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 חתימה וחותמת: ______________________

 מסמכי המכרז  –תוכן עניינים 
 2/19מכרז מס' 

 
 

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
 

 מסמך פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם –( 1מסמך א) 
 .1976-עסקאות גופים ציבוריים התשל"וחוק תצהיר קיום דיני עבודה בהתאם ל –( 2מסמך א) 

 

 הצהרת והצעת המציע –מסמך ב' 
  ההצעה. - (1מסמך ב) 

 

 

  ההתקשרות הסכם - ג'מסמך 
 מסמך הזמנת רכב.  –' אנספח 
 רשימת הרכבים ומחיריהם. –' בנספח 
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 חתימה וחותמת: ______________________

 

 2/19ז מס' מכר
  מסמך א'  

 ההזמנה להציע הצעות
 

 מ"בע במי בת ים תאגיד מים וביו
 רכב והחכרתשירותי ליסינג  מתןל 19/2מכרז מס' 

 

 כללי .1
 

אשר  מגופיםמחיר  הצעות אתבז ן( מזמי"התאגיד")להלן: בע"מ  תאגיד מים וביוב ים-מי בת .1.1
"(, כמפורט השירותרכב )להלן: "והחכרת למתן שירותי ליסינג  ,עומדים בתנאי הסף שלהלן

 . ליוובהסכם ההתקשרות המצורף א במסמכי המכרז

 

 ל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך.כב .1.2
 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2
 

התנאים המפורטים  בכללמכרז,  הצעותהגשת האחרון ל רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד 
 להלן:

 
 שירותיםצרכים ולהפעלת משרד להחכרת רכב / ליסינג לפי צו הפיקוח על מ תקףשיון יבעל ר .2.1

 .1985-)הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

 

גופים  3)בחלק מהתקופה או כולה(, שירותי ליסינג תפעולי  2014-2018סיפק במהלך השנים  .2.2
 .רכבים לפחות 8ציבוריים לפחות, כאשר ביחס לכל גוף ציבורי כאמור הועמדו על ידי המציע 

 
תאגידי מים וביוב, מקומיות, תאגידים עירוניים, רשויות משמעו: " בתנאי סף זה גוף ציבורי"  

 חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, צה"ל, קופ"ח. 
גופים ציבוריים לפחות, להם העניק הספק שירותי ליסינג  3המציע יפרט אודות לפחות 

, מועד מתן השירותים ומספר המזמין, פרטי איש קשר מטעם המזמין , לרבות: שםתפעולי
 .(1מסמך א)מסגרת כבים, בהר

 
החודשים שלפני  12 -בכלי רכב לכל הפחות,  500 למציע צי רכב בתחום הליסינג התפעולי של .2.3

 .מועד הגשת ההצעה
 

 .(1מסמך א)מספר הרכבים במסגרת צי הרכב כאמור, במסגרת המציע יפרט אודות   
 

מטעם זה  מכרזים,ועדת ה רשאיתם להשתתפות במכרז האמורים לעיל תנאיהלא קיים המציע את כל 
לבקש כי ישלים  ,בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין

 .שבהצעתוו/או הפרטים ו/או העניינים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 
 

 עיקרי ההתקשרות .3
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 חתימה וחותמת: ______________________

חייבנה את הצדדים רק הסעיף תהוראות הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד ו
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה 

  התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 

 כםלמספר וסוגי כלי הרכב כמפורט בהסהזוכה במכרז יעניק לתאגיד שירותי ליסינג תפעולי  .3.1
 .ובהתאם להזמנת התאגיד )מסמך ג'( שרותההתק

 

כך בזוכה , וזאת מסיבות שאינן תלויות את כלי הרכב לזוכה במכרזהיה והיבואן לא סיפק  .3.2
שלא ניתן להעמיד עבור התאגיד את כלי הרכב שהוזמנו במועד שהוזמנו, יעמיד הזוכה במכרז 

כב שהוזמנו על כלי הר ורמה שללטובת התאגיד, לפי בקשתו, רכבי גישור )באותה קטגוריה 
ימי עסקים ממועד הוצאת  3ימי עסקים וזאת תוך  60ידי התאגיד( לתקופה שלא תעלה על 

 ההזמנה לכלי הרכב.
 

חודשים וזאת ביחס לכל כלי רכב שהוזמן במסגרת  36תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של  .3.3
לעיל  האמור על אף .. תקופת ההתקשרות תחושב ממועד מסירת כל רכב קבוע בפועלההסכם

חודשים, באותם שישה של עד בתקופה נוספת ההתקשרות יהא התאגיד רשאי להאריך את 
 .יום קודם לסיום תקופת ההתקשרות 30תנאים, וזאת בהודעה לספק 

 

לזוכה  ישלם התאגיד, והסכם ההתקשרות עפ"י מסמכי המכרז ובתמורה לקיום התחייבויותי .3.4
במסמך  יםהנקובעל פי המחירים  התאגיד לטובת שיועמד בעבור כל כלי הרכבסכום חודשי 

 (.התמורה"" -)להלן והכללים הקבועים לעניין תשלום התמורה שבהסכם (1ב)
 

יתר תנאי ההתקשרות, לרבות טיפולים, אמנת שירות, ביטוחים, תאונות, השתתפות עצמית,  .3.5
 פיצויים מוסכמים וכיו' הינם כמפורט בהסכם על נספחיו.

 
הן מהבחינה הכמותית  1ב במסמךהנדרשים כמתואר י הרכב ירוט כליובהר כי פ .3.6

הא רשאי י ןוהן מבחינת סוגי הרכב ודגמיו, מהווה אינדיקציה בלבד וכי המזמי
, ועל פי ווצרכי ןלסטות מהכמויות המפורטות בנספח א', בהתאם לתקציב המזמי

 הבלעדי.  ושיקול דעת
 
 
 

 ההצעה .4
 
 או "המשתתף"להלן: לעיל והמגיש יכונה , דאחת בלבההצעה תוגש על ידי ישות משפטית  .4.1

הנדרשים במכרז יהיו על שם המשתתף במכרז  , כאשר כל המסמכים והאישורים"המציע"
 בלבד.

 
 .(1מסמך ב)המחירים ב , לרבותימולאו בעט בלבדכל מסמכי המכרז  .4.2

 
של  כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך .4.3

המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת  פת בגוףתוס
, ללא כל שינוי, תוספת או התאגידובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י  ההצעה

 .הסתייגות
 

כלי לכל את המחירים המבוקשים, , (1מסמך ב)על כל משתתף להשלים, בטבלת כלי הרכב,  .4.4
 פורטות שם.חיות המתאם להנבה רכבה
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 חתימה וחותמת: ______________________

 
לא תכלולנה  רכבמודגש בזה, כי הצעות המחיר לכל הצעת המחיר תוגש במטבע ישראלי.  .4.5

מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת  מע"מ.
 .חשבונית מס כדין

  

ין , בשתתףהמכוללת את כל ההוצאות של  המשתתףמובהר ומודגש בזאת כי הצעת  .4.6
על פי תנאי  בביצוע כלל הפעולותהמיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות 

להסכם "ביטוח  13בהתאם למפורט בסעיף  וח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחיםהמכרז, לרבות כ
 .ב, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ונזקים"

 

שלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב לים הממכל ההיטמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .4.7
 .ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה

 

טפסי הערכה המצורפים מסמכי המכרז על כל סעיפיהם, לרבות את על המשתתף למלא את  .4.8
 .למסמכי המכרז

 
ף, ת המשתתבות הצעעל מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לר .4.9

 . וכן בשולי כל דף נספחיו, במקום המיועד לכךו, ההתקשרות הסכם
 

 

 מסמכי ההצעה .5
 

 : כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן

 

 ידו.-(, כשהם חתומים עלהתאגידכל מסמכי המכרז, וההודעות למציעים )ככל שנשלחו ע"י  .5.1

 

 משתתף.תיאור כללי / פרופיל של ה .5.2
 

העתק "נאמן למקור" מאושר על ידי רו"ח או עו"ד של רישיון להפעלת משרד להחכרת רכב /  .5.3
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה ליסינג תקף שהוצא לו בהתאם ל

 .1985-מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

 

 2.2 סעיףבוע בקהטופס פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם להוכחת עמידתו בתנאי הסף  .5.4
 .(1מסמך א')להזמנה להציע הצעות בנוסח 

 

 :1976התשל"ו  ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כ .5.5

 

מנהל המשתתף  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי .5.5.1
ס ערך את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מ

הוא נוהג לדווח וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976של"ז וסף, התמ
לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 

 מע"מ.

 .(2מסמך א)תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בנוסח  .5.5.2
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 חתימה וחותמת: ______________________

במקרה של מורשה )ו עוסק אישור משלטונות המס על היותתעודת עוסק מורשה או העתק  .5.6
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף  –משתתף המדווח בתיק איחוד 

 נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.
  

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.7

 

 .העתק תעודת התאגדות של המשתתף .5.8

 

בדבר רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף את עודכן מתדפיס נתונים מ .5.9
 .פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו

 

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .5.10
וכי  ר ועניןלכל דב המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף

מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר 
או במסמך  (מסמך ב') שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה

  .נפרד(

 

 .המעידה על תשלום דמי ההשתתפות במכרזהעתק קבלה  .5.11

 
, מטעם ועדת המכרזיםרשאית לעיל,  האמוריםמסמכים איזה מהלהצעתו המשתתף א צירף ל

זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; 
מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה יוסיף ו/או לבקש כי 

 ודעת י שיקוליים, לפלהתעלם מפגמים שאינם מהות התאגידהמפורטים בה וכן רשאי 
 הבלעדי. 

 
לדרוש  תאגיד רשאיהיה הימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות 

מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 
ת שיעסוק בהערכת ההצעו וו/או מי מטעמ תאגידכאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ה

 .ידם, כאמור-סמך שיידרש עליא כל מולהמצ
 
 

 הגשת ההצעהאופן ומועד  .6
 
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה  .6.1

 )ללא שום סימני זיהוי אחרים(.  2/19 ונושאת ציון מכרז פומבי מס'

 

 סגורה במעטפה יתבמסירת אישיש להפקיד הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז,  .6.2
)קומה  29רוטשילד ברח' התאגיד בתיבת המכרזים של   ,2/19 הנושאת ציון מכרז פומבי מס'

 .בדיוק 13:00בשעה  /8/201915ם וזאת עד ליו ( בת ים6

 

תוגש  אהצעה של ,משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז .6.3
 .המשתתפות במכרזין ההצעות לא תמנה ב רון כאמורעד למועד האחבמסירה אישית 

 

מהמועד האחרון להגשת הצעות  )תשעים( ימים 90הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  .6.4
 60לתקופה נוספת של אי לדרוש מהמשתתף את הארכת תוקף הצעתו רשהתאגיד במכרז. 

 .ימים
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 חתימה וחותמת: ______________________

 
וזאת טרם  פיםלהאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתת רשאי התאגיד .6.5

 .ורהאחרון להגשה כאמהמועד 
 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ע הגשת הצעתו מביב .6.6
 ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 
עדת המכרזים רשאית לראות בהצעת המשתתף משום הצעה בלתי חוזרת, אשר עם קבלתה ו .6.7

 תיכרת התקשרות מחייבת.  התאגידע"י 
 
 

  טי המשתתףרת פרומסי בלת מסמכי מכרזק .7
 
וכנגד מסירת פרטים של  משרדי התאגידאת חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל ב .7.1

  .המשתתף
 

, הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזהכל  .7.2
 תחולנה על המשתתף.

 
 

 הבהרות ושינויים .8
 

 

 2019/8/1 עד ליום yam.co.il-bat-eli@meiלכתובת יישלחו בדוא"ל שאלות הבהרה  .8.1

 :על פי הפורמט הבא בלבד WORDשאלות ובקשות להבהרה תוגשנה בפורמט  .8.2
 

 מס"ד

המסמך או הנספח  

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

      

      

 

תאגיד לשנות ו/או להבהיר נושאים במכרז עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז רשאי  ה .8.3
כאמור יהוו חלק בלתי  וההבהרותהשינויים רה, לפי שיקול דעתו ו/או בעקבות שאלות ההבה

 .נפרד מתנאי המכרז
 

מסרו את נוסח מסמך שינויים והבהרות ביחס למכרז ככל שייערך יישלח למשתתפים 
  , ויפורסם באתר האינטרנט של התאגיד.פרטיהם

 

ות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודי תףל המשתע .8.4
ירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל סת

אי התאמה אחרת, עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 
מנוע  הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת 8.1

 .הירויות, סתירות או אי התאמות כאמורמלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי ב
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 חתימה וחותמת: ______________________

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.5
 .התאגידתחייבנה את  –בכתב 

 

 להוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי ע .8.6
ים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה תונהנ

 במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 

או /הסרת ספק, בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ול .8.7
את הפרשנות המחייבת. למשתתף לא תהא כל  תאגידהקבע יאי בהירות לגבי מסמכי המכרז, 

טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או 
 .תאגידבגין הפירוש ו/או הנוסח שבחר ה

 
 
 

 שמירת זכויות .9
 
תתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל והמש לתאגידכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .9.1

 ת הצעה במכרז זה.מוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגששי
 

הא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז י התאגיד .9.2
היה זכאי י, וזאת בנוסף לכל הסעדים האחרים להם ההתקשרות בהתאם לתנאי הסכם

 .כוח תנאי מכרז זהמכוח החוק ו/או מהתאגיד 
 

 

 בחינת ההצעות .10
 

ת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו הגשאי  .10.1
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

השלמתה ע"י ועדת ו/או ל כתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעהמובין ב
 .המכרזיםה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצא

 
אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת  .10.2

או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת  ההצעה
 .המכרזים

 
סבירה מבחינת מחירה לעומת רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  ועדת המכרזים .10.3

ועדת תנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת מהות ההצעה ו
 מונע הערכת ההצעה כדבעי. המכרזים

 
 

)דהיינו ההצעה אשר  ככל תקבע וועדת המכרזים את ההצעה היעילה ביותר כהצעה הזוכה .10.4
ת המכרזים תוכל לקבוע )אך את כי ועדמובהר בז .הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר(תקבל את 

לא תהא חייבת( כי יבוצע שלב התמחרות נוסף בין ההצעות )כולן או חלקן או על חלק 
מהמרכיבים או חלקם( לרבות לבוא עם מציעים בדברים, זאת במידה והמחירים שהוצעו לא 

 השוק. היו בהתאם לתקציב החברה או למחירי 
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 חתימה וחותמת: ______________________

אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או  רזיםלמרות כל האמור לעיל, ועדת המכ .10.5
בתנאים, ללא חובת  הרשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייכל הצעה שהיא כזוכה, כן 

 שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה הנמקה, כן רשאית ועדת המכרזים
התקשר עם מספר להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולזים וכן רשאית ועדת המכר

יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות  מהמשתתפים, כך שכל אחד )פיצול הזכייה( משתתפים
 -כספית ו/או אחרת  -לא תהא למשתתף כל דרישה כי , רשותמובהר בזאת מפו בהצעה.

 ביטול המכרז. עקב אי קיבול ההצעה או בקשר עם כל האמור לעיל ו/או , מהתאגיד
 

זים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או ור לעיל, תהא ועדת המכרמבלי לפגוע בכלליות האמ .10.6
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי ישכוונתו הימכרז, או 
ת הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחו יסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת עלתכס

 בהצעה אינם סבירים. שצוינובלתי נכונות או אם המחירים 
 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .10.7
ות לשביעות רצונה המלא גם לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספהצעתם, 

מסגרת שיקוליה כאמור, לרבות הצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו בלאחר פתיחת ה
 .םים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויימאזנ

 

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  .10.8
ת וגופים ושל רשויות מקומיו התאגיד נו שלת ניסיוכישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, וא

 המציע בעבר. אחרים עם 
 

 הודעה על הזכיה והתקשרות .11
 

 .לזוכה התאגידודיע על כך במכרז, יעם קביעת הזוכה  .11.1
 

על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל  התאגידעד המועד שיהיה נקוב בהודעת  .11.2
 .מסמכי המכרזהמסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם ל

 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם  11.2 חייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר כל הת .11.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

מבלי לגרוע מכל זכות וזאת לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, תאגיד הא רשאי הימהצעתו, 
הא רשאי יתחייבויות הזוכה. כן ה זו של הנוכח הפר ואו סעד נוספים העומדים לזכותו/
מצא לנכון, יבמקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים ש תאגידה

פי כל -פי המכרז ו/או על-על תאגידוהכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי ה
  .דין

 

 

 תם.המשתתפים במכרז באשר לאי זכיי כתב ליתריתן הודעה ב התאגיד .11.4

 
 

 ילוי מידע במכרזג .12
 

 

ובכל דרך בה  םאת הזכות לוודא ממקורותיה םלעצמ שומרים והתאגידעדת המכרזים ו .12.1
ו את המשתתף, ואת בעלי איבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המשתתף. בהגשת הצעתו יר
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 חתימה וחותמת: ______________________

הקשור למכרז  לגביהם מידע יקבלו והתאגידהענין בו כאילו הסכימו לכך שועדת המכרזים 
 ככל שהסכמה זו נחוצה., ם אחרמכל גור

 

הגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים, אם ב .12.2
במכרז, פרט למידע שהינו, לפי  רועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשו

מקצועי או מסחרי. עם זאת, מסכים כל שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד 
סבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות תתף במכרז, כי במקרה שועדת המכרזים משת

מצד משתתף אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת 
לפי פניית אמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט כהמכרזים רשאית להימנע מלגלות כל מידע 

 ן בגילוי.ייהמעונ
 

כתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם ב עדת המכרזיםואת  יב לעדכןמשתתף חיה .12.3
בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו , לתאגידיחול, במידע שמסר לועדת המכרזים או 

עד  –הזוכה, ואם נקבע כזוכה  למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר
 מה על ההסכם.לחתי

 

ת ו/או אחריו, בין ככלל ובין לגבי בעלי ע לפני מועד הגשת ההצעועדת המכרזים רשאית לקבוו .12.4
ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד משתתף אחד או יותר, 

 ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן. 

 

 חריותא .13
 

זקים שייגרמו למשתתף בקשר עם הצעתו אחריות להוצאה או נ לבכ ו נושאינאתאגיד ה .13.1
 קבלת הצעתו.גרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי במס

 
ובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המשתתף זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות מ .13.2

 כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.
 

 

 ביטול המכרז .14
 

טל חלקים ממנו, או לצאת למכרז רשאי לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לב התאגיד .14.1
שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא  סיבהחדש מכל 

ה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצא
 באלה. 

 
 -אך לא חייב  –י הא רשאי התאגידי כל דין, מובהר בזאת, כי "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .14.2

 מקרים האלה: אחד מה גם בכל המכרזלבטל את 
 

הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי  שהוגשוההצעות  .14.2.1
כמחיר הוגן וסביר לטובין, וזאת בהסתמך על  תאגידשנערך ו/או מהמחיר שנראה ל

א מכרז זה ו/או המסגרת לשלם עבור רכישת הטובין, נשו התאגידהמחיר אותו נוהג 
 לקבלת הטובין. התקציבית שאושרה

 
התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .14.2.2

ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או  פתיחתלאחר 
גויים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים ש

 בלתי שלמים.
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 חתימה וחותמת: ______________________

 
מציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון הניח שהסביר ל בסיסיש  .14.2.3

 ליצור הסדר כובל.
 

עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ התאגיד החליט .14.3
 .ומטעמ ו/או כלפי מי התאגידהמכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 
 תקציבי אישור .15

 
, תאגידרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בקביעת זוכה במכמובהר בזאת כי  .15.1

 לבטל את המכרז. תאגידלמכרז, רשאי ה תאגידובמידה וההצעה גבוהה מתקציב ה
 

הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד להיקף  ורשאי, לפי שיקול דעת תאגידהיה היכן  .15.2
 לתוצאות המכרז. ים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר והתקציבי המתא

 
למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא  .15.3

 .אלו ובזכויותי תאגידבשל שימוש ה תאגידכלפי ה
 

 הוראות כלליות .16
 

ות המציע או מצג , בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרתאגידהתברר ל .16.1
במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאי  תאגידהאחר שהציג המציע כלפי 

 לבטל את הזכייה. –לפסול את ההצעה, ואם בחר בהצעה כהצעה הזוכה  תאגידה
 

 
סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  .16.2

 תי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.למכרז זה תהא לב
 

 
 

 ,ד רבבכבו
 

 מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ
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 חתימה וחותמת: ______________________

 

 19/2מכרז מס'           
  (1)מסמך א'  

 פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם
 

 פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם
 

 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         ולל מיקוד(:מען המשתתף )כ .1.3

          :תתףשם איש הקשר אצל המש .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 

  2.2להוכחת תנאי הסף שבסעיף  ניסיון המשתתף .2
 

ולי לחמישה גופים )בחלק מהתקופה או כולה(, שירותי ליסינג תפע 2018-2014סיפק במהלך השנים 
 רכבים לפחות. 8המציע יחס לכל גוף ציבורי כאמור הועמדו על ידי ציבוריים לפחות, כאשר ב

 
חברות תאגידי מים וביוב, " בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, גוף ציבורי"

 ממשלתיות, משרדי ממשלה, צה"ל, קופ"ח. 
 

 יקף כמפורט להלן:לוונטיות, שמות ממליצים, מועדי הביצוע והרט את העבודות הרפעל המשתתף ל
 מס' הרכבים מועד מתן השירותים טלפון איש קשר המזמין

     
     
     
     
     
     

 
 
 .32תנאי הסף לפי סעיף 

החודשים שלפני מועד  12 -בכלי רכב לכל הפחות,  500 למציע צי רכב בתחום הליסינג התפעולי של
 .ת ההצעההגש

 
         
 ____________________שם המשתתף: _        

      
 חתימת וחותמת המשתתף: ____________        
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 חתימה וחותמת: ______________________

        
 אישור

 
אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום 

י חתימותיהם בצירוף חותמת החברה ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ ]המשתתף[ וכ
 .את המשתתף לכל דבר ועניןמחייבות 

 
      ____________  ___________ 
 עו"ד                         תאריך            
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 חתימה וחותמת: ______________________

 

 19/2 מכרז מס'          
  (2מסמך א')  

 תצהיר קיום דיני עבודה       
 
 

 נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
 

וזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהאני ה
 ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/

 

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1
. אני ממי בת ים תאגיד מים וביוב בע"צעה למכרז של "( המבקש להגיש ההמשתתף" או "הגוף"

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

אי לעסקה תנ –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 
 ן/ה אותם.סברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מביעם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הו

 
ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

או לפי  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
שתתף או בעל זיקה ( או, לחלופין, המ31.10.02שנעבר לאחר יום  ,1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 -ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2אליו )כהגדרתו בסעיף 
או  1991-, התשנ"אעבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(

במועד האחרון להגשת  (, אולם31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -מ"זלפי חוק שכר מינימום, התש
 הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

                                                                                                ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                            

 
 אישור

_________, אשר משרדי הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו  מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי,ברחוב ____________, 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 
 וחתם עליו בפני.

 
            ____________________ 

   
 ותמת + חתימת עוה"דח      
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 חתימה וחותמת: ______________________

 

 
 2/19מכרז מס'           

  ב'מסמך   
 הצהרת המשתתף         

 
 לכבוד

 "(התאגיד)להלן: " בע"מ תאגיד המים והביוב מי בת ים
 

 הצהרת המשתתף

 
וכן  מסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות על נספחיואנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את 

והמהווים כולם יחד את  הצעותלמסמך ההזמנה להציע  )ככל שצורפו( שר צורפובמסמכים האחרים א
 1במסמך ב', מגישים את הצעתנו כמפורט ניתנה לנו ההזדמנות להשתתף בפגש המציעים, מסמכי המכרז

 וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותינו כמפורט בשאר מסמכי המכרז:להלן 
 

א מן הכלל, ת כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצהננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו א .1
כמות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות ל כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות

וכי ינו כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאותכלי הרכב, סוגיהם, אופן מתן השירותים ו
 בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.

  

ו הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי נו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות אלא הסתמכ .2
, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, וו/או מי מטעמ וו/או עובדיתאגיד ה

כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או 
הסכם ההתקשרות )להלן: ה כלשהי של תנאי ת המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעדרישו

 או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור."( ההסכם"
 

נושא  שירותיםהמומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההאמצעים, הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע,  .3
 מכרז זה. 

 
ע כל התחייבויותינו פי כל דין לביצו יונות הנדרשים עלישי בידינו כל ההיתרים והרהננו מצהירים כ .4

 על פי ההסכם.

 

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על  .5
התאם ספק את כלי הרכב ולבצע את השירותים בכל הדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבים ל

 .מפורטים במסמכי המכרז כולם יחדנאים הלת
 

צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג על פי ההסכם, לרבות אך ה שתהגב .6
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד 

 ובה אחרת הנובעת ממנו.הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל ח
 

יבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות. ו לבצע את כל ההתחיאנו מקבלים על עצמנ .7
בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים להעניק את השירותים נשוא 

 .1ב' במסמךבתמורה לקבלת התמורה כמפורט  המזמיןהמכרז, בהתאם למפרט ולצרכי 
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 חתימה וחותמת: ______________________

שירותים והמצגים שניתנו על ידינו לתאגיד הכי כל  חתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהיריםב .8
במהלך המכרז, הינם נכונים ומדוייקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, וישארו כך בכל מועד עתידי 

ת והינם חלק בלתי נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמ
את הזכות לבדוק את כל  תאגיד שומר לעצמוהכי תנו במכרז וייתאגיד להשתתפותנו ו/או לזכה

המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל 
הסכם שיחתם עמנו, אם נזכה התאגיד זכאי לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את המין וסוג, יהא 

 ן זה.יא תהא לנו כל טענה לעניבמכרז, ול
 

ונזכה במכרז והחברה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא  ים כי במידההננו מתחייב .9
 .המכרז בשלמות

 
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו  .10

, והיא תמשיך לחייב אותנו ואתם תוכלו תיום מהמועד האחרון להגשת הצעו 90במשך תקופה של 
 תנו זו יוארך לפי דרישתכם.לה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעלקב
 

חוזרת, כאמור  -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .11
כרת הסכם מחייב בינינו  ובקבלתה על ידכם יי  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 

 .כםלבינ

 
 

קבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים  עתנו תתהיה והצ .12
ואת העתקי והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, 

ו/או כל מסמך  פי הדין בהתאם להתחייבותנו ועל ביטוחיםהעריכת  פוליסות הביטוח המעידות על
 .  ם למועד שיקבע על ידהשתדרוש החברה, ובהתא

 
הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .13

 .במכרזהמגישים הצעות 
 

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .14
זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם ה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה ההצע

 לחתימתנו על הצעה זו.
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _____________    תאריך: ___________
 
 
 

)להלן: _____________________________ עו"ד של _______________________  אני הח"מ
חתמו בפני     ביום  המשתתף הינו חברה קיימת ופעילה וכיבזה כי  "( מאשרהמשתתף"

, כי נתקבלו בשם המשתתף________________________________________ על הצהרה זו ה"ה 
אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל 

 תף.כי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתו דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו 
 

           _____________
  
  עו"ד ,                    
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 חתימה וחותמת: ______________________

 
 19/2מכרז מס'           

  (1)ב'מסמך   
 המשתתף הצעת          

 
 

 

 הצעת המשתתף
 

בהתאם לדרישות  תפעוליאת שירותי הליסינג ה בע"מ אנו הח"מ, מציעים להעניק לתאגיד המים והביוב מי בת ים
 כדלקמן:ז ובהסכם ההתקשרות המופיעות במסמכי המכר

 
 

 
 

מהמחירון )התקף לתקופת  אחידהט להלן אחוז הנחה בלה שתפורלהציע בט המעוניין בכךעל המציע 
 תשוקלל בניקוד ההצעות:לא ההשכרה(, להשכרת רכבים. יודגש כי  הצעת הנחה זו 

  
 רכב מיני, 

אוטומט, מנוע 
, כדוגמת 1200

 קיה פיקנטו

רכב מסוג 
יונדאי אקסנט 
או ש"ע, מנוע 

 ,1500עד  1300

משפחתי 
אוטומט, מנוע 

כדוגמת  1600
טויוטה או 

 ש"ע

 2/4טנדר 
דאבל קבינה, 
אוטומט, מסוג 
איסוזו דימקס 

 או ש"ע

 4/4טנדר 
דאבל קבינה, 
אוטומט, מסוג 
איסוזו דימקס 

 או ש"ע

ג'יפון מסוג 
או  אופל מוקה

 ש"ע

אחוז 
ההנחה 
המוצע 

ממחירון 
המציע 
התקף 

לתקופת 
ההשכרה 

הרלוונטית, 
ור עב

השכרת 
 הרכב 

 __% הנחה ליום
__% הנחה 

 ועלשב
__% הנחה 

 לחודש
__% הנחה לחצי 

 שנה
 __% הנחה לשנה

 
 
 
 

__% הנחה 
 ליום

__% הנחה 
 לשבוע

__% הנחה 
 לחודש

__% הנחה 
 לחצי שנה

__% הנחה 
 לשנה

 
 
 
 

__% הנחה 
 ליום

__% הנחה 
 לשבוע

__% הנחה 
 לחודש

__% הנחה 
 לחצי שנה

__% הנחה 
 לשנה

 

הנחה __% 
 ליום

__% הנחה 
 לשבוע

__% הנחה 
 לחודש

_% הנחה _
 לחצי שנה

__% הנחה 
 לשנה

 

__% הנחה 
 ליום

__% הנחה 
 לשבוע

__% הנחה 
 לחודש

__% הנחה 
 לחצי שנה

__% הנחה 
 לשנה

 

__% הנחה 
 ליום

__% הנחה 
 לשבוע

__% הנחה 
 לחודש

__% הנחה 
 לחצי שנה

__% הנחה 
 לשנה

 

 
 
 

 תחייבויות הספק על פי ההסכם. מחירי ליסינג כולל את כל ה -

 רכב מיני, 
אוטומט, 

, 1200מנוע 
כדוגמת 

קיה 
פיקנטו או 

 ש"ע

רכב מסוג 
יונדאי אקסנט 
או ש"ע, מנוע 

 , 1500עד  1300

משפחתי 
אוטומט, מנוע 

כדוגמת  1600
טויוטה או 

 ש"ע

 2/4טנדר 
דאבל קבינה, 
אוטומט, מסוג 

סוזו דימקס אי
 או ש"ע

 4/4טנדר 
דאבל קבינה, 

טומט, או
מסוג איסוזו 

או  דימקס
 ש"ע

ג'יפון מסוג 
אופל מוקה או 

 ש"ע

הצעת המחיר 
בשקלים 

 חדשים

      

מרבי  מחיר
)מקסימלי 

 שניתן להציע(

2,300  ₪  2,450  ₪ 2,800  ₪ 5,350  ₪   5,600  ₪ 2,700 
₪ 

משקל לשקלול 
 ההצעה

10% 15% 20% 20% 20% 15% 
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 חתימה וחותמת: ______________________

 רכבי טנדר )אחד מכל סוג(. 3-הראשון/שני שלושה רכבים משפחתיים,  ו להזמין בשלב בכוונת החברה -

 החברה תוכל מכוח ההסכם ולאורך כל התקופה להזמין רכבים נוספים במחירים המפורטים לעיל.  -

שכירות הקבועה ואחידה מדמי מציעים אשר מספקים רכבים להשכרה מוזמנים להציע הצעה להנחה  -
ההנחה המוצעת לא תבוא בחשבון במסגרת שקלול שנה.  /ליום / חודש / חצי שנה של הרכבים הנ"ל 

 ההצעות, אך תחייב את המציע הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות.
 

 :הערות
 

 יד., מע"מ יתווסף למחירי היחידה וישולם על פי דין על ידי התאגלא יכללו מע"ממחירי היחידה  -

יל, כלי הרכב שונה ביחס לסוגי כלי הרכב המפורטים לע המשתתף יוכל להציע לתאגיד לקבל כלי רכב -
המוצעים יהיו באותה קטגוריה ודרגה. מובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר תתייחס לסוגי כלי הרכב 

הכל לפי  –המבוקשים לעיל, והתאגיד יהא רשאי שלא לקבל את הצעת המשתתף לכלי רכב חלופיים כאמור 
 ידו.יב לספק את כלי הרכב דלעיל במחיר שהוצע על שיקול דעתו הבלעדי והמשתתף יהא חי

 .לכל רכב שיימסר לתאגידלשנה ביחס  ק"מ 00002,של הצעת המחיר תתייחס לשימוש  -

לתאגיד הזכות להזמין רכבים נוספים מעבר לרכבים דלעיל באותם מחירים )לגבי רכבים באותה קטגוריה  -
ן הדרגה אליהם משויכם הרכבים דלעיל לפי מחירואו במקרה של רכבים שונים, שאינם בקטגוריה וודרגה( 

 .5%המשתתף בהנחה של 

 בהסכם. קבועיםכללי התשלומים ביחס לחריגה מכמות הק"מ בשנה  -

 כללי הצמדות למחירים דלעיל קבועים בהסכם. -

שינויים המפורטים בהסכם במפורש( המחירים דלעיל יהיו סופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא )למעט  -
 פי מסמכי המכרז וההסכם. כלל הוצאות המשתתף ביחס להענקת השירותים עלויכללו את 

 כלל הרכבים יכללו חיישני רוורס ללא עלות נוספת. -

 הטנדרים יכללו ווי גריה. -

 .אגיד()על ידי הת מתקנים אלקטרונים למילוי דלק בחברה אותה ייבחר התאגיד יותקנולכל הרכבים  -

 .)על ידי התאגיד( בלכל הרכבים יותקן קודן לניהול צי רכ -

 מיועד לנסיעה בשטחי עפר וחוף הים.  4/4הטנדר  מובהר כי רכב -
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 חתימה וחותמת: ______________________

 

   19/2 מכרז מס'         
  מסמך ג'    

 ההסכם         
 

 הסכם

 
 2019ביום _____ לחודש ____ שנת  בבת יםשנערך ונחתם 

 
 בין 

 וביוב בע"מ מי בת ים תאגיד מים
 , בת ים 12מרח' הפלדה 

 "(תאגידה")להלן: 
 מצד אחד

 
 לבין

______________________ 
 מרחוב _________________

 
 "(הספק)להלן: " 

 
 מצד שני

 
 

למתן שירותי ליסינג והחכרת רכב )להלן:  19/2 והתאגיד פרסם את מכרז פומבי מס' - הואיל
 "(;המכרז"
  

ז ובהסכם זה ועל את הצעתו במכרז, ובעקבות הצעתו הצהרותיו במכרוהספק הגיש  - הואילו
 את הספק כזוכה במכרז; התאגיד בסיסם קבעה וועדת המכרזים של

 
ותנאי ההתקשרות בין הצדדים פורסמו במהלך המכרז ונקבעו בחוזה זה המהווה חלק  - הואילו

 ;בלתי נפרד ממנו
 

 לקמן:אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כד
 

 מבוא .1

 

 ת תנאיו.נפרד ממנו ובחזקמהווה חלק בלתי המבוא להסכם זה  .1.1

לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא תשמש לצורך  ההסכםחלוקת הוראות  .1.2
 ו.פרשנות

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו יחד עימו: .1.3

 . )יצורף על ידי הספק לאחר הזכייה( מסמך הזמנת רכב –' אנספח  .1.3.1

 .)יצורף אחרי הזכייה עם ההזמנה( רשימת הרכבים ומחיריהם –' בנספח  .1.3.2
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 חתימה וחותמת: ______________________

  

 בפרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן: .1.4
 

 , לרבות אביזריהם. לתאגידספק הספק יכלי הרכב אשר כל אחד מ "כלי הרכב"  
  

ללים רכישת ואספקת כלי הרכב, רישוי כלי שירותי ליסינג תפעולי הכו "השירותים"  
לרבות ביטוח חובה  םיביטוחתשלום אגרת רישוי ואגרת רדיו, הרכב, 

, אחזקתם, ביצוע טיפולים תקופתיים על פי הוראות הנדרש על פי הדין
 .  על נספחיו בהסכם זהיצרן הרכב, וכל  שירות אחר כנדרש 

 
על ידי הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם  "המדד"

 .מי אחר שיבוא במקומולסטטיסטיקה או כל מדד רש
 

 המדד הידוע במועד מסירת כל רכב. "מדד הבסיס"
 

 המדד הידוע במועד שנקבע להגשת כל חשבון. "המדד הקובע"
 

לבין מדד הקובע ההפרש שבין המדד שתחושב לפי תוספת לכל סכום,  "הפרשי הצמדה"
מובהר כי  בסיס ומוכפל בסכום הרלוונטי.הבסיס מחולק במדד ה

תשלום לא יפחת עקב ירידה של המדד הקובע לעומת המדד הסכום ל
 הבסיסי. 

 
, לאחר מסירת הרכב הקבוע ובמקומו, במקרים לתאגידרכב שנמסר  "רכב חלופי"

 זה. בהסכםהמפורטים 
 

 קבוע.לאחר חתימת החוזה ועד למסירת הרכב ה לתאגידרכב שנמסר  "רכב גישור"
 
 

 

  הספקהצהרות  .2
 

 :ןהספק מצהיר בזה כדלקמ
 

לאשורם התנאים והדרישות לו קרא את כל תנאי הסכם זה על נספחיו, כי ידועים וברורים כי  .2.1
חובותיו לקיימם ולבצע את כל ביכולתו לביצוע השירותים, על כל המשתמע והכרוך בכך וכי יש 

אים המפורטים בו ובכפוף להוראות כל עפ"י הסכם זה בהתאם לדרישת והתנוהתחייבויותיו 
 דין.

 
השכרת כלי ב ולעיסוקבעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים על פי חוק ינו כי ה .2.2

ידוע לספק כי  .התאגידבהסכם זה עם  והתקשרותרכב על דרך של שכירות תפעולית ולשם 
ה יסודית של הסכם זה יון כאמור יחשב להפרישבהעדרו של היתר או ר וביצוע ההסכם על יד

וזאת מבלי לגרוע מהסעדים האחרים אשר עומדים לזכות  ויגרום לביטולו של ההסכם,
 .התאגיד

  

הענקת כל המידע, הניסיון, הכישורים, המיומנות, הכלים והאמצעים הדרושים לצורך בידו  .2.3
  במיומנות וברמה  מקצועית גבוהה.ידו השירותים נשוא הסכם זה, וכי הם יבוצעו על 
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 חתימה וחותמת: ______________________

החלים על שירותי ליסינג תפעולי, השכרת רכב  כל הנהלים, התקנים והחיקוקים,לו כי ידועים  .2.4
ותחזוקה לכלי הרכב המושכרים, וכי היא קיבלה כל מידע הדרוש לה לצורך אספקת השירותים 

 נשוא הסכם זה. 

 

וע כל ולביצ או על פי כל דין, להתקשר בהסכם זהו/ כל הסכם, על פי ודימצאין כל מניעה  .2.5
 על פיו.התחייבויותיו 

 

 אספקת כלי הרכב .3

 
זמנה הטופס באמצעות חתימה על התאגיד הזמנת כלי הרכב על פי הסכם זה תעשה על ידי  .3.1

 .לקבל מהספק בגינו שירותי ליסינג תפעוליו לגבי כל אחד מכלי הרכב שברצונ ('בנספח )

 
ימי  45תוך תבוצע  ,היבואןבכפוף להימצאות הרכבים במלאי ציי הרכב של כלי הרכב,  אספקת

היה והיבואן לא סיפק את כלי הרכב  .הזמנת הרכבים לספקנמסרה  אשר בועסקים מהמועד 
לספק, וזאת מסיבות שאינן תלויות בספק ואינן בשליטתו ועל אף  שהוזמנו על ידי התאגיד

פק במועד, יודיע הסו על מנת לקבל את כלי הרכב תאגידשהספק נקט בכל האמצעים שעמדו ל
 .לתאגידעל כך מיד 

 
 , תוך שניו לתאגיד בחצריו או בחצרי הספק, על פי בחירת התאגידהמכוניות המושכרות ימסר

ימי עסקים מהמועד בו יודיע הספק לתאגיד כי המכוניות המושכרות מוכנות למסירה, ולאחר 
בי רכ לרשותולדרוש מהספק, להעמיד  במקרה כאמור יהא התאגיד רשאיתיאם עם התאגיד. 

 60שלא תעלה על לתקופת ביניים , וזאת וזמןשל כלי הרכב המ קטגוריה לפחותבאותה  גישור,
רכבי הגישור והספק להאריך את תקופת הביניים.  התאגידימי עסקים, אלא אם הוסכם על ידי 

 ימי עסקים ממועד העברת ההזמנה לספק. 3יסופקו לתאגיד עד 

 

 

)של  צדדים ויחתמו ע"ג טופס אישור מסירת הרכבבמועד המסירה של כל כלי רכב, ימלאו ה .3.2
 הכולל, לפחות, את הפרטים שלהלן:  ספק(ה

 

 תאריך מסירה )קבלת הרכב(;  .3.2.1

 דגם הרכב;  .3.2.2

 צבע הרכב;  .3.2.3

 מס' רישוי;  .3.2.4

 שם מקבל הרכב;  .3.2.5

 חתימת מקבל הרכב;  .3.2.6

 

 לקבלהתאגיד , בהסתמך על התחייבות התאגידכלי הרכב שהוזמנו ע"י וירכוש את זמין הספק י .3.3
 . בתנאי הסכם זה את הרכב

 
יהיה אחראי באופן מלא על מתן השירותים כאמור בחוזה זה. הספק  הספקלמען הסר ספק, 

יבצע על חשבונו את כל הפעולות הקשורות בהיערכות למתן השירותים לרבות רכישת רכבים 
ן, ככל שיוזמנו, מתן שירותי אחזקה, תיקון וטיפול ברכבים, טיפול בהתאם להנחיות יצר

ות בדרישות משרד התחבורה ועל פי כל דין טיפולים המתחייבים על פי חוק, פעולות הקשור
ל בהתאם לאמור ובמתן שירותי ליסינג תפעולי, תיקון נזקי תאונה, החלפת רכב שנגנב, והכ

 במסמכי החוזה.
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סטים של מפתחות,  2 :עם כל האביזרים הנדרשים, לרבות ומסר ליילתאגיד כל רכב שיסופק  .3.4
משולש אזהרה, סט מלא של נורות  גלגל,ציוד מלא להחלפת  שלט רחוק, מגבה, צמיג חלופי,

 .כלל המסמכים הנדרשים על פי דין להימצאות ברכב אפודה זוהרת, חלופיות,

 

 הטנדרים יכללו ווי גריה. .3.5

 

 .)על ידי התאגיד( לכל הרכבים יותקן קודן לניהול צי רכב .3.6
 

לפי במערכת שמע, כולל גם רדיו דיסק ובמערכת מיגון מאובזרים  כלי הרכב יועמדו כשהם .3.7

, מערכת ABSכריות אויר לפחות, מערכת בלמים  4וכן בנעילה מרכזית, הספק שיקול דעת 

EPS כולל צג, צליל וחיווי ויזואלי() ומערכת התראה לנסיעה במהלך אחורי . 

 
מעת  לפי שיקול דעתוובהם מצלמות רוורס, שמורה הזכות להזמין אביזרים נוספים, לתאגיד  .3.8

לכל אורך  ערכותהמ אחראית לתקינות יהיה הספקדדים מראש. לעת ובתמורה שתסוכם בין הצ
 .ההסכםתקופת 

 

 ., ע"י השלטבכל רכב מערכת הרמת שמשות שתופעל אוטומטית עם נעילת הרכבתקין י ספקה .3.9
 

כל תוספת  , ללאהתאגידהספק יתקין מתקני תדלוק אוטומטיים בכלי הרכב, על פי דרישת  .3.10
 התאגיד.על  תשלום, עלויות השימוש והתדלוק יחולו

 
, בכלי הרכב מתקן )פלח( להתקנת טלפון התאגידכמו כן יספק ויתקין הספק, על פי דרישת  .3.11

  סלולארי, ללא כל תוספת תשלום. 
 
 מוסכם על הספק כי במידת הצורך יתקין התאגיד בכלי הרכב דיבורית. .3.12

 

טים לגבי ואשר יכללו פר התאגידע במתכונת שתאושר על ידי כל רכב בדפי מידצייד י הספק .3.13
, מוקד השירות, מוקד למקרה חירום, מספרי טלפון של הגורמים ספקהאנשי הקשר של 

 .לתאגיד הספקהמאוזכרים לעיל וכן פרטים לגבי נוהלי העבודה המוסכמים בין 
 

כלי ספים )להלן: "כלי רכב נו ספקרשאי לשכור מאת ההתאגיד הא יבמהלך תקופת ההסכם,  .3.14
, התאגידלהזמנת  ספקסכם זה ונספחיו, לאחר מתן אישור ה"( על פי תנאי ההרכב הנוספים

 והימצאותם במלאי היבואן. התאגיד  ץלגבי סוג כלי הרכב, הכמות בה חפ
 

 

 רכב גישור .4

 
רכב גישור עד לקבלת בנוסף לאמור לעיל, לתאגיד עומדת זכות הברירה לבקש מהספק לספק לו  .4.1

טובה יותר ברמה או באותה רמת מחיר ה . רכב הגישור יהי"(גישוררכב ה)להלן: " ב הקבועהרכ

שאינה נחותה ובאיכות ברמה יהיה  רכב הגישור .אחד לאחור לכל היותרהמוזמן ומשנתון לרכב 

 )קטגוריית רכב זהה(. הרכב החדש שהוזמן מדגם

 ק"מ בעת מסירתו. 50,000רכב הגישור לא יעלה על  .4.2
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 הספק להדריך את הנהג על הרכב.באחריות  .4.3

 

 

גין רכב הגישור יהיו זהים למחיר הרכב המוזמן. תקופת השכירות לגבי הרכב דמי השכירות ב .4.4
 .המוזמן תחל עם קבלת הרכב המוזמן

 

 ישיב לספק את רכב הגישור עם קבלת הרכב המוזמן הפועל.התאגיד  .4.5

 

 בי הגישור בשינויים המחוייבים.מובהר כי כלל התחייבויות הספק בהסכם זה יחולו גם על רכ .4.6
 
 

 ים ותיקוניםאחריות טיפול .5

 
הספק יהיה אחראי לבצע, על חשבונו, את כל התיקונים והטיפולים בכלי הרכב בהתאם  .5.1

בין , להנחיות היצרן והיבואן, והוא ישא בכל הוצאה שתידרש לשם אחזקה ותיקון כל רכב
מתאונת דרכים, נזק מכל סיבה שהיא,  ובין תיקון כתוצאהבין תיקון פנימי , תיקון חיצוני

וכל האביזרים והתוספות ברכב )בכפוף לאמור להלן( צמיגים מגבים, מצברים,  תהחלפלרבות 
 .)כיוון פרונט( כיוון זוויות היגוי, לרבות כפי שנמסרו במועד המסירה, הנובעים מבלאי סביר

 

עצמו ו/או על ידי נציג מטעמו לתקן את כלי הרכב בלבצע טיפולים לכלי הרכב ו/או הספק רשאי  .5.2
  טעמו וזאת בכפוף לתקנות משרד התחבורה, היצרן והיבואן.ו/או על ידי מי מ

 

לספק במועד, אשר בו יש לבצע לרכב טיפול בהתאם למספר הק"מ שנסע הרכב  התאגיד יודיע .5.3
 לענין זה.ובהתחשב בהנחיות היצרן / היבואן 

 
התאגיד ל או מבחן רישוי )טסט(. הספק יתאם עם , טיפוהספק ישנע את כלי רכב לצורך תיקון .5.4

ימי עבודה מהמועד, אשר בו נמסרה לו  5ת מועד האיסוף של כלי הרכב וזאת בטווח של עד א
 על מועד אחר(.  התאגידעל הצורך בטיפול / תיקון / טסט )אלא אם סוכם עם  התאגידהודעת 

 

וע הטיפול ו/או מבחן הרישוי לאחר ביצ לתאגידטיפול או טסט יסתיימו, כך שהרכב יושב  .5.5
 ביום שבו נלקח. 17:00כאמור עד לשעה 

 

ימי  7-תיקון לרכב )מכל סיבה שהיא( יסתיים במהירות האפשרית ובכל מקרה עד ולא יאוחר מ .5.6
לבקשת הספק מטעמים הנעוצים  עבודה מהמועד שבו נלקח, בכפוף לארכה, אם וככל שתינתן

 . לאחר השלמתיר המצריכות זמן עבודה ממושך יותרבמחסור בחלפים ו/או תקלות של מנוע וג
, יערוך הספק בדיקה עצמית על מנת לוודא כי הליקוי תוקן בפועל לתאגידהתיקון ולפני השבתו 

 וכן יבצע שטיפה לרכב. 
 

כל מקרה של בלפחות, קטגוריה, /רכב חלופי זמין באותה רמה יעמיד לטובת התאגידהספק  .5.7
 ןיתנ ושאינו/או נזק אחר ל תקופתי ו/או מתקלת שבר השבתת כלי הרכב כתוצאה מטיפו

 לספק על התקלה/הצורך בטיפול. התאגיד לתיקון בתוך יום העבודה שבו הודיע 

 

לכל נזק שייגרם למרכב התחתון  אחראי יהיה התאגידעל אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה  .5.8
דר כתאונתי או שהנזק של הרכב או לשלדת הרכב, אלא אם הנזק נגרם כתוצאה מאירוע שהוג

 .ים ובדרכי עפר התואמים את סוג כלי הרכבנגרם כתוצאה מנסיעה בכביש
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צמיגים לכל רכב בין מחמת נזק לצמיג )לרבות תקר שבגינו  2הספק יחליף, על חשבונו, עד  .5.9
 נדרשת החלפה של הצמיג(, בין מחמת בלאי ובין אם קיים צורך בטיחותי להחלפה. 

 
ים הנובעת מתקרים בהחלפת צמיג יישא התאגיד בעלותלי רכב, כאמור, צמיגים לכ 2 -מעבר ל

 או מנזק ואילו הספק ישא בהחלפת צמיגים הנובעת מבלאי סביר ו/או צורך בטיחותי. 
 

 

 ותאונותתיקוני דרך  .6
 

שעות ביממה, בכל ימות השנה, להוציא יום כיפור,  24מוקד שירות זמין במשך  יקייםהספק  .6.1
ה זה. היענות המוקד פול בתקלות, תאונות ותיקוני דרך, כמתחייב מחוזושירות תיקונים לטי

לקריאות/תלונות/פנייה לטיפולים/חילוץ/גרירה וכיוצא בזאת תיעשה בפרק זמן שלא יעלה על 
דקות המתנה. מובהר כי עלות קיום המוקד והאחריות לאיכות השירות יחולו על הספק  15

 בלבד.

 

זרה ך, הספק מתחייב לפעול מיידית עם קבלת קריאה לעבמקרה של תאונה ו/או תקלה בדר .6.2
 מהנוהג ברכב באופן הבא:

 
 .הגעה למקום הרכב בתוך שעתיים .6.2.1

היה והתקלה אינה ברת תיקון במקום האירוע יסיע הספק את הנהג לאתר הספק  .6.2.2
שעות מקבלת הקריאה רכב חלופי  6הקרוב למקום התקלה ושם יספק לו, בתוך 

 לעיל. 5.7כמפורט בסעיף 
 

לרבות כל הוצאה בגין תיקון הרכב, תיקון כל ההוצאות בגין האמור לעיל יחולו על הספק, 
 דרך, הובלתו, גרירתו וכיו"ב, מכל סיבה שהיא.

 

 
 

על האירוע לספק, מיד  התאגידודיע ילכלי הרכב, ו/או אובדן כלשהו נה ו/או גניבה אירעה תאו .6.3
רכב חלופי, בהתאם לדרישת  , על חשבונו,התאגיד תאגידעליו. הספק יעמיד ל לולאחר שנודע 

הרכב יסופק לאחר וכנגד מילוי דוח תאונה או גניבה בפרק זמן של עד שש שעות.  .התאגיד
יהיה מדגם זהה או דומה, ומקביל לאותה קטגוריה לפחות לה היה שייך הרכב  החלופי הרכב

 המוחלף, ובמקום אותו כלי רכב.

 

ת מירב  רכב לדווח מיידית על כל תאונה או נזק תוך מסירנחה את כל הנהגים בכלי הי התאגיד .6.4
 הפרטים. 

 

את הנהגים בעל פה ובכתב, כי במקרה של תאונה שלא לתת לצד ג' כל הודאה,  ינחה התאגיד .6.5
הצעה, הבטחה, ויתור, פשרה או תשלום או למסור מידע )פרט למידע שיש למסור לפי דין( 

, תה מעורבת בו, במישרין או בעקיפין. כמו כןיהי בקשר לתאונת הדרכים או האירוע שהמכונית
וכתובותיהם, פרטים על הרכב המעורב בתאונה והביטוח  יש לרשום את שמות העדים לתאונה

לשתף פעולה עם הספק ועם המבטח  מתחייב התאגידבגינו וכן פרטים על הנהג של אותו רכב. 
במתן כל סיוע  י מטעמו(התאגיד ו/או מאינו נוגד את אינטרס  ששיתוף הפעולהככל )

ל בהתאם ושר לטיפול בעניין, לצורך קבלת תגמולי הביטוח, והכואינפורמציה הנדרשים בק
סי דיווח ובהם הפרטים לתקנות ולחוקי מדינת ישראל. הספק ינפיק עם כל רכב מספר טפ
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 חתימה וחותמת: ______________________

 ידו למקרה של תאונה.  הנדרשים על
 

 רכב חלופי 
לי במידה וכ י יסופק לכלל כלי הרכב מכל הקטגוריותרכב חלופלעיל,  5.7בנוסף לאמור בסעיף  .6.6

  .הרכב לא יוחזר למזמין בשעות העבודה המקובלות במהלך יום העבודה שבו הוא נלקח

מדגם זהה או דומה, ומקביל לאותה קטגוריה לפחות לה היה שייך הרכב  יההרכב החלופי יה .6.7
 ק"מ. 50,000ועד קילומטראז' של  המוחלף

 .וו כפי שהיה במועד מסירתת כלי הרכב החלופי במצבלספק א המזמין ישיב .6.8

 :הבאיםתנאים , במקרים ולפי הרכב חלופי מזמיןלרשות היעמיד הספק  .6.9

 "מפתח מול מפתח".  –בעת ביצוע טיפול או תיקון   .6.9.1

עד   10:00בכל מקרה של פריצה לכלי הרכב ושבירה של חלון שהתרחשה מיום שישי בשעה  .6.9.2

 בר נכון גם לחגים החלים באמצע שבוע.. הד 08:00ליום ראשון בשעה 

ה של נזק מעל ר)טוטאל לוס( או גניבה.) אובדן גמור ייחשב במקאובדן מוחלט במקרה של  .6.9.3

 בלבד ( 45%

במקרה של תאונת דרכים ולאחר דיווח על האירוע למוקד השרות, יועמד  –תאונת דרכים  .6.9.4

 הרכב החלופי תוך ארבע שעות מרגע ההודעה על התאונה .

  .עם אותה כמות דלק ספקל יוחזר אשר מלא דלק מיכל עם חלופי רכב ספקהספק י .6.10

במועד התדלוק )הנקבע מחיר ליטר דלק ל בהתאם , לפי העניין,יבוצע הדלק החיוב לתשלום .6.11
בהחלטת ממשלת ישראל והמפורסם על ידי משרד האנרגיה והמים( או מחיר ליטר סולר  אשר 

-חבורה" במועד התדלוק של חברת "סונול" ; "פז" וממוצע מחיר ליטר "סולר לתעל פי  ייקבע
 ."דלק"

המזמין בדמי שכירות נוספים ולא חויב ית רכב חלופי כאמור בסעיף זה, לא במקרה של מסיר .6.12
 ךהא צרייהמזמין לא זוכה בגין דמי שכירות ששולמו בגין כלי הרכב שהחלפתו נדרשה, קרי י

 הא זכאית לכל החזר.ילהוסיף כל תשלום ולא 

ימים מיום שנמנע מהלקוח השימוש  30מקרה, אם הרכב המוחלף לא יוחזר ללקוח בתוך  בכל .6.13
 חלופות לבחירת הלקוח :  3בו, עומדות 

לסיים את העסקה, לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום  המזמיןלסיים את העסקה. החליט  .6.13.1

 ו/או פיצוי בגין סיום ההתקשרות בגין אותו רכב

 מלאה בהתאם לתנאים המקובלים בין החברות.לבצע עסקה חדשה לתקופה חדשה ו .6.13.2

במקומו רכב אחר למשך כל יתרת תקופת הליסינג שיהיה רכב, מאותה  קטגוריית לקבל  .6.13.3

ק"מ  לשביעות רצון הלקוח. דמי  50,000רכבים )לפי רשימת הרכבים שהוגדרה במכרז ( ועד 

י המחירון הליסינג החודשיים בגין הרכב החדש יהיו בהתאם לדגם הרכב שהתקבל עפ"

ם את דמי הליסינג בגין הרכב החלופי מאותה שנסגר בין החברות, והלקוח ימשיך לשל

לשלם בגין הרכב המוחלף. לרכב החלופי יוותרו מנין החודשים כפי שהיו  נקודה שבה הפסיק

לרכב המוחלף ולעניין זה לא יחשב הדבר כהחזרת הרכב לפני המועד ובהתאם לא ישולם כל 

 קנס.

 .החליפי הרכב על תחול המוחלף ברכב רותהשי תקופת .6.14
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 ומי חובה, מסים, דלק וקנסותתשל .7

   

בהתאם לאמור  ביטוחיםהוכל המסים, תשלומי החובה, אגרות, לרבות אגרות רישוי ורדיו  .7.1
 יחולו על הספק, וישולמו על ידו. בהסכם זה על נספחיו,

 

 שא בתשלום עבור דלק.י התאגיד הסכם זהבכפוף לאמור ב .7.2
 

מסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה יוטלו על הרכב או על השימוש בו או על השכרתו, אם  .7.3
אחרים מכל מין וסוג שהוא, שאינם קיימים במועד חתימת חוזה זה, והספק לא יכול היה או 

 .   התאגידלא צריך היה לחזות אותם, יחולו תשלומים אלו על 

 

 ירות תעבורה ועבירות על פי חוקי עזר עירוניים,הגיעו לידי הספק דוחות/כתבי אישום בגין עב .7.4
לרבות עבירות חנייה שבוצעו בתקופת השכירות של כלי הרכב ובקשר אליהם, יסב הספק את 

ללא בלבד )ולא על שם נהג הרכב(  התאגידעל שם לאלתר, הדוחות/כתבי האישום כאמור לעיל, 
 תשלום על הסבת הדו"ח.

 

נה לבין , בהתקשרות ישירה ביהתאגידישולמו ישירות ע"י  – חיובים בגין שימוש בכביש אגרה .7.5
 המפעיל של הכביש  )אלא אם החיוב נוצר כתוצאה מנסיעה של הספק ו/או מי מטעמו ברכב(. 

 

הספק  לצורך  ברשותלמען הסר ספק מובהר כי בגין קנסות או דוחות שבוצעו בזמן שהרכב היה  .7.6
 י לתשלום הקנסות.ביצוע טיפול או תיקון יהיה הספק אחראי בלעד

 

 

 תקופת החוזה וסיומו .8
  

תקופת חודשים.  36של  כל רכב שהוזמן במסגרת חוזה זה, יהא חוזה זה בתוקף לתקופה לגבי .8.1
על אף  "(.ההסכםתקופת )להלן: " ההתקשרות תחושב ממועד מסירת כל רכב קבוע בפועל

 שישהל עד רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופה נוספת ש התאגידהיה יהאמור לעיל 
  יום קודם לסיום תקופת ההתקשרות. 30ספק חודשים, באותם תנאים, וזאת בהודעה ל

 

הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות  ובכל עת, לפי שיקול דעת התאגיד על אף האמור לעיל רשאי .8.2
, ולספק לא תהיינה כל יום מראש 45על פי חוזה זה, כולו או חלקו,  בהודעה מוקדמת לספק של 

עד מועד ת התמורה המגיעה לו או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבל אתביעות ו/
 כמפורט להלן:השבת הרכב לספק וזכותו לקבלת פיצוי בגין הפסקה מוקדמת של ההתקשרות 

 
בגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה הראשונה של ההתקשרות הספק יהיה זכאי  .8.2.1

 שכירות.לתשלום בגובה תשלום חודשי של שלושה חודשי 

יה של ההתקשרות הספק יהיה זכאי יבגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה השנ .8.2.2
 לתשלום בגובה תשלום חודשי של שני חודשי שכירות.

שנה השלישית של ההתקשרות הספק יהיה זכאי ה בגין רכב שיוחזר לספק במהלך .8.2.3
 לתשלום בגובה של חודש שכירות אחד.

 
ישוב האמור לעיל יהיה גובה התשלום החודשי מובהר בזאת כי גובה התשלום החודשי לח

 לספק בגין השכירות של הרכב.  ון ששולםהאחר
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יהיה זכאי לתמורה הנוספת בשיעורים הנקובים לעיל  לאלמרות כל האמור לעיל, הספק  .8.3
במקרה, אשר בו הופסקה ההתקשרות עקב הפרתו של ההסכם ע"י הספק או במקרה של גניבה 

בהתאם לאמור  או במקרה בו בוטל ההסכם , כאמור בהסכם זה לעיל/ להלכה או אובדן מוחלט
 .להלן 16בסעיף 

 

של כל כלי רכב, כשכלי הרכב ריק  ההסכםספק עם תום תקופת לאת כלי הרכב  ישיב התאגיד .8.4
 וללא שילוט כלשהו, כשהוא כולל את כל האביזרים שסופקו יחד עימו תאגידמכל חפץ השייך ל

  .עלות על פי מחירי התאגידחויב יבגין חוסר באביזרים  .ו/או הותקנו בו ע"י הספק

 

אפשר לספק לבדוק את כלי הרכב טרם קבלתו לחזקתו. מצא הספק כי קיימים ברכב י התאגיד .8.5
נזקים לכלי הרכב בגין הבהשתתפות עצמית  התאגידשא י, ()לא כולל חוסרים באביזריםנזקים 

אישור כך שהספק המציא כב ובכפוף ללרכולל מע"מ  ש"ח, 2,000 המוחזרים עד לתקרה של
האמור בסעיף זה אינו מתייחס לתאונות  .על דבר הנזקים כאמור מוסמך שמאי רכבמאת 

 .זה שלגביהן תשולם השתתפות עצמית כמפורט בחוזה

 

הבלעדי, כל כלי רכב בתום תקופת  ו)אופציה( לרכוש, לפי שיקול דעת רהיזכות בר תאגידל .8.6
גבי אותו יום קודם לתום ההתקשרות ל 45ראש ובכתב, לפחות ההתקשרות, וזאת בהודעה, מ

בצירוף כל , מחירון יצחק לוי, הידוע במועד סיום ההתקשרות 85%-השווה לרכב, וזאת במחיר 
יצחק לוי חדל מחירון  התוספות ולמעט ההפחתות על פיו שמקורן בהיות הרכב רכב ליסינג.

  להתקיים יסכימו הצדדים על מחירון אחר.

 

הרכב,  גבי כל רכב ועל מועד החזרתבכתב, על מועד סיום ההתקשרות ל יודיע לתאגידק הספ .8.7
 יום מראש. 60לפחות 

 

את המועד המדוייק, אשר בו יוחזר לידיו הרכב במועד הצפוי לסיום  התאגידהספק יתאם עם  .8.8
 ההתקשרות והוא מתחייב להגיע ולאסוף את הרכב במועד האמור.

 

רכב  טופס החזרת התאגידימלאו ויאשרו בחתימתם הספק ובעת החזרת כלי רכב לספק,  .8.9
 ר רישוי, מועד החזרת הרכב והק"מ.הכולל, לכל הפחות, את פרטי הרכב שהוחזר, מספ

 
 

 התחייבויות התאגיד .9

 
ולנהוג בהם מנהג בעלים שימוש הוגן וזהיר לעשות בכלי הרכב  התאגיד יורה למשתמשים  .9.1

התקף במהלך תקופת השכירות ובכלל זה הימנעות  השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל חוק
 .ביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת איזה מהמכוניות המושכרות על ידי רשויות האכיפהמ

לשלם  סביר, יתקנן הספק והתאגיד מתחייבככל שיגרמו לכלי הרכב נזקים שהינם מעבר לבלאי 
 . להלןאת ההשתתפות העצמית בגינם, בסכומים הנקובים 

 

רשים לתשלום בגין נסיעה בכביש אגרה אגיד מחוייב להתקין בכלי הרכב אמצעי זיהוי הנדהת .9.2
 )פסקל/מנוי וידאו או כל אמצעי אחר( וישא ישירות בעלויות הכרוכות בנסיעה בכביש. 

 

 כל נהג שינהג באיזה מכלי הרכב, לקיים אחר האמור להלן: ינחההתאגיד  .9.3
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 חתימה וחותמת: ______________________

 יגה תקף לסוג כלי הרכב.שיון נהילנהוג בכלי הרכב כשבתאגידו ר .9.3.1
 

שהוא נמצא תחת השפעת משקאות חריפים ו/או סמי הזיה לא להשתמש בכלי רכב כ .9.3.2
ו/או סמים נרקוטיים ו/או סמים מרדימים ולא להשתמש בכלי הרכב למטרות בלתי 

 חוקיות.

 

 לא לגרום לכלי הרכב נזק כלשהו בזדון. .9.3.3

 

אם נקבע אחרת בפוליסת לא להסיע בכלי הרכב נוסעים בשכר ו/או בתמורה, אלא  .9.3.4
ו יועברו אל המשתמש בכתב, טרם תחילת השימוש ובתנאי שתנאים אל הביטוח

 .ברכב

 

לא להשתמש בכלי הרכב לגרירה ו/או לדחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר,  .9.3.5
 אלא אם יועד לכך על פי הוראות היצרן.

 

 לא להשאיר את מפתחות כלי הרכב בתוך הרכב בעת חנייה. .9.3.6

 

לא להעמיס מטען מעבר  הסיע ברכב נוסעים מעבר למורשה על פי החוק ו/אולא ל .9.3.7
 למורשה.

 

לא לנסוע בכלי הרכב ולא להתיר שימוש בו אלא בתחומי שטח מדינת ישראל  .9.3.8
 ושטחים שבשליטתה בלבד.

 

 לא להעביר ו/או להשכיר את הרכבים ו/או חלקם. .9.3.9

 

מראש  בהסכמת הספקלא להתקין בכלי הרכב כל אביזרים ו/או ציוד שהם, אלא  .9.3.10
 . ובכתב

 

 ל סוג ומין שהוא מהרכב )בין בזמן נסיעה או בין בזמן עמידה(.לא להשליך פסולת מכ .9.3.11
 

 שתובא לידיעת התאגיד על ידי הספק שעניינה שימשו סביר ברכב.כל הוראה אחרת  .9.3.12
 

 שימוש במכוניות המושכרות למטרות בלתי חוקיות. .9.3.13
 

ת פוליטיות לרבות שימוש באלימות שימוש במכונית המושכרת באלימות, למטרו .9.3.14
 ם ארגון כלשהו.בשם או בקשר ע

 
שימוש במכונית המושכרת במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או  .9.3.15

מושבתים או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית 
ם המושכרת באקראי לאותו מקום. במקרה כזה יפעל התאגיד או מי מהנוהגי

 ע. במכונית המושכרת, להרחיקה לאלתר ממקום האירו
 

 וובלעדית מכך שנהג בכלי הרכב מטעמכתוצאה ישירה  ישא בנזק שייגרם לכלי הרכב  התאגיד .9.4
 דלעיל.  10.3פעל בניגוד לאמור בסעיף 
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 חתימה וחותמת: ______________________

 
 התמורה .10

 
 דמי שכירות חודשיים בגין כלי הרכב לפי סוג הרכב, בסכום שננקב בטבלת ספקשלם להתאגיד י .10.1

"(, וזאת החל ממועד המסירה של כלי דשייםדמי השכירות החו( )להלן: "1כלי הרכב, מסמך ב)
 .לתאגיד ועבור כל כלי רכב בנפרדהרכב בפועל 

 

לתמורה הנ"ל יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע כל תשלום ותשלום  .10.2
 וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

 

רכב והשירותים , קבועה ומוחלטת בגין השכרת ההווה תמורה סופיתמהאמורה לעיל התמורה  .10.3
 .למעט כמפורט בהסכם זה ונספחיו ולא תשתנה מכל סיבה שהיא לפי הסכם זההנלווים 

 

חשבון חודשי בגין התמורה התאגיד לאישור  ספקגיש היבכל חודש,  10 -אחת לחודש, עד ה .10.4
כלי הרכב ופירוט ובו יפורט מספר  יצורף דו"ח ןלחשבועבור החודש החולף.  והמגיעה ל

 .בנפרד כלי רכבולגבי כל סוג של  נפרדלכל רכב בבפועל  צעוהשירותים שבו

 

, בתנאים של שוטף + התאגיד, ייפרע, בסכום המאושר ע"י ספקכל חשבון, אשר יוגש ע"י ה .10.5
 יום וכנגד מסירתה של חשבונית מס כדין.   _30_
 

 ייחשב כחשבון –אשר לא יוגש במועד הקבוע לעיל  למרות האמור לעיל, מובהר כי חשבון, .10.6
 לחודש שלאחר מועד הגשתו ומועד התשלום יידחה בהתאמה.  10 -שהוגש ב

 
אם ביום הוצאת החשבונית בגין דמי השכירות  :דמי השכירות החודשיים יהיו צמודים למדד .10.7

ום באותו החודשיים, היה המדד החדש שונה מהמדד היסודי, יוגדל או יוקטן הסכום לתשל
היסודי, אולם בכל מקרה לא יהיו דמי השכירות יחס שבו השתנה המדד החדש לעומת המדד 

 (. 1החודשיים נמוכים מהסכום הנקוב בטבלת כלי הרכב, מסמך ב)
 

על אף האמור לעיל, בכל הקשור לתשלומים אחרים מלבד דמי השכירות החודשיים )להלן:  .10.8
ימים ממועד  10וזאת תוך  ספקלחלוק על חיובי הזכאי תאגיד ה יהא"התשלומים הנוספים"( 

 בלת דו"ח פירוט הסכומים כאמור בסעיף זה לעיל. ק
 

בתשלומים תאגיד ההיה ומסיבה כלשהי לא הגיעו הצדדים להסכמה אודות גובה החיוב של  .10.9
יום לאחר  30רק את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, בתוך  ספקלתאגיד השלם הנוספים, י

 ור. המצאת הדו"ח כאמ
 

ובעלותו ישא הצד שנגדו  תוסכם בין הצדדים וזהותיכריע שמאי שבעניין חיוב השנוי במחלוקת 
פסק השמאי. מוסכם כי אף אחד מהצדדים לא יוכל להתנגד לזהות השמאי אלא מנימוקים 

על תאגיד הימים מהמועד בו חלק  30סבירים והחלטתו של השמאי תינתן לא יאוחר מחלוף 
 . ספקחיוב ה

 
 

 מי חריגת קילומטריםד .11
 

דמי שכירות בגין כל חריגה של מספר הקילומטרים שבוצעו  לשלם תוספתמתחייב תאגיד ה .11.1
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 חתימה וחותמת: ______________________

, כמפורט אשר יבצעו כלי הרכב)פול רכבים(  הממוצע)כמוגדר להלן( ממספר הקילומטרים 
 .להלן

 

מספר הקילומטרים הממוצע )שהינו מספר הקילומטרים שיבוצעו בכל הרכבים לחלק למספר  .11.2
 ק"מ לרכב. 20,000על סך של הרכבים( בשנה יעמוד 

 
 ₪. __0.14__דמי החריגה לכל ק"מ יעמוד על סך של  .11.3

 

חישוב החריגה/ההפרש ממספר הקילומטרים הממוצע יעשה על בסיס שנתי, בתום כל שנת  .11.4
כם זה או קבלת הרכב הראשון, לפי המאוחר, לגבי כלל כלי שכירות החל ממועד חתימת הס

דמי השכירות  . ההתחשבנות הכספית לגביתאגידהם באותה עת אצל הרכב המוחזקי
בחישוב החריגה יילקחו בחשבון חלקיות השנה . אותה שנה קלנדריתהמעודכנים תעשה בתום 

של רכבים אשר היו ברשות הלקוח תקופה הפחותה משנה, וק"מ שנסעו רכבים חליפיים, אם 
 היו בידי הלקוח, במקום רכבים קבועים.

את הדו"ח והחשבונית ובתנאי  ישולמו בכפוף לאישור הלקוח כאמור ת הקילומטריםדמי חריג .11.5
 יום ממועד המצאת החשבונית, ובכפוף לאישורה.  45שוטף+

 
 

 ביטוח ונזקים לכלי רכב .12

 
הספק יערוך  מינימליות.הנן דרישות ביטוח  המפורטות בהסכם זה לעיל ולהלןדרישות הביטוח  .12.1

קול דעתו ביטוחים נוספים לפי שיים על פי הסכם זה לרבות את הביטוחים הנדרשעל חשבונו 
ביטוח רכוש, נזק עצמי, ביטוח הרכבים מפני גניבה ו/או תאונה, וכל ביטוח  אחר  כוללהבלעדי, 

    .לפי שיקול דעתו

 

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  מתחייב הספק לבטח את כלי הרכב, לרבות במקרה  .12.2
הביטוח הקבועים  עצמי, בביטוח "מקיף", בתנאים שלא יפחתו מתנאי של באמצעות ביטוח

בפוליסה התקנית לביטוח רכב, כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח 
 .1986 –רכב פרטי( תשמ"ו 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בכל הקשור עם ביטוחי הספק, נשוא הסכם זה, הספק מתחייב  .12.3

כל תקופת ההתקשרות על פי  לי הרכב בביטוח חובה כמתחייב על פי הדין, במשךלבטח את כ
הסכם זה וזאת ללא הגבלה בכל הקשור עם מין הנהג, גילו ותק רישיון הנהיגה, הימצאותם של 
אמצעי בטיחות, ניסיון תביעות ו/או נזקים של מי מהנהגים המשתמשים ברכב בדרך קבע 

י מהנוהגים ברכב בדרך קבע, במהלך שלושת השנים לרבות שלילת רישיון נהיגה של מ
 .האחרונות

מוסכם בזה כי הספק יהיה אחראי לחילוצו של כלי רכב, במידת הצורך וגרירתו למוסך הקרוב  .12.4
לביתו של נהג כלי הרכב, בכל מקרה של תקלה טכנית ו/או מכנית ו/או בטיחותית ש/תמנע את 

 .רכיםהמשך הנסיעה בכלי הרכב, לרבות עקב תאונת ד

וח גרירה למקרה של נזק ו/או תקלה כלשהיא באחריותו של הספק לבטח את כלי הרכב בביט .12.5
לכלי הרכב, ככל שעקב התקלה ו/או הנזק, נמנע מהרכב לנסוע או קיים חשש מהיוצרות תקלה 

 .המונעים את השימוש ברכב

ערך לתאגיד העתקים מפוליסות הביטוח שמציא מתחייב לההספק בכל תקופת הסכם זה,  .12.6
הפוליסות, מעת לעת ועד תום תקופת וכן אישור על הארכת   לרכבים נשוא הסכם זה

הספק מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים על פי הסכם זה ועל פי . ההתקשרות
. למען , על תיקוניה.1970 –הדין לרבות הוראות הפקודה לביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(, תש"ל 
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 חתימה וחותמת: ______________________

 כאמור לעיל.אישור הנ"ל אינו ממצה את דרישות הביטוח בחוזה ההסר ספק, המצאת 

 

כתוצאה מפגיעה חיצונית,  בהוצאות ההשתתפות העצמית בגין נזק תאונתי התאגיד יישא .12.7
ש"ח )כולל מע"מ( לנהג שאינו צעיר/חדש ובהשתתפות של עד  700 שייגרם לרכב, בסכום של עד

ועל נהג ברכב נהג צעיר/חדש בעת התאונה. ש"ח )כולל מע"מ( לנהג צעיר/חדש, ככל שבפ 1200
, אבדן מוחלט / להלכה בגין גניבהכלשהי  השתתפות עצמיתהתאגיד לא יישא בבזה כי מוסכם 

 . ו/או למראות נזק לשמשות או

 

שנגרם לרכב צד ג', באשמת נהג תאונתי בהוצאות השתתפות עצמית בגין נזק התאגיד יישא  .12.8
 1200ד )לנהג שאינו צעיר/חדש( ובסך של ע למקרהמע"מ(  ש"ח )כולל 700של עד  , בסךהתאגיד

  .ש"ח )כולל מע"מ( לנהג צעיר/חדש, ככל שבפועל נהג ברכב נהג צעיר/חדש בעת התאונה

 

התאגיד ישלם את דמי ההשתתפות העצמית כאמור לעיל גם במקרה, אשר בו צד ג' אשם  .12.9
געים בכך, מובהר כי חשבונית בקרות הנזק ויהיה זכאי להשבה של התשלום בתום ההליכים הנו

ימים קלנדריים ממועד  90כאמור  תועבר על ידי הספק  רק לאחר  בגין דמי ההשתתפות
הנזק/תאונה. ככל שעד למועד הוצאת החשבונית כאמור ישלם צד ג' את הנזק לא יחויב 

 התאגיד בדמי ההשתתפות העצמית כאמור ולא יופעל מנגנון ההשבה. 
 

 

 הפרה ותרופות .13

 

 .1970-רת חוזה( תשל"א וזה זה יחול האמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפעל ח .13.1

 

הספק מצהיר כי ידוע לו כי מועד אספקת הרכבים הינו תנאי יסודי בחוזה בנוסף לאמור לעיל,  .13.2
פיצוי מוסכם בסך  לתאגידהספק  לם, ישלתאגידבגין כל יום עיכוב במועד מסירת הרכב זה וכי 

פי חוזה זה ועל  על לתאגידרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים ש"ח וזאת מבלי לג 200של 
 פי כל דין.

 

לרבות ביצוע טיפול, תיקון, בהסכם זה דלעיל למעבר למועדים המפורטים  איחורבגין כל  .13.3
ואשר לא תואם מראש,  ורכב חליפי חילוץ, גרירההמועד להשבת הרכב לאחר טיפול / תיקון, 

ל סעד או וזאת מבלי לגרוע מכלכל יום,  ₪, 200כם בסך של פיצוי מוס לתאגידהספק  לםיש
על פי חוזה זה ועל פי כל דין. הספק יהא רשאי לפנות לנציג  לתאגידתרופה אחרים העומדים 

 יהא רשאי להאריך את המועד, כאמור. התאגידולהסביר את סיבת העיכוב ונציג , התאגיד
 
 גבוהה יחולו הקנסות הבאים: בנוסף לאמור לעיל, על מנת לשמור על רמת שירות .13.4

 
 

 שירות נמדד פרמטר עמידה-אי קנסות

 מחלץ בתקלה משביתה הגעת שעות מקריאה 2 תוך לכל שעת איחור.₪  150

שעות  24מענה במוקד הטלפוני  דקות 15תוך  לכל מקרה של איחור.₪  100
 ביממה

 

ין כל נזקיה שייגרמו אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של החברה להיפרע מהספק בג .13.5
 .להוראות הסכם זהממעשה או מחדל שלו בהתאם 
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 חתימה וחותמת: ______________________

 סטיה או ויתור .14

 

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה  .14.1
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר בעתיד.

 

מוקנות לו על פי הסכם לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות ה .14.2
 ת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכותו מזכויותיו.זה, במקרה מסוים או בסדר

 

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים, כי כל שינוי בתנאי ההסכם או ויתור על זכויות על ידי מי  .14.3
 מהצדדים יהיו אך ורק בכתב.

 

 הסכםסיום ה .15

 
לבטל את ההסכם באופן מיידי  אי התאגידוראות הסכם זה לעיל ולהלן, רשמבלי לגרוע מה .15.1

 כל  אחד מן המקרים המפורטים להלן:בהתקיים 

 

 הפר את ההסכם בהפרה יסודית. ספקה .15.1.1

או או צו הקפאת הליכים, צו פירוק, או צו כינוס נכסים,  ספקבמקרה שניתן נגד ה .15.1.2
מפרק -, או אם מונה מפרק זמני או קדםושמונה כונס נכסים לחלק מהותי של רכוש

והכל במקרה  -הסדר נושים ו/או עתיד להיות נשוא ל והינ ספקאו אם ה ספקה על
 ימים מיום הינתנו. 60שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטל כליל תוך 

 

בגין כל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או ההוצאות  התאגידפצה את וי ספקהשפה יבוטל ההסכם,  .15.2
או לנובע מכך וזאת מבלי לגרוע מכל עקב או בקשר להפרת ההסכם ו/או לביטולו ו/ ושנגרמו ל

 עפ"י כל דין.  התאגיד תאגידו הסעדים העומדים להתרופות ו/א

 
 

 
 שונות .16

 
 

כל ויתור ו/או ארכה, הנחה, הימנעות מנקיטת הליכים ו/או איחור בנקיטת פעולה לא יחשבו  .16.1
, ויתור מצד מי מהצדדים על כל זכות מזכויותיהם, ולא יהא כל תוקף לכל טענת השתקוכ

 ההסכם מראש ובכתב. ויתור, מניעות, אלא אם הוסכם על שינוי מתנאי
 

הסכם זה מבטל כל הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, אשר היה, במידה והיה, בין הצדדים, קודם  .16.2
לחתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולא תשמע כל טענה בדבר הסכמות מוקדמות ו/או מאוחרות 

 ידי הצדדים. בכתב ונחתמו על ןאלא אם סוכם עליה
 
למכור ו/או למסור ו/או להעביר ו/או להשכיר את  התאגיד לא יהא רשאי להשאיל ו/או .16.3

המכוניות המושכרות או חלק מהן ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיו על פי 
הסכם זה, כולן או חלקן, או את זכויותיו לגבי המכוניות המושכרות, כולן או חלקן, למעט 

ש  במכוניות המושכרות ובלבד ה לעובדיה ולבני משפחותיהם מקרבה ראשונה להשתמהרשא
שלרשאים להשתמש  במכוניות המושכרות מטעם התאגיד יהא רישיון תקף לסוג המכוניות 

ובעלי רישיון נהיגה בוותק  24המושכרות וכן שהמשתמשים במכוניות המושכרות יהיו מעל גיל 
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 חתימה וחותמת: ______________________

 של שנתיים לפחות. 
 
ות המושכרות או במתקנים חייב שלא לבצע כל שינוי במבנה או בחלקי המכוניהתאגיד מת .16.4

שבהן, לרבות עקב קדיחה לצורך התקנת דיבורית, וכן לא להוציא מהמכוניות המושכרות כל 
אביזר ו/או מכשיר ו/או חלק ו/או מתקן השייכים להן, וזאת בלי לקבל הסכמת הספק מראש 

לו מיד לעיל יפצה התאגיד את הספק בגין כל הנזק שיגרם ובכתב. ביצע התאגיד שינוי כאמור 
עם דרישה.  כן יהא על התאגיד לשלם לספק כנגד החזרת מצב המכוניות המושכרות לקדמותו. 
גרם שינוי כאמור להשבחת המכוניות המושכרות, לא יהא זכאי התאגיד לתשלום כלשהו מאת 

 הספק. 
 
ת לעת בתאום מראש עם התאגיד, לבירור הספק רשאי לבדוק את המכוניות המושכרות מע .16.5

 תקינותן.
 
התאגיד יודיע על כל הליך משפטי המתנהל בקשר לרכב, יסייע לספק בכל הליך משפטי כאמור,   .16.6

 ולשתף פעולה עם הספק בהליך כאמור לצורך צמצום ו/או מניעת נזקים.
 

אלא אם קיבל  אף צד לא רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח הסכם זה לאחר .16.7
 ראש ובכתב.את הסכמת הצד השני להסבה כאמור מ

 
להתקשר עם גורמים  מהתאגידלמען הסר ספק, מובהר כי אין בהתקשרות בהסכם דנן למנוע  .16.8

אחרים בהסכמים דומים ו/או למסור שירותים דומים או אחרים לביצועם ולניהולם של 
 .םגורמים אחרי

 

 .מכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע להסכם זהאביב תהא ס-בתי המשפט המוסמכים בתלל .16.9
 

ת הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם. כל הודעה שצד אחד צריך לתת כתובו .16.10
לצד השני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום לפי כתובת הצד השני או שתישלח בפקסימיליה 

ה כעבור ארבעה או שתימסר ביד. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודת
סניף דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימליה )עם אישור ימי עסקים מזמן מסירתה למשלוח ב

בעת מסירתה  -)ובלבד שהינו יום עסקים(; ואם נמסרה ביד  -באותו יום  -שיגור מוצלח( 
 במשרדיהם של הצדדים האחרים, בשעות העבודה הרגילות כנגד אישור קבלה.

 

 
 ל החתום:ולראיה באו הצדדים ע

 
                     _____________                                                                                  _____________ 

  ספקה                                                                                                                      תאגידה 
   

        ______________                        _______________ 
 שם החותם ותפקידו            שם החותם ותפקידו        

 
 


