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 . נוהל המכרז1

 מבוא .1.1

" מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי להשכרת המזמינהלהלן: " קום האסיריהרשות לש

ומתן כל השירותים הנלווים, והכל כמפורט במסמכי מכרז זה, על נספחיו,  ,עבור מספר עובדיםכלי רכב 

 להלן: ובהתאם להגדרות הכלולות בהם (

 "רכבים" או "כלי רכב", "רכב"שירותי הליסינג" ו/או "השירותים"). בהליך זה המונחים "

 רכב אותו שכרה המזמינה מהספק הזוכה עפ״י הוראות מכרז זה וההסכם המצורף -משמעותם 

 לו.

 להלן תיאור תמציתי של השירותים המבוקשים במכרז: 1.1.1

 .ההזמנההחכרת הרכבים בהתאם לדרישות המזמינה שיפורטו במסמכי  .1.1.3.1

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא על תפעול ותחזוקת  -במסגרת שירותי הליסינג  .1.1.3.1

כל כלי הרכב שיוחכרו עפ"י מכרז זה, לרבות כל פעולה ו/או הוצאה המתחייבת 

מאחזקת הרכב, תיקון, תפעול ותחזוקה יעילים, כוללים ומלאים של כלי הרכב נשוא 

ים, ולמעט שטיפת הרכבים וצריכת הסכם ההתקשרות, הענקת כיסוי ביטוחי, רישוי

הדלק השוטפת. שירותים אלה יכללו את החלפת חלקי הרכב במלואם, לרבות טיפולים 

ובדיקות בטיחותיות ותקופתיות, בהתאם לנדרש במסגרת דרישות היבואן, הנחיות 

היצרן, משרד התחבורה, וכל רשות מוסמכת לכך עפ"י דין ותיקון כל התקלות (לרבות 

). יובהר, כי התחייבויות הספק עפ"י סעיף זה יחולו במשך כל תקופת עקב תאונות

, ומבלי שתשולם לו כל תמורה נוספת המזמינההשכירות של כל כלי רכב ולשביעות רצון 

 מעבר לתשלום דמי השכירות. המזמינהבגין כך ע"י 

ים צמיגים מיצרן הצמיגים המקורי 4בתקופת ההתקשרות יכללו לפי סעיף זה: החלפה של  .1.1.3.3

או שווה ערך או דומים המאושרים על ידי משרד התחבורה ומתאימים לסוג הרכב, החלפה 

 של מערכת מגבים שלוש פעמים והחלפת מצבר אחד.

מועד ביצוע הטיפולים, הנדרשים לפי הוראות יצרן הרכב, יתואם ע"י הספק ישירות עם  .1.1.3.4

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

 העבודה המקובלות של הספק. באחריות העובד המשתמש להודיע לספק על הק"מ ברכב.

 תשלום אגרות רישוי, הכנה, ביצוע והעברת מבחני הרישוי (כולל -מתן שירותי רישוי  .1.1.3.5

 מבחני רישוי שנתיים) של כלי הרכב במועדים הנדרשים.

ני האביזרים החיצוניים וכיו"ב, והחזרתם שינוע כלי הרכב למוסכים, למכוני רישוי, למתקי 1.1.3.6

 דלמקום המתאים לנוחיותו של העוב
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 במסגרת שעות העבודה הרגילות של המוסכים, מכוני הרישוי והמתקינים החיצוניים.  1.1.3.7

. במקרה של תקלה ברכב הדורשת תיקון ו/או במקרה של טיפול תקופתי, ייאסף כלי הרכב ע"י 1.1.3.8

קח למוסך או למקום מתן השירות ויוחזר לעובד המשתמש הספק ממקום הימצאותו, ייל

 ברכב עד לסיום יום העבודה למקום המתאים לנוחיותו של העובד.

או שהצפי בעת איסוף הרכב  17:00במקרה שבו הטיפול ברכב לא הסתיים עד לשעה 

שתיקון התקלה/השירות הנדרש יהיו לאחר שעה זו, יועמד לרשות העובד המשתמש ברכב 

 ופי, כהגדרתו להלן, מטעם הספק ועל חשבונו בלבד.רכב חל

אספקת והתקנת חלפים ואביזרים שונים וכן מתן כל שירות, ביצוע כל פעולה ו/או הוצאת כל  1.1.3.9

הוצאה אחרת המתחייבת מאחזקת הרכב, תיקון, תפעול ותחזוקה יעילים כוללים ומלאים של 

 כלי הרכב.

הפעלת מרכז פניות ארצי לדיווחים על תקלות, גניבה, תאונות דרכים ומתן שירותי תיקוני   1.1.3.10

ימים בשבוע, ולמעט יום כיפור.  7שעות ביממה,  14דרך, גרירה וחילוץ (לרבות מחניונים) 

 הספק מתחייב לבצע את שירותי הגרירה והחילוץ לא יאוחר משעתיים מרגע מסירת הקריאה.

 3למסמך ב' (חוזה ההתקשרות) ובמסמך ב' נספח  9י הרכב כמפורט בסעיף כיסוי ביטוחי לכל  1.1.3.11

(אישור קיום ביטוחי  1") ובנספח 3נספח (נספח תיאור השירותים המבוקשים) (להלן: "

 הספק).

 התקנת מכשירים לתדלוק ברכבים.  1.1.3.12

 הפעלתן של תחנות שרות הנחוצות לפעילות ובכלל זה, הפעלת תחנות השירות, שהציג לצורך  1.1.3.13

 עמידתו בתנאי הסף למכרז.

. היקף הקילומטרים המוקצה לכלי הרכב לשנה (להלן: "מכסת הקילומטרים הכוללת") יהא 1.1.3.14

חור. מובהר כי החישוב לחיוב לכל ק"מ עודף מעבר למכסת יכמפורט במסמכי ההזמנה לת

הקילומטרים שפורטה במסמכי ההזמנה לתיחור יעשה עפ"י סך כל הקילומטרים 

ים לכלל כלי הרכב של אותו הספק אצל המזמינה, תוך אפשרות לביצוע קיזוז בין המוקצ

 כלי הרכב השונים של המזמינה אצל אותו ספק.

. תיאור ורמת כלי הרכב אשר על המציע ליתן במסגרת המכרז והליכי התיחור שיתקיימו מעת 1.1.3.15

 .3לעת הינו כמפורט בנספח 

יבדקו ההצעות ועמידה של המציעים בתנאי המכרז,  -' המכרז ייערך בשני שלבים: בשלב א  1.1.3.16

לרבות תנאי סף והדרישות הנוספות. עם סיום שלב זה, המציעים שיעמדו בדרישות המכרז 

 יוכרזו "כספקים רשומים". בהמשך יתמודדו הספקים הרשומים בהליכי תיחור פרטניים,

ן שירותים נוספים שיערכו ע"י המזמינה בהתאם לצרכיה, לצורך השכרת כלי רכב ומת

 למזמינה עבור עובדיה.
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 מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  1.1.3.17

 תקופת הרכש ותקופת מתן השירותים הינן כדלקמן:  1.1.3.18

חודשים ממועד חתימת המזמינה על  36הינה תקופה בת שלושים ושישה (תקופת הרכש 

שלא יעלו הסכם ההתקשרות (מסמך ב'). למזמינה הזכות להאריך תקופה זו במספר תקופות 

חודשים), וזאת בהודעה מוקדמת  10) חודשים נוספים (סה"כ עד 14יחד על עשרים וארבעה (

 ימים לפני תום כל תקופה. 30בכתב של 

חודשים מיום הוצאת הזמנה על  36הינה תקופה בת שלושים ושישה (תקופת מתן השירותים 

המזמינה להתקשר עם הזוכה ידי המזמינה לזוכה בהליך של תיחור ספציפי, במהלכה רשאית 

 בתיחור לצורך מתן השירותים.

 ."תקופת ההתקשרותתקופת הרכש ותקופת מתן השירותים יכונו יחד בהסכם זה "

 טבלת המועדים 1.2
 תאריך נושא

 14:00עד השעה 1/11/2020ביום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 מועד להגשת הצעות בתיבת המכרזים
 11:00עד השעה 14/11/2020ביום 

 31/12/2020עד  מועד תוקף ההצעה וערבות מציע

 

 במקרה של אי התאמה בין הרשום בטבלה לבין הרשום בסעיף אחר במכרז, גובר האמור בטבלה.

 מנהלה 1.3

 קבלת מסמכי המכרז 1.3.1

בכתובת:  המזמינהניתן להוריד, ללא תשלום, עותק של מסמכי המכרז, מאתר האינטרנט של 

www.pra.gov.il 

 הקשר איש 1.3.2

עו"ד אלעד דהן, סגן וא נציגת המזמינה אליו יש להפנות את כל השאלות הנוגעות למכרז זה ה

 ,ירושלים24מרחוב כנפי נשרים , מחלקה משפטית הרשות לשיקום האסיר-בכיר ליועמ"ש

בעניין המכרז תיעשה, בכתב . כל פנייה dn7@pra.gov.il-eladבכתובת דואר אלקטרוני:

 ש הקשר.יש הקשר. על הפונה לוודא כי פנייתו נתקבלה בשלמותה אצל איבלבד, לא

mailto:elad-dn7@pra.gov.il
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 נוהל העברת שאלות הבהרה 1.3.3

שאלות הבהרה או ברורים ניתן להפנות עד המועד שנקבע לכך כאמור בטבלת המועדים  1.3.3.1

הקשר, בכתב בלבד, באמצעות הדואר האלקטרוני המצוין לעיל. בכל  לאישלעיל  1.1שבסעיף 

פניה בשאלת הבהרה או ברור יש לציין באופן ברור את מס' המכרז ושם המכרז, כמו כן יש 

 לציין לאיזה סעיף או הוראה או נספח השאלה מתייחסת (ככל שרלוונטי).

הטלפון המצוינים כאמור, באחריות המציע לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני או  1.3.3.1

 לעיל, ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי אשת הקשר.

תשובות המזמין לשאלות ההבהרה, תפורסמנה לכלל המציעים ובאתר האינטרנט בלבד, ללא  1.3.3.2

ציון זהות השואל. מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת להשיב לכל פניה שתופנה אליה והדבר 

לות ההבהרה בקשה מטעם המציע והמזמינה נתון לשיקול דעתה הבלעדי. נכללה במסגרת שא

 לא השיבה עליה, יראו אותה כאילו נדחתה.

על המציע חלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן בעצמו בתשובות המזמינה וכן  1.3.3.3

 בלבד. המזמינהבעדכונים שוטפים שיפורסמו כאמור באתר האינטרנט של 

זמינה, ייחשב כחלק נוסח התשובות של המזמינה, כמו גם כל הבהרה שתפרסם המ 1.3.3.1

בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף כל מסמך מענה או הבהרה כאמור 

 שיפרסם המזמין להצעתו כשהוא חתום וממולא כנדרש (ככל שנדרש)

 ואותו מסמך יהווה חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמינה ו/או מי  1.3.3.2

מו למסמכי ההזמנה, אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור. רק תשובות בכתב מטע

 שפורסמו כמפורט לעיל מחייבות את המזמין.

לרבות, למען הסר  מובהר בזה כי הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז ( 1.3.3.3

) יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד שנקבע  ספק, לנספחיו

לכך. לא תתקבלנה הסתייגויות או הערות למסמכי המכרז לאחר חלוף המועד 

 .שנקבע לשאלות הבהרה

באחריות המציעים להעלות כל שאלה או ספק שקיים אצלם בנוגע לכל סתירה או  1.3.3.3

אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות באותו מסמך, וזאת 

נשאלה בנושא מסוים שאלת הבהרה טרם בשלב שאלות ההבהרה. מובהר כי אם לא 

הגשת ההצעה, אזי ככל שיימצאו לאחר מכן סתירות או אי התאמות כאמור, שלא 

 ניתן ליישבן, יפורשו סתירות אלו על ידי המזמינה ופרשנותה תחייב את המציע.
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 תנאי סף .1.4

 רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל דרישות הבאות:

וא תאגיד הרשום בישראל כדין. מובהר כי היה והמציע הוא שותפות, על השותפות המציע ה 1.4.1

 להיות רשומה כדין.

 1976 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו2 - 2המציע עומד בדרישות לפי סעיפים  1.4.2

 "), כדלקמן:חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: "

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  1.4.2.1

 .1971 -להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  1.4.2.2

-"וולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל

1971. 

 ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.2המציע עומד בדרישות סעיף  1.4.2.3

 המציע והצעתו עומדים בתנאים הבאים: 1.4.3

המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה עפ"י כל דין. להוכחת האמור בתנאי זה המציע  1.4.3.1

יצרף העתק רישיון קצין בטיחות בתעבורה בתוקף למועד הגשת ההצעה מאושר ע"י 

 אמן למקור.עורך דין כנ

המציע מורשה עפ"י כל דין לעסוק בתחום הליסינג התפעולי לכלי הרכב הרלוונטיים  1.4.3.2

והנדרשים למילוי התחייבויותיו עפ"י מכרז זה. המציע יצרף להצעתו העתק רישיון 

 עסק בתוקף למועד הגשת ההצעה מאושר על ידי עורך דין כנאמן למקור.

ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים  1.4.3.3

המוצעים להשכרה על פי תנאי מכרז זה, או לחילופין לרשות המציע סניפים ו/או 

מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה לרבות תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקה 

 השוטפת של כלי הרכב.

 בחניונים) המציע מפעיל מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ (כולל 1.4.3.4

 ימים בשבוע, ולמעט יום כיפור. 7שעות ביממה,  14

 המציע צירף להצעתו כתב ערבות כמפורט להלן: 1.4.4

(ללא כל שינוי,  1ערבות אוטונומית לקיום ההצעה, בהתאם לנוסח המחייב שבנספח  1.4.4.1

 הוספה או החרגה, בפרט כל שהוא) לפקודת חברת כביש חוצה ישראל בע"מ,
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כשסכום זה צמוד למדד המחירים ) ₪עשר אלף לים: (במי₪  10,000בסכום של 

 ------------לצרכן הידוע במועד הגשת ההצעות. הערבות תישאר בתוקף עד ליום 

תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקפה של הערבות לתקופה  המזמינה 1.4.4.2

ימים נוספים והמציעים מתחייבים להאריך את תוקף  10נוספת שלא תעלה על 

 .המזמינההתאם לדרישת הערבות ב

עלולה לפסול הצעות עקב אי התאמות בנוסח ערבויות שהוגשו  המזמינהמובהר ש 1.4.4.3

לפיכך, על המציעים לוודא, זמן מספיק לפני המועד האחרון להבטחת קיום ההצעה. 

להגשת ההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק או מטעם חברת 

 .למסמך א' 1ם את הנוסח המצורף כנספח הביטוח הוא כנדרש בסעיף זה ותוא

מציעים המעוניינים בכך, יוכלו להגיש לבדיקת המזמינה את נוסח הערבות ההצעה  1.4.4.4

ימים לפני המועד שנקבע כמועד אחרון להגשת  7בדוא"ל שיישלח לאיש הקשר עד 

הצעות. המזמינה תודיע למציע האם נוסח ערבות מאושר או לא, בהודעת דוא"ל 

אליה יצורף העתק מכתב הערבות שאושר (ככל שאושר). הוגש על ידי המציע, עם 

הצעתו, כתב ערבות, לפי הנוסח שאושר מראש על ידי המזמינה, לא תיפסל הצעתו 

לאחר מכן כי נפל פגם בערבותו, וזאת בכפוף לכך כי ערבותו תוחלף  אם יתברר

 ימי עבודה מדרישת המזמינה לתיקון הערבות. 3בערבות מתוקנת, בתוך 

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו  1.4.4.5

כמפורט בהזמנה זו ובהצעת הספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע 

שהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות בהצעת המציע כאמור 

ערבות ייחשב כפיצוי רשאית לחלט ערבותו וסכום ה המזמינהבמלואן ובמועדן, תהיה 

 , על נזקים שנגרמו לה בשל אי מילויהמזמינהמוסכם ומוערך מראש שתקבל 

 התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או

 תרופה אחרת הנתונה לחברה על פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז.

ציג את ערבות ההצעה לפירעון תהיה רשאית לה המזמינהמבלי לגרוע מהאמור,  1.4.4.6

ולחלט את סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר 

 מהנסיבות המפורטות להלן:

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; -

 המציע מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; -

 בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;המציע חזר  -

המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות בהזמנה, שהן תנאי  -
 .המזמינהמוקדם ליצירת ההתקשרות עם 
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הכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה לחברה על פי כל דין ו/או על 

 פי מסמכי המכרז.

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם המזמינהקבעה  1.4.4.7

רשאית לפסול את אותה הצעה בהתאם לשיקול דעת  המזמינהלאמור לעיל, תהיה 

 ועדת המכרזים.

 מסמכים שיש לצרף להצעה 1.5

כל האישורים הנדרשים בסעיף זה יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה אלא אם צוין במפורש 

תנאי הסף הוא העמידה בדרישה המהותית וזאת להבדיל מהגשת אחרת. למען הסר ספק, 

האישור אשר מטרתו להעיד על קיום הדרישה המהותית ואשר אינו מהווה כשלעצמו תנאי סף. 

 להלן פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה:

 טופס פרטי המציע והצעת המציע בצרוף כל אלה: -'א מסמך 1.5.1

 לעיל. 1.4.4כאמור בסעיף ו 1ערבות בנקאית בנוסח שבנספח  - 1נספח  1.5.1.1

 תעודת התאגדות. -2נספח 1.5.1.2

, חתום על ידי מורשה/י החתימה מטעם 3תצהיר מציע בנוסח המחייב שבנספח  - 3נספח  .1.5.1.3

המציע, ומאומת על ידי עו"ד (נספח זה נועד בין היתר להוכחת עמידה בתנאי הסף הבאים: 

למענה את הצרופות המבוקשות . יש להקפיד ולצרף 1.4.3, סעיף 1.4.1, סעיף 1.4.1סעיף 

 בנספח.

עד  1.4.1.1אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כאמור בסעיפים  - 4נספח  1.5.1.4

 לעיל 1.4.1.3

הצהרה בדבר התחייבות לשמירה על סודיות, העדר ניגוד עניינים והתחייבות להימנע  - 1נספח  1.5.1.5

 מניגוד עניינים.

 אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות החתימה במציע. - 1נספח  1.5.1.6

שני עותקים מודפסים וחתומים של הסכם ההתקשרות, בהתאם להוראות שבסעיף  -מסמך ב'  1.5.2

 להלן. 1.1.3.1

נוסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הספק שתוצא על ידי בנק בישראל או על  - 1נספח  1.5.2.1

פי חוק הפיקוח על שירותים -ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עלידי חברת ביטוח 

. יובהר כי, ערבות מחברת ביטוח כאמור צריכה להיות 1911 -פיננסיים (ביטוח), תשמ"א 

 ידי סוכן שלה.-ידי חברת הביטוח עצמה ולא על-חתומה על
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 אישור על קיום ביטוחי הספק. - 1נספח  1.5.2.2

 תים המבוקשים.נספח תיאור השירו - 3נספח   1.5.2.3

 הצעת המחיר. הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת כמפורט להלן במסמכי -מסמך ג'   1.5.3

 המכרז.

ידי -מסמך הפרטים אודות הליכים משפטיים ואחרים אשר ימולא וייחתם על -מסמך ד'   1.5.4

ידי כל אחד מאנשי הצוות מטעמו. מסמכים מלאים וחתומים אלה יוגשו במעטפה -המציע ועל

 וסגורה, כמפורט להלן במסמכי המכרז.נפרדת 

אם פרסמה המזמינה מהדורה מעודכנת של נספחים אלה בעקבות הבהרות שניתנו על ידה,   1.5.4.1

 על המציע להקפיד על הגשת הנספחים בנוסחם המעודכן.

מובהר בזה, כי מציע אשר לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים הנדרשים או אשר לא ימלא   1.5.4.2

הלן בדבר צורת הגשת ההצעה, רשאית המזמינה שלא לקבל את אחר ההוראות שיפורטו ל

הצעתו, ללא התחשבות בתוכן ההצעה. המזמינה גם רשאית להורות על השלמת או תיקון 

מסמכים חסרים בהצעה, לרבות צירוף אסמכתאות נוספות להוכחת עמידה בתנאי הסף, לפי 

 שיקול דעתה הבלעדי.

 הגשת הצעה 1.6

נפי , ברחוב האסיר לשיקום ברשות א    מכרזים אשר נמצאת ההצעה יש להגיש לתיבת ה 1.6.1

 , במסירה אישית בלבד,2, קומה ירושלים  24נשרים 

, כמפורט בטבלת המועדים אך ורק ביום ובשעות שנקבעו להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

לעיל. הצעות שלא יוגשו לתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות  1.1שבסעיף 

 לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת המועדים לא יבואו לדיון בפני ועדת המכרזים.

 צורת הגשת ההצעה 1.6.2

הצעת המציע הכוללת שלוש מעטפות, תוגש ארוזה באריזה (מעטפה ראשית) אחת, סגורה  1.6.2.1

מכרז מספר זיהוי חיצוני אחר. על האריזה ירשם " היטב ללא ציון פרטי המציע או סימן

 ".מתן שירותי ליסינג תפעולי להשכרת כלי רכב ושירותים נלווים - 03/2020

 תכולת המעטפות תהיה כדלקמן: 1.6.2.2
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 למתן – 03/2020מכרז/חוזה מס׳ מעטפה ראשית עליה יצוין " - 1מעטפה  1.6.2.1

 אשר תכלול בתוכה" שירותי ליסינג תפעולי להשכרת כלי רכב ושירותים נלווים

לעיל, למעט הצעת  1.1את כל מסמכי ההצעה בהתאם לסדר המסמכים המפורט בסעיף 

 .במסמך ד׳ולמעט טפסי הפרטים אודות הליכים משפטיים ואחרים שבמסמך ג׳ המחיר ש

 

–" הצעה כספיתמעטפת הצעת המחיר שהיא סגורה ואטומה ומצוין עליה " - 2מעטפה  1.6.2.2

. הצעת המחיר (מסמך ג׳) בלבד כשהיא חתומה כדין בידי המציעמעטפה זו תכלול את טופס 

 אין להגיש מסמכים נוספים במסגרת מעטפה זו. מעטפה זו תוכנס למעטפה הראשית הנ"ל.

 הצעת המחיר של המציע תהיה בשקלים חדשים בלבד בתוספת מע"מ. 1.6.2.3

ההוצאות הצעת המחיר של המציע תנקב במחירים קבועים וסופיים ותכלול תשלום עבור כל  1.6.2.4

של המציע ללא יוצא מן הכלל, לרבות היטלים ומיסים החלים על הספק לצורך אספקת 

 השירותים הנדרשים על פי מכרז זה, וכל הוצאה אחרת שתידרש למימוש מכרז זה.

מעטפת פרטים אודות הליכים משפטיים ואחרים כשהיא סגורה וחתומה ומצוין  - 3מעטפה  1.6.2.5

מעטפה זו תכלול את הטפסים אודות  -עליה "פרטים אודות הליכים משפטיים ואחרים" 

 הליכים משפטיים ואחרים (מסמך ד׳) אשר ימולא

 אין להגיש מסמכיםידי כל אחד מאנשי הצוות מטעמו. -ידי המציע ועל-וייחתם על 1.6.2.6

 וספים במסגרת מעטפה זו. מעטפה זו תוכנס למעטפה הראשית הנ"ל.נ 1.6.2.7

הצעה שתוגש שלא במבנה המפורט לעיל, עלולה להיפסל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת  1.6.2.8

 .המזמינההמכרזים של 

, למעט מסמך ג' ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים קשיחים זהים (מקור והעתק צילומי) 1.6.2.9

ובמעטפות נפרדות וסגורות שיוכנסו למעטפה הראשית, ומסמך ד' שיוגשו בעותק אחד 

 כמפורט לעיל.

ההצעות, על כל צורפותיהן, וההודעות והבקשות הנוגעות למכרז, תהיינה בשפה העברית   1.6.2.10

 בלבד.

על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי/חתימה במסמכי המכרז בעט בלבד. אין   1.6.2.11

 וס או בכל דרך אחרת.למלא את הפרטים במעבד תמלילים, מכונת דפ

כל מסמכי המכרז, כולל מסמכים נוספים שיפורסמו בקשר עם המכרז לאחר פרסומו   1.6.2.12

הראשוני (כגון: עדכונים, סיכום מפגש מציעים, מענה לשאלות הבהרה וכד') ייחתמו על ידי 

המציע בחתימה מלאה (בהתאם לאישור זכויות החתימה ומורשי החתימה של המציע) בשולי 

ועמוד ממסמכי המכרז וכן במקומות המיועדים לכך ככל שסומנו במסמכים השונים כל עמוד 
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למסמך  1כמיועדים לחתימת הספק או המציע, והכל למעט כתב הערבות לקיום ההצעה (נספח 

 א') אשר ייחתם על ידי הבנק/חברת הביטוח המנפיק/ה.

מו על אישור קיום מובהר שבשלב הגשת ההצעות המציע אינו נדרש להחתים את המבטח מטע  1.6.2.13

למסמך ב'), אלא רק לחתום בשולי כל עמוד ועמוד ממנו  1הביטוחים המצורף לחוזה (נספח 

כמפורט לעיל. רק המציע שייבחר כמציע הזוכה יידרש להחתים את המבטח מטעמו על אישור 

 קיום הביטוחים ללא כל הסתייגויות ומחיקות.

המכרז. בכל מקרה מובהר בזה כי שינוי ו/או  המציעים מוזהרים שלא לערוך כל שינוי במסמכי 1.6.2.14

תוספת ו/או הסתייגות כלשהי שתיעשה למסמכי המכרז ע"י המציע או מי מטעמו, עשויה 

 .המזמינהלהביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים של 

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה או  1.6.2.15

ית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז, הגשה מוטע

 שלא בהתאם למכלול דרישות המכרז, הכוללת הסתייגות

השמטה  כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי המכרז, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או 1.6.2.16

על פי שיקול הדעת של עלולה להיפסל  -ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד 

 .המזמינהועדת המכרזים של 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמינה תהא רשאית לאפשר למציע, לאחר הגשת ההצעה,  1.6.2.17

להשלים פרטים טכניים במענה, ולצרף אסמכתאות נוספות להוכחת האמור בטפסים או 

 בתצהירים, הכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים של המזמינה.

 ההצעהתוקף . 1.6.3

חודשים מהמועד להגשת ההצעות.  1כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך  1.6.3.1

מציע שיחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו ייחשב כמי שהפר את תנאי המכרז וועדת המכרזים 

 תהיה רשאית, בין היתר, לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו. המזמינהשל 

ימים נוספים  10לדרוש הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד המזמינה תהא רשאית  1.6.3.2

 .המזמינהוהמציעים מתחייבים להאריך את תוקף ההצעה בהתאם לדרישת 

 בדיקת ההצעות והערכתן 1.7

 הצעות המציעים ייבחנו בהתאם לשלבי בחינת ההצעות שיפורטו להלן. 1.7.1

בכל אחד משלבי וועדת המכרזים רשאית למנות צוות משנה מטעמה לבדיקת ההצעות  1.7.2

 :הבדיקה

 בדיקת עמידה בתנאי סף -שלב א׳  1.7.2.1
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בדיקת עמידתן של ההצעות בתנאי הסף וקיומם של כל המסמכים הנדרשים 

זה. המזמינה רשאית לפסול הצעות שאינן עומדות בהוראות  1בהתאםלהוראות פרק 

ף, אלה.רק ההצעות של המציעים שוועדת המכרזים מצאה אותן ככשירות לעמוד בתנאי הס

 תועברנה לשלב הבדיקה הבא.

 חישוב ציון הצעה -שלב ב'  1.7.2.2

המזמינה תפתח את המעטפות הכספיות של אותן  1.7.1.3עם סיום הבדיקה כמפורט בסעיף  1.7.3

 הצעות שעמדו בתנאי הסף.

 ציון המחיר שיינתן להצעות הכספיות יהיה בהתאם לטופס ההצעה הכספית. 1.7.4

הציון שיינתן להצעות הכספיות יהיה בהתאם למחיר המשוקלל של פריטי הטובין והשירותים  1.7.5

ואילו שאר ההצעות יקבלו ציון יחסי,  100המבוקשים, כאשר ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון 

 לפי הנוסחה הבאה: ציון המחיר

 להצעה הנבחנת = מחיר המשוקלל של ההצעה הזולה ביותר מכל הצעות

 .100לקי )<( מחיר המשוקלל של ההצעה הנבחנת, כפול המציעים ח

 ומחיר₪  40,000, אם מחיר המשוקלל של ההצעה הזולה ביותר הינו לדוגמה

 נקודות 10ציון המחיר יהיה: ₪.  10,000המשוקלל של ההצעה הנבחנת הינו 

40,000/10,000 X 100 = 

כאשר ההצעה בעלת הציון  ההצעות ידורגו בהתאם לציון ההצעה שקיבלו, -דירוג המציעים  1.7.6

 הגבוה ביותר תדורג ראשונה וכך הלאה.

 בחירת מועמד/ים לזכייה 1.7.7

, שהציעו את ההצעות בעלות ציון ההצעה המציעלאחר תום הבדיקה ועדת המכרזים תכריז על  1.7.8

"). לאחר שימלא/ו המועמד/ים לזכייה את כל מועמד/ים לזכייההגבוה ביותר, כמועמד/ים לזכייה ("

", זולת אם ספק/ים רשומ/יםלהלן, תכריז עליו/הם ועדת המכרזים כ" 1.1התנאים הנקובים בסעיף 

החליטה הוועדה אחרת בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתנה למי מבין בעל/י 

הביא טענותיו בפניה, וזאת מכוח סמכותה לפי ההצעה/ות המשוקללת/ות הזולה/ות ביותר הזדמנות ל

 (ב)11תקנה 

 לתקנות חובת המכרזים.

 דרישות ממועמד/ים לזכייה והכרזתו/ם כזוכה/ים 1.8

 ביטוח 1.8.1

כתנאי לחתימת המזמינה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה, הזוכה יציג אישור על קיומן של  1.8.1.1
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 .1נספח  -פוליסות תקפות בהתאם לנדרש במסמך ב' 

ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על  14במידה והזוכה לא יציג את אישור הביטוח כנדרש בתוך  1.8.1.2

זכייתו, תהא המזמינה רשאית לחלט את ערבותו ולבחור בזוכה שהצעתו דורגה במקום הבא 

 הטוב ביותר.

 ערבות ביצוע 1.8.2

כתנאי לחתימת המזמינה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה , הזוכה יעמיד לפקודת  1.8.2.1

ימי עבודה מרגע קבלת הודעה על זכייתו, ערבות אוטונומית בלתי  14ה, תוך המזמינ

 מוגבלת בתנאים.

 ₪ עשרת אלפים(במילים: ₪  10,000סכום הערבות יעמוד על סכום של  1.8.2.2

למסמך ב'. הזוכה מתחייב להאריך את תוקף  1תוקף הערבות הראשוני יהיה כמפורט בנספח 

 חודשים ועד לתום תקופת ההתקשרות. 11הערבות כל פעם לתקופה של 

 

 למסמך ב' (ללא כל שינוי או חריגה בפרט כל שהוא). 1הערבות תהא בנוסח המחייב בנספח  1.8.2.3

הערבות תהיה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח ישראלית, שברשותה  1.8.2.4

 .1911-"ארישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ

 ערבות זו תחליף את ערבות קיום ההצעה שהוגשה על ידי המציע/ים שזכה/ו במכרז. 1.8.2.5

 חתימה על הסכם ההתקשרות 1.8.3

המציע יצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות שבמסמך ב', כשהוא חתום על ידי מורשי  1.8.3.1

החתימה של המציע וחותמת התאגיד. אם במסגרת ההליך המכרזי תבצע המזמינה 

 הסכם על המציע להקפיד לחתום על הנוסח המעודכן ולצרפו להצעתו.שינויים בנוסח ה

רק לאחר הכרזה על המציע כזוכה, קבלת אישור ביטוח, ערבות ביצוע והסכם התקשרות  1.8.3.2

מעודכן חתום מחדש על ידי המציע, ככל שנדרש, יחתמו מורשי החתימה של המזמינה על 

 ההסכם ורק מאותו מועד יחייב ההסכם את המזמינה.

 יך התיחורתהל .1.9

 "(.התיחור הליך" -המזמינה תערוך תיחורים עיתיים בין הספקים הרשומים (להלן  .1.9.1

 בסעיף זה מובאות הוראות כלליות לגבי הליך התיחור שתערוך המזמינה בין הספקים

 הרשומים במהלך תקופת ההתקשרות.

 מובהר כי הליכי התיחור יבוצעו בהתאם לצרכים של המזמינה. 1.9.2
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ייבחר ספק רשום אחד לספק את הטובין והשירותים הנדרשים במסגרת בכל הליך תיחור  .1.9.3

ההזמנה לתיחור. הספק הזוכה יספק את הטובין והשירותים למזמינה עד תום התקופה 

 שתיקבע במסגרת הליך התיחור.

כל הליך תיחור עומד בפני עצמו ואין לראות בו התחייבות לעניין תיחורים אחרים שתערוך  .1.9.4

 יימו.המזמינה, ככל שיתק

 -המזמינה תודיע, בהודעה לכלל הספקים הרשומים על הכוונה לערוך הליך תיחור (להלן  1.9.5

"). במסגרת ההזמנה לתיחור יפורט כל המידע הנדרש לצורך הגשת מענה הזמנה לתיחור"

לתיחור (לרבות מועדי התיחור, הטובין והשירותים לתיחור, אופני הגשת ההצעות, מנגנון 

 השקלול, ועוד).

ת מתן השירותים (כהגדרתה לעיל) תקבע על ידי עורך המכרז במסגרת ההזמנה לתיחור. תקופ 1.9.6

 חודשים. 31 -תקופת הרכש המקסימאלית תהיה ל

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הליך תיחור או לפרסם הליך תיחור  המזמינה.1.9.7

ספקי  1לפחות  במקרה בו לא ישתתפו -חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים הבאים 

סבורה כי לא הוגשו בו מספיק הצעות מחיר  המזמינהמסגרת בהליך התיחור או במקרה בו 

, על פי שיקול המזמינהו/או מטעמי כדאיות כלכלית. במקרה של ביטול הליך תיחור, רשאית 

דעתה, לצאת בהליך חדש. הודעה על ביטול הליך תיחור תשלח לכל הספקים הרשומים. 

 פצה את הספקים הרשומים במקרה של ביטול בכל צורה שהיא.לא ת המזמינה

על הספק הרשום אשר הצעתו זכתה בניקוד הגבוה  המזמינהעם תום הליך התיחור, תכריז  1.9.7

ביותר בתיחור (בהתאם לכללי התיחור שייקבעו במסגרת ההזמנה לתיחור) כספק זוכה למשך 

 תקופת הרכש שנקבעה במסגרת מסמכי התיחור.

 זכות עיון 1.10

בהתאם לתקנות חובת המכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים  1.10.1

שונים ובהצעות הזוכות במכרז בו השתתפו. באם תוגש בקשה כאמור, ועדת המכרזים תציג 

בפני המבקש, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא 

 המכרזים. דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת

בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי הצעתו תועמד במלואה, על נספחיה, לעיונם של יתר  1.10.2

המציעים במכרז, אלא אם ציין המציע, בעת הגשת הצעתו, באילו חלקים בהצעתו יש לדעתו 

סוד מסחרי או סוד מקצועי, בצירוף הנימוקים לכך. בחר מציע לציין לגבי פרט מפרטי הצעתו 

ו סוד מסחרי או סוד מקצועי, רשאית ועדת המכרזים, רק בשל כך, למנוע מאותו כי יש בו לדעת

מציע עיון בפרט מקביל בהצעה זוכה. ויובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת המכרזים תהא 

 רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג בפני מציעים

ועי או מסחרי והוא דרוש שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצ
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על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים, ולמציע לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה 

 כנגד ועדת המכרזים או המזמינה או מי מטעמם בקשר לכך.

ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים,  .1.10.3

הכל, לפי שיקול דעתה  -ציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן אם תבוא בקשה כזאת מצד מ

 הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה או שימוע.

 המזמינה רשאית לגבות אגרה עבור עיון כאמור. .1.10.4

 שלמות ההצעה, פגמים ותיקונים 1.11

המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם  1.11.1

בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים, בין במסמכים 

 נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג המזמינה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט,

והיא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות 

 הצעה ככשרה, וכל החלטה של המזמינה,כאמור, לראותם כאילו לא נעשו ולראות את ה

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת שימוע, יחייבו את המציע לכל 

 דבר ועניין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמינה רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף  1.11.2

ראוי, או שהינו דרישת סף. מסעיפי המכרז, אשר לדעת המזמינה מונעת את הערכת ההצעה כ

כן רשאית המזמינה לפסול כל הצעה שאינה עונה על דרישות המכרז גם לאחר שניתנה למציע 

 הזדמנות להשלים ולתקן הצעתו (ככל שניתנה הזדמנות כזו, לפי שיקול דעת המזמינה).

 השלמת מידע, הדגמה ומצגות .1.11.3

פסול הצעה שאינה עונה על תנאי מבלי לגרוע מכל זכויות ועדת המכרזים, לרבות האפשרות ל

מכרז זה. ועדת המכרזים שומר לעצמה את הזכות לדרוש ממציע להופיע בפניה או בפני מי 

מטעמה יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז בהתאם להצעתו, ולהציג 

מה. את הצעתו או כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות ועדת המכרזים לטעון הבהרה או השל

מציע יענה לדרישת ועדת המכרזים לפגישה כאמור ויופיע בפניה או בפני מי מטעמה תוך פרק 

ימי עבודה מרגע קבלת הדרישה אצלו. אם יידרש מציע להשיב בכתב, יענה  3זמן שלא יעלה על 

מציע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי ועדת המכרזים בפניה אליו. בנוסף, רשאים 

עדת המכרזים לפנות לכל גורם שימצאו לנכון לצורך קבלת חוות דעת או מידע המזמינה או ו

 נוסף בדבר איכות עבודת המציע.

 כן רשאית המזמינה לערוך ביקור באתרי המציע לצורך אימות נתונים או הערכת איכות

המציע בכל שלבי בדיקת המכרז או לאחר בחירת הזוכה. המציע מתחייב להיענות לבקשת 

 ימי עבודה. 3תוך המזמינה ב
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 גילוי מידע 1.12

המזמינה או ועדת המכרזים, רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר  1.12.1

 זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, וכן כל מידע מהותי אחר שלדעתם יש עניין בגילויו.

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה, אם המציע נמנע מלמסור את המידע שנתבקש או מסר 

 מידע לא נכון.

התברר לאחר זכיה כי הזוכה נמנע מלמסור מידע או שמסר מידע חלקי בלבד, או מידע מטעה,  1.12.2

רשאית ועדת המכרזים לבטל את זכייתו ואף לחלט ערבותו מבלי שיהיה זכאי לפיצוי או החזר 

 הוצאות כלשהו.

שימסור המציע. למזמינה ולוועדת המכרזים הזכות לוודא ממקורותיהם את אמיתות המידע  1.12.3

בהגשת ההצעה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שהמזמינה וועדת 

המכרזים יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, והמציע מתחייב לחתום על כל מסמך שיתבקש 

 ממנו לצורך כך.

ידע המציע חייב לעדכן בכתב את המזמינה ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במ 1.12.4

 שמסר במסגרת המכרז.

 פסילת הצעה 1.13

מבלי לגרוע מכל זכות של ועדת המכרזים לפסול הצעה בהתאם לחוק או לאמור בכל מקום אחר 

במכרז זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה אם לפי שיקול דעתה הבלעדי מתקיים אחד 

 מהתנאים הבאים:

אם ההצעה נראית כבלתי כלכלית למציע  -ית פסילת הצעה בלתי כדאית כלכלית או תכסיסנ. 1.13.1

במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז, או נראית 

כהצעה תכסיסנית (למשל, הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות לפריטים הן ביחס 

ועים להצעת המציע עצמו, הן ביחס להצעות מציעים אחרים והן ביחס למחירי השוק היד

לוועדת המכרזים), וכן בכל מקרה של פעולה שלא בתום לב או בסטייה מההתנהגות 

המקובלת. במקרה של פסילה כאמור, תהיה רשאית ועדת המכרזים לחלט את ערבות 

-ב(ב) לתקנות, בכפוף לזכות טיעון בכתב או בעל11ההצעה שהגיש המציע, בהתאם לתקנה 

 פה.

אם קיים ניגוד עניינים אפשרי, ישיר או עקיף, בין  -עניינים  פסילת הצעה בעקבות ניגוד. 1.13.2

 ענייני המציע או בעלי העניין בו, לבין ביצוע השירותים על ידי המציע.

 אם עקב מצבו -פסילת הצעה עקב מצב כלכלי של המציע, יבואן הרכב או קבלן משנה  .1.13.3

פשיטת רגל או פירוק או הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, או קבלן משנה, לרבות הליכי 

תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתפקודו או ליכולתו לעמוד בדרישות המכרז 
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 באם המציע יזכה במכרז.

 באם נמצא כי המציע נמצא תחת חקירה, הוגש נגדו -פסילת הצעה עקב תיאום מכרז  .1.13.4

 כתב אישום או הורשע בגין תיאום מכרז כלשהו.

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע  -שלילית  פסילה בעקבות חוות דעת 1.13.5

 אשר עבד בעבר עם המזמינה או עם גורם אחר, כספק ציוד או שירותים בתחום

המכרז והתקבלה לגביו חוות דעת אן מידע אחר כי לא עמד בסטנדרטים של הציוד או 

יו חוות דעת שלילית השירות הנדרש, או שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגב

בכתב על טיב עבודתו. כן שומרת לעצמה המזמינה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר 

הגיש הצעה למכרז קודם של המזמינה או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה או 

 הצהרה שקרית.

 לתקנות )1א (א) (1בכל המקרים האלה תערוך המזמינה בירור עם המציע בהתאם לתקנה  1.12.6

 בכתבאו בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 ביטול או שינוי המכרז .1.14

ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז כולו או חלק 

מועדים הנקובים בו, שינוי או צמצום  ממנו או לפרסם מכרז חדש, וכן לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני

בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מבלי שיהיה  -היקף השירותים, באופן מלא או חלקי, והכל 

 עליה לפצות או לשפות את המציע בגין כל הוצאה או נזק (ישירים או עקיפים) שנשא

 בהם.

 שונות .1.15

ת עצם קיומו והשתתפותם בו, בכל המשתתפים אינם רשאים לפרסם פרטים על ההליך, לרבו 1.15.1

ובתנאים  המזמינהדרך שהיא, לרבות הודעות לעיתונות, אלא באישור מראש ובכתב מאת 

 שתתנה, בכפוף לדיווחים המחויבים עפ"י כל דין וגילוי נאות.

המציע מתחייב כי אין במתן השירותים למזמינה משום ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים  1.15.2

התקשרויות והתחייבויות אחרות שהוא עוסק בהן והוא מתחייב שלא יעשה דבר  עם פעולות,

 שיש בו ניגוד עניינים כאמור. בכל מקרה של ניגוד עניינם כאמור, מתחייב

 המציע להודיע מראש למזמינה על קיום ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ולפרט את

 מהותו.

הסכם ההתקשרות לבין הוראות הזמנה זו, יגברו בכל מקרה של אי התאמה בין הוראות  1.15.3

הוראות הסכם ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה, בין הוראות מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 הסכם ההתקשרות על נספחיו, ובין טפסים סטנדרטים המשמשים את המציע,
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לחתום, במסגרת ביצוע ההתקשרות עפ"י מכרז זה, יגברו  המזמינהואשר עליהם תתבקש 

 וראות מכרז זה והוראות הסכם ההתקשרות על נספחיו.ה

המזמינה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לזמן את המציעים אשר  1.15.3

 עמדו בכל תנאי הסף או חלק מהם לפגישה, בטרם תקבל החלטתה לעניין אותה הצעה.

 תחליט לקיימו,יובהר כי שלב זה הוא אופציונאלי ואין המזמינה מתחייבת לקיימו. היה ו

יתואם מועד הפגישה ע"י המזמינה. למעט הפגישות עם המציעים כאמור, לא יינתנו כל 

הנחיות בעל פה במהלך התקופה עד להגשת ההצעה ולא יתקבלו כל טענות ביחס להוראות 

 או הנחיות שלא ניתנו בדרך המתוארת במכרז זה.

בחינת ההצעות, ולצורך בדיקת המזמינה רשאית להסתייע בגורמים מקצועיים לצורך  1.15.4

 עמידתן של ההצעות השונות בתנאי המכרז.

 הוצאות 1.16

המציע לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות הפסקתו, עיכובו, 

 שינוי תנאיו או ביטולו.

 סמכות השיפוט 1.17

תביעה הנובעת מהליך ניהולו, סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל 

 תהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
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  ______________ שם המציע: 

  __________________ תאריך:

 לכבוד:

 הרשות לשיקום האסיר

 ,ירושלים24מרחוב כנפי נשרים 

 

 א.ג.נ.,

 ליסינג תפעולי ושירותיםלמתן שירותי השכרת כלי רכב בשיטת  03/2020הנדון: מכרז/חוזה מס' 

 נלווים

 אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לעיל, על כל נספחיהם, לרבות .1

"), מסמכי המכרזעדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד: "

המכרז,  והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות/מתן השירותים הנדרשים נשוא

 ואנו כוללים את ההזמנה החתומה על כל מסמכיה והנספחים לה, כחלק מהצעתנו זו.

. הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי הבנו את השיטה לפיה ייבחנו הצעות 2

המחיר וכל הגורמים המשפיעים על מתן השירותים וביצוע העבודות ידועים ומוכרים לנו, 

כך ביססנו את הצעתנו. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות ובהתאם ל

 על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.

 אנו מצהירים בזה כי ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לאספקת הטובין ומתן השירותים נשוא .3

מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים למתן המכרז באופן 

השירותים מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות ומתן השירותים 

 נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.

. אנו מאשרים כי ידוע לנו שהוצאתו של המכרז אל הפועל ואספקת הטובין ומתן השירותים הכלולים 4

בו, מותנים ותלויים במתן אישורים מטעם גורמים שונים, ואנו מסכימים ומצהירים בזאת כי לא 

ו/או כנגד מי מטעמה, אם  המזמינהתהיינה לנו כל טענות ותביעות מכל מין וסוג שהם, כנגד 

 אתו לפועל של המכרז וביצוע העבודות יתעכבו, או יבוטלו, כולן או חלקן.הוצ

. הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב את 4

 ו/או כדי להוות קיבול על ידה בדרך כלשהי של הצעתנו. המזמינה
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ן השירותים הנדרשים במכרז כדי להעמיד אותנו במצב . אנו מצהירים כי אין בהגשת הצעה זו ו/או במת5

של ניגוד עניינים כלשהו, עסקי או אישי, שלנו או של עובדינו או מי מטעמנו, המעורבים בהצעתנו 

או בביצועה. אנו מתחייבים כי במידה ונימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור נודיע על כך מיד 

 ובכתב למזמינה.

חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה  . הצעתנו זו היא בלתי6

 מהמועד להגשת ההצעה.שישה חודשים של 

, למעט המזמינה. בדקנו את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה ולא הסתמכנו על מצג כלשהו של 7

 אלה שצוינו במפורש במסמכי המכרז או נמסרו בכתב.

תו במסמכי המכרז (מסמך ב' למסמכי המכרז) מקובל עלינו. בכל מקרה של סתירה החוזה כהגדר .8

 בין האמור בתנאי המכרז לבין האמור בחוזה, יגבר החוזה.

 ודרישותיה, לגבי עצם המכרז וכן כל מידע המזמינהאנו חייבים בשמירת סודיות לפי נהלי  .9

ומסמכי המכרז וביחס לכל מידע אשר יגיע לידינו עקב הגשת הצעתנו  המזמינהונתונים אודות 

ובמהלך ביצוע העבודות הנדרשות, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות ואף לאחריה ביחס 

 להוראות הסודיות שיש למלא אחריהן גם לאחר תום תקופת ההתקשרות או סיומו.

 לשם כך, להפקיד בידיכם את אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים, במועד שיקבע על ידכם .10

ערבות הביצוע, את אישור קיום הביטוחים ואת כל יתר המסמכים המהווים תנאי לחתימת 

על חוזה ההתקשרות או הנדרשים לשם כך. כמו כן אנו מתחייבים לחתום על כל עותק  המזמינה

 נוסף של מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידכם.

 תנו תתקבל, נתחיל במועד שיקבע על ידכם באספקת הטובין ומתןאנו מתחייבים כי אם הצע .11

 השירותים.

 אנו מתחייבים להימנע מכל מעשה או מחדל שיש שבו להשפיע על תוצאות המכרז ועל החלטות .12

בקשר עם המכרז שלא כדין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור אנו מתחייבים שלא לגלות  המזמינה

 על הזוכה במכרז. המזמינהלאחרים עד למועד קבלת הודעת  ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו

 להצעתנו זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד הימנה, כלל הנספחים והמסמכים המפורטים בסעיף .13

 להזמנה כשהם מלאים וחתומים כנדרש. 1.1

 אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הספק, תשקול .14

, בין היתר, את עמידתו של הספק בתנאים הנדרשים המפורטים במכרז זה וכן את אמות המזמינה

 והמצוינים במכרז זה. 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 11המידה שנקבעו בתקנה 

 כמו כן, אנו מאשרים כי ידוע לנו ואנו מסכימים, שהמזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול מציע .15

 המזמין או עם גורם ממשלתי אחר שהזמין עבודה/שירותים מהמציע בעבר,אשר עבד בעבר עם 



 הרשות לקום האסיר2

 03/2020מכרז מספר 

 חותמת התאגיד חתימת מורשי החתימה

 

 

ונמצא כי המציע לא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו 

או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו או על יחסי העבודה שלו (ניסיון שלילי עם 

 המציע).

 . הצעת המחיר שלנו מונחת במעטפה סגורה ונפרדתבמסמך ג'היא כמפורט  הצעת המחיר שלנו .16

 בתוך המעטפה הראשית של הצעתנו, כשעל גביה מצוין "ההצעה הכספית".

 בכבוד רב,

 הספק

חותמת וחתימת מורשי החתימה[ -]חתימה מלאה; ובתאגיד 



 האסיר לשקום הרשות
03/2020מכרז מספר   

 חותמת התאגיד חתימת מורשי החתימה

 

 

 2גרסה 

 מסמך א'

 נוסח ערבות לקיום הצעה - 1נספח 

שם הבנק / חברת הביטוח 

מספר הטלפון מספר 

 הפקס

 לכבוד:

 הרשות לשיקום האסיר

 ,ירושלים24מרחוב כנפי נשרים 

 א.ג.נ.,

  ______________ : כתב ערבות מס' הנדון

 ש"ח), אשר עשרת אלפים(במילים: ₪  10,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסכום של 

 למתן שירותי+ 03/2020 ") בקשר עם מכרז מספרהחייב(להלן: "  _______________ תדרשו מאת 

 השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ושירותים נלווים.

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

טעון כלפיכם טענת הגנה כל רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי ל

 שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 .14.1.1011ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

 

 

 

  כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 

 

 

 מספר הבנק ומספר הסניף שם הבנק/חברת הביטוח

 חתימה וחותמת שם מלא תאריך
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 חותמת התאגיד חתימת מורשי החתימה

 

 

 2מסמך א' נספח 

מסמכי עוסק מורשה ובמקרה של תאגיד בצירוף תעודת התאגדות
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התאגידחותמת  חתימת מורשי החתימה  

 

 

 3מסמך א' נספח 

 1.4.3.4, 1.4.3.3, 1.4.3.2, 1.4.3.1תצהיר להוכחת תנאי הסף שבסעיפים 

 לכבוד:

   רהאסי לשקום הרשות

 ירושלים,24 נשרים כנפי מרחוב

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

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

 , למתן03/2020שהוא מציע במכרז מספר   ____________________ הנני נותן תצהיר זה בשם 

"), המבקש להתקשר עם המכרז ושירותים נלווים (להלן: "שירותי השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 

 ").המציעהמזמינה (להלן: " 

 . ____________________________________ תפקידי במציע: 

 אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.

 האמור בתצהיר זה בלשון זכר לנוחות בלבד.

 3.1כנספח יצרף  המציע מעסיק קציני בטיחות בתעבורה עפ"י כל דין. להוכחת האמור בתנאי זה המציע (1

 להצעתו העתק רישיון קצין בטיחות בתעבורה בתוקף למועד הגשת ההצעה מאושר כנאמן למקור.

המציע מורשה עפ"י כל דין לעסוק בתחום הליסינג התפעולי להשכרת כל כלי הרכב הרלוונטיים  (2

 3.2כנספח והנדרשים למילוי התחייבויותיו עפ"י מכרז זה. להוכחת האמור בתנאי זה המציע יצרף 

 להצעתו העתק רישיון עסק בתוקף במועד הגשת ההצעה מאושר כנאמן למקור.

כי שירות המורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים להשכרה על פי למציע הסדרים עם מוס( 3

לרשות המציע סניפים ו/או מוסכים התומכים במתן שירותי תחזוקה או לחילופין תנאיו של מכרז זה, 

לרבות תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקה השוטפת של כלי הרכב המוצעים להשכרה על פי תנאי 

 מכרז זה.

שעות  14ציע מפעיל מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ (לרבות מחניונים) המ ( 4

  ימים בשבוע ולמעט יום כיפור. 7ביממה, 



 חותמת התאגיד חתימת מורשי החתימה

 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

אני והמציע מודעים לכך שהמזמינה רשאית לבצע בדיקה לאימות הנתונים שהוצהרו בשם המציע במכרז 

וכי התנגדות מצדנו לביצוע הבדיקה או לשתף פעולה עמה, ככל שיידרש, יכול ויפסול מידית את זה, 

 האפשרות לזכיית המציע במכרז זה או את זכייתו, לפי העניין.

 חתימה וחותמת המצהיר תאריך שם

 

 

 אישור עו"ד

 , עו"ד מאשר/ת: ___________________ אני הח"מ 

 ירבישוב/ע  __________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב   _____________ כי ביום 

  ________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.   ______________ מר/גב'   ___________ 

, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה שהינו/ה מורשה חתימה כדין עבור המציעהמוכר/ת לי באופן אישי, /

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

 התצהיר דלעיל.

 חתימה וחותמת עוה"ד מספר רישיון תאריך
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 4נספח  -מסמך א' 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים (2)ב  2תצהיר לפי סעיף 

 , לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את __________ בעל/ת ת.ז. שמספרה   __________ אני הח"מ, 
 האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בכתב כדלהלן:

 "). אני עושההספק(להלן: "  ________________________ אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב . 1
 (להלן: 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה מידיעתי האישית, על פי 

למתן שירותי  414/19/11") וכחלק מההצעה למכרז/חוזה מס' חוק עסקאות גופים ציבוריים "
 ותים נלווים לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ.השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ושיר

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת Sסמן הנני מצהיר/ה כי: ] .2

 עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע הספק ולא הורשע בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח □
 זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור

 ולפי חוק שכר מינימום, 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א
 -או ; 1917-התשמ"ז

עד למועד עריכת תצהירי זה הספק ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות  □
עובדים זרים (איסור העסקה שלא גופים ציבוריים) הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק 

 ,1987-שכר מינימום, התשמ"זולפי חוק  1991-תנאים הוגנים), התשנ"אכדין והבטחת 
ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה.

 ]בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקאות המיותרת Sסמן כמו כן, הנני מצהיר כי: [ .3

חוק (להלן: " 1998 -שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ״ח לחוק  9הוראות סעיף  □
 -או "( לא חלות על הספק; שוויון זכויות

לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן; וככל שהספק מעסיק  9הוראות סעיף  □
 עובדים או יותר, הנני מתחייב כי הספק יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה 100

לחוק  9") לשם בחינת יישום חובות הספק לפי סעיף המנהלוהשירותים החברתיים (להלן: "
שוויון זכויות, ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהספק התחייב כבר 
בעבר לפנות למנהל כאמור לעיל, הנני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, וככל שקיבל הספק 

 הוא אף פעל ליישומן. -לחוק שוויון זכויות  9תיו לפי סעיף הנחיות ליישום חובו

ימים מיום  30כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי הספק יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך 
 ההתקשרות עמכם, ככל שתהיה התקשרות כזו.

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם הספק,  .4
 הסמיך אותי למסור הצהרה זו. אשר

אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5



 חותמת התאגיד חתימת מורשי החתימה

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 חתימת המצהיר/ה

 

 אישור עו"ד

 , עו"ד מאשר/ת:____________________ אני הח"מ 

 בישוב/עיר  _________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב   _____________ כי ביום 

  ________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.   _______________ מר/גב'   ___________ 

, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה שהינו/ה מורשה חתימה כדין עבור המציעהמוכר/ת לי באופן אישי, /

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

 התצהיר דלעיל.

 תאריך

 חתימה וחותמת עוה"ד מספר רישיון תאריך



דחותמת התאגי חתימת מורשי החתימה  

 

 

 
 

 5נספח 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים ולשמירת סודיות

 (ידי המציע-נוסח למילוי על)

 , המשמש כמורשה מטעם הספק ________________ ת.ז. מס'   ____________אני הח"מ, מר/גב' 
 "( ומוסמך מטעמו ליתן ולחתום על כתב התחייבות זה, מתחייבהספק" -(להלן  

 בזאת כדלקמן:

למתן שירותי  03/2020כתב התחייבות זה ניתן במסגרת הצעתו של הספק במכרז/חוזה מס'  .1
 -להלן  הרשות לשקום האסירהשכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ושירותים נלווים ל

 .לפי העניין", החוזה"-" ו המכרז", "ההצעה"

 העדר ניגוד עניינים

. במועד הגשת ההצעה לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת של 2
 פי המכרז.-הספק לבין ההתחייבויות של הספק על

הספק יימנע במשך כל תקופת המכרז, וככל שייבחר הספק כספק הזוכה במכרז, במשך כל תקופת  .3
(לרבות כל תקופת הארכה ככל שתהיה( מכל מעשה או מחדל שיש בו  המזמינהההתקשרות עם 

משום ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו והתחייבויותיו על פי המכרז (לרבות ע"פ חוזה 
ההתקשרות( לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלו, במישרין ו/או בעקיפין, והוא יודיע 

עניינים כאמור, מיד עם היוודע לו על כך, ויפעל בהתאם להוראות לחברה על כל חשש לקיום ניגוד 
 למניעת ניגוד עניינים כאמור. המזמינה

 שמירה על סודיות

ובכלל  -הספק ישמור על סודיות מלאה ומוחלטת של כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, וענייניה  .4
שהוא ובעל כל אופי שהוא,  זה, כל נתון, סקר, מסמך, מדיניות, תהליך, או כל מידע אחר מכל סוג

בין בכתב, בעל פה ובין באופן ממוחשב ו/או ניתן לקריאה ולפענוח בצורה גרפית או בכל אופן 
 "(.המידע" -אשר יגיע לידיו בכל דרך שהיא (להלן ביחד  -אחר 

א( המידע היה ידוע לספק או היה )ההתחייבויות לעיל לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים: 
ו/או מי מטעמה, וזאת מבלי שהופרה התחייבות של המציע או  המזמינהקבלתו מ ברשותו לפני

ב( המידע נמצא בידיעת הציבור, שלא עקב הפרת חובת סודיות של הספק )מי מטעמו לסודיות; 
 או מי מטעמו.

. הספק מתחייב כי לא יעביר כל מידע כאמור שיגיע לידו, לכל גורם, ולא יעשה בו כל שימוש שלא 5
-ת הגשת הצעה במכרז, וככל שייבחר כספק הזוכה, שלא למטרות מילוי התחייבויותיו עללמטרו

 ולמטרה זו בלבד. המזמינהפי החוזה עם 

הוא מידע רגיש ביותר שחשיפתו או גילויו  המזמינה. הספק מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהמידע של  6
 היקפם לא ניתן להערכה כספית.עלולים לגרום לחברה ולמדינת ישראל נזק ממוני ולא ממוני ש

 הן ללא הגבלת זמן. 1 -ו  4. ההתחייבויות הנ"ל הינן בלתי חוזרות וההתחייבויות בסעיפים 7

 תאריךחתימה וחותמת המציע
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 א'5נספח 
 התחייבות להעדר ניגוד עניינים ולשמירת סודיות

 (השירותים למזמינהנוסח למילוי ע"י נציגי המציע לצורך מתן )

  _________________ , המשמש  ______________ ת.ז. מס'   ____________אני הח"מ, מר/גב' 

 ״(, מתחייב בזאת כדלקמן:הספק״ -(להלן  ________________ מטעם הספק

 למתן 03/2020ידי במסגרת הצעתו של הספק במכרז/חוזה מס' -. כתב התחייבות זה ניתן על1
שירותי השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ושירותים נלווים לחברת כביש חוצה ישראל בע״מ 

 ״, לפי העניין(.החוזה״-״ ו המכרז״, ״ההצעה״ -להלן )

 העדר ניגוד עניינים

. במועד הגשת ההצעה לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלי 1
 פי המכרז.-ות של הספק ושלי עללבין ההתחייבוי

אני אמנע במשך כל תקופת המכרז, וככל שייבחר הספק כספק הזוכה במכרז, במשך כל תקופת  .2
(לרבות כל תקופת הארכה ככל שתהיה( מכל מעשה או מחדל  המזמינהההתקשרות של הספק עם 

שלי על פי המכרז  שיש בו משום ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו והתחייבויותיו של הספק ו/או
(לרבות ע״פ חוזה ההתקשרות( לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלי, במישרין ו/או 

 בעקיפין, ואודיע לחברה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי על כך,
 למניעת ניגוד עניינים כאמור. המזמינהואפעל בהתאם להוראות 

 שמירה על סודיות

ובכלל  -אשמור על סודיות מלאה ומוחלטת של כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, וענייניה אני  .3
זה, כל נתון, סקר, מסמך, מדיניות, תהליך, או כל מידע אחר מכל סוג שהוא ובעל כל אופי שהוא, 
בין בכתב, בעל פה ובין באופן ממוחשב ו/או ניתן לקריאה ולפענוח בצורה גרפית או בכל אופן 

 ״(.המידע״ -שר יגיע לידיי בכל דרך שהיא (להלן ביחד א -אחר 

ההתחייבויות לעיל לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים: (א( המידע היה ידוע לי או היה ברשותי 
ו/או מי מטעמה, וזאת מבלי שהופרה התחייבות של הספק או מי מטעמו  המזמינהלפני קבלתו מ

מצא בידיעת הציבור, שלא עקב הפרת חובת סודיות (לרבות התחייבות שלי( לסודיות; (ב( המידע נ
 של הספק או מי מטעמו (לרבות הפרה שלי(.

אני מתחייב שלא אעביר כל מידע כאמור שיגיע לידי, לכל גורם, ולא אעשה בו כל שימוש שלא  . 4
למטרות הגשת הצעה של הספק במכרז, וככל שהספק ייבחר כספק הזוכה, שלא למטרות מילוי 

 ולמטרה זו בלבד. המזמינהפי החוזה עם -הספק והתחייבויותיי על התחייבויות

הוא מידע רגיש ביותר שחשיפתו או גילויו  המזמינה. אני מצהיר ומתחייב כי ידוע לי שהמידע של  .5
 עלולים לגרום לחברה ולמדינת ישראל נזק ממוני ולא ממוני שהיקפם לא ניתן להערכה כספית.

 הן ללא הגבלת זמן. 1 -ו  4בלתי חוזרות וההתחייבויות בסעיפים  ההתחייבויות הנ״ל הינן . 6

 תאריךשם וחתימה
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 6נספח 

 אישור בדבר מורשי החתימה וזכויות חתימה

  _________ תאריך: 

 לכבוד:

   רהאסי לשקום הרשות

 ירושלים,24 נשרים כנפי מרחוב

 שלום רב,

 חתימהאישור מורשי חתימה וזכויות הנדון: 

 , מאשר _____________ עו"ד/רו"ח, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע:   _____________ אני הח"מ, 

 חתומים על ההצעה שאישורי זה  ______________________ ,  ________________ בזה כי ה"ה 

 ביחד עם חתימת ה"ה  _____________________________ מצורף לה וכי חתימת ה"ה 

 , בתוספת חותמת הכוללת את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את _____________________ 

 המציע לכל דבר ועניין.

חתימת וחותמת עו"ד/רו"ח תאריך



מורשי החתימה חתימת  חותמת התאגיד 

 

 

 2גרסה 

 מסמך ב'

 חוזה ההתקשרות
 1011שנערך ונחתם ביום ___ לחודש___ שנת 

 הרשות לשקום האסירבין: 
  __ . מס' תאגיד

 ,ירושלים24 מרחוב כנפי נשרים
 (" המזמינה"ו/או "חוצה ישראל" להלן: )

 ;מצד אחד

   לבין:
  ________ ח.פ./מס' עוסק מורשה/אחר 

  ___________________________ מ
 )"הספק" (להלן: 

 מצד שני;

 מעוניינת לקבל מהספק שירותים של ליסינג תפעולי, להשכרת כלי רכב שישמשו את עובדיה, המזמינההואיל ו
 שירותי(להלן: " 03/2020ליסינג תפעולי שמספרו  -כהגדרתם במסמכי המכרז למתן שירותי רכב 

 ' (להלן:פח אנס"), המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנים כהשירותים" ו/או "הליסינג
 ");המכרז"

, במסגרתה הצהיר כי הוא בעל היכולת הארגונית, המזמינהוהואיל והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז שפרסמה 
הפיננסית והמקצועית, לרבות כ"א, הידע והניסיון לבצע את השירותים הנדרשים, כמפורט במסמכי 

 כהצעה זוכה במכרז; המזמינההמכרז, והצעתו נבחרה ע"י 

והואיל והספק מצהיר כי לא חלה עליו כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או כלכלית ו/או אחרת, עפ"י כל דין ו/או הסכם, 
להתקשר בהסכם זה, ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פיו בדייקנות ובמועד, והוא אינו נזקק לכל אישור 

 ל פיו כאמור;ו/או היתר לצורך התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל התחייבויותיו ע

והואיל ומוסכם על הצדדים, כי פעולתו של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו תהא על בסיס קבלני בלבד במסגרת 
 הסכם זה ולא ישררו בין הצדדים כל יחסי עובד מעביד;

ם והואיל והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את הסכמתם בנוגע לשירותים אשר יסופקו לחברה ע"י הספק בהתא
 להסכם זה, להצעת הספק ולמסמכי המכרז.

 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כלקמן:

 מבוא, פרשנות ונספחים .1

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות  .1.2
 ההסכם.

 האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך. .1.3
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 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 כדלקמן: המזמינההספק מצהיר ומתחייב בזה כלפי 

הספק אינו רשאי לפרסם את קיומו ו/או תוכנו ו/או פרטיו של הסכם זה ושל ההתקשרות שבבסיסו, בכל  2.1
ובתנאים שתתנה, בכפוף לדיווחים המחוייבים עפ"י  המזמינהש ובכתב מאת דרך שהיא, אלא באישור מרא

כל דין ולגילוי נאות. למען הסר ספק, מובהר כי התחייבויות הספק עפ"י סעיף זה תשארנה בתוקפן גם לאחר 
 סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.

 .המזמינהאין כל מניעה, חוקית ו/או אחרת, להתקשרותו בהסכם זה עם  2.2

הספק ועובדיו העוסקים במתן השירותים הינם בעלי כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין, ובפרט אישורים  2.3
להפעלת עסקו ומתן השירותים נשוא מכרז זה. הספק יספק את שירותי הליסינג המפורטים בהסכם זה על 

הנוגעים לעניין, לרבות  נספחיו, הכול בהתאם לכל הדינים, ההיתרים, הרישיונות, ההוראות והנהלים
בנושאי בטיחות ובנושאי ביטוח. מוסכם בזאת, כי השגת כל הכיסויים הביטוחיים, ההיתרים, הרישיונות, 

 וכיוצ"ב יהיו באחריות הספק ועל חשבונו בלבד.

הרי אלה ימצאו בידיו ויהיו  -ככל שיידרשו היתרים או רישיונות נוספים, לפי דין, לשם ביצוע השירותים  .2.4
 לפי דרישה. המזמינהתקפים למשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י ההסכם, והוא מתחייב להציגם בפני 

ט בעבירת תעבורה לספק ו/או נושא משרה בו אין הרשעות פליליות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למע 2.4
בשבע השנים האחרונות ולא מתנהלים נגדם הליכים בשל עבירה כאמור, בשל מהותה, חומרתה או 

 -נסיבותיה של העבירה, אלא כמפורט להלן

 הספק מקיים ומתחייב להמשיך ולקיים את התנאים בכלל ותנאי הסף בפרט, המפורטים במסמכי ההזמנה. 2.5

"י הסכם זה והינו בעל היכולת המקצועית, האיתנות הכלכלית הספק בקיא ומומחה במתן השירותים עפ 2.6
. הספק מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי במצב המזמינהוכ"א לספק את השירותים עבור 

 דברים זה.

הספק מתחייב לבצע את כל העבודות והפעולות הנדרשות לשם מתן השירותים בנאמנות, במומחיות,  2.7
מקובלים, לפי מיטב הנוהג המקצועי, וכן לעשות את כל הסידורים הנדרשים לביצוע במקצועיות וביעילות 

, במועדים ובהיקף הנדרשים ע"י המזמינהיעיל, מקצועי ותכליתי של השירותים, לשביעות רצונה של 
 .המזמינהלשם שירות יעיל של עובדי  המזמינה

את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לשם ביצוע  המזמינההספק מתקשר בהסכם זה לאחר שקיבל מ 2.8
. הספק מצהיר כי הבין באופן מלא את כל המזמינההתחייבויותיו, בין היתר, בהתאם למידע שמסרה לו 

כפי שנמסרו לו על ידה וכי לא תהיינה לו כל טענות שהן בדבר אי גילוי  המזמינהצרכיה ודרישותיה של 
 וכים במילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.מספיק של נתונים, או עובדות הכר

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ו/או למסור ו/או להביא לידיעת אדם כלשהו, כל מידע ו/או תהליכי  2.9
עבודה ו/או תהליכי קבלת החלטות ו/או מדיניות אשר יגיעו לידיעתו כתוצאה ו/או בקשר עם הסכם זה, 

לנהוג  המזמינהה, אלא אם קיבל את אישורה המפורש בכתב של במהלך תקופת ההסכם ו/או בכל עת אחרי
 אחרת.

על שמירת הסודיות, כנדרש לעיל, לרבות מצדם של כל עובדיו, קבלניו  המזמינההספק יהיה אחראי כלפי  2.10
 וכל הפועלים מטעמו בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, וידאג להזהירם מבעוד מועד, בקשר לכך.

, אין ניגודי עניינים בין השירותים אותם התחייב לספק לחברה עפ"י הסכם זה, ובין הספק מצהיר בזה כי 2.11
עניינים אחרים בהם הוא מטפל, ו/או עניינים אישיים שלו. הספק מתחייב, כי במשך תקופת הסכם זה, הוא 

מבצע ימנע מכל עיסוק ו/או עבודה אחרים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים עם השירותים שהוא 
 עפ"י הסכם זה. המזמינהלמען 

הספק מתחייב בזה כי, אין בפעילות העסקית והמקצועית שלו, ו/או בקשרים העסקיים שלו, כל קשר או  2.12
 נגיעה, במישרין או בעקיפין, לשירותים אותם הוא מתחייב לספק לחברה עפ"י הסכם זה.

את ענייניו האישיים או עניינים  באמונה ובשקידה, לא יעדיף המזמינההספק מתחייב כי יפעל לטובת  2.13
 .המזמינהולא יעדיף את עניינו של לקוח אחר על פני  המזמינהשל אחר עפ"י טובת 



 

 חותמת התאגיד חתימת מורשי החתימה

 

 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או עובדיו ו/או קבלניו ו/או מי מטעמו לשמירת סודיות והיעדר ניגוד  2.14
סודיות והיעדר ניגוד עניינים,  עניינים לעיל, הספק מתחייב לתנאים המפורטים בתצהיר בדבר שמירת

 למסמכי ההזמנה והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 5נספח המצ"ב כ

הספק ידאג להחתמת נציגיו למתן השירותים עפ"י הסכם זה הנגיש למידע סודי על הסכמים שמירת  2.15
כאמור בביצוע א' למסמכי המכרז. לא תתחיל העסקתו של נציג 5נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים, בנוסח 

התחייבויות הספק עפ"י חוזה זה, אלא לאחר חתימתו על התחייבות, כאמור. הפרת התחייבות לסודיות 
והיעדר ניגוד עניינים ע"י כל אדם שהועסק בביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה תחשב כהפרת ההסכם 

סעד עפ"י דין או עפ"י הסכם זה, עפ"י דין או מכל תרופה או  המזמינהע"י הספק, ומבלי לגרוע מזכויות 
תהא לחברה עילת תביעה ישירה כלפי המפר, באופן אישי, בנוסף לעילתו של הספק וכעילה עצמאית של 

 .המזמינה

שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי  41בכתב, מיד, ולכל המאוחר תוך  המזמינה. הספק מתחייב להודיע ל2.16
ו/או בכל מקרה בו הוא חדל לקיים תנאי מן התנאים הדרושים עפ"י כל דין ו/או אם בוטלו או הותלו 
היתרים או רישיונות הנדרשים עפ"י דין (ככל שנדרשים) של הספק ו/או של מי מעובדיו ו/או בכל מקרה 

מקרה בו הוא סבור כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו בו אין באפשרותו להעניק את השירותים ו/או בכל 
עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא, ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע באופן ישיר 

תהיה רשאית לבטל הסכם זה באופן מידי והספק  המזמינהאו עקיף על מתן השירותים. במקרה כאמור 
 ו/או תביעה בקשר עם ביטול ההסכם כאמור.מוותר על כל טענה ו/או דרישה 

. הספק מתחייב להמציא 1971-הספק מנהל ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2.17
לחברה העתק של האישור על ניהול ספרים עפ"י החוק הנ"ל, או פטור מהחובה לנהל ספרים עפ"י החוק 

סר ספק, מובהר כי התחייבות זו מהווה תנאי הנ"ל, כתנאי לביצוע התשלומים עפ"י הסכם זה. למען ה
 בהסכם זה. המזמינהלהתחייבויות 

. הספק מתחייב שלא להסב או להעביר בדרך אחרת את זכייתו, כולה או חלקה, ו/או הסכם זה, כולו או 2.18
חלקו, ו/או להעביר ו/או למסור לאחר כל זכות ו/או חובה הנובעת ממסמכי המכרז ומהסכם זה, אלא 

. ניתנה הסכמת המזמינהמראש ובכתב ובתנאים כפי שתתנה  המזמינהניתנה לכך הסכמת  אם כן
בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו, אחריותו  המזמינהכאמור, ימשיך הספק להיות אחראי כלפי  המזמינה

 או חובה כלשהי על פי מסמכי המכרז והסכם זה ו/או על פי הדין כפי שהיו במועד ביצוע ההסבה. יובהר,
בו וביכולותיו.  המזמינהכי הסכם זה נעשה עם הספק בהתבסס על הצהרותיו, התחייבויותיו ועל אמון 

על אף האמור לעיל, יודגש כי שעבוד או משכון או המחאת זכויות לטובת גוף הנמנה על אחד המפורטים 
 כתב לחברה:אלא מתן הודעה ב המזמינהלהלן, אשר מימן את רכישת כלי הרכב, לא יהיה טעון אישור 

) של התוספת הראשונה 4(-)1קרן פנסיה, מבטח, תאגיד בנקאי או גופים אחרים המצוינים בסעיפים (
 .1911-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

הספק מצהיר כי על יסוד בדיקותיו כמפורט לעיל, הוא הציע את הצעתו הכספית למכרז, כמפורט בטופס  2.20
מתן השירותים והתחייבויות הספק עפ"י הסכם זה ומהווה תמורה הצעת המחיר, וכי הצעה זו משקפת את עלות 

מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו עפ"י ההסכם. הספק מבין ומסכים כי תמורה זו הינה כוללת, סופית וממצה 
את כל הסכומים שיגיעו למציע תמורת מתן השירותים למשך כל תקופת ההתקשרות, וכי הוא לא יהיה זכאי 

 בגין שירותיו ו/או להחזר הוצאות. לתשלומים נוספים

עפ"י הסכם זה הם יחסים של קבלן עצמאי  המזמינהמוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין הספק, לבין  2.21
ובין מי העובדים  המזמינהומזמין, בהתאמה. אין בהסכם זה כדי ליצור ולא ייווצרו כל יחסי עובד ומעביד בין 

חויב בתשלום כלשהו לאותם עובדים ו/או בגין העבודה שבוצעה על לא ת המזמינהשיועסקו ע"י הספק כאמור, ו
ידם, למעט התשלומים המוטלים עליה תמורת השירותים עפ"י הסכם זה. הספק יהא אחראי באופן בלעדי, 
לקיום כל החיובים החלים עליו עפ"י דין כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכרם, תשלום מסים ותשלומי חובה אחרים 

 ת תנאי בטיחות בעבודה עפ"י הוראות הדין וכיוצ"ב.בגינם, הבטח

 תקופת ההתקשרות .3

 תקופת הרכש ותקופת מתן השירותים הינן כדלקמן: .3.1

) חודשים ממועד חתימת המזמינה על הסכם 31תקופת הרכש הינה תקופה בת שלושים ושישה (.3.1.1
תקופות שלא ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז). למזמינה הזכות להאריך תקופה זו במספר 

חודשים), וזאת בהודעה מוקדמת  10) חודשים נוספים (סה"כ עד 14יעלו יחד על עשרים וארבעה (
 ימים לפני תום כל תקופה. 30בכתב של 

) חודשים מיום הוצאת הזמנת 31תקופת מתן השירותים הינה תקופה בת שלושים ושישה ( 3.1.2
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מהלכה רשאית המזמינה להתקשר עבודה על ידי המזמינה לזוכה בהליך של תיחור ספציפי, ב
 עם הזוכה בתיחור לצורך מתן השירותים.

 "תקופת ההתקשרותתקופת הרכש ותקופת מתן השירותים יכונו יחד בהסכם זה "

לחודש הקרוב  1 -תחילת תקופת מתן השירותים הינה מהיום בו נמסר הרכב למזמינה ועד ל 3.1.3
 .")מועד תום תקופת החכירה חודשים (להלן: "  31בתום 

יום, ובהתאם לשיקול דעתה  30על אף האמור לעיל, רשאית חוצה ישראל, בהתראה בכתב של  3.1.4
הבלעדי, לסיים את ההתקשרות עם הספק בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות הבסיסית ו/או 

 תקופת/ות ההארכה, ככל שמומשה/ו ואז תחולנה ההוראות הבאות:

וספות, אולם תקופת השכירות של כל במקרה של ביטול ההסכם לא תימסרנה לספק הזמנות נ 3.1.5
מפורשות לקצר/להפסיק לחלוטין את תקופת  המזמינהרכב תמשיך ותחול אלא אם בחרה 

 השכירות של כלי הרכב נשוא ההתקשרות, כולם או חלקם.

במקרה של ביטול ההתקשרות גם ביחס לרכב אשר נמסר למזמינה במהלך תקופת  3.1.6
 ההתקשרות,

לא תשלם את יתרת דמי השכירות אולם היא  המזמינההרי שהחל ממועד השבת הרכב לספק, 
, בגין כל רכב נשוא הודעת ביטול 3א לנספח 1תחוב בתשלום של הפיצוי המוסכם, כהגדרתו בסעיף 

 השכירות.

לעיל יגיש הספק לחברה דרישה לתשלום של  3.3.1נמסרה הודעת ביטול השכירות כאמור בסעיף  3.1.7
 י המוסכם כאמור לעיל במסגרת החשבון הסופי.הפיצו

ימים במקרה בו הפר מי מהצדדים  14הצדדים יהיו רשאים לבטל הסכם זה בהודעה מראש של  3.1.8
 .9-ו 7, 1, 1הפרה יסודית. לצורך סעיף זה, הפרה יסודית הינה הפרה של סעיפים 

ויזכו את הצדדים על אף האמור לעיל, האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה  3.1.9
 בזכות לבטל את ההסכם באופן מידי:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל על כל או על חלק  3.1.9.1
, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו המזמינהמהותי מנכסי הספק/
 ) ימים.10לחלוטין תוך שישים (

או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או  בקשת פירוק המזמינההוגשה נגד הספק/ 3.1.9.2
חלקם, או שהתקבלה החלטה על פירוק, או ניתן צו הקפאת הליכים, או אם הגיע לידי 
פשרה או הסדר עם נושיו והפעולה האמורה או ההחלטה לא הופסקו או הוסרו תוך 

 ) ימים.10שישים (

ים או קבועים) על עסקי או אם ימונה מפרק, נאמן, כונס נכסים או מנהל מיוחד (זמני 3.1.9.3
, או אם תוגש בקשה למינוי כנ"ל, והמינוי לא בוטל או הבקשה המזמינהרכוש הספק/

 ) ימים.10לא נדחתה תוך שישים (

ימים ממועד קבלת  14בתוך  המזמינההפרה של הסכם זה שלא תוקנה ע"י הספק/ 3.1.9.4
 התראה בכתב בדבר ההפרה.

 שהוא, יחולו, בין היתר, ההוראות הבאות: עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ובכל מועד 3.1.10

הנמצא בחזקתו בקשר עם הסכם זה  המזמינההספק יחזיר ללא כל תמורה, כל מידע של  3.1.11
 וביצועו,

 ימים מיום סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא. 7-באופן מידי ולא יאוחר מ

בתוקפו לאחר כל סעיף בהסכם זה אשר מעצם טיבו מיועד לחול גם לאחר סיום ההסכם, יישאר  3.1.12
 סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, גם אם הדבר לא צוין במפורש בסעיף.

אין בכל האמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה העומדים  3.1.13
 לחברה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין בכפוף להוראות הסכם זה.

, מכל סיבה שהיא, יהיה הספק זכאי בכל מקרה של סיום ההסכם לפני תום תקופת ההסכם 3.1.14
 לתשלום

 ידו בפועל עד למועד סיום ההסכם כאמור. היה ושולם לספק תשלום ביתר-בגין השירותים שסופקו על
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 ישיב הספק לחוצה ישראל את יתרת התשלום העודף. -

לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד חוצה ישראל בכל הקשור בביטולו ו/או הבאתו של  3.1.15
זה לידי סיום, בכפוף לאמור לעיל ואין בביטול ההסכם ע"י חוצה ישראל כדי לגרוע מכל  הסכם

 סעד או תרופה אחרים העומדים לרשותה עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם זה.
את כלי הרכב לספק במועד  המזמינהבתום תקופת ההתקשרות או בהגיע ההסכם לקצו, תחזיר  3.1.16

ר את כלי הרכב עם כל האביזרים והציוד במצב תחזי המזמינה. המזמינהובמקום לבקשת 
תקין, ברמה סבירה ומקובלת, כפי שקיבלו מהספק ובהתחשב בבלאי סביר הנובע מהשימוש 

 בו בהתאם לתנאי ההסכם ומסמכי המכרז.
 השירותים .4

הספק יעניק לחוצה ישראל את השירותים במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם למפורט במסמכי המכרז  .4.1
 למשך תקופת ההתקשרות. 3ובפרט בנספח 

כל המסים, תשלומי החובה, אגרות והיטלים כולל אגרות רישוי וביטוח בקשר עם כלי הרכב, יחולו וישולמו ע"י  4.2
 הספק אלא אם נקבע מפורשות אחרת בסעיף זה להלן;

 היה ויגיעו לידי הספק דו"חות/כתבי אישום בגין עבירות תעבורה וכיו"ב, לרבות בנושא חניה,.4.1.1
בתקופת ההסכם בגין כלי הרכב ו/או בקשר אליהם, יפנה הספק לחברה מיד עם קבלתם שבוצעו 

כי במועד  המזמינה"). מצאה חובת דיווחלשם בירור הנושא והסדרת התשלום בהתאם (להלן: "
הרלוונטי היה הרכב באחזקת הספק ו/או נציג מטעמו, תחול האחריות וישולם התשלום ע"י 

 הספק.

סות הנקובים בדוחות החנייה ו/או בדוחות אחרים ביחס לרכבים המושכרים במועד תשלם את הקנ המזמינה 4.1.2
המצוין בהם ככל שאלה הומצאו לה ע"י הספק מבעוד מועד וזאת טרם שחלפה התקופה הנקובה בדוחות 

 כאמור לתשלום הקנס הנקוב בהם.

לעיל, על חשבונו וללא כל תמורה, ובעת  4.1.1הספק רשאי לבצע הסבה של כל דרישה לתשלום כאמור בסעיף  4.1.3
על הצהרת שוכר לשם ביצוע הסבת הדוחות על שם העובד  המזמינההמסירה של הרכבים לחברה תחתום 

המשתמש ברכב מטעמה ותשתף פעולה עם הספק ככל שיידרש לצורך הסבת הדוחות / כתבי האישום על 
 ט.לרבות הופעת המשתמשים מטעמה בבתי משפ המזמינהשמה של 

מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון כמשמעותו בחוק כביש אגרה (כביש ארצי  המזמינה 4.1.4
וכן בחוק נתיבים מהירים  1991-, חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), תשנ"ה1991-לישראל), התשנ"ה

או יותקנו בעתיד  , לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל התקנות אשר הותקנו1000-התש"ס
מכוח חוקים אלה, בכל חיוב בגין נסיעת המכוניות המושכרות, בכבישי אגרה, לרבות אגרה, דמי גביה, הפרשי 
הצמדה, ריבית פיגורים, קנסות, החזר הוצאות הכרוכות בגביית האגרה ובאכיפת התשלומים, ופיצוי בשל 

 ובתקנותיהם.כל נזק שנגרם לכביש האגרה, הכל כמפורט בחוקים האמורים 

הספק מתחייב להעביר לחברה כל דו"ח על כלי הרכב שהועמדו לרשותה, אופן השימוש בהם ו/או מהות  4.1.5
 המזמינההטיפולים שבוצעו בהם ו/או כל מידע אחר הנובע מההתקשרות עפ"י הסכם זה, הכל על פי דרישת 

 מעת לעת.

. מועד ביצוע הטסט יתואם עם העובד הספק ידאג לביצוע מבחן שנתי (טסט) לרכב ולתשלום אגרת הרישוי 4.1.6
המשתמש ברכב. על הספק להעביר את מסמכי הרישוי ו/או העתקם המאושר לאיש הקשר בחברה לפחות 

 ימים לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה הקודמת. 11

 1יובהר כי כל תנאי השירות נשוא מסמכי המכרז וההסכם, יחולו גם על הרכב החלופי, כהגדרתו בסעיף  4.1.7
 שלהלן, בכל תקופת ההחלפה. 3ספח לנ

תהא רשאית לפי שיקול  המזמינהמובהר בזה כי לא ניתנת לספק כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי  4.1.8
דעתה המוחלט והבלעדי למסור את השירותים ו/או כל חלק מהם לאחר/ים ולא תהיה לספק כל טענה ו/או 

 דרישה עקב כך.

 -------------מנהל הבנא"מ מר עפ"י הסכם זה הינולצורך מתן השירותים  המזמינהנציג  4.1.9

 המזמינההשימוש בכלי הרכב ע"י . 5

הספק מאשר את השימוש בכל כלי רכב, לחברה, עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה וכן, בני/ות זוגם וקרובי משפחה  5.1
א ישתמשו בכלי של אלה אף שאינם מקירבה ראשונה, , כולל נהגים חדשים וצעירים, ובלבד שהמורשים לנהוג ל
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הרכב בניגוד לדין ולא ישתמשו בכלי הרכב להסעות ו/או השכרה ו/או החכרה מכל סוג שהיא ו/או תחרות ו/או 
שימוש בכביש שאינו מתאים לכלי רכב ו/או יוציאו את כלי הרכב מחוץ לתחומי השליטה הביטחונית של מדינת 

 וראות כל דין.ישראל. הספק יפעל על מנת לאפשר שימוש כאמור, בכפוף לה

תהא רשאית להשתמש בכלי הרכב לצרכים עסקיים ופרטיים והיא תפעיל את כלי הרכב ותוודא שכלי  המזמינה 5.2
הרכב יופעלו בהתאם לכל דין ובזהירות הסבירה למניעת אובדן, נזק או קלקול לכלי הרכב ו/או נזק או אובדן 

ות ובאחריות, וכן הינם מתחייבים שלא לבצע והעושים שימוש ברכבים יעשו כן בזהיר המזמינהלצד שלישי. 
 שינויים ו/או להחליף חלקים ברכב אלא בהסכמת הספק מראש ובכתב.

תוודא, ככל שהדבר בשליטתה, כי כל מי שיעשה שימוש בכלי הרכב: יחזיק ברישיון נהיגה תקף לסוג  המזמינה 5.3
פוליסות הביטוח ובתנאים הנדרשים עפ"י כלי הרכב המסוים, ימנע מגרימת נזק בזדון לכלי הרכב ויעמוד בתנאי 

 כל דין.

מסכימה כי אין באחזקת כלי הרכב, חכירתם או האמור בהסכם זה, כדי להקנות לה זכויות כלשהן  המזמינה 5.4
מתחייבת שלא למכור,  המזמינהבכלי הרכב, למעט הזכויות המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם. כמו כן, 

ת כלי הרכב או להעביר את זכויותיה עפ"י ההסכם ומסמכי המכרז לאחר, להשכיר, להעביר, להשאיל, למסור א
 בין דרך קבע ובין באופן זמני, בין שבתמורה ובין שללא תמורה.

 התמורה. 6

תמורת הענקת השירותים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם זה, לשביעות רצונה של חוצה ישראל, וכנגד  6.1
ישראל לשלם לספק את התמורה המפורטת בהצעת המחיר שהוגשה מילוי כל התחייבויותיו, מתחייבת חוצה 

 במסגרת הפנייה לתיחור והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

לעיל הינה כוללת, סופית וממצה את כל הסכומים  1.1למען הסר ספק, מובהר ומודגש, כי התמורה כאמור בסעיף  6.2
ת, והמציע מבין ומסכים, כי הוא לא יהיה שיגיעו למציע תמורת מתן השירותים למשך כל תקופת ההתקשרו

 זכאי לתשלומים נוספים בגין שירותיו ו/או להחזר הוצאות.

לא תשולם תמורה לספק אם לא סופקו בפועל השירותים, לשביעות רצונה המלאה של חוצה ישראל, בהתאם  6.3
עובד המשתמש בכלי הרכב להסכם זה. בנוסף, הספק לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים אשר ניתנו ע"י 

 שלא קיבל את אישור חוצה ישראל לצורך מתן השירותים הנוספים.

בכל חודש בגין החודש השוטף באמצעות  10-תשלום התמורה בעבור אספקת שרותי הליסינג לספק יבוצע עד ל 6.4
 הוראת קבע ולאחר קיזוז קנסות שהוטלו על הספק וקיזוז זיכויים שלא התקבלו מאת הספק,

 .המזמינההיו, למרות דרישת ככל שי

 קיזוז. 7

חוצה ישראל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תחוב לספק בקשר למתן השירותים המבוקשים על פי  .7.1
הסכם זה, כל סכום קצוב אשר הספק יחויב כלפי חוצה ישראל מכל סיבה שהיא, ובכפוף להעברת הודעה 

 לקזז. המזמינהמראש בכתב בדבר הסכומים שבכוונת 

י לגרוע מכלליות האמור לעיל, חוצה ישראל תהיה רשאית לקזז מתוך התשלום החודשי קנסות שהספק חייב מבל 7.2
 בהתאם להסכם זה.

בוטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הספק, או בגין הצהרת שווא של הספק לגבי פרט מסוים, או בגין שינוי  .7.3
שחל אצל הספק שלא הודיע עליו מיד עם קרות השינוי, או בגין קרות אחד מן האירועים המפורטים בנספח 

 ל,, רשאית חוצה ישראל להפחית מכל תשלום, את סכום הנזקים שהסב הספק לחוצה ישרא3
 בהתאם לסכום שייקבע על ידי חוצה ישראל.

 אחריות, פיצוי ושיפוי. 8

הספק יישא בכל נזק, הפסד או אבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו במישרין או בעקיפין לחברה או מי מטעמה ו/או  8.1
 לצד ג' כלשהו, בשל או עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני המשנה שלו,

 גוף אחר הפועל בשמו או מטעמו או הנובע ממעשה או מחדל כאמור. או כל אדם או

הספק יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שיגרם לכלי הרכב ויתקן על חשבונו כל פגם או קלקול בכלי רכב, והכל  8.2
 ו/או המשתמשים בכלי הרכב גרמו לנזק בזדון. המזמינהלמעט אם הספק יוכיח ש
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י באופן בלעדי לכל נזק, אובדן או הפסד שהוא חייב לערוך לגביהם ביטוח בנוסף לאמור לעיל, יהיה הספק אחרא 8.3
 לכלי הרכב, אף אם לא ערך ביטוח כאמור.

מבלי לגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה או מכל תרופה או סעד אחרים עפ"י דין או עפ"י הסכם זה, הספק יפצה  8.4
כב בגין כל הפסד, נזק או אבדן שהוא ו/או הבאים מטעמה ו/או כל משתמש בכלי הר המזמינהו/או ישפה את 

רשאית  המזמינהאחראי להם עפ"י דין או עפ"י הסכם זה, ובמקרה של טענה או תביעה של צד שלישי תהא 
מפני  המזמינהלהטיל על הספק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל על חשבונו את הליכי ההגנה של 

דין שהוצאו לצורך הגנה מפני -ושכר הטרחה לעורכיהטענה/התביעה. הספק ישלם את כל ההוצאות, הפיצויים 
תודיע לספק בכתב, במועד קרוב ובלבד שאינו פוגע בניהול הליכי הגנתו  המזמינהתביעה/טענה כאמור, בתנאי ש

של הספק, על הטענה/התביעה וכן תאפשר לספק את ניהול ההגנה וכל מו"מ נלווה להסדר, אך אלה לא ייעשו 
 .המזמינהכתב של אלא בהסכמתה המפורשת ב

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבויות הספק עפ"י סעיף זה יישארו בתוקפן גם לאחר סיום הסכם  .1.1
 זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.

 ביטוח. 9

 הספק ידאג לביטוחים שלהלן: .9.1

 הספק יבטח את כלי הרכב, הנוהג והנוסעים בו על חשבונו והאחריות בביטוח -ביטוח חובה רכב .9.1.1
וחוק פיצויים לנפגעי תאונות  1970-חובה כנדרש בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל

, וזאת ללא הגבלה בקשר עם גיל הנהג, ותק רישיון הנהיגה, הימצאות 1971-דרכים, התשל"ה
כריות אוויר ברכב, מספר תביעות קודמות בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב בדרך 

 שלילות רישיון הנהיגה בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב בדרך קבע.קבע ומספר 
את תעודות החובה המשולמות או לחילופין העתק נאמן  המזמינההספק מתחייב להעביר לנציג 

יום טרם תחילת  14למקור של תעודות החובה שנחתמו ע"י קצין הבטיחות אצל הספק, לפחות 
 תקופת הביטוח של כלי הרכב.

הספק יודיע לחברה על קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגינה יחויב הספק, יעביר לחברה את כל 
החומר הרלבנטי בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה כאמור, שהתקבלה אצלו, וישתף פעולה עם 

. הספק יאפשר לחברה להתגונן בפני התביעה ו/או הדרישה כאמור וכן ימנע מלהתפשר המזמינה
 כלשהו למגיש התביעה ו/או הדרישה, או פרטים כלשהם לכל צד שלישי,או מלהעמיד סיוע 

למעט במקרה שנדרש לעשות כן על פי כל דין או שיש באמור כדי לאפשר לספק להתגונן בפני 
 התביעה ו/או הדרישה.

לנקוט בכל הצעדים הנדרשים ולשתף פעולה  המזמינהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייבת 
ידת הצורך, לביטול כל דרישה ו/או תביעה אשר יוגשו נגד הספק, שעניינן ו/או עילתן, עם הספק, במ

 ו/או מי מטעמה, כפי האמור לעיל. המזמינהפעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של 

 1,000,000 -ביטוח מקיף "נזק עצמי" לכלי הרכב וכן ביטוח צד ג', בגבול אחריות שלא יפחת מ -ביטוח מקיף  9.1.2
לכל רכב לשנת ביטוח, שניהם בכיסוי שלא יפחת מתנאיה של הפוליסה התקנית כהגדרתה בתקנות ₪ 

 ,1911-הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו
כולל ההרחבות המקובלות בשוק מעת לעת, לרבות כיסוי שמשות ולמערכות השמע שסופקו על ידי 

 אדמה, שביתות, כיסוי לפרעות ומהומות, גניבה ופריצה, נזקי הספק וכן כיסוי בגין רעידות

 מרכב תחתון, ביטוח אביזרים שמגיעים באופן אינטגראלי עם הרכב במועד מסירתו למזמין
 והוצאות הגנה משפטית.

למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק לחפץ אישי אשר הושאר 
על ידי מי מהמשתמשים בה, לרבות סחורה, כספים, מערכות מולטימדיה,  במכונית המושכרת

אביזרים נוספים שהותקנו במכונית המושכרת וכל חפץ שהוא לא יהא הדבר תחת אחריותו של 
הספק אלא תחת אחריותו של המשתמש ברכב והספק לא יצטרך לפצותו ו/או לשפותו בגין אותו 

יל לא יחול לגבי חפץ שהינו חלק אינטגרלי מכלי הרכב ולא הנזק לחפץ כאמור. יובהר כי האמור לע
 יחול על ציוד/ חפץ שהותקן ע"י הספק ו/או מי מטעמו.

ויכסו נהג הנוהג ברשות  המזמינהכל הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל יערכו על שם הספק ועל שם  9.1.3
הרכב כאמור (ובכלל זה נהג  ו/או ברשות מחזיק הרכב מטעמו שברשותו רישיון נהיגה תקף לסוג המזמינה

 צעיר וחדש). הביטוח המקיף יכלול סעיף השבה לקדמות, ללא עלות נוספת.

יום טרם תחילת תקופת  14עותק פוליסות המקיף/צד שלישי לפחות  המזמינההספק מתחייב להעביר לנציג  9.1.4
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שאז ימציא לחברה הביטוח של כל כלי רכב, אלא אם כן מבטח את כלי הרכב בביטוח עצמי, כמפורט להלן, 
 אישור חתום בידי מורשה החתימה של הספק בדבר עריכת ביטוח עצמי.

מוסכם בזאת, כי על אף האמור בסעיף זה, רשאי הספק שלא לבטח את כלי הרכב בביטוח מקיף מפני נזק  9.1.5
העלול להיגרם לכלי הרכב (למעט ביטוח רכוש כלפי צד שלישי). אולם כל האמור בהסכם זה, בדבר ביטוח 

תהא  המזמינהכלי הרכב בביטוח מקיף כאמור, יחול כאילו נערך הביטוח במלואו על ידי הספק, באופן ש
פטורה מאחריות לכל אבדן או נזק שהפיצוי בגינו היה אמור להשתלם על ידי חברת הביטוח, אילו נערך 

עת הימצאם לא תהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב ב המזמינההביטוח במלואו. מובהר במפורש, כי 
 או בכל מקום אחר, הכול בכפוף להוראות סעיפי הביטוח והאחריות בהסכם זה./בחצריה ו

 .כל הרכבים בהסכם יבוטחו עם מרכיב ביטוחי זה, ללא תוספת עלות -צעיר /ביטוח נהג חדש 9.1.6

הספק יהא אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות להגנה בפני תביעות צד שלישי וזאת אף  -הגנה משפטית  9.1.7
עבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל ללא הגבלה. בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, ייקח הספק על עצמו מ

ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי וסילוק הנזקים, ובמקרה של תביעה משפטית, את הטיפול בתביעות 
את אף מעבר לגבולות צד שלישי לרבות הוצאות משפטיות הנובעות מכך, שכר שמאי, הוצאות תקורה וכו'וז

 .האחריות הנזכרים לעיל

מוסכם בזאת במפורש כי יראו בפוליסה התקנית לביטוח כלי רכב כמסמך הבלעדי המחייב וכל שיפוי במקרה  9.1.8
לשיפוי המוקנה על  המזמינהאובדן או נזק יושתת על פיה בלבד. כל תנאי ו/או סייג בהסכם זה הגורע מזכות 

 רכב (בין אם נערכה ובין אם לאו), בטל ומבוטל.פי פוליסה תקנית לביטוח כלי 

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לאובדן או נזק בגינו ניתן או יכול  המזמינההספק פוטר בזאת את  9.1.9
 היה להינתן שיפוי כאמור בין אם הוצאה פוליסת ביטוח אצל מבטח ובין אם לאו.

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק,  9.1.10
, 1למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 

 י העניין),", לפאישור קיום ביטוחי הספק" ו"ביטוחי הספקוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "

 -, לא יאוחר מ המזמינהאצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על הספק להמציא לידי 
ימים טרם תחילת ההתקשרות, את אישור קיום ביטוחי הספק, כשהוא חתום בידי מבטחיו וכן להמשיך  14

 ולהמציא האישור למשך כל תקופת ההתקשרות.

 ערבות ביצוע. 10

להמציא לחברה ערבות אוטונומית, כתנאי לחתימת הסכם זה. הערבות תהא בלתי תלויה הספק נדרש .10.1
ובלתי מותנית, צמודה למדד, מאת בנק ישראלי או חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי 

,להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם, בנוסח המצורף  1911-חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א
ש"ח  10,000( נוסח ערבות ביצוע) להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, על סך של  1נספח  -סמך ב' כמ

 ₪)(במילים: עשרים אלף 

תהא רשאית לחלט את הערבות בכל עת בה הופרה לדעתה על ידי הספק הוראה ו/או הצהרה  המזמינה 10.2
ות ו/או להליך משפטי או דיוני אחר. ו/או התחייבות על פי הסכם זה מבלי להיזקק לפניה לערכאות, לבורר

תהא רשאית להשתמש בכספים המחולטים לכיסוי כל אשר לדעתה מגיע לה מהספק עקב הפרת  המזמינה
  יובהר כי קודם. ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות אחרת
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 א דרישת תשלום עפ"י כתב הערבות לגורםתיתן לספק הודעה על הכוונה להוצי המזמינהלחילוט הערבות 
 ימי עבודה לפני משלוח הדרישה כאמור. 10נותן הערבות, וזאת לפחות 

בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות יהא הספק חייב לחדש  המזמינההשתמשה .10.3
את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגביה האמורה, תוך שבוע ימים מהיום בו 

 .קיבל הספק הודעה על גביית הערבות, כולה או מקצתה

 בויות הספק.אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחיי .10.4

חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ותוקפה יוארך  11הערבות נמסרה כשהיא תקפה למשך  10.5
) יום לאחר גמר תקופת 1מפעם לפעם ע"י הספק, כך שהיא תישאר בתוקף עד למאוחר מבין המועדים כדלקמן: (

 י.) יום לאחר גמר חשבון סופ1( המזמינההשכירות של הרכב האחרון שנותר בידי 

האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק לפני תום תקופת ההתקשרות את  המזמינהמימשה  10.6
יום לאחר תום תקופת ההתקשרות המוארכת (תוקף  30 -הערבות הבנקאית באופן שהערבות תהיה בתוקף עד ל

 ).10.1הערבות יוארך כאמור בהוראות סעיף 

ת שינויה והארכתה עבור הספק כאמור בהסכם זה, תעשה למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הערבות, לרבו.10.7
 לדרוש את הארכת תוקף הערבות ו/או חילוטה המזמינהעל ידו ועל חשבונו, אולם אין האמור גורע מסמכות 

, את הזכות לבטל את המזמינההפרת התחייבות הספק הקבועה בסעיף זה הינה הפרה יסודית המקנה בידי  10.7
 .על פי כל דין המזמינהההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכויות 

 כללי. 11

הסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ומו"מ אשר היו בין חוצה ישראל  .11.1
 מחד והספק או מי מעובדיו מאידך.

רק אם ייעשו בכתב וייחתמו ע"י שני  כל תוספת ו/או שינוי ו/או תיקון להסכם יהיו מחייבים ובני תוקף 11.2
 הצדדים.

שום וויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד חוצה ישראל לא יחשבו כוויתור של חוצה ישראל  11.3
 עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין.

 תהיה ראשית לקזז כל סכום המגיע המזמינהעפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין,  המזמינהמבלי לגרוע מזכויות  11.4
הספק, מכל סכום שעליה לשלם לספק עפ"י הסכם זה, ובכפוף להעברת הודעה מראש בכתב בדבר  לה מאת

רשאית לעכב אצלה כל סכום ו/או מסמך ו/או דבר אחר  המזמינהלקזז. כמו כן,  המזמינההסכומים שבכוונת 
 .השייך או מגיע לספק הנמצא אצלה כל עוד לא מילא הספק איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה לעיל. כל הודעה שתשלח ע"י אחד  11.5
 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, 71הצדדים למשנהו לכתובת הנ"ל תחשב כנתקבלה בתום 

 שעות ממועד שליחתה בדואר אלקטרוני, ואם 14במועד שנתקבל אישור טלפוני על קבלתה, , בתום 
 עם המסירה בפועל. -ביד  נמסרה

 סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור להסכם זה ופרשנותו נתונה לבית המשפט המוסמך 11.6
 יפו.-בעיר תל אביב

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 הספק חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
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 1מסמך ב' נספח 
 נוסח ערבות ביצוע

 תאריך:

 לכבוד:
 הרשות לשיקום האסיר

 24מרחוב כנפי נשרים 
 ג.נ.,א 

 ערבות מס'הנדון: 

 []*מחק את המיותר"(, אנו הח״מ בנק/ חברת ביטוח ספק" -להלן ) _________________ לבקשת

 ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך( במקרה של בנק בלבד*)  ________ סניף*   _______ 

שקלים חדשים( שתדרשו מאת הספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו  עשרת אלפים(במילים: ₪  10,000של 

למתן שירותי השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי  הרשות לשיקום האסירשל  03/2020מכרזעפ"י 

 ושירותים נלווים לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ.

 סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן באופן הבא:

 ]*יש למלא מדד. 1011  _______"המדד הבסיסי" הנו המדד הידוע במועד הנפקת ערבות זו, מדד חודש

 [אחרון ידוע במועד הנפקת הערבות

 פי ערבות זו.-מדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על"ה

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה בתוך 

שונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ימים מדרישתכם הרא 7

ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או 

 בהעתק צילומי.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא 

 חולט.

 ערבות זו ניתנת להסבה או העברה לצד שלישי.

 חודשיים מיום חתימת 12]* יש למלא תאריך שהוא .  ________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 [החוזה

 בכבוד רב,

 (בנק/חברת ביטוח)
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 2מסמך ב' נספח 
 אישור קיום ביטוחי הספק

 לכבוד:
 הרשות לשקום האסיר

  24מרחוב כנפי נשרים 
 ("המזמינה"להלן:)

 הנדון: אישור על קיום ביטוחי הספק

 "(המבוטח" או "הספק" -(להלן  ________________________ אנו מאשרים בזאת כי ערכנו עבור
 מכרז מספראת הביטוחים המפורטים להלן, על שם הספק, בקשר עם מילוי התחייבויותיו עפ"י 

 למתן שירותי השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי הרשות לשיקום האסירשל 03/2020
  ______________ ושירותים נלווים לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ, וזאת לתקופה המתחילה ביום 

 "(:תקופת הביטוח(להלן: "  ______ ומסתיימת ביום 

 . ביטוח חבות מעבידים1

ביטוח המכסה את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק אחריות למוצרים  .א
שכלי או נפשי( לכל עובד כתוצאה מתאונה  פגומים כלפי עובדיו בגין מוות ו/או נזק לגוף (כולל

(חמישה מיליון דולר  $1,000,000או מחלה תוך כדי ו/או עקב עבודתו, בגבול אחריות בסך של 
 ארה"ב( למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח.

 הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק, עבודה בגובה ובעומק, פרעות, .ב
ומנוחה כחוק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשבו עובדי שטחים, שעות עבודה 

 לעובדי הספק.

ואת מדינת ישראל (משרד האוצר והתחבורה( ו/או  המזמינההביטוח יורחב לשפות את  .ג
עובדיהן במידה וייחשבו למעבידיהם של המועסקים על ידי הספק או אם ייטען כי הם 

 ובדיו.נושאים באחריות שילוחית בגין חבות הספק כלפי ע

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

ו/או עובדיה ו/או הפועלים  המזמינהפי דין של הספק כלפי -ביטוח המכסה את אחריותו על .א
מטעמה ו/או כלפי צד שלישי כלשהוא בגין נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש בגבול אחריות 

 יטוח.(חמש מאות אלף דולר ארה"ב( למקרה ובסה"כ לתקופת ב $100,000בסך של 

הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה, התפוצצות, מכשירי הרמה,  .ב
פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה אשר הוגש ככיבוד בחצרי הספק, 
מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי, שביתה, השבתה , פרעות, חבות בגין קבלנים, 

 כן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.קבלני משנה ועובדיהם ו

 כל מי שאינו כלול ברשימות השכר של הספק ייחשב כצד ג' לעניין הפוליסה. .ג

ושל מדינת ישראל (משרד האוצר  המזמינההפוליסה מורחבת לשפות את אחריותן של  .ד
מו והתחבורה( ו/או עובדיהן למעשיו ו/או מחדליו של הספק ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטע

  ומדינת ישראל (משרד האוצר והתחבורה( כלולות כמבוטחות נוספות המזמינהולשם כך 
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 בפוליסה והפוליסה כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על פיו נחשב הביטוח כאילו נערך
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 תנאים כלליים .3

 וקודמים לכל ביטוח אחרהננו מאשרים כי כל הביטוחים המפורטים לעיל הנם ראשוניים  .א
 19ומדינת ישראל, ואנו מוותרים על כל זכות המוקנית לנו על פי סעיף  המזמינהשנערך 

 לחוק
 ו/או המדינה. המזמינהלשיתוף ביטוחי  1981 -חוזה הביטוח התשמ״א 

 אנו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו מבלי שניתנה לחברה הודעה על .ב
 יום מראש. 30ם, כך, בדואר רשו

הביטוחים המפורטים לעיל כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכותו לתחלוף כלפי  .ג
ו/או מדינת ישראל ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, ובלבד שהויתור על תחלוף כאמור  המזמינה

 לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

וסכומי ההשתתפות העצמית בביטוחים ידוע לנו כי הספק בלבד אחראי לתשלום הפרמיות  .ד
 הנ"ל.

 פירוט מספרי הפוליסות:

  __________________ ביטוח חבות מעבידים: 

  _______________ ביטוח אחריות כלפי צד ג': 

  ________________ ביטוח אחריות מקצועית: 

 בכבוד רב,

 תאריך שם החותם ותפקיד חברה לביטוח בע"מ
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 3מסמך ב' נספח 

 תיאור השירותים המבוקשים

 להלן תיאור השירותים הנדרשים, והיקפם. 1

 החכרת הרכבים בהתאם לדרישות המזמינה שיפורטו במסמכי התיחור. .א

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא על תפעול ותחזוקת כל כלי הרכב  -במסגרת שירותי הליסינג  .ב
שיוחכרו עפ"י מכרז זה, לרבות כל פעולה ו/או הוצאה המתחייבת מאחזקת הרכב, תיקון, תפעול 
ותחזוקה יעילים, כוללים ומלאים של כלי הרכב נשוא הסכם ההתקשרות, הענקת כיסוי ביטוחי, 

ים, ולמעט שטיפת הרכבים וצריכת הדלק השוטפת. שירותים אלה יכללו את החלפת חלקי רישוי
הרכב במלואם, לרבות טיפולים ובדיקות בטיחותיות ותקופתיות, בהתאם לנדרש במסגרת דרישות 
היבואן, הנחיות היצרן, משרד התחבורה, וכל רשות מוסמכת לכך עפ"י דין ותיקון כל התקלות (לרבות 

). יובהר, כי התחייבויות הספק עפ"י סעיף זה יחולו במשך כל תקופת השכירות של כל עקב תאונות
מעבר  המזמינה, ומבלי שתשולם לו כל תמורה נוספת בגין כך ע"י המזמינהכלי רכב ולשביעות רצון 
 לתשלום דמי השכירות.

ך או דומים צמיגים מיצרן הצמיגים המקוריים או שווה ער 4בתקופת ההתקשרות יכללו החלפה של  .ג
המאושרים על ידי משרד התחבורה ומתאימים לסוג הרכב, החלפה של מערכת מגבים שלוש פעמים 

 והחלפת מצבר פעם אחת.

מועד ביצוע הטיפולים, הנדרשים לפי הוראות יצרן הרכב, יתואם ע"י הספק ישירות עם העובד  .ד
ובשעות העבודה המקובלות המשתמש ברכב. הספק יתאים את מועד מתן השירות לנוחיותו של העובד 

 של הספק. באחריות העובד המשתמש להודיע לספק על הק"מ ברכב.

תשלום אגרות רישוי, הכנה, ביצוע והעברת מבחני הרישוי (כולל מבחני רישוי  -מתן שירותי רישוי  .ה
 שנתיים) של כלי הרכב במועדים הנדרשים ע"י הספק.

ני האביזרים החיצוניים וכיו"ב, והחזרתם למקום שינוע כלי הרכב למוסכים, למכוני רישוי, למתקי .ו
המתאים לנוחיותו של העובד, במסגרת שעות העבודה הרגילות של המוסכים, מכוני הרישוי 

 והמתקינים החיצוניים.

במקרה של תקלה ברכב הדורשת תיקון ו/או במקרה של טיפול תקופתי, ייאסף כלי הרכב ע"י הספק  .ז
ו למקום מתן השירות ויוחזר לעובד המשתמש ברכב עד לסיום ממקום הימצאותו, יילקח למוסך א

יום העבודה למקום המתאים לנוחיותו של העובד. במקרה שבו הטיפול ברכב לא הסתיים עד לשעה 
או שהצפי בעת איסוף הרכב שתיקון התקלה/השירות הנדרש יהיו לאחר שעה זו, יועמד לרשות  17:00

 להלן, מטעם הספק ועל חשבונו בלבד. 1ו בסעיף העובד המשתמש ברכב רכב חלופי כהגדרת

רכב חלופי, כאמור, יסופק בכל מקרה בו לא ניתן להשתמש בכלי הרכב מסיבה כלשהי, לרבות במקרים  .ח
של "טוטאל לוס" וגניבה. מובהר כי מקרים של "טוטאל לוס" לא יכללו מקרי זדון ואירוע פלילי 

 שנגרם בשל העובד המשתמש ברכב.

חלפים ואביזרים שונים וכן מתן כל שירות, ביצוע כל פעולה ו/או הוצאת כל הוצאה  אספקת והתקנת .ט
 אחרת המתחייבת מאחזקת הרכב, תיקון, תפעול ותחזוקה יעילים כוללים ומלאים של כלי הרכב.

י. הפעלת מרכז פניות ארצי לדיווחים על תקלות, גניבה, תאונות דרכים ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה 
ימים בשבוע, ולמעט יום כיפור. הספק מתחייב לבצע  7שעות ביממה,  14ץ (לרבות מחניונים) וחילו

 את שירותי הגרירה והחילוץ לא יאוחר משעתיים מרגע מסירת הקריאה.

למסמך  9תשומת לב המציעים מופנית לדרישות חוצה ישראל לקיום ביטוחים כמפורט בסעיף  -יא. ביטוח 
 (אישור קיום ביטוחי הספק). 1מך ב' נספח ב' (הסכם ההתקשרות) ובמס

 יב. התקנת מכשירים לתדלוק ברכבים.
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יג. הפעלתן של תחנות שרות הנחוצות לפעילות ובכלל זה, הפעלת תחנות השירות, שהציג לצורך עמידתו 
 בתנאי הסף למכרז.

נה כמפורט ") הימכסת הקילומטרים הכוללתיד. היקף הקילומטרים המוקצה לכלי הרכב לשנה (להלן: "
במסמכי ההזמנה לתיחור. מובהר כי החישוב לחיוב לכל ק"מ עודף מעבר למכסת הקילומטרים 
שפורטה במסמכי ההזמנה לתיחור יעשה עפ"י סך כל הקילומטרים המוקצים לכלל כלי הרכב של 
אותו הספק אצל המזמינה, תוך אפשרות לביצוע קיזוז בין כלי הרכב השונים של המזמינה אצל אותו 

 ספק.

טו. טיפול ברכבים ופיצוי בגין אי עמידה בתנאי הטיפול 

 כדלקמן: המזמינההספק מתחייב בזה כלפי 

) במקרה של תקלה ברכב הדורשת תיקון ו/או במקרה של טיפול תקופתי, ייאסף כלי הרכב ע"י 1
הספק ממקום הימצאותו, יילקח למוסך או למקום מתן השירות ויוחזר לעובד המשתמש 

 לסיום יום העבודה למקום המתאים לנוחיותו של העובד.ברכב עד 

או שהצפי בעת איסוף הרכב שתיקון  17:00) במקרה שבו הטיפול ברכב לא הסתיים עד לשעה 1
התקלה/השירות הנדרש יהיו לאחר שעה זו, הספק יעמיד לרשות העובד המשתמש ברכב, רכב 

קבוצת הרישוי, יפצה המציע את להלן. סופק רכב שאינו תואם את  1חלופי, כאמור בסעיף 
 בעבור כל יום איחור.₪  100בסך של  המזמינה

 ) במקרה של תקלה בטיחותית ברכב הדורשת תיקון ו/או במקרה של טיפול תקופתי,3
שעות  3) לעיל, ייאסף כלי הרכב ע"י הספק ממקום הימצאותו בתוך 1כמפורט בסעיף טו' 

עבור ₪  110בסך של  המזמינהמרגע הפניה. נאסף הרכב לאחר שלוש שעות, יפצה המציע את 
 כל שעת איחור.

תהא רשאית לדרוש מהספק להחליף רכב שהועמד לרשותה אשר נתגלה בו פגם מהותי של  המזמינהטז. 
 ).1ודשיים (חודשים במהלך תקופה של ח 3היצרן. לעניין זה פגם מהותי הינו פגם החוזר לפחות 

הרכב החדש יימסר לחברה יהיה מאותו דגם. יובהר כי בגין החלפה בנסיבות המתוארות בסעיף קטן 
פיצוי כספי ותקופת הליסינג של הרכב תקבע החל ממועד קבלת הרכב  המזמינהזה לא תשלם 

 המוחלף.

 רכב חלופי. 1

 רכב חלופי בכל אחד מהמקרים הבאים: המזמינההספק יעמיד לרשות 

לעשות בו שימוש עקב בצוע שירותי תחזוקה, כאשר הצפי  המזמינהתקלה ברכב או העדר יכולת של  .א
 לתיקון הינו מעבר ליום עבודה אחד או במידה ויידרש באופן פרטני רכב חליפי יומי.

במקרה של גניבה, תאונה עם צד ג' או אבדן כללי של כלי הרכב השכור, מותנה בהצגת אישור משטרת  .ב
 בהר, כי במקרה של תאונה עצמית לא נדרש אישור משטרת ישראל.ישראל. יו

הרכב החלופי שיוקצה יועבר ללא תוספת תשלום ויהיה מקביל בגודלו ברמתו, ומאותו שנת ייצור  .ג
 לרכב המוחלף, ובכל מקרה לא נמוך מרמתו של הרכב המוחלף, למעט רכב חליפי כנגד

 במלאים, יוחלפו בכלי רכב פרטיים המקביליםאשר באם לא יהיו קיימים  4\4גייפוניס/טנדריס/
 ברמתם.

יודגש, כי בכל מקרה בו נגרמה בכלי הרכב אשר סופק ע"י הספק תקלה, מכל סוג שהוא, או נגנב, או  .ד
להשתמש בו, מתחייב הספק לספק לחברה רכב חלופי כאמור לעיל וזאת  המזמינהתאונה המונעת מ

 כך לספק.שעות מעת שניתנה הודעה טלפונית על  4תוך 
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רכב חלופי יימסר לחברה עם רבע מיכל דלק לפחות ויושב לספק עם רבע מיכל דלק לפחות. היה  .ה
ולמרות האמור, יושב הרכב לספק עם כמות דלק פחותה, יהיה רשאי הספק, לאחר קבלת אישור נציג 

ות", בגין הדלק עפ"י "מחירון דלקים בתחנ המזמינה, לתדלק את הרכב בעצמו ולחייב את המזמינה
 המפורסם ע"י ספק הדלק. למען הסר ספק, לא יהיה רשאי הספק לגבות כל תשלום נוסף מעבר לאמור.

 הרכבים .3

הספק יספק לחברה במסגרת שירותי הליסינג את כלי הרכב המוזמנים, בטיב, בסוג ובתנאים  .א
 המפורטים בהסכם זה ובמסמכי הפניה לתיחור.

 עפ"י הסכם זה ועפ"י התיחור, יעמדו בדרישות הבאות: המזמינההרכבים אשר יועמדו לרשות  .ב

) כלי רכב חדש משנת הייצור האחרונה הקיימת בשוק במועד ההזמנה ומהדגם הקיים אצל 1
היבואן המתאים לקטגוריה המוצעת וליתר דרישות ההסכם ההתקשרות, כאשר במועד 

 העלייה על הכביש).חודשים ממועד הוצאת רישיון הרכב (ממועד  3מסירתו לא יחלפו מעל 

) כלי הרכב יעמוד בכל דרישות הדין, ובכלל זה יהיו לו האביזרים הנדרשים על פי הדין לרבות 1
 אפוד זוהר, רישיון רכב וביטוח חובה תקף.

 ) כלי רכב בעל גיר אוטומטי, אלא אם כן צוין לגביו מפורשות אחרת בהצעת הספק.3

תיחה וסגירה של הרכב לרבות הרמת שמשות של סטים של מפתחות לרכב שבשניהם שלט לפ 1) 4
 החלונות החשמליים, וזאת בכפוף למפרט היבואן.

) הרכב יצויד במערכות הבאות: מערכת מיגון, מיזוג אוויר, כריות אוויר, חיישני רוורס ומצלמה 1
אחורית, וכן מערכת מוביל איי או כל מערכת בטיחות אינטגרלית דומה, מערכת מולטימדיה 

 , והמערכות המאבזרות את כלי הרכב באופן מובנה ו/MP3דיסק מסוג  רדיו -
מתוך קטלוג הצבעים של  המזמינהלפי בחירת  -או אשר רשומים במפרט הרכב. צבע הרכב 

 היבואן.

 ) רכב המצויד בדיבורית ומתקן ייעודי אוניברסלי לטלפון נייד.1

 .ESPומערכת  ABSכריות אויר, מערכת נעילה מרכזית, מערכת  1) רכב המצויד בלפחות 7

) כלי הרכב יהיה מצויד בגלגל רזרבי בהתאם למסופק ע"י יצרן כלי הרכב ו/או היבואן בארץ 1
לרבות מגבה סט כלים להחלפת גלגל ומשולש אזהרה והכל בהתאם לתקן הנדרש וזאת בכפוף 

 למפרט היבואן.

במסמכי הפניה לתיחור, לספק לחברה ציוד נלווה נוסף או במקרה  נדרש הספק עפ"י המפרט המפורט .ג
בו נקבעה בדין חובת שימוש או אחזקה בפריט כלשהו בעת שימוש בכלי רכב, הספק יספק ויתקין 

 .המזמינהבכלי הרכב על חשבונו, את כל הציוד הנלווה כאמור, בהתאם לדרישת 

אחריותו של הספק עפ"י הסכם זה תחול על כל פריט של ציוד נלווה, שסופק על ידו, בין אם הוא יוצר  .ד
 המזמינהעל ידו ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות 

 ועמידתו בכל יתר הדרישות עפ"י דין או עפ"י הסכם זה.

יסופקו למזמינה יהיו עפ"י החוק והתקן הישראלי, והעבודות מובהר כי כל החומרים והאביזרים ש .ה
 מכוח מכרז זה יבוצעו בהתאם לחוקים ולהתקנות הרלוונטיים להסכם זה.

 מובהר כי הפרת סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הינה הפרה יסודית של ההסכם זה. .ו
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 הזמנת כלי הרכב .4

גבי כל אחד מכלי הרכב שברצונה לשכור ל המזמינהיבצע הזמנת כלי רכב לפי צרכי  המזמינהנציג  .א
מאת הספק, ויציין שם מיופה הכוח לקבל בשמה ועבורה את כלי הרכב, ולחתום מטעמה על אישור 

 מסירת כלי הרכב.

תהא רשאית לבטל הזמנה בגין רכב כלשהו, ללא חבות בתשלום הפיצוי המוסכם כמפורט  המזמינה .ב
ימים לאחר מועד משלוח ההזמנה. יובהר כי  14וך א. שלהלן, אם הודיעה על כך לספק ת 1בסעיף 

לא תהיה רשאית לבטל את ההזמנה כאמור בסעיף קטן זה בנסיבות בהן בטרם הביטול  המזמינה
שולמה תמורת הרכב במלואה ע"י הספק ליבואן (יודגש כי ככל שהספק טוען לתשלום כאמור עליו 

 להציג אסמכתא מתאימה לחוצה ישראל בקשר עם כך).

, בהתאם לפרטים המזמינהלאחר קבלת ההזמנה יזמין וירכוש הספק את כלי הרכב שהוזמן ע"י מיד  .ג
בטופס ההזמנה. למען הסר ספק, הזמנה שנמסרה כדין עפ"י הכללים המפורטים לעיל, תעמוד בתוקף 
למשך תקופת השכירות, אף אם סיומה חל לאחר תום תקופת ההתקשרות וימשיכו לחול לגביה כל 

 .תנאי ההסכם

שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לצמצם או להרחיב את נשוא ההתקשרות,  המזמינהמובהר כי  .ד
להוסיף או להוריד, בכל עת, שירותים נוספים, להגדיל או להקטין את מספר כלי הרכב שיועמדו 
לרשותה ו/או לשנות את הדגמים ו/או הסוגים ו/או הדרגות של כלי הרכב בהתאם לשיקול דעתה ולפי 

 יה, באותם התנאים שיחולו על השירותים וכלי הרכב, על פי תנאי ההתקשרות עם הספק.צרכ

אינה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של כלי רכב או  המזמינהלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם, כי  .ה
כמות כלשהי של כלי רכב, והזמנת השירותים תבוצע בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי ובכפוף 

 ם זה ומסמכי המכרז.להוראות הסכ

רכב חלופי, לתקופה שלא  המזמינהבמקרה ולא נמסר כלי רכב שהוזמן במועד, הספק יעמיד לרשות  .ו
"), בעלות זהה לרכב שהוזמן. מובהר כי אין באמור כדי תקופת ההחלפהימים (להלן: " 30תעלה על 

במסירות ובנאמנות.  להטיל על הספק אחריות במקרה של איחור שעילתו אינה תלויה בו ובלבד שפעל
מובהר כי בנסיבות שבהן נמסר רכב חלופי לגישור עד למסירת הרכב שהוזמן, תחילת ההתקשרות 

 תהא החל מועד מסירת הרכב החלופי ולא ממועד מסירת הרכב המקורי.

, הרי שמבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה המזמינהיום ולא נמסר הרכב שהוזמן לידי  30 -חלפו ה
רשאית להאריך את תקופת ההחלפה והרכב החלופי  המזמינהלה עפ"י הסכם זה ועפ"י הדין, תהא 

 יסופק לה, באותם התנאים, עד לקבלת הרכב המוזמן, או לתקופה קצרה יותר לפי שיקול דעתה.

ז וההסכם, יחולו על הרכב החלופי, למען הסר ספק, יובהר כי כל תנאי השירות נשוא מסמכי המכר .ז
 בכל תקופת ההחלפה.

) כלי הרכב יימסרו לחברה 1ביחס למסירת כלל כלי הרכב תחולנה ההוראות הבאות;  .ח

 במשרדיה לאחר תיאום עמה, עם רבע מיכל דלק לפחות.

כשהם חדשים תקינים, מתאימים לשימוש  המזמינה) הספק מתחייב למסור את כלי הרכב לידי 1
אינה  המזמינההתאם לדרישות המפורטות בהסכם ובהזמנה אשר נשלחה לספק. סביר וב

תהא רשאית לבדוק  המזמינהמחויבת לקבל רכב שאינו עומד בדרישות כאמור. מוסכם, כי 

 .את כלי הרכב לפני מסירתם בפועל לחזקתה 

) הספק ימסור את כלי הרכב לחברה עם שחרורם על ידי היבואן ולאחר שתושלם התקנת 3
 מתקנים, ההתקנים הנוספים וכל האביזרים בהם.ה

) הספק ימסור את כלי הרכב כולל תיק מסמכים רלוונטי, לרבות רישיון רכב בתוקף, פוליסת 4
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 ביטוח בתוקף וחוברת הפעלת רכב.

 המזמינה) באחריות הספק למסור את הרכב לאחר שמותקן בו התקן דלק. לצורך כך, יעביר נציג 1
את פרטי ספק הדלק לצורך תיאומים שונים. התקנת התקן הדלק יבוצע במקום מושבו של 

 ספק הרכב.

(משני צדדיהם) ואת  המזמינהתרצה בכך, יישאו כלי הרכב את לוגו  המזמינה) בנוסף, במידה ו1
תספק לספק את מדבקות הלוגו  המזמינהפרטי ההתקשרות לצורך דיווח על עבירות תנועה. 

 רטי ההתקשרות, במידת הצורך.ומדבקות פ

, פגם אשר אינו יכול המזמינהיום ממועד מסירתו של כלי הרכב לידי  30) במידה והתגלה, בתוך 7
להתגלות בבדיקה הנערכת על ידי אדם שאינו איש מקצוע, יוחזר הרכב לספק והוא ייחשב 

 המזמינהתהא  כאילו לא נמסר כלל לחברה ולא תשולם בגינו כל תמורה לספק. במקרה כאמור
רשאית להזמין רכב ליסינג אחר. יובהר, כי עד להספקתו של רכב הליסינג האחר יעמיד הספק 

 לחברה רכב חלופי בהשכרה עד לאספקת הרכב שהוזמן.

 החזרת רכבים בתום תקופת החכירה. 1

המזמינה מתחייבת להחזיר את הרכב/ים והחזקה הבלעדית בהם לספק בתום תקופת החכירה, למעט  .א
שלהלן. החזרת הרכב תתבצע כשהוא ריק מכל חפץ השייך  1מקרים החריגים המנויים בסעיף ב

 למזמינה או לנהג המשתמש, במצב טוב ותקין בהתחשב בבלאי עקב שימוש סביר בלבד.

הספק אחראי לשלוח בתום תקופת החכירה אדם מטעמו, וזאת לאחר פנייה של המזמין לספק לתאם  .ב
ים ממשרדי המזמינה, על חשבון הספק ועל אחריותו. במידה והספק לא /איסוף זה, שייקח את הרכב

ייקח את הרכב/ים בתום תקופת החכירה הוא לא יוכל לבוא בדרישה ו/או בכל טענה שהיא כנגד 
 המזמינה והמזמינה לא תהיה חייבת בתשלום נוסף בגין תקופה זו.

 לרכב/ים. בעת החזרת הרכב/ים לא תשלם המזמינה עבור בלאי סביר שנגרם .ג

במעמד החזרת כלי הרכב יערוך נציג הספק, בנוכחות המזמינה או עובד מטעם המזמינה, רשימה של  .ד
האביזרים ו/או חלקים שימצאו פגומים או לא פעילים. התגלו בכלי הרכב חוסרים אלו יושלמו, לפי 

ת החלקים שיקול דעת הספק, על ידי הספק, על חשבון המזמינה ובכפוף להצגת אסמכתאות על עלו
מתוצרת מקורית או מסוג חלופי תואם. מובהר כי ככל שהמזמינה תחלוק על קביעת הספק כאמור 
 לעיל, תפסק עלות החלקים על ידי שמאי רכב מוסמך שימונה על ידי הצדדים וקביעתו תהיה סופית.

אה ו/או כתוצ המזמינהמצא הספק כי נגרם לכלי הרכב נזק כתוצאה מתאונה שלא דווחה על ידי  .ה
 7אינה חולקת על קיומו יחולו לעניין זה הוראות סעיף  המזמינהמפירוק התקנים אשר בוצעו ברכב, ו

א. שלהלן. בנסיבות שבהן תתגלה מחלוקת בין הצדדים הספק יערוך בדיקה באמצעות שמאי, ועפ"י 
ל דוח השמאי ובכפוף לאישור הנציג תשלם המזמינה לספק את סכום הנזק כמפורט בחוות דעתו ש

 .לפגיעה אחת ברכב₪  100השמאי, אך בכל מקרה לא יעלה התשלום כאמור על סך של 

 החזרת כלי רכב במקרים חריגים לפני תום תקופת החכירה. 1

 החזרה מוקדמת

תהא רשאית בכל עת להחזיר כלי רכב, כולם או מי מהם, לפני  המזמינהלעיל,  4למרות האמור בסעיף  .א
ימים מראש בכפוף לתשלום קנס עבור כל רכב  30תום תקופת ההתקשרות, בהודעה מוקדמת של עד 

 שיוחזר בהתאם למנגנון המפורט להלן, במצטבר:

 תשלומי דמי חכירה 3פיצוי בגובה  -( הוחזר הרכב במהלך שנת החכירה הראשונה 1
 ים.חודשי

 תשלומי דמי חכירה חודשיים. 1פיצוי בגובה  -( הוחזר הרכב במהלך שנת החכירה השנייה 1
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פיצוי בגובה תשלום אחד של דמי חכירה  -( הוחזר הרכב במהלך שנת החכירה השלישית ואילך 3
רשאית להחזיר את כלי הרכב, כולם או חלקם,  המזמינהתהיה  31-חודשיים. החל מהחודש ה

 צוי כלשהו.ללא תשלום פי

 "(הפיצוי המוסכם(להלן: "

במקרה של החזרה מוקדמת של כלי הרכב יופסק התשלום על כל מרכיבי החכירה, לכל היותר, לאחר  .ב
ימים מיום הודעת המזמינה על רצונה להחזיר את כלי הרכב ואפילו אם הספק טרם אסף את הרכב  30

יתר התשלומים עפ"י הסכם זה כגון: ממשרדי המזמינה. מובהר כי הפסקת התשלומים לא תחול על 
 קנסות, כבישי אגרה וכיו"ב.

הצדדים מצהירים, כי סכום הפיצוי המוסכם נקבע לאור הערכת הצדדים את הנזק הסברי שניתן  .ג
לראותו מראש במועד חתימת הסכם זה, כעלול להיגרם לספק בגין החזרת הרכב לפני תום תקופת 

קשר לגובה הפיצוי כאמור ותהיה מנועה מלטעון כל טענה מוותרת על כל טענה ב המזמינההחכירה. 
 בקשר לכך.

 אובדן מוחלט או גניבה של כלי רכב

במקרה של אובדן מוחלט, לרבות גניבה יעמיד הספק לרשות המזמינה כלי רכב חלופי כמפורט בסעיף  .א
לעיל. אובדן מוחלט הינו כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(  1

משווי  10%או במקרה של אובדן להלכה, לרבות גניבה. מובהר כי נזק בגובה העולה על  1911-התשמ"ו
 הרכב ייקבע כאובדן מוחלט.

 ה הבלעדי:במקרה של אובדן מוחלט המזמינה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעת .ב

( להזמין כלי רכב אחר, משומש, מאותה קבוצת דגם זהה ובמצב דומה במקום כלי הרכב לו נגרם 1
האובדן המוחלט. עד למועד מסירת כלי הרכב האחר יועמד לרשותה של המזמינה כלי רכב 

 לעיל. 1חלופי כמפורט בסעיף 

 ( לבצע עסקת חכירה חדשה, בהתאם למפרט זה.1

החלופי לידי הספק או מתן הודעה על גניבה, תחשב עסקת החכירה של כלי הרכב עם החזרת כלי הרכב  .ג
לו נגרם אובדן מוחלט, כאילו הגיעה לסיומה, ולמזמינה לא תהא חבות כספית כלשהיא בגין הנזק 

 שנגרם לספק עקב האובדן המוחלט או בגין הפסקת התשלומים של המזמינה עפ"י הסכם זה.

 י לכלי הרכבדמי השתתפות בנזק תאונת. 7

בגין הוצאה שהספק יעמוד בה בקשר לנזקים לכלי רכב ו/או לצד שלישי שמקורם בתאונת דרכים  .א
") ובכפוף להמצאת אסמכתא לחברה בדבר נזק תאונתיאשר היה מעורב בה כלי רכב מסוים (להלן: "

ככל  ש"ח (כולל מע"מ, 900לספק דמי השתתפות בנזק עד לסך של  המזמינהההוצאה כאמור, תשלם 
אולם זאת בגין נזק תאונתי אחד בלבד (גם אם ארע במספר מוקדי  -שיחול) בהתאם לסכום הנזק 

נזק). למען הסר ספק, במקרה בו אירע נזק לכלי הרכב וגם לצד שלישי, ו/או במקרים בהם מעורבים 
, ייוחס האירוע לכלי רכב אחד בלבד (לפי בחירת המזמינהמספר כלי רכב הנמצאים בשימוש 

 תחוב בדמי השתתפות פעם אחת בלבד. המזמינה) והמזמינה

האמור לעיל לא יחול לגבי תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים ובגינם  .ב
 לא תשולם כל השתתפות עצמית.

נתגלעה מחלוקת בין הצדדים אם נזק ו/או תקלה ו/או פגם הינו "נזק תאונתי" אם לאו, ימנו הצדדים  .ג
 מוסכם, אשר יכריע במחלוקת ביניהם. בהוצאות השמאי יישא הצד שגרסתו לא התקבלה. שמאי

דמי השתתפות  המזמינהשופה הספק על ידי צד ג' לרבות חברת ביטוח, בגין אירוע שלגביו שילמה  .ד
בנזק, לא יחייב הספק ו/או ישיב (לפי העניין) לחברה את דמי ההשתתפות בנזק, כולם או חלקם, 

השיפוי שיקבל מאת צד ג', ובאותו יחס שבין הסכום שקיבל לבין הסכום שנדרש ו/או  בהתאם לסכום
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שנתבע על ידו מצד ג'. מודגש, כי הספק יעשה את מירב המאמצים לגבות את השיפוי הנ"ל מצד ג' ככל 
 את כל המסמכים המעידים על כך. המזמינהשניתן, וימציא לבקשת 

כל נזק תאונתי לכלי הרכב מיד עם הגרם הנזק, ותשתף  תדווח לספק ו/או מי מטעמו על המזמינה .ד
פעולה עם הספק או מי מטעמו לבירור פרטי כל אירוע ולדיווח לרשויות על פי דין. כמו כן וככל 

תעביר באמצעות הספק גם דיווח לרשויות החוק. מובהר כי ככל שאפשר העובד  המזמינהשרלוונטי 
ע וכתובותיהם, פרטים על מכוניות המעורבות באירוע המשתמש יבצע רישום של שמות העדים לאירו

והביטוחים בגינם, לרבות פרטי הפוליסות, וכל מידע אחר כמקובל בדיווחים לחברות הביטוח במקרה 
 של אירוע תאונתי.

 שביעות רצון המזמינה. 1

א. נציג המזמינה יהא רשאי לערוך, מידי שישה חודשים, במהלך כל תקופת מתן השירותים, סקר 
המקבלים שירותים מאת הספק על מנת לבדוק את מידת  המזמינהשביעות רצון, בקרב עובדי 

 ").הסקרשביעות רצונם מאיכות השירות הניתן להם בעבודה מול עובדיו של הספק (להלן: " 

 30א. תוצאותיו של הסקר יועברו להתייחסותו של הספק. הספק יידרש להתייחס לתוצאות הסקר תוך 
יום ממועד פניית נציג המזמינה.
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 טופס הצעת המחיר -מסמך ג׳ 

 מסמך זה יש להגיש במעטפה נפרדת אטומה וסגורה שמצוין עליה "הצעה כספית"][

  ___________ שם המציע: 

  ______________ תאריך: 

 הצעת המחיר מטעם המציע הינה כדלקמן:

 פרטי-Lקבוצה 

כמות לצורך ציון  מכסת ק"מ שנתית דגם תוצר

 המחיר

 מ שקל ל שקלול

שכירות לחוד ש 

בהתק שרות 

 36לתקופה של 

חוד שים, בש"ח, 

 (כולל מע"מ)

 

 30,000 2 5% 
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 מע"מ., ש"ח כולל 1א. מובהר כי המציעים יתבקשו למלא רק את עמודה 

למען הסר ספק, מובהר ומודגש, כי המחירים הנקובים בהצעת המחיר, הינם כוללים, סופיים  .א

וממצים את כל הסכומים שיגיעו למציע תמורת מתן השירותים למשך כל תקופת ההתקשרות, 

והמציע מבין ומסכים, כי הוא לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים בגין שירותיו ו/או להחזר 

 הוצאות.

והמזמינה תערוך תיחור לכלי רכב המופיע ברשימה דלעיל, מובהר כי המחיר שבו נקב  במידה .ב

המציע בהצעתו הכספית (מסמך ג' לעיל) יהא מחיר המקסימום של אותו המציע במסגרת 

 התיחור.

ברור לנו כי המזמינה אינה מתחייבת לחכור כלי רכב מסוים מתוך רשימת כלי הרכב של היצרנים  .ג

בהצעת המציע הזוכה, והיא תוכל לבחור כל כלי רכב שהוצע בהצעתנו, בהתאם השונים, שהוצעו 

 לשיקול דעתה הבלעדי.

ידוע לנו כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של כלי רכב והזמנת השירותים תבוצע  .ד

 בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הסכם זה ומסמכי המכרז.

קראנו בעיון את כל ההוראות והתנאים של המכרז, ובפרט את כל ההוראות  הרינו מאשרים כי .ה

 והתנאים הנוגעים להצעת המחיר, והצעת המחיר לעיל היא הצעתנו הסופית והמחייבת במכרז.

 חתימה וחותמת המציע שם תאריך

 

 אישור עו"ד

  

 __ הופיע/ה בפני  __________ כי ביום  , עו"ד מאשר/ת ______   ______________ אני הח"מ 
 מר/גב' _  ________  בישוב/עיר ___  _____   ________במשרדי אשר ברחוב 

 

 

 שהינו/ה מורשה חתימה/המוכר/ת לי באופן אישי,   ____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים כדין עבור המציע

 התצהיר דלעיל.בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך



 חותמת התאגיד חתימת מורשי החתימה

 

 

 2גרסה 

 מסמך ד'

 פרטים בדבר הליכים פליליים ואחרים

 ידי המציע. כל השאלון יוכנס למעטפה נפרדת וסגורה עליה יירשם "פרטים-שאלון זה ימולא על

 אודות הליכים משפטיים ואחרים".

  ______________________ שם המציע: 

  __________________ ח.פ.: 

. האם הורשעת על ידי בית משפט בעבירה פלילית (למעט עבירות תעבורה קלות, דו"חות חניה וכד')? 1

(*) 

 כן / לא

  ___________________________________________________________ אם כן, פרט 

 . האם הוטל עליך לשלם כופר כסף, קנס מנהלי, קנס אזרחי או עיצום כספי בגין עבירה / מעשה? (*)1

 כן / לא

  ___________________________________________________________ אם כן, פרט 

 תלויים ועומדים נגדך כתבי אישום ? (*). האם בעת מילוי שאלון זה 3

 כן / לא

  ___________________________________________________________ אם כן, פרט 

 האם מתקיימים נגדך הליכים משמעתיים או שהורשעת בעבירות משמעת על ידי גוף משמעת? (*) .4

 כן / לא

  ___________________________________________________________ אם כן, פרט 

 (*) אם התשובה חיובית הנך מתבקש לצרפם ורשאי לפרט הנסיבות

 שם:  ______________ חתימה: 


