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חכירת רכב בשיטת   לאספקת שירותיאת הצעות  מזמינה בז "(המכללה: "להלן)  המכללה האקדמית צפת

 "(.הבקשה" ו/או "מכרזה)להלן: "מכרז זה ליסינג תפעולי כמפורט במסמכי 

 רקע: .1

 .המכללהמעוניינת בקבלת שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי מלא לשימוש המכללה  .1.1

בפועל ממנו תבוצע ספק אחד המכללה מסגרת במסגרתו תבחר למטרת הסכם הינו  מכרז ה .1.2

 .זה מכרז  , לפי תנאיו שלהזמנת הרכבים

בפניה , הספק הזוכה, במהלך תקופת ההתקשרות, אל המכללהלצורך הזמנת רכב חדש, תפנה  .1.3

שיעור דמי החכירה ממחיר הרכב, שיוצע . המבוקשלקבל הצעת מחיר עבור הרכב  פרטנית

ע"י המציע   כפי שהוצעהחכירה ממחיר הרכב    על שיעור דמי  הלא יעלבעקבות הפנייה הפרטנית  

מחיר רכב חדש, ע"פ מחירון לביחס  , ויחושב  , עבור כלי הרכב המבוקש)נספח ב'(  בהצעתו הזוכה

 תחושב  ,(מע"מ)לא כולל  מכללה  להרכב  עלות  ,  כלומר.  במועד ההזמנההיבואן הרשמי המעודכן  

רון מחי)מחירון היבואן המעודכן ליום ההזמנה   X : שיעור דמי החכירה המוצעבאופן הבא

 (.ו/או תוספות רישוי ו/או תוספות אחרות כולל מע"מ וללא אגרותיבואן 

תקופות נוספות בנות שנה כל שתי חודשים עם אפשרות להארכה ב 36תקופת ההתקשרות:  .1.4

. מובהר בזאת כי תקופת השירות לכל רכב אשר הוזמן ע"י ירהחכ, באישור המאחת או חלקה

הסתיימה  , בין אםהמכללהות ת הרכב בפועל בחצרחודשים מיום אספק 36תהיה המכללה 

 תקופה ההתקשרות ובין אם לאו.

 ובכלל זה השגת כל מכרז יספק את כל השירותים המפורטים במסמכי ה מכרז ב ההזוכ .1.5

הנדרשים  הרישיונות והביטוחים הנדרשים ויישאו בכל התשלומים, האגרות ו/או המיסים

 .לתפעול מלא וחוקי של כלי הרכב

רכבים המוחכרים כיום בשיטת   11זה:    מכרז  , נכון למועד הוצאת  מכללהוכחי בבים הנצי הרכ .1.6

יולי -מאי  הינו כדלקמן:הקיימים  תוקף ההתקשרות לגבי הרכבים    .ספק אחדליסינג תפעולי, מ

 .רכבים 3 – 2021רכבים, חציון שני  3 – 2021רבעון שני רכבים,  5 – 2020

על ההסכם  ו/או בחתימה מכרז ה בכלשהו ואין בזכיי אינה מתחייבת להיקף הזמנותהמכללה 

 .כדי להבטיח מתן שירותים ע"י המציע בהיקף כלשהו או בכלל

בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים המכללה רשאית  .1.7

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים,  הותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

נדרש להדפיס את קבצי   יפורסמו באתר המכללה.נפרד מתנאי המכרז וחלק בלתי  ר, יהיו  כאמו

 השאלות ותשובות, לחתום עליהם בצרוף חותמת המציע ולהגישם יחד עם חוברת המכרז.
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 טבלת ריכוז תאריכים .2

 תאריך הליך

 13:00עד השעה   23/4/20 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות

 13:00עד השעה   26/4/20 שאלות הבהרהמועד למתן תשובות ל

 13:00עד השעה   30/4/20 מועד אחרון להגשת הצעות 

רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את לוחות הזמנים הנ"ל בהתאם המכללה כי בזאת מובהר 

  .מכרז . הודעה בנושא תועבר למשתתפי הלשיקול דעתה הבלעדי

 להשתתפות במכרז תנאי סף  מוקדמים .3

 :גורם אשר העומד בתנאי הסף המפורטים להלןכרז כל שתתף במרשאי לה

 המציע הינו אזרח ישראלי ו/או תאגיד המאוגד לפי הדין הישראלי. .3.1

 .1976 -מציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול .3.2

 שנים רצופות במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים. 5בעל ניסיון מוכח של לפחות  .3.3

יסינג תפעולי לרכבים, במועד הגשת ההצעה למכרז, לשלושה גופים לפחות מספק שירותי ל .3.4

 רכבים לפחות לכל אחד מהם. 20ובכמות של 

יש לצרף אישור חתום    -המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה .3.5

 ידי עו"ד.-על

 :מכרז ה מסמכי .4

 :כוללים מכרז מסמכי ה .4.1

 .מך הנדרש בהםחיו וכל מסזה על נספ מכרז  .4.1.1

 .הסכם על נספחיו .4.1.2

 אם יהיו. – תשובות בכתב לשאלות הבהרה  .4.1.3

 .והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבדהמכללה הנם רכוש  מכרז מסמכי ה .4.2

 מלבד הגשת הצעתו.  מכרז המציע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי ה

 :מכרז שינויים בבקשות לשאלות הבהרה ו .5

ניתן יהיה לקבל במענה לשאלות שיועברו  מכרז ת למסמכי הפים והבהרוהסברים נוס .5.1

כתובת דוא"ל לעיל, ל  2  באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, שיישלח עד למועד המוגדר בסעיף

  safia@zefat.ac.ilהבאה: 

להגשת   דוחה את המועד האחרוןאי מתן תשובות איננו  מובהר, כי העברת שאלות ומתן או  

 .הצעות

 .שם הפונה מטעמוו כל פניה תכלול את שם המציע .5.2

mailto:safia@zefat.ac.il
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 בפורמט הבא: Excelאו  Wordיוגשו בקובץ  מכרז שאלות המציע ל .5.3

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

     

אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק המכללה  .5.4

 .מסוימותות באופן חלקי על שאלות מהשאלות או לענ

בקשר המכללה כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י  .5.5

:  מכללהועלו לאתר ה, ימכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים בזה מכרז עם 

 www.zefat.ac.il אתר)להלן:" "במכללה מכרזיםדרושים ו"<-דות"ואל:" להיכנס יש 

קבלת המידע. כל שינוי או -בעניין איהמכללה ולמציע לא תהא כל טענה כלפי  "(המכללה

ובין בעקבות המכללה , לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת מכרזתוספת ל

 ב את המציעים., לפי שיקול דעתה, ויחייהמכללהשאלות הבהרה של מציעים, ייעשה ע"י 

, יצורפו ע"י המציעים להצעתם, המכללהשיועברו ע"י תשובות, הבהרות והודעות שינוי  .5.6

הובנו ונלקחו בחשבון  התקבלו על ידם, אכןכשהן חתומות על ידם, וזאת לאישור כי הללו 

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

 .מכרז נאי ההמציע ומת

גם  מכרז במסמכי המטעמה  והבהרותתיקונים  בצעשומרת לעצמה את הזכות להמכללה  .5.7

ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם 

 .מכרז כלל המשתתפים ביישלחו לוהבהרות כאמור  מהמציעים הפוטנציאלים. תיקונים

הועברה ע"י , אלא אם המכללהה תוקף לכל הבהרה של למען הסר ספק מובהר, כי לא יהי .5.8

 .למשתתפיםהמכללה 

רשה הבהרה ע"י ובו לא נד  מכרז  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי ה .5.9

תחשב לכל המכללה , פרשנות המכללהאו ניתנה הבהרה ע"י )כולם או חלקם( המציעים 

ועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר אי דבר ועניין כפרשנות המחייבת, והמציעים יהיו מנ

 .מכרז או אי התאמה במסמכי הו/בהירות, סתירה 

 מסמכים נדרשים –הגשת ההצעה  .6

חובה להגיש מסמך זה חתום   .((1)'נספח אמסמך הצעת המחיר )  הצעת המחיר תוגש על גבי .6.1

 ע"י מורשה החתימה מטעם המציע. 

חתומים ומאושרים ם כאשר הם על נספחיה מכרז המציע יצרף להצעתו את כל מסמכי ה .6.2

 על ידו במקומות הנדרשים ובתחתית כל עמוד.

http://www.zefat.ac.il/
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יש לצרף את התצהירים המצורפים בנספחים כאשר הם מלאים כראוי וחתומים ע"י  .6.3

 מורשה החתימה מטעם המציע, עו"ד ורו"ח בהתאם לנדרש.

 עו"ד. מאושר על ידי  -התאגדות  צילום תעודת זהות ו/או תעודת עוסק מורשה ו/או תעודת   .6.4

המציע יגיש את הצעתו ואת כל המסמכים המצורפים הנלווים להצעה, כשהם חתומים  .6.5

 כנדרש, במעטפה סגורה. 

 .ושם המציע  CL02/20מכרז מס' המציע ירשום על גבי המעטפה באופן בולט:  .6.6

המציע יכניס את הצעתו לתיבת המכרזים הממוקמת בלשכת המנכ"ל של המכללה  .6.7

אין לשלוח הצעות לעיל.    2שום בסעיף  צפת, עד למועד הר  11ים  אקדמית צפת, רחוב ירושלה

הצעה שלא תימסר אישית עד למועד ולשעה האמורים תחשב כאילו בדואר/דוא"ל/פקס. 

  שלא לקבלה. תרשאי כללה תהיהלא הגיעה במועד והמ

 חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות.  3הצעת המציע תהיה בתוקף במשך  .6.8

ינם צמודים לכל מדד בכל דרך, ההצמדה תהיה המציע בהצעתו א המחירים בהם נקב .6.9

 ן.להוראות ההצמדה בהסכם המצורף, ככל שישנ בהתאם

 מכרז הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי ה .6.10

 .ן מלא ושלםובחר לתת להם את הסכמתו, באופ

 :כללי .7

 גרתת או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסהמציע אינו רשאי להסב או להמחות, זכו .7.1

 .המכללההליך זה אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של 

 על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר .7.2

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר אחר שיש לו, לדעת המציע, 

 שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והואדה במיהמכללה  עם

 .ו/או מי מטעמה, עקב כךהמכללה יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי 

 שמירת זכויות .8

והמשתתפים במכרז לא יהיו , מכללה האקדמית צפתכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל

 נת והגשת הצעה במכרז זה.רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכ

 

 הוצאות המכרז .9

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז 

 .ציעתחולנה על המ
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 בחינת ההצעות, שיטת הערכה ואופן קבלת החלטה לגבי ספק זוכה .10

א המכללה איננה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר כהצעה הזוכה, או הצעה כלשהי .10.1

 כהצעה הזוכה.

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים  .10.2

 להלן:

 איכות 30%  10.2.1

 מחיר 70% 10.2.2

 תהליך בחינת ההצעות: .10.3

מציע אשר לא יעמוד בכל תנאי הסף,  –בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף  10.3.1

 למכללה שמורה הזכות הבלעדית לפסול הצעתו.

 100יורכב מהפרמטרים המפורטים מטה. סה"כ  –איכות חישוב ציון ה 10.3.2

 מהציון הכולל:  30%נקודות אפשריות, אשר יהוו 

ינג לרכבים, נקודות. על כל שנת ניסיון במתן שרותי ליס 40 –ניסיון  (1)

נקודות, עד  10השנים הנדרשות התנאי הסף, יקבל המציע  5מעבר ל 

 נקודות אפשריות. 40למקסימום של 

נקודות. המלצות לקוחות לרבות ניסיון המכללה   60  –ת  המלצות לקוחו (2)

 עם המציע, ככל שישנו.

 20להם סופקו לפחות  לקוחות לפחות 3 על המציע להעביר רשימה של (3)

את הנתונים יש למלא בנספח כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי מלא. 

 .(2)א'

וחוות  הלקוחותעם מכללה העל סמך שיחות הציון לסעיף זה הינו 

 בנושאים הבאים:שיחות יבחנו שביעות רצון הלקוחות ב דעתם.

 שביעות רצון כללית משרות הליסינג .א

 תקלהמהירות מתן פתרון לבקשה /  .ב

 איכות וניקיון הרכב הקבוע לאחר טיפול/תיקון .ג

 ובמידה והתקבלזמני  /איכות וניקיון רכב חלופי  .ד

 איכות השירות / זמן מענה .ה

 ניהול התקשורת מול הספק . ו

)ציון  5)ציון נמוך( עד  1יינתן ציון בסולם ושאים מעלה לכל אחד מהנ

 גבוה(.

ויקבע   0-100של    יבוצע ממוצע פשוט לכלל הציונים אשר ינורמל לסולם

 נק'.  70ציון "המלצות לקוחות". ציון מינימלי נדרש: 

 נקודות מציון האיכות הכולל. 70ציון זה יהווה 

, המציע  שלהווה  /עבר  ללקוחות  לפנות  הבלעדית  הזכות  שמורהמכללה  ל

 .כלקוחות נרשמו לא אלו אם גם

השנים  3במהלך מכללה מובהר בזאת כי במידה והמציע עבד עם ה

 תהיה רלוונטית לסעיף זה.מכללה בלבד האחרונות, חוות דעתה של ה
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 100יורכב מהפרמטרים המפורטים מטה. סה"כ  –חישוב ציון המחיר  10.3.3

 הכולל: מהציון  70%נקודות אפשריות, אשר יהוו 

ההצעה  :באופן הבאניקוד ההצעה הכספית של כל הצעה יחושב  (1)

 100את מירב  תקבלרכב, אחד מדגמי הלכל , הכספית הנמוכה ביותר

ההצעות הכספיות האחרות יקבלו ניקוד יחסי בהשוואה  נקודות.ה

  לפי הנוסחה הבאה: ,רכבללהצעה הכספית הנמוכה 

לדגם  ציון
 = רכב

לדגם רכב  ר בש"חהצעת המחיר הזולה ביות
 שהוצעה ע"י מי מהמציעים במכרז

  
 לדגם הרכב הצעת המחיר הנבדקת בש"ח

 
 יבוצע לכל אחד מדגמי הרכבים המבוקשים ע"י המכללה.חישוב זה 

 
( 1ממוצע פשוט לכל ציוני הרכבים כאמור בסעיף )בוצע לכל הצעה, י (2)

 ויקבע ציון מחיר הצעה. לעיל 

 הבהרות: .11

בדיקת ההצעות והמציעים. צוות זה יהיה נה צוות מטעמה לועדת המכרזים תמ 11.1

רשאי, על פי שיקול דעתו בלבד, אך לא חייב, לבקר באתרי ו/או משרדי המציע, וכן 

 לבקש ולקבל מידע ביחס למציע ו/או לשירותים המוצעים. 

 המכללה תודיע לזוכה, על הזכייה במכרז. 11.2

 במכרז. אשר לאי זכייתם המכללה תודיע ליתר המציעים, ב 11.3

כללה רשאית מהיה התמשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,  11.4

כללה מלבטל את הזכייה בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי ה

הודעה בה נדרש לתקן את המעוות,  משתתףבהודעה, וזאת לאחר שניתנה ל

בהודעה. אין והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע 

 בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

להכריז כזוכה חלופי את המכללה  תבוטלה הזכייה, מכל סיבה שהיא, רשאי 11.5

 המשתתף שדרוגו היה הבא בתור.

נספח  - המחירו לכל הדגמים המופיעים בנספח הצעת יע הצעתהמציע חייב להצ 11.6

 שאינם מפורטים בטופס ההצעה.המציע רשאי להציע דגמים נוספים  .(1)'א

המכללה רשאית, אך אינה חייבת, להזמין מהזוכה כלי רכב נוספים, מדגמים  11.7

 נוספים ו/או מיצרנים אחרים שאינם מפורטים בטופס ההצעה.

כה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות בין כל מסמכי המכרז וכן הצעת הזו 11.8

 דדים. צה
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 מחירהצעת  -  (1) 'אנספח 

לאספקת שרותי החכרת  02CL/20מס'  מכרז על ידינו עבור  שמוצע כפי הכספית ההצעה פסטו להלן

 .האקדמית צפתהמכללה עבור  רכב בשיטת ליסינג תפעולי

העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות כלל וכוללת את הצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח  .1

  ., למעט מע"ממכרזהבמתן השירותים בהתאם לדרישות המופיעות במסמכי 

 .ברור לי, כי אין לשנות את הנוסח הכתוב של ההצעה בפרק זה ואין להתנותו/ לסייגו בשום צורה .2

 (. A( הינו באחוז ממחירון היבואן )עמודה Cאו  Bכירה )שיעור דמי החמובהר בזאת כי  .3

 . תוצאת ההכפלה אינה כוללת מע"מ.   (C)או  Bעם  Aהינם ההכפלה של המוצעים  חכירהדמי ה

 ק"מ 30Kנסועה שנתית: 

 חודש 36תקופת חכירה: 

 ק"מ 45Kנסועה שנתית: 

 חודש 24חכירה: תקופת 

הרכב  מחיר
 בש"ח 

 לפי מחירון 
 היבואן 

 
 
 
(A) 

 דגם הרכב 
 חכירה
 תחודשי
לא בש"ח 

 מ כולל מע"
(AxC) 

 שיעור דמי
  החכירה

כולל  לא
 מע"מ
(C) 

 חכירה
 תחודשי
לא בש"ח 

 מ כולל מע"
(AxB) 

 שיעור דמי
 החכירה

כולל  אל
 מע"מ

(B) 

 ____ %   ____ %  184,900 ₪  Toyota Camary 

Hybrid 

 ____ %   ____ %  180,900  ₪  Toyota Rav4 E-Volve  

 ____ %   ____ %    ₪ 157,990 Opel Grand land X 

Enjoy 1.5D 

 ____ %   ____ %    ₪ 152,990 Citroen C5 Air cross 

1.5 HDI 

 ____ %   ____ %    ₪ 159,990 Peugeot 3008 1.5 HDI 

Active 

 ____ %   ____ %    ₪ 139,900 Toyota Corolla Excite 

/ Space Hybrid  

 ____ %   ____ %    ₪ 136,990 Renault Grand Coupe 

1.5L 

 ____ %   ____ %    ₪ 134,900 Toyota Corolla Sedan 

Hybrid  

 ____ %   ____ %  177,990 ₪  Citroen Grand Space-

tourer 1.5D 

 Hyundai Sonata לא ידוע  % ____   % ____ 

Hybrid (טרם הוכרז) 

____________________ 

 המציעתימת וחותמת ח
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 רשימת לקוחות –(  2) 'אנספח 

ם מהלפחות,  רכבים פרטיים    20  ליסינג תפעולי מלא ל  לקוחות להם נתתי שירותי  שלושהלהלן שמות  

 . ניתן למלא יותר משלושה לקוחות.ל חוות דעתניתן לקב

 

 שם הלקוח מסד 
כמות 

 רכבים
 טלפון נייד איש קשר

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
שמורה הזכות לפנות ללקוחות נוספים שהיו בעבר למציע ואין המציע רשם פרטיהם מכללה ל

 ברשימה מעלה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

______________________ _____________________ ________________________ 
 חתימת המציע + חותמת   תאריך שם מלא של המציע
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 אישור זיהוי מורשי חתימה  -  (1)'בנספח 
 

 

 תאריך ________________

 

 ____________, מאשר בזאת כדלהלן:____________ מרחוב _________הח"מ עו"ד/רו"ח _____

 _____.___________________________ מס' תאגיד _רו"ח של התאגיד /הנני משמש כעו"ד .1

 מורשי חתימה בשם התאגיד הינם: .2

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 הערה: 

חתום ע"י ור מפורט במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף איש

 עוה"ד או רוה"ח.

מתוך מורשי החתימה , זה מכרז הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי  .3

 :מכרז המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני על מסמכי ה

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 : הערות נוספות

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

_______________ 

 עו"ד/רו"ח 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 28מתוך  11עמוד 

 

 
 02CL/20מכרז מס' 
 ( 2)'בנספח 

 ציעהצהרת המ
 

הירה את כל מסמכי המכרז לרבות את החוזה על כל נספחיו  בעיון ובחנו בחינה ז  אנו הח"מ לאחר שקראנו
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 המציע הינו אזרח ישראלי ו/או תאגיד המאוגד לפי הדין הישראלי. .1

 .1976 -התשל"ומציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ל .2
 מופעל על ידי קבלן משנה. ושאינ -מוקד שרות בעל סניפים/מוקדים ו המציע בעל פריסה ארצית של .3

 שנים רצופות במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים. 5בעל ניסיון מוכח של לפחות  .4

 מספק שירותי ליסינג תפעולי לרכבים, במועד הגשת ההצעה למכרז, לשלושה גופים לפחות ובכמות .5
 רכבים לפחות לכל אחד מהם. 20של 

 פרים כדין.מנהל סהמציע  .6

 המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה. .7

 רכבי המציע מטופלים במוסכים מורשים ע"י משרד התחבורה בלבד. .8

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .9
דרישות ל כל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או  ם לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה עמסכימי

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .10
ויות בהתאם לתנאים שבמסמכי כי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבשבמסמכי המכרז, ו

 . המכרז

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .11

 ל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.והצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכ  .12

ה על ידכם חוזה מחייב אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלת .13
 .לבינכםבינינו 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי  .14
הצעה זו וכי הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על  

 ו.אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה ז

 
 ____________________________________ :ציעחתימת המ

 ____________________________________ :ציעכתובת המ
 ____________________________________ טלפון ופקס:

 ____________________________________ מספר עוסק מורשה:
 ____________________________________ :תאריך

 
 אישור עו"ד

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד 
מסגרת )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים ב

המציע;  למתן שרותי ליסינג תפעולי רכבים למכללה האקדמית צפת, מחייבת את 02CL/20מכרז מס' 
חתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, וכן, כי הינם מורשים מטעם _____________  )שם המציע( ל

חתמו על מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם 
 ההצהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה .

 
 

__________               __________          _________________ 
 חתימה וחותמת   שם מלא       תאריך     
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 02CL/20מכרז מס' 

 ( 3)'בנספח 
 

 ציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדיןהמתצהיר 
 

אני הח"מ________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 וי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:אהיה צפ

( במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי מספר "ציע"המהנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן:  

02CL/20  :(. כללה""המ)להלן: כללה האקדמית צפת ( אשר פורסם על ידי המ"המכרז")להלן 

 .ציעלתת תצהירי זה בשם המ אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת
"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ו

ני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים . א1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2
 אלה וכי אני מבינ/ה אותם.

 ישראל". הנני מצהיר/ה כי המשתתף הינו "תושב

 (במקום המתאים Vסמן )

  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד
, אשר נעברו 1987-התשמ"ז האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום,

 .2002באוקטובר  31אחרי יום 

 ות בתקופה שקדמה למועד האחרון המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עביר
, אשר נעברו אחרי יום 1987-בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז להגשת ההצעות במכרז,

ה שקדמה למועד מתן הצעה של יתה בשני, אך ההרשעה האחרונה לא ה2002באוקטובר  31
 המשתתף במסגרת המכרז.

 (במקום המתאים Vסמן )

 קדמה למועד רשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שהמשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הו
האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

 .2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 מועד האחרון המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה ל
העסקה שלא כדין והבטחת  להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור

, אך ההרשעה 2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
 האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של המשתתף במסגרת המכרז.

 
 

 כן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותו
 
 

________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 
 אישור עו"ד

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / לחוד 
)מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת 

שרותי ליסינג תפעולי רכבים למכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע;  תןלמ 02CL/20מכרז מס' 
כי הינם מורשים מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד,  וכן,

מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על 
 רתי להם את משמעותה .ההצהרה מעלה לאחר שהבה

 
 

__________               __________          _________________ 
 חתימה וחותמת   שם מלא       תאריך     
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 02CL/20מס'  מכרז 

 

 

 'גנספח 

 

 

 

 

 רכבים   -ליסינג תפעולי  הסכם 
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 רכבים  -לליסינג תפעולי  הסכם 
 

 2020_____ ביום ____, בחודש ___ צפתבאשר נערך ונחתם 

 

 בין 

 האקדמית צפתהמכללה 

 , צפת11ירושלים מרח' 

 580362937ע.ר. 

 "(המכללה)להלן: " 

 מצד אחד;

 ביןל

___________________ 

 מרחוב___________________________

 ח.פ. _____________________

 "(המחכירה" / "ספקה)להלן: "

 מצד שני;

 
השכרת ל 02CL/20ר מספ מכרז "( פרסמה המכללהן: "הל)ל המכללה האקדמית צפתו       הואיל:

הכל , המכללהעובדי ל"(  ליסינג תפעולי)להלן: "ואחזקת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי 

 "(;השירותיםובהתאם להסכם זה על כל נספחיו )להלן: " מכרז כמפורט ב

 

עוסק בשירותים  אוכי ה ספק מצהיראת השירותים, והמכללה לספק ל ןמעונייספק וה    והואיל:

והמיומנות לביצוע השירותים במלואם ובמועדם,  ן, הניסיוא בעל הידע, וכי הוהמבוקשים

 על נספחיו ובהסכם זה על כל נספחיו; מכרז הכל כמפורט ב

 

בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה, ונקבע כי הספק יספק את השירותים המכללה ו והואיל:    

המפורטים ופת ההתקשרות והכל בתנאים כל תק , למשךהמכללה, לפי דרישת מכללהל

 ונספחיו ובהסכם זה על נספחיו; מכרז ומוגדרים במסמכים ה

 

 

 והותנה בין הצדדים כדלקמן: הוסכם לפיכך הוצהר

 

 כללי .1

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.להסכם זה והנספחים המבוא  .1.1

במהלכו שניתנו ת והמענה לשאלורבות ההבהרות "( למכרז)להלן " 02CL/20 מכרז מסמכי  .1.2

  מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.בכתב בלבד, 
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 השירותים .2

 :הזמנת רכבים .2.1

 הצעת מחיר לרכב נדרש. לקבל תפנה מעת לעת אל הספק ותבקש המכללה  .2.1.1

אשר  ,הצעת מחירטופס הזמנת רכב עם , עד שני ימי עסקים, מכללההספק יעביר ל .2.1.2

, מוכפל במחיר מחירון מכרזב שיעור דמי החכירה כפי שהוצע על ידולא תעלה על 

מובהר בזאת כי . מכרזהכל כאמור בתנאי ה ביום ביצוע ההזמנה.היבואן הרשמי 

תנאי הסכם זה בלבד יחולו   .המכללה, ככל שיהיו, לא חלים על  תנאי טופס ההזמנה

 על הזמנת הרכב.

ימים קלנדריים, מיום הוצאת ההזמנה או  14הספק יעמיד לרשות המכללה, בתוך  .2.1.3

טופס ההזמנה )המוקדם מהשניים(, את הרכבים המוזמנים. מוסכם בזאת ר אישו

כי במידה והרכב אינו קיים אצל היבואן במלאי, יעדכן על כך הספק מראש את 

   ההזמנה. המכללה, טרם ביצוע ההזמנה והמכללה תוכל לוותר על

 רכב גישור: .2.2

רכב ללה כמממועד ההזמנה, יספק הספק לימי עסקים  2 בזאת כי בתוך םמוסכ .2.2.1

 עד קבלת הרכב המוזמן.המכללה ישמש את גישור אשר 

לא מקבוצת הדגם של הרכב המוזמן, ובתעריף ש  ופחות ברמתרכב הגישור לא יהיה   .2.2.2

  רכב המוזמן.יעבור את תעריף ה

, הספק ישיבה מקומות 7הינה לרכב בעל המכללה מובהר בזאת כי במידה והזמנת  .2.2.3

מקומות ישיבה ולאחר יומיים  5רכב בעל  ,יוכל לספק, ליומיים הראשונים בלבד

 מקומות ישיבה. 7יחליפו ברכב גישור בעל 

 תהיה רשאית לדרוש החלפת רכב גישור במידה וימצאו בו פגמים.המכללה  .2.2.4

, לפי המכללהבחצרותיה או בכל מקום אחר בו תבחר מכללה רכב הגישור יסופק ל .2.2.5

 בלבד.המכללה שיקול דעתה של 

במעמד החזרת הרכב באחריות   –ע"ח הספק  ל דלק מלא  כירכב הגישור יסופק עם מ .2.2.6

הספק לתעד את כמות הדלק במיכל הן במסירה והן בהחזרה. התחשבנות על הדלק 

 . בסוף החודש שב והוחזר רכב הגישורתבוצע 

מובהר בזאת כי מועד מסירת הרכב הקבוע בפועל, הינו מועד תחילת ההתקשרות  .2.2.7

על רכב הגישור המכללה הנסועה שצברה  ךס -הנוגעת לרכב המוזמן. בהתאם לכך 

 לא ייכנס לפול הקילומטרים. 

 . למכללהמסירת הרכב המוזמן כנגד רכב הגישור יוחזר לספק  .2.2.8

 על רכב הגישור יחולו כל הוראות הסכם זה על נספחיו. .2.2.9
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 רכב קבוע: .2.3

"( יסופק ע"י הספק בחצרות הרכב הקבוע)להלן: "המכללה הרכב המוזמן ע"י  .2.3.1

 . המכללהבו תבחר  חרל יעד או/או בכהמכללה 

במעמד המסירה יבוצע וייחתם פרוטוקול מסירה. עותק מהפרוטוקול יימסר לכל 

 צד.

ייחשב למועד תחילת ההתקשרות לגבי  למכללהמועד מסירת הרכב הקבוע בפועל  .2.3.2

 אותו הרכב. 

 ות לכל רכב.עם שני סטים של מפתח למכללההרכבים ימסרו  .2.3.3

 . לפחותמיכל דלק  1/4מסר עם יהרכב י .2.3.4

באחריות הספק כי בהחזרת הרכב לחברת הליסינג תתועד כמות הדלק שהוחזרה  .2.3.5

 3.4 שנקבע בסעיףבמיכל. התחשבנות על הדלק תבוצע אחת לשנה לפי המנגנון 

 .לחוזה זה

העתקי ניירת הרכב )רישיונות וביטוחים( באמצעות דוא"ל  למכללההספק יעביר  .2.3.6

 . המכללהטרם הגעת הרכב לחצרות 

הרכב עם כל הניירת הנדרשת )ביטוח, רישיון רכב, הנחיות  הספק יספק את .2.3.7

 והוראות הפעלה בעברית של מערכות הרכב וכד'(. 

, דיסק-הספק יבצע את כל ההשלמות הנדרשות לאספקת הרכב, כגון: מכשיר רדיו .2.3.8

 וכד'.שטיחים מערכת מיגון נגד גניבה, חלונות חשמליים, נעילה חשמלית, 

. אוניברסליל מתקין מורשה, על פי הנחיית המכללה, התקן תדלוק  הספק יתקין אצ .2.3.9

 . לא יותקנו התקני תדלוק לרכבי גישור –למען הסר ספק 

יתומחרו במידה וידרשו התקנות מיוחדות, דוגמת וו גרירה, יבוצעו אלו ע"י הספק ו .2.3.10

שתמצא לנכון. מורשה  על חשבונה בכל מקום  המכללה  יבוצעו ע"י    -בנפרד, לחלופין  

ה באופן עצמאי, יעביר הספק אישור רבחרה לבצע התקנת וו גריהמכללה במקרה ו

 . המכללהממועד בקשת  יום עסקים אחד לכך בתוךבכתב 

 כל הרכבים יסופקו עם המערכות הבאות: .2.3.11

אוטומטי בעת דימום כלי הרכב או לחלופין צפצוף מערכת כיבוי אורות   .2.3.11.1

 ב.התראה על השארת אורות דלוקים בדימום כלי הרכ

 חלונות חשמליים 4 .2.3.11.2

 סגירה אוטומטית של החלונות והדלתות בעת נעילת הרכב. .2.3.11.3

 נסיעה לאחור. חיישני .2.3.11.4

 ברכבים הכוללים מערכת מולטימדיה – מצלמת נסיעה לאחור .2.3.11.5
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2.3.11.6. BLUETOOTH ית ברכבים בהם לא קיימת או מותקן מקומ מובנה

במידה ומתקן מקומית יחובר למערכת השמע או  פונקציה מקורית זו.

 רגלי הנוסעים ברכב.בצדי ול חיצוני אשר מקומו לא יהיה לרמק

בעברית,   שיון רכב, תעודת ביטוח, שני זוגות מפתחות לרכב, ספר רכביר .2.3.11.7

ודרכי  הספקטיפולים, דרכי התקשרות למוקד השירות של  ספר

 יאוגדו בנרתיק פלסטיקכל אלו  – וגרירה תקשרות למוקד חילוץה

 .למסמכים בכל כלי רכב

 .המוזמנת הגימור ברמת המגיעים ביזריםהא שאר כל .2.3.11.8

  :אגרות ורישוי .2.4

הספק ידאג לביצוע טסט שנתי לרכב ולתשלום כל האגרות הנדרשות, כולל ביטוח חובה 

 מקיף עצמי., למעט ובחר הספק לבצע ביטוח וביטוח מקיף

 טיפולים/תיקונים והחלפת חלקי בלאי .3

 :מתחייב לבצעהספק  .3.1

ולים המונעים לפי התדירות שקבע יצרן הרכב את כל הטיפולים התקופתיים והטיפ .3.1.1

. במכללהמחזיק הרכב  מולו/או היבואן. מועד ביצוע הטיפול התקופתי יתואם 

או מבית העובד, הכל לפי בחירת העובד, המכללה הרכב יילקח על ידי הספק מ

ול/תיקון נמשך מעבר אותו היום. היה והטיפב 17:00 ויוחזר אל העובד עד לשעה

יספק הספק לעובד רכב חלופי אשר יוחזר כנגד קבלת הרכב הקבוע.  - 17:00לשעה 

אור יאור הטיפול/תיקון שבוצע כולל תיהספק יוודא השארת דוח ברכב הכולל את ת

 החלקים שהוחלפו ברכב. 

בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, ספק דע את הימתחייבת לימכללה ה

 ן בחוברת הטיפולים של המכוניותהיבואהיצרן ו/או נחיות והוראות בהתאם לה

 .המושכרות

לקי לרבות תיקוני ח  התיקונים המכניים, עבודות החשמל ועבודות הפחחותאת כל    .3.1.2

 מרכב תחתון, מערכות מכניות,, שלדה, צבע, לרבות פחחות, ורכיבי כלי הרכב

וניקה, מנעולים, ידיות, חשמל ואלקטר מערכות ומכלולי הנעה, מערכות ומכלולי

או שפקע תוקפם, וכיוצא באלה. כמו כן  צירים, החלפת חלקים פגומיםסגרים, 

ותיקון כל נזק או פגם שאירעו עקב תאונה בה  יכללו התיקונים כל השבה לכשירות

פגם בכלי הרכב כתוצאה מפריצה, שריפה וגרירה,  היה כלי הרכב מעורב, נזק או

 '.וכד נזק לשמשות והחלפתן, צבע

 .ת החורףביקורת בטיחות לקראת עונ .3.1.3

 .ביצוע בדיקות כמתחייב מחוקי המדינה, משרד התחבורה והוראות היצר .3.1.4

 .לרכב לרבות תשלום אגרת רישוי )טסט( ביצוע מבחן שנתי .3.1.5
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 נורות.מתכלים לרבות מצבר והחלפת  .3.1.6

 כיווני פרונט. .3.1.7

  :צמיגים .3.2

מדד ימ"מ, כאשר הועמק י  2.5החלפת צמיג תעשה כאשר עומק חריץ הצמיג יפחת מ   .3.2.1

הנמוך ביותר ו/או כאשר יתגלו סימני יובש על דופן הצמיג )סדקים  במקום שבו

מ"מ ומעלה( או בהתאם לחוות דעתו של  10מ"מ ומעלה ובאורך של  2בעומק של 

 . רייה'הגורם המקצועי בפנצ

 צמיגים 4להחלפה של  -בנוסף  זכאיתהמכללה לעיל,  3.2.1בנוסף לאמור בסעיף  .3.2.2

 נדרשת כתוצאה מנזק עצמי., ההליסינג תקופת במהלךלכל רכב, 

 הצמיגים יהיו כאלה שניתן להתקינם על פי הוראות היצרן / היבואן / לפי תקן .3.2.3

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

 המלצת החיכוך ובטמפ' לפיבתוצר, במידה, בחתך הפרופיל ובעמידה במהירות 

 .היצרן

 . בדיוקם נתונים  שני צמיגים בעלי אות  סרן  באותו  להתקין  חובה  ,צמיג  החלפת  בעת .3.2.4

 .בלבד היצרן"י ע המסופקים הצמיגים עם יסופק חדש רכב .3.2.5

 חלפים: .3.3

 החלפים שיוחלפו יהיו מקוריים או מורשים ע"י היבואן/משרד התחבורהכלל 

 הספק יחליף לפי הצורך. –מצברים  .3.3.1

 חודשים. 12הספק יחליף סט מגבים כל  –מגבים  .3.3.2

 ק:דל .3.4

 רבע מיכל לפחות. הרכבים יסופקו עם כדי ליצור נוחות תפעולית הוגדר כי ב  .3.4.1

בהשבת הרכב לספק הרכבים מוחזרים עם מכלי דלק בתכולה חלקית/מלאה וזאת  .3.4.2

 באופן אקראי.

הפער שבין הכמות שנמסרה עם הרכב לכמות  ןאומדההתחשבנות תבוצע על פי  .3.4.3

 3/4,    1/2,    1/4של     ןאומדברכב עם  בלוח המחוונים    הצפיישהושבה לספק על בסיס  

 של אותו הדגם. המרביתומיכל מלא מוכפל בתכולת המיכל 

מחיר קובע יהיה לפי יום ההתחשבנות כאשר בסיס המחיר הקובע יהיה מחירון  .3.4.4

 עם הנחת השרות העצמית.לפי סוג הדלק חברת דלק 
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ולמען באחריות הספק לנתק את התקן התדלוק מיד עם קבלת הרכב. למרות זאת  .3.4.5

המכללה   –מועד החזרתו לספק  תדלוקים שיבוצעו לרכב במועד מאוחר מ  הסר ספק,

 .תוציא חיוב לספק בגינם

 (:LASת שירות נדרשת )מר .3.5

 ו/או פגם ברכב שנגרם מכל סיבה שהיא.הספק יהיה אחראי לתקן כל נזק  .3.5.1

בהתאם למועדים הרשומים בס"ק הספק יגיע  –במקרה של תקלה/תאונה/אחר  .3.5.2

. במידה ולא ניתן לתקן את התקלה המכללהר המבוקש על ידי עובד לאת 3.5.6

 , יזמיןו/או במידה ויבין המוקדן מהנהג כי התקלה איננה ברת תיקון מידי במקום

 וז חפצו. במקביל יישלחחאשר תיקח אותו למ)על חשבון הספק(  הספק לעובד מונית  

 כנגדהחלופי תבוצע  הספק רכב חלופי לאתר בו ייבחר העובד לקבלו. אספקת הרכב  

 שעות ממועד פתיחת התקלה הראשונית במוקד.  4  לקיחת הרכב התקול ולא יותר מ

 בורה, על פי הוראותהרכבים יטופלו במוסכים מורשים על ידי משרד התח .3.5.3

 . בלבד יבואןה/יצרןה

 לצרכי טיפול או תיקון או תיקון דרך או ספקרכב שיימסר למובהר בזאת כי כלי  .3.5.4

 לשטחבפועל  , עד להשבתו  וובאחריות  ספקרכב המצוי בחזקת ה יגרירה ייחשב ככל

 ./ בית העובד המכללה

 גרירה ,דרך ושירותיספק תיקוני יאו אם ע"י גורם אחר  ואם באמצעות הספק .3.5.5

 כולל שטחים מעבר לקו,  וחילוץ בכל רחבי הארץ, כולל שטחים מוחזקים ע"י צה"ל

 ימים בשבוע 7, עות ביממהש24  מכל מקום ולכל מקום, A)למעט שטח ) הירוק

 יום כיפור.  למעט

  :מתחייב לעמוד בזמני התגובה והתיקון הבאיםספק ה .3.5.6

הגעת גרר או ניידת שירות לפי ועד  הראשונית מרגע קריאת השירות .3.5.6.1

תוך שעתיים מרגע  -מחוץ לעיר  .תוך שעה מרגע הקריאה -העניין: בעיר 

 .הקריאה

 :ום כל האירוע מרגע הקריאהביצוע גרירה לאחר הגעת ניידת שירות וסי .3.5.6.2

תוך ארבע שעות  -מחוץ לעיר  .תוך שלוש שעות מרגע הקריאה -בעיר 

 .מרגע הקריאה

 .האירוע  למוסך תבוצע לאחר מיצוי ניסיונות התיקון הסבירים במקוםגרירת הרכב   .3.5.7
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 שעות מתן השירותים: .3.6

 תכונתבמ ויינתנרכב חלופי ו גרירה כל השירותים הדחופים הכוללים בין השאר: .3.6.1

24X7 לרבות ערבי שבת וחג, שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע  24 –, הווה אומר

 שבתות וחגים, למעט יום כיפור.

שעות ביממה לרבות ערבי שישי וחג, שבתות  24לספק יהיה מוקד קריאות זמין  .3.6.2

 וחגים.

 רכב חלופי: .3.7

, ספקאחר ע"י ה  במקרה בו יצא הרכב מכלל פעולה, נגנב או נלקח לטיפול/תיקון או כל שרות

רמתו של הרכב הנוכחי. לקיחת והחזרת הרכב מכלי רכב חלופי שלא יהיה נחות  ספק יספק  ה

המכללה עמיד לרשות ספק יה לו משויך הרכב.המכללה ישירות מול עובד תעשה בתאום 

 :רכב חלופי, במקרים ולפי התנאים הבאים

לא חזר מסירת כלי הרכב לטיפול או רישוי, רק במידה והרכב הקבוע  .3.7.1

 .של אותו יום 16:00רישוי עד לשעה /מהטיפול

 .שבירה של חלוןאו /פריצה לכלי הרכב ו בכל מקרה של .3.7.2

 (.גניבה או טוטאל לוס) מקרה של אובדן מוחלטב .3.7.3

השרות,   במקרה של תאונת דרכים ולאחר דיווח על האירוע למוקד  -תאונת דרכים   .3.7.4

 .ונהשעות מרגע ההודעה על התא 4 יועמד הרכב החלופי תוך

 או מי מטעמו, אשר בעקבותיו הספקבמקרה של תיקון דרך, ע"י  -תקלת דרך  .3.7.5

יועמד   ,למוסך או שלא ניתן לפתור את התקלה במקום האירועגרירת הרכב  נדרשת  

 הבאים:הרכב החלופי בהתאם ללוחות הזמנים 

 על ספקשעות מרגע ההודעה ל3במידה והתקלה היא בשטח עירוני: תוך  .3.7.5.1

 .תקלת הדרך

 על תקלת ספקשעות מרגע ההודעה ל 4והתקלה מחוץ לעיר: תוך  מידהב .3.7.5.2

 .הדרך

 במקרים בהם קיימת מניעותהמכללה לרשות מובהר כי הרכב החלופי יועמד  .3.7.6

 לעשות שימוש בכלי רכב, לרבות תקלה, תאונה או גניבה, אפילו אם הם אירעו

 .שבוע, שבת, ערבי חג או ימי חג בסופי

 .המוחלף עד לקבלת הרכבהמכללה מורשה  /לה המכלהרכב החלופי יישאר בידי  .3.7.7
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 מקום בו אירעה תקלתבבמקרה של תאונה או תקלת דרך יימסר הרכב החלופי  .3.7.8

 . ספקהתאונה או במקום אחר שיתואם בין משתמש הרכב לבין ה הדרך או

 רכב חלופי עם מיכל דלק המלא לפחות עד רבע המכל ובלבד שישנןספק יספק ה .3.7.9

 .ופיק"מ ממקום מסירת הרכב החל 20שלא יעלה על  תחנות דלק לתדלוק במרחק

כי כמות הדלק במסירה ובהחזרת הרכב תתועד במסמכי לוודא  באחריות הספק

  .מסירת וקבלת הרכב

 תקופת ההתקשרות .4

חודשים מן  36 ההתקשרות עם הספק למתן שרותי ליסינג תפעולי לרכבים תהיה לתקופה של

שמורה  למכללה"( תקופת ההתקשרות)להלן: " ז מכרהמועד הנקוב במועד הודעת הזכייה ב

הלך תקופה זו תקופות נוספות בנות שנה כל פעם. במההתקשרות ב האופציה להאריך את תקופת

בהסכם זה על ולאמור  מכרז , כלי רכב חדשים, ככל שיידרש, בהתאם למסמכי הספקה ספקי

 .נספחיו

 תקופת השירות .5

עבור רכבים עם נסועה ממוצעת של   חודשים  36  כלי הרכב תהיה לפרק זמן של  חכירתתקופת   .5.1

. תקופת ק"מ בשנה 45,000לרכבים עם נסועה ממוצעת של  חודשים 24 -ק"מ בשנה ו 30,000

 בין אם הסתיימה תקופת ההתקשרות ובין אם, למכללהחל מיום מסירת הרכב ת חכירהה

 לאו. 

התנאים לפי הוראות והשירות ימשיכו לחול על הצדדים החובות, הזכויות  במהלך תקופת .5.2

 .הסכם זה

₪ ביום הזמנתם( לפני  190,000תהיה רשאית להחזיר לספק רכבים )שעלותם עד המכללה  .5.3

. , ללא צורך לנמק את החלטתהספקמראש ובכתב ל  יום  30של    בהודעה,  תקופת השירות  תום

 תחויב בקנסות היציאה הבאים:המכללה במקרה זה 

 חודשים: 36רכב שהוזמן לתקופה של  .5.3.1

 חכירהחודשי  3עד שנה: המכללה כב ברשות רה .5.3.1.1

 חכירהחודשי  2יום ועד שנתיים:  + משנההמכללה הרכב ברשות  .5.3.1.2

 אחד. חכירהיום: חודש  + מעל שנתייםהמכללה הרכב ברשות  .5.3.1.3

 חודשים: 24רכב שהוזמן לתקופה של  .5.3.2

 חכירהחודשי  2הרכב ברשות המכללה עד שנה:  .5.3.2.1
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 אחד. חכירהחודש : הרכב ברשות המכללה משנה + יום ועד שנתיים .5.3.2.2

החודשית, לכל היותר חמישה חכירה בגין הרכבים המוחזרים יופסקו החיובים על מרכיב ה

על רצונה להחזיר את הרכב וזאת גם אם הספק טרם אסף המכללה ימי עסקים מיום הודעת 

 .המכללהאת הרכב מ

עבר מרחק וחודשים  36שהוזמן לתקופה של לעיל, במידה ורכב  5.3.1למרות האמור בסעיף  .5.4

, רשאית המכללה חודש  24ונמצא ברשות המכללה מעל    ק"מ או יותר מכך  90,000מצטבר של  

להחזיר את הרכב לספק בכל שלב וללא כל תשלום קנס, מותנה בהזמנת רכב חדש במקום 

 . הרכב המוחזר

 והמורשים לנהוג ברכבמטרות השימוש  .6

והוראות  יצרן הרכב, תנאי הביטוחתנהג ותשתמש ברכבים בהתאם לכל דין, הוראות המכללה 

ברכב ולא להרשות  להנחות את הנהגים, שלא להשתמשהמכללה ת הסכם זה. כמו כן מתחייב

 :לאחרים לעשות בו שימוש למטרות הבאות

 רים בהם מותקן)למעט במק נגרר או כל חפץ אחר שהוא, לדחיפה או לגרירה של כל כלי רכב .6.1

 רירה עד משקל מסוים(ת גלוגרירה והרכב מורשה לבצע פעו-וו

למעט נזקים הנגרמים בשל הפרת , למטרה המנוגדת לחוקצים או מבחן או מרו, תיולתחרו .6.2

 . פקודת התעבורה ותקנותיה

 למעבר  לנסיעה בכבישים, דרכים בלתי סלולות ו/או שטח או מקום אחר אשר אינם מתאימים .6.3

 ם הורה גורם אכיפת תנועה, למעט במקרים בהלנסיעות כלי רכב מסוג כלי הרכב המוחכרו/או  

 לנסוע בשבילים אלו. למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי מאושרת נסיעה בדרכי עפר של

 קק"ל המותאמים לנסיעת רכבים ו/או חניונים אשר אינם סלולים.

הרכב  ף או שאינו מתאים לנהיגת סוגלנהיגה על ידי אדם שרישיון הנהיגה שלו אינו בתוק .6.4

 .ההמכללשהוקצה לו ע"י 

 .הסעת מטען בשכר או בתמורהל .6.5

ותשתמש  מתחייבת כי במהלך תקופת השירות תשמור על כלי הרכב באופן סבירהמכללה  .6.6

 בזדון, או קלקול,  בכל אמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע אובדן, נזק, לרבות גרימת נזק

מנת למנוע   הנדרש באופן סביר על  ככלהמכללה  שי כלשהו. כמו כן תעשה  לרכבים או לצד שלי

הפעלת כל מערכות המיגון המותקנות בכלי  גניבה ו/או פריצה לכלי הרכב, לרבות באמצעות

 .הרכב

שלוחיה או  אוה תהיה רשאית לעשות שימוש בכלי הרכב באמצעות מי מעובדיהמכללה  .6.7

מדינת ישראל והשטחים  בשטח -צרכיה ולפעילויותיה "( להמכללהי שמור)להלן: " מטעמה

 .ידי צה"ל המותרים לנסיעת כלי רכב ישראלייםהמוחזקים על 
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מביתם למקום המכללה נסיעות מורשי  -למטרות שונות דוגמת תשתמש ברכבים המכללה  .6.8

סוג שהוא, בין להסעת  עבודתם וחזרה, לאחר שעות העבודה, במכלול עסקיה ופעילותה, מכל

 .ברישיון ים, בין להעברת ציוד או מטענים וכדומה בהתאם למותרנוסע

זמניים   ,, קבועיםהמכללה  הנם וכוללים את עובדיהמכללה  וסכם בזאת מפורשות, כי מורשי  מ .6.9

מדרגה  לרבות בני זוג ובני משפחתם, המועסקים על ידה במישרין או בעקיפין, וארעיים

 .נהיגה תקףרישיון  בעלי, וללא הגבלת גיל חדשיםראשונה כולל נהגים צעירים ונהגים 

להתקין בכלי  רכב לשימושם רשאיםהמכללה שיקבלו מכללה הממובהר בזאת כי מורשי  .6.10

יסירו את האביזרים האישיים לפני השבת כלי שהרכב, על חשבונם, אביזרים אישיים ובלבד 

 .ספקהרכב ל

 המכללההוצאות באחריות  .7

כל הקשור בקנסות חניה ועבירות אחרות בקשר   .ה/כבישי אגרהמשטר/רשויותתשלום קנסות   .7.1

כירה תחויב בה בקשר עם חרבות הוצאות משפט וכל הוצאה אחרת שהמעם הרכב המושכר, ל

אשר הרכב היה ברשותו במועד ביצוע המכללה ביצוע עברות כאמור, ישולמו ע"י עובד 

ודעה כאמור על שמו של עובד העבירה. הספק יבקש מאת הרשות הרלוונטית להסב את הה

עובד לו משויך הרכב. הספק מתחייבת למסור לספק את שם ההמכללה הרלוונטי. המכללה 

 בגין דמי טיפול.המכללה לא יחייב את 

על  6הסכם נסיעה בכביש  ביצועל ייפוי כוח למכללהעביר הספק ידמי נסיעה בכבישי אגרה.  .7.2

. במידה והרכב לא נרשם המכללהלם על ידי . עלות הנסיעה תשוהמכללהפי שיקול דעתה של 

בעלות הנסיעה ללא כל המכללה יב הספק את בהסכם והחיוב יגיע לספק, יחיהמכללה ע"י 

נסיעות שיבוצעו בכבישי אגרה כאשר   .דמי טיפול וכד'לרבות  הוצאות נלוות נוספות של הספק  

, תחייב המכללה הרכב לא יהיה בחזקת המכללה, לפני, במהלך ולאחר החזרת הרכב לספק

 את הספק בעלות הנסיעה.

אגרה אשר אינן במסגרת השימוש שלה  תחייב את הספק עבור נסיעות בכבישיהמכללה  .7.3

ולרבות ממועד שלפני קבלת הרכב, במהלך השבתו לספק לצרכי טיפול/תיקון ולאחר השבתו 

 לספק.

כולל ₪  1,000 –דמי השתתפות עצמית במקרה של תאונה/נזק אשר אינו באחריות צד ג'  .7.4

 .חדשו/או נהג  כולל נהג צעיר ,דמי השתתפות אלו נכונים לגבי כל נהג .מע"מ
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 תשלומים .8

 קבועים, הינם סופיים מכרזל (1)'נספח א, כמפורט בירים בגין אספקת השירותיםהמח .8.1

  "(.המחירים)להלן: " לאורך כל תקופת ההתקשרותהמחירים לצרכן בלבד, וצמודים למדד 

מע"מ או שיחולו, על הרכבים/השירות, למעט או היטל החלים ו/כל מס כוללים המחירים  .8.2

  .המכללהקיימים או חדשים על המשתמש ברכב אשר ישולמו ע"י מיסים ישירים ו

לא תחול כל תוספת מחיר בגין ביטוחים, אביזרי רישוי, רישוי שנתי, איתורן או ים על המחיר .8.3

 דיסק, שרותי חילוץ וגרירה וכד'. -כל אמצעי הגנה אחר, מרימי שמשות, רדיו

 לא תשולם כל עמלה /דמי הקמת עסקה. .8.4

עביר תאשר המכללה בהרשאה לחיוב חשבון הבנק של בלבד יהיו  ירהחכתשלומי מרכיב ה .8.5

פי ההסכם שייחתם בין הצדדים. כל שאר התשלומים -על נק לזיכוי חשבון הספקהוראה לב

ולאחר אישור דרישת  למכללהמעבר לחיוב החודשי הקבוע יהיו באמצעות דרישת תשלום 

ע להספק חל איסור  .בת הספקלטואו תבוצע העברה בנקאית נפרדת התשלום יועבר שיק 

בי כל חיוב מעבר לדמי השכיורת הקבועים. מוחלט לחייב בההרשאה לחיוב חשבון/הוראת הק

 תנא זה הינו תנאי 

 .ת, ערבויות אישיות או בטוחות אחרולא ימסרו שטר חוב .8.6

סכומים  על פי תנאי הסכם זה ינוכו ספקהיה זכאי הימוסכם ומותנה כי מן התמורה לה  .8.7

ו/או נוסף אחר  בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכוםהקבועים 

, להפחית, לקזז או לנכות. קיזוז כאמור מכרז  ה  , על פי דין ו/או על פי מסמכיזכאיתהמכללה  ש

 .יבוצע רק לאחר הודעה מנומקת בכתב

 חריגת קילומטר:חישוב דמי  .8.8

מוחכרים. חישוב ק"מ יבוצע בסוף כל שנה תבוצע בדיקת ק"מ לכל הרכבים ה .8.8.1

 כולל )שיטת "פול"( בתחשיב

חודשים ולפי  36כרו לתקופה של חק"מ לרכבים שהו 30,000 לפי החישוב יבוצע  .8.8.2

בגין רכב שנעשה בו . חודשים 24כרו לתקופה של חק"מ לכל להרכבים שהו 45,000

 .קילומטראז' באופן יחסי לתקופה שימוש בחלק מהשנה בלבד, תחושב מכסת

באותה  למכללה סופקו( ש"פול")קילומטראז' השימוש בפועל בכלל כלי הרכב  עלה .8.8.3

לקבלת דמי חריגה  ספקזכאי ה היהישנה מעל המכסה המצטברת לכל כלי הרכב, 

 אג' לכל ק"מ חריגה )כולל מע"מ(. 12בסך 

נסועה שביצעה ה מידע בדברהמכללה לקבל מאת  היה זכאיספק יוסכם כי המ .8.8.4

 .ם כאמורהחישובילצורך כללה המ
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 השנהאותה דמי החריגה ישולמו, בסמוך לסיומה של כל שנה קלנדרית, בגין  .8.8.5

 .הקלנדרית

 תנאי הצמדה: .8.9

במועד התשלום בפועל.   מדד, החל מהמדד הבסיסי ועד המדד הידועלדמי החכירה יהיו צמודים  

 :עניין סעיף זהל

הלשכה  יהמתפרסם מעת לעת ע"( כולל פירות וירקות) מדד המחירים לצרכן -מדד  .8.9.1

 .המרכזית לסטטיסטיקה

 .אספקת הרכבהמדד האחרון הידוע במועד  -המדד הבסיסי  .8.9.2

 .המדד האחרון הידוע במועד ביצוע כל תשלום -המדד הידוע  .8.9.3

 חכירהסיום תקופת ה .9

ללא את הרכב לרשות הספק כשהרכב במצב תקין והמכללה , תחזיר חכירהבתום תקופת ה .9.1

, הספק יודיע מהותיים ה והרכב הוחזר עם פגמיםמבחינה חיצונית. במידמהותיים  פגמים

הספק המכללה אפשרות לבחון את הפגמים ולאחר תאום עם  למכללהעל כך, ייתן  למכללה

עבור כלל התיקונים   , פעם אחת,בגין דמי השתתפות עצמיתהמכללה  יבצע תיקונם ויחייב את  

  .יחדיו

 :נסועהחישוב  .9.2

בוצע במועד החזרת הרכב לספק ירית, כב הוחזר לפני תום השנה הקלנדבמידה והר .9.2.1

ועד מועד  למכללהשעברה המכונית מיום אספקתה רישום של מספר הקילומטרים 

 נסועה זו תוכנס לשקלול השנתי של כלל הרכבים. החזרתה לספק.

חודשים יחושבו מספר הקילומטרים שהרכב עבר מול המכסה עליה הוסכם  12בכל  .9.2.2

 ספק בהזמנת הרכב.עם ה

 רשאית לבצע קיזוז של יתרות חובה מול יתרות זכות ברכבים אחרים  תהיההמכללה   .9.2.3

 ומול יתרות זכות של שנים קודמות.המכללה שברשות 

 .מע"מכולל אג'  12סך השווה ל המכללה בגין כל קילומטר נוסף תשלם  .9.2.4
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 ביטוחים .10

 נזקי גוף:  .10.1

כנדרש ובה תנאי פוליסת ביטוח חטוח חובה לפי יבטח את הרכב לתקופת החכירה בבהספק י

ולפקודת ביטוח רכב , 1975-וק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכיםלח עפ"י דין ובכלל זה בהתאם

 .1970 (נוסח חדש)מנועי 

 נזקי רכוש:  .10.2

בכל נזק רכוש  ושא בעצמייספק , ההמכללהבכפוף לתשלום סכום ההשתתפות העצמית ע"י 

ן השימוש ו/או האחזקה ברכב, , בגיו/או לרכוש צד ג'המכללה נהג מטעם לשיגרם לרכב ו/או 

למעט נזק שאינו מכוסה עפ"י תנאי פוליסת ביטוח מקיף תקנית, ולמעט נזק החורג בהיקפו 

מהיקף הכיסוי הביטוחי כפי שיהא נקוב בפוליסת ביטוח מקיף סטנדרטית שתהא נהוגה בשוק 

 ראלי במועד אירוע הנזק.היש

טוח המקיף התקנית וכן נזקים של מובהר בזאת למען הסר ספק כי הרחבות בפוליסת הבי

ו/או של צד ג', שימצאו ברכב ו/או המכללה נהג גניבה, נזק ואובדן המתייחסים לחפצים של 

כמפורט   ספקאביזרים שהותקנו ברכב )אם הותקנו( המפורטים בהסכם כלולים בהתחייבות ה

 לעיל. 

מצבו הקודם אזי בכפוף לשם הסרת ספק מובהר בזאת כי אם ניזוק הרכב וניתן יהיה להחזירו ל

במקרה של אובדן גמור להלכה להורות על אי תיקון הנזק כאמור, ובכפוף לחיוב  הספקלזכות 

 . וועל חשבונ ספק לתיקון הרכב במוסכים מטעמודאג היבתשלום השתתפות עצמית, המכללה 

את   ו/או המשתמש ברכב מטעמו ישתמשו ו/או ינהגו ו/או יפעילוהמכללה  את כי אם  מוסכם בז

שא בתשלום תיהמכללה  הרכב באחד או יותר מן האופנים ו/או הנסיבות המפורטים להלן, אזי  

, אם ארע בזמן המכללהו/או לרכוש  הספקכל נזק, שיגרם לרכב ו/או לרכוש צד ג' ו/או לרכוש 

 אחד המקרים הבאים:ו/או כתוצאה מהתרחשות 

 היגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג המכונית. נ .10.2.1
כונית, על ידי נהג כשהוא נמצא תחת השפעת משקאות אלכוהוליים ו/או שימוש במ .10.2.2

משקאות משכרים ו/או סמים משכרים ו/או סמי הזיה ו/או סמים נרקוטיים ו/או 
 סמים מרדימים ושימוש במכונית למטרות בלתי חוקיות. 

א אל מחוץ לתחום מדינת ישראל ו/או לתוך תחומי האוטונומיה הרכב הוצ .10.2.3
אף האמור לעיל אם במועד ההוצאה של הרכב לתוך תחומי  הפלסטינית. על

האוטונומיה הפלסטינית הדבר היה מותר עפ"י פוליסת ביטוח סטנדרטית שתהא 
 נהוגה באותו מועד בשוק הישראלי, לא יחשב הדבר כהפרת סעיף זה. 

 בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח. הסעת נוסעים .10.2.4
ל כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר, למעט אם שימוש במכונית לגרירה ו/או דחיפה ש .10.2.5

 הותקן בה אביזר מתאים על פי היתר כדין.
 שימוש ו/או נהיגה במכונית לתחרות ו/או למבחנים ו/או להוראת נהיגה. .10.2.6
 עמסת מטען מעבר למורשה.הסעת נוסעים במכונית מעבר למורשה על פי חוק, או ה .10.2.7



 

 28מתוך  27עמוד 

 

מוש באלימות בשם או בקשר שימוש במכונית באלימות למטרות פוליטיות כולל שי .10.2.8
 עם ארגון כלשהו.

שימוש במכונית במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או מושבתים  .10.2.9
או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית באקראי 

מקום. במקרה כזה, תפעל השוכרת או מי מהנוהגים במכונית להרחיקה לאותו 
 ע.לאלתר ממקום האירו

, ובתנאי המכללהו/או ע"י המשתמש ברכב מטעם המכללה נזק שנגרם במזיד ע"י  .10.2.10
 . שהוכח כי הנזק נגרם במזיד

 רכב חלופי: .10.3

במקרים של השבתת הרכב האמור עקב תאונה או תקלה וכן במקרים של גניבה הרכב האמור 

רכב חלופי  המכללהעמיד לרשות הספק י)והכל בכפוף לסייגים שייקבעו לעניין סוג הזכאות(, 

מן הסוג ובתוך פרק הזמן הנקוב ובמקרה כזה של העמדת רכב חלופי, יחולו כל תנאי הסכם זה 

 שינויים המחויבים. על הרכב החלופי ב

 הסבה ושעבוד .11

.  כלי הספקאו של חברות קשורות של  הספקהבעלות המלאה בכלי הרכב הינה ותהיה של  .11.1

כל מקום ובכל מרשם בו קיימת חובה על או שם החברה הקשורה ב  הספקהרכב ירשם על שם  

 .פי דין לרשום את הבעלות על כלי הרכב

ו/או למסור ו/או להעביר ו/או להשכיר את לא תהא רשאית להשאיל ו/או למכור  מכללהה .11.2

המכוניות המושכרות או חלק מהן ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה על 

ת זכויותיה לגבי המכוניות המושכרות, כולן או חלקן, למעט פי הסכם זה, כולן או חלקן, או א

רשאים להשתמש הרשאה לנהגים המורשים להשתמש במכוניות המושכרות, ובלבד של

  שיון תקף לסוג המכוניות.יבמכוניות המושכרות מטעם השוכרת יהא ר

בעלות זכויות   מצהירה שאין בהסכם זה או בחכירת כלי הרכב לפיו כדי להקנות לההמכללה   .11.3

הרכב, באביזרים ובציוד   רכב ו/או זכות שעבוד של כלי הרכב, אלא זכות לשימוש בכליהכלי  ב

לתנאי הסכם זה. הוראות סעיף זה  לקבלת שירותים לכלי הרכב, בהתאםשהותקנו בו וזכות 

באביזרים שיותקנו על ב היד ה כלי רכב או בכל דבר המכללה אינן גורעות מהבעלות וזכויות 

 .מעת לעת רכבה לותה ויימצא בכליאחר שבבע

ה זכות להמחות או להסב את זכויותיה שלפי הסכם זה על דרך השעבוד לרבות ספקביקש ה .11.4

בשעבוד קבוע  או להסב בעלות או לשעבד כלי רכבהמכללה לקבלת תקבולים כספיים מן 

את ותבקש    למכללה  תפנה  ,("בעל השעבודלהלן: ")  לטובת בנק מסחרי או לטובת גורם מממן

 .הסכמתה להמחאה או להסבה כאמור, בכתב ומראש
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 ספקאיסור העברת זכויות ו/או התחייבויות ה .12

לאחר או  היה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבדיולא  רשאיספק אינו ה .12.1

הנובעים מן  ו/או וו/או התחייבויותי ומישרין ובין בעקיפין, את זכויותילאחרים, בין ב

מאת  ולכספים שיגיעו ל ו, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיהמכללהלבין  ובינההתקשרות 

אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת  ו/או חובותיה כלפיה, אלא עפ"י התקשרות זוהמכללה 

 .בלבד המכללהסמנכ"ל הכספים של , באמצעות המכללה

 שירותיםת הספקבא  ואו שליחי  ולא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדי  ספקכן מתחייב ה .12.2

בכתב המכללה הסכמת  לפי הסכם זה, לרבות לא קבלני משנה, והכל אלא אם קיבל על כך

 .אשמר

 רישיונות והיתרים .13

הספק להחזיק ברשותו את כל האישורים, היתרים ורישיונות הדרושים על פי הדין, לצורך חובה על  

 קיום השירות והפעלתו.

יהיה בידיו המכללה י בכל תקופת ההתקשרות עם הספק מצהיר זאת כי הוא מנהל ספרים כחוק וכ

פנקסי חשבונות , המעיד על ניהול 1976האישור הנדרש עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 

 עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה.

 לספק.המכללה  הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של הסכם ההתקשרות בין  

 יחסי הצדדים .14

יחשב הספק המכללה בכל הקשור למערכת היחסים בין הספק לבין  מוסכם בין הצדדים כי .14.1

לעובדי המכללה לספק ו/או בין המכללה מעביד בין -כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

 הספק.

מטעם הספק הינם עובדי הספק  שירותיםהצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את ה .14.2

תו המלאים, והוא יישא בכל ההוצאות נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגח בלבד והם יהיו

והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן 

 בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה.

של הספק, על יד ימי מעובדיו המכללה מוסכם בזאת כי בכל מקרה שתוגש תביעה כנגד  .14.3

לוא סכום התביעה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך במהמכללה ישפה הספק את 

 בגין הליכים אלה.המכללה דין וכל סכום ו/או הוצאה אחרת שתישא 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 

 

____________________________  ___________________ 

 הספק  המכללה 


