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 20/2019מכרז פומבי מס' 

 להשכרת כלי רכב להזמנה לקבלת הצעות 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערביהחברות בלרשויות המקומיות 
 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. 500₪ – עלות חוברת המכרז

 .12:00, עד השעה 27.08.19יום שלישי, תאריך  – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .16:30, עד השעה 05.09.19יום חמישי, תאריך  –מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה 

 16.09.19אחרון להגשת הצעות למכרז: יום שני  והמועד 18.08.19ניתן להגיש הצעות החל מיום ראשון, תאריך 

 .09:00עד השעה 

 8:30קיבוץ כברי )ניתן להגיש ההצעות בימים ראשון עד חמישי בשעות  ,משרדי האשכול – תיבת המכרזיםמיקום 

 ם.בהם משרדי האשכול סגורי 10-12/9מלבד בתאריכים  15:30עד 

 .10:00, בשעה 16.09.19יום שני, תאריך  – מועד פתיחת תיבת המכרזים

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

 2019/20מכרז פומבי 

 הזמנה להציע הצעות

 להשכרת כלי רכב לרשויות אשכול גליל מערבי
 

 .אשר לא יוחזרו בשום מקרה  500₪ – עלות חוברת המכרז

 .12:00, עד השעה 27.08.19יום שלישי, תאריך  – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .16:30, עד השעה 05.09.19יום חמישי, תאריך  –מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה 

 16.09.19והמועד אחרון להגשת הצעות למכרז: יום שני  18.08.19ניתן להגיש הצעות החל מיום ראשון, תאריך 

 .09:00עד השעה 

 8:30קיבוץ כברי )ניתן להגיש ההצעות בימים ראשון עד חמישי בשעות  ,משרדי האשכול – המכרזיםתיבת מיקום 

 .בהם משרדי האשכול סגורים 10-12/9מלבד בתאריכים  15:30עד 

 .10:00, בשעה 16.09.19יום שני, תאריך  – מועד פתיחת תיבת המכרזים

 .שויות גליל מערבי, קיבוץ כבריפתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי אשכול ר

 

 

 'ח  ל  ק    א
 

 :הגדרות .1

 .איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  -איגוד הערים או האשכול 

תרשיחא, -עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר, עיריית מעלותעיריית נהריה,   -רשויות האשכול 

יוסף, המועצה המקומית המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה האזורית מעלה 

שלומי, המועצה המקומית חורפיש, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה 

המקומית מזרעה, המועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מעיליא והמועצה 

, וכן כל רשות שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם המקומית תעשייתית מגדל תפן

ל רשויות גליל מערבי ואשכול גליל מערבי הזוכה/ים במכרז, וכן איגוד ערים אשכו

  מ.בע"

  י;קיבוץ כבר  -משרדי האשכול 

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

 ;העבודות נשוא מכרז זה

  ;הספק/ים הזוכה/ים במכרז זה        -הספק 

 .כלי רכב שיושכר ע"י הרשות המקומית מהספק/ים הזוכה/ים במכרז זה   -כלי הרכב 
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 .רשויות האשכול שיקבל לחזקתו את כלי הרכב עובד -המשתמש 

וכל הנובע מהם להשכרת כלי רכב ומתן שירותי רכב העבודות נשוא הסכם זה  - העבודות אוהשירותים 

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

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

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

 ;י מסמכי החוזהוההתחייבויות שעל הספק לבצע על פ

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

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

 .זה יום העצמאות לא נחשב כיום חג

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

 .או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

 . 19815.0.המדד שפורסם ביום  -המדד הקובע 

 
 כללי .2

רשויות מקומיות )נכון  13איגוד הערים אשכול רשויות גליל מערבי מהווה פלטפורמה לשיתוף פעולה בין 

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

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-י ערים, תשט"ו)א( לחוק איגוד2ד17מכרז זה הינו לפי הוראות סעיף 

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

 (:רלהלן נוסח הסעיף )ההדגשות אינן במקו 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

רז לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות המכרזים החלות על האשכול, והיקף על מכ (ב)

 .ההתקשרות המרבי על פי המכרז ייכלל במסמכי המכרז

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

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

 .יעלה על ההיקף שצוין במסמכי המכרז

 

לפיכך, רשויות האשכול יהיו "השוכר" של כלי הרכב, וזאת בהתאם להזמנות מעת לעת של רשויות האשכול 

 .ישירות מהספק הזוכה, וזאת בשים לב לאמור להלן במסמכי מכרז זה
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ישירות לרשויות האשכול ומתן שירותי רכב  להשכרת כלי רכבאיגוד הערים מזמין בזאת קבלת הצעות 

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

וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות האספקה הישירה לרשויות האשכול. לזוכה/ים לא תשולם כל 

  .ו בגין השכרת כלי רכב ומתן שירותי רכב לרשויות האשכולתמורה נוספת מעבר למובא בהצעת

 

 :תיאור ההתקשרות והיקפה .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: ₪  15,000,000יעלה על סך של גם יחד על פי המכרז לא 

 .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

  .ממנו, מהזוכההערים או רשויות האשכול לרכישות בהיקף זה או אף חלק 

 

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

הערים העתק של כל חשבונית מס שתצא למי מרשויות האשכול שהינה תוצאה של התקשרות 

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

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

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

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

 .מס כאמור לעיל של אי העברת חשבונית

 

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

מרשויות איגוד בגין רכישת הטובין לאיגוד הערים, יפרסם איגוד הערים את דבר ההפרה, 

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, 

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

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
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 ההתקשרות עם הרשויות .4

ההתקשרות בהסכם זה תהיה בין הספק/ים הזוכה/ים במכרז זה עם מי מרשויות האשכול אשר תבחר 

הזוכה/ים, וההתקשרות עם להתקשר עימו. רשויות האשכול אינן חייבות להתקשר עם הספק/ים 

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

 .( כלי רכב בשנתיים הבאות6זה, מתחייה האשכול  לשכור שישה ) 4על אף האמור בסעיף 

 הספק/ים הזוכה/ים חייב/ים להתקשר עם רשות האשכול שתבחר לקבל ממנו את השירותים, וזאת

בהתאם להצעתו/ם במכרז. יחד עם זאת, רשויות האשכול רשאיות לנהל מו"מ עם הספק/ים הזוכה/ים 

במכרז, לשיפור הצעתו/ם כלפי רשות האשכול, אך זאת מבלי שהצעת הספק/עם הזוכה/ים תשתנה ביחס 

 .ליתר רשויות האשכול

ם הספק/ים הזוכה/ים, שוב, האשכול אינו מתחייב כי רשויות האשכול, כולן או חלקן, יתקשרו ע

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

למעט התקשרות ישירה בין האשכול לספק/ים  –כולם או מקצתם  –האשכול לבין הספק/ים הזוכה/ים 

 .הזוכה/ים לאספקת השירותים כאמור במכרז זה

 

 רותתוקף ההצעה ותקופת ההתקש .5

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

"(. בתקופה האמורה לעיל מתחייב/ים הזוכה/ים במכרז תוקף ההצעה הזוכההזכייה במכרז )להלן: "

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

  .בהסכם הספק

 :המחירים יוצמדו לשני מדדים

"המדד מחיר הקטלוגי של היבואן ביום ביצוע העסקה )להלן: הצעת המציע במכרז תהיה צמודה ל .5.1

 שיחושב כך: (הקטלוגי"

Y –  = 10כמפורט בטבלת התמחור נספח א' המחיר הקטלוגי =  100הבסיס; 

X – כפי שיפורסם ע"י היבואן; המחיר הקטלוגי ביום ההזמנה 

Z – צעת המחירה; 

 

ההצמדה למחיר הקטלוגי של היבואן תחשוב ביום ההזמנה, וממנה ייגזרו דמי השכירות החודשיים 

 .לכל רכב בנפרד

= הצעת המחיר המעודכנת Z ∗ 𝑋 𝑌 

המעיד על מחיר הקטלוגי ביום ביצוע של היבואן על המציעים לספק בהצעת המחיר מסמך רשמי 

 .העסקה

 

 .יוצמדו למדד המחירים לצרכן דמי השכירות החודשיים .5.2
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שנים  3-תקופת ההתקשרות של הזוכה/ים במכרז עם רשויות האשכול שיבחרו בכך למתן השירותים הינה ל

  ב.עבור כל כלי רכב בנפרד, אשר תחלנה במועד אספקת כלי הרכ

 

  כללי .6

 :בנושאים כדלקמןעל הצעת המציע לכלול הצעה כספית  .6.1

 י".שירותי השכרת רכב בשיטת "ליסינג תפעול .6.1.1

 ם:שירותים נלווי .6.1.2

 ב;טיפולים תקופתיים, תיקון, תפעול ותחזוקת כלי הרכ .6.1.2.1

 י;כיסוי ביטוחי ורישו .6.1.2.2

 ם;החלפת צמיגי .6.1.2.3

 ה;שרותי רכב וגריר .6.1.2.4

 י;אספקת רכב חלופ .6.1.2.5

 ר;שעות בכל ימי השנה פרט ליום כיפו 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 

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

  ל.כורשות האש

  ל.יובהר, כי רשויות האשכול ישכרו כלי רכב בהתאם לצורך רשויות האשכול בפוע .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

ורשויות האשכול, באשכול  כלי הרכברף התפלגות של כמות ג – 11למסמכי המכרז מצורף נספח א' .6.5

זה אינו מהווה התחייבות לשכירת כלי רכב  11האמור בנספח א' ממוצע.השנתי הוהקילומטרז' 

 בכמות כלשהי או שימוש בהם בקילומטראז' השנתי המופיע בו.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .7

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

 :במצטבר

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

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

 .יצרף להצעתו העתק תעודת עוסק מורשה

 .הינו חברה להשכרת רכב המציע .7.2
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( 3ז זה, לשלושה )המציע מספק שירותי השכרת רכב, הדומים במהותם לשירותים נשוא מכר .7.3

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

 ., וזאת לכל אחד מהלקוחות2018-ו 2017, 2016, 2015

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

 .ליסינג תפעוליכלי רכב בשירות  800בעל צי רכב הכולל לפחות  .7.4

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

ק"מ )אווירי(  35למציע חמש תחנות שירות בפריסה ארצית, כאשר אחת מהן נמצאת במרחק של  .7.5

 .מקיבוץ כברי

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

 .כברי

 .המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה .7.6

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

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

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

לרבות תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקה השוטפת של כלי הרכב, כאשר לפחות אחד 

 .ק"מ )אווירי( מקיבוץ כברי 20מהמוסכים נמצא במרחק של 

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

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

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

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

 (.בשבוע )לא כולל יום כיפור

א לצו רישוי עסקים )עסקים 8.6בעל רישיון עסק להשכרת כלי רכב על פי הוראות סעיף המציע הוא  .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  3יצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של חוקי העבודה, במהלך זיקה אליו, לא הוטלו ע

 .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-ם ציבוריים, התשל"וחוק עסקאות גופיהמציע עומד בדרישות לפי  .7.12

 :"(, כדלקמןעם 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
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לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר  1ב2-ב ו2המציע עומד בדרישות סעיפים  .7.13

 .אנשים עם מוגבלותמינימום, העסקת עובדים זרים כדין ומתן ייצוג הולם ל

 .המציע שילם דמי השתתפות במכרז .7.14

המשתתף אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות האשכול ו/או מי מרשויות  .7.15

האשכול, והאשכול רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המשתתף אינו יכול לזכות במכרז 

 .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 7המצוינים בסעיפים  למסמכים

 :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 – 1נספח א' .8.1.1.2

 .הצעת המחיר – 2נספח א' .8.1.1.3

 .מעמד משפטי עלטופס הצהרה  – 4נספח א' .8.1.1.4

 .עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום בענייןתצהיר  – 5נספח א' .8.1.1.5

 .לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים 1ב2תצהיר כנדרש בסעיף  – 6נספח א' .8.1.1.6

 .אישור רו"ח – 7נספח א' .8.1.1.7

 .תצהיר בדבר אי תאום הצעות – 8נספח א' .8.1.1.8

 .הצהרה על העדר קרבה – 9נספח א' .8.1.1.9

 .טבלת תמחור – 10נספח א'  .8.1.1.10

ורשויות האשכול, באשכול  כלי הרכברף התפלגות של כמות ג – 11נספח א' .8.1.1.11

 ממוצע.השנתי הוהקילומטרז' 

 .קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז .8.1.1.12

 .חוזה –' מסמך ב .8.1.2

 .מפרט השירותים – 1נספח ב' .8.1.3

נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת לב המציעים מופנית  - 3נספח ב' .8.1.4

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
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המציעים יצרפו להצעתם הצעה לטופס להזמנת רכב והצעה לטופס לקבלת רכב. טופס  .8.1.5

רכב מהספק, כמי  הזמנת הרכב יהיה אישור של רשויות האשכול אשר יבקשו להזמין

 .שחתמו על הסכם הספק המצורף למסמכי מכרז אלו

 

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

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

 .המציע

 

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

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

 .בגין השימוש בזכותו זו

 

 שאלות הבהרה .9

, בשעה 27.8.19שלישי, ליום  עדלאשכול  בלבד  wordבקובץניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב  .9.1

על הפונים לאשר טלפונית את הגעת   .wafaa@wegalil.org.il, לכתובת דואר אלקטרוני12:00

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

 .16:30בשעה  05.9.19תשובות יינתנו עד ליום חמישי, המכרז ואת שמו של הפונה. 

 

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

 .ר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנההביטוח(, לאח

 

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

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

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

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

 .חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש

 

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

המכרז, ביוזמת ו/או בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז. השינויים ו/או התיקונים יהיו במסמכי 

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי המכרז בדואר רשום ו/או 

 .באמצעות הפקסימיליה
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( 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"

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

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז .10

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

)חמש אלפים שקלים חדשים(, אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא. תשלום דמי ₪  500בסך כולל של 

 .ההשתתפות יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת האשכול

 

במשרדי האשכול, בימי  18.08.19אפשרו החל מיום קבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות ית

בהם משרדי האשכול סגורים. תשלום דמי ההשתתפות  10-12/9קבלת קהל בלבד, מלבד בתאריכים 

 .כאמור מהווה תנאי להשתתפות במכרז

 

 :הצעת המחיר

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

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

 .שהוזכרו קודם לכן

 .הצעת המציעים אינה כוללת מע"מ .10.3

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

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

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

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

 .האשכול לפסול את ההצעה על הסף

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

 (.במכרז

 

 הגשת ההצעות .11

 .המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו .11.1

על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת ההצעות.  .11.2

 עות האשכול רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצ

. מסמכי ההצעה יוגשו בשני עותקיםההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר תוגש  .11.3

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

 ת:משותפת אח
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מעטפה אחת ובה הצעת המחיר, אשר תוגש בשני עותקים. על המעטפה יירשם "הצעת  .11.3.1

 ."מחיר

מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך החתומים למעט הצעת המחיר. על המעטפה יירשם  .11.3.2

 .""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 

 .האשכול בקיבוץ כברי

 

 .09:00עד השעה  16/09/19מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: יום שני 

 

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

 

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

. פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית, וכל אדם רשאי 10:00בשעה  16.09.19ביום שני  –למכרז 

 .להיות נוכח בה

 

ידי האשכול, -כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים על .11.4

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

 .בדיו כחולחתימה מלאה וחותמת המציע  –בתחתיתם, ובסוף כל מסמך 

 

 .בצבע כחולהפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את  .11.5

 

עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול מאושר, על מנהליו המוסמכים של המציע לחתום על ההצעה.  .11.6

, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ו/או הדין, על ידי עו"ד או רו"ח

המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה הם מנהליו המוסמכים של המשתתף וכי הם 

 .ם את המשתתף בתוספת חותמת המשתתף ולהגיש הצעות מחייבות בשמורשאים לחייב בחתימת

 

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל מי שרכש  האשכול .11.7

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

 .הצעות
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חת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה האשכול רשאי לפסול יותר מהצעה א יגישמציע לא  .11.8

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

 .שיקול דעתו הבלעדי

 

באמצעות  גםההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד  .11.9

  .או בכל דרך אחרת מיזם משותף

 

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

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

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

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

 .עלולה להיפסל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול –במועד 

 

  בחינת ההצעה/ות .12

"( מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ועדת המכרזיםאין ועדת המכרזים של האשכול )להלן: " .12.1

  .ביותר ו/או כל הצעה אחרת

להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות ההצעה הועדה רשאית שלא  .12.2

  ה.ותנאי

הועדה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי המכרז והוראותיו כמפורט  .12.3

  .לעיל ולהלן

 .האשכול רשאי לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד .12.4

עמידת ההצעות בתנאי הסף להשתתפות במכרז. לאחר פתיחת המעטפות, תעשה בדיקה ובחינה של  .12.5

תנאי הסף יבדקו ויבחנו ע"י האשכול, אשר יבדוק, בין היתר, כי להצעה צורפו כל המסמכים, 

  .הטפסים והאישורים הנדרשים

במידה ויהיה הבדל בין חישוב האחוז מהמחיר הקטלוגי למחיר המוצע, יקבע המחיר המוצע,  .12.6

 המחיר הקטלוגי.והאשכול ייחשב מחדש את האחוז מ

מובהר בזאת, כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותו של האשכול לקבוע, על בסיס  .12.7

 .בדיקות שיערכו על ידו בכל שלב מאוחר, כי ההצעות לא עמדו בתנאי הסף להשתתפות במכרז זה

עתו של האשכול שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצ .12.8

משתתף, לגביו היה לאשכול ו/או למי מרשויות האשכול ניסיון רע ו/או כושל לרבות במקרה של אי 

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

 .האשכול וכיו"ב

אם הסתבר לאשכול האשכול שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה, אף לאחר שיוכרז כזוכה,  .12.9

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

  .להצעתם במכרז, או שיש לו קשר עם מציע אחר בניגוד להוראות המכרז
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"חוזה", "הסדר" או "הבנה", בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או  –לעניין זה 

  ., בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאובהתנהגות

 

 בחירת ההצעה/ות הזוכה/ות והודעה על הזכייה וההתקשרות .13

הצעות המשתתפים, תובאנה בפני ועדת המכרזים של האשכול אשר תקבע את ההצעה/ות  .13.1

  רז.הזוכה/ות במכ

מבין ההצעות ההצעה/ות הזוכה/ות תהיה/יהיו זו/אלו שתשיג/ישיגו את המחיר הנמוך ביותר  .13.2

 .לאותו דגם, כמפורט בהצעת הספק

במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים  .13.3

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

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

  .סופית

האשכול יבחר בהצעה/ות שלפי החלטתו מתאימה/ות ביותר ומעניקה/ות לרשויות האשכול את  .13.4

  .מירב היתרונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול

 

  :ים/בחירת הזוכה .14

 .המציע שיספק הצעת מחיר משוקללת הנמוכה ביותר יקבע כזוכה .14.1

 :מבוססת על שקלול יחסי שבין הפרמטרים הבאים ים/בחירת הזוכה .14.2

 כל דגם יקבל ניקוד זה: .14.2.1

 : עבור קטגורית מיני .14.2.1.1

 + 0.2 כפול ק"מ 20,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3ק"מ כפול  25,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 30,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 +0.2ק"מ כפול  35,000-ההצעות עבור כל הדגמים לממוצע 

 יהיה הניקוד עבור קטגוריה זו. 0.12-סיכום התוצאות תוכפל ב

 A= סיכום התוצאות 

הניקוד עבור קטגוריה זו = 𝐀 הצעה 𝐀 הזולה ביותר  ∗ 𝟎. 𝟏𝟐 

 

 :מיניסופר עבור קטגורית  .14.2.1.2

 + 0.2 כפול ק"מ 20,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 25,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 30,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.2 כפול ק"מ 35,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל
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 B= סיכום התוצאות 

הניקוד עבור קטגוריה זו = 𝐁הצעה 𝐁 הזולה ביותר  ∗ 𝟎. 𝟏𝟐 

 

 :משפחתיעבור קטגורית  .14.2.1.3

 + 0.1 כפול ק"מ 20,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.2 כפול ק"מ 25,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 30,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 35,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.1 כפול ק"מ 40,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 C= סיכום התוצאות

הניקוד עבור קטגוריה זו = 𝐂הצעה 𝐂 הזולה ביותר  ∗ 𝟎. 𝟐 

 

 :סטיישןעבור קטגורית  .14.2.1.4

 + 0.1 כפול ק"מ 20,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.2כפול ק"מ  25,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 30,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 35,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.1 כפול ק"מ 40,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 D= סיכום התוצאות

הניקוד עבור קטגוריה זו = 𝐃הצעה 𝐃 הזולה ביותר  ∗ 𝟎. 𝟎𝟔 

 
 :היברידיעבור קטגורית  .14.2.1.5

 + X 0.2 ק"מ 20,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + X 0.2ק"מ  25,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + X 0.3ק"מ  30,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 +  X 0.2ק"מ  35,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + X 0.1ק"מ  40,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 E= סיכום התוצאות 

הניקוד עבור קטגוריה זו = 𝐄הצעה 𝐄 הזולה ביותר  ∗ 𝟎. 𝟏𝟒 
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 :מנהליםעבור קטגורית  .14.2.1.6

 + 0.2 כפול ק"מ 25,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.2 כפול ק"מ 30,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 35,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 40,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 F=  התוצאותסיכום 

הניקוד עבור קטגוריה זו = 𝐅הצעה 𝐅 הזולה ביותר  ∗ 𝟎. 𝟏𝟐 

 
 :פנאי/שטחעבור קטגורית  .14.2.1.7

 + 0.1 כפול ק"מ 20,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.2 כפול ק"מ 25,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 30,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.2 כפול ק"מ 35,000-ההצעות עבור כל הדגמים לממוצע 

 + 0.2ק"מ כפול  40,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 G= סיכום התוצאות 

הניקוד עבור קטגוריה זו = 𝐆הצעה 𝐆 הזולה ביותר  ∗ 𝟎. 𝟏𝟐 

 

 :ים ומסחרייםטנדרעבור קטגורית  .14.2.1.8

 + 0.1 כפול ק"מ 20,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.2 כפול ק"מ 25,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.3 כפול ק"מ 30,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.2 כפול ק"מ 35,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 + 0.2ק"מ כפול  40,000-ממוצע ההצעות עבור כל הדגמים ל

 H=  סיכום התוצאות

הניקוד עבור קטגוריה זו = 𝐇הצעה 𝐇 הזולה ביותר  ∗ 𝟎. 𝟏𝟐 

 

 .14.2.1.8-14.2.1הניקוד שתקבל כל הצעה יהיה סיכום הניקוד בסעיפים  .14.2.2

 

 היא ההצעה הזוכה. הגבוה ביותרההצעה שתקבל את הניקוד  .14.3

 

 מהאומדן עבור פרק מסוים. 10%-ועדת המכרזים שיקול הדעת הבלעדי לפסול הצעה שתחרוג בול .14.4
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 המציע/ים הזוכה/יםהתקשרות עם  .15

על תוצאות המכרז לרשויות נבחרה כהצעה הזוכה בהליך, וכן יודיע  האשכול יודיע למציע שהצעתו .15.1

 האשכול.

 מיום החלטת ועדת המכרזים על זכייתו:ימי עסקים  7המציע יפקיד בידי האשכול בתוך  .15.2

 חתום ע"י חברת ביטוח חוזה הספקל 3'מסמך באישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח  .15.2.1

 בישראל.

 .רשות האשכולשיידרש על ידי  ראח מסמךכל  .15.2.2

, זאת לבטל את זכייתולא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן, יהיה האשכול רשאי  .15.3

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

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

 של המציע שנפסל. 

שיקבל  השנתיתמהתמורה  2%הזוכה ישלם לאשכול עבור ניהול המכרז תשלום בשיעור של  הספק

(. תמורת האשכול "תמורת האשכול"במסגרת מכרז זה )להלן: מרשויות האשכול שיתקשרו עימו 

  בכל שנה. דצמברלחודש  15-לא יאוחר מהתשולם לאשכול 

 

 עיון בהצעה הזוכה .16

עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז, לאחר קביעת  .16.1

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

 .בכתב שתיעשה לחברהפנייה 

 :על אף האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים .16.2

חוו"ד יועץ לוועדת המכרזים, ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטי ו/או אחר לוועדה לצורך  .16.2.1

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

 .כאמור בהליכים משפטיים עתידיים סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות

 .הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז .16.2.2

פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי יוותר -כל מסמך עליו יש חסיון על .16.2.3

 .חסוי

מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון בהצעתו  .16.3

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

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

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,  .16.4

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

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

 .זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה בגין הוצאות אלו
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 תנאים נוספים .17

רשויות לפי דרישת  לי רכב ושירותי רכבלהשכרת כמכרז זה הינו "מכרז מסגרת" המתייחס  .17.1

 על ידי רשויות האשכול., בכמויות ובמועדים שייקבעו האשכול

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז  .17.2

. 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

האשכול רשאי לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז וכל עוד לא נחתם הסכם עם מי  .17.3

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

או קבלת תקציבים ו/או היתרים /ולרבות אישור משרד הפנים ו/או משרד האוצר אישורים שונים 

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

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

. בעצם הגשת ההצעה מתן השירותיםז ו/או לדחייה במועד תחילת ההתקשרות עם הזוכה/ים במכר

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

 דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין זה.

 לקבל אישורים והיתרים ולהמציא אישורים ומסמכים ספקאין באמור כדי לגרוע מחובתו של ה .17.4

 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  .17.5

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

המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס להצעותיהם  האשכול יהיה זכאי לפנות אל .17.6

 לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה.

 כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות ההליך. .17.7

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של האשכול, הם ניתנים למציע  .17.8

שם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לאשכול עד למועד הגשת ההצעות, בין בהשאלה ל

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  .17.9

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  .17.10

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 רכישת 

מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה 

ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה  שלו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח
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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  .17.11

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

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

שהוא. הרשות תשלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד ההפסקה כפוף לתנאי 

שהוא כלפי האשכול ו/או ו/או  החוזה ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג

 רשויות האשכול ו/או מי מטעמן.

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,  .17.12

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

 

 

 בכבוד רב,

 יעל רון, מנכ"לית

 איגוד ערים

 אשכול רשויות גליל מערבי
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 1נספח א'

 :לכבוד

  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 קיבוץ כברי

 ("איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבילהלן: ")

 

 הצהרת המשתתף במכרז

 

  השכרת כלי רכב ומתן שירותי רכבשם המכרז: 

 לרשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

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

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

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

  ור.מוותרים מראש על טענות כאמ

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 

 .במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו

כלי רכב בשירות ליסינג  800בעלים של צי רכב הכולל לפחות אנו חברה להשכרת רכב, ואנו מצהירים כי  .3

  .תפעולי

( לקוחות לפחות, 3אנו מספקים שירותי השכרת רכב, הדומים במהותם לשירותים נשוא מכרז זה, לשלושה ) .4

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

 .וזאת לכל אחד מהלקוחות

ונחזיק בכל תקופת ההתקשרות עם רשויות האשכול, מרכז  ,אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מחזיקים .5

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

 ר(.יפוימים בשבוע )לא כולל יום כ 7שעות ביממה, 

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

 .מקיבוץ כברי

 .אנו מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה .7

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

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

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

 .(כברי )למחוק את המיותר
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 .אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז .9

או מועד כניסת  1.11.19הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהיה תקפה עד יום  .10

, על פי דרישת איגוד ערים אשכול רשויות 31.12.19החוזה לתוקף, לפי המוקדם, או לתקופה נוספת עד יום 

  .זגליל מערבי כאמור במסמכי המכר

  .להוראות והתנאים הכלליים 16אמור בסעיף אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים לפעול כ .11

אנו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .12

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

  .לחתימתנו על הצעה זו

שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם תתקבל הצעתנו הננו ידוע לנו  .13

  .מצהירים מראש על הסכמתנו לגילוי הצעתנו בפני המציעים האחרים

  .אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז .14

 

 :פרטי המשתתף במכרז

 ___________________________________ שם המשתתף:

 ________________________________________ כתובת:

 _______________________________________ טלפונים:

 ___________________________ שם איש קשר ומס' טלפון:

 

____________________     ________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך             



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 להשכרת כלי רכב לרשויות האשכול 20/2019מכרז מס' 

 

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

 

 2ספח א'נ

 

 הצעת מחיר

  2019/20למכרז 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. בנוסף, 10נספח א' –טבלת התמחור  כלעל המציע למלא את  .1

 את הצעת המחיר כאחוז ממחיר המחירון, גם עבור "דגם אחר" בכל אחת מהקטגוריות. על המציע למלא 

במסגרת . אך קיים במלאי הספק 10'ברשימת הרכבים הקיימת בנספח א"דגם אחר" הינו דגם שאינו נכלל 

 ".אחרדגם "רכבים בסך הכל מסוג  10מכרז זה יורשו רשויות האשכול והאשכול להזמין עד 

 

 

 רכבים מכלל הרכבים המוזמנים במכרז זה מדגם אחר 10רשאיות להזמין עד , האשכולהאשכול ורשויות  .2

 

מובהר כי ביטול השתתפות  -  ועלות גלגל נוסף בנוסף יציין כל מציע את עלות ביטול השתתפות עצמית .3

 .עצמית לא ישוקלל במסגרת מתן הניקוד להצעה

 

רשות מרשויות האשכול רשאית לבחור מבין כלי הרכב המפורטים בטבלת המציע, ואת מכסת הק"מ לשנה  .4

 .אשר תרכש בעסקה

 

לזכות כל רשות מרשויות האשכול בנפרד יעמוד סכום הקילומטרים של כל כלי הרכב שתשכור באותו חודש  .5

(, תועבר "החריגה"קאלנדרי. כך, שאם תהיה חריגה ממכסת הק"מ שנרכשה לשימוש ברכב אחד )להלן: 

 .יתרה מכסת ק"מ שלא נוצלה ברכב שנשכר באותו חודש קאלנדרי, כך שתפחית את החריגה

 

 :ות עבור כל ק"מ חריגה תהיההעל .6

 .אג' לק"מ 15יחושבו לפי  -מסה"כ מכסת הקילומטרים  10%העלות עבור חריגה כוללת עד  .6.1

אג'  20יחושבו לפי  –מסה"כ מכסת הקילומטרים  20% ועד 10% העלות עבור חריגה כוללת מעל .6.2

 .לק"מ
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אג'  35יחושבו לפי  –הקילומטרים מסה"כ מכסת  40% ועד 20% העלות עבור חריגה כוללת מעל .6.3

 .לק"מ

 .אג' לק"מ 50יחושבו לפי  –מסה"כ מכסת הקילומטרים 40% העלות עבור חריגה כוללת מעל .6.4

 התשלום יתבצע בתום כל שנה קלנדרית.

 

והנחיות של מינהל הסכמי עבודה  4/2017תושמת לב המציעים מופנית להוראות חוזר מנכ"ל מיוחד מספר  .7

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

 

 .אלש"ח 210רכב במחיר עד  ראש רשות מקומית: .7.1

 .אלש"ח 190רכב במחיר עד  סגן ראש רשות מקומית: .7.2

מקומות,  8: ניתן לרכוש רכב משפחתי בעל 21ילדים או יותר מתחת לגיל  6עבור נבחר בשכר שלו  .7.3

 .אלש"ח 230עולה על שמחירו אינו 

אלש"ח  180רכב במחיר עד  מנכ"ל / מזכיר, גזבר, מבקר הרשות, מהנדס הרשות ויועמ"ש הרשות: .7.4

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

אלש"ח  150רכב במחיר עד  מנהלי אגפים / ראשי מנהלים/ סמנכ"לים, וטרינר הרשות המקומית: .7.5

 .ידי)כולל תוספות(, לרבות רכב היבר

 .אלש"ח 143אלש"ח )כולל תוספות(, או רכב היבירידי עד  140: רכב במחיר עד מנהלי מחלקות .7.6

ילדים, או יותר,  4הרשות המקומית רשאית לאשר לעובד שלו  רכב למשפחות ברוכות ילדים: .7.7

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

 .אלש"ח 176

 

 .לעיל, כך שלא יוסיף רכבים לא רלוונטים 5על הספק למלא את הטבלה בהתאם לסעיף  .8
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 4נספח א'

 

 משפטיהצהרה על מעמד 

 

 :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' 

 

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

 

 

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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 :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     

 

  .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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 תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

 

 :לכבוד

  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 קיבוץ כברי

 ("איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבילהלן: ")

 

 השכרת כלי רכב ושירותי רכב שם המכרז:

 לרשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

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

 :בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלןצפוי לעונשים הקבועים 

 

 .(""המציעאני משמש/ת כמנהל/כמנכ"ל ב _________________________ )להלן:  .1

 

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

גליל מערבי  אשכול רשויות איגוד ערים של 20/2019( וכחלק ממכרז פומבי עסקאות גופים ציבוריים"

 .להשכרת כלי רכב ושירותי רכב לרשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

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

  בחוק עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע המציע ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה

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

  עד למועד עריכת תצהירי זה המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים

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

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

 

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

 .אותי למסור הצהרה זו

 

 .אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .5
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  :ולראיה באתי על החתום

  תאריך

 

  חתימת המצהיר/ה

 

 אישור

 

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

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

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

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

 

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

 1976-תשל"ו

 

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

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

 

, להשכרת כלי רכב ושירותי רכב לרשויות 20/2019הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1

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

 .י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעכ_______________ והננ

 

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

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

בר בד 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' 

_______________, מרחוב ____________________,  ולאחר  שהזהרתיו כי ___________________, בפני עוה"ד 

.עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני

  

 

_______________ 

 דין-עורך          

 (חתימה וחותמת)    
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 אישור רואה חשבוןנוסח 

 :לכבוד

  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 קיבוץ כברי

 ("איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבילהלן: ")

 

 השכרת כלי רכב ושירותי רכב שם המכרז:

 לרשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה, בדבר נתוני היקף ביקרנו את הנתונים בהצהרה של המציע בדבר נתוני ההיקף 

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

 .ליסינג תפעולי. המסומנים בחתימתנו לשם זיהוי

 .בהתבסס על בקרותנוההצהרה היא באחריות המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על נתונים אלו 

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

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

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

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

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

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

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

ליסינג תפעולי, משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם 

  .רההתבססה ההצה

 

 ,בברכה

 

_____________________ 

 רואי חשבון
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 20/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 הצהרת ספק/ מציע בדבר אי תאום הצעות

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 .א.ג.נ

 

 להשכרת כלי רכב ושירותי רכב 20/2019הצעה במכרז פומבי הנדון: 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבילרשויות 

 

 תצהיר

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

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

 

 .ספק ו/או מציע פוטנציאליהמציע לא תיאם את הצעתו במכרז עם כל  .1

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

 .בהצעה, בקשה או דרישה כאמור

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

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

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

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

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

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

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

הצהיר בשם המציע את ההצהרות הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך ל

 .שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין

_________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת(
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 20/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד רשות מקומית

 או חבר מועצה ברשות המקומית

 העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצההצהרה על 

  לכבוד

  ("האשכול" -איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי )להלן

 

 :אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים

 

 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

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  .ב

 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

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

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

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  של הכ 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

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

 ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 

 , 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

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

 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  .ד

 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
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קירבה משפחתית, לפי ההגדרות  אם ישנה או אין לךבהתאם 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:20/2019אני 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. 

 .בן או בת, ואף לא סוכן שותף

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

 העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות האשכול.יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן  ג. 

 

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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 מסמכי ההתקשרות –חלק ב' 

 

 ___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

 

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

 "המכרז"שנערך ע"י איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי )בהתאמה להלן:  20/2019מכרז מס' 

 ;(""האשכולו

 

השכרת רכבים שירותי והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז מיום _____________________ ל והואיל: 

 (;ה""ההצענשוא המכרז )להלן:  גליל מערבי ואיגוד הערים אשכול רשויותלרשויות איגוד ערים 

 

 ;והצעת הספק היא ההצעה הזוכה במכרז והואיל: 

 

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

 ;המפורטים להלן בחוזה ובמסמכי החוזה

 

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

 ;בהתאם להוראות כל דין לבצע את העבודותבחוזה על נספחיו, ומתחייב 
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והספק מצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינו בעל הידע, המיומנות והניסיון הדרושים לצורך  : והואיל

כאמור ובידיו כל האמצעים, הכלים וכוח האדם המיומן, אספקת השירותים ו השכרת רכב

ברמה הגבוהה ביותר וכי הינו מוכן לקבל על עצמו את ביצוען לאספקת השירותים הדרושים 

 ;השכרת רכבים

 

, והכל כאמור השירותיםאת שכור מהספק כלי רכב ולקבל ממנו ל מעוניינת הרשות המקומיתו : והואיל

 ;בתנאי חוזה זה להלן

 

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

, וזאת, בין היתר, בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים הספקלבין  הרשות המקומית

  ;סיקהתקשרות במסגרת יחסי עובד מע

 

 :כדלקמןלפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים 

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

  .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו 1.1

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

  .לצרכי פירושו

 :הגדרות 1.3

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

אשר פורסם על ידי איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי,  20/2019מכרז מס'  –" המכרז" 1.3.2

 ;על נספחיו

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

 ;הספק על פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר לספק בכתב

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

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

 .עובד שקיבל אישור נהיגה מהרשות המקומית או מהמשתמש – נוהג"" 1.3.6

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

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

 .שירות
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כל יום מימי השבוע זולת אם הוא יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, מועד  – יום עבודה"" 1.3.8

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

 .וערביהם, חול המועד ויום העצמאות

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

 .בחוזה זה

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

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי  –" לצרכן המחיריםמדד " 1.3.11

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

 ;שיתפרסם במקומו

 , נכון ליום פרסום המכרז.10כמפורט בטבלת התמחור, נספח א' – "קטלוגי"מחיר  1.3.12

 

 :הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה גופו 1.4

 ;הצעת המחיר במכרז – 2נספח א' 1.4.1

 ;טבלת התמחור – 10נספח א' 1.4.2

 ;מפרט כלי הרכב – 1נספח ב' 1.4.3

  ;אישור קיום ביטוחים – 3נספח ב' 1.4.4

 ;טופס הזמנת כלי הרכב 1.4.5

 ;אישור הרשות המקומית 1.4.6

  .מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה גופו 1.5

 

 ההתקשרותמהות  .2

 ההתקשרות יבצע הספק את השירותים הבאים:במסגרת 

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

 .המקומית

 .טיפול שוטף לכלי הרכב 2.2

 "הצהרה של הספק כי הוא מעניק כיסוי נזקים בהתאם לפוליסה תקנית.

 

 הספקהצהרות  .3

הספק מצהיר בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה על נספחיו וברורים לו היטב מהות  3.1

 .ההתקשרות ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה
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הספק מצהיר בזאת כי יבצע את כל השירותים בהתאם להוראות חוזה זה והוראות הרשות  3.2

  .המקומית ובהתאם לקבוע בכל דין

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

  .פי החוזה ועל פי הדין

 .ורים לאספקת הרכב והשירותיםהספק מצהיר כי יש לו את מלוא הידע והכיש 3.4

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

להשכרת הרכב ואספקת השירותים נשוא חוזה זה והוא מתחייב כי בכל תקופת תוקפו של חוזה זה 

 .שים על פי כל דין כשהם תקפיםיהיו בידיו כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדר

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

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

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

 .דבר ועניין שבחוזה זה

הספק מתחייב להודיע לרשות המקומית מיד ככל הניתן על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,  3.7

לרבות על ביטול כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או 

 .את השירותים בהתאם לחוזה זה מגביל את יכולתו לספק את כלי הרכב ו/או לתת

הספק מצהיר כי כל השירותים כמפורט בחוזה זה יינתנו על ידי עובדים מקצועיים ובעלי הסמכה,  3.8

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים למתן כל השירותים הכרוכות 

  .או הנובעות מתנאי חוזה זה

ק המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בחוזה מובהר כי נכונותם של הצהרות הספ 3.9

זה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת חוזה זה ובין בכל מועד שלאחר מכן 

   .ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד הספק

 

 הספקת יוהתחייבו .4

 על פי חוזה זה:  הספקהאחרות של ו מבלי לגרוע מהתחייבויותי

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

 .זה

  .הספק מתחייב לספק את השירותים, כמפורט בחוזה זה 4.2

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

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

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

 .כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים
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הספק ישתף פעולה בצורה הטובה, המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל הגורמים המעורבים  4.5

ע השירותים מטעם הרשות המקומית, בכל שלב של מתן השירותים ולאחריהם. בכלל זה, בביצו

 .יעביר הספק, לפי הנחיית הרשות המקומית, מסמכים ונתונים הנוגעים לשירותים

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

ד ויוודא הספק, כי גם עובדיו וכל המועסקים על ידו במסגרת ביצוע הרשות המקומית. כמו כן, יקפי

 .השירותים, יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובת האינטרסים של הרשות המקומית

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

  .ת המקומיתהנדרשים וברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישות הרשו

 

 ההחכרה ותקופתה .5

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

בפועל או כלי הרכב במועד מסירת  כלי הרכב יהיהמועד המסירה ומועד תחילת תקופת השכירות של רכב. 

כלי , בדבר היות רשות המקומיתל ספקדי הלכל היותר בחלוף שני ימי עסקים ממועד מתן ההודעה על י

השכרת רכב תהיה  , המוקדם מביניהם )להלן: "מועד המסירה"(.רשות המקומיתלמסירה ל ןמוכ הרכב

 .("תקופת השכירות"או  "תקופת ההשכרהלתקופה של שלוש שנים )להלן: "

 :הזמנת ומסירת כלי הרכב

לגבי כל אחד מכלי הרכב שברצונה לשכור הרשות המקומית תזמין באמצעות טופס הזמנת הרכב  5.1

 .מהספק

ימי עבודה מהמועד  30-הספק יזמין מהיבואן את כלי הרכב המפורט בטופס ההזמנה לא יאוחר מ 5.2

 .הרשום בטופס ההזמנה

 .הספק יודיע לרשות מה צפי אספקת הרכב מהיבואן על פי הידוע לו במועד ההזמנה 5.3

עוד לא שילמה הרשות מקדמה לספק, וזאת ללא כל לרשות המקומית זכות לבטל את ההזמנה כל  5.4

  .תשלום או פיצוי לספק

אם מסיבה כל שהיא לא יעלה בידי הספק לקבל מהיבואן את כלי הרכב מסיבה התלויה ביבואן,  5.5

 .היא תודיע על כך לרשות המקומית, וההזמנה תבוטל מעליה ללא כל פיצוי או תשלום לספק

מוך לאחר שיובא לישראל על ידי היבואן, ונמסר לידי הספק כלי הרכב יימסר לרשות המקומית בס 5.6

 .והותקנו בו האביזרים הנדרשים

 .הספק יודיע לרשות המקומית מראש על מועד המסירה 5.7

המנהל והמשתמש יגיעו לבחון את הרכב, ורק לאחר שיחתמו על אישור הרשות המקומית יחשב  5.8

 .הדבר שהרשות המקומית קיבלה את הרכב לידיה
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בחתימת המנהל והמשתמש על אישור הרשות המקומית כוויתור על טענת אי התאמה ו/או אין  5.9

 .ברירה

הספק יספק רכב גישור לרשות, עד לאספקת הרכב המוזמן, אלא אם כן סוכם אחרת בהתאם לטווח  5.10

 .הגעת הרכב המוזמן

י של במועד מסירת הרכב, וכתנאי למסירתו, תפקיד הרשות המקומית בידי הספק פיקדון בשוו 5.11

שלוש פעמים דמי השכירות החודשיים עבור כל כלי רכב )להלן: "הפיקדון"(. הפיקדון יושב לרשות 

להלן  15יום מיום השבתו כאמור בסעיף  14-המקומית מיד עם החזרת כלי הרכב, ולא יאוחר מ

בחוזה זה. לא הושב הפיקדון במועד הנ"ל, רשאית הרשות המקומית לקזז את מלוא סכום הפיקדון 

 .מכל חוב או תשלום אחר אותו חייבת לספק

רכב הגישור יהיה מאותה קטגוריה ומעלה בעל אותו מושבים של כלי הרכב שהוזמן, למעט טנדר  5.12

 .מושבים 7או טנדרון או רכב בן 

 

 דמי השכירות .6

דמי השכירות החודשיים בגין כלי הרכב יהיו כמפורט בטופס הזמנת הרכב ובהתאם להצעת הספק.  6.1

  .המחירים לצרכן ת החודשיים יהיו צמודים למדדדמי השכירו

 .ישולמו באמצעות הוראת קבעכחוק דמי השכירות החודשיים בצירוף מע"מ  6.2

 

 שימוש בכלי הרכב ושמירה עליהם .7

לא תהא רשאית להשאיל ו/או למכור ו/או למסור ו/או להעביר ו/או להשכיר  רשות המקומיתה 7.1

או חלק מהן ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה על פי הסכם זה,  כלי הרכבאת 

, כולן או חלקן, למעט הרשאה לנהגים המורשים כלי הרכבכולן או חלקן, או את זכויותיה לגבי 

שיון ייהא ר הרשות המקומיתמטעם  כלי הרכבבד שלרשאים להשתמש בובל כלי הרכבלהשתמש ב

לכל נזק שיגרם  הספקתהא אחראית כלפי  הרשות המקומית. על אף האמור, כלי הרכבתקף לסוג 

, אשר אילו נעשה על כלי הרכבעקב מעשה או מחדל של מי מהמשתמשים ב כלי הרכבו/או ל ספקל

י הוראות הסכם זה ועל פי דין, וזאת בנוסף לכל סעד על פ ספקידה היתה אחראית בגינו כלפי ה

. למען הסר ספק, יובהר כי ככל ויגרם נזק לרכב על ידי כלי הרכבכנגד המשתמשים ב ספקשיהא ל

 במלוא עלות הנזק. רשות המקומיתשא הינהג ברכב שאינו נהג מורשה, ת

ות זוגם וקרובי משפחה של השימוש בכלי הרכב יהיה לרשות, עובדיה, וכל הפועל מטעמה, וכן בני/ 7.2

 .אלה אף שאינם מקרבה ראשונה, וכן נהגים חדשים וצעירים

שימוש ברכב יהיה לצרכים עסקיים ופרטיים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל לא ייעשה שימוש  7.3

 :בכלי הרכב
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למטרה של תחרות, התאמת מהירות, ניסוי יציבות ומבחן מהירות או באירועי ספורט  7.3.1

 .כלשהםמנועי 

לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר, למעט אם הותקן ברכב וו גרירה  7.3.2

 .כחוק

הסעה בכלי הרכב של נוסעים במספר גדול יותר מן המותר על פי החוק ו/או העמסה של  7.3.3

 .כלי הרכב במטען כבד מן המומלץ על ידי יצרן הרכב

 .מהסוג האמורנסיעה בדרכים שאינם מותאמות לנסיעת כלי הרכב  7.3.4

הסעה של חומרים רעילים ו/או מסוכנים ו/או רדיואקטיביים ו/או קורוזיביים בצורה  7.3.5

 .העלולה לגרום לנזקים לכלי הרכב

הסעה של נוסעים או מטען, בשכר או בתמורה, אלא אם הדבר הותר במפורש על פי  7.3.6

 .פוליסות הביטוח

 .נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג המכונית המושכרת 7.3.7

מוש במכונית המושכרת על ידי נהג המצוי תחת השפעת משקה אלכוהולי ו/או סם שי 7.3.8

 .האסור לשימוש על פי כל דין ו/או חומרים מרדימים

 .שימוש במכונית המושכרת למטרות בלתי חוקיות 7.3.9

שימוש במכונית המושכרת מחוץ לתחום מדינת ישראל ו/או בתוך תחומי האוטונומיה  7.3.10

  .הפלסטינית

ב התחתון של המכונית המושכרת, למעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה גרימת נזק למרכ 7.3.11

 .מתאונת דרכים שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה

  .גרימת נזק כלשהו למכונית המושכרת ו/או למשכירה במתכוון או בזדון או ברשלנות 7.3.12

בשם או שמוש במכונית המושכרת באלימות, למטרות פוליטיות לרבות שימוש באלימות  7.3.13

 .בקשר עם ארגון כלשהו

שימוש במכונית המושכרת במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או  7.3.14

מושבתים או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית המושכרת 

באקראי לאותו מקום. במקרה כזה, תפעל השוכרת או מי מהנוהגים במכונית המושכרת, 

 "ר ממקום האירוע.להרחיקה לאלת

 .מוסכם בזה כי אין הגבלת מרחק בנסיעה בכלי הרכב בכפוף לתשלום דמי חריגת ק"מ 7.3.15
או במיתקונים  כלי הרכבמתחייבת לא לבצע כל שנוי במבנה או בחלקי  רשות המקומיתה 7.3.16

כל אביזר  כלי הרכבשבהן, לרבות עקב קדיחה לצורך התקנת דיבורית, וכן לא להוציא מ

מראש  ספקו/או מכשיר ו/או חלק ו/או מיתקן השייכים להן, וזאת בלי קבלת הסכמת ה

 ספקאת ה הרשות המקומיתשינוי כאמור לעיל, תפצה  הרשות המקומיתובכתב. ביצעה 

 ספקלשלם ל רשות המקומית. כן יהא על הבהתאם להערכת שמאי לו בגין כל נזק שיגרם
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 הא זכאיילקדמותו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו  כלי הרכבכנגד החזרת מצב 

לתשלום הרשות המקומית , לא תהא זכאית כלי הרכב. גרם שינוי כאמור להשבחת ספקה

 .ספקכלשהו מאת ה

 

  רישוי, תיקונים וטיפולים בכלי הרכב .8

הרשות המקומית תודיע לספק בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, בהתאם להנחיות  8.1

והוראות היצרן ו/או היבואן בחוברת הטיפולים של כלי הרכב, ולמספר הק"מ בכלי הרכב כך שניתן 

יהיה לבצע טיפולים שוטפים בו במועדם. אי ביצוע טיפולים תקופתיים עשוי להביא להסרת 

 ..כלי הרכב אחריות היבואן על

הרשות המקומית תודיע לספק על הצורך בביצוע תיקון של כל קלקול או תקלה אשר יופיעו בחלק  8.2

 .כלשהו של כלי הרכב

לצורך ביצוע כל התחייבויותיו המנויות בחוזה זה, הספק יאסוף ויחזיר את כלי הרכב ממשרדי  8.3

 .הרשות המקומית, או ממקום אחר כפי שיוסכם עם המנהל

את התיקונים והטיפולים השוטפים ברכב על ידי מוסך מורשה ע"י יבואן הרכב ו/או  הספק ייבצע 8.4

ע"י מוסך מורשה ע"י הספק שיהיו מורשים ע"י משרד התחבורה. במקרים של תיקוני תאונה הספק 

 . יקבע באיזה מוסך יתוקן הרכב.

לעיל  8.1ף הספק יישא בכל ההוצאות הנובעות מביצוע הטיפולים התקופתיים המצוינים בסעי 8.5

 . לעיל, למעט טיפולים שהוחרגו באמור בחוזה זה 8.2והתיקונים המצוינים בסעיף 

למען הסר ספק, בתקופת השכירות יישא הספק בעלות החלפת ארבעה צמיגים בכלי הרכב עקב  8.6

בלאי בצמיג כפי שיקבע ע"י בעל צמיגיה. הרשות המקומית או העובד רשאים לרכוש צמיגים נוספים 

החלפה  –תם בהתאם למחיר שהציע הספק במכרז, וזאת ללא הגבלה בתקופת השכירות לפי החלט

 .1פעמים והחלפת מצבר פעם  3של מערכת מגבים 

הספק מתחייב לדאוג לביצוע מבחן רישוי שנתי לרכב בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות.  8.7

 .הוצאות הכנת הרכב לרישוי ועלות מבחן הרישוי ישולמו על ידי הספק

ספק תחול חובה לספק למשתמש רכב חלופי ושירותי גרירה בכל מקרה בו הרכב יצא על ה 8.7.1

מכלל פעולה מחמת תקלה מכנית, מחמת תאונה או מחמת גניבה או עקב טיפול, אך למעט 

אם הרכב שימש לביצוע עבירה פלילית או נעשה שימוש לא חוקי ברכב. הספק לא יהיה 

ה בו הרכב יצא מכלל פעולה כתוצאה פטור מאספקת רכב חלופי למשתמש גם במקר

מהפרה של הוראות חוזה זה. הספק יעמיד לרשות הרשות רכב חלופי בכל מקרה בו הרכב 

סף לצורך ביצוע שירותי תחזוקה/טיפולים/ביצוע טסט וכדומה ולא יוחזר עד השעה נא

ה כן הספק יעמיד לרשות הרשות רכב חלופי במקרה של גניבה, תאונבאותו היום. ו 17:00

 .או תקלה ברכב המונעת מהרשות להשתמש בו
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בכל מקרה בו נגרמה בכלי הרכב תקלה או תאונה המונעת מהרשות להשתמש בו, וכן  8.7.2

 .באותו היום 17:00במקרה של גניבה, מתחייב הספק לספק לרשות רכב חלופי, עד השעה 

ך מרמתו הרכב החלופי יועבר ללא תוספת תשלום ויהיה מקביל ברמתו, ובכל מקרה לא נמו 8.7.3

מקומות, כאשר גיל הרכב  5מקומות, אשר יוחלפו ברכב  7של הרכב המוחלף, למעט רכבי 

 .80,000שנים והקילומטראז' לא יעלה על  3לא יעלה על 

הדלק ברכב החלופי שיסופק יהיה בכל כמות שהיא, ולא תתבצע התחשבנות בעניין כמות  8.7.4

התחייבויות הספק לגבי כלי  הדלק ברכב בעת החזרתו לספק ע"י הרשות המקומית. כל

 .הרכב על פי חוזה זה, יחולו על הרכב החלופי

ראש לבו רכב חלופי ניתן יינתן לרכב ראש הרשות בלבד, שירות "מפתח תמורת מפתח",  8.7.5

שירות "מפתח תמורת מפתח" בנוסף  .מרגע אסיפת הרכב הקיים לכל צורך שהוא הרשות

יתאפשר אך ורק לנבחר ציבור אחר ו/או מנכ"ל הרשות בתשלום חודשי  ,לראש הרשות

 .הספקנוסף כפי בהתאם להצעה שתוגש בהצעת המחיר על ידי 

הספק, לפי דרישת הרשות המקומית ובתאום עימה, ידאג בעצמו להעברת כל רכב ממקום המצאות  8.8

אחרי שיטופל או יתוקן או הרכב למקום הטיפול או תיקון או אספקת רכב חלופי, ויחזיר את הרכב 

יספק את הרכב החלופי. הרשות המקומית תפעל בהתאם להנחיות והוראות הספק ככל שהן 

מחייבות על פי דין, לרבות לעניין ביקורת בטיחות ותקינות ולהודיע לספק על קיום תקלות, נזקים 

 וליקויים בכלי הרכב מיד עם היוודע, בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחרים

 הספק רשאי לבדוק את כלי הרכב מעת לעת בתאום מראש עם הרשות המקומית, לבירור תקינותן 8.9

 

 כיסוי ביטוחי ופטור מתשלום עבור נזק בתאונה .9

לרשות המקומית זכות לרכוש ביטול השתתפות עצמית תמורת תוספת לדמי השכירות החודשיים  9.1

המקומית פטורה מתשלום עבור נזקים כפי שיציע המציע בהצעת המחיר. במקרה זה תהיה הרשות 

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

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

 .משות ולמערכות שמע, כולל הרחבות לש1986-הביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, תשמ"ו

במידה והופסק ייצורו של אחד או יותר מהדגמים שפורטו בהצעת המחיר של הספק, או במידה  9.2

והדגמים אינם צפויים להימצא במלאי בחודשים הקרובים. הספק יציע רכב אחר מאותה קטגוריה 

יציע הספק בעל אותם תכונות ובאותו מחיר של הרכב שהופסק ייצורו. במידה ולא קיים רכב כזה, 

לרשות המקומית כלי רכב אחרים בעלות השווה למחיר ההנחה הממוצע מהמחיר הקטלוגי באותה 

" כמשמעות במסמכי דגם אחר". במצב כזה לא תחשב הזמנה מעין זו כניצול של הזמנת הקטגוריה

 .המכרז
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עובד מועד ביצוע הטיפולים, הנדרשים לפי הוראות יצרן הרכב, יתואם ע"י הספק ישירות עם ה 9.3

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

 .המשתמש להודיע לספק על הקילומטראג' ברכב

שינוע כלי הרכב למוסכים, למכוני רישוי, למתקיני האביזרים החיצוניים וכיו"ב, והחזרתם למקום  9.4

ילות של המוסכים, מכוני הרישוי המתאים לנוחיותו של העובד, במסגרת שעות העבודה הרג

 .והמתקינים החיצוניים

, 8.6במידה והרשות המקומית תהיה מעוניינת בשירות החלפת גלגל שלא עקב בלאי כאמור בסעיף  9.5

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

 .ממועד קריאה

י )טסט( לרכב ולתשלום אגרת הרישוי. מועד ביצוע טסט יתואם עם הספק ידאג לביצוע מבחן שנת 9.6

העובד המשתמש ברכב. על הספק להעביר את מסמכי הרישוי ו/או העתקם המאושר למנהל לפחות 

 ת.ימים לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה הקודמ 5

כניסם הרשות המקומית תדאג למעקב אחר הנסיעה של כלי הרכב בכדי לה –טיפולים שוטפים  9.7

 .לטיפולים שוטפים במועד הנדרש

הספק יהיה אחראי לתיקון כל נזק או פגם ברכב, שנגרם כתוצאה מתאונה, פריצה לרכב, שריפה  9.8

וגרירה. הרשות המקומית תעביר לספק דווח בגין כל נזק, פגם או תאונה שאירעו למי מהרכבים, 

 .מיד בקרות האירוע או בסמוך אליו ככל הניתן

 :ר משטרהדוח נזק ואישו 9.9

 דוח נזק, ובמקרה הצורך גם טופס מחדר מיון, יומצאו לספק בכל מקרה של אירוע ביטוחי.  9.9.1

 .ימי עסקים לאחר קרות האירוע 2-דוח הנזק והמשטרה יועברו לספק לא יאוחר מ 9.9.2

ימים לפני מועד  3-יסופקו לרשות המקומית עם מועד חידושן, ולא יאוחר מ תעודות ביטוח ורישוי 9.10

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

 :הספק יבטח את הרכב בביטוחים כדלקמן 9.11

 (.1970)-ביטוח חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש תש"ל 9.11.1

ביטוח אחריות כלפי רכוש צד שלישי על פי פוליסת ביטוח מקובלת בהתאם לחוקי מדינת  9.11.2

 .ישראל

לעיל, אם המשתמש ישתמש, ינהג ו/או יפעיל את הרכב, בניגוד להוראות  9.1על אף האמור בסעיף  9.12

לעיל והרשות המקומית תישא בתשלום כל נזק, אובדן  9.1ק, לא יחול הפטור המתואר בסעיף החו

או הפסד, במישרין או בעקיפין, שיגרם תוך תקופת השכירות, כתוצאה ובקשר עם אירוע בתוך 

השכירות, לרכב ו/או לרכוש צד ג' כל שהוא במקרים להלן לא יחול הפטור המתואר בסעיף  תקופת

9.1: 
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נזק למרכב תחתון של הרכב, למעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מתאונה שנגרמה תוך  9.12.1

 ;כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה

 ;הנוהג ברכב נהג תחת השפעה של אלכוהול ו/או סמים אסורים 9.12.2

 ;אל מחוץ לתחום מדינת ישראל, או השטחים המוחזקיםהרכב הוצא  9.12.3

 ;נזק שנגרם במזיד לרכב ע"י הנוהג בו 9.12.4

 ;נזק שנגרם ע"י נהג לא מורשה ברכב למעט מקרה בו זהות הנהג אינה ידועה בשל גניבה 9.12.5

 ;הרכב נגנב בעת שהמפתחות היו בתוך כלי הרכב 9.12.6

 :מאלה, לפי הענייןבהתאם לאמור לעיל, הרשות המקומית תשלם לספק את אחד  9.13

 .'את סכום הנזק שיגרם בפועל לכלי הרכב ו/או לרכוש צד ג 9.13.1

 .את סכום השתתפות העצמית 9.13.2

 :מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייבת הרשות המקומית כי בכל מקרה של נזק ו/או תאונה 9.14

 .להודיע מיד, טלפונית, לספק על דבר התאונה 9.14.1

 דו"ח בכתב ולשלוח לספק פרטיםימי עסקים לאחר התאונה, למלא  3לא יאוחר מאשר  9.14.2

 ם.מלאים אודות התאונה בצירוף תרשי

יום מתום החודש בו יציג הספק את  45ישולמו  9.13.2-ו 9.13.1הסכומים שבסעיפים  9.14.3

 .הקבלה כי שילם עבור הנזק, או מיום דרישת חברת הביטוח לתשלום ההשתתפות העצמית

 .בנוסף להודעה לספקלהודיע מיד למשטרה, וזאת  –נפגע בתאונה אדם  9.14.4

לא להודות בכל אחריות ו/או בכל אשמה, ולא לקבל כל הצעה, להתחייב בכל התחייבות  9.14.5

 .או להבטיח הבטחה כל שהיא

לפעול כמיטב יכולתו לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים בתאונה  9.14.6

 .ושל עדים בתאונה

כב המעורב)ים( בתאונה, פרטי לפעול כמיטב יכולתו לקבל את מספר הרישוי של כלי הר 9.14.7

 .רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור

 .לא להשאיר את הרכב ללא שמירה ו/או ללא אמצעי זהירות מתאימים, בכפוף לנסיבות 9.14.8

הרשות המקומית תודיע לספק בתוך זמן סביר אודות כל הליך משפטי בו מעורב כלי הרכב,  9.14.9

נו בבעלות הספק. הרשות המקומית תשתף פעולה ולהודיע לגורם המתאים שכלי הרכב הי

עם הספק ולהושיט לו את מלוא העזרה בכל הליך משפטי או אחר לשם הבטחת זכויותיו 

 .של הספק

לעיל, יחשב הפרה יסודית של חוזה זה והמשתמש יהיה  9.14אי קיום התחייבויות חוכר על פי סעיף  9.15

 .לו עקב כךחייב לפצות את הספק מיידית בגין הנזקים שיגרמו 
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לעיל למשתמש,  8זה ובסעיף  9לרשות המקומית זכות ברירה להעביר את התחייבויותיה בסעיף  9.16

 .זה תהיה על המשתמש באופן בלעדי 9-ו 8ובמקרה זה האחריות וההתחייבות בסעיפים 

אישי למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ  9.17

אשר הושאר בכלי הרכב על ידי מי מהמשתמשים בה, לרבות סחורה, כספים, מערכות מולטימדיה, 

אביזרים נוספים שהותקנו בכלי הרכב, וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר תחת אחריות הספק, והספק 

 .לא יצטרך לפצות ו/או לשפות את המשתמש בגין אותו נזק

ללא אמצעי זהירות מתאימים ובין יושארו לא הרכב לדאוג כי כלי מתחייבת  המקומיתרשות ה 9.18

מכל סיבה שהיא, לכל מרחק שהוא ולכל פרק זמן יעזבו לא לדאוג שכלי הרכב היתר מתחייבת 

, ללא שמירה או ללא הפעלה ושימוש באמצעי המיגון כל הרכבשהוא, על ידי יציאה מתא הנהג של 

כלי ו/או המשתמש ב רשות המקומיתקין, והאינו ת ן, או כשאמצעי המיגון המותקן בהןהמותקן בה

הרשות . פעלה ונותרו בתוכ כלי הרכבידעו על כך, או היה עליהם לדעת על כך או כשמפתחות  הרכב

 הרשות המקומיתכאמור לעיל, הרי שעל אף האמור בהסכם זה ו/או בכל דין, תישא המקומית 

 .ספקבמלוא הנזק שיגרם ל

ים כלי ר אודות כל הליך משפטי בו מעורבבתוך זמן סבי ספקל עמתחייבת להודי רשות המקומיתה 9.19

מתחייבת לשתף  רשות המקומית. הספקבבעלות ה והינ כלי הרכב, ולהודיע לגורם המתאים שהרכב

 ומשפטי או אחר לשם הבטחת זכויותי ולהושיט לה את מלוא העזרה בכל הליך ספקפעולה עם ה

ובין היתר בכל הנוגע  ספקולשם מניעות או הפחתת כל נזק והפסד העלולים לפגוע ב ספקשל ה

 והשימוש בהם. כלי הרכבלהשכרת 

למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי  9.20

די מי מהמשתמשים בה, לרבות סחורה, כספים, מערכות מולטימדיה, על י כלי הרכבאשר הושאר ב

, ספקשל ה ופץ שהוא, לא יהא הדבר תחת אחריות, וכל חכלי הרכבאביזרים נוספים שהותקנו ב

צטרך לפצותו ו/או לשפותו ילא  ספק, והכלי הרכבאלא תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש ב

בגין כל תביעה שתוגש  ספקתשפה את ה ות המקומיתרשבגין אותו נזק. מוסכם בין הצדדים, כי 

 על ידי צד שלישי כלשהו בעניין זה. וכנגד

 

 רכב גישור .10

לספק את הרכב על פי הדרישה, יספק הזוכה רכב גישור עד לאספקת הרכב  ספקבמקרה בו נבצר מה 10.1

 .המוזמן

עסקים ממועד ימי  2מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפי בקשת הרשות המקומית יעמיד הספק בתוך  10.2

הבקשה, מכונית גישור דומה לכלי הרכב, באותה הקטגוריה, עד למסירת כלי הרכב לרשות 

 שיספק הספק. בכפוף לחתימתה של השוכרת על טופס הזמנת מכונית הגישורת, המקומי

בגין מכונית הגישור תשלם הרשות המקומית לספק סך בשקלים השווה לדמי השכירות החודשיים  10.3

 .ים בגין כלי הרכב, באופן יחסי לתקופה בה נעשה השימוש במכונית הגישוראשר היו משתלמ
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 אגרות והיטלים .11

כל הדוחות או לחלופין כל דרישות תשלום שהתקבלו מגורמי אכיפה למיניהם, יועברו פעם בחודש  11.1

מהספק אל הרשות המקומית. הרשות המקומית תשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות חניה ו/או 

ם ביחס לכלי הרכב, וכן תחתום על הסכמה בדבר הסבת הדו"חות וכתבי האישום על דו"חות אחרי

שמה,  ותשתף פעולה עם הספק ככל שיידרש לצורך הסבת הדו"חות / כתבי האישום כאמור על שם 

המשתמש בכלי הרכב. הרשות המקומית תשלם לספק דמי טיפול בדו"חות וכתבי אישום בגין 

כולל מע"מ על כל מסמך ₪  30ות על פי חוקי עזר עירוניים, בסך של עבירות תעבורה, חניה, ועביר

 .לכל כלי רכב

 .הספק ישלם את אגרות הרישוי השנתיות של כלי הרכב 11.2

מיסים, אגרות, היטלים, מלוות חובה ותשלומי חובה אחרים כלשהם, אשר יחולו על הרכב ו/או על  11.3

יום חתימת חוזה זה, יחולו על הספק, השימוש ברכב ו/או על השכרת הרכב, ואשר אינם קיימים ב

 .בין אם הדין מטיל את חובת התשלום על השוכר ובין אם על הספק

הרשות המקומית רשאית לסמן את הרכב. סימנה הרשות המקומית את הרכב ו/או הצמידה אליו  11.4

מודעות ו/או שילוט כלשהו, תישא הרשות המקומית בלעדית בתשלום כל היטל ו/או אגרה מכל מין 

 .סוג שהוא שיוטלו על מודעות ו/או שלטים ו/או על סימון כאמורו

 .הרשות המקומית תדאג לתשלום בגין שימוש בכביש אגרה 11.5

הרשות המקומית תעשה מנוי לכלי הרכב לנסיעה בכבישי אגרה ותישא ישירות בעלויות הכרוכות  11.6

 .בנסיעה בכביש

מן שהותו אצל הרשות המקומית, במקרה בו יספק הספק רכב חליפי והרכב עבר בכבישי אגרה בז 11.7

הספק יגיש לרשות המקומית את הדוחות הרלוונטיים וכן פירוט הנסיעות ותאריכים, והרשות 

כולל ₪  30המקומית תשלם לספק את עלות השימוש בכבישי האגרה בתוספת דמי טיפול בסך של 

 .מע"מ

יעביר הספק לרשות המקומית אם בכל זאת יגיעו חיובים בגין השימוש בכביש אגרה לספק,  11.8

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

המפעילה. הספק יעביר לרשות המקומית חשבון חיוב חודשי בגין השימוש, כולל פירוט הכניסות 

 .(והיציאות מכבישי אגרה )תאריכים ושעות

ספק למועצה בקשר עם שימוש בכביש אגרה יהיה הספק זכאי בגין כל חיוב חודשי שיוצא על ידי ה  11.9

 .ש"ח כולל מע"מ, בגין כל רכב 30בנוסף לתשלום דמי טיפול בסך של 
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 שמירת חוקים .12

בכל עת ולנהוג  כלי הרכבלשמור על  כלי הרכבלהנחות את המשתמשים מטעמה ב רשות המקומיתה 12.1

מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל חוק התקף במהלך תקופת השכירות ובכלל  םבה

על ידי רשויות האכיפה.  כלי הרכבזה הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת איזה מ

 ספקב היחויבגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או חבות אחרת בה  ספקתשפה את ה רשות המקומיתה

אמור בסעיף זה, לרבות תשלום הקנס בגין עבירת התנועה, דמי הטיפול בגינו, כתוצאה מהפרת ה

בשל תביעה כאמור,  ספקישא הי, וכן הוצאות משפטיות בהם ו, עלות אחסונכלי הרכבעלות גרירת 

להסכם  על תביעה כאמור, אפשר לה להתגונן מפניה ולא הגיע רשות המקומיתל ובתנאי שהודיע

לא תהא זכאית למכונית חילופית בנסיבות  רשות המקומיתפשרה או עסקת טיעון ללא הסכמתה. ה

 סעיף זה.

הרשות המקומית לא תתיר שימוש בכלי הרכב תוך הפרה של כל חוק בתקופת השכירות. הרשות  12.2

אה, תביעה ו/או חבות אחרת בה יחויב הספק כתוצאה המקומית תשפה את הספק בגין כל הוצ

 .מהפרה כזו, ובתנאי שהספק הודיע לרשות המקומית על תביעה כאמור

הרשות המקומית תשלם כל קנס אשר יוטל על כלי הרכב ו/או על הבעלים ו/או על הנהג של כלי  12.3

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

 .(בתיקון

במידה ויותקן ברכב מכשיר איתור, מסכימה הרשות המקומית כי האינפורמציה לגבי מקום הרכב  12.4

 .תימסר לספק על ידי חברת האיתור

 .הספק יעביר למנהל פירוט קנסות כולל כלי הרכב 12.5

הרשות המקומית תשפה את הספק בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או חבות אחרת בה יחויב הספק  12.6

תוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, לרבות תשלום הקנס בגין עבירת התנועה, דמי הטיפול בגינו, כ

עלות גרירת כלי הרכב, עלות אחסונה, וכן הוצאות משפטיות בהם יישא הספק בשל תביעה כאמור, 

ובתנאי שהספק הודיע לרשות המקומית על תביעה כאמור, אפשר לה להתגונן מפניה ולא הגיע 

או עסקת טיעון ללא הסכמתה. הרשות המקומית לא תהא זכאית למכונית חילופית  להסכם פשרה

 .בנסיבות סעיף זה

 

 בתום תקופה השכירות .13

עם תום תקופת השכירות, או עם ביטולו של חוזה זה ובכל מקרה אחר בו חוזה זה יבוא לסיומו,  13.1

 .תחזיר הרשות המקומית את כלי הרכב לספק

הרשות המקומית את כלי הרכב לספק במועד, תפצה הרשות המקומית בכל מקרה בו לא תחזיר  13.2

את הספק בפיצוי מוערך ומוסכם מראש בסך דמי שכירות לפי מחירון הספק להשכרות יומיות לכלי 

 .הרכב
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 .בעת החזרת הרכב לא תשלם המזמינה עבור בלאי סביר שנגרם לרכב 13.3

ם יש חלקים פגומים. במידה וכן בעת החזרת הרכב לספק, יבדוק הספק אם חסרים חלקים או א 13.4

הספק ישלים את החלקים החסרים וידווח למנהל את העלות הכוללת של החלקים. במידה והמנהל 

 .חולק על קביעת הספק, עלות החלקים תיקבע על ידי שמאי רכב מוסמך שימונה ע"י הצדדים

מית או כתוצאה במידה ונגרם לכלי הרכב נזק כתוצאה מתאונה שלא דווחה על ידי הרשות המקו 13.5

מפירוק התקנים אשר בוצעו ברכב, והרשות המקומית אינה חולקת על כך, תשלם הרשות המקומית 

לספק את סכום הנזק. במידה והרשות המקומית חולקת על הסכום, ישולם סכום הנזק על פי חוות 

  .הצדדים-דעתו של שמאי שיוסכם על

מית לאורך תקופת ההתקשרות תהיה במידה ובחרה הרשות לשלם בעבור ביטול השתתפות עצ 13.6

מערך הרכב  20%-פטורה מכל נזק שימצא ברכב, ובלבד שהנזק אינו מהווה ירידת ערך הגבוהה מ

מערך הרכב. כל זאת יקבע על  20%באותו המועד, או לחילופין שמחיר תיקון הנזק אינו עולה על 

 י.ידי שמא

 .כלפיה ספק, כנגד חוב נטען של הכבכלי הרלא תהא זכאית לעכב תחת ידה את  רשות המקומיתה 13.7

 

 סיום או ביטול החוזה .14

 :הספק יהיה רשאי לבטל חוזה זה ולקבל את כלי הרכב בקרות כל אחד מן המקרים המנויים להלן 14.1

הרשות המקומית לא שילמה את דמי השכירות החודשיים, וזאת למרות שהספק התריע  14.1.1

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

 .המקומית

הרשות המקומית הוציאה את הרכב מחזקתה ו/או עשתה כל מעשה אחר הפוגע בזכויות  14.1.2

 .הספק ברכב

לעיל,  12.1מקרה בו הספק יבטל חוזה זה עקב הפרתו על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף בכל  14.2

ביותר לכתובתה של הרשות יר הרשות המקומית את הרכב לידי הספק בסניף הקרוב תחז

 .המקומית, או לסניף לפי בחירתה של הרשות המקומית

, רשות המקומיתעל אף האמור בסעיף שעניינם תשלום דמי השכירות ואמצעי התשלום על ידי ה 14.3

 48, תוך ספק, אשר תאפשר לרשות המקומיתבמועד, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה על ידי ה

 כלי הרכבבכתב, לבטל לאלתר את ההסכם ולתפוס את  ות המקומיתרשעל כך ל שעות מעת שהודיע

, בגינן לא שולמו דמי השכירות במועדם. במקרה כאמור, רשות המקומיתעל ידי ה יםהמוחזק

יכנס לחצריה על מנת לתפוס את י ספקמצהירה שידוע לה והיא מסכימה לכך שה רשות המקומיתה

 . כלי הרכב הרלוונטיים

פעמים, הנוגעת לאי  3-לעיל, במקרה של הפרה חוזרת ונשנית של למעלה ממבלי לגרוע מהאמור  14.4

הא ישעות כאמור לעיל,  48תשלום דמי השכירות במועדם, אפילו ותוקנה ההפרה במהלך תקופת 
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לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד  רשות המקומיתלבטל לאלתר את ההסכם, ול זכאי ספקה

 בגין הביטול כאמור. ספקה

יווכח כי ננקטו כנגד ילבטל את ההסכם אם  זכאי ספקהא הימבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל,  14.5

סים, או הליכים משפטיים הליכי פירוק, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, כינוס נכ רשות המקומיתה

 מהותיים.

יווכח כי השימוש ילבטל את ההסכם אם  זכאי ספקהא היים לעיל, מבלי לגרוע מהאמור בסעיפ 14.6

רשות ל ןבהיקף בלתי סביר, וזאת לאחר שנתונות ו/או לנזקים נעשה באופן הגורם לתא כלי הרכבב

 כלי הרכביום, במהלכה ניתנה לה הזדמנות לתקן את אופן השימוש ב 14התראה בת  המקומית

כתוצאה מהשימוש הלקוי   כלי הרכבהנזקים שנגרמו לאת הסכומים הנדרשים בגין  ספקולשלם ל

 , ככל שנגרמו.םבה

לרשות המקומית זכות לסיים את תקופת השכירות לפני תום מועדה ולהשיב את כלי הרכב לספק,  14.7

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

ית פיצוי בשיעור של הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות הראשונה: תשלם הרשות המקומ 14.7.1

 .תשלומים של דמי שכירות חודשיים 2

 1.5הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות השנייה: תשלם הרשות המקומית פיצוי בשיעור  14.7.2

 .תשלומים של דמי שכירות חודשיים

 1הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות השלישית: תשלם הרשות המקומית פיצוי בשיעור  14.7.3

 .חודשייםתשלום של דמי שכירות 

 

  הרשות המקומית כמפעל חיוני .15

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שהרשות המקומית מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן  15.1

ידי הרשויות המוסמכות אחד -שירותים קיומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על

 :המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים

ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות -מצב חירום עלהכרזה על  15.1.1

 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  15.1.2

1951. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  15.1.3

 .1971-תשל"א

 .לחוק יסוד הממשלה 38זה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף הכר 15.1.4

ו/או הוראת  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 15.2

כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או רכבי הספק המשמשים לצורך מתן השירותים 
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ב הספק להמשיך ולספק את השירותים לרשות המקומית, זולת נשוא חוזה זה, ובכל מקרה מתחיי

 .ידי הרשויות המוסמכות-ככל שהדבר נאסר במפורש על

 

 פיקוח .16

הספק יאפשר לרשות המקומית או למי שימונה מטעמה, לפקח על מתן השירותים, טיבם ואיכותם,  16.1

 .על  מנת לבדוק ולפקח על אופן מילוי התחייבויותיו

 הלקוחותמנהל קשרי  16.2

במהלך כל תקופת ההתקשרות, ימנה הספק נציג מטעמו, בעל הידע, הכישורים, היכולת  16.2.1

והניסיון המקצועי, אשר ישמש איש קשר בלעדי בין הספק לרשות המקומית, ככל הדרוש, 

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

 (.ת"קשרי לקוחו

ההתקשרות עם מנהל קשרי הלקוחות, לרבות מספרי הטלפון וכתובת דוא"ל, יימסרו  פרטי 16.2.2

 .לרשות המקומית במועד החתימה על ההסכם

מנהל קשרי הלקוחות יהווה את הכתובת אליה תפנה הרשות המקומית בכל בקשה, הצעה,  16.2.3

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

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

הלקוחות יפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי הרשות המקומית. מנהל 

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

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

 .לספק

הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את מנהל קשרי הלקוחות וכן  16.2.4

ימי עסקים.  3וש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את החלפתו בהודעה מוקדמת של לדר

מנהל קשרי הלקוחות על מנת לגרוע  ען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לא יהיה בהחלפתלמ

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

מנהל קשרי הלקוחות יעביר לרשות המקומית דיווחים חודשיים קבועים ו/או כל דוח אחר  16.2.5

על כלי הרכב שהועמדו לרשות הרשות המקומית, אופן השימוש בהם ו/או כל מידע אחר 

 .מההתקשרות, הכל על פי דרישת הרשות המקומית מעת לעת הנובע

מנהל קשרי הלקוחות מתחייב לדווח מידי חודש בחודשו על כל כלי הרכב החלופיים אשר  16.2.6

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

 .בת מסירת הרכב החלופיהעובד לו נמסר הרכב, תאריך ושעת המסירה והחזרת הרכב וסי
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 פנייה למוקד שירות 16.3

הרשות המקומית תסתייע במקרה הצורך במוקד שירות לקוחות טלפוני מטעם הספק,  16.3.1

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

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

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

 .הזמנות לביצוע טיפולים ותיקונים בכלי הרכב 16.3.1.1

 .תאום תיקוני דרך וגרירה 16.3.1.2

 .העמדת כלי רכב חלופי 16.3.1.3

 .רישוי וביטוח 16.3.1.4

 .דיווח על תאונה ונזק 16.3.1.5

 .אגרות ודוחות 16.3.1.6

  הקשורה להוראות הסכם זהכל פנייה אחרת של הלקוח 

 

 שמירת סודיות .17

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או להביא לידיעת כל  17.1

אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט ו/או קובץ מחשב אשר 

"(, המידעידו בעת ביצוע חוזה זה ו/או בקשר עמו )להלן: "הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על 

  .אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה ובמסמכי המכרז

 :זה אינו כולל 20מובהר בזאת, כי "מידע" לעניין סעיף  17.2

 ;מידע שהוא נחלת הכלל 17.2.1

מידע שהגיע לידי מקבל המידע לפני או במהלך ההתקשרות בהסכם הסודיות )אך לא  17.2.2

 ;(ה מהפרת הסכם סודיות ביחס לאותו מידעכתוצא

מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל ללא קשר למידע שנמסר לו במסגרת הסכם  17.2.3

 ;הסודיות

 .מידע שנדרש על פי דין 17.2.4

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות עובדיו  17.3

  .והפועלים מטעמו

המקומית תהיה רשאית לדרוש מהספק להחתים את עובדיו על הצהרה והתחייבות הרשות  17.4

לסודיות גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור יפעל הספק לפיה ולא יעסיק בביצוע 

 .העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות

דיו ערב הגשת הצעתו חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי היה מצוי בי 17.5

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
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 איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות הספק .18

או לאחרים,  הספק אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר 18.1

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 

רשות פי התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת ה-על

  .המקומית

או יותר מהון  15% למען הסר ספק, מובהר כי כל העברה, לרבות בדרך של הקצאה ו/או דילול של 18.2

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

כן, מתחייב הספק לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת הטובין כמו  18.3

  .לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת הרשות המקומית בכתב מראש

זכויותיו של הספק מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי,  18.4

ים. הרשות המקומית רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למעט לטובת גורמים מממנ

למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה והכל 

באופן שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לספק כל תביעות או טענות 

 .ספק על פי חוזה זה לא תיפגענהבקשר לכך ובלבד, שזכויות ה

 

 זכויות קניין וקניין רוחני .19

אין ולא יהיה באספקת השירותים מושא המכרז משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות הקניין,  19.1

לרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור על הרשות המקומית 

  .כל מגבלה

ור לעיל, מתחייב הספק לשפות את הרשות המקומית, מייד עם קבלת דרישה מבלי לגרוע מן האמ 19.2

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 

  .והבלעדי, להתמודד עם טענה מעין ז

 

  שמירת דינים .20

הספק מתחייב לתת את השירותים תוך ציות לכל דין, ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים,  20.1

וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או 

ולמלא אחר הוראות שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות ו/או השירותים, וכל הכרוך בהן, 
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כל דין בדבר הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין העבודות 

 .ו/או השירותים

הספק מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של עובדיו  20.2

ספק לעובדיו ו/או לשולחיו ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים. הספק י

ו/או לכל הפועלים מטעמו, על חשבונו, את ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות 

 .החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע העבודות

, פקודת הבטיחות 1954-את חוק ארגון הפיקוח של העבודה, התשי"ג הספק מצהיר בזה שהוא מכיר 20.3

א מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו ווים שפורסמו על פיהם, וכי הובעבודה והתקנות צ

את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד הרשות המקומית  או נגד הרשות המקומית עקב 

 .הפרתם

הספק מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רישיון אשר יינתן בקשר לפרסום ולא לחרוג  20.4

 .פן שהואמהם בכל או

 

 ביטוח .21

מבלי לגרוע באחריות הספק עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים למשך כל  21.1

תקופת השכרת כלי רכב עבור כל כלי רכב, על פי שיקול דעתו את הביטוחים המתאימים לכיסוי 

אחריותו כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות והתנאים המפורטים בטופס 

"( בחברת אישור קיום ביטוחיםלחוזה זה )להלן: " 3כנספח ב'ום ביטוחים, המצ"ב אישור קי

  .ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל

מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב הספק או לערוך ולקיים למשך  21.2

דעתו את הביטוחים המתאימים לכיסוי כל תקופת השכרת כלי רכב עבור כל כלי רכב, על פי שיקול 

אחריותו כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות והתנאים המפורטים בטופס 

לחוזה זה )להלן: "אישור קיום ביטוחים"( בחברת ביטוח  3אישור קיום ביטוחים, המצ"ב כנספח ב'

ויים בהתאם לפוליסת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל, או לספק את בעצמו את הכיס

 24.6-24.2תקנית. סיפק הספק כיסוי עצמי לפי פוליסת ביטוח תקנית, יחולו עליו הוראות סעיפים 

בשינויים המחוייבים. הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, 

הנכללות בפוליסות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות 

 .הביטוח

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות הרשות המקומית על פי הפוליסות,  21.3

יהיה הספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיינה לו טענה כלשהי כלפי הרשות 

  .המקומית על כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם לו עקב זאת
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ואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכח סעיפי הספק יהיה אחראי במל 21.4

 .חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים להרשות  21.5

כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו המקומית כנגד הספק על פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם 

 .לפי חוזה זה

עקב  ובתובענה שתוגש כנגד ספקחויב היבגין כל סכום נזק בו  ספקתשפה את ה רשות המקומיתה 21.6

בתאונת דרכים, במקרה בו חברת הביטוח לא שילמה  מכלי הרכב הנזקי גוף, בגין מעורבות איז

כלי ו/או מי מהנוהגים ב רשות המקומיתמחדל הלנפגע פיצויים בגין נזקי גוף כאמור, עקב מעשה או 

בנגוד לפוליסת בטוח חובה ו/או בנגוד להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  הרכב

ו/או חוק חוזה ביטוח,  1970-ו/או פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ התש"ל 1975-תשל"ה

, ספקחויב היה ו/או דרישה בגינה על קבלת כל תביע רשות המקומיתודיע לי ספק. ה1981-התשמ"א

את כל החומר הרלבנטי בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה כאמור,  רשות המקומיתעביר לי

להתגונן בפני  רשות המקומיתאפשר לי ספק. הרשות המקומיתשתף פעולה עם הי, וושהתקבלה אצל

יש התביעה ו/או ימנע מלהתפשר או מלהעמיד סיוע כלשהו למגיהתביעה ו/או הדרישה כאמור וכן 

הדרישה, או פרטים כלשהם לכל צד שלישי, למעט במקרה שנדרש לעשות כן על פי כל דין או שיש 

להתגונן בפני התביעה ו/או הדרישה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  ספקבאמור כדי לאפשר ל

, במידת הצורך, ספקלנקוט בכל הצעדים הנדרשים ולשתף פעולה עם ה רשות המקומיתמתחייבת ה

, שעניינן ו/או עילתן, פעולה ו/או מעשה ו/או  ספקלביטול כל דרישה ו/או תביעה אשר יוגשו נגד ה

 ו/או מי מטעמה. רשות המקומיתמחדל של ה

 

 הפרות וסעדים .22

 .1970-וק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אעל חוזה זה יחול ח 22.1

לחוזה, הינם סעיפים יסודיים  21-ו 20, 19, 18, 16, 15, 10 ,9 ,8, 6, 5, 4, 3מוסכם בזאת כי סעיפים  22.2

 .ידי הספק תהווה הפרה יסודית של חוזה זהועיקריים שהפרתם על 

המקומית תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או הרשות  22.2.1

על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, לבטל שכירת כל כלי רכב, על ידי מתן הודעה בכתב 

לספק עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן: הספק הפר תנאי יסודי של חוזה 

 .זה

הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה הספק הפר חוזה זה או  22.2.2

  ..ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בכתב בדבר ההפרה מהרשות המקומית 21תוך 

ניתן לבקשת צד ג', נגד הספק צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים ו/או  22.2.3

כסים ו/או הוטל עיקול על הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה לו כונס נ

נכסי הספק, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה 
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יום  45והכל במקרה שלא הוגשה בקשה לביטול אילו מהצווים הנ"ל ע"י הספק עצמו תוך 

 .ממועד הינתנם

הרשות הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  22.2.4

 .המקומית, כמפורט בחוזה זה

 .הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון 22.2.5

 .הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו או מלבצע את העבודות נשוא חוזה זה 22.2.6

מנהל/י הספק ו/או מי מנושאי המשרה שבו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או עשו מעשה  22.2.7

עת הרשות המקומית, עשוי לפגוע בשמה הטוב של הרשות או מחדל כלשהו אשר, לד

 .המקומית ו/או באינטרסים של הרשות המקומית

ביטול השכרת רכב כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי הרשות המקומית והספק יהיה  22.3

חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, פרט להתחייבויות שהרשות המקומית תמנע ממנו 

 .קיימןל

 

 הוראות כלליות .23

הספק מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי  23.1

חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו לידי סיום, על פי הוראות 

לכל סעד או תרופה, בין זמניים  חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או

ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה 

אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא יהיה הספק רשאי למנוע מסירת העבודות 

 .לאחר

 ויתור או שינוי 23.2

ילמדו ממנה  במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולאהסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה  23.2.1

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

ות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כוויתור של צד על שום ויתור, או הימנע 23.2.2

 .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  23.3

 .מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין

תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהיה כל  23.4

 .להם כל תוקף

 קיזוז 23.5

 .לצדדים אין זכות קיזוז מכוחו של חוזה זה 23.5.1
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 תשלום במקום הצד האחר 23.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על הצד האחר, וזאת 

ימים מיום שנדרש  7שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, תוך לאחר 

 .לעשות כן

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את  23.7

השבתו מהצד האחר. הצד המשלם יהיה זכאי להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום 

ל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי זה יישא, הח

 :סמכות שיפוט והדין החלבחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ. 

  .הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו 23.7.1

ממנו מוקנית לבית המשפט, הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע  23.7.2

המוסמך מבחינה עניינית ומקומית לתחום השיפוט של בית המשפט במחוז חיפה, ולא 

 .תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות, ערובות,  23.8

מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או 

הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים 

והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים 

 .בהם החל מתאריך חוזה זה

 

 הודעות .24

 .תחשב כמתקבלת בעת מסירתה –לנמען המצוין להלן  –ל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו כ 24.1

תחשב  – כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן 24.2

כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים 

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור  –לא  המקובלות ואם

 .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  24.3

 .שעות ממועד הישלחה 48השני תוך תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד  –המצוין להלן 

 

 כתובת הצדדים .25

  –  הרשות המקומית  

 ___________________________________________  הנמען:

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

 

  – הספק  

 __________________________________________ _הנמען: 

 :___________________'טלפון:____________________ פקס  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 קפסה הרשות המקומית  

 

 הספקאישור חתימת 

 

___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. ________, רשאים אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  

(, וכי חתימת ה"ה _______ ו___________ הנ"ל על ההסכם, "ספק"ה)להלן: ___________  לחתום בשם

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
 

מערכות ומיגון( כפי שהוא מוצג לקהל הרחב באתר כל אחד מכלי הרכב יהיה עם מפרט מלא )לרבות, אבזור, ציוד, 

 האינטרנט של היבואן הרשמי בישראל )לא כולל תוספות במבצעים( ובנוסף יעמוד בתנאים הבאים:

כלי הרכב יעמוד בכל דרישות הדין ויהיו לו האביזרים הנדרשים על פי הדין, לרבות אפוד זוהר, רישיון רכב  .1

 וביטוח חובה תקף.

 ולאחר תיאום עמה. רשותבמקום שייקבע על ידי ההמזמינה  רשותו לכלי הרכב יימסר .2

 3כלי רכב חדש לחלוטין מהמודל האחרון הקיים במועד ההזמנה, וכי במועד מסירתו לא יחלפו מעל  .3

 חודשים ממועד הוצאת רישיון הרכב )מועד העלייה לכביש(.

לרבות הרמת שמשות של החלונות סטים של מפתחות לרכב שבשניהם שלט לפתיחה וסגירה של הרכב  2 .4

 החשמליים.

 .10, למעט הדגמים המצויינים בטבלת הצעת המחיר שנמצאת בנספח א'בעל תיבת הילוכים אוטומטית .5

 מצויד במערכת שמע על פי מפרט היבואן כמפורט באתר היבואן. .6

 .מצויד בדיבורית ומתקן ייעודי אוניברסלי לטלפון נייד .7

 .ABSובמערכת  ESPנות חשמליים, מערכת נעילה מרכזית במערכת חלו 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

 מגבה, סט כלים להחלפת גלגל ומשולש אזהרה, והכל בהתאם לתקן הנדרש.

 . ב יסופק בצבע על פי בקשת המזמינהכלי הרכ .10

 דלקן תתבצע באתר חברת הליסינג או לחליפין חברת הליסינג תשנע את הרכב לצורך ההתקנה.התקנת  .11

למען  .הרכב יהיה מצויד בחיישני רוורס וכן במערכת מוביל איי או כל מערכת בטיחות אינטגרלית דומה .12

ועל  ספקהסר ספק אביזרי בטיחות ואביזרים אחרים המחויבים על פי כל חוק או תקנה יסופקו על ידי ה

 .חשבונו

ואת פרטי ההתקשרות לצורך דיווח  המקומית זכות להציב את לוגו הרשות המקומית על כלי הרכב,רשות ל .13

 .על עבירות תנועה. הרשות תספק לספק את מדבקות הלוגו ומדבקות פרטי ההתקשרות, במידת הצורך

 , וכמו כן וו גרירה וגגון.רהלהתקין על כל כלי רכב מערכת כריזה ו/או גשר תאוהרשות המקומית רשאית  .14
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 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© 
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  3נספח ב'

  אישור עריכת ביטוחים

  

 אישור על קיום ביטוחים

 :לכבוד

 הרשות המקומית

 ("הרשות המקומיתלהלן: ")

 

 ,אג"נ

 

  ("_____________________)להלן: "הספק אישור על קיום ביטוחים של הנדון: 
 

 מאשרים בזאת כדלקמן:חברה לביטוח בע"מ _____________ אנו החת"מ 

 

 )להלן "המזמין"(. ירות  עבור אשכול גליל מערבאנו ערכנו לבקשת ה מבוטח פוליסות ביטוח בקשר בין היתר למתן ש

 

 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

אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של כל צד שלישי, תוך כדי ועקב מתן 

 ש"ח לאירוע ולתקופה. 4,000,000ק, כאשר גבול האחריות הינו השרות על ידי הספ

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, שיטפון, 

בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד 

 .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
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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 

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות  בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה 

 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 

 עובדי המבוטח בכל הקשור למתן השרות  נשוא פרויקט זה.

 

 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.

 

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י האשכול ו/או   .2

 יתוף ביטוחיהם.הרשות ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר ש

 

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 

 

המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח תשלום     .4

 שתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.ה

 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח ולפיכך לא יחולו 

 בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 

 ולראיה באו על החתום    

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 פירוט הפוליסות

 _______________פוליסת צד שלישי מס'                 

 

 ______________פוליסת חבות מעבידים מס'            

 



מהמחיר % ח"בש
מהמחיר % ח"בשהקטלוגי

מהמחיר % ח"בשהקטלוגי
מהמחיר % ח"בש-%בח"בשהקטלוגי

הקטלוגי

89,900אוטובנזיןUNLIMITED Start-Stop 1.4אדםאופל

83,900אוטובנזיןI10PRIME1.3יונדאי

81,900אוטובנזיןSUPREME1.2ספייס סטאר  מיצובישי

80,990אוטובנזיןLT1.4ספארקשברולט

94,990אוטובנזיןREFERENCE1  איביזה סיאט

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

102,900אוטובנזיןSOL1.5 1.5יאריס טויוטה

99,900אוטובנזיןPRIME1 חמש דלתות NEW I20יונדאי

107,000אוטובנזיןDYNAMIC1.5  חדשMAZDA2מאזדה

119,900אוטובנזיןACCENT INSPIRE1.6יונדאי

104,900אוטובנזיןRIO RIO1 5 דלתות GXקיה

 116,500אוטובנזיןLX1 סטוניק קיה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

132,900אוטובנזין COROLLA  SUN1.6טויוטה

133,900אוטובנזיןInspire SR1.6אלנטרה  יונדאי

132,990אוטובנזיןSR1.8סנטרהניסן

133,990אוטובנזין1.3אינטנסרנו גרנד קופה  רנו

134,990אוטודיזלIntense plus1.5מגאן גרנד קופה רנו

134,990אוטובנזיןAmbition1.5ס" כ150 אוקטביה סקודה

 135709אוטובנזין4DElegance1.6סיוויק החדשה הונדה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

105,900אוטוהיברידיECOECO1.5יאריס טויוטה

132,900אוטוהיברידיCOROLLA SUN1.6טויוטה

136,900אוטוהיברידיSPACE1.8  סטיישן COROLLAטויוטה

189,900'אוטוהיברידיE-VOLVE2.5  היברידי4ראב טויוטה

135,900אוטוהיברידיSupreme1.6יונדאי איוניק יונדאי

142,500אוטוהיברידיNIRO LX1.6קיה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

1/2עמוד - מ "ח ללא מע"בש- טבלת תמחור  – 10' נספח א

מ בשנה" ק40,000עבור מ בשנה" ק35,000עבור 

מיני

סופר מיני

מחיר תוספת חודשית 
עבור ביטול השתתפות 

ל "מנכ)ח "עצמית בש
(או נבחר ציבור בלבד

יש למלא גם את האחוז מהמחיר הקטלוגי- הצעת המחיר לתשלום חודשי 

מחיר 
קטלוגי 

ח"בש
גיר סוג מנוע

מ בשנה" ק30,000עבור מ בשנה" ק25,000עבור מ בשנה" ק20,000עבור 
רמת גימור דגם יצרן      מחיר צמיג נוסף קטגוריה

ח"בש  נפח מנוע

היברידי

משפחתי



מהמחיר % ח"בש
מהמחיר % ח"בשהקטלוגי

מהמחיר % ח"בשהקטלוגי
מהמחיר % ח"בש-%בח"בשהקטלוגי

הקטלוגי

 136,900אוטובנזיןLX1.4סטיישן  CEEDקיה

 143,900אוטודיזלLX1.6סטיישן  CEEDקיה

134,990אוטודיזלLIFE1.5מגאן גרנד טוררנו

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

186,990ידנידיזלDmax 2X4S2איסוזו

222,990ידנידיזלDmax 4X4 S DC2איסוזו

228,900ידנידיזל4X4 ACTIVE2.4היילקס טויוטה

144,990ידנידיזלSliding doors LIVE N11.5 2ס " כ100בירלנגו סיטרואן

143,990ידנידיזל1.5אוטנטיקקנגורנו

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

172,900אוטובנזין4x2 ELITE2   2.0טוסון יונדאי

177,900אוטובנזיןINSTYLE2 מושבים7אאוטלנדר חדש  מיצובישי

 185,990אוטודיזל5008Active1.5ו 'פג

169,900אוטובנזין1.6פרימיום'ספורטגקיה

  134,900אוטובנזיןAmbition1.5קודיאקסקודה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

166,990'אוטובנזין1.5אמבישןסופרבסקודה

179,900'אוטוהיברידיLE2.5קאמריטויוטה

199,990'אוטובנזין508PREMIUM1.6ו'פיג

 174,990'אוטובנזין1.5 פלוסMalibuTLשברולט

 175,900'אוטובנזיןSedanLuxury 2.0L2 6 מאזדה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

מנהלים

סטיישן

טנדרים 
ומסחריים

פנאי ושטח

2/2עמוד - מ "ח ללא מע"בש- טבלת תמחור  – 10' נספח א

גירסוג מנוע נפח מנוערמת גימורדגםיצרן     קטגוריה
מחיר 

קטלוגי 
ח"בש

יש למלא גם את האחוז מהמחיר הקטלוגי- הצעת המחיר לתשלום חודשי 

מחיר צמיג נוסף 
ח"בש

מחיר תוספת חודשית 
עבור ביטול השתתפות 

ל "מנכ)ח "עצמית בש
(או נבחר ציבור בלבד

מ בשנה" ק40,000עבור מ בשנה" ק35,000עבור מ בשנה" ק30,000עבור מ בשנה" ק25,000עבור מ בשנה" ק20,000עבור 



השנתי הממוצע' קילומטרזלפיגרף התפלגות של כמות כלי הרכב באשכול ורשויות האשכול–11'נספח א
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