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  2019/7מכרז פומבי מס' 

  רכב בשיטת הליסינג התפעולי מועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן חכרתהלמתן שירותי 

  כללי .1

מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן )להלן: "המזמין" (  1.1
למכרז שכותרתו "הצעת המחיר", הכול בהתאם  1'בנספח אליסינג תפעולי של רכב לסוגי הרכב כמפורט 

חודשים כמפורט בתנאי מכרז זה על נספחיו ובהסכם  36לצרכי המועצה, במסגרת התקשרות למשך 
  המצורף לו על נספחיו.

מרשימת הרכבים )אופציונאלי(  רכב אחדובנוסף כלי רכב בליסינג  3בשלב הראשון דרושים למועצה  1.2
 למכרז. 1'בנספח אכמפורט 

הצעות מחיר לרכבים נוספים. החברה הזוכה במסגרת המכרז תוכל לגשת  בקשתהיה אפשרות ל ועצהמל 1.3
החברה הזוכה במכרז תיתן את ההצעה וובמידה  ,בהםת מחיר לרכבים נוספים שהמועצה מעוניינת ולהצע

תנאי הסכם זה והנספחים הנלווים אליו יחולו גם על  ,הזולה ביותר במסגרת נוהל הצעות מחיר
 .ההתקשרות במסגרת הצעות המחיר

כי אין במספר כלי הרכב הנקוב לעיל משום התחייבות המועצה לקחת כלי רכב מהרכבים  יובהר 1.4
במועד ההתקשרות או בשלב אחר במשך תקופת ההסכם, וכי ליסינג כלי הרכב  1'בנספח אהמפורטים 

 ט והבלעדי. יתבצע אך ורק על פי צרכי המועצה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחל

מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי  המועצה 1.5
ליסינג תפעולי מלא של רכבים, וזאת לצורך מתן שירותי חכירה של רכבים  אשר ישמשו את עובדיה, הכל 

  (."החכרה)להלן: "השירותים" ו/או "ליסינג" ו/או "כמפורט במסמכי מכרז זה 
חתם עם יקובץ מסמכי המכרז כולל את מסמך תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים לו, כולל ההסכם שי 1.6

  )להלן: "המכרז"(.המציע הזוכה במכרז והנספחים לו .

  הגדרות ופרשנות .2

ואולם  ,לביטויים המפורטים להלן תהא, כל אימת שיופיעו במסמכי המכרז, המשמעות המפורטת בצידם
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, 

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.  

או למילים ולביטויים שלא הוגדרו בסעיף זה להלן תהא המשמעות שיש להם בפקודת הפרשנות  .א
  לשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר., אלא אם משתמע מ1981 –בחוק הפרשנות התשמ"א 

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז  .ב
  או של תנאי אחר מתנאיו .

לשון נקבה במשמע,  –לשון רבים במשמע, ולהיפך; כל האמור בלשון זכר  - כל האמור בלשון יחיד .ג
  ולהיפך .

   הסעיפים במסמכי ההזמנה למטרת הנוחות ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.כותרות  .ד

 הליך המכרז המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז ועל פי כל דין.  –" המכרז"

 מסמך זה על נספחיו.  –" מסמכי המכרז"              

 התנאים המפורטים במסמכי המכרז.  –" תנאי המכרז"

 . מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן - "המועצה"המזמין" / "

 כל מי שיגיש הצעה העונה על כל תנאי המכרז.  –" מציע"
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 מציע שהצעתו תזכה במכרז.  –" הזוכה"

 שירות ליסינג תפעולי לרכבים, על כל הנובע והכרוך בכך, כמתואר במכרז על כל נספחיו.  –" השירות"

 נספחיו. כלל הסכם בנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז על  –" ההתקשרות הסכם"

להזמין כלי רכב בליסינג תפעולי באופן ובתנאים  המועצההתקופה במסגרתה תוכל –" ההתקשרות תקופת"
מכרז ומשך תקופת הליסינג שתחול על ההזמנה, ובכפוף להוראות הסכם הקבועים ב

 ההתקשרות. 

במכרז,  חודשים מיום מסירת הרכב על ידי הזוכה, בהתאם לתנאים הקבועים 36תקופה של  –" הליסינג תקופת"

על  , ובהסכםבהתאם לתנאים הקבועים במכרז, אם תקבע כזו ,וכן כל תקופה נוספת

 נספחיו. 

 לריכוז כלל ההתקשרות עם הזוכה.  המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפןנציג מטעם  –" המועצהנציג "

 למסמכי המכרז.  נספח א' –" שירות ה מפרט"

 , לפי דרישתה, מתוך רשימת כלי המועצהכל רכב מכלי הרכב שיעמיד הזוכה לרשות  –" הרכב כלי" "הרכב"
 . 'בנספח אועל פי המפרט המופיע  1בנספח א'הרכב המופיעה 

 רכב שווה ערך לרכב שיצא לשוק חלף רכב /דגם שהופסק ייצורו או שהופסק יבואו .  -"  רכב מקביל"

 .  1בנספח א'רכב מאותה קבוצה של הרכבים המופעים  –" רכב דומה"

 תוספות שאינן סטנדרטיות או שאינן חלק מתקני הרישוי או שאינן חלק מקורי של הרכב.  –" אביזרים"

 הנוגעת לסוג הרכב, האביזרים והשירותים הנרכשים מהזוכה.   המועצהבקשת  –" הזמנה"

  מנהלה .3

  מסמכי המכרז  3.1

  חוברת המכרז וכל המסמכים הנלווים יחד המהווים את ההסכם.  3.1.1

  הזמנה להציע הצעות על נספחיה. 3.1.2

  נספח שירותים. 3.1.3

  ההסכם על נספחיו. 3.1.4

   לוחות זמנים  3.2

 שכתובתו:  המועצהניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים ולהוריד אותם לצורכי הגשה באתר 

 www.tefen.org.il  וזאת החל מתאריך ___30.7.2019__. 
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  השגות ובקשות להבהרה  3.3

באמצעות מייל לכתובת  20198.11.לא יאוחר מיום  בקשות להבהרה יש להפנות בכתב, 3.3.1
meitals@tefen.org.il  בשמה הוא פונה. אישור על כך   החברהיש לציין את שם הפונה ואת שם

 יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.
 

אינה מתחייבות להשיב לפניות שיומצאו לה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל או לכל  המועצה  3.3.2
  פניה. 

 
 20198.51.עד ליום   הבהרה תשיב לפניות המועצה .233.בכפוף לאמור בסעיף   3.3.3

 
מבלי שיהיה  ,www.tefen.org.il בכתובת  המועצהההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט של  3.3.4

ממנה שמסמך ההתייחסות יועבר גם לכל פונה לאותה כתובת מייל  בכך כדי לחשוף את זהות הפונה.
 נשלחה הפניה.

 
  המכרז. ההתייחסויות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 3.3.5

 
רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד שבוע לפני המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה  המועצה  3.3.6

על המציעים להתעדכן בשינויים במסמכי המכרז עד  חובה על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.
  למועד ההגשה.  

 
סתירות או  ויות,ירעל המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בה 3.3.7

אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, 
מציע  3.3.1עדת המכרזים ולפרטן בכתב, וזאת לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף ועליו לפנות לו

שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, 
 ירות או אי התאמות כאמור.סת

 
עם הגשת ההצעה במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  3.3.8

הרלוונטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע 
  מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו בקשור למכרז או לתנאיו.

 
, בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי למען הסר ספק 3.3.9

בהירויות לגבי מסמכי המכרז, תקבע המזמינה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה 
ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש 

  המזמינה. ו/או הנוסח שבחרה

   אופן ומועד הגשת ההצעות  3.4

 המועצה המקומית תעשייתיתאת ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי  3.4.1
 מנהלת החשבונות גב' מיטל שמחון אצל רשםייש לה .מגדל תפן הנמצאת בגן התעשיות במגדל תפן

"נתקבל" עם תאריך ושעת . על המציע לוודא שהוטבעה על המעטפה חותמת על הגשת ההצעה
 . המועצה תמסירה, על ידי נציג

 
והיא תוגש  1בנספח  א', ההצעה תתייחס לכל הדגמים המפורטים 1'נספח  אההצעה תוגש על גבי  3.4.2

הוא חלק בלתי נפרד מהם, וביחד עם כל המסמכים  1'נספח אביחד עם כל מסמכי המכרז כאשר 
אין לצלם  עותקים 2להלן, וזאת בשלושה  עותקים, מקור+  6שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 

 ו/או להדפיס את מסמכי המכרז מחדש.
 

כשהם כוללים את כל הפרטים הנדרשים וחתומים על ידי הגורמים  ש להגיש את מסמכי המכרזי 3.4.3
 המוסמכים במציע. 

 
 

  .0021:ה עד השע 20198.25. התאריך עד ההצעות תוגשנה  3.4.4
 

mailto:meitals@tefen.org.il
http://www.tefen.org.il/
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 הגשת ההצעה במועד .בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בפקס 3.4.5
המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי 

  במועד כאמור לעיל.המכרזים. תיבת המכרזים תינעל  ועדת
 

 

  השירות רתיאו .4

של מסמכי המכרז, וכולל שירותי ליסינג תפעולי  כנספח א'השירות הנדרש מתואר במפרט המצורף  4.1
עבור ניהול תיק נהג, ביצוע הדרכות ותחקירי תאונות,  קצין בטיחות בתעבורהלרכבים לרבות שירותי 

  הכול כמפורט בנספח א' של מסמכי המכרז, בהסכם ההתקשרות וביתר מסמכי המכרז.

רכבים, מסוגים המפורטים  4 -מתכוונת להתקשר עם הזוכה לקבלת השירות עבור עד כ המועצה 4.2
ם במועד ההתקשרות וקבלת אינה מתחייבת לקבלת השירות לכלל הרכבי המועצה. 1בנספח א'

מעת לעת.  המועצהובהתאם להזמנות שייצאו על ידי  המועצההשירות תתבצע אך ורק בהתאם לצרכי 
עתידיים לגבי רכבים  בקשות להצעת מחיר/פרסום מכרזים המועצהאין באמור לעיל כדי למנוע מ

 דין. נוספים, ו/או אחרים, או התקשרויות נוספות בדרך אחרת, והכול בכפוף לכל 

שומרת לעצמה את הזכות לקבלת שירות למספר רכבים נוסף מעבר למספר הרכבים המשוער  המועצה 4.3
בתנאי הסכם ההתקשרות ובתנאי במכרז זה. במידה ובמשך תקופת ההתקשרות יחול  כאמור לעיל,

רשאית לבחור רכב מקביל לאותו רכב שאינו מוצע  המועצהתהיה  1'בנספח אשינוי בדגמים המפורטים 
למועצה תהיה אפשרות להוסיף רכבים כמפורט עוד בשוק ו/או שחל שינוי בדגם באותם התנאים. 

 .1.3בסעיף 

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז, הזכויות המשפטיות בו  4.4
ות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיב

 בהסכם, במידה שהצעתו תזכה.  המועצה

    או מי  המועצההמציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי  4.5
 מטעמה לרבות בגין חוסר כדאיות עסקית. 

  תנאי הסף להשתתפות במכרז .5

  כללי 5.1

המפורטים בפרק  להשתתף במכרז זה מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאיםרשאים  5.1.1
 הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.  זה במצטבר,

 
מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של  ,על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו 5.1.2

 תאגיד אחר או כל גורם אחר. 
 

תותר השתתפותם  מובהר בזאת, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים וכן לא 5.1.3
 השתתפות במכרז זה.  במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך 

 
המיוחד של ההתקשרות נשוא מכרז זה והמציע מתחייב  הלאופייבהתאם  תנאי הסף במכרז נקבעו 5.1.4

 לתת שירותים בזמינות וברמה גבוהה. 
 

הבלעדי, לדרוש  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו 5.1.5
אישורים דקלרטיביים, ו/או  להשלים מידע חסר עים, לאחר הגשת ההצעות למכרז,ימכל אחד מהמצ

 בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע. 
 

 על המציע להיות מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים: 5.1.6
 
 . החברההיש לצרף תעודה לאיגודה של  –תאגיד רשום כחוק בישראל  5.1.6.1
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להיקף צי  יש לצרף אישור רו"ח –כלי רכב בשירות ליסינג תפעולי  150בעל צי רכב הכולל לפחות  5.1.6.2
 הרכב של המציע. 

 
שירותי  ספק שנים רצופות במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים, וכן 3בעל ניסיון מוכח של לפחות  5.1.7

 רכבים לכל אחד מהם, כאשר:  25 -גופים לפחות ובכמות שלא תפחת מ 3 -ליסינג תפעולי לרכבים, ל
 

 השנים שקדמו ליום פרסום המכרז ובמשך לפחות שלוש שנים.  3 -הניסיון הוא ב 5.1.7.1
 

 הניסיון הוא של התאגיד ולא באמצעות קבלן משנה/אחר.  5.1.7.2
 

ביחס  לפנות לקבל חוות דעת המועצהשמות של ממליצים אליהם תוכל  3המציע יצרף להצעתו  5.1.7.3
 המציע .  לאיכות השירות שניתן על ידי 

 
 המציע יצרף אישור רואה חשבון.  –מנהל ספרים כדין  5.1.8

 

רק דרישות  הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי דין לניהול שירותי ליסינג תפעולי לרבות אך לא 5.1.9
בעלי הסמכה  וכן המציע מעסיק קצין בטיחות או קציני בטיחות בתעבורה, משרד התחבורה,

  .המציע יצרף אישורים להוכחת עמידתו בתנאי זה .כנדרש
 

 
עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד  5.1.10

  הצעתו תיפסל. –בכל התנאים דלעיל 
 

ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע אם לאחר בירור עם הממליצים שניתנו על ידו  5.1.11
ו תתברר לה כי רמת השירות שניתנת על ידו אינה מספקת וקיים חשש שהתנהלוכאמור לעיל י

 עלולה לגרום נזקים למועצה  ועסקיה ו/או אי נוחות לעובדיה, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי
 והמוחלט. 

 
 

  מסמכים שיש לצרף להצעה .6

וחתום  כשהוא מלא 1נספח א'לעיל, את  5על המציע לצרף לטופס ההצעה את המסמכים המפורטים בסעיף 
 על ידי המורשים לחתום מטעם המציע ואת כל המסמכים המפורטים להלן:  

 כל מסמכי המכרז, לרבות:  6.1

       המצ"ב הסכם התקשרות חתום על ידי המציע בסופו ועל כל אחד מעמודיו בראשי תיבות, 6.1.1
  למסמכי המכרז.  ה' כנספח 

  למסמכי המכרז. כנספח ב'טופס פרטי המציע ועמידה בתנאי הסף כשהוא מלא, וחתום, המצ"ב  6.1.2

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ואכיפת דיני העבודה בנוסח המצ"ב  6.1.3
  למסמכי המכרז . כנספח ד'

 .'ו כנספחתוספות מבוקשות לרכב בנוסח המצ"ב  6.1.4

 אישור זכויות חתימה במציע חתום על ידי עו"ד או רו"ח.  6.1.5

 . 1976 –אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  6.1.6

 . החברהתעודה להוכחת איגודה של  6.1.7
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   13.2.2, 6.1.5, 5.1.7.2, 5.1.9 אישורי רו"ח כנדרש בסע' 6.1.8

 לעיל. 5 .1.10 אישורים כנדרש בסע' 6.1.9

הצעתו מסמך, אישור, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא עם  6.2
היתר, רישיון או כל מסמך אחר כנדרש על פי מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למועצה, תוך פרק 
זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר ,כאמור, יהיו בעלי 

  הכול בהתאם להוראות כל דין.תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות, ו

   הגשת ההצעה .7

וכל , ההעתקים ,המציע יגיש את ההצעה במעטפה סגורה וחתומה המכילה את חוברת המכרז 7.1
 – 2019/7"מכרז פומבי ירשם  המעטפה על .ללא זיהוי חיצוני המסמכים הנלווים כמפורט במכרז זה,

 20198.52.לא יאוחר מתאריך , "במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפןלמתן שירותי ליסינג תפעולי 
במשרדי המועצה המקומית תיבת המכרזים נמצאת את המעטפה יש להגיש לתוך  .0012: עד השעה
 בגן התעשיות במגדל תפן., מגדל תפן

על המציע לוודא שהוטבעה על המעטפה חותמת "נתקבל" עם תאריך ושעת מסירה, על ידי נציג 
  .המועצה

  כולל המסמכים הנלווים : תוגש בשלושה עותקיםההצעה  7.2

הנלווים   בעותק זה יוחתם כל עמוד של טופס ההצעה ושל המסמכים –עותק מקור של ההצעה  7.2.1
 ."ובחתימתו. יש לסמן את העותק כ"עותק מקורוהנספחים בחותמת המציע 

עותק זה יכלול את טופס ההצעה וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם.  –עותק נוסף  7.2.2
של המציע ובחתימה  (לא צילום)יש לחתום בעמוד הראשון והאחרון בחותמת מקורית 

  של המציע. (לא צילום)מקורית 

 ההצעה בהשמטת המידע שהמציע מבקש שלאעותק של  -עותק שלישי לעיון המתחרים   7.2.3
 להלן, יש לסמן עותק זה כעותק לעיון המתחרים.  12.4יפורסם, כמפורט בסעיף 

  בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור. 7.2.4

הבין   הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי ההזמנה, 7.3
  האמור בה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.את 

  התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .8

  יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. (תשעים) 90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  8.1

במקרה שהוגשה פנייה כשהיא מסויגת, מותנית, לוקה בחסר, או כוללת שינוי, תוספת, השמטה או  8.2
רשאית לקבוע כי מי שהגישה ייחשב כמי שבחר שלא לפנות ולא  המועצהמכתבי לוואי כלשהם, תהיה 

ין הגיש כל פניה, או לחילופין, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לראות את הפנייה לכל צורך ועני
  כאילו הוגשה ללא השינויים, ההסתייגויות, והתניות האמורות לעיל.

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .9

 רשאית לבחון כל הצעה, לדרוש מכל מציע להבהיר כל פרט נדרש בהצעתו לרבות הוספת  המועצה  9.1
 מסמכים ו/או מידע על פי דין לפני קבלת החלטה, מבלי שהדבר ייחשב הגשת הצעה חדשה. על המציע 

הובהרה  תהיה רשאית לפסול הצעה, אשר, בין היתר, לא  המועצה. המועצהלהבהיר כל פרט על פי דרישת 
ואה על פי דרישתה ו/או כל הצעה שהיא חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על במל

  הבנה מוטעית של נושא המכרז.
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 של שווי ההתקשרות נשוא המכרז בהתאם להוראות  לעצמה את הזכות לערוך אומדןשומרת  המועצה  9.2
 על פי שיקול  את הזכות, ועצההמככל שיבוצע אומדן ,בהסתמך על אומדן זה שומרת לעצמה  כל דין.

דעתה הבלעדי, לפסול הצעות שהפער בינן לבין האומדן אינו סביר. במקרים בהם כל ההצעות הכשרות 
לעצמה את הזכות לבטל את המכרז  המועצהלעומת האומדן, שומרת  המועצהשהוגשו למכרז מרעות עם 

כל זכות אחר שיש למועצה ובהתאם או לאפשר למציעים להגיש הצעת מחיר נוספת והכל מבלי לגרוע מ
  להוראות כל דין .

  , אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומרת לעצמה הזכות המועצה  9.3
 המועצה, לקבל רק חלק מההצעה או לפצל ההתקשרות בין המציעים השונים המשתתפים במכרז. כמו כן 

 פניות.  שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם אחד או יותר מהמציעים, ובכלל זה לבקש לתקן 

ל ש שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם זוכה שני, במידה ותתבטל מכל סיבה שהיא זכייתו  המועצה  9.4
 .'הזוכה הראשון במכרז, וכך הלאה לגבי זוכה שלישי, רביעי וכו

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הצעת המחיר כמפורט במסמכי   9.5
עדת המכרזים ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למועצה וו המכרז, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של

  היתרונות.את מירב 

  ביטול המכרז .11

     לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בהגשת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו   11.1
 . המועצהכל עוד לא ייחתם הסכם ההתקשרות על ידי 

הבלעדי,  תהא רשאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  המועצה 11.2
והכול בהתאם  לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז,, אך לא חייבת, רשאית המועצהוכן תהיה 

 להוראות כל דין. 

 הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר רשום לכל המציעים, אשר הגישו הצעות במכרז.  11.3

כל  מבלי לבחור במציע כלשהו לא תהא למי מהמציעים במכרז,  על ביטול המכרז המועצההחליטה  11.4
 ו/או כלפי מי מטעמה.  המועצהתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

  עיון במסמכי המכרז .12

 להלכה הפסוקה. -בדין ו ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא נבחר לעיין במסמכים בהתאם לקבוע  12.1

, ("סודיים חלקים להלן" )מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים  12.2
החלקים  שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס ההצעה מהם

נוסף על כך יצרף  הסודיים ויסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד משמעי.
  לעיל . 7ע העתק של ההצעה ללא החלקים הסודיים כמפורט בסעיף המצי

שמסכים  מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ושלא צירף עותק לעיון מציעים יראוהו כמי  12.3
  למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים.

ם של סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיה 12.4
המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים 

  האחרים.

יודגש כי היקף שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת  12.5
 1998 –"ח המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לחוק חופש המידע, תשנ

 ולהלכה הפסוקה. 
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   החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים,   12.6
תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את 

  נסיבות העניין.

תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם מסירת החומר החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה,  12.7
  לעיונו של המבקש.

  .עסקי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע וניסיונו לא יהוו סוד מסחרי או סוד  12.8

 

   דרישה למידע נוסף והבהרות .13

לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל  (אך אינה חייבת)ועדת המכרזים רשאית  13.1
פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו 

  יתרון בלתי הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מההצעה.

ע חסר או אישורים המתייחסים לדרישות עדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידולו 13.2
  המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי ההזמנה.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך  13.3
ואת תכליתו  ההמועצכדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת 

  של ההליך.

  הצעה תכסיסנית .14

 הצעה תכסיסנית או חסרת תום לב תיפסל. 

  הצעה מסויגת או מותנית .15

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או  15.1
  מותנית, או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או את  15.2
 3הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, וועדת המכרזים תשקול את פנייתו ותשיבו, הכל בהתאם לסעיף 

  לעיל.

  סמכות שיפוט .16

כרז יחולו דיני מדינת בלבד. על הליך המ בחיפהסמכות השיפוט המקומית נתונה לבית המשפט המוסמך 
 ישראל . 

  

                  

 סיגל שאלתיאל הלוי

  תית מגדל תפןימועצה המקומית תעשיראש 
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  נספח א'

  
  מפרט השירות בשיטת הליסינג התפעולי

  כללי .1

 מבקשת הצעות למתן שירותי רכב חדש בשיטת הליסינג התפעולי, יתית מגדל תפןיהמועצה המקומית תעש 
 הכוללים ליסינג רכב ושירותים נלווים, כמפורט במכרז על כל נספחיו, לרבות נספח זה. 

  השירות .2

  קבלת כלי הרכב 2.1

 קלנדרייםימים  30, בתוך המועצהבכל תקופת ההסכם, הזוכה במכרז מתחייב להעמיד לרשות  2.1.1
בנספח מיום הוצאת הזמנה לזוכה, כל אחד מהרכבים המופיעים ברשימה המצורפת למכרז 

צבע הרכב, צבע פלסטיקה וצבע ריפוד הרכב ייקבע ע"י המועצה במעמד ההזמנה. הזוכה  .1'א
בנוסף על הזוכה במכרז לספק את ייתן את מגוון האפשרויות לבחירת הצבעים לפי סוג הרכב. 

יום מתאריך  60-ולא יאוחר מ 'ובנספח הרכב עם כל התוספות המבוקשות בהזמנה כמפורט 
  עליה לכביש של הרכב. 

הזוכה יציין איזה  מקרה שיוזמן רכב בצבע חריג פרק הזמן לקבלת הרכב יוסכם בין הצדדים.ב 2.1.2
   צבע נחשב חריג.

הרכב יימסר למועצה בלא שהזוכה יערוך שינויים כלשהם במפרט היבואן, אלא אם יידרש ע"י  2.1.3
אחרת או אם נדרש אחרת בהתאם לנספח זה. כך למשל וכדוגמא בלבד, הרכב יימסר  המועצה

צמיגים מקוריים של היצרן או היבואן ולא עם צמיגים שהורכבו על ידי הזוכה או מי  5עם 
 . קף אף לגבי כל מערכת אחרת או אבזור אחר שכלולים במפרט היבואןמטעמו. האמור לעיל ת

 הרכב נעילת בעת שמשות מרימי ,הכוללת מצלמת רברס מולטימדיההרכב יסופק עם מערכת  2.1.4
חיבור , )ד( לתקנות התעבורה356תקנה לפי  הכהייה של שמשות הרכב ,חלונות חשמל 4+ 

Bluetooth, מערכת נעילה מרכזית המופעלת בעזרת  ,)חיישני רוורס( התראת נסיעה לאחור
במידה ורכב אינו  שלט ומערכת מיגון בהתאם לחובותיו של המציע כנדרש בפוליסת הביטוח.

מגיע עם מערכות אלו, כולן או חלקן, ויבואן הרכב אוסר על ביצוע שינויים כתנאי לאחריות, 
  יציג המציע את איסור היבואן בכתב למועצה.  

למען הסר ספק אביזרי בטיחות ואביזרים אחרים המחויבים על פי כל חוק או תקנה יסופקו  2.1.5
 על ידי הזוכה ועל חשבונו. 

, כאמור בסעיף המועצההיה ונבצר מהזוכה מכל סיבה שהיא לספק את הרכב על פי דרישתה של  2.1.6
ימי  60ל , לתקופה שלא תעלה ע("רכב גישורלהלן: ")לעיל, יספק הזוכה רכב גישור  2.1.1

עסקים, רכב מקביל או רכב דומה או מקבוצת דגם גבוהה יותר בתעריף שאמור היה להשתלם 
ימי עסקים, יהיה הזוכה חייב להעמיד את הרכב שנדרש על  60בגין הרכב שהוזמן. לאחר חלוף 

  לרשותה או רכב אחר בהסכמתה. המועצהידי 

  החזרת כלי הרכב 2.2

  חודשי ליסינג יוחזרו כלי הרכב. 36בתום  2.2.1

ק"מ, רשאי הזוכה  120,000כלי רכב שתקופת חכירתו טרם הסתיימה, אך כלי הרכב גמע מעל  2.2.2
להחליף את כלי הרכב בכלי רכב חדש. עם זאת בששת החודשים האחרונים של תקופת 

. צההמוע, לא תבוצע החלפת רכב כאמור, אלא באישור מראש ובכתב של הזוכהההתקשרות עם 
חודשי ליסינג במצטבר עם הרכב שהוחלף, אלא  36הוחלף רכב ברכב חדש יוחזר הרכב בתום 

  אם הוסכם בין הצדדים אחרת.
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תהיה רשאית להחזיר לזוכה רכבים שתקופת חכירתם טרם הסתיימה, לפי שיקול  המועצה 2.2.3
  דעתה  בהתאם להוראות החוזה.

  החלפת צמיגים 2.3

בהתאם לק"מ  צמיגים לאורך תקופת הליסינג של אותו הרכב, 4כל רכב זכאי להחלפה של  2.3.1
  .שביצע וצרכי הבטיחות

  חבילת אחזקה 2.4

 מחויב לחבילת אחזקה הכוללת את הפעולות הבאות:  הזוכהבמסגרת ההסכם,  2.4.1
 רישוי שנתי של כלי הרכב.  2.4.1.1

 
בתדירות שנקבעה  בהוראות  (לרבות שמנים, סיכה ומסננים)טיפולים תקופתיים  2.4.1.2
 כלי הרכב.  יצרן 

 
 ביצוע תיקונים מזדמנים בכלי הרכב, לרבות אחזקת כל המערכות הנלוות 2.4.1.3
 . "("מפגוש לפגוש)

 
 ביקורות בטיחות מיוחדות לקראת עונת החורף.  2.4.1.4

 
 שטיפה חיצונית בתום טיפול תקופתי או תיקון מהותי  במוסך.  2.4.1.5

 
 כיווני פרונט בהתאם לצורך.  2.4.1.6

 
 החלפת מצברים נורות וכל עבודות החשמל.  2.4.1.7

 
 החלפת מגבים.  2.4.1.8

 
 החלפת צמיגים.  2.4.1.9

 
 מטפי כיבוי אש כמתחייב מהוראות הדין.  ןוריענובדיקה  2.4.1.10

 
 (. Recalls)תיקונים במסגרת קריאות שרות של היצרן  2.4.1.11

 
 בדיקות המתחייבות מחוקי המדינה, הוראות משרד התחבורה והוראות יצרן.  2.4.1.12

יצרן  הטיפולים יבוצעו במוסך מורשה של יבואן הרכב ו/או במוסך מורשה של משרד התחבורה, בתדירות שקבע 

 הרכב ו/או היבואן ועל פי הוראותיו. 

  מסירה ולקיחה של כלי רכב -מוסכים  2.5

פי שיקול דעת המציע. על אף האמור, תהיה -ככלל, יהיה שיוך גיאוגרפי של רכב למוסך על 2.5.1
, לבקש שינוי למוסך אחר על בסיס איכות השירות והמופיע ברשימת המועצהרשאית 

  המורשים על ידי משרד התחבורה. המוסכים המורשים של יבואן הרכב או

ידי הזוכה -מסירה ולקיחת כלי רכב לצורך ביצוע פעולות במסגרת חבילת האחזקה, תבוצע על 2.5.2
והמשתמש ברכב. לקיחה ומסירה של כלי רכב לטיפולים יעשה  המועצה עםלאחר תיאום 

 לקיחת הרכב ממקום הימצאות בעל הרכב ללא השארת רכב חלופי במקום.  בשיטת
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מסירת הרכב לנציג הזוכה, לטיפול/תיקון ובעת החזרתו, יחתמו נציג הזוכה  בעת 2.5.3
או נוסח של  המועצההמשתמש על טופס איסוף והחזרה בנוסח שיקבע על ידי /המועצהו

  .המועצההזוכה אשר יהיה מקובל על 

 ק"מ מנקודת האיסוף  50הזוכה לא יפנה כלי רכב למוסך הנמצא במרחק העולה על  2.5.4

  .(ק"מ 100למעט כביש הערבה, בקעת הירדן ורמת הגולן שלגביהם המרחק לא יעלה על )

 הגה, בלמים,)בכל יציאה ממוסך בתום טיפול /תיקון, המוסך יבצע בדיקת בטיחות לרכב  2.5.5
 או המועצה, הבדיקה תתועד בטופס דוח טיפול לרכב  בנוסח שיקבע על ידי (אורות וצמיגים

  ידי נציג המוסך בלבד.-ואשר יהיה חתום על המועצהקובל על נוסח של הזוכה אשר יהיה מ

  טיפולים ותיקונים 2.6

  :טיפול תקופתי 2.6.1

מחויב לציין במקום בולט ברכב, בעת אספקת הרכב ובכל תום טיפול תקופתי  הזוכה 2.6.1.1
ברכב, את מועד הטיפול התקופתי הבא הנדרש לרכב בהתאם להוראות יצרן, ולמס' הק"מ 

  שגמע הרכב.

שעות מראש, את מסירת הרכב  48לפחות  המועצה/המשתמשלתאם עם  הזוכהבאחריות  2.6.1.2
ק"מ לכל כיוון בהבאת הרכב לטיפול, לא תיחשב  1500לטיפול. מובהר כי סטייה של עד 

  כשימוש בלתי סביר.

 .מיום פנייתו למועצה/משתמש ימי עבודה 5מחויב לבצע טיפול שיגרתי תוך  הזוכה 2.6.1.3

למועצה תינתן האפשרות לקבל על פי דרישתה רכב חליפי מקביל או דומה או ממערך גבוה  2.6.1.4
לטיפול שגרתי ולא יוחזר  שנלקחכנגד רכב המבצע טיפול שגרתי במקרה שבו הרכב  יותר,

  .15:30ה באותו יום עבודה עד השע

  :תיקונים מזדמנים 2.6.2

 תפנה  כאשר מתגלה תקלה בכלי הרכב, שאינה במסגרת טיפול שגרתי, 2.6.2.1
 המשתמש לספק שיפעל כדלקמן: /המועצה

מחויב לטפל בתקלה  הזוכה -במקרה של תקלה המסכנת את בטיחות הנוסע  2.6.2.1.1
  .(שעות מקריאה 3תוך ) מידיבאופן 

 
 24יטפל בתקלה תוך  הזוכהבמקרה של תקלה המאפשרת המשך נסיעה בטוחה,  2.6.2.1.2

  שעות ממועד הפניה.

  תיקוני דרך וגרירה 2.7

מחויב לספק שרותי דרך וגרירה מכל מקום בו רשאי כלי הרכב לנוע בכל תחומי  הזוכה 2.7.1
במקרה שעות ביממה בכל ימות השנה למעט יום כיפור.  24 מדינת ישראל ויהודה ושומרון,

 הרכב.  רכב חליפי לבעל מידיכזה, יספק הזוכה באופן 

תנועה בטיחותית של תיקונים ארעיים שיבוצעו במקום, יבוצעו באופן שמאפשר המשך  2.7.2
במידה והתיקון לא מצריך הגעה  , וזאתכלי הרכב, וכלי הרכב יופנה להשלמת תיקון במוסך

יספק את התיקון בתיאום  הזוכה. הזוכהלמוסך אלא תיקון במקום ע"י ניידת שירות של 
במידה ולא ניתן להבטיח שעות במקום ובזמן המתאים לבעל הרכב.  24עם בעל הרכב תוך 

  תנועה בטיחותית באמצעות תיקון  ארעי כאמור, ייגרר הרכב למוסך.
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  רישוי רכב 2.8

   מראש, על מועד תפוגת  לושה שבועותלהודיע למועצה/למשתמש לפחות ש הזוכהבאחריות  2.8.1
הרכב ולתאם מועד לביצוע מבחן רישוי, מסירת הרישיון החדש ותעודת ביטוח  רישיון

  לפני מועד תפוגתם. שבועחובה בתוקף, לא יאוחר מ

  רכב חלופי 2.9

 :רכב חלופי יינתן למועצה/משתמש בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים לעיל ולהלן 2.9.1

במקרה של אובדן כליל של כלי הרכב או גניבתו, הרכב החלופי יישאר ברשות  2.9.2
המשתמש עד קביעת מעמד הרכב, או עד לקבלת רכב חדש, שאותו ניתן להזמין /המועצה

  יום מיום האירוע. 14תוך 

הרכב החלופי יימסר למשתמש במקום שיתואם בין הזוכה למשתמש. בעת מסירת הרכב  2.9.3
או נוסח של הזוכה אשר  המועצהעל טופס בנוסח שיקבע על ידי החלופי המשתמש יחתום 

. הרכב החלופי יימסר עם מיכל דלק מלא ויוחזר לזוכה באותו המועצהיהיה מקובל על 
  אופן .

הרכב החלופי יישאר בידי המשתמש עד להחזרת כלי הרכב המקורי או רכב אחר בהתאם  2.9.4
  המקורי, יתואם בין הזוכה למשתמש.לתנאי מכרז זה. מקום ומועד החזרת הרכב 

החלופי  הרכב החלופי יהיה רכב מקביל או דומה או ממערך גבוה יותר. במקרים שהרכב  2.9.5
לזוכה אלו התקנים ודיע ת ועצההמימי עבודה,  10-צפוי להישאר בידי המשתמש מעבר ל

  .חייבים להיות בכלי הרכב החלופי והזוכה חייב להעמיד רכב חלופי עם התקנים אלו

  שעות ביממה בכל ימות השנה, למעט יום כיפור. 24שרותי אספקת רכב חלופי יפעלו  2.9.6

הזוכה יהיה אחראי למתן שירותי הובלה והחזרת הרכב למועצה, במקרה כזה יוחזר הרכב  2.9.7
  שטוף ונקי.

 הזוכה יבצע טיפולים ותיקונים במזגן המקורי או במזגן שהותקן על ידי היבואן או  2.10
  מטעמו.

הזוכה יבצע תיקון וטיפול באביזרים ובתוספות מקומיות, לפני מסירת הרכב, כגון:  2.11
  .וכדומה נעילה חשמלית, מערכת אזעקה, חלונות חשמליים ,סרמצלמת רוו מערכת השמע,

, ידאג הזוכה להחלפת המצבר ברכב במצבר מקורי המועצהת בהתאם לצורך או לפי דריש 2.12
   או מצבר תואם מקור מאושר על ידי הגורמים המוסמכים. 

ומסירת מסמכי הרישוי ו/או העתקם  (טסט)הזוכה ידאג להסדרת ותשלום רישוי הרכב  2.13
  .מועצההמאושר ל

וביטוח צד שלישי הזוכה מתחייב לרכוש למשך תקופת ההתקשרות פוליסות ביטוח חובה  2.14
בחברת ביטוח הרשומה בישראל, ולהבטיח תשלומן, הארכת תוקפן ועדכונן מידי פעם לפי 

  הצורך.

הזוכה יהיה אחראי לתיקון כל נזק או פגם ברכב, שנגרם כתוצאה מתאונה, פריצה לרכב,  2.15
תעביר לזוכה דווח בגין כל נזק, פגם או תאונה שאירעו למי  המועצה שריפה וגרירה.

  מהרכבים, מיד בקרות האירוע או בסמוך אליו ככל הניתן.

  הוצאות גרירה בשל תקלה או נזק תהיינה על חשבון הזוכה. 2.16

  הזוכה ידאג לתיקון שמשות והחלפתן על חשבונו. 2.17
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וכה אחראי, בכל עת שיידרש במידה וארעה תאונה, נזק או פגם לאיזה מהרכבים, יהיה הז 2.18
במסגרת מתן השירותים דלעיל, להוביל  את הרכב מכל מקום ברחבי הארץ בו ימצא הרכב, 

, לכל מקום לפי דרישת מידיעד למקום בו יינתן השירות לתיקונו, לספק למועצה באופן 
, רכב חלופי מקביל או דומה או ממערך גבוה יותר, להשיב את הרכב בגמר מתן המועצה

ולקחת בחזרה את הרכב , לכל מקום אליו יידרש הזוכה להוביל את הרכב/ירות למועצההש
והכול בתוך זמן סביר המתחייב מאופי  החלופי שהעמיד למועצה בתקופת מתן השירות,

  (."שירות ההובלה"להלן: )השירות וכאמור להלן 

לופי מקביל או בכל מקרה בו רכב יצא מכלל פעולה זמנית/צמיתה, הזוכה יספק כלי רכב ח 2.19
דומה או ממערך גבוה יותר משל הרכב שיצא מכלל פעולה ובאותה רמת אבזור לשביעות 

תוך פרקי הזמן המפורטים להלן מרגע שקיבל הזוכה הודעה על הצורך  רצון המשתמש,
  ברכב כאמור ,בתנאים כדלקמן:

 שעות  4תוך  – 16:30עד  00:00בין השעות             

  שעות  3תוך  - 00:00  עד 16:30  בין השעות           

 הרכב החליפי אשר יסופק למועצה יועמד לרשותה עד להחזרת הרכב לתפקודו המלא,  2.20
לרבות במקרה בו הרכב יצא מכלל פעולה מחמת תקלה מכאנית, במקרה שהרכב יצא 

ימים מרגע  30מכלל פעולה, מחמת תאונה ובמקרה שהרכב נגנב. בכל מקרה, לאחר חלוף 
 50שהובא לידיעת הזוכה כי הרכב יצא מכלל פעולה באופן סופי, או ניזוק בשיעור של %

  :מן הבאות צה האופציהומעלה משווי הרכב, או נגנב, תהא למוע

להזמין רכב חדש לתקופת ליסינג בת שלוש שנים או לתקופה המשלימה את תקופת                             2.20.1
 הליסינג לשלוש שנים לאותו המשתמש באותם תנאים, או לבטל את השירות לגבי 

  אספקת הרכב שיצא מכלל פעולה.
 

 מספר  תעבור עם הרכב החלופי יחושבו יחד עם המועצהמספר הקילומטרים אשר  2.20.2
  הקילומטרים שנעשו עם הרכב המקורי, לצורך חישוב תקרת המרחק ותוספת המרחק.

 
₪  100 -לעיל, יחויב הזוכה ב 19.2לא סופק רכב חלופי תוך פרק הזמן הנקוב בסעיף  2.20.3

  לכל שעת איחור.
 

  סטים של מפתחות עם שלט לנעילה מרכזית בגין כל רכב שיסופק. 2הזוכה יספק        2.21
 

   מידי חודש בחודשו, ימציא הזוכה למועצה דוחות שיכללו פרטי הרכבים ופעולות         2.22
  .המועצהלגביהם, כפי שיידרש ע"י   הנעשות

  הוראות כלליות בדבר אופן ביצוע השירות .3

 הזוכה ינהג במסגרת מתן השירות, כדלקמן:  3.1
 

 במתן השירותים ינהג הזוכה, וכל מי שיועסק על ידו, בהגינות, בנימוס ובכבוד לשירותיו, 3.1.1
 והשירות יינתן ברמה מקצועית גבוהה. 

 
, כפי שינתנו לזוכה מעת המועצה, בכל אתרי המועצההשירות יינתן בהתאם להנחיות של  3.1.2

 במהירות וביעילות.  המועצהאת הנחיות  הזוכה מתחייב לבצע  לעת.
 

כל העובדים שיועסקו במתן השירות מטעם הזוכה יתאימו לתפקידם מכל הבחינות, לרבות  3.1.3
יכולת מקצועית ולרבות כל האישורים והרישיונות הדרושים לשם העסקתם והכל באחריות 

 הזוכה. 
 

 . הזוכה ייתן את השירות באופן ישיר, בכפוף לאמור במסמכי המכרז 3.1.4
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במסגרת השירות, יהא הזוכה אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו  3.1.5
לכל אדם ו/או לרכושו, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממעשה או ממחדל של הזוכה ו/או 

 מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או המועסקים על ידו. 
 

לעיל, ירכוש הזוכה על חשבונו ויחזיק בתוקף  3.1.5מבלי לגרוע מאחריות הזוכה לפי סעיף  3.1.6
 במשך כל תקופת ההתקשרות, ביטוחים כמפורט בהסכם ההתקשרות. 

 
 הזוכה יקיים כל דין הקשור במתן השירותים ובין היתר יקפיד בשמירת דיני הבטיחות, 3.1.7

 ובביצוע דרישות יצרני הרכבים. 

  שעות מתן השירות .4

הזוכה יעמיד מוקד שירות לקוחות טלפוני אשר יעסוק בפתרון כל הבעיות השרות וכן טיפול באירועים  4.1
ידי הזוכה לא -שעות ביממה בכל ימות השנה למעט יום כיפור. מענה לפניה טלפונית על 24דחופים, 

 דקות.  30דקות המתנה, זמן טיפול בפנייה לא יעלה על  15תעלה על  

 מוקד השרות יטפל בנושאים הבאים: 

 תאום הזמנות לביצוע טיפולים ותיקונים בכלי הרכב.  4.1.1

  תאום תיקוני דרך וגרירה. 4.1.2

  תאום העמדת רכב חלופי. 4.1.3

  רישוי וביטוח. 4.1.4

  דיווח על תאונה ונזק. 4.1.5

  אגרות ודוחות. 4.1.6

  טיפול בכל פניה אחרת של הלקוח. 4.1.7

 שעת איחור.  חצילכל ₪  50 -לעיל, יחויב הזוכה ב 4.1תוך פרק הזמן הנקוב בסעיף  השירותלא סופק  4.2

 ידי מענה לפניה טלפונית על .6כמפורט בסעיף  או מי מטעמו רשאית לפנות ישירות לאיש קשר המועצה 4.3
 דקות.  30איש הקשר לא יעלה על 

 

  ציוד ומתקנים, השמירה עליהם והאחריות לגביהם .5

לא  המועצה מפורשות במכרז זה ובהסכם ההתקשרות, המועצהמעבר לאחריות שקיבלה על עצמה  5.1
תהיה אחראית לציוד ומתקנים של הזוכה או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים השונים, וכל נזק 
שיגרם לציוד או מתקנים כאמור, לרבות כלי הרכב שסופקו על ידי הזוכה, או בגינם, יהיה באחריותו 

 הבלעדית של הזוכה.  

   איש קשר .6

תעמיד איש קשר אשר יבצע  המועצה. זה כרזמל המועצה נציג הזוכה יעמיד איש קשר אחד שיעבוד מול  6.1
 את ההזמנות, ואשר עמו יעמוד הזוכה בקשר מתמיד בהקשר לכלי הרכב הנמצאים ברשותו.
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  1'נספח א

  הצעת המחיר 

 לכל אחד מהדגמים בטבלה בטופס הצעת המחיר, וכן המחיר כולל מע"מ  לא כולל מע"מיש למלא הצעת מחיר 
להסכם ההתקשרות. יובהר כי , אין להגיש  3להלן. המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן  כמפורט בסעיף 

 .  הצעה חסרה תיפסלהרכבים המופיעים בטבלה , כלהצעה על רכבים שאינם מופיעים בטבלה. יש להגיש הצעה עבור 

ולא תשולם כל תוספת  ביטול דמי השתתפות עצמית והשבת מצב הרכב לקדמותוכוללת  הצעת המחיר החודשית
 בגין מצב הרכב בעת החזרתו. 

הצעת המחיר כוללת את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות ישירות ועקיפות, למתן השירותים המבוקשים במלואם 
 בגין מכרז זה. 

 לא תשולם כל תמורה אחרת  ו/או נוספת בגין מתן השירותים נשוא המכרז מלבד הסכומים המפורטים להלן. 

 . 2020את הדגמים אשר ישנו צורה ו/או יוחלפו בשנת  (כוכבית)* -יש לציין ב

 

  הערות:

תהיה רשאית לבצע התקנות בסיסיות ברכבים לרבות דיבוריות ,דלקנים ,התאמת הרכב לרכב נכים,  המועצה

 .אביזרים לרכבי שטח וכו' 
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 1המשך נספח א'
  רשימת הרכבים

 

 

 

 מחיר

לליסינג 
תפעולי 
 לחודש

 

 מחיר

לליסינג 
 תפעולי
 לחודש

 מחיר

מחירון 
 אצל

 היבואן
 

 
 
 

ק"מ 
שנתי 
 לרכב
 
 
 

 קוד
דגם )ע"פ 

מחירון 
 יבואן(

 )רמת גימור( דגם
 

 יצרן

מ
ס
' 

המחיר 
 מע"מ כולל

המחיר 
 מע"מ ללא

המחיר 
 כולל

 מע"מ

₪ ₪ ₪ 45,000 
GT7CYSL-

C5JH 
 

NEW XV 2.0 
CROSSTREK 

SPECIAL EDITION 152 
HP 

 1. סובארו

₪ ₪ ₪  36,000 

GT3RLJC-
E2LA 

 
GT3CLJC-

E2LA 

XV 1.6 EYESIGHT 
CVT 

 2. סובארו

 קוד לוי יצחק:
650378 

₪ ₪ ₪ 36,000 845-059 I10 -1.25 אוטו'  Inspire 3. יונדאי 

₪ ₪ ₪ 36,000 253-087 Tucson 2.0 Prime Plus   4. יונדאי 

₪ ₪ ₪ 36,000 DSG7-5E33ND 
OCTAVIA 1.5 TSI (150) 

AMBITION  
.5 סקודה  

₪ ₪ ₪  36,000 DSG7-3V33ND 
(SUPERB AMBITION 

1.5 TSI (150 HP  
.6 סקודה  

.7 וטהטוי  EVOLVE 2X4 4ראב 166 45,000  ₪ ₪ ₪  
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 נספח ב'

 הסף טופס פרטי המציע ועמידה בתנאי

  

 לכבוד   

  יתית מגדל תפןיהמועצה המקומית תעש

  

  9201/7מכרז למתן שירותי ליסינג תפעולי הנדון: 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז למתן שירותים לביצוע השירות שבנדון, על כל חלקיו, 
 מצהירים בזאת: 

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור מסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו  .1
, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו

על מתן השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, 
 –להלן ) תית מגדל תפןיהמועצה המקומית תעשיאמירות או הבטחות שלהן שנעשו בעל פה על ידי 

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה,  ("המזמינה"
כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות 

של יתר  או(  "להלן: "ההסכם)המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי ההסכם 
  המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

  הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה. .2

הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו על פי  .3
  ההסכם.

ם כי כל הנתונים שנמסרו למזמינה על ידנו הינם נכונים ומדויקים, וכי עודנו עומדים בכל הננו מצהירי .4
  הדרישות לצורך מתן השירותים .

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, וכי הצעתנו זו עונה על כל  .5
השירותים בהתאם לתנאים המפורטים הדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבים להוציא לפועל את מתן 

במסמכי המכרז כולם יחד, לפי המחיר שהצענו בהצעתנו הכספית והננו מקבלים על עצמנו לספק  את 
  רצונה המלאה של המזמינה בכל התקופה הנקובה בהסכם.ביעות לשהשירותים 

ם, לרבות אך מבלי בהגשת הצעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג על פי ההסכ .6
לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ואנו 

  מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

,הינם בחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידנו במסגרת מכרז זה  .7
נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי נפרד 
מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינו ביסוד הסכמת המזמינה להשתתפותנו ו/או 

לרבות לאחר ) לזכייתנו במכרז וכי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים
תהא המזמינה זכאית לפסול ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג שהוא . (שלב ההודעה על זוכה

  ן זה.יאת הצעתנו ו/או לבטל את ההסכם שיחתם איתנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לעני

מסמכי המכרז, בתמורה לתשלום על פי ההצעה הננו מתחייבים לקיים ולמלא אחר כל התחייבויותינו כל פי  .8
  הכספית שמצורפת למסמכי ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכם.

ידוע לנו, כי אם לא נמלא אחר התחייבויותינו הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תוך הזמן האמור,  .9
  השירותים למשתתף אחר.תהא המזמינה פטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית למסור את מתן 
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הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו, תוקף הצעתנו  .10
  זו יוארך לפי דרישת המזמינה. 

הננו מצהירים כי הצעתו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גורפים אחרים המגישים  .11
  ם.הצעות למתן השירותי

  אנו מצרפים להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים: .12

  העתק תעודת התאגדות של המציע; .א

  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ואכיפת דיני העבודה; .ב

  העתק אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה; .ג

  אישור זכויות חתימה במציע; .ד

  הצעה כספית; .ה

  ז חתומים על ידי המציע.מסמכי המכר .ו

  להלן פרטי המציע והוכחת עמידת המציע בתנאי הסף: .13

  
  פרטי המציע 13.1

   שם המציע  מס' ח.פ/ע.מ

  

  פועל משנת:

  

  :(צורת התאגדות)מעמד משפטי

 טלפונים: 

  דוא"ל :

 : כתובת משרדי הנהלה

  

  איש קשר:

  

  הנהלת התאגיד:

  

 :  טלפון נייד איש קשר

  

   כתובת דוא"ל של איש הקשר :
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  בעלי תפקידים במציע: 13.2

 מס"ד  שם העובד   תפקיד  הערות 

      1  

      2  

      3  

      4  

 

   צי רכב של המציע 13.3

  רכבים. )מספר(צי של ______________ החברההננו מאשרים כי ברשות  13.3.1

שירות  אור כללי של המציע כולל מספר כלי הרכב בצי הרכב שבבעלותו וחברות להן הוא נותן ית 13.3.2
והיקף השירות עבור כל אחת מהחברות ותאריכים בהן ניתן השירות בהתאם לתנאי הסף. יש לצרף  

 אישור רו"ח התומך בהוכחת העמידה בתנאי הסף. 

לה ניתן  חברה/המועצהיש לציין איש קשר אצל  ביחס לכל אחת מהחברות להן ניתן שירות, 13.3.3
  .)יש לציין לפחות שלושה ממליצים( השירות על יד המציע

  
  

 שם איש הקשר

 טלפון נייד              

 מספר כלי רכב  

 בעבורם ניתן השירות 

 תקופתה שירות  

 תחילה וסיום 

 חברה/המועצהשם 
לה ניתנו 
 השירותים

 שם: 

 מס' נייד: 

      

 שם: 

 מס' נייד: 

      

 שם: 

 מס' נייד: 
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 שם: 

 מס' נייד: 

      

 שם: 

 מס' נייד: 

      

  

  של המציע הארגוניכח אדם, היקף כח האדם של המציע והמבנה  13.4

  

  

  

  תאור ידע, כישורים ומומחיות של המציע: 13.5

  

  

  

העובדים, הידע , הכישורים, המומחיות וכיו"ב המפורטים הננו מצהירים בזה, שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל 
  .לעיל , עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז

 

 חתימת המציע:______________________                            חותמת:______________________ 

  _____תאריך_______________________ 

  אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד, מאשר כי ביום__________  הופיע בפניי במשרדי ברחוב 
 מס' ת.ז. הה עצמו על ידי ______________מר/גב'  __________________ שזי

______________/המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו כי ליו להצהיר את האמת ,וכי 
 יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי . 

 

 __________________________  _________________________  _________________ 

 חתימה  שם מלא של עוה"ד  תאריך  
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 נספח ד'

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

  

 תפעולי.   ליסינג אני ____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________נותן תצהירי זה בקשר למכרז לשירותי

 "(.המציע" -__________ )להלןהנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד _________, שמספרו המזהה הוא  .1

  הנני מכהן במציע בתפקיד___________ ______________. .2

  הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע . .3

  :(שם + ת.ז)במציע מורשי חתימה נוספים שהם   .4

  ___________.___________________ .א

  ______________________________. .ב

  ______________________________. .ג

  שמירה על דיני העבודה: .5

"חוק עובדים  –להלן ) 1991 –הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א  .א

  ."(זרים

  במציע אחד מאלה:  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים .ב

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  .1

  שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  .2

למועד החתימה על ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו  –עובדים זרים 

  ההצהרה.

 לעניין סעיף זה:  

במציע, תאגיד אחר   תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה  –" בעל זיקה"   
 שבעלה שליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו. 

 . 1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –" שליטה"   

חוק שכר " –להלן ) 1987 –הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  .ג
ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, (, "מינימום

  עליו .ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים 

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .ד

  המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום . .1

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  .2

  חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה .

בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,  המציע או .3

  ה.אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונ
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 לעניין סעיף זה:  

 כל אחד מאלה:  –" בעל זיקה"

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע ,תאגיד אחר שבעל  •

 השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו. 

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע,  •

 ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע. 

  מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה. •

 –"שליטה מהותית תאגיד הנשלט שליטה מהותית על ידי מי ששולט שליטה מהותית במציע . •

 החזקה של שלושה רבעים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד. 

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  –" הורשע" •

 (.31.10.2002)התשס"ג

  קראתי את מסמכי המכרז, הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרז ללא סייג. .6

ון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי נכ .7

  להפריע למציע לזכות במכרז.

  זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

  

 _______________________________ 

 חתימה 

 אישור 

  עו"ד,  _______________ __, בפני  הופיע  ___________  ביום  כי  מאשר  הנני

מר/גב  '_____________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _________________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני . 

  

______________________________ 
  עו"ד                                 
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 נספח ה'

  2019/7הסכם מסגרת בקשר עם מכרז  הסכם ההתקשרות 

 

 . 2019,  __לחודש ____________ _____________, ביום במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפןשנערך ונחתם 

 בין 

 500217229ח.פ _  יתית מגדל תפןיהמועצה המקומית תעש

 ;גן התעשיות –שדרות התעשיות מגדל תפן 

 04-9872147פקס  – 04-9079004טל 

 )להלן: "המזמינה"(

 ובין

 )להלן: "הזוכה"(

 

 שם החברה הזוכה ___________________________ ח.פ______________________

 

 כתובת:__________________________

 

 טלפון________________ פקס_______________ איימל _________________________

  

  
למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים, כמפורט במסמכי המכרז  2/2019פרסמה מכרז מס'  המועצהו 

 , אשר הסכם זה מהווה נספח ה' למכרז וחלק בלתי נפרד ממנו; (להלן: "המכרז")
 :הואיל

והזוכה הינו עוסק ומתמחה בביצוע השירותים, בעל הכישורים, המיומנות, הידע המקצועי ,הטכני,  
וביצוע כל  הארגוני והפיננסי וברשותו כוח האדם, והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים,

ם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר וכי הוא מעוניין לספק את למועצה התחייבויותיו על פי ההסכ
שירותי ליסינג תפעולי וזאת, בתמורה ובתנאים המפורטים להלן בחוזה זה ובמסמכי המכרז על 

 נספחיו;  

 :והואיל

     מסכימה לקבל מאת הזוכה את השירותים המפורטים לעיל ובמכרז זה, על נספחיו  המועצהו 
 ,בהתאם להצעתו אשר מצורפת למכרז כנספח א'; 

 לפיכך, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

 

  

 :והואיל
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  : מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 הנספחים להסכם זה: 

 מסמכי המכרז על נספחיהם. 

 נספח השירותים. 

 ההצעה הכספית. 

 .  תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים

  :פרשנות .2

  תוכנם.אין בכותרות סעיפי החוזה, כדי לשמש לפירוש סעיפי חוזה זה ו/או כדי להשפיע על 

  :הגדרות .3

בחוזה זה יתפרשו המונחים המוגדרים להלן עפ"י הפירוש המופיע לצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש 
 אחר. 

 למכרז.  נספח א' –" מפרט השירות"

 למסמכי המכרז.  1'נספח א -" ההצעה הכספית"

 /המזמין.  המועצה –"יתית מגדל תפןיהמועצה המקומית תעש"

 לריכוז ההתקשרות עם הזוכה.  המועצהנציג מטעם  -" המועצהאחראי מטעם "

שירותי ליסינג התפעולי לרכב ושירותים נלווים נוספים קשורים, המתוארים במסמכי  -" השירות"
 המכרז, לרבות קצב"ת לניהול תיק נהג, קיום הדרכות ותחקיר תאונות. 

 1בנספח א'מתוך הרשימה המפורטת  מועצההזוכה לספק לכל רכב, שיידרש  –" כלי הרכב" או" הרכב"
למסמכי המכרז, לרבות הדגמים שהוצעו על ידי המציע במכרז או כל רכב אחר מקביל מפאת הפסקת 

 .'כנספח אייצורו של הדגם, בהתאם לאמור במכרז ואשר מפרטו הטכני מצורף למכרז זה, 

התשלומים החודשיים שישולמו לזוכה, בגין השירות עבור כל רכב ,במסגרת  –" דמי הליסינג החודשיים"
 הסכם זה. 

-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או שיתפרסם על-מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על –" המדד"
 ידי מוסד או גוף ממשלתי או רשמי אחר, שיבוא במקום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 האחרון הידוע ביום החתימה על טופס הזמנת הרכב הרלוונטי.   המדד –" המדד היסודי"

המדד שיפורסם לאחרונה, לפני ביצועו בפועל של כל תשלום של דמי הליסינג החדשים.  –" המדד החדש"
אם ביום התשלום בפועל של כל תשלום ותשלום יהיה המדד החדש, כהגדרתו לעיל, שונה מהמדד היסודי, 

סכום לתשלום באותו יחס שבו השתנה המדד החדש לעומת המדד היסודי, אך כהגדרתו לעיל, ישתנה ה
  לא פחות מהמדד היסודי.
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  :הצהרות הזוכה .4

והזוכה הינו בעל כל האישורים והרישיונות, הדרושים לשם הפעלת עסק למתן שירותי ליסינג  .4.1

התאם לתנאי תפעולי לרכבים והוא מצהיר, כי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית להתקשר עמו, ב

  הסכם זה.

לרבות מכוח דין, הסכם או מסמכי ייסודו להתקשרות  כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, .4.2

בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הזוכה אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, 

ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, המנוגדת להתחייבויותיו על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה 

  משום הפרה של החוזה ו/או התחייבויות אחרות ו/או הפרה של דין לרבות תקנה, צו ופסק דין.

כי הוא מנהל את ספריו החשבונאיים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלוונטית את כל תשלומי  .4.3

  סקים על ידו.החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים המוע

כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו מהוות תנאי להתקשרות עמו, וכי הוא מתחייב להודיע מידית  .4.4

  על כל שינוי שיחול בהן. מועצהבכתב ל

  

  :רות הזוכה לעניין מתן השירותההתחייבויות והצ .5

המכרז, בימים ובשעות, הזוכה מתחייב ליתן את השירות, כמפורט בנספח א' למכרז וביתר מסמכי  .5.1

על פי הוראות החוזה, הנספחים והוראות קצין הרכב, ככל שהן נוגעות  פי המכרז,-כמתחייב על

 לביצוע של חוזה זה. 

ההיתרים,  הזוכה מתחייב לספק את השירות המפורט בחוזה זה על נספחיו בהתאם לכל הדינים, .5.2

  ושאי בטיחות וביטוח.הרישיונות, ההוראות והנהלים הנוגעים לעניין, לרבות בנ

פי יתר -פי הסכם זה ועל-על למסמכי המכרז, בנספח א'פי הקבוע -הזוכה יספק את השירות על .5.3

  נספחי המכרז.

  .מועצההזוכה ידאג לתקינות כל ציודו ומתקניו, במסגרת מתן השירות ל .5.4

 לפנות, המועצההזוכה מצהיר, כי ברשותו מרכז/ים, אליו/הם יכולים המשתמשים ברכב מטעם  .5.5

האדם המיומן, למתן השירות באופן המפורט -לצורך הזמנת שירותים וקבלת מידע, וכן כוח

  במסמכי המכרז, לרבות הסכם זה.

 להלן רשימת מרכזי הזוכה, לצורך הסכם זה: 
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 באזור הצפון:

          
 

   

  

 

 באזור המרכז:

 

        
   

 באזור הדרום:

 

 

              

   הסכמי שיתוף פעולה. לעניין סעיף זה  "מרכזי הזוכה", לרבות נציגות, סניף וכל מערך מתן שירותים אחר לרבות

האדם המקצועי -הזוכה מצהיר, כי הינו תאגיד וברשותו הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון וכוח .5.6

, בכל רחבי הארץ, הכול כמפורט המועצההמתאימים, למתן שירותי  רכב ליסינג תפעולי למשתמשים ברכב, מטעם 

  במסמכי המכרז.

  :הזמנת הרכב ומתן השירות .6

  למכרז. בנספח א'רכב ושירות, כמפורט  עצההמוהזוכה מתחייב להעמיד לרשותה של  .6.1

ימנה הזוכה  (ככל שיחולו)לשם מתן השירות ובמהלך תקופת ההתקשרות לרבות תקופות ההארכה  .6.2

  מנהל תיק לקוח מטעמו בכל הקשור לשירותים נשוא חוזה זה.

 : מנהל תיק לקוח פרטי ההתקשרות .6.3

 __________שם:______________

  _________טלפון:______________

   ___טלפון נייד:_________________

 ___כתובת דוא"ל:_______________

 . למכרז זה המועצהעדכון הפרטים יעשה במתן הודעה מראש ובכתב לנציג  .6.4
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תזמין מהזוכה, בכתב, רכבים מתוך רשימת כלי הרכב  המועצה בהתאם לצרכיה המשתנים, .6.5

להלן: ). ההזמנה תכלול את סוג הרכב ושם הנוהג העיקרי ברכב 1'כנספח א,המצורפת 

תהיה רשאית לשנות את שם המשתמש ברכב, מעת לעת, על פי שיקול דעתה   המועצה. ("המשתמש"

  הבלעדי והודעה על השינוי תימסר לזוכה.

פי הסכם זה, והרכב  י אין ולא יהיו לה זכויות ברכב, מלבד הזכות לליסינג, עלמצהירה, כ המועצה .6.6

  יישאר בבעלותו של הזוכה לאורך כל תקופת חוזה זה.

  :תקופת ההתקשרות ותקופת הליסינג .7

אחד מכלי  כלהסכם זה יהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ו/או עד לסיום תקופת הליסינג של  .7.1

תקופת להלן:" )מהזוכה, במסגרת הסכם זה, לפי המאוחר  המועצההרכב הנמצאים בשימוש 

להזמין כלי רכב נוספים מתוך רשימת כלי הרכב  המועצה. בתקופת ההתקשרות תוכל ("ההתקשרות

 והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.  1נספח א'כהמצורפת למכרז, 

חודשים כל  12תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות, בנות  המועצה .7.2

רשאית, אך לא חייבת  המועצה" במסגרתן תהיה תקופת ההתקשרות המוארכתאחת , להלן: "

 המועצהבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  –,להזמין כלי רכב מהזוכה, כאמור לעיל. ההסכם יוארך 

יום מראש לפני מועד סיום  30 תודיע על כך בכתב לזוכה, המועצהבכל פעם לשנה אחת, בתנאי ש

  ההתקשרות המקורית או המוארכת.

תהיה לפרק זמן  ,להבדיל מתקופת ההתקשרות, זה תקופת הליסינג של כלי הרכב, בהתאם להסכם .7.3

חודשים בכפוף להוראות חוזה זה, החל מיום מסירת כלי הרכב, כמפורט בתעודת המסירה,  36של 

 המועצה, עם מסירת הרכב וקבלת אישורה של מועצהבהתאם לתעודת ההזמנה, אשר יעביר הזוכה ל

  .("תקופת הליסינגלהלן:" )למסירה 

פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את ההרשאה שנתנה -רשאית, על המועצהל ,על אף האמור לעי .7.4

לזוכה למתן השירות ולהפסיק את תוקפו של החוזה ו/או לבטלו ו/או לצמצם את היקף מתן השירות 

  יום מראש. 30ידי מתן הודעה בכתב לזוכה של לפחות -וזאת, על

ים על אלה שכבר הוזמנו על ידה כלי רכב נוספ המועצהבוטלה ההרשאה, כאמור לעיל, לא תזמין  .7.5

,אולם ההסכם והתנאים שנקבעו בו ימשיכו לחול על הצדדים, ביחס לרכבים שכבר הוזמנו, עד לתום 

  תקופת הליסינג של כל רכב ורכב.

  להלן.  4.2, כאמור בסע' המועצהאין באמור בסע' זה כדי לפגוע בזכותה של  .7.6

לעיל  7.4 ההתקשרות עם הזוכה, כאמור בסע'לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה לסיום  המועצה .7.7

והזוכה לא יהיה זכאי בשל כך, לכל פיצוי, עפ"י דין או הסכם. הזוכה מתחייב להמשיך ולתת את 

, נכון למועד סיום ההתקשרות המועצהלכלי הרכב, אשר נמצאים בשימושה של  מועצההשירות ל

  וזאת, עד לתום תקופת הליסינג, ביחס לכל רכב ורכב.
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  :התמורה .8

תשלם לזוכה מידי חודש דמי ליסינג חודשיים, צמודים למדד המחירים לצרכן כמפורט  המועצה .8.1

 לעיל, עבור כל רכב שבשימושה בהתאם להצעת המחיר שעל בסיסה נבחר הזוכה .   3בסעיף 

ימים  45ובלבד שנתנה הודעה  תוכל, בהודעה שתינתן, לא יאוחר מתום תקופת הליסינג, המועצה .8.2

מראש ,להאריך את תקופת הליסינג, לעניין כל אחד מכלי הרכב, לתקופה נוספת בת שלושה חודשים 

, לעומת התעריף ששילמה לזוכה, בגין כל חודש ליסינג של אותו רכב או 5,תוך קבלת הנחה של %

, לעומת התעריף ששילמה 10, תוך קבלת הנחה של % הזוכהחודשים ובהסכמת  6פת בת לתקופה נוס

  לזוכה, בגין כל חודש שכירות של אותו רכב.

יובהר כי הוראת הקבע תהיה דמי הליסינג ישולמו לזוכה בהוראת קבע בתום כל חודש של שימוש.  .8.3

  ם.עבור תשלומי שכירות חודשיים קבועים בלבד ולא על תשלומים אחרי

תשלם לזוכה, בגין הרכב ומתן השירות, לפי הסכם זה, הינם  המועצהדמי הליסינג החודשיים, ש .8.4

סופיים ובסיסם לא ישתנה לאורך כל תקופת הליסינג, מכל סיבה שהיא, לרבות שינוי מחירון יבואן 

כוללים את כל המרכיבים, לרבות בגין ביטול השתתפות  '-1בנספח אהרכב. דמי הליסינג הנקובים 

 ח, רישוי, טיפולים מונעים ותקופתיים, תחזוקה, חלפים,עצמית והשבת הרכב לקדמותו, ביטו

והכל כמפורט במפרט השירות, נספח א'. הזוכה עשה את כל הבדיקות הנדרשות על , עבודות חשמל

  ידו לצורך הגשת הצעתו ולא תהיה כל טענה בקשר לחוסר כדאיות בתנאי ההתקשרות. 

  , לצורך ביצוע תשלום.מועצההשל  ידי הזוכה להנהלת החשבונות-חשבונות כאמור יוגשו על .8.5

התשלום עבור הקילומטרים הנוספים ישולם בתום תקופת ההסכם, בגין כל כלי הרכב בני למעלה  .8.6

ויחושב על פי פול  ,משנה אחת. חשבון סופי ייערך בתום תקופת הליסינג של הרכב האחרון

  קילומטרים ממוצע למספר הרכבים שסיימו את תקופת הליסינג.

שנים תבוצע בדיקת ק"מ  3בסוף כל שנה או  .(בשיטת "פול")תחשיב הק"מ יבוצע בתחשיב כולל  .8.7

בנספח המצוין במידה וימצא כי סך כל הק"מ גבוה מהק"מ המקסימאלי  לכל הרכבים המוחכרים.

 מע"מ עבור כל ק"מ מעבר לסך הק"מ המקסימאלי.+ ₪  0.20תשלום נוסף של  המועצהתשלם  1א'

יימת, תחושב במועד השבת כלי הרכב ביחס לאותם כלי רכב בלבד. בחישוב החריגה החריגה, אם ק

תקופה הפחותה משנה, וק"מ  המועצהיילקחו בחשבון חלקיות השנה של רכבים אשר היו ברשות 

 .במקום רכבים קבועים ,מועצהשנסעו רכבים חליפיים, אם היו בידי ה

  :המועצהתשלומים החלים על  .9

פי הסכם זה, התשלומים וההוצאות -, עלהמועצהמוסכם בזה בין הצדדים, כי בנוסף להתחייבות  .9.1

וישולמו על ידה או על ידם, אלא אם כן היה הרכב בחזקתו או או עובדיה  המועצהשלהלן יחולו על 

 בשימושו של הזוכה או מי מטעמו. 
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כתוצאה מעבירות הנובעות מן  קנסות, שיוטלו על הנוהג ברכב או על בעליו או על המחזיק בו, .9.2

השימוש ברכב, במשך תקופת הליסינג, אף אם דרישות, כאמור, תגענה לאחר סיום תקופת הליסינג, 

בתנאי שהרכב לא היה בעת ביצוע העבירה בשימוש או בחזקת הזוכה. ובלבד שנמסרה למשתמש 

  הודעה על פי כל דין והזוכה מילא חובותיו על פי הדין.

ל הוצאה, הקשורה לשימוש שוטף ברכב ושאינה כלולה במסגרת הטיפול התקופתי הוצאות דלק וכ .9.3

  .'נספח אברכב או במסגרת ההוצאות, אשר הוטלו במפורש על הזוכה, בהתאם להוראות 

  דמי שימוש בנסיעה בכבישי אגרה. .9.4

  :המורשים לנהוג ברכב .10

מתחייבת לא להעביר את החזקה בכלי הרכב לאחרים, לא לשתף אחרים בשימוש ו/או  המועצה .10.1

במתנה, לא לשעבדו, לא להשכירו, לא להשאילו, ולא  לתתוהחזקה ברכב, לא למכור את הרכב, לא 

רשאית להרשות  המועצהלמרות האמור לעיל, תהא  להקנות לאחרים כל זכויות שהן בכלי הרכב.

להשתמש  , בני משפחתם ולכל הנוהג ברשותם של אלו, לרבות נהגים חדשילעובדיה, למנהליה ול

  :ובלבד שנתקיימו בהם התנאים כדלקמן ("המשתמשים ברכב") ברכב להלן:

תוקף לרכב בכלל וסוג הרכב המסוים -רכב רישיון נהיגה ברה ימתחייבת כי למשתמש המועצה .10.2

  בפרט. 

הנוהג רשאי לנהוג ברכב בהתאם לפוליסות הביטוח שהוצאו לרכבו ועומד בכל התנאים הנקובים  .10.3

 .או סותרות הסכם זה המועצהבהן, בתנאי שאלו פוליסות ביטוח שאינן מגבילות את 

  :מטרות השימוש ברכב .11

מתחייבת לנהוג, להשתמש ולהחזיק ברכב, בתקופת הליסינג, לצרכים פרטיים ועסקיים  המועצה .11.1

, המועצה. ולאפשר לעובדי מועצהבלבד, בהתאם להוראות הדין, היצרן ופוליסת הביטוח שתוצג ל

ומי מטעמה כאמור בפנייה, לעשות שימוש בכלי הרכב למעט בשטחים שמחוץ לשטח ריבונות מדינת 

ור טאבה ו/או אזורים בשליטה של הרשות הפלשתינאית, ולהעבירם בין העובדים ישראל, לרבות אז

 על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  

שלא להשתמש בכלי הרכב ולא להרשות לאחרים לעשות בו שימוש  המועצהכן, מתחייבת -כמו .11.2

  למטרות הבאות:

 .תקני  ורכב בהם וו גרירהוכלי רכב שה 4X4לדחיפה או לגרירה של כל כלי רכב, למעט כלי רכב  11.2.1

  לתחרות, מבחן או מרוץ, למעט סדנאות נהיגה. 11.2.2

  למטרה המנוגדת לחוק. 11.2.3
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  -ידי מי שאינו מורשה לנהוג ברכב ו/או אינו מכוסה כיסוי ביטוחי מלא, על-לנהיגה על 11.2.4

פי פוליסות הביטוח, שהוצאו לגבי כלי הרכב, המשתמש בו וצד ג', העלול להינזק על 

  ידו.

  :בקשר לרכב המועצההתחייבויות  .12

מתחייבת, כי במשך תקופת הליסינג תשמור על כלי הרכב באופן סביר ותעשה בהם שימוש  המועצה
בהתאם לכל דין ותשתמש באמצעי זהירות סבירים, על מנת למנוע אובדן, נזק או קלקול לרכב ו/או נזק, 

גוע קלקול או אובדן לצד שלישי כלשהו. אין בנסיעה על שבילי עפר שמתאימים לסוג הרכב הנוסע, כדי לפ
  , בהתאם להוראות סעיף זה.המועצהבהתחייבותה של 

  :החזרת הרכב .13

מתחייבת בזה, להחזיר את הרכב והחזקה הבלעדית בו לזוכה בתום תקופת הליסינג או  המועצה .13.1
הפסקתה מכל סיבה שהיא למעט אם נגנב הרכב או מכל סיבה שלא ניתן להחזיר את הרכב והסיבה 

  .מועצהאינה תלויה ב

כפי שיתואם  המועצהאו מאתרי  המועצה, אדם מטעמו, אשר ייקח את הרכב ממשרדי הזוכה ישלח .13.2
לאחר קבלת הרכב על ידי  תשיב את הרכב ריק מכל חפץ. המועצהעם הזוכה על חשבון הזוכה. 

  הזוכה, יהא הזוכה אחראי בלעדית לכל נזק  קנס או הוצאה אחרת שיחולו על הרכב.

ימים  30תהיה רשאית להחזיר לזוכה רכבים בכל עת במהלך תקופת הליסינג בהודעה של  המועצה .13.3
, בגין המועצהרכבים במהלך תקופת הליסינג, כאמור בסעיף זה, תחויב  המועצהמראש. החזירה 

  כל רכב שתחזיר בתשלום פיצוי, כמפורט להלן:

 ת. חודשי שכירו 3-ב המועצהתחויב  -אם היה הרכב ברשותה עד שנה  13.3.1

 שכירות.  חודשי  2 -ב  המועצהתחויב  –אם היה הרכב ברשותה למעלה משנה ועד שנתיים  13.3.2

 תחויב המועצה  – שלישיתראשון של השנה שנה המהלך חצי האם היה הרכב ברשותה  ב 13.3.3

  חודש שכירות.                    0.5

 ישולם פיצוי.לא  – שלישיתשל השנה  יהיהשנשנה מהלך חצי האם היה הרכב ברשותה  ב  13.3.4

 התשלומים יבוצעו בתום תקופת הליסינג של אותו הרכב.  13.3.5

  :דרישת הזוכה לביטול הליסינג ולהחזרת הרכב/כלי הרכב .14

מוסכם בזה, כי הזוכה יהיה זכאי לסיים את תקופת הליסינג ולבטל את תוקפו של הסכם זה בהודעה 
תהא חייבת למסור את הרכב/רכבים למי שיישלח מטעם הזוכה  המועצהיום מראש, ו 30, מועצהבכתב ל

יום ולאחר שקיבלה התראה  45איחרה בתשלום דמי הליסינג לתקופה שעולה על  המועצהוזאת, אם 
 יום מקבלת ההתראה בכתב.  45בכתב על האיחור, כאמור, ולא תיקנה את ההפרה בתוך 

  תאונות .15

על אירוע התאונה לזוכה, מיד לאחר שנודע לה על  צההמועארעה תאונה כלשהי לכלי הרכב, תודיע  .15.1

  על כך לרשויות, כפי הנדרש על פי דין.  המועצההתאונה. על פי דרישת הזוכה, תדווח 
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פטורה מתשלום עבור נזקים  המועצהעל פי הסכם זה, תהיה  המועצהבכפוף לקיום התחייבויות  .15.2

כאילו היו כלי הרכב מבוטחים בביטוח  כלשהם שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש צד שלישי כלשהוא,

  מקיף, כולל הרחבות לשמשות ולמערכת שמע שסופקו על ידי הזוכה.

כי בכל מקרה של נזק ו/או תאונה ו/או מעורבות  המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייבת בזה  .15.3

  בתאונה גם אם לא נגרם נזק לרכב הזוכה:

  התאונה;להודיע מיד, טלפונית, לזוכה על  15.3.1

  נפגע בתאונה אדם, להודיע מיד למשטרה וזאת בנוסף להודעה לזוכה; 15.3.2

  לא לקבל כל הצעה, להתחייב בכל התחייבות או להבטיח הבטחה כלשהי; 15.3.3

לפעול כמיטב יכולתה לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים בתאונה ושל עדים  15.3.4

  לתאונה;

בתאונה, פרטי רישיון הרכב  ישוי של כלי הרכב המעורביםלפעול כמיטב יכולתה לקבל את מספר הר 15.3.5

  .ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמורים

יספק  היה ובעקבות תאונה כאמור יצאו כלי הרכב מכלל שימוש ו/או ילקחו על ידי הזוכה לטיפול, .15.4

  הזוכה.הזוכה למועצה רכב חלופי מקביל או דומה או ממערך גבוה יותר, החל מרגע העברתו לידי 

   אובדן מוחלט וגניבה .16

מקביל או דומה או ממערך גבוה  במקרה של אובדן מוחלט או גניבה, יעמיד הזוכה למזמינה רכב חלופי .16.1
  .יותר

רכב חדש או תודיע לספק שההתקשרות  המועצהימים מאירוע האובדן או הגניבה, תזמין  7בתוך  .16.2

תמשיך לחול על הרכב החלופי עד תום מועד ההתקשרות של הרכב המקורי ובתנאי ההתקשרות של 

  הרכב המקורי.

  :אחריות הזוכה בנזיקין .17

 פי כל דין: -הזוכה אחראי על

הזוכה ו/או לכל נזק, אובדן או חבלה, שייגרמו לצד שלישי כלשהו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכוש  .17.1

עובדיו, כתוצאה מהשימוש בכלי ההרכב בליסינג, במסגרת הסכם זה ו/או כתוצאה מהפעלת 

ללא הגבלת סכום. יובהר ,כי אחריות הזוכה בגין נזק לרכב צד ג' או רכוש צד ג' יהיה מוגבל  ,ההסכם

  למקרה נזק. ₪ מיליון  1בסכום של 

ולכל מי שפועל בשמה  המועצהועצה ו/או לעובדי לכל נזקי גוף שייגרמו, במישרין או בעקיפין, למ .17.2

או מטעמה או לצד שלישי, בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של עובדיו ו/או של מי שפועל בשמו או 

פי הוראות החוזה -מטעמו או עקב מתן השירות ו/או עקב מילוי ו/או מילוי התחייבויות הזוכה, על

  או בקשר עימם.



 

 

 גזברות המועצה

  Local Council Migdal Tefen|  תפן מגדל תעשייתית מקומית מועצה|  גזברות המועצה

 ghalabi@tefen.org.il:  מייל|  www.tefen.org.il אתר|  04-9872147: פקס|  04-9079004': טל|  2495900 תפן מגדל, 68. ד.ת: כתובת

P.O.B. 68 Migdal Tefen 2495900 |Tel: 04-9079003 |Fax: 04-9872329 | Site: www.tefen.org.il |Mail: ghalabi@tefen.org.il 

 המועצהבעקיפין ,במהלך מתן השירותים, על ידו או מי מטעמו, לרכוש  לכל נזק שייגרם, במישרין או .17.3

  .המועצהאו מי מטעמה של  המועצהו/או רכוש או ציוד עובדי  המועצהו/או ציוד 

לא תשא באחריות כלשהי, לגבי חבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו  המועצה .17.4

ד שלישי כלשהו, תוך כדי מתן השירות וזאת, מכל ,שייגרמו לזוכה, לעובדיו, לבאים מכוחו או לצ

  סיבה שהיא.

, בנוסף לכל הוראה המועצהמבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, הזוכה מתחייב לפצות את  .17.5

, לעובדיה ולמי מועצהידי הזוכה, עובדיו או מי שפועל בשמו או מטעמו, ל-מהוראות החוזה, על

  שפועל בשמה או מטעמה.

תחויב לשלם, בגין תביעה ו/או דרישה  המועצהבכל סכום ש המועצהלשפות את הזוכה מתחייב  .17.6

אשר  דין,-פי החוזה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך-שתוגש כנגדה ואשר הזוכה אחראי לה, על

, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הליכים אלה מועצהיוצאו על ידה, וכן עבור כל הוצאה שתיגרם ל

  התביעה שתוגש נגדה.או עם בירור 

והזוכה, ביחד ו/או לחוד, הזוכה לא יהא רשאי להסדיר, לחלק או לשלם  המועצההוגשה תביעה נגד  .17.7

  בכתב ומראש. המועצהתביעה כזאת, ללא אישורה של 

  זה, על כל תתי סעיפיו, מהווה הפרה יסודית. 17הפרת כל אחת מהוראות סעיף  .17.8

  : יטוחב .18

הזוכה יבטח על חשבונו בכל עת רלוונטית למכרז זה, את כלי הרכב בביטוח חובה כנדרש על פי דין,  .18.1

את תעודות החובה המשולמות לפחות  המועצהללא השתתפות עצמית. הזוכה מתחייב להעביר לידי 

  .יום טרם תחילת תקופת הביטוח של כל רכב 14

 עם מרכיב ביטוחי זה, ללא תוספת עלות. כל הרכבים בהסכם יבוטחו –ביטוח נהג חדש/ צעיר  .18.2

בנוסף ,הזוכה יבטח את כלי הרכב בביטוח צד ג' נזקי רכוש כאשר הכיסוי לנזק לרכוש צד שלישי  .18.3

היקף הכיסוי לא יפחת מהפוליסה התקנית על פי תקנות הפיקוח על עסקי ₪.  1,000,000יהיה בסך 

ההרחבות המקובלות בשוק מעת לעת ו 1986–תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי, התשמ"ו )הביטוח 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות כיסוי רעידות אדמה ,שביתות, כיסוי לפרעות ומהומות, גניבה 

ופריצה, נזקי מרכב תחתון, ביטוח אביזרים שמגיעים באופן אינטגראלי עם הרכב במועד מסירתו 

  למועצה וכן מערכת שמע .

ו/או עובדיה ויכסו כל נהג הנוהג ברשות  המועצהכלול את שם המבוטח בביטוח המפורט לעיל י .18.4

ו/או ברשות מחזיק הרכב מטעמה שברשותו רישיון תקף לסוג הרכב כאמור. הביטוח יכלול  המועצה

ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או כל נהג אחר המורשה לנהוג  המועצהויתור על זכות התחלוף כלפי 

  מטעמה. הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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י הזוכה שלא לבטח את כלי הרכב בביטוח מקיף מוסכם בזאת כי על אף האמור בסעיף זה, רשא .18.5

אולם כל האמור בהסכם זה,  ,( 'למעט ביטוח רכוש כלפי צד ג)מפני נזק העלול להיגרם לכלי הרכב 

 המועצהבדבר ביטוח כלי הרכב כאמור, יחול כאילו נערך הביטוח במלואו על ידי הזוכה, באופן ש

בגינו היה אמור להשתלם על ידי חברת הביטוח, תהא פטורה מאחריות לכל אובדן או נזק שהפיצוי 

לא תהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב,  המועצהאילו נערך הביטוח במלואו. מובהר במפורש, כי 

  לרבות, בעת הימצאם בחצריה ו/או בכל מקום אחר.

כריות  כמו כן, הכיסוי לא יכלול הגבלה בקשר עם מין הנהג, גיל הנהג, ותק רישיון הנהיגה, הימצאות .18.6

מספר תביעות קודמות בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב  נהיגה עם מלווה, אויר ברכב,

 .בדרך קבע ומספר שלילות רישיון נהיגה בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב בדרך קבע

בגין  דרש, כי במסגרת ביטוחי הרכב כאמור, יהא כיסוי להגנה משפטיתיהזוכה י –הגנה משפטית  .18.7

לרבות ייצוג וליווי על ידי עורך דין, כך שבכל מקרה בו יבקש משתמש בכלי הרכב  הליכים פליליים,

במסגרת הסכם זה לשכור שירותי הגנה משפטית בקשר עם אירוע ביטוחי הקשור לכלי הרכב וללא 

מגבלת הכיסוי בגין הגנה כאמור . הגבלה כלשהי בדבר זהות נותן שירותי ההגנה המשפטית כאמור

  בתוספת מע"מ לאירוע. ₪  000,20בסעיף זה תהיה 

פוליסות הביטוח שיערוך  הזוכה יהיה אחראי להארכת תוקפן של הפוליסות הנ"ל ועדכונן מעת לעת. .18.8

הזוכה, בין בחברת ביטוח ובין בדרך של ביטוח עצמי תהיינה כפופות להנחיות המפקח על הביטוח 

כאילו נערכו בחברת ביטוח ישראלית לפי חוקי הביטוח ותקנות הביטוח הנהוגים  במשרד האוצר

  בישראל .

וכלפי הנהגים לנזקים לכלי הרכב, לרכוש של צד שלישי ולנזקי  המועצההזוכה יהיה אחראי כלפי  .18.9

  גוף לצד שלישי שאינם מבוטחים בביטוח חובה שנגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי מכל סוג.

בגין נזקים לכלי הרכב ונזקים לרכוש של צד שלישי תהיה בהתאם לקבוע בפוליסה  אחריות הזוכה .18.10

התקנית. בנוסף, יהיה הזוכה אחראי לנזקים הנובעים מרעידת אדמה ונזקי טבע, נזקי פרעות, נזקים 

לשמשות כלי הרכב, לנזקים למערכת השמע שסופקו על כלי הרכב, שנגרמו שלא כתוצאה ממעשה 

או המורשה, לגרימת נזק לרכב. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי אחריות הזוכה  המועצהמכוון של 

כאמור תהיה גם לאובדן או גניבה של הרכב או חלק ממנו, לרבות מפתחות כלי הרכב, ולא תהיה 

  במקרה של גניבה.   המועצהלזוכה או לחברת הביטוח טענה לאחריות 

  לחוזה. 17פי סעיף -הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריות הזוכה, על .18.11

  הפרת כל אחד מסעיפי המשנה של סעיף זה, מהווה הפרה יסודית. .18.12

  :רישיונות והיתרים .19

הזוכה מתחייב לקבל או להחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות ,הדרושים  .19.1

פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך, שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף -על
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משך תקופת ההתקשרות ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת 

  וזה.הח

פי הסכם זה, יהיו בעלי רישיונות רכב תקפים, לפי פקודת -, עלהמועצהכלי הרכב, אשר יועמדו לרשות  .19.2

, כמוה כהצהרת הזוכה בדבר רישיון הרכב בר המועצההתעבורה וכל דין. מסירת כלי הרכב לרשות 

ופת היותם תוקף. כל האגרות, התשלומים, המיסים וההיטלים, החלים ואשר יחולו על כלי הרכב בתק

  ידי ועל חשבון הזוכה בלבד.-, יחולו עלהמועצהברשות 

פי הסכם -פי המכרז ועל-הזוכה מתחייב לקיים את הוראות כל דין, בכל הקשור למתן השירות, על .19.3

  זה.

האמור בחוזה איננו מהווה רישיון ו/או היתר, לפעול שלא בהתאם להוראות דין, צו, תקנות או חוק.  .19.4

  ידי הזוכה, ייחשבו כהפרת חוזה.-קנות או חוק, עלהפרת כל דין, צו, ת

  הפרת כל אחד מסעיפי המשנה של סעיף זה, מהווה הפרה יסודית. .19.5

  :מועסקי הזוכה .20

הזוכה יבטח, על חשבונו, בביטוח מעבידים, את כל המועסקים על ידה במתן השירות, לרבות אלה  .20.1

ור מהמבטח, לפיו לא יגיש תביעות איש מועצהשיצטרפו אליו במשך תקופת החוזה. הזוכה ימציא ל

  .המועצהשיבוב כנגד 

הזוכה מתחייב להעסיק במתן השירות צוות עובדים מאומן, מיומן ובעלי כשירויות מתאימות ,שיתנו  .20.2

  שירות אמין, במועדים ובתדירות, כמתחייב ממפרט השירות.

, כפי המועצהכב מטעם הזוכה יציית להוראות קצין הרכב מטעמו ולהוראותיהם של קציני בטיחות ר .20.3

  שיינתנו מפעם לפעם, בכל הקשור לביצוע החוזה.

הזוכה מצהיר, כי כל האנשים שיועסקו על ידו ועל חשבונו, לצורך מתן השירות, ייחשבו לכל צורך  .20.4

  כעובדיו או כשלוחיו בלבד ועליו תחול האחריות לגבי כל עניין ו/או תביעה, הנובעים מיחסיו עימם.

היות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות הזוכה מתחייב ל .20.5

ו/או בקשר למתן השירות, בגין מוות, נזק גופני או נזק לרכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין 

בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן השירות או בעת כל פעילות הקשורה במתן 

  השירות.

  אחד מסעיפי המשנה של סעיף זה, מהווה הפרה יסודית. הפרת כל .20.6

  :הזוכה קבלן עצמאי .21

 מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן: 

 מועצההזוכה משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות, עפ"י החוזה וכל זכות שניתנת עפ"י החוזה ל .21.1

ו/או לאחראי ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל 
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צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות החוזה במלואן ולא תהיינה לזוכה 

 והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, המועצהולכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי 

פיו או בקשר עם -, בקשר עם ביצוע החוזה או הוראה שניתנה עלהמועצהפיצויים או הטבות אחרות מ

  פי החוזה, מכל סיבה שהיא.-ביטול או סיום החוזה או סיום כל התקשרות, על

הזוכה יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  .21.2

ידי הרשויות האמורות, -כלשהן, לביצוע כל החובות, המוטלות ו/או שתוטלנה, עלמוסמכות אחרות 

  פי החוזה.-פי הוראות כל דין, בקשר לביצוע מתן השירות, על-על

הזוכה ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר, האמור בחוזה, לא יתפרש כמסמיך את הזוכה להופיע  .21.3

  בעניין כלשהו או למטרה כלשהי. המועצהנציג  או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של המועצהבשם 

בגין כל נזק ו/או  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הזוכה לפצות ו/או לשפות את  .21.4

מעביד, בין מי -הוצאה ו/או חיוב אחר כלשהו, אם ייקבע ע"י ערכאה כלשהי, כי קיימים יחסי עובד

  קנס ו/או עיצום כספי, עקב מעשה או מחדל של הזוכה. צההמועאו אם יוטל על  המועצהמעובדיו לבין 

  :שמירת סודיות .22

הזוכה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם  .22.1

ביצוע החוזה או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע החוזה או מתן 

וזה, לפני תחילתה או לאחר סיומה. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי הפרת השירות, תוך תקופת הח

  .1977 –ההתחייבות האמורה מהווה עבירה, לפי פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז 

הזוכה מתחייב לגרום לכך שהסודיות תישמר גם על ידי הצוות, עובדיו, שליחיו או המועסקים על ידו  .22.2

עביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או מי מטעמו, וכי יתחייבו שלא לה

לחוק  118אליהם בקשר עם ביצוע ההסכם, וכי ידוע להם שאי מילוי תנאי זה מהווה עבירה לפי סעיף 

  . 1977 –העונשין, התש"לז 

  הפרת הוראת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה, מהווה הפרה יסודית. .22.3

  :הפרת חוזה .23

  ת לבטל את החוזה לאלתר, בשל כל הפרה יסודית, עפ"י כל דין או הסכם.רשאי המועצה .23.1

ידי -לבטל את החוזה, אם הוחל בהליכים כנגד הזוכה, או על המועצהבנוסף לאמור לעיל, רשאית  .23.2

, לרבות, כינוס 1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  350בהתאם להוראות סעיף  הזוכה או בקשר אליו,

לטובת נושים, עיקולים בהיקף מכביד, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים נכסים, הסדר עם או 

  באופן אחר.

  רשאית: המועצההפר הזוכה את החוזה הפרה יסודית, תהא  .23.3

 לבטל את החוזה לאלתר, או:  23.3.1
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לעמוד על קיום הוראות החוזה במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות,  23.3.2

ם שתימסר ההודעה לזוכה בכתב. הזוכה מתחייב בזה, למלא אחר ימים מיו (שבעה) 7תוך 

כן, לשלם לה פיצויים, בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה, כתוצאה -וכמו המועצההוראות 

  הקיום,  כאמור.-מההפרה האמורה ו/או אי

יסודית ינה הלעיל ו/או הפר הזוכה את החוזה הפרה ש 23אמור בסעיף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כ .23.4

דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות, כמפורט  המועצהו

-והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי הוראות ו/או התחייבות, כפי שנדרש על 23בסעיף 

זכאית לבטל את החוזה, מחמת הפרתו או אי קיומו  המועצהלשביעות רצונה, תהיה  המועצהידי 

פיצויים מוסכמים  מועצהידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב לשלם ל-וזאת, על

, כתוצאה מועצהבגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ל וזאת,₪  5,000ומשוערכים מראש בסך 

לקבל כנגד  המועצההקיום, כאמור. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של -מההפרה ו/או אי

  פי דין.-או תרופה, על הזוכה כל סעד

אשר  הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים, כאמור, נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק, .23.5

  , עקב הפרתו היסודית של החוזה והזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.מועצהעלול להיגרם ל

ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה והביטול ייכנס לתקפו במועד  המועצהידי -ביטול החוזה על .23.6

  בהודעה. המועצהשתקבע 

  :הסבת החוזה .24

פי החוזה, או את החובות -הזוכה אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו, על .24.1

  בכתב מראש. המועצההנובעות ממנו, אלא בהסכמת 

כל מסירה או העברה, שיתיימר הזוכה לעשות, בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת  .24.2

  וחסרת כל תוקף.

ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו, למעט למוסד זכויותיו של הזוכה, לפי החוזה  .24.3

  פיננסי מוכר כנגד מימון רכישת הרכבים.

  תהא רשאית להסב את החוזה לפי שיקול דעתה הבלעדי. המועצהלמען הסר ספק , .24.4

  :זכות הקיזוז .25

, המועצהכה מ, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז מכל סכום שיגיע לזומועצההצדדים לחוזה מסכימים בזה, כי ל
כל חיוב כספי, שהזוכה עלול להיות חב לה, קצוב או שאינו קצוב, הנובע מעסקה זו ו/או מהתקשרות אחרת 

  בין הצדדים.

  :איסור הכנסת שינויים בתאגיד .26

הזוכה מתחייב, שלא לעשות כל שינוי בתאגידו לעומת המצב, כפי שמשתקף במסמכי המכרז ו/או  .26.1

 .למועצה, בלא מתן הודעה בכתב על כך מועצהידו ל במסמכים אחרים, אשר נמסרו על
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ימים  30רשאית להודיע על רצונה להביא ההתקשרות לידי סיום בתוך  המועצהבמקרה כזה, תהא    .26.2

  , כאמור.המועצהמיום מתן ההודעה של 

מתחייב  ,מהזוכה להמציא במשך תקופת החוזה כל מסמך אחר, המתייחס לתאגידו המועצהדרשה   .26.3

  ימים ממועד הדרישה. 7הזוכה להמציאו תוך 

  :המועצהאי שימוש בזכות ע"י  .28

לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים, לא תשמש תקדים ולא  המועצההסכמת  .28.1

  ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

פי החוזה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכויותיה -במקרה מסוים בזכויותיה, על המועצהלא השתמשה  .28.2

  אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  :בכתב עצההמוויתור  .29

  בכתב.מראש ולפיו, אלא  המועצהאין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות 

  :כתובות הצדדים .30

 כתובות הצדדים, לצורך החוזה, תהיינה כפי שמופיע בכותרת החוזה.  .30.1

 כל ההודעות, עפ"י חוזה זה, תישלחנה בדואר רשום ובהישלחן כך, תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן, .30.2

  שעות מעת מסירתן כיאות, בבית דואר בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 72בחלוף 

 : סמכות השיפוט .31

המשפט  סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית, בכל הקשור להוראות חוזה זה ו/או הנובע ממנו, תהיה לבית
 משפט אחר. -להגיש תביעתה בבית המועצה, אלא אם בחרה בחיפההמוסמך, שמקום מושבו 

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

 ______________________________                                               _________________________ 

 הזוכה                                                                                   מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן
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 )אופציונלי( לרכב מבוקשות תוספות'  ונספח      

 מגני רוח

 חלונות 4
 

 מדרגות
 וו גרירה

 

 גגון

)רכישה 

והתקנה 

 מס' יצרן  דגם ע"י היבואן(

 מחיר כולל מע"מ
מחיר כולל 

 מע"מ
מחיר כולל 

 מע"מ

מחיר 
כולל 
 מע"מ

₪ ₪ ₪ ₪ 

NEW XV 2.0 
CROSSTREK SPECIAL 

EDITION 152 HP 
 1. סובארו

₪ ₪ ₪  ₪ XV 1.6 EYESIGHT CVT 2. סובארו 

 .3 יונדאי    I10 -1.25 Inspireאוטו' ₪ ₪ ₪ ₪

₪ ₪ ₪  ₪ Tucson 2.0 Prime Plus 4 יונדאי. 

₪ ₪ ₪ ₪ 

OCTAVIA 1.5 TSI (150) 
AMBITION DSG7-

5E33ND 
 .5 סקודה

₪ ₪ ₪  ₪ 

(SUPERB AMBITION 
1.5 TSI (150 HP DSG7-

3V33ND 
 .6 סקודה

₪ ₪ ₪  ₪ 
EVOLVE 2X4 ,166 4ראב

  
 .7 וטהטוי

הזוכה ימלא את הטבלה בהתאם לסוג הרכב. החברה תודיע לזוכה במעמד הזמנת הרכבים האם היא רוצה תוספת 
או לא. החברה לא מתחייבת לקחת תוספת לרכבים אלא שומרת לעצמה את האופציה. במידה והחברה תרצה את 

 .וזאת בהתאם לכתוב בהזמנת רכב הזוכה יהיה חייב לספק את התוספת במעמד קבלת הרכבאחת התוספות 

יש לבקש  -וו גרירה או אבזרים דומים אשר בעניינם יש לבצע שינוי ברישוי הרכב  ,נבקש כי יובהר, התקנות כגון
 .הזוכהאישור קודם לביצוע ההתקנה מ

 תאריך_______________  המציע:_______________   חותמת:______________________חתימת 


