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 2021יוני 
 
 מסמך א' 

 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ
 

 03/2021מכרז פומבי 

והחכרת רכבים בשיטה של  , רכישת רכביםהזמנה לקבלת הצעות לאספקת שירותי השכרת רכב
 החכר תפעולי 

 הודעה לפרסום

 

לאספקת "( מזמינה בזאת הצעות החברה)להלן: "החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ 

תפעולי לחברה, וכל הפעולות הנלוות לצורך  החכר של בשיטה יםרכב והחכרת , רכישת רכביםשירותי השכרת רכב

 מתן השירותים, בהתאם לנדרש בהסכם ובנספחיו וכפי שיורה המנהל מטעם החברה.

 רכישת מסמכי המכרז 

, ראשון לציון, אצל הגב' שוש קריגר, 61את מסמכי המכרז ותנאיו יש לרכוש במשרדי החברה בכתובת ז'בוטינסקי 

בתוספת מע"מ, אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪( )במילים: אלפיים ₪   2,000חשבת החברה, תמורת תשלום של 

לפון לבירורים בנושא רכישת מסמכי מובהר כי רכישת חוברת מסמכי המכרז מהווה תנאי להגשת ההצעה. מספר הט

 .  ShoshK@rishonlezion.muni.il, ניתן לפנות גם באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו 03-9484010המכרז הינו 

 מסמכי המכרז ב עיון

לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי החברה כאמור לעיל ו/או באתר האינטרנט של החברה ניתן 

מו כל ההודעות ביחס ורס. יובהר כי רק באתר האינטרנט של החברה יפhttps://www.rlz-bitachon.co.il שכתובתו:

"ב ועל כל מציע מוטלת האחריות למכרז זה, לרבות הודעות על דחיית מועדים ו/או שינויים במסמכי המכרז וכיוצ

 דכן באתר זה מעת לעת.עתלה

 ערבות בנקאית 

 50,000להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, על סך של  לצרף ערבות בנקאית אוטונומיתהמציע על 

 לטובת החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ עפ"י תנאי המכרז. ₪, )במלים: חמישים אלף( 

 הגשת ההצעות:

)לא לשלוח בדואר( במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי  ידניתבמסירה את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור 

אצל חשבת החברה הגב' שוש קריגר, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס'  1ראשון לציון קומה  61

" 03/2021מס' פומבי במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז בצהריים  12:00בשעה  14.07.2021עד ליום  03/2021

מכי המכרז שידונו על ידי לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסבלבד. מסמכים שימסרו 

 .ועדת המכרזים

 

 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ                                      
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 סיור קבלנים 

 10:00בשעה   24.06.21להשתתף בסיור קבלנים אשר יתקיים ביום  המציעיםלהשתתפות במכרז זה, על  כתנאי

 , ראשון לציון.  61ברחוב ז'בוטינסקי  החברה במשרדי

 הבהרות: שאלות /

, לידי 15:00בשעה  30.06.2021עד ליום שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז, ניתן להעביר בכתב, 

באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם  שצוין לעיל,הגב' שוש קריגר באמצעות הדואר האלקטרוני 

מענה מרוכז לכל שאלות ההבהרה יימסר לכל מי שרכש את  שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו.במועד. שאלות 

 חוברת המכרז, הגיש שאלת הבהרה ויפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 מתייחסים לכל המגדרים. י נוחות בלשון זכר ו/או נקבה, אך כמסמכי המכרז מנוסחים לצר

   אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

המציע בהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי מו

 לכדי הצעה עפ"י דיני המכרזים.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן טעויות סופר בכל שלב במכרז. 

 
 
 

  בכבוד רב, 

 מוטי נחמני,         

 מנכ"ל החברה         
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 מסמך ב'  

 
 

 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ
 

 03/2021מכרז פומבי מספר 

 ורכב בשיטת החכר תפעולי , רכישת רכביםלאספקת שירותי השכרת רכב

 
 הוראות למשתתפים

לאספקת ( מזמינה בזאת הצעות "החברה")להלן: החברה העירונית ראשון לציון לבטחון וסדר ציבורי בע"מ 

ורכב בשיטת החכר תפעולי לחברה, וכל הפעולות הנלוות לצורך מתן השירותים,  , רכישת רכביםשירותי השכרת רכב

 בהתאם לנדרש בהסכם ובנספחיו וכפי שיורה המנהל מטעם החברה.

 מסמכי המכרז 

 מסמכי המכרז הינם: .1

 נוסח הודעה לעיתונות. – מסמך א' .א

 הוראות למשתתפים. -מסמך ב' .ב

 .המציעהצעת    -מסמך ג' .ג

 נוסח ערבות מכרז. – 1מסמך ג' .ד

הצהרה בדבר קרבה לעובד החברה ו/או חבר דירקטוריון החברה ו/או חבר מועצת  -2מסמך ג'  .ה

 העירייה

  תצהיר המציע לעניין הניסיון הנדרש – 3מסמך ג'  .ו

 הסכם על נספחיו. - 'מסמך ד .ז

 

 עיקרי ההתקשרות 

חברה,  הכוללים אספקה של כלי לרכבי הההתקשרות נשוא מכרז זה הינה למתן שירותי החכר תפעולי  .2

רישוי כלי הרכב, תשלום אגרת רישוי ואגרת רדיו, ביטוחם, רכישת רכבים, הרכב )בהחכר תפעולי(, 

 .ן הרכב, וכל שירות אחר הנדרש במסמכי המכרזאחזקתם, ביצוע טיפולים תקופתיים על פי הוראות יצר

רכבים לצורך קבלת הצעת  31הינה כ לחברה מובא לידיעת המציעים כי כמות הרכבים המשוערת שתידרש  .3

עם . רכבים נוספים המיועדים לרכישה 3בשיטת החכר תפעולי, אחזקתו וכל הנגזרות לכך, ו  מחיר בלבד

אינו מגלם בתוכו התחייבות כלפי הזוכה במכרז להזמין כמות אלא אומדן בלבד ו במספרים אלוזאת אין 

החברה רשאית להקטין או להגדיל את כמות כלי הרכב שיוזמנו זו כלל ולאורך כל תקופות ההסכם בפרט. 
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וסוגם על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה התפעוליים ותקציבה ולא תהא עקב כך כל טענה 

   ר שאת, לנוכח מעבר ראשוני של החברה מרכבים היברדיים לחשמליים. דברים אלו אמורים בית למציע.

חודשים . בתום  36משך ההתקשרות עם הזוכה במכרז לשירותי ההחכר התפעולי תהא לתקופה בת  .4

 3 -התקופה, כאמור, תהא החברה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם ב

 מהן, בהתאם למפורט במסמכי המכרז., או חלק חודשים נוספים 36

ניתנת על בסיס אחוז דמי  המציעהצעת המחיר של , תינתן תפעולי ביחס לרכבים בשיטת החכר ליסינג .5

 3בעוד של .אשר יכלול את כל שירותי ההחכר התפעולי הנגזרות לכך שימוש חודשיים ביחס לכל קטגוריה

שקלים לרכישת סוג הרכב כאמור בטבלת הצעת בהרכבים המיועדים לרכישה בלבד, תינתן הצעת המחיר 

 .התוספות המבוקשותהכוללת גם את  המחיר

שימוש ה, תתבצע כך שתשלום דמי עבור הרכבים בשיטת החכר תפעולי הזמנת הרכבים בפועל למול הזוכה .6

עבור אותו רכב ספציפי שהוזמן על ידי  לאותו המועד החודשיים יתקבע בהתאם למחירון היבואן הרשמי

אשר שייכת לקטגוריה מיני  2לדוגמא: מאזדה  לאותה קטגוריה.  לדמי השימוש שהוצעו ובהתאם רההחב

כך שבפועל ₪,  80,000, וכאשר מחירון היבואן הרשמי הוא 0.5%שעליה הוצע דמי שימוש חודשיים של 

החברה  בדומה לכך, גם תשלום (. 80,000X0.005דמי שימוש חודשיים ) ₪  400לאחר הזמנה תשלם החברה 

 שפורסם. עבור רכישת רכבים כאמור בהצעת המחיר, תתקבע בהתאם למחירון היבואן הרשמי 

, ספציפית לקטגוריה ושייך החברה ידי על שיוזמן הדגםדמי השימוש החודשיים של  מחיר כי, יובהר .7

שלו תגיע הראשון מבניהם, רכב שהנסועה  170,000או חודשים  36הרכב ונמשך קבוע ל  הזמנת בעת מתקבע

לחלופין עד למועד החזרת הרכב  או חודשים 36ק"מ יוחלף גם אם לא סיים תקופת החכר של  170,000ל

 על ידי החברה.  למציע

ק"מ, תהא רשאית החברה להחליף דגם מאותה קטגוריה  170,000חודשים או עם הגעת הרכב של  36בתום  .8
 לפי מחיר מחירון שנקבע בקטגוריה. 

י לפגוע בזכותה של החברה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך תקופת אין באמור לעיל כד .9

 ימים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בחוזה.  30ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

עוד מובהר, כי תחילת ההתקשרות על פי מכרז זה תהא בכפוף להתקנת עמדות טעינה חשמליות בחניון  .10

 . 2022תחילת שנת /2021עד סוף שנת  יעודי של החברה אשר תתבצע

על הזוכה יהא החברה לא נוקטת בשמות דגמי הרכבים אותה מבקשת להזמין, בקטגוריות בהם יובהר, כי  .11

לפיכך, הזוכה לספק את הדגמים שבהם תבחר החברה בהתאם לשיקול דעת הבלעדי במועד ההזמנה. 

על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהא  במכרז, מתחייב לספק לחברה את דגמי הרכבים שהיא מזמינה

 לזוכה כל טענה כי דגמים אלו לא קיימים במלאי וכו'.  

, החברה תהא רשאית בעת הזמנת הרכבים על ידי החברה ככל שמחירון היבואן הרשמי לקטגוריה ייעלה .12

ועל אף שמחירון היבואן הרשמי  ,שהוצע הנחה לאחוז בהתאםלהזמין את הרכבים מאותו הקטגוריה 

 לאותה קטגוריה יעבור את שווי סך הקטגוריה שניתן.  

 הרכבים אספקת כולל, השירותים כל עלות את יכלול תפעולי בהחכר רכבים השכרת עבור המחיר כי יובהר .13

)כולל  בהסכם המפורטים השירותים יתר וכל ואחזקה טיפולביטוח, , רישוי אגרות תשלום, והאביזרים

 והמציע לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת החברה. מע"מ(
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 הצעתכן, תחול הגבלת ק"מ לפי העמודה של "נסועה לשנה" בשיטת הפול כפי שנרשמה בטבלה ב כמו .14

יוזכר כי  , כלומר, חישוב מגבלת הק"מ יבוצע באופן ממוצע שנתי, ביחס לכל רכבי החברה ביחד.המחיר

. החריגה, ספציפית קטגוריה כל עבור המחיר הצעת בטבלת" לשנה"נסועה  בעמודת מוגדרתמגבלת הק"מ 

ע"י החברה ושהשכרתם  ואם קיימת, תחושב בתום כל שנה קלנדרית ביחס לכלל כלי הרכב שהושכר

הסתיימה באותה השנה הקלנדרית. בחישוב החריגה יילקחו בחשבון חלקיות השנה של רכבים אשר היו 

, במקום רכבים החברההפחותה משנה וק"מ שנסעו רכבים חלופיים, אם היו בידי ברשות החברה תקופה 

אגורות + מע"מ לכל ק"מ  0.10קבועים. במקרה של חריגה ממגבלת הק"מ כאמור, התמורה תגדל בסך 

 אחד. 

 הצהרות המציע 

הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים  .15

ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל 

נדרש והסכים מהות השירות, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לאספקת כלי הרכב ומתן השירות ה -זה

להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע ו/או למי מטעמו את כל הידיעות, 

הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לאספקת מכלול השירותים נשוא המכרז, כי הוא 

חינה שהיא לספק את עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל ומעוניין מכל ב

 הכל כמפורט במסמכי המכרז ותוך עמידה בתנאיו ככתבם וכלשונם.  -השירותים נשוא המכרז

 שאלות / הבהרות:

בשעה  30.6.2021  עד ליום, שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז, ניתן להעביר בכתב .16

באחריות הפונים לוודא כי  נה לעיל,שצויהגב' שוש קריגר באמצעות הדואר האלקטרוני לידי , 15:00

מענה מרוכז לכל שאלות  שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד. שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו.

ההבהרה יימסר לכל מי שרכש את חוברת המכרז, הגיש שאלת הבהרה ויפורסם באתר האינטרנט של 

 החברה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמכת החברה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו  .17

 בו והודעה בכתב תינתן לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. 

 

 תנאי סף במכרז

 :במצטבררשאים להשתתף במכרז תאגידים העומדים בכל התנאים הבאים  .18

  ות כחוק.לצורך מע"מ ומנהלים ספרי חשבונ העוסק מורש .א

 אשר יש לו פטור/ניכוי מס במקור.  מציע .ב

או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, שנים האחרונות  3ב  העדר הרשעה  בעבירה שיש עמה קלון  .ג

אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת 

 ; 1981-בים, התשמ"אההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות הש

שנים לפחות בענף השכרת כלי הרכב ובמתן שירותי ליסינג תפעולי לרשות  5בעל ניסיון מצטבר של  .ד

 מקומית ו/או משרד ממשלה ו/או תאגיד אחר. 
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 להפעלת משרד להחכרת רכב )ליסינג( ע"ש המציע. בעל רישיון תקף ממשרד התחבורה  .ה

היקף צי הרכב שבבעלות המציע הינו כפול לפחות ממספרם הכולל של כלי הרכב כמפורט בהצעת  .ו

 של מכרז זה. המציע המחיר המנויה בהצעת 

 השתתפות בסיור קבלנים. .ז

 למסמכי המכרז.  1ערבות בנקאית בנוסח הרצ"ב כמסמך ג'בעל  .ח

ות ותשלום חובות מס(, לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונ המציע מורשה .ט

  .. הרשאה כאמור תהא בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז1967-התשל"ו

  לעובד החברה ו/או חבר מועצת עיריית ראשון לציון. של המציע היעדר קרבה .י

 .1976-העדר הרשעה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .יא

  .באמצעות קבלני כוח אדםאינו קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים המציע  .יב

 כלל הרכבים החשמליים המוצעים על ידי המציע יהיו בעלי יכולת לטעינה מהירה.  .יג

 ואופן הגשתה  המציע הצעת

במכרז ליתן הצעת מחיר עבור אספקת כלי הרכב בהחכר תפעולי וביצוע כל השירותים הנלווים  המציע על .19

 המחיר הצעת .המציעכמפורט במסמכי המכרז כאחוז דמי שכירות חודשיים משווי הרכב כמפורט בהצעת 

 . הצעת מחיר חלקית תיפסל ולא תובא לדיון.  המציעבהצעת  הטבלה המפורטת גבי על תינתן

הסף שצוינו  תנאימציעים יחידים או תאגידים העומדים במועד הגשת ההצעות בכל  במכרזרשאים להשתתף  .20

וזאת  במצטבר ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים לשם הוכחת עמידתם בתנאים אלה 17בסעיף 

 :כמפורט להלן

 סימון מסמכים נדרשים תנאי סף ד"מס
  .א

עוסקים מורשים לצורך מע"מ ומנהלים 
 ספרי חשבונות כחוק.

העתק  המציעתנאי זה ימציא  להוכחת
תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות 

 מע"מ.

  

  .ב
 מציע אשר יש לו פטור/ניכוי מס במקור. 

 

 מאת אישור לצרף יש זה תנאי להוכחת

 על הכנס מס שלטונות או חשבון רואה

ניכוי מס במקור בתוקף במועד /פטור

 הגשת ההצעה. 

 

  

  .ג
שיש עמה קלון  ב העדר הרשעה  בעבירה 

נות או בעבירה שנושאה שנים האחרו 3
פיסקאלי, כגון, אי העברת ניכויים, אי 
דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות 
רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת 
ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי 

 1981-ותקנות השבים, התשמ"א

יר תנאי זה יש לצרף את התצה להוכחת

 חתום' להסכם המצורף 1כנספח ז המנוי

 במכרז להשתתף המעוניין תאגיד .כדין

 בעלי לגבי גם הרשעה היעדר - תאגיד

 .הבכירים ומנהליו בו השליטה
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 סימון מסמכים נדרשים תנאי סף ד"מס
  .ד

שנים לפחות  5בעל ניסיון מצטבר של 
בענף השכרת כלי הרכב ובמתן שירותי 
ליסינג תפעולי לרשות מקומית ו/או 

 משרד ממשלה ו/או תאגיד אחר. 

תנאי זה יש לצרף תצהיר חתום  להוכחת
המעיד  3התצהיר המנוי בנספח ג'  בנוסח

 על האמור

  

 

  .ה
בעל רישיון תקף ממשרד התחבורה 
"להפעלת משרד להחכרת רכב )ליסינג( 

 ע"ש המציע. 

 

תנאי זה יש לצרף את הרישיון  להוכחת
 האמור.

  

היקף צי הרכב שבבעלות המציע הינו   .ו

כפול לפחות ממספרם הכולל של כלי 

הרכב כמפורט בהצעת המחיר המנויה 

 של מכרז זה. המציעבהצעת 

 חתום תצהיר לצרף יש זה תנאי להוכחת
 על המעיד החברה של"ח /עו"ד רו ידי על

 האמור

  

  .ז
המציע מורשה לפי חוק העסקאות גופים 
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות 

. 1967-ותשלום חובות מס(, התשל"ו
הרשאה כאמור תהא בתוקף במועד 

  .הגשת ההצעות למכרז

 

 מורשהלצרף תעודת  יש זהתנאי  להוכחת
 שלטונות מאת ציבוריים גופים עם לעסוק

 ההצעה הגשת במועד בתוקף"מ מע

  

  .ח
בעל ערבות בנקאית בנוסח הרצ"ב 

 למסמכי המכרז.  1כמסמך ג'

 

להוכחת תנאי זה יש לצרף ערבות בנוסח 
 למסמכי המכרז.  1הרצ"ב כמסמך ג' 

  

  .ט
היעדר קרבה של המציע לעובד החברה 

  ת עיריית ראשון לציון.ו/או חבר מועצ

 

להוכחת תנאי זה יש למלא את התצהיר 
 . 2' גהמנוי כנספח 

  

ות גופים העדר הרשעה לפי חוק עסקא  .י

 .1976-ציבוריים, התשל"ו

 

 בנוסח תצהיר לצרף יש זה תנאי להוכחת

 .להסכם' ו כנספח"ב הרצ

  

המציע אינו קבלן כוח אדם עפ"י חוק   .יא

העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח 

 אדם.

 

 בנוסח יש לצרף תצהירלהוכחת תנאי זה 

 .להסכם' ז כנספח"ב הרצ

  

 

 :כחלק מההצעה להגישםמסמכים נוספים שיש  .21

 נוסח הצעת המציע חתום על ידו. .א
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 צירוף כל התשובות לשאלות הבהרה למכרז.  .ב

 . המציעקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על שמו של  .ג

, עפ"י מסמכי המציעככל שעסקינן במציע שהוא תאגיד, אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של  .ד

 ההתאגדות של המציע. 

 בתוכה תכלול המחירבזאת כי לא יתווספו להצעת המחיר סכומים נוספים מכל מן וסוג שהוא. הצעת  מובהר .22

 אלו יהוו עילה לפסילת ההצעה.   תוספות"מ. מע

 רכב, מבניהם הראשון 170,000 אוחודשים  36 כלבים המוצעים לפי מכרז זה יוחלפו יובהר, כי הרכ עוד .23

לאמור בטבלה, אלא  חודשים 36 של החכר תקופת סיים לא אם גם יוחלף"מ ק 170,000ל תגיע שלו שהנסועה

 אם כן החברה תגדיר אחרת. 

 לא ולכן משפטיות ישויות מספר ידי על הצעה הגשת על איסור חל. אחת משפטית ישות ידי על תוגש ההצעה .24

 .במשותף הצעות הגשת תותר

 .מקור חתימת המכרז מסמכי כל ועל עליה ולחתום, מקור עותקי בשני הצעתו למלא המציע על .25

שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק האחד לעומת העותק 

 תמורה הנמוך יותר.בו נקוב גובה ההשני, יתוקן גובה התמורה לפי העותק 

 באמצעות,15:00בשעה  30.06.2021 עד ליוםליום סתירה בין מסמכי המכרז יפנה לחברה עד  המציעמצא  .26

 פקס מס'

., תוך ציון שמו ומספר  ShoshK@rishonlezion.muni.ilובדואר האלקטרוני בכתובת:  03-9500542 

הפקס/מייל למתן תשובה, ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות. שיגור פקס כאמור ילווה 

בכתב בלבד לכלל המשתתפים . תשובות תמסרנה 9484023-03באימות קבלתו במשרדי החברה בטלפון: 

 .המציעבמכרז באמצעות הדואר האלקטרוני שימסר ע"י 

כמי שהצהיר שברשותו נמצאים מסמכי המכרז, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל במציע החברה תראה  .27

 ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו ע"פ תנאי החוזה אם הצעתו תבחר.

למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. למציע אסור  .28

מתנאי המכרז המציע שאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות רוועדת המכרזים 

 .ולפסול את הצעתו

אם ימצא מציע כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן המדויק של איזה  .29

משתתפים במכרז. סעיף או פרט, עליו לפנות לגב' שוש קריגר, חשבת החברה ותשובה על כך תישלח לכל ה

 החברה אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שינתנו בעל פה או שלא ניתנו על ידי החברה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים ונהירים  .30

 לו, וכי הוא מסוגל למלא אחת ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה. 

, ראשון 61ת מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדי החברה )לא לשלוח בדואר( ברח' ז'בוטינסקי א .31

 .12:00בשעה  14.07.2021 וזאת עד ליום 03/2021"מכרז פומבי כתובות לציון, במעטפה סגורה הנושאת 

 ני ועדת המכרזים.כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו בדיו
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לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית אוטונומית מאת המציע לשם הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו, על  .32

אשר תהא ניתנת למימוש במשך כל תקופת ₪, )במילים: חמישים אלף(  50,000תאגיד בנקאי על סך של 

הערבות תהא בתוקף המכרז.  למסמכי 1כמסמך ג'תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן בנוסח הרצ"ב 

ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית, ניתנת לפירעון בכל עת, וניתנת להארכה עפ"י דרישת  01.09.2021עד ליום 

הערבות חייבת  .במכרז המציעשם הנערב בערבות חייב להיות זהה לשם מנכ"ל החברה ו/או חשבת החברה. 

הצעה שתוגש  .צדדית של מנכ"ל החברה ו/או חשבת החברהלהיות על פי תנאיה, ניתנת למימוש לפי פניה חד 

 בלי צירוף ערבות כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון. 

, החברהבמועד שייקבע ע"י  ה"( ואשר לא יחתום על החוזהזוכהבמכרז שהצעתו נתקבלה )להלן: " המציע .33

 רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה. החברה אתה

על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם לדרישת  .34

, יפוג העקבות ותוקף במידה כפסולה הצעתו תיחשב, זו בדרישה יעמוד ולא, כן לעשות שיידרש מציע. החברה

 .הערבות לחילוט עילה תהווה וכן מהמבוקש ארוך יהא או

ימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה, במקרה  3ההגשה תמומש/תחולט, בהתראה של  ערבות .35

יחזור בו מהצעתו לאחר הגשתה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות ו/או שהמציע 

חילוט /ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף את ערבות הביצוע. אין במימוש

 ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד אחר, עפ"י כל דין. 

  הזוכה בבחירת המכרזים ועדת שיקולי .36

 .ביותר הזולהעל ההצעה  תכריז, ועדת המכרזים ככלל .א

הזולה ביותר כזוכה על בסיס  המציעוועדת המכרזים תהא ראשית שלא להמליץ על הצעת  .ב

: שיקולי איכות/ ניסיון/ חוסן כלכלי/ זמינות וכו'. החלטה כאמור של לרבותשיקוליים עניינים 

 החברה תבוסס על נימוקים/ טעמים מיוחדים שירשמו בפרוטוקול. 

 :הבא באופן יחושב הצעה כל של הכולל המשוקלל המחיר .ג

 האחוזעל ידי  יחושב -לחכירת רכב לפי שיטת החכר תפעולי  קטגוריה כל עבור תמחור (1

 מחיר של בעמודה)כולל מע"מ(, כשהוא מוכפל  כתמורה המציע"י ע המוצע לחודש

 .להיום נכון קטגוריה לאותה מקסימאלי

מהכפלת האחוז החודשי המוצע לבין עמודת מחיר מקסימאלי לאותה קטגוריה,  תוצאהה (2

לדגם  המשוקלל"המחיר %. )להלן: ב משקלבעמודת  המפורט השקלולבאחוז  תוכפל

 (."שיטת החכר תפעולי

הצעת המחיר  הכפלת ידי על יחושב הסופי הניקוד–הרכבים  ישתכר קטגוריה עבור (3

 המשקל בעמודת, הנקובה על ידי המציע בשקלים עבור אותה קטגוריה )כולל מע"מ( 

  .("הרכבים רכישת לדגם המשוקלל"המחיר )להלן: 

באמצעות חיבור המחירים המשוקללים של  יחושבההצעה  כלל שלהמשוקלל  המחיר (4

 הדגמים המפורטים בהצעת המחיר )שיטת החכר תפעולי + שיטת רכישת רכבים(,   כל

 : החכרת כלי רכב בשיטת החכר תפעוליעבור  דוגמא לחישוב נוסחה לקטגוריה להלן .ד
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 2% –מוצע לחודש עבור קטגורית המיני  אחוז (1

 ₪  83,000 –מקסימאלי לקטגוריה  מחיר (2

  1%משקל באחוזים:  (3

  83,000X2%  =1,660 ₪. 

 נק'  X 1%  =16.6 1,660 – הדגםהמחיר המשוקלל מאותו 

 : רכב כלי רכישתלהלן דוגמא לחישוב נוסח לקטגוריה עבור  .ה

 ₪.  130,000 –מחיר עבור רכישת כלי רכב (1

 .5%משקל באחוזים :  (2

130,000X 5% =6,500   'עבור הקטגוריה של רכישת כלי רכב נק 

בשיטת החכר  בחיבור המחיר המשוקלל של כל הדגמים ביותרהניקוד הנמוך  את שתקבל ההצעה .ו

 .הזוכה ההצעה תהא רכישת כלי רכב,קטגוריות בוהחיבור של המחיר המשוקלל  תפעולי 

 הסברים, בהצעתו הדיון בעת, המציע מאת לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת .ז

 .הנדרשים והניתוחים ההסברים כל את למסור מתחייב והמציע, מחיר וניתוחי

 ימסרו אשר, המציע של המחירים וניתוחי ההסברים כל את בסוד לשמור מתחייבת המכרזים ועדת

 .דרישתה לפי לה

, והכל לפי שיקול דעת ההצעההצעה הסוטה מאומדן המכרז באופן לא סביר, מהווה עילה לפסילת  .ח

 וועדת המכרזים.

 קשר לכאורה יוכח אם, אחרים משתתפים עם בתאום שהוגשה הצעה כל תפסול המכרזים ועדת .ט

 .המכרז דרישות כל אחר ימלא לא הזוכה אםאו /ו כזה

 לפי מסקנות להסיק המכרזים ועדת רשאית, כאמור ניתוחאו /ו הסבר למסור יסרב המציע אם .י

 .ההצעה את לפסול ואף, עיניה ראות

המכרזים שומרת לעצמה זכות לתקן טעויות סופר/ טעויות חשבונאיות בכל שלב משלבי  ועדת .יא

 המכרז. 

להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו,  מהמציעיובהר, כי לחברה שמורה הזכות לדרוש  .יב

 .ניסיונו וכיו"ב

ו הזמנות , באם תמצא זאת לנכון, אישורים נוספים על עבודות אמהמציעיםרשאית לדרוש  החברה .יג

 והמלצות ממזמינים עבורם ביצעו הזמנות. 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל  מהמציערשאית לדרוש  החברה .יד

המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחד דרישות  ויאפשרויותהוכחה שהיא תראה לנכון, בדבר 

מסמך או אישור, לרבות המלצות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל 

ו/או אישורים דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים ובין אם אינו 
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 הפרטים את לעירייה קכלול ברשימה זו, או ניתח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספ

 נתונים ניתוח וא הסבר, אישור, מסמך, פרטים למסור יסרב המציע אם. הנדרשים וההוכחות

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק החברה רשאית, כאמור

טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  כל .טו

מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת 

 המציע. 

המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא,  בוטל .טז

תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,  כללא תהא למציע ו/או לזוכה 

 כל שינוי בתמורה שתשולם לו, ךוהמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מן וסוג ולא ייער

בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות 

 העניין. 

כל תיאום בקשר להצעות המציעים בין המשתתפים במכרז ומציעים פוטנציאלים הינו אסור  .יז

 בהחלט, ויהווה עילה לפסילת הצעה. 

  כשיר שני

הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה,  ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו .37

 כ"כשיר שני".

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפנות אל ה"כשיר השני"  .38

ולהכריזו כזוכה במכרז אם עד תום תקופת הניסיון כהגדרתה במסמכי המכרז הזוכה הראשון יחזור בו 

 החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא. מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל

הצעת הכשיר השני לרבות הערבות, תעמוד בתוקפה עד תום תקופת הניסיון כאמור. במידת הצורך אם  .39

 יתבקש על ידי המזמינות יהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו ואת הערבות לתקופה נוספת. 

ם לא תתקשרנה עמו במהלך תקופה זו, לרבות לכשיר השני לא תהא כל עילת תביעה כלפי החברה א .40

הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת החברה בלבד והיא תהיינה רשאית שלא לפנות 

 לכשיר שני אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף. 

 חתימת החוזה והשבת ערבות מכרז

ימים מיום קבלת הודעה על   7ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום על הסכם המכרז בתוך /מציע .41

 זכייתו/ם במכרז. 

המציע לא מילא/ו הזוכה/ים את התחייבותו זו, רשאית תהא החברה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף 

יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד והמציע לעיל,  30למסמכי המכרז מטעמו, כולה או חלקה, כקבוע בסעיף 

 החילוט.

כמו כן, ככל שההסכם האמור לא יחתם על ידי הזוכה בהתאם לדרישתה כאמור, תהא זכאית החברה 

 לבטל את זכייתו של הזוכה, ולהתקשר עם הכשיר השני. 

 במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז, וזאת באופן הבא:המציע  .42

 עם קבלת הודעה כאמור. –העבודות  שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצועלמציע  .א
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עם חתימתו של ההסכם המצורף, והמצאת אישורי ביטוח  –שנבחר לבצע את העבודות למציע  .ב

 לעבודות נשוא ההסכם.

יובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה בגין שירות ו/או עבודה שבוצעו ללא הזמנת עבודה חתומה 

תשלום בגין ביצוע עבודה ו/או שירות ללא הזמנה כדין ע"י החברה. לא תשמע כל טענה בדבר אי 

חתומה כדין. האמור בסעיף זה יחול אלא כן הוכיח הספק כי בוצעה הזמנה חתומה כדין על ידי 

 החברה.

 שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז  קביעה

מך כי הזוכה ( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוס"מקורי"זוכה נקבע זוכה במכרז זה )להלן:  .43

. במקרה להפסיק לתת את שירותיו( מתחייב הזוכה המקורי "מאוחר"זוכה במכרז הוא זוכה אחר )להלן: 

 כאמור בהצעת המחיר,שכזה לא יהא זכאי הזוכה המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת החברה, פרט לשכר 

 בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה על ידי החברה. 

 .המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ההליך שבוצעלזוכה 

 נחמני מוטי

 לבטחון"ל החברה העירונית ראשון לציון מנכ

 וסדר ציבורי בע"מ 
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 מסמך ג' 
 

 העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מהחברה 

 

 03/2021ר מכרז מספ

  תפעולי בהחכראספקת שירותי השכרת רכב ל

 המציעהצעת 

________________ מרחוב ____________  ע.ר./ת.ז.ח.צ./אני הח"מ _________________ח.פ./

 ____________ עיר _______________ טל: ____________מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

ם ההודעה למשתתפים פרסושבנדון, לרבות  המכרזכי קראתי בעיון את כל מסמכי  הנני מצהיר בזאת .1

 ,על כל נספחיו בהליך המכרזאשר יזכה  המציע, ההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם בעיתונות

וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר 

 העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

 : הנני מצהיר, מסכים ומתחייב .2

 וכן לספק לחברה רכבים לרכישה, ם לחברה,אספקתהחכר רכב תפעולי הכולל שירותי  חברהלספק ל .א

 הכל בהתאם לנדרש בהוראות הסכם המכרז וביתר מסמכי המכרז ובהתאם להצעתי המפורטת מטה.  

את השירות המלא הכרוך והנלווה לאספקת כלי הרכב לחברה במשך כל תקופת ההסכם והכל להעניק  .ב

 בהתאם להוראות הסכם המכרז וליתר מסמכי המכרז. 

למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים, בהסכם ובנספחיו ובכל מסמכי המכרז  .ג

 האחרים.

ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ממני  ים/כי אחתום על החוזה ,הנני מצהיר ומסכים .3

רשאית לחלט את הערבות  החברה היה ולא אעשה כן, תהיה .ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז 7בתוך 

אשר נמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או  ,הבנקאית

 כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז והחוזה. חברהל חסרון כיס אשר נגרם

 כי: ,אני מצהיר בזאת .4

נשוא המכרז  שירותים, הנני מתחייב לבצע את הו/או בחלק ממנו אם אזכה במכרז הנדוןידוע לי כי  .א

הספציפיות ובהתאם למחירים שרשמתי השירותים המפרטים, והזמנות  ,בהתאם לכל תנאי המכרז

לשביעות רצון החברה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי  השירותיםאת כל  לבצעאני מתחייב  .בהצעתי

 .הוראות ההסכם
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למסור את יתר והיא רשאית  מתכולת המכרז,כי החברה רשאית למסור לזוכה רק חלק  ,ידוע לי .ב

 .הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה – לגורמים אחרים התכולה

עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל סיבה  ידוע לי, כי אם אזכה לא אוכל לסרב לביצוע כל .ג

 .שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך מדי

5.  

, בהתאם למחירים הנקובים בטבלה המצורפת נשוא המכרז לספק את מלוא השירותיםהנני מציע  .א

  למסמך זה.

נשוא התמורה כוללת את עלות אספקת כלי הרכב והאביזרים, תשלום האגרות ואת מלוא השירותים  .ב

 .וכל הנלווה להם ומע"מ מכרז זה

, הם המחירים בשיטת החכר תפעוליהנני מצהיר, כי המחירים המוצעים על ידי עבור אספקת כלי הרכב  .6

הנקובים על ידי בטופס הצעת המחיר )קרי, האחוזים המוצעים על ידי מתוך מחירון יבואן הרכב הרשמי, 

אות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, כמפורט בהצעת המחיר(, והם כוללים את כל ההוצ

הכרוכות באספקת כלי הרכב והשירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי לכל התחייבויותיי נשוא 

 החוזה. 

הנני מצהיר, כי המחיר המוצע על ידי עבור רכישת כלי רכב בהתאם לאמור בטבלה מטה, הוא המחיר הנקוב  .7

, לרבות: רכישה עת המחיר, והוא כולל את כל ההוצאות בגין רכישת כלי הרכב מסוג זהעל ידי בטופס הצ

והתקנת כל האביזרים המצוינים בטבלה, הפקה ותשלום עבור רישיון רכב ורישום הרכבים כרכבי ביטחון 

 )אגרת הרישום כרכב ביטחון תחול על המזמינה(. במשרד הרישוי

וכן  ההזמנה למועד נכוןטה, יתקבעו לפי מחירון היבואן הרשמי ברור לי כי מחירי כלי הרכב שבטבלה מ .8

בהתאם לאחוז המוצע לאותה הקטגוריה. לבקשת החברה, ובטרם יועבר לי הזמנת כלי רכב, אני מתחייב 

 להעביר לידי החברה אסמכתא רשמית מהיבואן באשר למחירי הרכב כפי שמפרסם היבואן הרשמי.  

דוגמת  להלן .עליו מחלוקת כל תהא ולא, הרכב כלי לדגם יחידי מחירון הינומחירון היבואן הרשמי  כי ,יוער .9

 מוטורוס, דלק mgלרכבי פג'ו, סיטרואן,  לובינסקי, טויטה לרכבייוניון מוטורוס הוא:  הרשמי רכב למחירון

 '. וכו ומזאדה פורדלרכבי 

כלי הרכב שיוזמנו ממני ויוספקו על ידי בפועל. כן ידוע ידוע לי כי התמורה שתשולם תחושב בהתאם למספר  .10

ערות של כלי הרכב הנקובות בטבלה בטופס הצעת המחיר אשר אינן מחייבות את לי כי הכמויות המשו

החברה בשום. היקף הרכבים אשר יוזמנם וסוגם הינו נתון דינאמי ומשתנה ועל כן לא תהא לי כל טענה בדבר 

 מור בטבלה שהרי טבלה זו בוצעה לשם הערכה בלבד ואין בה שום נתון מחייב. אי הזמנת החברה בהתאם לא

מובהר לי בזאת, כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין אספקת כלי הרכב והשירות נשוא המכרז, על כל כך  .11

 הכרוך בכך, לרבות מע"מ.

, ורק נוקטת זמיןבשמות דגמי הרכבים אותה מבקשת לה החברה לא נוקטת כי בשורות בהן ,מובהר לי .12

ה בהתאם יהא עליי לספק כל דגם בהתאם לנתוני הקטגוריה, שייבחר על ידי החבר, בדוגמאות לדגמים

. לפיכך, אני מתחייב לספק לחברה כל דגם רכב, שאותה תזמין, על פי שיקול לשיקול דעתה ביום ההזמנה
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שנים,  3ק"מ או בחלוף  170,000ל כמו כן, עם הגעת רכב דעתי הבלעדי, ולא תהא לי כל טענה כנגד זה.  

המוקדם מבינהם, תהא החברה רשאית להזמין כל רכב בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם למחיר המוצע על 

 הרכב. ששייך ידי לאותה קטגוריה 

כן מובהר לי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע השירות  .13

לו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה החברה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליהן עפ"י חוזה זה, יחו

 לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.  

הנני מצרף להצעתי זו את טבלת הרכבים והמחירים המוצעים על ידי, ואת כלל המסמכים הנדרשים להצגתם  .14

 בהתאם להוראות המכרז.

 יסיוני, נילהציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירות ממנילי כי לחברה שמורה הזכות לדרוש  ידוע .15

 וכיו"ב.

ה מאותלי, ככל שמחירון היבואן הרשמי לקטגוריה ייעלה, החברה תהא רשאית להזמין את הרכבים  ידוע .16

ה יעבור את שווי , ועל אף שמחירון היבואן הרשמי לאותה קטגורישהוצע הנחה לאחוז בהתאםהקטגוריה 

 מקסימלי לקטגוריה נכון להיום כאמור בטבלה.

יובהר לי, כי השיעורים ממחיר המחירון של הרכבים בהצעה כפי שתומחרו בטבלת הרכבים כוללים מע"מ,  .17

רק לגבי הרכיבים החייבים מע"מ. המע"מ יהיה על פי הדין וכפוף לשינויים שיהיו עפ"י הדין. במקרה בו 

שרות חל שינוי השיעור המע"מ, תתעדכן התמורה בהתאם לשיעור המע"מ העדכני במהלך תקופת ההתק

 במועד ההזמנה )תוספת או הפחתה( ביחס לרכיבים הכוללים מע"מ בלבד. 

_____________, בסך  להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל, הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק .18

בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת ובאופן מיידי, ולא יאוחר הערבות תהא בלתי מותנית, ₪  50,000של 

מיום עסקים אחד ממועד דרישת החברה, ללא הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד החברה. תוקף הערבות הינו 

 שם הנערב על גבי הערבות זהה לשמי. צמודה למדד המחירים לצרכן. כולל( והיא 01.09.2021עד 

תי תתקבל אמציא לחברה ערבות בנקאית בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים כן הנני מצהיר, כי באם הצע .19

 בהסכם המצורף לחומר המכרז.

ידוע לי כי לועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף שיידרש להוכחת  .20

ת המלצות, וכיו"ב ואני כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לאספקת השירותים, לרבו

אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך הסבר או 

 ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

ת רכב, הרכבים יהיו בצבע יובהר כי המחיר האחוז המוצע, קרי דמי השימוש החודשי, הינו עבור קטגוריי .21

צבע לבן למעט הרכבים שמוגדרים כשימוש "צמוד" אשר צבעם ייבחר ממלאי היבואן ביום ההזמנה.  -אחיד

לא ישולמו תוספות בגין צבא מטאלי. כמו כן, לא ישולם על תוספות מובנות ברכב  –ביחס לרכבים הצמודים 

 לנהג לשימוש היתר לגביהם יינתן צמודים כביםכר המשמשים הרכביםותוספות הנדרשות כמפורט בטבלה.  

 .וחדש צעיר
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מובהר כי אחוז דמי השימוש החודשי המוצע ממחיר מחירון הרכב, כולל את כל ההוצאות, בין המיוחדות  .22

ובין הרגילות, הכרוכות באספקת הרכב והשירות לרבות עלות רכישת הרכב, עלות ההון, הוצאות מימון 

טוחים בהתאם לכל לרבות ריבית, פחת, כל תשלומי החובה והמיסים, אגרות והיטלים לרבות אגרת רישוי, בי

הנדרש במסמכי המכרז, אחזקת הרכב, כל אביזרי החובה כמפורט בטבלה, שירותי דרך, גרירה ותיקונים, 

החלפות, טיפולים, רכב חלופי, רכב גישור, מנהל תיק שירות, הגעה למגרשי החברה, שירותי קצין רכב 

יהול תיק רכב מלא, מסירה לרכבים שהוחכרו/הושכרו הכוללים את המתחייב בחוק/תקנות ובצידם נ

והחזרת הרכב בסיום העסקה ובמהלכה, ע"י הספק הובלות וכל דבר אחר הדרוש לצורך קיום מלוא 

 התחייבויות הספק הזוכה, בהתאם למסמכי המכרז. 

יש למלא את האחוז דמי השימוש החודשי מהמחירון ברמת דיוק של עד שלוש ספרות לאחר הנקודה  .23

ספרות לאחר הנקודה  3-ה והצעה תנקוב באחוז ממחירון ברמת דיוק של למעלה מהעשרונית מובהר כי במיד

 העשרונית, ועדת המכרזים תתעלה מהספרה הרביעית ומעלה.

רישום הרכב טגוריית הרכישה,  ימסרו לחברה כאשר ברישיונם רישום כרכב ביטחון, הוצאות קהרכבים ב 3 .24

 היו הוצאות כאלה, כנגד דרישת רשות הרישוי. בלבד במידה וי יהיו ע"ח החברהלרכב כרכב ביטחון 

הראשון מבניהם, רכב  170,000או  חודשים 36תבצע כל  בשיטת החכר תפעולי ידוע לי כי החלפת הרכבים  .25

, אלא אם החברה חודשים 36ק"מ יוחלף גם אם לא סיים תקופת החכר של  170,000שהנסועה שלו תגיע ל

האמורות, אעמיד בפני החברה רכבים נוספים להשכרה בהתאם  תגדיר אחרת. ידוע לי כי בתום התקופות

 .  ובהתאם לבחירת הדגם על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי להצעת המחיר

כי אין החברה מתחייבת להזמין את כמות הרכבים המנויים בעמודת "כמות היום" בטבלת הצעת  מובהר .26

רות לשנות את כמות הרכבים ואת סוגם בהתאם המחיר המצורפת להצעת המציע, ושומרת לעצמה את האפש

לצרכיה. בשים לב לאמור, כל שינוי של החברה בדבר דגם הרכב וכמות הרכבים לא יזכה את המציע בתוספת 

כלשהי )מחיר, תנאים וכו'(. הדברים ברורים ויודעים אף לאור השינוי שמבצעת החברה לראשונה בעת 

של החברה אשר  בטחוןאף לנוכח השינויים בתפיסת הפעלת הבחשמליים ו היברדייםמחליפה היא דגמים 

 משפיעה בהכרח על כמות הרכבים שתזמין. 

בהתאם לכתוב בטבלה, תחול הגבלת ק"מ לפי העמודה של "נסועה לשנה" בשיטת הפול,  –הגבלת ק"מ  .27

קיימת,  . החריגה, אםלכל קטגוריה מדוברתכלומר, חישוב מגבלת הק"מ יבוצע באופן ממוצע שנתי, ביחס 

תחושב בתום כל שנה קלנדרית ביחס לכלל כלי הרכב שהושכרה ע"י החברה ושהכרתם הסתיימה באותה 

השנה הקלנדרית. בחישוב החריגה יילקחו בחשבון חלקיות השנה של רכבים אשר היו ברשות החברה תקופה 

ועים. במקרה של הפחותה משנה וק"מ שנסעו רכבים חלופיים, אם היו בידי המזמינה, במקום רכבים קב

 . + מע"מ לכל ק"מ אחדאגורות 0.10חריגה ממגבלת הק"מ כאמור, התמורה תגדל בסך 

חודשי ביחס לדגמים השייכים החברה מבקשת לקבל הצעת מחיר בגין דמי שימוש בשורות בהן כי  ,ברי .28

הכלולים  , וכי הדוגמאות שניתנו לרכבים)כמסומן במקרא ב***( בטבלהקטגוריה המנויה בעמודה לאותה 

ביום רישום מסמכי המכרז.  בלבד בקטגוריה, הינם להמחשת סוג הרכבים המתאימים להיכלל בקטגוריה זו

מבחינה  את אותם דגמים, אלא דגמים הדומים להם להזמין אין בדגמים המצוינים התחייבות של החברה

 . תקציבית
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קנת עמדות טעינה חשמליות בחניון עוד מובהר, לי כי תחילת ההתקשרות על פי מכרז זה תהא בכפוף להת .29

 . 2022תחילת שנת /2021יעודי של החברה אשר תתבצע עד סוף שנת 

אני מצהיר, כי המחירים המופיעים בהצעתי זו הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא כל התייעצות, הסדר או  .30

ל גום אשר מציע פוטנציאלי אחר. המחירים בהצעה זו לא הוצגו בפני כמציע אחר או עם מציע קשר עם 

 הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.  
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 מחיר  הצעת

 הצעתי הינה כדלקמן:

 והתחייבויות הנלווים השירותים כל לרבות, ורכישת רכבים תפעולי בליסינג רכבים השכרת בגין הצעתי

  טות במסמכי המכרז הינה כמפורט מטה: המפור

 קטגוריה

 

שווי 
מקסימלי 

לקטגוריה נכון 
 להיום

נסועה  גיר
 לשנה

 כמות

 היום

אחוז  תוספות/הערות שימוש
ממחירון 
רכב כולל 

 מע"מ

-משקל ב 
% 

 *מיני

יונדאי  -רכב 
I10 

מצלמת רוורס  כללי 1 30,000 'אוט ₪ 83,000
המוקרנת במסך 

   המקורי של הרכב.

___________  1% 

 **סופר מיני

דוגמה: יונדאי 
I20 

מצלמת רוורס  צמוד 1 30,000 אוט' ₪ 124,900
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב. 

___________  2.70% 

 ***משפחתי

דוגמה: 
טויוטה 

קורולה, מזדה 
, סקודה 3

אוקטביה, קיה 
 ספורטג'

מצלמת רוורס  צמוד 1  30,000 אוט' ₪  155,000
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב. 

___________  2.70% 

השכרה יומית  בהתאם לצורך 
על פי צרכי 

 החברה.

יובהר כי 
הצעת המחיר 

היא עבור 
שכירות יומית 

 של רכב. 

שורה זו מתייחסת 
של  יומיתלהשכרה 

הרכב האמור 
בזמינות מיידית 
עפ"י צרכי החברה 

 מעת לעת

___________  1% 

משפחתי 
 *היברידי

טויוטה קורולה 
 היב'

)נא לתת הצעת  6 70,000 אוט' ₪  155,000
מחיר לרכבים 

היברדיים כאמור 
בעמודת הקטגוריה, 

עוד יובהר, כי 
הרכבים האמורים 

עתידים לעבור 
לרכבים חשמליים, 
אולם אין בכך כדי 
לחייב את החברה 

 להזמינם(

מצלמת רוורס  ניידות סיור
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב. 

רכבים  6מובהר כי 
אלו, מגולמים 
בהמשך הטבלה 
כרכבים חשמליים, 
לאור כוונה החברה 
להעביר את רכבים 
אלו לרכבים 

   חשמליים.

___________  5.50% 

 **חשמלי

 

: הבאיםרכבים 
MG zs ev 

מצלמת רוורס  ניידות סיור 12  70,000 אוט'  ₪ 161,000
המוקרנת במסך 
המקורי של הרכב, 

 וחיישני רוורס. 

רכבים אלו יהיו 
אפשרות   בעלי

___________  35% 
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SERES3EV 

יונדאי איוניק   
EV 

aiways 
u5  standart 

לטעינה מהירה 
בנוסף לטעינה 

 איטית 

 **חשמלי

 הרכבים
 MGהבאים: 

zs ev 

SERES3EV 

 יונדאי איוניק  
EV 

aiways 
u5  standart 

מצלמת רוורס  ניידות סיור 6  30,000 אוט'  ₪ 161,000
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב.

רכבים אלו יהיו 
אפשרות   בעלי

לטעינה מהירה 
בנוסף לטעינה 

 איטית

___________  13.50% 

 –מסחרי 
 * טנדרון

סיטראן  -רכב 
 5 ברלינגו

 מושבים

מצלמת רוורס  תפעול  2 15,000 ידני/אוט' ₪  150,000
המוקרנת במסך 
המקורי של הרכב. 
וו גרירה, סבכת 
הגנה לנוסעים 
המותקנת בין מושב 
 הנוסעים לתא מטען

___________  7% 

 * 4*4טנדר 

  -רכב

טויוטה 
קבינה  היילקס

כפולה 
 A/Tאדוונצ'ר 

4*4 

עם מיגון גיר, מנוע  ניידות סיור 2 40,000 אוט' ₪  261,000
ומיכל דלק, כיסוי 
ארגז מאיכות 
שתאושר ע"י 
החברה, וו גרירה, 
צמיגי שטח/כביש 

.מצלמת 50/50
רוורס המוקרנת 
במסך המקורי של 

 הרכב. 

___________  13.50% 

 * 4*4טנדר 

  -רכב 

טויוטה 
 היילקס

קבינה כפולה 
 A/Tאדוונצ'ר 

4*4 

תפעולי עם  ארגז תפעול 1 15,000 אוט' ₪  261,000
גגון ייעודי מאיכות 
שתאושר ע"י 

 החברה, וו גרירה.

מצלמת רוורס 
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב.

___________  5.40% 

 *** מנהלים

 דוגמה:

 4טויוטה ראב 

מצלמת רוורס  צמוד 1 30,000 אוט' ₪  187,000
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב. 

  2.70% 
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קטגוריית 
 רכבים רכישת
: 

טנדר מדגם 
טויטה היילקס  

קבינה כפולה 
  A/Tאדוונצ'ר 

4*4**** 

 0כ  -חדש אוט' ₪  261,000
 ק"מ

 הטנדר יסופק עם: ניידת טנדר 1

עם מיגון גיר, מנוע 
ומיכל דלק, כיסוי 
ארגז מאיכות 
שתאושר ע"י 
החברה, וו גרירה, 
צמיגי שטח/כביש 

.מצלמת 50/50
רוורס המוקרנת 
במסך המקורי של 

 הרכב. 

הרכבים יימסרו  
 עם רישיון רכב.

 לנקוב)יש 
 בסכום
 המוצע

 לרכישת
+ דמי הרכב

החכר 
  (תפעולי

 

₪______ 

 5% 

קטגוריית 
 רכבים רכישת
: 

 חשמלי

 MG zs ev 

SERES3EV 

 איוניק יונדאי
EV  

aiways 
standart  u5 

*** 

 0כ  -חדש  אוט' ₪  160,000
 ק"מ

 רכבים חשמליים 2

 

הרכבים החשמליים  ניידת
עם: מצלמת רוורס 
המוקרנת במסך 
המקורי של 

וחיישני הרכב.

 רוורס.

רכבים אלו יהיו 
אפשרות   בעלי

לטעינה מהירה 
בנוסף לטעינה 

הרכבים  איטית
יימסרו עם רישיון 

 רכב.

 לנקוביש 
 בסכום
 המוצע

שני  לרכישת
רכבים+ דמי 

החכר 
 3תפעולי ל 

שנים מלבד 
כיסוי 

ביטוחי 
מקיף וחובה 

עבור שני 
  (הרכבים

 

______₪  

 5% 

 100%  - סה"כ
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 החשמליים יסופקו עם כבל הטענה לעמדה מהירה ולעמדה איטית. הרכבים כל 
 לי וידוע שאין החברה מתחייבת להזמין את היקף וסוג הרכבים שכתובים בטבלה, טבלה זו  מובהר

 נעשתה אך ורק לצורך אומדן ולצורך מסמכי המכרז. 

 :מקרא

והדגמים. הרכבים המבוקשים הם הדגמים המצוינים באותה  להערות ובהתאםר עפ"י קביעת החברה גימו רמת*  
ק"מ, תהא רשאית החברה להחליף דגם  170,000חודשים או עם הגעת הרכב של  36קטגוריה.  עם זאת זאת בתום 

 מאותה קטגוריה לפי מחיר מחירון שנקבע בקטגוריה. 

 המנויים הדגמיםטגוריות רכבים, העונה על כל הנתונים באותה שורה.  ** החברה רשאית לבחור דגם מתוך ק
 להמחיש כדי דגמים של דוגמא אלא, המבוקשים הדגמים אינם, קטגוריה בכל" זו בקטגוריה הכלול לרכב"דוגמה ב

 אלא, בדיוק דגמים אותם את לספק הזוכה /החברה של התחייבות המצוינים בדגמים אין. הקטגוריה מהות את
 .תקציבית מבחינה להם הדומים דגמים

, קרי נתונה לחברה ***הרכבים הצמודים ייבחרו על ידי החברה בהתאם למחיר מחירון הרשום במסמכי המכרז
   שיקול דעת מלא לבחירת דגמי הרכב המזומנים, התואמים את אותה קטגוריה.

חברה פעולי, בקטגוריה זו, מבקשת ה**** בשונה מיתר הרכבים אשר החברה מבקשת לחכור אותם בשיטת החכר ת
כמו כן,  .התוספותו ג. המחיר המוצע שיינתן לקטגוריה זו היא עבור רכישת הרכבלקנות את הרכב מחברת הליסינ

התוספות  המחיר המוצע שיינתן לא יהיה באחוזים, אלא על המציע לנקוב הצעת מחיר בשקלים עבור רכב זה,
רישיון, אגרת הרישום לרכב ביטחון )לא אגרת הרישיון( במשרד הרישוי ורישום הרכב כרכב ביטחון ב הנדרשות

 . המצוינים בטבלה לרכוש סוגי הרכבים 3 סוג רכב מלחברה תהא שיקול דעת בלעדי איזה תחלו על החברה. 

 :ולראיה באתי על החתום

 

___________       ____________________ 

 חתימה  תאריך                                                                                                

 

 

_________________  _________________             ____________________ 

 כתובת                   מס' ח.פ./ח.צ.      שם     מלא          
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 1מסמך ג'

 לכבוד

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי בע"מ

 א.ג.נ,

 ערבות בנקאיתהנדון: 

₪  50,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של הנערביםעל פי בקשת ___________ )להלן: "

הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )במילים: חמישים אלף ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת 

לאספקת שירותי השכרת רכב  3/2021"(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי הפרשי הצמדה)להלן: "

בליסינג תפעולי לחברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי בע"מ ולהבטחת מילוי תנאי המכרז, ותנאי 

 חוזה ההתקשרות.

ימים  10והכל לא יאוחר מ אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה, 

כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל ו/או חשבת החברה העירונית ראשון לציון  בכתב, מהתאריך שבו התקבלה דרישתכם

תכם בתהליך כלשהו או באופן לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דריש

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם 

 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

ות. שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דריש

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

יום עסקים בתאגידים הבנקאיים בהתאם להנחיות של בנק ישראל והודעותיו, כפי שיהיו בתוקף  –"יום עסקים" 

 מעת לעת.

 רסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפ -"המדד" 

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל על פי ערבות זו 

יהיו הפרשי  15.06.2021שפורסם ביום  2021 מאיחודש  מדד)להלן: "המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת 

בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד  האחרון שפורסםסכום השווה להכפלת המדד בההצמדה 

 היסודי.

 ועד בכלל. ערבות זו אינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא. 01.10.21ערבות זו תישאר בתוקפה עד  ליום 

 ______________     תאריך _________

 בנק             
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  2מסמך ג' 

 קרבה לעובד החברה ו/או חבר דירקטוריון החברה ו/או חבר מועצת העירייההיעדר הצהרה בדבר 

 תאריך:__________

 לכבוד

 לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ-החברה העירונית ראשון

 א.ג.נ.,

 : הנני מצהיר כדלקמן

החברה העירונית ראשון לציון לבטחון וסדר ציבורי בע"מ )להלן: ו/או עובדי  עיריית ראשון לציוןבין חברי מועצת 

: בן זוג, הורה, בן לתאגיד/ העוסק שבאמצעותו הגשתי את הצעתיו/או חברי דירקטוריון בחברה אין  ("החברה"

 או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על אין חבר מועצת העירייה ו/או חבר דירקטוריון החברה, קרובו, סוכנו 

באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  העוסק/עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד

 אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד בחברה ו/או בעירייה. –בן  לתאגיד/עוסקאין 

לרבות מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה בעל שליטה בתאגיד/ בעוסק שהגיש את ההצעה,   =" העוסק "התאגיד/

הוא תאגיד וכן מנהל בכיר  שהמציעהכללית או בעל הזכות למנות דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד ככל 

 מטעמו. 

או  וסק קרבה כאמור לעילתאגיד/ עידוע לי כי ועדת המכרזים של החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש ל

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

 : __________________המציעחתימת  : ___________________ המציעשם 
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  3ג'  מסמך

 

 לעניין הניסיון הנדרש  תצהיר

 
אני הח"מ _________ נושא ת.ז מספר __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה 

 :כדלקמןצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, 

(, "המציע"הנני משמש כ ____________ בחברת ___________ בע"מ, ח.פ _________ )להלן:  .1

 .03/2021ז מס' המגיש הצעתו למכר

 הנני מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן: .2

שנים לפחות בענף השכרת כלי רכב ובמתן שירותי ליסינג תפעולי לרשות  5המציע בעל ניסיון מצטבר של  .3

 מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או משרד ממשלה ו/או תאגיד אחר. 

 

 יל: להלן פירוט המזמין, היקף כספי ואיש קשר התואמים את ההצהרה דלע

 טלפון  תפקיד איש הקשר  אנשי קשר  שם המזמין  שנים 

     

     

     

     

     

 

 

 

 חתימת המציע: _______________
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 הסכם השכרת רכב בשיטה של החכר תפעולי

 שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ בשנת _______

 

 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ  ב י ן:                                  

 513656926ח.פ. 

 מרחוב ______________________

 טל': ______________; פקס: _______________

 "(החברה לבטחון" ו/או "החברה)להלן: " 

 

 מצד אחד

 

 

 

 ___________________________ ל ב י ן:

 ____________ת.ז./ח.פ./ח.צ./ע.ר. 

 מרחוב ______________________

 טל': ______________; פקס: _______________

 באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה:

 . _________________ ת.ז. ________________1

 . _________________ ת.ז. ________________2

 "(הספק)להלן: "

 

 מצד שני

 

 , רכישת רכביםשפורסם על ידי החברה למתן שירותי השכרת כלי רכב 03/21והספק זכה במכרז   :הואיל

 והחכרת רכבים בשיטה של החכר תפעולי;

והחכרת רכבים בשיטה  \, רכישת רכביםוברצון החברה להזמין מהספק שירותי השכרת כלי רכב :והואיל

י רכב תפעולי בהתאם לתנאי המכרז והספק מעוניין לספק לחברה שירותי השכרת כל  של החכר

התפעולי, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז  והחכרת רכבים בשיטה של החכר

 ונספחיו;

 והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;  :והואיל

 ;והספק ערוך לספק את כלי הרכב שיוזמנו על ידי החברה על פי דרישתה  :והואיל
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 בין הצדדים כדלקמן:אי לכך הותנה והוסכם 

 

 

 מבוא ונספחים

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראם כאחד. .1

 

 נספחי הסכם זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, הינם:  .1.1

 

 מפרט טכני לאספקת רכבים;  -נספח א' (1

 )מסמך ג' למסמכי המכרז(;המציע טופס הצעת  -הצעת הספק במכרז -נספח ב' (2

 טופס פרטי חשבון בנק; – נספח ג' (3

 העתק תעודת עוסק מורשה; -נספח ד' (4

 העתק אישור על פטור/ניכוי מס במקור; -נספח ה' (5

 ;1976 -הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -נספח ו' (6

הצהרת הספק כי אינו קבלן כח אדם לפי חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני –נספח ז'  (7
 כוח אדם;  

 הצהרת ספק בדבר העדר ניגוד עניינים. – נספח ח' (8

 כתב ערבות ביצוע. – נספח ט' (9

 בדבר הזמנות עבודה חתומות. המציע תצהיר  –נספח י'  (10

 

גילה הספק סתירה או אי התאמה במסמכי ההסכם, יפנה הספק בכתב למנהל שיספק לו הוראות  .1.2
 בכתב כיצד עליו לנהוג.

 
 הגדרות

 
 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:   .2

 
 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ. -"החברה"

 
נציגיו של הספק, יורשיו ומורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה ו/או ספק משנה  -"הספק"

 הפועל בשמו או בשבילו בביצוע השירותים;

 או מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או מקצתו. מנכ"ל החברה ו/ -"המנהל"

 חשבת החברה ו/או מי מטעמה שהוסמך על ידה לעניין הסכם זה, כולו או מקצתו.  -"החשב"
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כלי הרכב אשר יספק הספק לחברה, לרבות אביזריהם כמפורט במפרט הטכני ו/או   -"כלי הרכב"
  בהסכם זה. 

תפעולי הכוללים רכישת ואספקת כלי הרכב,  בשיטה של החכר שירותי החכרת רכבים  -"השירותים"
רישוי כלי הרכב, תשלום אגרת רישוי ואגרת רדיו, ביטוחם, אחזקתם, ביצוע טיפולים 

 .  תקופתיים על פי הוראות יצרן הרכב, וכל שירות אחר הנדרש במסמכי המכרז

 "ההסכם/ 
 הסכם זה לרבות נספחיו;           -החוזה"

 
התמורה לה זכאי הספק מכוח ההסכם בעבור אספקת השירותים נשוא הסכם זה, כמפורט     -"התמורה"

 להלן; 15בסעיף 
 

 ידי הלשכה המרכזית  לסטטיסטיקה;-מדד המחירים לצרכן המתפרסם על          -"המדד"
 

 המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז;  -"מדד הבסיס"
 

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

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה ואסון טבע. למען הסר ספק מובהר בזאת  -"כוח עליון"
   כי גיוס מילואים, שביתות, השבתות וסגר אינם נחשבים ככוח עליון.

 
    הקבוע.רכב שנמסר לחברה לאחר חתימת החוזה ועד למסירת הרכב    -"רכב גישור"

      

 מהות ההסכם

3.  

תפעולי הכוללים החכרה של כלי  יספק לחברה שירותי החכרת רכבים בשיטה של החכר הספק .3.1

הרכב, רישוי כלי הרכב, תשלום אגרת רישוי ואגרת רדיו, ביטוחם, אחזקתם, ביצוע טיפולים 

שירות אחר הנדרש תקופתיים על פי הוראות יצרן הרכב, שרותי קצין בטיחות ותעבורה מוסמך וכל 

רכבים לרכישה בהתאם להצעת המחיר  3כמו כן, הספק יספק לחברה לרכישה כ  .במסמכי המכרז

 ולשיקול דעתה של החברה. 

הספק מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיהם, וברורים וידועים לו התנאים  .3.2

ל הדרוש למתן השירותים על פי והדרישות בהסכם זה ובנספחיו וכי ביכולתו לקיים ולבצע את כ

 תנאי ההסכם ונספחיו. 

הספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון קודם של חמש שנים לפחות במתן השירותים וכי יש לו הרצון,  .3.3

הידע, הניסיון, המשאבים, האמצעים, כוח האדם, הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע השירותים 

 כמתחייב בחוזה זה.

ותים בהתאם לתנאי חוזה זה על נספחיו ולקיים את התחייבויותיו הספק מתחייב לתת את השיר .3.4

בדייקנות, ביעילות, בנאמנות, במיומנות וברמת איכות גבוהה, לשביעות רצונה המלאה של 

 החברה. 

הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לצורך מתן השירותים על פי  .3.5

צעי הבטיחות הנדרשים למניעת פגיעה או נזק למי ממקבלי תנאי הסכם זה, ויפעיל את כל אמ

 השירות בחברה, בין אם נדרשו במסגרת תנאי הסכם זה ובין אם לא. 

הספק מצהיר כי הוא בעל כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים על פי דין לניהול עסקיו  .3.6

ונו לקיום כל והשירותים אותם הוא מספק על פי חוזה זה, וכי הוא מתחייב לדאוג על חשב
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ההיתרים והרישיונות למשך כל תקופת הסכם זה. כמו כן הספק ידאג לקבל את כל ההיתרים 

והרישיונות כאמור לרבות אם יחולו שינויים כלשהם בדרישות החוק ו/או התקנות ו/או כל דין 

 החל על פעילות הספק והשירותים אותם הוא מספק על פי הסכם זה. 

הראשון  170,000או  חודשים 36 לאחרל  ימוש הראשונה ברכבים, קריבתום תקופת הש כי, יובהר .3.7

 36ק"מ יוחלף גם אם לא סיים תקופת החכר של  170,000מבניהם, רכב שהנסועה שלו תגיע ל

בהתאם  החדשים הרכבים את יספק הספקלאמור בטבלה שבמפרט הטכני,  בהתאם חודשים

 שהחברה מנת על הישנים הרכבים זיכוי בטרם ימים 7 למפרט הטכני ובהתאם להזמנת החברה

תכין את הרכבים האמורים לשימושה לרבות הדבקת מדבקות, התקנת איתוראן ועוד. מסירה 

 מוקדמת זו לא תזכה את הספק בתמורה נוספת.  

 לקטגוריה ושייך החברה ידי על שיוזמן הדגםדמי השימוש החודשיים של  מחיר כי, יובהר .3.8

 האו עד להחלפתו מאחר שהנסוע חודשים 36הרכב ונמשך קבוע ל  הזמנת בעת מתקבע, ספציפית

 . )הראשון מבינהם( על ידי החברה למציעלחלופין עד למועד החזרת הרכב  או ק"מ 170,000ל  ההגיע

ככל שמחירון היבואן הרשמי לקטגוריה ייעלה, החברה תהא רשאית להזמין את הרכבים מאותו  .3.9

, ועל אף שמחירון היבואן הרשמי לאותה קטגוריה יעבור שהוצע הנחה לאחוז בהתאםהקטגוריה 

 את שווי סך הקטגוריה שניתן.  

שבהם לא ננקב מהו הדגם הספציפי שמעוניינת  החכר תפעוליעבור קטגוריית כי ספק,  הסרלמען  .3.10

החברה בוחרת  זכות בחירת הדגמים של הרכבים שמורה לחברה, ועל כןלהחכיר, קיימת החברה 

כאמור בטבלת הצעת המחיר הקטגוריה  לפידגם הרכב על פי קטגוריות המחיר את יצרן הרכב ו

לספק את הדגמים  הספקוזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ועל שהוגשה על ידי הספק במכרז, 

 הנבחרים. 

רכבים לצורך קבלת  31הובא לידיעת הספק כי כמות הרכבים המשוערת שתידרש לחברה הינה כ  .3.11

במסמכי המכרז. עם זאת אין במספר זה אלא אומדן בלבד ואינו מגלם  הצעת מחיר בלבד כאמור

בתוכו התחייבות כלפי הספק אשר זכה במכרז להזמנת כמות זו כלל ולאורך כל תקופות ההסכם 

על פי שיקול דעתה  בפרט. החברה רשאית להקטין או להגדיל את כמות כלי הרכב שיוזמנו וסוגם

 כך.  הבלעדי, ולספק לא תהא טענה אודות

 ההסכם תקופת

 תקופת______ )להלן: "ביום וסיומה______  מיום שתחילתה חודשים 36 של לתקופה הינו זה הסכם .4

 "(. ההסכם

, 4זכאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאחר תום תקופת ההסכם הנקוב בסעיף  תהא החברה .4.1

חודשים  36-יום לפחות מראש, להאריך את תקופת ההסכם ב 10ולאחר שהודיעה לספק על כך 

ע"י  שייחתם הארכה הסכם באמצעות וזאת(, "האופציה")להלן:  לתקופה אחרת, או נוספים

 מורשי החתימה של הצדדים.

יחליף הספק  –תקופות האופציה הנזכרות לעיל או כל חלק מהןמשלוש במקרה של מימוש כל אחת  .4.2

זה בהתאם למפורט במפרט הטכני ולדרישות החברה ויספק לחברה כלי את כלי הרכב נשוא הסכם 

 רכב חדשים. 

מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין בהסכם זה כדי להקנות לספק בלעדיות כלשהי בנוגע  .4.3

לשירותים נשוא ההסכם. החברה רשאית תהא להתקשר על פי שיקול דעתה עם גורמים נוספים 
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כלי רכב נוספים, שאינם נמנים על אלו המפורטים במפרט  לאספקת השירותים נשוא ההסכם ו/או

 הטכני הרצ"ב כנספח א' להסכם זה.

החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הספק בכל עת במהלך תקופת ההסכם והאופציה,  .4.4

 ימים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הסבר. 30בהודעה מראש בת 

קנת עמדות טעינה חשמליות באחד מחניוני ידוע לצדדים כי תחילת התקשרות זו כפופה להת .4.5

 החברה בעיר. 

 החזרת רכבים

5.  

החברה מתחייבת להחזיר את כלי הרכב לחזקת הספק עם תום תקופת התקשרות של כל כלי רכב,  .5.1

 כשכלי הרכב ריק מכל חפץ וכשהוא כולל את כל האביזרים שסופקו יחד עימו.  

לחזקתו. ככל שיתעוררו חילוקי דעות בין  החברה תאפשר לספק לבדוק את כלי הרכב טרם קבלתו .5.2

ימונה שמאי מכריע ששכר  –הצדדים ביחס לשאלה האם נזק מסוים הינו בלאי סביר אם לאו 

טרחתו ימומן ע"י הספק וזהותו תקבע ע"י החברה. השמאי, אשר ימונה בהתאם לאמור, יכריע 

 ים. בחילוקי הדעות בין הצדדים, כמפורט לעיל, והכרעתו תחייב את הצדד

לאחר החזרת כל רכב ישלח הספק אישור לחברה על סיום ההתקשרות לגבי כל רכב מוחזר ועל  .5.3

 היעדר תביעות ו/או טענות לעניין מצב ברכב המוחזר.

התשלום האחרון בגין ההתקשרות לא ישולם לספק אלא בכפוף להמצאת אישור על החזרת רכב  .5.4

 אשר יועבר למנהל. 

  השירותים

6.   

להסכם,  'א כנספח"ב המצמתחייב לספק לחברה את כלי הרכב המפורטים במפרט הטכני  הספק .6.1

לאחר חתימת ההסכם, על פי דרישת החברה ובמועדים המבוקשים על ידה. רכב שהוזמן על ידי 

שבו נתקבלה דרישת החברה לאספקתו.  מהמועד, עבודה ימי 14 – מ יאוחרהחברה יסופק לה לא 

התמורה עבור דמי שימוש החודשיים תהא בהתאם להצעת המחיר של הספק בנספח כמסמך ג' 

 )הצעת המחיר( של המכרז אשר במסגרת הציעה דמי אחוז חודשיים עבור כל קטגורית רכב בטבלה. 

 .עליו מחלוקת כל תהא ולא, הרכב כלי לדגם יחידי מחירון הינומחירון היבואן הרשמי  כי ,יוער .6.2

לרכבי פג'ו,  לובינסקי, טויטה לרכבייוניון מוטורוס הוא:  הרשמי רכב למחירון דוגמת להלן

 '. וכו ומזאדה פורדלרכבי  מוטורוס, דלק mgסיטרואן, 

 נכון למועד ההזמנהברי, כי מחירי כלי הרכב שבטבלה מטה, יתקבעו לפי מחירון היבואן הרשמי  .6.3

וכן בהתאם לאחוז המוצע לאותה הקטגוריה, ויכללו מע"מ כחוק התקף ליום ההזמנה. לבקשת 

רכב, מתחייב הספק להעביר לידי החברה אסמכתא החברה, ובטרם יועבר לספק הזמנת כלי 

 .רשמית מהיבואן באשר למחירי כלי הרכב הרשמיים

להזמין את הרכבים מאותו  שמחירון היבואן הרשמי לקטגוריה ייעלה, החברה תהא רשאית ככל .6.4

, ועל אף שמחירון היבואן הרשמי לאותה קטגוריה יעבור שהוצע הנחה לאחוז בהתאםהקטגוריה 

 את שווי סך הקטגוריה שניתן.  
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הראשון מבניהם, רכב שהנסועה שלו  170,000חודשים או  36עוד מובהר, כי  הרכבים יוחלפו כל .6.5

בהתאם לאמור בטבלה  חודשים 36קופת החכר של ק"מ יוחלף גם אם לא סיים ת 170,000תגיע ל

ימים בטרם  7במפרט הטכני ולהזמנת עבודה שתוציא החברה. הספק יספק את הרכבים החדשים 

זיכוי הרכבים הישנים על מנת שהחברה תכין את הרכבים האמורים לשימושה לרבות הדבקת 

כמו כן בתמורה נוספת.   מדבקות, התקנת איתוראן ועוד. מסירה מוקדמת זו לא תזכה את הספק

יובהר, כי העמודה בטבלה "שווי מקסימלי נכון להיום" תשתנה על פי מחירון יבואן הרשמי נכון 

 ליום החלפת הרכבים כאמור.  

. 6.5ברי, שבהסכמת הצדדים, ניתן יהא להחליף את הרכבים עוד בטרם המועד לכך כאמור בסעיף  .6.6

 שלעיל. 

עם התוספות המנויות  יהא על הספק להעמיד כלי רכב חדשיםעבור קטגוריית רכישת הרכבים,  .6.7

הספק יעמיד את הרכב עם כל האישורים , בהתאם לבחירת החברה והצעת המחיר. בהצעת המחיר

והרשיונות הנדרשים, ועם רישום הרכב כרכב ביטחון )העלות של רישום הרכב כרכב ביטחון 

 תשולם על ידי החברה(.

 לרשות ויעמיד למנהל הספק כך על יודיע במועד המבוקש הרכב את לספק הספק באפשרות אין אם .6.8

מה, בהתאם לתנאי המפרט הטכני ובמחיר שנקבע ר באותה גישור רכב ביניים לתקופת החברה

 במכרז. המציע בהצעת 

יום. על אף האמור, רשאי הספק לפנות למנהל  60מובהר בזאת, כי תקופת הביניים לא תעלה על  .6.9

את תקופת הביניים, ככל שהספק יוכיח כי אין באפשרות יבואן הרכב לספק  ולקבל אישור להאריך

 את הרכב בפרק הזמן הקצוב. אישור כאמור יינתן על ידי המנהל מראש ובכתב. 

הספק יבצע על חשבונו את כל הפעולות הקשורות בהיערכות למתן השירותים על פי הוראות  .6.10

ואספקתם ככל שיוזמנו ע"י החברה, מתן ההסכם, לרבות הפעלת מרכז שירות, רכישת רכבים 

שירותי אחזקה, תיקון וטיפול ברכבים על פי הוראות היצרן, טיפולים ותיקונים המתחייבים על פי 

חוק, פעולות הקשורות בדרישות משרד התחבורה ועל פי כל דין החל על מתן שירותי ליסינג תפעולי 

יקון נזקי תאונות, החלפת כלי רכב שנגנבו ו/או כל שירות אחר הניתן על פי הוראות הסכם זה, ת

 וכיו"ב שירותים המצוינים בהוראות ההסכם. 

הספק מתחייב לנפק לכל כלי הרכב המוזמנים על ידי החברה ביטוחי חובה וצד ג', אשר יחולו על  .6.11

ובעל רישיון נהיגה בן שנה אחת לפחות אשר ינהג ברכב. הספק מתחייב כי  21כל נהג מעל גיל 

ל יהיה בתוקף גם לגבי רכב גישור או רכב חלופי. הרכבים המשמשים כרכבים צמודים האמור לעי

 יינתן לגביהם היתר לשימוש לנהג צעיר וחדש.

הספק מתחייב להעמיד לטובת החברה איש קשר מטעמו, מולו יתנהלו המגעים השוטפים מול  .6.12

 לעת. החברה ותפקידו יהא בין היתר לדאוג לצרכי החברה, כפי שאלו יעלו מעת 

מוסכם בזאת כי החברה תהא רשאית לקזז את מספר הקילומטרים אשר נצברו בכל כלי רכב כנגד  .6.13

כלי רכב אחר אשר הוזמן מהספק, לצורך התחשבנות במידה ומספר קילומטרים בכלי רכב יעבור 

 הרף השנתי שנקבע לו. את 

ה ומטלותיה, מובהר לאור מהותה של החברה ובשים לב לפעילות השוטפת הכרוכה בביצוע תפקידי .6.14

שעות  24לספק כי הרכבים אותם יספק לחברה מכוחו של הסכם זה עתידים להיות בשימוש במשך 

ע"י נהגים מתחלפים מקרב עובדי החברה/עירייה  ביממה, בכל ימי השבוע, לרבות סופי שבוע וחגים

 ומתנדבים רשומים. 
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חשב, מערכות כריזה, קשר הדבקת מובהר בזאת, כי החברה עתידה לבצע ברכבים התקנות של צג מ .6.15

מדבקות מיתוג, הנדרשות לה בשים לב לפעילות עליה היא אמונה. הספק נותן את אישורו 

והסכמתו לביצוע ההתקנות וההדבקות הנ"ל ולא תהא לו כל טענה ביחס לקידוחים ו/או שינויים 

ו את החברה בשום שייגרמו לרכבים לאורן, ואלו לא ייחשבו כנזקים שנגרמו לרכבים ולא יחייב

 אופן שהוא. 

החברה מתחייבת להנחות כל נהג מטעמה שינהג באחד מכלי הרכב אשר יסופקו על פי הסכם זה,  .6.16

 לקיים אחר האמור להלן: 

 לעשות בכלי הרכב שימוש הוגן וזהיר ועל פי כל דין, ולא לגרום לו כל נזק בזדון.   .6.16.1

 לנהוג בכלי הרכב כשברשותו רישיון נהיגה תקף.  .6.16.2

 לנהוג ברכב בהתאם לדין.  .6.16.3

 לא להסיע ברכב נוסעים בתמורה.  .6.16.4

לא להשתמש בכלי הרכב לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או חפץ כלשהו,     .6.16.5

 אלא אם יועד לכך על פי הוראות היצרן ו/או הותקן בו וו גרירה. 

 לא להשתמש ברכב באופן שיפר את תנאי פוליסת הביטוח.  .6.16.6

לא לנסוע בכלי הרכב ולא להתיר את השימוש בו אלא בתחומי שטח מדינת  .6.16.7

 ישראל. 

 לא להעביר ו/או להשכיר את הרכבים.  .6.16.8

הספק מתחייב לספק את הרכבים לרכישת החברה, כשהם נקיים מכל שיעבוד/עיקול, ובהתאם  .6.17

שימוש  לדין. כמו כן, הספק מתחייב כי הרכבים לרכישה, הם רכבים חדשים אשר לא נעשה בהם

 לפני כן.  

    אחזקה שוטפת, טיפולים והעמדת כלי רכב  חלופי

7.  

הספק מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים והטיפולים הדרושים בכלי הרכב בהתאם  .7.1

להנחיות היצרן והיבואן, והוא ישא בכל הוצאה שתידרש לשם אחזקה ותיקון כלי הרכב, לרבות 

מתאונת דרכים ו/או נזק בזדון ו/או אובדן, לרבות החלפה ו/או תיקון חיצוני, פנימי, בין כתוצאה 

תיקון של מצברים, צמיגים וכל האביזרים, החלקים, החלפים ותוספות הרכב כפי שהיו בעת 

 מסירתו.

ככל שיתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות ביחס לשאלה האם נזק מסוים נגרם לרכב בזדון ו/או 

ריע, שבשכר טרחתו יישא הספק, ואשר זהותו תקבע ע"י ימונה שמאי מכ –ברשלנות אם לאו 

 החברה. הכרעתו של השמאי המכריע תהא סופית ותחייב את הצדדים. 

יחליף הספק את הרכב ויספק לחברה תחתיו רכב חלופי מאותו  –במקרה של תקלה חוזרת ברכב  .7.2

חוזרת" לעניין  סוג, מצב מיכני תואם וברמת אחזקה וניקיון שנמסרים לשוכר רכב פרטי. "תקלה

 חודשים.  6סעיף זה הינה חמש תקלות מאותו סוג שיתגלו ברכב במהלך תקופה בת 

הרכבים יטופלו ו/או יתוקנו במוסכים מורשים בלבד, בתוך תחומי העיר ראשון לציון. הספק יהא  .7.3

רשאי להעמיד את הרכב לטיפול/תיקון במוסך שאיננו נמצא בתחומי העיר ראשון לציון, אך ורק 
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קרה בו מדובר בטיפול/תיקון במסגרת האחריות ואין מוסך מורשה במסגרת האחריות שנמצא במ

 דקות נסיעה מגבולות העיר ראשון לציון. 15עד  -בתחומי העיר. תחומי העיר  

יינתן תעדוף לתיקון רכבי החברה )זמינות, זמן המתנה קצר  –בעת תיקון כלי רכב שסופק חברה  .7.4

בהקדם וללא דיחוי. הרכבים לא יעדרו מפעילותם בחברה לצרכי  וכו'( על מנת שאלו יתוקנו

שעות. הרכבים יאספו לטיפול שוטף לא יותר מחצי שעה  4טיפולים ותיקונים לפרק זמן העולה על 

 50%לפני תחילת הטיפול ויוחזרו עד חצי שעה לאחר סיומו. במקרה ועולה גובה תיקון הנזק על 

שמאי מוסמך המוסכם על החברה, יחשב הנזק כנזק מוחלט, מערך השוק של הרכב, על פי הערכת 

 להלן.  9ועל הספק יהיה להחליף את הרכב ברכב אחר בהתאם להוראות סעיף 

על פי קריאה של החברה, הספק ישנע את כלי הרכב לצורך תיקון, טיפול או רישוי )שאינו בגדר  .7.5

וזאת במהלך אותו יום  להלן( מהאתר עליו תורה לו החברה 8התיקונים המפורטים בסעיף 

העבודה, וכן יחזיר את כלי הרכב לאתר שתורה לו החברה בגמר הטיפול במהלך אותו יום עבודה, 

ולחילופין יספק כלי רכב חילופי מאותו דגם עד למועד החזרתו של הרכב שנלקח 

 לטיפול/תיקון/רישוי.

יפול שוטף/תקופתי הספק ינהל ספר טיפולים לכל הרכבים ויעמוד בהגדרת היצרן/יבואן לט .7.6

ברכבים, העתק ספר הטיפולים יועבר אחת לחצי שנה למנהל הרכב בחברה ו/או יתאפשר לו לצפות 

בו דרך האינטרנט. במקרה של השבתת כלי רכב כתוצאה מתקלה, תיקון, טיפול תקופתי, רישוי, 

ך פרק מתחייב הספק להעמיד לרשות החברה רכב חלופי מאותה קטגוריה לפחות ובמודל זהה תו

( להלן. הספק ישנע את הרכב הטעון טיפול למקום שתורה לו עליו החברה 1)8.2הזמן שנקבע בסעיף 

וכן יחזירו מהאתר עליו תורה לו החברה עם חזרת הרכב המקורי, וכל זאת באותו יום העבודה בו 

נתקבלה הדרישה. מובהר בזאת, כי מועד דרישת החברה היא המועד הקובע, ולא תישמע טענת 

 הספק כי דרישה כאמור לא נתקבלה אצלו.

חודשים בדיקת כל כלי הרכב ע"י ק. בטיחות ותעבורה. דו"ח הבדיקה המסכם  4הספק יזום כל  .7.7

 יועבר במרוכז למנהל הרכב בחברה. כל תקלה שתעלה בעקבות בדיקה זו תטופל מיד.

  תיקוני דרך והעמדת כלי רכב חלופי

8.  

השירותים נשוא הסכם זה לרשות החברה מוקד שירות זמין הספק מתחייב להעמיד במסגרת  .8.1

שעות ביממה, בכל ימות השנה, כולל שבתות ומועדי ישראל, אך למעט יום הכיפורים,  24במשך 

טיפולי ושירות לטיפולי דרך לטיפול בתקלות, תיקונים, תאונות, חילוץ, גרירה וכיו"ב )להלן: "

 5כאמור תענה ע"י המוקד בפרק זמן שלא יעלה על  "(, על פי קריאה מאת החברה. כל קריאהדרך

 דקות זמן המתנה בשיחה.

במקרה של קריאה לטיפול דרך כאמור בסעיף קטן א' לעיל, מתחייב הספק לפעול מיידית עם קבלת  .8.2

 הקריאה במוקד, כדלקמן: 

במקרה של תקלה בת תיקון, להגיע למקום בו מצוי כלי הרכב בתוך שעתיים מרגע קבלת  .8.2.1

 במוקד ותיקון התקלה במקום האירוע. הקריאה 

במידה והתקלה אינה בת תיקון במקום האירוע, להגיע למקום בתוך שעה. במקרה כזה  .8.2.2

יספק הספק רכב חלופי מאותה קטגוריה לפחות ובמודל זהה, מצב מכני תואם, ברמת 

 אחזקה, ניקיון ומיכל דלק מלא כפי שנמסרים לשוכר רכב פרטי. 
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לעיל, החברה תהא רשאית לדרוש כי הרכב החלופי יובא לכל  2ן על אף האמור בסעיף קט .8.2.3

 אתר אחר על פי דרישתה. 

נורות רזרבה מכל סוג נדרש לתפעול שוטף שיוחלפו  10הספק יעמיד לרשות מנהל הרכב בחברה,  .8.3

 תמורת דו"ח מלא בנורות נוספות ככל שידרש.

 8ובפעולות המתוארות בסעיף למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות  .8.4

 יחולו על הספק, לרבות הוצאות תיקון הרכב, גרירתו העמדת רכב חלופי וכיו"ב. 

 תאונות, גניבות והעמדת כלי רכב חלופי

9.    

אירעה תאונה לכלי הרכב ו/או נגנב כלי הרכב, החברה תודיע לספק בהתאם להוראות הביטוח  .9.1

עד קבלת ההודעה, לרשות החברה רכב חלופי בהסכם זה. הספק יעמיד, תוך שלוש שעות ממו

מקטגוריה זהה, מצב מכני תואם, ברמת אחזקה, ניקיון ומיכל דלק מלא כפי שנמסרים לשוכר רכב 

פרטי, במקום שתורה לו החברה. סעיף זה יחייב את הספק בכל מקרה, ללא כל קשר לגורם לתאונה 

 ו/או לגניבה כאמור ולאחראי להן. 

, יסופק לאחר מילוי דו"ח תאונה או גניבה כפי שימסר למילוי ע"י 9.1רכב חלופי כאמור בסעיף  .9.2

הספק )יש להעביר למנהל הרכב טופס דוגמה למילוי(. החברה תנחה את כל הנהגים מטעמה לדווח 

 מידית לספק על כל תאונה ו/או גניבה. 

י עסקים מיום האירוע ברכב קבוע ימ 7הספק יחליף את הרכב החלופי תוך תקופה שלא תעלה על  .9.3

 אשר יהיה מאותו דגם ובשנתון שלא יפחת משנתון הרכב שהוחלף. 

מובהר בזאת, כי החברה רשאית להחליט במקרה של גניבה או אובדן מוחלט של הרכב לסיים את  .9.4

העסקה בגין הרכב הנדון, והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין סיום ההתקשרות בגין 

 ותו רכב. א

במקרה של תאונה בה נהג החברה לא נקבע כאשם בתאונה והספק תובע את עלות התיקון הנזקים  .9.5

ואו עלות הרכב הספק יכלול בתביעה זו גם את עלות הציוד והאביזרים שהחברה התקינה ברכב, 

 סכום זה יועבר לחברה בתום תקופת ההסכם  כזיכוי.

 קצין בטיחות בתעבורה 

הספק יפעיל קצין/ני בטיחות בהיקף הנדרש על פי הוראת כל דין עדכני כפי שיעודכן מעת לעת. קצין  .10

הבטיחות יהיה קצין בטיחות מורשה ומוסמך כחוק וכל הוצאותיו, שכרו, ביטוחו וכיו"ב של קצין/ני 

 הבטיחות יחולו על הספק. 

ים עפ"י התקנות בכלל זה היסטוריית קצין הרכב ינהל ספר רכב המפרט את כל הנתונים הטכנים הנדרש .11

טיפולים, ספר זה יהיה נגיש לחברה בכל עת הן ע"י שיתוף החברה בתכנת הספר ו/או העברת המידע תוך 

 שעות מרגע שהחברה דרשה אותה. 24

 מידע וקשר עם הספק

12.   
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הספק יפקח על איכות השירות אשר ניתן לחברה וכן יעמיד לרשות החברה מידע טכני תפעולי,  .12.1

צטבר ושוטף, בהיקפים ובמועדים כפי שתורה לו החברה. כל הוצאות השירות הנ"ל נכללים מ

 בתמורה הכוללת הקבועה בהסכם זה והספק לא יקבל תוספת תמורה כלשהי בגין שירות זה. 

במרכז השירות של הספק תסומן החברה כלקוח נפרד וכל בירור כלשהו שנתבקש ע"י החברה יענה  .12.2

 עבודה אחד.  תוך לא יאוחר מיום 

  אביזרים

13.   

הספק מתחייב לספק את כלי הרכב כאשר הם מאובזרים בכל האביזרים המסופקים על ידי יבואן  .13.1

 הרכב כחלק מהאביזרים הסטנדרטיים לרכב המוזמן ועל פי הוראות המפרט הטכני.

נוסף על המפורט במפרט הטכני המצורף נספח א' להסכם זה ובנוסף לציוד הסטנדרטי המסופק  .13.2

על ידי היבואן )כפי שיפורסם באתר הרשמי שלו(, הרכבים יסופקו עם מצלמת רוורס )נסיעה 

לאחור( המוקרנת במסך המקורי של הרכב, חיישני רוורס )נסיעה לאחור( ומרימי שמשות לכל 

לה מרכזית הנשלטות משלט הרכב. כמו כן, הרכבים החשמליים יסופקו עם השמשות ברכב, נעי

 מערכת המאפשרת טעינה חשמלית מהירה. 

, 17.2הספק מודע לעובדה כי החברה רשאית להתקין ברכבים התקני תדלוק כאמור בסעיף  .13.3

גשר מערכות איתור )איתורן, פוינטר וכיוצ"ב(, מערכות עזר לניידות סיור ושיטור משולב כגון: 

תאורה, מערכות קשר, מערכת כריזה, מערכת מצלמות ייעודית, שילוט מודבק על פח הרכב ועל 

חלק מהחלונות. התקנת ציוד זה והדבקת מדבקות אלו לא יחשבו בהתחשבנות בעת החזרת כלי 

הרכב כנזק שיש לתקנו והשיב מצב לקדמותו, החברה מתחייבת להתקין את כל האביזרים ע"י 

 ם ובעלי מוניטין בתחום.מתקינים מורשי

במקרה של רכבים חשמליים ידאג הספק לכל האישורים להתקנת מערכות אלו ונוספות מיבואן  .13.4

הרכב וזאת לפני אספקתו לחברה, אין סעיף זה גורע מהצורך לספק לחברה את הרכבים בזמן 

 שנקבע עפ"י חוזה זה.

אורך כל תקופת ההתקשרות. הספק אחראי לתקינותם של כל האביזרים שסופקו על ידו ברכב ל .13.5

ימי עבודה ממועד דרישת החברה.  2הספק מתחייב לתקן או להחליף אביזרים מקולקלים בתוך 

בתום תקופת ההתקשרות במועד החזרת כלי הרכב לספק, תחויב החברה להחזיר את כל 

 האביזרים הנלווים עמם סופק הרכב. 

 .הרכב לסוג התואמותאקטיביות מתחייב לספק את כל הרכבים עם מערכות בטיחות  הספק .13.6

הטכני המצורף לנספח יאובזרו ע"י החברה עפ"י המפרט ן ןבטחוסיור הרכבים המסומנים כניידות  .13.7

ילה לתביעת דוחות נזק ו/או החזרת עזה לא יהווה  אבזורים אלו .13.3א' וכן באבזור לפי סעיף 

 מצב לקדמותו. 

חודשים( תהא ללא תשלום  36ופת חכירת הרכב צמיגים במהלך תק 4עבור החלפת של עד , כי יובהר .13.8

צמיגים, החברה תשא בעלות ההחלפה אצל  4נוסף. ככל שבמהלך תקופת חכירת הרכב יוחלפו מעל 

 ספק שהחברה שתבחר ולא בהכרח אצל הספק האמור.  



- 35 - 

c:\users\netasb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\2stf8um8\g513935-v001.docx 

14/06/2021 

 כפיפות ודיווח

14.   

 בקשר עם ההסכם.הספק יהא כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על ידו  .14.1

הספק ידווח למנהל ויספק לו תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין השירותים  .14.2

 נשוא ההסכם.

  התמורה

15.   

בתמורה למתן השירותים על פי חוזה זה יהיה הספק זכאי לתשלום דמי שכירות על בסיס חודשי  .15.1

רכב שהוזמן על ידי החברה, כמפורט )ללא התחשבות במספר הימים בחודש( מחושבים בגין כל כלי 

 .המציעבמפרט הטכני הרצ"ב כנספח א' להסכם, ובהתאם למחירים שהוצעו על ידו בטופס הצעת 

 יובהר כי דמי השכירות בהם נקב הספק בהצעתו כוללים מע"מ. .15.2

 דמי השכירות יהיו צמודים למדד ממדד הבסיס ועד למדד הקובע.  .15.3

מובהר בזאת, כי התמורה כוללת את אספקת כלי הרכב, וכל פעולה ו/או שירות הנלוות להם על פי  .15.4

 הוראות ההסכם. 

החברה נזקקת מדי פעם בפעם לתגבור צי הרכבים שלה ברכבים נוספים לשם מילוי  –תגבור  .15.5

   משימותיה. במידה ותדרוש החברה כלי רכב נוספים מעבר לרכבים המוזמנים בשיטה של החכר

תפעולי, יספק הספק רכבים בהתאם להזמנה בעלות יומית ו/או שבועית /ואו חודשית כמפורט 

 בהצעת הספק במכרז, הכל בהתאם להזמנה. 

החברה תהא זכאית לקבל מהספק, בהתאם לבקשתה, שירותי החכר תפעולי עבור כלי רכב נוספים,  .15.6

ני הרצ"ב להסכם זה )להלן: עליהם יסכימו הצדדים, מעבר לכלי הרכב המופיעים במפרט הטכ

(. ככל שהחברה תהא מעוניינת בהזמנה נוספת, תוכל לעשות כן בתיאום עם "הזמנה נוספת"

הספק. בגין מתן שירותי החכר תפעולי מהספק עבור כלי הרכב הנוסף תקבע על בסיס דמי שכירות 

 שהוצע"כפי ) מיתייקבע בהתאם להצעת מחיר של הספק עבור שכירות יו ם, אשר סכוחודשי/יומי

מובהר כי אין החברה מתחייבת להזמין כל שירות   "(.החברה צרכי פי על יומי תעריף לפי בהשכרה

 נוסף מהספק, ובמידת הצורך תהא החברה רשאית להזמין שירותים מספקים אחרים.

הגבלת ק"מ לפי העמודה של "נסועה לשנה" בשיטת הפול, כלומר, חישוב מגבלת הק"מ יבוצע  תחול .15.7

. החריגה, אם קיימת, תחושב בתום כל שנה לכל קטגוריה מדוברתבאופן ממוצע שנתי, ביחס 

קלנדרית ביחס לכלל כלי הרכב שהושכרה ע"י החברה ושהכרתם הסתיימה באותה השנה 

ילקחו בחשבון חלקיות השנה של רכבים אשר היו ברשות החברה הקלנדרית. בחישוב החריגה י

תקופה הפחותה משנה וק"מ שנסעו רכבים חלופיים, אם היו בידי המזמינה, במקום רכבים 

+ מע"מ לכל ש"ח 0.10קבועים. במקרה של חריגה ממגבלת הק"מ כאמור, התמורה תגדל בסך 

 . ק"מ אחד

 אופן תשלום התמורה

 לעיל תשולם במתכונת המפורטת להלן :  15התמורה כאמור בסעיף  .16
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לכל חודש חשבון  20 -לעיל, יעביר הספק לא יאוחר מה 15.1עבור התמורה החודשית כאמור בסעיף  .16.1

דמי שכירות חודשי לתשלום באמצעות הוראת קבע אשר תתבצע בהתאם למידע שמסר הספק 

 .נספח ד'ב

חשבונית מס חודשית הכוללת את עבור הזמנה נוספת, כהגדרתה לעיל, ימציא הספק למנהל  .16.2

התמורה עבור השירותים אשר סופקו לחברה במהלך החודש החולף, בצירוף העתק מתעודת 

 המשלוח החתומה ע"י החברה.

מנהל הרכב של החברה יבדוק את חשבונית המס, יאשרה כולה או מקצתה או שלא יאשרה כלל,  .16.3

ימים ממועד  10ות החברה תוך ויעבירה בצירוף הזמנת השירותים ותעודות המשלוח לחשב

 המצאתה ע"י הספק.

לעיל, תאשרה כולה או  16.2חשבות החברה תבדוק את חשבונית המס המאושרת כאמור בס"ק  .16.4

יום לאחר  30את הסכום המאושר על ידה לתשלום  מקצתה או שלא תאשרה כלל, ותשלם לספק

ות, במקרה שהיא אושרה המועד בו נתקבלו אצלה חשבונית המס המאושרת בצירוף הזמנת השיר

לתשלום. ככל שיתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות ביחס לשאלה אם יש לאשר חשבונית מס 

 הם יובאו להכרעתו של המנהל, ובהתאם להכרעתו תפעל החברה.   –מסוימת אם לאו 

לא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בחברה תשלם החברה לספק ריבית החשב בשיעור  .16.5

לפיגור ועד ליום התשלום בפועל,  16 -"י החשב הכללי באוצר מעת לעת, החל מיום השייקבע ע

למעט אם מדובר במקרה בו ישנם חילוקי דעות בין הצדדים ביחס לחבותה של החברה בתשלום 

 יום מהמועד האמור לא יישא כל שערוך הצמדה וריבית.   15חשבונית המס. פיגור בתשלום של עד 

 דלק וקנסות  תשלומי חובה, מסים,

17.   

כל המסים, תשלומי החובה והאגרות, לרבות אגרות רישוי ורדיו ותשלומי ביטוח, יחולו באופן  .17.1

 בלעדי על הספק. 

החברה תשא בתשלום עבור דלק ובתשלום עבור התקנת ההתקן האוטומטי למילוי דלק )דלקן,  .17.2

 פזומט וכיוצ"ב(.  

הגיעו לידי הספק דו"חות/ כתבי אישום בגין עבירות תעבורה ועבירות על פי חוקי עזר עירוניים,  .17.3

לרבות עבירות חניה שבוצעו בתקופת השכירות של כלי הרכב, ישלח הספק מיד את הדו"חות/ 

כתבי אישום האמורים לעיל לחברה והיא תשא בהוצאות בגינם. הספק לא יהיה זכאי לתמורה 

וחות. היה והספק לא ישלח את הדו"חות/ כתבי אישום כאמור לעיל, יחולו עליו כל עבור הסבת ד

 ההוצאות הכרוכות באי תשלום הדו"חות במועד החוקי, לרבות כפל קנס, ריביות וכיו"ב. 

הגיעו לידי הספק חיובים בגין שימוש בכביש אגרה במהלך תקופת ההסכם, יעביר הספק את החיוב  .17.4

ברה תפעל לתשלום החיובים. הספק לא יהיה זכאי לתמורה עבור הסבת לחברה באופן מיידי והח

החיוב. כל חיוב כאמור אשר לא הועבר לחברה במועד, ישלם הספק את הפרשי הצמדה והריבית 

 בגין האיחור בתשלום החיוב. 

הספק ינהל רישום מדויק של מועדים ושעות בהם כלי הרכב נלקחו על ידו לטיפול או תיקון וכיו"ב.  .17.5

נסות, דו"חות, חיובים וכיו"ב אשר הוטלו על כלי הרכב בזמן שהיה ברשות הספק ישולמו ע"י ק

 הספק.
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 שמירת דינים, סודיות ובטיחות

18.   

 הספק ישמור על הוראות כל דין בנוגע לשירותים ובקשר לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם. .18.1

ובכלל זה הוראות סעיפים  הספק ישמור על הוראות כל דין בנוגע לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם  .18.2

 .1953 -א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג  33 -ו  33

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה  .18.3

שהגיעה אליו בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור 

 .בני הציבור ברחבי החברה ו/או בשוהים בהםבמשרדי החברה ו/או במשרדי מ

מבלי לגרוע מחובתו הכללית מכח סעיף קטן א' לעיל, יתחייב הספק להקפיד על עמידה בכל תקן  .18.4

 בטיחות רלוונטיים הקשורים באספקת הטובין והשירותים נשוא הסכם זה.

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד

19.   

עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא יחשבו כעובדים למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הספק לרבות  .19.1

 של החברה וכי מהות היחסים בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינה יחסי מזמין ונותן שירות.

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לספק לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו אין ולא יהיו בעתיד  .19.2

ו הטבות מכל סוג שהוא שמקורן כל תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/א

 מעביד. -במערכת יחסי עובד 

היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה  .19.3

לבין הספק ו/או כל מי מטעמו, מתחייב הספק כי ישפה ויפצה את החברה ו/או כל מי מטעמה בגין 

גרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שי

 יחסי עובד מעביד כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף  .19.4

הצדדים כאילו הסכימו האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הספק, יראו את 

התמורה לעיל )להלן: " 15מן התמורה כאמור בסעיף  60%מלכתחילה על תמורה המהווה 

"(, והספק מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא המופחתת

  התחייבויותיו על פי הסכם זה, במידה שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור. 

ה, הספק יחויב להשיב לחברה את הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר לתמורה במקרה כז

"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית סכום ההשבההמופחתת )להלן: "

מקסימאלית, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, והחברה תהא זכאית לקזז את סכום 

כם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי הספק ההשבה מכל סכום שתחוב לספק על פי הס

והכל עד  –עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור 

לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על החברה לשלם לספק ו/או מי מטעמו 

 לעיל. 19.3בהתקיים האמור בס"ק 
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 המחאת החוזה

20.   

את בין הצדדים כי השירותים אותם יספק הספק מכח הסכם זה יבוצעו ויסופקו על ידי מוסכם בז .20.1

 הספק בלבד.

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכח ההסכם זה או כל חלק מהן, לאחר או  .20.2

לאחרים, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש. הסכמת החברה להמחאת זכויות החברה תהא 

דעתה הבלעדי, והספק מודע לכך כי החברה רשאית שלא להסכים לכל המחאת בהתאם לשיקול 

 זכות מכל סוג שהוא.

ומעלה מהון מניות תאגיד ממי שהחזיק  25%לרבות העברת  -היה ספק תאגיד תחשב "המחאה" 

 בו במועד חתימת ספק על ההסכם לאחר או לאחרים. 

מקצתן, ישאר אחראי להתחייבויותיו המוטלות המחה הספק זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, או  .20.3

עליו עפ"י החוזה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של החברה כלפי 

 הגורם הנמחה.

החברה תהא רשאית להמחות זכויותיה או חובותיה מכח ההסכם או כל חלק מהן לכל גורם אחר  .20.4

 כפוף להבטחת שמירת זכויותיו של הספק.שתמצא לנכון ללא כל צורך בהסכמת הספק, ב

 אחריות וביטוח  

21.   

 הספק יבטח את כלי הרכב בביטוח חובה כמתחייב על פי כל דין.  .21.1

הספק לוקח על עצמו כלפי החברה וכלפי כל מי שמורשה לנהוג בכלי הרכב )כולל נהג צעיר ונהג  .21.2

לישי ולנזקי גוף לצד שלישי חסר ותק בנהיגה( אחריות לנזקים לכלי הרכב ולנזקים לרכוש של צד ש

שאינם מבוטחים בביטוח חובה )כל הנ"ל להלן "ביטוח מקיף"( שנגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי 

 מכל סוג. 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין יובהר כי,  אחריותו של הספק בגין נזקים לכלי הרכב ונזקים  .21.3

)על כל הרחבותיה ( לביטוח מקיף  לרכוש של צד שלישי תהיה בהתאם לקבוע בפוליסה התקנית

מלא של כלי רכב שהתפרסמה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( 

ותיקוניהן. ובנוסף לכך הספק אחראי לנזקים הנובעים מרעידת אדמה ונזקי טבע,  1986תשמ"ו 

 עם כלי הרכב.נזקי פרעות, נזקים לשמשות כלי הרכב, ולנזקים למערכות השמע שסופקו 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי החברה או  .21.4

 על ידי מי שכלי הרכב ניתן לשימושו הקבוע.

מוסכם בזאת כי הספק יישא בתשלום הוצאות משפטיות הנדרשות לצורך הגנה משפטית במקרה  .21.5

שנעשו על ידי הנוהגים ברכב המורשים לנהוג בו  של הליכים משפטיים פליליים בגין עבירות תנועה

 לכל מקרה לכל אחד מכלי הרכב לכל שנת ההסכם.₪  20,000עד סך 

לאחר מיצוי גבולות האחריות לגבי כלי רכב מסוים תהיה החברה רשאית לרכוש גבולות אחריות  .21.6

 חדשים תמורת תשלום נוסף שיסוכם בין הצדדים.
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יות הסבירות להגנה בפני תביעות צד שלישי כאמור וזאת הספק אחראי לתשלום ההוצאות המשפט .21.7

 אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל.

בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, ייקח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי  .21.8

 וסילוק הנזקים, ובמקרה של תביעה משפטית, את הטיפול בתביעות צד שלישי.

יע בכתב לספק על קרות מקרה נזק לכלי הרכב ו/או לצד ג' סמוך לאחר החברה מתחייבת להוד .21.9

 שהדבר יגיע לידיעתה.

הספק מתחייב לשפות את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, הנמצא באחריותו של  .21.10

 הספק כאמור לעיל.

החברה תישא בהשתתפות עצמית במידה והנזק הינו באחריותה בהתאם להוראות הסכם  .21.11

יעמוד בה בקשר לנזקים לכלי הרכב ו/או לצד שלישי עד לסכום בשקלים זה ובהוצאה שהספק 

ברכב, אזי ההשתתפות    17-21לכל מקרה. במקרים בהם נהג בין הגילאים ₪  1,000השווה לסך של 

 ₪. 1,500העצמית של החברה תהא עד לסכום של 

בהם  למען הסר ספק, במקרה בו אירע נזק לכלי הרכב וגם לצד שלישי, ו/או במקרים .21.12

 מעורבים מספר כלי רכב הנמצאים בשימוש החברה, תחויב החברה בהשתתפות עצמית אחת בלבד.

מובהר בזאת כי במקרה של אבדן מוחלט או גניבה של כלי הרכב לא תהיה כל השתתפות  .21.13

 עצמית של החברה. 

הבאת כלי הרכב לביצוע תיקון כלשהו במסגרת סעיף זה כפופה לאישור מראש ובכתב של  .21.14

לא תשלם החברה דמי  -יה. היה ובוצע תיקון ע"י הספק בלא שהתקבל האישור כאמורהעירי

 ההשתתפות האמורים לעיל. 

לא תחול השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים  .21.15

 פליליים.

 הוראות נוספות במקרה נזק ואו מעורבות בתאונה

22.    

החברה על אירוע התאונה לספק, מיד לאחר שנודע לה על  ארעה תאונה כלשהי לכלי הרכב, תודיע .22.1

 התאונה. על פי דרישת הספק, תדווח החברה על כך לרשויות, כפי הנדרש עפ"י דין.

בכפוף לקיום התחייבויות החברה על פי חוזה זה ולתשלום הסכום הנקוב לעיל עבור השתתפות  .22.2

שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש עצמית בנזק תהיה החברה פטורה מתשלום עבור נזקים כלשהם 

צד שלישי כל שהוא, כאילו היו כלי הרכב מבוטחים בביטוח מקיף, כולל הרחבות לשמשות 

 ולמערכות שמע שסופקו על ידי החברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייבת בזה החברה כי בכל מקרה של נזק ו/או תאונה ו/או מעורבות  .22.3

 ק:בתאונה גם אם לא נגרם נזק לרכב הספ

בסמוך ולאחר התאונה, למלא דו"ח בכתב ולשלוח לספק פרטים מלאים אודות  .22.3.1

 התאונה בצרוף תרשים. 

 להודיע מיד למשטרה וזאת בנוסף להודעה לספק; –נפגע בתאונה אדם  .22.3.2

 אין לקבל הצעה, להתחייב בכל התחייבות או להבטיח הבטחה כלשהי;  .22.3.3
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וכתובותיהם של הצדדים יש לפעול כמיטב היכולת לקבל את שמותיהם  .22.3.4

 המעורבים בתאונה ושל עדים לתאונה, ככל וישנם;

לפעול כמיטב היכולת לקבל את מספר הרישוי של כלי הרכב המעורב)ים(  .22.3.5

 בתאונה, פרטי רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור;

לפעול כמיטב היכולת על מנת לא להשאיר את כלי הרכב הניזוק ללא שמירה ו/או  .22.3.6

 א אמצעי זהירות מתאימים, בכפוף לנסיבות;לל

למסור לספק, מיד עם הגיע לידי החברה או הנוהג בכלי הרכב, כל הזמנה לדין,  .22.3.7

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

בקשר לתאונה. החברה וכל אדם שישתמש ו/או ינהג ו/או יפעיל את המכונית, 

עולה עם הספק ו/או מבטחי הספק על פי הפוליסות הנזכרות יפעלו בשיתוף פ

בחוזה זה, בכל העניינים הקשורים בחקירה של כל תביעה ו/או אישום נגד הספק 

 ו/או ע"י הספק, ובסיוע לניהולם או בהגנה נגדם. 

 שימוש בכלי הרכב ושמירה עליהם:

23.    

בהתאם לכל דין ובזהירות  החברה תפעיל את כלי הרכב ו/או תגרום לכך שכלי הרכב יופעלו .23.1

הסבירה וכן תשתמש באמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע אובדן, נזק או קלקול לכלי הרכב 

ו/או נזק או אובדן לצד שלישי כלשהו. החברה תפעל על פי הוראות יצרן כלי הרכב ו/או הוראות 

 הספק בנוגע לשימוש ואחזקת כלי הרכב. 

הרכב או לגרום לכך שכלי הרכב יופעלו בכל עת במהלך תקופת החברה מתחייבת להפעיל את כלי  .23.2

 השכירות על ידי נהגים המוסמכים לנהוג על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. 

 החברה תפעל כי כל מי שיעשה שימוש בכלי הרכב יקפיד על הכללים הבאים:  .23.3

 12להחזיק ברישיון נהיגה תקף )למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה עד  .23.3.1

חודשים מיום הפקיעה( לסוג כלי הרכב המושכר. בכלי הרכב מותרת נהיגה של 

 נהגים צעירים וחדשים. 

 להימנע מגרימת נזק כל שהוא בזדון לכלי הרכב. .23.3.2

 כב.  לעמוד בכל התנאים הנקובים בפוליסות הביטוח החלות על כלי הר .23.3.3

החברה רשאית להשתמש בכלי הרכב לצרכים עסקיים ופרטיים לרבות פיקוח ובקרה ו/או שיטור  .23.4

 קהילתי.

החברה מתחייבת בזה להשתמש בכלי הרכב לפי תנאי חוזה זה אך ורק בשטח מדינת ישראל  .23.5

 והשטחים המוחזקים ע"י צה"ל המותרים לנסיעת כלי רכב ישראלים.

ידה והנזק הינו באחריותה להוצאה בכל הוצאה שהספק החברה תישא בהשתתפות עצמית במ .23.6

₪  1,000יעמוד בה בקשר לנזקים לכלי הרכב  ו/או לצד שלישי עד לסכום בשקלים השווה לסך של 

ברכב, אזי ההשתתפות העצמית של החברה  17-21לכל מקרה. במקרים בהם נהג בין הגילאים 

 ₪.  1,500תהא עד לסכום של 

החברה תישא בנזק שיגרם לכלי הרכב ו/או נזק לרכוש של צד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה שאינה  .23.7

בתום לב של איזו מהוראות הסעיפים הנ"ל על ידי החברה. אולם החברה תהיה פטורה מאחריות 
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לנזקים כאמור בגינם הספק זכאי, או היה זכאי אם היה עורך ביטוח לכלי הרכב כמתואר בסעיף 

וחי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות גם בביטוח מקיף, לקבל פיצוי ו/או הכיסוי הביט

 שיפוי על פי פוליסת הביטוח ו/או מצד ג' כל שהוא ו/או על פי חוק כלשהו. 

למען הסר ספק הוכחת ההפרה של איזו מהוראות הסכם על ידי החברה, תחול אך ורק על הספק,  .23.8

חה קבילה להפרה, יפעלו הצדדים באופן רגיל כפי שהיו וכל עוד לא הומצאה על ידי הספק הוכ

 נוהגים אילו לא נטענה טענה להפרה. 

 

 ק י ז ו ז, עכבון ופיצויים מוסכמים

24.   

בין שהינו  -החברה תהא רשאית, בכל עת, לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק עפ"י חוזה זה  .24.1

מהחברה ו/או לכל צד ג' על פי כל  כל סכום שלדעת החשב מגיע לספק -קצוב ובין שאינו קצוב 

 הסכם או דין, כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית החברה על פי כל דין או הסכם.

להבטחת כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ימציא הספק לחברה עובר לתחילת תקופת ההסכם,  .24.2

"( על פי הנוסח הביצוע ערבות)להלן: "₪( )במילים: מאה אלף ₪  100,000ערבות בנקאית בסך 

, ובהתאם לתנאים המופיעים בו, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם כנספח ט'המצורף להסכם זה 

יום לאחר סיומה, קרי עד ליום  45זה. הערבות תהא בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד ל 

 וניתנת להארכה כמפורט בכתב הערבות. ____,_________

יידי בכל עת ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן. המנהל יחליט עפ"י הערבות תהא ניתנת למימוש מ .24.3

שיקול דעתו הבלעדי האם יש מקום לממש את הערבות כולה או מקצתה. תקופת הערבות תהא 

 ניתנת להארכה מעת לעת עפ"י דרישתה של החברה, וכמפורט בתנאי הערבות.

 100יב הספק בדמי ניהול בסך בגין כל הוראת תשלום שתבוצע בגין עיקול חשבונות הספק, יחו .24.4

 ש"ח.

מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה העומדים לחברה עפ"י כל דין או הסכם, תעמוד לחברה זכות עכבון  .24.5

 לפי שיקול דעתו של המנהל, במקרה של הפרת ההסכם ע"י הספק. 

מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה העומדים לחברה מכח כל דין או הסכם, ישלם הספק לחברה סך של  .24.6

ש"ח בגין כל יום של איחור באספקת השירותים נשוא הסכם זה לעומת לוח הזמנים הקבוע  2,000

 בהסכם.

 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו 

25.     

יום   30החברה רשאית תהא לבטל את ההסכם ולהפסיק את שרותי הספק, בהודעה מוקדמת של  .25.1

ם שנפל בו או מחמת לספק, וזאת מכל סיבה שהיא שאינה כרוכה דווקא בהפרתו של ההסכם בפג

שלהלן. ביטול ההסכם כאמור לא יזכה את הספק  25.3התקיימות המקרים המפורטים בס"ק 
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בפיצוי או בסעד כלשהו, למעט תשלום התמורה היחסית המגיעה לו בגין אספקת השירותים על 

 ידו, בהתאם להסכם. 

ע מכל זכות סעד ותרופה לעיל בכדי לגרו 25.1מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באמור בס"ק  .25.2

של החברה מכח כל הסכם או דין לרבות הזכות לביטול ההסכם מיידית ו/או בפרקי זמן אחרים 

 במקרה של הפרתו על ידי הספק ו/או מחמת עילות אחרות המצדיקות ביטולו של ההסכם. 

ברה לעיל, תהא הח 25.2 -ו 25.1מבלי לגרוע מזכותה של החברה לביטול ההסכם כמפורט בס"ק  .25.3

, אשר מהווים הפרה חמורה של רשאית לבטל את ההסכם מיידית בקרות אחד מהמקרים הבאים

 : ההסכם 

באם  -מונה לספק כונס נכסים מכח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, ולחילופין  (1)

 ניתן לגביו צו פירוק. -הספק הינו תאגיד 

הוגש נגדו כתב אישום, או נגד הספק או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או  (2)

 הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון.

 הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. (3)

הוכח לחברה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  (4)

 ה אחרת.כספית, טכנית, או מכל סיב

אי היענות לקריאת שירות במקרה של תקלה משביתה תוך שעה מרגע הקריאה. ( 5)

 שעות. 24במקרה של טיפול רגיל, 

 ( אי מתן שירותי רכב חלופי במקרה של השבתת הרכב מכל סיבה שהיא. 6)

 ( חוסר היענות על ידי מוקד בשעות שאינן בשעות פעילות הסניף. 7)

המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה אלא שמובהר בזאת, כי אין 

וכי אין במנייתם כדי לגרוע מזכות החברה לבטל החוזה מכח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל 

 החוזה עקב הפרתו על ידי הספק.

בוטל ההסכם, תערך ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או  .25.4

ובהתאם להיקף המציע לפי העניין, ובמידת האפשר על בסיס המחיר הנקוב בהצעת  ששולמה ביתר

 ו/או לחלקיות השירותים שביצע הספק. 

 בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות הבאות: .25.5

אלה זכויותיה של החברה, חובותיו של הספק והביטחונות מטעמו לא יפגעו, כל  (1)

 יישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל החוזה.

( החברה תהא רשאית לחלט את הערבות שהפקיד בידיה הספק ו/או לדרוש את תשלומי 2)

 הביטוחים.
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( החברה תהא רשאית לעכב בידה כל מיטלטלין השייכים לספק והמצויים  בתחומה, 3)

 ותיו מכח ההסכם.לרבות כלי הרכב נשוא ההסכם, וזאת עד למילוי מלוא מחויבוי

( האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים 4)

 לחברה עפ"י כל דין או הסכם.

( הספק ימשיך ויבצע עבור החברה כל שרות שיידרש על ידה גם לאחר ביטול ההסכם 5)

 וזאת בפרק הזמן ועד למועדים אותם תקבע החברה בהודעת הביטול

 במקרה של החזרת כלי רכב  התחשבנות

26.  

הפרה חמורה ושל ביטול ההתקשרות לעיל, במקרה של  25לגרוע מזכותה של החברה בס'  מבלי .26.1

   בהתאם לכך על ידי החברה, תתקיים התחשבנות בין החברה לספק כמפורט להלן:

 ההתקשרות סיום בטרם( במידה שתחליט החברה להחזיר את סך כלי הרכב המפורט לעיל 1)

 בשירות תשמש לא החברה שבה שנה כל עבור אחדהחברה לספק סך השווה לתשלום חודשי תשלם 

 יום מהמועד בו תודיע לספק על השבת כלי הרכב.   30, וזאת תוך התחייבה שלה

( שלעיל, ככל שהחברה תחזיר את סך כלי הרכב המפורט לעיל כחצי שנה 1לסעיף ) בהתאמה( 2)

 לפני מועד סיום תקופת ההתקשרות, החברה תשלם לספק סך השווה לחצי תשלום חודש. 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

27.   

 .1975 -הספק מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .27.1

הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על  .27.2

פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם 

 זה.

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל  .27.3

 ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של הסכם זה.

במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הספק לחברה אישור על  .27.4

גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לחברה 

לא יהא זכאי הספק לכל החזר מהחברה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה אישור כאמור במועד, 

 שהינו זכאי לה בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד את האישור.

בנוסף לאמור לעיל ימציא הספק לחברה במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונו  .27.5

טופס זה יהא חתום ע"י הספק  .ח ד'על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם זה כנספ -בבנק 

 ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.
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מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת  .27.6

העיכוב עבור  פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהא זכאי הספק לכל תשלום נוסף בגין

 הפרשי הצמדה, ריבית וכיו"ב.

 תנאי מתלה 

תתבצע בכפוף להתקנת עמדות טעינה חשמליות על ידי החברה באחד  03/2021ההתקשרות לפי חוזה זה ומכרז  .28

מחניוני החברה בעיר ראשון לציון. תנאי זה יתקיים על ידי הודעת החברה על ביצוע ההתקנה האמורה והתחלת 

 ההתקשרות. 

תתבצע בכפוף לכך שהספק ערוך לספק את כלי הרכב בהתאם להזמנת  03/2021ות לפי חוזה זה ומכרז ההתקשר .29

 .4החברה במועד חתימת חוזה זה ולאורך כל תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף 

 קשרות זו לא תיכנס לתוקף. ת, הותנאים אלו לא יתקיימוככל  .30

 ו י ת ו ר

31.    

על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכח דין או  ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או .31.1

הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים 

 לכל מקרה עתידי כאמור.

 ונחתמו ובכתב מראש נעשו אם אלא בתוקף יהיו לא הצדדים אחד מטעם הנחה או ארכה, ויתור כל .31.2

 הצדדים לחוזה זה. ידי על

 הפרה יסודית

להסכם זה הינן  30, 29, 28, 24, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 17,18, 15, 14, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3הוראות סעיפים  .32

 תנאים עיקריים בהסכם זה, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 כתובות והודעות

33.  

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה. .33.1

ל מסמך או הודעה לעניין חוזה זה ישלחו בדואר רשום לפי כתובת הצדדים, וכל מסמך או הודעה כ .33.2

ימים מתאריך  5שנשלחו בדואר רשום כאמור, יראו אותם כאילו נתקבלו ע"י הנמען בתום 

 מסירתם למשלוח.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 הספק ע"י:      החברה ע"י:

_______________     ________________ 

 מורשה חתימה           מנכ"ל    

 

_______________     _______________ 

 מורשה חתימה          יו"ר דירקטוריון

 

_______________     _______________ 

 חותמת       חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 46 - 

c:\users\netasb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\2stf8um8\g513935-v001.docx 

14/06/2021 

 נספח א'

 מפרט טכני לאספקת רכבים 

 קטגוריה

 

שווי 
מקסימלי 

נכון לקטגוריה 
 להיום

נסועה  גיר
 לשנה

 כמות

 הזמנה

אחוז  תוספות/הערות שימוש
ממחירון 
רכב כולל 

 מע"מ

 

 *מיני

יונדאי  -רכב 
I10 

מצלמת רוורס  כללי  30,000 'אוט ₪ 83,000
המוקרנת במסך 

   המקורי של הרכב.

___________  

 **סופר מיני

דוגמה: יונדאי 
I20 

מצלמת רוורס  צמוד  30,000 אוט' ₪ 124,900
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב. 

___________  

 ***משפחתי

דוגמה: 
טויוטה 

קורולה, מזדה 
, סקודה 3

אוקטביה, קיה 
 ספורטג'

מצלמת רוורס  צמוד   30,000 אוט' ₪  155,000
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב. 

___________  

השכרה יומית   
על פי צרכי 

 החברה.

יובהר כי 
הצעת המחיר 

היא עבור 
שכירות יומית 

 של רכב. 

שורה זו מתייחסת 
של  יומיתלהשכרה 

הרכב האמור 
בזמינות מיידית 
עפ"י צרכי החברה 

 מעת לעת

___________  

משפחתי 
 *היברידי

טויוטה קורולה 
 היב'

מצלמת רוורס  ניידות סיור  70,000 אוט' ₪  155,000
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב. 

רכבים  6מובהר כי 
אלו, מגולמים 
בהמשך הטבלה 
כרכבים חשמליים, 
לאור כוונה החברה 
להעביר את רכבים 
אלו לרכבים 

   חשמליים.

___________  

 **חשמלי

 

: הבאיםרכבים 
MG zs ev 

SERES3EV 

יונדאי איוניק   
EV 

מצלמת רוורס  ניידות סיור   70,000 אוט'  ₪ 161,000
המוקרנת במסך 
המקורי של הרכב, 

 וחיישני רוורס. 

רכבים אלו יהיו 
אפשרות   בעלי

לטעינה מהירה 
בנוסף לטעינה 

 איטית 

___________  
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aiways 
u5  standart 

 **חשמלי

 הרכבים
 MGהבאים: 

zs ev 

SERES3EV 

 יונדאי איוניק  
EV 

aiways 
u5  standart 

מצלמת רוורס  ניידות סיור   30,000 אוט'  ₪ 161,000
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב.

רכבים אלו יהיו 
אפשרות   בעלי

לטעינה מהירה 
בנוסף לטעינה 

 איטית

___________  

 –מסחרי 
 * טנדרון

סיטראן  -רכב 
 5 ברלינגו

 מושבים

מצלמת רוורס  תפעול  15,000 ידני/אוט' ₪  150,000
המוקרנת במסך 

הרכב. המקורי של 
וו גרירה, סבכת 
הגנה לנוסעים 
המותקנת בין מושב 
 הנוסעים לתא מטען

___________  

 * 4*4טנדר 

  -רכב

טויוטה 
קבינה  היילקס

כפולה 
 A/Tאדוונצ'ר 

4*4 

עם מיגון גיר, מנוע  ניידות סיור  40,000 אוט' ₪  261,000
ומיכל דלק, כיסוי 
ארגז מאיכות 
שתאושר ע"י 
החברה, וו גרירה, 
צמיגי שטח/כביש 

.מצלמת 50/50
רוורס המוקרנת 
במסך המקורי של 

 הרכב. 

___________  

 * 4*4טנדר 

  -רכב 

טויוטה 
 היילקס

קבינה כפולה 
 A/Tאדוונצ'ר 

4*4 

עם ארגז תפעולי  תפעול  15,000 אוט' ₪  261,000
גגון ייעודי מאיכות 
שתאושר ע"י 

 החברה, וו גרירה.

מצלמת רוורס 
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב.

___________  

 *** מנהלים

 דוגמה:

 4טויוטה ראב 

מצלמת רוורס  צמוד  30,000 אוט' ₪  187,000
המוקרנת במסך 

 המקורי של הרכב. 

  

קטגוריית 
 רכבים רכישת
: 

 0כ  -חדש אוט' ₪  261,000
 ק"מ

 הטנדר יסופק עם: ניידת 

עם מיגון גיר, מנוע 
ומיכל דלק, כיסוי 
ארגז מאיכות 

 לנקוב)יש 
 בסכום
 המוצע

 לרכישת
+ דמי הרכב
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טנדר מדגם 
טויטה היילקס  

קבינה כפולה 
  A/Tאדוונצ'ר 

4*4**** 

שתאושר ע"י 
החברה, וו גרירה, 
צמיגי שטח/כביש 

.מצלמת 50/50
רוורס המוקרנת 
במסך המקורי של 

 הרכב. 

הרכבים יימסרו  
 עם רישיון רכב.

החכר 
  (תפעולי

 

₪______ 

קטגוריית 
 רכבים רכישת
: 

 חשמלי

 MG zs ev 

SERES3EV 

 איוניק יונדאי
EV  

aiways 
standart  u5 

*** 

 0כ  -חדש חשמלי  ₪  160,000
 ק"מ

 רכבים חשמליים 2

 

הרכבים החשמליים  
מצלמת רוורס עם: 

המוקרנת במסך 
המקורי של 

וחיישני הרכב.

 רוורס.

רכבים אלו יהיו 
אפשרות   בעלי

לטעינה מהירה 
בנוסף לטעינה 

הרכבים  איטית
יימסרו עם רישיון 

 רכב.

 לנקוביש 
 בסכום
 המוצע

שני  לרכישת
רכבים+ דמי 

החכר 
 3תפעולי ל 

שנים מלבד 
כיסוי 

ביטוחי 
מקיף וחובה 

עבור שני 
  (הרכבים

 

______₪  

 

  - סה"כ

 החשמליים יסופקו עם כבל הטענה לעמדה מהירה ולעמדה איטית. הרכבים כל 

 :מקרא

והדגמים. הרכבים המבוקשים הם הדגמים המצוינים באותה  להערות ובהתאםר עפ"י קביעת החברה גימו רמת*  
ק"מ, תהא רשאית החברה להחליף דגם מאותה  170,000חודשים או עם הגעת הרכב של  36קטגוריה.  עם זאת בתום 

 קטגוריה לפי מחיר מחירון שנקבע בקטגוריה. 

 המנויים הדגמיםאותה שורה.  ** החברה רשאית לבחור דגם מתוך קטגוריות רכבים, העונה על כל הנתונים ב
 להמחיש כדי דגמים של דוגמא אלא, המבוקשים הדגמים אינם, קטגוריה בכל" זו בקטגוריה הכלול לרכב"דוגמה ב

 אלא, בדיוק דגמים אותם את לספק הזוכה /החברה של התחייבות המצוינים בדגמים אין. הקטגוריה מהות את
 .תקציבית מבחינה להם הדומים דגמים

 ***הרכבים הצמודים ייבחרו על ידי החברה בהתאם למחיר מחירון הרשום במסמכי המכרז.  

**** בשונה מיתר הרכבים אשר החברה מבקשת לחכור אותם בשיטת החכר תפעולי, בקטגוריה זו, מבקשת החברה 
. כמו כן, תוספותה, וג. המחיר המוצע שיינתן לקטגוריה זו היא עבור רכישת הרכבהרכב מחברת הליסינ לקנות את

, התוספות המחיר המוצע שיינתן לא יהיה באחוזים, אלא על המציע לנקוב הצעת מחיר בשקלים עבור רכב זה
, ורישום הרכב כרכב ביטחון ברישיון, אגרת הרישום לרכב ביטחון )לא אגרת הרישיון( במשרד הרישוי הנדרשות

 תחלו על החברה. 
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 נספח ג'

 טופס פרטי חשבון בנק

 לכבוד

 חשבות

 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ

 ג.א.נ.,

 

 

 שם החברה/שותפות/עסק ________________________________.1

כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: 
_______________________________________________________ 

 

 מס' עוסק מורשה __________________.

 

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: ________________________

 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם על ידינו 
 לחשבות החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ ללא שיהוי.

 

 

 ___________שם הממלא  __________________________

 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור            

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח. 2

 

אני עו"ד/רו"ח___________________, מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של המתאם 
 ____________________________, וחתימתו מחייבת את המתאם.

 

 

 עו"ד / רו"ח
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 אישור הבנק. 3

 

 של הלקוח הנ"ל. כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את הפרטים לעיל 

 

 

      תאריך_____________

 

 

         חתימת הבנק___________________
  

 

 חותמת הבנק___________________
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 נספח ו'

 

 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 

______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה אני הח"מ 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
1 

 החברה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; .א

ות***, אך במועד האחרון להגשת ההצעות החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עביר .ב
 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 ]על החברה למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי[

 
 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  -"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

 ;1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

____________ 

 

 אישור

 

)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' _________,  אני הח"מ ___________, עו"ד 
ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

_____________ 
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 נספח ז'

 

-ו"התשנ, אדם כח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק לפי אדם כח קבלן אינו כי המציע הצהרת
1996 

 

 

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

_____________________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. המציע הנני מצהיר כי  . 1
"( איננו קבלן כח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי המציע______________________ )להלן: "

 .1996-קבלני כח אדם, התשנ"ו

 
 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .44

 

 

____________ 

 עו"ד/רו"חאישור 

 

 אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה 

 בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

 את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.את 
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  1ז'  נספח

 פיסקאלי שנושאןאו /ו קלון עימן שיש ו הרשעה העדר בדבר הצהרה

 

___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה _  אני הח"מ ______________, ת.ז.

 בזאת כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

_____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. המציע נני מצהיר ומתחייב בזה כי ה .1

 3בלא הורשע  ממנהליומי או /ו בומי מבעלי השליטה ( ו/או "המציע"____________________ )להלן: 

ויים, אי דיווח כגון אי העברת ניכשיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, השנים האחרונות בעבירות 

שנות, לפי חוק המרשם הפלילי ילרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתי

 ;1981-ותקנות השבים, התשמ"א

קטורים מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות מנות דיר – "בעל שליטה" –תצהיר זה ב

 הינו תאגיד. ציע שהמבתאגיד, ככל  או את המנהל הכללי

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

 

________________ 

 

 חתימת המצהיר 
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 נספח ח'

 

 הצהרה בדבר אי המצאות בניגוד עניינים                                

 

להצהיר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

_____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________________ המציע . הנני מצהיר ומתחייב בזה כי 1
_____ אינו נמצא, ומתחייב ( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו ______________"המציע")להלן: 

שלא להימצא, במצב של ניגוד עניינים בין ההתקשרות נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים )ובכלל זה, אך מבלי 
ו/או מי מבעלי השליטה בו  שהמציעלגרוע מכלליות האמור, בין בפעולה, בין בהסכם ובין בהתקשרות חד צדדית, 

 פופים להם, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין(.ו/או מי ממנהליו הינם צד להם ו/או כ

 

ו/או בעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו יצהירו כי אינם נמצאים ויתחייבו שלא שהמציע הריני מתחייב לפעול לכך 
 להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור.

 

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות דירקטורים או  –"בעל שליטה"  –בתצהיר זה 
 הינו תאגיד. שהמציע את המנהל הכללי בתאגיד, ככל 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1

 

 

____________ 

 אישור עו"ד/רו"ח

 

 , מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(

 בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

 את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
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 נספח ט'
 ערבות ביצועכתב 

 לכבוד

 החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס'________

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב  .1
"הנערב"(  -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 

ש"ח )במילים מאה  100,000אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
"סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם למתן שירותי איסוף ופינוי  -אלף ש"ח( בלבד )להלן 

"(, והכל העבודותה נלווית )להלן: "פסולת ביתית, גזם וגושית מתחום שיפוטה של המועצה וכן ביצוע כל פעול
בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי ההצעה, בהסכם על נספחיו, וכפי שיורה המנהל מטעם 

 התאגיד.

 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  .2
 להלן:"המדד"( בתנאי הצמדה ש -לסטטיסטיקה )להלן 

 .  15.09.2021שהתפרסם בתאריך  2021אוגוסט "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
 המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא 
 כל הפרשי הצמדה.

 
בלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן, אנו נשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיידית עם מועד ק .3

כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם 
 חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
ר לנו בכתב בסניף בכתובת כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימס .4

ראש  –_____________________________ כשהיא חתומה ע"י יו"ר הועדה הממונה למועצה )ולחילופין 
המועצה( ו/או גזבר המועצה ו/או החשבת המלווה או ממלאי מקומם. דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא/י 

 לחתום על דרישה כזו מטעם המועצה. מקום תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו

 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים  3התשלום, כאמור בסעיף  .5
 שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודת המועצה.
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תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר .6
 דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 

 בכבוד רב,  

   

  ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 57 - 

c:\users\netasb\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\2stf8um8\g513935-v001.docx 

14/06/2021 

 נספח י'

 חתומות עבודה הזמנות בדבר המציע תצהיר
 

_________ בעל ת"ז שמספרה ________ לאחר שהוזהרתי כל עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה אני הח"מ 

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

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם _______ ח.פ/ת.ז __________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )להלן: 

 "המציע"(

 תחולתו במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז. תצהיר .1

 לא תשלום כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י החברה. .2

ככל שתבוצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תטען טענה בדבר אי תשלום  .3

 בגין ביצוע העבודה/שירותים. 

ו/או ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אשר סופקו וניתנו, שלא עפ"י לא תהיה כל טענה  .4

 הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של החברה.

 התנהגות לא תהווה שינוי לחוזה בכתב ולהצהרה זו. .5

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת . .6

 

____________ 

 

 ח"רו/ד"עו אישור

 

 אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה 

 בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

 את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 רו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.את תוכן תצהי

 

 

 

 


