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 כללי 1

מזמינה בזאת חברות ליסינג להגיש הצעה למתן )להלן: "המועצה"(, אזורית שדות נגב המועצה ה 1.1

כולל שירותים נלווים, לרבות אך לא רק, טיפולים, תיקונים, אחזקה,  ,ליסינג תפעולישירותי 

הכל  ים, העמדת כלי רכב חלופי וכיו"ב,ביטוחים, ביטול השתתפות עצמית וכל נזק, רישוי, היתר

ובהסכם ההתקשרות )כמפורט להלן במסמכי למסמכי המכרז( ד' כמפורט בהצעת המחיר )נספח 

 "(.השירותים)להלן: " )נספח יב' למסמכי המכרז( המכרז ובנוסח החוזה המצורף

לפי למועצה וליסינג  המכרז זה מתייחס לשירותי אספקת כלי רכב חדשים מסוגים שונים בשיטת  1.2

 . הבכמויות ובמועדים שייקבעו על יד ,הדרישת

בהתאם לשיקול דעתה  תתקבל רכב כלי להזמין ספק מאיזה החלטהה. מכרז זה הנו מכרז מסגרת 1.3

ביעות הרצון מהשירות ( ש3זמינות כלי הרכב )( 2עלות )( 1, תוך מתן משקל ל: )המועצה של

 .שמעניק הספק

כלי רכב מהקבוצות השונות לפי  למועצהלספק הזוכה יידרש מציע מובהר ומודגש בזאת כי ה 1.4

  .ההזמנות שיימסרו לו מעת לעת על ידבהתאם ל, המועצה ה שלוצרכי הבחירת

תמורה בהתאם להצעת המחיר שהוא נקב  לספק המועצההשירותים תשלם  ספקתאתמורת  1.5

את בחובה  תללוהמציע כהצעת המחיר שיגיש מובהר בזאת כי בהצעתו למכרז וכמפורט בחוזה. 

 .לו המצורףבמכרז ובחוזה ההתקשרות כל השירותים המפורטים התמורה המבוקשת עבור 

תקופת ( חודשים )להלן: "36הזוכה תהיה לשלושים ושישה ) תקופת ההתקשרות הראשונית עם 1.6

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את -שמורה הזכות, על למועצה"(. הראשונה ההתקשרות

( 12תקופות נוספות בנות עד שנים עשר )( 2שתי )ד ועתקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז ב

. תקופת מה, וזאת בתנאים זהים או מיטיבים ע"(תקופות האופציה)להלן: " חודשים כל אחת

תקופת " או "תקופת ההתקשרותההתקשרות הראשונה ותקופות האופציה יקראו יחד להלן: "

לא תעלה עם הספק  המועצה". בכל מקרה, תקופת ההתקשרות הכוללת של ההתקשרות הכוללת

 .( חודשים60)שישים על 

ההצעה מתייחסת  .נספח התמורה –באופן הנדרש בנספח ד'  הרכב כלי למחיר המציע יציג הצעת  1.7

חישוב הקילומטרז' ייעשה בהתאם אולם,  .כלי רכבכל ק"מ בשנה ל 25,000להיקף נסיעה של עד 

כל כלי הרכב, מכל  בסיסבהתייחס ובממוצע על  לחוזה, 9.3המפורטת בסעיף  ל'נוסחת הפול'

  מהמציע הזוכה. המועצההקבוצות, שיוזמנו על ידי 

 

 לוח הזמנים לעריכת המכרז .1

 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

 18/10/2020   פרסום המכרז

 14:00בשעה  28/10/2020  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
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 המועצהמועד אחרון להתייחסות 
 לשאלות ההבהרה

 4/11/2020 

מועד אחרון להגשת הצעות )"המועד 
 הקובע"(

 15:00בשעה  11/11/2020 

 

רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זה לדחות  המועצה

את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם 

 .צהמועבאתר האינטרנט של ה

 הנספחים למכרז: .3

 המהווים חלק בלתי נפרד ממנו הם:הנספחים למכרז זה, 

 הצהרת משתתף במכרז; – נספח א'

 טופס הצהרה על מעמד משפטי; – 'בנספח 

  ;טופס הגשת הצעות מחיר – 'גנספח 

 ;תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז –  'דנספח 

 אישור רואה חשבון; – 'הנספח 

 פירוט ניסיון ולקוחות;  – 'ונספח 

 רצון; שאלון שביעות – 'זנספח 

 ;הסכם התקשרות - ח' נספח

 תנאי הסף להתמודדות במכרז .4

ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המפורטים להלן. על המציע במכרז לעמוד בעצמו, במועד  .4.1

, וכן לצרף את כל האישורים ו/או באופן מצטבר הגשת ההצעות, בכל תנאי הסף המפורטים להלן

המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף, לרבות אישורי עו"ד ו/או רו"ח בדבר 

 .יפסל –מציע שאינו עומד בכל התנאים . ככל שהדבר נדרשעמידתו בתנאים הנ"ל, 

 תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.  .4.2

היה ו/או יש ניסיון  אשר למועצההמועצה רשאית לפסול הצעתו של  מציע  - מגבלת השתתפות .4.3

 .במסגרת התקשרות קודמת ו/או קיימת, במהלך חמש השנים האחרונותעימו שלילי 

 הינו תאגיד רשום כדין בישראל. המציע  .4.4

רכב )ליסינג(, בהתאם כלי להחכרת עסק בידי המציע רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעות להפעלת  .4.5

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב(,  5עיף לס

 . 1985 –התשמ"ה 
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( כלי רכב המושכרים מאה) 100ת הבעלים הרשום של לפחות והצעהעל המציע להיות במועד הגשת  .4.6

 .תפעוליהליסינג הללקוחותיו בשיטת 

 500,000 של כולל ממכירת כלי רכב, בגובה אל, נסות שנתי משירותי ליסינג תפעולילמציע מחזור הכ .4.7

  .2019 -ו 2018, 2017לפחות )לא כולל מע"מ(, במהלך כל אחת מהשנים ( ₪  חמש מאות אלף) ₪ 

 -המציע מעסיק קצין בטיחות בעל כתב הסמכה ורישיון תקף בהתאם לתקנות התעבורה תשכ"א  .4.8

1961  . 

( סניפים כדלקמן: 3לכל הפחות, שלושה ) על המציע להיות בעל סניפים בפריסה ארצית שיכללו, .4.9

 סניף בצפון )חיפה וסביבתה(, סניף במרכז )ת"א וסביבתה( וסניף בדרום )באר שבע וסביבתה(.

 אנושי. מוקד שירותי דרך, מתן מענה של רכב חלופי, ומענה עניק את השירותים הבאים:מכל סניף  .4.10

לצרף להצעתו אישור עורך דין של התאגיד. על המציע על ידי מנהליו המוסמכים תיחתם ההצעה  .4.11

המאשר כי החותמים על ההצעה הם מנהליו  ,מורשי ההחתימה בתאגיד לצורך מכרז זהבדבר 

עות מחייבות המוסמכים של התאגיד וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את התאגיד ולהגיש הצ

 בשמו.

הסדר שהוא תחת צו כונס נכסים כנגדו או  המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל או ניתן .4.12

 . או שהוא פועל תחת אזהרת עסק חי נושים

 לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף על המציע. 5

 העתק תעודת התאגדות, וכן תעודת שינוי שם, ככל שישנן.  5.1

 . החתימה של התאגיד לצורך הגשת ההצעה בדבר מורשיעו"ד אישור  5.2

 להפעלת משרד להחכרת רכב )ליסינג( ממשרד התחבורה. תקףהעתק רישיון  5.3

 קצין הבטיחות מטעם המציע. תעודת הסמכה ורישיון 5.4

אין לצרף להצעה ) , כי בבעלות המציע כמות כלי הרכב הנדרשת נספח א'בתצהיר בטופס ההצעה  .55

 (.הרכבאת רישיונות כלי 

 למסמכי המכרז. 'בכנספח בהתאם לנוסח המצ"ב  טופס הצהרה על מעמד משפטי .65

 למסמכי המכרז. 'גכנספח בהתאם לנוסח במצ"ב  טופס הגשת הצעות מחיר 5.7

 למסמכי המכרז.' הנספח נוסח המצ"ב כהתאם לאישור רואה חשבון ב 5.8

 למסמכי המכרז. 'ונספח המצ"ב כטבלת הניסיון  95.

 למסמכי המכרז. 'חכנספח הסכם התקשרות חתום ללא שינויים בנוסח המצ"ב  5.10

 בו מפורטים כמות ומיקומי הסניפים.ש, המציעפרופיל  5.11

אישור תקף על שמו בגין ניהול פנקסים כדין )או אישור שהוא פטור מלנהלם( מאת פקיד  5.12

 .השומה האזורי או רו"ח מוסמך, וכן אישור על ניכוי מס במקור

 ד'בנספח תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז לפי הנוסח המצורף  5.13

 ההכרעה במכרז ואמות המידה להכרעה: .6

. הצעות שלא תקיימנה את כל עילבשלב הראשון תיבחן עמידת המציעים בתנאי הסף שפורטו ל .6.1

 .תנאי הסף תיפסלנה

( בהתאם לאמות הכשירות""ההצעות בשלב השני תנוקדנה ההצעות שעמדו בתנאי הסף )להלן:  .6.2

  (70%) המציע ( ומחיר30%) המידה המפורטות במכרז, שעניינן איכות
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 , תתקבל כסכום הניקוד בגין כל סעיף, כמפורט בטבלה להלן: בחינת ציון האיכות .6.3

אמת 

 מידה

 ניקוד אופן ההוכחה פירוט

שביעות 

רצון 

 לקוחות

-תבדוק את שביעות הרצון על ידי פנייה ל המועצה

 לקוחות של המציע.  3

תמלא את  המועצה

השאלון המצ"ב כנספח 

 י"א.

 נקודות 24

אופן הניקוד יעשה 

לפי הקבוע בסעיף 

 להלן. 6.6

סניף 

 מקומי

ק"מ ממועצה  35לרשות המציע סניף הממוקם עד  

 אזורית שדות נגב

לרשות המציע סניף  

הממוקם באזור מועצה 

 -אזורית שדות נגב )לדוג'

באר שבע, נתיבות, 

 (, אופקיםשדרות

 נקודות 6 

 נקודות 30   סה"כ

 נקודות;  24מקסימום  –שביעות רצון לקוחות  .6.4

יפנו לשלושה לקוחות של המציע, אשר ייבחרו על ידם מבין הלקוחות  מועצהנציגי ה .6.4.1

 שפירט המציע בהצעתו, ויציגו להם שאלות כמפורט בשאלון המצורף כנספח למכרז.

אופן הניקוד: כל תשובה לשאלה תזכה את המציע בניקוד, בהתאם להערכה שניתנה לו  .6.4.2

במסגרת השאלון )שאלה שלא . הציון לשאלון יהיה ממוצע הניקוד שצבר המציע 5-1בין 

נתקבלה תשובה לגביה לא תחושב במסגרת הממוצע(, כך שכל שאלון יזכה את המציע 

. הניקוד שיינתן למציע בסעיף זה יהיה ממוצע הנקודות שצבר המציע 5-1בציון כולל של 

 .4.8בשלושת השאלונים כפול 

שא מכרז זה, שירותים דומים או זהים לשירותים מו למועצהככל  שהמציע סיפק  .6.4.3

תהא רשאית להיחשב כאחד הלקוחות לצורך בחינת האיכות, גם אם היא לא  המועצה

 צוינה בהצעה. 

יוענק למציע עבור  -לא תצליח ליצור קשר עם מספר מספיק של לקוחות  שהמועצהככל  .6.4.4

כל לקוח חסר, הציון הנמוך ביותר שהעניק לקוח למי מהמציעים )לדוגמא, אם מסיבה 

תצליח ליצור קשר עם שני לקוחות בלבד של אחד המציעים, הציון  המועצהכלשהי 

שיינתן למציע בגין הלקוח השלישי יהיה הציון הנמוך ביותר שנתן לקוח למי מהמציעים 

 בהליך(.

תנסה ליצור קשר עם לקוח פעמיים לפחות, בהפרשים שלא יפחתו משלוש שעות  מועצהה .6.4.5

 בין פעם לפעם.



 
 

6 

6 
 

גבי טופס המשוב, אולם פרטי הלקוחות שאליהם תבוצע השיחה עם הלקוח תתועד על  .6.4.6

הפניה לא ייחשפו בפני המציע או בפני המציעים האחרים במסגרת הליכי העיון במסמכי 

המכרז וההצעה הזוכה. זאת, על מנת לשמור על אמינות הסקר. התמודדות במכרז 

 מהווה הסכמה של המציע לאמור בסעיף זה.

יע לפרט בטופס ההצעה )נספח י' למסמכי המכרז( שמות לצורך קביעת רכיב זה, על המצ .6.4.7

במהלך  סינג תפעולילקוחות, שלהם הוא נתן שירותים מסוג לירטי אנשי קשר של ופ

  ( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה. 3שלוש )

 , תיערך לפי הניקוד להלן:בחינת ציון המחיר .6.5

המציע ינקוב במחיר דמי השכירות החודשיים, ללא מע"מ, עבור כל אחד מכלי הרכב  .6.5.1

  מלא. בגין אספקה בשיטת ליסינג תפעוליהמפורטים בנספח ד', 

 ההתקשרות.כל תקופת במהלך  מאותו דגם רכביםבסיס להזמנת מחיר זה יהווה  מחיר .6.5.2

ביותר תקבל את הציון  הנמוכההניקוד של ציון המחיר יחושב כך שההצעה המשוקללת  .6.5.3

  יחושבו ביחס אליה.הצעות יתר כאשר  ,המירבי

  –ציון המחיר של ההצעה  .6.6

       הצעה משוקללת נמוכה ביותר                    

ציון המחיר    =  ___________________     X 70                                 

 הצעת המחיר הנבחנת                                                                   

 

 .הציון הסופי והמשוקלל של ההצעה יחושב ע"י חיבור ציון האיכות של ההצעה עם ציון הצעת המחיר .6.7

במקום הראשון  נהת הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר תדורגובעלשתי ההצעות הכשירות  .6.8

 .ןבמכרז. כל יתר ההצעות תדורגנה בסדר יורד אחריה נה כזוכותותוכרז

 אופן התנהלות המכרז .7

 הליך הבהרות

, באמצעות מועצהלעיל, רשאי כל אדם לפנות ל 2החל מיום פרסום המכרז ועד למועד האמור בסעיף  .7.1

ולהעלות כל בקשה להבהרה ו/או שאלה הקשורה  eti@optm.co.ilהדואר האלקטרוני הבא: 

בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. על הפונה לוודא כי הוא מקבל אישור בדבר קבלת במכרז ו/או 

 הפניה.

 

על הפונה לציין בפנייתו את שם המכרז ומספרו ואת פרטיו של הפונה לצורך קבלת תשובה. הפונים  .7.2

, תוך הפרדה בין שאלות המתייחסות Wordנדרשים להגיש את שאלותיהם באמצעות קובץ 

 נספחיו, לבין שאלות המתייחסות לחוזה, על נספחיו, ובפורמט שלהלן:למסמכי המכרז, על 



 
 

7 

7 
 

המספר הסידורי 

של 

 השאלה

 הסעיף במסמכי המכרז/ בחוזה/ בנספח

 ]אם השאלה מתייחסת לנספח כלשהו, יש לציין

 את שם הנספח ואת מספר הסעיף בו[

 השאלה

 מסמכי המכרז

1   

2   

 החוזה

3   

 לחוזה  Xנספח 

אינה מתחייבת להשיב לשאלות כלשהן או לכל  המועצהיהיה שיקול דעת במתן התשובות.  מועצהל .7.3

 השאלות.

, וזאת מבלי לחשוף את זהות המועצההמענה/ים לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של  .7.4

 יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפנייה.  למועצההפונה. 

 רד ממסמכי המכרז.התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפ .7.5

 .המועצהיחייב/ו את  בכתברק מענה      .7.6

שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה המקצועי, להשיב לשאלות שיוגשו לאחר המועד  המועצה .7.7

לא מתחייבת לפרסם  המועצהלעיל, ככל שתהיינה נסיבות מיוחדות שיצדיקו זאת.  2האמור בסעיף 

 החליטה שלא להשיב לה. המועצהפנייה שהתקבלה לאחר המועד האמור, אשר 

רשאית לשנות את תנאי המכרז, לפי שיקול דעתה המקצועי, עד למועד האחרון להגשת  המועצה .7.8

וכן תפורסם  שאלות הבהרה למועצהההצעות למכרז. הודעה על השינוי תישלח לכל מי ששלח 

 באתר האינטרנט ובעיתונות, אם הדבר נדרש בהתאם לתקנות.

, ובכל מקרה של סתירה בין האמור הן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז הודעות אלו יהוו אף .7.9

 .במסמכי המכרז לבין האמור במסמכי הבהרה, יגברו האחרונים

אודות המכרז,  המועצהעל המציעים חלה חובה לעקוב אחר פרסומים ועדכונים אשר נעשים באתר  .7.10

ולא תתקבל כל טענה בדבר אי ידיעה אודות שינויים ו/או הבהרות ו/או עדכונים שנעשו ביחס 

 למכרז.

 שינויים ותיקונים .7.11

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, לבצע שינויים  המועצה .7.11.1

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה ו/או בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז, כמפורט בסעיף 

 לעיל. 7.2

 השינויים ו/או התיקונים יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. .7.11.2

ם ו/או כל התייחסות רלוונטית אחרת , לרבות השינויים ו/או התיקוניהמועצההתייחסויות  .7.11.3

  www.sdotnegev.org.il, )בכתובתהמועצה, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצהמטעם 

על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט של  )תחת מכרזים

 . המועצה
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 הגשת ההצעה: .8

 למכרז. 'גההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה, נספח  .8.1

ו/או תוספת לטופס  התניהחל איסור לבצע כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או  .8.2

 ההצעה. 

 ההצעה תוגש בעותק אחד בלבד, ותכלול את המסמכים והפריטים כדלקמן: .8.3

 טופס הצעה, כולל הצעת המחיר, מלא וחתום; .8.3.1

 תצהירים, אישורים, ומסמכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .8.3.2

 נדרש לצרף להצעתו את המענה לשאלות ההבהרה ואת החוזה, כשהם חתומים על ידו.המציע  .8.4

)ב( לחוק חובת המכרזים, רשאי 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  .8.5

המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים המפורטים 

תצהיר כאמור בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי לקבלת היתרון שם. יש לצרף את האישור וה

 המוענק לעסק בשליטת אישה.

 אין להגיש מסמכים שהגשתם לא התבקשה. .8.6

 מעטפת ההצעה .9

 :, כדלקמןמעטפה אחת המציע יגיש את הצעתו באמצעות .9.1

יציין המציע את שמו המלא ואת המשפט הבא: " מכרז פומבי למתן  על גבי המעטפה .9.1.1

מסמכי המכרז" )ללא כל   58/2020מכרז מס'  - למועצה אזורית שדות נגב ליסינגשירותי 

האישורים  רישום נוסף(. למעטפה זו יכניס המציע את העתק אחד מכל המסמכים,

 .בחוצץ / שמרדף נפרד טופס הצעת המחיר כולל,והנספחים הנדרשים ממנו

במשרדי הנמצאת יש להניח בתיבת מכרזים את המעטפה הכוללת את ההצעה בכללותה  .9.1.2

   .85200בכתובת מועצה אזורית שדות נגב. ד.נ הנגב מיקוד  ,המועצהמזכירות 

הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים, מכל סיבה שהיא, בתאריך ובשעה הנקובים לעיל,  .9.1.3

 .לא תישקל ותוחזר למציע

 .אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני, בפקס או בדואר רגיל .9.1.4

ידי המציע מהווה אישור וראיה חלוטה לכך שהמציע קרא -הגשת ההצעה החתומה על .9.1.5

את כל הטפסים והמסמכים, קיבל את כל ההסברים וההבהרות על מהות ההתקשרות 

וכל פרט נחוץ אחר לצורך הצעתו וכי הצעתו ניתנת מתוך הבנה והכרה  המועצהודרישות 

 .של מהות העבודה ותכולתה, ללא סייג

 עהתוקף ההצ .10

 יום ממועד הגשת ההצעות למכרז. 120ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  .10.1

 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .11
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ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל פה ביחס  .11.1

להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו או 

 יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.להעניק לו 

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, אנשי קשר או אישורים המתייחסים  .11.2

לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, לרבות תנאי הסף, 

 הדרושה לבחינת ההצעה.וכן לבצע כל פעולה אחרת 

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה כי אין  .11.3

 המועצהבכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן מיטבי את טובת 

 ואת תכליתו של מכרז זה.

 מידע ו/או אישור ו/או הבהרה כאמור לעיל., מיד עם דרישתה, כל למועצההמציע מתחייב להמציא  .11.4

, ללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר המועצההמציע מתחייב לעדכן את  .11.5

, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד ההכרעה בו, ואם נקבע כזוכה לה

 עד לחתימה על החוזה עמו. –במכרז 

ע מסר בהצעתו או בתשובה לבקשה של ועדת המכרזים לקבלת הבהרה נתונים ככל שיתברר כי מצי .11.6

 .לא נכונים, שיש בהם כדי להיטיב עימו, ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את הצעתו

 האיסור הסתייגות והתני .12

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז.  .12.1

רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון במסמכי המכרז, אם ייעשו, משום הסתייגות  המועצה

 (.של המציע מתנאי המכרז )להלן: "הסתייגות"

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או  .12.2

 את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט לעיל.

 של המועצה:המכרזים  שיקולי ועדת .13

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה  המועצהאין ועדת המכרזים של  .13.1

 אחרת. 

 הצעה בלתי סבירה, וזאת בכפוף למתן זכות טיעון למציע. לפסול הועדה רשאית  .13.2

ניסיון רע ו/או כושל במהלך  למועצהרשאית לפסול את הצעתו של מציע, לגביו היה  המועצה .13.3

חמש השנים האחרונות, לרבות במקרה של אי שביעות רצון מכל סוג שהוא מהמציע. זאת 

 בכפוף למתן זכות טיעון למציע.

רשאית לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות,  המועצה .13.4

במקרה כזה, תימסר הודעה תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על זוכה במכרז. 

 מתאימה למציעים. 

 הצעה תכסיסנית .14
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על פי דין, הצעה תכסיסנית או הצעה הלוקה  למועצהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה 

בסבסוד צולב או הצעה שעולה ממנה כי היא תואמה עם מציע אחר במכרז או הצעה שיש בה 

משום חוסר תום לב או הצעה שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי 

את טענותיו )זכות טיעון(  . למציע תינתן הזדמנות להשמיעתיפסל –ברור ומוצק שניתן להסבירו 

 בטרם קבלת החלטה סופית בנדון על ידי ועדת המכרזים.

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .15

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה  .15.1

מידע, תשנ"ח )ה( לתקנות חובת המכרזים, בהתאם לחוק חופש ה21הזוכה, בהתאם לקבוע בתקנה 

 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998 -

מודיעה בזאת, כי לנוכח אופיו של המכרז ושל המידע שהמציעים נדרשים למסור במסגרת  מועצהה .15.2

הצעתם, העיון לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי, למעט שמות הלקוחות אשר שימשו 

במסגרת הליכי העיון. מציע שבחר , כמפורט לעיל, אשר לא יחשפו ניקוד האיכותלצורך מתן 

 להשתתף במכרז, מביע את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 ₪ . 500לעיל יהיה תמורת תשלום של העיון במסמכים כאמור   .15.3

 בחירת ההצעה הזוכה והודעה על הזכייה וההתקשרות .16

 ייחתם חוזה ההתקשרות.  המועצהבין הזוכה לבין  .16.1

( ימים מיום ההודעה על זכייתו את 7על מציע שיוכרז כזוכה במכרז להעביר תוך שבעה )  .16.2

המסמכים הבאים. יודגש כי  המצאתם בתוך תקופה זו הינה תנאי למימוש ההתקשרות עם 

 הזוכה ותנאי לחתימת המזמין על ההסכם: 

כנספח א' לחוזה ההתקשרות.  בנוסח המצ"ב (₪ חמשת אלפים )₪  5,000בסך ערבות ביצוע  .16.3

יום מיום סיום ההתקשרות אשר תחודש בכל מימוש אופציה או חלק  90תוקף הערבות יהא עד 

 ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. 

רשאית לבטל  המועצההיה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לחתימת חוזה ההתקשרות תהיה  .16.4

 בהודעה זו.   המועצהמן התאריך שייקבע על ידי את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה, החל 

במקרה שהמציע, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת  .16.5

מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי 

להתקשר עם הכשיר זכאית במקרה כגון זה  המועצההתחייבויותיו בהתאם להצעה, תהיה 

 .הנוסף או לערוך מכרז חדש, לפי שיקול דעתה המקצועי

 המכרז ביטול .17

. המציעים , מכל סיבה שהיאתהא רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז המועצה .17.1

 מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.
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, מכל מועצהבמקרה שבו בוטל המכרז כאמור על ידי הבכפוף להוראות סעיף זה לעיל מובהר, כי  .17.2

סיבה שהיא, לא יהיה מי מהמציעים זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי 

 .כל חובה לתשלום כאמור המועצהל על נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחו

 היררכיה בין מסמכים, פרשנות וסמכות שיפוט .18

 ספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.החוזה המצורף למכרז, על נ .18.1

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה. בכל  .18.2

מקרה של סתירה בין הבהרה או הודעת עדכון למכרז או לחוזה לבין האמור במכרז או בחוזה 

 יגברו הראשונים.

גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם  –ביטויים המופיעים בלשון יחיד  .18.3

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –

באר סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה מכרז זה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים ב .18.4

 שבע.
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 נספח א' – הצהרת המשתתף במכרז

 לכבוד:

 מועצה אזורית שדות נגב

 "(המועצה)להלן: " 

 85200ד.נ. הנגב מיקוד  כתובת

 

למועצה אזורית שדות שירותי אספקת כלי רכב חדשים מסוגים שונים בשיטת ליסינג תפעולי שם המכרז:

 נגב

 58/2020 מס' המכרז:

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

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

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

 אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

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

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

 המפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו. 

ישורים, הידע המקצועי, הניסיון והיכולת אנו מצהירים כי יש בידינו את ההיתרים, הרישיונות, הא .3

הפיננסית לספק את השירותים ולקיים את כל התחייבויותינו על פי מסמכי ההצעה, ויש ברשותנו 

כל הכלים, הציוד, האמצעים וכח האדם המקצועי הדרושים לצורך מילוי כל התחייבויותינו 

 במלואן. 

( כלי רכב מאה) 100של לפחות  הרשום הבעלים הרינו להצהיר כי במועד הגשת הצעתנו הננו  .4

 תפעולי, הליסינג הבשיטת  ללקוחותינוהמושכרים 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז.  .5

חתום על מסמכי ל)שבעה( ימי עסקים מיום הודעתכם  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .6

את ערבות הביצוע, וכן כל מסמך אחר אשר יידרש על ידה לשם  למועצהעביר להו חוזה ההתקשרות

 . כניסת ההתקשרות לתוקף

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך שבמקרה בו לא ייחתם  .7

 .למציע אחר שירותיםביצוע האת למסור  תהיה זכאית המועצההחוזה במועד כנ"ל, 

מצהירים כי לא עומדים נגדנו הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק / פשיטת רגל כינוס נכסים / אנו  .8

, וכי איננו פועלים תחת אזהרת עסק הוצל"פ ביחס לחוב שיש בו כדי להשפיע על המשך תפקודנו

 .חי
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אנו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .9

הצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי מוגשת ה

 כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים .10

 

 במכרז: המציעפרטי 

 

 ___: __________________________________המציעשם 

 כתובת: ________________________________________

 טלפונים: _______________________________________

 ___________________________________כתובת דוא"ל: 

 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 

 __תפקידו: ________________  שם החותם: ______________________

 

 תפקידו: __________________  שם החותם: ______________________

 

 תאריך: _________________________

 

 אימות חתימה

עו"ד מאשר בזאת כי המציע רשאי ומוסמך להגיש הצעה למכרז, כי התקיימו כל התנאים  אני הח"מ
והדרישות שצריכים היו להתקיים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות שלו לצורך הגשת הצעתו, 

ידי ה"ה _____________________ ו __________________ הרשאים -וכי מסמך זה נחתם על
 יו בשם המציע, וחתימתם מחייבת אותו. ומוסמכים לחתום על

 

 

_______________                 ____________________                 ________________ 

 תארישם                                        חותמת וחתימה                                                       
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 הצהרה על מעמד משפטי -'בנספח 

 לציין במדויק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן: המציעעל 

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

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

 

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

 

 ._________________________________כתובת  .ב

 

 .טלפון __________________________________ .ג

 

 .מס' עוסק מורשה ________________________ .ד

 

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

 

 לצורך מכרז זה שמות בעלי זכויות החתימה בחברה / בשותפות .ו

 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה   מס' זהות     

 

2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה   מס' זהות     

 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה  מס' זהות     

 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה  מס' זהות     

 

 שמות השותפים: –במקרה של שותפות  .ז

 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה  מס' זהות     
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2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה   מס' זהות     

 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה   מס' זהות     

 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה    מס' זהות     

 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. 

 

_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 

 _______________________ דוגמת חותמת:
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 טופס הגשת הצעות מחיר -ג'ספח נ

 "( המציעאני / אנו הח"מ _____________________, ח.פ. / ת.ז. _________________ )להלן: "

 מצהיר/ים, מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כדלקמן: 

 שבנדון. 58/2020 הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי קראתי/נו בעיון את כל מסמכי מכרז פומבי מספר .1

לאחר שעיינתי במסמכי המכרז, לרבות המפרט והחוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה,  .2

 הריני מגיש הצעתי כדלקמן: 

 

 להלן: שהצעתו בטבלה את על המציע למלא 

דמי שימוש  סה"כ 
חודשיים לרכב 

)לא כולל 
 מע"מ(

 

 מחירון  כמות
יבואן בש"ח  

 כולל מע"מ 

 דגם הרכב 
  

 1קטגוריה 

 Sun 1.6טויוטה קורולה  134,900 5  
 תהיברידי

טורבו  1.5סקודה אוקטביה 134,990 1    
   Ambitionבנזין 

 Sun 1.8טויוטה קורולה   137,900 5    
 תהיברידי

 2קטגוריה 

-טויוטה יאריס היברידית  112,990 3  
 אקו

 LXבנזין  1.4קיה סטוניק בנזין  104,900 3  

 למען הסר ספק, כמות הרכבים מהווה הערכה בלבד ואינה מחייבת את המועצה להיקף כלשהוא 

 חובה להגיש הצעה לדגם רכב אחד לפחות בתוך הקטגוריה 

  תבוצע ברמת דגם ספציפי בין המציעים ההשוואה 

 :המועצהלהתקשרות מול  תנאים כלליים למציעים

 -ויכללו יהיו בהתאם למפרט היבואן.  למועצהשיסופק רכב כלי  .1

  .מערכת ניטור קדמית עם בלימה אוטו' .1.1.1

 .מערכת קרוז קונטרול אדפטיבית .1.1.2

 רכב המצויד במערכת נעילה מרכזית המופעלת באמצעות שלט רחוק.  .1.1.3

 ובנית ממערכת מולטימדיה  .1.1.4
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 מערכת מיגון.  .1.1.5

 מכשיר אזהרה לנסיעה לאחור, כולל צג המציין את טווח המפגע )"חיישני רוורס"(.  .1.1.6

 מערכת מיזוג אוויר מקורית.   .1.1.7

 כריות אוויר לכל הפחות ו/או בהתאם להוראות היצרן. ( 6) שש  .1.1.8

 חלונות חשמליים )כולל הרמה של כל החלונות בנעילת הרכב עם שלט(.  4  .1.1.9

 נעילה מרכזית )לרבות באמצעות שלט(.  .1.1.10

צבע אשר מוגדר כתוספת מתוך קטלוג הצבעים של היבואן,  המועצהלפי בחירת  -צבע הרכב  .1.1.11

 באופן חד פעמי בהתאם למחירון הרשמי.וישולם  היבואן מחירוןבאתר היבואן יתומחר ע"פ 

 נדרש בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת. הכל מערכת או התקן בטיחות  .1.1.12

 .מערכת הנעת עזר בוסטר .1.1.13

אל מול  המועצהבכל רכב תבוצע התקנה של התקן תדלוק אוניברסלי בהתאם להנחיות  .1.1.14

 אינוהתקנת התקן התדלוק יעשה בחברת הליסינג. ההתקן  חברות הדלק שיוגדרו לספק.

  .המועצהבמימון חברת הליסינג, אלא על חשבונה של 

את כל מרכיבי השירותים, לרבות: אחזקת הרכב, טיפולים שוטפים, קבועים ו/או כוללים  המחירים .2

מיוחדים, תיקונים, החלפת צמיגים, מצבר ומגבים, ביצוע מבחני רישוי, ביצוע בדיקות תקינות, אספקת 

שירותי דרך וגרירה, אספקת רכב חלופי, תיעוד ודיווח וכל המטלות המוטלות על הספק הזוכה על פי 

תקשרות, וכן עלויות והוצאות הנובעות מהם ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה עמלות, חוזה הה

היטלים, מיסים, דמי ביטוח, אגרת רישוי ורדיו ואגרות אחרות, אלא אם נקבע בחוזה ההתקשרות 

. על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ כדין, שישולם על המועצהמפורשות כי ההוצאה תחול על 

  .לספק במועד תשלומו של כל תשלום על פי חוזה ההתקשרות וכנגד חשבונית מס מועצההידי 

כי המחיר שינקוב המציע בהצעתו יהווה את התמורה הסופית והמלאה בגין אספקת  בזאת מובהר .3

השירותים לגבי אותו סוג רכב, למעט תשלומים הקבועים מפורשות בחוזה, ולמעט מע"מ שיתווסף 

למחיר כדין. לכן, על התמורה המבוקשת לגלם את כלל ההוצאות והעלויות שיהיו כרוכות, במישרין או 

 קת השירותים. בעקיפין, באספ

כל כלי בחודש ל₪  80 המועצהבגין השבה לקדמות וביטול השתתפות עצמית תשלם ובהר בזאת כי מ .4

, מעבר לעלות השכירות החודשיתכל תמורה נוספת לספק מעבר לכך לא תשולם  )בתוספת מע"מ(. רכב

 .. האמור בסעיף זה יחול גם לגבי רכבי גישור ורכבים חליפייםו במכרזהצעתמ הנובעת

, המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית שישולמו על הראשונההחל משנת ההתקשרות – הצמדה .5

לספק הזוכה יעודכנו אחת לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן. כמדד הבסיס ייחשב  המועצהידי 

המדד הידוע במועד הגשת ההצעות. כמדד הקובע ייחשב המדד הידוע ביום הראשון של שנת ההתקשרות 

)שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יהא בהתאם לפרסומים הרשמיים של הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה. 
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מדגמים שונים אשר אינם מופיעים בטבלה, העלות תהיה זהה  עצה תבקש להזמין רכביםוככל שהמ .6

דמי השימוש באותה קטגוריה. ככל שאין דגם זהה בכתב הכמויות,  םגלדלמחיר החודשי המוצע 

 יהיו על בסיס משא ומתן בין החברות.החודשיים 

 

 סניפים בפריסה ארצית:יקום מ .7

 כמות  מיקום 

   חדרה( -)נהריה  מחוז צפון

   גדרה(  -)חדרה  מחוז מרכז

   אילת(-)גדרה  מחוז דרום

** על המציע לציין באופן 

ספציפי עבור משקל האיכות 

סניף )ככל שקיים( ברשותו 

ק"מ ממועצה  35 עד הממוקם

 -)לדוג' אזורית שדות נגב

נתיבות, שדרות, אופקים, באר 

 שבע(

  

 

 לראיה באתי על החתום:

 _______:__________________המציעכתובת  :__________________________המציעשם 

 

 : ________________המציעשל נייד מס' טלפון  : ________________המציעמס' טלפון של 

 

 ___________________________________:__________________המציע דוא"ל של כתובת

 : ________________________המציעחתימה וחתימת   תאריך _______________
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז –  'דנספח 

 
 

אני הח"מ _____________________ מס' ת.ז. ____________________ העובד בתאגיד 
 ________________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי :

 
 .ומנהליו התאגיד בשם זה תצהיר על לחתום מוסמך אני .1
 .זה במכרז התאגיד מטעם המוגשת להצעה בתאגיד אחראי אשר המשרה נושא אני .2
 ללא, עצמאי באופן התאגיד ידי על הוחלטו זו בהצעה מופיעים אשר הכמויות או/ו המחירים .3

 .אחר פוטנציאלי מציע עם או אחר מציע עם קשר או הסדר, התייעצות
 הצעות מציע אשר תאגיד או אדם כל בפני הוצגו לא זו בהצעה המופיעים הכמויות או/ו המחירים .4

 .זה במכרז הצעות להציע הפוטנציאל את לו יש אשר תאגיד או זה במכרז
 .זה במכרז הצעות מלהגיש אחר מתחרה להניא סיוןיבנ מעורב הייתי לא .5
 .זו מהצעתי יותר נמוכה או גבוהה הצעה להגיש אחר למתחרה לגרום סיוןיבנ מעורב הייתי לא .6
 .שהוא סוג מכל תחרותית בלתי הצעה להגיש למתחרה לגרום סיוןיבנ מעורב הייתי לא .7
 מתחרה או מתחרה עם ודברים דין או הסדר בעקבות נעשית ולא לב בתום מוגשת התאגיד של זו הצעה .8

 .זה במכרז אחר פוטנציאלי
 המתאים במקום V לסמן יש .9

 מכרז לתיאום בחשד חקירה תחת כרגע נמצא לא ההצעה מציע התאגיד, ידיעתי למיטב. 
 אם כן, אנא פרט:

  
  

 
 לחוק א47 סעיף לפי בפועל מאסר שנות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על העונש כי לכך מודע אני .10

 .1988-ח"תשמ, העסקיים ההגבלים
______________ _____________ ______________ _______________ _____________ 

 חתימת המצהיר שם המצהיר חותמת התאגיד שם התאגיד תאריך 
 

 עורך הדיןאישור 
אני הח"מ ______________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

 אשר 
 

 ברחוב __________________ בישוב/עיר __________ מר/גב' _____________
 

ה כי שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/
 עליו/ה 

 
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל.
 
 

 _________________ _________________________ ____________________ 
 חתימת עורך הדין שיון עורך דיןיחותמת ומספר ר תאריך 
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 אישור רואה חשבוןנוסח  -'הנספח 

 

 לכבוד:

 מועצה אזורית שדות נגב

 כתובת: ______________

 "(המועצה)להלן: "

 

למועצה אזורית   תפעולי ליסינג בשיטת שונים מסוגים חדשים רכב כלי אספקת שירותי שם המכרז:
 58/2020  מס' המכרז:  שדות נגב

החשבון המבקרים של אנו, משרד רו"ח ________________________________, רואי  .1

 תים כי ביקרנו את האמור בהצהרר"(, מאשהמציע______________________________ )להלן: "

)לא כולל  למועצה אזורית שדות נגבמחזור הכנסות שנתי משירותי ליסינג תפעולי  ממוצעהמציע בדבר 

לאשר כי הוא עומד על  והרינו  2017,2018,2019 הקלנדריותממכירת כלי רכב( במהלך כל אחת מהשנים 

 )לא כולל מע"מ(. ( ₪ חמש מאות אלף )₪  500,000 -סכום שאינו נמוך מ

ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו  .2

 אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה

הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו 

על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

 קת בסיס נאות לחוות דעתנו. מספ

נתוני אספקת כלי הרכב  2017-2019לדעתנו, האמור בהצהרה בדבר נתוני ההכנסות של המציע בשנים  .3

בשירותי ליסינג תפעולי מלא ללקוחות בשנים הללו והאמור בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים 

הכלולים בהצהרה, משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם 

 עליהם התבססה ההצהרה.  לרשומות

 

 בברכה,        

       

_____________________ 

 רואי חשבון         
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 ניסיון המציע -'ו נספח

 

( כלי רכב המושכרים מאה) 100הרשום של לפחות הצעתנו, הננו הבעלים במועד הגשת  הנני מצהיר כי .א

 תפעוליהליסינג הללקוחותיו בשיטת 

 :ליסינג תפעוליפירוט לקוחות בשיטת  .ב

 
 שם הלקוח

תקופת העבודה עם הלקוח 
)לפחות בשלוש השנים 

 האחרונות(

היקף כספי 
לשנה 

 )ממוצע(

 כמות כלי רכב
בליסינג 

 תפעולי מלא

פרטי איש קשר ומספר 
 טלפון נייד

1  
 מיום ___________

 עד ליום __________
 

  

2  
 מיום ___________

 עד ליום __________
 

  

3  
 ___________מיום 

 עד ליום __________
 

  

4  
 מיום ___________

 עד ליום __________
 

  

5  
 מיום ___________

 עד ליום __________
 

  

6  
 מיום ___________

 עד ליום __________
 

  

7  
 מיום ___________

 עד ליום __________
 

  

8  
 מיום ___________

 עד ליום __________
 

  

9  
 מיום ___________

 עד ליום __________
 

  

10  
 מיום ___________

 עד ליום __________
 

  

 
 

 לראיה באתי על החתום:
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 _______:__________________המציעכתובת  :__________________________המציעשם 

 

 ________________: המציעשל נייד מס' טלפון  : ________________המציעמס' טלפון של 

 

 ___________________________________:__________________המציע דוא"ל של כתובת

 : ________________________המציעחתימה וחתימת   תאריך _______________

 
 
 
 

 אישור עורך הדין
 
 

 אני הח"מ ______________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
 

 ברחוב __________________ בישוב/עיר __________ מר/גב' _____________
 

 שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
 

 להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
 
 

 _________________ _________________________ ____________________ 
 חתימת עורך הדין שיון עורך דיןיחותמת ומספר ר תאריך 
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 נספח ז'- שאלון שביעות רצון
 

 (המועצה)אין למלא נספח זה, ימולא על ידי 

 

 פרטי הגוף הנשאל: ________________________

 ________________________     שם הנשאל:

 ________________________תפקידו בארגון:     

 ________________________     תאריך: 

 

 

 האם אתה שבע רצון מרמת השירות שסיפק המציע? – כללי –רמת השירותים  .1

 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 

לאספקת השירותים )מסירת רכב חדש, ביצוע  האם המציע עמד בלוחות הזמנים – עמידה בלוחות זמנים .2
 טיפולים ותיקונים, מתן שירותי דרך(?

 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 

 האם כלי הרכב שסופקו )החדשים, החליפיים ורכבי הגישור( היו בהתאם לנדרש בחוזה? –כלי הרכב  .3

 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית מעטהבמידה  כלל לא

 

 האם הטיפולים והתיקונים בכלי הרכב נעשו ברמה מקצועית גבוהה? –טיפולים ותיקונים  .4

 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא
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שהתעוררו במהלך ההתקשרות ונענה האם המציע היה קשוב לצרכים שונים  –שיתוף פעולה עם הלקוח .5
 לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?

 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 

 ?לשם אספקת השירותיםהאם היית ממליץ להתקשר עם המציע  .6

 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא
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 הסכם התקשרות -' חנספח 

 

 2020שנערך ונחתם בתל אביב ביום _____ בחודש ___________ בשנת 

 

 מועצה אזורית שדות נגב  :בין

 כתובת:  

    

 "(המזמינה" ו/או "המועצה)להלן: "  

 מצד אחד,          

 ________________________________ בע"מ  :לבין

 _____________ ח"פ  

     מרח' ______________  

 ("הספק")להלן: 

 מצד שני,          

 

למתן שירותי אספקת   58/2020  פירסמה את מכרז פומבי מס' "(המועצה)להלן: " והמועצה הואיל

)להלן:  המועצהכלי רכב חדשים מסוגים שונים בשיטת ליסינג תפעולי לרכבי 

 "(; השירותים"

 

והנחיותיה ובהתאם לתנאים  המועצהוהספק מעוניין לתת את השירותים לפי צרכי  והואיל

 והתמורה, כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה;

 

 והצעת הספק הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;  והואיל

 

 מעונינת למסור לספק את אספקת השירותים, והכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן; והמועצה והואיל

 

מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעסיק  והצדדים והואיל

לבין הספק, וזאת, בין היתר, בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים  המועצהבין 

 התקשרות במסגרת יחסי עובד מעסיק; 

 

 לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

  מבוא, הגדרות ונספחים .1

 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1
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כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות והתמצאות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה  1.2

 ולא ישמשו לצרכי פירושו. 

 הגדרות 1.3

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

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.3.2

או מי מטעמה שהורשה על ידה להחזיק ברכב  המועצהעובד  –" המורשה" 1.3.3

 בשיטת ליסינג תפעולי מטעם הספק ולעשות בו שימוש;

מועצה אזורית שדות אשר פורסם על ידי  58/2020מכרז פומבי מס'  –" המכרז" 1.3.4

 , על נספחיו;נגב

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות  המועצהנציג  –" הממונה"/ "המפקח" 1.3.5

 וחוזה זה.;הספק על פי המכרז 

 מי שהגיש הצעה למכרז זה; -" המשתתף"/ "המציע" 1.3.6

אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על פי  –" הפרשי הצמדה למדד" 1.3.7

חוזה זה, כי המדד החדש שונה ממדד הבסיס, אזי יהיה הצד עליו מוטל התשלום, 

א מוגדל על פי חוזה זה, חייב לשלם למשנהו או לקבל ממנו את אותו תשלום כשהו

 או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס;

כל הפעולות הכרוכות באספקת כלי רכב חדשים   –" הטובין" ו/או "השירותים" 1.3.8

 מסוגים שונים בשיטת ליסינג תפעולי כמפורט בחוזה זה על נספחיו;

 , לרבות אביזריהם.מועצהכלי הרכב אשר יסופקו ל –" כלי הרכב" 1.3.9

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,  –" המחירים לצרכןמדד " 1.3.10

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

 מדד אחר שיתפרסם במקומו;

מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  –" מדד הבסיס" 1.3.11

 לסטטיסטיקה, וידוע במועד מסירת כלי הרכב;

לעניין מכרז זה, כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז   -המכרז" "מסמכי 1.3.12

זה, לרבות מסמך זה על נספחיו, החוזה,  שאלות המציעים, התייחסות והודעות 

בעניין מכרז זה ו/או נשלח  /  המועצהוכל מסמך אחר שהתקבל על ידי  המועצה

 פורסם על ידה;

ייניו, תכונותיו, תפקודיו ואופן מוצר/רכב התואם בצורתו, מאפ -"שווה ערך" 1.3.13

תפעולו את אלו של המוצר/הרכב הנדרש במכרז זה. הקובעת הבלעדית לעניין 

 , ולספק לא תהא כל השגה על קביעה זו;המועצההיות מוצר שווה ערך הינה 

ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד הקבוע  –" ריבית" 1.3.14

 התשלום בפועל; לתשלום ועד למועד ביצוע

כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם,  –" תיק אישורים" 1.3.15

 ; המועצההדרושים על פי כל דין לביצוע השירותים לרכבי 
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 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה גופו: 1.4

 כתב ערבות; – נספח א' 1.4.1

 מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה גופו.  1.5

 מהות ההתקשרות .2

שירותי ליסינג תפעולי וכן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית  למועצההספק יספק  2.1

לתקופות קצרות, בהתאם לתנאים הקבועים בחוזה ובתמורה לדמי השכירות הקבועים 

 מהספק, מעת לעת ולפי צרכיה.  המועצהבו, בגין כלי הרכב שתזמין 

להזמין מהספק  המועצהאין בחוזה זה כדי לחייב את הספק מודע לכך ומסכים לכך ש 2.2

להזמין שירותי ליסינג  מהמועצהרכבים מסוג כלשהו או בהיקף כלשהו או כדי למנוע 

תזמין  המועצה, וכי זכייתו של הספק במכרז אינה מקנה לו זכות כי מצדדים שלישיים

 . לי רכב בכמות כלשהי או בתדירות כלשהיממנו כ

לפי שיקול המכרז הנו מכרז מסגרת וכי ש לכך מודע הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  2.3

 שירותי למועצה ים נוספים שיעניקוספק ויבחר עימו דעת המועצה ישנה אפשרות שביחד

 ספק מאיזה ההחלטהלגבי ובלעדי מסור שיקול דעת מלא  למועצהוכי  ,תפעולי גליסינ

 . ומקרה מקרה בכל רכב כלי להזמין

 התחייבויות והצהרות הספק .3

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

לו היטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותיו על פי מכרז זה וכי יש ביכולתו לקיימם 

שות, התנאים והמועדים המפורטים ולבצע את כל הדרוש למתן השירותים על פי הדרי

 בהם.

הספק מצהיר כי לא ידוע לו על ניגוד עניינים שיש בו כדי להפריע לספק לקיים את  3.2

 התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין.

הספק מצהיר כי יש לו את מלוא הידע, המיומנות והניסיון הדרושים לצורך אספקת  3.3

ים וכוח האדם המיומן, הדרושים לאספקת השירותים כאמור ובידיו כל האמצעים, הכל

השירותים ברמה הגבוהה ביותר בדייקנות, ביעילות, בנאמנות ובמיומנות גבוהה, 

 , בהתאם להוראותיה ולקבוע בדין.המועצהלשביעות רצונה המלא של 

ומתחייב שיהיו בידיו במשך כל תקופת ההתקשרות האישורים, ת הספק מצהיר בזא 3.4

הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ואם 

 הוא יפעל, על חשבונו, לקבלתם.  –יידרשו נוספים 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מצהיר ומתחייב כי יש ויהיו בידיו במשך כל  3.5

צו הפיקוח על רשיון להשכרת רכב לליסינג בהתאם להוראות   ההתקשרות תקופת

, כתב 1985 –( תשמ"ה מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב

הסמכה לקצין הבטיחות המועסק אצלו, רישיונות רכב ותעודות ביטוח חובה עבור כלי 

 הרכב שישמשו באספקת השירותים. 

האחראי המלא והבלעדי למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי לא הספק מצהיר כי הוא  3.6

יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו, 
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בכל  למועצהשהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית 

 דבר ועניין שבחוזה זה.

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על ביטול  למועצההספק מתחייב להודיע  3.7

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את 

 יכולתו לבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה.

הספק מצהיר כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים ובעלי  3.8

כה, המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים לביצוע כל הסמ

 העבודות /ואו השירותים הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה. 

התקשרה עימו בחוזה זה על סמך הצהרותיו  שהמועצההספק מצהיר כי ידוע לו  3.9

זה,  אי דיוק, אי נכונות והתחייבויותיו המפורטות בחוזה, לפיכך הינן תנאי מהותי בחוזה 

או אי שלמות באישורים והצהרות הספק או אי קיום התחייבויות הספק על פי החוזה או 

על פי דין, בין בעת חתימת חוזה זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של 

 נזק חמור . למועצהחוזה זה מצד הספק, והם עלולים לגרום 

דרש, באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות ותוך הספק יבצע את השירותים כנ 3.10

קיום כל נהלי מתן השירותים ועמידה בדרישות הבטיחות והביטחון, אבטחת המידע 

 וכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה, לרבות ממפרט השירותים.

 הספק ישתף פעולה בצורה הטובה, המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל הגורמים 3.11

, בכל שלב של מתן השירותים ולאחריהם, המועצההמעורבים בביצוע השירותים מטעם 

לרבות התחייבות לשפר ולתקן את כל הטעון תיקון, בתוך פרק זמן סביר על פי נסיבות 

בדבר הצורך בכך. בכלל זה, יעביר הספק, לפי הנחיית  מהמועצההעניין ממועד הודעה 

 שירותים., מסמכים ונתונים הנוגעים להמועצה

בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, יפעל הספק בנאמנות עבור החוזה ולטובת  3.12

בלבד. כמו כן, יקפיד ויוודא הספק, כי גם עובדיו וכל המועסקים  המועצההאינטרסים של 

על ידו במסגרת ביצוע השירותים, יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובת האינטרסים של 

 בלבד. המועצה

הספק מצהיר ומתחייב כי ימשיך לספק את השירותים גם בשעת חירום ויפעל בשקידה  3.13

סבירה לצורך השגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך כך, והכל בכפוף להוראות 

 כל דין ורשות מוסמכת ובהתאם להנחיות כוחות הביטחון. 

ע להתנהגותו שלו ו/או הממונה בכל הנוג המועצההספק מתחייב בזאת לציית להוראות  3.14

 ו/או התנהגות כל מי מטעמו בקשר לעבודות ו/או בכל הכרוך בכך. 

 הספק מתחייב לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעים. 3.15

 מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע העבודות.   למועצההספק מתחייב לדווח  3.16

ו/או זכות לפיצוי או  המועצהעילת תביעה כלשהי כלפי  הספק מצהיר כי לא תהא לו 3.17

תשלום כלשהו, בנוגע להשלכות של כל שינוי בהוראות כל דין שיחול ויתחולל במהלך 

 תקופת חוזה זה )לרבות שינוי בהלכה הפסוקה ו/או במצב המשפטי(.
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 מכח מכרז זה יהיה, במועד אספקתו,  שנת יצורו מאותה למועצהכל כלי רכב שיסופק  3.18

שנה קלנדארית, ומועד עלייתו לכביש לא יאוחר משלושה חודשים קודם למועד אספקתו 

)לא תתאפשר אספקה של כלי רכבים משנתונים אחרים, אלא בהתאם לאישור מראש 

 ולסיכום נפרד בנוגע להפחתה שתינתן בדמי השכירות החודשיים(.  המועצהובכתב של 

 תקופת ההתקשרות  .4

)שלושים ושישה(  36עם הזוכה תהייה לתקופה של  תקופת ההתקשרות הראשונית 4.1

פי שיקול דעתה -שמורה הזכות, על למועצה"(. תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: "

תקופות נוספות בנות עד  תיהבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות עם זוכה במכרז בש

ם או "(, וזאת בתנאים זהיתקופת האופציה)שנים עשר( חודשים כל אחת )להלן: " 12

עם  המועצה. בכל מקרה, לא תעלה תקופת ההתקשרות הכוללת של המועצהמיטיבים עם 

 ( חודשים. שישים) 60הספק על 

מימשה את תקופת האופציה )אחת או יותר(, הרי שהארכת ההתקשרות  שהמועצהככל  4.2

בדבר  המועצהכל אסמכתא שתידרש על ידי  למועצהתהא בכפוף לכך שהספק ימציא 

קיום חובותיו על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה 

למכרז ועד למועד ההארכה, לרבות אך לא רק, הארכת כל הערבויות הנדרשות לתקופת 

 האופציה וכן אישור קיום הביטוחים, וכל מסמך אחר הטעון הארכה או חידוש. 

ה לה להאריך את תקופת החוזה, תודיע על כך לממש את הזכות שניתנ  המועצההחליטה  4.3

( יום קודם לתום מועד תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה 60לספק שישים )

)בהתאמה(, מראש ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה ויתר התנאים הנוספים 

 שנקבעו על ידה. 

עת, לסיים את תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובכל  המועצהלעיל,  4על אף האמור בסעיף  4.4

יום מראש, ובמקרה זה יבוא  60בהודעה בכתב שתימסר לספק לפחות עם הספק החוזה 

מובהר בזאת כי במימוש סעיף יום ממועד ההודעה כאמור.  60החוזה לידי סיום בתום 

 זה, המועצה תשלים את התחייבויותיה בגין רכבים שהוזמנו עד למועד ההודעה כאמור.

אינה מתחייבת כלפי הספק בכל אופן שהוא, לכל היקף  ההמועצמוסכם ומוצהר, כי  4.5

באספקת כלי רכב חדשים מסוגים שונים בשיטת ליסינג תפעולי וכי היא תזמין ממנו 

ספק מוותר השירותים בהיקף כפי שיידרש על ידה, על פי צרכיה ושיקול דעתה בלבד. 

היקף השירותים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בוויתור סופי ומוחלט, בכל מקרה בו 

 .  המועצהשיידרש בפועל ישתנה בהתאם לדרישות 

 תקופת החכירה של כלי הרכב .5

)שלושים ושישה( חודשים החל  36 -תקופת שירותי הליסינג שיוזמנו מכח חוזה זה הינה ל 5.1

"(. למען הסר תקופת ההסכםממועד אספקתו, בהתאם לתנאי חוזה ההתקשרות )להלן: "

ספק, הוראות חוזה זה תהיינה בתוקף עד לסיום תקופת ההסכם של כל אחד ואחד מכלי 

הרכב ואין בסיום תקופת ההסכם כדי לגרוע מתוקפן של הוראות החוזה הרלבנטיות 

 לתקופת ההסכם. 



 
 

30 

30 
 

למרות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי במקרה של אובדן מוחלט )לרבות גניבה( יראו  5.2

ההסכם כאילו הסתיימה במועדה ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או את תקופת 

וכי מי מטעמה בקשר עם סיום תקופת ההסכם לאותו כלי רכב וכל  המועצהתביעה כלפי 

הכרוך בכך. למען הסר ספק יובהר, כי אירוע זה לא ייחשב כהחזרה מוקדמת של רכב. 

 שעלות תיקונו הינה מעל כך  למען הסר ספק, היה וכלי הרכב ניזוק בתאונה

ממחירו של כלי הרכב נכון למועד התאונה, ייחשב הדבר כ"אובדן מוחלט" לעניין  50%

כלי  המועצהסעיף זה. במקרה של אובדן מוחלט )לרבות גניבה(, יעמיד הספק לרשות 

ימים. עם החזרת כלי הרכב החילופי לידי הספק, תיחשב  21רכב חלופי לתקופה בת 

הרכב לו נגרם אובדן מוחלט, כאילו הגיעה לסיומה במועד  ישל כלעסקת הליסינג 

 המוסכם מראש. 

 סיום מוקדם של תקופת ההסכם

תהא זכאית להפסיק בכל עת את תקופת ההסכם של  המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  5.3

כלי הרכב, כולם או חלקם, עוד קודם לתום לתקופת ההסכם, וזאת בהתאם לתנאים 

 להלן: 

בגין כל כלי רכב מעבר לכמות המינימאלית שתקופת ההסכם שלו תופסק לפני תום  5.3.1

 תחולנה ההוראות להלן: חודשי חכירה,  30ובלבד שטרם מלאו תקופת ההסכם, 

 המועצהבגין החזרת כלי רכב בשנה הראשונה לתקופת ההסכם, תשלם  5.3.1.1

מדמי החכירה החודשיים לאותו כלי  3לספק פיצוי סופי ומוחלט בגובה פי 

 רכב בהתאם לקבוע בחוזה זה. 

 המועצהבגין החזרת כלי רכב בשנה השנייה לתקופת ההסכם, תשלם  5.3.1.2

מדמי החכירה החודשיים לאותו כלי  2לספק פיצוי סופי ומוחלט בגובה פי 

 רכב בהתאם לקבוע בחוזה זה. 

 המועצהרכב בשנה השלישית לתקופת ההסכם, תשלם  בגין החזרת כלי 5.3.1.3

לספק פיצוי סופי ומוחלט בגובה דמי החכירה החודשיים לאותו כלי רכב 

 בהתאם לקבוע בחוזה זה. 

בכפוף לקבלת הפיצוי הסופי והמוחלט כאמור לעיל, לא תהא לספק כל  5.3.1.4

וכל מי מטעמה בקשר עם  המועצהטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 וכל הכרוך בכך.  תקופת ההסכםהפסקת 

 חודשי חכירה. 30מובהר בזאת שלא יחול קנס על החזרת רכבים לאחר  5.3.1.5

 איפיון השירותים  .6

 כללי 6.1

, בהתאם לדרישתה, את כלי הרכב במשך כל תקופת למועצההספק יספק  6.1.1

ההתקשרות. על אף האמור, אם הופסק ייצורו או שונה דגם של מי מכלי הרכב 

דגם אחר, הקרוב במידת האפשר לדגם  המועצההאמורים, יציג הספק בפני 

תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי האם לאשר או  המועצהששונה, כתחליף לו. 

 "(. דגם חליפיוצג על ידי הספק כרכב המיועד להזמנה )להלן: "לפסול את הדגם שה
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הספק יתקן כל נזק או פגם ברכב, שנגרם מכל סיבה, לרבות קלקול, תאונה, פגיעה,  6.1.2

 פריצה, שריפה וגרירה

, המועצההספק יהיה אחראי על הובלת הרכב, לרבות רכב חלופי, ולהחזרתו לידי  6.1.3

 כמפורט בחוזה וכמתחייב לשם מתן השירותים. 

הספק ידאג להחלפת רכב אשר התקלות בו, הנובעות מטיב הרכב עצמו, חוזרות  6.1.4

ובכפוף  המועצהמיד עם דרישת  במהלך ששת החודשים הראשונים ונישנות

 .לאישור היבואן

הוג במסגרת ולצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה, הספק מתחייב לנ 6.1.5

בהתאם להוראות כל דין ולפי כללי המקצוע המקובלים, לנקוט באמצעי הזהירות 

והבטיחות הנדרשים ולמלא בדייקנות אחר הוראות כל דין, לרבות כל תקנות 

 התעבורה. 

 הזמנת כלי רכב חדשים 6.2

, בתקופת ההתקשרות הראשונית הימסור לספק, מעת לעת ולפי צרכי המועצהנציג  6.2.1

ות בכתב, חתומות על ידו, לאספקת רכב חדש, מתוך רשימת ו/או המוארכת, הזמנ

 כדגם חליפי.  המועצהכלי הרכב המנויים במכרז זה או דגם שאושר על ידי 

מועד ההזמנה, )שלושים( ימים מ 30תוך  המועצההספק ימסור את הרכב לידי  6.2.2

 , ויחולו התנאים הבאים: הלמקום שנתבקש על יד

כלל זה יהיו לו האביזרים הנדרשים על הרכב יעמוד בכל דרישות הדין, וב 6.2.2.1

 פי דין, לרבות, אפוד זוהר, רישיון רכב, ביטוח חובה תקף ותעודת חובה. 

)שלושה(  3לא יחלפו מעל  למועצההרכב יהיה חדש ובמועד מסירתו  6.2.2.2

 "(.מועד עלייה לכבישחודשים ממועד הוצאת רישיון הרכב )"

בגין צבע המוגדר . מובהר כי המועצההרכב יהיה בצבע שהוזמן על ידי נציג  6.2.2.3

כתוספת במחירון היבואן, יתווסף תשלום חד פעמי ע"פ המחירון הרשמי 

  של היבואן.

שלט לפתיחה  הכולליםמפתחות רכב,  שני המועצההספק ימסור לידי נציג  6.2.2.4

וסגירה של הרכב, לרבות הרמת שמשות קדמיות ואחוריות של החלונות 

 החשמליים. 

בעלות מקסימלית של  וו גרירההזמין רכבים הכוללים תהא רשאית ל המועצה 6.2.3

2500 . ₪ 

לא תקבל כל רכב עליו תודבק מדבקת  המועצהלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  6.2.4

 פרסומת של הספק, בכל גודל שהוא.

"(. ההתקניםהתקן תדלוק אוניברסלי )להלן: " יותקןהספק ידאג כי בכל רכב ורכב  6.2.5

, בהתאם המועצההדלק עליהן תורה  בהתקנים ניתן יהיה לתדלק בחברות

להסכמים שבינה לבין החברות כאמור. הספק ידאג לביצוע ההתקנה של ההתקנים 

לאחר תיאום עם חברות הדלק הרלבנטיות וספק ההתקנים, אצל מתקין מורשה 

 מטעם חברת ההתקנים. 



 
 

32 

32 
 

הממונה יהיה רשאי לבקש, במעמד המסירה, הסברים והנחיות אודות כלי הרכב,  6.2.6

תחזוקתו, הפעלותו והשירותים הנלווים המוענקים עבורו. כן, ימסור נציג הספק 

לידי הממונה במעמד המסירה, תעודות המעידות על תשלום ביטוח חובה בגין 

 הרכב הנמסר, אגרת רישוי, ספר הפעלה וטיפולים. 

, במעמד מסירת הרכב ייערך פרוטוקול מסירה שיכלול את הפרטים הבאים כמו כן 6.2.7

 בקשר לרכב: תאריך, דגם, יצרן, מספר רישוי, קריאה של מד קילומטרים 

שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל לידיה רכב בעל  למועצה 6.2.8

ת נשוא ליקויים מהותיים ו/או רכב שאינו עומד בתנאי החוזה ובכלל זה בדרישו

מסמכי המכרז ו/או רכב שלא נמסרו לגביו המסמכים האמורים לעיל. מימשה 

רכב חלופי למשך  שלוש שעותהספק יעמיד לרשותה בתוך  –זכות זו  המועצה

ימים,  10התקופה שעד לתיקון הליקוי או השלמת החסר, אשר לא תעלה על 

ליפו, על חשבון ובנוסף הרכב שהוזמן יילקח על ידי הספק כדי לתקנו ו/או להח

 הספק לשביעות רצון הממונה. הרכב החלופי יסופק עם מיכל דלק חצי מלא לפחות. 

, למועצהלאחר הזמנת כלי רכב חדש מהספק ועד למועד אספקתו  – רכב גישור 6.2.9

רכב גישור וזאת ללא תמורה נוספת מעבר לתשלום דמי  למועצההספק יספק 

רכב הגישור יהיה רכב מהספק. השכירות החודשיים עבור הרכב החדש שהוזמן 

חודשים לפני מועד אספקתו, והוא  12 -שתאריך עלייתו על הכביש היה לא יותר מ

מקומות. על אף האמור  7יהיה שווה ערך לפחות לרכב שהוזמן, לרבות רכבים בעלי 

, יהיה רשאי הספק לספק רכב המועצהבסעיף זה, בכפוף להסכמתה הבלעדית של 

ממוצע יותר ואולם במקרה כזה חיוב דמי השכירות יהא לפי גישור מקבוצה נחותה 

קבוצת רכב הגישור שסופק בפועל ולא לפי הרכב שהוזמן. התקופה בה סופקו עלות 

 החודשים לפי חוזה זה.  36רכבי גישור תיכלל בתקופת ההתקשרות של 

)שלושים( ימי עסקים  30תוך  המועצהלא מסר הספק את הרכב המוזמן לידי  6.2.10

ממועד ההזמנה, מחמת שמלאי הרכב מאותו סוג חסר או מסיבה אחרת שאינה 

לא יהיה בכך משום הפרת חוזה, ובלבד שהספק ימסור לידי  –תלויה בספק 

 מובהר, כי אי אספקת הרכב המוזמן במשך . תוך המועד האמור רכב גישור המועצה

ימי עסקים, תיחשב הפרה של הסכם זה, על  ואחת( שישים) 60תקופה העולה על 

 כל המשתמע מכך. 

 כשמיכל הדלק שלהם מלא.  למועצההרכבים יסופקו  6.2.11

 

 אחזקת כלי הרכב 6.3

הספק יהיה אחראי לאחזקת כלי הרכב, לרבות טיפולים שוטפים בהתאם להוראות  6.3.1

היצרן או היבואן. תיקונים שיידרשו בשל תקלה, תאונה או כל סיבה אחרת, וביצוע 

 "(, ובכלל זה תשלום אגרת הרישוי והרדיו. טסטמבחן רישוי שנתי )"

 לפי הוראות יצרן.רכב, וטיפולים להספק יהיה אחראי לביצוע בדיקות תקינות  6.3.2
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או הממונה, ידאג הספק להחלפת  המועצהבנוסף, במידת הצורך ולפי דרישת  6.3.3

צמיגים במהלך תקופת  4צמיגים קרועים או שחוקים, מצבר ומגבים. החלפה של 

חודשים(  תיעשה ללא תשלום. החלפה של מצבר ומגבים תיעשה  36ההתקשרות )

ללא תשלום. למען הסר ספק, מובהר כי החלפה של צמיגים, מצבר או מגבים, 

אירוע נזק אחר שיש לו או שנדרש לגביו כיסוי  שהחלפתם נדרשה בגין תאונה או

 ביטוחי על פי החוזה, תיעשה אף היא ללא תשלום. 

פי הרשאת -יודגש, כי על כל כלי הרכב יותקנו צמיגים מאותו דגם על אותו סרן, על

היצרן/יבואן. מוסכם ומובהר, כי מניין הצמיגים שיוחלפו במהלך תקופת 

( ובתום תקופת ההתקשרות תיערך POOL) ההתקשרות כאמור לעיל ייערך בפול

 התחשבנות בין הצדדים. 

התיקונים והטיפולים בכלי הרכב ייעשו רק במוסכים מורשים מטעם משרד 

התחבורה ובהתאם להוראות כל דין. הספק ידאג להחזיק במוסכים מורשים 

כאמור או להתקשר עימם בהסכם, באופן שיאפשר לו לספק את השירותים בהיקף, 

 ה כלל ארצית, באופן ובמועדים הנדרשים בחוזה.בפריס

הספק יודיע למפקח כשיגיע מועד לביצוע טסט, טיפול שגרתי ברכב או בדיקת  6.3.4

תקינות, על בסיס זמן. הגיע מועד לטיפול על בסיס מספר קילומטרים, טרם שהגיע 

המועד לטיפול על בסיס זמן, יודיע הממונה לספק בדבר הצורך בטיפול. על הספק 

וג כי תודבק במקום בולט ברכב מדבקה המציינת את מועד הטיפול הנדרש לדא

 בהתאם להוראות היצרן. 

כל רכב שיילקח על ידי הספק לטיפול/תיקון, ידאג הספק כי בעת הטיפול בכלי  6.3.5

 הרכב, יכוסו מושבי הרכב ושטיחי הרכב למניעת לכלוך ובלאי. 

יקונים, בדיקת תקינות או הספק יהיה אחראי לאיסוף כלי הרכב לצורך טיפול, ת 6.3.6

או עם נהג הרכב או הממונה, ויתאם עם הממונה  המועצהטסט ולהחזרתו לידי 

 את המועדים לאיסוף ולהחזרה. 

מובהר, כי במידה שרכבים ישונעו לטיפול במוסכים ובין מוסכים, לא תשלם  6.3.7

  עבור שינוע זה, לרבות במקרה בו השינוע נדרש עקב נזק שנגרם ברשלנות. המועצה

הספק יהיה אחראי לכך שברכב יורכבו רק חלפים חדשים, שהם מקוריים או  6.3.8

תואמים לחלפים המקוריים, המאושרים על ידי היבואן או על ידי משרד 

 התחבורה. 

הספק יבצע את הטיפול, התיקונים, בדיקת התקינות או הטסט בהקדם האפשרי,  6.3.9

ביום בו נלקח הרכב,  17:00בהתחשב במצב הרכב. הספק יחזיר את הרכב עד השעה 

 ואם לא נסתיים הטיפול בו, יספק הספק למפקח רכב חלופי כמפורט להלן. 

לרבות פחחות וצבע, הספק מתחייב כי הרכב יוחזר על ידו מתיקון ו/או טיפול,  6.3.10

 נקי.כשהוא וטיפולים תקופתיים 

במכונית כלשהי אשר הספק לא הצליח  תקלות זהות חוזרות ונישנות 3במקרה של  6.3.11

 המועצה"(, תהא רשאית הרכב התקולחודשים )להלן: " 3לתקנן בפרק זמן של 
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מוסכם על הצדדים . ה להחליף את הרכב התקול ברכב חדשלהודיע לספק על רצונ

כי החלטה בעניין זה תתקבל רק לאחר הסכמה משותפת של שני הצדדים אשר 

ת של הצדדים. נתגלעה מחלוקת שלא יושבה, ימנו תיבחן על ידי קציני הבטיחו

 הצדדים שמאי מוסכם אשר יכריע במחלוקת זו. 

 שירותי דרך וגרירה 6.4

הספק יספק שירותי דרך וגרירה לכלי הרכב, בגין תקלות דרך לרבות בגין החלפת  6.4.1

תקר, בעצמו או באמצעות קבלן משנה. הספק יספק את שירותי הדרך והגרירה 

ה, בכל ימות השנה, למעט יום כיפור, ויעמיד לרשות הממונה במשך כל שעות היממ

מוקד חירום שיפעל במתכונת כאמור, לקבלת הודעות על תאונה או  והמועצה

 תקלה. 

 . למועצהדרך ההתקשרות עם מוקד החירום תועבר על ידי הספק  6.4.2

)שלוש( שעות ממועד  3הספק ידאג להגעת רכב גרר או ניידת שירות, לפי הצורך תוך  6.4.3

)ארבע( שעות ממועד ההודעה אם כלי הרכב נמצא בכביש הערבה  4ההודעה או תוך 

. הספק ידאג להשלמת ביצוע התיקון הנדרש ברכב או גרירתו, 25או דרומית לכביש 

 ו ניידת השירות. לפי הצורך, תוך שעה ממועד הגעת רכב הגרר א

רכב חלופי, כמפורט להלן, במקרה  המועצההספק יספק למורשה מטעם  6.4.4

 של תקלת דרך. 

 רכב חלופי 6.5

הספק יספק למורשה רכב חלופי בכל מקרה של תקלה, תאונה, איסוף לצורך  6.5.1

 טיפול, תיקונים או טסט, תוך פרק הזמן הקבוע להלן: 

)ארבע(  3עד  –ירה במקרה של תקלה ברכב המחייבת שירותי דרך או גר 6.5.1.1

)חמש( שעות ממועד ההודעה  4שעות ממועד ההודעה על התקלה או עד 

 . 25אם הרכב נמצא בכביש הערבה או דרומית לכביש 

במקרה של איסוף הרכב לצורך תיקונים או טיפול שנעשה בתיאום מראש  6.5.1.2

 באותו היום, אם לא הוחזר הרכב שנלקח לטיפול.  17:00עד השעה  –

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה בקשר עם חובת הספק להעמיד רכב חלופי  6.5.2

לקבלת רכב חלופי  המועצה, מובהר בזאת כי בכל מקרה בו זכאית המועצהלרשות 

כאמור, הרי שהוא יועמד לרשותה על ידי הספק החל מהיום הראשון ועד להחזרת 

 הרכב המושכר. 

הרכב, או שווה ערך לו לפחות, אולם הרכב החלופי יהיה תקין, מאותו סוג של כלי  6.5.3

הספק רשאי לספק רכב חלופי שאינו מצוייד בחיישני רוורס או בשלט נוחות. הספק 

תחזיר את הרכב  והמועצהיספק את הרכב החלופי כשמיכל הדלק שלו מלא 

 החלופי כשמיכל הדלק שלו מלא. 

מהם,  או למורשה ולאיסופו למועצההספק יהיה אחראי למסירת הרכב החלופי  6.5.4

 במועד ולמקום שיימסרו לספק על ידי הממונה או המורשה. 
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במעמד מסירת הרכב החלופי, ייערך פרוטוקול מסירה שיכלול את הפרטים הבאים  6.5.5

לגבי הרכב: תאריך, דגם, יצרן, מספר רישוי, קריאה של מד קילומטרים, מצב 

 , יעביר הספקהמועצההמרכב של הרכב ומצב מיכל הדלק. בהתאם לדרישת 

 הדרכה למורשה באשר לתפעול הרכב החלופי ומערכות הבטיחות שלו. 

במקרה של העמדת רכב חלופי, יחולו כל תנאי חוזה זה גם על הרכב החלופי בכל  6.5.6

הנוגע לשלמותו של הרכב, תקינותו, תנאי הביטוח והמורשים לנהוג בו. במידה 

ק ידאג , הספהמועצהוהרכב החלופי יבקר בכבישי אגרה במהלך שירותו את 

חשבונית נפרדת בגין הרכב החלופי שתכלול את כל הפרטים  למועצהלשלוח 

רכב חלופי במועדים  למועצה. במידה והספק לא יספק למועצהוהנתונים הנדרשים 

רשאית לשכור רכב מחברת השכרה ולחייב  המועצהובתנאים הקבועים לעיל, תהא 

 את הספק בהוצאות ההשכרה לכל יום בפועל. 

 תיעוד 6.6

פק ינהל מעקב אחר אספקת השירותים בעזרת מערכת בקרה ממוחשבת ויעביר הס 6.6.1

 , על פי דרישתה ובהתאם להנחיותיה. למועצהדוחות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידי רבעון ימציא הספק לידי הממונה, על גבי מדיה  6.6.2

בדיקות, טיפולים  לרבותמגנטית, דוח המפרט את הפעולות שבוצעו בכלי הרכב, 

את  המועצהותיקונים, וכן דוח תאונות. לחילופין, הספק רשאי להעמיד לרשות 

המידע הכלול בדוח כאמור, באמצעות אתר האינטרנט של הספק אליו תקבל 

 הרשאות כניסה.  המועצה

דוח שנתי הכולל מדי שנה במהלך חודש ינואר בגין תקופה קודמת, הספק יספק   6.6.3

וכל נתון  , החלפות צמיגים ועל, כמות החזרות, תאונות, ק"מאת כמות הרכבים בפ

 .המועצהאחר לשיקול ובהנחיית הממונה 

 השימוש ברכב 6.7

רשאית להדביק על כלי הרכב שילוט מזהה הניתן להסרה מבלי להשאיר  המועצה 6.7.1

סימן או לגרום נזק לצבע הרכב. הספק יהא אחראי להסרת המדבקה / השילוט 

 יישא לבדו בעלויות הכרוכות בכך.המזהה בתום ההסכם וכן 

שימוש ברכב לעובדיה, מנהליה, הרשאית להרשות את  מובהר בזאת כי המועצה 6.7.2

 מי מטעמה וכן לבני משפחתם, לרבות נהגים צעירים או חדשים. 

שינויים ברכב ולא תחליף חלקים, לא תוציא  המועצהמלבד האמור לא תעשה  6.7.3

מכלי הרכב כל אביזר ו/או מכשיר ו/או מתקן השייך לכלי הרכב, זאת ללא הסכמת 

 הספק מראש ובכתב.

  

 כח אדם .7

 : כללי 7.1
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הספק יעסיק כח אדם מתאים, מקצועי, מיומן, מנוסה, מוסמך ובהיקף הנדרש  7.1.1

 לשם אספקת השירותים בהתאם לחוזה. 

הספק יפעיל מוקדי שירות או סניפים, במספר ובמיקום כנדרש לצורך אספקת  7.1.2

השירותים בהתאם להתחייבויותיו של הספק על פי החוזה, לרבות לגבי לוחות 

 הזמנים לביצוען. 

הותר לספק על פי החוזה לעשות שימוש בקבלני משנה, ובכלל זה להתקשר עם  7.1.3

וש בקבלני המשנה כאמור כדי מוסכים לשם טיפול בכלי הרכב, לא יהיה בשימ

לגרוע מהתחייבויותיו של הספק ומאחריותו על פי החוזה. בטרם יפעל הספק 

באמצעות קבלני משנה, יבטיח כי התחייבויותיו הרלבנטיות בחוזה יחולו גם על 

 קבלן המשנה בהתקשרות ביניהם. 

 השירותים, טיבם מתן על מטעמה, לפקח שימונה למי או למועצהיאפשר  הספק 7.1.4

 .התחייבויותיו מילוי אופן על ולפקח לבדוק ואיכותם, על  מנת

יכללו, בין היתר, את הפעולות  הספקלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי תפקידיו של  7.1.5

 הבאות:

 אחריות על תקינות ובטיחות הרכבים 7.1.5.1

טיפול עפ"י דרישות משרד התחבורה כולל רישומים למעקב וכן רישום  7.1.5.2

 קבלת האישור המתאיםבמשרד התחבורה לפני ואחרי 

עבודות מנהלתיות, משימות ומטלות וכל שירות רלוונטי אחר אשר יידרש  7.1.5.3

 או עפ"י חוק המועצהע"י 

הספק מתחייב לטפל ולתחזק את כלי הרכב בהתאם להוראות משרד התחבורה  7.1.6

בהתאם  וכן לערוך בדיקות תקופתיות )בתדירות רבעוניות( של כלי הרכב הכל

 להוראות כל דין ועל חשבונו המלא. 

 : כח אדם במוקדי שירות או סניפים 7.2

השירותים האמורים יינתנו בכל שעות היממה, בכל ימות השנה לרבות שבתות  7.2.1

וחגים, למעט יום כיפור, אולם שירותים שאינם דחופים, כגון: הזמנת רכב חדש, 

 רשאי הספק ליתן בשעות עבודה מקובלות. 

אוג כי במוקד השירות יהיה נוכח עובד המכיר את פרטי ההתקשרות על הספק לד 7.2.2

 יהיו זמינים לפניו בכל רגע נתון.  המועצהונתוני כל הרכבים שבידי  המועצהעם 

 .למועצהדרך ההתקשרות עם מוקדי השירות או הסניפים תועבר על ידי הספק  7.2.3

 

 תאונות וגניבות .8

הרכב או לצד שלישי, ואם נגרם הנזק  תודיע לספק בכל מקרה בו נגרם נזק לכלי המועצה 8.1

תפעל כמיטב יכולתה לקבל את פרטי המעורבים בתאונה ותפעל בשיתוף  –בשל תאונה 

 פעולה עם הספק לבירור כל תביעה או אישום בקשר עם התאונה. 
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על אירוע התאונה לספק זמן סביר לאחר  המועצהארעה תאונה כלשהי לכלי הרכב, תודיע  8.2

תדווח על התאונה  המועצהשנודע לה על התאונה. במידת הצורך, ובכפוף להוראות כל דין, 

 לרשויות הרלבנטיות. 

דמי השתתפות עצמית, דמי  –תהא פטורה מכל תשלום שהוא )לרבות ובפרט  המועצה 8.3

השבה לקדמות וכיו"ב( עבור נזקים כלשהם שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש צד שלישי 

כלי הרכב מבוטחים בביטוח מקיף, כולל הרחבות לשמשות, פנסים  מובהר כיכלשהו, 

לשלם כל תמורה שהיא בגין  ולמערכות שמע שסופקו על ידי הספק, והיא לא תידרש

 לרבות בצלחות נוי, מפתחות וכיו"ב. וליקויים או חוסרים מכל מין וסוג 

היה ובעקבות תאנה כאמור יצאו כלי הרכב מכלל שימוש ו/או יילקחו על ידי הספק  8.4

רכב חלופי מאותו סוג ובאותו מצב כמו כל רכב שהושאר  למועצהלטיפול, יספק הספק 

 העברתו לידי הספק. בידי הספק, החל מרגע

רשאית, לפי בחירתה, לקבל  המועצהבמקרה של גניבת רכב או אובדן מוחלט שלו תהיה  8.5

 המועצהרכב חלופי עד סוף תקופת השכירות או לסיים את תקופת השכירות. בחרה 

לסיים את תקופת השכירות, לא תישא בכל תשלום בגין סיום מוקדם של תקופת 

לסיים את תקופת השכירות, היא רשאית להזמין  המועצה השכירות. מובהר, כי אם בחרה

  .שכירות של הרכב החדש ממועד קבלתורכב חדש ובמקרה זה תימנה תקופת ה

  

 התמורה .9

 המועצהבכפוף לביצוע התחייבויות הספק כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה, תשלם  9.1

מכרז את לספק בגין כל כלי רכב שיסופק לה בהתאם להוראות חוזה זה ומסמכי ה

למסמכי המכרז( או בהצעת המחיר האחרונה  נספח ד'התמורה הנקובה בהצעת המחיר )

שהגיש הספק במסגרת המכרז, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי התשלום המפורטים בהצעת 

 המחיר. 

 דמי השכירות: 

הכוללת את כל מרכיבי השירותים, לרבות:  מלאה וסופיתדמי השכירות מהווים תמורה  9.2

אחזקת הרכב, טיפולים, תיקונים, החלפת צמיגים, מצבר ומגבים, ביצוע מבחני רישוי, 

ביצוע בדיקות תקינות, אספקת שירותי דרך וגרירה, אספקת רכב חלופי, תיעוד ודיווח 

הוצאות וכל המטלות המוטלות על הספק הזוכה על פי חוזה ההתקשרות, וכן עלויות ו

הנובעות מהם ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה עמלות, היטלים, מיסים, דמי 

ביטוח, דמי ביטול השתתפות עצמית, אגרת רישוי ורדיו ואגרות אחרות, אלא אם נקבע 

. על אף האמור לעיל, יתווסף המועצהבחוזה ההתקשרות מפורשות כי ההוצאה תחול על 

לספק במועד תשלומו של כל תשלום על פי  המועצהידי לתמורה מע"מ כדין, שישולם על 

 חוזה ההתקשרות וכנגד חשבונית מס )שתועבר בסמוך לאחר התשלום(. 

 חריגה ממכסת קילומטרים: 
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על אף האמור, יתווסף לתמורה, בסוף תקופת ההתקשרות, תשלום בגין חריגה ממכסת  9.3

, כמפורט המועצהוש קילומטרים שנתית ממוצעת של סך כל כלי הרכב המצויים בשימ

 להלן: 

ק"מ לכל  25,000הבסיס לחריגה יהיה על בסיס מכסת קילומטרים ממוצעת של  9.3.1

 כלי רכב, לכל שנה. 

ייערך חישוב של מספר הקילומטרים שעברו בפועל סך כל כלי הרכב וייקבע ממוצע  9.3.2

 הקילומטראז' השנתי של כלי הרכב הללו, ביחס לתקופת השכירות שלהם בפועל. 

 המועצהלא תחוייב  –ק"מ  25,000עמד הממוצע השנתי של כלי הרכב על עד  9.3.3

 בתשלום נוסף כלשהו. 

בתשלום  המועצהתחוייב  –ק"מ  25,000עמד הממוצע השנתי של כלי הרכב על מעל  9.3.4

 בתוספת מע"מ כדין בגין כל קילומטר נוסף. ₪  0.2ל בסכום ש

יעשה חישוב הפול לגבי כל אותם כלי רכב שתקופת  כל שנה קלנדרית בסיום 9.3.5

 השכירות הסתיימה באותה השנה הקלנדרית. 

 : המועצהתשלומים נוספים בהם תישא 

בחודש לרכב, ובזאת ₪  80 המועצהבגין השבה לקדמות וביטול השתתפות עצמית תשלם  9.4

ספק מבטלת כל תשלום נוסף לספק מעבר לעלות השכירות החודשית בהצעת המציע, ול

. האמור בסעיף זה יחול גם לגבי רכבי גישור ורכבים המועצהלא תהיה כל טענה כלפי 

 חליפיים. 

תישא בכל התשלומים בגין קנסות שיוטלו בקשר עם השימוש ברכב, או בגין  המועצה 9.5

שימוש בכבישי אגרה, כנגד אסמכתא מהגורם המחייב, גם לאחר סיום תקופת 

 או המורשה במועד הרלבנטי.  המועצהברשות ההתקשרות, ובלבד שכלי הרכב היה 

הספק יהיה אחראי על הסבת הדוחות שניתנו בגין השימוש ברכב כאמור, על שם המורשה,  9.6

והעברת דיווח על ההסבה כאמור לידי הממונה, וזאת ללא גביית תשלום בגין דמי הסבה 

 . של הדוחות ו/או דמי טיפול בגינם 

וצאות השימוש השוטף ברכב שאינו חלק מהטיפול תישא בעצמה בתשלום בגין ה המועצה 9.7

 התקופתי, כמו דלק. 

 5.3.1בסעיף  מוקדם של תקופת השכירות, כמפורט תישא בתשלום בגין סיום המועצה 9.8

 

 אופן התשלום .10

 

עבור אספקת השירותים וביצוע התחייבויותיו ומטלותיו של הספק, יהיה הספק זכאי  10.1

למסמכי המכרז(, בהתאם  נספח ד'המחיר )לדמי השכירות החודשיים הקבועים בהצעת 

 לכלי הרכב שהוזמן )"דמי השכירות"(.

 -, אחת לחודש קלנדרי ולא יאוחר מהלמועצהלצורך תשלום דמי השכירות, יעביר הספק  10.2

בחודש, דו"ח אקסל המפרט את דמי השכירות להם זכאי הספק בגין השכרת כלי רכב  5

 "(.דו"ח חיובבחודש הקודם )
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, במסגרת פירוט החשבון החודשי, למועצהק יידרש לחלק בחשבונית שיגיש יודגש כי הספ 10.3

 בין רכיבים פטורי מע"מ ורכיבים שאינם פטורי מע"מ.

מתום יום  45שוטף + בתנאי תשלום של , תשולם מהמועצהעה לספק התמורה שמגי 10.4

החודש שבגינו הוגש החשבון ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ואושר על ידי המנהל / 

המתאם כהגדרתו במסמכי המכרז. תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים, 

 . המועצהיעוכב ללא חבות, וללא הצמדה ו/או ריבית, עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי 

 . חשבון בנק בהרשאה לחיובהתשלום יבוצע  10.5

אישור בדבר גובה ניכוי  למועצהתנאי לביצוע התשלומים לפי חוזה זה הוא שהספק ימציא  10.6

מס במקור ואישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות כדין. על האישורים להיות תקפים למועד 

המצאתם והספק ידאג להארכת תוקפם, מעת לעת. הספק יחזור וימציא את האישורים 

 . למועצהאישורים הקודמים שהוגשו במועד פקיעתם של ה

לרכבים חדשים, התשלום הראשון והאחרון יהא רק עבור החלק היחסי של תקופת  10.7

ההסכם. בחודש הראשון, יצרף הספק לחשבונית הראשונה את החישוב בגין התקופה 

 היחסית לאותו הרכב בגין החלק היחסי מתוך החודש השלם.

, ישולמו לספק הפרשי הצמדה במועצהלא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה  10.8

לפיגור  16 -, החל מהיום ה1961 –, תשכ"א בחוק פסיקת ריבית והצמדהוריבית כקבוע 

יום  60, בתוך למועצהועד ליום  התשלום בפועל, ובלבד שהספק הגיש דרישה מפורשת 

, יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום ריבית מיום העיכוב. לא הגיש הספק דרישה כאמור

 פיגורים כלשהי, ביחס לאותו פיגור בתשלום.

 יום מהמועד הקובע לעיל לא יישא כל הפרשי הצמדה וריבית.  30פיגור בתשלום של עד  10.9

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות  10.10

עברתם, תחול בשינויים המחוייבים גם לגבי כל תשלום ואישורם, מועדי התשלום ודרך ה

לבין הספק טרם סיום תקופת החוזה, ביחס  המועצהבמקרה בו הופסקה ההתקשרות בין 

 לתשלום היחסי המגיע לו.

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם הספק אינו  המועצה 10.11

הודעה בכתב לספק,  המועצהקרה שכזה, תיתן ממלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה. במ

 בה תצויין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון כאמור.

כל מס, היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין כלי הרכב ו/או  10.12

תנכה מכל תשלום לספק  המועצהאספקתם יחולו באופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו. 

עליה לנכות על פי כל דין, לרבות מיסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים כל סכום אותו 

 .מהמועצהותשלומים כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע לספק 

יובהר, כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום או הטבה אחרת בגין  10.13

בגין עיכובים בתשלום  עצהלמולספק לא תהיינה כל דרישות או טענות   מתן השירותים.

הנובעים ממחדליו כגון: חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, 

 איחור בהגשת חשבונות, חשבוניות, מסמכים וכיו"ב.

  ערבות לקיום החוזה .11
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ערבות אוטונומית לפקודת  למועצהלהבטחת התחייבויותיו של הספק, ימסור הספק  11.1

זאת בהתאם בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן, ו, מועצה אזורית שדות נגב

  .)להלן: "ערבות הביצוע"( לנוסח המפורט בנספח 

מאת בנק ישראלי או מאת חברת  - המועצהלבקשת הספק ולטובת  -ערבות הביצוע תּוצא  11.2

ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד 

ועד הוצאת ערבות החוזה, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת האוצר נכון למ

, וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 1985-הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח(, תשמ"ה

. במקרה שערבות הביצוע תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב 1981-)ביטוח(, התשמ"א

ביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח הערבות והחתימה עליו תבוצע על ידי חברת ה

 .מטעמה

  ₪( חמשת אלפים)₪  5,000ה סך גובה ערבות הביצוע יהי 11.3

חודשים ממועד תקופת ההתקשרות, ותוארך  3ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד לתום  11.4

  .בהתאם למימוש האופציות

תהא זכאית לחלט, לפי שיקול  המועצהבמקרה של הפרת התחייבות מהתחייבויות הספק,  11.5

  .דעתה, את ערבות הביצוע )כולה או חלקה(, וזאת בכפוף למתן זכות טיעון לספק

 המועצהאת ערבות הביצוע כאמור )כולה או חלקה(, יפקיד הספק בידי  המועצהחילטה  11.6

ערבות ביצוע חדשה או ישלים את סכומה של ערבות הביצוע שחולטה בחלקה, בתנאים 

ימים מהמועד שבו חולטה הערבות או כל  7זהים ובשיעור הסכום שחולט, וזאת בתוך 

 .חלק ממנה

על מימוש אופציה להארכת ההתקשרות יאריך הספק את תוקף ערבות  המועצההחליטה  11.7

 המועצההערבות בהתאם לאמור לעיל, רשאית  הביצוע. לא האריך הספק את תוקף

  .לחלטה

על פי  המועצהחילוט ערבות הביצוע אינו גורע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה של  11.8

 .החוזה או על פי דין

למען הסר ספק, הוצאת ערבות הביצוע, חידושה, שינויה או הארכתה, תעשה על ידי הספק  11.9

 .ועל חשבונו

 

 שמירת סודיות .12

יב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או להביא הספק מתחי 12.1

לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט 

ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה 

אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה  "(,המידעו/או בקשר עמו )להלן: "

 ובמסמכי המכרז. 

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות  12.2

 עובדיו והפועלים מטעמו.
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תהיה רשאית לדרוש מהספק להחתים את עובדיו על הצהרה והתחייבות  המועצה 12.3

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

 בביצוע העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות.

הגשת  חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב 12.4

הצעתו 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. 

לצורך הבטחת קיומו של סעיף זה המציע מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות  12.5

 נספח י"בלפי הנוסח המצורף ב

 

 ו/או התחייבויות הספקאיסור העברת ו/או המחאת זכויות  .13

הספק אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או  13.1

לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן 

, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו המועצהההתקשרות בינו לבין 

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

 .המועצההסכמת 

או  15%למען הסר ספק, מובהר כי כל העברה, לרבות בדרך של הקצאה ו/או דילול של  13.2

יותר מהון מניות הספק לאחר ו/או לאחרים בתקופת ההתקשרות, יראו אותה לעניין 

סעיף זה כהעברת זכויות אסורה. האמור בס"ק זה לא יחול על חברות הנסחרות בבורסה 

 לניירות ערך.

לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת  כמו כן, מתחייב הספק לא 13.3

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

זכויותיו של הספק מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או  13.4

 מדרגה כלשהי.

ור ו/או להשכיר ו/או להחכיר רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכ המועצה 13.5

ו/או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה והכל באופן שתמצא לנכון, על 

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לספק כל תביעות או טענות בקשר לכך 

 ובלבד, שזכויות הספק על פי חוזה זה לא תיפגענה.

 אחריות ושיפוי .14

לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף  הספק יהיה אחראי 14.1

ו/או למשתמשים בשירותים לפי חוזה זה ו/או לכל צד  למועצהובין נזקי רכוש, שייגרמו 

שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק ושל כל המועסק על ידו ו/או פועל בשמו 

ויותיו של הספק שבחוזה זה, והספק ינקוט במתן שירותי השירות ו/או בביצוע התחייב

 בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור.

, נבחריה, עובדיה, המועצהבחתימתו על חוזה זה הספק משחרר לחלוטין ומראש את  14.2

שלוחיה וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, 

ה, נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל. מובהר שהאמור בדבר פטור חבל
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או בשליחותה  המועצהמאחריות לא יחול, עת יוכיח הספק מעבר לכל ספק, שמי מטעם 

 ביצע היזק בזדון.

הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו במתן שירותי  14.3

התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, בגין כל תאונה ו/או חבלה ו/או השירות ו/או בביצוע 

נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או 

 כתוצאה ממתן שירותי השירות לפי חוזה זה.

עם  ו/או את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או לשפותם, מיד המועצההספק מתחייב לפצות את  14.4

 שהמועצהדרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, ובכל מקרה 

תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהספק 

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה,  -אחראי להם כאמור מתחייב הספק 

ת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וכל זא

 שעמדה בהן בקשר לכך.

לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש  המועצה 14.5

ו/או לציוד של הספק ו/או של עובדיו במהלך ביצוע השירותים ו/או כתוצאה מביצועם, 

סופי ומוחלט על כל תביעה וטענה  ובחתימתו על חוזה זה הספק מוותר בזה בוויתור מלא,

 בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור. המועצהכלפי 

תהיה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכח חוזה זה ו/או מכל  המועצה 14.6

ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו  מהמועצהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

 למועצהבגין מעשה או מחדל שהם באחריות הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.

מובהר ומוסכם בזאת, כי הספק אחראי לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו, אם צורפה  14.7

עת והוא ישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או הוצאות כנתב המועצהלה 

 .המועצהשתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת כנגד 

לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות כאמור לעיל  המועצהנדרשה  14.8

חוזה זה,  פי-פי דין ו/או על-ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים שהספק אחראי להם על

מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילמה  המועצהישפה הספק את 

ו/או חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות מחוייבות בו, וכן בגין כל  המועצה

הוצאה שנגרמה לה בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט 

יתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה ממשיות, והכל בתנאי שנ

 כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה.

 מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה.  המועצה 14.9

 

 ביטוח .15

 .הספק יבטח את כלי הרכב בביטוח חובה כמתחייב על פי כל דין 15.1

וכלפי כל מי שמורשה לנהוג בכלי הרכב )כולל נהג  המועצההספק לוקח על עצמו כלפי  15.2

צעיר ונהג חסר ותק בנהיגה( אחריות לנזקים לכלי הרכב ולנזקים לרכוש של צד שלישי 
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ולנזקי גוף לצד שלישי שאינם מבוטחים בביטוח חובה )כל הנ"ל להלן "ביטוח מקיף"( 

  .שנגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי מכל סוג

פק על פי דין יובהר כי,  אחריותו של הספק בגין נזקים לכלי מבלי לגרוע מאחריות הס 15.3

הרכב ונזקים לרכוש של צד שלישי תהיה בהתאם לקבוע בפוליסה התקנית )על כל 

הרחבותיה ( לביטוח מקיף מלא של כלי רכב שהתפרסמה בתקנות הפיקוח על עסקי 

לכך הספק אחראי  ותיקוניהן. ובנוסף 1986ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( תשמ"ו 

לנזקים הנובעים מרעידת אדמה ונזקי טבע, נזקי פרעות, נזקים לשמשות כלי הרכב, 

 .ולנזקים למערכות השמע שסופקו עם כלי הרכב

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי  15.4

 .או על ידי מי שכלי הרכב ניתן לשימושו הקבוע המועצה

כם בזאת כי הספק ישא בתשלום הוצאות משפטיות הנדרשות לצורך הגנה משפטית מוס 15.5

במקרה של הליכים משפטיים פליליים בגין עבירות תנועה שנעשו על ידי הנוהגים ברכב 

  .לכל מקרה לכל אחד מכלי רכב לכל שנת הסכם₪   20,000המורשים לנהוג בו עד סך 

ו לקדמותם באופן אוטומטי לגבי כל כלי גבולות האחריות ו/או הרחבות הכיסוי יושב 15.6

  .רכב

הספק אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות להגנה בפני תביעות צד שלישי כאמור וזאת  15.7

  .אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל

בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, ייקח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד  15.8

  .רה של תביעה משפטית, את הטיפול בתביעות צד שלישישלישי וסילוק הנזקים, ובמק

מתחייבת להודיע בכתב לספק על קרות מקרה נזק לכלי הרכב ו/או לצד ג' סמוך  מועצהה 15.9

 .לאחר שהדבר יגיע לידיעתה

על כל סכום שתחויב לשלם, הנמצא באחריותו של  המועצההספק מתחייב לשפות את  15.10

 .הספק כאמור לעיל

  תפות עצמית אלא אם גרמה לנזק בזדוןלא תישא בהשת המועצה 15.11

למען הסר ספק, במקרה בו אירע נזק לכלי הרכב וגם לצד שלישי, ו/או במקרים בהם   15.12

לא תישא בהשתתפות  המועצה, המועצהמעורבים מספר כלי רכב הנמצאים בשימוש 

 .עצמית

לא תישא  המועצהלמען הסר ספק, במקרה של אבדן מוחלט או גניבה של כלי הרכב  15.13

  . שתתפות עצמיתבה

 בנוסף על האמור לעיל, במקרה של נזק לכלי הרכב מתחייב הספק: 15.14

 לשאת בהוצאות החילוץ והגרירה של כלי הרכב אל המוסך שבו יתוקן כלי הרכב.  15.14.1

, רכב חלופי )מאותה הקבוצה ושווה ערך לרכב ו, על חשבונהמועצהלהעמיד לרשות  15.14.2

שנפגע( ממועד קרות האובדן ו/או הנזק ו/או הגניבה ועד לתיקונו המלא של הרכב 

 ו/או עד להחלפת כלי הרכב, לפי העניין. המועצהוהחזרתו לשימוש 

למען הסר ספק, במקרה  של תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים  15.15

 .לא תישא בהשתתפות עצמית ההמועצפליליים 
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 הוראות נוספות במקרה נזק ו/או מעורבות בתאונה: 15.16
 

על אירוע התאונה לספק, לאחר  המועצהארעה תאונה כלשהי לכלי הרכב , תודיע  15.16.1

על כך לרשויות, כפי  המועצהלה על התאונה. על פי דרישת הספק, תדווח  שנודע

  .עפ"י דין הנדרש

פטורה  המועצהעל פי חוזה זה תהיה  המועצהבכפוף לקיום התחייבויות  15.16.2

מתשלום עבור נזקים כלשהם שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש צד ג' כל שהוא, 

כאילו היו כלי הרכב מבוטחים בביטוח מקיף, כולל הרחבות לשמשות ולמערכות 

  .שמע שסופקו ע"י הספק

ו/או  כי בכל מקרה של נזק המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייבת בזה  15.16.3

 :להודיע לספק על   דבר  התאונה, ולנקוט בפעולות המפורטות להלן תאונה

בסמוך ולאחר התאונה, למלא דו"ח בכתב  ולשלוח לספק פרטים     15.16.3.1

 .מלאים אודות התאונה בצרוף תרשים

 .להודיע למשטרה,  וזאת בנוסף להודעה לספק -נפגע בתאונה אדם    15.16.3.2

ייבות או להבטיח הבטחה כל אין לקבל כל הצעה, להתחייב בכל התח   15.16.3.3

 .שהיא    

יש לפעול כמיטב היכולת  לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של     15.16.3.4

 .הצדדים המעורבים בתאונה  ושל עדים לתאונה, ככל וישנם

 לפעול כמיטב היכולת  לקבל את מספר הרישוי של כלי הרכב   15.16.3.5

 הרכבהמעורב)ים( בתאונה, פרטי רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי 

 .האמור

 א להשאיר את כלי הרכב הניזוק ללאלפעול כמיטב היכולת  על מנת ל   15.16.3.6

 .שמירה ו/או ללא אמצעי זהירות מתאימים, בכפוף לנסיבות

או הנוהג בכלי הרכב, כל הזמנה  המועצהלמסור לספק, עם הגיע לידי   15.16.3.7

לדין, תביעה, כתב טענות ו/או מסמך כלשהו הנוגעים לכל תביעה, אישום 

וכל אדם שישתמש ו/או ינהג ו/או  מועצהאו הליך בקשר לתאונה. ה

יפעיל את המכונית, יפעלו בשיתוף פעולה עם הספק ו/או עם מבטחי 

עניינים הקשורים הספק  על פי הפוליסות הנזכרות בחוזה זה , בכל ה

בחקירה של כל תביעה ו/או אישום נגד הספק ו/או ע"י הספק,  ובסיוע 

 .לניהולם או בהגנה נגדם

 שימוש בכלי הרכב ושמירה עליהם: 15.17
תפעיל את כלי הרכב ו/או תגרום לכך שכלי הרכב יופעלו בהתאם לכל  המועצה 15.17.1

ת למנוע ובזהירות הסבירה וכן תשתמש באמצעי הזהירות הסבירים על מנ דין

 מועצהנזק או קלקול לכלי הרכב ו/או נזק או אובדן לצד שלישי כלשהו. ה  ,אובדן

פי הוראות יצרן כלי הרכב ו/או הוראות הספק בנוגע לשימוש  ואחזקת   תפעל על

 .כלי הרכב
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מתחייבת להפעיל את כלי הרכב או לגרום לכך שכלי הרכב יופעלו בכל  המועצה 15.17.2

ו/או  מועצהידי נהגים המוסמכים לנהוג על ידי ה במהלך תקופת השכירות  על עת

 . מי מטעמה     על ידי

 :תפעל  כי כל מי שיעשה שימוש בכלי הרכב יקפיד על הכללים הבאים מועצהה 15.17.3

להחזיק  ברישיון נהיגה תקף )למעט רישיון שפקע מחמת אי   15.17.3.1

חודשים מיום הפקיעה( לסוג כלי הרכב המושכר.  12תשלום אגרה עד 

 .מותרת נהיגה של נהגים צעירים וחדשיםהרכב  בכלי

 .להימנע  מגרימת נזק כל שהוא בזדון לכלי הרכב 15.17.3.2

לעמוד  בכל התנאים הנקובים בפוליסות הביטוח החלות על כלי  15.17.3.3

 .הרכב

   רשאית להשתמש בכלי הרכב לצרכים עסקיים ופרטיים המועצה             15.17.4

מתחייבת בזה להשתמש בכלי הרכב לפי תנאי חוזה זה אך ורק  המועצה             15.17.5

מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידי צה"ל  המותרים לנסיעת כלי  בשטח

  .ישראלים רכב

 .לא תישא בהשתתפות עצמית אלא אם גרמה לנזק בזדון המועצה 15.17.6

תהיה פטורה מאחריות לנזקים  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  15.17.7

ר בגינם הספק זכאי, או היה זכאי אם היה  עורך ביטוח לכלי הרכב כאמו

כמתואר בסעיף הכיסוי הביטוחי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות גם 

בביטוח מקיף,  לקבל פיצוי ו/או שיפוי על פי פוליסת הביטוח  ו/או מצד ג' כל 

   .ןרמה לנזק בזדוג מועצהשהוא ו/או על פי חוק כלשהו , האמור לא יחול ככול וה

תחול  ,המועצהלמען הסר ספק, חובת הוכחת ההפרה של איזו מהוראות הסכם  על ידי   15.18

פעלו י  ,אך ורק על הספק,  וכל עד לא הומצאה על ידי הספק הוכחה קבילה להפרה

 .הצדדים באופן רגיל כפי שהיו נוהגים אילו לא נטענה טענה להפרה

ראשונה לרבות "נהג צעיר" רשאים לנהוג ברכבי מובהר בזאת שבני משפחה מקרבה  15.19

 הספק באופן גורף וללא אישור מראש.

 .יובהר כי האמור בפרק הביטוח יחול גם לטובת מדינת ישראל בהתאמה 15.20

 

 בטיחות .16

הספק מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת  16.1

שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על 

 ביצוע העבודה.

מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הספק ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית  16.2

לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי  המועצהתהיה 

 שיקול דעתה המוחלט.

 העסקת עובדים .17
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, מתחייב הספק להעסיק אך ורק המועצהלצורך קיום התחייבויותיו של הספק כלפי  17.1

עובדים שיהיו מתאימים, מיומנים, מנוסים ובעלי כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות 

וההדרכות הדרושים על פי כל דין ו/או פרקטיקה טובה. מובהר בזאת, כי הספק יישא 

ו ההשתלמויות של העובדים, ויהיה אחראי על בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/א

העברת הנחיות הבטיחות הרלבנטיות לעובדים והדרכתם בנושאי בטיחות בעבודה, כפי 

 שנדרש על פי כל דין ופרקטיקות מקובלת. 

 מעסיק –היעדר יחסי עובד  .18

 - המועצהמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, יחסי עובד מעביד בין  18.1

ין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של קבלני המשנה ו/או מי לב

 מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות הספק לפי חוזה זה.

הספק מצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העובדים מטעמו, יהיו  18.2

א באופן בלעדי בכל וייחשבו כעובדים המועסקים מטעם ועל ידו בלבד, והספק ייש

האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו, או מטעמו במסגרת החוזה, לרבות 

בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או נוסף שחל או יחול בגין העסקת 

עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין, לרבות הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק 

 ו"ב.או פיצויים וכי

ו/או מי מטעמה לבין  המועצהמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין  18.3

 המועצההספק ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם תושת על 

ו/או מי מטעמה עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה הציג עצמו הספק כסוכן, 

 בגין כל עלות כאמור. המועצה, ישפה הספק את עצההמוכשלוח או כנציג של 

לא תחוב בחובות שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים שימצאו שייכים לספק  המועצה 18.4

 או במקום אחר. המועצהו/או שהותיר הספק או מי מטעמו בחצרי 

כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות  18.5

ן מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות הספק, לרבות תשלום לעובדי הספק והטובי

)לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל 

תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים ו/או 

כל יתר ההוצאות וכל הסיכונים ואחריות פי דין, ביטוחים ו-העברות שהוטלו כולם על

 והמועצהבקשר עם ביצוע השרות ו/או הספקת הטובין יחולו על הספק וישולמו על ידו, 

לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה, לא כלפי עובדי הספק ולא כלפי 

 רשויות כלשהן.

ו, לרבות תשלום שכר למען הסר ספק, הספק מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדי 18.6

עבודה, תנאים נלווים, זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות הסכם קיבוצי 

ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי הספק. בנוסף, הספק ידווח כדין לכל הרשויות 

ל כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין, לרבות שמירה ע

שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול 

 בכך.
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בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או  המועצההספק מתחייב לשפות את  18.7

ו/או מי מטעמה הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מאספקת  המועצההפועלים כנגד 

ימים מדרישה בכתב שתופנה אל הספק  14זה, וזאת תוך השירותים והטובין מושא חוזה 

הנובעות מהתגוננותה מן התביעה  המועצהובכלל זה בגין הוצאותיה של  המועצהעל ידי 

האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הספק להתגונן מפני כל תביעה של עובד 

 כאמור. 

זה יחולו במשך כל תקופת  הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף 18.8

 החוזה ולאחריו.

  

 זכויות קניין וקניין רוחני .19

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

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

 כל מגבלה. המועצהעל 

, מייד עם קבלת דרישה המועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק לשפות את  19.2

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

בגין כל הוצאה שתידרש להוציא, על פי שיקול דעתה  המועצהובכלל זה לשפות את 

 הבלעדי, להתמודד עם טענה מעין זו.

 מירת דיניםש .20

  

הספק מתחייב לבצע את העבודות ו/או השירותים תוך ציות לכל דין, ובכלל זה חוקים,  20.1

תקנות, הוראות, צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע 

כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות ו/או השירותים, 

ן, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים, וכל הכרוך בה

 אגרות וכל תשלום אחר החל בגין העבודות ו/או השירותים.

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

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

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.

הספק מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום  20.3

 שהוא. ולא לחרוג מהם בכל אופן

 היתרים, רישיונות ואישורים .21

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו, מחזיקים בכל האישורים ו/או  21.1

הרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים, כאמור בחוזה זה, על נספחיו, 

את האישורים ו/או   המועצהובהתאם לכל דין. הספק מתחייב בזאת להציג בפני 

 הרישיונות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.
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תקפים,  הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים 21.2

, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות הצהרות הספק כאמור לעניין סעיף זה, כולן או 

 חלקן, תיחשב הפרה יסודית של החוזה.

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,  המועצהייב בזאת ליידע את הספק מתח 21.3

בהתאם לסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגדו, האוסר ו/או המגביל, את יכולתו של הספק 

 לבצע את העבודות ו/או השירותים.

 

   SLA–Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .22

 

 בידי הספק המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו.אמנת השירות היא כלי  22.1

, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, המועצהאמנת השירות היא כלי בידי  22.2

 תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על הספק בקיום הגדרות אלה.

תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הספק לא יחשבו  22.3

 .SLA -הכאי עמידה ביעדי 

במקרה שהספק לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות  –פיצויים מוסכמים  22.4

 המוגדרות, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה שלהלן.

מימוש פיצויים מוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים לספק וייעשה בדרך של קיזוז  22.5

 .מועצהמך במהחשבון החודשי לאחר חתימה ואישור של גורם מוס

רשאית לדרוש מהספק, כפיצוי מוערך  המועצההפר הספק חוזה זה הפרה יסודית, תהיה  22.6

 ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום הערבות. 

בנוסף, הפר הספק את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה, ישלם  22.7

את הסכומים  , מייד עם דרישה ראשונה, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש,למועצההספק 

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

 

 גובה הפיצוי המוסכם ההפרה

איחור באספקת רכב חדש מוזמן מעבר למועד 

ללא אספקת רכב  מכרז או בהסכםהקבוע ב

 חלופי

 לכל יום איחור₪  150

איחור בהגעת רכב גרר או ניידת שירות מעבר 

 במכרז או בהסכםלמועד הקבוע 

לכל שעת ₪  100

 איחור

איחורים בכל  3לאחר 

סוג הקבוע בסעיפים 

הללו, שאירעו במהלך 

הקנס  –שנה אחת 

שיוטל בגין כל איחור 

נוסף באותה שנה 

איחור בהשלמת ביצוע התיקון הנדרש ברכב או 

 במכרז או בהסכםגרירתו מעבר למועד הקבוע 

לכל שעת ₪  100

 איחור

איחור באספקת רכב חלופי מעבר למועד 

 מכרז או בהסכםהקבוע ב

ש"ח לכל  50

 שעתיים איחור
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יהיה בשיעור כפול 

 מהרשום

מענה לקוי במוקדי השירות או בסניפים )כגון: 

החוזה העדר מענה בשעות הנדרשות על פי 

למתן מענה, זמן המתנה לא סביר למענה, חוסר 

 אדיבות, אי טיפול בפנייה וכיו"ב(.

 למקרה₪  200

 

הפיצוי המוסכם הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת  22.8

ימים ממועד  7את הפיצוי המוסכם בתוך  למועצההחתימה על חוזה זה. הספק ישלם 

. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של המועצהקבלת דרישה בכתב על כך מאת 

לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן השירותים  המועצה

 .מהמועצהאו מכל סכום אחר המגיע לספק 

מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו  הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים 22.9

 , וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.למועצה

הוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה בנספח הביטוח, כי הספק יפצה  22.10

 , בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך. המועצהוישפה את 

לפי כל דין ו/או   המועצהמדים לזכות אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העו 22.11

 חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי הספק.

 הפרות וסעדים .23

 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 23.1

תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או על פי  המועצה 23.2

הדין, לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את ידו של הספק מן המתקנים, על ידי מתן הודעה 

 לספק עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן:

 הספק הפר תנאי יסודי של חוזה זה. 23.2.1

ראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיקן את הספק הפר חוזה זה או הוראה מהו 23.2.2

 . המועצהימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מן  14ההפרה תוך 

ניתן לבקשת צד ג', נגד הספק צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת  23.2.3

הליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה לו כונס נכסים 

על נכסי הספק, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותו לעמוד  ו/או הוטל עיקול

יום ממועד  45בהתחייבויותיו על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך 

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו מהצווים  7הינתנם, או תוך 

 הנ"ל ע"י הספק עצמו.

או מקצתו, ללא אישור הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו  23.2.4

 , כמפורט בחוזה זה.המועצה

 הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. 23.2.5

 הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו או מלבצע את העבודות נשוא חוזה זה. 23.2.6
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מנהל/י הספק ו/או מי מנושאי המשרה שבו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או עשו  23.2.7

 המועצה, עשוי לפגוע בשמה הטוב של המועצהכלשהו אשר, לדעת מעשה או מחדל 

 .המועצהו/או באינטרסים של 

והספק יהיה  המועצהסילוק ידו של הספק כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי  23.3

תמנע ממנו   שהמועצהחייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, פרט להתחייבויות 

 לקיימן.

 

  שינויויתור או  .24

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  24.1

גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה 

במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד 

 חובות לפי חוזה זה.מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות ו

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על  24.2

זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן בכל עת שימצא 

 לנכון. 

הספק מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא,  24.3

ינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו שתהי

לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או 

לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, 

פה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי צו מניעה או כל תרו

 סיום, לא יהיה הספק רשאי למנוע מסירת העבודות לאחר.

 תיקון לחוזה

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא  24.4

 יהיה להם כל תוקף.

 קיזוז .25

 .המועצהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד הספק מוותר בזה על כל זכות קיזוז שה 25.1

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס ו/או זכות  המועצה 25.2

כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן הספק, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל סכום שהיא 

ום קצוב ובין עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי הספק, בין שהסכ

 שאינו קצוב.

 תשלום במקום הצד האחר .26

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על הצד האחר,  26.1

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

 מיום שנדרש לעשות כן.

הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש  שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על 26.2

את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד המשלם יהיה 
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זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא, החל 

 מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות

 חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.

 סמכות שיפוט והדין החל .27

 הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו. 27.1

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית המשפט  27.2

 זה., ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין בבאר שבעהמוסמך 

 מיצוי התנאים המוסכמים .28

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

ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו 

בהם כדי להוסיף על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין 

על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים 

 לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות .29

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצויינת להלן ותוך  29.1

ימי עסקים  10 ו התקבלה על ידי הצד השני תוךתחשב כאיל –ציון הנמען המצויין להלן 

כל הודעה שתשלח בפקס, בדוא"ל, באמצעות שליח או בכל דרך אחרת,  ממועד הישלחה.

 תיחשב כהודעה שהתקבלה על ידי הצד השני עם קבלת אישור על קבלתה.

 כתובת הצדדים .30

 

  – מועצה אזורית שדות נגב  

 מועצה אזורית שדות נגב כתובת:  

  ; דוא"ל _________________08/9942203 פקס': 08/9938933טלפון:  

 

  –הספק   

 המען: ___________________________________________ 

 ; דוא"ל _________________טלפון:_______________ פקס':______________ 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 הספק:___________________              :___________ מועצה אזורית שדות נגב

 על ידי:___________________   על ידי: ____________________

 תואר:____________________  תואר:_____________________

 

 אישור
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 אני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של הספק מאשר בזאת כי

 

 ____________ ת.ז. _______________ אשר _ -_________ ו_______________ ת.ז. _______ 

 

 חתמו על חוזה זה בפני, בשם הספק הינם מוסמכים לחתום מטעמוה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי 

 

 הספק בהתאם למסמכי ההתאגדות להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו.

 

        _______________________ 

 עו"ד               
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 כתב ערבות ביצוע -להסכם נספח א'

 

 לכבוד:

 מועצה אזורית שדות נגב

 85200ד.נ הנגב מיקוד  

 "(המועצה)להלן: " 

 

 ג.א.נ.,

 כתב ערבות מס' ____________ 

)ובמילים: ₪   5,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

"(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת סכום הערבותכולל מע"מ )להלן: "( ₪ חמשת אלפים 

 .המועצה"( בקשר עם חוזה מיום ________, עם המועצה_____________________ )להלן: "

אנו נשלם לכם, תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי  .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש  3למדד כמפורט בסעיף הצמדה 

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, מועצהתחילה את סילוק הסכום האמור מאת ה

 להלן. 3לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .3

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

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.

בגין חודש _____  15מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  "מדד הבסיס" 

 שנת _________. 

ם לאחרונה לפני מועד תשלום מדד המחירים לצרכן אשר יתפרס "המדד החדש" 

 סכום הערבות.

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש  "הפרשי הצמדה למדד" 

שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או 

מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד 

 הבסיס.

 ה עד לתאריך _______ ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות ז .4

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .5

 ___________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה _________.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 

 , בכבוד רב         
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 בנק ________         

 סניף________          

 


