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 מתוקן התקשרותהסכם 

 20/2019יצורף להצעה במכרז מס' 

 

 ___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' 

 (;ל""האשכוו

 

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
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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 

והספק מצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינו בעל הידע, המיומנות והניסיון הדרושים לצורך  : והואיל

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

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

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 ו.המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופ 1.1

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

 ו.לצרכי פירוש

 ת:הגדרו 1.3

 ו;חוזה זה על נספחי –" חוזה זה" / "החוזה 1.3.1

אשכול רשויות גליל מערבי, אשר פורסם על ידי איגוד ערים    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
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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

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

 ;בנוסח של הספק – 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 

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

 .המקומית

 .טיפול שוטף לכלי הרכב 2.2

 הצהרה של הספק כי הוא מעניק כיסוי נזקים בהתאם לפוליסה תקנית.
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 הספקהצהרות  .3

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

 .התחייבויותיו על פי חוזה זהההתקשרות ויתר 

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

 .כי יש לו את מלוא הידע והכישורים לאספקת הרכב והשירותים הספק מצהיר 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 

 .ו האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין כשהם תקפיםיהיו בידיו כל הרישיונות ו/א

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, 

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

 .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 

 .תו לספק את כלי הרכב ו/או לתת את השירותים בהתאם לחוזה זהמגביל את יכול

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

בהר כי נכונותם של הצהרות הספק המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בחוזה מו 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 מהתחייבויותימבלי לגרוע 

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

 .זה

 ה.הספק מתחייב לספק את השירותים, כמפורט בחוזה ז 4.2
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הספק יבצע את השירותים כנדרש, באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות ועמידה  4.3

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

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

 .כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים

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

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

 .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

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

 .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

  .הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישות הרשות המקומיתהנדרשים וברמה 

 

 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 יהיהרכב. מועד המסירה ומועד תחילת תקופת השכירות של  

כלי , בדבר היות רשות המקומיתל ספקימי עסקים ממועד מתן ההודעה על ידי ה לכל היותר בחלוף שני

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

 . ("תקופת ההסכם"או  "תקופת השכירות"או  "תקופת ההשכרה"לתקופה של שלוש שנים )להלן: 

 :הרכבהזמנת ומסירת כלי 

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

 .מהספק

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

 .הרשום בטופס ההזמנה

 .עד ההזמנההספק יודיע לרשות מה צפי אספקת הרכב מהיבואן על פי הידוע לו במו 5.3

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

לא שילם הספק ליבואן כל עוד הרכב לא הוזמן ו/או סופק וכל עוד וזאת , תשלום או פיצוי לספק

 .בגין ההזמנה בפועל

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

 .היא תודיע על כך לרשות המקומית, וההזמנה תבוטל מעליה ללא כל פיצוי או תשלום לספק
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כלי הרכב יימסר לרשות המקומית בסמוך לאחר שיובא לישראל על ידי היבואן, ונמסר לידי הספק  5.6

 .והותקנו בו האביזרים הנדרשים

 .מועד המסירההספק יודיע לרשות המקומית מראש על  5.7

רשות תחשב ה ובפועל לחזקתה, ועם מסירת ועובר למסירת הרכבתבדוק את  רשות המקומיתה 5.8

 .כמוותרת על כל טענת אי התאמה ו/או ברירה, למעט ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר המקומית

אין בחתימת המנהל והמשתמש על אישור הרשות המקומית כוויתור על טענת אי התאמה ו/או  5.9

 .ברירה

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

 .הגעת הרכב המוזמן

( 3יקוזז משלושת )(. הפיקדון "הפיקדון"מים דמי השכירות החודשיים עבור כל כלי רכב )להלן:  5.11

 .התשלומים האחרונים של שכירת הרכב

בעל אותו מושבים של כלי הרכב שהוזמן, למעט טנדר או טנדרון או רכב בן   דומהכב הגישור יהיה  ר 5.12

סך בשקלים השווה לדמי השכירות   ספקל  הרשות המקומיתמכונית הגישור תשלם    עבור  .מושבים  7

החודשיים אשר היו משתלמים בגין המכונית המוזמנת, באופן יחסי לתקופה בה נעשה השימוש 

 .במכונית הגישור

 

 תדמי השכירו .6

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

  .המחירים לצרכן דמי השכירות החודשיים יהיו צמודים למדד

לחודש קלנדרי.   1ע בכל  ישולמו באמצעות הוראת קבכחוק  דמי השכירות החודשיים בצירוף מע"מ   6.2

מראש ובכתב, תהא רשאית הרשות המקומית לשלם את דמי במקרים מיוחדים בהסכמת הספק 

 .לחודש קלנדרי 20השכירות החודשיים בכל 

 

 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

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

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

שיון ייהא ר  הרשות המקומיתמטעם    כלי הרכבובלבד שלרשאים להשתמש ב  כלי הרכבלהשתמש ב

ל נזק שיגרם לכ 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

על פי הוראות הסכם זה ועל פי דין, וזאת בנוסף לכל סעד  ספקידה היתה אחראית בגינו כלפי ה
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לרכב על ידי . למען הסר ספק, יובהר כי ככל ויגרם נזק כלי הרכבכנגד המשתמשים ב ספקשיהא ל

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

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

 .אלה אף שאינם מקרבה ראשונה, וכן נהגים חדשים וצעירים

בכל  רכבלשמור על ה רכבמתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה ב  רשות המקומיתה א7.2

מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל חוק התקף במהלך תקופת   ועת ולנהוג ב

על ידי רשויות   הרכבהשכירות ובכלל זה הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת  

וצאה ו/או תביעה ו/או חבות אחרת בגין כל ה  ספקתשפה את ה  רשות המקומיתהאכיפה. ה

כתוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, לרבות תשלום הקנס בגין עבירת  ספקב היחויבה 

, וכן הוצאות משפטיות בהם ו, עלות אחסונהרכבהתנועה, דמי הטיפול בגינו, עלות גרירת 

מיד  על תביעה כאמור רשות המקומיתבשל תביעה כאמור, ובתנאי שהודיע ל ספקישא הי

להתגונן מפניה ולא הגיע להסכם פשרה  רשותה המקומית, אפשר ללאחר שנודע לו עליה

 רכבלא תהא זכאית ל רשות המקומית. ההרשות המקומית או עסקת טיעון ללא הסכמת

 חלופי בנסיבות סעיף זה.

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

 :בכלי הרכב

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

 .מנועי כלשהם

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

 .כחוק

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

 .כלי הרכב במטען כבד מן המומלץ על ידי יצרן הרכב

 .נסיעה בדרכים שאינם מותאמות לנסיעת כלי הרכב מהסוג האמור 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

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

 .פוליסות הביטוח

 .נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג המכונית המושכרת 7.3.7

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

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

 .בלתי חוקיותשימוש במכונית המושכרת למטרות  7.3.9
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שימוש במכונית המושכרת מחוץ לתחום מדינת ישראל ו/או בתוך תחומי האוטונומיה  7.3.10

  .הפלסטינית

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

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

 .תהמושכרת ו/או למשכירה במתכוון או בזדון או ברשלנוגרימת נזק כלשהו למכונית  7.3.12

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

 .בקשר עם ארגון כלשהו

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

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

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

 "להרחיקה לאלתר ממקום האירוע.

 .מוסכם בזה כי אין הגבלת מרחק בנסיעה בכלי הרכב בכפוף לתשלום דמי חריגת ק"מ 7.3.15

או במיתקונים   כלי הרכבלקי  מתחייבת לא לבצע כל שנוי במבנה או בח  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 הלו בהתאם להערכת שמאי נזק שיגרםבגין כל 

 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

 

  וטיפולים בכלי הרכברישוי, תיקונים  .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 

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

עקב   ובגין כל הנזקים שנגרמו ל  ספקתשפה את ה  , והרשות המקומיתאחריות היבואן על כלי הרכב

 ספק.הראשונה של ה  וכאמור בסעיף זה לעיל, מיד עם דרישת  רשות המקומיתמעשה או מחדל של ה

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

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

 . יקבע באיזה מוסך יתוקן הרכב.

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

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

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

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

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

 .1והחלפת מצבר פעם  פעמים 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

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

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

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

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

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

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

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

 .או תקלה ברכב המונעת מהרשות להשתמש בו

ות להשתמש בו, וכן בכל מקרה בו נגרמה בכלי הרכב תקלה או תאונה המונעת מהרש 8.7.2

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

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

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

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

 מבוטל. 8.7.4

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 

כונית פרטית, בעלת מנוע בנזין, המכילה חמישה מ – "רכב חלופי"זה  8.7לעניין סעיף  8.7.6

 רכבהועמד ה והמושכר במקומ הרכבמקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה לנפח מנוע 
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 כלי הרכבליטר, והכל על פי זמינות  2החלופי, אולם בכל מקרה לא יעלה נפח המנוע על 

 .הבלעדי וושיקול דעת ספקאצל ה

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

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

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 

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

 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

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

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 

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

 סכום ההשתתפות העצמית יהיה כדלקמן: א9.1

 ;₪ + מע"מ 1,200 –ומעלה(  21השתתפות עצמית לנהג ותיק )מגיל 

 .₪ + מע"מ 1,800 –עצמית לנהג חדש/צעיר  השתתפות

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

בעל אותם  דומהוהדגמים אינם צפויים להימצא במלאי בחודשים הקרובים. הספק יציע רכב אחר 

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

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

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

 המכרז.

מועד ביצוע הטיפולים, הנדרשים לפי הוראות יצרן הרכב, יתואם ע"י הספק ישירות עם העובד  9.3

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

באחריות המשתמש ברכב מובהר בזאת, כי  .המשתמש להודיע לספק על הקילומטראג' ברכב

 .להודיע בצורך בטיפול ע"פ שגרת הטיפולים של הרכב

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

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

 .והמתקינים החיצוניים

 מבוטל. 9.5
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הספק ידאג לביצוע מבחן שנתי )טסט( לרכב ולתשלום אגרת הרישוי. מועד ביצוע טסט יתואם עם  9.6

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

 ת.ימים לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה הקודמ 5

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

רכב להודיע על צורך במשתמש האחריות על מובהר בזאת, כי ה .לטיפולים שוטפים במועד הנדרש

כאמור בסעיף זה עשוי להביא להסרת אחריות היבואן על המכונית  ספקוכי אי יידוע ה ,בטיפול

 .ולגרור נזקים בלתי הפיכים, מידיים או עתידיים

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

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

. אחריות הספק לעניין סעיף זה לא תכול במקרה מיד בקרות האירוע או בסמוך אליו ככל הניתן

 והנזק נגרם עקב רשלנותו הישירה של המשתמש ברכב או מי מטעמו.

 :דוח נזק ואישור משטרה 9.9

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

להוראות לעיל, אם המשתמש ישתמש, ינהג ו/או יפעיל את הרכב, בניגוד  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 

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

9.1: 

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

 ;הרכב הוצא אל מחוץ לתחום מדינת ישראל, או השטחים המוחזקים 9.12.3

 ;נזק שנגרם במזיד לרכב ע"י הנוהג בו 9.12.4

 ;הנוהג בולרכב עקב רשלנות של נזק שנגרם א 9.12.4

 ;נזק שנגרם ע"י נהג לא מורשה ברכב למעט מקרה בו זהות הנהג אינה ידועה בשל גניבה 9.12.5
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 ;הרכב נגנב בעת שהמפתחות היו בתוך כלי הרכב 9.12.6

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

 .'על לכלי הרכב ו/או לרכוש צד גאת סכום הנזק שיגרם בפו 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

 ימי עסקים לאחר התאונה, למלא דו"ח בכתב ולשלוח לספק פרטים 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

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

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

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

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

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

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

לעיל למשתמש,  8זה ובסעיף  9לרשות המקומית זכות ברירה להעביר את התחייבויותיה בסעיף  9.16

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

למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי  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
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ללא אמצעי זהירות מתאימים ובין יושארו לא לדאוג כי כלי הרכב מתחייבת  המקומיתרשות ה 9.18

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

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

כלי ו/או המשתמש ב  רשות המקומיתאינו תקין, וה  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 המקומיתו/או בכל דין, תישא כאמור לעיל, הרי שעל אף האמור בהסכם זה המקומית 

 .ספקבמלוא הנזק שיגרם ל

אודות  שעות, 24, ולכל המאוחר בתוך בתוך זמן סביר ספקל עמתחייבת להודי רשות המקומיתה 9.19

. ספקבבעלות ה והינ כלי הרכב, ולהודיע לגורם המתאים שים כלי הרכבכל הליך משפטי בו מעורב

ולהושיט לה את מלוא העזרה בכל הליך משפטי   ספקמתחייבת לשתף פעולה עם ה  רשות המקומיתה

ולשם מניעות או הפחתת כל נזק והפסד העלולים לפגוע  ספקשל ה ואו אחר לשם הבטחת זכויותי

 והשימוש בהם. כלי הרכבובין היתר בכל הנוגע להשכרת  ספקב

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

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

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

טרך לפצותו ו/או לשפותו צילא  ספק, והכלי הרכבאלא תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש ב

בגין כל תביעה שתוגש  ספקתשפה את ה רשות המקומיתבגין 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

ימי עסקים ממועד  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. השוכרת על טופס הזמנת מכונית הגישורבכפוף לחתימתה של ת, המקומי

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

 .אשר היו משתלמים בגין כלי הרכב, באופן יחסי לתקופה בה נעשה השימוש במכונית הגישור

 

 אגרות והיטלים .11

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

פעם בחודש מהספק אל הרשות המקומית. הרשות המקומית תשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות 

תחתום על הסכמה בדבר הסבת הדו"חות ככל וניתן חניה ו/או דו"חות אחרים ביחס לכלי הרכב, ו

וכתבי האישום על שמה,  ותשתף פעולה עם הספק ככל שיידרש לצורך הסבת הדו"חות / כתבי 
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האישום כאמור על שם המשתמש בכלי הרכב. הרשות המקומית תשלם לספק דמי טיפול בדו"חות 

₪ כולל  45ניים, בסך של וכתבי אישום בגין עבירות תעבורה, חניה, ועבירות על פי חוקי עזר עירו

 .מע"מ על כל מסמך 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

לו על הספק, השימוש ברכב ו/או על השכרת הרכב, ואשר אינם קיימים ביום חתימת חוזה זה, יחו

 .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 

עשתה הרשות המקומית שימוש   .עות ו/או שלטים ו/או על סימון כאמורוסוג שהוא שיוטלו על מוד

בזכותה בסעיף זה, תשיב את הרכב בתום תקופת השימוש בו לספק כאשר הוא נקי מכל מדבקה או 

 שלט.

מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון, כמשמעותו בחוק כביש  רשות המקומיתה 11.5

וכן   1995  -, חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, תשנ"ה  1995-"האגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ

, לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל 2000 –בחוק נתיבים מהירים התש"ס 

, בכבישי כלי הרכבהתקנות אשר הותקנו או יותקנו בעתיד מכוח חוקים אלה, בכל חיוב בגין נסיעת  

רשי הצמדה, ריבית פיגורים, קנסות, החזר הוצאות הכרוכות אגרה, לרבות אגרה, דמי גביה, הפ

בגביית האגרה ובאכיפת התשלומים, ופיצוי בשל כל נזק שנגרם לכביש האגרה, הכל כמפורט 

ש"ח בגין כל מכונית מושכרת   45בחוקים האמורים ובתקנותיהם, וכן בתוספת דמי טיפול בסך של 

 רשות המקומיתהזיכיון, אשר ישולמו על ידי הכלפי בעל  ספקחויב היהמופיעה בחשבונית בה 

 .בכבישי אגרה כליי הרכב, בגין נסיעת ספקל

 .מבוטל 11.6

 .מבוטל 11.7

 מבוטל. 11.8

 .מבוטל 11.9

 

 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
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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

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

 .הפרה כזו, ובתנאי שהספק הודיע לרשות המקומית על תביעה כאמורמ

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

בתקופה בה היה   –)למשל    פרט לתקופה בה הרכב היה ברשות הספקהרכב במשך תקופת השכירות,  

 .(בתיקון

יתור, מסכימה הרשות המקומית כי האינפורמציה לגבי מקום הרכב במידה ויותקן ברכב מכשיר א 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

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

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 

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

 .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

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

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

 .הרכב

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

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

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

 .חולק על קביעת הספק, עלות החלקים תיקבע על ידי שמאי רכב מוסמך שימונה ע"י הצדדים
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במידה ונגרם לכלי הרכב נזק כתוצאה מתאונה שלא דווחה על ידי הרשות המקומית או כתוצאה  13.5

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

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

  .הצדדים-דעתו של שמאי שיוסכם על

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

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

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

או נזק למרכב  השלא דווח התאונלמרות האמור לעיל במקרים בהם הנזק נגרם עקב  י.ידי שמא

את עלות הנזק גם אם בחרה לשלם עבור ביטול המקומית תחתון או חוסרים, אזי תשלם הרשות 

 .השתתפות עצמית

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

 

 סיום או ביטול החוזה .14

 :ב בקרות כל אחד מן המקרים המנויים להלןהספק יהיה רשאי לבטל חוזה זה ולקבל את כלי הרכ 14.1

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

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

 .המקומית

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

 .הספק ברכב

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

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

 .המקומית, או לסניף לפי בחירתה של הרשות המקומית

, רשות המקומיתתשלום דמי השכירות ואמצעי התשלום על ידי העל אף האמור בסעיף שעניינם  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    רשות המקומיתעל כך ל  שעות מעת שהודיע

שולמו דמי השכירות במועדם. במקרה כאמור, , בגינן לא 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-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפרה חוזרת ונשנית של למעלה מ 14.4

הא ישעות כאמור לעיל,  48ותוקנה ההפרה במהלך תקופת תשלום דמי השכירות במועדם, אפילו 

לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד  רשות המקומיתלבטל לאלתר את ההסכם, ול זכאי ספקה

 בגין הביטול כאמור. ספקה
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יווכח כי ננקטו כנגד ילבטל את ההסכם אם  זכאי ספקהא הימבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל,  14.5

סים, או הליכים משפטיים ירוק, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, כינוס נכהליכי פ רשות המקומיתה

 מהותיים.

יווכח כי השימוש ילבטל את ההסכם אם  זכאי ספקהא הימבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל,  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 הרכבאת הסכומים הנדרשים בגין הנזקים שנגרמו ל 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: 30בהודעה מראש בת  וזאת

 ₪ כולל מע"מ אז: 170,000במידה והרשות תבחר להחזיר רכב ששוויו עד  14.7.1

הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות הראשונה: תשלם הרשות המקומית פיצוי  14.7.1.1

 תשלומים של דמי שכירות חודשיים. 3בשיעור של 

ה: תשלם הרשות המקומית פיצוי הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות השניי 14.7.1.2

 תשלומים של דמי שכירות חודשיים. 2בשיעור 

הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות השלישית: תשלם הרשות המקומית פיצוי  14.7.1.3

 תשלום של דמי שכירות חודשיים. 1בשיעור 

כולל מע''מ פיצוי ייקבע בעת הזמנת הרכב ₪  170,000במידה ושווי הרכב הוא מעל  14.7.2

 להחזרת הרכב:  תנאי הרלוונטי.

 השוכרת עמדה בכל התחייבויותיה על פי הסכם זה; 14.7.2.1

 חלה ירידה בצרכי השוכרת במכוניות מושכרות עקב צמצומים ו/או מפיטורין; 14.7.2.2

ש"ח  170,000שוויה של המכונית המושכרת, בנספח א', כולל מע"מ, הינו עד  14.7.2.3

 )כולל(;

ימים לפחות  30השוכרת הודיעה על רצונה כאמור למשכירה, בהודעה בכתב,  14.7.2.4

 טרם מועד ההחזרה המבוקש.

 

  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

 :מהחוקים הבאיםהמצבים בהתאם להוראות אחד או יותר 

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

 .1973-מיוחדות( תשל"ד
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-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  15.1.2

1951. 

סח חדש(, א לפקודת המשטרה )נו90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף   15.1.3

 .1971-תשל"א

 .לחוק יסוד הממשלה 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  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 

חוזה זה, ובכל מקרה מתחייב הספק להמשיך ולספק את השירותים לרשות המקומית, זולת נשוא 

 .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

 .התחייבויותיועל  מנת לבדוק ולפקח על אופן מילוי 

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

 (.ת"קשרי לקוחו

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

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

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 

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

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

 .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

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

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

 .להחלפת נציג הלקוחות יהא רק מטעמים סבירים
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מנהל קשרי הלקוחות יעביר לרשות המקומית דיווחים חודשיים קבועים ו/או כל דוח אחר  16.2.5

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

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

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

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

י. העובד לו נמסר הרכב, תאריך ושעת המסירה והחזרת הרכב וסיבת מסירת הרכב החלופ

 לצורך ייעל הדיווח רשאית הרשות המקומית להצטרף לאתר הספק.

 

 

 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,  7כל הבעיות ויפעל  אשר יעסוק בפתרון

דקות. מענה לפנייה טלפונית על  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

  כל פנייה אחרת של הלקוח הקשורה להוראות הסכם זה

 

 שמירת סודיות .17

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

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

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

  .אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה ובמסמכי המכרז

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

 );עכתוצאה מהפרת הסכם סודיות ביחס לאותו מיד

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

 ;הסודיות

 .פי דיןמידע שנדרש על  17.2.4
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הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות עובדיו  17.3

  .והפועלים מטעמו

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

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

 .העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות

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

 

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

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

בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן ההתקשרות בינו לבין 

זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו מאת הרשות המקומית הרשות המקומית, כולן או מקצתן, לרבות 

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

  .המקומית

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

רות, יראו אותה לעניין סעיף זה כהעברת זכויות מניות הספק לאחר ו/או לאחרים בתקופת ההתקש

  .אסורה. האמור בס"ק זה לא יחול על חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך

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

  .ראשלפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת הרשות המקומית בכתב מ

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

 למעט לטובת גורמים מממנים.

 

 זכויות קניין וקניין רוחני .19

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

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

  .כל מגבלה

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

על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד הרשות המקומית בקשר עם הפרה נטענת כאמור, 

פות את הרשות המקומית בגין כל הוצאה שתידרש להוציא, על פי שיקול דעתה ובכלל זה לש

  .הבלעדי, להתמודד עם טענה מעין זו
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  שמירת דינים .20

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

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

שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות ו/או השירותים, וכל הכרוך בהן, ולמלא אחר הוראות 

כל דין בדבר הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין העבודות 

 .ו/או השירותים

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

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

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  יר בזה שהוא מכירהספק מצה 20.3

א מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם, וכי הו

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

 .מהם בכל אופן שהוא

 

 ביטוח .21

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

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

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

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

  .ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל

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

כל 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 

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

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

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

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



 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
 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 

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

 .הביטוח

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

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

  .המקומית על כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם לו עקב זאת

הספק יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכח סעיפי  21.4

 .חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

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

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

 .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 המקומיתלנפגע פיצויים בגין נזקי גוף כאמור, עקב מעשה או מחדל ה

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 היעל קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגינה    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

ימנע מלהתפשר או מלהעמיד סיוע כלשהו למגיש התביעה ו/או יהתביעה ו/או הדרישה כאמור וכן 

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

גונן בפני התביעה ו/או הדרישה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, להת 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 מי מטעמה.ו/א 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, 3בזאת כי סעיפים  מוסכם 22.2

 .תהווה הפרה יסודית של חוזה זה הצדדיםידי ועיקריים שהפרתם על 

על פי חוזה זה ו/או על פי הדין,  םזכאי ם, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינםרשאיהצדדים  22.2.1

עשרים   צד השנילרבות ביטול חוזה זה, לבטל שכירת כל כלי רכב, על ידי מתן הודעה בכתב ל

 ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן:

 .פר תנאי יסודי של חוזה זהוה 22.2.2
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לא תיקן את הצד המפר פר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ווה 22.2.3

 .ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בכתב בדבר ההפרה 21ההפרה תוך 

ניתן לבקשת צד ג', נגד הספק צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים ו/או  22.2.4

הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה לו כונס נכסים ו/או הוטל עיקול על 

, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו מי מהצדדים לחוזה זהנכסי 

מקרה שלא הוגשה בקשה לביטול אילו מהצווים הנ"ל ע"י הספק על פי חוזה זה והכל ב

 .יום ממועד הינתנם 45עצמו תוך 

, כמפורט הצד השניעבד החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור וסב ו/או שומחה ו/או הוה 22.2.5

 .בחוזה זה

 .בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון צד לחוזה זה 22.2.6

 .ל מלנהל עסקיו או מלבצע את העבודות נשוא חוזה זההספק חדל בפוע 22.2.7

ימים מיום  30הרכב נגנב )והומצא אשור על הגשת תלונה במשטרה( ולא נמצא עד חלוף  22.2.8

 הגנבה.

 הרכב אבד אובדן כליל, )לרבות אובדן כליל להלכה שהוכרז ע"י החברה כאובדן כליל(. 22.2.9

מנהל/י הספק ו/או מי מנושאי המשרה שבו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או עשו מעשה  22.2.10

או מחדל כלשהו אשר, לדעת הרשות המקומית, עשוי לפגוע בשמה הטוב של הרשות 

 .המקומית ו/או באינטרסים של הרשות המקומית

לעמוד בכל  יםחייב ויהיוהצדדים ביטול השכרת רכב כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה  22.3

 .על פי החוזה םההתחייבויותי

 

 הוראות כלליות .23

בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה   יםומתחייב  יםמצהיר  צדדיםה 23.1

לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו לידי סיום, על פי  הםל

, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין םזכאי  וולא יהי  יםמוותר  הםדין,  הוראות חוזה זה ו/או ה

זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת 

למנוע  םרשאי צדדיםה ושתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא יהי

 .לאחר י חוזהתחייבויותיהם לפמסירת ה

 ויתור או שינוי 23.2

ילמדו ממנה  הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא 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
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תן, לא יחשבו כוויתור של צד על שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינ 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

בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהיה  כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו 23.4

 .להם כל תוקף

 קיזוז 23.5

 .לצדדים אין זכות קיזוז מכוחו של חוזה זה 23.5.1

 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  7והצד האחר לא שילמו, תוך לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, 

 .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 

בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי זה יישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו 

 :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

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית המשפט,  23.7.2

או מחוז  מבחינה עניינית ומקומית לתחום השיפוט של בית המשפט במחוז חיפההמוסמך 

 ., ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זהמרכז

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות, ערובות,  23.8

זה זה שניתנו או נעשו על ידי הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חו

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    –שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  כל הודעה   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 

חשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור תי  –המקובלות ואם לא  

 .בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן
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כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען  24.3

 .שעות ממועד הישלחה 48 תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך –המצוין להלן 

 

 כתובת הצדדים .25

  –  הרשות המקומית  

 ___________________________________________  הנמען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס   

 

  – 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 הספקל המסמכי היסוד ש

 

 

      חתימה:     ____________ תאריך:
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 1נספח ב'

 מפרט כלי הרכב 

 

כל אחד מכלי הרכב יהיה עם מפרט מלא )לרבות, אבזור, ציוד, מערכות ומיגון( כפי שהוא מוצג לקהל הרחב באתר 

 כולל תוספות במבצעים( ובנוסף יעמוד בתנאים הבאים:האינטרנט של היבואן הרשמי בישראל )לא 

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  רשותכלי הרכב יימסרו ל .2

 מבוטל. .3

מפתחות לרכב שבשניהם שלט לפתיחה וסגירה של הרכב לרבות הרמת שמשות של החלונות סטים של  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 לטלפון נייד .7

 .ABSובמערכת  ESPחלונות חשמליים, מערכת נעילה מרכזית במערכת  4-כריות אוויר ובבד מצוי .8

ובהתאם  מסופק על ידי יצרן כלי הרכב ו/או היבואן בארץהלי הרכב יהיה מצויד בהתאם למפרט הטכני כ .9

 להוראות משרד התחבורה.

 . ב יסופק בצבע על פי בקשת המזמינהכלי הרכ .10

 רת הליסינג או לחליפין חברת הליסינג תשנע את הרכב לצורך ההתקנה.התקנת דלקן תתבצע באתר חב .11

 הספקהרכב יהיה מצויד בחיישני רוורס וכן במערכת מוביל איי או כל מערכת בטיחות בהתאם לשק"ד  .12

למען הסר ספק אביזרי בטיחות ואביזרים אחרים המחויבים על פי  .ו/או כל מערכת בטיחות אינטגרלית

 .ועל חשבונו ספקיסופקו על ידי הכל חוק או תקנה 

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.זה ו/או גשר תאורהלהתקין על כל כלי רכב מערכת כריהרשות המקומית רשאית  .14

 

 

  



 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
 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 

 

  3נספח ב'

  אישור עריכת ביטוחים

  

 אישור על קיום ביטוחים

 :לכבוד

 הרשות המקומית

 ("הרשות המקומיתלהלן: ")

 

 ,אג"נ

 

  ק"(_____________________)להלן: "הספ אישור על קיום ביטוחים של הנדון: 

 

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:_____________ 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 מי מטעמו בגין אחריותו למעשיו ומחדליו של הספק. 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

אשר יכסה נזק העלול להיגרם לגוף ו/או רכוש של כל צד שלישי, תוך כדי ועקב מתן השרות על ידי הספק, 

 ש"ח לאירוע ולתקופה. 4,000,000כאשר גבול האחריות הינו 

י פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, שיטפון, להסרת כל ספק מובהר בזאת כ

בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד 

 המוסד לביטוח לאומי.

כפוף  י הספקהביטוח יורחב שלפות את המזמין ו/או הרשות בגין אחריות שתוטל עליהם למעשי ו/או מחדל

 לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 ביטוח חבות מעבידים .4

ביטוח זה יכסה את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות למוצרים פגומים, 

 שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם בפרויקט זה., כלפי עובדיו בגין כל נזק גוף או מחלה  1980התש"ם 



 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
 לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין 

 

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות  בגין 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

 

ל ו/או הרשות ו/או ביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי האשכו  .1

 מי מטעמם, למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.

 

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י האשכול ו/או הרשות ולא   .2

 תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם.

 

ים לא יצומצמו, לא ישונו לרעה, ולא מו"מ בזה כי ביטוחי המבוטח כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוח  .3

 יום מראש. 30יבוטלו ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין לפחות 

 

המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח תשלום     .4

 השתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.

 

אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח ולפיכך לא יחולו ידוע לנו כי 

 פוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.ב

 

 ולראיה באו על החתום    

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 פירוט הפוליסות

 _______________פוליסת צד שלישי מס'                 

 

 ______________פוליסת חבות מעבידים מס'            

 


