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תאגיד מי שמש בע"מ (להלן" :התאגיד" או "המזמין") מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי
השכרת רכב בליסינג תפעולי על פי הזמנות התאגיד ,והכול כמפורט במסמכי המכרז להלן
(להלן" :העבודות").
.1

רקע כללי

 .1.1ההתקשרות תהא בתוקף לתקופה של  36חודשים.
 .1.2למזמין בלבד תהא הזכות (האופציה) להודיע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,על הארכת ההסכם
לתקופה נוספת של  36חודשים .במקרה זה ימשיך ההסכם להתקיים במשך כל תקופת
האופציה על פי כל תנאי ההסכם והוראות המכרז .עם זאת ,ההתחייבות למחירי הרכבים
בכפוף לשינויים כאמור בהסכם זה תהיה לתקופה של  18חודשים מיום הכרזת הזוכה .רכבים
חדשים ו/או תמחור לאחר  18החודשים יהיה במו"מ הגון בין הצדדים.
 .1.3תקופת ביצוע העבודה הנדרשת תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא,
השפעות מדיניות או מעשיות של חוסר פועלים או שביתה מכל סוג ומין שהוא .לא יתקבלו
השפעות אלו כפירוש לכוח עליון .תנאי זה הינו הכרחי ויסודי בחוזה ,ועל המציע לקחת זאת
בחשבון.
 .1.4המציע יידרש להצהיר ולהתחייב ,כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם
עיכובים במועד תחילת ההתקשרות ו/או במהלך ביצועה ,בין אם העיכובים תלויים במזמין
ובין אם לאו .כן יידרש המציע להצהיר ולהתחייב ,כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה במקרה של ביטול ביצוע איזו מההזמנות להוציא הזמנה של רכב ששולם ליבואן על
ידי הספק.
 .1.5המציע יהיה אחראי לכך שכל השירותים והציוד הנדרשים במכרז זה יעמדו בדרישות
המבוקשות במפרטים ובנספחים להם .המציע יהיה אחראי לבצע  -באחריותו ועל חשבונו -
את כל בדיקות הטיב להוכחת עמידת הציוד בדרישות כאמור לעיל.
 .1.6לפני הגשת הצעתו ,ילמד המציע היטב את כל המפרטים המצורפים למסמכי המכרז ואת כל
הדרישות הכלולות במסגרת המכרז ,ויוודא כי באפשרותו לעמוד בדרישות המכרז כולן.
 .1.7ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי המכרז ,כפי המפורט להלן .המציע יהיה חייב לספק את
השירותים בהתאם לכל ההזמנות שיקבל במסגרת ההתקשרות.
 .1.8הוראות ודרישות הביטוח הינן כמפורט בנספח ח' המצורף להסכם ההתקשרות והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.
 .1.9יודגש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך
המועד שנקבע לכך ,והכול בהתאם לאמור בס'  14להלן .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה
כל הסתייגות לדרישות הביטוח.
 .1.10יודגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה ,המציע יעמוד במלוא דרישות
המזמין לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז .מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר,
אם לא יפקיד המציע את האישור בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המופיע בהסכם
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

ההתקשרות ,לפסול את זכייתו של המציע ומבלי לגרוע מכל סעד אשר עומד למזמין על פי
ההסכם ו/או על פי כל דין.
 .1.11למען הסר ספק ,מובהר כי המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי בין אם ממגבלת
תקציב ובין אם משיקולים אחרים להפסיק ו/או לעצור את ההתקשרות ו/או להתקשר באופן
חלקי ,ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בהקשר לכך.
 .1.12כמו כן מובהר בזאת כי קבלת התשלום ומועדו יהיה בהתאם לנקוב בחוזה ,ולמציע לא תהיה
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.
 .1.13ריכוז לוחות זמנים למכרז אספקת שירותי השכרת רכב בליסינג תפעולי:
נושא
פרסום מכרז
הגשת שאלות/הבהרות
הגשת הצעות
.2

מועד אחרון
9.12.19
23.12.19
23.1.20

מסמכי המכרז

 .2.1המסמכים הבאים ,לרבות נספח זה ,מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז" ויהוו את
"החוזה":
נספח א'-
נספח ב' -
נספח ג' -
נספח ד'-
נספח ה' -
נספח ו'-
נספח ז' -
נספח ח' -

בוטל
המפרט הטכני והצעת המחיר;
ההסכם;
הצהרה על היקף צי רכב וסניפי שרות
הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי;
פרטי המציע ופרוט נסיון
תצהיר לעניין חוק עסקאות וגופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
הוראות הביטוח

כל המסמכים לעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
 .2.2מובהר בזאת ,כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע ,כי הוא ראה ובדק את
כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז ,וכי כל המסמכים המהווים את המכרז יחולו
על הצדדים.
 .2.3כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת
הצעתו והגשתה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז
ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק
מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
.3

הורדת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת. www.m-sms.co.il :על
המוריד את מסמכי המכרז ,כאמור לעיל ,להירשם במייל רכזת המכרזים בתאגיד ,בכתובת:
 ,hodaya@m-sms.co.ilוזאת לשם קבלת כלל העדכונים ,ההבהרות ,המענה לשאלות משתתפים
וכיו"ב (להלן" :פרסומי התאגיד") .ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז ,ואולם
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד יחייבו את כלל המשתתפים ,בין אם נרשמו באמצעות המייל
כאמור ,ובין אם לאו ,וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז ,אשר לא נרשם במייל הייעודי
האמור ,כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי התאגיד.

.4

מועד הגשת הצעות

 .4.1את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה
"מכרז מס'  -13/19אספקת שירותי השכרת רכב בליסינג תפעולי" ,ולהכניסה ,לרבות
האישורים והמסמכים ,במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים ,לא יאוחר מיום  23.1.20בשעה
( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") ,במשרדי התאגיד.
 .4.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא
תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.
 .4.3התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתישלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
.5

אופן הגשת ההצעות

 .5.1ההצעה תוגש על גבי טופס המפרט הטכני והצעת המחיר שנוסחו מצ"ב כנספח ב' לאחר
חתימתה ,והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס המפרט הטכני הוא חלק מהם,
וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה.
 .5.2על המציע לחתום על כל דף ודף של החוזה ועל טופס ההצעה .את כרך המסמכים יש לשים
במעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז ,ולהכניסה לתיבת ההצעות עד למועד שצוין לעיל.
 .5.3המשתתף במכרז אינו רשאי להעתיק או להשתמש בכל מסמך שהוא ממסמכי המכרז או
בחלק כלשהו לאף מטרה אחרת ,בין אם יגיש ובין אם לא יגיש הצעה.
 .5.4הצעה שהוגשה על ידי המשתתף במכרז תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך תקופה
של  120יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.
 .5.5מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

.6

תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העונים על הדרישות הבאות במצטבר:

 .6.1ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת וכל המסמכים והאישורים הנדרשים יהיו על שמה של
אותה ישות משפטית.
 .6.2המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976לעניין קיום הוראות
חוק עובדים זרים ,התשנ"א –  1991וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  1987והכל מבלי לגרוע
מסמכויות המזמין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976ועל פי דין.
 .6.3המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976 -לעניין העסקת עובדים
עם מוגבלות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998 -והכל מבלי לגרוע
מסמכויות המזמין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976ועל פי דין.
 .6.4המציע מחזיק ברישיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב (ליסינג) בתוקף ,בהתאם לסעיף 5
לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (היסעים ,סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,תשמ"ה-
1985
 .6.5המציע הינו בעל צי רכב המשמש להשכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי הכולל לפחות
 1,500כלי רכב.
 .6.6המציע הינו בעל פריסה ארצית של סניפים/מוקדים .סניף מרוחק עד  36ק"מ מבית שמש ,
סניף בירושלים וסניף ברדיוס של  36ק"מ מתל אביב הינם חובה" .סניף" לעניין זה-נקודת
שירות בה ניתן לקבל ו/או למסור כלי רכב ,לצורך קבלת שירותי תחזוקה ,טיפולים ותיקונים
בכלי הרכב ,לרבות באמצעות קבלני משנה וחברות השכרת רכב ,עימם קשור המציע.
 .6.7המציע מספק שירותי תחזוקה מלאים לכלי הרכב בכל רחבי הארץ.
 .6.8המציע הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות חמש שנים רצופות במתן שירותי ליסינג
תפעולי לרכב.
 .6.9המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב ,במועד הגשת ההצעה מטעמו ,ל 3-גופים
לפחות ובכמות שלא תפחת מ 150-כלי רכב לכל אחד מהם.
 .6.10המציע מנהל מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב.
 .6.11המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה כנדרש על פי דין.
 .6.12המציע מנהל ספרים כחוק.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

.7

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

 .7.1על המציע לצרף הצהרה לצורך הוכחת תנאי סף  6.10 ,6.6, 6.5המצ"ב כנספח ד'.
 .7.2על המציע לצרף את פרטיו ונסיונו לצורך הוכחת תנאי סף 6.9 ,6.8המצ"ב כנספח ו'.
.7.3

העתק רישיון להפעלת משרד להחכרת רכב (ליסינג)

 .7.4אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור.
 .7.5אם המציע הינו תאגיד ,עליו לצרף להצעתו העתק תעודת רישום התאגיד או כל תעודה
המעידה על כך ,וכן אישור מאת עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה ושמות המוסמכים לחתום
בשם המציע .האישור הנ"ל יאמת את העובדה כי בעלי זכות החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי
ההצעה.
 .7.6אישור על היות המציע עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך מוסף.
 .7.7אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,תשל"ו.1976-
 .7.8אישור כי לא נפתחה נגד המציע או כל אחד ממרכיביו או ממנהליו חקירה פלילית ולא הוגש
כנגדם כתב אישום בנוגע למעשה שההרשעה לגביו הינם כבחינת עבירה שיש עמה קלון ולא
הורשעו בפלילים בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקם לפני הגשת ההצעה למכרז
זה .על המציע לצרף הצהרה חתומה בפני עורך דין על היעדר רישום פלילי כאמור מהמשטרה
כמפורט בנספח ה' במכרז זה .הורשע מי מהמנויים לעיל לאחר זכייה במכרז  -יהיה התאגיד
רשאי לבטל את ההתקשרות עם המציע.
 .7.9על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידיו ,חתום ומאומת על ידי עו"ד ,ולפיו המציע ו/או
בעל זיקה למציע (כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו )1976-לא
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז 1987-ו/או לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א 1991-ואם
הורשעו ביותר מ 2-עבירות ,הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה,
המצ"ב כנספח ז'.
 .7.10על המציע לצרף להצעתו חתימה על הוראות הביטוח המצ"ב כנספח ח'.
 .7.11על המציע לצרף העתק כתב הסמכה של עובד המציע המועסק כקצין בטיחות בתעבורה מטעם
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מנהל התנועה ,גף קציני בטיחות בתעבורה כנדרש על פי
דין.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

.8

הבהרות ושינויים

 .8.1התאגיד רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או
לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות
נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין על
פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
 .8.2אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק
כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח
באמצעות המייל לתאגיד ,לדוא"ל ( hodaya@m-sms.co.il :טלפון לאישור קבלת הדוא"ל-
 )02-5454230לא יאוחר מתאריך.1.1.20 -
 .8.3תשובות תישלחנה בכתב ,במידת הצורך ,לכל המשתתפים במכרז .מסמכי התשובות וכן כל
שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את
מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן .תשובה שלא נענתה ,משמעותה "אין שינוי במסמכי
המכרז".
 .8.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו
למשתתפים במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן:
"הבהרות") יחייבו את התאגיד .בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין
מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי
ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
 .8.5לקבלת הבהרות ניתן לפנות לכתובת אי מייל  hodaya@m-sms.co.ilבלבד וזאת עד ליום
 23.12.19בפניה יש לציין " :אספקת שירותי השכרת רכב בליסינג תפעולי " וכן כתובת מייל
וטלפון למתן התשובות .על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון 02-5454230
או באמצעות מייל חוזר .פניות בשאלות הבהרה שתגענה לאחר המועד הנקוב לעיל ו/או שיופנו
בדרך אחרת ,יהיה התאגיד רשאי שלא לענות להן .כמו כן ,מובהר כי המזמין ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,יהיה רשאי שלא להתייחס לשאלות ו/או השגות מחמת היותן לא ברורות ו/או לא
ענייניות ו/או מטעמים עניינים אחרים.
רק תשובות לשאלות הבהרה שיעביר המזמין בכתב ,יחייבו את המזמין .שאלות
.8.6
שהמזמין בחר לענות עליהן ,יופצו לכלל משתתפי ההליך.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .8.7שאלות ההבהרה יועברו בקובץ וורד או אקסל בלבד לפי הנוסח הבא:

רלוונטי מהות שאלה

מס"ד שם המסמך אליו סעיף
אליו
מתייחסת
מתייחסת
השאלה
השאלה

.9

הסתייגויות

 .9.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או
כל הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי התאגיד:
•

לפסול את הצעת המציע למכרז;

•

לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;

•

לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;

•

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר
ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 .9.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של התאגיד .אם יחליט התאגיד לנהוג
לפי אחת האלטרנטיבות המנויות לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי התאגיד
 .10דחיית הצעה בשל עבר פלילי
 .10.1מובהר בזאת כי לוועדת המכרזים של התאגיד יהא שיקול דעת לדחות ההצעה בשל עבר פלילי
של הקבלן ו/או של מנכ"ל החברה הקבלנית המציעה או בעל השליטה במציע.
 .10.2לשם כך ,על המציע לצרף תצהיר בהתאם לנוסח המפורט בנספח ה'.
 .10.3ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש פרטים נוספים בקשר לעברו הפלילי של מי מהמנויים
לעיל ,בין אם חתם על תצהיר ובין אם לאו ,ו/או לבחון את העבר הפלילי האמור בכל דרך
חוקית אחרת ,ולקבל החלטות בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .11הצהרות המציע
 .11.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז
ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות
המקצועיות והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז,
הכול כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .11.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או
הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי התאגיד במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו,
וכי לתאגיד ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או
פרטים ו/או מצגים אלו.
 .11.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או
לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .12ביטוח
הוראות הביטוח הינן כמפורט בנספח ח' המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 .13שונות
 .13.1אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא.
 .13.2התאגיד רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי המכרז
באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי ,ו/או שהמחירים הנקובים בה אינם
סבירים ביחס למהות העבודות ,ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם.
 .13.3למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מסמכי המכרז ,התאגיד רשאי להביא בחשבון במסגרת
שיקוליו בבחירת ההצעות את אמינותו ,איתנותו הפיננסית וכושרו של המציע לבצע את
החוזה וכן את ניסיונו וניסיון רשויות מוניציפאליות תאגידים וגופים ציבוריים אחרים עם
המציע בעבר .יובהר כי המזמין יהא רשאי לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן שירותים
על ידי המציע בעבר ,והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר יוברר כי לא ביצע
עבודות לשביעות רצון הלקוחות או שנתגלה כי היו פגמים מהותיים בעבודתו ,לרבות אי
עמידה בלוחות זמנים ,מתן שירותים בהתאם להסכמות וכיוצ''ב ,והכול בשיקול דעתו המלא
של המזמין ,זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל ואף במידה שהצעתו תהא הזולה
ביותר.
 .13.4מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הסף ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא
עומד בהם  -רשאי התאגיד לפסול את הצעתו.
 .13.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ,מסמכים ו/או
אישורים וכיו"ב.
 .13.6העבודות נשוא המכרז תבוצענה על פי ההסכם ולשביעות רצונו של מנכ"ל התאגיד ,או בא
כוחו או מי שמונה על ידו לצורך כך ,על פי המפרטים הטכניים והחוזה ,שנוסחו מצורף להלן,
והמציע ימלא אחר כל הוראות התאגיד ,בין שהן מפורטות בהוראות המכרז ובין אם יינתנו
לאחר מכן ,ובמשך כל תקופת ההתקשרות ,לרבות בתקופת חירום ,אף אם לא הוכרזה
רשמית ,כגון מלחמה ,רעידת אדמה ,אסון מקומי ,אסון לאומי וכיוצ"ב.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .13.7המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו ,במישרין ו/או בעקיפין ,ביותר מהצעה אחת
בקשר עם מכרז זה.
 .14תיאור השירות
 .14.1השירות הנדרש מתואר במפרט המצורף כנספח ב' של מסמכי המכרז ,וכולל בין היתר ,שירותי
השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי וכן שירותים נוספים  -הכל כמפורט בנספח ב' של
מסמכי המכרז ,בטופס ההצעה ,בהסכם ההתקשרות וביתר מסמכי המכרז.
 .14.2למען הסר ספק יובהר בזאת ,כי התאגיד קשור בהסכמים ,מן העבר ,עם ספקי שירותי ליסינג
תפעולי לרכב ולפיכך אין זה מן הנמנע שהתאגיד יהא קשור בו זמנית עם ספקים שונים למתן
שירותי ליסינג תפעולי לרכב .כן מובהר כי התאגיד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להתקשר
במקביל עם מספר ספקי שירותי ליסינג שהשתתפו במכרז ,והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .14.3כמו כן התאגיד מתכוון להתקשר עם הזוכה לקבלת השירות לכלי רכב כמפורט בטופס
ההצעה ,נספח ב' למסמכי המכרז ,מהסוגים המצוינים בו.
 .14.4למען הסר ספק יובהר כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות ייתכנו שינויים במספר הרכבים,
בדגמים ובהיקף השירות הנדרש  -הכל על פי צרכי התאגיד ושיקול דעתו הבלעדי.
 .14.5המציע חייב להציע הצעות לכל הדגמים המופיעים במכרז בנספח ב' למסמכי המכרז.
 .14.1בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי התאגיד ,אך אינו חייב ,להזמין מהזוכה כלי רכב
נוספים ,מדגמים נוספים ו/או מיצרנים אחרים שאינם מפורטים בטופס ההצעה מחיר
הרכבים יקבע במו"מ הוגן בין הצדדים.
 .15מחירי ההצעה
 .15.1המציע ימלא את המפרט הטכני והצעת המחיר המצ"ב כנספח ב' בכל אחד מסעיפי כתב
הכמויות ,יסכם כל פרק ,ויעביר את הסכום אל דף הריכוז בעמודה המיועדת לכך ,כאשר כל
המחירים כוללים את כל המיסים למיניהם ,למעט מע"מ.
 .15.2מוב הר בזאת ,כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העבודות ,הציוד,
החומרים ,חומרי העזר ,כוח אדם וכל יתר הדרוש לביצוע העבודות על פי כל מסמכי
המכרז/החוזה.
 .15.3ההצעה תהיה במחירים קבועים ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כלהלן:
א.1.

התמורה בגין דמי החכירה החודשיים תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן  -כללי כפי
שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל (להלן" :הלמ"ס") בירחון
לסטטיסטיקה של מחירים קוד מדד .120010

א.2.

"מדד הבסיס" לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד המסירה הקובע של כלי הרכב
למזמין.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

א.3.

"המדד הקובע" לעניין ה הצמדה יהיה המדד הידוע בסוף החודש שלגביו ניתן השירות
(לדוגמא :בגין שירות עבור חודש דצמבר המדד הקובע הוא המדד שפורסם ב  .)15.12המדד
הקובע לא יפחת ממדד הבסיס.

א.4.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי דמי החכירה הנקובים בנספח התמורה המצורף לחוזה זה
יהיו קבועים וסופיים למעט שינויים כפי שיפורט במסמכי המכרז

 .15.4בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל ,לצמצם ,להגדיל
או לשנות סעיפים מסוימים במפרט הטכני ,מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה,
כאשר יובהר כי תוספת במפרט הטכני המשפיעה על מחיר היחידה תתווסף לאחר תיאום עם
הספק.
 .15.5בחתימת המציע על מסמכי המכרז ,מסכים המציע מראש ,כי טעות חשבונית או השמטה
בהצעתו תתוקן על ידי המזמין ,ועל ידי כך יתוקן סך כל ערך הצעתו ,בהתאמה .לצורך בדיקת
השוואה בין ההצעות השונות רואים את מחירי היחידה כעדיפים על סה"כ כללי בסעיף.
 .15.6במידה ולא ימולא מחיר יחידה בנספח ב' בהתאם לנדרש ,ההצעה תיפסל.
 .15.7מובהר כי המציע נדרש להציע מחירים עבור כל הדגמים שהוגדרו בכל קטגוריה.
 .15.8בכל קטגוריה ייערך תחילה חישוב ממוצע דמי החכירה של כלי הרכב באותה קבוצה.
 .15.9המחיר הממוצע של כל קבוצה יוכפל במספר כלי הרכב בקבוצה .סך הצעת המחיר תהיה
סיכום של המכפלות לעיל.
 .16אופן בדיקת ההצעות
 .16.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת העיון בהצעתו ,הסברים והבהרות
בעניין ההצעה ,ובתוך כך מחירים של מחירי יחידות מסוימים הנראים גבוהים או נמוכים
מדי ,והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים האלו .המזמין מתחייב לשמור בסוד כל הסבר
של המציע במידה שהוא יידרש להגישו.
 .16.2המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת העיון בהצעתו ,מידע נוסף אודות
הצעתו ,לרבות ניסיונו ויכולתו של המציע ,לביצוע התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז ו/או
ההצעה למכרז ,לרבות לגבי הציוד המוצע ,וכן יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לערוך בדיקות
וחקירות אודות ניסיונו של המציע או הציוד המוצע בכל דרך שימצא לנכון .המזמין יהיה
רשאי ,אך לא חייב ,להשתמש בתוצאות הבדיקות (אם נעשו) לצורך הערכת ההצעות.
 .16.3המציע יהיה חייב לשתף פעולה עם דרישות התאגיד בעניין זה ,ובתוך כך יהא מחויב למסור
הבהרות ו/או המסמכים הדרושים עד לא יאוחר משבעה ימים מיום דרישת התאגיד.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .17אופן קביעת הזוכה במכרז
 .17.1אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .17.2אמות מידה ואופן בחירת ההצעות הזוכות:
 .17.3בכוונת המזמין לבחור הצעה זוכה אחת
 .17.4ראשית תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף המפורטים לעיל.
 .17.5מבין ההצעות שיעמדו בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל ,ייבחן המענה הכלכלי למתן
השירות .מענה כלכלי זה מורכב מסכימה טבלת המחיר (מחיר ממוצע לקבוצה מוכפל בכמות
כלי הרכב באותה קבוצה)
 .17.6המזמין שומר לעצמו את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על
החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו ,הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של
המזמין ,לרבות במקרה שהמזמין יחליט ,כי אין אף מציע שמתאים לתת את השירות הנדרש.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי המזמין ,מכל סיבה שהיא ,להקטין ו/או להגדיל את
היקף ביצוע ההזמנות במכרז ,וזאת גם לאחר תחילת ביצוע ההזמנות ו/או במהלכן.
 .17.7כן מובהר בזאת ,כי המזמין שומר לעצמו הזכות להחליט על ביצוע ההזמנות נשוא המכרז,
בשלמותן או חלקים מהן בלבד ,ו/או לפצלן בין מספר מציעים כראות עיניו .למרות זאת,
המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה של כל המפרט הטכני והצעת המחיר.
 .17.8אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה ,ו/או
להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או
דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין.
 .17.9המזמין רשאי לחלק את ההזמנות בין מספר מציעים באופן שיביא למזמין את התוצאה
הטובה ביותר עבורו.
 .17.10המזמין יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת המזמין על זכייתו במכרז זה,
והמציע יהא חייב לשתף פעולה עם המזמין במידה וינוהל מו"מ כאמור.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .18הודעה לזוכה והתקשרות
 .18.1התאגיד יודיע לזוכה ,באמצעות דוא"ל ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .18.2תוך  7ימים ממועד ההודעה כאמור ימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא
כמפורט בחוזה ,ויחתום על החוזה.
 .18.3התאגיד יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז לאחר
זכייתו וטרם חתימת החוזה.
 .18.4לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך  7ימים -
רשאי התאגיד לבטל את זכייתו במכרז וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע פיצויים ו/או סעדים
נוספים.
 .18.5רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה ,יודיע התאגיד ,במכתב רשום,
ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז.
עיון במסמכי המכרז על ידי משתתף ,במידה ויידרש ,ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות
הכרוכה בכך.

חתימה וחותמת המציע

תאגיד מי שמש

תאריך

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

נספח ב'
מפרט שירותי ליסינג תפעולי והצעת המחיר – תאגיד מי שמש בע"מ
כללי

.1

מפרט זה מפרט את הדרישות הטכניות וכן את דרישות השירות לשירותי הליסינג
מאפיינים כמותיים  -אומדן

.2

סוגי רכב בהתאם לכתב הכמויות ולוח המחירים המצ"ב.
רשימת הרכבים תישלח ב תחילת ינואר לאור המחירונים והדגמים שיפורסמו.
האומדן  -מצבת הרכבים הקיימת – כ ֹ 24כלי רכב המיועדים לשימוש עובדי
החברה .כלי הרכב מוגדרים במספר קבוצות:
•

קבוצה  - 1משפחתית קטנה

•

קבוצה  – 2משפחתית

•

קבוצה  – 3ג'פונים קטניה

•

קבוצה  – 4רכבי 4*4

•

קבוצה  -5ג'יפון

סוגי הרכב מפורטים בטבלה שתישלח כקובץ ללוח המחירים ,ההצעות
תתייחסנה לסוגים אלה.

•

הכמויות המפורטות לעיל אינן סופיות ,אינן מחייבות ועשויות להשתנות (לגדול או לקטון)
בהתאם לצרכי החברה ו/או עובדיה.
מכסת ק"מ;

.3
•

מוסכם בזאת בין הצדדים כי מכסת הק"מ השנתית הממוצעת לכל כלי רכב הנה 33,000
ק"מ (להלן" :מס' הק"מ הבסיסי למכונית").

•

למען הסר ספק מוסכם כי קילומטראז' שצבר רכב חלופי ורכב גישור שסופק לחברה
בתקופת השימוש של החברה בו ,ייחשב כחלק מחישוב הקילומטראז' הכולל שצבר אותו
כלי רכב המפורט בהזמנה  ,ואשר אותו נועד כלי הרכב החלופי/גישור להחליף .החישוב
יגובה במסמך בגין הרכב החלופי/גישור על ידי הספק.

•

החברה תשלם לספק  12אג' (שתים עשרה אגורות) בתוספת מע"מ כחוק ,ללא כל
הצמדה ,לכל קילומטר נוסף מעל ממוצע שנתי של  33,000ק"מ לכל צי כלי הרכב
שסופקו לה ע"י הספק.

•

התחשבנות בגין הקילומטראז' הממוצע יעשה בשיטת ה POOL -ב 31 -לדצמבר בתום כל
שנה ,לכלל כלי הרכב בצי שהוחזרו לספק עד למועד החישוב.
תקופת השכרת כלי רכב

.4
•

תקופת השכרת כלי הרכב  36 -חודשים כאמור בנספח זה.

•

לחברה שמורה האפשרות להאריך את תקופת השכירות של כלי הרכב בלא יותר מ 3
חודשים ללא שינוי במחיר.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

שירותי תחזוקה ושירותים נלווים:

.5

הספק יספק שירותי תחזוקה לכלי הרכב במועדים ובהתאם להוראות נספח זה ,להוראות
כל דין ,להוראות יצרן הרכב ,לשביעות רצונה המלא של החברה .שירותים אלה כלולים
במחיר דמי השכירות החודשיים.
הספק יבצע את שירותי התחזוקה בקפדנות ,בדייקנות ,ביעילות ,תוך שמירה על בטיחות
מלאה לנפש ולרכוש.
הספק ינהל מעקב שוטף ודו"חות ממוחשבים מסודרים על כלי הרכב ,וכן יעביר לחברה
מידע ו/או דו"חות כמפורט בהסכם זה להלן ו/או על-פי בקשה ספציפית מאת החברה.
שירותי התחזוקה יסופקו במטרה להבטיח כי כלי הרכב יהיו במצב תפעולי ובטיחותי תקין,
בדומה למצבם בעת שסופקו ,למעט בלאי סביר ולהוציא נזקים שאינם באחריות הספק
עפ"י ההסכם וע"פ דין וזאת במשך כל תקופת ההסכם (והאופציה ככל שתמומש) ובמשך
כל תקופת השכירות.
הספק יעשה שימוש בחלפים העומדים בתקנים ישראליים ,בינ"ל ומאושרים על ידי משרד
התחבורה.
השירותים המפורטים להלן יסופקו ע"י הספק במסגרת תנאי ההסכם ללא כל תשלום
נוסף:
• כלי רכב חלופי לרכב בתיקון ו/או בטיפול
 1..5הספק יעמיד לרשות החברה כלי רכב חלופי במקרים כדלקמן:

2..5

•

1.1..5

במקרה של גניבה  /אובדן מוחלט כאמור במפרט זה

1.2..5

בכל מקרה שבו נלקח כלי רכב לטיפולים ביוזמת הספק או לביצוע
רישוי שנתית ולא הוחזר הרכב עד השעה 17:00

בכל מקרה בו ארעה לכלי רכב תקלה ו/או נזק ו/או תאונת דרכים
1.3..5
המונעים או המגבילים את השימוש בכלי הרכב והשבת מצב כלי
הרכב לתקינות עלולה להימשך עד לאחר השעה  17:00באותו
היום (עד השלמת הטיפול בכלי הרכב).
הרכב החלופי יסופק לאתר החברה עד השעה  17:00באותו יום להוציא 10
רכבים שלהם יינתן רכב חלופי מידי בשיטת "מפתח למפתח".

3..5

הרכב החלופי יהיה דומה ככל האפשר לרכב הקבוע הרכב שיסופק יהיה רכב
עד מנוע  2,000ו  5מושבים.

4..5

חישוב הדלק החסר במיכל יהיה מול הספק הזוכה .קרי ,ספקים שאין
התחשבנות של דלק ברכב חלופי לא תיערך התחשבנות מולם .לספק
שמחשב חוסר בדלק חלופי ,תיערך התחשבנות מולו במחירי תחנה ללא
עמלות.

5..5

בכל מקרה של תאונה ו/או תקלה המשביתה את כלי הרכב ,יפנה ו/או יגרור
הספק את כלי הרכב למוסך על חשבונו .רכב חלופי יימסר לנהג במקום
התאונה.

רכב גישור
 1..5היה והחברה הזמינה כלי רכב שאינו נמצא במלאי הספק ו/או במלאי היבואן
של אותו כלי רכב ,ובכפוף לאישור מראש של החברה ,יספק הספק לחברה
רכב גישור (להלן" :רכב הגישור").
2..5

רכב הגישור יסופק בתוך  2ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה לכלי הרכב
המוזמן ע"י הספק ,וזה ישמש את החברה עד למועד קבלת הרכב המוזמן.

3..5

רכב הגישור יהיה מאותה קבוצה של הרכב המוזמן וזאת לרכב של  5מושבים.
ברכב של  7מושבים יעשה הספק ככל שביכולתו לספק רכב דומה של 7
מושבים .כמו כן ,החברה תהא רשאית להתקין ברכב הגישור דיבורית ,התקן
תדלוק וכל התקן אחר הנזכר בהסכם זה.

4..5

תנאי הסכם זה יחולו על רכב הגישור בשינויים המחויבים.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

5..5

•

•

•

החברה תשלם לספק עבור רכב הגישור את התמורה הקבועה בהסכם זה
לכלי הרכב שהוזמן ובלבד שרכב הגישור עומד לפחות בתנאי סעיף 5.2.3
לעיל .בכל מקרה לא תשלם החברה עבור רכב הגישור סכומים העולים על
דמי השכירות בגין הרכב הקבוע שהוזמן.

שירות נהגים ושינוע:
 1..5שירות נהגים מלא ,בכל מקום שיתבצע מסירת הרכב החליפי .או על פי הצורך
כפי שיסוכם בין הצדדים.
2..5

בעת לקיחת הרכב והחזרתו ע"י הספק או מי מטעמו ממשרדי/אתרי
החברה/מיקום הרכב לשם ביצוע טיפול/תיקון ,ימלא נציג הספק טופס ייעודי
לגבי הרכב הנמסר.

3..5

הספק ישנע את המכוניות בהתאם להוראות היצרן/היבואן ועל פי דין ,יטול
הספק את המכוניות מאתר החברה לביצוע טיפול מכל סוג שהוא (טיפולים
על פי כל דין ו/או תיקון מתיקונים אשר הוחלטו על ידי הספק) ו/או תיקון
במסגרת מתן שרותי התחזוקה ו/או לצורך ביצוע מבחן שנתי ,רישוי.

שירותי חילוץ וגרירה
 1..5הספק יספק שירותי דרך ושירותי חילוץ וגרירה ,אשר יפעלו  24שעות ביממה
ושבעה ימים בשבוע ,לרבות שבתות וחגים ולמעט יום כיפור .שירותים אלה
יסופקו בכל חלקי הארץ ,למעט במקומות שכוחות הביטחון אסרו את הכניסה
אליהם .שירותי חילוץ יבוצעו בתשלום כאמור בלוח המחירים.
2..5

השירותים כאמור לעיל ,יסופקו בכל מקרה של תאונה ו/או נזק ו/או תקלה
המונעים את המשך הנסיעה בכלי הרכב ,וזאת תוך פרק זמן של עד שלוש
שעות ממועד ההודעה על התקלה  /תאונה  /נזק .באזורי הערבה ורמת הגולן,
יסופקו השירותים תוך לא יותר מ  4 -שעות.

3..5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיה רשאי הנהג להתקשר למוקד
השירות של הספק ולבקש אישורו לתקן התקלה ,על-חשבון הספק ,במוסך
כלשהו הנמצא בקרבת מקום; ולחילופין ,לפנות ישירות לאחד מסניפי ו/או
מוסכי הספק על מנת לתקן הרכב.

4..5

הספק יספק שירותי חילוץ שונים כגון פריצה לרכב ,החלפת גלגל ועוד .שירות
זה יסופק על ידי הספק לעובד החברה כאשר החברה תישא בתשלום בהתאם
למחיר המפורט בנספח המחירים להלן.

5..5

הספק יעמיד לרשות הנהג רכב חלופי (בהתאם לאמור בהסכם) במקום
הימצאו של הנהג במקרה של תאונה או מקרה בו הרכב נתקע.

תיקון תקרים ו/או החלפת צמיגים
 1..5תיקון תקרים  -הספק יאפשר תיקון תקרים על חשבונו ברכבי הליסינג
בתקריות ("פנצ'ריות") עמן הוא בהסדר .במקרה של תקר ,יצלצל עובד
החברה למוקד הספק אשר יפנה אותו לתקריה הקרובה ביותר .מחיר תיקון
התקר מופיע בלוח המחירים .הספק יעביר מידי חודש אסמכתאות מצורפות
לחשבון.
2..5

החלפת צמיגים תתבצע על פי החלטת קצין הבטיחות בתעבורה של הספק,
ע"י בעל תקריה מוסמך  -הספק יאפשר החלפה של עד  4צמיגים לרכב (לפי
חישוב ב ,)POOL-לאורך תקופת ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,וזאת ללא תוספת
תמורה מעבר לתמורה הקבועה בהסכם ..הצמיגים האמורים יעמדו בתקן
הישראלי ואושרו ע"י משרד התחבורה ויותאמו לסוג הרכב .כל הצמיגים
שיוחלפו יהיו חדשים בלבד.

3..5

החלפת צמיגים ו/או תיקון תקרים תתאפשר בתקריות שבהסדר עם הספק.
הספק יעביר להחברה רשימה של תקריות בפריסה ארצית אשר יש לו איתן
הסדר .הצמיגים (חדשים בלבד) יותקנו בהתאם לדין ,ולתקנות ולהוראות
משרד התחבורה.

4..5

בכל כניסה של רכב לטיפול שגרתי על הספק לבדוק את צמיגיו של הרכב
ולהתריע על צורך להחליפם באם הוא מוצא סיבה לכך.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

5..5
•

החלפת צמיגים ברכב חלופי לא תחשב במסגרת פול הצמיגים.

שירותי התחזוקה שיכללו לפחות את כל הטיפולים המפורטים להלן:
 1..5הספק אחראי לבצע על חשבונו והוצאותיו את כל הטיפולים המונעים
והתיקונים ,ככל שיידרשו על -ידי יצרן כלי הרכב ,לתפעולו התקין והבטיחותי
של הרכב ובכלל זה טיפולים תקופתיים ,יזומים ושוטפים על-פי הוראות היצרן
והוראות כל דין וכן את כל המפורט להלן.
2..5

טיפול ו/או תיקון מלא בכל תקלה בכלי הרכב;

3..5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,טיפול ו/או תיקון מלא של כל נזק אשר
ייגרם לכלי הרכב בגין תאונת דרכים ו/או כל אירוע אחר בגינו נגרם נזק ,ללא
תלות בגורם הנזק ו/או בנסיבות גרימתו .מובהר כי אין במחלוקת לגבי
האחריות על התיקון כדי לעכב את הטיפול/התיקון.

4..5

החלפת צמיגים ותיקון תקרים (ראה לעיל).

5..5

החלפת ו/או הוספת שמנים ומים מיוחדים ,מגבים ,נורות ו/או כל טיפול ו/או
חלף אחר (בין בטיפול תקופתי ,בין באופן שוטף ובין במסגרת תיקון נזקים);

6..5

החלפת נורות ,מגבים ומצבר עפ"י צורך (מצבר בכמות של  1למשך תקופה
של  36חודשים) ,וזאת ללא תוספת תמורה מעבר לתמורה הקבועה בהסכם.

7..5

בתום כל טיפול שיבוצע ברכב יועבר דו"ח לנציג החברה .מבלי לגרוע באמור
לעיל ,ש ומרת החברה לעצמה את הזכות לדרוש דוחות אד הוק ו/או
תקופתיים בנושא.

•

שירותי תפעול ,אחזקה ומוסכים
הספק יעניק שירותי תפעול ותחזוקה לכלי הרכב המושכרים על
1.1..5
ידיו בליסינג תפעולי במשך כל תקופת השכירות של כל אחד
מכלי הרכב ,במוסכים מורשים מטעם משרד התחבורה .הטיפולים
יב וצעו במוסכים המורשים לטפל באותם סוגי התקלות (למשל:
במוסך המיועד לפחחות יבוצעו תיקוני פחחות בלבד) אף אם אינם
מורשים מטעם היבואן .ניתן לטפל בכלי הרכב במוסכים מורשים
מטעם משרד התחבורה ומורשים מטעם יבואני הרכב.

•

רישוי שנתי
באחריות הספק לשלם אגרות רישוי שנתית ודמי ביטוח חובה בגין כלי
1..5
הרכב ,להעביר את כלי הרכב מבחן רישוי שנתי ולוודא כי בכל עת כל כלי
הרכב יהיו בעלי רישיון בתוקף  -כך במשך כל תקופת ההסכם ,תקופת
השכירות והאופציה (אם תמומש).
2..5

הספק יעביר לנציג החברה העתק מהרישיונות כמתחייב בחוק הן במועד
מסירתו הראשונה של כלי רכב להחברה והן לאחר כל חידוש של הרישוי
והביטוח כאמור לעיל.

3..5

הספק יעביר לנציג החברה ,בתחילת כל חודש ,רשימה של כלי הרכב
שרישיונם עתיד לפוג במהלך החודש הקרוב ומועד תפוגת הרישיון של כל
רכב וכן רשימה של כלי הרכב שתעודת ביטוח שלהם עתידה לפוג במהלך
החודש הקרוב .הרשימה תכלול את מספר הרישוי של כלי הרכב ,וכל מידע
רלוונטי אחר המצוי ברשות הספק אשר יידרש על-ידי החברה.

4..5

הספק יתאם עם הנוהג בכלי הרכב ,לפחות  7ימי עבודה מראש ,מועד על
מנת לקחת את כלי הרכב למבחן רישוי ("טסט") וידאג לכך שתעודות
הביטוח והרישוי התקפות ימצאו בכלי הרכב בעת החזרתו.

5..5

במועד אשר נקבע כאמור ,ידאג הספק כי נציג מטעמו ייקח את כלי הרכב
מחצרי החברה ,יעבירו את מבחן הרישוי בהצלחה (לרבות תיקון הליקויים
אשר יתגלו והעברת כלי הרכב מבחן חוזר) ויחזיר את כלי הרכב לחצרי
החברה עד לשעה  17:00באותו היום.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

•

6..5

במקרה בו לא יחזיר הספק את כלי הרכב עד לשעה  17:00באותו היום ו/או
במקרה בו פג רישיונו של הרכב בגין אי תשלום האגרה ו/או אי ביצוע מבחן
הרישוי ,כאמור לעיל ,יעמיד הספק להחברה רכב חלופי כמפורט לעיל עד
להשלמת רישוי הרכב בהצלחה.

7..5

כל המסים ,תשלומי החובה ,אגרות וביטוחים יחולו על חשבון הספק וישולמו
על ידו בלבד.

שירותים נוספים:
טיפול בתשלומי אגרות ,קנסות ,כבישי אגרה ו/או כל שרות אחר ללא דמי
1..5
טיפול כלשהם;
2..5

כל הפעולות הנדרשות בתחום הנהגת סדרי מעקב ופיקוח על תקינות כלי
הרכב;

3..5

כל רכב אשר יסופק ע"י הספק יהא מאובזר בהתאם למפרט האבזור מטעם
היבואן  ,כמו כן ובנוסף יכלול את האבזור הבא וזאת על חשבון הספק:
3.1..5

מערכות בטיחות בהתאם לחוק;

3.2..5
חוקית;

מטף כיבוי אש וערכת עזרה ראשונה במידה וקיימת חובה

3.3..5

בכל כלי הרכב יהיו כל אביזרי המיגון ,וכל ציוד אחר כנדרש עפ"י
כל דין ,בהתאם לסוג הרכב (משולש אזהרה ,אפוד זוהר ,פח
וכיוב') והכל בהתאם לדרישות כל דין בכלל ולהוראות תקנות
התעבורה ,תשכ"א 1961-בפרט;

3.4..5

מערכת שמע כפי שמסופקת על ידי היבואן;

3.5..5

שני שלטי נוחות הכולל פתיחה וסגירה אוטומטית של דלתות
וסגירת חלונות הרכב (מרימי שמשות חשמליים לארבעת חלונות
הרכב עם נעילה).

3.6..5

חיישני נסיעה לאחור עם חיווי קולי ותצוגה .החיישנים יסופקו
בצבע פגוש הרכב.

3.7..5

התקן תדלוק על פי החלטת החברה;

3.8..5

באשר לטנדרים ,הטנדרים יסופקו עם מצלמת נסיעה אחור ווו
גרירה משולב עם שקע  .13החברה רשאית להתקין בטנדרים
ארגזים שונים.

4..5

החברה תהא רשאית להתקין בכלי הרכב אביזרים שונים לרבות אך לא רק,
התקן תדלוק אוטומטי ו/או דיבורית לטלפון סלולארי ו/או מכשיר זיהוי
לכבישי אגרה ("פסקל") ו/או גגון ו/או מצלמות ו/או מערכת לניטור כלי רכב
כגון טראפילוג ,מדבקות לחלונות כהים והדבקת מדבקות "מיתוג" ו" -כיצד
אני נוהג?" (כל האמור ללא קידוח).
ככל שלצורך ביצוע התקנה מכל מין וסוג שהוא יידרש קידוח ברכב ,תתקבל
לצורך כך הסכמת הספק מראש ובכתב .כמו כן ובנוסף ככל שיידרש שינוי
ברישוי הרכב ,תתקבל לצורך כך הסכמת הספק מראש ובכתב.

5..5

אביזרים נוספים מעבר לאמור לעיל ,יותקנו באישור נציג הספק מראש
ובכתב בלבד.

6..5

הספק יתקין התקני תדלוק אוטומטיים בכלי הרכב ,על פי דרישת החברה
טרם מסירת הרכב לחברה ,ללא כל תוספת תשלום ,עלויות השימוש
והתדלוק יחולו על החברה.

7..5

הספק לא יהיה אחראי לתקון של התקן התדלוק.

8..5

בעת החזרת הרכבים יוחזרו הרכבים כלהלן:

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

.6
•

8.1..5

פירוק ההתקנות שהותקנו על חשבון החברה טרם החזרת הרכב
לספק.

8.2..5

יובהר כי האחריות לביטול התקן התדלוק תחול בכל מקרה על
החברה.

הזמנת כלי רכב
הזמנה לכלי רכב תועבר לספק ,מעת לעת ,בדוא"ל או בפקס ,על גבי טופס הזמנה
שניסוחו ייקבע ע"י הצדדים (להלן" :ההזמנה").

•

בטופס ההזמנה ,יפורטו ,בין היתר ,דגם ,צבע ,כמות ,ואבזור של כלי הרכב
המוזמנים ומיקום האספקה.

•

החברה תהא רשאית לבחור את צבע כלי הרכב המוזמן מתוך הצבעים הבאים:
לבן ,אפור ,כסף ושחור .תוספת צבע מטלי ,אם יוזמן ,יהיה על חשבון החברה.

•

הספק יאשר את קבלת ההזמנה בתוך יום עסקים אחד ממועד שליחת ההזמנה.

•

כמו כן ,לא יאוחר מ 5 -ימי עסקים לפני מועד האספקה של כלי הרכב ,יעביר
הספק להחברה פרטים לגבי כלי הרכב למסירה ,אשר יכללו :דגם וצבע בהתאם
להזמנת החברה ,תוכנית מועדי מסירה של כלי הרכב.

.7
•

לוחות זמנים לאספקת כלי רכב
עם כניסת הסכם זה לתוקף ,מתחייב הספק להיערך לאספקה של כלי רכב ,על
פי הקבוע בחוזה על נספחיו.

•

כלי הרכב יסופקו לחצרי החברה בתוך  28ימי עסקים מיום משלוח ההזמנה לספק,
אלא אם הסכימה החברה מראש ובכתב לזמן אספקה ארוך יותר.

•

מובהר כי בכל מקרה בו זמן האספקה המשוער עולה על  28ימי עסקים ממועד
ביצוע ההזמנה ,ידווח הספק על כך להחברה במועד ביצוע ההזמנה בגין הרכב
המוזמן ,והחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה ,כל זמן שהספק לא שילם
ליבואן הרכב.

•

למען הסר ספק מובהר כי הספק מתחייב לספק את כל דגמי כלי הרכב המפורטים
בהסכם שאותם הציע הספק במסגרת הצעתו וכן רכבים שהתווספו לרשימה
במהלך תקופת ההסכם ועליהם הציע מחיר  ,בכל כמות שתוזמן על ידי החברה,
כך לאורך כל תקופת ההסכם.

.8
•

אספקה
הספק ימסור את כלי הרכב להחברה כשהם חדשים לחלוטין ,מהשנתון האחרון
ומהדגם החדיש ביותר ובהתאמה מלאה לדרישות המפורטות בחוזה ובמפרט
הטכני ,ללא כל פגם.

•

כלי הרכב יסופקו כשהם בעלי רישוי הנדרש על-פי כל דין.

•

הספק יספק את כל כלי הרכב ,כאשר מותקן בהם אבזור כאמור בסעיף האבזור.

•

הרכב יימסר לאחר התקנת כל הציוד והאביזרים שבאחריות הספק להתקין ולאחר
התקנת התקני תדלוק אוטומטיים ,כאשר ההתקנות וכל שלבי ההכנה יבוצעו באתר
הספק .מובהר בזאת כי התקני התדלוק האוטומטיים בלבד הינם על חשבון
החברה.

•

הספק ימסור את כלי הרכב להחברה כשהם נקיים וחדשים לחלוטין ,לרבות ניקוי
יסודי חיצוני ופנימי ,לרבות שמשות הרכב ,מראות ,תא המטען וכיו"ב.

•

הרכב יסופק עם גלגל רזרבי (אופן חלופי) ככל שמסופק במקור על ידי היבואן
הרשמי ,אפוד זוהר ,כלי נהג 2 ,שלטי נוחות ,מפתח רזרבי ו/או כל אביזר אחר
שחובה להחזיק אותו ברכב עפ"י דין.

•

כלי הרכב יימסרו להחברה כאשר מותקנים בהם שטיחי רצפה מקוריים
מיצרן/יבואן הרכב.

•

במעמד המסירה ובנוכחות נציג הספק יסקור נציג החברה את חיצוניות כלי הרכב.
היה וכלי הרכב נמצא תקין ועומד בדרישות הסכם זה ,יחתום נציג החברה על

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

אישור קבלת כלי הרכב (להלן – "אישור הקבלה") בו יצוין ,בין היתר ,המרחק אותו
גמע כלי הרכב עד למסירתו להחברה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין בחתימה על אישור הקבלה כדי להוות ראיה
כלשהי ו/או אישור כלשהו ,לגבי מצבו ו/או תקינותו של כלי הרכב שנמסר
להחברה ,לרבות (אך לא רק) מצבו המכני ו/או תקינות מערכות הדלק והחשמל
בו ואביזר שהיה על הספק לצייד את כלי הרכב על פי חוזה זה ועל פי כל דין אחר.
•

.9
•
.10
•

•

בעת מסירת הרכב לנציג החברה ,תתבצע בדיקת תקינות ומצאי של הציוד ברכב,
לדוגמא רישיון רכב ,ביטוח חובה ,אפוד זוהר ,ספר רכב ,כלי נהג וכו' .אם ימצאו
חוסרים ,הם יושלמו ע"י הספק באופן מידי.
החלפת דגם של כלי רכב
בהתחלף דגם ,יתקיים מו"מ בין החברה לספק הזוכה לתמחור הרכב החדש.
גניבה ו/או אבדן מוחלט:
בכל מקרה של גניבת כלי רכב שלא נמצא בתוך  28ימים ו/או בכל מקרה של
קביעת שמאי על אובדן מוחלט ("טוטאל-לוס") של כלי רכב (אובדן מוחלט יחשב
כנזק שעולה על  50%משווי הרכב) ,תבחר החברה אחת מבין  3האפשרויות להלן:
1..10

קבלת רכב חלופי קבוע דומה לרכב המושבת  -במקרה זה ,תקופת
השכירות לגבי הרכב החלופי הקבוע תוארך ותחול עד תום תקופת
השכירות של הרכב המקורי .הרכב החלופי הקבוע יהיה דומה ככל
האפשר לרכב המקורי (בק"מ ,שנתון ,רמת אבזור ,קבוצת רכב וכו').

2..10

הזמנת רכב חדש  -במקרה זה ,תקופת השכירות לגבי הרכב החדש
תחל עם אספקתו .תקופת השכירות לגבי הרכב המושבת/הגנוב
תסתיים והחברה לא תחויב בתשלום פיצוי ו/או קנס כלשהם לספק,
בגין הרכב המושבת/הגנוב וסיום תקופת השכירות .הרכב החלופי
יהפוך לרכב גישור עד למועד קבלת הרכב הקבוע.

3..10

סיום עסקה – החברה יכולה לקבוע כי מקרה שכזה מהווה סיום עסקה.
תקופת השכירות לגבי הרכב המושבת/הגנוב תסתיים והחברה לא
תחויב בתשלום פיצוי ו/או קנס כלשהם לספק ,בגין הרכב
המושבת/הגנוב וסיום תקופת השכירות .הרכב החלופי שניתן לחברה
יוחזר לספק.

הספק י עמיד לרשות החברה ,על חשבונו ,רכב חלופי באתר החברה או במקום
האירוע או בכל מקום עליו תורה החברה .הרכב יסופק תוך  4שעות לכל המאוחר,
מרגע ההודעה הטלפונית מטעם החברה או העובד ,בדבר התאונה או הגניבה .ביום
העבודה הראשון לאחר התאונה יועבר דוח תאונה בכתב .ובמקרה של גניבה יוצג
אישור משטרה בדבר הגניבה בתוך  48שעות.

 .11דיווח על תאונה
החברה תנחה ככל האפשר את עובדיה כי בכל מקרה של אירוע כאמור שלא
•
למסור לצד ג' ו/או לכל אחד אחר כל הודאה ,הצעה ,הבטחה ,ויתור ,פשרה ו/או
תשלום ,או למסור מידע (פרט למידע שיש למסור על פי דין) בקשר לאירוע
שהרכב היה מעורב בו במישרין או בעקיפין .החברה תנחה ככל האפשר את
עובדיה כי יש לרשום את שמות העדים לתאונה וכתובותיהם ,פרטי הרכב המעורב
בתאונה והביטוח בגינו וכן את פרטי הצדדים לתאונה.
•

החברה תשתף פעולה עם הספק ובמקרה הצורך עם המבטח של צד ג' במתן כל
סיוע ומידע הנדרשים בקשר לטיפול בעניין.

 .12השבת כלי רכב בסיום תקופת השכירות
לפחות  10ימי עסקים קודם לתום תקופת השכירות של כלי רכב ,תודיע החברה
•
לספק על מועד איסוף כלי הרכב מחצרי החברה.
•

החברה תשיב את כלי הרכב לספק במצבם .AS IS

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

•

במעמד החזרת הרכב ,הספק אחראי לכך שימולא וייחתם טופס סיום עסקה ע"י
נציג הספק ונציג החברה .טופס זה יכלול את תאריך ההחזרה ,מספר הקילומטרים
ומצב הרכב מבחינת חוסרים .העתק הטופס יישאר בידי החברה.

•

החברה לא תשלם מאומה בגין השבת כלי הרכב להוציא תשלום עבור חוסרים
(ככל הניתן בעלות של חלפים שאינם מקוריים).

•

במקרה של דרישה להשלמת פריט/אביזר לרכב במהלך תקופת השכירות ו/או
בסיום העסקה (להלן "חוסר") ,תשלם החברה לספק עבור השלמת החוסרים
ע"פ מחיר חלפים לא מקורי ים ככל הניתן) ויידונו בין הצדדים במסגרת מו"מ .למען
הס ר ספק מובהר כי החברה לא תשלם עבור חוסרים שנגרמו בעטיים של גניבה
ו/או תאונה.

•

מובהר כי לא ישולם כל סכום על חוסרים שהדרישה הגיע לאחר  90יום ממסירת
הרכב לספק

•

ככל שהספק לא הגיע לאיסוף כלי הרכב במועד ,ייחשב כאילו הוחזר על כל
המשתמע מכך ,לרבות אי חיוב תמורה בגין דמי שכירות ובלבד שהחברה לא
ביצעה שימוש ברכב.

•

החברה תחזיר את כלי הרכב לספק בתום תקופת השכירות או עם סיומה מכל
סיבה שהיא ,כשהם ריקים מכל חפץ השייך לחברה או עם אבזור שהחליטה להותיר
ברכב .אם בהחזרת כלי הרכב ימצאו בו מיטלטלין וציוד ,הספק יודיע לחברה על
קיומם .היה והחברה לא תיטול אותם תוך  7ימי עסקים ממועד ההודעה ,מוותרת
בזאת החברה על כל טענה בגין נזק או הפסד או הוצאה בקשר לחפצים אלה.

 .13קצין בטיחות בתעבורה
הספק יעסיק קציני בטיחות רכב בתעבורה (להלן – "קצין הבטיחות") ,כנדרש על-
•
פי דין (שלא במשרדי החברה).
 .14איש קשר
איש קשר  -הספק ימציא לחברה פרטים אודות נציגו ודרכי ההתקשרות עמו ,אשר
•
יהיה זמין לחברה בכל הקשור לביצוע הסכם זה לרבות לעניין זמני תיקון במוסך,
חשבוניות ,הזמנות ועוד .במידה והספק יחליף את נציגו במהלך תקופת ההסכם,
יעשה הדבר בשיתוף החברה והספק ימציא לחברה את פרטי איש הקשר החדש.
לרשות הנציג מטעם החברה יעמוד שירות של  Back Officeקבוע שיכיר את ההסכם
מול החברה ויהוה גיבוי בכל הקשור למימוש ההסכם.
 .15מוקד שירות ( 24שעות ביממה)
הספק יעמיד במשך כל תקופת ההסכם ,תקופת השכירות והאופציה (אם תמומש),
•
מוקד שירות לקוחות ארצי של הספק ,אשר תפקידו קבלת דיווח על תקלות ו/או
נזקים וטיפול בהן .המוקד יפעל  24שעות ביממה כולל שבתות וחגים למעט יום
כיפור (להלן" :המוקד")
•

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רמת השירות שתינתן באמצעות המוקד ,לא
תפחת מזו הנהוגה אצל חברות הליסינג והשכרת רכב הגדולות במשק ו/או
הקבועות בחוק ,הגבוהה מבין השניים.

 .16דמי שכירות חודשיים
בתמורה לקיום כל התחייבויות הספק בהתאם להסכם זה ,תשלם החברה לספק
•
תשלום חודשי בהתאם למפורט בנספחים ובהסכם זה (להלן" :התמורה בגין דמי
השכירות החודשיים").
•

התמורה בגין דמי השכירות החודשיים תחושב על בסיס המחירים המפורטים בנספח
המצ"ב עבור כלי הרכב שהיו מצויים ברשות החברה באותו חודש.

•

התמורה תכלול את כלל השירותים כאמור בהסכם זה והנספחים ולרבות ביטול
השתתפות עצמית וביטול דמי השבה לקדמות באופן שהחברה לא תשלם עבור
השתתפות עצמית ולא תשלם כל עלות בעת השבת הרכב להוציא תשלום על חוסרים
כאמור בנספח זה.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

•

החשבונית עבור דמי השכירות החודשיים של כלי הרכב תוגש בצירוף מדיה (מגנטית
או  )CDבה יפורט כדלקמן:
1..16

פירוט מדויק של הסכום לתשלום החודשי עבור כל כלי הרכב ,לפי מרכיבי
התשלום.

2..16

הפירוט יעשה ע"פ קבוצות דגמים של כלי הרכב ותחת כל קבוצה יפורטו
כל כלי הרכב השייכים לאותה קבוצה.

3..16

לגבי כל כלי הרכב יפורטו :מספר רישוי ,דגם רכב ,המועד הקובע לעניין
מסירת כלי הרכב ,תאריך סיום עסקה מתוכנן ,דמי שכירות חודשיים
בחלוקה לפי מרכיבים בסכום הבסיסי (ללא הצמדה) ,סכום ההצמדה,
סה"כ לפני מע"מ ,סכום המע"מ וסה"כ לתשלום כולל מע"מ .בחשבונית
סיום עסקה יש לציין גם את מס' ימי השכירות לחשבונית האחרונה.

4..16

הפירוט יוגש על גבי מדיה מגנטית/דוא"ל/ממוחשבת שתכיל את הפירוט
הנ"ל בקבצי  ,Excelבפורמט המצ"ב כנספח להסכם זה.

5..16

המועד הקובע לעניין סיום העסקה במקרה של סיום תקופת השכירות
(לרבות החזרה מוקדמת של הרכב) יהא המועד בו עובד/נציג החברה מסר
בפועל את כלי הרכב לידי נציג הספק בחצרי החברה.

6..16

המועד הקובע לעניין סיום העסקה במקרה של גניבת רכב יהא מועד
ההודעה לנציג הספק או למשטרה על הגניבה ,המוקדם מבניהם.

7..16

המועד הקובע לעניין סיום העסקה במקרה של השבתת רכב ("טוטאל
לוס") יהא מועד התאונה המשביתה.

 .17עדכון מח ירון כלי רכב אצל היבואן והרעה בתנאים המסחריים בהזמנת רכבים
•

חדשים
דמי השכירות החודשיים לכלי רכב חדשים יהיו צמודים בשיעור של  70%לשינויים
במחירון היבואן של כלי הרכב (ללא מע"מ) אצל היבואנים ביום ההזמנה.
1..17

להלן דוגמה :דמי השכירות חודשיים לכלי רכב מסוים נקבעו בנספח להלן
ע"ס  .₪ 1,500מחירון היבואן לאותו כלי רכב במועד תחילת תקופת
ההסכם( ₪ 50,000 :ללא מע"מ) .מחירון היבואן של אותו כלי רכב ביום
ההזמנה( ₪ 52,000 :ללא מע"מ) .דמי השכירות החודשיים המעודכנים יהיו
.₪ 1,538.88 = 70% * )52,000-50,000 (/36+ ₪ 1,500
הספק יעדכן את החברה בכל שינוי במחירון היבואן.

•

טנ ַה ,הספק יגיש תצהיר
במידה והנחת היבואן שניתנת לספק על דגם מסוים ק ְ
לחברה בחתימת רואה החשבון (יכול להיות גם רו"ח פנימי) בו הוא מציין כי התייקר
אותו דגם עבורו תוך ציון סכום ההתייקרות במקרה כזה ,החברה תספוג 70%
מההתייקרות לפני מע"מ של מחיר הדגם הספציפי בחלוקה ל  36חודשים .היה
והשפעת סעיף זה למעלה מ  2%ממחיר העסקה ,רשאי המזמין לבטל את ההזמנה.
בכל מקרה ,במקרה של הפעלת סעיף זה רשאי המזמין לבצע מו"מ עם הספק
הזוכה .במקרה וסעיף זה הופעל לאחר הוצאת הזמנות ,יודיע הספק בכתב מבעוד
מועד על התייקרות בשל סעיף זה ,במקרה שכזה עומדת בפני המזמין האפשרות
לבטל את ההזמנות ללא עלויות הכרוכות בביטול (עד  7ימי עבודה מיום ההודעה)".

 .18מחירי תוספות
מחירי התוספות שיוזמנו מחברת הליסינג ומתומחרות על ידי היבואן כגון ,תוספת צבע
מטלי ,מערכת שמע מתוחכמת וכו' יתומחרו באופן שסכום העלות ללא מע"מ תחולק ב 36
תשלומים לדוגמא ,היה ומחיר תוספת צבע מטלי עולה ( ₪ 1,000לפני מע"מ) יתווסף למחיר
הליסינג סכום חודשי של ( ₪ 19.4 = 1000/36לפני מע"מ).

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .19כבישי אגרה
בכוונת החברה להתקין מערכת "פסקל" לרכבים המושכרים .ישולמו לספק ללא
•
דמי טיפול בגין הסבת חיובי אגרת נסיעה בכביש .6
•

במידה והחיוב יגיע לספק (מכל סיבה לרבות רכבים חלופיים ורכבי גישור)
התשלום בגין אגרת נסיעה בכבישי אגרה (כביש  ,6מנהרות הכרמל והנתיב
המהיר) יבוצע על ידי הספק ויוחזר לו ( )BACK TO BACKע"י החברה מידי חודש
כנגד חשבונית מרכזת ,מדיה ופירוט.

 .20חיובים דו"חות וקנסות תעבורה ו/או חניה
הספק יבצע הסבה של חיובים ו/או קנסות ו/או דו"חות ע"ש החברה או
•
הנהג/המשתמש ברכב על פי הוראת משטרת ישראל .ללא דמי הסבת דוחות
 .21החזרות והחלפות כלי רכב
על אף האמור בהסכם זה ,תהיה החברה רשאית להחזיר לפני תום תקופת
•
השכירות ,בלא שהדבר יחשב כהחזרה מוקדמת המזכה את הספק בפיצוי ו/או
בתשלום מיוחד כלשהו ,ובלא כל תלות בק"מ או בתקופה 10% ,מכלל כלי הרכב
שהושכרו בתקופת ההסכם (מעוגל מעלה) בלא כל סיבה (וללא תלות בק"מ או
בעניין אחר) חישוב אחוז ההחזרה יחושב מחדש בכל שלוש שנים .רכב שעלותו
למעלה מ  ₪ 170,000ביום ההזמנה לא יוחזר על פי סעיף זה אלא אם היה ברשות
החברה לפחות  12חודשים טרם החזרתו.
•

אם החברה תחליט  -לפי שיקול דעתה הבלעדי  -להחזיר לספק מתוך יתרת כלי
הרכב שברשותה כלי רכב נוספים מעבר לאמור בסעיף זה לעיל ואשר אינם
עומדים בתנאים הנקובים לעיל (לגבי החזרה ללא חיוב)  -תחויב החברה בתשלום
פיצוי מוסכם לספק בגין כל כלי רכב שיוחזר ביחס של  3:2:1כדלקמן:
1..21

החזרת כלי רכב בשנה הראשונה שבה הושכר כלי הרכב תחויב בתשלום
פיצוי בשיעור של  3תשלומים חודשיים ,תשלום חודשיים בשנה השנייה
ותשלום חודש אחד בשנה השלישית.

 .22אופציה לרכישה
לעובדי החברה ו/או לחברה שמורה האופציה לרכוש את כלי הרכב ,כולם או
•
חלקם ,בתום תקופת השכירות ,במחיר שלא יעלה על  85%מהמחיר הנקוב בלוח
מחירון לוי יצחק העדכני למועד הרכישה ללא השבחה וללא ביצוע הפחתות
ותוספות נוספות.
•
 .23דו"חות
•

חדל מחירון לוי יצחק להתפרסם ,ישמש את הצדדים מחירון רכב אחר עפ"י
המקובל בשוק.
הספק ימציא לחברה (ועל פי בקשתן גם בגליון אלקטרוני) דוחות שונים בתיאום
בין הצדדים
1..23

מצבת כלי הרכב אשר נשכרו ע"י החברה בחודש/תקופת הדיווח
המבוקש.

2..23

מידי חודש הפקה של הדוחות הבאים באקסל:
 2.1..23דמי שכירות;
 2.2..23כביש  + 6מנהרות הכרמל  +נתיב מהיר;
2.3..23

דלק רכב חליפי;

 2.4..23קובץ מלווה לחשבונית כמפורט בנספח
3..23
•

כלי הרכב לגביהם נדרש חידוש רישיונות הרכב ו/או פוליסות ביטוח בתוך
 60יום מתאריך הדיווח.

בגמר כל טיפול/תיקון יימסר דוח המפרט את מהות הטיפול/תיקון והחלפים
שהוחלפו .הדוח יימסר לנהג הרכב.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

כתב כמויות ומחירים

טבלת מחירים ותוספות
נושא
מפתח נוסף -מקורי

מחיר

הערות

בהתאם למחירון

ליחידה

היבואן
תיקון תקרים בשטח " /חילוץ" כולל פריצה

תעריף יום 250 -

לרכב

 ,₪תעריף ערב
או לילה ₪ 300
תוך  3שעות

מחיר לצמיג מעבר ל "פול"

₪ 250

מחיר ליחידה

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

נספח ג'  -הסכם התקשרות

הסכם
שנערך ונחתם בבית שמש ביום ____ בחודש _________ 2020
בין
מי שמש בע"מ ח"פ __________
מרח' יגאל אלון  ,1בית שמש
(להלן" :התאגיד" או "מי שמש")
מצד אחד;
לבין

__________________ ח.פ_________________.
כתובת____________________________
(להלן" :הזוכה")
מצד שני;

הואיל:

והתאגיד פרסם מכרז פומבי שמספרו  13/19למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג

התפעולי (להלן" :המכרז") אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף להסכם זה ,ואשר מהווה חלק

בלתי נפרד מהסכם זה;
והואיל :והזוכה הגיש מפרט טכני והצעת מחיר במסגרת המכרז (להלן" :ההצעה") אשר העתק

ממנה מצורף כנספח ב' למכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
והואיל :וועדת המכרזים בתאגיד החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז;
והואיל :והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .19המבוא והנספחים
המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו ,וכן הנספחים להסכם ,מהווים חלק בלתי נפרד
מההסכם וייקראו ביחד עמו.
 .20פרשנות
אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .21הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:
"ההסכם" :הסכם זה ,על נספחיו.
"השירות" :שירותי השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי על כל הנובע והכרוך בכך ,והכל
כמתואר במכרז זה על כל נספחיו.
"תקופת ההתקשרות" :תקופה במסגרתה יוכל התאגיד להזמין רכבים בתנאי ליסינג תפעולי באופן
ובתנאים הקבועים במכרז ,כמוגדר בהסכם זה.
"אביזרים " :תוספות שאינן סטנדרטיות או שאינן חלק מתקני הרישוי או שאינן חלק מקורי של
הרכב.
"הזמנה" :בקשת התאגיד לאספקה ,הנוגעת לסוג הרכב ,האביזרים והשירותים הנדרשים מהזוכה.
"הרכב" או "הרכבים" :כל רכב שיידרש הזוכה לספק לתאגיד ,בהתאם לאמור במכרז ואשר מפרטו
הטכני מצורף למכרז זה כנספח להסכם ,ורכבים אחרים לפי דרישת התאגיד.
"דמי השכירות החודשיים" :התשלומים החודשיים שישולמו לזוכה בגין כל רכב נשוא הסכם זה
הכוללים תשלום רישוי שנתי ,ביטוח חובה וצד ג' וכן יתר מרכיבי הליסינג.
"המחירון" :מחירון לרכב שמפרסם היבואן.
"ההצעה" :ההצעה האמורה במבוא להסכם  -נספח ב' למכרז.
 .22אנשי קשר
 .22.1התאגיד ממנה בזה את __________ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע
הסכם זה.
 .22.2הזוכה ממנה בזה את __________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.
 .22.3נציג הזוכה יהא כתובתו של התאגיד בכל שאלה הנוגעת לשירות ,יהיה זמין לכל פניה מצד
התאגיד וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי התאגיד (והמנהל) ,אם ידרש לכך ע"י התאגיד.

 .23תקופת ההתקשרות
 .23.1ההתקשרות עם הזוכה לגבי מתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי תהיה
לתקופה של  36חודשים שתחילתה החל מיום ______ .מובהר כי לתאגיד בלבד תהא הזכות
(האופציה) להודיע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,על הארכת ההסכם לתקופה/ות נוספת/ות של
עד  36חודשים (בהארכה אחת במספר הארכות) .במקרה זה ימשיך ההסכם להתקיים במשך
כל תקופת האופציה על פי כל תנאי ההסכם.
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .23.2תקופת שכירות כלי הרכב בהתאם להסכם זה תהיה לפרק זמן של  36חודשים ,החל מיום
מסירת כלי הרכב ,כמפורט בתעודת המסירה שיעביר הזוכה לתאגיד עם מסירת הרכב וקבלת
אישורה של התאגיד למסירה (להלן" :תקופת השכירות").
 .23.3מובהר ,כי על הזוכה להיות ערוך לספק רכבים בהתאם לדרישת התאגיד מיד עם תחילת
תקופת ההתקשרות כאמור ,ובלבד שהתאגיד הזמין את הרכבים לפחות  30יום לפני המועד
המבוקש להעמדת הרכב ,כמצוין בסעיף במפרט שצורף כנספח ב' למכרז .במקרה שהזוכה לא
יוכל לעמוד במועד על רקע העדר רכבים זמינים של היבואן ,יסופק רכב חליפי בהתאם לאמור
במפרט.
 .24תהליך קבלת הרכב
 .24.1במעמד מסירת/קבלת הרכב הקבוע/החלופי יערך פרוטוקול מסירה שיכלול את הפרטים
הבאים של שני הרכבים (החלופי והקבוע) :יצרן ,דגם ,מספר רישוי ,קריאה של מד
הקילומטרים ,תאריך ,שעה ,מצב המרכב של הרכב ומצב מיכל הדלק .עותק מפרוטוקול זה
יישאר בידי מחזיק הרכב ויישלח על ידי הזוכה לאיש הקשר של התאגיד של התאגיד.
הבהרה  -במקרים בהם נלקח הרכב הקבוע בשל תאונה או ארוע אחר למגרש חניה ונשאר
במגרש החניה בהוראת המשטרה יינתן רכב חליפי גם ללא מתן הרכב הקבוע לזוכה עד
שחרורו של הרכב הקבוע.
 .24.2כל חשבונית אשר ימציא הזוכה לתאגיד בדבר חיובים הנובעים משימוש ברכב חלופי ,יצרף
הזוכה העתק מפרוטוקול המסירה/קבלה של הרכב החלופי ,כאמור לעיל ,חתום על ידי
המשתמש ברכב.
 .25מטרות השימוש ברכב
התאגיד מתחייב להדריך את עובדיו לנהוג ,להשתמש ולהחזיק ברכב ,בתקופת השכירות,
לצרכים פרטיים ועסקיים בלבד בהתאם להוראות הדין ,היצרן ופוליסת הביטוח .כמו כן
מתחייב התאגיד להדריך את עובדיו שלא להשתמש בכלי הרכב ,ולא להרשות לאחרים לעשות
בו שימוש למטרות הבאות:
 .25.1לדחיפ ה או לגרירה של כל כלי רכב ,נגרר או כל חפץ אחר שהוא אלא אם יועד לכך על פי
הוראות היצרן לתחרות מבחן או מירוץ.
 .25.2להסעת נוסעים בתמורה (שימוש כ  carpoolאינו נחשב הסעת נוסעים בתמורה).
 .25.3לנהיגה על ידי אדם שרשיון הנהיגה שלו אינו בתוקף או שאינו מתאים לנהיגת סוג הרכב
שבשימוש.
 .25.4לנהיגה על ידי מי שאינו מורשה לנהוג ברכב ו/או אינו מכוסה כיסוי ביטוחי מלא על פי
פוליסות הביטוח שהוצאו לגבי כלי הרכב ,המשתמש בו וצד ג' העלול להינזק על ידו.
 .25.5לא להעביר ו/או להשכיר את הרכבים.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .26המורשים לנהוג ברכב
 .26.1התאגיד מתחייב לא להעביר את החזקה בכלי הרכב לאחרים ,לא לשתף אחרים בשימוש ו/או
החזקה ברכב ,לא למכור את הרכב ,לא לתיתו במתנה ,לא לשעבדו ,לא להשכירו ,לא
להשאילו ,ולא להקנות לאחרים כל זכויות שהן בכלי הרכב.
 .26.2למרות האמור לעיל התאגיד רשאי להרשות לעובדיו ,למנהליו ולבני משפחתם ולכל הנוהג
ברשותם של אלו להשתמש ברכב ,ובלבד שנתקיימו בהם התנאים כדלקמן:
א.

לנוהג רישיון נהיגה בר תוקף לרכב בכלל וסוג הרכב המסוים בפרט.

 .27התחייבות הזוכה
בחתימתו על הסכם זה ,מתחייב הזוכה כדלקמן:
 .27.1הזוכה מתחייב להעמיד לרשותו של התאגיד רכבים ושירות כמפורט בנספח ב' למסמכי
המכרז.
 .27.2הזוכה הינו תאגיד רשום כחוק ושבידיו קיימים ויהיו קיימים בכל תקופת ההתקשרות לרבות
תקופות האופציה ,כל האישורים הדרושים לביצוע השירות נשוא הסכם זה וכי לא ידוע לו על
מניעה חוקית או אחרת להתקשרותו עם התאגיד בהסכם זה.
 .27.3הזוכה מתחייב ליתן את השירות כמפורט בנספח ב'למכרז וביתר מסמכי המכרז ,בימים
ובשעות כמתחייב על פי המכרז ,עפ"י הוראות ההסכם ,הנספחים והוראות קצין הבטיחות
בתעבורה ככל שהן נוגעות לביצוע של הסכם זה.
 .28התחייבויות התאגיד בקשר לרכב
התאגיד מתחייב להדריך את עובדיו כי במשך תקופת השכירות ישמור על כלי הרכב באופן
סביר ויעשה בהם שימוש בהתאם לכל דין וישתמש באמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע
אובדן ,נזק או קלקול לרכבים או לצד שלישי כלשהו.
 .29אספקת השירות
 .29.1ידוע לזוכה כי התאגיד יזמין מהזוכה ,בכתב ,רכבים מתוך רשימת הרכבים המופיעה בנספח
ב'.
 .29.2ההזמנה תכלול את סוג הרכב ושם בעל הזכות ברכב.
 .29.3הזוכה יספק את השירות על פי הקבוע בנספח ב' למסמכי המכרז ,על פי הסכם זה ועל פי יתר
נספחי המכרז.
 .29.4הזוכה ידאג לתקינות כל ציודו ומתקניו במסגרת מתן השירות לתאגיד.
 .30החזרת הרכב
 .30.1התאגיד מתחייב בזה להחזיר את הרכב והחזקה הבלעדית בו לזוכה בתום תקופת השכירות
או הפסקתה מכל סיבה שהיא  -למעט אם ניזוק באופן מוחלט או נגנב.
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .30.2השירות יכלול שירות נהגים מלא ,בכל מקום בוא נמצא הרכב
 .31התמורה
 .31.1עבור אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומילוי כל התחייבויות הזוכה כלפי התאגיד
על פי הסכם זה והמכרז ,ישלם התאגיד לזוכה עבור השירותים המפורטים בנספח ב'  ,את
הסכומים המפורטים בנספח ב' למסמכי המכרז :המפרט הטכני והצעת המחיר.
 .31.2לרכיבי השכירות והאחזקה יתוסף מע"מ כדין .לרכיבי הביטוח והרישוי לא יתווסף מע"מ.
 .31.3התשלומים בגין מרכיבי השכירות ,האחזקה ,הרישוי והביטוחים ישולמו ע"י התאגיד ב36-
תשלומים חודשיים רצופים מיום תחילת תקופת השכירות של כל רכב .התשלום יבוצע כנגד
חשבונית מרכזת חודשית שתכיל את כל המרכיבים שלעיל בעמודות נפרדות בגין מרכיבי
שכירות שאינם חייבים מע"מ ומרכיבי שכירות שחייבים במע"מ.
 .31.4עבור התמורה החודשית כאמור בסעיף  31.1לעיל ,יעביר הזוכה לא יאוחר מה 15-בחודש
חשבון דמי שכירות חודשי לתשלום באמצעות הוראת קבע .התשלום יתבצע בתוך  5ימים
לאחר סוף החודש העוקב.
 .31.5לרכבים חדשים ,יצרף הזוכה את התשלום עבור החלק היחסי של השכירות לחודש הראשון
לחשבונית הראשונה לאותו הרכב בגין חודש שלם.
 .31.6הצמדות  -התמורה ,לכל רכיבי התשלום  ,תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כאמור להלן:
 .31.7הצמדה – דמי שכירות חודשיים
• התמורה בגין דמי השכירות החודשיים תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן -כללי כפי
שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל (להלן" :הלמ"ס") בירחון
לסטטיסטיקה של מחירים קוד מדד .120010
• "מדד הבסיס" לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד המסירה הקובע של כלי הרכב
לחברה.
• "המדד הקובע" לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע בסוף החודש שלגביו ניתן השירות .החודש
המדד הקובע לא יפחת ממדד הבסיס( .לדוגמא :בגין שירות עבור חודש דצמבר המדד הקובע
הוא המדד שפורסם ב )15.12
• תאריך המדד הקובע לא יהיה נמוך מתאריך מדד הבסיס.
• למען הסר ספר מובהר בזאת כי דמי השכירות הנקובים בנספח המחירים המצורף להסכם זה
יהיו קבועים וסופיים למעט שינויים במחיר היבואן כפי שיפורט להלן עד מועד מסירת כלי
הרכב
• למעט האמור לעיל והאמור בסעיף זה להלן יתר התשלומים יוותרו קבועים וללא שינוי
 .31.8חשבונית בגין תיקונים/אירועים תועבר בצירוף דו"ח מפורט (כולל דו"ח שמאי) על השירותים
והעבודות שכלולות בחשבונית ותשולם ע"י התאגיד בהמחאה  /העברה בנקאית בתנאי
תשלום ש .60+לאירועים ברכבים נפרדים תוגשנה חשבוניות נפרדות .ניתן לאחד מס' אירועים
לאותו רכב.
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .32זכות קיזוז ופיצויים מוסכמים
 .32.1הצדדים להסכם מסכימים בזה ,כי לתאגיד ,ולו בלבד ,תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה
עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת ,מכל סכום שיגיע לזוכה
מהתאגיד שאיננו דמי שכירות.
 .32.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היה ויתגלו בחשבון ,בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו,
טעויות ,אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם ,יהא התאגיד רשאית לקזז הסכומים שיתגלו
בעקבות האמור לעיל ,מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה מהתאגיד.
 .32.3מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה העומדים לתאגיד מכח כל דין או הסכם ,ישלם הזוכה לתאגיד
סך של  ₪ 100בגין כל יום של איחור באספקת השירותים נשוא הסכם זה לעומת לוח הזמנים
הקבוע בהסכם.
 .33תשלומים החלים על התאגיד
 .33.1מוסכם בזה בין הצדדים כי בנוסף להתחייבות התאגיד על פי הסכם זה ,התשלומים
וההוצאות שלהלן יחולו על התאגיד או עובדיה וישולמו על ידה או על ידם ,אלא אם כן היה
הרכב בחזקתו או בשימושו של הזוכה או מי מטעמו.
 .33.2קנסות ,שיוטלו על הנוהג ברכב קבוע או חליפי או על בעליו או על המחזיק בו ,כתוצאה
מעבירות הנובעות מן השימוש ברכב ,במשך כל תקופת השכירות ,אף אם דרישות כאמור
תגענה לאחר סיום תקופת השכירות ,בתנאי שהרכב לא היה בשימוש או בחזקת הזוכה.
 .33.3תשלומים שיוטלו על הנוהג ברכב (קבוע או חלופי) או על בעליו או על המחזיק בו כתוצאה
משימוש בכבישי אגרה (כגון :כביש חוצה ישראל).
 .33.4הוצאות דלק.
 .33.5הסבת דוחות (משטרה ,חניה ,איכות הסביבה ,כביש  6או כל דו"ח אחר) .הזוכה יסב את
הדוחות הנ"ל ע"ש התאגיד ,הסבת דוחות על שם התאגיד לרכבים חלופיים תדווח לתאגיד
בכתב לא יאוחר מ 14-ימי עבודה מיום ההסבה ויצורף לדיווח טופס קבלה ואיסוף הרכב
חתום ע"י הנהג .לתאגיד תהא הזכות לדרוש מהזוכה להסב חלק מהדוחות ישירות ע"ש
המשתמש ,הזוכה יסב את הדוחות בעצמו על שם הנהג ,כפי שיופיע ברשימה שתמסר לו מבעוד
מועד על ידי התאגיד .הסבת הדוחות תיעשה ללא עלות וללא דמי ניהול/טיפול לתאגיד.
 .34השתתפות עצמית והשבה לקדמות:
•

א.

התמורה תכלול את כלל השירותים כאמור בהסכם זה והנספחים ולרבות ביטול
השתתפות עצמית וביטול דמי השבה לקדמות באופן שהחברה לא תשלם עבור
השתתפות עצמית ולא תשלם כל עלות בעת השבת הרכב להוציא תשלום על חוסרים
כאמור בנספח זה.
התאגיד פטור מתשלום עבור נזקים כלשהם שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש צד שלישי כל
שהוא ,כאילו היו כלי הרכב מבוטחים בביטוח מקיף ,כולל הרחבות לשמשות ולמערכות שמע
שסופקו על ידי הספק.
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .35דרישת הזוכה לביטול השכירות והחזרת הרכב/כלי הרכב
מוסכם בזה כי הזוכה יהיה זכאי לסיים את תקופת השכירות ולבטל את תוקפו של הסכם זה
בהודעה בכתב לתאגיד  90יום מראש ,והתאגיד יהא חייב למסור את הרכב/כלי הרכב למי
שישלח מטעם הזוכה ,וזאת אם התאגיד יאחר בתשלום דמי השכירות לתקופה שעולה על 60
יום לאחר שקיבל התראה בכתב על האיחור כאמור ,ולא תיקן את ההפרה בתוך  60יום
מקבלת ההתראה בכתב.
 .36ביטול ההסכם ותוצאותיו
 .36.1התאגיד יהא רשאי לבטל את ההסכם ולהפסיק את שרותי הזוכה ,בהודעה מוקדמת של 60
יום לזוכה ,וזאת מכל סיבה שהיא שאינה כרוכה דווקא בהפרתו של ההסכם בפגם שנפל בו
או מחמת התקיימות המקרים המפורטים בס"ק ב' שלהלן .בכל מקרה של ביטול החזרת
הרכבים כפופה לאמור במפרט.
 .36.2מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל זכות סעד ותרופה של
התאגיד מכח כל הסכם או דין לרבות הזכות לביטול ההסכם מיידית ו/או בפרקי זמן אחרים
במקרה של הפרתו על ידי הזוכה ו/או מחמת עילות אחרות המצדיקות ביטולו של ההסכם.
 .36.3מבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לביטול ההסכם כמפורט לעיל רשאי יהא התאגיד לבטל את
ההסכם מידית במקרים הבאים:
א.

מונה לזוכה כונס נכסים מכח כל דין ,ו/או הוכרז כפושט רגל ,או  -אם הינו תאגיד  -ניתן לגביו
צו פירוק.

ב.

נגד הזוכה או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או הורשע בנוגע
למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון.

ג.

הזוכה או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה מרמה.

ד.

הוכח לתאגיד כי הזוכה אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית ,כספית,
טכנית ,או מכל סיבה אחרת.

ה.

מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול החוזה בבחינת רשימה סגורה וכי
אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות התאגיד לבטל החוזה מכח כל עילה שבדין ,ובכלל זה לבטל
החוזה עקב הפרתו על ידי הזוכה.

ו.

בוטל ההסכם ,תערך ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או
ששולמה ביתר לפי הענין ,ובמידת האפשר על בסיס המחיר הנקוב בהצעת המשתתף ובהתאם
להיקף ו/או לחלקיות השירותים שביצע הזוכה.

ז.

בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות
הבאות:

.1

זכויותיו של התאגיד ,חובותיו של הזוכה והבטחונות מטעמו לא יפגעו ,כל אלה ישארו
בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל החוזה.
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

.2

התאגיד יהא רשאי לעכב בידו כל מטלטלין השייכים לזוכה והמצויים בתחומו וזאת עד
למילוי מלוא מחויבויותיו מכח ההסכם.

.3

האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים לתאגיד עפ"י
כל דין או הסכם.

.4

הזוכה ימשיך ויבצע עבור התאגיד כל שרות שידרש על ידה גם לאחר ביטול ההסכם וזאת
בפרק הזמן ועד למועדים אותם יקצוב התאגיד.

 .37רכישת הרכב
 .37.1בתום תקופת השכירות של כל רכב תינתן אפשרות לתאגיד או למי מבין עובדיו ,לפי החלטתו,
לרכוש את הרכב לאחר הפחתה של  15%ממחיר מחירון הרכב לוי יצחק ללא הפחתות
ותוספות ,במועד סיום השכירות.
 .37.2עובדי התאגיד שיהיו מעוניינים לרכוש את הרכב יהיו רשאים לבדוק אותו במכון מורשה על
חשבונם.

 .38אחריות הזוכה בנזיקין
הזוכה אחראי על פי כל דין:
 .38.1לכל נזק ,אובדן או חבלה שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לגוף כלשהו ו/או לרכושו ו/או
לרכוש עובדיו.
 .38.2לכל נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,במהלך מתן השירותים ,בשל מעשה או מחדל של
הזוכה ו/או מי מטעמו לרכוש התאגיד ו/או ציוד התאגיד ו/או רכוש או ציוד עובדי התאגיד
או מי מטעמו של התאגיד.
 .38.3התאגיד לא ישא באחריות כלשהי לגבי חבלה בגוף או ברכוש ,פגיעה ,הפסד או נזק כלשהו
שייגרמו לזוכה ,לעובדיו ,לבאים מכוחו או לצד שלישי כלשהו תוך כדי מתן השירות ,אלא אם
הנזק נגרם עקב מעשה בזדון של התאגיד.
 .38.4מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה ,הזוכה מתחייב לפצות את התאגיד ,בנוסף לכל הוראה
אחרת בהסכם ,על כל נזק ,הפסד או אובדן שייגרמו עקב או כתוצאה מאי קיום או הפרה של
הוראה מהוראות הסכם על ידי הזוכה ,עובדיו או מי שפועל בשמו או מטעמו ,לתאגיד ,לעובדיו
ולמי שפועל בשמו או מטעמו .הפרת הוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית.
 .39ביטוח ורישוי
 .39.1הזוכה ידאג לביצוע מבחן שנתי (טסט) לרכב ולתשלום אגרת הרישוי .מועד ביצוע הטסט
יתואם עם מחזיק הרכב .על הזוכה להעביר את מסמכי הרישוי ו/או העתקם המאושר לקצין
הבטיחות בתעבורה ולתאגיד לפחות  15ימים לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה קודמת.
 .39.2הזוכה ידאג לביטוחים שלהלן:
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

א.

ביטוח חובה רכב  -כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלות הזוכה
או בשימוש הזוכה ו/או התאגיד .הזוכה מתחייב להעביר לקצין הבטיחות בתעבורה ולתאגיד
את תעודות החובה המשולמות לפחות  10ימי עבודה טרם תחילת תקופת הבטוח של כל כלי
רכב.

ב.

ביטוח מקיף לכל כלי הרכב הכולל חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש עקב השימוש ברכב.

ג.

ביטוח לכיסוי חבות בגין נזק לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 600,000לכלי רכב .היקף הכיסוי
לא יפחת מהפוליסה התקנית על פי תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב
פרטי) ,תשמ"ו .1986-שם המבוטח בביטוח המפורט לעיל יכלול את התאגיד .הביטוח יכלול
ויתור על זכות התחלוף כלפי התאגיד עובדיה מנהליה .הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם
לנזק בזדון.

 .39.3מוסכם בזאת כי על אף האמור בסעיף זה ,רשאי הזוכה שלא לבטח את כלי הרכב בביטוח
מקיף מפני נזק העלול להיגרם לכלי הרכב (למעט ביטוח רכוש כלפי צד שלישי) ,אולם כל
האמור בהסכם זה ,בדבר ביטוח כלי הרכב כאמור ,יחול כאילו נערך הביטוח במלואו על ידי
הזוכה ,באופן שהתאגיד יהיה פטור מאחריות לכל אבדן או נזק שהפיצוי בגינו היה אמור
להשתלם על ידי חברת הביטוח ,אילו נערך הביטוח במלואו .מובהר במפורש ,כי התאגיד לא
יהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב בעת המצאם בחצריו ו/או בכל מקום אחר.
 .39.4ביטוח נהג חדש  /צעיר  -כל הרכבים כולל רכב חלופי או רכב גישור בהסכם יבוטחו עם מרכיב
ביטוחי זה ,ללא תוספת.
 .39.5עם חתימת ההסכם ,ימציא הזוכה את אישור עריכת הביטוחים כמוגדר להלן לבדיקה
ולאישור מערך הביטוח בתאגיד .אישור התאגיד לנוסח אישור עריכת הביטוחים יהווה תנאי
מתלה להסכם זה.
 .39.6הגנה משפטית  -הזוכה ידאג ,כי במסגרת ביטוחי הרכב כאמור ,יהא כיסוי להגנה משפטית
לרבות ייצוגה וליווי ע"י עו"ד ,כך שבכל מקרה בו יבקש משתמש בכלי רכב במסגרת הסכם
זה ,לשכור שירותי הגנה משפטית בקשר עם אירוע ביטוחי הקשור לכלי הרכב ,יהא כיסוי עד
לגובה ( ₪ 20,000לא כולל מע"מ) וללא הגבלה כלשהי בדבר זהות נותן שירותי ההגנה
המשפטית כאמור .במידה ויבחר המשתמש לשכור את שירותי ההגנה המשפטית של הזוכה,
לא תהיה הגבלה בדבר גובה הכיסוי.
 .39.7לא תחול השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים
פליליים.
 .40ביטוח
 .40.1הוראות הביטוח הינן כמפורט בנספח ח' המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 .41רישיונות והיתרים
 .41.1הזוכה מתחייב לקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות
הדרושים על פי הדין ,לצורך קיום השירות והפעלתו .הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם ,על חשבונו הוא ,במשך כל תקופת
ההסכם.
 .41.2הזוכה מתחייב לקיים את הוראות כל דין בכל הקשור למתן השירות על פי המכרז.
 .41.3האמור בהסכם איננו מהווה רישיון ו/או היתר ,לפעול שלא בהתאם להוראות דין ,צו ,תקנות
או חוק .הפרת כל דין ,צו ,תקנות או חוק על ידי הזוכה ייחשבו כהפרת הסכם.
 .41.4הזוכה מצהיר כי הוא מדווח על פעילותו על פי הסכם זה כנדרש בחוק לשלטונות מס הכנסה,
מע"מ ,ביטוח לאומי ולכל רשות אחרת בהתאם לכל דין.
 .41.5עוד מצהיר הזוכה כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בכל תקופת ההתקשרות יהא בידיו אישור
עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו ,1976-המעיד על ניהול
פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מי"מ ,או פטור מניהול זה ,וכי הוא ידווח לפקיד
השומה על הכנסותיו בגין הסכם זה וכן ידווח על עסקאותיה למע"מ בהתאם לחוק.
 .41.6הזוכה יחתום על תצהיר בפני עו"ד המצ"ב כנספח להסכם זה בהתאם להוראות חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו ,1976-לפיו עד למועד חתימת ההסכם ,לא
הורשע הזוכה ו/או בעל זיקה אליו ,ביותר משתי עבירות עפ"י חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א 1991-ו/או חוק שכר מינימום ,תשמ"ז-
 1987ואם הורשעו ביותר משתי עבירות ,הרי שחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .41.7הזוכה יודע כי תנאי להתקשרות זו הינו המצאות אישורים כנ"ל בידיו והצגתם בפני התאגיד.
 .41.8הפרת כל אחת מהוראות סעיפי המשנה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית.
 .42מועסקי הזוכה
 .42.1הזוכה יציית להוראות קצין הבטיחות בתעבורה ,כפי שינתנו מפעם לפעם ,בכל הקשור לביצוע
הסכם.
 .42.2הזוכה מצהיר בזה ,כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך
כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיו או שלוחיו של התאגיד ,במישרין או בעקיפין ,ויועסקו
על ידו ,על חשבונו הוא בלבד ,ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.
 .42.3הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או
הסכם החלים עליו.
 .42.4הזוכה אחראי כלפי עובדיו ,שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או
בקשר למתן השירות ,בגין נזק גופני ,מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או
בכל פעילות הקשורה למתן השירות.
 .42.5הזוכה מצהיר כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על פי ההסכם ,וכי כל זכות
שניתנת על פי ההסכם לתאגיד ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם
ו/או מטעמם ,לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות ,אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .42.6הוראות ההסכם במלואן ,ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות
של עובדי התאגיד והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת מהתאגיד בקשר
עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם ,או סיום
כל התקשרות על פי ההסכם ,מכל סיבה שהיא.
 .42.7הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד .שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך
את הזוכה להופיע בשם התאגיד או מטעמו ,או כמקנה לו מעמד של נציג התאגיד בעניין
כלשהו או למטרה כלשהי.
 .42.8מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לתאגיד ,הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את
התאגיד ,בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו ,אם יקבע על ידי רשות מוסמכת ,כי המצב
המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
 .42.9סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
 .43הזוכה קבלן עצמאי
מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:
 .43.1כי הזוכה משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עפ"י הסכם וכל זכות שניתנת עפ"י הסכם
לתאגיד ו/או לאחראי ו/או לנציגיו ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם ,לפקח
ולהתערב בכל צורה במתן השירות ,אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות הסכם במלואן,
ולא תהיינה לזוכה ולכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי התאגיד והם לא
יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות מהתאגיד בקשר עם ביצוע ההסכם או
הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם ,או סיום כל התקשרות על פי
ההסכם ,מכל סיבה שהיא.
 .43.2כי הזוכה יהיה אחראי כלפי השלטונות ,המשרדים הממשלתיים ,הרשויות המקומיות
ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן ,לביצוע כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה על ידי
הרשויות האמורות ,על פי הוראות כל דין ,בקשר לביצוע מתן השירות על פי ההסכם.
 .43.3הזוכה ייתן את השירות בשמו בלבד .שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את הזוכה
להופיע בשם התאגיד או מטעמה ,או כמקנה לו מעמד של נציג התאגיד בעניין כלשהו או
למטרה כלשהי.
 .43.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הזוכה לפצות ו/או לשפות את התאגיד בגין כל
נזק ו/או הוצאה ו/או חיוב אחר כלשהו ,אם יקבע על ידי רשות מוסמכת כי קיימים יחסי
עובד-מעביד בין מי מעובדיו לבין התאגיד או אם יוטל על התאגיד קנס ו/או עיצום כספי עקב
מעשה או מחדל של הזוכה.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .44שמירת סודיות
 .44.1הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף ,או במהלך ,או אגב ביצוע
ההסכם או מתן השירות ,תוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או לאחר סיומה.
 .44.2הזוכה מצהיר ,כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,תשל"ז.1977-
 .44.3סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
 .45הפרת הסכם
 .45.1התאגיד רשאי לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית ,עפ"י כל דין או הסכם.
 .45.2בנוסף לאמור לעיל ,רשאי התאגיד לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים כנגד הזוכה ,או על
ידי הזוכה ,או בקשר אליו שיש בהם כינוס נכסים ,הסדר עם או לטובת נושים ,עיקולים בהיקף
התאגיד ,פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר ,ובלבד שהליכים אלה לא בוטלו
בתוך  7ימים ממועד קבלת הדרישה.
 .45.3הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית יהא התאגיד רשאי:
א.

לבטל את ההסכם לאלתר.

ב.

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות,
תוך  7ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה .הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות התאגיד,
וכמו כן לשלם לו פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לו כתוצאה מההפרה האמורה
ו/או אי-הקיום כאמור.

 .45.4הצדדים מצהירים ,כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק
אשר עלול להיגרם לתאגיד עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם ,כמפורט לעיל ,וכי
הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.
 .45.5ביטול ההסכם על ידי התאגיד ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה והביטול ייכנס לתקפו
במועד שתקבע התאגיד בהודעה.
 .46הוראות נוספות במקרה נזק ואו מעורבות בתאונה
 .46.1ארעה תאונה כלשהי למכונית ,יודיע התאגיד על אירוע התאונה לזוכה ,מיד לאחר שנודע לו
על התאונה .על פי דרישת הזוכה ,ידווח התאגיד על כך לרשויות ,כפי הנדרש עפ"י דין.
 .46.2בכפוף לקיום התחייבויות התאגיד על פי חוזה זה ולתשלום הסכום הנקוב לעיל עבור
השתתפות עצמית בנזק יהיה התאגיד פטור מתשלום עבור נזקים כלשהם שיגרמו לכלי הרכב
ו/או לרכוש צד שלישי כל שהוא ,כאילו היו כלי הרכב מבוטחים בביטוח מקיף ,כולל הרחבות
לשמשות ולמערכות שמע שסופקו על ידי התאגיד.

קראתי  ,הבנתי _________
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 .46.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב בזה התאגיד כי בכל מקרה של נזק ו/או תאונה ו/או
מעורבות בתאונה גם אם לא נגרם נזק לרכב הזוכה:
א .להודיע מיד ,טלפונית ,לזוכה על דבר תאונה.
ב .לא יאוחר משני ימי עבודה לאחר התאונה ,למלא דו"ח בכתב ולשלוח לזוכה פרטים
מלאים אודות התאונה בצירוף תרשים.
ג .נפגע בתאונה אדם  -להודיע מיד למשטרה וזאת בנוסף להודעה לזוכה.
ד .לא לקבל כל הצעה ,להתחייב בכל התחייבות או להבטיח הבטחה כלשהי.
ה .לפעול כמיטב יכולתו לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים בתאונה ושל עדים
לתאונה.
ו .לפעול כמיטב יכולתו לקבל את מס' הרישוי של כלי הרכב המעורב)ים( בתאונה ,פרטי רישיון הרכב
ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור.
ז .לא להשאיר את כלי הרכב הניזוק ללא שמירה ו/או ללא אמצעי זהירות מתאימים ,בכפוף
לנסיבות.
ח .למסור לזוכה ,מיד עם הגיע לידי התאגיד או הנוהג בכלי הרכב ,כל הזמנה לדין ,תביעה ,כתב טענות
ו/או מסמך כלשהו הנוגעים לכל תביעה ,אישום או הליך בקשר לתאונה .התאגיד וכל אדם
שישתמש ו/או ינהג ו/או יפעיל את המכונית ,ישתפו פעולה באופן מלא אך ורק עם הזוכה ו/או עם
המבטחים על פי הפוליסות הנזכרות בחוזה זה ,בכל העניינים הקשורים בחקירה של כל תביעה
ו/או אישום נגד התאגיד ו/או על ידי התאגיד ,ובסיוע וניהולם או בהגנה נגדם.

 .46.4מילוי דו"ח תאונה כנדרש לעיל ,אינו מהווה תנאי מוקדם לזכותו של התאגיד לקבל רכב חלופי
ע"פ סעיפי הסכם זה ,אולם על התאגיד למלא את הדו"ח ולהעבירו לזוכה כמתחייב מהסכם
זה.
 .47ויתור הצדדים בכתב
 .47.1אין שינוי בהסכם ,ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו ,אלא בכתב.
 .47.2הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 .47.3לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על פי ההסכם  -לא ייחשב הדבר כויתור
על זכויותיו ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.
 .48העדר בלעדיות
הזוכה מצהיר ומאשר כי הוא מסכים לכך שהתאגיד רשאי לקבל שירותים דומים לשירות על פי
הסכם זה גם מספקים אחרים ,ולא יהיו לזוכה כל טענות בקשר לזה.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .49כתובות הצדדים
 .49.1כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
 .49.2כל ההודעות על פי הסכם זה תישלחנה לכתבות שבמבוא להסכם בדואר רשום ,ובהישלחן כך
תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  72שעות מעת שליחתן.
 .50סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור להוראות הסכם זה ו/או הנובע ממנו תהיה
לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.
ולראיה באו הצדדים על החתום :

___________________
התאגיד

__________________
נותן השרות

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

נספח ד'
תצהיר

אני הח"מ ________________________ ת.ז .________________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזה בכתב כדלקמן:

.1

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ____________ (להלן" :החברה") למכרז
________ למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי (להלן" :המכרז").

.2

הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.

.3

בבעלות החברה צי רכב הכולל לפחות  1,500כלי רכב המושכרים בשיטת הליסינג התפעולי.

.4

לחברה פריסה ארצית של סניפים/מוקדים ,הכוללים סניף מרוחק עד  36ק"מ מבית שמש ,סניף
בירושלים וסניף ברדיוס של  36ק"מ מתל אביב.
"סניף" לעניין זה :נקודת שירות בה ניתן לקבל ו/או למסור כלי רכב ,לצורך קבלת שירותי
תחזוקה ,טיפולים ותיקונים בכלי הרכב ,לרבות באמצעות קבלני משנה וחברות השכרת רכב,
עימם קשורה החברה.

.5

החברה מספקת שירותי תחזוקה מלאים לכלי הרכב בכל רחבי הארץ.

.6

החברה מנהלת מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב.

.7

הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.
______________________
חתימה

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפניי ,עורך דין _________________ ,במשרדי ברחוב
____________________ ,מר ______________ שזהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר
_________/המוכר לי אישית ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
______________________
,עו"ד

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

נספח ה'

מכרז מס' 13/19
אספקת שירותי השכרת רכב בליסינג תפעולי
היעדר רישום פלילי
הצהרת בעלים ומנהלי החברה (יש לסמן החלופה הנכונה)
אני מר_________________________________ ,ת"ז ____________________,
המשמש כ______________________ בחברת _____________________________,
המציעה במכרז פומבי מס' __( 19/להלן" :המציעה") מצהיר בזאת ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר
את האמת וכל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
.1

הריני מצהיר בזאת :
כי לא הורשעתי בעבירה פלילית ,לא הוגש נגדי כתב אישום וכן איני מצוי בהליך של חקירה
פלילית במועד הגשת ההצעה (וככל שמדובר בחברה ,לא הורשעה החברה ו/או
בעליה ו/או מנהליה ,בעבר או בהווה ,בעבירה פלילית ,לא הוגש נגדם כתב אישום,
ואינם מצויים בהליך של חקירה פלילית במועד הגשת ההצעה).

הורשעתי בעבירה פלילית  /הוגש נגדי כתב אישום  /אני מצוי בהליך של חקירה פלילית
במועד הגשת ההצעה (וככל שמדובר בחברה ,הורשעה החברה ו/או בעליה ו/או
מנהליה ,בעבר או בהווה ,בעבירה פלילית  /הוגש נגד מי מהם כתב אישום  /מצוי מי
בהליך של חקירה פלילית במועד הגשת ההצעה) (פרט) :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
לעניין טופס זה ,יובהר כי הרישום הפלילי ו/או כתב האישום ו/או ההליך של חקירה פלילית האמורים
פירושם רישום אשר נוצר (או הליך אשר נפתח) בשל מעורבות באירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר
או עוסק במישרין או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נושא המכרז (או בשירותים דומים),
ובעניין עבירה שהינה מתחום טוהר המידות.
.2

הריני מצהיר בזאת כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
המצהיר

אימות
אני הח"מ ,עו"ד _____________________________ ,מ.ר __________________
מר
את
פגשתי
_______________
ביום
כי
בזאת
מאשר
____________________________ ,נושא ת.ז _______________________ ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן
חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
___________________
_____________________
עו"ד
תאריך
אישור עורך דין  -לתאגיד
אני ,הח"מ____________________________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי
ה"ה ______________________ ,ת"ז ___________________ ,המורשה בחתימתו לחייב
את חברת _______________ המציעה ב___________ (להלן" :המציעה") בהתאם להוראות
תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.
__________________
_____ _________________
עו"ד
תאריך
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

מסמך ו'

טופס פרטי המציע

המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן ,ולחתום בסוף הטופס.
המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.

▪
▪

 .1פרטי המציע:
שם:

מס' מזהה:

מעמד משפטי (צורת התאגדות)

שנת הקמה:

כתובת משרדי ההנהלה:

טלפון:
פקס:
דוא"ל:

 .2תיאור וניסיון של המציע :
תחילת פעילות בתחום ליסינג תפעולי:
מספר שנות פעילות רצוף בתחום ליסינג תפעולי עד נובמבר
2019
מספר לקוחות פעילים בכל אחת מהשנים המפורטות

_________ 2015
_________ 2016
_________ 2017
_________ 2018
_________2019

מספר כלי רכב מושכרים בשיטת הליסינג התפעולי

_________ 2015
_________ 2016
_________ 2017
_________ 2018

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

_________2019
מתן שרות 24/7

כן  /לא

 .3פריסת מוקדי שירות:
 #אזור

עיר

כתובת

ימי ושעות פעילות

 .4לקוחות עיקריים (יש לציין לפחות  3לקוחות להם מושכרים למעלה מ 150-כלי רכב בשיטת
הליסינג התפעולי במועד הגשת ההצעה)
 #שם לקוח

1

תחילת פעילות
מול לקוח בתחום
ליסינג תפעולי

מספר כלי רכב
אצל הלקוח
בשיטת ליסינג
תפעולי

אנשי קשר לקבלת
המלצות

שם:
תפקיד:

2

טלפון:
שם:
תפקיד:
קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

3

טלפון:
שם:
תפקיד:

4

טלפון:
שם:
תפקיד:
טלפון:

שם ______________ תפקיד______________ חתימה_____________ חותמת_____________

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

נספח ז'

מכרז מס' 13/19
אספקת שירותי השכרת רכב בליסינג תפעולי
תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
.3

אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________
בחברת___________ ,המציעה במכרז מס' ( 13/19להלן" :המציעה") מצהיר בזאת כי
המציעה ו/או בעל זיקה למציעה (כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו )1976-לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום,
תשמ"ז 1987-ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,תשנ"א 1991-ואם הורשעו ביותר מ 2-עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה
אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________
המצהיר
אימות

אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______
פגשתי את מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני
על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
___________________
תאריך

_________________________
 ,עו"ד
אישור עורך דין – לתאגיד

אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה
______________ ,ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת
_______________ המציעה ב___________ (להלן" :המציעה") בהתאם להוראות
תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.
________________________
 ,עו"ד

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

נספח ח'

מכרז מס' 13/19
אספקת שירותי השכרת רכב בליסינג תפעולי
הוראות ביטוח

הגדרות

"המחכירה" = החברה המחכירה את כלי הרכב לחוכר.
"החוכר" = מי שמקבל את כלי הרכב המוחכרים.
 .1מבלי לגרוע מאחריותה של "המחכירה" היא תבצע על חשבונה ,במהלך כל תקופת ההחכרה
את הביטוחים הבאים לכל כלי הרכב המוחכרים :
1.1

ביטוח חובה כנדרש עפ"י חוק.
תעודת חובה משולמת תומצא ל"חוכר" עבור כל כלי רכב בעת מסירת הרכב
ל"חוכר"
וכן תומצא תעודה חדשה לפחות  3ימי עבודה לפני תום תוקפה של כל תעודה ,כל
עוד נמשכת ההתקשרות בין הצדדים.

1.2

ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות של לפחות  ₪ 500,000למקרה לכל כלי רכב
בנפרד.
הכיסוי  :בהתאם לפוליסה התקנית לביטוח כלי רכב.
ביטוח זה מורחב לכסות נזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח החובה.

1.3

ביטוח מקיף לכל אחד מכלי הרכב עפ"י הפוליסה התקנית לביטוח כלי רכב.
"המחכירה" רשאית שלא לבצע ביטוח זה אולם היא תישא בעלות האובדן ו/או
הנזק כפי שהיה מכוסה לו ביצעה ביטוח זה ופוטרת מתשלום כלשהוא את
"החוכר" ואת משתמשי/נהגי הרכב בגין כל אובדן או נזק לכלי הרכב המכוסה.

" .2המחכירה" פוטרת את "החוכר" ואת משתמשי/נהגי הרכב מתשלום כלשהוא בגין אובדן
או נזק לרכב עצמו ו/או לצד שלישי המכוסה עפ"י הביטוחים הנזכרים בסעיף  1לעיל ,למעט
השתתפות עצמית בסכומים כדלהלן :
בגין אובדן או נזק לרכוש צד שלישי – .₪ 650
2.1
2.2

בגין אובדן או נזק לרכב עצמו .₪ 800 -

2.3

במקרה של נהיגה בפועל ע"י נהג בגיל  21ומטה ו/או בעל וותק נהיגה של פחות
משנה –
ההשתתפויות העצמיות הנ"ל תהיינה גבוהות בשיעור .50%
במקרה של נזק גם לרכוש צד שלישי וגם לרכב עצמו תחול השתתפות עצמית אחת
בלבד – הגבוהה מביניהן.
באירוע בו מעורבות  2מכוניות או יותר – "החוכר" יחוייב בהשתתפות עצמית אחת
בלבד.

2.4

 .3רשאי לנהוג ברכב כל נהג ללא מגבלת גיל וללא מגבלת וותק.
 .4הביטוחים יכללו כיסוי להוצאות הגנה משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים בגבול
אחריות של  ₪ 30,000למקרה וללא השתתפות עצמית.
"המחכירה" רשאית שלא לבצע ביטוח זה אולם היא תישא בעצמה בהוצאות אלו.
 .5באירוע של נזק רכוש לצד שלישי – "המחכירה" תטפל בעצמה ועל חשבונה בנזק לצד
שלישי ,כולל טיפול משפטי במידת הצורך.
"החוכר" ישא בסכום ההשתתפות העצמית בלבד.

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

 .6באירוע של נזק לרכב המוחכר מפגיעה של רכב צד שלישי – "המחכירה" תטפל באירוע
ותחייב את "החוכר" בסכום ההשתתפות העצמית רק לאחר מיצוי כל ההליכים נגד הפוגע.
 .7במעמד חתימת ההסכם" ,המחכירה" תמציא ל"חוכר" אישור של חברת הביטוח על ביצוע
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כנזכר בסעיף  1.2לעיל ואם "המחכירה" מבצעת גם ביטוח
מקיף עפ"י סעיף  1.3לעיל – האישור יכלול גם סעיף בדבר ביצוע ביטוח זה.
לפחות  7ימי עבודה לפני תום תוקפו של כל אישור – "המחכירה" תמציא ל"חוכר" אישור
חדש,
כל עוד נמשכת ההתקשרות בין הצדדים.

שם ______________ תפקיד______________ חתימה_____________ חותמת_____________

קראתי  ,הבנתי _________
חתימה וחותמת

