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 9/2019מכרז פומבי מס' 

 להשכרת כלי רכב להזמנה לקבלת הצעות 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערביהחברות בלרשויות המקומיות 

 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 5,000 – חוברת המכרזעלות 

 .12:00, עד השעה 18.6.19, תאריך שלישייום  – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .14:00, עד השעה 23.6.19, תאריך ראשוןיום  –מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה 

 18.07.19יום חמישי  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:וה 19.6.19ניתן להגיש הצעות החל מיום רביעי, תאריך 

 .12:00עד השעה 

 קיבוץ כברי. ,משרדי האשכול – תיבת המכרזיםמיקום 

 .13:00, בשעה 18.7.19, תאריך חמישייום  – מועד פתיחת תיבת המכרזים

 .כברימשרדי אשכול רשויות גליל מערבי, קיבוץ פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה ב

הערבות תהיה בתוקף עד ₪.  50,000ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה בלבד על סך  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

 .31.10.19ליום 
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 מסמך א'
 

 9/2019מכרז פומבי 

 הזמנה להציע הצעות

 להשכרת כלי רכב לרשויות אשכול גליל מערבי

 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 5,000 – עלות חוברת המכרז

 .12:00, עד השעה 18.6.19, תאריך שלישייום  – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .14:00, עד השעה 23.6.19, תאריך ראשוןיום  –מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה 

 18.07.19יום חמישי  אחרון להגשת הצעות למכרז: והמועד 19.6.19ניתן להגיש הצעות החל מיום רביעי, תאריך 

 .12:00עד השעה 

 קיבוץ כברי. ,משרדי האשכול– תיבת המכרזיםמיקום 

 .13:00, בשעה 18.7.19, תאריך חמישייום  – מועד פתיחת תיבת המכרזים

 .משרדי אשכול רשויות גליל מערבי, קיבוץ כבריפתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה ב

הערבות תהיה בתוקף עד ₪.  50,000ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה בלבד על סך  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

 .31.10.19ליום 

 

 ח  ל  ק    א'
 

 הגדרות: .1

 .אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים   -איגוד הערים או האשכול 

מועצה התרשיחא, -אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה העיריית עכו,   -רשויות האשכול 

מקומית שלומי, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, ה

מקומית המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה ה

מקומית המועצה והמקומית מעיליא המועצה המקומית פסוטה, המועצה המזרעה, 



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 להשכרת כלי רכב לרשויות האשכול 9/2019מכרז מס' 

 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

, וכן כל רשות שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים פןתעשייתית מגדל ת

במכרז, וכן איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי ואשכול גליל מערבי בע"מ. עיריית 

 נהריה תצטרף לאשכול לאחר שתאושר ע"י שר הפנים;

 ; קיבוץ כברי  -משרדי האשכול 

ידי רשות מרשויות האשכול כאחראי לפקח על ביצוע -מי שיתמנה עלקצין רכב או  -המפקח 

 ;נשוא מכרז זהעבודות ה

  במכרז זה; ים/הזוכה ספק/יםה        - ספקה

 כלי רכב שיושכר ע"י הרשות המקומית מהספק/ים הזוכה/ים במכרז זה.   -כלי הרכב 

 האשכול שיקבל לחזקתו את כלי הרכב.ת יורשו עובד -המשתמש 

וכל הנובע מהם השכרת כלי רכב ומתן שירותי רכב להסכם זה העבודות נשוא  - העבודות או השירותים

כללים, נהלים, הנחיות  לרבותבאופן טבעי ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ כל דין 

ימת הסכם זה ובין כפי וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חת

שיחול ו/או שישונה מעת לעת במשך תקופת ההתקשרות, וכן כל העבודות 

 ;י מסמכי החוזהלבצע על פ ספקוההתחייבויות שעל ה

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של פסח,  2 - מועדאו  חג

במכרז מובהר ש .וחגי העדות המוסלמית, הנוצרית והדרוזית שביעי של פסח, שבועות

 יום העצמאות לא נחשב כיום חג.זה 

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - מדד המחיריםאו  המדד

 או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 . 15.7.19המדד שפורסם ביום  -המדד הקובע 

 

 כללי .2

)נכון  רשויות מקומיות 12שיתוף פעולה בין מהווה פלטפורמה ל איגוד הערים אשכול רשויות גליל מערבי

 המהוות את רשויות איגוד הערים. –למועד פרסום מכרז זה( 

 ,חברתי אזורי ולקדם איגום משאבים ושירותים מוניציפאליים-האשכול הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי

 זאת לאור עיקרון ניצול היתרון לגודל והגברת אפקטיביות במתן השירותים הציבוריים. 

 

רשאי האשכול לערוך , לפיו 1955-)א( לחוק איגודי ערים, תשט"ו2ד17 מכרז זה הינו לפי הוראות סעיף

ולפרסם מכרז להזמנת שירותים, כדי שרשויות האשכול יוכלו להתקשר עם מי שזכה בו לצורך מילוי 

 . להלן נוסח הסעיף )ההדגשות אינן במקור(:תפקידיהן

(, או 3)15נוסף על התפקידים והסמכויות שנקבעו לאשכול בצו המקים לפי סעיף  (א)

רשאי אשכול לערוך ולפרסם מכרז להזמנת טובין או (, 2)1ד17שהוענקו לו לפי סעיף 

שירותים או לביצוע עבודות, כדי שהרשויות המקומיות החברות בו יוכלו להתקשר 

 .עם מי שזכה בו לצורך מילוי תפקידיהן
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יקף על מכרז לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות המכרזים החלות על האשכול, וה (ב)

 ההתקשרות המרבי על פי המכרז ייכלל במסמכי המכרז.

רשות מקומית החברה באשכול רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או שירותים או לביצוע עבודות עם 

לפי סעיף קטן )א(, ובלבד שהיקף ההתקשרות המצטבר הכולל על פי המכרז לא  שפורסם מי שזכה במכרז

 יעלה על ההיקף שצוין במסמכי המכרז.

 

 האשכול, וזאת בהתאם להזמנות מעת לעת של רשויות כלי הרכב" של שוכריהיו "ה האשכוללפיכך, רשויות 

 ישירות מהספק הזוכה, וזאת בשים לב לאמור להלן במסמכי מכרז זה.

 

 האשכולישירות לרשויות ומתן שירותי רכב  להשכרת כלי רכביגוד הערים מזמין בזאת קבלת הצעות א

, האשכולישירה לרשויות ההתקשרות והאספקה הינה במכרז זה. יובהר, כי  ים/אשר יתקשרו עם הזוכה

ם כל לא תשול ים/. לזוכההאשכולוכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות האספקה הישירה לרשויות 

 לרשויות האשכול.  השכרת כלי רכב ומתן שירותי רכבתמורה נוספת מעבר למובא בהצעתו בגין 

 

 :פהוהיק התקשרותהתיאור  .3

 ההתקשרות הינה למתן שירותי השכרת רכב ומתן שירותי רכב לרשויות האשכול. .3.1

 

איגוד הערים מביא בזאת לידיעת המציעים כי שהיקף ההתקשרות המצטבר הכולל עם כל הזוכים  .3.2

(, "סכום ההתקשרויות המירבי")להלן: ₪  21,636,000גם יחד על פי המכרז לא יעלה על סך של 

 .1955-)ג( לחוק איגודי ערים, תשט"ו2ד17וזאת בהתאם להוראות סעיף 

 

יובהר, כי אין בהבאת היקף ההתקשרות המירבי האמור לעיל בסעיף זה, התחייבות של איגוד  .3.3

 הערים או רשויות האשכול לרכישות בהיקף זה או אף חלק ממנו, מהזוכה. 

 

מכיוון שסכום ההתקשרות המירבי הינו הוראת חוק, על הספק/ים הזוכה/ים להעביר לאיגוד  .3.4

למי מרשויות האשכול שהינה תוצאה של התקשרות  אשתצהערים העתק של כל חשבונית מס 

מכוחו של מכרז זה. תנאי זה יהיה תנאי ייסודי לזכותו/ם של הספק/ים להתקשר עם רשויות 

האשכול, והפרתו תגרור ביטול זכייתו במכרז, גם אם טרם הסתיימה תקופת ההסכם, או טרם 

ז זה כמי שמוותרים על כל טענה מומש מלוא סכום ההתקשרות המירבי. רואים את המציעים במכר

ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סיבה שהיא עקב ביטול הזכות להתקשר עם רשויות האשכול מסיבה 

 של אי העברת חשבונית מס כאמור לעיל.

 

חשבונית מס שתצא למי  שלבנוסף, אם יפר הספק/ים הזוכה/ים את הדרישה להעביר העתק  .3.5

איגוד הערים, יפרסם איגוד הערים את דבר ההפרה, מרשויות איגוד בגין רכישת הטובין ל
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ולספק/ים לא תהיה טענה בגין פרסום מכוחו של כל דין, ובמיוחד לא מכוחו של חוק איסור לשון 

 .1965-הרע, תשכ"ה

 

למען הסר ספק, היקף ההתקשרות יקבע בהתאם להחלטת רשויות האשכול וכל רשות רשאית,  .3.6

להקטין את היקף ההתקשרות ובהתאם לכך תגדל או תקטן  לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או

התמורה המגיעה לספק/ים, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. בכל מקרה, 

היקף ההתקשרות של הספק/ים הזוכה/ים עם כלל רשויות האשכול לא יעלה על היקף 

 ההתקשרות המירבי.

 

 ההתקשרות עם הרשויות .4

אשר תבחר  מרשויות האשכולמי ים הזוכה/ים במכרז זה עם /ספקתהיה בין הההתקשרות בהסכם זה 

, וההתקשרות עם ים/הזוכה ספק/יםלהתקשר עימו. רשויות האשכול אינן חייבות להתקשר עם ה

 הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של כל אחת מרשויות האשכול בנפרד. ים/הזוכה ספק/יםה

 

, וזאת קבל ממנו את השירותיםרשות האשכול שתבחר ל ים הזוכה/ים חייב/ים להתקשר עם/ספקה

ים הזוכה/ים /ספקיות לנהל מו"מ עם הארשויות האשכול רשבהתאם להצעתו/ם במכרז. יחד עם זאת, 

עם הזוכה/ים תשתנה ביחס /ספק, אך זאת מבלי שהצעת הם כלפי רשות האשכול/ובמכרז, לשיפור הצעת

 ליתר רשויות האשכול.

 

ים הזוכה/ים, /ספקמתחייב כי רשויות האשכול, כולן או חלקן, יתקשרו עם ה, האשכול אינו שוב

לא יהיה צד להסכם בין רשויות והתחייבותו/ם היא לקיום מכרז זה בלבד. למען הסר ספק, האשכול 

למעט התקשרות ישירה בין האשכול לספק/ים  –ם או מקצת םכול – האשכול לבין הספק/ים הזוכה/ים

 .ירותים כאמור במכרז זההזוכה/ים לאספקת הש

 

 תקופת ההתקשרותתוקף ההצעה ו .5

( חודשים מיום ההודעה על 24)עשרים וארבעה הצעת המציע/ים הזוכה/ים במכרז תעמוד לתקופה של 

לעיל מתחייב/ים הזוכה/ים במכרז  ההאמור ה"(. בתקופהזוכה תוקף ההצעה" :להלן)ה במכרז יהזכי

להתקשר עם רשויות האשכול במחיר כפי שהציע/ו במסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים האמורים 

הרכב הכלול בהצעה -יחד עם זאת, אם המיסוי או אגרות החלות באופן ישיר על יבוא כלי בהסכם הספק.

 רות.יתווסף להצעה שיעור העדכון במס או האג 3%-ישתנה ביותר מ
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 שנים 3-הינה ל מתן השירותיםתקופת ההתקשרות של הזוכה/ים במכרז עם רשויות האשכול שיבחרו בכך ל

  .אספקת כלי הרכבמועד ב, אשר תחלנה עבור כל כלי רכב בנפרד

 

 כללי  .6

 על הצעת המציע לכלול הצעה כספית בנושאים כדלקמן: .6.1

 השכרת רכב בשיטת "ליסינג תפעולי". שירותי .6.1.1

 שירותים נלווים: .6.1.2

 ;יקון, תפעול ותחזוקת כלי הרכבטיפולים תקופתיים, ת .6.1.2.1

 ;רישויו כיסוי ביטוחי .6.1.2.2

 ;החלפת צמיגים .6.1.2.3

 ;גרירהשרותי רכב ו .6.1.2.4

 ;אספקת רכב חלופי .6.1.2.5

 שעות בכל ימי השנה פרט ליום כיפור; 24הפעלת מוקד שירות הפועל  .6.1.3

על הזוכה לדאוג לביצוע כל הנדרש על פי מסמכי המכרז והחוזה, לרבות רישוי כלי הרכב, ביטוח  .6.2

כלי הרכב, התקנת התקני תדלוק בכל רכבי רשויות האשכול, מסירת כלי הרכב, מעקב אחרי כלי 

רכוש רשויות האשכול יהיו התקני התדלוק שיסופקו ע"י הרכב, טיפולים שוטפים בכלי הרכב. 

 . כולהאשרשות 

 יובהר, כי רשויות האשכול ישכרו כלי רכב בהתאם לצורך רשויות האשכול בפועל.  .6.3

השתתפות במכרז מותנית בעמידת המציע בכל התנאים, והמצאה על ידו של כל המסמכים ו/או  .6.4

 האישורים, עדכניים ותקפים כנדרש וכמפורט במסמכי המכרז. 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .7

בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים הבאים, רשאים להשתתף 

 במצטבר:

המשתתף הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל. על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם  .7.1

העתק תעודת התאגדות. מציע שאינו תאגיד  להצעתוהמתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף 

 תק תעודת עוסק מורשה.יצרף להצעתו הע

 הינו חברה להשכרת רכב. המציע .7.2

 (3הותם לשירותים נשוא מכרז זה, לשלושה ), הדומים במהשכרת רכבהמציע מספק שירותי  .7.3

, 2014 כלי רכב בכל אחת מהשנים 50לכל אחד השכיר לכל הפחות במצטבר לקוחות לפחות, אשר 

 לכל אחד מהלקוחות. , וזאת2018-ו 2017 ,2016, 2015

 .7אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח א'הצהרה ואת להוכחות הניסיון 
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 .כלי רכב בשירות ליסינג תפעולי 800בעל צי רכב הכולל לפחות  .7.4

 .7אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח א'הצהרה ואת להוכחות הניסיון 

י( ק"מ )אוויר 35מרחק של בחמש תחנות שירות בפריסה ארצית, כאשר אחת מהן נמצאת למציע  .7.5

 מקיבוץ כברי.

להוכחת תנאי זה תצורף להצעה הצהרת המציע לגבי כתובת תחנת השירות ומרחק אווירי מקיבוץ 

 כברי.

 מציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה.ה .7.6

 להוכחת תנאי זה תצורף להצעה תעודת הסמכת קצין הבטיחות של המציע.

י הרכבים המוצעים להשכרה למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוג .7.7

על פי תנאי מכרז זה, או לחילופין לרשות המציע סניפים ו/או מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה 

ב, כאשר לפחות אחד חוצים לתחזוקה השוטפת של כלי הרכלרבות תיקונים וטיפולים הנ

 ק"מ )אווירי( מקיבוץ כברי. 20מרחק של במהמוסכים נמצא 

פניות לדיווחים על תקלות, תאונות, גניבה ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה המציע מפעיל מרכז  .7.8

 ימים בשבוע )לא כולל יום כיפור(. 7שעות ביממה,  24וחילוץ )כולל בחניונים( 

מרכז פניות לדיווחים על תקלות, כי הוא מפעיל להוכחת תנאי זה תצורף להצעה הצהרת המציע 

ימים  7שעות ביממה,  24דרך, גרירה וחילוץ )כולל בחניונים( תאונות, גניבה ומתן שירותי תיקוני 

 .בשבוע )לא כולל יום כיפור(

א לצו רישוי עסקים )עסקים 8.6המציע הוא בעל רישיון עסק להשכרת כלי רכב על פי הוראות סעיף  .7.9

 .2013-טעוני רישוי(, תשע"ג

 להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור בתוקף של רישיון העסק.

המשתתף יצרף להצעתו אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי המשתתף ו/או בעל  .7.10

השנים  3זיקה אליו, לא הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של חוקי העבודה, במהלך 

 האחרונות. לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי אחד כהפרה אחת.

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע  .7.11

חוק עסקאות )להלן: " 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והמציע עומד בדרישות לפי  .7.12

 "(, כדלקמן:עם גופים ציבוריים

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת  .7.12.1

 .1975-מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל  בעל אישור .7.12.2

 .1975-מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו

תשלום שכר  לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין 1ב2-ב ו2המציע עומד בדרישות סעיפים  .7.13

 מינימום, העסקת עובדים זרים כדין ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
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 .₪ 50,000על סך , 31.10.19תוקף עד ליום המצאת ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה שיהיו ב .7.14

 המציע שילם דמי השתתפות במכרז. .7.15

 אשכול ו/או מי מרשויותהמשתתף אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות ה .7.16

רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המשתתף אינו יכול לזכות במכרז  אשכול, וההאשכול

 זה.

 

  מסמכי ההצעה .8

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם מלאים  .8.1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת המציע בהליך  וחתומים

"(. הצעת המציע תכלול כחלק בלתי נפרד ממנה, בנוסף מסמכי ההצעה" או "הצעת המציע)להלן: "

 לעיל, גם את המסמכים דלהלן: 8-ו 7 פיםלמסמכים המצוינים בסעי

 הצעת המציע בצירוף: -מסמך א'  .8.1.1

מכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות שיישלחו  .8.1.1.1

 ידי האשכול, ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים.-למציעים על 

 .משתתף במכרז הצהרת – 1א'נספח  .8.1.1.2

 .המחירהצעת  – 2א'נספח  .8.1.1.3

 .נוסח כתב ערבות משתתף – 3א'נספח  .8.1.1.4

 .מעמד משפטי עלטופס הצהרה  – 4א'נספח  .8.1.1.5

 .עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום בענייןתצהיר  – 5א'נספח  .8.1.1.6

 .לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים 1ב2תצהיר כנדרש בסעיף  – 6א' נספח .8.1.1.7

 אישור רו"ח. – 7א'נספח  .8.1.1.8

 בדבר אי תאום הצעות.תצהיר  – 8נספח א' .8.1.1.9

 הצהרה על העדר קרבה. – 9נספח א' .8.1.1.10

 טבלת תמחור. – 10נספח א'  .8.1.1.11

 קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז. .8.1.1.12

 חוזה. –' מסמך ב .8.1.2

 .מפרט השירותים – 1ב'נספח  .8.1.3

 .ביצוע כתב ערבותנוסח  – 2ב' נספח .8.1.4

נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת לב המציעים מופנית  - 3ב' נספח .8.1.5

לכך שהאשכול יעמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן ואי עמידה בהן תיחשב להפרת 

על המציע לבדוק את נוסח אישורי המבטח )לרבות מול חברת הביטוח התחייבויות המציע. 

 ודא כי הוא מסוגל להמציאם במלואם.במידת הנדרש( עוד קודם להגשת הצעתו ולו

הסתייגויות ו/או הערות ביחס לדרישות הביטוח יועלו אך ורק במסגרת פניה לקבלת 

 הבהרות לפני הגשת ההצעה.



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 להשכרת כלי רכב לרשויות האשכול 9/2019מכרז מס' 

 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

המציעים יצרפו להצעתם הצעה לטופס להזמנת רכב והצעה לטופס לקבלת רכב. הנוסח  .8.1.6

ספק. טופס הזמנת הרכב המחייב הוא הנוסח שיוכתב ע"י האשכול, והוא יצורף לחוזה ה

רכב מהספק, כמי שחתמו על הסכם  ןיהיה אישור של רשויות האשכול אשר יבקשו להזמי

 הספק המצורף למסמכי מכרז אלו.

 

האשכול יהיה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו ובמסמכים  .8.2

ללו יחשבו לחלק בלתי נפרד מהזמנה זו ומהצעת המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעתו הבלעדי, וה

 המציע.

 

האשכול יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או לדרוש את  .8.3

כלפי האשכול השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או זכות 

 בגין השימוש בזכותו זו.

 

 שאלות הבהרה .9

בשעה , 6.1918., שלישי ליום עדלאשכול  בלבד wordבקובץ ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב  .9.1

. על הפונים לאשר טלפונית את הגעת wegalil.org.ilwafaa@, לכתובת דואר אלקטרוני 0021:

. יש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את מספר המכרז 4727שלוחה  04-9576207הפקס בטלפון מס' 

 . 14:00בשעה  6.1923., ראשוןתשובות יינתנו עד ליום ואת שמו של הפונה. 

 

לרבות ביחס לדרישות מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו,  .9.2

הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד שנקבע לכך. לא 

תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו )לרבות ביחס לדרישות 

 הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 

בות והבהרות לשאלות שהופנו לאשכול בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת מפגש/י תשו .9.3

 המציעים יופצו בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ויפורסמו באתר האשכול.

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי האשכול יחייבו את האשכול והם ייחשבו 

ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם  לכל דבר ועניין כחלק מתנאי

 חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, לבצע שינויים ותיקונים האשכול  .9.4

השינויים ו/או התיקונים יהיו  במסמכי המכרז, ביוזמת ו/או בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז.
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חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי המכרז בדואר רשום ו/או 

 באמצעות הפקסימיליה.

 

( ימים מהמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז יפורסם 5מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עד חמישה ) .9.5

באתר האשכול חוזה התקשרות אשר יכלול את כל ההבהרות עובר למועד פרסום חוזה זה )להלן: 

(. חוזה ההתקשרות יחליף את החוזה המצורף למסמכי מכרז אלו, ויצורף "חוזה ההתקשרות"

 מציעים בכל עמוד, וכן במקומות הרלוונטיים מאושר ע"י עו"ד.כשהוא חתום ע"י ה

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז .10

השתתפות במכרז השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי 

יוחזרו מכל סיבה שהיא.  שקלים חדשים( כולל מע"מ, אשר לאחמש אלפים )₪  5,000בסך כולל של 

 תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת האשכול.

 

בימי  במשרדי האשכול, 19.6.19יתאפשרו החל מיום קבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות 

 קבלת קהל בלבד. תשלום דמי ההשתתפות כאמור מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

 

 :הצעת המחיר

 .10'אכנספח המצ"ב טבלת התמחור בטופס הצעת המציע עבור השכרת כלי רכב תהיה  .10.1

 כנקוב בהצעת המציע תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות.הצעת המחיר  .10.2

 מע"מ. תכולל ההצעת המציעים אינ .10.3

הכרוכות  ,בהצעתו את ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא על המציע לכלול .10.4

בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, 

 התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ.

המחיר או הפירוט הנדרש לא יופיע בהצעה באופן ברור וחד משמעי, רשאי  יובהר כי במידה והצעת .10.5

 .האשכול לפסול את ההצעה על הסף

( חודשים ממועד ההודעה על הזכייה 24כל עוד ההצעה הזוכה הינה בתוקף )עשרים וארבעה ) .10.6

 במכרז(, לא יצטרפו למחירים המוצעים הפרשי הצמדה כלשהם.

 

 :ערבות לקיום ההצעה .11
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יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת האשכול להבטחת קיום  המציע .11.1

תהיה בתוקף עד ליום  הערבות ₪. 50,000של סך בההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה 

 מהמציעים להאריך את משך תוקפה של הערבות. האשכול יהיה רשאי לדרוש 31.10.19

מובהר בזאת כי האשכול עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבויות שהוגשו להבטחת קיום 

ההצעה. לפיכך, על המציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת ההצעה, כי נוסח 

את הנוסח  במדויקותואם הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי סעיף זה 

 .למכרז זההמצורף 

תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהזמנה  הערבות .11.2

זו ובהצעת המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא את 

ההתחייבויות המפורטות בהזמנה זו ובהצעת המציע כאמור במלואן ובמועדן, יהיה האשכול רשאי 

ום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל האשכול, על נזקים לחלט ערבותו וסכ

שנגרמו לו בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות 

 ו/או תרופה אחרת הנתונה לאשכול על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך.

לגרוע מהאמור, האשכול יהיה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון, לחלט את סכום  מבלי .11.3

 הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות המפורטות להלן: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .11.3.1

 דע מהותי בלתי מדויק; המציע מסר לאשכול מידע מטעה או מי .11.3.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .11.3.3

המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה, כולן ו/או  .11.3.4

 חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם האשכול.

כל דין ו/או על פי מסמכי  הכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה לאשכול על פי

 ההליך.

יהיה  –האשכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור לעיל  קבע .11.4

 האשכול רשאי לפסול את אותה הצעה.

 

 הגשת ההצעות .12

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו. .12.1

שישה חודשים לאחר המועד להגשת ההצעות.  על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך .12.2

האשכול רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות והערבות להבטחת קיום 

ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה, יהיה האשכול רשאי לחלט 

 הזוכה בהליך.את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם נקבע 
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. מסמכי ההצעה יוגשו בשני עותקיםההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר תוגש  .12.3

בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת המכרזים במעטפה ראשית 

 משותפת אחת: 

מעטפה אחת ובה הצעת המחיר, אשר תוגש בשני עותקים. על המעטפה יירשם "הצעת  .12.3.1

 מחיר".

רשם מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך החתומים למעט הצעת המחיר. על המעטפה יי .12.3.2

 "מסמכי ההצעה".

אשר עליה יצוין מספר המכרז ושמו המלא של  שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 המכרז בלבד. 

את המעטפות הראשיות הסגורות יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת במשרדי 

 .קיבוץ כבריהאשכול ב

 

 .12:00עד השעה  18/07/19יום חמישי מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 

 

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח אותה ובלי  הצעה שתוגש לאחר מועד זה,

 לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.

 

האחרון להגשת ההצעות  תיבת המכרזים וההצעות תיפתח במשרדי האשכול, מיד לאחר המועד

המכרזים הינה פומבית, וכל אדם  . פתיחת תיבת13:00בשעה  18.07.19חמישי ביום  –למכרז 

 רשאי להיות נוכח בה.

 

ידי האשכול, -כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים על .12.4

ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, תכנית, כתב מחירים, כתב כמויות או מפרט, יסומנו בראשי תיבות 

, למעט הערבות אשר בדיו כחולחתימה מלאה וחותמת המציע  –בתחתיתם, ובסוף כל מסמך 

 הבנק. תיחתם על ידי

 

 .בצבע כחולהפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את  .12.5

 

עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול מאושר, לחתום על ההצעה.  ציעעל מנהליו המוסמכים של המ .12.6

, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ו/או הדין, על ידי עו"ד או רו"ח
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המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה הם מנהליו המוסמכים של המשתתף וכי הם 

 רשאים לחייב בחתימתם את המשתתף בתוספת חותמת המשתתף ולהגיש הצעות מחייבות בשמו.

 

ות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל מי שרכש רשאי להאריך את המועד להגשת ההצע האשכול .12.7

הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת 

 הצעות.

 

יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה האשכול רשאי לפסול  יגישמציע לא  .12.8

ן באחת מההצעות בלבד, או לשלב ביניהן, והכל לפי את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדו

 שיקול דעתו הבלעדי.

 

באמצעות  גםההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד  .12.9

 מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

 

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה או 

עית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ההליך, הגשה שלא מוט

בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי 

ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש 

 סל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול.עלולה להיפ –במועד 

 

  ות/ההצעה נתבחי .13

הזולה לקבל את ההצעה  מתחייבת"( ועדת המכרזים)להלן: " אשכולועדת המכרזים של ה אין .13.1

 ו/או כל הצעה אחרת. ביותר 

הועדה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות ההצעה  .13.2

 ותנאיה. 

הועדה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי המכרז והוראותיו כמפורט  .13.3

 לעיל ולהלן. 

 רשאי לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד.האשכול  .13.4

לאחר פתיחת המעטפות, תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף להשתתפות במכרז.  .13.5

בדוק, בין היתר, כי להצעה צורפו כל המסמכים, י, אשר האשכולתנאי הסף יבדקו ויבחנו ע"י 

 הטפסים והאישורים הנדרשים. 

לקבוע, על בסיס  ולו של האשכמובהר בזאת, כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכות .13.6

 בכל שלב מאוחר, כי ההצעות לא עמדו בתנאי הסף להשתתפות במכרז זה. ובדיקות שיערכו על יד
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הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של  ואת הזכות, לפי שיקול דעת ושומר לעצמ אשכולה .13.7

מקרה של אי ניסיון רע ו/או כושל לרבות באשכול ו/או למי מרשויות האשכול היה ל לגביומשתתף, 

מי מרשויות שביעות רצון משמעותי מעבודתו ו/או הפרת חוזה ע"י המשתתף ו/או חובות כספיים ל

 וכיו"ב. האשכול

שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה, אף לאחר שיוכרז כזוכה, אם הסתבר לאשכול האשכול  .13.8

ע אחר במכרז בנוגע כי למגיש ההצעה יש חוזה, הסדר ו/או הבנה, במישרין או בעקיפין, עם מצי

 להצעתם במכרז, או שיש לו קשר עם מציע אחר בניגוד להוראות המכרז. 

"חוזה", "הסדר" או "הבנה", בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או  –לעניין זה 

 בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו. 

 

 והודעה על הזכייה וההתקשרות ה/ותהזוכ ות/בחירת ההצעה .14

 ות/אשר תקבע את ההצעה האשכולהמשתתפים, תובאנה בפני ועדת המכרזים של  הצעות .14.1

 במכרז.  ות/הזוכה

ביותר מבין ההצעות  המחיר הנמוךזו/אלו שתשיג/ישיגו את  יהיו/ההצעה/ות הזוכה/ות תהיה .14.2

 כמפורט בהצעת הספק. לאותו דגם,

במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים  .14.3

שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים 

מיטיבים לעומת הצעתם המקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה 

 סופית. 

את  רשויות האשכולל ות/ביותר ומעניקה ות/שלפי החלטתו מתאימה ות/בהצעה יבחר ולאשכה .14.4

 . של האשכול שיקול דעתו הבלעדימירב היתרונות, לפי 

 

  :ים/בחירת הזוכה .15

 לכל דגם יקבע זוכה בנפרד. .15.1

 

 :כמפורט להלןשקלול יחסי שבין הפרמטרים כל דגם יקבל ניקוד לפי  .15.2

 : כל רכבעבור 

  + X 0.35 ק"מ  25,000-מחיר הדגם ל

 + X 0.35ק"מ  35,000-ל מחיר הדגם

 + X 0.2ק"מ  45,000-ל מחיר הדגם
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  X 0.1ק"מ  55,000-ל מחיר הדגם

 יהיה הניקוד עבור כל רכב.סיכום התוצאות 

 

 .עבור אותו דגם הצעה הזוכהתוכרז כ ביותר נמוךהההצעה שתקבל את הניקוד  .15.3

 

 מהאומדן עבור דגם מסוים. 10%-הבלעדי לפסול הצעה שתחרוג בועדת המכרזים שיקול הדעת ול .15.4

 

 התקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים .16

האשכול יודיע למציע/ים שהצעתו/ם נבחרה/ו כהצעה/ות הזוכה/ות בהליך, וכן יודיע על תוצאות  .16.1

להפקיד בידי האשכול ערבות אוטונומית בלתי הדירה  וידרש ים/המכרז לרשויות האשכול. הזוכה

 .₪ 50,000י מותנית לטובת האשכול, לקיום התחייבויות המציע/ים, בסכום ובלת

)להלן:  בתוספת מע"מצמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הקובע  ההערבות יהי םסכו

 ה וחציהיה בתוקף עד שנתעל ידי בנק בישראל. ערבות האשכול  אוצתות ב(. הער"ערבות האשכול"

בהתאם  היהי בות ותנאיהממועד החלטת ועדת המכרזים על זהות הזוכה או הזוכים. נוסח הער

 .חוזה ההתקשרותהמצורף ל 3לנוסח המובא במסמך ב'

שבחרה  ספקלשלח תלשכירת כלי רכב ים ה/הזוכ ספק/יםאשר תבחר להתקשר עם ה אשכולרשות  .16.2

יידרש המציע ת חוזה ההתקשרות ( ימי עסקים ממועד שליח2חוזה התקשרות חתום. בתוך שני )

 הנ"ל להמציא לרשות המקומית את המסמכים הבאים ולקבל אישור האשכול:

ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת הרשות המקומית, לקיום  .16.2.1

"ערבות הרשות )להלן: כמפורט במסמכי חוזה הספק התחייבויות המציע, בסכום 

(. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לחצי שנה המקומית"

יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך  לאחר תום תקופת ההתקשרות. נוסח הערבות ותנאיה

 המצורף להזמנה זו.  3ב'

 חתום ע"י חברת ביטוח חוזה הספקל 3'מסמך באישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח  .16.2.2

 בישראל.

 .רשות האשכולשיידרש על ידי  ראח מסמךכל  .16.2.3

לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן, יהיה האשכול רשאי לחלט את הערבות  .16.3

שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת 

מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות לאשכול על פי כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה, 

רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו  יהיה האשכול

 של המציע שנפסל. 
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מהתמורה  2%לאשכול עבור ניהול המכרז תשלום בשיעור של  מו/ישלם ים/הזוכההספק/ים 

 10בתוך תמורת האשכול תשולם לאשכול (. "תמורת האשכול"החודשית במסגרת מכרז זה )להלן: 

מיום שהספק קיבל תמורה כלשהי המגיעה לו מרשויות האשכול אשר מקורה במכרז זה. ימים 

תמורת אשכול שלא תשולם במועדה תישא הפרשי הצמדה וריבית החשב הכללי מיום שהייתה 

אמורה להיות משולמת לאשכול כאמור לעיל בסעיף זה, ועד למועד תשלומה בפועל, וזאת מבלי 

שכול מהספק. ערבות האשכול תשמש גם להבטחת תשלום תמורת לגרוע מכל סעד אחר המגיע לא

האשכול, כך שבכל פעם שהאשכול ייעשה שימוש בערבות האשכול לעניין זה, ישלים הספק את 

 לעיל. 17.1סכום ערבות האשכול כאמור בסעיף 

 

 עיון בהצעה הזוכה .17

רז, לאחר קביעת במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכעיון  .17.1

ידי המציע שהצעתו נפסלה ו/או מציע שלא זכה, תתאפשר באמצעות -המציע/ים הזוכה/ים, על

 פנייה בכתב שתיעשה לחברה.

 על אף האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: .17.2

לוועדת המכרזים, ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטי ו/או אחר לוועדה לצורך חוו"ד יועץ  .17.2.1

ופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת המכרזים ו/או הערכת בחינת חל

 סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .17.2.2

יוותר פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי -כל מסמך עליו יש חסיון על .17.2.3

 חסוי.

אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון בהצעתו מציע  .17.3

לצורך סעיף זה משמעה כלל המסמכים  –למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

 ידי המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי.-שהוגשו על

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,  נושא ואינ אשכולה .17.4

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. מבלי לגרוע 

מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו 

 ל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה בגין הוצאות אלו.זכאים לכ

 

 תנאים נוספים .18

רשויות לפי דרישת  להשכרת כלי רכב ושירותי רכבמכרז זה הינו "מכרז מסגרת" המתייחס  .18.1

 על ידי רשויות האשכול., בכמויות ובמועדים שייקבעו האשכול

שהוא, במסמכי המכרז זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל מין וסוג  .18.2

. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם ארמון ועדי הרטל-עוה"ד מרים סברדלובשייכות ל

 .רשויות האשכול שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם
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האשכול רשאי לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז וכל עוד לא נחתם הסכם עם מי  .18.3

מרשויות האשכול. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת 

או קבלת תקציבים ו/או היתרים /ואישורים שונים לרבות אישור משרד הפנים ו/או משרד האוצר 

ישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או ו/או א

הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכה/ים במכרז כאמור לעיל או לדחייה במועד 

. בעצם הגשת ההצעה מתן השירותיםההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת 

עים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, במכרז רואים את המצי

 דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.

לקבל אישורים והיתרים ולהמציא אישורים ומסמכים  ספקאין באמור כדי לגרוע מחובתו של ה .18.4

 במקרה של עיכובים בקבלתם. ספקהנדרשים ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של ה

האשכול שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של האשכול, באשר  .18.5

 ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר שהוצע על ידו.

האשכול יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס להצעותיהם  .18.6

 לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה.

 כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות ההליך. .18.7

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של האשכול, הם ניתנים למציע  .18.8

ועד הגשת ההצעות, בין בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לאשכול עד למ

אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או 

 לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי המכרז על  .18.9

כל תנאיו ומהווה ראיה, כי המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז, 

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתו, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה 

עם רשויות האשכול בהסכם במידה שהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי ואם להתקשר 

 בעתיד.  –כולן או מקצתן  –האשכול ו/או מי מטעמו ו/או רשויות האשכול 

קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של האשכול ו/או בהליכי המכרז  .18.10

מכרז, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע ב

כאמור, לקבל מאת האשכול, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות הישירות שהוציא בגין הכנת 

הערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי 

ים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו לכל פיצוי אחר בגין הפסד

לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות 

 אחרות מכל סוג שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמו.

קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים  .18.11

כה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע שזכה, וכתוצאה מפגם זה ז

מידית עם הודעת האשכול, להפסיק עבודתו ע"פ החוזה שנחתם עימו במסגרת המכרז בכל שלב 

שהוא. הרשות אשכול תשלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד ההפסקה כפוף 
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ת או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי האשכול ו/או לתנאי החוזה ולמציע לא תהיינה כל תביעו

 ו/או רשויות האשכול ו/או מי מטעמן.

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,  .18.12

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר.

 

 בכבוד רב,

 רון, מנכ"ליתיעל 

 איגוד ערים

 גליל מערביאשכול רשויות 
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 1א'נספח 
 לכבוד:

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 קיבוץ כברי

 "(איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי)להלן: "

 

 הצהרת המשתתף במכרז

 

 ומתן שירותי רכב השכרת כלי רכב  שם המכרז:

 רשויות גליל מערבילרשויות איגוד ערים אשכול 

 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים  .1

על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות את דרישות המבוססות 

 מוותרים מראש על טענות כאמור. 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2

הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים 

 ונספחיו. במכרז ובחוזה ההתקשרות 

כלי רכב בשירות ליסינג  800צי רכב הכולל לפחות  ים שלבעלאנו מצהירים כי אנו חברה להשכרת רכב, ו .3

  .תפעולי

לקוחות לפחות,  (3הותם לשירותים נשוא מכרז זה, לשלושה ), הדומים במהשכרת רכבשירותי  יםמספקאנו  .4

, 2018-ו 2017 ,2016, 2015, 2014 אחת מהשניםכלי רכב בכל  50לכל אחד השכיר לכל הפחות במצטבר אשר 

 לכל אחד מהלקוחות. וזאת

מרכז  קופת ההתקשרות עם רשויות האשכול,ונחזיק בכל ת ,יםמחזיקאנו מצהירים ומתחייבים כי אנו  .5

 24פניות לדיווחים על תקלות, תאונות, גניבה ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ )כולל בחניונים( 

 .ימים בשבוע )לא כולל יום כיפור( 7ה, שעות ביממ

ק"מ )אווירי(  35במרחק של באנו מחזיקים חמש תחנות שירות בפריסה ארצית, כאשר אחת מהן נמצאת  .6

 מקיבוץ כברי.
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 קצין בטיחות בתעבורה. יםמעסיקאנו  .7

להשכרה על פי תנאי הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים יש לנו  .8

סניפים ו/או מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה לרבות תיקונים וטיפולים הנחוצים ברשותנו  /מכרז זה

ק"מ )אווירי(  20במרחק של בב, כאשר לפחות אחד מהמוסכים נמצא לתחזוקה השוטפת של כלי הרכ

 .)למחוק את המיותר( מקיבוץ כברי

 לא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ל .9

או מועד כניסת  1.10.19תקפה עד יום  יההצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותה .10

איגוד ערים אשכול רשויות פי דרישת  , על31.12.19יום החוזה לתוקף, לפי המוקדם, או לתקופה נוספת עד 

 המכרז. כאמור במסמכי גליל מערבי 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .11

 . להוראות והתנאים הכלליים 16לפעול כאמור בסעיף אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים  .12

אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למכרז, כולה או  .13

 מקצתה, תחלטו כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. 

אנו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .14

אגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם הת

 לחתימתנו על הצעה זו. 

ידוע לנו שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם תתקבל הצעתנו הננו  .15

 מצהירים מראש על הסכמתנו לגילוי הצעתנו בפני המציעים האחרים. 

 והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים  .16

 

 פרטי המשתתף במכרז:

 שם המשתתף: ___________________________________

 כתובת: ________________________________________

 טלפונים: _______________________________________

 ___________________________שם איש קשר ומס' טלפון: 

 

____________________     ________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך             
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 2א'נספח 

 

 הצעת מחיר

  9/2019למכרז פומבי 

 

 לרשויותהשכרת כלי רכב ל

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 עותקים( שניב - 10יחד עם טבלת התמחור נספח א')יש להגיש במעטפה נפרדת 

 

כך שיתן הצעה עבור הדגמים המפורטים בה, ויוסף  ,10נספח א' –טבלת התמחור  כלמלא את ל על המציע .1

 במקומות הפנויים כך: דגמים

 ( דגמים.3) לושהעבור קטוגריית מיני עוד ש .1.1

 ( דגמים.3שלושה )עבור קטגוריית סופר מיני עוד  .1.2

 ( דגמים.6עבור קטגוריית משפחתי עוד ששה ) .1.3

 ( דגמים.3עבור קטגוריית סטיישן עוד שלושה ) .1.4

 ( דגמים.3) לושהש עודעבור קטגוריית היברידי  .1.5

 ( דגמים.3עבור קטגוריית מנהלים עוד שלושה ) .1.6

 ( דגמים.3) לושהשעוד עבור קטגוריית פנאי/שטח  .1.7

 ( דגמים.3) לושהשעוד עבור קטגוריית טנדרון  .1.8

 ( דגמים.3) לושהשעבור קטגוריית טנדר עוד  .1.9

 

לשנה הק"מ  המפורטים בטבלת המציע, ואת מכסתהרכב מבין כלי ר ובחמרשויות האשכול רשאית לרשות  .2

 .אשר תרכש בעסקה

 

לזכות כל רשות מרשויות האשכול בנפרד יעמוד סכום הקילומטרים של כל כלי הרכב שתשכור באותו חודש  .3

. כך, שאם תהיה חריגה ממכסת הק"מ שנרכשה לשימוש ברכב אחד )להלן: ספק מאותוקאלנדרי 
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(, תועבר יתרה מכסת ק"מ שלא נוצלה ברכב שנשכר באותו חודש קאלנדרי, כך שתפחית את החריגה""

 החריגה.

 

שכירות של ם תקופת הואגורות, התשלום עבור החריגות יתבצע בת 20העלות עבור כל ק"מ חריגה תהיה  .4

 .כלי הרכב

 

מינהל הסכמי עבודה והנחיות של  4/2017תושמת לב המציעים מופנית להוראות חוזר מנכ"ל מיוחד מספר  .5

 לעובדים בכירים ברשות המקומית:הקצאות רכב עיקריהם לעניין להלן אשר  – 2019ושכר לשנת 

 

 ."חאלש 210 עד במחיר רכב :מקומית רשות ראש .5.1

 "ח.אלש 190 עד במחיר רכב :מקומית רשות ראש סגן .5.2

, מקומות 8 בעל משפחתי רכב לרכוש: ניתן 21ילדים או יותר מתחת לגיל  6עבור נבחר בשכר שלו  .5.3

 "ח.אלש 230 על עולה אינו שמחירו

אלש"ח  180רכב במחיר עד  גזבר, מבקר הרשות, מהנדס הרשות ויועמ"ש הרשות:מנכ"ל / מזכיר,  .5.4

 אלש"ח. 185)כולל תוספות( או רכב היברידי עד 

אלש"ח  150רכב במחיר עד  מנהלי אגפים / ראשי מנהלים/ סמנכ"לים, וטרינר הרשות המקומית: .5.5

 )כולל תוספות(, לרבות רכב היברידי.

 אלש"ח. 143אלש"ח )כולל תוספות(, או רכב היבירידי עד  140רכב במחיר עד  :מנהלי מחלקות .5.6

ילדים, או יותר,  4הרשות המקומית רשאית לאשר לעובד שלו  רכב למשפחות ברוכות ילדים: .5.7

 -סמ"ק ובלא יותר מ 2000מקומות בנפח מנוע שלא יעלה על  7רכב משפחתי בעל  21מתחת לגיל 

 אלש"ח. 176

 

 וסיף רכבים לא רלוונטים.ילעיל, כך שלא  5עיף על הספק למלא את הטבלה בהתאם לס .6
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 ערבות מכרז  - 3א'נספח 
 

 

 תאריך: _______________

 

 לכבוד:

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 קיבוץ כברי

 "(איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי)להלן: "

 

 נ;"אג

 

 כתב ערבות מס'___________

 

 

"( המשתתף_________________________ ת.ז./ח.פ. ________________ )להלן: "על פי בקשת  .1

)ובמילים: חמישים אלף שקלים חדשים( כולל  ₪ 50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

להשכרת כלי רכב ומתן שירותי רכב  9/2019מע"מ וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז פומבי מס' 

 .לרשויות איגוד ערים אשכול גליל מערבי

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור  .2

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2019ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש יוני 

לבסס )שלושה( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם  3הערבות, תוך 

או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש תחילה את הסכום מאת המשתתף 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

עם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפ .3

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 
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 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:  .4

_________________________________________________ 

 מספר סניף ______________________

 בות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ער .5

 ועד בכלל.  31.10.19ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6

 לא תענה.  31.10.19דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  .7

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  31.10.19לאחר יום  .8

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  .9

 יליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימ .10

 

 בכבוד רב,

 

 _______________ -בנק 

 סניף _____________        
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 4א'נספח 
 

 הצהרה על מעמד משפטי

 

 על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן:

 ו'( –חברה )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 ז'(.  –שותפות )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 

ביחס לשם  השותפויות/שם: ________________________ )יש לצרף תדפיס מרשם החברות .א

 המשתתף(. 

 

 .כתובת _________________________________ .ב

 

 .__________________________________טלפון  .ג

 

 .מס' עוסק מורשה ________________________ .ד

 

 __.מס' חברה / שותפות ברשם החברות ________________ .ה

 

 שמות בעלי זכויות החתימה בחברה / בשותפות .ו

 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

 



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 להשכרת כלי רכב לרשויות האשכול 9/2019מכרז מס' 

 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 ימהדוגמת חת  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

 שמות השותפים: –במקרה של שותפות  .ז

 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
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 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. 

 

_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 

 

 

 _______________________ דוגמת חותמת:
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 5א'ספח נ
 תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

 

 לכבוד:

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 קיבוץ כברי

 "(אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים )להלן: "

 

 השכרת כלי רכב ושירותי רכב שם המכרז:

 גליל מערבי אשכול רשויותלרשויות איגוד ערים 

 

אני הח"מ _________________  ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 כלהלן:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

"חוק )להלן:  1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

 גליל מערבי רשויות אשכול איגוד ערים של 9/2019ממכרז פומבי ( וכחלק עסקאות גופים ציבוריים"

 גליל מערבי. אשכול רשויותלרשויות איגוד ערים  השכרת כלי רכב ושירותי רכבל

 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק  מציעעד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

 ;1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 -או 
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 ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

, ואולם, עד למועד הגשת 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ממועד ההרשעה האחרונה.  ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות

 

, אשר הסמיך מציעהצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם ה .4

 אותי למסור הצהרה זו.

 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו  .5

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך

 

 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי באופן 

לעונשים הקבועים בחוק,  אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה

 אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 6'אנספח 
 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף 

 1976-תשל"ו

 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ __________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

רשויות , להשכרת כלי רכב ושירותי רכב ל9/2019הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1

"(, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן שכולהא)להלן: " גליל מערבי אשכול רשויותאיגוד ערים 

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

ידי האשכול וייחתם בין המציע למי מרשויות -ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על .2

כם מוארכת( האשכול הסכם קבלן, מתחייב המציע כי במהלך תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת ההס

בדבר  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2בסעיף לקיים כלפי המועסקים מטעמו, את האמור 

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

_______________ 

 המצהיר           

 

 דין-אישור עורך

 

 

הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' 

___________________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב ____________________,  ולאחר  שהזהרתיו כי 
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ר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  איש

  

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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 7א'נספח 

 נוסח אישור רואה חשבון

 לכבוד:

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 קיבוץ כברי

 "(איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי)להלן: "

 

 ושירותי רכבהשכרת כלי רכב  שם המכרז:

 גליל מערבי אשכול רשויותלרשויות איגוד ערים 

 

בדבר נתוני היקף בהצהרה של המציע בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה,  נתוניםביקרנו את ה

בשירות כלי רכב  800בעל צי רכב הכולל לפחות ובדבר הצהרתו כי הוא  ,2018-ו 2017, 2016י של המציע בשנים כספ

 המסומנים בחתימתנו לשם זיהוי.. ליסינג תפעולי

 ההצהרה היא באחריות המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על נתונים אלו בהתבסס על בקרותנו.

ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם 

וצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת ב

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם 

בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת 

 ת ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. נאותו

, והאמור בדבר נתוני ההיקף 2018-ו 2017, 2016לדעתנו, האמור בהצהרה בדבר נתוני ההכנסות של המציע בשנים 

כלי רכב בשירות  800צי רכב הכולל לפחות  לרבות ההצהרה שמציע מחזיק, בהצהרההכספי של הגופים הכלולים 

חינות המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם , משקף באופן נאות מכל הבליסינג תפעולי

 התבססה ההצהרה. 
 

 בברכה,

 

_____________________ 

 רואי חשבון
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 8א'נספח 
 9/2019מכרז פומבי מהמהווה חלק בלתי נפרד 

 מציע בדבר אי תאום הצעות /ספקהצהרת 

 לכבוד

 גליל מערבי אשכול רשויותאיגוד ערים 

 א.ג.נ.

 

 השכרת כלי רכב ושירותי רכבל 9/2019הצעה במכרז פומבי הנדון: 

 גליל מערבי אשכול רשויותלרשויות איגוד ערים 

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום _________ )להלן 

   בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן: מציע( הנני המוסמך להצהיר בשם ה"מציע"

 

 ו/או מציע פוטנציאלי. ספקבמכרז עם כל  ואת הצעת םלא תיא מציעה .1

ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה לגורם כלשהו  ספקמ לא מנע מציעה .2

 בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

 תחייב שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות המכרז.המציע מ .3

 .וםאני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החת .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי מר'/גב' אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר

_____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. אישר/ה
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את ההצהרות  מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם ה

 שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת(
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 9א'נספח 

 9/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד רשות מקומית

 או חבר מועצה ברשות המקומית

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 

 "( האשכול" -)להלן גליל מערבי אשכול רשויותאיגוד ערים 

 

 בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:אשכול מביא 

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

בהונו  10%"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

שות. או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הר

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעניין זה "קרוב 

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות   12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

בהונו  10%ו שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על "חבר מועצה, קרובו, סוכנו א .א

או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעניין זה "קרוב 

ל נבחרי הציבור ברשויות  של הכללים מניעת ניגוד עניינים ש 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

ע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה נוגע מעוניין 7, קוב1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הרשות -ידו עצמו על על-במישרין או בעקיפין, על

 ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.
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 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

בהונו  10%"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .ג

או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעניין זה "קרוב 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי ההגדרות בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות האשכול או עובד 

 .האשכול

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6

 

האשכול ברוב חבריו  מועצתאין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות ל .7

או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות 

 .צד שלישי שנרכשו בתום לב

 

 

 הצהרה

 

 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:9/2019אני הח"מ ___________________________ המעוניין להשתתף במכרז מס' 

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .1

האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, מועצת בין חברי  א.

 סוכן שותף.בן או בת, ואף לא 

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחר מאלה  ב.

בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים  10%המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

 או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות האשכול.יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף  ג. 
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ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור  .2

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

 אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו .3

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 ההתקשרות מסמכי – ב' קחל
 

 ___20שנערך ונחתם ב_______, ביום ________ לחודש _______ שנת 

 

 ב י ן

 

 >הרשות המקומית<

 שכתובתה לצורכי חוזה _______

 ("הרשות המקומית"או  "המזמין")להלן: 

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

__________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 ("ספק"ה)להלן: 

 מצד שני

 

להלן בחוזה, על יסוד  ריםהמתואהשירותים שכירת רכב וקבלת והרשות המקומית מעוניינת ב הואיל:

 "המכרז"גליל מערבי )בהתאמה להלן: איגוד ערים אשכול רשויות שנערך ע"י  9/2019מכרז מס' 

 (;"האשכול"ו
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השכרת רכבים שירותי הגיש הצעה במסגרת המכרז מיום _____________________ ל ספקוה והואיל:

 (;"ההצעה"נשוא המכרז )להלן:  גליל מערבי ואיגוד הערים אשכול רשויותלרשויות איגוד ערים 

 

 היא ההצעה הזוכה במכרז; ספקוהצעת ה והואיל:

 

על פי התנאים התקשר עם הספק לרכישת הטובין והשירותים והרשות המקומית מסכימה ל והואיל:

 המפורטים להלן בחוזה ובמסמכי החוזה;

 

כמפורט  ,זה חוזהנשוא  לספק את השירותיםעל פי הוראות כל דין  ךא מוסמומצהיר כי ה הספקו :והואיל

 ;להוראות כל דין בהתאם לבצע את העבודותומתחייב  ,על נספחיו חוזהב

צורך המיומנות והניסיון הדרושים ל ,הידע בעל ומצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינ הספקו :והואיל

כל האמצעים, הכלים וכוח האדם המיומן,  ובידיכאמור ו אספקת השירותיםהשכרת רכב ו

 ןאת ביצועו עצמעל לקבל  ןמוכ ווכי הינ ביותר גבוהההברמה  לאספקת השירותיםהדרושים 

 ;השכרת רכבים

 

הכל כאמור , והשירותיםאת שכור מהספק כלי רכב ולקבל ממנו ל תמעוניינ הרשות המקומיתו :והואיל

 בתנאי חוזה זה להלן;

 

בין סיק בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מע עלמסכימים כי התקשרות זו תהיה  והצדדים :והואיל

בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים  בהתחשב, בין היתר, , וזאתהספקלבין  הרשות המקומית

  ;סיקהתקשרות במסגרת יחסי עובד מע

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו  והתמצאות כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות 1.2

 לצרכי פירושו. 
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 :הגדרות 1.3

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.1

, איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערביאשר פורסם על ידי  9/2019מכרז מס'  –" המכרז" 1.3.2

 על נספחיו;

ביצוע לצורך פיקוח שוטף על הרשות המקומית נציג  – "המנהל"או  "המפקח" 1.3.3

 בכתב; לספקעל פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר  הספקהתחייבויות 

 כלי הרכב אשר יושכרו לרשות המקומית בהתאם להוראות חוזה זה. – הרכב"כלי " 1.3.4

 עובד הרשות המקומית שיקבל לידיו את כלי הרכב. –"המשתמש"  1.3.5

 .מהרשות המקומית או מהמשתמשעובד שקיבל אישור נהיגה  – "נוהג" 1.3.6

כלל השירותים שבהם מחויב הספק, לרבות  – "שירותי האחזקה"" או השירותים" 1.3.7

הספקת כלי הרכב, שירותי אחזקה, תיקוני דרך וגרירה, מתן כלי רכב חלופי, הפעלת מוקד 

 שירות.

י, יום שבת, ימי שבתון, מועד כל יום מימי השבוע זולת אם הוא יום שיש – "יום עבודה" 1.3.8

 1948-א)א( לפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח18ממועדי ישראל, המפורטים בסעיף 

 וערביהם, חול המועד ויום העצמאות.

, כמפורט להלן התחייבויות הספק לעמידה בשירותים ובלוחות זמנים – "מדדי שירות" 1.3.9

 .בחוזה זה

 מוקד טלפוני שהספק מעמיד לצורך מתן שירותיו. – "מוקד שירות" 1.3.10

 לחוזה; 2נספח ב'כ המצ"ב ערבות בנקאית בנוסח –" הערבות" 1.3.11

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי  –" מדד המחירים לצרכן" 1.3.12

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר 

 שיתפרסם במקומו;

 ;2019שנת  יוניבגין חודש  15.7.19מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  –" מדד הבסיס" 1.3.13

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.3.14

 :גופו ים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזההנספח 1.4

 הצעת המחיר במכרז; – 2נספח א' 1.4.1

 טבלת התמחור; – 10נספח א' 1.4.2

 ;מפרט כלי הרכב – 1ב'נספח  1.4.3

 ;ביצוע כתב ערבותנוסח  – 2נספח ב' 1.4.4

  ;ביטוחיםקיום אישור  – 3ב'נספח  1.4.5

 ;טופס הזמנת כלי הרכב 1.4.6

 רשות המקומית;אישור ה 1.4.7

 . גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  1.5
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 ההתקשרותמהות  .2

 ההתקשרות יבצע הספק את השירותים הבאים:במסגרת 

השכרת רכב חדש בלבד בהתאם להתקשרות ספציפית בגין כל כלי רכב אשר יוזמן ע"י הרשות  2.1

 המקומית.

 טיפול שוטף לכלי הרכב. 2.2

 ביטוח כלי הרכב בביטוח מקיף. 2.3

 

 הספקהצהרות  .3

היטב מהות  ול יםברורו נספחיועל בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה  מצהיר הספק 3.1

 על פי חוזה זה. וההתקשרות ויתר התחייבויותי

חוזה זה והוראות הרשות  בהתאם להוראותהשירותים בצע את כל יבזאת כי  מצהיר הספק 3.2

 . ובהתאם לקבוע בכל דיןהמקומית 

י לא ידוע לו על ניגוד עניינם שיש בו כדי להפריע לספק לקיים את התחייבויותיו על הספק מצהיר כ 3.3

 פי החוזה ועל פי הדין. 

 .לאספקת הרכב והשירותיםאת מלוא הידע והכישורים  וכי יש ל מצהיר הספק 3.4

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל שנדרש, על פי כל דין  וומתחייב כי בידי מצהיר הספק 3.5

א מתחייב כי בכל תקופת תוקפו של חוזה זה והשירותים נשוא חוזה זה וההשכרת הרכב ואספקת ל

 .כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין כשהם תקפים ויהיו בידי

מלא והבלעדי לאספקת כלי הרכב ולמתן השירותים על פי הסכם הספק מצהיר כי הוא האחראי ה 3.6

זה, וכי לא יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו, 

שהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית לרשות המקומית בכל 

 דבר ועניין שבחוזה זה.

 ביטול , לרבות עלומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי לרשות המקומיתב להודיע מתחיי הספק 3.7

 ווהאוסר או מגביל את יכולת ווכן על כל צו שניתן כנגדכל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, 

 .זה חוזהל בהתאם לספק את כלי הרכב ו/או לתת את השירותים

 ה,הסמכבעלי על ידי עובדים מקצועיים ו ויינתנזה זה כמפורט בחוהשירותים כי כל  מצהיר הספק 3.8

הכרוכות  השירותיםכל  מתןהמתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים ל

 או הנובעות מתנאי חוזה זה. 

 חוזהבהמפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  הספקנכונותם של הצהרות  כי מובהר 3.9

מכן  שלאחרמועד  זה ובין בכל חוזהזה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת 

  . הספקייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד 
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 הספקת יוהתחייבו .4

 על פי חוזה זה:  הספקהאחרות של ו מבלי לגרוע מהתחייבויותי

לחוזה  1ספק את כלי הרכב בהתאם להוראות חוזה זה ובהתאם למפרט כלי הרכב נספח ב'הספק י 4.1

 זה.

 זה.  חוזהפורט ב, כמספק את השירותיםמתחייב ל הספק 4.2

הספק יבצע את השירותים כנדרש, באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות ועמידה  4.3

 המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה.וכיו"ב  בדרישות הבטיחות, אבטחת המידע

למלא הוראות  הספק מתחייב, כי השירותים הניתנים על ידו יתאימו להוראות כל דין והוא מתחייב 4.4

 כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים.

המעורבים  הספק ישתף פעולה בצורה הטובה, המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל הגורמים 4.5

ולאחריהם. בכלל זה,  , בכל שלב של מתן השירותיםהרשות המקומיתעם בביצוע השירותים מט

 .לשירותים , מסמכים ונתונים הנוגעיםהרשות המקומיתיעביר הספק, לפי הנחיית 

האינטרסים של  בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, יפעל הספק בנאמנות עבור החוזה ולטובת 4.6

המועסקים על ידו במסגרת ביצוע  , כי גם עובדיו וכל. כמו כן, יקפיד ויוודא הספקהרשות המקומית

 .הרשות המקומיתהאינטרסים של  השירותים, יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובת

 כח אדם בהיקף ובאיכות מתן השירותים עבור הרשות המקומיתמתחייב להעסיק במסגרת הספק  4.7

 . המקומיתהרשות ביותר ובהתאם לדרישות  הגבוההברמה והנדרשים 

 

 ההחכרה ותקופתה .5

ויפורטו בטופס הזמנת  ,מעת לעתכפי שתזמין הרשות המקומית כלי רכב ישכיר לרשות המקומית  הספק

"תקופת )להלן:  ביום אספקת כלי הרכבשתחל של שלוש שנים, רכב תהיה לתקופה  שכרתרכב. ה

 (.ההשכרה"

 

 הזמנת ומסירת כלי הרכב .6

לשכור  לגבי כל אחד מכלי הרכב שברצונהטופס הזמנת הרכב תזמין באמצעות  רשות המקומיתה 6.1

 .הספקמ

ימי עבודה מהמועד הרשום בטופז  21בתוך  בטופס ההזמנה כלי הרכב המפורטאת הספק יזמין  6.2

 .ההזמנה

יום ממועד מסירת ההזמנה לספק, וזאת ללא כל  14לרשות המקומית זכות לבטל את ההזמנה עד  6.3

  לספק. תשלום או פיצוי

הרכב מסיבה התלויה ביבואן, כלי לקבל מהיבואן את  הספקאם מסיבה כל שהיא לא יעלה בידי  6.4

 .לרשות המקומית, וההזמנה תבוטל מעליה ללא כל פיצוי או תשלום לספקתודיע על כך היא 
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הספק נמסר לידי ובסמוך לאחר שיובא לישראל על ידי היבואן, לרשות המקומית  רימסירכב כלי ה 6.5

 בו האביזרים הנדרשים. קנווהות

 .מראש על מועד המסירה רשות המקומיתודיע להספק י 6.6

יחשב המנהל והמשתמש יגיעו לבחון את הרכב, ורק לאחר שיחתמו על אישור הרשות המקומית  6.7

 .הרכב לידיהאת  הקיבל הדבר שהרשות המקומית

טענת אי התאמה ו/או ר על ותיכוואין בחתימת המנהל והמשתמש על אישור הרשות המקומית  6.8

 ברירה.

הספק , יספק לעיל בחוזה זה 6.2במועד הנקוב בסעיף הרכב כלי את לא יכול לספק ספק וה ידהבמ 6.9

 ימי עסקים. 60רכב גישור לתקופה שלא תעלה על 

 .כלי הרכב שהוזמןשל  הקטגורירכב הגישור יהיה מאותה  6.10

בהתאם כפי שתורה , או רכב תלרשות המקומיהרכב כלי עמיד את הספק יימי עסקים  60לאחר  6.11

 .הרשות המקומית
 

 שכירותדמי ה .7

. טופס הזמנת הרכב ובהתאם להצעת הספקהחודשיים בגין כלי הרכב יהיו כמפורט ב שכירותדמי ה 7.1

יחד עם זאת, אם המיסוי או אגרות החלות באופן . יהיו צמודים למדדלא החודשיים  שכירותדמי ה

יתווסף להצעה שיעור העדכון במס או  3%-בהצעה ישתנה ביותר מהרכב הכלול -ישיר על יבוא כלי

 כמפורט להלן: דמי השכירות ישולמו  האגרות.

ימים מתום החודש בו ישלח הספק דרישת  45החודשיים בצירוף מע"מ ישולמו  שכירותדמי ה 7.2

יום בתשלום דמי השכירות  15תשלום לרשות המקומית, וזאת כנגד חשבונית מס. איחור של 

 דשיים לא יהווה הפרה של חוזה זה, ולא יישא בריבית או הצמדה כלשהי.החו

האחרות של  שולם במועד ומבלי לגרוע מזכויותיוהחודשיים אשר לא י שכירותכל תשלום מדמי הל 7.3

וזאת החל מן  ,1961-לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"אריבית תצטרף על פי חוזה זה,  הספק

 ם להשתלם ועד ליום התשלום בפועל.היום בו היה אמור אותו סכו

החודשיים, או  שכירותלקזז ו/או לנכות סכומים כלשהם מדמי ה תהיה רשאיהרשות המקומית ת 7.4

 .הרשות המקומית לספקמתשלום אחר כלשהוא המגיע או העשוי להגיע מ
 

 הםושמירה עלי כלי הרכבשימוש ב .8

מטעמה, וכן בני/ות זוגם וקרובי משפחה של רכב יהיה לרשות, עובדיה, וכל הפועל כלי ההשימוש ב 8.1

 .אלה אף שאינם מקרבה ראשונה, וכן נהגים חדשים וצעירים

לא ייעשה שימוש  לצרכים עסקיים ופרטיים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיליהיה ברכב  שימוש 8.2

 :בכלי הרכב

רט למטרה של תחרות, התאמת מהירות, ניסוי יציבות ומבחן מהירות או באירועי ספו 8.2.1

 מנועי כלשהם.
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לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר, למעט אם הותקן ברכב וו גרירה  8.2.2

 כחוק.

ל ו/או העמסה שגדול יותר מן המותר על פי החוק במספר נוסעים של רכב כלי הבהסעה  8.2.3

 מטען כבד מן המומלץ על ידי יצרן הרכב.בהרכב כלי 

 רכב מהסוג האמור.הכלי בדרכים שאינם מותאמות לנסיעת נסיעה  8.2.4

חומרים רעילים ו/או מסוכנים ו/או רדיואקטיביים ו/או קורוזיביים בצורה הסעה של  8.2.5

 רכב.כלי ההעלולה לגרום לנזקים ל

נוסעים או מטען, בשכר או בתמורה, אלא אם הדבר הותר במפורש על פי הסעה של  8.2.6

 פוליסות הביטוח.

 בכלי הרכב.אין הגבלת מרחק בנסיעה מוסכם בזה כי  8.3

 

 רישוי, תיקונים וטיפולים בכלי הרכב  .9

רכב כלי העל הצורך בביצוע כל הטיפולים התקופתיים הדרושים ל ספקודיע להרשות המקומית ת 9.1

 .שיינתנו ע"י הספקלפי הוראות 

על הצורך בביצוע תיקון של כל קלקול או תקלה אשר יופיעו בחלק  ספקודיע להרשות המקומית ת 9.2

 הרכב.כלי כלשהו של 

לצורך ביצוע כל התחייבויותיו המנויות בחוזה זה, הספק יאסוף ויחזיר את כלי הרכב ממשרדי  9.3

 הרשות המקומית, או ממקום אחר כפי שיוסכם עם המנהל.

התיקונים והטיפולים השוטפים ברכב על ידי מוסך מורשה ע"י יבואן הרכב ו/או הספק ייבצע את  9.4

 קבע באיזה מוסך יתוקן הרכב.י הספק. במקרים של תיקוני תאונה הספקע"י מוסך מורשה ע"י 

 לעיל 7.1ישא בכל ההוצאות הנובעות מביצוע הטיפולים התקופתיים המצוינים בסעיף י הספק 9.5

 לעיל. 7.2התיקונים המצוינים בסעיף ו

למען הסר ספק, בתקופת השכירות יישא הספק בעלות החלפת ארבעה צמיגים בכלי הרכב עקב  9.6

בלאי בצמיג בהתאם להוראות המנהל. הרשות המקומית או העובד רשאים לרכוש צמיגים נוספים 

 לפי החלטתם בהתאם למחיר שהציע הספק במכרז, וזאת ללא הגבלה.

 .1פעמים והחלפת מצבר פעם  3ת מגבים החלפה של מערכ –בתקופת השכירות  9.7

לדאוג לביצוע מבחן רישוי שנתי לרכב בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות.  הספק מתחייב 9.8

 .הספקהוצאות הכנת הרכב לרישוי ועלות מבחן הרישוי ישולמו על ידי 

חלופי ושירותי גרירה בכל מקרה בו הרכב יצא מכלל  משתמש רכבתחול חובה לספק ל הספקעל  9.9

 הספק לא יהיה פטורולה מחמת תקלה מכנית, מחמת תאונה או מחמת גניבה או עקב טיפול. פע

במקרה בו הרכב יצא מכלל פעולה כתוצאה מהפרה של הוראות גם  משתמשמאספקת רכב חלופי ל

 חוזה זה.

בכל מקרה בו הרכב נאסף לצורך ביצוע שירותי  הספק יעמיד לרשות הרשות רכב חלופי 9.9.1

הספק . וכן באותו היום 16:00יצוע טסט וכדומה ולא יוחזר עד השעה תחזוקה/טיפולים/ב
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עמיד לרשות הרשות רכב חלופי במקרה של גניבה, תאונה או תקלה ברכב המונעת י

 מהרשות להשתמש בו

בכל מקרה בו נגרמה בכלי הרכב תקלה או תאונה המונעת מהרשות להשתמש בו, וכן  9.9.2

שעות מרגע שניתנה  3ת רכב חלופי, תוך במקרה של גניבה, מתחייב הספק לספק לרשו

 הודעה טלפונית על כך

הרכב החלופי יועבר ללא תוספת תשלום ויהיה מקביל ברמתו, ובכל מקרה לא נמוך מרמתו  9.9.3

 .80,000שנים והקילומטראז' לא יעלה על  3גיל הרכב לא יעלה על כאשר של הרכב המוחלף, 

רכב חלופי דומה ככל האפשר,  משתמשלרשות ה הספקעמיד יאם הרכב הנו מדגם לא נפוץ, 

 במהירות האפשרית.

את הרכב החלופי  ספקחזיר להרכב החלופי יסופק עם מיכל דלק מלא, והרשות המקומית ת 9.9.4

לפי או השלמתו חויב בעלותו של מיכל דלק ת –ה כן ת. לא עששמיכל הדלק שלו מלאכ

לאחר קבלת אישור  הדלק של ספק הדלק עימו התקשרה הרשות המקומית,תעריפי 

 .המנהל

 הרכב על פי חוזה זה, יחולו על הרכב החלופי.כלי לגבי הספק כל התחייבויות  9.9.5

שירות "מפתח תמורת מפתח", בו רכב חלופי ניתן לעובד מרגע אסיפת הרכב הקיים לכל  9.9.6

לכל  רכב אחדצורך שהוא, יינתן על פי דרישת כל רשות בעת התקשרותה לכמות של עד 

לרכב שניתן לות נוספת, כל שירות "מפתח תמורת מפתח" שיידרש מעבר רשות ללא כל ע

 חודשיים עבור כל רכב.₪  75יינתן בתוספת של  ללא עלות

 מושכריםה, שירותי שינוע לרכבים הובתיאום עמ , מפעם לפעםרשות המקומיתספק לי הספק 9.10

 .חילופיאו אספקת רכב , לביצוע טיפול ו/או תיקון ו/רשות המקומיתממשרדי ה

 

 כיסוי ביטוחי ופטור מתשלום עבור נזק בתאונה .10

בכפוף לתשלום דמי השכירות החודשיים, תהיה הרשות המקומית פטורה מתשלום עבור נזקים  10.1

שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש צד ג' כל שהוא, כאילו היה הרכב מבוטח בביטוח מקיף עם פטור 

הפוליסה התקנית כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי מהשתתפות עצמית, וזאת בהתאם לתנאי 

 , כולל הרחבות לשמשות ולמערכות שמע.1986-הביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, תשמ"ו

תהא רשאית לדרוש מהספק להחליף רכב שהועמד לרשותה אשר נתגלה בו פגם המקומית הרשות  10.2

ים במהלך תקופה של חודשיים. הרכב פעמ 3פגם מהותי הינו פגם החוזר לפחות  מהותי של היצרן.

. במקרה בו הפסיקו לייצר את הדגם ולא ניתן מוחלףזהה לרכב ההחדש שיימסר לרשות יהיה 

רכב מאותה הקטגוריה, בעל אותו מפרט טכני ובאותה המקומית להשיגו, הספק יציע לרשות 

ת החבר א רשאית להסכים לקבלהמקומית . הרשות מוחלףהרמה, במחיר שסיפק את הרכב ה

 .המפורט בהצעת הספק במכרזאו לבחור רכב אחר  המוצע
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במידה והופסק ייצורו של אחד או יותר מהדגמים שפורטו בהצעת המחיר של הספק, הספק יציע  10.3

בעל אותם תכונות ובאותו מחיר של הרכב שהופסק ייצורו. במידה ולא  קטגוריהרכב אחר מאותה 

 כלי רכב אחרים, בשווי דומה.   קיים רכב כזה, יציע הספק לרשות המקומית

מועד ביצוע הטיפולים, הנדרשים לפי הוראות יצרן הרכב, יתואם ע"י הספק ישירות עם העובד  10.4

באחריות העובד  המשתמש ברכב. הספק יתאים את מועד מתן השירות לנוחיותו של העובד.

 .ברכב ילומטראג'המשתמש להודיע לספק על הק

והחזרתם למקום  ב,ני רישוי, למתקיני האביזרים החיצוניים וכיו"שינוע כלי הרכב למוסכים, למכו 10.5

המתאים לנוחיותו של העובד, במסגרת שעות העבודה הרגילות של המוסכים, מכוני הרישוי 

 .והמתקינים החיצוניים

, 9.5שלא עקב בלאי כאמור בסעיף  תהיה מעוניינת בשירות החלפת גלגלהמקומית במידה והרשות  10.6

שעות לכל היותר  3שירות החלפת גלגל יבוצע בתוך  .בתוספת מע"מ₪  200הדבר יבוצע בעלות של 

 ממועד קריאה.

הספק ידאג לביצוע מבחן שנתי )טסט( לרכב ולתשלום אגרת הרישוי. מועד ביצוע הטסט יתואם עם  10.7

לפחות  מנהלרישוי ו/או העתקם המאושר להעובד המשתמש ברכב. על הספק להעביר את מסמכי ה

 .ימים לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה הקודמת 11

תדאג למעקב אחר הנסיעה של כלי הרכב בכדי להכניסם רשות המקומית ה –טיפולים שוטפים  10.8

 לטיפולים שוטפים במועד הנדרש.

יצה לרכב, שריפה הספק יהיה אחראי לתיקון כל נזק או פגם ברכב, שנגרם כתוצאה מתאונה, פר 10.9

תעביר לספק דווח בגין כל נזק, פגם או תאונה שאירעו למי מהרכבים,  רשות המקומיתוגרירה. ה

 .מיד בקרות האירוע או בסמוך אליו ככל הניתן

לספק המקומית נזקים לכלי רכב או לצד שלישי שמקורם בתאונת דרכים, תשלם הרשות בגין  10.10

, וכנגד הוכחה לשביעות סכום הנזקאך לא יותר מ"מ כולל מע₪  900השתתפות בנזק עד לסך של 

 .רצונו של המנהל על עלות תיקון הנזק

 :דוח נזק ואישור משטרה 10.11

דוח נזק, ובמקרה הצורך גם טופס מחדר מיון, יומצאו לספק בכל מקרה של אירוע ביטוחי.  10.11.1

 ה.אם נגנב חפץ כלשהו מכלי הרכב יומצא גם אישור משטר

 .לאחר קרות האירוע ימי עסקים 5-לספק לא יאוחר מדוח הנזק והמשטרה יועברו  10.11.2

ימים לפני מועד  3-עם מועד חידושן, ולא יאוחר מ רשות המקומיתיסופקו ל תעודות ביטוח ורישוי 10.12

 תפוגתן. הודעה על מועד תפוגתן של תעודות הרישוי תינתן למזמין לפחות שבועיים מראש.

 בביטוחים כדלקמן:הספק ייבטח את הרכב  10.13

 (.1970רכב מנועי נוסח חדש תש"ל )ביטוח חובה על פי פקודת ביטוח  10.13.1

פי פוליסת ביטוח מקובלת בהתאם לחוקי מדינת  ביטוח אחריות כלפי רכוש צד שלישי על 10.13.2

 ישראל.

ישתמש, ינהג ו/או יפעיל את הרכב, בניגוד להוראות  משתמשלעיל, אם ה 8.1 עיףעל אף האמור בס 10.14

ישא בתשלום כל נזק, ת רשות המקומיתלעיל וה 8.1 עיף, לא יחול הפטור המתואר בסהפוליסה
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, כתוצאה ובקשר עם אירוע שכירותוך תקופת האובדן או הפסד, במישרין או בעקיפין, שיגרם ת

 , לרכב ו/או לרכוש צד ג' כל שהוא. שכירותבתוך תקופת ה

 .8.1 עיףלא יחול הפטור המתואר בס להלןבמקרים  10.15

נזק למרכב תחתון של הרכב, למעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מתאונה שנגרמה תוך  10.15.1

 כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה;

 נהג תחת השפעה של אלכוהול ו/או סמים אסורים;הנוהג ברכב  10.15.2

 הרכב הוצא אל מחוץ לתחום מדינת ישראל, או השטחים המוחזקים; 10.15.3

 נזק שנגרם במזיד לרכב ע"י הנוהג בו; 10.15.4

נזק שנגרם ע"י נהג לא מורשה ברכב למעט מקרה בו זהות הנהג אינה ידועה בשל גניבה  10.15.5

 להלן; 9.2.7-ו 9.2.6 עיףובכפוף לאמור בס

 גנב בעת שהמפתחות היו בתוך כלי הרכב;הרכב נ 10.15.6

 את אחד מאלה, לפי העניין: ספקשלם להרשות המקומית תבהתאם לאמור לעיל,  10.16

 את סכום הנזק שיגרם בפועל לכלי הרכב ו/או לרכוש צד ג'. 10.16.1

 ום השתתפות העצמית.את סכ 10.16.2

 כי בכל מקרה של נזק ו/או תאונה:הרשות המקומית  תמבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב 10.17

 על דבר התאונה. ספקלהודיע מיד, טלפונית, ל 10.17.1

פרטים מלאים ה, למלא דו"ח בכתב ולשלוח לספק שעות לאחר התאונ 48לא יאוחר מאשר  10.17.2

 אודות התאונה בצירוף תרשים.

 .ספקלהודיע מיד למשטרה, וזאת בנוסף להודעה ל –נפגע בתאונה אדם  10.17.3

להתחייב בכל התחייבות  לא להודות בכל אחריות ו/או בכל אשמה, ולא לקבל כל הצעה, 10.17.4

 או להבטיח הבטחה כל שהיא.

לפעול כמיטב יכולתו לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים בתאונה  10.17.5

 ושל עדים בתאונה.

לפעול כמיטב יכולתו לקבל את מספר הרישוי של כלי הרכב המעורב)ים( בתאונה, פרטי  10.17.6

 רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור.

 להשאיר את הרכב ללא שמירה ו/או ללא אמצעי זהירות מתאימים, בכפוף לנסיבות.א ל 10.17.7

, כל הזמנה לדין, תביעה, כתב טענות ו/או מסמך משתמש, מיד עם הגיע לידי הספקלמסור ל 10.17.8

וכל אדם שישתמש  משתמשכלשהו הנוגעים לכל תביעה, אישום או הליך בקשר לתאונה. ה

ו/או עם המבטחים  הספקיפעלו בשיתוף פעולה מלא עם הרכב, ו/או ינהג ו/או יפעיל את 

חקירה של כל תביעה ו/או בעל פי הפוליסות הנזכרות בחוזה זה, בכל העניינים הקשורים 

 , ובסיוע לניהולם או גנה נגדם.הספקו/או ע"י  הספקאישום נגד 

יהיה  והמשתמשלעיל, יחשב הפרה יסודית של חוזה זה  9.6אי קיום התחייבויות חוכר על פי סעיף  10.18

 הספק מיידית בגין הנזקים שיגרמו לו עקב כך.חייב לפצות את 

זה למשתמש, ובמקרה זה  8לרשות המקומית זכות ברירה להעביר את התחייבויותיה בסעיף  10.19

 זה תהיה על המשתמש באופן בלעדי. 8האחריות וההתחייבות בסעיף 
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 רכב גישור .11

ימי עבודה(, יספק הזוכה רכב  21הדרישה )תוך במקרה בו נבצר מהזוכה לספק את הרכב על פי  11.1

 ימי עסקים. 60גישור לתקופה שלא תעלה על 

בצע התאמה בין קטגוריית כלי הרכב הספציפי שהוזמן לבין קטגוריית רכב הגישור שיסופק ספק יה 11.2

 .עד לקבלת הרכב המוזמן

, או רכב אחר יתהמקומימי עסקים הזוכה חייב להעמיד את הרכב שנדרש על ידי הרשות  60לאחר 

 .בהתאם להוראות המנהל

 אגרות והיטלים .12

כל הדוחות או לחלופין כל דרישות תשלום שהתקבלו מגורמי אכיפה למיניהם, יועברו פעם בחודש  12.1

ישירות  רשות המקומיתדרישת התשלום עצמה תשולם על ידי ה, רשות המקומיתאל ה ספקמה

 .ולל מע"מ בגין כל רכבכ₪  30לגורם הרלוונטי + דמי טיפול למציע בסך של 

 .של כלי הרכב תושנתיהרישוי הת ואגראת שלם הספק י 12.2

מיסים, אגרות, היטלים, מלוות חובה ותשלומי חובה אחרים כלשהם, אשר יחולו על הרכב ו/או על  12.3

, ספקהרכב, ואשר אינם קיימים ביום חתימת חוזה זה, יחולו על ה שכרתהשימוש ברכב ו/או על ה

 .הספקובין אם על  שוכרבין אם הדין מטיל את חובת התשלום על ה

אליו  האת הרכב ו/או הצמיד רשות המקומיתה סימנה לסמן את הרכב. תרשאי רשות המקומיתה 12.4

היטל ו/או אגרה מכל מין  בלעדית בתשלום כל הרשות המקומיתישא תמודעות ו/או שילוט כלשהו, 

 וסוג שהוא שיוטלו על מודעות ו/או שלטים ו/או על סימון כאמור.

 דאג לתשלום בגין שימוש בכביש אגרה.הרשות המקומית ת 12.5

לנסיעה בכבישי אגרה ותישא ישירות בעלויות הכרוכות  כלי הרכבתעשה מנוי להמקומית הרשות  12.6

 .בנסיעה בכביש

רשות המקומית, ישי אגרה בזמן שהותו אצל הוהרכב עבר בכב רכב חליפייספק הספק בו במקרה  12.7

רשות פירוט הנסיעות ותאריכים, והוכן את הדוחות הרלוונטיים  רשות המקומיתהספק יגיש ל

כולל ₪  30דמי טיפול בסך של  ספק את עלות השימוש בכבישי האגרה בתוספתתשלם ל המקומית

 מע"מ.

 רשות המקומיתהשימוש בכביש אגרה לספק, יעביר הספק לאם בכל זאת יגיעו חיובים בגין  12.8

הספק ישלם את החיובים בגין השימוש בכביש אגרה ישירות לחברה , העתקים של החיובים

חשבון חיוב חודשי בגין השימוש, כולל פירוט הכניסות  רשות המקומיתהמפעילה. הספק יעביר ל

 והיציאות מכבישי אגרה )תאריכים ושעות(.

יוב חודשי שיוצא על ידי הספק למועצה בקשר עם שימוש בכביש אגרה יהיה הספק זכאי בגין כל ח  12.9

 .ש"ח כולל מע"מ, בגין כל רכב 30בנוסף לתשלום דמי טיפול בסך של 
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 השכירות בתום תקופה .13

 בעת החזרת הרכב לא תשלם המזמינה עבור בלאי סביר שנגרם לרכב. 13.1

במידה וכן  .חלקים פגומיםאם יש אם חסרים חלקים או הספק , יבדוק בעת החזרת הרכב לספק 13.2

המנהל העלות הכוללת של החלקים. במידה ואת  מנהלל ידווחהספק ישלים את החלקים החסרים ו

לק על קביעת הספק, עלות החלקים תיקבע על ידי שמאי רכב מוסמך שימונה ע"י הצדדים, ובכל וח

 .₪ 900כולל של סכום על מקרה לא יעלה 

או כתוצאה המקומית נגרם לכלי הרכב נזק כתוצאה מתאונה שלא דווחה על ידי הרשות במידה ו 13.3

 רשות המקומית, תשלם הכך לאינה חולקת עהמקומית מפירוק התקנים אשר בוצעו ברכב, והרשות 

על פי חוות הנזק חולקת על הסכום, ישולם סכום  רשות המקומיתלספק את סכום הנזק. במידה וה

לפגיעה ₪  300בכל מקרה לא יעלה התשלום האמור על סך של  הצדדים.-שיוסכם על דעתו של שמאי

 .הפגיעותלסך כל ₪  900אחת ברכב, ולא יעלה על סך 

 

 שמירת חוקים .14

הרשות . שכירותתקופת הבבכלי הרכב תוך הפרה של כל חוק המקומית לא תתיר שימוש  הרשות 14.1

כתוצאה הספק  בוייחבגין כל הוצאה, תביעה ו/או חבות אחרת בה  הספקשפה את המקומית ת

 אי שהספק הודיע לרשות המקומית על תביעה כאמור.מהפרה כזו, ובתנ

הרכב ו/או על הבעלים ו/או על הנהג של כלי כלי שלם כל קנס אשר יוטל על הרשות המקומית ת 14.2

בתקופה בה היה  –שכירות, פרט לתקופה בה לא היה בשימושה )למשל הרכב במשך תקופת ה

 .בתיקון(

אינפורמציה לגבי מקום הרכב הכי  הרשות המקומית ה ויותקן ברכב מכשיר איתור, מסכימהבמיד 14.3

 .האיתור על ידי חברתספק תימסר ל

 כלי הרכב.פירוט קנסות כולל  מנהלהספק יעביר ל 14.4

 

 החזרת כלי הרכב .15

חזיר ת, עם ביטולו של חוזה זה ובכל מקרה אחר בו חוזה זה יבוא לסיומו, שכירותעם תום תקופת ה 15.1

 .ספקהרכב לכלי את  רשות המקומיתה

 (.AS-ISכלי הרכב יוחזר לספק במצב כפי שהוא ) 15.2

הרשות המקומית פצה תבמועד,  ספקהרכב לכלי את הרשות המקומית חזיר תבכל מקרה בו לא  15.3

כלי להשכרות יומיות ל הספקבפיצוי מוערך ומוסכם מראש בסך דמי שכירות לפי מחירון  הספקאת 

 רכב.ה
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 סיום או ביטול החוזה .16

 המקרים המנויים להלן:הרכב בקרות כל אחד מן כלי לבטל חוזה זה ולקבל את  הספק יהיה רשאי 16.1

וזאת למרות שהספק התריע  ,ודשייםחה שכירותדמי האת  מהלא שיל רשות המקומיתה 16.1.1

ימים מיום שההתרעה התקבלה אצל הרשות  14על ההפרה בכתב וההפרה לא תוקנה בתוך 

 המקומית.

ה כל מעשה אחר הפוגע בזכויות תו/או עש הרכב מחזקתהאת  הוציאהרשות המקומית ה 16.1.2

 ברכב. הספק

לעיל,  12.1כאמור בסעיף רשות המקומית בטל חוזה זה עקב הפרתו על ידי ההספק יבכל מקרה בו  16.2

הספק בסניף הקרוב ביותר לכתובתה של הרשות את הרכב לידי  הרשות המקומיתחזיר ת

 .המקומית, או לסניף לפי בחירתה של הרשות המקומית

מועדה ולהשיב את כלי הרכב לספק לרשות המקומית זכות לסיים את תקופת השכירות לפני תום  16.3

 יום. במקרה זה יחולו המקרים הבאים: 30, וזאת בהודעה מראש בת 

מכלי הרכב ששכרה  10%לרשות המקומית זכות לסיים את תקופת השכירות עבור עד  16.3.1

 מהספק ללא כל פיצוי.

 2שיעור של פיצוי ב רשות המקומיתהוחזר הרכב במהלך שנת השירות הראשונה: תשלם ה 16.3.2

 חודשיים. שכירותדמי של  םתשלומי

 1.5שיעור פיצוי ב רשות המקומיתהוחזר הרכב במהלך שנת השירות השנייה: תשלם ה 16.3.3

 חודשיים. שכירותדמי של  םתשלומי

 1 שיעורפיצוי ב רשות המקומיתהוחזר הרכב במהלך שנת השירות השלישית: תשלם ה 16.3.4

 חודשיים. שכירותדמי של  םתשלו

 

 כמפעל חיוני הרשות המקומית 

מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן  רשות המקומיתהכי ידוע לו ש בזאת מצהיר ספקה 16.4

ידי הרשויות המוסמכות אחד -מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על ספקשירותים קיומים" וה

 :המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים

ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות -הכרזה על מצב חירום על 16.4.1

 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-האזרחית, תשי"א ג לחוק ההתגוננות9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  16.4.2

1951. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90כרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף ה 16.4.3

 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  16.4.4
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ו/או הוראת  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 16.5

המשמשים לצורך מתן השירותים ספק הרכבי כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או 

, זולת לרשות המקומיתלהמשיך ולספק את השירותים ספק ובכל מקרה מתחייב ה ,נשוא חוזה זה

 ידי הרשויות המוסמכות.-ככל שהדבר נאסר במפורש על

 

 פיקוח .17

, ואיכותם , טיבםהשירותים מתן על , לפקחמטעמה שימונה למי או לרשות המקומית יאפשר הספק 17.1

 .התחייבויותיו מילוי אופן על ולפקח לבדוק מנתעל  

 מנהל קשרי הלקוחות 17.2

, בעל הידע, הכישורים, היכולת מטעמו נציג הספק ימנה, ההתקשרות תקופת כל במהלך 17.2.1

, הדרוש ככללרשות המקומית,  הספק בין בלעדי קשר איש ישמש אשרי, המקצוע והניסיון

מנהל )להלן: " ובמועדן , במלואןההסכם פי-על הספק התחייבויות כל וביצוע יישום לצורך

 "(.קשרי לקוחות

 יימסרו ,ל"דוא וכתובת הטלפון מספרי לרבות מנהל קשרי הלקוחות, עם ההתקשרות פרטי 17.2.2

 .ההסכם על החתימה במועד לרשות המקומית

הלקוחות יהווה את הכתובת אליה תפנה הרשות המקומית בכל בקשה, הצעה, מנהל קשרי  17.2.3

דרישה, תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם הספק אשר כל תשובה, מידע, נתון, 

הבטחה, התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או על ידו, יחייבו את הספק. מנהל קשרי 

ויות הספק כלפי הרשות המקומית. מנהל הלקוחות יפקח מטעם הספק על קיום התחייב

קשרי הלקוחות יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. פניה או 

הודעה של הרשות המקומית ו/או המפקח למנהל קשרי הלקוחות תיחשב כפניה או הודעה 

 לספק.

 וכן ותמנהל קשרי הלקוח את לאשר שלא הזכות את לעצמה שומרת הרשות המקומית 17.2.4

ימי  3 של מוקדמת בהודעה והחלפת , אתהבלעדי דעתה שיקול לפי ,עת בכל ש,לדרו

 מנת על מנהל קשרי הלקוחות בהחלפת יהיה לא , כיבזאת מובהר, ספק הסר למען עסקים.

 .זה הסכם פי -שעל הספק התחייבויות ביצוע את ואופן צורה בשום לעכב או/ו לגרוע

דיווחים חודשיים קבועים ו/או כל דוח אחר  רשות המקומיתעביר למנהל קשרי הלקוחות י 17.2.5

או כל מידע אחר /, אופן השימוש בהם ורשות המקומיתעל כלי הרכב שהועמדו לרשות ה

 מעת לעת. רשות המקומית, הכל על פי דרישת ההנובע מההתקשרות

ר מתחייב לדווח מידי חודש בחודשו על כל כלי הרכב החלופיים אשמנהל קשרי הלקוחות  17.2.6

נמסרו לשימוש במהלך אותו החודש, הדוח יפרט את מספר הרישוי של כל רכב חלופי, שם 

 העובד לו נמסר הרכב, תאריך ושעת המסירה והחזרת הרכב וסיבת מסירת הרכב החלופי.
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 פנייה למוקד שירות 17.3

סתייע במקרה הצורך במוקד שירות לקוחות טלפוני מטעם הספק, רשות המקומית תה 17.3.1

שעות ביממה, בכל ימות השנה  24ימים בשבוע,  7אשר יעסוק בפתרון כל הבעיות ויפעל 

מענה לפנייה טלפונית על דקות.  10-המתנה למענה טלפוני לא תחרוג מחוץ מיום כיפור. 

 ות יטפל בנושאים הבאים:מוקד השיר ידי הספק יהיה מוגבל בזמן מרגע הקריאה.

 הזמנות לביצוע טיפולים ותיקונים בכלי הרכב. 17.3.1.1

 תאום תיקוני דרך וגרירה. 17.3.1.2

 העמדת כלי רכב חלופי. 17.3.1.3

 רישוי וביטוח. 17.3.1.4

 דיווח על תאונה ונזק. 17.3.1.5

 אגרות ודוחות. 17.3.1.6

 כל פנייה אחרת של הלקוח. 17.3.1.7

 

 ערבות בנקאית .18

לרשות המקומית הספק ר ומסילהבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן,  18.1

 , בסכומים כמפורט להלן:("הערבות"לחוזה זה )להלן:  1-נספח בערבות בנקאית בנוסח המצורף כ

 ₪; 20,000סכום הערבות יהיה  רכבכלי  5עד עבור השכרה של  18.1.1

 ₪; 40,000סכום הערבות יהיה  רכבכלי  10עד עבור השכרה של  18.1.2

 ₪; 60,000סכום הערבות יהיה  רכבכלי  15עד עבור השכרה של  18.1.3

  ₪; 80,000סכום הערבות יהיה  רכבכלי  20עד עבור השכרה של  18.1.4

 ₪; 120,000סכום הערבות יהיה  רכבכלי  20עבור השכרה של מעל  18.1.5

. השכרה של הרכב האחרון שהושכרערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לחצי שנה לאחר תום תקופת ה 18.2

 המצורף להזמנה זו. 1'נוסח הערבות ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך ב

הערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותהיה ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת תוקפה, ללא  18.3

  ימים ממועד הדרישה. 5הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי הרשות המקומית, וזאת תוך 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס לבין המדד  18.4

 האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 

הרשות המקומית תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על פי חוזה זה  18.5

תן השירותים, לרבות בגין פיצוי מוסכם. ו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי נו

מומשה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה ימציא נותן השירותים לידי הרשות המקומית, מיד, 

 ערבות בנקאית חדשה או משלימה.
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   SLA-Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .19

 ויעיל של משאביו.המאפשר ניהול נכון  הספקאמנת השירות היא כלי בידי  19.1

, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, הרשות המקומיתאמנת השירות היא כלי בידי  19.2

 בקיום הגדרות אלה. הספקתחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על 

לא יחשבו כאי עמידה  הספקתקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של  19.3

 .SLA-ביעדי ה

לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות  שהספקבמקרה  – פיצויים מוסכמים 19.4

 המוגדרות, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה שלהלן.

וייעשה בדרך של קיזוז מהחשבון החודשי  לספקמוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים הפיצויים ה 19.5

 .ברשות המקומיתלאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך 

סודית, תהיה הרשות המקומית רשאית לדרוש מהספק, כפיצוי מוערך הפר הספק חוזה זה הפרה י 19.6

 ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום הערבות. 

בנוסף, הפר הספק את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה, ישלם הספק לרשות  19.7

בטבלה המקומית, מייד עם דרישה ראשונה, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, את הסכומים הקבועים 

 "(:הפיצוי המוסכםלהלן, בגין כל יום של איחור )להלן: "

לא יוחזר או רכב במחזיק ה( מוכיוב' בכל מקרה בו הרכב נאסף )למטרות טיפולים, תיקונים 19.7.1

רכב אם ה  , הספק יעמיד לרשות העובד המשתמש ברכב רכב חלופי.16:00עד השעה 

לשכור רכב על ת הרשות המקומית לאשר לעובד , רשאי16:00עד השעה לא יסופק החלופי 

 החלופי. חשבון הספק עד קבלת הרכב

למעט יום כיפור, מענה לפנייה טלפונית לא תעלה  24/7הספק יפעיל מוקד שירות שפועל  19.7.2

דקות, יפצה הספק את הרשות  10מענה טלפוני תוך ולא יינתן  במידה דקות. 10על 

 לכל מקרה.₪  200בסך המקומית 

יחלץ את  ספקל תקלה בטיחותית או תאונת דרכים המשביתה את הרכב, הבמקרה ש 19.7.3

הספק  ימים בשבוע )למעט יום כיפור(. 7שעות ביממה  24המכונית ויגרור אותה למוסך 

בין בעצמו ובין באמצעות אספקת רכב חלופי.  ספקהברכב את הנהגים והנוסעים ייחלץ 

לופי לא יעלה על שלוש שעות מרגע זמן תגובה לביצוע הגרירה בפועל ואספקת הרכב הח

לכל שעת  ₪ 150פיצוי מוסכם בגובה לרשות המקומית ישלם הספק  מסירת הקריאה.

 .איחור

ימים  7 שעות ביממה 24ישלח ניידת שירות לביצוע תיקוני דרך )כולל החלפת נורות(  הספק 19.7.4

זמן תגובה להגעת ניידת השירות מרגע מסירת הקריאה לא יעלה  .בשבוע )למעט יום כיפור(

 ₪. 70פיצוי מוסכם בגובה לרשות המקומית  על כל שעת איחור ישלם הספק שעות. 3על 

תיקונים מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא למעט בגין שימוש ברכב בניגוד לתנאי ההסכם,  19.7.5

על כל  אחרת ע"י מנהל ההסכם.ימי עבודה לכל היותר למעט אם יאושר  14יושלמו תוך 

 ₪. 70פיצוי מוסכם בגובה לרשות המקומית יום איחור ישלם הספק 
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רכב חלופי שיסופק יהיה מקטגוריה ואפיון דומה לרכב שנאסף לטיפול/תיקון, כאשר גיל  19.7.6

. במקרה בו הספק 80,000שנים והקילומטראז' ברכב לא יעלה על  3הרכב לא יעלה על 

ת הרשות רשאישתמש ברכב, רכב חלופי שלא עונה על הדרישות, יעמיד לרשות העובד המ

  החלופי. לשכור רכב על חשבון הספק עד קבלת הרכבהמקומית לאשר לעובד 

ימי עבודה מרגע הבקשה או שלושה ימי  21תהא תוך  רשות המקומיתמסירת הרכבים ל 19.7.7

עבור איחור של כל יום יפצה המציע  של רכב גישור עד הגעת הרכב החדש.עבודה במקרה 

 .עבור כל רכב₪  300את הרשות בסך של 

ימי עבודה ממועד קבלת פניית הרשות  2בתוך יהיה זמנים לקבלת כלי הרכב לטיפול שגרתי  19.7.8

על כל יום איחור יפצה הספק את הרשות המקומית בפיצוי . המקומית לתיאום טיפול

 .₪ 50מוסכם בגובה 

 

הפיצוי המוסכם הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על  19.8

ימים ממועד קבלת דרישה  7חוזה זה. הספק ישלם לרשות המקומית את הפיצוי המוסכם בתוך 

ת. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של הרשות בכתב על כך מאת הרשות המקומי

המקומית לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן השירותים או מכל 

 סכום אחר המגיע לספק מהרשות המקומית. 

לרשות הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו  19.9

 בייתם תעשה ללא הוכחת נזק., וגהמקומית

, כי הספק יפצה וישפה את איגוד 3הוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה בנספח ב' 19.10

 ערים אשכול רשויות גליל מערבי, בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך. 

לפי כל דין ו/או  ומיתהרשות המקאין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  19.11

 .הספקחוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 

 

 שמירת סודיות .20

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או להביא לידיעת כל  20.1

אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט ו/או קובץ מחשב אשר 

"(, המידעהגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה ו/או בקשר עמו )להלן: "

 אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה ובמסמכי המכרז. 

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות עובדיו  20.2

 והפועלים מטעמו. 

על הצהרה והתחייבות  ולהחתים את עובדי ספקתהיה רשאית לדרוש מהית הרשות המקומ 20.3

עסיק בביצוע ילפיה ולא  הספקפעל ילסודיות גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור 

 העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות.
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רב הגשת הצעתו חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי היה מצוי בידיו ע 20.4

למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הספק באופן עצמאי וללא קשר לחוזה ו/או מידע 

 אשר על פי דין, אינו סודי. 

 

 איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות הספק .21

אחרים, הספק אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או ל 21.1

בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן ההתקשרות בינו לבין 

הרשות המקומית, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו מאת הרשות המקומית 

פי התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת הרשות -על

 המקומית. 

או יותר מהון  15%למען הסר ספק, מובהר כי כל העברה, לרבות בדרך של הקצאה ו/או דילול של  21.2

מניות הספק לאחר ו/או לאחרים בתקופת ההתקשרות, יראו אותה לעניין סעיף זה כהעברת זכויות 

 אסורה. האמור בס"ק זה לא יחול על חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך. 

ייב הספק לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת הטובין כמו כן, מתח 21.3

 לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת הרשות המקומית בכתב מראש. 

 בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי.  מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות הספקשל  וזכויותי 21.4

ת למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר רשאי הרשות המקומית 21.5

הכל באופן שתמצא לנכון, על פי שיקול וו/או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה 

 הספקכל תביעות או טענות בקשר לכך ובלבד, שזכויות  לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו  הדעת

 יפגענה.על פי חוזה זה לא ת

 

 זכויות קניין וקניין רוחני .22

אין ולא יהיה באספקת השירותים מושא המכרז משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות הקניין,  22.1

לרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור על הרשות המקומית 

 כל מגבלה. 

דרישה  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק לשפות את הרשות המקומית, מייד עם קבלת 22.2

על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד הרשות המקומית בקשר עם הפרה נטענת כאמור, 

ובכלל זה לשפות את הרשות המקומית בגין כל הוצאה שתידרש להוציא, על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי, להתמודד עם טענה מעין זו. 

 

  שמירת דינים .23

ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים,  ,ל דיןתוך ציות לכ השירותיםאת  תתל מתחייב הספק 23.1

וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או 
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ולמלא אחר הוראות  הן,וכל הכרוך ב עבודות ו/או השירותים,שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

עבודות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ה תרישיונוכל דין בדבר הודעות, קבלת 

 .ו/או השירותים

 ולהבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של עובדי מתחייב הספק 23.2

 וו/או לשולחיו ספק לעובדיי הספק. עבודות ו/או השירותיםו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע ה

, את ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות ול חשבונ, עוו/או לכל הפועלים מטעמ

 .עבודותהחוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע ה

, פקודת הבטיחות 1954-תשי"גה ,קוח של העבודהיאת חוק ארגון הפ א מכירובזה שה מצהיר הספק 23.3

 ול פיהם ולוקח על עצמלנהוג ע ועל עצמ א מקבלווכי ה ,בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם

עקב  הרשות המקומיתאו נגד   הרשות המקומיתאת כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד 

 הפרתם.

שיון אשר יינתן בקשר לפרסום ולא לחרוג ילשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או ר מתחייב הספק 23.4

 מהם בכל אופן שהוא.

 

 ביטוח .24

כל לערוך ולקיים למשך  הספקעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב  הספקמבלי לגרוע באחריות  24.1

את הביטוחים המתאימים לכיסוי  ו, על פי שיקול דעתתקופת השכרת כלי רכב עבור כל כלי רכב

כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות והתנאים המפורטים בטופס  ואחריות

בחברת "( ביטוחיםקיום אישור לחוזה זה )להלן: " 3ב'נספח כביטוחים, המצ"ב ום קיאישור 

 . ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל

עותק מהפוליסה לאחר , לרשות המקומית במועד קבלת כל כלי רכבלהמציא  מתחייב הספק 24.2

עותק  שכלי הרכב מושכרמציא, מידי שנה במשך כל זמן ישוב וי הספק. ששולמה הפרמיה עבורה

סה, יעותק מהפול. המצאת הרשות המקומיתוזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי ממהפוליסה 

 מהווה תנאי יסודי בחוזה זה.

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  הספק 24.3

 אות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.לשמור על כל הור האמור,

 ,על פי הפוליסותהרשות המקומית את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הספק הפר 24.4

הרשות ינה לו טענה כלשהי כלפי יאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתה הספקהיה י

  עקב זאת. ועל כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם להמקומית 

מכח סעיפי  והיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליי הספק 24.5

 חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.

להרשות אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  24.6

ו מהתחייבויותי הספקעל פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  הספקכנגד המקומית 

 לפי חוזה זה.
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 הפרות וסעדים .25

 .1970-התשל"אעל חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  25.1

לחוזה, הינם סעיפים  24-ו 21, 20, 19, 18, 17, 16, 12, 10, 9, 7, 6, 4, 3מוסכם בזאת כי סעיפים  25.2

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. הספקיסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי 

תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או על פי  הרשות המקומית 25.3

עשרים ואחד יום  לספק, על ידי מתן הודעה לבטל שכירת כל כלי רכבין, לרבות ביטול חוזה זה, הד

 מראש, במקרים המפורטים להלן:

 תנאי יסודי של חוזה זה. הפר הספק 25.3.1

את ההפרה  ןחוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיק הפר הספק 25.3.2

 . הרשות המקומיתר ההפרה מימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדב 14תוך 

צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים ו/או  הספקניתן לבקשת צד ג', נגד  25.3.3

כונס נכסים ו/או הוטל עיקול על  והוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה ל

על פי חוזה זה  ולעמוד בהתחייבויותי ו, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותהספקנכסי 

ימים ממועד הינתנם  7יום ממועד הינתנם, או תוך  45והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך 

 .ועצמ הספקאם הוגשה בקשה למתן אילו מהצווים הנ"ל ע"י 

הרשות המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  הספק 25.3.4

 , כמפורט בחוזה זה.המקומית

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. ועם נושי בא בדברים הספק 25.3.5

 נשוא חוזה זה. העבודותאו מלבצע את  ובפועל מלנהל עסקי חדל הספק 25.3.6

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או עשו מעשה  וו/או מי מנושאי המשרה שב הספקמנהל/י  25.3.7

ת הרשו, עשוי לפגוע בשמה הטוב של הרשות המקומיתאו מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 .הרשות המקומיתו/או באינטרסים של  המקומית

היה י והספק הרשות המקומיתכאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי ביטול השכרת רכב  25.4

 ותמנע ממנ הרשות המקומיתעל פי החוזה, פרט להתחייבויות ש וחייב לעמוד בכל התחייבויותי

 לקיימן.

 

 הוראות כלליות .26

ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי הספק מצהיר  26.1

חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו לידי סיום, על פי הוראות 

חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים 

ן קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה ובי

אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא יהיה הספק רשאי למנוע מסירת העבודות 

 לאחר.
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 או שינוי ויתור 26.2

ילמדו ממנה  הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא 26.2.1

גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה 

מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

ויתור של צד על ותן, לא יחשבו כשום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינ 26.2.2

 זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן בכל עת שימצא לנכון.

הספק מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך  26.3

 מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין.

בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהיה  כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו 26.4

 להם כל תוקף.

 קיזוז 26.5

 .הרשות המקומיתהספק מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד  26.5.1

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס  הרשות המקומית 26.5.2

, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל סכום הספקו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן 

, בין שהסכום קצוב הספקשהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי 

 ובין שאינו קצוב.

 במקום הצד האחר תשלום 26.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על הצד האחר,  26.6.1

ימים  7וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, תוך 

 מיום שנדרש לעשות כן.

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש  26.6.2

מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד המשלם יהיה  את השבתו

ישא, החל יזכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה 

מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות 

 חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.

 חלשיפוט והדין ה סמכות 26.7

 הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו.  26.7.1

ת המשפט, הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבי 26.7.2

, ולא ומקומית לתחום השיפוט של בית המשפט במחוז חיפה המוסמך מבחינה עניינית

 תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות, ערובות,  26.8

 הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי

הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים 
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והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים 

 בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות .27

 תחשב כמתקבלת בעת מסירתה. –צוין להלן לנמען המ –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  27.1

תחשב  – כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן 27.2

כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים 

נאי שברשות השולח אישור תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בת –המקובלות ואם לא 

 בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען  27.3

 שעות ממועד הישלחה. 48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  –המצוין להלן 

 כתובת הצדדים .28

  –  הרשות המקומית  

 ___________________________________________  הנמען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס   

 

  – הספק  

 __________________________________________ _הנמען: 

 :___________________'טלפון:____________________ פקס  

 

 

 הצדדים על החתום : ולראיה באו

 

 __________________ __________________ 

 קפסה הרשות המקומית 

 

 הספקאישור חתימת 

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. ________, רשאים 

(, וכי חתימת ה"ה _______ ו___________ הנ"ל על ההסכם, "ספק"ה)להלן: ___________  לחתום בשם
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לכל דבר ועניין, וכי התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה תואמות את  ספק, מחייבת את הספקבצירוף חותמת ה

 שהתקבלה כדין. ספק, ובהתאם להחלטת דירקטוריון הספקמסמכי היסוד של ה

 

 

      חתימה:     ____________ תאריך:
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 1נספח ב'

 מפרט כלי הרכב

 

כל אחד מכלי הרכב יהיה עם מפרט מלא )לרבות, אבזור, ציוד, מערכות ומיגון( כפי שהוא מוצג לקהל הרחב באתר 

 האינטרנט של היבואן הרשמי בישראל )לא כולל תוספות במבצעים( ובנוסף יעמוד בתנאים הבאים:

הנדרשים על פי הדין, לרבות אפוד זוהר, רישיון רכב כלי הרכב יעמוד בכל דרישות הדין ויהיו לו האביזרים  .1

 וביטוח חובה תקף.

 ולאחר תיאום עמה. רשותבמקום שייקבע על ידי ההמזמינה  רשותכלי הרכב יימסרו ל .2

 3כלי רכב חדש לחלוטין מהמודל האחרון הקיים במועד ההזמנה, וכי במועד מסירתו לא יחלפו מעל  .3

 הרכב )מועד העלייה לכביש(.חודשים ממועד הוצאת רישיון 

סטים של מפתחות לרכב שבשניהם שלט לפתיחה וסגירה של הרכב לרבות הרמת שמשות של החלונות  2 .4

 החשמליים.

 .10, למעט הדגמים המצויינים בטבלת הצעת המחיר שנמצאת בנספח א'בעל תיבת הילוכים אוטומטית .5

 היבואן.מצויד במערכת שמע על פי מפרט היבואן כמפורט באתר  .6

 .מצויד בדיבורית ומתקן ייעודי אוניברסלי לטלפון נייד .7

 .ABSובמערכת  ESPחלונות חשמליים, מערכת נעילה מרכזית במערכת  4-כריות אוויר ובבמצויד  .8

לי הרכב יהיה מצויד בגלגל רזרבי בהתאם למסופק על ידי יצרן כלי הרכב ו/או היבואן בארץ, לרבות כ .9

 ל ומשולש אזהרה, והכל בהתאם לתקן הנדרש.מגבה, סט כלים להחלפת גלג

 . ב יסופק בצבע על פי בקשת המזמינהכלי הרכ .10

 התקנת דלקן תתבצע באתר חברת הליסינג או לחליפין חברת הליסינג תשנע את הרכב לצורך ההתקנה. .11

הרכב יהיה מצויד בחיישני רוורס ומצלמה אחורית וכן במערכת מוביל איי או כל מערכת בטיחות  .12

 לית דומה.אינטגר

 ספקלמען הסר ספק אביזרי בטיחות ואביזרים אחרים המחויבים על פי כל חוק או תקנה יסופקו על ידי ה .13

 .ועל חשבונו

ואת פרטי ההתקשרות לצורך דיווח  המקומית זכות להציב את לוגו הרשות המקומית על כלי הרכב,רשות ל .14

 .קות פרטי ההתקשרות, במידת הצורךעל עבירות תנועה. הרשות תספק לספק את מדבקות הלוגו ומדב

 , וכמו כן וו גרירה וגגון.להתקין על כל כלי רכב מערכת כריזה ו/או גשר תאורההרשות המקומית רשאית  .15
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 2ספח ב'נ
 ביצועכתב ערבות 

 
 תאריך: _______________

 

 לכבוד:

 _____________________ )הרשות המקומית(

 

 "(הרשות המקומית")להלן: 

 

 

 ;נ"אג

 כתב ערבות מס'___________

 

 

רשות העל פי בקשת _________________________ ת.ז./ח.פ. ________________ )להלן: " .11

)ובמילים:  ₪"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________ המקומית

_________________ אלף שקלים חדשים( כולל מע"מ וזאת בקשר עם התקשרות בחוזה להשכרת כלי 

 .רכב ומתן שירותי רכב לרשויות המקומית

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור  .12

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2019ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש יוני 

)שלושה( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס  3הערבות, תוך 

או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש תחילה את הסכום מאת המשתתף 

לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  .13

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 
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 י כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: דרישה על פ .14

_________________________________________________ 

 מספר סניף ______________________

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .15

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.  .16

 דרישה שתגיע אלינו אחרי יום ______ לא תענה.  .17

 לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  .18

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  .19

 דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.  .20

 

 בכבוד רב,

 

 _______________ -בנק 

 סניף _____________        
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  3ב'נספח 
  םאישור עריכת ביטוחי

  

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד:

 הרשות המקומית

 "(הרשות המקומית)להלן: "

 

 אג"נ,

 

 _____________________)להלן: "הספק"(  אישור על קיום ביטוחים של הנדון:

 

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:_____________ אנו החת"מ 

 

)להלן  ישובי אשכול גליל מערבירות  עבור יאנו ערכנו לבקשת ה מבוטח פוליסות ביטוח בקשר בין היתר למתן ש

 "המזמין"(.

 

 תקופת הביטוח .1

 __________עד תאריך  ___________________  מתאריך

 

 שם המבוטח .2

הספק ו/או הרשות המקומית ו/או איגוד ארים אשכול רשויות גליל מערבי ו/או מי מטעמו בגין אחריותו 

 למעשיו ומחדליו של הספק. 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3
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כוש של כל צד שלישי, תוך כדי ועקב מתן אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או ר

 ש"ח לאירוע ולתקופה. 4,000,000השרות על ידי הספק, כאשר גבול האחריות הינו 

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, שיטפון, 

טעינה ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, 

 המוסד לביטוח לאומי.

המזמין  ו/או הרשות יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 ביטוח חבות מעבידים .4

ביטוח זה יכסה את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות למוצרים פגומים, 

 , כלפי עובדיו בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם בפרויקט זה. 1980התש"ם 

בלנים, קבלני משנה ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות  בגין וכלפי ק

 ועובדיהם בביצוע עבודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.

 לתובע, לאירוע, ולכל שנת ביטוח אחת.₪  20,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 

הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין ו/או הרשות ו/או מי מטעמם  במקרה ויחשבו כמעבידיהם  של 

 למתן השרות  נשוא פרויקט זה.עובדי המבוטח בכל הקשור 

 

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .5

 

ביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי האשכול ו/או   .1

 הרשות ו/או מי מטעמם, למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.

 

ח אשר נערך ע"י האשכול ו/או הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטו  .2

 הרשות ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם.

 

מו"מ בזה כי ביטוחי המבוטח כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו לרעה,   .3

 יום מראש. 30ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין לפחות 
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המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח תשלום     .4

 השתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.

 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח ולפיכך לא יחולו 

 ללא הסכמתכם מראש ובכתב.בפוליסות כל שינוי 

 

 ולראיה באו על החתום    

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 פירוט הפוליסות

 _______________פוליסת צד שלישי מס'                 

 

 ______________פוליסת חבות מעבידים מס'            
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 10א'נספח 

 טבלת התמחור

  9/2019למכרז פומבי 

 לרשויותהשכרת כלי רכב ל

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 עותקים( שניב - 2יחד עם הצעת המחיר נספח א'יש להגיש במעטפה נפרדת )

רמת  דגם יצרן קטגוריה
 גימור

נפח 
 מנוע

המחיר  גיר סוג מנוע
המבוקש 
לחודש 
עבור 
25,000 
ק"מ 
 לשנה

המחיר 
המבוקש 
לחודש 
עבור 
35,000 
ק"מ 
 לשנה

המחיר 
המבוקש 
לחודש 
עבור 
45,000 
ק"מ 
 לשנה

המחיר 
המבוקש 
לחודש 
עבור 
55,000 
ק"מ 
 לשנה

מחיר 
צמיג 
 נוסף

)תוך 
עמידה 
במפרט 
 הרכבים(

35% 35% 20% 10% 

  מיני

 אוטו' בנזין 1,250 אניספייר  10I יונדאי
    

 
 אוטו' בנזין 0.9 לאורט סטפ וואי דאצ'יה

    
 

 אוטו' בנזין  LX 1,250 פיקנטו קיה
    

 
      אוטו'     
     

 אוטו'
    

 
     

 אוטו'
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סופר 
 מיני
 
  

 אוטו' בנזין 1.0 פרסטיג' 20I יונדאי
    

 
 אוטו' בנזין GX 1.0 ריו קיה

    
 

     
 אוטו'

    
 

     
 אוטו'

    
 

     
 אוטו'

    
 

 משפחתי

אמבישן  אוקטביה סקודה
1.5 

 אוטו' בנזין 1.5
    

 

 אוטו' בנזין 1.3 אינטנס גרד קופה רנו
    

 
 1.6 אימפרזה סובארו

 פרימיום
 אוטו' בנזין 1.6

    
 

גרנד  רנו
 קופה

 אוטו' דיזל 1.5 אינטנס
    

 
     

 אוטו'
    

 
     

 אוטו'
    

 
     

 אוטו'
    

 
     

 אוטו'
    

 
     

 אוטו'
    

 
     

 אוטו'
    

 

 סטיישן
 
 
  

גרנד  רנו
 קופה

 אוטו' בנזין 1.3 גרנד טור
    

 

 אוטו' בנזין 1.2 סטייל ספייסבק סקודה
    

 
     

 אוטו'
    

 
     

 אוטו'
    

 
     

 אוטו'
    

 

 היברידי
 

 בנזין+ 1.8 הייברידי אוריס טויוטה
 חשמלי

 אוטו'
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  היברידי

 בנזין+ 1.8 סאן קורולה טויוטה
 חשמלי

 אוטו'
    

 

 בנזין+ LX 1.6 נירו קאיה
 חשמלי

 אוטו'
    

 

      אוטו'     

      אוטו'     
     

 אוטו'
    

 

 מנהלים

אמבישן  סופרב סקודה
1.5 

 אוטו' בנזין 1.5
    

 

קאמרי,  טויוטה
 היברידי

LE 2.5  +בנזין
 חשמלי

 אוטו'
    

 

     
 אוטו'

    
 

      אוטו'     
     

 אוטו'
    

 

פנאי/ 
 חשט
 

 

 

 

  

 7 קודיאק סקודה
מקומות 

4*4 

 אוטו' בנזין 1.5
    

 

 אוטו' בנזין XV 1.6 4*4 1.6 סובארו
    

 
 אוטו' בנזין 1.6 4*4 ויטרה סוזוקי

    
 

 אוטו' בנזין 2.0 2*4 4ראב  טויוטה
    

 
 אוטו' בנזין XV 4*4 2.0 2.0 סובארו

    
 

 אוטו' בנזין 1.6 4*2 קונה יונדאי
    

 
 אוטו' בנזין X 2.0  4*4 פורסטר סובארו

    
 

 4 ראב טויוטה
 היברידי

 אוטו' בנזין+חשמלי 2.5 2*4
    

 

אמבישן  קודיאק סקודה
1.5 

 אוטו' בנזין 1.5
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אקטיב  5008 פיג'ו
1.6 

 אוטו' בנזין 1.6
    

 

      אוטו' בנזין 2.0 2.0אורבן  ספורטאז' קיה
      אוטו'     

      אוטו'     

      אוטו'     

 טנדרון

 אוטו' דיזל 1.5 אוטנטיק קנגו רנו
    

 
 ידני דיזל 1.6 ידני דיזל ברלינגו סיטרואן

    
 

      אוטו'     

      אוטו'     
     

 אוטו'
    

 

 טנדר
  

 ידני דיזל 1.9 4*4 די מקס איסוזו
    

 
 ידני דיזל 2.4 2*4 טריטון מיצובישי

    
 

      אוטו' דיזל 1.9 2*4 די מקס איסוזו
      אוטו' דיזל 2.4 2*4 טריטון מיצובישי

     
 אוטו'

    
 

      אוטו'     
     

 אוטו'
    

 

 

פנאי/ 
 שטח
 


