאת ממועד הנספרים

לא  מאושרת. הזמנה

 סופק רכב או רכב חליפי

 

אחור של כל יום 

 נוסף 

 יום 45מעבר ל 

250  ₪

 ליום

4.  

  זמנים

 הרכב לקבלת

 לטיפול

5.10 

בתוך  – שגרתי לטיפול

 עבודה ( ימי2שני )

 פניית קבלת ממועד

 עיכוב של יום 

בהכנסת הרכב 

 לטיפול

250  ₪

 ליום
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 הנושא מס"ד

מספר הסעיף 

בנספח ב' )מפרט 

 השירותים(

 חריגה רמת השרות הנדרשת
פיצוי 

 מוסכם

 לתאום טיפול המשתמש

 .כאמור
 

 שאיננה בתקלה לטיפול

 – שגרתי טיפול במסגרת

 24-מ יאוחר ולא דיתמי

 ההודעה ממועד שעות

 .התקלה על

 

ללא מתן רכב 

 חליפי

5.  

 רכב הפניית

 נקודת/למוסך

 שירות

5.10.2 

 הנמצא למוסך יופנה לא

 50על  העולה במרחק

 המוגדר ק"מ ממיקומו

 שנרשם הרכב כפי של

 הצבת בעת הספק ע"י

 .הרכב

 

הפניה למוסך 

 50מרוחק מעל 

 ק"מ

500  ₪

 לאירוע

6.  
 שהיה זמני

 במוסכים
5.11 

 עד או יצרן שעתון עפ"י

 וזאת העבודה יום סיום

התקבל  והרכב במידה

 .12:00השעה  לפני

 לאחר שהתקבל רכב

 יסתיים 12:00השעה 

לשעה  עד בו הטיפול

 למחרת, לפי 12:00

 יצרן. שעתון

 – תאונות בתיקון

בתוספת  שמאי הערכת

 קבלת מרגע 50%

 תיקון. אישור

 

עיכוב במסירת 

הרכב לאחר 

טיפול, ללא רכב 

 חליפי

250  ₪

 ליום

7.  

 הגעה זמני

 או לגרירה

 בתקלת לטיפול

 דרך

5.7 

 ניידת / גרר הגעת זמן

 שעה תוך -שירות: בעיר

הקריאה. מחוץ  מרגע

 שעתיים תוך -לעיר

 הקריאה. מרגע

 הגעת לאחר גרירה

 כל סיום – שירות ניידת

( 3תוך שלוש ) האירוע

 שעות )מפתיחת קריאה

העיר,  ראשונית( בתוך

לעיר  מחוץ שעות 4-ו

קריאה  )מפתיחת

 ראשונית(.

אחור של כל 

שעה מעבר 

 למוגדר

50  ₪

 לשעה

8.  
 העמדת זמני

 רכב חלופי
5.5 

 תיקון/טיפול התמשכות

 ברכב והטיפול במידה –

לא  במוסך המקורי

עיכוב במסירת 

הרכב לאחר 

טיפול, ללא רכב 

250  ₪

 ליום
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 הנושא מס"ד

מספר הסעיף 

בנספח ב' )מפרט 

 השירותים(

 חריגה רמת השרות הנדרשת
פיצוי 

 מוסכם

השעה  עד הסתיים

 סיבה מכל 16:00

 רכב הספק שהיא, ימסור

 יאוחר עד לא חלופי

 . הודעה16:00מהשעה 

 חלופי רכב אספקת על

 כאמור תימסר במקרה

 יאוחר לא עד הספק ע"י

 באותו 15:00מהשעה 

 היום.

תוך – דרכים תאונת

 מרגע ( שעות3שלש )

 על לספק ההודעה

 התאונה.

בעיר: תוך  – דרך תקלת

 מרגע שעות (3שלוש )

לעיר:  הקריאה. מחוץ

( שעות 4תוך ארבע )

 הקריאה. מרגע

 – גניבה או כליל אובדן

 ( שעות4תוך ארבע )

 על לספק ההודעה מרגע

 האירוע.

 

 חליפי

9.  
 רכב אספקת

 חלופי
5.5 

מקבוצת הרכב  רכב

 גבוה ממערך או המוחלף

 אבזור יותר ובתוספת

 לפי כנדרש ומיתקונים

 זה. במסמך האמור

לא נופק רכב 

 כאמור

250  ₪

 ליום

10.  
בנזק  שירות

 שמשות 
5.5 

 פריצה של מקרה בכל

 של או שבירה לרכב

יקבל המשתמש  חלון

 4רכב חלופי עפ"י סעיף 

,שירות זה יינתן גם 

בסוף יום ובסופי שבוע 

 וחגים 

 

לא נופק רכב 

 כאמור

250  ₪

 ליום
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 הנושא מס"ד

מספר הסעיף 

בנספח ב' )מפרט 

 השירותים(

 חריגה רמת השרות הנדרשת
פיצוי 

 מוסכם

 5.15 רישויו ביטוח   .11

 עם למזמינה יסופקו

 חידוש. מועד

 תפוגת מועד על הודעה

 תינתן רישוי ה תעודות

 לפחות למזמינה

 מראש. שבועיים

 

לא נימסר 

הודעה במועד 

 על חידוש

ליום ₪  50

ממועד 

החידוש 

 האחרון

 5.2.1.2 שטיפת רכב  .12

רכב שטוף  מסירת

במצבים הבאים: מסירת 

רכב חדש, רכב חליפי, 

רכב לאחר טיפול או 

 תיקון פחחות.

 

 לא נימסר כיאות

 

לכל ₪  50

 אירוע

 

 5.8 שירות מרכז  .13

 המזמינה מול הקשר

 מרכזי דרך יהיה

 השירות מרכז .השירות

 מענה ייתן הטלפוני

בשבוע  ( ימים7שבעה )

 ביממה, מלבד שעות 24

 יום כיפור.

על כל יום ללא 

 מענה

250  ₪

 לאירוע.
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 הפסקת ההתקשרות בגין הפרה יסודית של אמנת השירות: .4

 

במידה והספק לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן, תהא האוניברסיטה רשאית לבטל את הסכם ההתקשרות, 

לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ולסיים את יחסיה עם הספק, לרבות תוך חילוט הערבות הבנקאית בהתאם 

 שמסר הספק ו/או כל אמצעי אחר העומד לאוניברסיטה עפ"י כל דין.

 

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהווים הפרה יסודית של אמנת השירות 

ה להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה שלעיל, המקנה זכות לאוניברסיט (SLAאמנת שירות ) -3שבסעיף 

 ידית )לרבות כל הקנסות המפורטים לעיל(:מ

 

 

 SLAחריגה מה  מרכיב רמת שירות נדרשת מס"ד

 הנדרש

תקופת 

 מדידה

 שנה פעמים 4 אי אספקת רכב חליפי במקרים שונים חלופי רכב אספקת  .1

אי חידוש פוליסת הביטוח במועד ו/או אי  רישויביטוח ו  .2

 במועד  רישויביצוע מבחן 

 שנה פעמים 4

 ממועד הנספרים םיקלנדרי ימים 45תוך  רכב מוזמן אספקת זמני  .3

לא סופק רכב . מאושרת הזמנה הוצאת

 רכב חליפיאו 

 

 מכרז פעמים 2

רוב להחלפת רכב בעל מופע תקלות  יס החלפת רכב  .4

 5ס. 22וימי שהיה במוסך כמוגדר.)עמ' 

 (  10ס.ק  36,עמ' 

 מכרז פעמים 2

 

 

 

יובהר, כי אמנת השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות המחייב את הספק. האמור באמנת  .5

 בהסכם ההתקשרות ואינו גורע ממנו.השירות בא להוסיף על האמור 
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
 נספח ה'

 
 תצהיר להוכחת ניסיון המציע ועמידה בתנאי סף  

 
 

____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה 

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

 

אני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה  .1

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב" 6.19הס."מכרז פומבי מס' ל

 )להלן: "המכרז"(.

 

כלי רכב  1000ל באספקה שרותי רכב וליסינג תפעולי באופן שוטף בהיקף שהמציע עוסק  הריני להצהיר, כי .2

 .2016-2018אחת מהשנים  לפחות בכל

 

כלי רכב  30שרותי ליסינג תפעולי, בהיקף של סיפק לקוחות להם הוא  3לפחות במועד הגשת ההצעה למציע  .3

   .2016-2018לכל לקוח, בכל אחת מהשנים  בשנה לפחות

 

 ח"פ/ע"מ שם הלקוח+ מס"ד
ודרכי  , תפקידואיש קשר

 )טלפון נייד( התקשרות
 שנת התחלת פעילות

 מס' כלי הרכב 

 המסופקים ללקוח 

 בשנה

1 

    

2 

    

3 

    

 

 

 וונת של המציע:____________________________________קכתובת אתר האינטרנט המ       .4

 

מת למתן שרותי החכרת רכב )סניף מרכזי באזור תל אביב/גוש דן לקבלה ניפוק של כלי י.       למציע תשתית קי5

נהגים ,שרותי גרירה ימים בשבוע ,למעט יום הכיפורים, למתן שרות ל 7שעות  24רכב, מוקד טלפוני הפעיל 

 וחילוץ בפריסה ארצית, המציע מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב. (.

 

 כתובת הסניף/מיגרש:_________________________________________________________           

 

 ___________________________________________לניהול צי הרכב מסוג:   מערכת ממוחשבת            

 

 כתובת אתר האינטרנט:__________________________________________________            
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 טל' מוקד שרות לקוחות:________________________________________________              

                  

 ________________שעות פעילות מוקד שרות הלקוחות:_________________________            

 

 היקף צי הרכב המוחכר  ע"י המציע בשיטת ליסינג תפעולי:____________________________            

 

 

 משפחה, מס' רישיון(: המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה ופרטיו )שם+ .6

 

             _________________________________________________ 

 

 (הבטיחות בתעבורה)נדרש לצרף העתק של תעודת ההסמכה בתוקף של קצין 

 

 

 .         איש הקשר לצורך התכתבות במהלך  המכרז:7

 

 משפחה:___________________ שם+           

 

 _____תפקיד :_________________            

 

 טלפון נייד+ דוא"ל:______________________            

 

 

 רשימת המוסכים כנדרש בתנאי הסף: .8

 

 תוצר הרכב יבואן
שם המוסך 

 המורשה
 כתובתו
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 תוצר הרכב יבואן
שם המוסך 

 המורשה
 כתובתו

    

    

    

 

 

 

 . זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.9

 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 ת.ז.                שם              תאריך               

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר __________________, 

____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

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

 _______________________ל וחתם עליה בפנידלעי

 

   

______________________ 

 תאריך
 _______________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
  נספח ו'

  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לצורך עמידת המציע בתנאי מקדמי 

 
 
 

אני הח"מ _______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .1

  ,*/רואה חשבון*/קבלן מס* מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי1976-תשל"ו

 

 

______________________________ _______________________________ 

 מס' רשום חבר בני אדם        שם                       

 

 

חוק מס ופקודת מס הכנסה  י"עפמנהל/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל  א.

 . 1975-ערך מוסף, תשל"ו

 

על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  נוהג לדווח לפקיד השומה ב.

 ערך מוסף.

 

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת  .2

ונות ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכ

 .על פיהם הסכומים ששולמו

 

 **.הינו מיום הנפקתו ועד ליום _______ תוקף האישור .3

 

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה            מס' רישיון         תואר              שם          

 

 

  

 ________________תאריך             

 

 

_________________________________________________________________________ 
 מחק את המיותר. *

 במרס של השנה שלאחר השנה שבה הונפק האישור. 31רשום את המועד, ולא יאוחר מיום  **

 

 

 זה אישור, במקום ותשומת הלב:  ניתן להגיש אישור מקורי או העתק
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 

 )המשך(  נספח ו'

 אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות

 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 

אני הח"מ _______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .1

 */רואה חשבון*/קבלן מס* מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי. 1976 –התשל"ו 

______________________  _______________________ 

 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם  שם                 

 

מנהל/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה חוק מס  א.

 . 1975 –ערך מוסף, התשל"ו 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  ב.

 ערך מוסף.

 

החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי  .2

ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות 

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 

 ______________**.  תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום ________ .3

 

_______________ ___________***___ ***_____________ ______________ 

 חתימה        מס' רישיון         תואר           שם          

 

 תאריך ________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 מחק את המיותר. *

 במרס של השנה שלאחר השנה שבה הונפק האישור. 31רשום את המועד, ולא יאוחר מיום  **

 רשום רק אם האישור לא הודפס על נייר פירמה.  ***

 

 תשומת הלב: ניתן להגיש אישורים מקוריים או את העתקם כשהוא מאושר כמתאים למקור, במקום תצהיר זה. 
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 

 נספח ו' )המשך(

 אישור מורשי חתימה

 
אני הח"מ עו"ד/רו"ח_________________________מרחוב__________________________, מאשר 

 בזאת כדלהלן:

 

 הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד המציע_____________________ מס' תאגיד _____________. .1

 

 בשם התאגיד המציע הינם:מורשי חתימה  .2

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 חתימת _____________ מהם מחייבת את התאגיד המציע.

 

 הערה: 

עוה"ד או במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י 

 רו"ח.

 

 בעלי התאגיד הינם: .3

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 הערות:

 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רו"ח.1)

 מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את 2)

 

למתן שירותי חכירת כלי  6.19הס.מכרז פומבי מס' הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי  .4

מתוך מורשי החתימה המפורטים לעיל הינם, וכי הם  רכב  בשיטת ליסינג תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב, 

 חתמו בפני על מסמכי המכרז:

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 הערות נוספות:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_____________________ 

 עו"ד/רו"ח
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי
 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
 בוטל- נספח ז'
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 תפעולילמתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג 
 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
 נספח ח'

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות
 
 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. _____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמינה במסגרת מכרז זה  .1

 (. אני מכהן כ ______ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. "המציע")להלן: 

 

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע אשר עלולות  .2

בהתחייבויותיו לפי המכרז והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו לפגוע 

 ככל שיזכה במכרז.

 

 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

_________________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 

 אישור

 

 

אני הח"מ ____________________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב ___________________, מאשר/ת 

כי ביום ____ בחודש_______ בשנת _____ הופיע/ה לפני מר/גב' ______________ המוכר/ת לי 

וכי יהא/תהא אישית/שזוהה ע"י באמצעות ת.ז מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, 

 צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה על תצהיר בפני. 

 

 

_______________ _______________ 

 חתימת עו"ד תאריך
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
 

 נספח ט'
 

 התקשרותהסכם 
 

 2019שנערך ונחתם בתל אביב ביום  ______  בחודש __________

 

 

 

 

 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל

  39040מקרית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001רמת אביב, תל אביב 

 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 

 מצד אחד,

 

 

 ל ב י ן

 

_______________________ 

 :________________________ח.פ 

 כתובת:_______________________

 ("הספק")שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם 

 מצד שני,

 

 

 

 מ ב ו א

 

 

למתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג  6.19הס.והאוניברסיטה פרסמה מכרז פומבי מס'  ה ו א י ל

, להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב, המצורף, על נספחיו

 "(;המכרז)להלן: " נספח א'מסומן 

 

והספק פנה לאוניברסיטה בעקבות פרסום המכרז והציע לספק שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג  ו ה ו א י ל

הצעת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " נספח א'תפעולי, על פי הצעתו המצורפת כ

 "(;הספק

 

ועל יסוד הצעת הספק, התחייבויותיו והצהרותיו, מצאה ועדת המכרזים בישיבתה מיום _________  ו ה ו א י ל

 ובחרה בה כזוכה בהליכי המכרז;לצרכיו את הצעת הספק כמתאימה 

 



 6.19מכרז פומבי הס.

 77מתוך  58עמוד 

 

והספק הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים כאמור וכמפורט בתנאי המכרז, הסכם זה  ו ה ו א י ל

 ובנספחיהם; 

 

ומר/גב' _________________ מצהירים, כי חתימתם על הסכם זה מחייבת ומזכה את הספק לכל  ו ה ו א י ל

 דבר ועניין ולעמידה בכל הוראות הסכם זה;

 

 והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם, והכל כמותנה וכמוסכם בהסכם זה; ו ה ו א י ל

 

 

 הצדדים  כ ד ל ה ל ן:לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין 

 

 מבוא, נספחים ופרשנות: .1

 

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 

 כותרות הסעיפים לא ישמשו לצורך פרשנות הסעיפים והם משמשים למען הנוחות בלבד. 1.2

 

תה מידה. בכל הוראות כל הנספחים המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם מחייבות את הצדדים באו 1.3

התאמה לגבי הוראה כלשהי בנספחים השונים, ובהיעדר קביעה אחרת -מקרה של סתירה או אי

מפורשת בהסכם, בדבר סדר העדיפות בין המסמכים הנ"ל, יהיו הוראות הכלולות בגוף ההסכם 

עדיפות על הוראות הכלולות באחד הנספחים. נכללה בגוף ההסכם הוראה כללית ובנספחים פירוט 

 ההוראה  הכללית, לא יראו הדבר כסתירה, ויחולו שתי ההוראות גם יחד. של

בכל מקרה, כשאין סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין המסמכים הנ"ל, יחולו הוראות מסמכים 

  אלה במקביל והן תהיינה משלימות זו לזו.

 

יישא עליו את חתימות זה יתבצע בכתב ו להסכםהצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון  1.4

 הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא. 

 

 הנספחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו:  1.5

 

 הצעה כספית   נספח א'

 השירותיםמפרט  נספח ב'

 בוטל נספח ג'

 (SLAאמנת שרות ) נספח ד'

 תצהיר בדבר ניסיון המציע ועמידה בתנאי הסף נספח ה'

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו נספח ו'

 בוטל נספח ז'

 נספח ח'

 'ינספח 

 תצהיר פשיטת רגל

 בוטל

 דוגמת הזמנה א' ינספח 

 ערבות ביצוע הסכם ב'ינספח 

 נספח ביטוח ג' ינספח 
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 ה ג ד ר ו ת: .2

 

 מחייב פירוש אחר:בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב 

 

 הסכם זה, על נספחיו. "ההסכם"

 

/"מציע "הספק"

 זוכה"

רותים יאת הש ועדת המכרזים של האוניברסיטה לספקשני המציעים אשר ייבחרו ע"י 

 .המבוקשים במסגרת מכרז זה

 

שירותי השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי על כל הנובע והכרוך בכך, והכל  "השירותים"

 .ובפרט במפרט השירותים, נספח ב' להסכם זה במכרז זה על כל נספחיוכמתואר 

  

בקשת האוניברסיטה לאספקה, הנוגעת לסוג הרכב, האביזרים והשירותים הנדרשים  "הזמנה"

 מהספק.

 

 או"הרכב" 

 "הרכבים"

כל רכב שיידרש הספק לספק לאוניברסיטה, בהתאם לאמור במכרז ואשר מפרטו 

 המכרז כנספח להסכם ורכבים אחרים לפי דרישת האוניברסיטה.  הטכני מצורף למסמכי

  

 מחירון לרכב שמפרסם היבואן. "המחירון"

 

מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או שיתפרסם ע"י  "המדד"

 נותן שירותים רשמי אחר, שיבוא במקום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 "המדד היסודי"

 

 

 "מחיר הבסיס"

 2019המדד האחרון הידוע בעת חתימת הסכם זה, קרי מדד בגין חודש _________ 

 .2019לחודש ________ 15 -שמתפרסם ב

 

 המדד האחרון שפורסם לפני הוצאת החשבונית בגין דמי השכירות. "המדד החדש"

 

"מחיר שכירות 

 חודשי"

 

 

 

 

 

 

תעריף שכירות 

 חודשי באחוזים

 

תעריף שכירות 

חודשי באחוזים 

 משופר

 

 

שכירות  תעריף

חודשי המשוקלל 

 רכבבקבוצת ה

 באחוזים

 

שיחושב ביום הזמנת הרכב על בסיס מחירו המלא של  חודשי בשקלים מחיר שכירות

תעריף הדגם המוצע, כמפורט במחירון יבואן רשמי התקף בעת מועד ההזמנה ובהתאם ל

 על בסיס הנוסחה הבאה:שכירות חודשי באחוזים משופר )כהגדרתו לעיל( 

 

 שכירות חודשי באחוזים תעריף*  בהתאם למחירון יבואן רשמי מחירו המלא של הדגם

= מחיר  באחוזים משופר( רכבמשופר )או תעריף שכירות חודשי המשוקלל בקבוצת ה

 חודשי שכירות 

 

יוצע ע"י אשר אחוז דמי השכירות החודשי המחושבים מתוך מחירון היבואן הרשמי 

 .בטבלת הצעת המחיר שבנספח א' למסמכי המכרז 3המציע למכרז כמפורט בעמודה 

 

אשר יוצע ע"י כל להזמנה  הנדרש ספציפי רכב דגם עבור החודשיאחוז דמי השכירות 

 15, במסגרת התמחרות נוספת כמפורט בסעיף אחד משני המציעים אשר יזכו במכרז

והינו בגובה תעריף שכירות חודשי באחוזים שעימו  להלן 8במסמכי המכרז וסעיף 

 המציע יזכה במכרז או מטיב ונמוך ממנו.

 

ע"י  מתוך מחירון היבואן הרשמי שיוצע אחוז דמי השכירות החודשי המחושבים ממוצע

בטבלת הצעת המחיר שבנספח א' למסמכי המכרז  3 המציע למכרז כמפורט בעמודה

 .רכב קבוצת כל עבור
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שכירות  תעריף

המשוקלל  חודשי

 רכבבקבוצת ה

 משופר באחוזים

אשר יוצע ע"י כל ר דגם רכב ספציפי הנדרש להזמנה אחוז דמי השכירות החודשי עבו

 15, במסגרת התמחרות נוספת כמפורט בסעיף במכרז אחד משני המציעים אשר יזכו

שכירות חודשי המשוקלל בקבוצת  תעריףוהינו בגובה להלן  8למסמכי המכרז ובסעיף 

או של דגם הרכב הספציפי הנדרש  רכבבאחוזים אשר יחושב בהתאם לקבוצת ה רכבה

 מטיב ונמוך ממנו.

 

  

 אנשי קשר: .3

 

__________________, קצין הבטיחות בתעבורה, להיות האוניברסיטה ממנה בזה את מר  3.1

 ."(המוסמך האוניברסיטה נציג)להלן: " הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה

 

 הספק ממנה בזה את ______________ להיות נציג הספק בכל הקשור לביצוע הסכם זה. 3.2

 

לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד  נציג הספק יהא כתובתה של האוניברסיטה בכל שאלה הנוגעת 3.3

האוניברסיטה וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי האוניברסיטה, אם יידרש לכך ע"י 

 האוניברסיטה.

 

 תקופת ההתקשרות ומסגרת מתן השירותים: .4

 

תקופת )להלן: " ע"י האוניברסיטה חודשים ממועד חתימת ההסכם 36 -תקופת ההתקשרות הינה ל 4.1

 "(. ההתקשרות

 

לאוניברסיטה בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, כל  4.2

 60חודשים, אשר לא תעלנה בסה"כ, יחד עם תקופת ההתקשרות הראשונה, על  12 עד תקופה בת

 זה.  "( והכל בהתאם למפורט בהסכםתקופת האופציהחודשים )להלן: "

 

חודשים, החל מיום מסירת כלי  36 כ להסכם זה תהיה לתקופה של תקופת חכירת כלי הרכב בהתאם 4.3

הרכב לאוניברסיטה, כמפורט בתעודת המסירה שיעביר הספק לאוניברסיטה עם מסירת הרכב 

 "(.החכירהתקופת וקבלת אישור האוניברסיטה למסירה )להלן: "

 

מובהר, כי במקרה של פקיעת ההסכם או ביטולו ובכפוף לזכותה של האוניברסיטה לתת הודעה  4.4

 4.3לגבי כל כלי רכב, עד לסיומה בהתאם לסעיף  החכירהלהלן, תימשך תקופת  23בהתאם לסעיף 

 ., בשינויים המחויביםיישארו בתוקפן ביחס לאותו כלי רכב על נספחיו לעיל, וכל הוראות ההסכם

 

האוניברסיטה מיד עם תחילת בהר, כי על הספק להיות ערוך לספק רכבים בהתאם לדרישת מו 4.5

 ימים קלנדריים 45תקופת ההתקשרות כאמור, ובלבד שאוניברסיטה הזמינה את הרכבים לפחות 

למפרט. במקרה שהספק לא יוכל לעמוד  2.1.1המועד המבוקש להעמדת הרכב, כמצוין בסעיף  לפני

שעות )מרגע הגשת טופס  48צד יבואן הרכב, יעמיד הספק רכב גישור תוך במועד בשל עיכוב מ

מהרכב שהוזמן, ובהתאם לאישור  זהה או מיטבהבקשה לרכב גישור שיסופק ע"י הספק( ברמה 

 קצין הבטיחות בתעבורה של האוניברסיטה. 

 

 :מהות ההתקשרות .5

 

למפרט  3רכבים ולמטרות המפורטות בסעיף  אוניברסיטה מעוניינת לקבל שרותי ליסינג תפעולי בגין מספרה

נספח השירותים הסכם זה ובספק מתחייב לספק לאוניברסיטה את כל השירותים המפורטים בהשירותים וה

 המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, במועדים הקבועים שם. 
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 הצהרות והתחייבויות הספק: .6

 

 ומצהיר כדלקמן:בחתימתו על הסכם זה, הספק מתחייב 

 

בדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם וכי אלה ידועים ונהירים  6.1

 לו היטב.

 

הוא בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם ובכלל זה לאספקת  6.2

האדם הדרושים לשם מילוי מלא של כל השירותים, וכי יש לו האמצעים הכלכליים, הציוד וכוח 

 התחייבויותיו על פי ההסכם ברמה ובמיומנות מקצועית גבוהה ביותר.

 

 אין כל מניעה חוקית, מקצועית, כלכלית או אחרת לקיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה. 6.3

 

מילוי כל  התמורה ותנאי התשלום מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת, מלאה ומוחלטת בגין 6.4

פי ההסכם, וכי לא תשמע ממנו כל תביעה כספית או אחרת עקב אי ידיעה של תנאי -התחייבויותיו על

מתנאי ההסכם או של אי ידיעת או הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בקיום התחייבויותיו לפי 

כם או אי ידיעת ההסכם ו/או כל דין, וגם לא תשמע ממנו כל טענה כי אי ידיעה של תנאי מתנאי ההס

או הכרת תנאי או נסיבה או כל דין כלשהם הקשורים בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם או חוסר 

פי -אדם, מהווה צידוק לאי מילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על-בחומרים, בציוד או בכוח

 ההסכם, או לאיחור במילויה.

 

הוצאות הספק בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו התמורה כוללת את מלוא התמורה כולל רווח וכל  6.5

על פי ההסכם ובכלל זה, בגין שרותי התיקון, אחריות ותחזוקה של כלי הרכב, ביטוחים )חובה, צד 

שלישי מקיף וכל ביטוח אחר(, חלפים, שכר עבודה ותנאים סוציאליים של המועסקים על ידו, דמי 

ל ידו, הוצאות שימוש בכלי עבודה, מוסכים וכלי נסיעה ותשלום עבור זמן נסיעה לכל המועסקים ע

תעבורה, הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, מכסים, עלויות יבוא ושחרור מהמכס, כל המסים 

 ותשלומי חובה אחרים המוטלים על הספק או על כלי הרכב על פי טבעם.

 

בויותיו לפי ההסכם. אם פי כל דין לשם קיום התחיי-בידיו כל הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים על 6.6

יתברר כי האוניברסיטה חייבת ברישום ו/או בהיתר ולא נמצאה רשומה ו/או כי אין בידיו ההיתר 

כמפורט בהצהרה זו לעיל, תהא האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להביא את 

זק ו/או הפסד ההסכם לידי סיום לאלתר או במועד שיקבע על ידיה והספק יהיה אחראי בגין כל נ

אשר ייגרם לאוניברסיטה בגין אי היותה רשומה כמפורט בהצהרה זו לעיל ו/או בגין אי היותה בעלת 

היתר כדין ו/או בגין ביטול ההסכם כאמור ויישא, ישלם, ישפה ויפצה את האוניברסיטה בגין כל נזק 

 ו/או הפסד כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה.

 

תיו לפי ההסכם ויספק את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל כי יקיים את התחייבויו 6.7

הגורמים הנוגעים בדבר אצל האוניברסיטה ובכלל זה קצין התעבורה ו/או מי מטעמו והמשתמשים, 

 ותוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה של האוניברסיטה ו/או עובדיה.

 

להשיג ולקיים על חשבונו את כל הביטוחים, ההיתרים, הרישיונות הנדרשים לשם שימוש בכלי  6.8

 הרכב, בהתאם לצרכי האוניברסיטה. 

 

לדאוג כי כלי הרכב אשר יימסרו לאוניברסיטה בהתאם להוראות הסכם זה, יהיו נקיים מכל שעבוד  6.9

ת כלי הרכב, החל ממועד מסירתם חוב או זכות צד ג', למעט שעבוד לטובת גוף המממן את רכיש

 לאוניברסיטה ועד לתום תקופת מתן השירותים, ומבלי לפגוע בזכויות לפי הסכם זה.
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לספק לאוניברסיטה מספר כלי רכב, בטיב, בסוג ובתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו, לרבות  6.10

השירותים במלואם, ולצורך . וכן לספק לאוניברסיטה את )נספח ב'( שירותיםמפרט ה בדרישות נספח

 מתן השירות להפעיל את תחנות השירות/המוסכים הפזורים ברחבי הארץ, בהתאם להצעתו במכרז. 

 

 . ההסכםהפרה של סעיף זה הינה הפרה יסודית של 

 

 רכב:שימוש בהתחייבויות האוניברסיטה בקשר ל .7

 

יש  במשך תקופת השכירותמשתמשים ברכבים את ההנחיות לפיהן, להעביר לידי ה האוניברסיטה מתחייבת

באמצעי הזהירות  ולהשתמשבהם שימוש בהתאם לכל דין  ולעשותשמור על כלי הרכב באופן סביר ל

 הסבירים על מנת למנוע אובדן, נזק או קלקול לרכבים או לצד שלישי כלשהו. 

 

 :ההתקשרות תקופת במהלך התמחרות הליך .8

 

תקופת ההתקשרות ולצורך הזמנת כלי רכב בגינו האוניברסיטה תהיה מעוניינת לקבל  במהלך 8.1

תפנה לשני המציעים אשר יזכו במכרז לטובת  שירותי חכירה בשיטת ליסינג תפעולי, האוניברסיטה

 פנייה זו תתבצע עבור קבלת "תעריף שכירות חודשי באחוזים משופר" כמפורט בהגדרות לעיל.

 האוניברסיטה.הדגם המבוקש ע"י 

 

 הפנייה לקבלת "תעריף שכירות חודשי באחוזים משופר" תתבצע באופן הבא: 8.2

 

 

נציג האוניברסיטה המוסמך יפנה לשני המציעים הזוכים במייל בבקשה לקבלת "תעריף  8.2.1

 שכירות חודשי באחוזים משופר" בגין דגם כלי רכב ספציפי שיפורט בפנייה.  

 
שעות מיום שליחתו ולשלוח את  48להשיב במייל חוזר תוך  על שני המציעים הזוכים 8.2.2

"תעריף שכירות חודשי באחוזים משופר" המוצע על ידו לטובת הזמנת דגם הרכב 

 הספציפי.
המציע אשר יציע את "תעריף שכירות חודשי באחוזים משופר" הזול ביותר, יהיה המציע  8.2.3

לו תוציא האוניברסיטה את ההזמנה הספציפית  ,הזוכה עבור דגם הרכב הנדרש בפנייה

 לאספקת דגם הרכב הנדרש בהתאם לתנאי ההתקשרות האמורים במסמכי המכרז.
 

מציע אשר לא ישיב למייל תוך פרק הזמן הנדרש, האוניברסיטה תראה בהצעתו הכספית  8.2.4

"תעריף שכירות חודשי באחוזים" שעמה ניגש וזכה במכרז, כהצעה המחייבת בהתקשרות 

המציע הזוכה ככל שהצעה זו תהייה ההצעה הזולה ביותר במסגרת ההתמחרות,  ימו.ע

, מתחייב לספק את דגם הרכב הנדרש בהתאם לתנאי ההתקשרות האמורים במסמכי המכרז

 .לאחר הוצאת ההזמנה ע"י האוניברסיטה
 

 ומועדי אספקה: לאחר הליך ההתמחרות הזמנת כלי הרכב ע"י האוניברסיטה .9

 

כאמור  הזוכה מציעמה תזמיןהאוניברסיטה לעיל,  8ביצוע הליך ההתמחרות המפורט בסעיף  לאחר 9.1

, למסמכי המכרז א'ינספח שב ,ההזמנה טופסבאמצעות את הדגם המבוקש  לעיל 8.2.3בסעיף 

הזמנה, ייחתם בידי נציג האוניברסיטה הטופס . לתעריף שכירות חודשי באחוזים משופרבהתאם 

 ויועבר לספק בפקסימיליה ו/או בדוא"ל.  המוסמך 

 

והתנאים  שירותיםה כלי הרכב אשר יעמיד הספק לרשות האוניברסיטה, יהיו בהתאם למפרט 9.2

ממסירת הזמנה לספק, בחצרי האוניברסיטה  קלנדרים ימים 45בתוך ויסופקו  נספח ב',המפורטים ב

  .למפרט השירותים, נספח ב' 6 בסעיףבהתאם למפורט  שהתיע הרכב מסירת ולאחר תיאום עמה.
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למפרט  2יחולו הוראות סעיף נבצר מן הספק לספק את כלי הרכב כולם או מקצתם במועד,  9.3

 השירותים, נספח ב'. 

 

הנכלל בהזמנה הספציפי בכל מקרה בו היבואן הרלוונטי חדל לייבא לישראל את כלי הרכב  9.4

שהוציאה האוניברסיטה לספק או במקרה בו דגם הרכב אשר הוזמן על ידי האוניברסיטה הוחלף, 

הספק יודיע על כך לאוניברסיטה מיד עם קבלת ההזמנה, ועל פי דרישתה של האוניברסיטה ובתאום 

את הדגם אשר מחליף את כלי הרכב אשר הוזמן על ידי האוניברסיטה.  יטהאיתה, יספק לאוניברס

 מחיר שכירות חודשיבגין כלי רכב אשר סופק בהתאם להוראות סעיף זה, תשלם האוניברסיטה 

 ביחס לדגם ששונה או הוחלף. בהתאם לשיעור ממחיר המחירון של היבואן, 

או לבטל  בסעיף זההסכים לשינוי האמור כי לאוניברסיטה שיקול דעת בלעדי האם לבזאת מובהר 

בהתאם להליך האמור   נספח א'הכספית  הצעההזמין כלי רכב אחר מהמפורטים באת ההזמנה ול

 .למסמכי המכרז 15בסעיף 

 

לשינוי שנת המודל, כי אם שינוי תצורה, חידוש, שינוי או שיפור  ה בסעיף זהיובהר, כי אין הכוונ

מהותיים ובהיקף ניכר ביחס לדגם הקודם תוך שמירת שם הדגם או החלפתו בדגם אחר אשר 

 בהתאם לפרסומי היבואן, מחליף את הדגם אשר הוזמן על ידי האוניברסיטה.  

 

ים הנדרשים, כאשר בגין התקופה בה תעשה כל הוראות הסכם זה יחולו לגבי רכב חלופי, בשינוי 9.5

לעיל, יהיה הספק זכאי לתמורה בשיעור  9.4האוניברסיטה שימוש ברכב חלופי, כמפורט בסעיף 

בלבד מן התמורה לה היה זכאי בגין הרכב אשר הוזמן ולא סופק במועד. ההפרש בשיעור  80%

 י הרכב.מן התמורה, מהווה פיצויים מוסכמים בגין האחור באספקת כל 20%

 

מועד אספקת כלי רכב לאוניברסיטה בהסכם זה יהיה היום בו נחתם טופס מסירת כלי הרכב ע"י  9.6

להסכם, ובלבד שכלי הרכב אכן הועמד  'אנספח ינציג האוניברסיטה עפ"י נוסח הטופס המהווה 

 לרשות האוניברסיטה במועד זה.

 

יימסר לאוניברסיטה במועד כאמור לעיל, למען הסר ספק מובהר, כי במקרה שבו כלי רכב לא  9.7

תקופת מתן השירותים לגבי אותו כלי רכב, תחל ממועד מסירת הרכב החלופי לאוניברסיטה 

לעיל, ותסתיים כעבור  9.4)במקומו של כלי הרכב אשר לא סופק במועד(, בהתאם להוראות סעיף 

 חודשים מאותו מועד. 36

 

מיופה כוחה,  ניברסיטה בין בעצמה ובין באמצעותתחתום האו עם מסירת כל כלי רכב לאוניברסיטה, 9.8

 למסמכי המכרז. 'יא נספחכבנוסח המצורף על טופס מסירת כלי רכב, 

 

 . ההסכםהינה הפרה יסודית של  על כל תתי סעיפיו זה 9הפרה של סעיף 

 

 תחזוקת כלי הרכב: .10

 

 למסמכי המכרז. נספח ב'שב שירותיםמפרט ה הספק יבצע את שרותי התחזוקה בהתאם להוראות

 

 ה ת מ ו ר ה:  .11

 

עבור אספקת כלי הרכב בשיטת הליסינג התפעולי ומילוי כל התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה  11.1

ותנאי המכרז, תשלם האוניברסיטה לספק עבור השירותים המפורטים  , על נספחיו,על פי הסכם זה

 כהגדרתו לעיל.  חודשימחיר שכירות נספח ב' שב שירותיםמפרט הב
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 9שאינם מופיעים בהצעה הכספית כמפורט בסעיף  בשיטת הליסינג התפעולי עבור אספקת כלי רכב 

ומילוי כל התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה על פי הסכם זה, על נספחיו,  למפרט השירותים

נספח השירותים שבמפרט עבור השירותים המפורטים ב תשלם האוניברסיטה לספק ותנאי המכרז,

 בהתאם לנוסחה הבאה: ב'

 

שכירות חודשי המשוקלל  תעריףמחירו המלא של הדגם בהתאם למחירון יבואן רשמי * 

 .שכירות חודשי= מחיר  באחוזים משופר רכבבקבוצת ה

  

 . המחויב כחוקמע"מ  הינו כולל השכירות החודשי מחיר 11.2

 

 

השכירות  מחירלאחר אישור מסירת הרכב לידי האוניברסיטה.  םישול השכירות החודשי מחיר 11.3

( חודשי השכירות האחרונים בתקופת השכירות של כל אחד מכלי הרכב, לושהש) 3החודשי בגין 

  ישולמו מראש עם קבלת כל אחד מכלי הרכב לידי האוניברסיטה.

 

קלנדרי, מועד הוצאת לחודש  1כל כלי רכב, תשולם בכל  בגין השכירות החודשי מחיריתרת  11.4

צרכן, וזאת החל לתשלומים חודשיים רצופים צמודים למדד המחירים  33 -חשבוניות המס, ב

 מהחודש הקלנדרי השני העוקב לחודש הקלנדרי בו נמסר כלי הרכב לאוניברסיטה. 

 

 ה צ מ ד ו ת: 11.5

 

: ההצעה תהיה צמודה לשינויים במחיר היבואן, כפי ולא חליפיים כלי רכב חדשיםבגין  11.5.1

 שיבוא לידי ביטוי במחירון הרשמי. 

 

, לאחר שהודיע לה כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את הזמנתה בהודעה בכתב לספק  11.5.2

 חל שינוי במחיר היבואן.

 

ל שינויים לעיל, היה ויחול שינוי במחיר כלי הרכב בש 11.5.1על אף האמור בסעיף  11.5.3

תעריף השכירות באחוזים החודשי בשיעור מס הקנייה המוטל על כלי הרכב, לא יעודכן 

  .שבהתאם אליו יצאה ההזמנה לספק המשופר

 

, תהיה צמודה למדד המחירים בגין מחיר השכירות החודשי לאחר קבלת הרכב: התמורה 11.5.4

, היה המדד החדש שונה מחיר שכירות חודשילצרכן. אם ביום הוצאת החשבונית בגין 

מהמדד היסודי, יוגדל או יוקטן הסכום לתשלום באותו יחס שבו השתנה המדד החדש 

 לעומת המדד היסודי. 

 

להקלת הגביה תמציא האוניברסיטה לספק כתב הרשאה לחיוב חשבון המופנה לבנק שלה ומאושר  11.6

ספק על פי הוראות הסכם זה על ידו, בקשר עם כל התשלומים והסכומים שחייבת האוניברסיטה ל

  ונספחיו.

 

, מחיר שכירות חודשיהספק ימציא לאוניברסיטה דו"ח פירוט סכומים לכל רכב בנפרד, למעט 

שבכוונתו לגבות מהאוניברסיטה באמצעות כתב ההרשאה לחיוב חשבון, והסכומים שפורטו בדו"ח 

 יום לאחר המצאת הדו"ח לאוניברסיטה.   30יגבו בפועל על ידי הספק כאמור, 

 

חשבונית בגין תיקונים/אירועים/השתתפות עצמית תועבר בצירוף דו"ח מפורט )כולל דו"ח שמאי(  11.7

. ניתן לאחד בגין כל רכב תישלח חשבונית נפרדתעל השירותים והעבודות שכלולות בחשבונית. 

' או נזק שעלותו לאוניברסיטה מעל גובה מספר אירועים לאותו רכב. במקרים של תאונה עם צד ג

 ההשתתפות העצמית, יונפק דו"ח שמאי חיצוני. 
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 דמי חריגת קילומטרים:  11.8

 

מע"מ לק"מ עבור חריגה ממכסת הק"מ ₪ +  0.1האוניברסיטה תשלם תוספת בסך  11.8.1

הצעה הכספית הממוצעת השנתית לכלל כלי הרכב שברשות האוניברסיטה  המופיעה ב

התוספת תשולם לחריגה במכסת הק"מ עבור ממוצע כל כלי הרכב )החיוב עבור . נספח א'

 31 -ק"מ(. החריגה, אם קיימת, תחושב ל 30,000סך כולל של הק"מ מעבר לממוצע של 

בדצמבר של כל שנה. בחישוב החריגה יילקחו בחשבון חלקיות השנה של רכבים אשר היו 

שנסעו רכבים חליפיים, אם היו בידי  ברשות האוניברסיטה תקופה הפחותה משנה, וק"מ

 האוניברסיטה, במקום רכבים קבועים.

                          

 חישוב ק"מ:

 

בסוף כל שנה תבוצע בדיקת ק"מ לכל הרכבים המוחכרים. חישוב ק"מ יבוצע בתחשיב  11.8.2

ק"מ  30,000כולל )"בשיטת פול"( במידה וימצא כי סך כל הק"מ המצטבר גבוה מסך של 

 .לעיל 11.8.1בהתאם לאמור בסעיף תשלם האוניברסיטה 

 

 תשלומים שוטפים: 11.9

 

מובהר בזאת, כי אם שהינם מחיר השכירות החודשי השוטף, לעניין התשלומים השוטפים  11.9.1

בחודש כלשהו לא סופקו שירותים עבור איזה מכלי הרכב במשך חודש מלא, תחושב 

 התמורה בגין מספר הימים בהם סופקו השירותים בחודש החולף בפועל. 

 חודשים הראשונים בלבד. 33ישולמו בגין תשלומים שוטפים כמפורט לעיל 

 

ל הספק להפריד בכל חשבונית שתוגש, לעניין הסכום לתשלום, בין מרכיב הביטוח ע 11.9.2

 .החודשי השכירותמחיר , שאינו חייב במע"מ, למרכיב רכבוה

 

תשלום בגין קילומטרים נוספים, אשר הספק יהיה זכאי לו, יתווסף לתמורה על פי הוראות    11.9.3

 לעיל. 11.8 סעיף

 

 

 תשלומים החלים על האוניברסיטה: .12

 

מוסכם בזה בין הצדדים, כי בנוסף להתחייבות האוניברסיטה על פי הסכם זה, התשלומים וההוצאות שלהלן 

או בשימושו  יחולו על האוניברסיטה או עובדיה ושולמו על ידה או על ידם, אלא אם כן היה הרכב בחזקתו

 :של הספק או מי מטעמו

 

ו על בעליו או על המחזיק בו, כתוצאה מעבירות קנסות, שיוטלו על הנוהג ברכב קבוע או חליפי א 12.1

, אף אם דרישות כאמור תגענה לאחר סיום החכירההנובעות מן השימוש ברכב, במשך כל תקופת 

 , בתנאי שהרכב לא היה בשימוש או בחזקת הספק במועד ביצוע העבירה/מתן הקנס. החכירהתקופת 

 

( או על בעליו או על המחזיק בו כתוצאה משימוש תשלומים שיוטלו על הנהג ברכב )קבוע או חלופי 12.2

ובלבד שבמועד הנסיעה בכביש האגרה הרכב היה ברשות  בכבישי אגרה )כגון: כביש חוצה ישראל(

 .האוניברסיטה ו/או עובדיה

 

, הוספת מים לווישרים, שמן ומיםבדיקת הוצאות דלק וכל הקשור לשימוש השוטף ברכב )כגון  12.3

 שלא במסגרת הטיפול התקופתי(. ים, תיקון תקרים וכד'ניפוח אוויר בצמיג
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 הספק יסב את הדוחות –או כל דו"ח אחר(  6, חניה, איכות הסביבה, כביש הסבת דוחות )משטרה 12.4

ע"ש האוניברסיטה, הסבת  זה, 12האמורים להיות משולמים ע"י האוניברסיטה בהתאם לסעיף 

 ימי עבודה 14 -בכתב לא יאוחר מ המוסמך האוניברסיטהנציג תדווח ל דוחות על שם האוניברסיטה

. (משתמש הרכב) ע"י הנהג אשר נחתם טופס קבלה ואיסוף הרכביצורף לדיווח  .מיום ההסבה

הספק וחלק מהדוחות ישירות ע"ש המשתמש כל ו/או לדרוש מהספק להסב רשאית  אוניברסיטהה

יסב את הדוחות בעצמו על שם הנהג, כפי שיופיע ברשימה שתימסר לו מבעוד מועד על ידי 

 האוניברסיטה. הסבת הדוחות תיעשה ללא עלות וללא דמי ניהול/טיפול לאוניברסיטה. 

 

 והחזרת הרכב/כלי הרכב: החכירהדרישת הספק לביטול  .13

 

 15לתקופה שעולה על  מחיר השכירות החודשיהאוניברסיטה אחרה בתשלום  רק במקרה בו מוסכם בזה, כי 

יום מקבלת ההתראה  15יום לאחר שקיבלה התראה בכתב על האיחור כאמור, ולא תיקנה את ההפרה בתוך 

ולבטל את תוקפו של הסכם זה בהודעה בכתב  החכירהלסיים את תקופת  רשאיהספק , יהא בכתב

 בחזרה לספק.והאוניברסיטה תהא חייבת למסור את הרכב/כלי הרכב  יום מראש, 30לאוניברסיטה 

  

 אחריות לנזקים: .14

 

הספק יישא באחריות לכל נזק רכוש ו/או גוף, הפסד, הוצאה ו/או אובדן שייגרמו לאוניברסיטה ו/או  14.1

 למי מעובדיה ו/או למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה ו/או

מחדל, ובכלל זה תאונות ו/או עבירות תנועה, של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או 

כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הספק לפי הסכם זה. הספק מתחייב לפצות ולשפות את 

האוניברסיטה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהמשתמשים בכלי הרכב ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין כל 

 ריותו כאמור, מיד עם קבלת דרישתה ראשונה של האוניברסיטה לעשות כן.נזק שבאח

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לשפות את האוניברסיטה ולפצותה בכל סכום  14.2

תביעה, חיוב, הוצאה, נזק ו/או הפסד שתחויב האוניברסיטה לשלם למאן דהו בפסק דין של בית 

ידי -זה, ו/או אם שולם על 14בגין העניינים המנויים בסעיף משפט ו/או בהכרעת בורר 

האוניברסיטה בפועל בקשר לכל נזק שנגרם לה, ו/או בגין כל נזק שתטען לו כאמור לעיל, לרבות 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה הראשונה של האוניברסיטה.

 

הספק חייב בו בהתאם להוראות בכל מקרה של דרישה או תביעה מהאוניברסיטה בגין נזק אשר 

זה, תודיע האוניברסיטה לספק על כך תוך זמן סביר מקבלת הדרישה כאמור. הספק יהא  14סעיף 

רשאי לנהל על חשבונו את כל ההליכים ליישוב התביעה בתאום עם האוניברסיטה ובכפוף לכך 

ניברסיטה ללא שהספק לא יתחייב בשם האוניברסיטה או יציג כל מצג אשר יש בו לפגוע באו

 אישורה בכתב ומראש.

 

האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, לרבות המשתמשים וקצין התעבורה, יהיו משוחררים מכל חבות ו/או  14.3

 אחריות שהיא, בעניינים שבאחריות הספק לפי ההסכם ו/או כל דין ו/או הנובעים מאחריות זו.

 

עילת תביעה כנגד האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או הספק מוותר בזאת וויתור סופי ומוחלט על כל  14.4

ידי האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או -המשתמשים ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק שייגרם על

המשתמשים ו/או מי מטעמה, לספק ו/או לרכושו ו/או לעובדיו ו/או לרכושם, אשר בגינו קיים לספק 

ספק או אשר היה עליו לקיים על פי הוראות כיסוי ביטוחי באחד או יותר מהביטוחים הקיימים ל

הסכם זה או אשר ספק סביר היה מקיים בנסיבות העניין, למעט נזק שמקורו בזדון מצד 

ולמעט נזק שמקורו בזדון מצד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה הכולל  האוניברסיטה ו/או מי מטעמה

אמצעי המיגון המותקנים או  עזיבת הרכב מכל סיבה שהיא ולכל פרק זמן שהוא, ללא הפעלה של

 כשמפתחות הרכב נותרו בתוכו.
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 :ישוירביטוח ו .15

 

 כלי הרכב: רישויביטוח ו 15.1

 

. מועד ביצוע הטסט יתואם עם רישויהספק ידאג לביצוע מבחן שנתי )טסט( לרכב ולתשלום אגרת ה

ו/או העתקם המאושר לקצין התעבורה  רישוימחזיק הרכב. על הזוכה להעביר את מסמכי ה

 יום לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה בקודמת. 15באוניברסיטה לפחות 

 

   .נספח ב', שירותיםה מפרטל 5.15 סעיףכמפורט בהספק ידאג לביטוחים  15.2

 

 ', לבדיקה ולאישוריגעם חתימת ההסכם, ימציא הספק את אישור עריכת הביטוחים כמפורט בנספח  15.3

מערך הביטוח באוניברסיטה. אישור האוניברסיטה לנוסח אישור עריכת הביטוחים יהווה תנאי 

 מתלה להסכם זה.

 

 כללי: –ביטוח  .16

 

 כל סכומי הביטוח יהיו צמודים כמקובל אצל חברות הביטוח. 16.1

 

שיבוב  הספק מתחייב כי בכל פוליסת ביטוח שיוציא בקשר עם ההסכם, יהיה סעיף שימנע תביעת 16.2

 ו/או חזרה בתביעה מחברת הביטוח נגד האוניברסיטה וכל מי מטעמה.

 

הספק מתחייב בזה לגרום מפעם לפעם, במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, להארכת תוקף  16.3

הביטוח או לביטוח אחר להנחת דעתה של האוניברסיטה, ולהמציא לאוניברסיטה מדי פעם בפעם, 

י תום תוקפו של הביטוח, וכן לפי דרישתה של האוניברסיטה, הוכחות יום לפנ 14לא יאוחר מאשר 

 להנחת דעת האוניברסיטה על חידוש הביטוח כאמור לעיל והיותו בר תוקף כאמור לעיל.

 

הספק מתחייב בזאת כי לא ידרוש את ביטול הביטוח ללא הסכמתה מראש ובכתב של האוניברסיטה 

יום  30א לבטל את הביטוח אלא בהודעה של וכי יגרום לכך כי חברת הביטוח תאשר של

 לאוניברסיטה, בכתב ובדואר רשום.

 

אין בסעיף זה כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין נזק או הפסד כלשהו המכוסה או שאינו  16.4

 מכוסה בפוליסת הביטוח.

 

 ערבות בנקאית לביצוע: .17

 

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י  17.1

האוניברסיטה, ימציא הספק לאוניברסיטה, עם מועד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית או ערבות 

מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 

בנוסח נספח יב' למכרז )להלן:  ₪(אלף  חמישים)במילים:  ₪  50,000ך  , על ס1981–התשמ"א

הערבות תהיה אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, לפקודת "(. ערבות הביצועאו " "הערבות"

לאחר תום תקופת ההתקשרות ותקופת  חודשים 36בתוקף "אוניברסיטת תל אביב", ותהיה 

 .החכירה תקופת תום /אווכזו  תהאההתקשרות המוארכת, אם 

 

בו הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהא החודש 

 הוגשה ההצעה למכרז.
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זה  הסכםעל פי  להבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים מתהא זכאית,  האוניברסיטה 17.2

. סכום (האו חלק ה)כול את ערבות הביצועו/או על פי כל דין, לחלט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

הערבות שיחולט יחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה חולט, וזאת מבלי לגרוע 

רע ו/או על פי דין, לרבות זכותה להיפ ההסכםמכל סעד אחר או נוסף העומד לאוניברסיטה על פי 

ימים לפני חילוט הערבות, תשלח  5בגין נזקים נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה האמורה. לפחות 

האוניברסיטה הודעה בכתב לספק המפרטת את כוונתה של האוניברסיטה לחלט את הערבות ואת 

מבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע באוטונומיות  –למען הסר ספק  –ההנמקה לכך, וזאת 

 .וט של הערבותובאפשרויות החיל

 

 האוניברסיטהכאמור )כולה או חלקה(, יפקיד הספק בידי  הביצוע ערבותאת  האוניברסיטהחילטה  17.3

ובסכום זהה,  , לתקופהחדשה ו/או ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים ערבות

 .ם מהמועד שבו חולטה הערבות כאמורמיי 7וזאת בתוך 

 

הספק על מנת יפעל זה ו/או הוגדל היקף ההתקשרות )מכל סיבה שהיא(,  בהסכםהוארך לוח הזמנים   17.4

לעדכן את גובה הערבות הבנקאית הרלוונטית ו/או להאריך את תוקפה, לפי העניין. לא עדכן הספק 

, מבלי תרשאי תהיה האוניברסיטהאת גובה הערבות הבנקאית הרלוונטית ו/או לא האריך את תוקפה 

זה ו/או על פי דין, לחלט את הערבות הבנקאית  הסכםעל פי  הלגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל

 זה ו/או על פי דין.  הסכםעל פי  ההרלוונטית, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות

עשה ישינויה ו/או הארכתה, תכינונה, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית,  17.5

 על ידי הספק ועל חשבונו.

זה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת לאוניברסיטה על פי  17 בסעיףמבלי לגרוע מכלליות האמור  17.6

 לעיל 17.5 כמפורט בסעיףהאריך את תוקף הערבות ו/או לא הפקיד ערבות  לא והספקדין, במידה 

, תהא רשאית האוניברסיטה לחלט את סכום הערבות, ההסכם פי על מהתחייבויותיו איזו הפר/או ו

או חלקה, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי  כולה

 הספקלא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות האוניברסיטה לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 

 פי כל דין. -בהליכים על

את  האוניברסיטה הכמפורט לעיל ובמידה ולא חילט הביצוע של ערבות הנקובעם סיום תוקפה  17.7

, בכפוף לכך שבמועד הביצוע לספק את ערבות האוניברסיטהעד למועד כאמור, תשיב  הביצוע ערבות

במידה ועובר למועד סיום תוקפה הנקוב של . מילא הספק את מלוא התחייבויותיו על פי החוזההאמור 

ספק איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש ערבות הביצוע לא מילא ה

מהספק או אף לפעול בעצמה אצל המוסד המנפיק של הערבות, להארכת תוקפה של ערבות הביצוע, 

 .אף ללא אישור הספק

 

ותקופת מתן  הסתיימה תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, במידה ותהא כזו,  17.8

כלי רכב, יהיה הספק רשאי, בתאום עם האוניברסיטה,  5 -ותים טרם הסתיימה לגבי פחות מהשיר

 "(.סכום הערבות המוקטןלהפחית את הערבות לכדי מחצית מסכום הערבות המקורי )"

 

 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויות של הספק על פי ההסכם.  17.9

 

 לא יפגע בכל זכות אשר למי מהצדדים לפי ההסכם או עפ"י כל דין. האמור בסעיף זה  17.10
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 הספק קבלן עצמאי: .18

 

מובהר בזאת, כי הספק משמש כקבלן עצמאי במתן השירותים על פי הסכם זה וכל זכות שניתנת על  18.1

ו פי הסכם זה לאוניברסיטה ו/או לאחראי ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/א

מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינו אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות 

ההסכם במלואן, ולא תהיינה לספק ולכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי 

האוניברסיטה, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת מהאוניברסיטה בקשר עם 

ראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל ביצוע ההסכם או הו

 התקשרות על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.

 

מובהר בזאת, כי הספק יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות  18.2

ידי הרשויות  ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן, לביצוע כל החובות המוטלות  ו/או שתוטלנה על

 האמורות, על פי הוראות כל דין, בקשר לביצוע מתן השירות על פי הסכם. 

 

הספק ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בה סכם לא יתפרש כמסמיך את הספק  18.3

להופיע בשם האוניברסיטה או מי מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג האוניברסיטה בעניין כלשהו 

 כלשהי.או למטרה 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק לפצות ו/או לשפות את האוניברסיטה בגין כל נזק  18.4

מעביד בין -ו/או הוצאה ו/או חיוב אחר כלשהו, אם יקבע ע"י רשות מוסמכת, כי קיימים יחסי עובד

ספי ו/או פיצוי עקב מי מעובדיו לבין האוניברסיטה או אם יוטל על האוניברסיטה קנס ו/או יצום כ

 מעשה או מחדל של הספק.

 

 הפרת הסכם ופיצוי מוסכם: .19

 

 האוניברסיטה רשאית לבטל את ההסכם בשל הפרה יסודית, על פי כל דין או הסכם. 19.1

 

 הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהא רשאית האוניברסיטה: 19.2

 

 לבטל את ההסכם לאלתר. 19.2.1

 

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהספק לתקן את ההפרה ו/או התחייבות,  19.2.2

תוך שבעה ימים מיום שתימסר ההודעה לספק. הספק מתחייב בזה למלא אחר הוראות 

האוניברסיטה, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה 

 מור. הקיום הא-מההפרה האמורה ו/או אי

 

 לעיל. 17לחלט את כתב הערבות אשר בידה כאמור בסעיף  19.2.3

 

לעיל ו/או הפר הספק את ההסכם הפרה שאינה  19.2.2לא תיקן הספק את ההפרה כאמור בסעיף  19.3

יסודית והאוניברסיטה דרשה מהספק לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות, 

לעיל, והספק לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי הוראות ו/או  19.2.2כמפורט בסעיף 

התחייבות, כפי שנדרש על ידי האוניברסיטה לשביעות רצונה, תהיה האוניברסיטה רשאית לבטל את 

קיומו, וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב, והספק יהיה חייב לשלם -ההסכם מחמת הפרתו או אי

 וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או ₪,  50,000וסכמים ומוערכים מראש בסך לאוניברסיטה פיצויים מ

שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור. אין באמור בפסיקה זו כדי לגרוע  

 מזכותה של האוניברסיטה לקבל כנגד הספק כל סעד או תרופה על פי דין. 

 

בפועל עד למועד הנקוב תקופת החכירה שלום רק בגין בוטל ההסכם כאמור, יהא הספק זכאי לת 19.4

 בהודעת האוניברסיטה, כמועד סיום ההסכם.
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לאוניברסיטה על פי ההסכם או הדין,  19.5

 מוסכם במפורש, כי האוניברסיטה זכאית לבטל את ההסכם לאלתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

יום, אף אם העמיד לאוניברסיטה רכב  90-הספק אחר במסירת כלי רכב שהוזמן בלמעלה מ 19.5.1

 חלופי כהגדרתו לעיל בתקופה זו.

 

הוגשה בקשה לפירוק זמני ו/או קבוע של הספק ו/או לכינוס נכסי הספק או חלק מהם ו/או  19.5.2

ו/או קבוע לספק ו/או למינוי למינוי מפרק זמני או קבוע לספק ו/או למינוי כונס נכסים זמני 

מנהל מיוחד לספק ו/או הוחל במשא ומתן לקראת הסדר לטובת נושי הספק או דיון בהסדר 

 35פסקו, לפי העניין, תוך וכזה, והכל אם הבקשה או המשא ומתן לא בוטלו או הוסרו או ה

 ניהם.ראשון במעמד הספק, לפי המוקדם מבימים, או במועד הדיון ה

 

צו עיקול כנגד מרבית נכסי הספק ו/או נפתחו הליכי הוצאה לפועל ביחס למרבית הוטל  19.5.3

ימים ממועד הטלתם או פתיחתם, לפי העניין, או  35נכסי הספק ואלו לא הוסרו בתוך 

 ניהם.בהליך במעמד הספק, לפי המוקדם מבבמועד הדיון הראשון 

 

אוניברסיטה לכל תרופה או סעד או זכות אין בתשלום סכומי הפיצוי המוסכם כדי לגרוע מזכות ה 19.6

אחרת העומדת לה מכוח הוראות ההסכם ו/או מכוח הוראות כל דין, לרבות תביעה לפיצוים בגין 

ידי צד שלישי כלשהו על חשבון -נזקים אחרים שנגרמו על ידי הספק ו/או השכרת כלי רכב על

 לעיל. 19.2הספק, ו/או ביטול ההסכם כאמור בסעיף 

 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי סכומי הפיצוי המוסכם נקבעו לאחר הערכה זהירה של הנזקים ולא  19.7

תישמע כל טענה שסכומי הפיצוי המוסכם נקבעו ללא יחס סביר לנזק שנגרם או שהם בגדר קנס או 

 פיצוי עונשי.

 

ההצמדה של מחירי מוסכם בזאת כי לסכומי הפיצוי המוסכם יתווספו הפרשי הצמדה, על פי מנגנון  19.8

 ההסכם.

 

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם המקנות לאוניברסיטה זכויות קיזוז, לאוניברסיטה תהא זכות לקזז כל  19.9

סכום של פיצוי מוסכם שעל הספק לשלם לה מהסכומים שהאוניברסיטה חבה ו/או תהא חייבת 

כומים קצובים ובין סכומים לספק, בין על פי ההסכם ובין על פי כל התקשרות אחרת ביניהם, בין ס

 שאינם קצובים.

 

 הסבת ההסכם ואיסור על המחאת זכויות: .20

 

הספק אינו רשאי להסב את ההסכם כולו או כל חלק ממנו לאחר/ים, אינו רשאי להעביר ו/או להסב  20.1

זכויותיו פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או את -ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על

בכלי הרכב, כולן או חלקן, לאחר/ים בכל דרך שהיא, ואינו רשאי למסור ביצוע העבודות לפי 

ההסכם, כולן או מקצתן לאחר/ים, לרבות קבלני משנה, בין במישרין ובין בעקיפין, מבלי לקבל 

 מראש ובכתב את הסכמת האוניברסיטה לכך.

 

לעיל, אין הסכמתה פוטרת את הספק   20.1בסעיף  נתנה האוניברסיטה את הסכמתה בהתאם לאמור 20.2

פי ההסכם והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל -מהאחריות למילוי התחייבויותיו על

 של אותו אחר.

 

על אף האמור לעיל ומבלי לפגוע בזכויות האוניברסיטה, יהא הספק רשאי להמחות ו/או להסב קבלת  20.3

 צד ג' המממן את רכישת הרכבים. כספים מהאוניברסיטה, לטובת
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 העדר ויתור: .21

 

במקרה והאוניברסיטה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי הסכם זה, לא יחשב 

יתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא לגבי המקרה והדבר כו

ר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, והאוניברסיטה תוכל תמיד להשתמש המסוים ולא לגבי מקרים לאח

 בזכויותיה בכל עת.

 

 זכות קיזוז: .22

 

הצדדים מסכימים כי לאוניברסיטה, ולה בלבד,  תהא זכות  לנכות, לחלט ו/או לקזז מכל סכום אשר יגיע 

פי הסכם זה ובין בדרך אחרת כלשהי, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב, כל סכום המגיע או -לספק בין על

שהוא קצוב ובין שאינו  פי הסכם זה ובין בדרך אחרת כלשהי, בין-שיגיע לאוניברסיטה מאת הספק, בין על

קצוב, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת בגין ביצוע הניכוי, החילוט ו/או הקיזוז.  בנוסף, מבלי לגרוע מכלליות 

האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעיות, אי דיוקים ו/או ליקויים 

לו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתג

 מהאוניברסיטה. 

 

 העדר בלעדיות: .23

 

מובהר כי אין באמור בהסכם זה כדי להקנות לספק בלעדיות באספקת לעיל,  9מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

השירותים נשוא השירותים לאוניברסיטה, והאוניברסיטה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר להספקת 

 ההסכם כולם או מקצתם.

 

 סמכות שיפוט ייחודית: .24

 

לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך שיתגלה בקשר עם הסכם 

 זה.

 

 ה ו ד ע ו ת: .25

בדואר ין מענייני ההסכם, שתישלח יהצדדים להסכם זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה, בקשר לענ

 72רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום 

על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה  משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר. שעות משעת

א"ל ומועד המסירה הוא ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ו/או במכשיר פקסימיליה ו/או בדו

 שיקבע.

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

           ______ 

 ה ס פ ק      ה א ו נ י ב ר ס י ט ה
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 אישור
 

 

אני הח"מ __________________,  עו"ד/רו"ח של הספק מאשר בזה כי ה"ה _______________________, 

וכי חתימתם של ה"ה הנ"ל בצרוף חותמת הספק או שמו  _____________________ , חתמו בפני על הסכם זה

 המודפס מחייבת את הספק הנ"ל לצורך התקשרות בהסכם זה.

 

 

_______________________ ________________________________ 

 עו"ד/רו"ח תאריך
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 בשיטת ליסינג תפעולי למתן שירותי חכירת כלי רכב 
 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
 בוטל- 'ינספח 
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
 דוגמת הזמנה -' אינספח  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2עמוד 
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 

 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 

 ' בינספח 

 ערבות ביצוע ההסכם

 
 

  שם הבנק / חברת הביטוח

  מספר הטלפון

  מספר הפקס

 

 לכבוד 

 אוניברסיטת תל אביב

 
 

 הנדון: ערבות מס' ________________________

 

)במילים: ___________ שקלים ₪ אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ______________ 

חדשים(, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _______ אשר תדרשו מאת _________________ )להלן: 

 (, בקשר עם מכרז _________________________."החייב"

 

תאריך דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הנ"ל, בלי שיהיה עליכם ימים מ 10אנו נשלם לכם תוך 

לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען 

ולל שנשלם כלפיכם כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי שהסכום הכ

 לכם עפ"י ערבותנו זו לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל. 

 

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך__________ עד תאריך __________  אלא אם כן תוארך עפ"י בקשת החייב  או 

 עפ"י דרישתכם קודם לכן.  

 

תישאר כערבות לכם עד  אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות )ההפרש בין הערבות ודרישתכם(,

 מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה וטעונה ביול כחוק.  

 

 דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: 

 

 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

 

 

 הבנק/חברת הביטוחכתובת סניף 

 

 

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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 6.19הס.מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי

 עבור אוניברסיטת תל אביב

 
 ' גינספח 
 

 אישור עריכת ביטוח
 
 

 תאריך _________________

 לכבוד

 אביב-אוניברסיטת תל

  39040מקרית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001רמת אביב, תל אביב    

 ("האוניברסיטה")להלן: 

 

 

 אישור עריכת ביטוח הנדון :

 

ערכנו "הספק"( )להלן :   אנו הח"מ , ___________ חברה לביטוח בע"מ , מאשרים כי לבקשת ___________

למתן  6.19הס.מכרז פומבי מס' "פוליסת ביטוח לתקופה מ _____________ ועד ______________ בקשר עם 

כאשר היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן שירותי חכירת כלי רכב  בשיטת ליסינג תפעולי עבור אוניברסיטת תל אביב", 

אינו נופל מהכיסוי הניתן עפ"י נוסח הפוליסה הידוע כ"ביט" או "מפעלים" או "אשכול" או "פסגה", ובכפוף לאמור 

 להלן: 

 

 פוליסה מס' ___________________ -ביטוח חבות כלפי צד שלישי  .1

 

$ )מיליון דולר 1,000,000ביטוח חבות כלפי צד שלישי לכיסוי חבות הספק עפ"י דין, בגבול אחריות של  

 ארה"ב( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

 

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה לגבי חבות עקב אש, התפוצצות, בהלה,פרעות, שביתות והשבתות,  א.

שימוש במנופים , מכשירי הרמה, לרבות פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה 

 ועובדיהם, ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח הלאומי.

 

 למען הסר ספק מצוין במפורש, כי רכושה של האוניברסיטה ייחשב רכוש צד ג' לעניין פרק זה. ב.

 

יטה כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותה עקב מעשי ו/או מחדלי ביטוח זה מורחב לכלול את האוניברס ג.

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  הספק,

 המבוטח.

 

 פוליסה מס' __________________ -ביטוח חבות מעבידים  .2

 

ה עפ"י ההסכם, בגבול אחריות בסך של ביטוח חבות מעבידים כלפי כל העובדים המועסקים בביצוע העבוד

 $ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 5,000,000
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ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשבו כעובדי הספק(,  א.

 שעות עבודה וכן בדבר העסקת נוער.

 

לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף היה ותחשב כמעביד של עובדי המבוטח, או ביטוח זה מורחב  ב.

 יקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי עובדיו.

 

 פוליסה מס'_______________ -פוליסת חבות מוצר           .3

 

דולר ארה"ב( לאירוע ובסה"כ   $ )  מאתיים וחמישים  אלף 250,000ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות בסך 

לתקופת ביטוח שנתית, המכסה את חבות הספק בגין מוצרים שיוצרו, הותקנו, הורכבו, טופלו, תוקנו או שווקו 

 ע"י הספק /או אשר בגינם ניתן שירות כלשהו ע"י המבוטח או מי מטעמו.

 

 הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר נזק תוצאתי עקב נזק לרכוש. א.

 

 ועד הרטרואקטיבי  לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ"י ההסכם.המ ב.

 

חודשים, אשר תחול היה והפוליסה תבוטל ע"י המבטח או  12הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של  ג.

לא תחודש מסיבה כלשהי, ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה את חבותו של הספק בגין אותן 

 תביעות.

 

מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותה עקב מעשיי ו/או מחדליי ביטוח זה  ד.

 הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נפרד ע"י כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 כללי לכל הפוליסות .4

 

העצמיות החלות הננו מאשרים בזאת כי הספק לבדו יהא אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות  א.

 ו/או שיחולו בהתאם לפוליסות דלעיל.

 

הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י האוניברסיטה ואנו  ב.

 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיו. 

 

אלא אם תימסר  הננו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במהלך תקופת הביטוח, ג.

 יום מראש. 60הודעה כתובה בדואר רשום לידי האוניברסיטה לפחות 

 

מוסכם בזה כי "האוניברסיטה" באישור זה, משמעו אוניברסיטת תל אביב ו/או חברות הבנות ו/או  ד.

  חברות קשורות.

 

 ור לעיל.בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמ

 
 

 ,בכבוד רב

_______________________ 

 חתימה + חותמת חברת הביטוח
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