
 להשכלה גבוהה המועצה
 

 לשירותי  0/01/01מס'  פומבי רזמכ        
 תפעולי ליסינג בשיטת רכב כלי חכירת         

 תנאי המכרז                                                
 כללי

מתן מזמינה בזה הצעות ל ,("המועצהאו " "מל"ג"ה -להלן ) המועצה להשכלה גבוהה .1

, לחכירת כלי רכב שישמשו את עובדיה, הכל כמפורט להלן מלא ליסינג תפעולישירותים של 

שירותי " -בקובץ מסמכים זה, על נספחיו, ובהתאם להגדרות הכלולות בהם )להלן 

 . "(הליסינג

, נוסח )מסמך זה( קובץ מסמכי המכרז כולל את המסמכים הבאים: מסמך תנאי המכרז .2

קובץ מסמכי " -ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז על נספחיו, טופס הגשת הצעה )להלן 

 "(. המכרז

מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות  ,ההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי מכרז זה .3

 בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

 בקשות הבהרה ו שאלות

למידע נוסף, יעשה כן בכתב בלבד,  מציע המבקש להציג שאלה או בקשה להבהרה או .4

הגיע הדוא"ל ש ובלבד  דוד -גב' ליזי בןלידי  michrazim@che.org.ilבאמצעות כתובת דוא"ל 

בפנייתו יציין  12:11שעה עד  21.8.12כשהיא ברורה וקריאה  לא יאוחר מיום  מל"גלנמען ב

הפונה לוודא שפנייתו . באחריות המציע את שם המסמך ומספר הסעיף  אליו מכוונת שאלתו

 . 12-2013338712-2013330בטלפונים  התקבלה

 

תשיב לשאלות ופניות כאמור בכתב, ותשלח את העתק התשובה לכל מי שהוזמנו  מועצהה .2

 .. רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצהמכרז זה, בלהציע הצעות

 

בהסכם המצורף. שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז, כולל המל"ג  .0

. שינויים כאמור תוכל בהתחשב בשאלות שיועלו, בתיקונים, בהבהרות ובמידע אשר יאספו

הוכנסו שינויים ו7או בטרם חלוף המועד האחרון להגשת הצעות.  ג לערוך בכל עת,"המל

תיקונים כאמור, יהפכו אלה לחלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה, ותוכנם יפורסם באתר 

 "ג.האינטרנט של המל

 

 השירותים .1

השירותים הנדרשים כוללים גם אך לא רק את שירותי ליסינג תיפעולי מלא ובו השירותים 

 הבאים:

 החכרת הרכבים המוזמנים על ידי המל"ג.  1.1

שירותי אחזקה הכוללים את כל מכלולי וחלקי הרכב לרבות טיפולים תקופתיים  1.2

)טסט( תיקון כל  הנחיות היצרן(, העברת מבחני רישוי במסגרת)בהתאם לנדרש 

 התקלות לרבות עקב תאונות.
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הספק יתאם את מועד ביצוע הטיפולים ישירות עם העובד המשתמש ברכב, ויתאים  1.3

 את מועד מתן השירות לנוחיותו של העובד.

במקרה של תקלה ברכב הדורשת תיקון או במקרה של טיפול ייאסף כלי הרכב על  1.4

למקום מתן השירות ויוחזר לעובד ידי הספק ממקום הימצאותו, יילקח למוסך או 

המשתמש ברכב עד לסיום יום העבודה למקום המתאים לנוחיותו של העובד עד 

 .11:11 לא יאוחר משעהו ק"מ מהעיר ירושלים 81לרדיוס של 

או שהצפי בעת איסוף  11:11במקרה שבו הטיפול ברכב לא הסתיים עד השעה  1.2

שעה האמורה, יועמד לרשות הרכב שתיקון התקלה7 השרות הנדרש יהיו מעבר ל

מטעם הספק ועל חשבונו וככל שלא  מקבוצה דומהמדגם זההרכב חלופי המשתמש 

 מקטגוריה זהה.1יהיה כזה רכב 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי וצד ג'( לרבות נהג חדש.  , מקיף ביטוח )חובה 1.0

שבתקנות ביטוח מקיף כולל לצורך העניין גם ביטוח עצמי, בכפוף לפוליסה התקנית 

 .ונספחיו 1380טוח רכב פרטי( תשמ"ו הפיקוח על עסקי הביטוח )תנאי חוזה לבי

על חשבון יעשה  - ברכב )לא כולל התשלום עבור הדלק( מכשיר לתדלוקהתקנת  1.1

 . המל"ג

 

 תקופת ההתקשרות .8

 חודשים. 30לפי המכרז הינה לתקופה קצובה בת  ההתקשרות 8.2

 ההתקשרות תקופת את להאריך הבלעדית הזכות שמורה, ג"למל, לעיל לאמור בנוסף 8.3

 נוספים חודשים 30 על הכל בסך תעלנה שלא נוספות לתקופות לעיל האמורה

 .ספקהארכת תקופת ההתקשרות כפופה להסכמת ה .חודשים 12 עד כ"ובסה

חודשים  3עד  ,ההתקשרות כאמור להאריך את כוונתהעל  ספקהמל"ג תיידע את ה 8.38.4

 .נהוהראש ההתקשרות תקופתלפנית תום 

 

 תנאי סף להגשת הצעות .3

ווה תנאי סף, בלתו אין, , מהבמצטברעמידה בכל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה, 

 -במכרז זה. מציע ו7או הצעה אשר לא יעמדו במי מתנאי הסף המפורטים להלן להשתתפות 

 הצעתו תפסל.

חכירה ביקר עיסוקו של המציע הוא השכרת רכב ארוכת טווח ו7או השכרת רכב ע 3.1

 בחמש השניםתפעולית )ליסינג תפעולי(, והוא בעל ניסיון בעיסוק זה לפחות 

 האחרונות, מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה )לרבות כל מועד נדחה(.

כלי רכב במועד )חמשת אלפים(  51///0מחכיר בליסינג תפעולי מלא לפחות המציע  3.2

 . האחרון להגשת הצעות במכרז

להלן. המלצות בסעיף  13.4ות חיוביות לפחות כמפורט בסעיף המלצ 3המציע הציג  3.3

-זה משמען ההמלצות שתתקבלנה לא רק בכתב אלא גם ההמלצות שתימסרנה בעל

פה לנציגי המל"ג. שיקול הדעת האם המלצה היא חיובית כאמור בסעיף זה אם לאו, 

                                                 

111 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן  :מעוצב  

:אחרות מודגש ושפות 
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זה תהא של המל"ג. בכל מקרה, המל"ג לא תפסול הצעה על אי עמידה בתנאי סף 

 אלא לאחר שנתנה למציע הזדמנות להתייחס לכך קודם קבלת ההחלטה.

ישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין להפעלת האמציע מחזיק בידו את כל ה 3.4

 עסקו ומתן השירותים נשוא מכרז זה, ובהתאם לדרישתה של כל רשות מוסמכת. 

 למציע סניף שירות באזור השיפוט של העיר ירושלים. 3.2

לכל סוגי הרכבים המוצעים על מורשים ע"י היבואן למציע הסדרים עם מוסכי שרות  3.0

 כירה על פי תנאי מכרז זה. לחידיו 

  לפי התנאים שהוגדרו במכרז ובהסכם.למציע אפשרות להעמיד רכב חלופי,  3.1

המציע לא נמצא בהליכי פירוק ו7או פשיטת רגל או כל הליך אחר העלול לפגוע  3.8

 ת שנטל על עצמו, אם יזכה במכרז זה.במילוי ההתחייבויו

תנאי הסף במכרז זה נקבעו בהתאם לאופיה המיוחד של ההתקשרות נושא המכרז ולצורך בקבלת  11

 שירותים בזמינות וברמה גבוהים במיוחד.

 

 הגשת ההצעה 11

 המציע יכלול בהצעתו התייחסות לשתי קבוצות של כלי רכב כדלקמן:

 

סמ"ק. המציע  1011עד קבוצה של כלי רכב משפחתיים בעלי נפח מנוע של קבוצה א':  11.1

 פורד, פוקוס פורד מבין הרכבים הבאים: לפחותיציג הצעת מחיר לארבעה רכבים 

 פורטה קאיה, 3 מזדה, I 30  יונדאי, קורולה טויוטה, (סטיישן) טורר פוקוס

ק"מ  32,111 עד נסיעה של, בהתייחס להיקף "(קבוצה א'" -)להלן  סקודה אוקטביהו

 .11.3יהיה כאמור בסעיף חישוב הקילומטרז' . , לכלי רכבבשנה

 

סמ"ק. המציע  2111של עד קבוצה של כלי רכב למנהלים בעלי נפח מנוע  קבוצה ב': 11.2

 פורד, B4 סובארו מבין הרכבים הבאים: לפחותיציג הצעת מחיר לארבעה רכבים 

-ו 5/5 ו'פיזו,  C5 סיטרואן, אוונסיס טויוטה, 6 מזדה, I 40 יונדאי, 6 מזדה, מונדאו

ק"מ  40,000עד  , בהתייחס להיקף נסיעה של"(קבוצה ב'" -)להלן  סופרב סקודה

 .3.3כאמור בסעיף .  חישוב הקילומטרז' יהיה לכלי רכב בשנה

סך הקילומטרז' שביצעו כל כלי  חישוב הקילומטרז' יהיה על פי הנוסחה הבאה: 11.3

+  X 32,111( )מספר כלי הרכב שסופקו בקבוצה א' -פחות ))בשתי הקבוצות( הרכב 

תוספת עבור חריגה ממכסת .(  X 41,111מספר כלי הרכב שסופקו בקבוצה ב' 

רק במקרה שהתוצאה שתתקבל מחישוב הנוסחה תהיה שולם הקילומטרז' ת

  חיובית.

 

כל היבואן, המפורט בטופס ההצעה לגבי  ממחירהמבוקש ההצעה תפרט את האחוז  11.4

עבור חריגה ממכסת הקילומטרג' כאמור לק"מ עודף קבוצה וכן את המחיר המוצע 

וכן את סוגי הרכבים המוצעים בכל קבוצה. הצעה שתתייחס לעיל  11.3בסעיף 

 שונה מן האמור לעיל, תיפסל. לנוסחה 
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לכלי המחיר המוצע  הקבוצות, הצעתו תיפסל. לשתימציע שלא יציע הצעת מחיר  11.2

 יהיה המחיר הממוצע לכל קבוצה. הרכב לצורך ההשוואה בין ההצעות 

יודגש כי, המחירים המפורטים בהצעת המציע, כוללים את כל העלויות מכל מין וסוג  11.0

שהוא הכרוכות במתן השירותים לפי מכרז זה במלואם לרבות גם אך לא רק עלות 

תשלומי למעט וביטוח צד ג',  מקיף, והוצאות של אגרת רישוי, ביטוח חובה

שקלים לאירוע מהאירוע השני לכל שנה קלנדרית  1,111בגובה של השתתפות עצמית 

והמציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין אלה או בגין עבור אותו הרכב 

 כל מרכיב אחר, למעט המחירים שפרט במפורש ומראש בהצעתו.

 מסמכי ההצעה ותנאיה 12

 מכרז תוגשנה באופן הבא:ההצעות ל

המסמכים הנדרשים בהתאם כל צעות על נספחיהם, כשהן חתומות כנדרש, בצירוף ה 12.1

ושלים,  עד ליום יר 43ו ז'בוטינסקיברח'  מל"גלתנאי המכרז, יש להגיש במשרדי ה

"( בתוך המועד האחרון להגשת הצעות" -)להלן   12:11שעה   2112.11.41.3.21124

", ולהכניסן שירותי ליסינגמכרז עליה ירשם: " מעטפה סגורה ללא זיהוי חיצוני 

 לתיבת המכרזים שתוצב במקום.

קרא בעיון את כל קובץ מסמכי המכרז והבין את הגיש מציע הצעה, יראו אותו כמי  12.2

תוכנו, וקרא בעיון את תשובות המל"ג ואת השינויים שהוכנסו במסמכי המכרז, אם 

גשת הצעה הכלול בקובץ מסמכי הצעה תוגש אך ורק על הטופס לה וככל שהוכנסו.

 .זההמכרז, בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בקובץ 

, המכרזים חובת לתקנות)ה( 21 תקנה הוראות יחולו ההצעות לסודיות הנוגע בכל 12.3

 המציעים, זה בעניין המכרזים ועדת ומסמכויות מהאמור לגרוע מבלי. 1333-"גתשנ

 .מסחרי סוד מהווים בהצעה לדעתם סעיפים אלו לציין רשאים יהיו

 

  כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן: 13

את מסמכי , באמצעות מורשי החתימה שלו, הכוללות הצעה חתומה ע"י המציע 13.1

 את קובץ שאלות ההבהרה והתשובות להם כפי שפורסמו באתר האינטרנט, ההצעה,

 .וכל מסמך אחר כפי שיידרש את ההסכם כשהוא חתום ע"י המציע

( ליסינג) החכרה7  רכב השכרת לחברת רישיון - 3.4להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  13.2

  .כשהוא בתוקף התחבורה משרד מטעם

מציע שהוא תאגיד יצרף העתק מאושר של מסמכי האגד של התאגיד ואישור  13.3

 עו"ד7רו"ח בדבר מורשי החתימה של התאגיד.

מאת המלצות  -שירותים לצורך בדיקת הניסיון הקודם והוכחת שביעות הרצון מה 13.4

לקוחות שלו, בעבר ובהווה, עבורם ביצע שירותים דומים לשירותים הנדרשים במכרז 

כלי רכב, כל אחד,  81קוחות, החוכרים לפחות ל 3זה. בכלל זה, יצורפו המלצות של 

עם פירוט סוג כלי הרכב המוחכרים להם. כמו כן יצרף המציע, בצמוד להמלצות 

או מי  באמצעותם תוכל ועדת המכרזים מספרי הטלפון  ולשמות הממליצים, את

 ולהתרשם מהמלצתם.  הממליצים  לפנות אלמטעמה, 

:ראשונה  36.0  :כניסה שורה  :מעוצב  

מ''ס

לא סמן :מעוצב  

מעוצב
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ישור עדכני כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות א 13.2

המעיד  1310-(, תשל"ו, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןתשלום חובות מס

 שבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.כי המציע מנהל ספרי ח

, היקף צי החברה נסיון בדבר תצהיר - 3.8-ו 3.2, 3.1 בסעיף הסף תנאי הוכחת לצורך 13.0

 .זה למכרז 'ה כנספח המצורף בנוסח ד"עו ידי-על חתום, הליכים והעדר הרכב

 כשהוא חתום. כנספח ו'תצהיר בדבר שמירת סודיות המצורף למכרז זה ומסומן  13.1

 

המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות לפי שיקול דעתה.  14

המל"ג שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כל שהיא, או לבטל את המכרז ולערוך מכרז 

 הכל לפי צרכי המל"ג, בהתאם לשיקול דעתה. חדש

מובהר כי המל"ג שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגדיל ו7או להקטין את מספר כלי הרכב  12

שיועמדו לרשותה ו7או לשנות את הדגמים ו7או הסוגים ו7או הדרגות של כלי הרכב והיא רשאית 

 גם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא להזמין כמות מסויימת או בכלל של כלי רכב. 

מהווה תנאי מקדמי לדיון בהצעות הוראות המכרז כפי שהן מפורטות בקובץ זה,  קיום מדויק של 10

בפני ועדת המכרזים של המל"ג. היה ולא קויימה הוראה מההוראות האמורות כלשונה, תהא 

והכל לפי  המל"ג רשאית לפסול את ההצעה, או לדרוש מהמציע את מילוי ההוראות האמורות

 למציעים האחרים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.  שיקול דעתה של המל"ג, ולמציע או

כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים,  11

בהתאם לשיקול דעתה המוחלט רשאית, אך לא ג "המלבין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה 

 נעשה ותהיה רשאית לפסול את ההצעה.חייבת, להתעלם מכל שינוי כאמור ולראותו כאילו לא 

, בכל מקרה, ובכלל זה במקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו7או למען הסר ספק 18

, ועדת המכרזים תקבע את הפרשנות ו7או הצעת המציע אי בהירויות לגבי מסמכי המכרז

רה במסמכי המכרז המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות ו7או סתי

מבלי לגרוע מכלליות האמור  ו7או כל אי התאמה בגין הפירוש או הנוסח שבחרה ועדת המכרזים.

לעיל, מובהר עוד כי, בכל מקרה של סתירה, בין הוראות מכרז זה בכלל ו7או הוראות ההסכם 

ואשר  הכלול במסמכי מכרז זה על נספחיו, בפרט, ובין טפסים סטנדרטים המשמשים אצל המציע,

ג לחתום, במסגרת ביצוע ההתקשרות על פי מכרז זה, יגברו הוראות מכרז "עליהם תתבקש המל

 זה והוראות ההסכם הכלול בו על נספחיו, על כל הוראה אחרת כאמור.

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות, כפי שנקבע ו7או שונה ע"י  01משך תוקף ההצעה הוא  13

 המל"ג.

 בהליך הזוכה ההצעה בחירת

 קלול ההצעות שעמדו בתנאי הסף במכרז זה יתבצע כדלקמן:ש

 :נקודות( 82הצעת המחיר ) /1

הצעת המחיר לכל קבוצה תהא הצעת המחיר הממוצעת לכלי הרכב בקבוצה בתוספת  21.1

קילומטר החורג הצעת המחיר בנוגע לרכבים בכל קבוצה המחיר המוצע עבור 

  הפול.ממכסת 



 0 

 82נקודות מתוך  02להצעת המחיר המשוקלל בקבוצה א' כאמור יהא משקל של  21.2

הנקודות של רכיב זה, כאשר ההצעה הזולה ביותר )בקבוצה זו( תיזכה לניקוד המלא 

 ויתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי אליה.

 82נקודות מתוך  21להצעת המחיר המשוקלל בקבוצה ב' כאמור יהא משקל של  21.3

ב זה, כאשר ההצעה הזולה ביותר )בקבוצה זו( תיזכה לניקוד המלא הנקודות של רכי

 ויתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי אליה.

 

הצעת המחיר המשוקללת של כל מציע תהא ניקוד הצעת המחיר המשוקלל לקבוצה  21.4

 א' + ניקוד הצעת המחיר המשוקלל לקבוצה ב'.

 

 :נקודות(  12רכיב מקצועי ) 10

 2 –רכבים  1112141,. –- 11,11121,111צי רכב בין   -גודל צי הרכב של המציע  21.1

 נקודות. 

 נקודות נוספות.  2 –רכבים  1112141, –מ  גבוהצי רכב   -גודל צי הרכב של המציע  21.2

ההצעה שתציע את הקנס הנמוך ביותר תזכה  –הקנס המוצע על ביטול התקשרות  21.3

 האחרות תנוקדנה באופן יחסי אליה.נקודות, וההצעות  2לניקוד של 

 0 כפי שמופיע בנספח ב'משוקלל של ההצעות יהא הניקוד המשוקלל של הצעת המחירהניקוד ה 11

 + הניקוד המקצועי המשוקלל. 

 שונות

המציע שנבחר כזוכה, ככשירים נוספים, רשאית לדרג מציע או מציעים נוספים, מלבד  מל"ג 23

סכם עם המציע הזוכה מסיבה כלשהי.  נקבעו כשירים למקרה בו לא יחתם ו7או לא יבוצע הה

 מכל וזאת, הזוכה הצעת ו7או התבטלה בתנאי כלשהו, עמדזוכה לא נוספים כאמור, וארע כי ה

על אך לא חייבת, רשאית,  ג"מלתהיה ה מכן לאחר ובין הסכם איתו שנחתם לפני בין, שהיא סיבה

רשאית  ג"מל. לחלופין תהיה השדורג אחריומציע היבוא במקומו פי שיקול דעתה, לקבוע כי 

  לבטל מכרז זה, ולא תהיה למי מהכשירים הנוספים כל דרישה ו7או תביעה עקב כך. 

 בדיקת ולצורך, ההצעות בחינת לצורך מקצוע אנשירשאית להיעזר ב ג"מלועדת המכרזים ו7או ה 24

 המכרז. בתנאי השונות ההצעות של עמידתן

שאינו משביע רצון סיון ירשאית להביא בחשבון, בין יתר השיקולים, נתהיה מועצה מודגש כי, ה 22

או של גורם אחר עם אותו מציע, במתן שירותים דומים לאלה הנדרשים במכרז זה  מועצהשל ה

 או כל חלק מהם, ולא לבחור בהצעה בשל נימוק זה. 

את המציעים  זאת ועוד, לשם קבלת החלטתה תהיה וועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת לזמן 20

או חלק מהם ו7או לקבל מהם הבהרות ופרטים נוספים בקשר עם הצעתם, בטרם תקבל החלטתה 

לענין אותה הצעה. מודגש כי הוועדה תזמן ו7או תפנה אך ורק למציעים אשר לגבי הצעתם 

נדרשים הבהרה ו7או מידע נוספים, ובכל מקרה לא תפנה הוועדה למציעים אשר הצעתם על פניה,  

 כפי שהוצגה במכרז זה, מכל סיבה שהיא.  מל"גתואמת את דרישת ה אינה



 1 

כי  מל"גבהצעה זוכה. לחלופין, תחליט ה ועדת המכרזים של המל"גלאחר בחינת ההצעות תבחר  21

, מל"גלא נמצאה הצעה מתאימה, או תבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה

  בהתאם להצעות שתתקבלנה בפועל .

שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה זוכה בכפוף ולאחר ביצוע  מל"גדגש בזה כי המובהר ומו 28

 .מל"גשינויים, תיקונים, תוספות לאותה הצעה או גריעות ממנה, לפי דרישות ה

שתזכה בניקוד הגבוה ביותר, או בהצעה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  מל"גהמובהר בזאת כי  23

שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם המציע הזוכה  המל"ג ., או בכל הצעה שהיאהזולה ביותר

  ביחס לחלק מהצעתו בלבד, לפי צרכיה ובכפוף לאילוציה.

בלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה והזוכה לא יהיה מ 31

 ועצהמעל ידי ה הכלול במסמכי מכרז זהרשאי להתחיל בביצוע העבודה בטרם נחתם ההסכם 

כפוף ולאחר חתימת לשביעות רצונה. בהתאם לכך, מועד תחילת ביצוע מתן השירותים, יהיה בו

 , ועל פי קביעתה. ההסכם ע"י המל"ג

אינה נושאת בכל אחריות  מל"גהכי, על טופס ההצעה במכרז זה, מצהיר המציע בחתימתו  31

תו. יובהר כי בכל מקרה ובפרט בשל אי קבלת הצע בקשר עם הצעתו, ולהוצאה או נזק שייגרמו ל

 לא יהיה מציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות בקשר עם מתן מענה לפנייה זו.

רשאית להאריך  המל"ג, תהא המל"ג לא חתם המציע הזוכה על ההסכם במועד שנקבע לכך ע"י 32

את המועד או להתקשר עם מציע אחר או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה, ומבלי 

 מל"גכל התחייבות כלפי המציע הזוכה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ה הל שתהיה

לתבוע פיצויים על נזקים שנגרמו לה ע"י מחדלו של המציע הזוכה או לתבוע סעדים נוספים 

 המגיעים לה על פי כל דין. 

 תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז

 מל"ג, אשר יחתם בין הד'נספח ומסומן כ מצורף למכרז זההתנאי ההתקשרות מפורטים בהסכם  33

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה,  להכניס שינויים,  מל"ג"(. הההסכם" -ובין הזוכה במכרז )להלן 

תוספות ותיקונים בנוסח ההסכם, ככל שהדבר דרוש על מנת להציג נכונה את ההתקשרות בין 

 ובין המציע הזוכה, בהתאם להוראות מכרז זה. מל"גה

את נשוא ההתקשרות, ולהוסיף, בכל עת, במהלך תקופת  שמורה הזכות להרחיב מועצהל 34

, בהתאם לשיקול המציע הזוכהמאת  ו7או לחכור כלי רכב נוספיםנוספים שירותים ההתקשרות, 

כל התנאים בקשר , ושירותיםלספק את אותם המציע הזוכה דעתה ולפי צרכיה, ובלבד שהסכים ה

 ., בחתימת מורשי החתימה של כל צדבין הצדדים לכך לרבות המחיר, הוסכמו בכתב

 בתנאים, זההמכרז הסכם נושא, הרכב מכלי אחד כל לרכישת ניםראשו זכות שמורה ג"מלל 32

                .ללקוחותיה, השעה באותה שיעניק הזוכההחברה שתעניק המיטביים

 בכבוד רב,    

 המועצה להשכלה גבוהה     

 נספחים:
הצעההגשת  -נספח א'   
הצעת מחיר -נספח ב'   
ת ממליציםטבל -נספח ג'   
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 ההתקשרות הסכם -נספח ד' 
 תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף  -נספח ה' 
טופס הצהרה על שמירת סודיות -נספח ו'   

 

 

 

  



 3 

 ליסינג תפעולי -הזמנה להגשת הצעות  

 נספח א'  טופס הגשת הצעה

זאת0 כל מציע יצרף להצעתו על גבי טופס זה0  על גבי טופס זה בלבד. יחד עם כל מציע יגיש הצעתו

את כל המסמכים הנדרשים0 במכרז זה. עוד רשאי כל מציע לצרף להצעתו כל מסמך אחר0 הדרוש0 

 להבנתו0 כדי להציג את הצעתו בפני וועדת המכרזים.

אני החתום7מה מטה, לאחר שקראתי בעיון, בחנתי והבינותי את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי 

ז, וההסכם המצורף, ולאחר שניתן לי זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבלתי את המכר

להתקשר עימי בהסכם המצורף  מל"גכל הפרטים שהיו נחוצים לי לשם הגשת הצעה, מציע7ה בזה ל

למסמכי המכרז וכמתואר להלן בהצעתי זו ובמסמכים המצורפים לה, בהתאם להוראות מסמכי 

 המכרז.

 7ה _________________שם המציע

 כתובת רשומה _______________

 מספר התאגיד ______________

 פרטי מנהלי התאגיד

 כתובת  ת.ז.   שם

_________ _________ _________ 

_________ _________ _________ 

 הצהרות המציע

חיה, הבנתי הנני מאשר ומצהיר בזאת כי, קראתי בעיון רב את ההזמנה להציע הצעות על כל נספ .1

את דרישותיה, קיבלתי את כל ההבהרות וההסברים שנדרשו על ידי ובהסתמך על כל אלה אני 

 מגיש את הצעתי זו.

אני מסכים ומקבל על עצמי את כל תנאי ההזמנה, ללא שינוי, ומתחייב כי אם אוכרז כזוכה,  .2

ות עליו אבצע את כל המטלות המוטלות על נותן השירותים ואת כל ההתחייבויות המוטל

בדייקנות, ביעילות במיומנות ובמקצועיות, והכל בהתאם לדרישות ההזמנה ועל פי הוראות 

 המל"ג כפי שינתנו מעת לעת.

התעריפים המפורטים בטופס הצעת המחיר המוגשת על ידי בהזמנה זו, כוללים את ביצוע  .3

השירותים עד להשלמתם, לרבות כל תוספת או שינוי שידרשו על ידי המועצה, ועד לקבלת 

 אישורה של המועצה לביצוע השירות. 

ר אליה התמורה המוצעת הינה תמורה סופית ומוחלטת הכוללת את כל ההוצאות הנלוות בקש .4

מבלי לגרוע מכלליות  ואת כל השירותים הכלולים בה המפורטים במסמכי ההזמנה על כל סעיפיה.

האמור לעיל, התמורה כאמור כוללת את כל ההוצאות הנלוות )כגון: טלפונים, אש"ל, חניה, 

 שכירת ציוד נדרש, כוח אדם וכיוצ"ב(;השתתפות עצמית, הוצאות נסיעה, ביטול זמן, 

 

 



 11 

 

 הצעת מחיר –נספח ב' 

 11שמוגדר בסעיף  כהגדרתם הראשונהקבוצה המ יםלרכבהצעת המחיר החודשית שאני מציע . 1

 היא: למכרז

 מע"מ0 לחודש.₪ + ממחיר יבואן __________ __________ %                            פוקוס פורד

 מע"מ0 לחודש. __________ ₪ +ממחיר יבואן __________ %  (סטיישן) טורר פוקוס פורד

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ + ממחיר יבואן __________ %                      קורולה טויוטה

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ + ממחיר יבואן __________ %                           I 30  יונדאי

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %                                  3 מזדה

  מע"מ0 לחודש.__________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %                         פורטה קיאה

  מע"מ0 לחודש.__________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %                 סקודה אוקטביה  

 

למכרז  11כהגדרתם שמוגדר בסעיף  השנייהלרכבים מקבוצה הצעת המחיר החודשית שאני מציע . 2

 היא:

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ + ממחיר יבואן __________ %             B4 סובארו

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ + ממחיר יבואן __________ %           מונדאו פורד

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %                  6 מזדה

 מע"מ0 לחודש. __________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %           I 40 יונדאי

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %                  6 מזדה

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %   אוונסיס טויוטה

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %          C5 סיטרואן

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %               5/5 ו'פיז

 מע"מ0 לחודש.__________ ₪ +  ממחיר יבואן__________ %       סקודה סופרב

 

  + מע"מ ₪מעבר למכסת הפול  הוא .............  עודף לקילומטרהמחיר . 3

 

 מסכום ...............%  הוא החכירה  תקופת תום לפני הרכב חזרתהלה המוצע הקנס. 4

 . מ"מע+  רהכיהח תקופת סיוםתשלום עד לל שנותר החכירה

 

 החישוב יעשה בצורה הבאה:. 5

 

+ המחיר לקילומטר מחיר ממוצע של ההצעות לכל קטגוריה  -משקל למחיר שיורכב מ /%0

ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד ושאר ההצעות ינוקדו ביחס   .//X  05עודף 

 אליה.

 

ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא 0 כאשר המוצע להחזרת הרכבמשקל לקנס  /%0

 הניקוד0 ושאר ההצעות ינוקדו ביחס אליה.

 

 ולראיה אני בא על החתום0 

מ''ס :לפני  0   :כניסה  ,רגיל  :מעוצב  

,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  

,תחתון גופן עבור עברית ,מודגש קו 

:אחרות מודגש ושפות 

,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  

,תחתון גופן עבור עברית ,מודגש קו 

:אחרות מודגש ושפות 

,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  

,תחתון גופן עבור עברית ,מודגש קו 

:אחרות מודגש ושפות 

,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  

,תחתון גופן עבור עברית ,מודגש קו 

:אחרות מודגש ושפות 
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 החותם_________________ תפקידו:_______________  חתימה וחותמת:  ______

 אישור עו"ד

 7רואה חשבון מרחוב _________ המשמש כיועץ משפטי 7רו"חאני הח"מ ___________ עו"ד

לתאגיד מאשר בזה כי ה"ה __________________ הינם מורשי חתימה בתאגיד וחתימתם מחייבת 

ין, בהתאם למסמכי ההאגד ולהחלטות החברה, וכן אני מאשר כי חתמו בפני יאת התאגיד לכל דבר וענ

 על מסמך זה, לאחר שהצהירו בפני כי קראו את מסמכי המכרז והבינו את תוכנם. 

         _____________ 
 חתימה וחותמת         

 תאריך:___________
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 טבלת ממליצים -נספח ג' 
  

 כלי רכב מהמציעה ואשר ניתן לפנות אליהם כממליצים. /5קוחות החוכרים לפחות ל

 ם איש הקשרש לפוניםט ס' רכביםמ ירוט הרכביםפ

תקופת 
ההתקשרות 
מתאריך עד 

 תאריך
 

 ם הלקוחש
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 הסכם מתן שירותי הליסינג -נספח ד' 

 
   

 שנעשה ונחתם בירושלים, ביום ___בחודש___ שנת ________

 

 בין

 המועצה להשכלה גבוהה 

 ("המל"גאו " "המועצה" -)להלן 

 מצד אחד  

 

 

 לבין

 

 

 _____________________  מס' עוסק מורשה0ח"פ0אחר .........

 

 "(הספק" -)להלן  

 מצד שני 

 

 

והמועצה להשכלה גבוהה מעוניינת לשכור מהספק רכבים בשיטה של ליסינג תפעולי  הואיל

..... המהווים חלק בלתי  כהגדרתו במסמכי המכרז לשירותי ליסינג תפעולי מספר

 ."(המכרז" -) להלן ""נספח אנפרד מהסכם זה ומסומנים כ

 

והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז לשירותי ליסינג תפעולי במסגרתה הצהיר כי  והואיל

הוא בעל הידע הניסון היכולת המקצועית וכוח האדם לספק את השירותים 

 האמורים במסמכי המכרז. 

 

 או7ו כלכלית או7ו חוזית או7ו חוקית מניעה כל עליו חלה לאוהספק מצהיר כי  והואיל 

 התחייבויותיו כל אחר ולמלא, זה בהסכם להתקשר, הסכם או7ו דין כל פי על, אחרת

 התקשרותו לצורך היתר או7ו אישור לכל נזקק אינו והוא, ובמועד בדייקנות פיו על

 .כאמור פיו על התחייבויותיו כל וביצוע זה בהסכם

 

 והצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המועצה כהצעה הזוכה במכרז. והואיל 

 

  התחייב לתת את השירותים בדרך ובמועדים כפי שנקבעו במסמכי המכרז.והספק  והואיל 
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 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כלקמן:

 

 מבוא ונספחים .0

 בלתי נפרד ממנו., וכל נספח שיצורף לו, מהווים חלק המבוא להסכם זה       

 ת והגדר .1

 הנ"ל. א' נספחמסמכי המכרז ל 1כפי שהם מתוארים ומוגדרים בסעיף   -" שירותים"

 הספקהתחייבויות  .3

 מצהיר ומתחייב בזה כלפי המועצה כדלקמן: הספק

לבצע את השירותים בנאמנות, במומחיות, במקצועיות וביעילות  מקובלים, לשביעות רצונה  .3.1

 המועצה. עובדיהדרושים לשם שירות יעיל של  תנטנסיביוישל המועצה, בהיקף ובא

פעולות הנדרשות לשם ביצוע השירותים, וכן לעשות את כל לבצע את כל העבודות וה .3.2

 הסידורים הנדרשים לביצוע יעיל, מקצועי ותכליתי של השירותים.

לשמור בסוד ולא להעביר  ו7או למסור  ו7או להביא לידיעת אדם כלשהו, כל מידע ו7או  .3.3

וצאה ו7או תהליכי עבודה ו7או תהליכי קבלת החלטות ו7או מדיניות אשר יגיעו לידיעתו כת

בקשר עם הסכם זה, במהלך תקופת ההסכם ו7או בכל עת אחריה, אלא אם קיבל את 

והכל למעט כנדרש על פי דין, על ידי  .,אישורה המפורש בכתב של המועצה לנהוג אחרת

 רשות מוסמכת או לצורך קיומו של הסכם זה.

גם מצדם של לעיל,  3.3יהיה אחראי כלפי המועצה על שמירת הסודיות, כנדרש בסעיף הספק  .3.4

עובדיו וכל הפועלים מטעמו, וידאג להזהיר את עובדיו גם מצדם של כל היחידים המוצעים ו

 וכל הפועלים מטעמו מראש, בקשר לכך. 

מנהל ספרי חשבונות כדין, ויש בידיו אישור תקף בדבר ניהול ספרים לפי חוק  ספקה .3.2

. העתק 1310-חובות מס( התשל"ו עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום

 האישור יומצא למועצה כתנאי לביצוע התשלומים על פי הסכם זה.  

עושה  התיהי הוסביר נה, נאמת, מקצועיחברה להשכרת רכב ושירותי ליסינגלעשות כל דבר  .3.0

 בהסכם זה.  ולהלן , הנדרש לשם ביצוע השירותים המפורטים לעיל ןבנסיבות העניי

, למכרז הכספית הצעתו את ציעוא הה, לעיל כמפורט בדיקותיו יסוד עלהספק מצהיר כי  .3.1

 והתחייבויות השירותים מתן עלות את משקפת זו הצעה וכי, המחיר הצעת בטופס כמפורט

 .  ההסכם פי על התחייבויותיו לכל והוגנת מלאה תמורה ומהווה זה הסכם י"עפ הספק

כאמור, הספק כל יחסי עובד ומעביד בין המועצה ובין מי העובדים שיועסקו על ידי  ולא ייווצר .4

והמועצה לא תחויב בתשלום כלשהו לאותם עובדים ו7או בגין העבודה שבוצעה על ידם, למעט 

 התשלומים המוטלים עליה תמורת השירותים על פי הסכם זה.

 תקופת ההתקשרות .5

 -החל מיום חתימת המועצה על הסכם זה )להלן  ,חודשים 30תקופת ההתקשרות הנה למשך  .2.1

 להלן. 2.0אין באמור בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  "(.תקופת ההתקשרות הראשונה"
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למועצה נתונה האופציה להאריך את ההתקשרות לתקופה או לתקופות נוספות, ובלבד  .2.2

שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת )תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה 

 חודשים בסך הכל. 12 במצטבר( לא תעלה על 

על   רות" הכוונה היא לתקופת ההתקשרותבכל מקום בהסכם זה בו נאמר "תקופת ההתקש .2.3

 פי ההסכם, לרבות כל זכות ברירה שמומשה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הוארך ההסכם לתקופות נוספות כאמור, יחולו כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים, ככל  .2.4

 שיהיו כאלה.

המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל עת, מכל סיבה שהיא,  .2.2

בחרה המועצה להפסיק הסכם זה  .מראש ימים 31בת בכתב הודעה  לספקובלבד שנתנה 

תמורת השירותים בגין התקופה שעד לכניסת הודעת זכאי לתשלום  הספקכאמור, יהיה 

למועצה את יתרת  הספק ישיב –-תשלום ביתר  ספקביטול ההסכם לתוקפה.  היה ושולם ל

התשלום עד  , תשלים את ביצועלספקהתשלום העודף. היה ונותרה המועצה חייבת תשלום 

 למועד פקיעת ההסכם כאמור. 

 תקופת תחילת מועד: "להלן)ל"ג למ מסירתו במועד תחל רכב כלי כל של השכירות תקופת .2.0

 "(. השכירות תקופת: "להלן) חודשים 30 למשך ותהא"( השכירות

, דלעיל  2.2ף בסעי הנקובות ההתקשרות מתקופות אחת בכל, לעיל 1.2 בסעיף לאמור בנוסף .2.1

 בתקופות רכב כלי כל של  השכירות תקופת את לפעם מפעם להאריך האפשרות ל"גלמ תהא

 בתמורה זאת, רכב לכל נוספים( חודשים  2) חודשיים על במצטבר תעלנה שלא שונות

 שהיו נהוגים עד אז. החודשיים השכירות דמי לתשלום

של יום  31החזרת רכבים קודם תום תקופת השכירות, תתבצע בהודעה מוקדמת בת  .2.1.2.8

 ותתומחר בהתאם להצעת המחיר של הזוכה. ,"ג לספקהמל

 השירותים

 כלי של תפעולי ליסינג שירותי מל"גל להעניק עצמו על מקבל והספק לספק בזה וסרתהמל"ג מ .0

 אחרים רכב כלי או7ו, המחיר הצעת בטופס המפורטים אלו מבין המל"ג ידי על שיוזמנו הרכב

 .   לעיל 2פרק ב כאמור השכירות תקופת למשך א"כ; להלן ...... סעיףהסכם ונספחיוב כאמור

 במקרים הבאים: ₪  1,211סך של קנס בלהבטחת רמת השירות ישלם הספק למל"ג  .1

 אי עמידה בלוחות זמנים בלקיחה והחזרה של הרכב מהמשתמש מטעם המל"ג. .1.1

 חזרה התקלה. הה ביבמקרה של תקלות חוזרות ברכב החל מהפעם השני .1.2

והרכב נמצא  ,ם מיום ההזמנהמיי 21הרכב שהוזמן לא סופק למל"ג בתוך בנוסף, במקרה שבו 

לכל חודש עיכוב  ₪ 2,111סך של יפצה הספק את המל"ג ב במלאי של היבואן,בעת ביצוע ההזמנה 

או לפי החלק היחסי הנובע מתחשיב זה ובמקביל יסופק רכב חלופי מדגם זהה בהשכרה על חשבון 

 הרכב שהוזמן.  אספקתהספק עד ל

 

 

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  
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 הרכבים

 ובתנאים בסוג, בטיב, המוזמנים הרכב כלי את הליסינג שירותי במסגרת מל"גל יספק הספק .8

 .ובמסמכי המכרז זה בחוזה המפורטים

 :הבאות בדרישות ויעמד, זה הסכם פי-על ג"המל לרשות הרכבים אשר יעמדו

 הטוב ומהדגם ההזמנה במועד בשוק הקיימת האחרונה הייצור משנת חדש רכב .8.1

 וליתר המוצעת לקטגוריה והמתאים היבואן אצל הקיים ,ביותר שהוזמןוהמשופר

 .החוזה דרישות

 .ההצעה בטופס אחרת מפורשות לגביו צוין כן אם אלא, אוטומטי גיר בעל רכב .8.2

 : הבאות בתכונות המתאפיין או7ו הבאות במערכות המצויד רכב .8.3

 הנעילה למערכת תחובר ואשר .הביטוח חברת בדרישות העומדת לרכב מיגון מערכת .8.4

 .רחוק שלט באמצעות ותופעל ברכב המרכזית

 .מקורית אוויר מיזוג מערכת .8.2.8.4

  .לפחות 2 כריות אויר .8.0.8.2

 . לפחות 2 חשמליים חלונות .8.1.8.0

 . מערכת נעילה מרכזית .8.8.8.1

8.3.8.8. ABS מערכת. 

 .  הרכבים מן אחד לכל MP3 קורא דיסק רדיו .8.11.8.3

 תשלום תוספת ללא, היבואן של הצבעים קטלוג מתוךהמל"ג  בחירת לפי - הרכב בעצ .8.11.8.11

 . מטאלי צבע בגין

 חיישני רוורס .8.12.8.11

 

 והרשאות אישורים0 היתרים

, הדינים לכל בהתאם הכול, נספחיו על זה בחוזה המפורטים הליסינג שירותי את יספקהספק  .3

 ובנושאי בטיחות בנושאי לרבות, לעניין הנוגעים והנהלים ההוראות, הרישיונות, ההיתרים

 יהיו ב"וכיוצ, הרישיונות, ההיתרים, הביטוחיים הכיסויים כל השגת כי, בזאת מוסכם; ביטוח

 .   בלבד חשבונו ועל הספק באחריות

 זוגם ות7בני וכן מטעמה הפועל כל או7ו עובדיה, ג"למל רכב כלי בכל השימוש את מאשר הספק .11

 נהגים: "להלן) וצעירים חדשים נהגים כולל, ראשונה מקרבה שאינם אף אלה של משפחה וקרובי

 .כאמור שימוש לאפשר מנת על יפעל אף והוא"( מורשים

 ותחזוקה תפעול

. הרכבים ותחזוקת תפעול על ומלא בלעדי באופן אחראי יהיה הספק הליסינג שירותי במסגרת

 זה ובכלל הרכב מאחזקת המתחייבת הוצאה או7ו פעולה לכל אחראי הספק יהיה זה בכלל
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 שטיפה למעט, ההסכם נשוא הרכב כלי של ומלאים כוללים, יעילים, ותחזוקה תפעול, לתיקון

 תקופת כל למשך זאת, אחר הכלל מן יוצא ללא אך, שוטפת דלק תצרוכת ולמעט ופנימית חיצונית

 כך בגין נוספת תמורה כל לו שתשולם מבלי זאת, ג"המל רצון ולשביעות רכב כלי כל של השכירות

 "(. ותחזוקה תפעול שירותי: "ולהלן לעיל) השכירות דמי לתשלום מעבר ג"המל ידי על

 

 בין, והתחזוקה התפעול שירותי יכללו, לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי בלבד ההמחשה לשם

 :דלהלן ההתחייבויות את גם, היתר

 היצרן או7ו היבואן לדרישות  או7ו  ההסכם לדרישות בהתאם הרכב כלי תחזוקת .11.1

 של במקרה כאשר, דין פי על לכך מוסמכת רשות כל או7ו התחבורה משרד או7ו

 .יותר המחמירה ההוראה הספק את תחייב בניהן סתירה

 הרישוי מבחני והעברת ביצוע, הכנה, רישוי  אגרות תשלום  - רישוי שירותי מתן .11.2

 .במועד הרכב כלי של( שנתיים רישוי מבחני כולל)

 וכדומה החיצוניים האביזרים למתקיני, רישוי למכוני, למוסכים הרכב כלי שינוע .11.3

 .אחר יעד לכל או7ו השירות לאתרי והחזרתם

 שירותי ומתן דרכים תאונת, גניבה, תקלות על לדיווחים ארצי פניות מרכז הפעלת .11.4

)למעט יום  שנהה ימי, בכל השבוע ימי כל במשך  ביממה שעות  24 וחילוץ גרירה

 .  כיפור(

 את לבצע מתחייב הספק. ביממה שעות  24 וחילוץ גרירה, דרך תיקוני שירותי מתן .11.2

 שעות 4או  .,הקריאה מסירת מרגע  שעות  2-מ יאוחר לא והחילוץ הגרירה שירותי

   שבע. - צפונית לחיפה ודרומית לבאר במידה והשירותים ניתנים

, השירות תחנות הפעלת, זה ובכלל לפעילות הנחוצות שרות תחנות של הפעלתן .11.0

 מתחנות  איזו לשנות ירצה והספק במידה .למכרז הסף בתנאי עמידתו לצורך שהציג

 .    ובכתב מראש ג"מל להסכמת כפוף הדבר יהיה - האמורות השירות

 .למכרז 1.0 ... בסעיף כמפורט הרכב לכלי ביטוחי כיסוי .11.1

 גם זה בכלל, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, שונים נזקים7ליקויים ותיקון טיפול .11.8

 1.0 בסעיף המתואר הביטוחי לכיסוי בכפוף זאת) בתאונות שמקורם נזקים7ליקויים

 .                                                      למכרז(

, צמיגים 4- המוגבלת למספר הגבלת ללא ומגבים מצברים, צמיגים והחלפת אספקת .11.3

שיטה של בתקופת החכירה של הרכב, בבממוצע לרכב  ושלושה זוגות מגבים מצבר

 .  תהא אשר הפגמים או7ו הליקויים או7ו התקלות סיבת תהא, פול מלא בין הרכבים

, שלהם כברבמ לרבות, הרכב שבכלי ובאביזרים במתקנים ליקויים ותיקון טיפול .11.11

 ידיות, מנעולים, צירים, חשמליים חלונות, אזעקה מערכת, דיסק רדיו, מזגן: כגון

 '.  וכו

 '.וכו מלוכלכים וחלקים שמנים והחלפת אספקת, פרונט כיווני .11.11

 או7ו פעולה כל ביצוע, שירות כל מתן וכן שונים ואביזרים חלפים והתקנת אספקת .11.12

 .   אחרת הוצאה כל הוצאת

 ביצוע לצורך, ג"המל עם בתיאום, לפעם מפעם, השירות מאתרי הרכב כלי את ייטול הספק .11

 התפעול שירותי ביצוע לאחר, השירות לאתרי הרכב כלי את ויחזיר ותחזוקה תפעול שירותי

 צורך יהא אם אלא, הרכב כלי את נטל בו ביום 10:11 מהשעה יאוחר לא, כאמור והתחזוקה
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, החברה באתר במסירה הרכב כלי מחזיק לידי יועמד כאמור שבמקרה ובלבד, במוסך להשאירו

 .   להלן 18 בסעיף כאמור חלופי רכב

 נציג של מראש אישורו וקבלת דיווח טעון, כאמור ותחזוקה תפעול שירותי ביצוע כי, בזאת מובהר .12

 שירותי ובוצעו היה. ובכתב מראש כאמור אישור מחייב, בתאונה שמקורו נזק תיקון. ג"המל

 הספק ישפה, כאמור האישור שהתקבל מבלי או7ו הספק י"ע דיווח שניתן מבלי ותחזוקה תפעול

 .  הספק של מחדליו או7ו ממעשיו כתוצאה לה שתגרם הוצאה או נזק כל עבור ג"המל את

 מחזקתה יינטלו לא, זה חוזה י"עפ ג"המל בשימוש יהיו אשר, הרכב כלי כי, לכך אחראי הספק .13

וזכויות של צדדים שלישיים ככל שיוטלו עיקולים   .שהוא כל חוב או שיעבוד, עיקול מימוש עקב

הספק יפעל להסירם ולהבטיח שבכך מקרה זכויות המל"ג לפי הסכם זה לא  על כלי הרכב כאמור,

  תפגענה.

באם החל הליך משפטי נגד המל"ג או על ידי אחד מנושיה, העלול להביא לכך שייפגעו זכויות  .13.14

"ג להודיע לכל אחד מנושיה כי היא אינה הבעלים של , תדאג המלמכוח הסכם זה הספק ברכביו

 הרכבים.

   הרכב כלי הזמנת

 מאת לשכור שברצונה הרכב מכלי אחד כל לגבי לפי צרכי המל"ג רכב הזמנתבצע י ג"המל נציג .14.12

 אישור על מטעמה ולחתום, הרכב כלי את ועבורה בשמה לקבל הכוח מיופה שם ויציין, הספק

 .   הרכב כלי מסירת

 הודיעה אם, פיצויכל  בתשלום חבות ללא, כלשהו רכב בגין  הזמנה לבטל רשאית תהא ג"המל .12.10

ועבר תשלום ליבואן ה, וכל עוד לא ההזמנה משלוח מועד לאחר ימים 14 בתוך לספק בכתב כך על

 .ועודכן מספר רישוי לרכב.

 בהתאם, ג"המל ידי על שהוזמן הרכב כלי את הספק וירכוש יזמין ההזמנה קבלת לאחר מיד .10.11

 .ההזמנה בטופס לפרטים

 למשך בתוקף תעמוד, לעיל המפורטים הכללים פי על כדין שנמסרה הזמנה, ספק הסר למען .11.18

 תנאי כל לגביה לחול וימשיכו ההתקשרות תקופת תום לאחר חל סיומה אם אף, השכירות תקופת

 .ההסכם

 תחולנה"( המוזמן הרכב:"להלן)  האמור המועד בתוך ג"למל כלשהו רכב נמסר לא בו במקרה .18.13

 :הבאות ההוראות

 לרכב הזהה מסוג או7ו קטגוריה מאותה חלופי רכב כלי ג"המל לרשות יעמיד הספק .18.1.13.1

, ג"המל בהסכמת, או,  ייצור שנת ומאותה הילוכים תיבת של סוג אותו עם, המוזמן

 .                                                     יום 31  על תעלה שלא לתקופה, יותר משופר מדגם רכב כלי

, חלופיה רכב על יחולו, זה הסכם נשוא השירות תנאי כל כי, יודגש, ספק הסר למען .18.2.13.2

 ויהיו יפחתו אשר, בגינו החודשיים השכירות דמי  גובה למעט, ההחלפה תקופת בכל

 בגין החודשיים השכירות דמי מגובה בלבד)תשעים אחוזים(  %3121 של בשיעור

 .   המוזמן הרכב

 מכל לגרוע שמבלי הרי, ג"המל לידי הליסינג רכב נמסר ולא ההחלפה תקופת חלפה .18.3.13.3

 רשאית ג"המל תהא, דין כל י"עפ או7ו זה הסכם י"עפ לה הנתונה אחרת זכות

 בסעיף האמורים בתנאים לה יסופק הגישור ורכב ההחלפה תקופת את להאריך

 (. דעתה שיקול לפי יותר קצרה לתקופה או) המוזמן הרכב לקבלת עד, לעיל 11.1.0.2
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 אינו אשר פגם, ג"המל לידי רכב של מסירתו ממועד יום 21 בתוך, והתגלה במידה .13.4

 לספק הרכב יוחזר, מקצוע איש שאינו אדם ידי על הנערכת בבדיקה להתגלות יכול

 להזמין רשאית המל"ג תהא כאמור במקרה. ג"למל כלל נמסר לא כאילו ייחשב והוא

ג "למל הספק יעמיד האחר הליסינג רכב של להספקתו עד אולם, אחר ליסינג רכב

 .  לעיל 13.2עיף בס המפורטת בתמורה, פיולח רכב

 

 המל"ג ידי על הרכב בכלי השימוש

 כלי את תפעיל והיא ופרטיים עסקיים לצרכים הרכב בכלי להשתמש רשאית תהא המל"ג .13.21

 או נזק, אובדן למניעת הסבירה ובזהירות דין לכל בהתאם יופעלו הרכב שכלי תגרום או7ו הרכב

 . כלשהו שלישי לצד אובדן או נזק או7ו הרכב לכלי קלקול

 :  הרכב בכלי שימוש שיעשה מי כל כיתוודא, ככל שהדבר בשליטתה, המל"ג  .21.21

 12 עד אגרה תשלום אי מחמת שפקע רישיון למעט) תקף נהיגה ברישיון יחזיק .21.1.21.1

 . המסוים הרכב כלי לסוג( הפקיעה מיום חודשים

   .הרכב לכליבזדון  נזק מגרימת ימנע .21.2.21.2

 מקיף לביטוח התקנית ובפוליסה החובה ביטוח בפוליסת הנקובים בתנאים יעמוד .21.3.21.3

 לביטוח חוזה תנאי) ביטוח עסקי על הפיקוח בתקנות שהתפרסמה רכב כלי של מלא

 .ותיקוניה 1380-ו"תשמ( פרטי רכב

 ל"צה ידי על המוחזקים והשטחים ישראל מדינת בשטח ורק אך ברכב שימוש יעשה .21.4

 .ישראליים רכב כלי לנסיעת המותרים

שעות מהרגע בו נתגלה הפגם7  12תדווח על כל תאונה או פגם ברכב בתוך  המל"ג .21.4.21.2

 "ג להודיע על כך.התאונה ומתאפשר למל

  

 היקף השירותים ופיקוח הממונה .10.11

איציק בלומנטל, סמנכ"ל למנהל  מריבצע את השירותים בפיקוחו של  הספק .21.1.22.1

 "(.הממונה" -)להלן  ולמשאבי אנוש

 התמורה .11.13

הסכם על פי  יובהסכם זה, וכנגד מילוי כל התחייבויות תמורת השירותים המפורטים .23.1

ספק תמורה כפי שנקבעה בהצעת המחיר שהגיש לעניין אותו זה, תשלם המועצה ל

 ."(תמורת השירותים" -)להלן  סוג רכב  ששכרה המל"ג

 יום. 31הוראת קבע בתנאי תשלום של שוטף + באמצעותהתשלום יתבצע  .22.1.23.2

 בלעדיותהעדר חשש לניגוד עניינים והעדר  .13.14

בין השירותים אותם התחייב לספק למועצה  ענייניםאין ניגודי מצהיר בזה כי,  הספק .23.1.24.1

על פי הסכם זה, ובין עניינים אחרים בהם הוא מטפל, ו7או עניינים אישיים שלו. עוד 

כי, במשך תקופת הסכם זה, הוא ימנע מכל עיסוק ו7או עבודה   הספקמתחייב 

ניגוד עיניינים עם השירותים שהוא מבצע למען  אחרים העלולים להעמידו במצב של

 המועצה על פי הסכם זה. 

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  
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לעיל, הספק מתחייב בזה כי, אין בפעילות  142.מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .23.2.24.2

העסקית והמקצועית שלו, ו7או בקשרים העסקיים שלו, כל קשר או נגיעה, במישרין 

 לספק למועצה על פי הסכם זה.  הזוכהאו בעקיפין, לשירותים אותם מתחייב 

מצהיר ומתחייב כי, לא יעשה שימוש כלשהו במידע שנמסר לו ע"י המועצה,  הספק .23.3.24.3

לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה, אלא על פי אישורה המפורש בכתב של 

 המועצה, ובהתאם לתנאים שהותנו באישור, ככל שהותנו.

יפין את השירותים הנתנים על ידו לא יפרסם בדרך כלשהי, במישרין או בעק הספק .23.4.24.4

למועצה ו7או את עצם היותו נותן שירות למועצה, אלא אם קיבל אישורה המפורש 

של המועצה מראש לפרסם מידע זה, או לעשות בו שימוש לצרכיו העסקיים, ולאחר 

 שהודיע למועצה את פרטי המידע שהוא מבקש למסור, זהות הנמסר והנסיבות. 

כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי המועצה תהא  ספק תנת למובהר בזה כי לא ני .23.2.24.2

רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי למסור את השירותים ו7או כל חלק מהם 

 כל טענה ו7או דרישה עקב כך. לולאחר ו7או לאחרים ולא תהיה 

 ביטול ההסכם עקב הפרה .14.15

ת לבטל הסכם זה מיידית, לעיל בהסכם זה, המועצה תהיה רשאי 2.2בנוסף לאמור בסעיף 

ימי עבודה מיום שנדרש  11הסכם זה, ולא תיקן את ההפרה בתוך  הספקבכל מקרה בו הפר 

זכאי  הספקלעשות כן, בכתב, על ידי המועצה. ביטלה המועצה את ההסכם כאמור, יהיה 

 לתשלום עד למועד כניסת הביטול לתוקף.  

 כללי .15.16

בלבד, ובחתימת הצדדים. לא יהיה כל  כל שינוי ו7או תוספת להסכם זה יהיה בכתב .22.1.20.1

ו7או ע"י מורשי  הספקע"י  תוקף לשינוי ו7או תוספת שיעשו בעל פה, או לא יחתמו

 .החתימה של המועצה

, מכל סכום שעליה הספק המועצה תהיה ראשית לקזז כל סכום המגיע לה מאת .20.2

 על פי הסכם זה. ספקלשלם ל

לשעבד זכויותיו ו7או התחייבויותיו הספק לא יהא רשאי להסב ו7או להעביר ו7או  .20.3

. "גמכוח הסכם זה לאחר במישרין ו7או בעקיפין אלא באישור מראש ובכתב של המל

מובהר כי הסבת זכויות וחובות על ידי מוסדות פיננסים כגון בנקים חרף האמור, 

 וחברות ביטוח לא תחויב באישור מוקדם של המל"ג ותעשה לפי שיקול דעת הספק.

 ך משלוח הודעות הנן כמפורט במבוא להסכם זה. רדים לצוכתובות הצד .22.2.20.4

הודעות שתשלחנה ע"י הצדדים האחד למשנהו לכתובותיהם כפי שהן מצויינות  .20.2

ימי עבודה מיום שנשלחו  4במבוא להסכם זה, יראו אותן כאילו נתקבלו כעבור 

 בדואר רשום, או בשעה שנתקבל אישור טלפוני על קבלתן, אם נשלחו בפקסימיליה.

 

 

 :באמצעות מורשי חתימה ולראיה באו הצדדים על החתום
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 _____________________________    _________ 

 הספק                                    השכלה גבוהההמועצה ל          
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 התקיימת תנאי סףתצהיר בדבר  -נספח ה' 

 
 

____________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  אנו הח"מ, מר7גב' _______________, ת"ז 
 האמת וכי אהיה צפוי7ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב, כדלקמן:

 

 הכל, י ליסינגאני הח"מ הינני המציע במסגרת הגשת ההצעה למתן שירות .1.20.2.1.1

 אחד כחלק זה להסכם המצורף נספחיו על ההזמנה במסמך וכמוגדר כמפורט

 "(.ההליך" -)להלן " 1 נספח" הימנו נפרד ובלתי

השכרת רכב ארוכת טווח ו7או  יעיקר עיסוקאני מצהיר בזאת כי         .2.20.2.1.2

בעל ניסיון כי אני השכרת רכב על דרך של חכירה תפעולית )ליסינג תפעולי(, ו

ת האחרונות, מהמועד האחרון להגשת הצעו בחמש השניםבעיסוק זה לפחות 

 ד נדחה(.במכרז זה )לרבות כל מוע

למכרז אני מצהיר כי אני מחכיר סך  3.2בהתאם לאמור בסעיף        .3.20.2.1.3

 של.......... כל רכב בליסינג תפעולי.

 אחר הליך כל או רגל פשיטת או7ו פירוק בהליכי נמצאאני מצהיר כי אני לא   .4.20.2.1.4

 .זה במכרז במידה ואזכה, יעצמ עלאני נוטל ש ההתחייבויות במילוי לפגוע העלול

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה       .2.20.2.1.2

 

 

_________________    

    חתימת המצהיר7ה 

    

 אישור                        

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיעו בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

__________________, מר7גב'______________, שזיהה7תה עצמו7ה על ידי תעודת זהות מספר 

____________ המוסמכ7ת לחתום על ההצעה בהליך ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתי 

יו7ה להצהיר את האמת וכי יהיה7תהיה צפויי7ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אותו7ה כי על

 יעשה7תעשה כן, אישר7ה את נכונות הצהרתו7ה דלעיל וחתמ7ה עליה בפני.    

 

        ________________ 

 עורך דין    

 

 

 

 

 

:רמה 4  + מדורג ממוספר +  :מעוצב  

:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  סגנון 

מ''ס + :ב  9.1   :יישור לימין + מיושר   +

:ב  מ''ס + כניסה  :אחרי  50.3   טאב 

מ''ס   50.3
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 םשירותיסודיות במסגרת מתן טופס הצהרה על שמירת  -נספח ו' 
 גבוההלמועצה להשכלה 

 שמירה על סודיות

 א.
 כללי

 
)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות הקשורות  1311 –חוק העונשין, תשל"ז  1 .1.1

בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל ושל אדם בעל 
)נוסח  1328חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

 משולב( בפרט.

 
, קובע כי המועצה תהא גוף מבוקר 1328 –בוהה, תשי"ח ב' לחוק המועצה להשכלה ג 3סעיף  2 .1.2

 )נוסח משולב(.  1328( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 0) 3כמשמעו בסעיף 

 
לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם  118לסעיף  3 .1.3

ת ידיעות גוף מבוקר כמועצה להשכלה גבוהה, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסיר
רשמיות שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המועצה, ו7או התרשלות 

 ים על הוראות אלה.רבשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוב

 
 )א( לחוק העונשין קובע: 118סעיף  4 .1.4

 
1.2.  

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,  (א)
)נוסח משולב(, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  1328 –תשי"ח 

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מסומך 
 לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

לרבות מי שהועסק כעבוד או קבלן, לשם ביצוע החוזה;  –בעל החוזה" בסעיף זה " (ב)
ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור ידיעות 

 כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".
 ב.

 "ידיעה":

 
 לחוק ככוללת: 113"ידיעה" מוגדרת סעיף  2 .1.0

 
לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק  –"ידיעה   .1.1

 מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;" 

 
1.8. 6 

 

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על ידיעה 

על מסירת כל ידיעה שבעל החוזה סודית דוקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל 

 קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.

 ג.
 סמכות למסירת ידיעה:

בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין למסור  1.3
 אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה על בעל

 החוזה גם לאחר תום החוזה.
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או עובד  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המועצה  1.11
במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין  –בשמה 

עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל החוזה 
ה המקבל ידיעות זגם סמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המועצה או בעל חו

ינים עליו למסרם לעובדים אחרים במועצה או שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע הענ
ור. במסגרת זו מותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל החוזה  שקבע בלצי

אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידיעות לעובדי המועצה שהוכפפו לו והמוסמכים 
כללא אלא למסור ידיעות לעובדי מועצה אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל קיימת מ

 אם נשללה במפורש.

 ד.
 סמכות לקבלת ידיעה:

 

1.11 

 

 

בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק מתיר 
למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות בפנים ובין 

הדרושה לצרכי עבודתו ולמילוי מסירתן החוצה. עובד מועצה מוסמך לקבל כל ידיעה 
ד מועצה אחר, בין באותו משרד ובין במשרד אחר אם אין בתפקידו. אין למסור ידיעה לעו

 אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את הידעה לצרכי עבודתו ומילוי תפקידו. 

1.12 
מחוץ למועצה או לשירות המדינה קטן מספר האנשים המוסמכים לקבל ידיעות. ישנן 

ידיעות שמטבע ברייתן נוצרו כדי שתימסרנה לציבור, כגון כל ידיעה הקשורה במתן  כמובן
שירות כללי לציבור  הרחב. כמו כן ישנן ידיעות שאדם מסוים או סוג בני אדם זכאים 

לקבלן, אולם אז מספר האנשים המוסמכים לקבלן מוגדר ומוגבל, והוא נקבע בדרך כלל 
 בהוראות.

מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה מכל הנאמר לעיל  1.13
אשר עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך 
למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, ומשנה 

 מחוץ לשירות המדינה. זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מחוץ למועצה ו7או

 

בהזדמנות זו יש להדגיש כי עיתונאי, בתוקף היותו עיתונאי, אינו מוסמך לקבל ידיעות 
יותר מאשר הציבור הרחב זכאי לקבלן. לצורך מסירת ידיעות לעיתונאי הוסמכו לכך 

 במועצה עובדים על ידי המנכ"ל.
 _______מס' ת.ז.___ מנהל המוסד:________ ______שם היועץ7 המוסד

 

אני מצהיר בזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן, וכי נהירות לי חובותי 
 . 1311 -לחוק העונשין התשל"ז 118מכוח סעיף 

 
 

_______________ 
 תאריך

_______________ 
 חתימת המצהיר

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיעו בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 
__________________, מר7גב'______________ומר7גב'_____________, שזיהו עצמם על ידי 

תעודות זהות מספר ____________ומספר___________, המוסמכים לחתום על ההצעה בהליך 
המציע, ואחרי שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים ועל תצהיר זה בשם 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני.    
 

        ________________ 

 עורך דין    
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