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ם י נ י נ ע ה ן  כ ו  ת

 עמוד פרק

 נספחי המכרז  .1

 .פרטי המציעטופס  -' נספח א

 טופס הגשת הצעה.  -נספח ב' 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  -נספח ג' 

 הצהרת המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף - 'דנספח 

 הצעת המחיר. - 'הנספח 

 הסכם  - 'ונספח 
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 5/2021פומבי  כרזמ
 חכירת כלי רכב בשיטת ליסנג תפעולילמתן שירותי 

 במועצה להשכלה גבוהה

 רקע .2

מזמינה בזאת הצעות למתן ( "המל"גאו " "המועצה" -המועצה להשכלה גבוהה )להלן  2.1
לפי  , שישמשו את עובדי המועצה,י מלאליסינג תפעולחכירת כלי רכב בשיטת שירותי 

ו/או  "השירותים": )להלן ולפי הגדרות מכרז זה על כלל נספחיו צרכי המועצה
 (."שירותי ליסינג"

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע  2.2
הנחוץ לו להכרת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם 

והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות 
שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של 
המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין 

 הקשור במכרז זה.

לאורך  מעת לעתהספק הזוכה  ידי-עלכלי רכב מתוקף מכרז זה יסופקו למועצה  2.3
  תקופת ההתקשרות בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה.

במסגרת השירותים הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא על תפעול ותחזוקת  2.4
ותחזוקה  , תפעולהרכבים ולכל פעולה או הוצאה הנדרשת לשם כך לרבות תיקון

יעילים ומלאים של כלי הרכב )ולמעט שטיפת הרכב ותדלוק(, וזאת מבלי שתשולם לו 
תחזוקת הרכבים תיעשה  .ימוש החודשייםכל תמורה נוספת מעבר לתשלום דמי הש

בהתאם לדרישות ההסכם ו/או היבואן ו/או משרד התחבורה ו/או כל רשות המוסמכת 
 יניהן תחייב ההוראה המחמירה יותר.לכך על פי דין כאשר במקרה של סתירה ב

, כלי רכב 10-היקף כלי הרכב שהמועצה חוכרת כיום בשיטת ליסינג תפעולי הינו כ 2.5
שנה הראשונה בתקופת . הסתיים במועדים שוניםשתקופת הליסינג עתידה ל

 כלי רכב. 3-4 -כלהזמין  עצהכוונת המולהתקשרות ב
מידע כללי בלבד, שאין בו להטיל על הנתונים האמורים מובאים לצרכי יובהר כי ,  

 המועצה חבות מסוג כלשהו, ובכלל זה כל התחייבות לרכישת שירותים בהיקף כלשהו.

 הנהיגה בכלי הרכב לא תוגבל בגיל או בוותק לנהיגה. 2.6

הצעת  -הדגמים המפורטים בנספח ד' פי-עלהינם כלי הרכב שיוחכרו בשיטת ליסינג  2.7
 המחיר.

בות הזמנה זו, כדי למנוע מהמועצה להתקשר בהסכמים אין בהתקשרות המועצה בעק 2.8

  נוספים לקבלת שירותים דומים או זהים.



 

 עמודים 50, מתוך 4עמוד טיוטא סופית מכרז ליסיניג טיוטא סופית מכרז ליסיניג

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה .3

 תאריך פעילות

 15.6.21 מועד פרסום המכרז

  14:00עד השעה   30.6.2021 העברה של שאלות הבהרההמועד האחרון ל

 20.7.2021 הבהרהמועד אחרון לפרסום תשובות 

  14:00עד השעה  29.7.2021 המועד האחרון להגשת הצעות

 חודשים מיום פרסום המכרז 6 מועד תוקף ההצעה

 

 ,ובין מועדים אחרים ,המפורטים בטבלה זו ,התאמה בין התאריכים-במקרה של אי

 קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו. –המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו 

 התאמה.-מובהר כי חוסר לא יתפרש כאי

 לשון הפניה במסמכי המכרז .4

גברים כאחד. מטעמי נוחות לפי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים ו-הציע הצעות עלההזמנה ל

 .בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר

 קבלת מסמכי המכרז .5

 הדוא"ללשלוח לכתובת  ,המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ,ל מציעע 5.1

Mechrazim@che.org.il  המצורף ומסומן  ,בטופס פרטי המציעאת פרטיו המלאים

מועברים  דואר האלקטרוני,המתקבלים ב ,למסמכי המכרז. הטפסים א'כנספח 

יעים הפוטנציאליים בדבר שיעדכנו את המצ ,הגורמים הרלבנטיים ידי-עללטיפול 

 לשלוח שלא מתבקשים הפוטנציאליים המציעיםענייני המכרז, ככל שיש בכך צורך. 

 ".קריאה אישור" באמצעות הדוא"ל קבלת לוודא אלא הטופס קבלת לאישור בקשות

 ,לא יקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז, דבר ,שלא ישלח את הפרטים כאמור ,מציע 5.2

אף להביא לפסילת ועדר הפרטים הנחוצים, ילזכות במכרז, בההעלול לגרוע מיכולתו 

שלא ישלח טופס  ,דרשו. מציעיי אםדרשו, יהצעתו, בשל אי עמידה בתנאים נוספים שי

בעניין המועצה פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד 

 זה.

 הבהרות ושינויים .6

שימצא אי בהירויות או סתירות או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז  ,מציע 6.1

השונים או בין הוראות שונות מהוראותיהם או כל אי התאמה או פגם אחר בהם, 

הוא יהא  ,אחרת לעיל;מכרז זה ביפרטם בכתב עד למועד הקבוע בטבלה המפורטת 

כל פגמים אחרים  מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות או אי התאמות או

 כאמור.
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ובקובץ  בלבד Mechrazim@che.org.il הדוא"לאת השאלות כאמור יש להגיש לכתובת  6.2

MS-Word מספר טלפוןאמצעות ב ה של הדוא"ל. באחריות המציעים לוודא קבלבלבד 

 השאלות תוגשנה בפורמט הבא: ;02-5094584/96

 5/2021 מספר מכרז, שם מכרז

  שם החברה, שם הפונה

  כתובת

  כתובת דואר אלקטרוני

  מספר פקס

 

 פירוט של השאלה או של הבקשה להבהרה הסעיף במפרט

  

  

  

 

. באחריותם של המועצה באתר האינטרנט נהפורסמתהתשובות לשאלות/הבהרות  6.3

כי רק תשובות  ,יובהר .המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתרהבלעדית של 

המועצה; המועצה רשאית לפרסם תחייבנה את המועצה, באתר  נהפורסמתש ,בכתב

 יותר מקובץ הבהרות אחד, אם יהיה בכך צורך.

מהוות חלק ההבהרה, לשאלות המועצה באתר  נהפורסמתש ,כי התשובות ,מובהר 6.4

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

לענות על חלק  תא רשאייוה הלענות על שאלות שיופנו אלי תמתחייב האינועצה המ 6.5

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. 

הצעות, להכניס האחרון להגשת הרשאית, בכל עת, קודם למועד המועצה תהיה  6.6

. ממציעים בכחאו בתשובה לשאלות  השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

שינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב ה

 .לעילכמפורט  ,שלחו טופס פרטי מציעאלו, שלידיעתם של 

או  הבהרות קובץ לבין נספחיו או המכרז מסמכי בין סתירה של מקרה בכל כי, מובהר 6.7

או  ההבהרות בקובץ האמור יגבר, סעיפיו-תת על זה בסעיף כאמור ,תיקונים

 ביניהם ויש אחדתיקונים או  הבהרות מקובץ יותר ופורסם היה. העניין לפיהתיקונים 

 נוסח בין סתירה של מקרה בכלשפורסם במועד המאוחר יותר.  ,הקובץ יגבר, סתירה

. הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה ,ההסכם נוסח לבין , על נספחיו,המכרז

שהוא  נוסחה יגבר, ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן ,בנסיבות

  .לטובת המועצה. יובהר, כי חסר לא ייחשב כסתירה

mailto:Mechrazim@che.org.il
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 תקופת ההתקשרות .7

תקופה חודשים )"  36הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו, לתקופה בת משך  7.1

)בלי שתוטל עליה ההסכם המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת  ."(ההסכם

 .חודשים 36נוספת בת בתקופה חובה לעשות כן( 

 חודשים 36הסכם זה יהא בתוקף החל ממועד חתימת הצדדים על ההסכם ולמשך  7.2

תקופת )להלן: " נוספים שימנו ממועד המסירה הראשונה של כלי הרכב למועצה

המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  "(.סכם הראשונההה

תקופת ההסכם ודשים  )להלן: "ח 36תוקפו של ההסכם לתקופה נוספת של 

 "(. המוארכת

, וזאת אף אם חודשים ממסירת כל כלי רכב 36תקופת הליסינג תהא לתקופה של  7.3

, הכל כמפורט הסתיימה תקופת ההסכם הראשונה או תקופת ההסכם המוארכת

 בהסכם.

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז זה –תנאי סף  .8

 תנאי כלשהואשר לא תענה על  ,הם תנאי סף מצטברים. הצעה ,המפורטים להלן ,כל התנאים

 .תיפסל -מהתנאים המפורטים להלן 

מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך 

עמידה בתנאי הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת 

  הקשור בדרך כלשהי למציע. בת או כל גוף אחר

 

 המועצה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אם עמד בכל התנאים המפורטים להלן:

 .תאגיד ישראלי רשום כדין בישראלהוא המציע  8.1

 . 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו פי-על בתוקף ועל שמואישורים למציע  8.2

 לצו בהתאם התעבורה להחכרת רכב מאת המפקח על תקף רישיון המציע בידי 8.3

-ה"תשמ(, רכב והשכרת מיוחדת הסעה, סיור הסעות) ושירותים מצרכים על הפיקוח

1985. 

 פי דין.-המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה עם רישיון בתוקף, על 8.4

 .במתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תיפעולי ותקשנות  10למציע יש לפחות  8.5

סיפק שירותי במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המציע  8.6

חודשים  24לתקופה של , לקוחות 3חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תיפעולי עבור 

 .לכל לקוח ,כלי רכב 20היקף של בולפחות 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

שירות לטיפול בתקלות , וניידות ימים בשנה 364 ,24/7 המציע מפעיל מוקד שירות 8.7

 .בפניותדרך או 

 ידי-עלמורשים  ירושלים()בתחום שיפוטה של העיר  למציע הסדרים עם מוסכי שירות 8.8

, לרבות תנאי מכרז זה פי-עללחכירה ו ידי-עליבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים 

 ;סדנאות לטיפול בתקרים והחלפת צמיגים, תחנות שירות, והתקנת אביזרים

 ו/או 

התומכים  בתחום שיפוטה של העיר ירושלים, מוסכיםלרשות המציע סניפים ו/או 

וצים לתחזוקתם השוטפת של כלי בשרותי תחזוקה, הכוללים תיקונים וטיפולים הנח

 .בהרכ

 למציע הסדר עם חברת שירותי דרך לרבות חילוץ וגרירה. 8.9

 מסמכי ההצעה .9

על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש, המלווה במסמכים הנדרשים להלן ובשאר 

 הסעיפים הרלבנטיים במפרט זה. 

 למסמכי המכרז. נספח ב' –טופס הצעת המציע  9.1

 לעיל, יצרף המציע: 18.סעיף הקבוע בלהוכחת עמידה בתנאי סף  9.2

 . תתעודת התאגדוהעתק  9.2.1

ימים מהמועד האחרון  30שהופק עד  כני מהרשם הרלבנטיעדפלט מלא ו 9.2.2

לפיו למציע אין חובות בגין אגרה שנתית בגין השנים שקדמו  להגשת הצעות

לשנה בה מוגשת הצעה וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה לפני רישום 

 .כתאגיד מפר חוק

 העתק תעודת עוסק מורשה בתוקף. 9.2.3

 :צרף המציע, ילעיל 28.סעיף הקבוע בסף הלהוכחת עמידה בתנאי  9.3

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה ]נוסח  9.3.1

 .1975-חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 אישור ניכוי מס. 9.3.2
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ידי -, חתום על1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 9.3.3

למסמכי  'גנספח בפי הנוסח -ידי עורך דין על-מורשה/י החתימה ומאומת על

 המכרז.

 לעיל, יצרף המציע: 38.סעיף ב הקבועסף הלהוכחת עמידה בתנאי  9.4

 לצו בהתאם להחכרת רכב מאת המפקח על התעבורה תקף רישיוןהעתק  9.4.1

(, רכב והשכרת מיוחדת הסעה, סיור הסעות) ושירותים מצרכים על הפיקוח

 .1985-ה"תשמ

 לעיל: 4.8 ףסעיב הקבועסף הלהוכחת עמידה בתנאי  9.5

בטיחות בתוקף מאושר כנאמן למקור של מי המאושר לכך  רישיון קציןהעתק  9.5.1

 מטעם המציע.

לעיל ימלא המציע את  8.9עד   8.5להוכחת עמידה בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  9.6

 למסמכי המכרז. ד'נספח 

 
החתימה של המציע  מורשיידי -כשהם חתומים בכל עמוד עלכל המסמכים המפורטים להלן  .10

 :המציע ובחותמת

ידי המציע בתחתית כל עמוד. בנוסף, -מסמכי המכרז ונספחיו כשהם חתומים על 10.1

למסמכי המכרז( בראשי תיבות  'ונספח המציע יחתום בעצמו על טיוטת ההסכם )

 בתחתית כל עמוד, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בעמוד האחרון של ההסכם.

, המועצהידי -כל מסמך הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב על 10.2

 .האינטרנט של המועצהויפורסם באתר 

 2002 - (, התשס"ג15העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר  ,על מציע 10.3

לפיו המציע הוא עסק הוא  ,לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר

 ., כהגדרתם בחוקבשליטת אישה

 או המועצה.כל מסמך אחר בהתאם להוראות המכרז  10.4

 ביטוח .11

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה  11.1

במכרז( ימציא למועצה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא 

אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת  כל שינוי בתוכנם

 המכרז.
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מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו  11.2

ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות 

 וח במכרז.הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביט

אין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח שמאחר  –לתשומת לב המציע  11.3

באמצעות "אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי 

פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי 

 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

 ספק מובהר בזאת:למען הסר  11.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  11.4.1

להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי 

 הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

לדרישות המועצה מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו  11.4.2

במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי 

שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה 

על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של המועצה 

צם אי עמידת המציע לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו למועצה מע

 .בהתחייבות זו כלפיה

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  11.5

( מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכם 'ב נספחאישור קיום ביטוחים )

להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח 

ק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה תביא לביטול המדוי

 הביצוע. זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערבות

 הצעת המחיר .12

 .'הבנספח  בנוסח הנדרשהצעת המחיר תוגש  12.1

את תעריף  לקטגוריות הרכבהמציע יפרט עבור כל דגמי הרכבים המבוקשים בחלוקה  12.2

 הליסינג החודשי.

 הצעת מחיר עבור כל הדגמים המבוקשים, הצעתו תפסל.מציע שלא יגיש  12.3

אחד מהדגמים המבוקשים, המציע מתבקש ל להגיש הצעת מחיראם מציע לא יכול  12.4

רכב שווה ערך )קבוצה כלי לפנות במעמד שאלות ההבהרה בצירוף בקשה להגשת 

קטגורית, נראות, מאפייני רכב לרבות נפח מנוע ו/או אבזור(, המועצה רשאית לאשר 

 ו לדחות הבקשה.א

הרכב כלי לקטגוריות בהתאם רכב נוספים כלי דגמי  4המציע רשאי להוסיף להצעתו  12.5

 , הנ"ל לא ישוקלל בציון המחיר למציע.המבוקשות



 

 עמודים 50, מתוך 10עמוד טיוטא סופית מכרז ליסיניג טיוטא סופית מכרז ליסיניג

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 הזוכה ההצעה בחירת .13

רק הצעות לעיל.  8הסף המפורטים בסעיף ראשון תבדק עמידת ההצעות בתנאי  בשלב 13.1

 שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב בחינת הצעות המחיר.

ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הזול ביותר והעומדת בתנאי הסף תזכה במכרז,   13.2

 . והדין רזהמכ להוראות בהתאםאלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה, 

לפנות לאנשי הקשר מטעם  המועצההכרזה על הזוכה במכרז תהא רשאית  טרם 13.3

הלקוחות של המציע המסתמן כזוכה והמציע המסתמן ככשיר שני לשם קבלת חוות 

השירות. במקרה שבו תתקבל חוות דעת  לאיכותודעתם, בין היתר, ביחס למציע 

שלילית תינתן למציע זכות טיעון, בכתב או בעל פה, טרם קבלת החלטה בעניינו. יובהר 

תהיה רשאית לפנות לאיש קשר מטעם לקוח של המציע על אף שלא הוזכר  המועצהכי 

 .המציעבהצעת 

 ניקוד הצעת המחיר .14

 ממחיר המחירון הרשמי של היבואן( באחוז 'ה נספחהמציע ינקוב בהצעת המחיר ) 14.1

, בנספחבנספח המפורטים הרכבים מדגמילכל אחד  התקף בעת מועד הזמנת הרכב

דמי שיהווה את מחיר דמי השימוש החודשיים כולל מע"מ, כמפורט בטבלה  )להלן: "

 "(.השימוש החודשיים

 ניתן להגיש אחוז עד ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית )עשירית האחוז(. 14.2

 דמי השימוששקלול  ידי-על", שיחושב משוקללת מחיר הצעת"לייערך תחשיב  14.3

 דגם והמשקל היחסי שנקבע לאותו הדגם.לכל  המוצעיםהחודשיים 

, לא (לכל קטגורית רכב 1, דגמים 4)עד המציע ידי-עלדגמים נוספים שיתווספו  14.4

 ישוקללו בציון הצעת המחיר למציע.

ביותר תקבל את מלוא  נמוכהההמשוקללת הצעת המחיר שהצעות המחיר ינוקדו כך  14.5

 , לפי הנוסחה:הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה

𝑷𝒊 = 100 ∗
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒊
 

 כאשר:

 𝑷𝒊  –  מציע  שלציון הצעת המחירi. 

 𝑪𝒊 – מציע   ידי-על הצעת מחיר משוקללתi. 

 𝑪𝒎𝒊𝒏 –  מבין כלל ההצעותה הנמוכה ביותר שהוצעהמשוקללת הצעת המחיר. 
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, המציע בעל הציון הגבוה ביותר יוגדר הצעת המחירההצעות ידורגו בהתאם לציון  14.6

 כזוכה.

ב. לחוק חובת המכרזים, בדבר מתן עדיפות 2בכפוף להוראות סעיף  –הצעות זהות  14.7

, אם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון האמור לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק

ואחת ההצעות היא עסק בשליטת אישה משוקלל זהה, שהינו הציון הגבוה ביותר, 

היא תבחר כהצעה הזוכה, אם לא תהיה רשאית המועצה לבחור את ההצעה שהוצעו 

, לפי שיקול ך ביניהן הגרלה לבחירת הזוכהותער אודגמי כלי רכב נוספים בה יותר 

 .דעת המועצה

 ניששידורג במקום ה המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המציע –כשיר שני  14.8

או  הפועל מסיבה כלשהי במכרז לא תצא אל הזוכהההתקשרות עם אם ככשיר שני. 

אם המועצה תסיים את ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא במהלך 

להתקשר, לפי שיקול דעתה  )אך לא חייבת( , המועצה רשאיתתקופת ההתקשרות

 הבלעדי, עם הכשיר השני, בהתאם להצעתו.

 ההצעה הגשת .15

, בצירוף כל המסמכים (והעתקעותקים )מקור  בשניההצעות למכרז תוגשנה  15.1

שיכיל קובץ של ההצעה,  (DOKבהחסן נייד )מלווים  והאישורים הנדרשים לעיל,

 במתכונת המפורטת להלן.

 מספרפומבי  מכרזתרשמנה המילים "עליה כוללת, במעטפה אחת  ההצעה תוגש 15.2

מועצה להשכלה לחכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי למתן שירותי  5/2021

 .בלבד, ללא שם המציע, או פרטים מזהים כלשהם "(מעטפת ההצעה": )להלן". גבוהה

את מעטפת ההצעה כאמור, כשהיא סגורה, יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים  15.3

, 43ברחוב ז'בוטינסקי  ,הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוההשל המועצה, 

. הימצאות ההצעה בתוך תיבת הצעות להגשת מהמועד האחרוןבירושלים, לא יאוחר 

שלא תמצא במועד  ,המציע בלבד. הצעה ו שלהמכרזים נכון למועד זה היא באחריות

 לא תידון. -הנקוב לעיל בתוך תיבת המכרזים של מכרז זה 

ין כניס הצעות לתיבה לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בניתן לה 15.4

 ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.ימי שבתון, )למעט  16:00 עד 8:00 שעותה

הצהרה של  המהווושל מסמכי המכרז  של הצעת המציע עמודכל על החתימה  15.5

תוכנם באופן מלא אותם והביא בחשבון את בכל מסמכי המכרז, הבין  המציע, כי עיין

 בעת העריכה של הצעתו וכי כל תנאי המכרז מקובלים עליו במלואם.
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 ידי-עלאו כל הסתייגות לגביהם בין  ,שייעשו במסמכי המכרז ,כל שינוי או תוספת 15.6

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת 

 ה.הצעה ואף עלולים לגרום לפסילתבהדיון 

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק, ללא כל  15.7

הסתייגויות, תוספות או שינויים. אי עמידה בדרישה זו, או חסרונם של מסמכים 

או  או להתעלמות מהשינויים להביא לפסילת ההצעה יםשצירופם נדרש, עלול

 .דעתה הבלעדי של המועצה-לפי שיקול -הכל  ;תוספותמה

ייחשב נוסח המקור כנוסח מקרה של אי התאמה או סתירה בין שני העותקים, ב 15.8

 הקובע.

 תוקף ההצעה .16

עד למועד תוקף ההצעה, כרשום בטבלה  תעמוד בתוקפה ,שהוגשה במסגרת הליך זה ,הצעה

בדבר המציע  להכרזההמציע יאריך את תוקף הצעתו, עד  -תבקש זאת המועצה  אם. לעיל 2

 הזוכה בהליך זה.

 ההתקשרות מימוש .17

 למועצההזוכה במכרז להמציא  יידרשכתנאי למימוש ההתקשרות וחתימת החוזה,  17.1

מיום  ימים 14בתוך  להלןאת כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים 

 .הזכייהשנמסרה לו הודעת 

את  למועצהבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הזוכה במכרז יהיה להמציא  17.2

 המסמכים הבאים:

 אישור קיום ביטוחים. 17.2.1

שני מנהלי שירות מוצעים  להסכם, קורות חיים של 14.4בהתאם לסעיף  17.2.2

, מהם תבחר המועצה את מנהל השירות המתאים לה. אם הזוכהמטעם 

תחליט המועצה כי שני מנהלי השירות המוצעים לא מתאימים לצרכיה, היא 

מנהל שירות נוסף או לבטל את הזכייה,  תהא רשאית לאפשר לזוכה להציע

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 ההצעה והעיון במסמכי המכרז סודיות .18

 :הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן ,מציע 18.1

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום סודיים חלקים"

 ן:ינהג כדלקמ ,המכרז
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

-במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחדויסמן יציין  18.1.1

 .מושחרים וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו החלקים הסודיים משמעי.

עמידה ופרטים הדרושים לצורך הוכחת  פירוט נסיונו של המציעכי יודגש,  18.1.2

כחלק  ויחשבילא  – וההצעה הכספית ,, כנדרש בתנאי מכרז זהתנאי סףב

 .בהצעה ויהיו חשופים לזכות העיון של המשתתפים במכרז סודי

יראוהו כמי שמסכים למסירת  ,ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד ,מציע 18.1.3

 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז. ידי-עללעיון במלואה ההצעה 

שחלקים אלה בהצעה  ,מהווה הודאה בכך ייםחלקים בהצעה כסוד סימון 18.1.4

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר 

 האחרים. םהמציעישל צעות בהמראש על זכות העיון בחלקים אלה 

הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים -, שיקוליודגש 18.2

 בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים.

שהזוכה  ,עדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכהו החליטה 18.3

ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על  כךהגדירם כסודיים, תיתן על 

 ההולם את נסיבות העניין. ,כך בפניה בתוך פרק זמן

המכרזים תודיע על כך למציע  תועדת המכרזים לדחות את ההשגה, ועד החליטה 18.4

 הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 יםכלליתנאים  .19

הציון המשוקלל הגבוה אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת  המועצהבכפוף לדין החל,  19.1

המועצה שומרת על זכותה להשהות או לבטל את  בהצעה כלשהי.לבחור ביותר או 

שלא לפרסמו מחדש, הכל לפי  חדש, אוהליכי המכרז מכל סיבה שהיא ולפרסמו מ

 דעתה הבלעדי.-שיקול

לא לאשר אף אחת מן ההצעות, שהוגשו למכרז, שומרת לעצמה את הזכות  המועצה 19.2

 למטרה זו לא יכסה את העלויות, כפי שיידרשו בהצעות שנתקבלו. המועצהאם תקציב 

שהיא בלתי סבירה  ,שלא להתחשב כלל בהצעה ,שומרת לעצמה את הזכות המועצה 19.3

מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף 

 ה כדבעי. מונע הערכת ההצע המועצהמסעיפי המכרז, שלדעת 

שאיננו תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר או  המועצה 19.4

 המועצהלדעת  נמוך מדין אם המחיר גבוה מדי או רישות המכרז, והכל בידעונה על 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את התחייבויותיו  ,באופן

 באופן התואם את דרישות מכרז זה.

דעתה הבלעדי, לפנות למשתתף בדרישה להמציא -המועצה תהא רשאית, לפי שיקול 19.5

ן, הבהרות או הסברים או השלמות ביחס לבקשתו, או לאפשר למשתתף לעשות כ

כל מסמך, אישור, היתר או רשיון כנדרש לפי תנאי הליך זה,  ה שללרבות בעניין המצא

ובלבד שכל מסמך, רשיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון 

 להגשת ההצעות.

סף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים בנו 19.6

להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על  ,שיירשמומנימוקים  ,רשאית

את טובת הציבור ואת  רבייכי החלטה זו משרתת באופן המ ,הפגם, וזאת אם מצאה

 תכליתו של מכרז זה.

לדחות את המועד האחרון להגשת , בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב ,המועצה רשאית 19.7

דעתה -פי שיקול-הנוגעים למכרז זה, על ,םההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרי

 המוחלט.

שאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי יהמציעים י 19.8

מאת המועצה בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל או החזר כספי 

 .שהיא סיבה

כדי לסיים את הליכי מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה ב ספקלמען הסר  19.9

 .המציע הזוכהבין הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה ו

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית  19.10

 המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר ירושלים.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 טופס פרטי המציע: נספח א'

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

למתן שירותי חכירת  5/2021 מספרפומבי  מכרזמסמכי מצויים בידינו כי  ,מצהירים מי הח"/אנו

 בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה , מועצה להשכלה גבוההלכלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 

 הבאה: דואר אלקטרוני האמור לכתובת המכרז

 __________________ __ מספר תאגיד: _____________________________ :המציע שם

 ________________________________________  :שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה

 __________________________ :  ניידטל.  __________,______________:  טלפון מספר

 ______________________________________________________  : פקסימיליה מספר

 _______________________________________________________________ כתובת: 

 ___________________________________________________ : אלקטרוני דוארכתובת 

, המכרזבדבר  ניםועדכומלשלוח לנו הודעות  פטורה המועצה – אם טופס זה לא נשלחכי  ,לנו ברור

שהמועצה  ,והבהרות נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהו

, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, המכרזעריכת לאחר  מזמן לזמן תפרסם

 אותה עת בידי המתמודדים האחרים.באשר ימצא  ,בהעדר מידע מספיק

באמצעות  הדוא"להנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת 

 "אישור קריאה".

 ,בברכה

 ___________________ ; חתימה:  ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

 ____________________; תאריך:  ___________________________ חותמת של המציע: 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 טופס הגשת ההצעה': בנספח 

 5/2021 מספרפומבי  מכרזלהצעתי בזה גיש מ______, החתום מטה, _________אני _______

 ידי-עלפורסם , שמועצה להשכלה גבוההללמתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 

 המועצה להשכלה גבוהה.

 ____________________________________________________________ המציע:  שם

 _______________________  :התאגיד רישום תאריך ,___________________ :תאגיד' מס

 ___________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

 _________________________ : פקסימיליה מספר ,מספר טלפון: ___________________

 ___________________________________________________ אלקטרוני: -בת דוארכתו

 ________________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

 ____________________________________________________________  שם:

 ____________________________ _, מס..פקס: ______מס. טלפון: ___________

 ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .1

זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר  נושניתן ל, ולאחר פיםם המצורמיוההסכ

כי אנו מקבלים  ,אנו מצהירים .לשם הגשת הצעה נושהיו נחוצים ל ,את כל הפרטים נושקיבל

 , ללא סייג.ומתחייבים לכל הנדרש את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז

תנו זו, גרת הצעהמוגשת במס ,מפורטת בהצעת המחיר ,ידינו-המבוקשת על ,התמורה .2

 פי דרישות המכרז.-במעטפה נפרדת, על

לשישה חודשים מיום עד תעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3

ו, עד להכרזה בדבר נאת תוקף הצעת אנו נאריך –היה והמועצה תבקש זאת פרסום המכרז.

 המציע הזוכה בהליך זה.

, לרבות בהתאם למפורט במסמכי המכרז לזה את כל המסמכים הנדרשים,אנו מצרפים  .4

ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז -ההסכם כשהוא חתום על

 ידי הנ"ל בראשי תיבות.-כשכל אחד מעמודיו חתום על

ת א לאחר להעביר כי לא נהיה רשאים ,אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים .5

 קצתן.ו מא כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם פי-על זכויותינו או חובותינו
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי,  .6

עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן 

 ינו.יד-הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נספח ג': 

)שם מלא של  נושא ת.ז שמספרה ............, מורשה חתימה מטעם ............  אני הח"מ ...............
, לאחר שהוזהרתי כי עלי "(המציע" -)להלן  המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה............................

מתחייב ומצהיר  ,להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 כדלקמן: בזאת

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1
 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע .2
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי  .3

 .ומחקירה ודרישה שביצעתי
 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות  עד .4

ו/או  1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

עד למועד  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 1987-לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה. האחרון להגשת הצעות,

"שליטה" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות -המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו .5

 .1981-)רישוי(, תשמ"א

ב לחוק עסקאות 2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .6

 "החוק"(.)להלן:  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

)להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .7

 זכויות"( אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.

לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל עובדים  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .8

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9
__________ 

 חתימה                                                                                                                           
 

 אישור עורך/ת הדין
 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
_____ מר/גב' _____________ שזיהה/תה אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר _________

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל. 
 
 

             ___________    _________________________               _________ 
 חתימת עו"ד                    חותמת ומספר רישיון עורך דין      תאריך              
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף הצהרת המציע : 'דנספח 

"(, המציע" -הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע )להלן 
למתן שירותי חכירת  5/2021 מספרפומבי  מכרזבהמועצה להשכלה גבוהה המבקש להתקשר עם 

 .מועצה להשכלה גבוההלכלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 :.58להוכחת עמידה בתנאי סף בתת סעיף  .1
במתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת במתן שירותי  שנים, 10, של לפחות למציע ניסיון

 מחודש ___________ בשנת ______________.  ליסינג תיפעולי
 

 :.68להוכחת עמידה בתנאי סף בתת סעיף  .2
במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המציע סיפק שירותי חכירת כלי 

 20חודשים לפחות ובהיקף של  24, לתקופה של לקוחות 3רכב בשיטת ליסינג תיפעולי עבור 
 לכל לקוח. ,כלי רכב

 
 :להשלים הפרטים בטבלה מטה עבור כל לקוח המקיים תנאי זה לצורך הוכחההמציע נדרש 

 

 שם
 הלקוח

 תקופת מתן

 השירות

 

 

מס' הרכבים 

לתקופת 

 ההתקשרות

 איש קשר של הלקוח

מועד תחילת  ומייל( טלפון, שם מלא)
 השירותים

 )חודש ושנה(

מועד סיום 
 השירותים

 )חודש ושנה(

1      

2 

     

3 

     

4 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

5 

     

 
 
 :8.7להוכחת עמידה בתנאי סף בתת סעיף  .3

 
 מספר הטלפון__________ ימים בשנה, שכתובתו  364, 24/7המציע מפעיל מוקד שירות 

 
 :.88להוכחת עמידה בתנאי סף בתת סעיף  .4

 במשבצות המתאימות: Vהמציע נדרש לסמן 
 

ידי -למציע הסדרים עם מוסכי שירות )בתחום שיפוטה של העיר ירושלים( מורשים על ☐

, לרבות סדנאות פי תנאי מכרז זה-יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים על ידו לחכירה על

מצורפת רשימת  –לטיפול בתקרים והחלפת צמיגים, תחנות שירות, והתקנת אביזרים 

 .השירות מוסכי

לרשות המציע סניפים ו/או מוסכים בתחום שיפוטה של העיר ירושלים, התומכים  ☐

 תחזוקתם השוטפת של כלי הרכבבשרותי תחזוקה, הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים ל

 .מצורפת רשימת הסניפים ו/או המוסכים –

 
 :.98להוכחת עמידה בתנאי סף בתת סעיף  .4

 : המציע נדרש להשלים הצהרתו
 

 למציע הסדר עם חברת שירותי דרך לרבות חילוץ וגרירה, פרט שם החברה/ חברות:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________. 

____________________, כי החתימה, המופיעה בשולי גליון זה, היא הנני מצהיר, כי שמי הוא 
 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימתו של המצהיר שמו של המצהיר תאריך 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 דין-עורךאישור 

אני הח"מ, עו"ד __________________, מרחוב ___________________________, בישוב 

כי ביום ______________, התייצב/ה בפני מר/גב' __________________, מאשר בזאת, 

________________________, שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. _________________ / 

המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 רו/ה וחתם/מה עליו.יצההקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את ת

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 הצעת מחיר': הנספח 
מר/גב' ________________ מתכבד  אני הח"מ _____________ באמצעות נציגי המוסמך

למתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת  5/2021 מספרפומבי  מכרזללהציע בזה לספק את השירותים 
, בהתאם לתנאי המכרז. יש בידינו את כל מסמכי המכרז, מועצה להשכלה גבוההלליסינג תפעולי 

 המוכרים לנו והמובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו אותה היטב על כלל השכלותיה.
 (.הצעת המחירנספח )כל  המציע מתבקש לאשר מפורשות את הסכמתו לכל התנאים להלן

, ויכללו את כל ההוצאות הישירות והעקיפות באחוזיםכל המחירים בהצעה יהיו סופיים, נקובים 
 מע"מ. כוללשל הספק לביצוע עבודתו, כולל כל המסים וההיטלים, 

שכירות חודשי באחוזים ביחס למחירון היבואן הרשמי )תקף במועד ף נא פרט עבור כל דגם תערי
 למכרז(. 7)כמפורט בסעיף  הרכב(הזמנת 

 
 שכירות תעריף דגמי רכבים )בחלוקה לקטגוריות( הצעת מחיר: ד'טבלה 

 חודשימוצע 
 באחוזים

 ידי-על]להשלמה 
 [המציע

 לשקלול יחס

    (קטנה מסחרית) שירות רכב
 10%  (בנזין) קנגו רנו

 שקלול ללא  (:  ........................המציע ידי-על למילוי) אחר

    היברידי -– פרטי רכב
 10%  הייבריד קורולה טויוטה

 10%  איוניק יונדאי

 שקלול ללא  (:  ........................המציע ידי-על למילוי) אחר

    (₪ אלף 150-170) קרוסאובר - SUV רכבי
 15%  טוסון יונדאי

 15%  'ספורטאז קיה

 15%  קארוק סקודה

 Cx5  15% מאזדה

 שקלול ללא  (:  ........................המציע ידי-על למילוי) אחר

    (₪ אלף 200 עד) מנהלים רכבי
 10%  סופרב סקודה

 שקלול ללא  (:  ........................המציע ידי-על למילוי) אחר
 
 
 
 

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.
 ___________   _______________________   ________________________ 

 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
 ___________   _______________________   ________________________ 

 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 שירותים': הסכם ונספח 

 שנערך ונחתם 

 

 בין

 המועצה להשכלה גבוהה

  ירושלים 43רח' ז'בוטינסקי : השכתובת

                                                                                                   ( "המזמינה" או "המל"ג" או "המועצה להשכלה גבוהה: "להלן)

 מצד אחד

 לבין
_________________ 

 . _________פ.ח

 : ________ שכתובתה

  בשמה לחתום המוסמך החתימה מורשה באמצעות

 ("הספק: "להלן)

                                                                                                                                       

 שני מצד  

 
 מבוא .1

שירותי חכירת  למתן 5/2021 פומבי מספרהמועצה להשכלה גבוהה פרסמה מכרז  1.1

, אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה ומהווים חלק טת ליסינג תפעולייכלי רכב בש

 "(.המכרזנפרד ממנו )להלן: "בלתי 

הצעת הספק במכרז, המצורפת גם היא להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו,  1.2

של המועצה מיום  נבחרה כהצעה הזוכה במכרז, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים

.__________ 

והצעת  זהבהסכם  הספקעל יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של  המועצה,ברצון  1.3

השירותים לקבל על עצמו, את ביצוע  הספק, וברצון ספקור ללמס הספק במכרז,

ואת כל ההתחייבויות הכרוכות בכך, והכל בהתאם ובכפיפות  )כהגדרתם להלן(

 ה.זהסכם בבמכרז ולתנאים ולהוראות המפורטים 

 

 כללי .2

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ויפורשו יחד  2.1

 עמו.
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 -בשירותים המופיעים בהסכם זה, ואשר אינם מוגדרים בו מונחים הקשורים  2.2

 יחולו הגדרותיהם שבמסמכי המכרז.

 כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד, והן לא יפורשו יחד עם הסכם זה. 2.3

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה  2.4

ירה בין ההצעה, שהגיש במקרה של סתבאיזה מנספחיו, יגבר האמור בהסכם. 

 הספק במסגרת המכרז, לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

ו/או מי שימונה  מנהל יחידת מינהל וכספים לצורך הסכם זה ישמש  המועצהכנציג  2.5

 "(.המנהלו  )להלן: "ידי-על

 ."(נציג הספק)להלן: " ........................כנציג הספק לצורך הסכם זה ישמש  2.6

 נספחים להסכם .3

 הנספחים להסכם זה הנם:

 ;הצעת המחיר של הספק –נספח א'  3.1

 ;אישור קיום ביטוחים –נספח ב'  3.2

 מסמכי המכרז, כולל הצעת הספק למכרז. -נספח ג'  3.3

 התחייבויות והצהרות הספק .4

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

לספק את שירותי הליסינג התפעולי באמצעות העמדת כלי רכב אשר כולם הינם   4.1

על  ובשליטתו הבלעדית של הספק, וכי לא תוטל כל מגבלהאו יהיו בבעלותו 

 השימוש בכלי הרכב, למעט מגבלות הקבועות בדין או בהסכם זה.

, ההסמכות, המשאביםברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, האמצעים, הכלים,  4.2

פי -התחייבויותיו עלוכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע  , הביטוחיםהרישיונות

 הסכם זה ונספחיו במלואם ברמה מקצועית גבוהה. 

הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין  פי-עלהוא פועל ויפעל במסגרת ביצוע הסכם זה  4.3

 מתןותקן ישים מחייב, וכי בידיו ו/או בידי כל מי שיפעל מטעמו במסגרת 

תים קיימים, ויהיו קיימים במשך כל תקופת ההסכם, כל האישורים ו/או השירו

דין ו/או מאת כל רשות  פי-עלההיתרים ו/או הרישיונות ו/או הזיכיונות הנדרשים 

 הסכם זה. פי-עלכל גוף, לצורך ביצוע התחייבויותיו  ידי-עלו

בשיטת להעמיד לרשות המועצה או מי מטעמה את כלי הרכב כי הוא זכאי או רשאי  4.4

הסכם זה, הליסינג התפעולי, כי אין ולא תהיה, בהתקשרות בהסכם זה ובביצוע 

ת זכויות רוחניות כלשהן משום פגיעה או הפרה מכל סוג שהוא של זכויות, לרבו

 .ו/או התחייבויות חוזיות, בין של הספק ובין של כל גורם אחרשל צד ג' 



 

 עמודים 50, מתוך 25עמוד טיוטא סופית מכרז ליסיניג טיוטא סופית מכרז ליסיניג

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

הוראות המכרז  פי-עליותיו לשתף פעולה עם המועצה בכל הקשור למילוי התחייבו 4.5

והסכם זה, ולעמוד לרשות המועצה, באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת 

 בהתאם לצרכי המועצה כפי שיהיו מעת לעת.

הסכם ובין  פי-עלדין, בין  פי-עלאין ולא יהיו כל איסור, מניעה ו/או הגבלה, בין  4.6

ו, ובכלל פי-עלאחרת, בקשר להתקשרותו בהסכם זה ו/או לביצוע כל התחייבויותיו 

הסכם זה, והוא לא  פי-עלזה הספק הינו בעל הזכות החוקית לביצוע השירותים 

 פי-על ההתקשרות תקופת כל קיבל על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד, במשך

להלן, כל התחייבות, שיש בה כדי להטיל עליו איסור,  5 בסעיף כהגדרתה, זה הסכם

 מניעה ו/או מגבלה כאמור.

הספק מקבל על עצמו את מלוא האחריות לביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו  4.7

לל זה אף אם יבוצעו באמצעות קבלני משנה ו/או בהתאם להסכם זה, ובכ

 מועסקים מטעמו.

הספק מתחייב להודיע למועצה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות  4.8

בנוגע לכל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לבצע את השירותים 

 בהתאם למכרז ולהסכם זה, על נספחיו.

 סכםההתקופת  .5

 חודשים 36בתוקף החל ממועד חתימת הצדדים על ההסכם ולמשך הסכם זה יהא  5.1

תקופת )להלן: " נוספים שימנו ממועד המסירה הראשונה של כלי הרכב למועצה

, להאריך המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי "(.הראשונה סכםהה

 ההסכם תקופתחודשים  )להלן: " 36את תוקפו של ההסכם לתקופה נוספת של 

 . "(המוארכת

במהלך תקופת ההסכם  ובהר כי המועצה רשאית להזמין כלי רכב בכל עתי 5.2

הראשונה או תקופת ההסכם המוארכת. יובהר כי אם המועצה תזמין כלי רכב 

חודשים  36כאמור יחולו ביחס לכלי רכב אלה, כל הוראות ההסכם לתקופה של 

"( וזאת אף אם תקופת הליסינגממועד מסירת כלי הרכב למועצה )להלן: "

תקופת הסתיימה תקופת ההסכם הראשונה או תקופת ההסכם המוארכת )להלן: "

 "(.ההסכם הנוספת

נוכחת, תקופת ההסכם הראשונה או תקופת ההסכם המוארכת ותקופת ההסכם ה 5.3

  "(.תקופת ההסכם"אם תהיה, יקראו להלן ביחד: 

 מאפייני כלי הרכב ואיבזורם .6

 .חלונות חשמליים 4 6.1

 .חשמליות מראות צד 2 6.2

 .מערכת מיזוג אוויר 6.3

 .כריות אויר לפחות 2 6.4
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 .תיבת הילוכים אוטומטית 6.5

 .חיישני רוורס עם בקר מרחק 6.6

 ת רוורס.ממצל 6.7

 .(מובילאיי)כדוגמת  בטיחות מערכת 6.8

 BLUTOOTHדיבורית  6.9

 מערכת מולטימדיה 6.10

 GPSמערכת ניווט מבוססת  6.11

  .המופעלת באמצעות שלט מרכזית נעילה מערכת 6.12

 .ABS מערכת 6.13

 .וסט כלים הנדרשים להחלפת גלגל ושמיש תקין רזרבי גלגל 6.14

 .אביזרי רכב כולל אפוד זוהר לנהג 6.15

כלי הרכב יסופק עם מערכת מיגון בהתאם לחובותיו של הספק כנדרש בפוליסות  6.16

 הביטוח. 

ידי -פי חוק או תקנה יסופקו על-אביזר בטיחות או אביזרים אחרם המחויבים על 6.17

 הספק ועל חשבונו.

 לבחירת המזמין מקטלוג היבואן ללא תוספת תשלום.צבע רכב  6.18

 המועצהידי -על רכב כלי הזמנת .7

ימים  30תקופת ההסכם, הספק מתחייב להעמיד לרשות המועצה, בתוך  בכל 7.1

הצעת בממועד קבלת הזמנה, כל אחד מכלי הרכב המופיעים ברשימה המצורפת 

 לכביש עליה מתאריך ימים 60-מ יאוחר ולא ,להסכם 'אנספח כ, המצורפת  המחיר

 .הרכב כלי של

תהא רשאית להזמין כלי רכב מהדגמים המפורטים במכרז, וכן תהיה  המועצה 7.2

רשאית להזמין כלי רכב מדגם אחר או מיצרן אחר ובכלל זה כלי רכב חשמלי או 

 והתמורה ,ובתנאי שזמינים אצל הספקשאינו מפורט במכרז, , כלי רכב היברידי

 .הסכםל 16בסעיף  תשולם כמפורט

 או ההסכם תקופת לתום עד או קבוע באופן רכב כלי ייבוא הופסק בו במקרה 7.3

"( מתחייב הספק החסר הרכב כלי)להלן: " ידוע אינו הרכב כלי ייבוא חידוש שמועד

להודיע על כך למועצה מיד עם היוודע לו הדבר בצירוף אישור יבואן כלי הרכב 

בדבר המניעה ליבוא כלי הרכב לישראל. כמו כן, מתחייב הספק להציע למועצה 

כלי רכב אחר אשר מקיים את דרישות כלי הרכב אליה השתייך כלי הרכב החסר 

ועצה לכלי רכב זה, . אם תינתן הסכמת המ)נספח א'( בהתאם לנספח הצעת המחיר

 הרכב כלי קבוצת של השימוש דמי לאחוז בהתאםיהיה הספק זכאי לתמורה בגינו 

. אם יתחדש ייבוא כלי הרכב החסר במהלך תקופת החסר הרכב כלי השתייך אליה

ההסכם תהא רשאית המועצה להזמין את כלי הרכב שחזר למלאי, וזאת בלי לגרוע 

 ב האחר שהתווסף.מהאפשרות להזמין במקביל את כלי רכ
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 כלי למועצה להציע הספק יידרש, המוצע הרכב לכלי המועצה הסכמת ניתנה לא

. החסר הרכב כלי חלף אחר רכב כלי לקבלת בכתב להסכמתה עד והכל, אחר רכב

 בוצעו לא אשר, יצרן אותו של חדיש לדגם רכב כלי של דגם החלפת כי יובהר

, הרכב כלי של ייבוא כהפסקת תחשב לא, מהותיים מכנאיים שינויים במסגרתה

 .במכרז נכלל אשר הרכב כלי חלף יבוא החדיש הרכב כלי ודגם

בו תזמין המועצה כלי רכב כאשר תקופת ההסכם שנותרה עד לסיומו  במקרה 7.4

חודשים, וכלי הרכב ישמש לתקופה זו בלבד, תהא המועצה רשאית  12-פחותה מ

ידי המועצה, והספק -לבקש מהספק להציע כלי רכב משומש מהדגם שנבחר על

 מהאחוז 0.5% בניכוי זה רכב לכלי המחיר בהצעתיהיה זכאי לתמורה הנקובה 

 .המוצע הרכב כלי משתייך אליה הרכב כלי לקבוצת הספקידי -על המוצע

מתחייב בכל מקרה של עיכוב הצפוי להתרחש במועדי ההספקה, אשר נגרם  הספק 7.5

בשל יבואן כלי הרכב ואינו בשליטתו של הספק, ימסור על כך למועצה הודעה 

ידיו. הספק -מיידית, תוך ציון סיבת העיכוב הצפוי ותקופת העיכוב המוערכת על

יעשה כמיטב יכולתו להתגבר על העיכוב, ולספק למועצה את כלי הרכב בהתאם 

להזמנתה. במקרה של עיכוב המועצה תהא רשאית לבטל את ההזמנה או לבחור 

כלי רכב אחר או להותיר את ההזמנה על כנה ולדרוש רכב גישור כמפורט בסעיף 

 סעד לכל או מסוכם לפיצוי המועצה של בזכותה לפגוע כדי זה בסעיף אין .להלן 7.6

 .דין כל לפי אחר

, לעיל 7.1נבצר מהספק, מכל סיבה שהיא, לספק את כלי הרכב כאמור בסעיף  אם 7.6

 לתקופה, שהוזמן מזה יותר גבוה  דגם מקבוצת או דומה, גישור רכב הספק יספק

 הספק חייב יהיה, העסקים ימי 60 חלוף לאחר. עסקים ימי 60 על תעלה שלא

 .בהסכמתה אחר רכב כלי או המועצהידי -על שהוזמן הרכז כלי את להעמיד

 אלא, היבואן במפרט כלשהם שינויים יערוך שהזוכה בלא למועצה ימסר הרכב כלי 7.7

: לדוגמה כך. זה למפרט בהתאם אחרת נדרש אם או המועצהידי -על יידרש אם

 צמיגים עם ולא היבואן או היצרן של מקוריים צמיגים 5 עם יימסר הרכב כלי

 או אחרת מערכת כל לגבי גם תקף האמור. מטעמו מי או הספקידי -על שהורכבו

 .היבואן במפרט שכלולים אחר אבזור

 כלי רכב עבודה ימי 3ולבקשת המועצה, יספק הספק בתוך הזמנת כלי רכב,  עם 7.8

 וזאת, המוזמן לרכב הזהה מסוגאו /ו קבוצה מאותה יהיה הגישור רכב כליגישור. 

 עד להגעת הרכב הקבוע.

 רכב כלי והחזרת הליסינג תקופת .8

כל כלי רכב שהועמד לרשות המועצה בתקופת ההסכם הראשונה או בתקופת  8.1

חודשים ממועד מסירתו לידי  36ההסכם המוארכת יעמוד לרשותה לתקופה של 
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חודשים ימנו ממועד מסירת כל כלי רכב, ובמהלכם יידרש  36המועצה. יובהר כי 

 הספק למלא אחר כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

שיקול דעתה הבלעדי, כי  פי-על, המועצהעיל, במקרה שבו תקבע על אף האמור ל 8.2

כלי רכב שהועמד לרשותה הינו פגום ו/או סובל מתקלת בטיחות חוזרת ונשנת 

רשאית  המועצהחודשים, תהא  6פעמים לפחות במהלך תקופה של  3שארעה 

והספק מתחייב להעמיד  תקופת הליסינגלהחזיר את כלי הרכב לספק אף לפני תום 

לפי בחירתה  זר, ש המשתייך לקבוצת כלי הרכב שהוחכלי רכב חד המועצהלרשות 

 המועצהחודשים מיום העמדת הרכב החדש.  36, וזאת לתקופה של המועצהשל 

תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאשר לספק להעמיד לרשותה חלף 

תקופת הליסינג של כלי הרכב שהוחזר כלי הרכב שהוחזר כלי רכב משומש ליתרת 

בתמורה שתסוכם בין הצדדים, ובלבד שהתמורה בגינו תפחת מהתמורה ששולמה 

 .בגין כלי הרכב שהוחזר

לרבות )על אף האמור לעיל, במקרה של אובדן מוחלט או אובדן להלכה של כלי רכב  8.3

קרות  ימי עסקים ממועד 21יחשב כלי הרכב האמור כמוחזר לספק בתום (, גניבה

להלן אשר יועמד  13כמפורט בסעיף האובדן או הגניבה כאמור והרכב החלופי 

ספקת כלי רכב חדש. הישמש כרכב גישור מאותו מועד ועד ל המועצהלרשות 

תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאשר לספק להעמיד  המועצה

הליסינג של כלי  הרכב שהוחזר כלי רכב משומש ליתרת תקופתכלי לרשותה חלף 

הרכב שהוחזר בתמורה שתסוכם בין הצדדים, ובלבד שהתמורה בגינו תפחת 

  .מהתמורה ששולמה בגין כלי הרכב שהוחזר

חודשים ממועד תחילת הליסינג, תקבל המועצה  6אם האובדן או הגניבה אירע תוך  8.4

 תקופת הליסינג, לחלופין למועצה תהא האופציה לקבל כליכלי רכב חדש ליתרת 

 רכב חדש בעסקה חדשה.

תקופת הזכות להחזיר כלי רכב אף לפני תום  למועצהל אף האמור לעיל שמורה ע  8.5

שהוקצה לו  המועצהעובד אם , המועצה, וזאת ללא כל תמורה מצדה של הליסינג

מכל סיבה שהיא, וחרף מאמץ סביר שנקטה  י הרכב פרש ו/או התפטר ו/או פוטרכל

ה הרכב לשימושו של אחד מעובדיכלי לא עלה בידיה להקצות את  המועצה

החזרת כלי רכב כאמור בסעיף זה לא תחייב את המזמינה יובהר כי  .האחרים

בתשלום תמורה כלשהי וממועד ההחזרה לא תהיה המזמינה חייבת בתשלום דמי 

 .השימוש החודשיים

, מכל סיבה הליסינג תקופתהזכות להחזיר כלי רכב אף לפני תום  שמורה מועצהל 8.6

 :וזאת בתשלום תמורה כמפורט להלןלעיל, שהיא, למעט הנסיבות המפורטות 

 למועצהחודשים ממועד מסירתו  12בגין כלי רכב שיוחזר לפני תום  8.6.1

תשולם תמורה השווה לדמי שימוש חודשיים עבור שלושה חודשים   –



 

 עמודים 50, מתוך 29עמוד טיוטא סופית מכרז ליסיניג טיוטא סופית מכרז ליסיניג

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

חייבת בתשלום דמי  המועצהבלבד וממועד ההחזרה לא תהיה 

 .וש החודשייםהשימ

חודשים  24חודשים ולפני תום  12בגין כלי רכב שיוחזר לאחר תום  8.6.2

תשולם תמורה השווה לדמי שימוש  למועצהממועד מסירתו 

 המועצהחודשיים עבור שני חודשים בלבד וממועד ההחזרה לא תהיה 

 .חייבת בתשלום דמי השימוש החודשיים

חודשים  30י תום חודשים ולפנ 24בגין כלי רכב שיוחזר לאחר תום  8.6.3

תשולם תמורה השווה לדמי שימוש  למועצהממועד מסירתו 

 המועצהחודשיים עבור חודש אחד בלבד וממועד ההחזרה לא תהיה 

 .חייבת בתשלום דמי השימוש החודשיים

חודשים לא תשולם תמורה  30בגין כלי רכב שתקופת הליסינג מעל  8.6.4

 בגין החזרתו.

מובהר כי המועצה לא תשלם את הפיצוי המוסכם בגין סיום מוקדם  8.6.5

אם הסיבה לסיום המוקדם היא הפרה יסודית של הספק את הוראות 

ההסכם. כמו כן לא תישא המועצה בפיצוי המוסכם אם תקופת 

 הלייסינג הסתיימה בשל גניבה או אובדן כליל של כלי הרכב.

 הרכבכלי  עבור הליסינג ופתתק את להאריך רשאית תהיה מועצההבנוסף,  8.7

 .בהסכמת הספק קנס ללא חודשים 6 עד של לתקופה

תהא בחצרי  –בין בתום תקופת הליסינג, בין לפני כן  –החזרת כלי הרכב לספק  8.8

המזמינה, במסירת מפתחות הרכב לידי נציג הספק. הרכב יוחזר לספק במצבו כפי 

טענה, דרישה או תביעה, בקשר , ולספק לא תהיה כל במועד ההחזרה( as isשהוא )

 .לכלי הרכב ו/או למצבו ו/או להחזרתו כאמור

 העמדת כלי רכב לרשות המועצה .9

 שנתי לכלי רכב בשיטת הפול.  ק"מ 25,000שירותי הליסינג יהיו לפי ככלל,  9.1

החישוב יעשה על פול כלי הרכב שסיימו תקופת ליסינג או שהוחזרו במהלך השנה 

המועצה תהה רשאית לבקש מהספק  , ויעשה בסוף השנה הקלנדרית.הקלנדרית

בגין חריגה מפול הסכם לפי ק"מ שנתי גבוה יותר לרכבים מסוימים. בכל מקרה, 

  אגורות עבור כל ק"מ חריגה. 10הקילומטרים  תשלם המועצה 

פי הסכם זה, יהיו כלי -הספק מתחייב כי כלי הרכב שיועמדו לרשות המועצה על 9.2

 נעשה בהם שימוש ומהדגם החדיש ביותר. רכב שלא

המועצה רשאית להקצות את כלי הרכב שהועמדו לרשותה לשימושם של עובדיה  9.3

או קרוביהם, וכן לגורמים נוספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי )להלן: 
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"(, והספק לא יהא רשאי להטיל מגבלה כלשהי על זהות המשתמש, המשתמש"

 בכפוף להוראות כל דין.

פי דין, בכל -ש יהיה רשאי להשתמש בכלי הרכב כל שימוש המותר עלהמשתמ 9.4

 .לרבות שטחי יהודה ושומרון שבשליטת ישראל תחומי ישראל

 שהועמדו רכב כלי של רישום לצורך כוח יפוי המועצה לידי להעביר מתחייב הספק 9.5

 .המהירים והנתיבים האגרה כבישי לכל, גישור רכבי לרבות, המועצה לרשות

אם יגיעו לידי הספק   ישולמו דמי טיפול בשל חיובי אגרה וחיובי דוחות וקנסות.לא  9.6

עירוניים, לרבות עבירות חנייה, פי חוקי עזר -דוחות בגין עבירות תנועה ועבירות על

וכן חיובים בגין כבישי אגרה והנתיב המהיר, שבוצעו בתקופת ההסכם בגין כלי 

, יפנה הספק למועצה מיד עם קבלתם הרכב או בקשר אליהם, יפנה הספק למועצה

  לשם בירור הנושא והסדרת התשלום בהתאם.

הספק מתחייב לאפשר למועצה להתקין על חשבונה כל אביזר בכלי הרכב, וזאת  9.7

 ללא צורך בהודעה מוקדמת או באישור מוקדם מאת הספק.

 .פי הנחיותיו-ועל ם נציג המל"גלאחר תיאום עכלי הרכב ימסרו במשרדי המועצה,  9.8

 רכב לכלי תוושיר תחוזקה .10

הספק יהיה אחראי לתפעול ותחזוקת כלי הרכב באופן בלעדי ושוטף, למעט מילוי  10.1

דמי  לתשלוםוזאת בלי שתשולם לו כל תמורה נוספת מעבר  –שוטף של דלק

 . השימוש החודשיים

 הספק  מתחייב לחבילת אחזקה הכוללת את הפעולות הבאות: 10.2

 רישוי שנתי של כלי הרכב. 10.2.1

טיפולים תקופתיים )לרבות שמנים, סיכה ומסננים( בתדירות  10.2.2

כולל שינוע הרכב אל הטיפול  שנקבעה בהוראת יצרן כלי הרכב

 .ובחזרה ללקוח על ידי הספק

ביצוע תיקונים מזדמנים בכלי הרכב, לרבות אחזקת כל המערכות  10.2.3

 הנלוות )"מפגוש לפגוש"(.

 ביקורת בטיחות מיוחדות לקראת עונת החורף. 10.2.4

 פה חיצונית בתום תיקון מהותי במוסך.שטי 10.2.5

 כיווני פרונט בהתאם לצורך. 10.2.6

 החלפת מצברים נורות וכל עבודות החשמל. 10.2.7

 החלפת מגבים. 10.2.8

 תיקון תקרים. 10.2.9

 .(היצרן )בהתאם לסוג הצמיג הנדרש על ידי החלפת צמיגים 10.2.10

 בדיקת ורענון מטפי כיבוי אש כמתחייב מהוראות הדין.אספקת,  10.2.11

 (.Recallsצרן של היצרן )תיקונים במסגרת קריאות הי 10.2.12
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בדיקות המתחייבות מחוקי המדינה, הוראות משרד התחבורה  10.2.13

 והוראות היצרן.

הטיפולים יבוצעו במוסך מורשה של יבואן הרכב או במוסך מורשה של משרד  10.3

 פי הוראותיו.-התחבורה, בתדירות שקבע יצרן כלי הרכב או היבואן ועל

 ידי-עלקינות כלי הרכב שנבדק לספק לעניין ת המועצההתגלתה מחולקת בין  10.4

תהא רשאית לבצע בדיקת תקינות לכלי הרכב במכון  המועצההספק או מי מטעמו, 

הרכב אינו תקין מכל סיבה שהיא, יישא כלי וצאות הבדיקה יעלו כי אם תרישוי. 

ויהיה אחראי לבצוע התיקון כאמור.  המועצההספק בהוצאות הבדיקה שערכה 

הרכב דוחות בגין תקלה מכנית או חשמלית שדווחה לספק  יוטלו על כלין, אם כמו כ

 .ולא תוקנה או בגין אי עמידה בתקנים, יהיה אחראי הספק לתשלום דוחות אלה

לצורך ביצוע התחזוקה לפי סעיף זה, מתחייב הספק, לאחר תיאום מראש, לקחת  10.5

הספק או ממקום אחר בהתאם לבקשת המועצה. המועצהאת כלי הרכב מחצרי 

 16:00השעה חזרת כלי הרכב בתום ביצוע התחזוקה השוטפת לא יאוחר מידאג לה

 .יום העסקים שבו נלקח כאמורב

 ימים ממועד הזמנת הטיפול.  7יבוצעו בתוך  הטיפולים 10.6

 4במקרה של תקלה המסכנת את בטיחות הנוסע, הספק מחויב לטפל בתקלה תוך  10.7

 שעות ממועד הקריאה.

ימים מראש, על  14למועצה או למשתמש לפחות באחריות הספק להודיע  –רישוי  10.8

מועד תפוגת רישיון כלי הרכב ולתאם מועד לביצוע מבחן רישוי. הספק ימסור 

ימים  3-למועצה או למשתמש רישיון חדש ותעודת ביטוח חובה תקפה לא יאוחר מ

 לפני מועד תפוגתם.

 בגין נזק בשמשות ובחלונות לא תחול השתתפות עצמית. 10.9

 רירהוג דרך תיקוני .11

הספק יתן מענה לשירותי גרירה וחילוץ של כלי הרכב לפי סעיף זה מכל חלקי  11.1

שעות ביממה. שירותי הגרירה  24ובמשך  , בכל ימות השנה למעט יום כיפור,הארץ

למעט  רץ, נו תוך שעתיים לכל היותר בכל האוהחילוץ והספקת הרכב החלופי ינת

שעות, וזאת ממועד פתיחת  3 שם יינתן השירות בתוךאיזור אילת ורמת הגולן 

 .הקריאה

תיקונים ארעיים שיבוצעו במקום, יבוצעו באופן שמאפשר המשך תנועה  11.2

בטיחותית של כלי הרכב, וכלי הרכב יופנה להשלמת תיקון במוסך. אם לא ניתן 

 להבטיח תנועה בטיחותית באמצעות תיקון ארעי כאמור, יגרר כלי הרכב למוסך.

 ו נזק יהיו על חשבון הספק.הוצאות גרירה בשל תקלה א 11.3

 צמיגים  החלפת .12

צמיגים לאורך כל תקופת החכירה של אותו כלי  4כלי רכב זכאי להחלפה של  כל 12.1

רכב, בהתאם לק"מ שביצע וצרכי הבטיחות, כאשר החישוב לכלי הרכב יהיה 
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. עת באותה המועצה של שבשימושה הרכב כליממוצע הצמיגים שהוחלפו לכלל 

ם לדרישות יצרן כלי הרכב, בעלי תו תקן אירופאי ו/או יהיו תואמי הצמיגים

 ישראלי. 

חישוב כמות הצמיגים להחלפה תתבצע לפי "שיטת הפול", כלומר תשלום נוסף  12.2

בגין כל צמיג מוחלף כאמור, יהיה על חשבון המועצה, רק אם כל כלי הרכב 

 שבשימושה עבורה את המכסה הקבועה לעיל, לפי חישוב מצטבר.

 פירכב חלו כלי .13

בכל מקרה בו לא ניתן להשתמש בכלי הרכב מסיבה כלשהי, בין אם עקב הצורך   13.1

י יד-לרכב אשר סופק עכלי במתן שירות ותחזוקה לכלי הרכב, בין אם התגלתה ב

הספק תקלה, מכל סוג שהוא, או שאירעה תאונה המונעת שימוש בו, ובין אם לא 

אי להלן: ")גניבת כלי הרכב  ניתן להשתמש בכלי הרכב מכל סיבה אחרת, לרבות

רכב חלופי מהקבוצה אליה משתייך  למועצה כלי, מתחייב הספק לספק ("שמישות

שעות ביממה בכל יום  24, תבוצע ,הרכב החלופיכלי כלי הרכב המוחלף . אספקת 

תוך שעתיים לכל היותר מרגע הדיווח לספק בכל הארץ,  פור,יהשנה למעט יום כ

 .שעות 3תוך שם תבוצע ב ולןלמעט איזור אילת ורמת הג

אם  ,במקרה של ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת ,המועצהחלופי יועמד לרשות  כלי 13.2

, ביום בו נמסר כלי הרכב 16:00פעולות התחזוקה השוטפת נמשכות מעבר לשעה 

 או לחילופין יישא הספק בעלות מוניות.

מוחלט או גניבה לפי סעיף זה, עקב אובדן  המועצהרכב חלופי שהועמד לרשות כלי  13.3

הרכב כלי ימי עסקים ממועד העמדתו של  21של כלי הרכב, יוחזר לספק בתום 

רכב חדש במקום  המועצה כליהחלופי, אלא אם בתוך התקופה האמורה הזמינה 

כלי הרכב החלופי במועד העמדתו של כלי זה שאבד או נגנב ובמקרה כאמור יוחזר 

כל תשלום אם החליטה שלא לחדש יובהר כי המועצה לא תחויב ב .הרכב החדש

  את עסקת הליסינג.

 13.3-ו 13.2, כאמור בסעיפים המועצה, כי כלי רכב חלופי שהועמד לרשות מובהר 13.4

שעות מהמועד בו נמסר  24-לעיל, יוחזר לספק בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

. לעניין המועצההרכב החלופי לרשות כלי כב שבמקומו הועמד כלי הר למועצה

, כהחזרת המועצהסעיף זה, יראו במסירת הודעה לספק כי כלי הרכב נמצא בחצרי 

 .כלי הרכב

 מוקד שירות ורמת שירות .14

 למועצהבמשך כל תקופת ההסכם יפעיל הספק מוקד שירות אשר יתן מענה מיידי   14.1

ו/או למשתמשים בכלי הרכב, בכל מקרה בו נדרש הספק למלא התחייבות כלשהי 

 (."מוקד השירותלהלן: ")הרכב, לרבות במקרה של אי שמישות כלי הרכב כלי לגבי 

ימים בשבוע,  7שעות ביממה,  24השירות יפעל ברציפות ויהיה מאוייש במשך מוקד  14.2

תן מענה לקריאות הדורשות במשך כל ימות השנה למעט יום הכיפורים, לצורך מ

מענה מיידי בהתאם להוראות מסמכי המכרז. פניות שגרתיות בנושאים שוטפים 
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 10בתוך  , המענה יינתןידי מוקד השירות בשעות העבודה המקובלות-יטופלו על

 .דקות

 מוקד השירות יטפל בנושאים הבאים: 14.3

 תיאום הזמנות לביצוע טיפולים ותיקונים בכלי הרכב. 14.3.1

 תיקוני דרך וגרירה.תיאום  14.3.2

 רישוי וביטוח. 14.3.3

 דיווח על תאונה ונזק. 14.3.4

 אגרות ודוחות. 14.3.5

 טיפול בכל פנייה אחרת. 14.3.6

 תהא המועצה, ההסכם תקופת כל לאורך מטעמו ייעודי שירות מנהליעמיד  הספק 14.4

 48 בתוך להחלפתו ידאג והספק, סבירים מנימוקים החלפתו את לדרוש רשאית

 לא המחליף השירות מנהל אם, המחליף השירות מנהל את תאשר המועצה. שעות

. אם לא המועצה לאישור עד אחרים מחליפים שירות מנהלי הספק יציג, יאושר

יצליח הספק להעמיד מנהל שירות תהא רשאית המועצה לסיים את ההתקשרות 

 עם הספק.

  : הייעודי השירות מנהל תפקידי 14.5

או  מענה הנציג יהיה תוך יום עסקים אחד באמצעות מענה חוזר  14.5.1

 שיחה טלפונית בנושאים כלליים.

מענה הנציג בנושאים הקשורים בהזמנות או החלפות כלי רכב, או  14.5.2

תיאום טיפולים וכל הנוגע לאחזקת כלי הרכב תהא תוך עד שלושה 

 ימי עסקים.

 ימי עסקים. 5בכל מקרה אחר המענה יהיה תוך עד  14.5.3

ות תתייצב באתר לצורך תיקון התקלה, יש צורך בניידת שירות, ניידת השיראם  14.6

 . דקות מרגע פתיחת הקריאה 70 -המבוקש, לא יאוחר מ

ימצא עלון הכולל את כל המידע הנדרש  למועצהבכל אחד מכלי הרכב אשר יסופקו   14.7

לשם יצירת קשר עם מוקד השירות, שעות פעילות, דרכי הטיפול בתקלות 

 . ובאירועים שונים בכלי הרכב וכיו"ב

הצגת דרישה מצדה, דין וחשבון על פניות הנוגעות  , מיד עםלמועצההספק יעביר  14.8

הדוח יכלול פירוט כדלקמן: מועד הפנייה,  ד השירות.לכלי הרכב שהתקבלו במוק

 מהות הפנייה, אופן הטיפול ומועד ביום הטיפול.

 מידע אודות כלי הרכב ודיווח .15

הספק ינהל מעקב אחר אספקת השירותים בעזרת מערכת בקרה ממוחשבת,  15.1

 פי דרישתה ובהתאם להנחיותיה.-חות למועצה, עלויעביר דו

 
 התמורה ואופן תשלומה .16
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לספק מדי חודש דמי שימוש חודשיים עבור כלי רכב שבשימושה  המועצה תשלם 16.1

דמי השימוש  (.להסכם כנספח א'המצורפת של הספק ) בהתאם להצעת המחיר

 החודשיים כוללים מע"מ.

המועצה תהא רשאית להזמין דגמי רכבים שאינם כלולים בהצעת המחיר, ובתנאי  16.2

ממוצע התעריפים  פי-עלשזמינים אצל הספק. דמי השימוש לרכבים הנ"ל יחושב 

קיים יותר מדגם יחיד בקטגוריה(, אם )הרלוונטית המוצעים בקטגורית הרכב 

 בהצעת המחיר.

יטים כמפורט בהסכם וכל אביזר דמי השימוש כוללים את מחירי האביזרים והפר 16.3

 ידי הספק. -אינטגרלי של דגם כלי הרכב המוצע למועצה על

חשבון בגין החודש למועצה  הספקבחודש, יגיש  5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה 16.4

)להלן:  את דמי השימוש החודשיים בגין כלי הרכב שבשימוש המועצההכולל שחלף 

לאשר או לדרוש  תהא רשאית, אשר המועצה ידי-על"(. החשבון ייבדק החשבון"

 ידי-עלהבלעדי לאחר אישור החשבון  האת תיקונו, וזאת בהתאם לשיקול דעת

ו/או מי מטעמו, ישולם חלק התמורה המאושר, בתנאי מנהל יחידה למנהל וכספים 

 , מיום הגשתו למנהל.30שוטף +

 יובהר כי התמורה לא תשולם בהוראת קבע. 16.5

רישות וטענות למועצה בגלל עיכובים בתשלום התמורה לספק לא תהיינה כל ד 16.6

כולה או חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מכך שדרישת 

 התשלום או הדו"ח לא אושרו.

תנאי לביצוע תשלום כלשהו לפי הסכם זה הוא שבתחילתה של כל שנת התקשרות  16.7

קים של אישור עוסק או )לפי העניין( שנה קלנדרית, ימציא הספק למנהל העת

מורשה, אישור בדבר גובה ניכוי מס במקור, אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות 

המועצה. על כל האישורים להיות  ידי-עלכדין וכל אישור או רישיון אחר שיידרש 

 תקפים למועד המצאתם והספק יהיה מחויב לדאוג להארכת תוקפם, מעת לעת. 

זה לעניין קיזוזים וניכויים, המועצה תנכה בלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם  16.8

במקור מכל תשלום שישולם לספק את כל המיסים, ההיטלים, האגרות 

 הדין. פי-עלוהתשלומים האחרים או הנוספים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור 

התמורה כאמור היא סופית, מרבית וכוללת את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע  16.9

פי הסכם זה או הנובעות ממנו, לרבות עלויות -ייבויות הספק עלהסכם זה וכל התח

שאינן ידועות לספק במועד חתימת ההסכם, לרבות עלויות ציוד, אם יהיה נחוץ 

לצורך ביצוע ההסכם, השקעות שביצע בקשר עם אספקת השירותים, הוצאות בגין 

ים מכל העסקת אנשי צוות, נסיעות, הוצאות או תשלומי חובה או מסים או היטל

 .סוג שהוא



 

 עמודים 50, מתוך 35עמוד טיוטא סופית מכרז ליסיניג טיוטא סופית מכרז ליסיניג

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

ורם אחר גהספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו או לעובדיו או לכל  16.10

 שעליו לשלם בקבלת תשלומים מאת המועצה.

 אחריות ושיפוי .17

הספק יהיה אחראי לכל נזק, הפסד או אבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו במישרין  17.1

בשל או עקב מעשה או או מי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו, מועצה או בעקיפין ל

המשנה שלו, או כל אדם או גוף אחר הפועל  מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני

 בשמו או מטעמו או הנובע ממעשה או מחדל כאמור.

הספק לבדו יישא באחריות לכל אובדן או נזק שיגרם לכלי הרכב ויתקן על חשבונו  17.2

או מי  המועצהבכלי רכב, בין אם נגרמו עקב מעשה או מחדל של  כל פגם או קלקול

צד שלישי, בין אם  ידי-עלהרכב, בין אם נגרמו  מטעמה ו/או של המשתמשים בכלי

אחרת והכל למעט אם הספק  נגרמו עקב תאונה, תקלה או גניבה ובין אם מכל סיבה

של פגם או  רהו/או המשתמשים גרמו לנזק בזדון. מובהר, כי במק מועצהיוכיח שה

קלקול אשר נגרמו עקב תאונה בעת שכלי הרכב היה בידי המשתמש ישא הספק 

שגיאה! מקור התיקון בניכוי דמי השתתפות עצמית, כמפורט בסעיף  בעלות

  להלן. ההפניה לא נמצא.

, הבאים מטעמה וכל משתמש בכלי המועצההספק מצהיר בזאת כי הוא פוטר את  17.3

לכל אבדן או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הספק, לרבות  הרכב מאחריות

עקב מעשה או מחדל של מי מהם ו/או עקב תאונה, גניבה, תקלה או מכל סיבה 

 המועצה ידי-על שנגרם אחרת, אולם פטור כאמור לא יחול במקרה של נזק בזדון

 או מי מטעמה.

הספק בהתאם  ידי-עלפעולה כלשהי של הספק, אשר בוצעה  המועצהאישרה  17.4

לא ישחרר האישור האמור את הספק  – מועצהדרישות ה פי-עללהסכם זה או 

בגין שירותיו או כל חלק מהם  מאחריותו המקצועית או מאחריות אחרת

 ולאיכותם.

דין או  פי-עלאו מכל תרופה או סעד אחרים בלי לגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה  17.5

ו/או הבאים מטעמה ו/או כל  המועצההספק יפצה ו/או ישפה את  הסכם זה, פי-על

דין או  פי-עלנזק או אבדן שהוא אחראי להם  משתמש בכלי הרכב בגין כל הפסד,

שלישי תהא המזמינה רשאית  הסכם זה, ובמקרה של טענה או תביעה של צד פי-על

ההגנה של  הספק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל על חשבונו את הליכי להטיל על

מפני הטענה/התביעה. הספק ישלם את כל ההוצאות, הפיצויים ושכר  המועצה

בין אם נוהלה )דין שהוצאו לצורך הגנה מפני תביעה/טענה כאמור -לעורכי הטרחה

תודיע  שהמועצה, בתנאי (או מטעמה המועצה ידי-עלנוהלה  הספק ובין אם ידי-על

פוגע בניהול הליכי הגנתו של הספק, על  לספק בכתב, במועד קרוב ובלבד שאינו

ומתן נלווה להסדר, -הטענה/התביעה וכן תאפשר לספק את ניהול ההגנה וכל משא

 .המועצהאך אלה לא ייעשו אלא בהסכמתה המפורשת בכתב של 
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יף זה יישארו בתוקפן סע פי-עללמען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויות הספק  17.6

 הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן. גם לאחר סיום

זה הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית  17סעיף  17.7

 של הסכם זה.

 פיצויים מוסכמים .18

להלן  הצדדים מסכימים, בנוסף לכל האמור בהסכם זה, כי במקרים המפורטים  18.1

פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בהתאם לדרישתה, למועצה, ישלם הספק 

להוכיח כי נגרם לה נזק  המועצהעל  בשיעורים הנקובים להלן, וזאת מבלי שיהיה

 כלשהו:

איחור במועדי האספקה של כלי רכב חדש או כלי רכב גישור, או  18.1.1

לכל ₪  400 –שאינו עומד בדרישות ההסכם  אספקת כלי רכב גישור

 כלי רכב לכל יום או חלק ממנו;

בגין כל יום איחור או חלק ₪  1,000 –בביצוע טסט לכלי הרכב איחור  18.1.2

 ממנו;

 בגין כל יום איחור או חלק ממנו;₪  50 – איחור בביצוע טיפול שוטף 18.1.3

 בגין כל שעת איחור;₪  400 -איחור באספקת שירותי חילוץ והצלה 18.1.4

 כאשר לא הועמד לרשות איחור בהחזרת כלי רכב בתום יום העסקים 18.1.5

בגין כל ₪  400 –  לעיל 13.2כמפורט בסעיף  חלופירכב כלי  מועצהה

 שעת איחור;

בגין ₪  500 – לעיל 14.2אי זמינות של מוקד השירות כנדרש בסעיף  18.1.6

 כל הפרה;

 ₪. 1,000 –תקלה חוזרת ברכב  18.1.7

כל איחור במועדים הקבועים במסמכי ההסכם והמכרז ואשר לא  18.1.8

כל יום איחור או בגין ₪  400 –בסעיף זה  נכללה לגביו התייחסות

 .חלק ממנו

 מהתמורה ינוכו או מועצהל ישירות הספק ידי-על ישולמו המוסכמים הפיצויים 18.2

 .מועצהה של הבלעדי דעתה שיקול לפי, לו המגיעה

  הספק את לשחרר כדי המוסכמים הפיצויים בניכוי אין, לעיל מהאמור לגרוע בלי 18.3

 המועצה של מזכויותיה לגרוע כדי לעיל באמור אין, ספק למניעת. מהתחייבויותיו

 .במצטבר הן המועצה זכויות כל וכי, דין כל פי-על או/ו המכרז מסמכי פי-על

 ביטוח .19

פי -בלי לגרוע מהתחייבויות הספק ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על 19.1
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, הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות והסכם זה כל דין

דרישות הביטוח הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק בלבד. כל 

הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין 

  הצדדים.

הספק  יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  19.2

זה. הספק  מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי 

בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת   המל''ג

 שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור  19.3

קיום  ובאישור ("אישור קיום ביטוחים")להלן:  'ב כנספחהמצורף  קיום ביטוחים

חלק בלתי נפרד  יםאשר מהוו"( רכב ביטוחים קיום אישור")להלן:  1'בוחים ביט

להיקף  האו מי מטעמ המל"גמהסכם זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של 

וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח 

 לצד שלישי.ו למל"גככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, 

הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את  19.4

הספק אחראי לנזקים שייגרמו למל''ג  באופן מלא ובלעדי ולא  יהזכויות המל''ג, יה

, והוא יהיה מנוע התהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפי

 כל טענה כאמור.  מלהעלות כלפי המל''ג

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  19.5

 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המל''ג על הסכם זה,  14 19.6

ללים ימציא הספק למל''ג את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכ

ידי חברת ביטוח בעלת -הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה כשהם חתומים על

 .רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או  14 19.7

 ימציא  הספק למל''ג  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח ,בפוליסות

 נוספת.

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין  19.8

משום מתן פטור כלשהו לספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת 

הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המל''ג  

ריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המל''ג  אח

 הביטוח.

לבדוק את אישור קיום  תהיה רשאיתמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל''ג   19.9

, ספקלעשות כך. למען הסר  תהיה חייבתביטוחים ו/או הפוליסות אך לא ה
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אינה פוטרת את הספק  הבדיקתם או אי בדיקתם על ידי המל''ג  או מי מטעמ

 אחריות על פי הסכם זה.מאחריות על פי דין או 

לבקש מהספק לשנות או  תהיה רשאיתמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל''ג   19.10

לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם 

להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות 

ול עקב כך על המל''ג   אחריות כל אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תח

 שהיא.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על  19.11

שא הספק על פי דין בכל יפי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, י

 הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

דן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אב 19.12

  .בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המל''ג ו/או  19.13

או שהייה זכאי אלמלא תוכן בגין נזק שהיא זכאי לשיפוי ) ההבאים מטעמ

או יכל היה להסדיר  ו/או ביטוח אחר שהסדירפי הביטוחים הנ"ל -להפוליסה ( ע

, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. לרבות ביטוח מקיף וריידרים

 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לספק.

הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו:  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח  19.14

 מעבידים. אחריות 

בהליך ליסינג על ידו  הנמסריםהרכב  כליל הספקבנוסף לביטוחים לעיל יסדיר  19.15

 .החלופיים והרכבים הגישור רכבי לרבות ''גלמל

ביטוחי הרכבים )גם במקרה של ניהול תביעות עצמאי ללא ביטוח(  19.15.1

יהיה במתכונת "כל נהג" שמשמעו כיסוי ביטוחי ללא הגבלת גיל או 

 וותק בנהיגה.

וחוק הפיצויים  "פקודת ביטוח רכב מנועי"ביטוח " חובה" על פי   19.15.2

 תעודת ספקתאונות דרכים". כל משתמש ברכב יקבל מידי ה עינפגל

 והספק. במקרה שבו יפוג ביטוח החובה ותקפה משולמתביטוח חובה 

חייב לשפות את מי  הספקלא יסדיר ביטוח חדש תחתיו, יהיה 

 .דרכים תאונות נפגעי לפיצוי החוקהוראות  כפישהשתמש ברכב 

 ביטוח: "להלןולצד שלישי ) הרכב לכלי נזק או אבדן מפני ביטוח 19.15.3

"(. הביטוח יכלול בין השאר, כיסוי לשמשות הרכב, מראות, מקיף

כיסוי , ₪ 30,000 שלמשפטית בגבול אחריות  והגנה, פגושים פנסים

 לכל יהיה החלופי הרכבורכב חלופי.  גרירה, חילוץ, דרך לשירותי

 תיבת סוג לרבות המקורי הרכב כפי ונוחות איכות, מנוע בנפח הפחות
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 למעט)  השנה ימות בכל יינתנו וגרירה, חילוץ,  דרך שרותי. ההילוכים

. השרות שעתיים מאשר יותר ולא סביר זמן פרק תוך(  הכיפורים יום

יינתן בכל חלקי הארץ ובכל מקום שבשליטת צה"ל או סמכות אחרת 

של מדינת ישראל. באם השרות לא יינתן עד שעתיים, יהיה המשתמש 

ברכב זכאי ) אך לא חייב ( לקבל שרות על ידי נותן שירות אחר והספק 

 תוספותהרכב יכלול  ביטוחיחזיר למשתמש את כל עלות השרות. 

 – מ יפחת לא שלישי צד רכוש לנזקאחריות . גבול ואביזרים

 . אחד נזק בגין₪  2,000,000

כאמור לעיל, במלואו  מקיףרשאי שלא לערוך ביטוח  הספקמוסכם כי  19.15.4

 נערכויחול כאילו  לעיל 19.13או בחלקו, ואולם הפטור האמור בסעיף 

 .כאמור הביטוחים כל

 צד ג' ובמקרה בנזקי יטפל חשבונו על הספק', ג לצד נזק אירוע בקרות 19.15.5

 ג'. צד בתביעות טיפול משפטית, גם תביעה של

 לאחר רק ג', תגבה צד באשמת תאונה של במקרה עצמית השתתפות 19.15.6

 .'ג צד הספק מולידי -על ההליכים כל מצוי

 משפטיות הוצאות תשלום על עצמית או תיגבה השתתפות/ותחול לא 19.15.7

 משפטיים פליליים. הליכים בפני להגנה

 אירוע באותו רכוש שלישי לצד וגם עצמו לרכב גם נזק של במקרה 19.15.8

 בלבד. אחת השתתפות עצמית תחול

 וכן עצמו לרכב בנזק ביטוחי אירוע בכל העצמית ההשתתפות גובה 19.15.9

מ ככל "מע )כולל₪  850 על יעלה לא שלישי צד של לרכוש בנזק

 ונדרש(.

 סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות :כל הפוליסות תכלולנה 19.16

יחולו על הספק.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף  (רכב ביטוח)למעט 

, הוויתור כאמור לא יחול כלפי המל"ג עובדילרבות  הכלפי המל''ג  והבאים מטעמ

מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל 

וני וקודם לכל ביטוח שנערך על כלפי מבטחי המל''ג  והביטוח של הספק הינו ראש

כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג ידי המל''ג . 

בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום 

. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה צפוי-פתאומי תאונתי ובלתי

יטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי במשך תקופת הב

 הרכוש המל''ג יחשב כצד שלישי כלפי הספק. יום מראש. 60המל''ג לכל הפחות 

תפגע בזכויות המל''ג  לקבלת  סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא

 .שיפוי
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גין: תביעות הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי ב 19.17

למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח  לאומי לביטוח המוסדשיבוב של 

לאומי כלפי עובדיו. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות המל''ג. שימוש במכשירי 

 הרמה.

הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי  19.18

 הביטוחי.

 הרחבי שיפוי: 19.19

צד שלישי, תכלול הרחבת שיפוי לטובת המל''ג בגין  הוליסהפ 19.19.1

למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הספק ותכלול סעיף  האחריות

"אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם 

 כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 

חשב תביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המל''ג באם  19.19.2

 עובדי הספק.של  הכמעביד

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח  19.20

ביטוח אחריות ₪.  2,000,000 –וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 . הספק של הפוליסהכפי  ,מעבידים

ו/או לערוך  הספקככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  19.21

ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים 

 כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם,  19.22

 מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

על הספק חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה 

מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו 

 ותקנותיו.

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הספק  19.23

חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המל''ג 

בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן 

כלפי המל''ג  שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור 

 את גורם הנזק )למעט המל''ג ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.הפרה של סעיף זה )  19.24

 

 סיום ההסכם או ביטולו .20
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שיקול דעתה  פי-עלהסכם זה,  תהיה רשאית לבטל ו/או להביא לידי סיום המועצה 20.1

ולספק  מראש, ימים 30מתן הודעה מוקדמת לספק של  ידי-עלהבלעדי, בכל עת, 

או בכל הקשור או הכרוך בביטולו  המועצהאו תביעה כנגד תהיה כל טענה לא 

 הסכם זה לידי סיום, בכפוף לאמור בסעיף זה להלן.  הבאתו של

כל השירותים  במקרה של סיום ההסכם, יהיה הספק זכאי לתמורה היחסית עבור 20.2

 הו בהתאם להסכם זה עד מועד הסיום, לרבות התמורה הקבועידי-עלאשר ניתנו 

 , ולסכום זה בלבד.תקופת הליסינגעיל בדבר החזרת כלי רכב לפני תום ל 8.6בסעיף 

פשר עם ספקי משנה, ייכלל סעיף המא , אם קיימים,הספק יבטיח כי בכל הסכמיו 20.3

לא תישא בכל  המועצהמראש. בכל מקרה, מים י 30ביטול ההסכם בהודעה של 

 המשנה. תשלום שהספק יצטרך לשאת בו בגין סיום החוזה עם ספקי

הסכם זה,  פי-עלדין או  פי-על המועצהבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת של  20.4

לרבות כמפורט בסעיף  הסכם זה פי-עלהספק איזו מהתחייבויותיו  במקרה בו יפר

להטיל על אחר  לבצע בעצמה או (אך לא חייבת)רשאית  המועצה, תהא להלן 20.5

עקב כך, בתוספת  למועצהביצוע התחייבות זו, והספק ישא בכל הוצאה שתגרם 

 בביצוע האמור.ועצה בגין הוצאות טיפול המ 20%

ההסכם או  פי-על מועצהלעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו ל בלי לגרוע מן האמור 20.5

הא תהדין, מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, 

וזאת גם ביחס לכלי רכב שמועד  ידימבאופן לבטל את ההסכם  רשאית מועצהה

 :השימוש בהם טרם הסתיים

. המועצה תהא רשאית, אך לא פר את ההסכם הפרה יסודיתיהספק  20.5.1

 חייבת, לתת לספק דרישה בכתב לתיקון ההפרה. 

הספק יפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, ולא יתקן אותה תוך  20.5.2

 .המועד הנקוב בדרישה בכתב מאת המועצה לעשות כן

הספק לא יבצע את השירותים בצורה משביעת רצון ולא ינקוט  20.5.3

 קון המצב.בצעדים המבטיחים, לדעת המועצה, את תי

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם  20.5.4

הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה 

 בה כדי להשפיע על החלטת המועצה להתקשר עמו בהסכם.

ישעבד או יסב או ימחה או יעביר בדרך אחרת את או את  הספק 20.5.5

הסכם, במלואן או בחלקן, ללא ה פי-על או התחייבויותיו זכויותיו

  מועצה מראש ובכתב.האישור 

חובות כללי מפאת אי בדברים עם נושיו לשם הסדר  יבואהספק  20.5.6

 .יכולת פירעון
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ו בקשה למינוי מנהל מיוחד, ידי-עלבמקרה שהוגשה כנגד הספק או  20.5.7

כונס נכסים זמני או קבוע, או בקשה להסדר  מפרק זמני או קבוע, או

ביצוע מחויבויותיו  נושים, ועקב כך נוצרה מניעה שלעם חברים ו/או 

 .ימיםפי הסכם זה, והבקשה לא הוסרה תוך שישים -על

רוק מרצון או שהוצא כלפי הספק צו פירוק פי-עלהספק קיבל החלטה  20.5.8

כינוס נכסים זמני או קבוע או צו העמדת או  זמני או קבוע או צו

או צו לעריכת הסדר  הקפאת הליכים זמני או קבוע או צו ניהול מיוחד

 .ימים 14עם חברים ו/או נושים בספק והצו לא בוטל בתוך 

הוטל עיקול על נכסי הספק, או חלק מהם, באופן המונע מהספק את  20.5.9

 .ימים 60הסכם זה, והעיקול לא הוסר תוך  פי-ביצוע מחויבויותיו על

הספק הפסיק את מהלך פעילותו הרגילה, או את עיקר פעילותו אם  20.5.10

 א הסכם זה.נוש ן הסוגהרגילה מ

במקרה שהספק או מי מנושאי המשרה בו הורשע בעבירה שיש עמה  20.5.11

 .מהם כתב אישום בגין עבירה כאמור קלון, או הוגש נגד מי

 מי או הספק כי, דעתה להנחת, הוכחה המועצה בידי תהיה אם 20.5.12

 אחרת הנאה טובת או מענק, שוחד כלשהו לאדם הציע או נתן מטעמו

  ממנו. הנובע או ביצועו עם בקשר או/ו זה להסכם בקשר

 העדר יחסי עובד עבודה .21

 ספקהסכם זה הוא פועל כ פי-עלכי בביצוע התחייבויותיו  ,הספק מצהיר בזאת 21.1

וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה  ,עצמאי

של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או 

ו/או  הולעובדי מועצהלמי מטעמו, ללמועסקים מטעמו בביצוע השירותים ו/או 

מהתחייבויותיו  בביצוע של איזו תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל ,לכל צד שלישי

 הסכם זה. פי-עלשל הספק 

בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של  הספק בלבד יישא 21.2

ו/או מי מטעמו, לרבות שכר  ו/או המועסקים מטעמו בהספקת השירותים העובדים

עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או 

ולא תהיינה לספק או  ,לי אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת לעתכל תשלום סוציא

מטעמו, כל זכויות ו/או למועסקים מטעמו בהספקת השירותים ו/או למי  ולעובדי

והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים,  המועצה, ידי-עלשל עובד המועסק 

 .המועצהאו הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם 

קבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד או עובדים של הספק י ,יבה שהיאמכל ס אם, 21.3

, בין ביחד עם המועצההינם עובדים של  ו/או המועסקים מטעמו בביצוע השירותים

 ה, מיד לפי דרישתהמועצההספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לשפות את 
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לשלם לכל אדם  ידרשמועצה תכל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהבגין הראשונה, 

כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות שו/או גוף בקשר עם כל קביעה 

סעיף זה, ותאפשר  פי-עלהמועצה תודיע לספק על כל מקרה שבו תיתבע  לנ"ל.

 לספק להתגונן כנגד התביעה באופן עצמאי.

 העברת זכויות .22

או להעביר בדרך אחרת את הסכם  הספק לא יהא רשאי לשעבד, להסב, להמחות 22.1

ו, במלואן או בחלקן, לאחר/ים, אלא פי-עלזה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו 

-עלאם תתקבל לכך הסכמת המועצה, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאים שיקבעו 

ה. לעניין סעיף זה, שינוי בבעלות או בשליטה בספק, בין במישרין ובין בעקיפין, ידי

 עברת זכויות. דינה כדין ה

המועצה תהא רשאית לשעבד, להסב, להמחות או להעביר בדרך אחרת את הסכם  22.2

ו, במלואן או בחלקן, לכל גורם פי-עלזה ו/או את זכויותיה ו/או התחייבויותיה 

שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהסכמה נוספת מאת הספק, ובלבד  פי-עלאחר, 

ולא יתווספו עליו חיובים. הספק נותן  הסכם זה לא תיפגענה פי-עלשזכויות הספק 

בזאת, מראש, את הסכמתו להעברת זכויות ו/או התחייבויות המועצה כאמור 

לעיל. לבקשת המועצה, יחתום הספק על כל המסמכים הדרושים לצורך העברת 

 זכויות ו/או התחייבויות המועצה כאמור לעיל.

זה הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית  22סעיף  22.3

 של הסכם זה.

 קיזוז, עכבון וויתור .23

כל דין, מוסכם בזאת, כי  פי-עלהסכם זה ו פי-עלבלי לפגוע בזכויות המזמינה  23.1

לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהספק מהסכומים אשר יגיעו  תהא רשאית המועצה

 הסכם זה. פי-עללספק 

לעכב  המועצהפי כל דין, רשאית -לפי הסכם זה או על המועצהלגרוע מזכויות בלי  23.2

וכל מסמך או דבר אחר השייך או מגיע לספק הנמצא אצלה כל עוד  אצלה כל סכום

 ה.הסכם ז פי-עלמהתחייבויותיו  לא מילא הספק איזו

מוסכם בזאת, כי לספק לא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל סכום המגיע לו מאת  23.3

עיכבון בתוצרי שירותיו ו/או בכל מסמך לרבות תוכנית או דו"ח  או זכות המועצה

או בכל חפץ או דבר אחר הקשור בביצוע שירותיו  ו/או מידע השמור במדיה מגנטית

 כאמור., והוא מוותר על כל זכות למועצההשייך 

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה והפרתו ההסכם, מעיקרי הוא זה 23 סעיף 23.4

 סודיות והעדר ניגוד עניינים .24
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הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל מידע שיגיע לידיו או לידי  24.1

עובדיו או למי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה, ולנקוט את כל האמצעים הדרושים 

כדי למנוע הגעת מידע כאמור לידי צד שלישי כלשהו, וכן הוא מתחייב, שלא לעשות 

, בין בעצמו ובין באמצעות כל כל שימוש במידע כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין

הסכם זה. הספק מתחייב להביא  פי-עלגורם אחר, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו 

 ידיהם. -סעיף זה לידיעת עובדיו הרלוונטיים, ולדאוג לביצועו על

, הן בכתב ,פה-הן בעלשהושג לרבות כל מידע,  -בסעיף זה, המונח "מידע" משמעו  24.2

דין ובין  פי-עלבין שהוא נחשב לסוד מסחרי  אופן אחר,הן במדיה מגנטית והן בכל 

 פעילותהו/או ב מועצה, הכרוך ו/או הקשור בהסכם זה על נספחיו ו/או בולאאם 

ו/או  מועצהה ידי-על, אשר נמסר לספק השלוחיו/או  ה, עובדיהמנהלימו/או במי 

, למעט אשר הגיע או יגיע לספק במסגרת ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הסכם זה

 –מידע אשר הספק יוכיח כי 

הינו נחלת הכלל או אשר הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא  24.2.1

 כתוצאה מהפרת כל התחייבות שבה מחויב הספק כלפי המועצה; 

אשר למיטב ידיעתו של הספק מצד שלישי, הספק  ידי-עלתקבל הוא ה 24.2.2

 המכון בעת מסירתו;חובת סודיות כלפי מחויב ב לא היה

ו באופן ידי-עלשותו של הספק במועד הגילוי, או שפותח הוא היה בר 24.2.3

עצמאי, מבלי שהשתמש לצורך כך במידע שנמסר לו כתוצאה 

 מההתקשרות בהסכם זה;

מדובר במידע שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות  24.2.4

שיפוטית או רשות מוסמכת, בכפוף לכך שבתכוף לאחר קבלת דרישה 

אם הדין או החלטת  -המועצה בדבר קיומה כאמור יעדכן הספק את 

הערכאה המוסמכת אינם אוסרים זאת, יאפשר למועצה להתגונן 

 כנגדה, ויסייע לה בכך כמיטב יכולתו.

לחוק  118ספק מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות סעיף ה 24.3

 חלות על הסכם זה. 1977-העונשין, התשל"ז

כי ידועות לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו שיועסק במתן כמו כן מצהיר הספק,  24.4

, בשמו מתחייב הואו ,1981-התשמ"א, הוראות חוק הגנת הפרטיות השירותים

שלא למסור או לעשות ובשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק במתן השירותים, 

סכם, אלא בהתאם התוך כדי ביצוע ה הםשימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלי

 הנ"ל. חוקהת ולהורא

הספק מצהיר ומתחייב, כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם  24.5

המועצה, לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד 

פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או -עניינים בין התחייבויותיו על
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(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים "ניגוד ענייניםהאישיים )להלן: "

 כאמור.

הספק מתחייב, כי אם ייווצרו מצבים, העלולים להעמידו ו/או להעמיד את מי  24.6

מטעמו במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין 

-עלולפעול של חשש כאמור, יהיה עליו להודיע על כך באופן מידי לנציג המועצה, 

 ההנחיות שיקבל. פי

זה הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית  24סעיף  24.7

 של הסכם זה.

 שונות .25

לספק ו/או למי מטעמו אין, ולא תהא, כל זכות עכבון כלפי המועצה ו/או מי  25.1

מטעמה, לרבות לגבי  מסמכים ו/או כל מיטלטלין ו/או נכסים של המועצה, מכל 

מין וסוג שהם, הקשורים לשירותים ו/או השייכים למועצה ו/או למי מטעמה. 

טעמו ייכלל תנאי הספק מתחייב, כי בכל התקשרות שתערך בינו לבין כל ספק מ

 מפורש, אשר לפיו לא תהא לקבלן המשנה האמור כל זכות עכבון כאמור. 

במקרה מסוים, לא להסכם זה למשנהו צד  ידי-עלויתור, ארכה או הקלה שניתנו  25.2

יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו 

הנציגים המוסמכים של  ידי-עלאלא אם נעשו בכתב ונחתמו , בקשר עם הסכם זה

 הצדדים. 

עיכוב ו/או בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן,  25.3

על השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו 

והוא יהיה רשאי כל דין,  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עלזכויותיו, כולן או חלקן, 

 בכל עת שימצא לנכון.  ןלהפעיל ו/או ןלממש

הסכם  פי-עלהתרופות והסעדים  -אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  25.4

 כל דין. פי-עלזה הינם בנוסף, ומבלי לגרוע, מכל סעד או תרופה אחרים 

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה,  25.5

החוקיות או העדר היכולת האכיפה יורדים לשורשו של הסכם אלא  אם אי  -אזי 

 לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה, אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. -זה 

כל תוספת, שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו  25.6

 הנציגים המוסמכים של הצדדים.  ידי-עלבכתב ונחתמו 

הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או יחולו דיני מדינת ישראל. על הסכם זה  25.7

חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה, לרבות 

בירושלים, לבתי המשפט נתונה , תהא לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתובקשר 

 בלבד, לפי סמכותם העניינית.  ולהם
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. כל הודעה שתשלח מצד אחד ראש הסכם זהרט בכתובות הצדדים הינן כמפו 25.8

)כפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה ראש הסכם זה למשנהו לכתובתו ב

( יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדרך המפורטת בהסכם זה לצד האחר

)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר  72כעבור  -בדואר רשום 

שלאחר  ביום העסקים - או בדואר האלקטרוני לחה בפקסימיליהבישראל; אם נש

, באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה יום משלוחה

 בעת מסירתה כאמור.  -; אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד במלואה

הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, והוא  25.9

הסכמה, התכתבות, או הצהרה, מצג, הסכם, ניינים הכלולים בו, כל מחליף בע

, בין בכתב ובין בעל פה, שניתנו )אם ניתנו( או שנערכו )אם נערכו(, קודם התחייבות

למועד החתימה, ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה, ולא יהא כל תוקף לכל 

 הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות כאמור.

 כם זה ייכנס לתוקף רק עם חתימת המועצה עליו.הס 25.10

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

__________      ____________ 

 הספק                   המועצה      

 אישור

 

 ידי-עלאני הח"מ, _______ עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזה, כי ביום _______, נחתם ההסכם שלעיל 

________________ )נושא/ת ת.ז. מס' -____________ )נושא/ת ת.ז. מס' _____________( ו

______________(, אשר הינם מורשי החתימה והמוסמכים כדין לחתום על ההסכם שלעיל בשם 

"(, וכי חתימתם מחייבת את הספק לכל דבר ועניין בקשר הספק" _________________ )להלן:

מסמכי  פי-עלכמו כן, הנני לאשר, כי הספק קיבל את כל ההחלטות הדרושות  עם ההסכם שלעיל.

 כל דין, לצורך התקשרותו בהסכם שלעיל והתחייבותו לבצעו בהתאם להוראותיו. פי-עלהיסוד שלו ו

 

 

 _________________     _______________________ 

   

 עו"ד/רו"ח                 תאריך             
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 הצעת המחיר :א'נספח 

 ]יצורף עם חתימת ההסכם[
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 ': אישור עריכת ביטוחיםבספח נ

 

 

 
 

 

 
 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

מבקש האישורמ מבוטחה  העסקה אופי  מעמד מבקש האישורמ   

שם:  המועצה להשכלה 
 גבוהה 

 שם: 
 

מתן שירותי חכירת כלי 
 רכב בשיטת ליסינג תפעולי

מזמין שירותים☒  
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.
 

, 43מען : ז'בוטינסקי 
 ירושלים

 מען

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת  – 302 ₪ 2,000,000   ביט  צד ג'  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל
מבוטח נוסף בגין  – 321

 -מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

ראשוניות – 328  
רכוש מבקש האישור  – 329

 ייחשב כצד ג'
אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪    ביט 
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח
ראשוניות – 328  

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי פירוט השירותים 
 המצוין בנספח ג'(:

 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  - 072
 שכירויות והשכרות  - 096

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 : אישור עריכת ביטוחים1'בנספח 

 
 לכבוד

.המוצעה להשכלה גבוהה  
" (המל''ג) להלן: "  

 
 

 א.נ.
 

  למתן  בקשר" ( הספק) להלן: " ____________אישור קיום ביטוח ביטוחים של  הנדון :
 (."השירותים")להלן: : שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 

 
 

פוליסות  הספקאנו הח"מ _______________חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת שאנו הוצאנו לבקשת 

 כמפורט להלן: ספקלבין ה מל''גלביטוח ביצוע השירותים, על פי הסכם בין ה

. ₪ 2,000,000בגבול אחריות  רכוש יבשל נזק שלישי צד ביטוח לרבותפוליסות לביטוח חובה, מקיף  •

משפטית בגבול  והגנה, פגושים פנסיםהביטוח יכלול בין השאר, כיסוי לשמשות הרכב מראות, 

 . ורכב חלופי גרירה, חילוץ, דרך לשירותיכיסוי , ₪ 30,000 שלאחריות 

הוויתור לא יחול כנגד  המל''ג לרבות עובדיו.ייכלל סעיף ויתור זכות תחלוף כנגד  ספקשל ה תבפוליס •

 מי שביצע נזק בזדון.

רכוש המל"ג ורכבים בליסינג יחשבו זה כלפי זה  בביטוח צד שלישי ייכלל סעיף אחריות צולבת . •

 כצד שלישי.

 פרטי הרכב ופרטי הביטוח 
תקופת ביטוח צד 
שלישי מ______ 

 עד_____

תקופת ביטוח 
 ביטוח חובה
מ______ 

 עד____

מספר 
פוליסת 
ביטוח 
 מקיף

מספר 
פוליסת 
ביטוח 
 חובה

מספר 
 רישוי

 תיאור

      

      

      

      

      

      

 
 תאריך ______________   
                                               

חתימת וחותמת של המבטח והמוסמך מטעמו לחתום _____________   
 

הביטוח: __________כתבות: _________טלפון:_________________שם סוכן   
 



 

 עמודים 50, מתוך 50עמוד טיוטא סופית מכרז ליסיניג טיוטא סופית מכרז ליסיניג

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 הצעת הספק: ג'נספח 
 

 ]יצורף עם חתימת ההסכם[
 
 


