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מכרז פומבי מס'

06/2019

למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית
תעשייתית נאות חובב
 .1המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן
שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.
 .2את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה החל מ 28.03.2019 -בין השעות 09:00-16:00
תמורת סך של ( ₪500 -אשר לא יוחזרו) .ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום ,לפני רכישתה,
במשרדי המועצה או באתר האינטרנט של המועצה תחת כותרת מכרזים פומביים.
 .3המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  05.05.2019בשעה  12:00בדיוק .לא תתקבלנה הצעות
לאחר מועד זה .את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת)
במשרדי המועצה.
 .4ערבות הגשה :על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של ( ₪ 15,000חמש עשרה אלף שקלים
חדשים) ,בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז.
 .5על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
 .6אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 .7האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז .בכל מקרה,
יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .8לבירורים לפנות ל :רונן בלוסטוצקי – 050-4784355

חתימה וחותמת ______________
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לוח הזמנים של המכרז

הפעולה

המועד

הערות

מכירת מסמכי
המכרז

החל מיום הפירסום
28.03.2019

עלות ₪ 500

מועד אחרון
לשאלות הבהרה

עד ליום  07.04.2019בשעה 14:00

למייל  mihrazim@neho.org.ilעל
גבי קובץ  WORDבלבד

מועד אחרון
להגשת הצעות

עד ליום  05.05.2019בשעה 12:00

ההצעות יוגשו במסירה ידנית בלבד
לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה

פתיחת מעטפות

ביום  06.05.2019בשעה 11:00

חתימה וחותמת ______________
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תוכן חוברת המכרז
מסמך 1

הזמנה ותנאי המכרז.

מסמך 2

אישור מורשה חתימה.

מסמך 3

פרטי המציע.

מסמך 4

פרטי ניסיון קודם והמלצות.

מסמך 5

הצהרת מנכ"ל המציע בדבר תשלום זכויות עובדים ואישור רו"ח על הצהרת המציע.

מסמך 6

אישור תשלום לעובדים ע"פ חוקי המגן.

מסמך 6א'

תצהיר לפי חוק עובדים זרים.

מסמך 6ב'

אישור מוקדם לתנאי ביטוח.

מסמך 7

נוסח ערבות השתתפות.

מסמך 8

הצהרת המציע.

מסמך 9

טופס הצעת המציע.

מסמך 10

נוסח חוזה ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה ,על נספחיו ,כמפורט להלן:
נספח א'

טופס הזמנת רכב

נספח ב'

אישור קיום ביטוחים.

נספח ג'

הוראות לנהגים

נספח ד'

נספח שירותים

חתימה וחותמת ______________
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מסמך 1

מכרז מספר 06/2019
למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית
תעשייתית נאות חובב
דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן" :המועצה" או "המזמין") ,מזמינה בזאת הצעות למתן
שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב .בהתאם למסמכים ולהוראות המכרז
וההסכם על נספחיו (להלן" :המכרז" ו"השירות/ים") הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה
(להלן" :המכרז").
המועצה פונה למציעים לצורך קבלת שירותי ליסינג ,כמפורט להלן ,לפי צרכי המועצה מעת לעת .אספקת
שירותי הליסינג תהיה למשך תקופה של  36חודשים ,לגבי כל רכב שהוזמן ,וזאת החל ממועד מסירת כלי
הרכב בפועל (להלן" :תקופת שירותי הליסינג") .תקופת ההתקשרות ,דהיינו התקופה שבמהלכה תהיה
רשאית המועצה להזמין את השירות מהספק תהא למשך  12חודשים ,כאשר החוזה יתחדש באופן
אוטומטי משנה לשנה בעד  4תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,בהתאם לתנאים ולפרטים
המפורטים להלן ובנוסח החוזה המצ"ב כמסמך  10למסמכי המכרז (להלן" :החוזה") על כלל נספחיו.
תיאור השירותים:
 .1המציע הזוכה (להלן" :הספק") יידרש לרכוש ולספק למועצה כלי רכב בעסקת ליסינג ,כפי שיוזמן
ממנו על ידי המועצה מעת לעת ,וכן לספק שירותים נלווים כמפורט בחוזה ,לרבות ביטוח כלי הרכב,
מתן שירותי אחזקה ,טיפולים תקופתיים ברכבים בהתאם להנחיות יצרן ,טיפולים המתחייבים על פי
חוק ,פעולות הקשורות בדרישות משרד התחבורה ועל פי כל דין במתן שירותי ליסינג תפעולי ,תיקון
נזקי תאונה ונזקים אחרים ברכבים ,עלויות רכב חלופי ,אגרות רישוי ,עלויות גרירה ,וכל יתר
השירותים וההתחייבויות ,כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.
 .2הוראות כלליות
 2.1על המציע לשים לב להוראות מכרז זה ולהגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז .כל
סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.
 2.2על המציע לשים לב להוראות הביטוח ועליו לבדוק אצל המבטחים שלו את יכולותו להסדיר את
הביטוח כפי הנדרש במכ רז .מציע אשר יזכה ולא יסדיר ביטוח כאמור ללא כל שינוי בתוכנו ,עלולה
זכייתו להיפסל והערבות שהגיש תחולט והכל כפי שיקול דעתה של המועצה המקומית תעשייתית
נאות חובב.
 2.3כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא
לצורך הגשת הצעתו.
 2.4מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
 2.5אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,או חלקי סעיף או סעיפים
במסמכי המכרז ,אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם ,לא יהא בכך כדי לפגוע
בשאר חלקי מסמכי המכרז ,אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

חתימה וחותמת ______________
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 2.6על המועצה ו/או היועצים ששימשו אותן ,לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות
ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל
הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך
המכרז.
 2.7מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע בפלילים ,עובר להגשת הצעתו במכרז ,בעבירה
שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או
אחד ממנהליו של המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ,לא יוכל המציע להגיש הצעה כלשהי
למכרז.
 2.8מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו ,על נספחיה ,בין שצורפו לה ובין אם לאו ,הינו
למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא .אין בשימוש המועצה בלשון זו כדי להכשיר ,בשום דרך
ובכל מקרה שהוא ,את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה על פי דין.

 .3נושא המכרז
 3.1המועצה ,מבקשת לבצע את השירותים נשוא מכרז זה למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה
מקומית תעשייתית נאות חובב .הכל בהתאם למסמכים ולהוראות המכרז וההסכם על נספחיו
(להלן" :המכרז" ו"השירות/ים").
 3.2המועצה מפרסמת מכרז פומבי זה לשם בחירת זוכה לביצוע כלל השירותים הנדרשים למתן
שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב( .להלן" :החברה" או "הזוכה" או
"המציע הזוכה").
 3.3מובהר בזה למציע מפורשות ,כי עיכוב בביצוע השירותים והשלמתם עלול לגרום נזק למועצה.
לפיכך ,אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי כנגד המועצה בקשר לכל עניין שנעשה או שלא
נעשה בהליכי המכרז ,יוכל לבקש מבית המשפט סעדים כספיים מלאים על נזקים שייגרמו לו (אם
ובמידה ויהיו כאלה) ,אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה" ,זמני או קבוע.
 3.4מהסיבה המנויה בסעיף  3.3לעיל ,הרי שכל איחור בהשלמת השירותים וביצועם עלול אף הוא
לגרום נזק כבד למועצה .משכך ,מייחסת המועצה חשיבות מכרעת לעמידה בלוחות זמנים,
כמפורט בנספחים המצ"ב שהינם קשיחים לחלוטין .אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע השירותים
ו/או להשלמת כל חלק מהם ביחס ללוח הזמנים החוזי יגרור אחריו הטלת פיצויים על המציע
הזוכה.
 3.5מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו ,המציע הזוכה יהיה אחראי בלעדית להשגת כל האישורים
הנדרשים על ידי כלל הרשויות המוסמכות לביצוע השירותים ככל ונדרש.
 3.6כן יהא המציע הזוכה אחראי לתשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים (למעט
אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת) ,לביצוע כל השירותים הנחוצים להבאת ביצוע השירותים
למצב בו הם יהיו תואמים בצורה מוחלטת לכל ,דרישות המועצה ו/או כל רשות אחרת ,כפי
שתהיינה מעת לעת ,וכן ביצוע כל השירותים לשביעות רצון נציג המועצה ובהתאם לתכניות
ולמפרטים.

תנאי הסף:
 .4על המציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף זה להלן .מציע ,אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו
בכל התנאים המפורטים בסעיף זה להלן ,הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון:

חתימה וחותמת ______________
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4.1

המציע הוא אישיות משפטית אחת ,יחיד אזרח ישראל ,תאגיד או שותפות רשום כדין בישראל
(לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף ,למעט האמור במפורש להלן).

4.2

הצגת אישור רו"ח על כך שהמציע שילם שכר לעובדים עפ"י שכר מינימום לפחות ומבצע
והפרשות סוציאליות עפ"י חוק.

4.3

בבעלות המציע  500רכבים לכל הפחות;

4.4

המציע הינו בעל רישיון להפעלת משרד להחכרת רכב/ליסינג לפי צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (הסעות סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה.1985-

4.5

המציע מפעיל מערך שירות תפעולי ותחזוקתי לרכב בפריסה ארצית ,הכולל לפחות חמישה
מוסכים ומינימום מוסך אחד בכל אזור על פי הפירוט להלן :אזור הצפון ,אזור המרכז ,אזור
הדרום ,אזור ירושלים ואזור אילת .על כל המוסכים הנ"ל להיות מורשים גם על ידי משרד
התחבורה;

4.6

המציע סיפק שירותי ליסינג בכל אחת מ 3 -השנים  2016-2018ל 4 -ארגונים שונים לפחות בכל
שנה;

4.7

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח מסמך  ,7בסכום של
( ₪ 15,000במילים :חמש עשרה אלף שקלים חדשים) ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן
כאשר מדד הבסיס יהיה מדד חודש פברואר  2019הידוע ביום  15/03/2019לפקודת "המועצה
המקומית תעשייתית נאות חובב" ואשר תהייה בתוקף עד ( 30/06/2019להלן" :ערבות
ההשתתפות").

4.8

המציע רכש את מסמכי המכרז;

4.9

המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ובעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו –
;1976

 .5מסמכים שיש לצרף להצעה:
על המציע לצרף להצעתו למכרז את כל מסמכי המכרז (לרבות החוזה על נספחיו) ,כשהם חתומים
בחתימת ובחותמת המציע כמפורט לעיל ,וכן את כל המסמכים הבאים:
5.1

אישור לצורך ניכוי מס במקור בתוקף;

5.2

אם המציע הוא תאגיד יצורפו המסמכים הבאים :תעודת רישום של התאגיד; תדפיס עדכני
ומלא מרשם החברות או מרשם השותפויות; אישור חתום בידי עורך דין בדבר זכויות חתימה.

5.3

על המציע לצרף פרטים ומסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף ,כמפורט בסעיף  4לעיל,
ובכלל זה:

חתימה וחותמת ______________
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 .5.5.1העתק רישיון להפעלת משרד להחכרת רכב  /ליסינג לפי צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (הסעות סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה( 1985-כנדרש
בסעיף  4.4לעיל);
 .5.5.2רשימת מוסכים הכלולים במערך השירות של המציע (כנדרש בסעיף  4.5לעיל);
5.4

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס) ,התשל"ו( ;1976-האישור
יתייחס לשנת הכספים .)2019

5.5

תשובות לשאלות הבהרה (אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה);

5.6

הצעת המציע המצ"ב כמסמך  9למסמכי המכרז כשהיא חתומה על ידי המציע ,לאחר שהמציע
מילא בה את הנתונים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף;

5.7

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה ,יש לצרף את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לסעיף
2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-

5.8

לצורך הוכחת האמור בסעיף  4.2לעיל ,על המציע להגיש עם הצעתו אישור רו"ח על כך
שהמציע שילם שכר לעובדים עפ"י שכר מינימום לפחות ומבצע והפרשות סוציאליות עפ"י חוק
כמפורט במסמך  6למסמכי המכרז.

5.9

לצורך הוכחת האמור בסעיף  4.3ו 4.6-לעיל ,על המציע להגיש עם הצעתו פירוט מספר
הרכבים שבבעלותו ,מוסכי שירות הכלולים במערך השירות של המציע ,פרטי הארגונים להם
סיפק שירותי ליסינג בכל אחת מ  3השנים  2016-2018שם איש קשר וזאת ע"ג הטבלה המצ"ב
כמסמך  .4כאשר הפרטים הנדרשים במסמך זה מולאו על ידו במלואם ביחס לכל אחד
מהארגונים הנדרשים ,לרבות שמות הממליצים ו 2 -המלצות כתובות לפחות בנוסח ההמלצה
המצורף כמסמך .4

5.10

תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות
עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק
לצורך אספקת העבודה או השירותים כמפורט במסמך  5למסמכי המכרז.

5.11

תנאים לדחיית ההצעה בשל אי שמירה על זכויות העובדים:
 .5.5.3המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע ביותר משתי עבירות כאמור בסעיף  2ב (ב)
לחוק עסקאות גופים ציבורים ואם הורשע מי מהם ביותר משתי עבירות ולא חלפה
שנה ממועד ההרשעה האחרונה.
 .5.5.4המציע או מי בעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המנהליות ,התשמ"ו 1985-בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;

5.12

אישור מוקדם לתנאי ביטוח מסמך  6ב'.

5.13

כל מסמך המצורף למסמכי המכרז הטעון השלמה או מילוי.

5.14

קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
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 .6תוקף הצעה
ההצעה תהא בתוקף לתקופה בת  3חודשים מיום הגשתה.
 .7הוצאות המכרז
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על
המשתתף.
 .8הבהרות ושינויים
8.1

המועצה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להאריך את המועד
להגשת ההצעות (הודעה על הארכת המועד תהיה באמצעות פרסום בעיתונות או בפקס
למציעים שרכשו את חוברת המכרז והותירו את פרטיהם) ו/או להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור,
ייעשו בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,לידיעתם של כל המשתתפים במפגש/
ולידיעת הפוטנציאלים /והמציעים השונים במייל לפי הכתובות שנמסרו על ידם או
בפקסימיליה.

8.2

מציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז)
ימציא למועצה את אישור עריכת הביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .

8.3

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל
חשבונו עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של
התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה ,ככל שיש כאלה.

8.4

למען הסר ספק מובהר בזאת:
מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת
ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי
הביטוח שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

8.5

.9

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה ,שמורה למועצה
הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על
ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי
על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

שמירת זכויות
9.1

כל הזכויות במסמכי המכרז מכל סוג שהוא הינן של המועצה .רכישת מסמכי המכרז אינה
מקנה לרוכש כל זכויות בהם והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי
המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

9.2

מכרז זה הינו מכרז כללי (מכרז מסגרת) לקבלת הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה
מקומית תעשייתית נאות חובב.

1.1

אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של המועצה להזמין שירותים/רכבים מהמציע
או המציעים שיקבע/ו כזוכים במכרז ואין בקביעת הזוכה/ים במכרז כדי להעניק למי
שנקבע/ו כזוכה/ים זכות להתקשרויות בהיקף כלשהו .הזמנת שירותים נתונה בכל עת לשיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.
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1.2

בכל מקרה מותנית הזמנת שירותים על ידי המועצה על פי תוצאות מכרז זה בקבלת אישור
ראש המועצה.

1.3

המועצה תהא רשאית לאכוף על המשתתפ/ים במכרז המסגרת שיקבעו כזכיינים (ככל ותבחר
ביותר ממציע אחד לביצוע השירותים) ,הגשת הצעות בנוהל הצעות מחיר כשהמחירים שנקבו
המציעים בהצעתם במכרז יהיו המחירים המקסימאליים והזוכים יהיו רשאים לתת הצעה
בגבולות המחירים המקסימאליים שנקבו ,במקרה של נוהל הצעות מחיר תזמין המועצה את
ביצוע השירות העומד על הפרק מהזוכה שייתן את ההצעה הנמוכה ביותר.

 .10הגשת ההצעה
10.1

על המציע להגיש את מסמכי המכרז לרבות החוזה בשני העתקים (מקור והעתק) במעטפה
סגורה ,שעליה מצוין מספר המכרז ,לתיבת המכרזים שנמצאת במשרדי המועצה ,כאשר כל
העמודים של מסמכי המכרז לרבות החוזה חתומים על ידיו וכאשר ה"הצעה להשתתפות
במכרז" (מסמך  9למסמכי המכרז) מולאה על ידיו במלואה ונחתמה על ידי מורשי החתימה,
המוסמכים לחייב את המציע בצירוף חותמת המציע ,וחתימות אלה אומתו על ידי עורך דין או
רואה חשבון כנדרש שם.

10.2

המציע אינו רשאי לערוך שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז ,לרבות בתנאי
החוזה ובנספחיו .המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא
להתחשב בשינויים ,מחיקות או תוספות שיערוך מציע כאמור ,או לפסול את הצעה כולה עקב
ביצוע שינויים כאמור ,ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות בעניין זה.

10.3

את ההצעות יש להגיש במעטפה אטומה וחתומה ללא סימנים מזהים ,נושאת ציון המכרז
פומבי  06/2019ולהכניסה אישית (לא לשלוח בדואר) עד ליום  05.05.2019בשעה 12:00
בדיוק (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות) בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה.
הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תידון ותיפסל על הסף.

 .11בחינת ההצעות
11.1

ועדת המכרזים של המועצה תהא רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל
מחירה ,תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז או שאינה בהירה וברורה באופן,
שלדעת ועדת המכרזים ,מונע הערכת ההצעה כדבעי .מחיר בלתי סביר עלול לגרום לפסילת
ההצעה.

11.2

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף
לבצע את החוזה המוצע לרבות על פי ניסיונה של המועצה עם המשתתף בעבר .מובהר כי
לניסיון עבר שלילי כאמור עם המציע יכול שיהיה משקל מכריע בדחיית ההצעה.

11.3

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

11.4

המועצה רשאית לדרוש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל אחד מהמשתתפים או מחלקם פרטים
ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או
אישורים דקלרטיביים ,לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף ,וזאת על מנת לבחון
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את המשתתף ,ו/או חוסנו הכלכלי ,ו/או ניסיונו המקצועי ,ו/או והצעתו במסגרת שיקוליה,
כאמור ,לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז שפורטו לעיל.
11.5

המועצה רשאית לקבוע זוכה אחד או יותר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

11.6

ככל שיקבעו שני זוכים או יותר המועצה תפנה לזוכה שהצעתו זולה יותר לביצוע עבודות כפי
שיהיו מעת לעת או תבצע התמחרות בין הזוכים ,על אף האמור לעיל מובהר ,כי המועצה תהא
רשאית להתקשר עם הזוכה השני אם הגיעה לכלל מסקנה כי הזוכה הראשון לא יוכל לבצע את
העבודה נשוא ההתקשרות לשביעות רצונה .ולאחר שתודיע על כך לזוכה הראשון.

 .12הצעת המחיר:
12.1

במסגרת הצעת המחיר (מסמך  9למסמכי המכרז) ייתן המציע את הצעתו למחיר מוצע (לא
כולל מע"מ) ,בגין כל חודש של מתן השירות ,לכל דגם שנדרש על ידי המועצה .מחיר ההצעה
יהיה שקלול של הצעת המציע בממוצע לקטגורית רכבים ,בהתאם למשקלה של כל קטגוריה
מתוך המחיר הסופי ,כמפורט בטבלה שבהצעת המחיר ובהסברים הנלווים לה.

12.2

הצעת המחיר מתייחסת לשימוש על ידי המועצה ברכבים המוצעים של עד  50,000ק"מ לשנה
בממוצע (להלן" :מכסת הקילומטרים המקסימאלית") בגין כל רכב שיוזמן מהספק במהלך
ההתקשרות עם המועצה .למועצה תהיה הזכות לסיים את עסקת הליסינג ביחס לרכב שהגיע
למכסת הקילומטרים המקסימאלית גם אם טרם הסתיימה תקופת ההתקשרות לגביו ,ללא
תשלום של קנס כלשהו לספק .מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לפעול כאמור ,מובהר ,כי
בתום תקופת ההתקשרות ייבדק סך הכל מספר הקילומטרים אשר בוצעו על ידי המועצה,
ובמידה ויימצא כי המועצה עברה את מכסת הקילומטרים המקסימאלית (בממוצע לכל
הרכבים שהוזמנו) ,קרי  150,000ק"מ בממוצע לרכב ,תשלם המועצה לספק תוספת תשלום של
 21אגורות (ללא מע"מ) לכל קילומטר של חריגה מעל מהמכסה הנ"ל.

12.3

למען הסר ספק יובהר ,כי התמורה המפורטת במסמך  9מהווה תשלום מלא של כל המגיע
לספק בגין ביצוע מלוא התחייבויותיו כמפורט בחוזה וככל שיידרש על ידי המועצה ,לרבות כל
העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל הספק יהיה להוציא בקשר עם ביצוע השירות
וכולל  ,בין היתר ,רכישת הרכב ,הוצאות המימון לרבות ריבית ,פחת ,ביטוח ,אגרות ,הוצאות
אחזקה שוטפות ,טיפולים שוטפים ,שירותי שינוע ,רכב חלופי ,רכב גישור וכן כל עלות אחרת
או נוספת אשר תידרש בקשר עם ביצוע השירות ,וכי פרט לתמורה האמורה לעיל ולתשלומים
הקבועים באופן מפורש בחוזה ,לא תשלם המועצה לזוכה תמורה או החזר הוצאות מכל מין
וסוג.

 .13התקשרות עם הספק שזכה במכרז:
13.1

בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ,בה תהיה המועצה מעוניינת בהזמנת רכב/ים בחוזה
ליסינג ,תפנה לספק הזוכה במכרז בו תגדיר המועצה את דרישותיה ביחס לרכבים הנדרשים
על ידה ,לרבות דגם ,צבע הרכב ,נפח מנוע ,רמת גימור וכו' ,מספר הרכבים הנדרשים מכל דגם,
בהתאם לתנאים שהוצעו על ידו במסגרת הצעתו למכרז.

 .14כללי
14.1

למועצה תהא הסמכות לפסול הצעתו של מציע ,בכל שלב משלבי המכרז ,זאת אם מצאה לנכון
על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או הגיע לידה (לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות
אחרים של המציע) שאין ביכולתו להעניק למועצה את השירותים המבוקשות לשביעות רצונה
המלא .למועצה הסמכות לפסול מציע עמו היה לה רע ניסיון בעבר ,למשל במידה ואותו מציע
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הפר ,לדעת המועצה ,הוראה מהוראות הסכם ההתקשרות בינו לבינה (וזאת גם במידה ולא
ננקטו הליכים משפטיים בנוגע לאותה הפרה).
14.2

המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן טעויות אריתמטיות
בהצעה ,לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר ,לדרוש מכל מציע
להמציא אסמכתאות ,אישורים ,המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת
ההצעה ,ולבוא בדין ודברים עם כל מציע ,בכתב או בעל פה ,ביחס לפרטי הצעתו וכל אי
בהירות הקשורה אליה.

14.3

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו ,תחולנה על
המציע בלבד.

14.4

הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם .במקרה של
סתירה או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז ,יגברו ויחולו הוראות
מסמך זה.

 .15פגמים במכרז
15.1

קבע בית משפט כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים
וכתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז ובמקומו זכה מציע אחר ,יהא זכאי המציע לקבל
מהמועצה ,עקב אי זכייתו ,אך ורק פיצויים עבור הוצאות מוכחות שהוציא בפועל בגין הערבות
הבנקאית ורכישת טפסי המכרז ובלבד שאלו לא יעלו על ( ₪ 2,000אלפים שקלים חדשים).
פרט לפיצויים אלה לא יהיה זכאי המציע לכל פיצוי אחר ,בגין הוצאות ,הפסדים או אבדן
רווח ,אשר נגרמו לו לטענתו ,כתוצאה מפגם בהליכי המכרז והוא מוותר ומוחל בוויתור סופי
ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה בגין הוצאות ,הפסדים או אבדן רווח כאמור.

15.2

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים
וכתוצאה מפגם זה זכה המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המציע שזכה ,מיד עם
הודעת המועצה ,לפעול בהתאם להוראות המועצה לרבות להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה
שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר למועצה למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור
היה לזכות במכרז עפ"י קביעת בית המשפט המוסמך.

15.3

במקרה כזה ,לא תשלם המועצה למציע דבר זולת התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד
הפסקת העבודה ,בכפוף לתנאי החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות או דרישות
מכל סוג שהוא כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ,בכל הקשור למכרז ,אופן ניהולו ,הזכייה בו
וכיו"ב ,וכן בקשר עם החוזה שנכרת בעקבותיו ו/או בקשר עם כל חוזה אחר שיחתם ע"י
המועצה בקשר עם מכרז זה.

 .16ביטול המכרז ,פיצולו ,שינוי גודלו או ביצוע חלקי
16.1

מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל השירותים נשוא המכרז ,רשאית המועצה לפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור לזוכה לביצוע חלק מן
השירותים בלבד .

16.2

מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל השירותים נשוא המכרז ,רשאית המועצה
להחליט למסור לביצוע חלק מן השירותים לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן
השירותים לזוכה או זוכים אחרים ,או לבצע השירותים כולן או חלקן בעצמה .ככל שוועדת
המכרזים תחליט בהחלטה מנומקת על פיצול השירותים
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16.3

מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל השירותים נשוא המכרז ,רשאית המועצה להחליט
על פיצול השירותים למספר שלבים .כמו-כן למועצה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף
העבודה או את הכמויות בכל שיעור שהוא .במקרים אלו לא ישתנו מחירי היחידה בכתב
הכמויות ובהצעת המציע הזוכה .לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה עקב ביצוע האמור
בסעיף זה.

16.4

החליטה המועצה כאמור לעיל ,לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את
השירותים שהוחלט למסור לו את ביצוען ,עפ"י הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים
המחויבים עפ"י העניין.

16.5

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק
מהשירותים ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות שלה .המועצה
שומרת לעצמה הזכות ,לבצע השירותים נשוא המכרז בשלבים ,להשלים חלק מהשירותים
בלבד ולחייב את המציע הזוכה לבצע את יתרת השירותים רק לאחר שימצאו התקציבים
להשלמת השירותים .כמו כן ,ועל אף האמור בחוזה ,שומרת המועצה לעצמה את הזכות,
לבצע חלק בלבד מהשירותים נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלק
ממנה יחייבו את המועצה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והמציע הזוכה מוותר בזאת
על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק
מהשירותים נשוא המכרז.

16.6

אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את כל השירותים ו/או שלא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו כלל ,לא תהיה למשתתפים במכרז או לזוכה במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז כאמור לעיל
שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.

 .17סתירות ,שגיאות ואי התאמות
17.1

במקרה של אי בהירות במסמכי המכרז ,על המציע לפנות באמצעות מייל בדרישה להבהרות
אל המועצה.

17.2

אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות או במקרה של ספק כל שהוא בקשר למובן
של סעיף או פרט כלשהוא ,עליו להודיע על כך למועצה בכתב או במייל:
mihrazim@neho.org.il

17.3

ההבהרות שתיתן המועצה בכתב במייל יהיו מחייבות .המועצה אינה מחויבת בכל פרשנות או
הסבר שיינתן בעל פה.

17.4

אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז .כל שינוי או תוספת או השמטה ,אשר יעשו ע"י
המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת בין בטרם הוכרז כזוכה ובין לאחר הכרזתו (להלן:
"השינוי") ,יקנו למועצה זכות לפסול את ההצעה על הסף ו/או לבטל את הזכייה ,או
לחילופין ,להתעלם מהשינוי ,וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות .האמור
הינו לרבות נספחי המכרז והחוזה ולרבות נספח אישור הביטוח .אין ולא יראו בהתנהלות
המועצה בשלב ההצעה או בכל שלב אחר ולרבות לאחר בחירת המציע הזוכה וחתימת הסכם
עמו כהסכמה או אישור לביצוע שינוי כלשהו.

 .18הודעה בדבר תוצאות המכרז ,חתימת החוזה ,כשיר שני והשבת ערבויות הגשה
18.1

המועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו (להלן – הודעת הזכייה).
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18.2

כתנאי להשתכללות ההתקשרות ,על הזוכה במכרז לחתום על הסכמי ההתקשרות מול
המועצה בתוך ( 14ארבעה עשר) יום מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא למועצה את
ההסכמים החתומים בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פי הסכמים אלה ,לרבות נספח אישור
קיום ביטוחים (בשני עותקי מקור מכל מסמך) כשהם חתומים על ידי המבטחת ועל ידי המציע
הזוכה וכן ערבות הביצוע .אישור קיום ביטוחים יימסר לכל הפחות  10ימים לפני החתימה
על החוזה או בכפוף לאישור המועצה בכתב במעמד חתימת החוזה.

18.3

לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל ,ייחשב הזוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו,
זכייתו במכרז תבוטל והמועצה תהייה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך.
המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט
ערבות ההגשה בנסיבות אלה.

18.4

ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להכריז במעמד בחירת ההצעה הזוכה גם על כשיר
שני .כשיר שני ,ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים ,יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו ,מכל
סיבה שהיא ,לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.

18.5

כפוף להוראות סעיף זה ,המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית
הצעותיהם אליה תצורף ערבות ההגשה המוחזרת ,כפי שיפורט להלן:
 .18.5.1הזוכה במכרז – תושב לו ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים
הדרושים ,לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע ,בהתאם לתנאי הסכם
ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.
 .18.5.2כשיר שני – תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה עם הזוכה
במכרז .לחילופין ,ערבות ההגשה תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשכלל
ההתקשרות עם הזוכה במכרז ,תוך ( 15חמישה עשר) ימים מיום שנמסרה לו הודעה
על כך ורק לאחר המצאת כלל המסמכים הנספחים הדרושים ,לרבות אישור קיום
ביטוחים וערבות ביצוע ,בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר
תימסר לו.

18.6

זוכה שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה
במכרז בהודעה בכתב לזוכה ,החל בתאריך שייקבע על ידי המועצה בהודעה .אין בסעיף זה כדי
לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין.

18.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים
הבאים:
 .18.7.1שיש בידי המועצה הוכחות  ,להנחת דעתה ,כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או
הציע שוחד מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
 .18.7.2התברר למועצה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה .או שהזוכה
לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר ,לדעת המועצה ,היה בה כדי להשפיע על
קביעתו כזוכה במכרז.
 .18.7.3הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,אשר לדעת המועצה יש בו /הם
כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים במסגרת המכרז ,והעיקול/ים
האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך  30ימים ממועד ביצעו/ם.
 .18.7.4מונה לנכסי הזוכה ,כולם או חלקם כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או
קבוע והמינוי כאמור ,לא בוטל תוך  60יום ממועד קביעתו.
 .18.7.5התברר למועצה כי הועברה  25%מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב של
המועצה.
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 .19סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז
19.1

ועדת המכרזים תאפשר למציעים כשירים שלא זכו במכרז ,לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים
ובמסמכי ההצעה הזוכה ,כל זאת בהתאם להוראות הדין [תקנות העיריות (מכרזים) וחוק
חופש המידע].

19.2

מציע הסבור כי הצעתו ,כולה או חלקה ,כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן –
החלקים הסודיים) ,שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז ,לאחר הכרזת
ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה ,ינהג כדלקמן:
 .19.2.1המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד
משמעי.
 .19.2.2מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו ,תראהו ועדת המכרזים כמי
שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים ,במידה ויוכרז כזוכה
במכרז .מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים ,תראהו ועדת המכרזים כמי
שהסכים ,ללא סייג ,למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון
המציעים האחרים ,במידה ויוכרז כזוכה במכרז.
 .19.2.3סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים ,יראוהו כמי שהסכים ,ללא סייג ,כי אותם
חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם
של המשתתפים האחרים ולפיכך ,תראהו ועדת המכרזים שמי שוויתר מראש על זכות
העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.
 .19.2.4למען הסר ספק יודגש ,כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית
לוועדת המכרזים ,אשר תפעל בעניין זה על פי דין.
 .19.2.5החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה ,תיתן על כך
תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על
ידה ובהתאם להנחיותיה.
 .19.2.6החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים
הסודיים שבהצעתו ,תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של
המבקש.

 .20תקופת ההתקשרות:
20.1

משך תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם ועד ליום ( 31.12.19להלן" :תקופת
ההתקשרות").

20.2

המועצה תהא רשאית להאריך את משך תקופת ההתקשרות ב 4 -פרקי זמן של  12חודשים
נוספים כל אחד (להלן" :תקופות האופציה").

20.3

בתום תקופת ההתקשרות ו/או ובתום כ"א מתקופות האופציה (בהתאמה) תתארך תקופת
ההתקשרות באופן אוטומטי למשך תקופת האופציה הבאה ,אלא אם הודיעה המועצה למציע
הזוכה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי על הפסקת ההסכם ו/או אי חידושו  30יום טרם סיום
תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה אשר מומשה (בהתאמה).

20.4

מבלי לגרוע ממשך תקופת ההתקשרות האמורה לעיל ,תהא המועצה רשאית ,בכל עת ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,להביא התקשרות זו ,כולה או חלקה ,לידי סיום בהודעה בכתב ומראש
של  30יום למציע הזוכה ולמציע הזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בגין הפסקת
התקשרות ,כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שניתנו ,אם ניתנו ,על ידו
בפועל עד למועד ההפסקה ,כאמור.

חתימה וחותמת ______________
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 .21התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז
21.1

הזוכה מתחייב כי תוך ( 14ארבעה עשר) ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור ,יחתום
עם המועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם
בהתאם להוראותיה ,לרבות אישור חתום ותקף ( 2עותקי מקור) מאת חברת ביטוח בעל רישיון
של מדינת ישראל לעסוק בביטוחים הנדרשים במכרז זה על דבר קיומם של ביטוחי קבלן
בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם .ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד
מן ההסכם ,בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה .למרות הרשום בסעיף
זה ,אישור קיום ביטוחים יימסר לכל הפחות  10ימים לפני החתימה על החוזה .ורשימת
מציעים לאישור תימסר תוך  20ימים מהודעת הזכייה.

21.2

נמנע הזוכה מלחתום על ההסכם עם המועצה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא איזה
מהאישורים דלעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם המציע
שהצעתו מדורגת לאחר הצעת הזוכה או כל מציע אחר ,או לבטל את המכרז ,והכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של המועצה ו/או לחלט את הערבויות ,זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת
שתעמוד למועצה כלפי המציע ,במקרה כזה ,עפ"י כל דין.

בכבוד רב,
עו"ד גדי אלפסי ,ראש המועצה
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

חתימה וחותמת ______________
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מסמך  – 2אישור מורשי חתימה מטעם המציע
לכבוד
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
נאות חובב
א.ג.נ,.

הנדון :אישור פרטי המציע
אני הח"מ ,עורך דין ___________ ,לבקשתו של ______________________

ח.פ/.ח.צ/.ת.ז( ______________ .להלן – המציע) מאשר בחתימתי ,כדלקמן:
 .1מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:
גב'  /מר _________________ ת.ז____________________ .
גב'  /מר _________________ ת.ז____________________ .
גב'  /מר _________________ ת.ז____________________ .
 .2חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות ,לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו
במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע
למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה
שלו כאמור לעיל.
 .3להלן דוגמת החתימה והחותמת של המציע:
________________________________________________________________
 .4התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז ,לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.
_________
תאריך

__________________
שם ,מ.ר ,חתימה וחותמת

** במקרה של תאגיד ,מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע ,אישור עו"ד בדבר
בעלי מניות ובעלי שליטה במציע ,העתק מאומת של תזכיר ותקנון המציע וכן תמצית מידע מועדכן מרשם
החברות.

חתימה וחותמת ______________
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מסמך  – 3פרטי המציע
ההתייחסות במסמך זה הינה ל"חברה" ,במידה והמציע אינו "חברה" ,יש למלא הפרטים במסמך
זה בהתאם לסוג האישיות המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) בשינויים
המחויבים.
נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:
שם החברה מציע:
מס' חברה/ת.ז:.
מועד יסוד:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:
מספר עובדי המציע:

____________.

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
שם פרטי

שם משפחה

תאריך

שם מלא

מספר זהות

תפקיד

תפקיד
במציע

חתימה וחותמת

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי ,עו"ד __________________ ,במשרדי
שברחוב _______________________ ,מר/גב' ___________________ ,זיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז .שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
___________________
,עו"ד

חתימה וחותמת ______________
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מסמך  – 4פרטי ניסיון קודם
ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי

טבלה זו תשמש את המציע לפירוט ניסיון מקצועי ביחס לביצוע עבודות

מס' שם המזמין מהות
המזמין

תיאור האתר
וכתובתו

כמות הרכבים
שסופקה

מועד
תחילת
וסיום
השירותים

שם איש קשר
מזמין +טלפון
ישיר

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות
הנ"ל.
חתימה וחותמת________________________________ :
שם חותם/ים________________________________ :
________________________________
תפקיד/ם:

חתימה וחותמת ______________
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מסמך  – 4המשך
נוסח המלצה מחייב לשימוש המציע
לכבוד
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
באמצעות המציע
א.ג.נ,.

הנדון :אישור בדבר ביצוע עבודות כנדרש בתנאי הסף על ידי המציע

שם המזמין:

____________________

שם מנהל היחידה הרלוונטי:

____________________

טלפון ליצירת קשר (חובה):

____________________

א .הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה עבורנו את
הפרויקטים הבאים (במהלך השנים  2016עד  2018בלבד):
מיקום ביצוע
השירותים

מהות ופירוט
השירותים

מועד התחלה
וסיום

היקף כספי שנתי וכולל
של השירותים

ב .להלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לשירותים המפורטים בטבלה דלעיל (*הקף/סמן בהתאם):
איכות
השירותים

גבוהה

טובה מאוד

טובה

עמידה בלו"ז

עומד בלו"ז

עומד חלקית

חורג מלו"ז

יחסי עבודה מול
המזמין

טובים מאוד

טובים

מספקים

מספקת

ג .הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל יש  /אין (*מחק את המיותר) תביעות משפטיות תלויות ועומדות
כלפינו.
פרטי החותם (שם מלא  +תפקיד)_____________________ :
חתימה  +חותמת_________________________ :
חשוב :טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד (חתימה  +חותמת).

חתימה וחותמת ______________
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מסמך  – 5תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים
אנו הח"מ :המציע _________________________ :ח.פ/ת.ז .מס'
שם _______________________ נושא/ת ת.ז .מס' ________________________
שם _______________________ נושא/ת ת.ז .מס' ________________________
לאחר שהוזהרנו ,כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן,
מצהירים בזאת ,בשם המציע _________________ ,וכבעלי השליטה במציע ,כדלקמן:
 .1מורשה החתימה מטעם המציע במכרז הינם._____________ ,_____________ :
בעלי השליטה במציע הינם _____________ ,_______________ :והרינו עושים תצהירנו זה
בהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 .2אנו מצהירים כי המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני
העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק.
 .3המציע או מי מבעלי השליטה במציע ,לא הורשע בעבירה שעניינה הפרת דיני העבודה,
בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 .4המציע או מי מבעלי השליטה במציע ,לא נקנס ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985 -ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה ,בשנה
שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 .5במקרה של קיום הרשעות /קנסות -להלן פירוט :
 .6הרינו לאשר כי אלו חתימותינו ,וכי תוכן תצהירנו אמת.

חתימה  +חותמת המציע

חתימה

חתימה

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי ,עו"ד __________________ ,במשרדי
שברחוב _______________________ ,מר/גב' ___________________ ,זיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז .שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
___________________
____________,עו"ד

חתימה וחותמת ______________

-22-

מסמך  – 6הצהרת מנכ"ל המציע בדבר תשלום זכויות עובדים
לכבוד
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
באמצעות המציע
א.ג.נ,.
אני הח"מ ________________________,מנכ"ל המציע ,מרח' _____________________ ,מאשר כי
_________________ (שם המתכנן) ,ח.פ __________________ .משלם לעובדיו ,לכל הפועל מטעמו,
או לכל רשות או צד ג' כלשהו בקשר עם עובדיו או הפועלים מטעמו ,כל תשלום מס או גמלה המחויבים על
פי כל דין ,או הנהוגים ביחסים שבין עובד ומעביד ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,משכורת
שאינה פ חותה משכר המינימום לעובדים לרבות תנאי שכר עפ"י דין ,דמי חופשה ,דמי מחלה ,פיצויי
פיטורין ,פיצויי פרישה ,נסיעות ,הפרשות לקופות פנסיה ,מס בריאות וביטוח לאומי.
______________
תאריך

_________________
חתימה

___________________
חותמת

אישור רו"ח על הצהרת המציע
לכבוד
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
באמצעות המציע
א.ג.נ,.
 ,בדקנו את האמור בהצהרת המציע
לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע ,ח.פ.
בדבר תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ותקנותיו ותנאים סוציאליים ,שהוצגה
המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ,הצהרת
בהצהרת המציע מיום
המציע הינה באחריות המציע והנהלתו ,אחריותנו הינה לחוות דעה על הצהרה זו על בסיס ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים על פי דין בישראל ,על פי תקנים אלה נדרש מאתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית
מהותית .הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה הנ"ל .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות את המידע הכלול בה.
בכבוד רב
תאריך

רואה חשבון

חתימה וחותמת ______________
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מסמך 6א' – תצהיר לענין העסקת עובדים זרים ,שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית
אני הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן:
 .1הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ/.ח.צ _____________,
המציע במכרז פומבי מס' _______ לביצוע עבודות להקמת _________________________.
 המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה
( 12חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה
לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום – ההרשעה האחרונה
לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני העבודה
ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער ,התשי"ג 1953-וכל תקנות מכוחו .ידוע למציע כי הפרה של כל
אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.
 המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה
או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע ( )7השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז .ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור ,הצעתו לא
תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או
הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.
 לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד
מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
ידוע למציע כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או
הגשת כתב אישום ,כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
*על המציע לסמן  Xבמקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש
 .2זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
אישור

__________________
חתימת המצהיר

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני ,עו"ד __________ ,במשרדי שברחוב ___________ ,מר/גב'
________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה
בפני.
______________ _____________ ,עו"ד

חתימה וחותמת ______________
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מסמך  6ב'
אישור מוקדם לתנאי ביטוח
חברת ביטוח____________________:

כתובת_______________________ :

הנחיות לנציג חברת הביטוח הממלא אישור זה:
אישור זה נועד לאשר למועצה מקומית תעשייתית "נאות חובב" ,כי
נכון למועד האישור ,תסכים חברת הביטוח לבטח את המציע (הוא
לא יסורב) בהתאם לדרישות המכרז במידה והצעתו תבחר כהצעה
הזוכה במכרז ,ולהמציא אישור מטעמה ,כי המציע מבוטח בהתאם
לאישור קיום ביטוחים ,בנוסח שצורף למסמכי המכרז.
אישור זה ימולא אך ורק על ידי נציג מורשה של חברת הביטוח
לכבוד
וייחתם על ידו בצרוף חותמת חברת הביטוח.
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
(להלן " -המועצה")
אישור זה שיוגש חתום על ידי סוכן ביטוח עלול להביא לפסילת
הנדון :אישור מוקדם לתנאי ביטוח הצעת המציע.
הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו נספח ב' לחוזה הנושא את הכותרת "נספח הביטוחים" המהווה חלק
ממכרז פומבי מס' - 06/2019מכרז למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.
(להלן" :המכרז" ) .
אנו מאשרים בזאת כי אנו נסכים לבצע את הביטוחים כמפורט בנספח ב' בעבור המציע
_________________ אם יזכה במכרז.
בכבוד רב,

תאריך

שם החותם

תפקיד החותם

חתימת וחותמת חברת הביטוח

חתימה וחותמת ______________
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מסמך  – 7ערבות השתתפות
לכבוד
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
נאות חובב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ ח.פ/.ח.צ/.ת.ז( ___________ .להלן – המציע) אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 15,000חמש עשרה אלף שקלים חדשים) ,סכום הערבות יהיה
צמוד למדד המחירים לצרכן וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס'  06/2019למתן
שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם
ומלא של כל תנאי המכרז והחוזה על ידי המציע.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי ולא יאוחר מ  7ימי עבודה מקבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום
עד לסכום המועצה בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו ,מבלי להטיל עליכם חובה
לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום המועצה בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק
ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם לא
יעלה על סכום המועצה בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב ערבות זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" – מדד חודש פברואר  2019שפורסם ביום  15מרץ  2019או בסמוך לכך.
"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום המועצה מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום  30לחודש

יוני

לשנת

ועד בכלל.

2019

אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב ,תוכל לפי
שיקול דעתה המוחלט ,לפנות אלינו ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף
הסכמתנו לכך שנאריך את תוקף הערבות ,ככל שיידרש על ידכם.

בכבוד רב,
___________________

חתימה וחותמת ______________
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מסמך  – 8הצהרת המציע

לכבוד
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

טופס הצעה ,הצהרות והתחייבויות – מכרז פומבי מס' 06/2019
 .1אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל
התנאים למכרז ,החוזה ,המפרט/ים וכל האמור בחוברת המכרז ,בין אם צורפו ובין אם לאו ,ולאחר
שביקרתי/נו במקום שנועד לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן – העבודות) ,ובדקתי/נו אותו ,ולאחר
שנודעו לי/נו ,בעקבות בירורים שערכתי/נו ,כל הפרטים הנוגעים לביצוע השירותים והאפשרויות
לביצועם ,הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את השירותים במחירים המפורטים בהתאם להצעתנו ומהווה
את הצעת המחיר שלי/נו וחלק בלתי נפרד מטופס זה.
 .2קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את
מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות
שתתבססנה על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים
מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות
והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.
 .3מוצהר ומוסכם בזאת ,כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור בסעיפים 1
ו 2-דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי
ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל
טענות כאלה.
 .4ידוע ומוסכם כי השירותים יינתנו בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי/נו
בהתאם להוראות ההסכם – מסמך  ,10על נספחיו ,ועל פי מדידת כמויות וספירת יחידות ועל בסיס
מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב הכמויות המוצעים על ידינו ביחס לכל פרק ופרק,
ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.
 .5בדקתי/נו ומצאתי/נו ,כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה,
שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה .עוד אני/ו מאשר/ים כי מחירי היחידה הכלולים
ברשימת הכמויות והמחירים בהצעתי/נו הינם סופיים ,לא ישתנו ,והם כוללים את כל ההוצאות ,בין
המיוחדות ,בין הכלליות ובין האחרות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוע העבודות ,בהתאם לדרישות
מסמכי המכרז וכל המסמכים המצורפים להצעתי/נו זו וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי
הבנה ,או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי
ההצעה.
 .6אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות ,הידע ,הרישיונות ,האישורים ,כוח האדם והניסיון הדרושים
לשם ביצוען של העבודות נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו
עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 .7אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי
כל דין ,מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים
הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו.
 .8אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה ,קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל
מציע אחר לאותו מכרז.
 .9אם הצעתי/נו זאת תתקבל ,אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה מולכם בתוך ( 14ארבעה עשר)
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.
 .10ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל ,המועצה אינה מחויבת להוציא אל הפועל
באמצעותי/נו את כלל העבודות נשוא המכרז והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות
נשוא המכרז ,לשיקול דעתה הבלעדי .אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין זה
לרבות טענה בדבר ציפייה ו/או הסתמכות.
 .11הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו וכן קבלני המשנה מטעמי/נו
עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
 .12הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה ל  3חודשים לפי דרישת המועצה
אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכה במכרז.
חתימה וחותמת ______________
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 .13הנני/ו מסכים/מים לכך שהמועצה תדרוש ממני/ו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,כל הוכחה שתראה
לנכון ,בדבר כושרי/נו ,ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית ,ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו ,תפנה
ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר ,לפי בחירתה ,לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל
מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .14ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים ,כי המועצה רשאית לשיקול דעתה ,להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל
ו/או לבחור בהצעתי/נו אם למועצה היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי/נו ובין
היתר ,בקשר עם כושרי/נו ,בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם ,בטיב השירותים ,ביכולתי/נו לבצע את
העבודות ,בדרכי התנהלותי/נו ,באמינותי/נו ,במיומנותי/נו ,ובאופן עמידתי/נו בהתחייבויות .כן תהיה
המועצה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם
מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין חברות
אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.
 .15אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור ,תהיו
רשאים ,מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם
על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לחלט את הערבות הבנקאית המצורפות להצעתי/נו וזאת,
כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך.
 .16למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בתנאי המכרז ,אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
פרטי המציע
איש הקשר למכרז
תפקיד
כתובת המציע
טלפון  +נייד
כתובת דוא"ל
פקס'
חתימה  +חותמת

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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מסמך  – 9הצעת המציע
לאחר שעיינתי בכל מסמכי המכרז ,לרבות החוזה (מסמך  10למסמכי המכרז ,להלן" :החוזה") ונספחיו,
אני מגיש בזה את הצעתי כדלהלן:
 .1אני מציע ליתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים ,למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן:
"המועצה") ולמלא מלוא התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז ,לרבות החוזה ,בתמורה המפורטת
בהצעת המחיר שלהלן ,כפי שמולא על ידי (להלן" :התמורה").
 .2ידוע לי כי אספקת שירותי הליסינג תהיה למשך תקופה של  36חודשים ,לגבי כל רכב שהוזמן,
וזאת החל ממועד מסירת כלי הרכב בפועל ובכפוף לתנאי המכרז וההסכם (להלן" :תקופת שירותי
הליסינג").
 .3ידוע לי כי תקופת ההתקשרות ,דהיינו התקופה שבמהלכה תהיה רשאית המועצה להזמין את
השירות מהספק תהא למשך  12חודשים ,כאשר החוזה יתחדש באופן אוטומטי משנה לשנה בעד 4
תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,בהתאם לתנאים ולפרטים המפורטים להלן ובנוסח
החוזה המצ"ב כמסמך  10למסמכי המכרז (להלן" :החוזה") על כלל נספחיו.
 .4אני מצהיר כי הצעתי מוגשת בהתאם לנדרש במסמכי המכרז ,כאשר הצעה זו כוללת את כל
התמורה אשר תגיע לי בגין שירותיי היה והמועצה תחליט להזמין ממני שירותים .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,התמורה המוצעת על ידי כוללת את אספקת הרכב/ים למשך  36חודשים ,עלות
ההון ,מחיר רכישת הרכב ,מחיר הוצאות המימון לרבות ריבית ,פחת ,ביטוח ,מתן שירותי אחזקה,
טיפולים תקופתיים ברכבים בהתאם להנחיות יצרן ,טיפולים המתחייבים על פי חוק ,פעולות
הקשורות בדרישות משרד התחבורה ועל פי כל דין במתן שירותי ליסינג תפעולי ,תיקון נזקי תאונה
ונזקים אחרים ברכבים ,עלויות רכב חלופי ,מכירת רכבים ככל שהדבר יתבקש על ידי המועצה,
אגרות רישוי ,עלויות גרירה ,וכל יתר השירותים וההתחייבויות ,כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה.
למחיר ההצעה יתווסף מע"מ ,כשיעורו על פי דין במועד העברת כל תשלום.
 .5הנני מצהיר ,כי הצעתי זו מתייחסת למכסת קילומטרים של עד  50,000ק"מ לשנה לרכב ברכבים
שיסופקו על ידי ,אם וככל שיסופקו (להלן" :מכסת הקילומטרים המקסימאלית") .למועצה תהיה
הזכות לסיים את עסקת הליסינג ביחס לרכב שהגיע למכסת הקילומטרים המקסימאלית גם אם
טרם הסתיימה תקופת שירותי הליסינג לגביו ,ללא תשלום של קנס כלשהו לספק .מבלי לגרוע
מזכותה של המועצה לפעול כאמור ,מובהר ,כי בתום תקופת ההתקשרות ייבדק סך הכל מספר
הקילומטרים אשר בוצעו על ידי המועצה ,ובמידה ויימצא כי המועצה עברה את מכסת
הקילומטרים המקסימאלית (בממוצע לכל הרכבים שהוזמנו) קרי  150,000ק"מ בממוצע לרכב,
אהיה זכאי לקבל תוספת תשלום של  21אגורות (ללא מע"מ) לכל קילומטר של חריגה מעל המכסה
הנ"ל.
 .6אני מצרף בזה את מסמכי המכרז ,לרבות החוזה ,בשלמותם ,כפי שהומצאו לי על ידי המועצה,
כאשר כל העמודים חתומים על ידי .כמו כן ,אני מצרף את המסמכים על פי המפורט במכרז
(מסמך  1למסמכי המכרז) ,לרבות ערבות בנקאית ,לקיום ההצעה (בנוסח המצורף כמסמך 7
למסמכי המכרז ,להלן" :ערבות ההשתתפות").
 .7אני מצהיר בזאת ,כי קראתי את כל מסמכי המכרז ,הבנתי את תוכנם ,העליתי את כל ההערות,
ההשגות או השאלות שהיו לי  -אם היו  -בפני המועצה וטרם הגשת הצעתי למכרז ,וקיבלתי
תשובות מספקות לגביהן ,להנחת דעתי ובקשר עם ביצוע השירותים ואני מתחייב לבצע את
השירותים בהתאם לכל אלה .אני מצהיר ומתחייב ,כי תנאי המכרז ידועים לי ,מובנים לי
ומקובלים עלי ,וכי אהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה בנוגע לתנאי המכרז ,לרבות סבירותם.
 .8אני מצהיר ,כי אני עומד בתנאי המכרז ,לרבות כל תנאי הסף( ,מסמך  1למסמכי המכרז) .בכלל
זה ,הנני מצהיר ,כדלקמן:
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 8.1כי בבעלותי  500רכבים לכל הפחות.
 8.2הנני מצרף להצעתי רישיון להפעלת משרד להחכרת רכב  /ליסינג לפי צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (הסעות סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה.1985-
 8.3כמו כן ,אני מצרף בזה את כל יתר המסמכים המפורטים בדברי ההסבר למכרז (מסמך 1
למסמכי המכרז).
 .9ידוע לי ,כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה
הנמוכה ביותר ,וכן לדחות את כל ההצעות ,לבטל את המכרז או לקבל כל החלטה אחרת על פי
שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ידוע לי ,כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם
מי מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.
 .10כמו כן ידוע לי ,כי המועצה אינה מתחייבת להזמין רכבי ליסינג ממני בכלל ,או בכמות מסוימת,
בפרט ,וכי הדבר לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירים המוצעים על ידי ,על פי המפורט בהצעת
המחיר שלהלן.
 .11ידוע לי כי מועצה תהיה רשאית לקזז ,לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה ממני כנגד כל
סכום המגיע ממנה אליי מכוח מסמכי מכרז זה ולרבות החוזה .המועצה תהיה רשאית לנהוג,
כאמור ,לרבות לגבי הסכומים הנקובים בהצעתי זו ,ולרבות בגין קנסות אשר הוטלו עליי בהתאם
לאמור בחוזה ,בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.
 .12הצעתי זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותי מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של
חוזה עמי או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת
הצעות במכרז ,לפי המוקדם שבין המועדים .ידוע לי ,כי המועצה רשאית להאריך את תוקף הצעתי
בחודש נוסף ולדרוש לצורך כך את הארכת תוקף ערבות ההשתתפות .אם למרות האמור ,אחזור בי
מהצעתי זו או לא אפקיד את ערבות הקיום כאמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לחלט את סכום
ערבות הקיום המצורפת בזה ,כפיצוי מוסכם על נזקים שיגרמו לה בשל כך.
הסברים למילוי הצעת המחיר
 .13על כל מציע להגיש הצעתו ביחס לכל דגמי כלי הרכב המפורטים בהצעת המחיר ,במסגרת הטבלה
שלהלן.
 .14על המציע לפרט בעמודה ב' בטבלה את המחיר המוצע בש"ח (לא כולל מע"מ) אותו הוא מבקש
לקבל כתמורה חודשית בגין אספקת רכב בעסקת ליסינג למועצה (כולל שירותים נלווים) על פי
מסמכי המכרז והחוזה.
 .15הניקוד שיינתן להצעה יחושב כדלקמן:
בכל קטגוריה יעשה ממוצע של כל המחירים המוצעים לאותה קטגוריה ויוכפל במשקל הקבוע
לאותה קטגוריה המופיע בעמודה ג' בטבלה .התוצאה תירשם בעמודה ד' .סכומן הכולל של כל
המכפלות יהא סכום ההצעה המשוקלל .ככל שסכום ההצעה המשוקלל נמוך יותר ,כך ההצעה
מיטיבה עם המועצה.
ניקוד לדגם = משקל (עמודה ג')  xהמחיר הממוצע המבוקש כתמורה חודשית (עמודה ב')
(עמודה ד')
 .16לאחר מכן על המציע לחשב את המחיר הסופי של הצעתו ,על ידי סכימת הניקוד שניתן לכל דגם,
בתחתית עמודה ד' בטבלה (להלן" :מחיר ההצעה הסופי").
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 .17מובהר ,כי מחיר ההצעה הסופי ,אשר יחושב לכל הצעה כמפורט לעיל ,הנו כלי עזר עבור המועצה
לצורך דירוג ההצעות שיוגשו למכרז ,ואינו משקף את התמורה שתשולם בפועל בגין רכבים
שיוזמנו .כמו כן ,בכל מקרה של אי התאמה בין הסכומים מפורטים בטבלה לבין מחיר ההצעה
הסופי אשר ירשום המציע ,יקבעו הנתונים המפורטים בעמודה ב' בטבלה ,ומחיר ההצעה הסופי
יתוקן בהתאם.
 .18בכל מקרה מובהר כי ,וועדת המכרזים רשאית לתקן טעויות אריתמטיות או כל טעות אחרת
בהצעת המציע.

קטגוריה

א' -
ראש
מועצה

דגם
מבוקש

סקודה
קודיאק
טויוטה
טויוטה
טויוטה
ראב X44
טויוטה
ראב X24

ב' -
מנהלים

ג' -
מחלקות

מס'/שם דגם

רמת גימור

מנוע

גיר

NS74LC

STYLE

CAMRY

LE HYBRID

1.4
TSI
2.5

אוטו'

CAMRY

XLE HYBRID

2.5

אוטו'

NEW RAV-4

4X4 EXPLORE

2

אוטו'

NEW RAV-4

4X2
EXPERIENCE
HYBRID

2.5

אוטו'

מחיר
יבואן
המחיר
לחודש
ינואר המבוקש משקל ניקוד
 2019כתמורה יחסי לדגם
(ימולא חודשית
על ידי
המציע)

אוטו'

יונדאי
סונאטה
היברדי
יונדאי
סונאטה
היברדי
פג'ו 3008
טויוטה
פריוס
היברדי
טויוטה
CHR
טויוטה
CHR
יונדאי
איוניק
קיה נירו
היברידי
טויוטה

LIMITED

LIMITED

2

אוטו'

PREMIUM

PREMIUM

2

אוטו'

M45GZW/C1F000

PREMIUM

1.6T

אוטו'

122

COMFORT

1.8

אוטו'

55

C CONCEPT

1.8

אוטו'

66

C-LUB

1.8

אוטו'

SUPREME

SUPREME

1.6

אוטו'

קיים דגם אחד

קרוסאובר

1.6

אוטו'

NEW COROLLA

טויוטה

PRIUS PLUS

SENSE HYBRID
7 SEATS
HYBRID

1.8

אוטו'

1.8

אוטו'

סקודה

אוקטביה

style

1.5
TSI

אוטו'

10%

20%

50%
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ד' -
עבודה

Sanyong
rexton

712315

rexton 4x4

איסוזו

D-max

DS C 4X4

רנו קאנגו
דיזל

DCL

AUTHENTIQUE

ניסאן

נבארה

ACENTA
4X4

טויוטה

HILUX

DC 4X4
ACTIVE

סוזוקי

crossover

4X2 GLX

דיזל
2.2
דיזל
T1.9
1.5
טורבו
דיזל
2.3
דיזל
2.4
1.4

אוטו'
אוטו'
אוטו'
20%
אוט'
אוט'
אוט'

בהתאם להוראות משרד הפנים ונהלי החשכ"ל יש למלא מחיר יבואן בעמודה המתאימה בטבלה
בהתאם למחירון בחודש ינואר .2019
רכבים הברידיים בלבד שמחירם עולה על  180אש"ח יש למלא מחירון עדכני לחודש הגשת ההצעה
מובהר כי ,למועצה שמורה הזכות להודיע  60ימים בטרם סיום ההתקשרות לרכבים המפורטים
בקטגוריה ד' בטבלה לעיל על רצונה לרכוש את הרכבים עם סיום ההתקשרות .במקרה כאמור,
המועצה תרכוש את הרכבים במחיר המחירון המשוקלל על פי מחירון "לוי יצחק" כפי שיעמוד במועד
סיום ההתקשרות לרכב הרלוונטי.
חתימת ופרטי המציע (ימולא וייחתם בידי מי שמורשה לחייב את המציע בחתימתו ,בצירוף חותמת):
שם המציע
תאריך __________
כתובת
ת.ז  /מס' תאגיד
מס' טלפון
מס' פקס
חתימת המציע (באמצעות מורשי החתימה)  +חותמת
אישור עו"ד  /רו"ח:
אם המציע הוא יחיד
אני הח"מ ____________ ,עו"ד/רו"ח ,מאשר/ת כי _____________________ חתם/חתמה בפני על
ההצעה דלעיל.
____________
____________
חתימה
תאריך
אם המציע הוא תאגיד
אני הח"מ ____________ ,עו"ד/רו"ח ,מאשר/ת כי ה"ה _____________________ חתמו בפני על
ההצעה דלעיל ,כי הם מורשי החתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את
המציע.
____________
____________
חתימה
תאריך

חתימה וחותמת ______________
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מסמך – 10

חוזה התקשרות
שנערך ונחתם ביום

לחודש

שנת 2018

בין
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
באמצעות מורשי החתימה כדין
(להלן :המועצה ו/או המזמין)

מצד אחד

ובין
מרח'

ח.פ/ע.

פקס':
טל':
דוא"ל._________________________________:
מצד
שני

(להלן" :הספק")

הואיל :והמתכנן הינו הזוכה במכרז מס'  06/2019למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית
תעשייתית נאות חובב בהתאם למסמכים ,המפרטים והדרישות והמהווים חלק ממסמכי המכרז
שפורסם על ידי המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן" :המכרז")
והואיל :וברצון המועצה להזמין שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב בהתאם
למפרטים שצורפו כנספחים והמהווים חלק ממסמכי המכרז בהתאם לתנאי המכרז ,והמתכנן
מעוניין לבצע את העבודות והכול בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
והואיל :והמועצה מעוניינת בקבלת שירותי ליסינג תפעולי לרכבים ,לפי צרכי המועצה מעת לעת ,ובהתאם
לאמור בחוזה זה על כל חלקיו ונספחיו (להלן" :שירותי הליסינג").
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המועצה מזמינה בזאת למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב כאמור
במסמכי המכרז ותנאי ההתקשרות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן" :העבודה").
 .2נציג המועצה לצורך חוזה זה הינו ________________ מר _________________
טלפון.___________________ :
 .3המועצה מודיעה כי מינתה את __________________ ,כגורם המנהל והמפקח בהתאם למסמכי
המכרז.
 .4הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לפרטים המפורטים בחוזה זה ,המפרטים והנספחים
הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________
המתכנן

___________________
חותמת
___________________________
מועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

חתימה וחותמת ______________
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 .1מבוא
.1.1

המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים בחוזה זה ניתנו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה בפירושו של חוזה זה או
תניה מתניותיו.

.1.3

המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

.1.4

נספח א'

טופס הזמנת רכב

נספח ב'

אישור קיום ביטוחים.

נספח ג'

הוראות לנהגים

נספח ד'

נספח שירותים

כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה השונים או בין הוראות שונות באותו מסמך
יפורשו באופן המרחיב את חובות הספק או את זכויות המועצה.

 .2הצהרות והתחייבויות הספק
.2.1

הספק מצהיר שהינו תאגיד מאוגד כדין בישראל או שהינו עוסק מורשה וכי הוא בעל כל
ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים על פי כל דין לניהול עסקיו והשירותים שהוא מתחייב
לספק על פי מסמכי החוזה ,לרבות רישיון להפעלת רכב  /ליסינג בהתאם לצו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,תשמ"ה ,1985-וכי הוא
מתחייב לדאוג על חשבונו לקיום כל ההיתרים והרישיונות כאמור למשך כל תקופת חוזה זה,
לרבות אם יחולו שינויים בדרישות החקיקה ו/או בתקנות כלשהן החלות על השירותים נשוא
חוזה זה.

.2.2

הספק מתחייב להחזיק בתוקף במשך כל תקופת חוזה זה ,ברציפות ,את כל האישורים
הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בדבר ניהול פנקסי חשבונות
ורשומות.

.2.3

הספק מתחייב לבצע את שירותי הליסינג בהתאם לדרישות כל דין ורשות מוסמכת .כל טענה
של הספק כי לא ידע על הוראות דין כלשהו ו/או דרישות כל רשות מוסמכת לא תשחרר אותו
מכל אחריות ו/או התחייבות לפי הסכם זה.

.2.4

הספק מתחייב לקיים ביחס לעובדיו את כל דיני העבודה לרבות ,אך מבלי לגרוע ,חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז 1987-ותקנות לפיו וכן חוקים וצווי הרחבה המסדירים העסקת עובדים
זרים ,תשלום שכר עבודה וגמול בגין העסקה בשעות נוספות ,הפסקות בעבודה ,חופשה
שנתית ,פיצויי פיטורים ,ביטוח פנסיוני ,דמי הבראה ,נסיעות לעבודה ,כללי הבטיחות בעבודה
וכיו"ב.

.2.5

הספק מצהיר ,כי הוא בעל הניסיון ,הידע ,המומחיות והאמצעים הדרוש לביצוע שירותי
הליסינג בהתאם להוראות חוזה זה והוראות כל דין ,וכי הוא מעסיק כוח אדם מעולה,
מקצועי ,מיומן ובעל הכישורים הנדרשים על מנת ליתן שירות זמין ,יעיל ,תוך עמידה בלוח
הזמנים שתקבע המועצה ,ובאופן שיאפשר את מתן השירותים לשביעות רצונה המלא של
המועצה.
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.2.6

הספק מצהיר ומתחייב ,כי שירותי הליסינג וכל דרישות המועצה בקשר אליהם נהירות
וברורות לו ,וכי הוא קרא ,בדק והבין את צרכי המועצה ודרישותיה .כן ,הספק מצהיר ומאשר
כי שירותי הליסינג ניתנים לביצוע וכי בדק את כל ההיבטים הנוגעים לאספקתם ואת כל
הנדרש לצורך כך ,על פי כל דין ,נוהג וחוזה זה ,כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי אספקת
שירותי הליסינג ופרטיהם .הספק מצהיר ,כי הוא עומד בכל דרישות המועצה במסמכי המכרז,
לרבות ההבהרות שניתנו על ידה ,והספק יהא מנוע מלטעון טענות או לתבוע תביעות בקשר עם
כל אלה.

.2.7

הספק מתחייב לספק את שירותי הליסינג בהתאם להוראות הסכם זה וזאת לפי נהלי עבודה
ורמת ביצוע הטובים ביותר המקובלים בתחום זה והכול במיומנות ,יעילות ,תוך עמידה בלוח
זמנים וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונם של נציגי המועצה .יודגש ,על מנת למנוע כל
ספק ,כי אסור לספק ,בשום פנים ואופן ,לבצע שינויים או סטיות מהמוסכם ללא הוראה
לביצוע מפורשת בכתב מהמועצה ,חתומה כנדרש על ידי הנציגים המוסמכים מטעמה.

.2.8

הספק מצהיר כי ינקוט בכל אמצעי הבטיחות ,הן אלה הנדרשים על פי החוזה והן אלה
הנדרשים על פי כל דין .הספק יפעיל את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בנסיבות העניין לצורך
מתן השירותים ,בין שהוגדרו בחוזה זה ובין שלא נזכרו בו ,ושמטרתם למנוע פגיעה או נזק
למועצה ,לעובדיה או לכל מאן דהוא.

.2.9

הספק מתחייב להימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות בשם
המועצה .הספק יישא באחריות הבלעדית והמלאה לכל תוצאה ו/או הוצאה ו/או נזק וכיו"ב
שייגרמו עקב הפרתו של סעיף זה.

 .3אופן ביצוע השירותים
.3.1

הספק מקבל בזה על עצמו והמועצה מוסרת בזה לספק את מתן השירותים המפורטים בנספח
השירותים ,נספח ד' להסכם.

.3.2

נציג/ת המועצה לצרכי הסכם זה כמפורט במבא ,מובהר ,כי הגדלה של התמורה על פי הסכם
זה לא תיעשה אלא באישורם מראש ובכתב של הגורמים המוסמכים לכך במועצה.

.3.3

לשם מתן השירותים ובמהלך כל תקופת ההתקשרות ימנה הספק מנהל תיק לקוח מטעמו בכל
הקשור לשירותים נשוא הסכם זה:
פרטי ההתקשרות:
שם____________________:
טלפון__________________ :
טלפון נייד______________ :
כתובת דוא"ל____________ :
עדכון הפרטים יעשה במתן הודעה מראש ובכתב לנציג המועצה.
מנהל תיק הלקוח יעניק מענה טלפוני ומענה בכתב אשר זמן התגובה לא יעלה על שעה בתוך
יום העבודה .17:30 – 08:00 ,מחוץ לשעות העבודה ,במקרים חריגים בלבד בהם נדרשת
התערבותו הדחופה של מנהל תיק הלקוחות ,זמן התגובה לא יעלה על שעתיים .במקרה של
היעדרות מנהל תיק הלקוחות הקבוע ,המציע ידאג להעביר עוד בטרם היעדרותו של המנהל
את פרטי מחליפו למנהלת המחלקה באמצעות דוא"ל והודעה בכתב לטלפון הנייד.

.3.4

המועצה אינה מתחייבת להזמין רכבי ליסינג מהספק בכלל או בכמות מסוימת ,בפרט ,ולספק
לא תהיה כל תביעה בקשר לכך ,והדבר לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי חוזה זה.
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.3.5

במהלך תקופת ההתקשרות תהא המועצה רשאית להקטין או להגדיל את כמות כלי הרכב על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות ביטול קטגוריות ו/או שינוי תמהיל הקטגוריות הכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי.

.3.6

הספק מתחייב להעביר לידי המזמינה דיווחים חודשיים קבועים ו/או כל דוח אחר על כלי
הרכב שהועמדו לרשות המועצה ,לרבות ,רישום טיפולים במוסכים ,ביטוחים לכלי הרכב ,וכל
דרישה אחרת מהמזמינה.

.3.7

המציע מתחייב לדווח מידי חודש בחודשו על כל כלי הרכב אשר נמסרו למזמינה חלופים/
גישור לשימוש במהלך אותו החודש ,הדוח יפרט את מספר הרישוי ,שם העובד לו נמסר הרכב,
מס' ק"מ ,תאריך ושעת המסירה והחזרת הרכב וסיבת מסירת רכב חלופי.

.3.8

במועד חתימת הסכם זה ימציא הספק הארכה לערבות ההשתתפות שבידי המועצה אשר
תשמש כערבות ביצוע להבטחת התחייבויותיו של המציע ותושב לספק לאחר סיום
ההתקשרות לכל הרכבים שסיפק למועצה.

 .4הזמנת כלי רכב חדשים
.4.1

בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ,בה תהיה המועצה מעוניינת בהזמנת רכב/ים בחוזה
ליסינג ,תפנה המועצה לספק להזמנת הרכב המבוקש על ידה ,באמצעות טופס הזמנת רכב
(בנוסח המצ"ב כנספח א' לחוזה זה) ,ובמסגרתו תגדיר המועצה את דרישותיה ביחס לרכבים
הנדרשים על ידיה ,לרבות דגם ,צבע הרכב ,נפח מנוע ,רמת גימור וכו' ,מספר הרכבים
הנדרשים מכל דגם.

.4.2

הספק יספק למועצה כלי רכב בהתאם לדרישותיה בטופס הזמנת הרכב (להלן" :כלי הרכב"),
בהתאם לתנאים שהוצעו על ידי הספק במסגרת ההצעה למכרז .היה ויפסק יצורו של אחד
הדגמים המפורטים בהצעת הספק למכרז ובמקומו יקבע דגם חדש או שהמועצה תדרוש
דגמים שאינם מופיעים בהצעת הספק למכרז ,ניתן יהיה להוסיפם ,בהתאם להסכמות
הצדדים בנדון.

.4.3

כלי הרכב יימסרו לשימושה של המועצה כשהם כשירים ,תקינים וראויים לשימוש מכל בחינה
שהיא ,ולאחר שנתקבלו עבורם כל האישורים הנדרשים עפ"י הסכם זה ועפ"י דין.

.4.4

כן ימסור נציג הספק לידי נציג המועצה ,במעמד המסירה ,תעודות המעידות על תשלום
פוליסות הביטוחים ו/או העתק פוליסות הביטוחים בגין הרכב הנמסר ,אגרת רישוי ,ספר
הפעלה וטיפולים.

.4.5

הספק מתחייב לספק רכב גישור בתוך  24שעות ממועד משלוח טופס הזמנת הרכב על ידי
המועצה ,באותה רמה (הפרש שלא יעלה על  10%במחיר היבואן) וקטגוריה ,אשר לא יעלה על
 20,000ק"מ ובשנתון אחד פחות לכל היותר כשמצבו המכני והחיצוני טוב מאוד ומשביע רצון
המועצה .הרכב יימסר למועצה עם מיכל דלק מלא ויוחזר לספק עם מיכל דלק מלא.

.4.6

כלי הרכב המצויים במלאי ציי הרכב של היבואן ,יסופקו למועצה בתוך  20ימי עסקים מהמועד
בו בוצעה ההזמנה על ידי המועצה.

.4.7

במידה ומסיבות הקשורות ביבואן ושאינן תלויות בספק ,מתעכבת אספקת הרכבים על ידי
היבואן לספק ,על הספק לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לצורך קבלת כלי הרכב
בהקדם האפשרי .במידה וחרף האמור ,ועל אף מאמצים שנקט הספק כאמור ,לא ניתן לספק
למועצה בתוך  20ימי עסקים את הרכב/ים שהוזמן/ו ,יודיע על כך הספק למועצה לאלתר.
במקרה זה ,תהא המועצה רשאית לדרוש מהספק אספקת כלי רכב חלופי/ים ,מאותה
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קטגוריה של כלי הרכב שאספקתו/ם מתעכבת או מקטגוריה גבוהה יותר ,שישמש/ו אותה עד
למועד אספקת כלי הרכב שהוזמן/ו אשר יסופק/ו למועצה בתוך  3ימי עסקים .בגין הרכב
החלופי יהיה הספק זכאי לתמורה אשר הייתה מגיעה לו אילו הוזמן ממנו הרכב החלופי או
לתמורה אשר הייתה מגיעה לו אילו סיפק את הרכב שהוזמן ,לפי הנמוך מבניהם.
.4.8

במידה ורכב שהוזמן לא סופק למועצה בתוך  30ימי עסקים ,ייחשב הדבר להפרה יסודית של
ההסכם ,והמועצה תהיה רשאית ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין,
לבטל את הזמנתו של הרכב מהספק ,והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר ו/או פיצוי
ו/או שיפוי עקב כך (גם במקרה שהרכב הוזמן על ידו מהיבואן ואף שולמה בגינו תמורה
מלאה) .המועצה תהיה רשאית אף להחליט על הזמנת רכב שלא סופק לה מגורם אחר,
ובמקרה זה יישא הספק בכל הוצאה עודפת שתיגרם למועצה עקב כך.

.4.9

הספק יהיה אחראי באופן מלא על מתן שירותי ליסינג כאמור בחוזה זה .הספק יבצע על
חשבונו את כל הפעולות הקשורות בהיערכות למתן שירותי הליסינג לכל תקופת שירותי
הליסינג כהגדרתה להלן ,לרבות הוצאות המימון ,ביטוח ,מתן שירותי אחזקה ,טיפולים
תקופתיים ברכבים בהתאם להנחיות יצרן ,טיפולים המתחייבים על פי חוק ,פעולות הקשורות
בדרישות משרד התחבורה ועל פי כל דין במתן שירותי ליסינג תפעולי ,תיקון נזקי תאונה
ונזקים אחרים ברכבים ,אספקת רכב חלופי ,רכישת ומכירת רכבים ככל שהדבר יתבקש על
ידי המועצה ,אגרות רישוי ,עלויות גרירה ,וכל יתר השירותים וההתחייבויות כפי שהם
מפורטים בחוזה זה.

.4.10

נציג המועצה יבדוק את כלי הרכב במועד מסירתם בפועל ,ויהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט ,לדרוש מהספק להחליף רכב שלא סופק בהתאם לדרישות המועצה וכן
לקבל רכב מהספק על אף חריגה מדרישות המועצה ,מבלי שיהא בכך כדי לגרוע מזכויות
המועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ו/או כדי להוות ויתור על איזו מטענות המועצה בעניין.

.4.11

במועד המסירה של כלי רכב ,ימלאו הצדדים ויחתמו על-גבי טופס אישור מסירת הרכב
הכולל ,לכל הפחות ,את הפרטים שלהלן :תאריך מסירה (קבלת הרכב); דגם הרכב; צבע
הרכב; מספר הרישוי; שם מקבל הרכב; חתימת מקבל הרכב; חותמת המועצה; יש לציין
האם מדובר ברכב חלופי או ברכב קבוע.

.4.12

אין ולא יהיה תוקף לכל מסמך שיחתם על ידי מי מעובדי המועצה ככל ואיננו חתום על ידי
מורשי החתימה של המועצה ,הספק לא יחתים את מקבלי הרכבים ו/או עובדי המועצה על כל
הסכם נוסף למסמכי המכרז וככל ויעשה כן לא יהיה למסמך כל תוקף .הפרת תנאי זה תהווה
הפרה יסודית של ההסכם.

.4.13

למועצה יותר לזווד על חשבונה את רכב הטנדר שיירכש.

 .5השימוש בכלי הרכב
.5.1

הספק יעמיד את כלי הרכב המוזמנים לצרכים פרטיים ועסקיים של המועצה ו/או עובדיה
ברחבי הארץ ,במשך כל תקופת השכירות.

.5.2

כל נהג עם רישיון בתוקף יהא רשאי לנהוג בכלי הרכב.

.5.3

הספק יהיה אחראי על תקינות הרכב ויישא בעלויות אחזקתו ,בין אם אחזקה על פי הנחיות
היצרן ומועדי הטיפול הקבועים לרכב ובין אם בגין תקלה ,שבר ,נזק או תאונה ,ללא
השתתפות עצמית של המועצה.
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.5.4

המועצה מתחייבת לעשות בכלי הרכב שימוש הוגן וזהיר ועל פי כל דין ,ולא לגרום להם כל נזק
או קלקול בזדון .במידה ונגרמו לרכב נזקים למעט נזקים בזדון ע"י המועצה ואשר אושרו
ככאלה על-ידי המועצה ,יתקנן הספק והמועצה מתחייבת לשלם את השתתפותה העצמית
בגינם ,בסכומים שיקבעו בחוזה זה.

.5.5

המועצה מתחייבת להודיע לספק במועד ,אשר בו יש לבצע לרכב טיפול בהתאם למספר הק"מ
שנסע הרכב ובהתחשב בהנחיות היצרן  /היבואן לעניין זה .לא הודיעה המועצה לספק על
המועד לביצוע הטיפול כאמור ,תישא המועצה בנזקים שנגרמו כתוצאה ישירה ובלעדית
מהאיחור במסירת ההודעה ,בכפוף לאישור המועצה לקרות הנזקים וגובהם .הספק יהיה
אחראי לנזקים עקב טיפולים שלא בוצעו במועד שאינם כתוצאה ישירה ובלעדית של מתן
הודעה באיחור על ידי המועצה.

.5.6

הספק יתקין בכלי הרכב אמצעי זיהוי הנדרשים לנסיעה בכבישי אגרה (פסקל/מנוי וידאו או כל
אמצעי אחר) והמועצה תישא ישירות בעלויות הכרוכות בנסיעה בכביש.

.5.7

המועצה מתחייבת להנחות כל נהג שינהג באיזה מכלי הרכב שיוזמנו מהספק ,לקיים אחר
ההוראות המפורטות בנספח ג' לחוזה זה.

.5.8

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,לא תהיה המועצה אחראית לכל נזק שייגרם למרכב
התחתון של הרכב או לשלדת הרכב ,אלא אם הנזק נגרם בזדון ע"י המועצה.

 .6אחזקה שוטפת והעמדת כלי רכב חלופי
.6.1

הספק יהיה אחראי לבצע ,על חשבונו והוצאותיו ,את כל התיקונים והטיפולים בכלי הרכב
בהתאם להנחיות היצרן והיבואן ,והוא יישא בכל הוצאה שתידרש לשם אחזקה ותיקון כל
רכב ,בין תיקון חיצוני ,בין תיקון פנימי ובין תיקון כתוצאה מתאונת דרכים ,נזק מכל סיבה
שהיא ,לרבות מצברים ,צמיגים וכל האביזרים והתוספות ברכב כפי שנמסרו במועד המסירה,
הנובעים מבלאי סביר ,למעט תיקון תקרים שיחול על המועצה ,והשתתפותה עצמית של
המועצה על פי הסכומים שיקבעו.

.6.2

על אף האמור לעיל ,החלפת צמיגים תעשה על חשבון הספק ,בכל מקרה ,אחת לשנה או 50,000
ק"מ ,לפי המוקדם מבניהם ,אלא אם קיים צורך בטיחותי להחליף צמיגים קודם לכן.

.6.3

הספק רשאי לתקן את כלי הרכב בעצמו ו/או על ידי נציג מטעמו ו/או על ידי מי מטעמו וזאת
בכפוף לתקנות משרד התחבורה ,היצרן והיבואן .עלה גובה הנזק על  50%מערך השוק של
הרכב ,יחשב הנזק לרכב כנזק מוחלט ,ועל הספק יהיה להחליף את הרכב ברכב אחר ,כאמור
בסעיף  8.6להלן ויחולו ,לעניין זה ,כל יתר הוראות סעיף זה בשינויים המתחייבים.

.6.4

הספק ישנע מהאתר שעליו תורה המועצה וחזרה ,את כלי הרכב לצורך תיקון ,במהלך יום
העבודה ,ובלבד שקיבל את ההודעה על התיקון לא יאוחר מהשעה  11:00בבוקר והשינוע חזרה
יעשה עד השעה  ,17:00הכול באותו יום .הספק ישנע מאתר שעליו תורה המועצה וחזרה את
כלי הרכב בתיאום עם נציג המועצה לצורך טיפול ורישוי כלי הרכב תוך  48שעות ממועד
הודעת המועצה.

.6.5

הספק מתחייב לתת למועצה ,לפי בקשתה ,רכב חלופי זמין העונה על כל התנאים המפורטים
במסמך דרישת המועצה שבנספח א' ,ובאותה רמה (הפרש שאינו עולה על  10%במחיר
היבואן) לפחות (להלן" :רכב חלופי") ,בכל מקרה של טיפול ברכב לצורך אחזקתו ו/או
השבתת כלי הרכב כתוצאה מטיפול תקופתי ו/או מתקלת שבר ו/או נזק אחר (לעניין סעיף זה:
"נזק" ) .בין אם הנזק ניתן לתיקון בתוך יום העבודה ובין אם הנזק אינו ניתן לתיקון בתוך יום
העבודה ,יועמד לרשות המועצה רכב חלופי ובלבד שההודעה התבצעה עד לשעה  11:00בבוקר
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אותו יום ואזי הרכב החלופי יועמד לרשותה עד השעה  17:00של אותו היום .התקבלה
ההודעה כאמור לאחר המועד הנ"ל ,יימסר הרכב החלופי בסוף אותו יום עבודה .על הספק
חלה חובה לנהל רישום מדויק של מועד הפניה לטיפול או התיקון ,כאמור.
.6.6

במסירת הרכב החלופי ובהחזרתו ,יחתמו המועצה והספק על "טופס מצב הרכב" אשר
במסגרתו יפורט מצב הרכב לרבות כל תאונה ו/או פגיעה ברכב ,האביזרים בו וכו' .כל
ההוצאות בגין האמור לעיל יחולו על הספק ,לרבות כל הוצאה בגין תיקון הרכב ,תיקון דרך,
הובלתו ,גרירתו וכיו"ב ,מכל סיבה שהיא.

.6.7

המועצה מתחייבת להחזיר לספק את כלי הרכב החלופי במצבו כפי שהיה במועד מסירתו
לרשות ,ככל שתתגלע מחלוקת בגין מצב הרכב ,תהיה המועצה רשאית להורות על בדיקת
שמאי רכב למצב הרכב ,על חשבונו של הספק.

.6.8

הספק ימסור את כלי הרכב החילופי כשהוא עם מיכל דלק מלא .באחריות הספק להחתים את
הנהג על מצב מיכל הדלק ,כאמור ,בעת מסירת הרכב ובעת קבלתו .היה והספק לא סיפק את
הרכב החלופי עם מיכל דלק מלא ,יראו ברכב כאילו נמסר עם מיכל ריק ,דהיינו לא תחול על
המועצה עלות השימוש בדלק .המועצה תחויב בגין שימוש בדלק ככל שהרכב הוחזר לספק,
כשבמיכל הדלק כמות קטנה מזו שעמו סופק .החיוב לתשלום יבוצע לפי מחיר ליטר דלק
או מיכל מלא של
או
או
(רשמי) במכפלת הכמות החסרה (מכפלה לפי קבוע
דלק) .החיוב יועבר למועצה בצירוף טופסי תיעוד מצב מיכל הדלק במועד מסירת הרכב
ובמועד החזרתו חתומים על ידי נציג המועצה.

.6.9

במקרה של מסירת רכב חלופי כאמור בסעיף זה ,לא תחויב המועצה בדמי שכירות נוספים ולא
תזוכה בגין דמי שכירות ששולמו בגין כלי הרכב שהחלפתו נדרשה ,קרי המועצה לא תהא
צריכה להוסיף כל תשלום ולא תהא זכאית לכל החזר.

 .7תיקוני דרך והעמדת כלי רכב חלופי
.7.1

הספק מתחייב להעמיד כחלק מביצוע חוזה זה לרשות המועצה מוקד שירות זמין במשך 24
שעות ביממה ,בכל ימות השנה ,להוציא יום כיפור ,ושירות תיקונים בכל רחבי הארץ לטיפול
בתקלות ,תאונות ותיקוני דרך ,כמתחייב בחוזה זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי מוקד
השירות של הספק יפעל בסטנדרט נאות של מתן שירות כך שהיענות המוקד
לקריאות/תלונות/פנייה לטיפולים/חילוץ/גרירה וכיו"ב תיעשה בפרק זמן שלא יעלה על 10
דקות המתנה .מובהר כי עלות קיום המוקד והאחריות לאיכות השירות יחולו על הספק בלבד.

.7.2

סיוע בהחלפת גלגל (שבר בורג ,שבר במגבה  /מפתח גלגלים או כל תקלה אחרת) – במקרים
מסוימים על פי שיקול דעתה של המועצה הספק יתבקש לסייע בהחלפת גלגל .הספק ייתן
מענה תוך שלוש ( )3שעות מרגע מסירת ההודעה .סיוע בהחלפת גלגל ,יתבצע ללא תשלום.

.7.3

במקרה של תאונה ו/או תקלה בדרך ו/או סיוע בהחלפת גלגל ,הספק מתחייב לפעול מידית עם
קבלת קריאה לעזרה מהנהג ברכב באופן הבא:
.7.3.1

המציע ישלח ניידת שירות לביצוע תיקוני דרך במקרה של תקלה או תאונת דרכים
וכן יגרור את הרכב למוסך במקרה הצורך  24שעות 7 ,ימים בשבוע.

.7.3.2

הגעה למקום הרכב בתוך שעתיים – אם הרכב נמצא בין גדרה בדרום לחדרה בצפון,
ובתוך  3שעות – אם הרכב נמצא דרומית לגדרה או צפונית לחדרה ותיקון התקלה
בתוך שעת עבודה ,במקום האירוע.
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.7.4

.7.3.3

היה והתקלה אינה ברת תיקון במקום האירוע ,יסיע הספק את הנהג לאתר הספק
הקרוב למקום התקלה ושם יספק לו ,בתוך  3שעות מקבלת הקריאה ,רכב חלופי
מקביל העונה על כל התנאים בדרישת המועצה בנספח א' ובאותה רמה.

.7.3.4

המועצה תהא רשאית לדרוש כי הרכב החלופי יובא לאתר האירוע או לאתר אחר,
לפי החלטתה ,ככל שתיקון הרכב לא היה מידי והיענות הספק לקריאה לא עמדה
בדרישות לעיל.

.7.3.5

הספק יהיה אחראי בלעדי על כלי הרכב וכל נזק אשר ייגרם לו בעת שהוא בחזקתו
לרבות דו"חות תנועה ,חוקי עזר עירוניים ודוחות חניה.

סעיפים  6.5-6.9לחוזה יחולו בהתאמה על מסירת רכב חלופי במקרה של תיקוני דרך.

 .8תאונות ו/או גניבות והעמדת כלי רכב חלופי
.8.1

אירעה תאונה ו/או גניבה כלשהי לכלי הרכב ,תודיע המועצה על האירוע לספק ,בזמן סביר
לאחר שנודע לה עליו .הספק יעמיד לרשות המועצה ,על חשבונו ,רכב חלופי ,במשרדי המועצה
או במקום האירוע או באתר מאתרי המועצה ,והכול בהתאם לדרישת המועצה .הרכב יסופק
לאחר וכנגד מילוי דו"ח תאונה או גניבה בפרק זמן סביר .הרכב יהיה מדגם זהה או דומה וכן
יענה על כל התנאים המופיעים בדרישת המועצה בנספח א' .היה ולא נמצא רכב חלופי מקביל,
וסופק ,בתיאום עם המועצה ,רכב אחר "נחות" ,ובתוך שבעה ימי עבודה לא סופק רכב מאותו
הסוג ושנת דגם ,יהיה התשלום בגין הרכב שסופק בפועל על פי המחיר שהוצע על ידי הספק
במכרז לרכב דומה מהקטגוריה שסופקה ,וזאת החל מהיום הראשון בו סופק אותו רכב
(מובהר כי בכל מקרה ,יענה הרכב החלופי על התנאים המפורטים והרלוונטיים בדרישת
המועצה בנספח א').

.8.2

סעיפים  6.6-6.9לחוזה יחולו בהתאמה על מסירת רכב חלופי במקרה של תאונה ו/או גניבה.

.8.3

המועצה תנחה את כל הנהגים בכלי הרכב לדווח מידית על כל תאונה או נזק תוך מסירת מירב
הפרטים.

.8.4

המועצה מתחייבת להנחות את הנהגים בעל פה ובכתב ,כי במקרה של תאונה ,שלא לתת לצד ג'
כל הודאה ,הצעה ,הבטחה ,ויתור ,פשרה או תשלום או למסור מידע (פרט למידע שיש למסור
לפי דיו) בהקשר לתאונת הדרכים או האירוע שהמכונית הייתה מעורבת בו ,במישרין או
בעקיפין .כן ,יש לרשום את שמות העדים לתאונה וכתובותיהם ,פרטים על הרכב המעורב
בתאונה והביטוח בגינו וכן פרטים על הנהג של אותו הרכב .המועצה מתחייבת לשתף פעולה
עם הספק ועם המבטח במתן כל סיוע ואינפורמציה הנדרשים בקשר לטיפול בעניין ,לצורך
קבלת תגמולי הביטוח ,והכל בהתאם לתקנות וחוקי מדינת ישראל .הספק ינפיק עם כל רכב
מספר טפסי דיווח ובהם הפרטים הנדרשים על ידו למקרה של תאונה.

.8.5

הספק יחליף בתקופה שלא תעלה על  45ימים את הרכב החלופי ברכב קבוע שיימסר למועצה
ואשר יהיה מדגם זהה ומקביל לאותה קטגוריה ובשנתון שלא יפחת משנתון הרכב
שהוחלף/ניזוק/נגנב/הושבת וכן יענה הרכב החלופי על כל הדרישות כפי שהוגדרו בדרישת
המועצה בנספח א' ,לרבות הכיסוי הביטוחי וכיו"ב.

.8.6

המועצה רשאית להחליט ,במקרה של גניבה או אובדן מוחלט  /להלכה של הרכב להמשיך את
העסקה על פי ההתקשרות הקיימת או לסיים את עסקת הליסינג .החליטה המועצה לסיים את
העסקה ,לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין סיום ההתקשרות בגין אותו רכב.
החליטה המועצה להמשיך את העסקה בגין אותו רכב ,יעמיד הספק לרשות המועצה רכב
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מאותה קטגוריה ,מאותו סוג ,באותו נפח מנוע ,באותו שנתון ,קילומטראז' דומה ואשר יענה
על כל הדרישות בדרישת המועצה בנספח א' (לרבות הכיסוי הביטוחי וכיו"ב) .לא היה בידי
הספק רכב כאמור או אם המועצה איננה מעוניינת לקבל את כלי הרכב ,תהיה המועצה רשאית
לסיים את העסקה.
 . 9החזרת כלי הרכב לידי הספק
.9.1

המועצה מתחייבת בזאת להשיב את כלי הרכב לחזקתו של הספק עם תום תקופת ההתקשרות
או קודם לכן בהתאם להוראות חוזה זה.

.9.2

השבת כלי הרכב לחזקת הספק ,תיעשה במגרש החניה של המועצה ,בין השעות ,8.30-16.00
אלא אם יתואם בכתב מקום או מועד אחר.

.9.3

המועצה תשיב לידי הספק את כלי הרכב כאשר הם ריקים מכל חפץ השייך לה.

.9.4

לאחר החזרת כלי הרכב על ידי המועצה יהא הספק אחראי בלעדית לכל נזק ,קנס והוצאה
אחרת שיחולו בגין כלי הרכב המוחזר ושנעשו לאחר מועד החזרת הרכב.

.9.5

עד  14ימים לאחר מועד החזרת כלי הרכב ,תיערך התחשבנות סופית לגבי כלי הרכב שהוחזר.

 .10קציני בטיחות בתעבורה
.10.1

הספק יפעיל קצין/י בטיחות בהיקף הנדרש על פי הוראות כל דין כפי שתעודכנה ,מעת לעת.
קצין הבטיחות יהיה קצין בטיחות מורשה ומוסמך כחוק וכל הוצאותיו ,שכרו ,ביטוחו וכיו"ב
של קצין/קציני הבטיחות יחולו על הספק.

.10.2

פרטי קצין הבטיחות בתעבורה של הספק יועברו למנהלת מחלקת התחבורה במועצה כולל
צילום תעודה ,מס' טלפון נייד ,מס' טלפון משרדי וכתובת דוא"ל.

.10.3

קצין הבטיחות בתעבורה מטעם הספק יעמוד בקשר רציף ויעדכן מעת לעת את קצין הבטיחות
בתעבורה של במועצה במקרים בהם נדרשת התערבותו.

.10.4

למען הסר ספק ,אין ולא יתקיימו יחסי "עובד-מעביד" בין קציני הבטיחות של הספק לבין
המועצה ,ויחולו לגביהם ההוראות המפורטות בסעיף  12לחוזה זה.

.10.5

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין בדרישה מהספק למנות קצין/י בטיחות ,כנדרש בהוראות
כל דין ,כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויות הספק על פי החוזה.

 .11ריכוז ועיבוד מידע וקשר עם הספק
.11.1

בכדי לפקח על איכות השירות ובכדי לסייע לשיפורו המתמיד ,יעמיד לרשות המועצה מידע
טכני -תפעולי ,מצטבר ושוטף ,בהיקפים ובמועדים ,כפי שתורה לו במועצה .הכנת המידע,
עריכתו ,עיבודו והעברתו יעשו על חשבון הספק.

.11.2

המועצה תהיה רשאית לערוך ביקורת על דו"חות הספק ולשם כך יעמיד הספק לעיון את ספריו
וכן את מערכות הניהול והבקרה שלו הקשורות עם השירותים נשוא חוזה זה .מובהר כי פניה
של נציג המועצה לבירור כלשהו תיענה לא יאוחר מיום עבודה אחד.

 .11.3הספק יפעיל על חשבונו מרכז שירות ארצי לדיווחים על תקלות ,גניבות ,תאונות דרכים ומתן
שירותי גרירה לרכב  24שעות ביממה  7ימים בשבוע .במרכז השירות הטלפוני של הספק
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תסומן המועצה כלקוח נפרד וכל מידע רלוונטי המתקבל במרכז השירות יועבד בצורה ממוכנת
למועצה בהיקפים ובמועדים שיקבעו בינה לבין הספק.
 .12אי תחולת יחסי עובד-מעביד
.12.1

הספק מצהיר ,כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של ספק עצמאי עם
המועצה ,וכי הוא ו/או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של המועצה ,ולכן לא יחולו על
הספק ו/או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו ובכלל זה קציני הבטיחות בתעבורה
שיופעלו מטעמו ,זכויות כלשהן של עובדי המועצה .הספק או עובדי הספק שיועסקו על ידו ,לא
יחשבו בשום מקרה כעובדי המועצה וביניהם לבין המועצה לא ייווצרו או יראו כקיימים או
כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיים אחרים .הספק בלבד יהיה אחראי לתשלום כל
סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא.

.12.2

כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הספק ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו הוא .כל
ההוצאות הכרוכות בביצוע השירות לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלומים לביטוח
הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר ,תשלומי מיסים וכל יתר
ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירות והנזקים שיגרמו למי מעובדיו,
עובדי המועצה או לצד ג' כלשהו יחולו על הספק וישולמו על ידו והמועצה לא תהא אחראית
לכך בכל צורה ואופן שהוא.

.12.3

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה על כל הוצאה ו/או
נזק ו/או עלות שיגרמו למועצה ,במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים ,כי שררו
יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין הספק ו/או עובדיו ולרבות הוצאותיה המשפטיות של
המועצה בגין הטיפול בטענה כאמור.

.12.4

הספק יציית לכל דיני העבודה ויקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעליו לשלם לפי כל
דין ו/או הסכם (לרבות חוקים ,תקנות ,הסכמים קיבוציים ,הסכמים אישיים ,צווי הרחבה
במשק וכו') בגין עובדיו ,לרבות (אך לא רק) בנושאים של שכר עבודה ,ימי ושעות עבודה,
הפסקות בעבודה ,זכויות סוציאליות וביטוח פנסיוני ,חופשה שנתית ,דמי הבראה ,פיצויי
פיטורים ,רווחה ,בטיחות וכיוצא באלה.

.12.5

אין בכל האמור לעיל ,כדי לפגוע בהתחייבות הספק למלא אחר הנחיות המועצה והוראותיה
כפי שיינתנו לו על ידי נציג המועצה או מי מטעמו ,ואולם לא יהיה בהנחיות כאמור כדי
להקים ,כשלעצמם ,יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

 .13אחריות ושיפוי בנזיקין
.13.1

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או
תאונה ,חבלה או נזק מכל סוג שהוא בקשר עם ביצוע השירותים ,שייגרם למועצה ו/או
לעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או לצד ג כל שהוא ו/או לספק ו/או למי מטעמו ו/או בגין
התחייבויות הספק על פי חוזה זהו/או בשל מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו
ו/או מי מטעמו.

.13.2

הספק יהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לעובדיו ,וכל מי מטעמו ,בקשר עם
ביצוע השירותים ,והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים לעובד או לכל אדם
הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך אספקת השירותים ו/או ממעשה או
מחדל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה .הספק פוטר
את המועצה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור ואולם ,לא יפטור
הספק את המועצה ,עובדיה ושלוחיה במקרה בו הוכח כי הנזק נגרם במכוון על ידי המועצה
ו/או מי מטעמה.
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.13.3

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או גניבה מכל
סוג שהוא שיגרם לכלי הרכב ולמערכותיהם ,מכל סיבה שהיא ,והוא מתחייב להשלים כל
אובדן ולתקן כל נזק כאמור ,ללא דיחוי תוך שימוש בחומרים ובחלקים חדשים ,הכול על מנת
להחזיר את כלי הרכב כך שהוא יהא שלם ,תקין ומתאים בכל פרטיו לרכב שהוזמן .האמור לא
יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

.13.4

הספק ינקוט בכל הצעדים על מנת להגן מפני נזקים לגוף ולרכוש ובכלל זה של אנשי המועצה,
עובדיו ,וצד ג' כלשהו ,מכל סיכון ,נזק ,פגיעה או אובדן שעשויים להיגרם ממעשה או מחדל של
הספק ,עובדיו ,משמשיו ,סוכניו או נציגיו ,שנעשו או שנמנעו מעשותם בקשר לביצוע
התחייבויות הספק הכלולות בחוזה זה.

.13.5

הספק פוטר את המועצה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור ומתחייב
לפצות בשלמות את המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל תשלום שהמועצה תידרש
לשלם בגין תביעות ודרישות מכל מין וסוג שהוא אשר באחריות הספק כאמור לעיל ו/או על פי
חוזה זה ו/או על פי דין וכן עבור ההוצאות שנגרמו למועצה תוך כדי ועבור הגנה ,התפשרות
וסילוק תביעות ודרישות כאמור לעיל ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד וזאת לפי
דרישתה הראשונה של המועצה .מבלי לגרוע מכל אמור לעיל ,תודיע המועצה לספק על כל
תביעה או דרישה שתוגש נגדה כאמור לעיל ,בסמוך לאחר הגשתן ותאפשר לו להתגונן כנגדן
ובלבד שההגנה כאמור לא תפגע במועצה ו/או לא יהא בה משום הטלת אחריות או חבות
כלשהן על המועצה והכול לפי שיקול דעתו של ב"כ במועצה.

.13.6

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק יפצה ו/או ישפה את המועצה על כל תשלום שתידרש
המועצה לשלם למי מעובדי הספק או שלוחיו בגין טענה לקיומם ו/או הפסקתם של יחסי עובד
ומעביד בינו לבין המועצה.

.13.7

המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה
אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם
באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל
שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל

 .14ביטוח
.14.1

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מאחריות הספק על פי
חוזה זה ו/או מהוראות כל דין ,מתחייב הספק לערוך על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל
עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים להלן:
( )1ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ( צד שלישי ) לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות
הסטנדרטיים של ביטוחי כלי הרכב וכן לנזקי גוף שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה
בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך:
₪ 4,000,000
תובע
₪ 4,000,000
מקרה ותקופה
( )2ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים והמועסקים על ידי הספק לרבות קבלנים וקבלני
משנה ועובדיהם בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך:
₪ 6,000,000
תובע
₪ 20,000,000
מקרה ותקופה
( )3ביטוח חובה על פי דין המחייב על פי כל דין לעניין חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים
תשל"ה –  ,1975לכל כלי הרכב על פי חוזה זה.
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( )4ביטוח צד ג' רכוש לכל כלי הרכב על פי חוזה זה ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-
 ₪1,000,000למקרה.
( )5ביטוח מקיף "נזק עצמי" לרכב.
.14.2

בפוליסות יכללו הסעיפים הבאים:
( )1תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי המועצה ,עובדיה וכל מי
שנוהג בכלי הרכב מטעמה  ,האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
( )2המועצה ועובדיה והנוהגים ברכבים מטעמה יחשבו כמבוטחים נוספים.
( )3בפוליסות החבות ייכלל סעיף אחריות צולבות.
( )4היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל
ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
( )5לא יכלל חריג רשלנות רבתי.
( )6הביטוחים יהיו קודמים וראשונים לביטוחי המועצה ולא יחול בגינם ביטוח כפל
( )7ה"מועצה" למטרת פוליסות הביטוח – מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב לרבות
חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.

.14.3

בתוך  7ימים מיום שהודע לספק על זכייתו ,על הספק להמציא אישור על קיום ועריכת
הביטוחים הנזכרים לעיל ממבטחי הספק המורשים בישראל .מסירת האישור על-ידי מבטחי
הספק למועצה במועד הנדרש הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המועצה
בתרופות בגין הפרת ההסכם .הספק ישוב וימציא אישור על קיום ועריכת ביטוח מיד עם תום
תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי
מהמועצה.

.14.4

דרישות הביטוח הנ"ל הנן דרישות ביטוח מזעריות ,הספק יערוך על חשבונו ביטוחים נוספים
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות ביטוח רכוש ,נזק עצמי ,ביטוח הרכבים מפני גניבה ו/או
תאונה ,וכל ביטוח אחר לפי שיקול דעתו ,בכל הביטוחים הנוספים הנ"ל אם יערכו יחולו
התנאים המפורטים לעיל.

.14.5

הספק מתחייב למסור את תעודות ביטוחי צד ג' רכוש לכלי הרכב וביטוח חובה על פי רשימת
כלי הרכב המושכרים כתנאי למסירת הרכבים.

.14.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק לוקח על עצמו כלפי המועצה וכלפי כל מי שמורשה
לנהוג בכלי הרכב (כולל נהג צעיר ונהג חסר ותק בנהיגה) אחריות לנזק שנגרמו כתוצאה
מאירוע תאונתי מכל סוג .ומתחייב לשאת בכל נזק ו/אובדן ו/או פגיעה שנגרם לכלי הרכב ו/או
לאביזרי הרכב ו/או לנזקים לרכוש צד שלישי ,לרבות גניבה ,וזאת כאילו היו כלי הרכב
מבוטחים ב"ביטוח מקיף" (להלן" :ביטוח עצמי") ,והכל בהתאם לקבוע בפוליסה התקנית
לביטוח מקיף מלא של כלי רכב שהתפרסמה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה
לביטוח רכב פרטי) תשמ"ו  1986ותיקוניהן (להלן" :הפוליסה התקנית").

.14.7

מובהר כי על הספק לערוך ביטוחים נוספים ככל שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
בכל ביטוח רכוש שנערך בקשר עם השירותים יכלול סעיף ויתור על תחלוף כלפי המועצה
למעט לעניין נזק בזדון .בכל ביטוח חבות ,יכלל סעיף הרחב שיפוי כלפי המועצה לעניין מעשי
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או מחדלי הספק .מוסכם בזאת כי הספק ישא בתשלום הוצאות משפטיות הנדרשות לצורך
הגנה משפטית במקרה של הליכים משפטיים פליליים בגין עבירות תנועה שנעשו על ידי
הנוהגים ברכב המורשים לנהוג בו עד סך  ₪ 20,000לכל מקרה לכל אחד מכלי רכב לכל שנת
הסכם.
.14.8

לאחר מיצוי גבולות האחריות לגבי כלי רכב מסוים תהיה המועצה רשאית לרכוש גבולות
אחריות חדשים תמורת תשלום נוסף שיסוכם בין הצדדים.

.14.9

הספק יהיה אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות הסבירות להגנה בפני תביעות צד שלישי
כאמור וזאת אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל.

 .14.10בקרות מקרה של נזק לצד שלישי ,ייקח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד
שלישי וסילוק הנזקים ,ובמקרה של תביעה משפטית ,את הטיפול בתביעות צד שלישי.
 .14.11המועצה מתחייבת להודיע בכתב לספק על קרות מקרה נזק לכלי הרכב ו/או לצד ג' סמוך
לאחר שהדבר יגיע לידיעתה.
 .14.12הספק מתחייב לשפות את המועצה על כל סכום שתחויב לשלם ,הנמצא באחריותו של הספק
כאמור לעיל.
 .14.13המועצה לא תישא בהשתתפות עצמית בשום מקרה.
 .14.14הוראות נוספות במקרה נזק ו/או מעורבות בתאונה:
א .ארעה תאונה כלשהי לכלי הרכב  ,תודיע המועצה על אירוע התאונה לספק ,לאחר שנודע לה
על התאונה .על פי דרישת הספק ,תדווח המועצה על כך לרשויות ,כפי הנדרש עפ"י דין.
ב .בכפוף לקיום התחייבויות המועצה על פי חוזה זה תהיה המועצה פטורה 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.
ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייבת בזה המועצה כי בכל מקרה של נזק ו/או תאונה ו/או
מעורבות בתאונה גם אם לא נגרם נזק לרכב הספק:
 .1להודיע בסמוך טלפונית ,לספק על דבר התאונה;
 .2בסמוך ולאחר התאונה ,למלא דו"ח בכתב ולשלוח לספק פרטים מלאים אודות התאונה
בצרוף תרשים;
 .3נפגע בתאונה אדם  -להודיע למשטרה ,וזאת בנוסף להודעה לספק;
 .4אין לקבל כל הצעה ,להתחייב בכל התחייבות או להבטיח הבטחה כל שהיא;
 .5יש לפעול כמיטב היכולת לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים
בתאונה ושל עדים לתאונה;
 .6יש לפעול כמיטב היכולת לקבל את מספר הרישוי של כלי הרכב המעורב(ים) בתאונה,
פרטי רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור;
 .7לפעול כמיטב היכולת על מנת לא להשאיר את כלי הרכב הניזוק ללא שמירה ו/או ללא
אמצעי זהירות מתאימים ,בכפוף לנסיבות;
 .8למסור לספק ,מיד עם הגיע לידי המועצה או הנוהג בכלי הרכב ,כל הזמנה לדין ,תביעה,
כתב טענות ו/או מסמך כלשהו הנוגעים לכל תביעה ,אישום או הליך בקשר לתאונה.
המועצה וכל אדם שישתמש ו/או ינהג ו/או יפעיל את המכונית ,יפעלו בשיתוף פעולה עם
הספק ו/או עם המבטחים על פי הפוליסות הנזכרות בחוזה זה ,בכל העניינים הקשורים
בחקירה של כל תביעה ו/או אישום נגד הספק ו/או ע"י הספק ,ובסיוע לניהולם או בהגנה
נגדם.
 .14.15שימוש בכלי הרכב ושמירה עליהם
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א.

ב.

ג.

ד.

המועצה תפעיל את כלי הרכב ו/או תגרום לכך שכלי הרכב יופעלו בהתאם לכל דין ובזהירות
הסבירה וכן תשתמש באמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע אובדן ,נזק או קלקול לכלי
הרכב ו/או נזק או אוב דן לצד שלישי כלשהו .המועצה תפעל על פי הוראות יצרן כלי הרכב ו/או
הוראות הספק בנוגע לשימוש ואחזקת כלי הרכב.
המועצה מתחייבת להפעיל את כלי הרכב או לגרום לכך שכלי הרכב יופעלו בכל עת במהלך
תקופת החכירה אך ורק על ידי נהגים המוסמכים לנהוג על ידי המועצה ,וכי ו/או על ידי מי
מטעמה שיעשה שימוש בכלי הרכב:
 .1להחזיק ברישיון נהיגה תקף (למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה עד  12חודשים
מיום הפקיעה) לסוג כלי הרכב .בכלי הרכב מותרת נהיגה של נהגים צעירים וחדשים.
 .2להימנע מגרימת נזק כל שהוא בזדון לכלי הרכב.
 .3לעמוד בכל התנאים הנקובים בפוליסות הביטוח החלות על כלי הרכב.
 .4המועצה רשאית להשתמש בכלי הרכב לצרכים עסקיים ופרטיים לרבות פיקוח ו/או
בקרה ו/או שיטור קהילתי.
 .5המועצה מתחייבת בזה להשתמש בכלי הרכב לפי תנאי חוזה זה אך ורק בשטח מדינת
ישראל והשטחים המוחזקים על ידי צה"ל המותרים לנסיעת כלי רכב ישראלים.
המועצה תשא בכל נזק שיגרם לכלי הרכב ו/או נזק לרכוש של צד ג' כלשהו כתוצאה מהפרת
שאינה בתום לב של איזו מהוראות הסעיפים הנ"ל על ידי המועצה .אולם המועצה תהיה
פטורה מאחריות לנזקים כאמור בגינם הספק זכאית ,או הייתה זכאית אם הייתה עורכת ביטוח
לכלי הרכב כמתואר בסעיף הכיסוי הביטוחי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות גם
ב"ביטוח מקיף"  ,לקבל פיצוי ו/או שיפוי על פי פוליסת הביטוח ו/או מצד ג' כל שהוא ו/או על
פי חוק כלשהו.
למען הסר ספק ,חובת הוכחת ההפרה של איזו מהוראות הסכם על ידי המועצה ,תחול אך
ורק על הספק ,וכל עד לא הומצאה על ידי הספק הוכחה קבילה להפרה ,יפעלו הצדדים באופן
רגיל כפי שהיו נוהגים אילו לא נטענה טענה להפרה.

 .14.16על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)
התשנ"ה –  1985ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
 .14.17מובהר כי נוסף לאמור לעיל יחולו על הספק הוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח
ב' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .15פיקוח
.15.1

המועצה תהיה מוסמכת לבקר ,לבדוק ולפקח על טיב השירות ,קיום תנאי החוזה ,תנאי
השירותים ,עמידת הספק בהוראות יצרן הרכב ,וקיום הוראות משרד התחבורה ,משרד
העבודה וכל הוראה המתחייבת מביצוע החוזה על פי חוקי המדינה ועל פי כל דין.

.15.2

מובהר כי הפיקוח כאמור  15.1לעיל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי המועצה
לעמידה בדרישות ,כל דין והוראות הרשויות המוסמכות ,ולא יטיל אחריות ו/או חובה כלשהם
על המועצה.

.15.3

הספק מתחייב להתיר למועצה או למי מטעמה לבקר במרכז השירות הטלפוני ,להיפגש
ולשוחח עם בעלי תפקיד של הספק וספקים של הספק.

.15.4

כל תלונה ,בקשה או פנייה וכן כל טיפול  /תיקון ברכב ,בין אם על ידי הספק ובין אם על ידי מי
מקבלני המשנה לרבות מוסכים ונותני שירות אחרים עמם יש לספק קשר כחלק מביצוע
פעולות הקשורות בחוזה זה ,תתועד במרכז השירות של הספק באופן שיוגדר בחוזה זה.
הספק יפעל על חשבונו ,להעברה בדואר אלקטרוני ו/או במדיה מגנטית אחרת עליה תורה
המועצה ,של דו"חות בדבר הפעולות והתיקונים שבוצעו לקצין הבטיחות של המועצה.
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.15.5

הספק ימסור למועצה את כל הנתונים שידרשו על ידיה לצורך בדיקת חשבונות שיוגשו על ידי
הספק כגון ,אך לא רק ,דו"ח נזק ,דו"ח שמאי מפורט ,פירוט תיקונים או החלפות שבוצעו
ברכב ,פירוט סוגי צמיגים שהוחלפו וכיו"ב.

 .16תשלומי חובה ,מסים ,דלק וקנסות
.16.1

כל המיסים ,תשלומי החובה ,אגרות ,לרבות אגרות רישוי ,רדיו וביטוחים יחולו על הספק,
וישולמו על ידו.

.16.2

המועצה תישא בתשלום עבור הדלק .כמו כן תישא המועצה בתשלום עבור שמן שיוחלף או
יוסף בעת תדלוק בתחנות דלק (שלא כחלק מהטיפול השוטף ברכב אלא אם הדבר נובע
מתקלה ברכב שאז יישא הספק בהוצאה כנגד קבלה על התשלום) ,ואשר החיוב בגינו נעשה
באמצעות אחד המכשירים האוטומטיים המותקנים בהן .מובהר כי הספק יספק את כלי הרכב
כשהוא מצויד בהתקן אוטומטי (דלקן או שווה ערך) על פי הוראת המועצה וזאת ללא תמורה
נוספת מעבר לתשלום שננקב בהצעתו במכרז .המועצה תהיה רשאית לבטל ו/או להתקין התקן
זה בכל שלב משלבי ביצוע ההתקשרות .התשלום בגין חיוב הדלק ישולם על ידי המועצה לספק
הדלק ללא קשר למתן השירותים בחוזה זה.

.16.3

אם יוטלו על הרכב או על השימוש בו או על השכרתו ,מסים ,אגרות ,היטלים או תשלומי חובה
אחרים מכל מין וסוג שהוא ,שאינם קיימים במועד חתימת חוזה זה ,יחולו תשלומים אלה על
הספק.

.16.4

הגיעו לידי הספק דו"חות/כתבי אישום בגין עבירות תעבורה ועבירות על פי חוקי עזר עירוניים,
לרבות עבירות חנייה שבוצעו בתקופת השכירות של כלי הרכב ובקשר אליהם ,יסב הספק את
הדו"חות/כתבי האישום כאמור לעיל ,לאלתר ,על שם המועצה ויעביר למועצה את הדו"חות
ו/או כתבי האישום שהגיעו לידיו למועצה ,מיד עם קבלתם וללא כל דיחוי .המועצה לא תישא
בהוצאות כלשהן בגין הסבת הדו"ח .היה והספק לא הסב את הדו"ח על שם המועצה ו/או לא
העביר אליה את כלל החומר שיתקבל אצלו מיד עם הגיעו אליו ,תחולנה עליו כל ההוצאות
הכרוכות באי תשלום דו"חות במועד החוקי לרבות ,כפל הקנס ,ריביות וכיו"ב.

.16.5

חיובים בגין שימוש בכביש אגרה לרכבים הקבועים – ישולמו ישירות על ידי המועצה,
בהתקשרות ישירה בינה לבין המפעיל של הכביש .אם ,למרות התחייבות המועצה כאמור,
יגיעו חיובים בגין השימוש בכביש אגרה לספק אזי יעביר הספק למועצה העתקים של
החיובים .הספק ישלם את החיובים בגין השימוש בכביש אגרה ישירות לחברה המפעילה.
הספק יעביר למועצה חשבון חיוב חודשי בגין השימוש ,כולל פירוט הכניסות והיציאות
מכבישי אגרה (תאריכים ושעות) .בגין כל חיוב חודשי שיוצא על ידי הספק למועצה בקשר עם
שימוש בכביש אגרה ברכב קבוע יהיה הספק זכאי בנוסף לתשלום בסך של  50ש"ח כולל
מע"מ ,בגין כל רכב.

.16.6

מובהר בזאת כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום של קנסות ו/או הפרשי הצמדה ו/או ריבית
בגין איחור של המועצה בתשלום איזה מהחיובים החלים עליה על פי סעיף זה.

.16.7

חלה חובה על הספק לנהל רישום מדויק של מועדים ושעות בהם נלקח רכב שנמסר למועצה
לצורך ביצוע טיפול או תיקון .למען הסר ספק מובהר כי בגין קנסות או דו"חות שבוצעו בזמן
שהרכב היה ברשות הספק לצורך ביצוע טיפול או תיקון יהיה הספק אחראי בלעדי לתשלום
האמור.

 .17התמורה
.17.1

בתמורה למתן השירותים על פי חוזה זה ולמילוי התחייבויותיו של הספק במלואן ,תשלם
המועצה לספק דמי שכירות על בסיס חודשי (ללא התחשבות במספר הימים בחודש) ,בגין כל
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כלי הרכב שסיפק לה ,בהתאם לתנאים שהוצעו על ידי הספק במסגרת הצעתו למכרז (להלן:
"התמורה") .התמורה תשולם לספק בתוספת מע"מ ,כשיעורו כחוק ביום התשלום בפועל.
סופק רכב חלופי עד למסירת הרכב הקבוע ,תחויב המועצה בגין הרכב החלופי על פי הקבוע
 4.6לעיל ,בהתאם לתקופה שהרכב החלופי שימש אותה.
 .17.2התמורה הכוללת לתשלום על פי הסכם זה לא תעלה בכל מקרה על התמורה המפורטת
בהצעתו הכספית של הספק ,והיא כוללת את כל מרכיבי העלות ו/או ההוצאות הישירות
ועקיפות למתן השירותים לרבות בגין ביטול השתתפות עצמית והשבת הרכב לקדמותו.
מודגש כי הספק לא יהא זכאי לתוספת תמורה בגין נזקים שיגרמו לרכב למעט אם נגרמו עקב
שימוש אסור ברכב כמפורט בחוזה.
 .17.3התמורה (כהגדרתה לעיל) מתייחסת למכסת קילומטרים של עד  50,000ק"מ לשנה ברכבים
שיסופקו על ידי הספק (להלן" :מכסת הקילומטרים המקסימאלית") .למועצה תהיה הזכות
לסיים את עסקת הליסינג ביחס לרכב שהגיע למכסת הקילומטרים המקסימאלית גם אם
טרם הסתיימה תקופת ההתקשרות לגביו ,ללא תשלום של קנס כלשהו לספק .מבלי לגרוע
מזכותה של המועצה לפעול כאמור ,מובהר ,כי בתום תקופת ההתקשרות ייבדק סך הכל מספר
הקילומטרים אשר בוצעו על ידי המועצה ,ובמידה שיימצא כי המועצה עברה את מכסת
הקילומטרים המקסימאלית (בממוצע לכל הרכבים שהוזמנו) קרי  150,000ק"מ בממוצע
לרכב ,יהיה הספק זכאי לקבל תוספת תשלום של  21אגורות לכל קילומטר (לא כולל מע"מ)
של חריגה כלפי מעלה מהמכסה הנ"ל.
.17.4

התמורה עבור דגם שמחיר המחירון של היבואן עבורו השתנה ביחס למחירו בעת הגשת
ההצעה:
ההפרש בין מחירון היבואן התקף נכון ליום הגשת ההצעה לבין מחירון היבואן ביום ביצוע
הזמנת הרכב = ,Yהתמורה המקורית או התמורה לדגם המקורי= X
התמורה=)X+(Y/30

היה ומחיר מחירון היבואן יפחת -תופעל הנוסחה הנ״ל בהתאמה.
המנגנון האמור לא יחול במהלך חצי השנה הראשונה ממועד הגשת ההצעות למכרז גם אם
במהלך תקופה זו יחול שינוי במחיר מחירון היבואן.
.17.5

למען הסר ספק יובהר ,כי התמורה מהווה תשלום מלא של כל המגיע לספק בגין ביצוע מלוא
התחייבויותיו כמפורט בחוזה זה וככל שיידרש על ידי המועצה ,לרבות כל העלויות וההוצאות
מכל מין וסוג שהוא שעל הספק יהא להוציא בקשר עם ביצוע השירות וכי פרט לתמורה זו לא
תשלם המועצה לספק תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג אלא אם הוסכם על כך בחוזה
זה.

 .17.6התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו (להלן" :המדד") ,מהמדד הידוע במועד
מסירת הרכב (להלן" :מדד הבסיס") ועד למדד הידוע במועד שנקבע להגשת כל חשבון (להלן:
"המדד הקובע") ,למעט ביחס לרכבים חלופיים ,אשר התמורה בגינם לא תישא הפרשי
הצמדה .דמי השכירות הינם קבועים ולא יחולו בהם שום שינויים ,למעט הפרשי הצמדה
כמפורט לעיל.
.17.7

הספק יגיש למועצה ,אחת לחודש ,ולא יאוחר מתום חודש השימוש ,חשבונית מס בגין
התמורה לחודש השימוש .התשלום יועבר לספק בתוך  30יום מיום אישור החשבונית שמסר
הספק על ידי המועצה.
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.17.8

תשלומים שעל המועצה לשלם לספק במסגרת חוזה זה ,שאינם בגין אספקת שירותי ליסינג
תפעולי ,ככל שיהיו כאלה ,יהיה הספק זכאי לקבלם כנגד הצגת חשבונית מס כדין ,בכפוף
לבדיקה ואישור של המועצה ,בתנאי שוטף 45 +ימים ממועד מתן אישור המועצה כאמור.

.17.9

כל חשבון שיוגש למועצה יכלול פירוט של התשלום.

 .18תקופת ההתקשרות וסיומה
 .18.1חוזה זה יעמוד בתוקף ל 12-חודשים ,מיום _________ עד ליום ____________ (להלן:
"תקופת ההתקשרות") .החוזה יתחדש באופן אוטומטי משנה לשנה ,בעד  4תקופות נוספות,
בנות  12חודשים כל אחת .במידה והמועצה תחליט שלא לחדש את החוזה ,תודיע היא על כך
בכתב לספק לפחות  30יום לפני תום תקופת החוזה (להלן" :תקופות ההארכה") .בתקופות
הארכה יחולו כל הוראות חוזה זה ,בשינויים המחייבים .באחריות הספק לשמור בתקופות
ההתקשרות הנוספות את כל ביטוחיו בתוקף (כפי שנדרשו בתנאי המכרז).
.18.2

על אף האמור בסעיף  ,18.1רשאית המועצה ,מכל סיבה שהיא ,לסיים את תקופת ההתקשרות
במועד מוקדם יותר ,באמצעות הודעה מראש ובכתב לספק ,בת  30יום .פעלה המועצה כאמור,
הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או החזר ו/או פיצוי ו/או כל תשלום אחר מהמועצה עקב
כך.

.18.3

אספקת שירותי הליסינג תהיה למשך תקופה של  36חודשים ,לגבי כל רכב שהוזמן ,וזאת החל
ממועד מסירת כלי הרכב בפועל (להלן" :תקופת שירותי הליסינג").

.18.4

מובהר ,כי אין בסיום תקופת ההתקשרות עם הספק כדי לקצר את תקופת שירותי הליסינג
(כהגדרתה לעיל) ביחס לרכבים שכבר סופקו למועצה .קיצור תקופת שירותי הליסינג ביחס
לרכבים שסופקו למועצה ייעשה בהתאם להוראות סעיף  18.6להלן.

.18.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,חרגה המועצה ממכסת הקילומטרים המקסימאלית כאמור בסעיף
 ,17.3תהיה למועצה תהיה הזכות לקצר את תקופת שירותי הליסינג ביחס לרכב שהגיע
למכסה זו בהודעה בכתב של  30יום מראש לספק ,אף אם טרם הסתיימה תקופת שירותי
הליסינג לגביו ,ללא תשלום של קנס כלשהו לספק ,ולספק לא תהיינה כל דרישה ו/או טענה
למועצה בעניין זה.

.18.6

המועצה תהיה רשאית להפסיק ו/או לקצר את תקופת שירותי הליסינג ביחס לאיזה מהרכבים
שסופקו לה על ידי הספק ,מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וזאת
בתנאים שלהלן:
 .18.6.1.1בגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה הראשונה של שירותי הליסינג הספק יהיה
זכאי לתשלום בגובה תמורה של שלושה חודשים.
 .18.6.1.2בגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה השנייה של שירותי הליסינג הספק יהיה זכאי
לתשלום בגובה תמורה של חודשיים.
 .18.6.1.3בגין רכב שיוחזר לספק במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה השלישית של
שירותי הליסינג הספק יהיה זכאי לתשלום בגובה תמורה של חודש אחד.
 .18.6.1.4בגין רכב שיוחזר לספק במהלך ששת החודשים האחרונים של השנה השלישית של
שירותי הליסינג הספק יהיה זכאי לתשלום בגובה מחצית מהתמורה של חודש
אחד.
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הספק יהיה זכאי לתשלום המפורט בסעיף  18.6.1לעיל ,גם במקרה שבו הופסקה ההתקשרות
עוד קודם לאספקת הרכב למועצה ,וזאת בכפוף לכך שיוכיח הספק כי כבר רכש את הרכב
שהוזמן על ידי המועצה מהיבואן ,עבור המועצה ,וכי שילם ופרע ליבואן הרכב את מלוא
תמורת הרכב וכי אין באפשרותו לבטל את ההזמנה ולקבל את מלוא כספו בחזרה ,ובכפוף לכך
שקיצור תקופת ההתקשרות על ידי המועצה לא נבעה ממעשה ו/או מחדל של הספק.
מובהר בזאת ,כי גובה התשלום כמפורט בסעיף זה יחושב בהתאם לגובה התמורה כשיעורה
ערב סיום שירותי הליסינג ביחס לרכב.
.18.7

למען הסר ספק ,הספק לא יהיה זכאי לתמורה האמורה בסעיף  18.6לעיל במקרה בו הופסקה
ההתקשרות עקב הפרה של חוזה זה על ידי הספק ,או במקרה של גניבה או אובדן מוחלט /
להלכה ,במקרה שבו הרכב נכנס לטיפול בתקלה חוזרת מעל  3פעמים באותו עניין או בנסיבות
המתוארות בסעיף  17.3שעניינו חריגה ממכסת הקילומטרים המקסימאלית.

.18.8

המועצה מתחייבת להחזיר את כלי הרכב לחזקת הספק עם תום תקופת שירותי הליסינג,
כשכלי הרכב ריק מכל חפץ השייך למועצה וללא שילוט כלשהו ,כשהוא כולל את האביזרים
שסופקו יחד עימו ו/או הותקנו בו על ידי הספק (לרבות כל מפתחות הרכב שנמסרו ,כרטיס
קוד ,אפוד זוהר ,אשפתון ,מטף ,וכל אביזר אחר שסופק ו/או הותקן על ידי הספק) .בגין חוסר
באביזרים תחויב המועצה על פי מחירי עלות .המועצה תפרק את האביזרים שהותקנו ברכב
ותהיה רשאית לפרק תוספות שהותקנו על ידה או על חשבונה בכלי הרכב כגון פגושים ,ווי
גרירה וכיו"ב ,ובלבד שלא יגרם נזק לכלי הרכב בגין הפירוק.

.18.9

הספק מתחייב להודיע למועצה ,בכתב ,על מועד סיום ההתקשרות לגבי כל רכב ועל מועד
החזרת הרכב ,לפחות  60ימים מראש ובכתב.

 .18.10הספק יתאם עם המועצה את המועד המדויק ,אשר בו יוחזרו לחזקתו כלי הרכב במועד הצפוי
לסיום ההתקשרות ,והוא מתחייב להגיע לאסוף את הרכב במועד האמור.
 .18.11הספק ינהל רישום ברור ומסודר של מועד החזרת הרכב לידיו ,לרבות כל בקשה לשינוי במועד
זה ,ככל שהייתה .בנוסף ,על הספק לשלוח למועצה הודעה בכתב על סיום ההתקשרות לגבי כל
רכב מוחזר ועל מצב הרכב במועד החזרתו וזאת תוך  14ימים ממועד החזרת הרכב לספק.
 .18.12בעת החזרת הרכב לספק (בין בסיום תקופת שירותי הליסינג ובין במועד מוקדם מזה ,מכל
סיבה שהיא) ,ימלאו ויאשרו בחתימתם הספק ונציג המועצה טופס החזרת רכב הכולל ,לכל
הפחות ,את פרטי הרכב שהוחזר ,מספר רישוי ,מועד החזרת הרכב והק"מ .הספק יעביר העתק
חתום כאמור ,באופן מידי ,למועצה.
 .18.13מובהר בזאת ,כי על הספק להמציא ,יחד עם החשבון האחרון בגין כל רכב ששירותי הליסינג
לגביו הסתיימו ,את כל המסמכים הדרושים לעריכת חשבון סופי ביחס לרכב שההתקשרות
לגביו הסתיימה ,לרבות אסמכתאות לנתוני ק"מ ותאריכי החזרה ,דו"חות שמאי וכל מסמך
אחר הרלוונטי לעריכת התחשבנות סופית .לא המציא הספק מסמכים הדרושים לעריכת
החשבון ,בתוך  90ימים ממועד החזרת כל רכב (למעט נושאים ספציפיים הנמצאים בבירור),
תהיה רשאית המועצה לערוך את החשבון בהתאם למסמכים והנתונים שהועברו אליה
מהספק ו/או מצויים בידה וחשבון זה יהווה חשבון סופי ומוחלט ולספק לא תהיינה כל טענות
ו/או תביעות לתשלומים נוספים מעבר לאלה שאושרו בחשבון הסופי ,כאמור.
 .18.14למועצה שמורה הזכות להודיע  60ימים בטרם סיום ההתקשרות לרכבים המפורטים
בקטגוריה ד' בטבלה במסמך  9על רצונה לרכוש את הרכבים עם סיום ההתקשרות .במקרה
כאמור ,המועצה תרכוש את הרכבים במחיר המחירון המשוקלל על פי מחירון "לוי יצחק" כפי
שיעמוד במועד סיום ההתקשרות לרכב הרלוונטי.
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 .19סעדים ותרופות
.19.1

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה והסעדים להם זכאית החברה על פי כל דין ,הספק ישלם
למועצה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש ,פיצויים מוסכמים
בגין כל אחד מהאירועים המפורטים מטה בשיעורים שלהלן (להלן יחדיו ובנפרד :״הפיצוי
המוסכם״) :
.19.1.1

בגין כל יום עיכוב במועד מסירת הרכב לרשות המועצה ,ישולם פיצוי מוסכם בסך
של  ₪ 500בעבור כל יום איחור .איחור של  30יום ומעלה באספקת רכב שהוזמן
על ידי המועצה יהווה הפרה יסודית של החוזה ,גם אם הספק התחייב להמשיך
ולהעמיד לרשות המועצה רכב חלופי.

.19.1.2

בגין אי אספקת רישיון רכב וביטוחים כנדרש בחוזה זה  30יום בטרם פקיעתם,
ישולם פיצוי מוסכם בסך  ₪ 300בעבור כל יום איחור.

.19.1.3

בגין כל איחור מעבר למועדים הנדרשים לביצוע טיפול ,תיקון ,לרבות המועד
להשבת הרכב לאחר טיפול  /תיקון ,גרירה ,חילוץ ורכב חלופי ואשר לא תואם
מראש ,ישולם פיצוי מוסכן בסך של  ₪ 500בעבור כל יום איחור .הספק יהיה
רשאי לפנות למועצה ולנמק את סיבת העיכוב ונציג המועצה יהיה רשאי להאריך
את המועד ,כאמור .איחור העולה על  7ימים ייחשב להפרה יסודית של חוזה זה.

.19.1.4

במקרה בו ביצע הספק הסבת דו"ח על שם המועצה ללא עדכונה מראש ישא
הספק בכל ההוצאות הכרוכות באי תשלום הדו"ח במועדו החוקי ,לרבות כפל
קנס ,ריביות וכו' .הספק ישלם את הקנס תוך  48שעות.

.19.2

המועצה תהיה רשאית לנכות כל פיצוי מוסכם מכל תשלום אשר מגיע לספק או לגבותם בדרך
חוקית אחרת.

.19.3

הפרה יסודית של חוזה זה על ידי הספק תזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש בסך של  ,₪ 50,000כשהם צמודים למדד ,מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת החוזה
ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלום הפיצוי בפועל ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או
תרופה אחרים העומדים למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

.19.4

מבלי לגרוע מן הא מור לעיל ,תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו של חוזה זה או חלקו על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות ביטול שירותי הליסינג ביחס לרכבים שסופקו לה ללא תשלום
תמורה לספק לפי סעיף  18.6לעיל וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:
 17.5.1נגד הספק הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) ,להכרזתו כפושט רגל,
למינוי מפרק (זמני או קבוע) ,והמינוי לא יבוטל תוך  60יום או אם הספק נמצא
באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;
 17.5.2אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הספק ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.
 17.5.3שונתה הבעלות ו/או השליטה בספק באופן מהותי בכל דרך ,ללא הסכמת המועצה
מראש ובכתב.
 17.5.4הספק פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים
או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם ,נתקבלה על ידו החלטה על
פירוק מרצון או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו
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כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר
אתם .בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג – .1983
.19.5

במקרה של ביטול ההסכם על ידי המועצה עקב הפרתו על ידי הספק לא ישולם לספק תשלום
נוסף כלשהו טרם שנקבעו כל סכומי הנזקים ,התשלומים וההוצאות המגיעים למועצה בגין
ביטול כאמור על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין .סכומי הוצאות הביטול כאמור ינוכו על
ידי המועצה מכל תשלום המגיע לספק .היה וסכום התשלומים המגיעים למועצה מהספק
יעלה על הסכום המגיע לספק עם סיום השירות ,ישלם הספק למועצה ,מייד עם דרישתה
הראשונה ,את ההפרש.

.19.6

המועצה תהיה רשאית לקזז ,לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת הספק כנגד כל
סכום המגיע ממנה לספק מכוח חוזה זה ,לרבות בגין קנסות אשר הוטלו עליו בהתאם לחוזה
זה ,בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.

.19.7

למען הסר ספק מובהר ,כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות המועצה,
אולם השימוש בה איננו מקנה לספק כל זכות להמשיך ולהפר את החוזה ואיננו מונע
מהמועצה להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת החוזה.

.19.8

יובהר כי המועצה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה לעיל
מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו
לפי חוזה זה ולא יגרעו מזכותה של המועצה לתבוע מהספק כל סעד אחר או נוסף המגיע לה על
פי כל דין.

.19.9

היה וה ספק לא עמד בהתחייבויותיו במועדים הנקובים בחוזה זה לזמן תגובה שנקבע לתיקון
רכב ו/או לתיקוני דרך והעמדת רכב חלופי ו/או טיפול בתאונות והעמדת כלי רכב חלופיים,
תהיה המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לה ,לתקן
בעצמה את התקלה כאמור ו/או לשכור בעצמה רכב חלופי ו/או להזמין מונית מיוחדת לחילוץ.
הספק יישא בעלויות האמורות כנגד קבלה בגין השירות שחויבה המועצה בתוספת  20%בגין
הוצאות כלליות כאשר סכום זה יקוזז מהתשלום החודשי הקרוב לו זכאי הספק.

 .19.10במקרה של איחור בתשלום העולה על  14ימים יהיה הספק זכאי ,בגין התשלום או חלק
התשלום שבאיחור ,לריבית בשיעור ריבית החשב הכללי בגין איחורים בהעברת כספים
מהמערכת הבנקאית ,מחושבת החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום
בפועל.
 .19.11במקרה של איחור בתשלום העולה על  3חודשים רצופים ,יהיה הספק רשאי לסיים את שירותי
הליסינג ביחס לרכב/ים הרלוונטי/ים ,ולקבל לרשותו את הרכב/ים מהמועצה.
 .20סודיות
.20.1

הספק (לרבות שותפיו ,עובדיו ,שלוחיו וכל מי מטעמו) ישמור על סודיות בכל הקשור בשירות
וימנע מלעשות שימוש כלשהו במידע שיגיע אליו אגב השירות ושאינו נחלת הכלל ,שלא לצורך
השירות ,וזאת הן במשך השירות והן לאחר סיום מתן השירות ,מכל סיבה שהיא .הספק
ינקוט ,על חשבונו ,בכל אמצעי זהירות הדרוש לצורך מילוי התחייבותו לשמירת הסודיות.

 .21הסבת זכויות
.21.1

ידוע לספק כי ביצוע השירות נמסר לו בהסתמך על כישוריו וניסיונו הוא ,והוא מתחייב לבצע
את השירות בעצמו ובאמצעות עובדיו ,ולא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו
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לפי חוזה זה ,אלא אם קיבל על כך את הסכמת המועצה בכתב ומראש .לעניין זה לא יראו
בהעסקת עובדים משום הסבת ו/או מסירת ביצוע השירות או חלק ממנו לאחר.
.21.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים ,כי המועצה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,להמחות או להעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי הספק על פי חוזה
זה ,לכל אדם או גוף אחר ,כפי שתמצא לנכון .ניתנה הודעה בכתב לספק על העברה כאמור,
מאותו מועד שיקבע בהודעה ,יחולו כל זכויות וחובות המועצה כלפי הספק על אותו אדם או
גוף כאמור ,וזכויות וחובות הספק יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור.

 .22שונות
.22.1

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות חוזה זה לבין אחד מנספחיו ,יגבר האמור
בחוזה .בכל מקרה של סתירה או אי בהירות ביחס להוראות הסכם זה ,יפנה הספק למועצה
לקבלת הנחיות ,והחלטתה של המועצה תקבע ותחייב את הספק.

.22.2

אין בסעדים האמורים בחוזה זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת
החוזה ,ואין בחוזה כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.

.22.3

עלויות ביול חוזה זה ,אם יהיו ,יחולו על הספק.

.22.4

הספק יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים ,האגרות ,ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל
מין וסוג שהוא ,בין ממשלתיים ובין מקומיים ,בין אחרים שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא
חוזה זה ,או כל חלק ממנו ,או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של הספק לפי החוזה.

.22.5

שום ויתור ,אורכה ,הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי החוזה לא יהיה בר תוקף אלא
אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים ולא יהווה תקדים בכל מקרה אחר בעתיד.

.22.6

איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי החוזה לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי
מצידו לגבי אותה זכות.

.22.7

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא לחוזה זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו
בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור  3ימים מיום הישלחה.

.22.8

הרכבים נדרשים להיות מרותקים לחירום במשרד התחבורה – למועצה מקומית תעשייתית
נאות חובב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________

__________________

המועצה

הספק
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נספח א'
לכבוד____________ :
(להלן" :הספק")

טופס הזמנת רכב
הנכם מתבקשים בזאת ____
שם היצרן
דגם
רמת גימור
נפח מנוע
גיר
צבע
מערכת שמע
תוספות
שירות "מפתח
תמורת מפתח"
ק"מ שנתי
מספר חודשים
ביטוח
כמות רכבים

סה"כ תשלום חודשי ________ ש"ח ,כולל מע"מ ,והכול בהתאם לתנאי החוזה.

______________
הספק

__________________
המועצה

חתימה וחותמת ______________
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נספח ב'

נספח ב'

נספח ביטוח
הספק יבטח את המכונית ,הנוהג בה והנוסעים בה על חשבונה ואחריותה בביטוח
.1
חובה כנדרש בהוראות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] ,התש"ל 1970-וחוק הפיצויים לנפגעי
תאונות דרכים ,התשל"ה( ,1975-וזאת ללא הגבלה בקשר עם גיל הנהג ,ותק רישיון הנהיגה,
הימצאות כריות אוויר ברכב ,מספר תביעות קודמות בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים
ברכב בדרך קבע ומספר שלילות רישיון נהיגה בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב
בדרך קבע ) ,ביטוח מקיף "נזק עצמי" לרכב וכן בביטוח צד ג' בגבול אחריות בסך ₪ 1,000,000
בכיסוי שלא יפחת מתנאיה של הפוליסה התקנית כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
(תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) ,תשמ"ו , 1986-כולל ההרחבות המקובלות בשוק מעת לעת,
לרבות כיסוי שמשות ולמערכות שמע שסופקו ע"י הספק וכן כיסוי בגין רעידות אדמה ,שביתות,
כיסוי לפרעות ומהומות ,גניבה ופריצה ,נזקי מרכב תחתון ,ביטוח אביזרים שמגיעים באופן
אינטגראלי עם הרכב במועד מסירתו למזמין והגנה משפטית בהליכים פליליים.
כל הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל ייערכו על שם הספק ,על שם המזמין ויכסו
כל נהג הנוהג ברשות המזמין /או ברשות מחזיק הרכב מטעמו שברשותו רישיון נהיגה תקף לסוג
הרכב כאמור (ובכלל זה נהג צעיר וחדש).

.1.1

מובהר כי הספק רשאי לערוך ביטוח מקיף -נזק עצמי לכלי הרכב ,באמצעות חברת
.2
ביטוח או באמצעות ביטוח עצמי ובלבד שיעמוד בתנאים המפורטים בסעיף ביטוח זה ,על סעיפי
המשנה.
הספק יהא אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות להגנה בפני תביעות צד שלישי וזאת
.3
אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל .בקרות מקרה של נזק לצד שלישי ,ייקח הספק על
עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי וסילוק הנזקים ,ובמקרה של תביעה משפטית ,את
הטיפול בתביעות צד שלישי לרבות הוצאות משפטיות הנובעות מכך ,שכר שמאי ,הוצאות תקורה
וכו' וזאת אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל.
הספק יהא אחראי להארכת תוקפן של הפוליסות הנ"ל ועדכונן מדי פעם .כמו כן,
.4
תעודות ביטוח חובה ורישויים תקפים כולל אגרת רדיו ,משולמים ,יועברו למזמין בזמן סביר
לפני סיום תוקפם של הביטוחים והרישויים הקיימים.
הספק יחלץ כלי רכב במקרה הצורך וידאג לגרירתו למוסך הקרוב לביתו של נהג כלי
.5
הרכב במקרה של תקלה טכנית ו/או מכנית ו/או בטיחותית שתמנע את המשך הנסיעה בכלי
הרכב לרבות עקב תאונת דרכים .הספק ידאג לביטוח גרירה למקרה של נזק או תקלה כלשהיא
לכלי הרכב ,ככל שהיא מונעת מהרכב לנסוע או היוצרת חשש המונע מלהשתמש ברכב.
.6

הספק ידאג להחלפת רכב שנגרם לו נזק "חלקי" ונשלח לתיקון ו/או "אובדן גמור"
) , (Total lossבהתאם להגדרה המופיעה בחוק ,ברכב חליפי ברמה זהה ,אשר יימסר לתקופת
חכירה חדשה.

הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל יהיו בתוקף ממועד קבלת הרכב על ידי המזמין
.7
(או מי מטעמו) ועד למועד החזרת הרכב לידי הספק (בתום תקופת השכירות) ו/או תום תקופת
ההסכם (המאוחר מבין השניים).
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נספח ג'

הוראות בטיחות לנהגים
(יימסר על ידי המועצה לנהגים שינהגו ברכבי הליסינג)
 .1לנהוג בכלי הרכב כשברשותו רישיון נהיגה תקף לסוג כלי הרכב.
 .2לא להשתמש בכלי רכב כשהוא נמצא תחת השפעת סמים ולא להשתמש בכלי הרכב למטרות
בלתי חוקיות.
 .3לא לגרום לכלי הרכב נזק כלשהו בזדון.
 .4לא להשתמש ו/או לנהוג בכלי הרכב לתחרות.
 .5לא להשתמש בכלי הרכב באופן שיגרום לביטול פוליסת הביטוח ,או שיהיה בו כדי להפר תנאיה.
 .6לא לנסוע בכלי הרכב ולא להתיר שימוש בו אלא בתחומי שטח מדינת ישראל ושטחים שבשליטתה
בלבד.

______________
חתימת העובד
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נספח ד'
נספח השירותים
אי קיום פרט מנספח השירותים ,מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
א .תיאור ורמת כלי הרכב אשר על המציע ליתן במסגרת המכרז:
המציע מתחייב כי כל אחד מכלי הרכב שיועמדו לטובת המועצה על פי הסכם זה ,יכלול מפרט מלא
(לרבות ,אבזור ,ציוד ומערכת מיגון) כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של היבואן הרשמי בישראל
למעט תוספות למפרט שמציע היבואן במסגרת מבצעים המפורסמים באתר האינטרנט שלו ביחס
למפרט הרגיל של הדגם המסופק ובנוסף יעמוד בתנאים הבאים:
 .1כלי הרכב יועמד בכל הדרישות ,ובכלל זה יהיו לו האביזרים הנדרשים על פי דין ,לרבות אפוד
זוהר ,רישיון רכב וביטוח חובה בתוקף.
 .2כלי הרכב יימסר למועצה במשרדי המועצה בנאות חובב ובתיאום מראש עימה ,כאשר מיכל
הדלק מלא ב 20 -ליטר לפחות.
 .3כלי הרכב המוזמן יהא חדש לחלוטין ,מהמודל האחרון הקיים במעמד ההזמנה ,כאשר במועד
מסירתו לא יחלפו מעל חודשיים ממעוד הוצאת רישיון הרכב (מועד עלייה לכביש).
 .4במעמד מסירת כלי הרכב למועצה יימסרו  2סטים של מפתחות שבשניהם שלט לפתיחה
וסגירה של הרכב לרבות הרמת שמשות של החלונות החשמליים.
 .5כלי הרכב יהיו בעלי תיבת הילוכים אוטומטית.
 .6כלי הרכב המסופק יהיה מצויד באבזור על פי המפורט :מערכת מולטימדיה הכוללת מערכת
ניווט  ,WAZEמצלמה וצג נסיעה לאחור כולל חיישנים וחיווי ויזואלי ,התחברות לנייד
באמצעות , Bluetoothכרטיס  SIMלמערכת מולטימדיה עם חבילת גלישה משולמת ל 3
שנים ,מראות צד מובנות עם מנגנון פתיחה/סגירה אוטומטי בהתאם לדגם ומערכת שמע.
 .7כלי הרכב יסופק כאשר מותקן בו התקן אוניברסאלי לתדלוק כאשר מספר ההתקן יימסר
למועצה במידי במעמד מסירת כלי הרכב כחלק ממסמכי מסירת הרכב.
 .8כלי הרכב יהיה מצויד לפחות ב 6 -כריות אויר ,מערכת נעילה מרכזית ,מערכת  ABSומערכת
.ESP
 .9כל כלי הרכב יהיו מצוידים במערכת סטייה מהנתיב (מובילאיי) או שווה ערך.
 .10כל כלי הרכב המסופקים יהיו מצוידים במטף אש קטן.
 .11כלי הרכב יהיה מצויד בגלגל רזרבי התואם לגלגלי הרכב ומאותו הדגם לרבות ,מגבה ,סט
כלים להחלפת גלגל ומשולש אזהרה והכול בהתאם לתקן הנדרש.
 .12כלי הרכב יסופק בצבע על פי בחירת המועצה .רק צבעים שבגינם ישנה תוספת מחיר כפי
שמפורט בטופס הזמנת היבואן תשולם התוספת הנקובה באתר היבואן או הסכם שהספק
שילם בפועל עבורה ,לפי הנמוך מבניהם.
 .13המועצה רשאית תהא להתקין בכל הרכב שיועמד לרשותה כל התקן אחר על פי שיקול דעתה,
וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או באישור מוקדם מאת הספק .על אף האמור לעיל
רשאית המועצה להורות לספק להתקין בעצמו עבורה התקן כל שהוא בתשלום על פי מחירון
הספק .במקרה של התקנת וו גרירה על פי בקשת המועצה יבוצע רישום ברישיון הרכב ע"י
הספק .הודעה בדבר התקנת וו גרירה תצוין במעמד הזמנת כלי הרכב.
 .14כיסוי ביטוחי מלא לכל סוגי הנהגים כולל נהג צעיר וחדש ,בהתאם לחוזה ההתקשרות.
 .15ביצוע עריכת מבחן שנתי לרכב (טסט) יבוצע על ידי הספק חודש ימים לפני פקיעת הטסט.
באחריות הספק לתאם עם המחזיק ברכב מועד ההגעה ללקיחת הרכב למבחן השנתי .
 .16הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא על תחזוקת כלי הרכב .כן יהיה הספק אחראי לכל
פעולה או הוצאה המתחייבת מאחזקה ,תיקון ,והחלפה במסגרת הטיפולים השוטפים ברכב
(למעט שטיפה חיצונית ופנימית ותצרוכת דלק שוטפת) .הספק יבצע על חשבונו את כל
התיקונים והטיפולים ברכב וישא בכל ההוצאות שתידרשנה לשם אחזקה ותיקון הרכב.
המועצה תדאג לבצע מעקב אחר הנסועה של כלי הרכב בכדי להכניסם לטיפולים שוטפים
במועד הנדרש.
מילוי שוטף של מים ושמן יעשה ע"י הספק במסגרת הטיפולים השוטפים לרכב וייבדק מעת
לעת ע"י המחזיק ברכב.
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אספקה והחלפת שמשות (באופן מידי) ,מגבים (יוחלפו אחת לשנה לכל הפחות ויהיו מגבים
מקוריים של הרכב) ,מצברים (באופן מידי) ,נורות או/ו מנורות (באופן מידי) ,בלמים (באופן
מידי).
הספק יספק שירותי תחזוקה לכל הפחות באזור הדרום (באר שבע) ובאזור המרכז באמצעות
מוסכים מורשה יבואן או מורשה משרד התחבורה.
שירותי התחזוקה יבוצעו במהלך יום העבודה של המועצה ובתיאום מראש עם מחזיק הרכב.
הרכב ייאסף ממחזיק הרכב ממקום הימצאותו ויחוזר לא יאוחר מהשעה  16:30באותו יום
העבודה .במידה ונדרש להשאיר הרכב במוסך מעבר לכך ,הספק יספק רכב חלופי במידי
באותה רמה ובאותה קטגוריה עם מיכל דלק מלא באותו היום עד לשעה  16:00ויוחזר לספק
עם מיכל דלק מלא.
 .17חלפים לאביזרים יוחלפו על פי הצורך וללא הגבלה ,תהא סיבת התקלה/הליקוי אשר יהיה.
 .18הספק מתחייב בזאת לתקן או להחליף אביזרים מקולקלים ,בתוך  2ימי עבודה ממועד
דרישתה הראשונה של המועצה .בתום תקופת ההתקשרות  /במועד החזרת כלי הרכב לספק,
תחויב המועצה בהחזרת כל האביזרים הנלווים עמם סופק הרכב לרבות מערכת שמע ,אזעקה
ככל שסופקה ,אביזרי הרישוי ,גלגל רזרבי ,וכל אביזר שהרכב נמסר עמו למועצה.

חתימה וחותמת ______________

