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מכרז מס' 16/2019
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חכירה תפעולית ואחזקת כלי רכב
עבור מועצה אזורית אשכול
המועצה האזורית אשכול (להלן" :המועצה" ) פונה בבקשה לציבור לשם קבלת הצעות עבור מתן שירותים
לחכירה תפעולית מלאה לאחזקת כלי רכב למועצה ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.
.1

כללי

.2

נספחים
להלן רשימת הנספחים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז .הזמנה זו להציע הצעות ביחד עם הנספחים
מהווים את "מסמכי המכרז".

.3

.2.1

עותק מודפס של כל מסמכי המכרז על כל נספחיו וחלקיו לרבות שאלות הבהרה ותשובות
המועצה לשאלות  ,כשהם חתומים בידי המציע;

.2.2

נספח א' – נספח טכני ודרישות השירות;

.2.3

נספח ב' -פרטי המציע;

.2.4

נספח ג' -הצעת מחיר ופירוט הרכבים ,נספח ג' 1רשימת רכבים;

.2.5

נספח ד'– הצהרת ספק;

.2.6

נספח ה' -חוזה התקשרות;

.2.7

נספח ו'– נוסח ערבות בנקאית -ערבות מכרז;

מהות ההתקשרות ,תקופתה והיקפה
.3.1

הצעות המתבקשות על ידי המועצה הן עבור מתן שירותים להחכרת ולאחזקת כלי רכב
בשיטת החכירה התפעולית המלאה לרבות ,אך לא רק :כיסוי ביטוחי מקיף ומלא; אחזקה
שוטפת הכוללת תיקון וטיפולים שוטפים – במוסכים מורשים של היבואן בלבד; העמדת
רכבים חלופיים מדגם דומה; רישוי שנתי כולל תשלום אגרת רישוי ואגרת רדיו; שירותי
נהגים ושינוע בכל הארץ וביצוע טסט; שירותי דרך וגרירה; מוקד חירום לתאונות ותקלות –
 24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע; רכב גישור בתעריף הליסינג (מאותה קבוצה) עד לקבלת
הרכב הקבוע (להלן" :חכירה תפעולית מלאה").

.3.2

שירותי החכירה ה תפעולית המלאה למועצה ו/או לעובדיה יינתנו לתקופה שמיום מסירת כל
כלי רכב למועצה ועד חלוף  36חודשים מתחילת החודש הקלנדרי העוקב לחודש מסירת כל
כלי רכב למועצה (להלן" :השירותים" ו"תקופת ההתקשרות" ,בהתאמה) .למועצה תהיה
אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה לתקופה נוספת בת  36חודשים
נוספים מסיום תקופת ההתקשרות (להלן :תקופת ההתקשרות הנוספת") .המועצה תיתן
הודעה על רצונה למימוש תקופת האופציה לכל הפחות  90יום טרם תום תקופת ההתקשרות
המקורית .במקרה כזה ,של מימוש האופציה על ידי המועצה ,יחולו הוראות מסמכי המכרז
והסכם ההתקשרות ,שייחתם בעקבותיו ,אף על תקופת ההתקשרות הנוספת ובלבד
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שהצדדים הגיעו לכדי הסכמות לגבי התמורה החודשית בתקופת האופציה תוך ניהול משא
ומתן בתום לב.
.3.3

השירותים כפי שיסופקו מפורטים בנספח הטכני ותנאי השירות המצורף כנספח א' למכרז
זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.3.4

המועצה מעוניינת לקבל הצעות מחברות ליסינג עבור החכרה ואחזקה של  44כלי רכב מן
הסוגים המפורטים בנספח ג' כחלק מהצעת המחיר כפי שתוגש על ידי המציע ,והמצורף
למסמכי המכרז.

.3.5

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף השירותים ,כמפורט
במסמכי המכרז ובכפוף לדיני המכרזים החלים עליה .מובהר למען הסר ספק ,כי כמות כלי
הרכב הינה על פי מספר כלי הרכב הדרושים למועצה במועד פרסום המכרז .כמות כלי הרכב
עשויה לגדול או לקטון בהתאם לצרכי המועצה במהלך תקופת ההסכם אולם בכל מקרה
כמות הרכבים לא תפחת מ 30 -כלי רכב.

.4

.3.6

ה צעות המציעים ייבחנו על ידי ועדת המכרזים בכפוף לעמידת המציעים בתנאי הסף כפי
שיפורטו במסמכי המכרז ולאחר בחירת ההצעה הזוכה ,ייחתם ,הסכם חכירה בין המציע
הזוכה למועצה בנוסח שיקבע על ידי המועצה ,על פי העקרונות המותווים בנספח ג' למסמכי
המכרז ובהתאם להצעת הזוכה (להלן" :הסכם החכירה").

.3.7

תקופת ההתקשרות תעמוד על  36חודשים עם אופציה להארכת התקופה ,כמצוין בסעיף 3.2
לעיל ,המועצה תהיה רשאית לסיים את הסכם החכירה ,כולו או חלקו ,בכל עת ,בהתראה
של  30יום מראש ובכתב.

.3.8

מובהר ,כי מאחר שתקופת החכירה של כל כלי רכב תעמוד על  36חודשים ,כאמור בסעיף 3.2
לעיל ,אזי לגבי כלי רכב שהוזמן במועד המאוחר ממועד החתימה על הסכם החכירה ,כל
הוראות הסכם החכירה תמשכנה להיות ברות תוקף ,לכל דבר ועניין ,זאת עד לסיום תקופת
החכירה שנקבעה לכלי הרכב המסוים ,דהיינו עד  36חודשים ממועד מסירת כלי הרכב
למועצה ,כאמור ,כאמור יחולו אף כל הרכבים שהוזמנו בתקופת ההתקשרות הנוספת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במרכז
התנאים המוקדמים/תנאי הסף ,המפורטים להלן ,הם תנאים מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה
את זה .הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני
ועד המכרזים.
רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמן בכל התנאים הבאים:
.4.1

תאגיד רשום בישראל כדין ,יש לצרף צילום תעודת רישום תאגיד או אישור עו"ד או רו"ח
בדבר פרטי רישום התאגיד :שם מלא ,תאריך רישום ומספר התאגיד.
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.4.2

יש בידי המציע את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לעסוק בתחום הליסינג התפעולי
לכלי הרכב הרלוונטיים והנדרשים לביצוע כלל התחייבויותיו על פי מכרז זה .המציע יצרף
להצעתו את האישורים האמורים.

.4.3

בידי המציע האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
המעידים כי הוא:
.4.3.1

מנהל את פנקסי החשבונות וכל הרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה
ועפ"י חוק מס ערך מוסף.

.4.3.2

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל
עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

.4.3.3

מעסיק עובדים זרים כדין ומשלם שכר מינימום לעובדיו .כמו כן הצהרה ואישור
בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991 -או חוק
שכר מינימום התשמ"ז –  1987לפיו עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי
חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים ,ואם הורשעו ביותר מכך -כי חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה
על המציע לצרף אישורים אלה להצעתו ,כשהם תקפים במועד הגשת ההצעה.

.4.4

המציע הוא עוסק מורשה ,לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו –  .1976על המציע לצרף אישור
כאמור להצעתו ,כשהוא תקף במועד הגשת ההצעה.

.4.5

בידי המציע הרישיונות הנ דרשים על פי כל דין לעיסוק בתחום הליסינג התפעולי .על המציע
לצרף העתקים להצעתו.

.4.6

למציע ניסיון מוכח של ( 5חמש) שנים לפחות בענף הליסינג התפעולי לכלי רכב בישראל על
מנת להוכיח בפני המועצה כי מדובר במציע בעל יציבות עסקית שיש ביכולתו לקיים את
הוראות ההסכם.

.4.7

בבעלותו הישירה והמלאה של המציע לכל הפחות ( 500חמש מאות) כלי רכב ,עימהם נמנים
כלי רכב מכל הסוגים ,נשוא מכרז זה ,המוחכרים בשיטת הליסינג התפעולי לקוחות בישראל.

.4.8

המציע סיפק ב( 5 -חמש) השנים האחרונות שירותי ליסינג תפעולי ל( 3 -שלושה) לקוחות
לפחות ,בהיקף של ( 30שלושים) כלי רכב לפחות לכל אחד ,כשלכל אחד מלקוחות אלה סופקו
השירותים במשך( 3שלוש) שנים רצופות .על המציע לכלול הצהרה ,כאמור ,חתומה ומאושרת
על ידי עו"ד ו כן לכלול את רשימת הלקוחות הנ"ל ,אנשי קשר ודרכי התקשרות עימם על מנת
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להוכיח את יכולתו של המציע לא רק בתחום הרכב אלא בתחום הליסינג התפעולי בלבד,
ועמידה בעבר בהתחייבויות דומות לאלה להם מתחייב המציע במסגרת מכרז זה.
.4.9

המציע מפעיל במשך  3השנים האחרונות ברציפות לכל הפחות  2סניפים התומכים בשירותי
תחזוקה הכוללים טיפולים ותיקונים הנחוצים לכלי הרכב בעצמו ,שבהם ניתן לקבל שירות
של קבלה ו/או מסירה של רכבים לרבות מוסכי שירות בפריסה ארצית ,המעניקים שירותי
מכונאות וחשמל לרכב ,הכוללים לפחות מוסך אחד בעיר חיפה ,ירושלים ,תל אביב ,באר
שבע.

.4.10

המציע מפעיל במשך  3השנים האחרונות ברציפות ,בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמן,
שירותי גרירה וחילוץ ,בפריסה ארצית ,למשך כל שעות היממה.

.4.11

ברשות המציע מוקד שירות מאויש ,הפועל  24שעות ביממה בכל ימות השנה למעט יום
הכיפורים.

.4.12

המציע מעסיק קציני בטיחות בתעבורה ,בהתאם להוראות אגף קציני בטיחות במשרד
התחבורה והבטיחות בדרכים.

.4.13

על מנת לאשר את האמור לעיל יצרף המציע "הצהרת ספק" כפי שמצורפת כנספח "ד".

.4.14

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,שהוצאה לבקשת המציע בלבד ,בלתי
מוגבלת בתנאים ,בגובה של ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים) ,להבטחת קיום הצעתו.
תוקף הערבות עד לתאריך  30.9.2019ותהיה צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן ,לחודש
אפריל לשנת  ,2019שהתפרסם ב 15 -לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).והיא תהא
בנוסח המדויק הנדרש בנספח ו' המצורף למסמכי המכרז .ניתן לצרף שיק בנקאי בסכום של
( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים) ,במקום הערבות בנקאית.
כל התנאים הקבועים לגבי הערבות (למשל :משך תוקף הערבות ,הסכום ,היותה ערבות
אוטונומית בלתי מותנית ובלתי צמודה וכיוצ"ב) הינם תנאים מהותיים וכל סטייה מהם
תביע לפסילה אוטומטית של הצעת המציע.

.4.15

שאלות הבהרה יועברו למועצה על ידי המציעים שרכשו מסמכי מכרז עד ולא יאוחר מיום
 3.6.2019בשעה  .13:00את שאלות ההבהרה יש להעביר לנציג המועצה ביטון מרדכי במייל
 . mazkir@erc.org.ilטל'  08-9929103פקס .08-9929147
על מציע ששלוח שאלות הבהרה לוודא ולקבל אישור על קבלתם .רק שאלות הבהרה שניתן
אישור על קבלתם ייענו.
שאלות ההבהרה שיישלחו על ידי המציעים השונים לרבות התשובות להם יהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז.על כל מציע לצרף את שאלות ההבהרה והתשובות להן כשהן חתומות
על ידו למסמכי המכרז.
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.4.16
.5

מציע שהינו עסק בשליטת אישה והמעוניין בכך :אישור של רואה חשבון כי המציע הינו עסק
בשליטת אישה כמשמעו בחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992 -

מקום ומועד אחרון להגשת הצעות:
.5.1

על המציע להגיש את הצעתו על גבי טופס הצעת המחיר (נספח א') ,כשהיא חתומה על ידי
מורשי החתימה של המציע ,בתוספת חותמת התאגיד .החתימה תופיע בכל עמוד בראשי
תיבות ובעמוד האחרון בחתימה מלאה .כמו כן ,יצורפו להצעה מסמכי המכרז במלואם,
כשהם חתומים באותו אופן על ידי המציע .להצעה יצורפו האישורים והמסמכים המפורטים
לעיל בסעיף  4וכן שאלות הבהרה והתשובות להן.

.5.2

כמו כן יצורף להצעה אישור בדבר זכויות חתימה ,אצל המציע ,מאושר על ידי עו"ד או רו"ח
המאמת ,כי החותמים על ההצעה ,בשם המציע ,הינם מורשי חתימה הרשאים לחייב את
המציע בחתימתם על ההצעה.

.6

.5.3

כל המסמכים יוכנסו למעטפה אחת סגורה ויוגשו בצורה זו למועצה .יש למסור את ההצעות
פיזית במשרדי המועצה.

.5.4

הצעת המחיר על כל פרטיה תעמוד בתוקפה למשך  60ימים ,מן המועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות .המועצה רשאית לבקש הארכת תוקף ההצעות בפרק זמן של עד  30יום
נוספים.

.5.5

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  ,6.6.2019עד השעה  12:30בדיוק .הצעה שתוגש
לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.

.5.6

את המעטפת הסגורה יש להפקיד ,באופן אישי ,בתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,עד
למועד האחרון להגשת הצעות לעיל .אין לשלוח הצעות בדואר או בדרך אחרת מעבר לאלו
המפורטות לעיל.

אמות מידה לבחירת הצעת הזוכה
ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמינה את מירב היתרונות ,וזאת בהתבסס על
אמות המידה והמשקולות הרשומות להלן:
.6.1

המחיר המבוקש (משקל איכות;) 80%-

.6.2

העדפה לחיוב בתעריף הנמוך לחיוב בגין חריגה מק"מ מעבר ל  45,000ק"מ (משקל איכות-
;)5%

.6.3

העדפה למציע שייתן את הקנסות הנמוכים ביותר בגין החזרת רכבים טרם תום תקופת
ההסכם (משקל איכות)5%-

.6.4

העדפה למציע שיבקש השתתפות עצמית הנמוכה ביותר (משקל איכות.)5%-
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.6.5

העדפה למציע עם המלצות על שירות איכותי בעבודה עם גופים שלהם עסקאות מעל ל30-
רכבים (משקל איכות.)5%-

ועדת המכרזים אשר תבחן את ההצעות תבצע תחשיב לגבי כל אחת ואחת מאמות המידה לגבי כל מציע.
התחשיב יהיה  -המחיר הנמוך ביותר שהוצע לסעיף מסויים ,מחולק במחיר המציע ומוכפל במשקל הסעיף
כך לדוגמא ,יחושב "שווי" הצעת מציע לגבי המחיר -מחיר המציע מחולק במחיר בנמוך ביותר מוכפל ב -
.80%
לאחר ביצוע התחשיב ייערך סיכום כללי של כל תוצאות כל מציע בגין כל אחת ואחת מאמות המידה ואזי
ייקבע המציע ע"פ משקל האיכות הגבוהה ביותר.

.7

.8

רכישת מסמכי המרכז:
.7.1

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ,אצל גב' אושרת קדוש ,בטל 08-9929117
החל מיום  26.5.2019עד ליום  5.6.2019בין השעות  8:00עד  ,15:00תמורת תשלום של 1500
 ₪לזכות המועצה.

.7.2

רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .על המציע יהיה לצרף
להצעתו צילום קבלה המעידה על תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז.

חתימת הסכם חכירה :חלוט הערבות הבנקאית
.8.1

ההצעה במסגרת מכרז זה תישאר בתוקף ,על כל פרטיה ,במשך תקופה של  60ימים מן
המועד האחרון להגשת הצעות .בוטלה ההצעה לפני התקופה האמורה ,רשאית המועצה
לחלוט את הערבות ,שצירף המציע להצעתו ,מבלי שיהא בכך על מנת לגרוע מכל סעד אחר על
פי דין ,אשר יעמוד לרשות המועצה ,במקרה כאמור.

.8.2

למציע הזוכה יוצג חוזה לחתימתו ,בהתאם לעקרונות הכלולים במסמכי המכרז ועל פי הצעת
המציע .המציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה על נספחיו ,בנוסח שיוצג לו על ידי המועצה,
כאמור ,תוך  14יום מן המועד בו הודע לו על זכייתו.

.8.3

מציע אשר הצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה ואשר נמנע מלחתום על ההסכם כלשונו ,בתוך 14
ימים מן היום בו הודע לו על זכייתו ,תחלוט המועצה את ערבותו ,מבלי שיהא בכך כדי לגרוע
מכל סעד אחר על פי דין ,אשר יעמוד לרשות המועצה ,במקרה כאמור ,ותהיה המועצה
רשאית לבטל את זכייתו ולהתקשר לאלתר עם המציע שיוכרז כזוכה תחתיו.

.8.4

חולטה הערבות ,ייחשב סכום הערבות ,אשר חולט ,כפיצוי קבוע ,מוסכם ומוערך מראש ,בלי
כל צורך בהוכחת נזק .הצדדים מסכימים ,כי סכום זה נקבע לאחר שיקול זהיר ,והמציע
מצהיר שהוא מנוע מלהעלות כל טענה או השגה בקשר לגובה סכום זה.
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.9

עקרון "העיפרון הכחול"
הובא עניין הנוגע ,קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותו ערכאה ,כי הוראה
מהוראות מסמכי המכרז אינה עומדת בדרישות הדין ולפיכך היא פסולה או הוראה מהוראות המכרז
פסולה ,מכל טעם אחר ,תראה אותה הוראה כאילו שונתה ונכתבה באופן הרחב ביותר התקף לפי הדין
ובנוסף לכך ,לא יפגע השינוי האמור ביתר הוראות המכרז ,אשר יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין
הצדדים ,אלא אם ועדת המכרזים של המועצה תחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי יש בשינוי כאמור
כדי להביא לביטול המכרז.

.10

.11

.12

תנאי תשלום:
.10.1

כל תשלום ישולם כנגד מסירת חשבונית מס מקורית אשר תאושר על ידי המועצה.

.10.2

התשלומים ישולמו לזוכה בתום  30יום מתום החודש הקלנדרי שבו אושרה החשבונית
("שוטף" .)30 +

אחריות
.11.1

המועצה איננה נושאת בכל אחריות להוצאה ו/או לנזקים כל שהם שייגרמו למציע בקשר עם
הצעתו במסגרת המכרז.

.11.2

כמו כן מובהר במפורש ,כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהוא או להחזר
הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.

.11.3

המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למועצה – אם ייגרם – כתוצאה מהכללת פרט שאינו
נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

.11.4

כל מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה .על
המציע להחזיר את מסמכי המכרז במועד האחרון להגשת הצעות ,בין אם בכוונתו להגיש
הצעה ובין אם אין בכוונתו לעשות כן .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

הודעות ונציגות
.12.1

כל מציע במכרז יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות ,בכל הקשור במכרז ואת שמו ,מספר
הטלפון ,מספר הפקסימיליה וכתובת דוא"ל של נציג המציע לעניין מכרז זה .מידע זה יימסר
לנציג המועצה בעת רכישת מסמכי המכרז.

.12.2

המועצה תנהל את המגעים בקשר למכרז זה עם הנציג שצוין על ידי המציע .על נציג זה להיות
תושב ישראל ,וכתובתו בישראל.

.12.3

הודעות תשלחנה בדואר רשום או בפקסימיליה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו
הגיעה ליעדה ,תוך  72שעות ממועד המשלוח .הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו
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הגיעה ליעדה ,תוך יום עבודה ממועד המשלוח ,ובלבד ששולח ההודעה יידע בשיחה טלפונית
את מקבל ההודעה על משלוח הפקסימיליה ,בתוך  24שעות ממועד משלוחה.
.13

אופן ניהול המכרז :שונות
תשומת לב המציע מופנית בזה לתנאים להלן והוא מסכים מראש ,כי:
.13.1

ההכרעה ובחירת ההצעה הזוכה ,אם בכלל ,נתונה לשיקול דעת המועצה ולהחלטתה
הבלעדית ,בכפוף לדיני המכרזים .כמו כן ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל חלק
מהצעה ו/או מהצעות ו/או לבטל את המכרז ,נשוא כתב הזמנה זה ,מכל סיבה שהיא ו/או לא
לקבוע זוכה כלל ו/או לקיים הליך של מכרז מחדש ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף
לדיני המכרזים.

.13.2

אם תחליט המועצה לבטל מכרז זה או חלקו ,לא תהיה למשתתפים בהליך זה ולמציעים כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ,מכל סוג שהוא ,למעט החזרת הערבות הבנקאית.

.13.3

המועצה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז
והיא תודיע על כך בכתב לכל הפחות  10ימים טרם המועד האחרון להגשת הצעות ,בדרך
שתיקבע על ידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .המציעים יערכו את הצעותיהם או יתקנו את
הצעותיהם ,בהתבסס על התיקונים ו/או השינויים ,כאמור.

.13.4

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות ולהאריך את
המועד להגשת הצעות לתקופה נוספת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה אשר תפורסם
מטעמה בדרך שתקבע על ידה.

.13.5

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקש את הארכת הערבות הבנקאית ,לקיום ההצעה
במכרז ,גם מעבר לתוקף המקורי הנדרש במסמכי המכרז .במקרה כזה ,חייבים המציעים
להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית ואם זו לא הוארכה על ידי מי מן המציעים ,כמוהו
כמי שלא הגיש הצעה.

.13.6

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לאמור בהודעה ,בדבר מכרז פומבי למן
שירותי חכירה תפעולית ואחזקת כלי רכב ,יחול האמור במסמכי המכרז.

.13.7

המציע מוחזק כמי שקיבל לידיו את מלוא מסמכי המכרז ,קרא את מלוא מסמכי המכרז
וביצע את מלוא הבדיקות הנדרשות טרם הגשת הצעתו וכי הוא מקבל עליו את מלוא תנאי
המכרז והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר אליהם.

.13.8

הצעת המציע ,על כל חלקיה ,הינה סופית ואי הבנת תנאי מתנאי המכרז או ההסכם ו/או ראי
התקיימות איזו מהערכות המציע -לא יהווה בשום מקרה עילה למציע כלפי המועצה לכל
דבר ועניין.
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.13.9

למען הסר ספק ,המידע הנמסר על ידי המועצה במסגרת מסמכי המכרז הינו למיטב ידיעת
המועצה .על המציע לבדוק את הדברים בעצמו ואין באמור במסמכי המכרז כדי לחייב את
המועצה ו/או להטיל עליה כל אחריות לכל סוג של נזק או הפסק שיגרם למי מהמציעים או
מי מטעמם או צד ג' כלשהו עקב הסתמכות על המידע.

.13.10

בחתימתו על מסמכי המכרז ועל החוזה מסכים המציע כי היה ויוכרז כזוכה ,יאפשר למועצה
לבצע התקנה ש ל מתקני תדלוק אוטומטיים ברכבים שיסופקו על ידי (כדוגמת "דלקן" או
דומיו) ,כמו כן יאפשר התקנת דיבוריות (זמניות או קבועות) ברכבים וכן יאפשר הדבקה של
מדבקות על גבי הרכבים המזהים אותם כרכבי המועצה.
בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא ,תהא רשאית המועצה להסיר את מכשירי
התדלוק ו/או הדיבוריות ו/או כל התקן שיותקן ברכב כאמור.

.13.11

מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם המכרז והצעת המציע יהיה בבתי המשפט המוסמכים
במחוז דרום בעיר באר שבע.
______________________
המציע

אישור
אני הח"מ __________ ,עו"ד המשמש כיועץ המשפטי של ________________ מאשר כי ביום
___________ נחתם מסמך זה על ידי הגורמים המוסמכים לחתום בשם המציע על מסמכי המכרז
ולאחר שהתקבלו ההחלטות הרלוונטיות על ידי המציע .
___________________
עו"ד
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מכרז מס' 16/2019
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חכירה תפעולית ואחזקת כלי רכב
נספח א' – נספח טכני ודרישות שירות
.1

כללי:
.1.1

כלי הרכב שיימסרו לידי המועצה במסגרת ההסכם והמכרז יהיו רכבים חדשים לחלוטין,
מהשנתון בו הוזמן הרכב על ידי המועצה.

.1.2

כלי הרכב יסופקו לידי המועצה כאשר מספר הק"מ אשר כל אחד ואחד מהרכבים שיימסרו
לא יעלה על  100ק"מ.

.1.3

הרכבים שיימסרו יעמדו בכל הדרישות החוקיות לרבות פקודת התעבורה ו/או התקנות
שהותקנו מתוקפה ,בעלי רישיון רכב ,אביזרי הרישוי הנדרשים בחוק וכן תעודת ביטוח
בתוקף.

.1.4

המציע מתחייב להעמיד את כלי הרכב לרשות המועצה ,כאשר כל אחד מהם מאובזר ברדיו
דיסק ובמערכת מיגון .המציע יפרט בהצעה את אמצעי המיגון שיותקנו ברכב .שוני והבדלים
בין מערכות מיגון השונות בהצעות המציעים השונים לא יהוו שיקול בבחירת הזוכה אולם
העדר אמצעי מיגון יהווה שיקול.
יובהר כ י לא יחול על המועצה כל תשלום חודשי או חד פעמי בגלל התקנת מערכות איכון
ואיתור הרכבים.

.2

.1.5

המציע יאפשר למועצה להתקין בכלי הרכב מכשירים אלקטרוניים לצורך ביצוע תדלוק ,של
איזו מחברות הדלק ,לפי בחירת המועצה.

.1.6

המועצה תהיה ראשית להתקין בכלי הרכב ערכות דיבורית לטלפונים סלולריים ,מכשירי
ניווט ,וכיוצ"ב.

.1.7

המועצה תהיה רשאית להדביק בחלקם האחורי של הרכבים הקבועים ,משני צידיו של כל
רכב ,מדבקות המזהות את הרכבים כרכבי המועצה.

.1.8

הרכבים יסופקו עם הצמיגים המקוריים כפי המסופקים על ידי היצרן.

חבילת שירות:
המציע מתחייב לספק ולבצע את כל הפעולות המפורטות לעיל המהוות חבילת השירותים הניתנים
למועצה במהלך כל תקופת ההסכם:
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.2.1

כל טיפול ו/או תיקון וכפי שיידרש לצורך אחזקה נאותה של כלי הרכב על ידי קצין הבטיחות
של המועצה ועל פי הוראות כל דין;

.2.2

בין השאר אך לא רק ,לספק לרכבי המועצה טיפולים שוטפים "מפגוש לפגוש" לרבות אחזקת
מערכות נלוות ובכללם -מערכת אזעקה ,חלונות חשמל ,נעילה חשמלית ,מערכת שמע ומיגון,
החלפת שמנים ,החלפת/טיפול בצמיגים ,מצברים ,מזגן רכב מקורי ,מגבים ,טיפולים מונעים,
כל התיקונים המכאניים ,תיקוני מכשור ומיתקנים מקוריים ,לרבות ביצוע עבודות מרכב
כגון מנעולים ,ידיות למיניהם ,סגרים צירים וכיוצב ,כל עבודות הפחחות ,מסגרות וריתוך
כולל רקבונות ומכלולים ככל שיידרש;

.2.3

ליידע את המועצה ,מראש ומבעוד מועד בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים ,בהתאם
להנחיות והוראות היבואן בחוברת הטיפולים של כלי הרכב ,ולמספר הק"מ שגמאו כלי
הרכב;

.2.4

ביצוע מבחני הרישוי של כלי הרכב בתקופת החכירה ,על חשבונו ועל אחריותו של המציע,
ולרבות תשלום אגרות רישוי ורדיו;

.2.5

ביצוע ביקורת בטיחות תל חודשית בהתאם להוראות נוהל אגף קציני בטיחות;

.2.6

ביצוע בדיקות כמתחייב מחוקי המדינה ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והוראות
היצרן;

.2.7

החלפת שמנים ,סיכה ומסננים בתדירות כפי שנקבעה בהוראת היצרן;

.2.8

החלפת נורות;

.2.9

כיווני פרונט ככל שיידרש (ללא תוספת חיוב למועצה);

.2.10

ביצוע תיקונים במסגרת קריאות שירות של היצרן (;)recall

.3

תיקונים בתשלום -תקלות ונזקי משתמש שהמציע הוכיח לגביהם כי נגרמו על ידי המועצה ו/או על ידי
המשתמש ברכב ,ואשר אינם מכוסים בביטוח ו/או באחריות המציע ,יתוקנו על ידי המציע ועל חשבון
המועצה אולם בכפוף לזכות המועצה לערער על מחיר התיקון ו/או הזמנת שמאי מטעם המועצה לשם
הערכת הנזק ועלות התיקונים .במקרה של הזמנת שמאי ,קביעת השמאי מטעם המועצה תהווה את
העלות לתשלום על ידי המועצה.

.4

חילוץ וגרירה – המציע יחלץ את כלי הרכב וידאג לגרירתם למוסך במקרה של תקלה טכנית ו/או
מכנית ו/או בטיחותית שתמנע את המשך הנסיעה בכלי הרכב.
.4.1

שירותי הדרך והגרירה יינתנו לרכבי המועצה  24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע למעט יום
כיפור.
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.4.2

זמן הגעת ניידת שירות או גרר ,על פי טיב התקלה ,לא תעלה על שעתיים למעט כביש הערבה,
בקעת הירדן ורמת הגולן בהם זמן ההגעה יעמוד על לא יותר משלוש שעות.

.4.3

תיקונים ארעיים שיבוצעו ברכבי המועצה במקרה של תקלה ,יבוצעו באופן המאפשר המשך
תנועה בטיחותית של כלי הרכב .עד כמה שלא ניתן להבטיח המשך תנועה בטיחותי ,הרכב
יגרר למוסך המציע.

.5

ביטוח ונזקים לכלי הרכב  -המציע יבטח את כלי הרכב בביטוח חובה .כמו כן יבטח המציע את כלי
הרכב בביטוח מקיף וצד ג' ,לרבות גניבה ,בין בחברת ביטוח חיצונית ובין על דרך ביטוח עצמי ,וזאת
בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף זה להלן.

.6

החלפת צמיגים :המציע מתחייב להחליף צמיגים לרכבי המועצה בכמות שלא תעלה על  6צמיגים
לרכב בממוצע לאורך תקופת החכירה של כל רכב ורכב ובשיטת הבנק לכול סוג רכב בנפרד.
החישוב לרכב יהיה בשיטת "הפול" ובשיטת הבנק לכול סוג רכב ורכב בנפרד ויתבצע בתום תקופת
ההתקשרות .במקרה של החלפות צמיגים מעבר לכמות האמורה במהלך תקופת החכירה ,יוחלף
הצמיג על ידי המציע ועל פי דרישות המזמין ועל חשבון המזמין.
הצמיגים יהיו כאלה שניתן להתקינם על פי הוראות היצרן/היבואן ו/או לפי התקן הישראלי ובהתאם
להוראות כל דין ובלבד שצמיגי הרכב על אותו הסרן יהיו זהים בתוצר ,במידה בחתך הפרופיל
ובעמידה במהירות בחיכוך ובחום שהיצרן ממליץ .תוצרת וסוג הצמיג יוסכם עם נציג המועצה.

.7

רכב חליפי:
.7.1

בכל עת שכלי רכב נמצא ברשות המועצה ו/או עובדיה ,מכל סיבה שהיא ,ללא יוצא מן הכלל,
לרבות במקרה של אובדן ,גניבה ו/או נזק לכלי רכב ,יהיו המועצה ו/או עובדיה ,זכאים לקבל
המציע רכב חליפי כחדש ,ברמה זהה לרמת כלי הרכב המוזמן או גבוהה ממנה ,באותה רמת
א בזור של כלי הרכב המוזמן וככל שניתן בשנתון של כלי הרכב המוזמן או חדיש ממנו ,אך
בכל מקרה גילו של הרכב החליפי לא יעלה על  3שנים ,וכל זאת ללא כל עלות נוספת מצד
המועצה ו/או עובדיה (להלן" :הרכב החליפי") .המציע מתחייב בזה ,כי כלי הרכב המוזמן
יוחזר לידי המועצה ו/או עובדיה (לפי העניין) ,כשהוא תקין וכשיר לנסיעה ,בהתאם לקביעת
בוחן מוסמך של המציע למעט במקרים של גניבה או נזק שהוא בבחינת אובדן כללי ( Total

 )Lossשאז יחולו תנאי סעיף  8להלן.
.7.2

בכל מקרה שכלי רכב יוצא מכלל שימוש ,לרבות עקב תאונה ,תקלה או נזק ,המציע יעמיד
לרשו ת המועצה ו/או עובדיה את הרכב החליפי לאלתר וללא עיכובים ממועד מתן ההודעה
בכל מקרה שכלי רכב נמצא ברשות המציע לצורך טיפול שוטף או טיפול מתוכנן מראש
ימסור המציע למועצה ו/או לעובדיה כלי רכב חליפי באופן מיידי.
.7.2.1

תאונת דרכים :במקרה של תאונת דרכים ולאחר דיווח על האירוע למרכז
השירות של המציע ,יועמד רכב החלופי תוך שעתיים מרגע ההודעה.
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.7.2.2

תיקון דרך :במקרה של תיקון דרך (על ידי נציג המזמין) שבעקבותיו תידרש
גרירת הרכב למוסך ,יועמד הרכב החלופי תוך שעתיים מרגע ההודעה.

.7.3

הרכב החלופי יהיה בעל תיבת הילוכים אוטומטית ובעלת נפח מנוע שלא יפחת מזה של הרכב
המקורי ,וללא כל תוספת תשלום .הרכב החלופי אינו חייב להיות חדש אולם שנת ייצורו לא
תעלה על שנתיים מזו שלהרכב המקורי .הרכב החלופי אינו חייב לכלול את כל המתקנים
והאביזרים שמותקנים על הרכב המקורי.

.7.4

המציע יהיה אחראי למסור למועצה ו/או לעובדיה ,על חשבונו ,את הרכב החליפי במשרדיה
של המועצה או במקום הימצאו של העובד המשתמש בכלי הרכב ,לפי בחירתו של המשתמש
ועל בסיס עקרון "מפתח תמורת מפתח"(קי טו קי).

.7.5

עד כמה שמסיבה כלשהי יוחרם רכב מכל סיבה שהיא לרבות בשל עבירת תנועה שביצע
המשתמש ברכב ,תהיה רשאית המועצה לבקש כי יועמד לרשות המשתמש רכב חלופי
ובמקרה שכזה המציע יעמידו לרשות המשתמש תוך לא יאוחר מ 48 -שעות ממועד מתן
ההודעה.
המועצה תישא בעלות הרכב החלופי כאשר הסכום שייגבה יהיה כעלות הרכב המקורי
שאותו הוא מחליף ,ובלבד שהרכב החלופי יהיה בכפוף לאמור בהסכם זה.

.8

אובדן מוחלט:
במקרה שנגרם לכלי רכב אובדן כללי (  )Total Lossאו שכלי רכב נגנב ,תהיה המועצה ו/או עובדיה
רשאים לבחור באחת מן החלופות הבאות:
.8.1

תקופת החכירה לגבי כלי הרכב תבוא על סיומה ,ובמקרה כזה תיערך התחשבנות סופית בין
הצדדים  30ממועד גניבתו או עד המועד בו נגרם לו אובדן כללי ,לפי העניין:

.8.2

המציע יספק למועצה ו/או לעובדיה כלי רכב חליפי ,בדגם דומה או מתקדם יותר לעומת כלי
הרכב שנגנב  /ניזוק ,מאותה שנת יצור או שנת ייצור חדישה יותר ובכל מקרה בעל
קילומטראג' זהה או נמוך לעומת כלי הרכב שנגנב/ניזוק .הרכב החליפי יסופק למועצה,
בהתאם לתנאים והמועדים הקבועים בהסכם והוא יהיה ברשותה עד תום תקופת החכירה
של הרכב המקורי.

.8.3

המציע יעמיד לרשות המועצה ו/או עובדיה כלי רכב חדש ,בהתאם לתנאים ולשינויים שיהיו
לגבי כלי רכב חדש ולתקופת חכירה חדשה ,תוך התחשבנות כמפורט בס"ק ( .)1עד לאספקת
כלי רכב חדש ,תהא המועצה זכאית לרכב גישור באותה רמת אבזור של כלי הרכב המוזמן
וככל שניתן בשנתון של כלי הרכב המוזמן או חדיש ממנו.
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.9

כביש  – 6לא תהיה מניעה לנסיעת כלי הרכב בכביש  ,6המציע יישא בעלות זו ויחייב בגינה את
המועצה ביחד עם התשלום השוטף .החיוב יהיה "גב אל גב" עם החיוב בגין הנסיעה בתוספת דמי
טיפול שלא יעלו על ( ₪ 20בתוספת מע"מ) לכל דרישת תשלום חודשית בגין כל רכב ולא בגין כל
נסיעה או מקטע.
המועצה תהיה רשאית לעשות "מנוי" לנסיעות בכביש "( 6פסקל") ,והמציע מתחייב לשתף פעולה
ולחתום על כל מסמך נדרש לצורך ביצוע המנוי מול חברת "דרך ארץ"

.10

מוסכים ופריסתם:
.10.1

אחזקת כלי הרכב תיעשה אך ורק במוסכים מורשים של יבואן הרכב.

.10.2

ככלל יהיה שיוך גיאוגרפי של רכבי המועצה למוסך הקרוב למקום השירות אולם מובהר
בזאת כי יתאפשר טיפול לכל רכב בכל מוסך לפי בקשת המועצה אף אם הרכב אינו שייך
גיאוגרפית לאזור בו ממוקם המוסך.

______________________
שם המציע וחתימה

_______________
תאריך
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נספח ב' -פרטי המציע
מכרז פומבי למתן שירותי חכירה של רכבים למועצה בשיטת הליסינג התפעולי
מכרז מספר 16/2019

אני החתום מטה מצהיר בזה כי קראתי את תנאי המכרז על כל נספחיו וכי הדרישות המקצועיות
והטכניות ברורות וידועות לי ,וכי היקף השירותים המבוקשים על ידי המועצה וטיבם ברורים ונהירים לי.
הנני מתחייב בזה לחתום תוך  7ימים על ההסכם הנספח לתנאי המכרז ,לכשאקבל ,אם אקבל ,הודעה כי
זכיתי במכרז בהתאם לתנאיו .אני מאשר כי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

ולראיה באתי על החתום:

שם המציע :

___________________

מס' ח.פ:

___________________

כתובת המציע:

___________________

נציג המציע ליצירת קשר:

___________________

טלפון ליצירת קשר:

___________________

חתימת המציע:

___________________

תאריך:

___________________
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מכרז מס' 16/2019
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חכירה תפעולית ואחזקת כלי רכב
נספח ג– הצעת מחיר
אנו הח"מ  _______________________ :שם תאגיד/המציע__________________________ :
(ח.פ___________________________ .
כתובת _____________________ :מיקוד_____________ :
טלפון ________________ :פקסימיליה________________ :
דוא"ל_________________ :
מגישים בזה הצעת מחיר לאספקת שירותי חכירה תפעולית ואחזקת כלי רכב ,עבור המועצה
.1

אנו הח"מ מצהירים ומאשרים ,כי אנו עומדים בכל תנאי הסף הנכללים במכרז.

.2

פירוט ניסיון כאמור ,בין היתר ,בסעיף  4.6ו 4.8 -למכרז.

.3

בבעלותנו ______ כלי רכב ,בין היתר ,מהסוגים הנכללים במכרז כאמור בסעיף  4.7למכרז.

.4

פירוט לקוחות ופרטי התקשרות ,בהתאם לסעיף  4.9למכרז.

.5

דמי החכירה:
.5.1

ההצעה תפרט דמי חכירה חודשיים ,בצירוף מע"מ כחוק ,לכל קבוצת/סוג רכב ,כמפורט
בנספח ג '1למסמכי המכרז ,בהתחשב ובהתאמה לכל קבוצה לשלושת קבוצות כלי הרכב
כמפורט בנספח ג 1כאמור.

.5.2

בהצעה יצויין מחיר דמי שכירות חודשיים בש"ח ,בצירוף מע"מ כחוק ,לכל קבוצת  /סוג
רכב ,נכון למועד הגשת ההצעה.

.5.3

ההצעה כוללת את כל העלויות ,לרבות ,אך לא רק – עלות ההון ,מחיר רכישת הרכב ,בצירוף
מע"מ כחוק ,מרכיב הוצאות המימון ,לרבות ריבית ,פחת ,ביטוח חובה ומקיף ביטוח שמשות,
אגרת רישוי ,הוצאות האחזקה ,גרירה ,רכב חלופי ,מערכת שמע 2 ,מערכות מפתחות לרכב,
כל השירותים וההתחייבויות על פי מסמכי המכרז ,לרבות הוצאות תפעול ורווח וכן של
ההוצאות מכל מין וסוג ,הקיימות ו/או אשר תהיינה קיימות למציע ,בגין ההתקשרות ו/או
כתוצאה מן ההתקשרות בהסכם החכירה.

.5.4

מובהר בזאת כי ההצעה צריכה להביא בחשבון כי בגין כל רכב מכל סוג/קבוצה תינתן
למועצה האפשרות לנסיעות של  45,000ק"מ לשנה בגין כל רכב (להלן :בנק הקילומטרים").
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.5.5

.6

תנאי התשלום :דמי החכירה החודשיים בגין  1חודש החכירה האחרון בתקופת החכירה של
כל אחד מכלי הרכב ישולמו מראש ,במועד הזמנתו של כל כלי רכב ,יתרת דמי החכירה
תשולם מידי חודש בחודשו ,בכל סוף חודש קלנדרי ,בגין דמי החכירה של אותו חודש בתנאי
תשלום של שוטף .30 +

קילומטר עודף /פוחת
עבור כל קילומטר עודף מעל  45,000ק"מ תחויב המועצה בסך של ________ אג' (כולל מע"מ)
בגין כל ק"מ .יודגש ,כאמור כי המועצה תעניק עדיפות למציע שלא יטיל חיוב בעבור קילומטר עודף.

.7

שרות ואחזקה
.7.1

בהתאם לסעיף  4.9למכרז ,יש לפרט בהצעה מהי פריסת המוסכים ,לרבות כתובת וטלפון
המוסך ,מהן שעות הפעילות ומהו מספר נציגי השרות לפי מקדם של מספר כלי רכב .כמו כן,
יש לפרט סוג התקשרות עם המציע.

.7.2

אם יש למציע "אמנת שרות" הוא מתבקש לצרף אותה( .למען הסר ספק ,המועצה אינה
מחויבת לקבל את התנאים הקבועים באמנת השירות או חלקם).

.7.3

אם יש מוסך עם התמחויות מיוחדות יש לפרט.

.7.4

פירוט שירותי גרירה וחילוץ ,בהתאם לסעיף  4.10למכרז ,לרבות שם ספק השירות כתובת,
טלפון ,שם המנהל ,שעות הפעילות ,מוקדי פריסה ,סוג התקשרות עם המציע.

.8

הפסקת ההסכם והחזרת כלי הרכב לידי המציע טרם תום תקופת ההחכרה
על המציע לפרט מהו שיעור הקנס הכספי (אם בכלל) בו תחויב המועצה בכל מקרה בו תחפוץ
המועצה ו/או עובד מעובדיה להשיב את כלי הרכב בחזרה לידי המציע במהלך תקופת החכירה של
כלי הרכב.
.8.1

בגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה הראשונה של ההתקשרות הספק יהיה זכאי לתשלום
בגובה תשלום חודשי של ____________.

.8.2

בגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה השנייה של ההתקשרות הספק יהיה זכאי לתשלום
בגובה תשלום חודשי של ____________.

.8.3

בגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה השלישית של ההתקשרות הספק יהיה זכאי לתשלום
בגובה תשלום חודשי של ____________.
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.8.4

.9

יודגש ,כאמור במסמכי המכרז ,כי המועצה תעניק עדיפות למציע שלא יטיל קנס במקרים
אלה ,כולם או חלקם.

השתתפות עצמית
המציע יפרט מהו גובה ההשתתפות העצמית בו תחויב המועצה בכל מקרה תאונתי או בכל מקרה של
אובדן מוחלט (אם בכלל) וכן את המקרים בהם תהיה מועצה פטורה מתשלום ההשתתפות העצמית.
ההשתתפות העצמית תהיה בגובה של ___________ .₪
השתתפות עצמית בגין נהג צעיר תהיה בגובה של ______________ .₪

.10

בכל מקרה ,בתום תקופת השכירות ,לא תעלה עלות ההשבה של כל כלי רכב על גובה שתי
השתתפויות עצמיות ,כאשר בגין שריטות תישא המועצה בעלות שתי שריטות בלבד לכל רכב.

.11

נספחים ואישורים מצורפים.

______________________
שם המציע וחתימה

_______________
תאריך
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מכרז מס' 16/2019

נספח ג1

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חכירה תפעולית ואחזקת כלי רכב
להלן פירוט כלל הקטגוריות הרלבנטיות של כלי רכב למעוצה ,לרבות כלי רכב מאותו סוג/קב' שווי:
כמות
רכבים

דגם הרכב

20

קיה סטוניק  1.0טורבו  LXגיר אוטומט

דמי חכירה לחודש כולל
מע"מ

או
20

סיאט ארונה  STYLE TSI 1.0טורבו גיר אוטומט

11

סקודה אוקטביה דגם אמבישין  TSI 1.5גיר אוטומט

או
11

טויוטה קורולה סדן היברדית SUN HYBRID 1.8
גיר אוטומט

1

סקודה סופרב  TSI STYLE 1.5גיר אוטומט

2

טויוטה  7מקומות דגם פריוס  HYBRID +גיר
אוטומט

2

סיאט אביזה  1.0טורבו  TSI REFERENCEגיר
אוטומט

2

טנדר מיצובישי דבל קבינה  4X4טרייטון Intense
גיר רגיל

או
2

טנדר איסוזו "דימאקס" CREW CAB
 STANDAED 4X4גיר רגיל

2

טנדר מיצובישי דבל קבינה  2X4טרייטון Intense
גיר רגיל

או
2

טנדר איסוזו "דימאקס" CREW CAB
 STANDAED 2X4גיר רגיל

2

ברלינגו  COMFORT 1.6גיר רגיל דיזל

2

סוזוקי ג'מיני  4X4גיר רגיל GLX

או
2

דאסטר גיר רגיל Lauréate 4X4

סה"כ  44רכבים עם  45,000ק"מ לשנה לרכב (עם הבנק קילומטרים לרכבים)

______________________
שם המציע וחתימה

_______________
תאריך
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מכרז מספר 16/2019
מכרז פומבי למתן שירותי חכירה של רכבים למועצה בשיטת הליסינג התפעולי
נספח ד' -הצהרת הספק
.1

אני החתום מטה מצהיר בזה ,בהתאם לאמור בסעיף  4להזמנה להציע הצעות במכרז כי:
.1.1

אני תאגיד רשום בישראל כדין (מצורף צילום תעודת רישום תאגיד או אישור עו"ד או רו"ח
בדבר פרטי רישום התאגיד :שם מלא ,תאריך רישום ומספר התאגיד) /כי אני עוסק מורשה,
לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו – ( 1976מצורף אישור התקף למועד הגשת ההצעה).

.1.2

יש בידי כמציע את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לעסוק בתחום הליסינג התפעולי
לכלי הרכב הרלוונטיים והנדרשים לביצוע כלל התחייבויותיו על פי מכרז זה( .מצורפים
להצעתי זאת).

.1.3

בידי האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976המעידים
על:
.1.3.1

ניהול פנקסי החשבונות וכל הרשומות על פי פקודת מס הכנסה ועפ"י חוק מס
ערך מוסף.

.1.3.2

נוהג דווח לפקיד השומה על הכנסות ודווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס
לפי חוק מס ערך מוסף.
העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום ,וכן הצהרה ואישור בדבר
העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991 -או חוק שכר
מינימום התשמ"ז –  1987לפיו עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז המציע
ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר
מינימום או חוק עובדים זרים ,ואם הורשעו ביותר מכך -כי חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה (האישורים מצורפים).

.1.4

בידי המציע הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לעיסוק בתחום הליסינג התפעולי( .מצורפים
העתקים).

.1.5

למציע ניסיון מוכח של ( 5חמש) שנים לפחות בענף הליסינג התפעולי לכלי רכב בישראל על
מנת להוכיח בפני המועצה כי מדובר במציע בעל יציבות עסקית שיש ביכולתו לקיים את
הוראות ההסכם.
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.1.6

בבעלות המציע הישירה והמלאה של המציע לכל הפחות ( 500חמש מאות) כלי רכב ,עמהם
נמנים כלי רכב מכל הסוגים ,נשוא מכרז זה ,המוחכרים בשיטת הליסינג התפעולי לקוחות
בישראל.

.1.7

המציע סיפק ב( 5 -חמש) השנים האחרונות שירותי ליסינג תפעולי ל( 5 -חמישה) לקוחות
לפחות ,בהיקף של ( 30שלושים) כלי רכב לפחות לכל אחד ,כשלכל אחד מלקוחות אלה סופקו
השירותים במשך( 3שלוש) שנים רצופות .על המציע לכלול הצהרה ,כאמור ,חתומה ומאושרת
על ידי עו"ד וכן לכלול את רשימת הלקוחות הנ"ל ,אנשי קשר ודרכי התקשרות עימם על מנת
להוכיח את יכולתו של המציע לא רק בתחום הרכב אלא בתחום הליסינג התפעולי בלבד,
ועמידה בעבר בהתחייבויות דומות לאלה להם מתחייב המציע במסגרת מכרז זה.

.1.8

המציע מפעיל במשך  3השנים האחרונות ברציפות לכל הפחות  2סניפים התומכים בשירותי
תחזוקה הכוללים טיפולים ותיקונים הנחוצים לכלי הרכב (בעצמו ו/או באמצעות קבלני ו/או
ספקי משנה מטעמו) ,שבהם ניתן לקבל שירות של קבלה ו/או מסירה של רכבים לרבות
מוסכי שירות בפריסה ארצית ,המעניקים שירותי מכונאות וחשמל לרכב ,הכוללים לפחות
מוסך אחד בעיר חיפה ,ירושלים ,תל אביב ,באר שבע.

.1.9

המציע מפעיל במשך  3השנים האחרונות ברציפות ,בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמן,
שירותי גרירה וחילוץ ,בפריסה ארצית ,למשך כל שעות היממה.

.1.10

ברשות המציע מוקד שירות מאויש ,הפועל  24שעות ביממה בכל ימות השנה למעט יום
הכיפורים.

.1.11

המציע מעסיק קציני בטיחות בתעבורה ,בהתאם להוראות אגף קציני בטיחות במשרד
התחבורה והבטיחות בדרכים.
ולראיה באתי על החתום:

שם המציע  _______________ :מס' ח.פ:

______________

חתימת המציע:

_______________

תאריך:

_______________

אישור
אני הח"מ _________ ,עו"ד ,משמש כיועץ המשפטי של המציע ______________ מאשר בזאת כי
לאחר שהזהרתי את נציגי המציע כי עליהם להצהיר אמת ,אישרו נכונות הצהרותיהם דלעיל וחתמו על
הצהרה זאת מטעם המציע וכי הם מוסמכים להצהיר ולחייב את המציע בחתימתם.
עו"ד
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נספח ה'-חוזה התקשרות
להחכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי במסגרת מכרז 16/2019
שנערך ונחתם ביום _________ לחודש

שנת 2019

המועצה האזורית אשכול
(להלן" :המועצה")
מצד אחד;
________________________
(להלן" :הספק")
מצד שני;

הואיל :והספק הינו הזוכה במכרז מס'  16/2019להחכרת כלי רכב למועצה בשיטת הליסינג התפעולי
(להלן" :המכרז");
והואיל :וברצון המועצה להזמין מהספק כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי בהתאם לתנאי המכרז ,והספק
מעוניין לספק למועצה כלי רכב בליסינג תפעולי ,והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1כל המסמכים המפורטים בחוזה זה לרבות אלה המצורפים אליו ואלה שאינם מצורפים ,לרבות
חוזה זה ,התנאים הכלליים של המכרז וכל יתר מסמכי המכרז ,יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה".
.2

המועצה מזמינה בזאת מהספק את השירותים המפורטים בנספח א' לחוזה זה .על ההתקשרות יחולו
הוראות החוזה.

.3

המועצה מצהירה כי לחוזה זה קיימת הקצבה מתאימה בתקציבה המאושר ,וכי נתקיימו בהתקשרות
זו כל התנאים וכי ניתנו לגביה כל האישורים הדרושים על פי כל נוהל ודין.

.4

נציג המועצה לצורך חוזה זה הינו מרדכי ביטון טלפון08-9929103 :

.5

נציג הספק לצורך חוזה זה הינו ______________ טלפון_________________ :

.6

כללי
.6.1

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
"תנאי המכרז"

התנאים הכלליים של המכרז.
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"כלי הרכב"

כלי הרכב אשר מספק הספק למועצה ,לרבות אביזריהם כפי
המפורט בחוזה זה.

"השירותים"

שירותי ליסינג תפעולי במודל קי טו קי( )K+Kהכוללים רכישת
ואספקת כלי הרכב ,רישוי כלי הרכב ,תשלום אגרת רישוי ואגרת
רדיו ,ביטוחם ,אחזקתם ,ביצוע טיפולים תקופתיים על פי
הוראות יצרן הרכב ,וכל שירות אחר כנדרש במסמכי המכרז.

"מדד הבסיס"

המדד הידוע במועד מסירת כל רכב ,מדד המחירים הכללי לצרכן כפי
שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הקובע" המדד הידוע במועד שנקבע להגשת כל חשבון.
"הפרשי הצמדה" תוספת לכל סכום ,שתחושב לפי ההפרש שבין המדד הקובע לבין מדד
הבסיס מחולק במדד הבסיס ומוכפל בסכום הרלוונטי .מובהר כי
הסכום לתשלום לא יפחת עקב ירידה של המדד הקובע לעומת המדד
הבסיסי.
"המחירון"

מחיר כלי הרכב מהדגם המוזמן כפי שהוא מופיע במחירון הרשמי
התקף במועד הגשת הצעתו של הספק בנוהל הצעות המחיר שקדם
להתקשרות זו ,של יבואן הרכב לישראל ,כולל מע"מ

"כוח עליון"

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה פלישת אויב ,קרבות
עם כוחות מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין אם
לאו) ואסון טבע .למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים,
שביתות ,השבתות וסגר אינם נחשבים ככוח עליון.

"רכב חלופי"

רכב שנמסר למועצה ,לאחר מסירת הרכב הקבוע ובמקומו במקרים
המפורטים בחוזה זה.

"רכב גישור"

רכב שנמסר למועצה ,לאחר מסירת הרכב הקבוע ובמקומו במקרים
המפורטים בחוזה זה.

.6.2

גילה הספק סתירה או אי התאמה במסמכי החוזה ,יפנה הספק בכתב למועצה על מנת
שתיתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג.

.6.3

הספק מצהיר כי קרא את תנאי המכרז ,מסמכי החוזה ואת תנאי חוזה זה ונספחיו ,כי
ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו
24

לקיימם ולבצע את כל הדרוש למתן השירותים על פי הדרישות ,התנאים והמועדים
המפורטים בהם .הספק מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים ובמספר הדרוש למתן
השירותים ,על פי הקבוע במסמכי החוזה.
.6.4

הספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון קודם במתן השירותים ,וכי יש לו הרצון ,הידע ,הניסיון,
המשאבים ,האמצעים ,כוח האדם  ,הציוד והאביזרים הדרושים למתן השירותים ,על פי
הקבוע במסמכי החוזה.

.6.5

הספק מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה על נספחיו ומסמכיו ,ולקיים את
התחייבויותיו בדייקנות ,ביעילות ,בנאמנות ובמיומנות וברמת איכות גבוהה ,לשביעות רצונה
המלאה של המועצה והמשתמשים בכלי הרכב.

.6.6

הספק מצהיר בזאת כי הוא בעל כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים על פי כל דין לניהול
עסקיו והשירותים שהוא יספק על פי מסמכי החוזה ,לרבות ומבלי למצות כל רישיון להפעלת
משרד להחכרת רכב/ליסינג שהוצא לו בהתאם להוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(הסעת סיור ,הסעה מיוחדת השכרת רכב) ,תשמ"ה 1985-וכי הוא מתחייב לדאוג על חשבונו
על קיום כל ההיתרים והרישיונות למשך כל תקופת חוזה זה .הספק ידאג על חשבונו לקבל
את כל ההיתרים והרישיונות כאמור לרבות אם יחולו שינויים בדרישות החוקיות בחקיקה
ו/או בתקנות כלשהן על פיהן הוא פועל והן חלות על השירותים נשוא חוזה זה.

.6.7

הספק מקבל על עצמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ,הן אלה הנדרשים על פי החוק ,תקנות,
חקיקה ועל פי כל דין .בנוסף לאמור הספק יפעיל את כל אמצעי הבטיחות הדרשים בנסיבות
מתן השירותים ,בין שהוגדרו בחוזה זה ובין שלא נזכרו ושמטרתם למנוע פגיעה או נזק
למועצה ,לעובדיה ולמקבלי השירות.

.7

ביצוע השירותים:
.7.1

הספק מתחייב לספק את כלי הרכב המפורטים בנספח ב' לחוזה ,בכפוף להמצאות הרכבים
במלאי ציי הרכב של היבואן וזאת תוך  20ימי עסקים מהמועד ,אשר בו נמסרה לו הזמנת
הרכבים .ידוע לספק כי הצעתו מתייחסת לאספקה של  44רכבים אולם המועצה רשאית
לשנות את מספר הרכבים באופן בו לא יפחת מ 30 -כלי רכב אך לא יעלה על  45מהסוגים כפי
המפורטים בהצעתו ובנספח ב' להלן

.7.2

היה והיבואן לא סיפק את כלי הרכב המפורטים בנספח ב' לספק ,וזאת מסיבות שאינן
תלויות בספק ואינן בשליטתו ועל אף שהספק נקט בכל האמצעים שעמדו לרשותו על מנת
לקבל את כלי הרכב במועד ,יודיע הספק על כך ,לאלתר ,למועצה .
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.7.3

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהספק ,בין אם כלי הרכב יסופקו במועד הקבוע בסעיף 7.1
לעיל ובין אם לאו ,להעמיד לרשותה ,בכפוף לאמור בהמשך סעיף זה ,רכבי גישור ,באותה
קטגוריה לפחות ,העונים על כל התנאים שבנספח ב' ,וזאת לתקופת ביניים שלא תעלה על 60
ימי עסקים ,אלא אם הוסכם על ידי המועצה והספק להאריך את תקופת הביניים.
רכבי גישור יסופקו למועצה עד  3ימי עסקים ממועד העברת ההזמנה לספק.
המועצה תשלם לספק עבור רכב הגישור את התמורה הקבועה בחוזה זה לכלי הרכב שהוזמן.
בכל מקרה לא תשלם המועצה עבור רכב הגישור סכומים העולים על דמי השכירות בגין
הרכב הקבוע שהוזמן על ידה.

.7.4

הספק יהיה אחראי באופן מלא על מתן השירותים כאמור בחוזה זה .הספק יבצע על חשבונו
את כל הפעולות הקשורות בהיערכות למתן השירותים לרבות הפעלת/הקמת מרכז שירות,
רכישת רכבים ככל שיוזמנו ,מתן שירותי אחזקה ,תיקון וטיפול ברכבים ,טיפול בהתאם
להנחיות יצרן ,טיפולים המתחייבים על פי חוק ,פעולות הקשורות בדרישות משרד התחבורה
ועל פי כל דין במתן שירותי ליסינג תפעולי ,תיקון נזקי תאונה ,החלפת רכב שנגנב ,והכל
בהתאם לאמור במסמכי החוזה.

.7.5

נציג המועצה יבדוק את כלי הרכב עם מסירתם בפועל לחזקת המועצה ,ועם מסירתם תחשב
המועצה ,כמוותרת כל טענה אי התאמה ו/או ברירה ,אולם אין באמור בסעיף זה כדי למנוע
מהמועצה כל טענה בדבר אי התאמה או ליקוי שאותם לא ניתן היה לגלות בבדיקה סבירה
של מי שאינו איש מקצוע ,כגון חלקים טכניים וכיו"ב .אין באמור לעיל משום שינוי בחובתו
הבסיסית של הספק לאחריות תקינות הרכב ובהיותו נושא בעלויות האחזקה ,בין אם
אחזקה על פי הנחיות היצרן ומועדי הטיפול הקבועים לרכב ובין אם בגין תקלה ,שבר ,נזק או
תאונה ,למעט השתתפות עצמית בגובה הנקוב במסמכי החוזה .הספק לא ימסור כל מצג ו/או
אחריות בדבר טיב כלי הרכב או מידת התאמתו לצורכי המועצה.
במועד המסירה של כל כלי רכב ,ימלאו הצדדים ויחתמו ע"ג טופס אישור מסירת הרכב
הכולל ,לפחות ,את הפרטים שלהלן :שם המועצה; תאריך מסירה (קבלת הרכב); דגם הרכב;
צבע הרכב; מס' רישוי; שם מקבל הרכב; חתימת מקבל הרכב; חותמת המועצה; יש לציין
האם מדובר ברכב גישור או ברכב קבוע .בנוסף על הספק לציין ע"ג הטופס.

.7.6

המועצה מתחייבת לעשות בכלי הרכב שימוש הוגן וזהיר ועל פי כל דין ,ולא לגרום להם כל
נזק או קלקול בזדון .ככל שיגרמו לכלי הרכב נזקים שהינם מעבר לבלאי סביר יתקנן הספק
והמועצה מתחייבת לשלם את ההשתתפות העצמית בגינם ,בסכומים הנקובים בסעיף 15.11
להלן.

.7.7

המועצה מתחייבת להודיע לספק במועד ,אשר בו יש לבצע לרכב טיפול בהתאם למספר
הק"מ שנסע הרכב ובהתחשב בהנחיות היצרן/היבואן לעניין זה .לא הודיעה המועצה לספק
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על המועד לביצוע הטיפול כאמור ,תישא המועצה בנזקים שנגרמו כתוצאה ישירה מהאיחור
במסירת ההודעה ,וזאת בכפוף לאישור החברה המנהלת ,ככל שמונתה ,את קרות הנזקים
וגובהם.
.7.8

הספק יתקין מתקני תדלוק אוטומטיים בכלי הרכב  ,על פי דרישת המועצה ,ללא כל תוספת
תשלום ,עלויות השימוש והתדלוק יחולו על המועצה.
כמו כן יספק ויתקין הספק ,על פי דרישת המועצה ,בכלי הרכב מתקן (פלח) להתקנת טלפון
סלולארי ,ללא כל תוספת תשלום.
הספק לא יהיה אחראי לתיקון של מכשירי התדלוק.

.7.9

המועצה מחוייבת להתקין בכלי הרכב אמצעי זיהוי הנדרשים לתשלום בגין נסיעה בכביש
אגרה (פסקל/מנוי וידאו או כל אמצעי אחר) ותישא ישירות בעליות הכרוכות בנסיעה בכביש.

.7.10

המועצה מתחייבת להנחות כל נהג שינהג באיזה מכלי הרכב ,לקיים אחר האמור להלן:
.7.10.1

לנהוג בכלי הרכב שכשברשותו רישיון תקף לסוג כלי הרכב.

.7.10.2

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

.7.10.3

לא לגרום לכלי הרכב נזק כלשהו בזדון.

.7.10.4

לא להסיע בכלי הרכב נוסעים בשכר ו/או בתמורה ,אלא אם נקבע אחרת
בפוליסת הביטוח.

.7.10.5

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

.7.10.6

לא להשאיר את מפתחות כלי הרכב בתוך הרכב בעת החנייה.

.7.10.7

לא להסיע ברכב נוסעים מעבר למורשה על פי החוק ו/או לא להעמיס מטען
בעבר למורשה.

.7.10.8

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

.7.10.9

לנסוע בכבישים ובדרכי עפר שמותאמים לסוג כלי הרכב שברשותו.

.7.10.10

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

.7.10.11

לא להתקין בכלי הרכב כל אביזרים ו/או ציוד שהם ,אלא בהסכמת הספק.

.7.10.12

לשמור על מפתחות הרכב במקום סביר ומקובל.

.7.10.13

לא לשמור את קוד הנטרול של הקודן צמוד למפתחות הרכב או בתוך כדי הרכב.

.7.10.14

לא להשליך פסולת מכל סוג ומין שהוא מהרכב (בין בזמן נסיעה או בין בזמן
עמידה).
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.8

.7.11

המועצה תישא בנזק שייגרם לכלי הרכב ו/או לספק כתוצאה ישירה ובלעדית מכך שנהג בכלי
הרכב מטעמה פעל בניגוד לאמור בסעיף  7.10דלעיל.

.7.12

המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש בכלי הרכב ,ובלבד שכל נהג
יהא רשאי לנהוג בכלי הרכב על פי רישיון כדי לכלי הרכב בו ינהג.

אחזקה שוטפת והעמדת כלי רכב חלופי:
.8.1

הספק יהיה אחראי לבצע ,על חשבונו והוצאותיו ,את כל התיקונים והטיפולים בכל הרכב
בהתאם להנחיות היצרן והיבואן ,והוא ישא בכל הוצאה שתידרש לשלם אחזקה ותיקון כל
רכב ,בין תיקון חיצוני ,בין תיקון פנימי ובין תיקון כתוצאה מתאונת דרכים ,נזק מכל סיבה
שיהא לרבות מצברים ,צמיגים ,מגבים וכל האביזרים והתוספות ברכב כפי שנמסרו במועד
המסירה ,הנובעים מבלאי סביר ,למעט תיקון תקרים שיחול על המועצה ,נזקים שהמועצה
אחראית להם על פי סעיף  7.10לעיל והשתתפות העצמית של המועצה על סעיף .15.11להלן.
על אף האמור לעיל החלפת צמיגים תעשה ,בכל מקרה אחת לשלוש שנים או 60,000
ק"מ ,לפי המוקדם מביניהם ,אלא אם קיים צורך בטיחותי להחליף צמיגים קודם לכן.
הספק יספק  2צמיגים למועצה בעבור כל רכב להחלפה במקרה חירום.

.8.2

הספק רשאי לתקן את כלי הרכב בעצמו ו/או על ידי נציג מטעמו ו/או על ידי מי מטעמו וזאת
בכפוף לתקנות משרד התחבורה ,היצרן והיבואן .עלה גובה הנזק על  50%מערך השוק של
הרכב יחשב הנזק לרכב כנזק מוחלט ,ועל הספק יהיה להחליף את הרכב ברכב אחר ,כאמור
בסעיף  10להלן ויחולו ,לעניין זה ,כל יתר הוראות סעיף  10בשינויים המחויבים.

.8.3

הספק ישנע מהאתר שעליו תורה המועצה וחזרה ,את כלי רכב לצורך תיקון ,במהלך יום
העבודה ,ובלבד שקביל את ההודעה על התיקון לא יאוחר משעה  11:00בבוקר והשינוע חזרה
יעשה עד השעה  ,17:00הכל באותו יום .הספק ישנע מאתר שעליו תורה המועצה וחזרה את
כלי הרכב בתיאום עם נציג המועצה לצורך טיפול ורישוי הרכב תוך  2שעות ממועד הודעת
המועצה (במסגרת קי טו קי).

.8.4

הספק מתחייב בזאת לתת למועצה ,לפי בקשתה ,רכב חלופי זמין העונה על כל התנאים
שבנספח ב' ,ובאותה רמה/קטגוריה ,לפחות ,בכל מקרה של השבתת כלי הרכב כתוצאה
מטיפול תקופתי ו/או מתקלת שבר ו/או נזר אחר שאינו ניתן לתיקון בתוך יום העבודה שבו
הודיעה הרשות לספק על התקלה/הצורך בטיפול ,ובלבד שההודעה התבצעה עד לשעה 11:00
בבוקר אותו יום ואזי הרכב החלופי יועמד לרשותה עד השעה  ,17:00של אותו היום.
התקבלה ההודעה כאמור לאחר המועד הנ"ל יימסר הרכב החלופי בסוף יום העבודה העוקב.
על הספק חלה חובה לנהל רישום מדויק של מועד הפנייה לטיפול או לתיקון ,כאמור.
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.9

תיקוני דרך והעמדת כלי רכב חלופי
.9.1

הספק מתחייב בזאת להעמיד כחלק מביצוע חוזה זה לרשות הרשות הזמינה מוקד שירות
זמין במשך  24שעות ביממה ,בכל ימות השנה ,להוציא יום כיפור ,ושירות תיקונים בכל רחבי
הארץ לטיפול בתקלות ,תאונות ותיקוני דרך ,כמתחייב מחוזה זה .למען הסר ספק מובהר
בזאת כי מוקד השירות של הספק יפעל בסטנדרט נאות של מתן שירות כך שהיענות המוקד
לקריאות  /תלונות  /פנייה לטיפולים  /חילוץ  /גרירה וכיוצא בזאת תיעשה בפרק זמן שלא
יעלה על  5דקות המתנה .מובהר כי עלות קיום המוקד והאחריות לאיכות השירות יחולו על
הספק בלבד.

.9.2

הספק מתחייב להעמיד כחלק מביצוע חוזה זה לרשות הרשות מנהל מקצועי מיוחד וזמין 24
שעות ביממה ,לטיפול בתקלות.

.9.3

במקרה של תאונה ו/או תקלה בדרך ,הספק מתחייב לפעול מיידית עם קבלת קריאה לעזרה
מהנוהג ברכב באופן הבא:
.9.3.1

הגעה למקום הרכב בתוך שעתיים – אם הרכב נמצא בין גדרה בדרום לחדרה
בצפון ,ובתוך  3שעות – אם הרכב נמצא דרומית לגדרה או צפונית לחדרה:
ותיקון התקלה בתוך שעת עבודה ,במקום האירוע.

.9.3.2

היה והתקלה אינה ברת תיקון במקום ,יספק הספק רכב חלופי במקום.

.9.3.3

ברכבים מסוג מיניוואן ,טנדרים ,פנאי  /שטח ,מסחרי  /ואן יהיה הספק רשאי
לספק רכב חילופי מקטגוריה אחרת ,בנפח  1,600סמ"ק לפחות ,על פי בחירת
המועצה ,תוך  9שעות מקבלת הקריאה ,ולספק את הרכב החלופי העונה על כל
התנאים שבנספח ב' ובאותה רמה  /קטגוריה ואותה שנת דגם בתוך שבעה ימי
עבודה .היה ולא נמצא רכב חלופי מקביל וסופק ,בתיאום עם המועצה ,רכב אחר
"נחות" ,ובתוך שבעה ימי עבודה לא סופק רכב מאותה קטגוריה ,יהיה התשלום
בגין הרכב שסופק בפועל על פי המחיר שהציע עבורו הספק במכרז ,וזאת החל
מהיום הראשון בו סופק אותו רכב (מובהר כי ,בכל מקרה ,יענה הרכב החילופי
על כל הדרישות הרלוונטיות כגון הכיסוי הביטוחי וכיו"ב).

.9.3.4

המועצה תהא רשאית לדרוש כי הרכב החלופי יובא לאתר האירוע או לאתר
אחר לפי החלטתה ,ככל שתיקון הרכב לא היה מיידי והיענות הספק לקריאה לא
עמדה בדרישה לעיל.

.9.3.5

במסירת הרכב החלופי ובהחזרתו כאמור בסעיף  9.2.3להלן ,יחתמו המועצה
והספק על "טופס מצב הרכב" אשר במסגרתו יפורט מצב הרכב לרבות כל
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תאונה ו/או פגיעה ברכב ,האביזרים בו וכו' .כל ההוצאות בגין האמור לעיל
יחולו על הספק ,לרבות כל הוצאה בגין תיקון הרכב ,תיקון דרך ,הובלתו ,גרירתו
וכיו"ב ,מכל סיבה שהיא.
.9.4

המועצה מתחייבת להחזיר לספק את כלי הרכב החלופי במצבו כפי שהיה במועד מסירתו
לרשות ,ככל שתתגלע מחלוקת בגין מצב הרכב ,תהיה המועצה ו/או החברה המנהלת ,ככל
שמונתה ,רשאית להורות על בדיקת שמאי רכב למצב הרכב ,על חשבונו והוצאותיו של
הספק.

.9.5

הספק ימסור את הרכב החילופי כשהוא עם מיכל דלק מלא .באחריות הספק להחתים את
הנהג על מצב מיכל הדלק ,כאמור בעת מסירת הרכב ובעת קבלתו .היה והפסק לא סיפק את
הרכב החילופי עם מיכל דלק מלא ,יראו ברכב כאילו נמסר עם מיכל ריק ,דהיינו לא תחול על
המועצה עלות השימוש בדלק .הרשות תחויב בגין שימוש בדלק ככל שהרכב הוחזר לספק,
כשבמיכל כמות דלק קטנה מזו שעמו סופק .החיוב לתשלום יבוצע לפי מחיר ליטר דלק
(רשמי) במכפלת הכמות החסרה (מכפלה לפי קבוע  1/4או  1/2או  3/4או מיכל מלא של דלק).
החיוב יועבר למועצה ו/או לחברה המנהלת ,ככל שמונתה ,בצירוף האסמכתאות הבאות:
חשבון חיוב נושא חתימת גזבר המועצה עליו וטופסי תיעוד מצב מיכל הדלק במועד מסירת
הרכב ובמועד החזרתו חתומים על ידי נציג המועצה.

.9.6

.10

במקרה של מסירת רכב חלופי כאמור בסעיף זה ,לא תחויב המועצה בדמי שכירות נוספים
ולא תזוכה בגין דמי שכירות ששולמו בגין כלי הרכב שהחלפתו נדרשה ,קרי המועצה לא תהא
צריכה להוסיף כל תשלום ולא תהא זכאית לכל החזר.

תאונות והעמדת כלי רכב חלופי
.10.1

אירעה תאונה ו/או גניבה כלשהי לכלי הרכב ,תודיע המועצה על האירוע לספק ,מיד לאחר
שנודע לה עליו .הספק יעמיד לרשות המועצה ,על חשבונו ,רכב חלופי ,במשרדי המועצה או
במקום האירוע או באתר מאתרי המועצה ,והכול בהתאם לדרישת המועצה .הרכב יסופק
לאחר וכנגד מילוי דו"ח תאונה או גניבה בפרק זמן של עד שעתיים  .הרכב יהיה מדגם זהה
או דומה ,ומקביל לאותה קטגוריה לפחות לה היה שייך הרכב המוחלף .,היה ולא נמצא רכב
חלופי מקביל וסופק ,ב תיאום עם המועצה ,רכב אחר "נחות" ,ובתוך שבעה ימי עבודה לא
סופק רכב מאותה קטגוריה ושנת דגם ,יהיה התשלום בגין הרכב שסופק בפועל על פי המחיר
שהוצע על ידי הספק במכרז ,וזאת החל מהיום הראשון בו סופק אותו רכב .מובהר כי ,בכל
מקרה ,יענה הרכב החילופי על כל הדרישות הרלוונטיות כגון הכיסוי הביטוחי וכיו"ב).

.10.2

המועצה תנחה את כל הנהגים בכל הרכב לדווח מיידית על כל תאונה או נזק תוך מסירת
מירב הפרטים.

.10.3

המועצה מתחייבת להנחות את הנהגים בעל פה ובכתב ,כי במקרה של תאונה שלא לתת לצד
ג' כל הודאה ,הצעה ,הבטחה ,ויתור ,פשרה או תשלום או למסור מידע (פרט למידע שיש
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למסור לפי דין) במקשר לתאונת הדרכים או האירוע שהמכונית הייתה מעורבת בו ,במישרין
או בעקיפין .כמו כן ,יש לרשום את שמות העדים לתאונה וכתובותיהם ,פרטים על הרכב
המעורב בתאונה והביטוח בגינו וכן פרטים על הנהג של אותו רכב .המועצה מתחייבת לשתף
פעולה עם הספק ועם המבטח במתן כל סיוע ואינפורמציה הנדרשים בקשר לטיפול בעניין,
לצורך קבלת תגמולי הביטוח והכול בהתאם לתקנות ולחוקי מדינת ישראל הספק ינפיק עם
כל רכב מספר טפסי דיווח ובהם הפרטים הנדרשים על ידו למקרה של תאונה.

.11

.10.4

הספק יחליף בתקופה שלא תעלה על  15יום ,את הרכב החלופי ,ברכב קבוע שיימסר למועצה
אשר יהיה מדגם זהה ומקביל לאותה קטגוריה ובשנתו שלא יפחת משנתון הרכב שהוחלף /
ניזוק  /נגנב/הושבת וכן יענה הרכב החילופי על כל הדרישות הרלוונטיות ,כגון הכיסוי
הביטוחי וכיו"ב.

.10.5

המועצה רשאית להחליט ,במקרה של גניבה או אובדן מוחלט  /להלכה של הרכב להמשיך את
העסקה על פי ההתקשרות הקיימת או לסיים את העסקה .החליטה המועצה לסיים את
העסקה ,לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין סיום ההתקשרות בגין אותו רכב.
החליטה המועצה להמשיך את העסקה בגין אותו רכב ,יעמיד הספק לרשות המועצה רכב
מאותה קטגוריה ,באותו נפח מנוע ,באותו שנתון ,קילומטרז' דומה ואשר יענה גם על כל
הדרישות הרלוונטיות כגון הכיסוי הביטוחי וכיו"ב) .לא היה בידי הספק רכב כאמור או אם
הרשות איננה מעוניינת לקבל את כלי הרכב ,תהיה המועצה רשאית לסיים את העסקה.

קציני בטיחות בתעבורה
.11.1

הספק יפעיל קצין/י בטיחות בהיקף הנדרש על פי הוראות כל דין כפי שתעודכנה ,מעת לעיל.
קצין הבטיחות יהיה קצין בטיחות מורשה ומוסמך כחוק וכל הוצאותיו ,שכרו ,ביטוחו
וכיו"ב של קצין/קציני הבטיחות יחולו על הספק.
אין ולא יהיו יחסי "עובד – מעביד" כמשמעותם בחוק ,בין קציני הבטיחות של הספק לבין
המועצה ו/או החברה המנהלת ,ככל שמונתה.

.12

ריכוז ועיבוד מידע וקשר עם הספק
.12.1

בכדי לפקח על איכות השירות ובכדי לסייע לשיפורו המתמיד ,יעמיד הספק לרשות המועצה
מידע טכני – תפעולי ,מצטבר ושוטף ,בהיקפים ובמועדים ,כפי שתורה לו המועצה .הכנת
המידע ,עריכתו ,עיבודו והעברתו יעשו על חשבון הספק.

.12.2

המועצה תהיה רשאית לערוך ביקורת על דו"חות הספק ולשם כך יעמיד הספק לעיון את
ספריו וכן את מערכות הניהול והבקרה שלו הקשורות עם השירותים נשוא חוזה זה .מובהר
כי פניה של נציג המועצה לבירור כלשהו תיענה לא יאוחר מיום עבודה אחד.
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.13

אביזרים
.13.1

הספק מתחייב בזאת לספק את כלי הרכב כאשר הם מאובזרים בכל האביזרים המסופקים
על ידי יבואן הרכב כחלק מהאביזרים הסטנדרטיים לרכב המוזמן ,לרבות רדיו – דיסק,
וזאת ללא כל תוספת תשלום.

.13.2

הספק אחראי לתקינותם של כל האביזרים ברכב וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.

.13.3

למען הסר ספק תחשב כל תקלה באביזרים כתקלה לכל דבר ועניין  .כל אביזר שיתווסף
לאחר מסירת הרכב לידי המועצה ,לא נכלל בסעיף זה אלא אם צוין אחרת.

.13.4

הספק מתחייב בזאת לתקן או להחליף אביזרים מקולקלים ,בתוך יום עבודה ממועד
דרישתה הראשונה של המועצה .בתום תקופת ההתקשרות  /במועד החזרת כלי רכב לספק,
תחויב המועצה בהחזרת כל האביזרים הנלווים עמם סופק הרכב לרבות מערכת שמע,
אזעקה ככל שסופקה ,אביזרי הרישוי ,גלגל רזרבי ,וכל אביזר שהרכב נמסר עמו למועצה.

.14

איסור הסבת זכויות ושיעבוד
.14.1

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו,
או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד ו/או להמחות
ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן.

.14.2

העברת השליטה בספק ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,כפופה
לאישור מראש ובכתב של המועצה והמועצה תוכל להודיע על התנגדותה מטעמים סבירים
ומנומקים.

.14.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  14.1ו 14.2 -לעיל ,רשאי הספק לשעבד את הרכבים שהוזמנו
ממנו במסגרת חוזה זה למוסד בנקאי בלבד ,בכפוף לזכויות המועצה על פי החוזה.

.14.4

הספק אינו רשאי למסור לאחר את אספקת השירותים ו/או למסור לאחר כל חלק מהפעולות
הקשורות בשירותים אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב .העסקת עובדים ,בין ששכרם
משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה משום
מסירת אספקת השירות ,כאמור ,לאחר .מוסכם כי אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהספק
מלבצע חלקים מבין השירותים נשוא חוזה זה דוגמת טיפולי מוסך ,שירותי גרירה וכיו"ב
באמצעות ספקי משנה ייעודיים (דוגמת מוסכים מורשים ומוסמכים על פי דין ,חברות גרירה
מורשות וכיו"ב) ,אולם מודגש כי לא יהיה בבצוע חלקים מהשירותים באמצעות ספקי משנה
ייעודיים כאמור כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הספק להנפקת השירותים במלואם .הספק
יודיע למועצה מראש על כל שינוי שיערך ,אם יערך ,בפריסת השירות של הספק.
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.15

אחריות וביטוח
.15.1

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ,חבלה ,או נזק ,איזה שהוא,
בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או
לאדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש ,בשל מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ואו שלוחיו
ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,באספקת השירותים ו/או
ממעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים
במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה .הספק יפצה את
המועצה ו/או את הנזק (ים) לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לה .הספק משחרר לחלוטין
ומראש את המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או את מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות
לכל ובין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה ,לכל אדם לגוף
ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.

.15.2

הספק פוטר את המועצה ו/או את עובדיה ושלוחיה מכל נזק ,שיגרם ,מכל סיבה שהיא,
לעובדיו ו/או לכל אדם הנמצא בשירותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים
על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק או פיצוי
המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל
שהוא תוך כדי אספקת השירות ו/או ממעשה או מחדל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע
התחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה .הספק לא יפטור את המועצה ,עובדיה ושלוחיה
במקרה שהוכח כי הנזק נגרם במכוון על ידי המועצה ו/או מי מטעמה.

.15.3

הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,תוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה
ו/או מי שבא מטעמה ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שמפורט בסעיף  15.1לכל אדם ,לגוף ו/או
לרכוש ,לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו לה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תודיע
המועצה לספק על כל תביעה או דרישה שתוגש נגד כאמור לעיל בסמוך לאחר הגשתן
ותאפשר לו להתגונן כנגדן ובלבד שההגנה כאמור לא תפגע במועצה ו/או יהא בה משום
הטלת אחריות או חבות על המועצה הכל לפי שיקול דעתו של ב"כ המועצה.

.15.4

הספק יהיה אחרי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן ,ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או גניבה מכל
סוג שהוא שיגרם לכלי הרכב ,מכל סיבה שהיא ,והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל
נזק כאמור ,ללא דיחוי תוך שימוש בחומרים ובחלקים חדשים ,הכל על מנת להחזיר את כלי
הרכב כך שהוא יהא שלם ,תקין ומתאים בכל פרטיו לרכב שהוזמן ,בכפוף להשתתפות
עצמית כמפורט בהסכם זה להלן.

.15.5

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי
בהתאם להוראות הסכם זה לעיל ,ומבלי לגרוע מחבותו על פי כל דין ,מתחייב הספק לערוך
על חשבונו לפחות את הביטוחים המפורטים להלן ,אשר יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של
חוזה זה:
33

.15.5.1

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי) לרבות הרחבה לכיסוי נזקי
רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות של ביטוחי כלי הרכב של
הספק אשר מוחכרים ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך:
לתובע ( ₪ 2,000,000שני מליון )₪
למקרה ותקופה ( ₪ 2,000,000שני מליון )₪

.15.5.2

ביטוח אחריות מעבידים בגין כל העובדים והמועסקים על ידי הספק לרבות
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך
תובע ( ₪ 6,000,000ששה מליון )₪
מקרה ותקופה ( ₪ 20,000,000עשרים מליון .)₪

.15.5.3

ביטוח חובה על פי דין לעניין חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים תשל"ה –
 ,1975לכל כלי הרכב המוחכרים למועצה על פי חוזה זה ,ללא הגבלה בגבולות
האחריות וללא השתתפות עצמית

.15.5.4

ביטוח צד ג' רכוש לכל כלי הרכב המושכרים למועצה על פי חוזה זה ,בגבולות
אחריות שלא יפחתו מ ₪ 600,000 -למקרה.

.15.5.5

הרחבה לכיסוי נזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בגבולות אחריות שלא
יפחתו מ ₪ 750,000 -למקרה.

.15.5.6

למען הסר ספק הביטוחים לכלי הרכב יהיו בתוקף לכל כלי רכב ,בכל יעוד וכן
בכל מקום הנמצא בשליטת כוחות הביטחון של מדינת ישראל ,לרבות ,כלי רכב
המשמשים למשימות סיור ו/או שיטור ו/או רכבי ביטחון.

.15.5.7

מוסכם בזאת כי הספק ישא בתשלום הוצאות משפטיות הנדרשות לצורך הגנה
משפטית במקרה של הליכים משפטיים פלילים נגד נהגים ו/או המועצה עקב
תאונות דרכים בהן נגרם נזק לגוף או לרכוש ,שנעשו על ידי הנוהגים ברכב
המורשים לנהוג בו עד סך של  ₪ 20,000לכל מקרה ,לכל אחד מכלי הרכב ,לכל
שנת חוזה .הגנה משפטית כאמור ,יכול שתינתן על ידי הספק באמצעות יועצים
משפטיים מטעם הספק ובלבד שהמועצה תיתן הסמכתה לכך.

.15.5.8

בקרות מקרה של נזק לצד שלישי ,יקח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול
בנזקי צד שלישי וסילוק הנזקים ,ובמקרה של תביעה משפטית ,את הטיפול
בתביעות צד שלישי לרבות הוצאותיה.

.15.5.9

לא תחול השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים
משפטיים פלילים.
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.15.6

בפוליסות יכללו הסעיפים הבאים:
.15.6.1

תבוטל זכות התחלוף ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי המועצה ,עובדיה
וכל מי שנוהג בכלי הרכב מטעמה.

.15.6.2

המועצה ,עובדיה והנוהגים ברכבים מטעמה יחשבו כמבוטחים נוספים.

.15.6.3

בפוליסות החבות ייכלל סעיף אחריות צולבות.

.15.7

דרישות הביטוח הנ"ל הינן דרישות ביטוח מינימליות .הספק יערוך על חשבונו ביטוחים
נוספים לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות ביטוח רכוש ,נזק עצמי ,ביטוח הרכבים מפני גניבה
ו/או תאונה ,וכל ביטוח אחר לפי שיקול דעתו .בכל הביטוחים הנוספים הנ"ל אם יערכו יחולו
התנאים המפורטים בסעיפים  15.6.1עד .15.6.3

.15.8

פוליסות הביטוח יהיו כאלה שיאפשרו נהיגה ברכב גם של נהג צעיר/חדש .לעניין סעיף זה נהג
צעיר/חדש משמעו נהג אשר טרם מלאו לו  24שנים או שהוא מחזיק רישיון נהיגה פחות
משנתיים ( 2שנים) או כפי שיוגדר מעת לעת עפ"י כל דין.

.15.9

הספק ימציא אישור על קיום ביטוחים חתום על די חברת הביטוח מטעמו וכן אישור על
הארכת הפוליסות ,מעת לעת ועד תום תקופת ההתקשרות .למען הספר ספק ,המצאת אישור
הנ"ל אינו ממצה את דרישות הביטוח בחוזה כאמור לעיל.

.15.10

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהספק ,מבלי להטיל בכך אחריות כלשהי על המועצה,
הוכחות בכתב ואישורים מטעם המבטחים לכך שנערכו ביטוחי צד ג' רכוש לכלי הרכב
וביטוח חובה על פי רשימת כלי הרכב המושכרים.
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.15.11

המועצה תישא בהוצאות ההשתתפות העצמית בגין נזק תאונתי כתוצאה מפגיעה חיצונית,
שייגרם לרכב לרבות במקרים של פגיעה ברכב ו/או בצד ג' כאשר הדבר הינו באשמת נהג
המועצה ,בסכום של עד _______ ( ₪כולל מע"מ) ובסכום של עד ________ (כולל מע"מ)
בעבור נהג צעיר.

.15.12

הספק או מי מטעמו לא יבואו בתביעות שיבוב כלפי המועצה ,כלפי עובדיה והנוהגים מטעמה
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

פיקוח
.16.1

המועצה תהיה מוסמכות לבקר ,לבדוק ולפקח על טיב השירות ,קיום תנאי החוזה ,תנאי
השירותים ,עמידת הספק הוראות יצרן הרכב וקיום הוראות משרד התחבורה ,משרד
העבודה וכל הוראה המתחייבת מביצוע החוזה על פי חוקי המדינה ועל פי כל דין.

.16.2

הפיקוח כאמור בסעיף  16.1לעיל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי המועצה
לעמידה בדרישות ,כל דין והוראות הרשויות המוסמכות.
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.16.3

הספק מתחייב להתיר למועצה או למי מטעמה לבקר במרכז השירות הטלפוני ,להיפגש
ולשוחח עם בעלי תפקיד של הספק והספקים של הספק.

.16.4

כל תלונה ,בקשה או פנייה וכן כל טיפול/תיקון ברכב ,בין אם על ידי הספק ובין אם על ידי מי
מקבלני המשנה לרבות מוסכים ונותני שירות אחרים עמם יש לספק קשר כחלק מביצוע
פעולות הקשורות בחוזה זה ,תתועד במרכז השירות של הספק באופן שיוגדר בחוזה זה.

.16.5

לפי דרישה ,ימסור הספק את כל הנתונים שידרשו לצורך בדיקת חשבונות שיוגשו על ידו
כגון ,ומבלי למצות ,דוח נזק ,דוח שמאי מפורט ,פירוט תיקונים או החלפות שבוצעו ברכב,
פירוט סוגי צמיגים שהוחלפו וכיו"ב.

תשלומי חובה ,מיסים ,דלק וקנסות
.17.1

כל המיסים ,תשלומי החובה ,אגרות לרבות אגרות רישוי ורדיו וביטוחים יחולו על הספק,
וישולמו על ידו.

.17.2

המועצה תישא בתשלום עבור דלק ובתוסף אוריה ברכבי הדיזל  .כמו כן תישא המועצה
בתשלום עבור שמן שיוחלף או יוסף בעת תדלוק בתחנות דלק (שלא כחלק מהטיפול השוטף
ברכב אלא אם הדבר נובע מתקלה ברכב שאז ישא הספק בהוצאה כנגד קבלה על התשלום),
ואשר החיוב בגינו נעשה באמצעות אחד מהמכשירים האוטומטיים המותקנים בהן.

.17.3

אם יוטלו על הרכב או על השימוש בו מסים ,אגרות ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל
מין וסוג שהוא ,שאינם קיימים במועד חתימת חוזה זה ,יחולו תשלומים אלו על הספק .היה
ויופחתו מיסים ,מע"מ ,אגרות ,היטלים או תשלומי חובה אחרים כאמור להלן ,תזוכה
המועצה בהפרש ההפחתה.

.17.4

הגיעו לידי הספק דוחות/כתבי אישום בגין עבירות תעבורה ועבירות על פי חוקי עזר
עירוניים ,לרבות עבירות חנייה שבוצעו בתקופת החכירה של כלי הרכב ובקשר אליהם ,יסב
הספק את הדו"חות/כתבי האישום כאמור לעיל ,לאלתר ,על שם המועצה ו/או נהגי המועצה.
היה והספק לא יעשה כן תחולנה עליו כל הוצאות הכרוכות באי תשלום הדוחות במועד
החוקי לרבות ,כפל הקנס ,ריביות וכיו"ב .דמי הטיפול בגין הסבת הדוחות כאמור לא תעל על
סך של  ₪ 20בצירוף מע"מ כדין.

.17.5

חיובים בגין שימוש בכביש אגרה – ישולמו ישירות ע"י המועצה ,בהתקשרות ישירה בינה
לבין המפעיל של הכביש וזאת עד כמה שניתן לפעול כך .אם למרות התחייבות הרשות
כאמור ,יגיעו חיובים בגין שימוש בכביש אגרה לספק אזי יעביר הספק למועצה העתקים של
החיובים .הספק ישלם את החיובים בגין השימוש בכביש אגרה ישירות לחברה המפעילה.
הספק יעביר למועצה חשבון חיוב חודשי בגין השימוש ,כולל פירוט הכניסות והיציאות
לכבישי האגרה (תאריכים ושעות) .בגין כל חיוב חודשי שיוצא על ידי הספק למועצה בקשר
עם שימוש בכביש אגרה יהיה הספק זכאי בנוסף לתשלום בסך של  ₪ 20בתוספת מע"מ ,בגין
כל רכב.
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.17.6

מובהר בזאת כי לא תתקבל כל דרישה מהספק לתשלום קנסות ו/או הפרשי הצמדה ו/או
ריבית בגין איחור בתשלום החיובים.

.17.7

חלה חובה על הספק לנהל רישום מדוייק של מועדים ושעות בהם נלקח רכב שנמסר למועצה
לצורך ביצוע טיפול או תיקון .למען הסר ספק מובהר כי בגין קנסות או דוחות שבוצעו בזמן
שהרכב היה ברשות הספק לצורך ביצוע טיפול או תיקון יהיה הספק אחראי בלעדי לתשלום
הקנסות.

תשלומים
.18.1

בתמורה למתן השירותים על פי חוזה זה יהיה ספק זכאי לתשלום דמי שכירות על בסיס
חודשי (ללא התחשבות במספר הימים בחודש) מחושבים בגין כל כלי הרכב בהתאם למחירים
שבחוזה זה (הכלל מע"מ כדין) .סופק רכב גישור זמני עד למסירת הרכב הקבוע תחוייב
המועצה בנפרד במסגרת חיובים נוספים (דהיינו מעבר ל 36-התשלומים בגין  36חודשי
ההתקשרות לכל כלי הרכב) ,ובאופן יחסי למספר הימים .גובה החיוב בגין רכב הגישור יהיה
כפי שהייתה מחויבת המועצה בגין הרכב הספציפי שטרם הגיע וניתן בשל כך רכב הגישור.

.18.2

בעת מסירת כל כלי רכב לרשות -ימלאו ויחתמו הספק והמועצה (בחתימה וחותמת על אישור
מסירת הרכב).
דמי החכירה יהיו צמודים למדד ממדד הבסיס ועד למדד הקובע (למעט ביחס לרכבי גישור).
התשלום החודשי הינו סופי ולא יחולו בו שינויים כלשהם למעט הצמדה ,כאמור להלן וכן
במקרה של שינוי בשיעור המע"מ במהלך תקופת ההסכם.

.18.3

הספק יגיש למועצה ,אחת לחודש ,לאחר פרסום המדד ולא יאוחר מתום חודש השימוש,
חשבונית מס בגין דמי חכירה לחודש השימוש.

.18.4

רכבים שימסרו למועצה בין ה 1-ל 15-לחודש יחשב להם חודש המסירה כחודש השימוש
הראשון ברכב .רכבים שימסרו למועצה בין ה 16-לחודש ועד סוף החודש ,יחשב להם החודש
העוקב לחודש המסירה כחודש השימוש הראשון .התשלום יועבר לספק לא יאוחר מה15-
לחודש העוקב לחודש השימוש ברכב.

.18.5

תשלומים שעל המועצה לשלם לספק במסגרת חוזה זה ,שאינם בגין אספקת שירותי שכירות
רכב בליסינג תפעולי ,ככל שיהיו תשלומים כאלה ,יהיה הספק זכאי לתשלום כנגד חשבונית
מס כדין ולאחר בדיקה ואישור של המועצה ו/או החברה המנהלת ,ככל שמונתה ,תוך  60יום
ממועד השלמת האישורים כאמור.
כל חשבון שיוגש יכלול פירוט של התשלום ,ומובהר בזאת שהתשלום הנ"ל אינו מהווה חלק
מהתשלום הקבוע .הספק יצרף לחשבון מסמך חתום על ידי נציג המועצה המאשר את
הפירוט וכן את התשלום.
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תקופת החוזה וסיומו
.19.1

לגבי כל רכב שהוזמן במסגרת חוזה זה ,יהא חוזה זה בתוקף לתקופה של  36חודשיים.
תקופת ההתקשרות תחושב במועד מסירת כל רכב קבוע בפועל (להלן" :תקופת החוזה") על
אף האמור לעיל תהיה המועצה רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופה נוספת של עד
שלושה חודשים ,באותם תנאים ,וזאת בהודעה לספק  30יום קודם לסיום תקופת
ההתקשרות.

.19.2

על אף האמור בסעיף  19.1ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  20להלן ,רשאית המועצה בכל עת,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה ,כולו אן חלקו בהודעה
מוקדמת לספק של  14יום מראש ,ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או
אחרות ,למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו עד מועד השבת הרכב לספק או עד תום
 14יום כאמור ,לפי המוקדם וזכותו לקבלת פיצוי בגין הפסקה מוקדמת של ההתקשרות על
פי המפורט בסעיף  19.3להלן והכל ובכפוף להוראות חוזה זה.

.19.3

בגין הפסקת התקשרות לאחר שכלי הרכב כבר סופק בליסינג תפעולי ובכפוף לאמור בסעיף
זה להלן יהי הזכאי הספק לתמורה נוספת המהווה פיצוי בגין הפסקה מוקדמת של
ההתקשרות כפי המפורט בנספח ג' להסכם זה:
למרות כל האמור לעיל ,הספק לא יהיה זכאי לתמורה הנוספת בשיעורים הנקובים לעיל
במקרה ,אשר בו הופסקה ההתקשרות עקב הפרתו של ההסכם ע"י הספק או במקרה של
גניבה או אובדן מוחלט/להלכה ,כאמור בהסכם זה לעיל.
בכל מקרה של סיום התקשרות לגבי רכב כלשהו ,קודם לתום תקופת ההתקשרות לגבי אותו
רכב ,ישלח הספק למועצה הודעה ,בכתב על סיום ההתקשרות ועל מצב הרכב במועד
החזרתו ,כולל אסמכתא בדבר הקילומטרז' ברכב באותו מועד.

.19.4

המועצה מתחייבת להחזיר את כלי הרכב לחזקת הספק עם תום תקופת ההתקשרות של כל
כלי רכב ,כשכלי הרכב ריק מכל חפץ השייך למועצה וללא שילוט כלשהו ,כשהוא כולל את כל
האביזרים שסופקו יחד עימו ו/או הותקנו בו ע"י הספר (לרבות כל מפתחות הרכב שנמסרו,
כרטיס קוד ,אפוד זוהר ,אשפתון ,מטף וכל אביזר אחר שסופק ו/או הותקן ע"י הספק) .בגין
חוסר באביזרים תחויב המועצה על פי מחירי עלות .המועצה תפרק את הדלקן והדיבורית
שהותקנו ברכב וכן תהיה רשאית לפרק תוספות שהותקנו על ידה או על חשבונה בכלי רכב
כגון פגושים ,ווי גרירה וכיו"ב ,ובלבד שלא יגרם נזק לכלי הרכב כתוצאה מהפירוק.

.19.5

המועצה תאפשר לספק לבדוק את כלי הרכב טרם קבלתו לחזקתו .מצא הספק כי קיימים
ברכב נזקים (לא כולל חוסרים באביזרים ,כאמור בסעיף  19.4דלעיל) ,תישא המועצה
בהשתתפות עצמית בגין הנזקים לכלי הרכב המוחזרים עד לתקרה של גובה שתי השתתפויות
עצמיות לרכב ובכפוף לכך שהספק המציא אישור מאת שמאי רכב מוסמך על פי קביעת
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החברה המנהלת ,ככל שמונתה ,האמור בסעיף זה אינו מתייחס לתאונות שלגביהן תשולם
השתתפות עצמית כמפורט בחוזה זה.
הספק מתחייב להודיע למועצה ,בכתב ,על מועד סיום ההתקשרות לגבי כל רכב ועל מועד
החזרת הרכב ,לפחות  60יום מראש ובכתב .הספק ינהל רישום ברור ומסודר של מועד
החזרת הרכב לידיו ,לרבות כל בקשה לשינוי במועד זה ,ככל שהייתה.
.19.6

הספק יתאם עם המועצה את המועד המדויק ,אשר בו יוחזר לידיו הרכב במועד הצפוי לסיום
ההתקשרות והוא מתחייב להגיע ולאסוף את הרכב במועד האמור.

.19.7

בכל מקרה על הספק לשלוח למועצה הודעה ,בכתב ,על סיום ההתקשרות לגבי כלי רכב
מוחזר ועל מצב הרכב במועד החזרתו וזאת תוך  14יום ממועד החזרת הרכב לספק.

.19.8

בעת החזרת כלי רכב לספק ,ימלאו ויאשרו בחתימתם הספק והמועצה טופס החזרת רכב
הכולל ,לכל הפחות ,את פרטי הרכב שהוחזר ,מספר רישוי ,מועד החזרת הרכב והק"מ.

.19.9

במועד החזרת הרכבים תיערך התחשבנות בין המועצה לבין הספק בכל האמור לחריגות
מק"מ ו/או מספר הצמיגים ו/או נזקים ו/או כל התחשבנות שבין הצדדים בהתאם להוראות
המכרז והסכם זה.

.19.10

מובהר בזאת כי על הספק להמציא ,יחד עם החשבון האחרון בגין כל רכב שההתקשרות
לגביו הסתיימה ,את כל המסמכים הדרושים לעריכת חשבון סופי ביחס לרכב שההתקשרות
לגביו הסתיימה ,לרבות אסמכתאות לנתוני ק"מ ותאריכי החזרה ,דוחות שמאי וכל מסמך
אחר הרלוונטי לעריכת התחשבנות סופית .לא המציא הספק מסמכים הדרושים לעריכת
החשבון ,בתוך  90ימים ממועד החזרת כל רכב (למעט נושאים ספציפיים הנמצאים בהליכי
בירור) ,תהיה רשאית המועצה לערוך את החשבון בהתאם למסמכים והנתונים שהועברו
אליה על ידי הספק ו/או מצויים בידה וחשבון זה יהווה חשבון סופי ומוחלט ולספק לא
תהיינה כל טענות ו/או תביעות לתשלומים נוספים מעבר לאלה שאושרו בחשבון הסופי,
כאמור.

.20

הפרות ותרופות
.20.1

הספק מצהיר כי ידוע לו כי מועד אספקת הרכבים הינו תנאי יסודי בחוזה זה וכי בגין כל יום
עיכוב במועד מסירת הרכב למועצה ,ישלם הספק למועצה פיצוי מוסכם בסך של  ₪ 500וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

.20.2

בגין כל איחור מעבר למועדים המפורטים בהסכם זה דלעיל לביצוע טיפול ,תיקון ,גרירה,
חילוץ ורכב חליפי ואשר לא תואם מראש ,ישלם הספק למועצה פיצוי מוסכם בסך של ₪ 500
לכל יום ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תקופה אחרים העומדים למועצה על פי חוזה זה ועל
פי כל דין .הספק יהא רשאי לפנות לנציג המועצה ו/או לחברה המנהלת ,ככל שמונתה,
ולהסביר את סיבת העיכוב ונציג המועצה ו/או לחברה המנהלת ,ככל שמונתה ,ולהסביר את
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סיבת העיכוב ונציג המועצה ו/או החברה המנהלת יהא רשאי להאריך את המועד ,כאמור.
איחור העולה על  7ימים יחשב כהפרה יסודית של חוזה זה.
.20.3

הספק המצהיר כי ידוע לו כי כל התניות היסודיות בהסכם זה הינם תנאים עיקריים
ויסודיים בחוזה זה והפרתם תיחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש בסך של  ,₪ 50,000כשהם צמודים למדד ,מהמדד האחרון הידוע במועד
חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למועצה ,וזאת מבלי
לגרוע מזכות המועצה לכל סעד ותרופה אחרים המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

.20.4

המועצה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל תשלום שיגיע לספק או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי .כל סכומי הפיצוי הנקובים
לעיל ישאו הפרשי הצמדה.

.20.5

ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק
מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

.20.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית
של חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית:
 20.7.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק,
כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30
יום ממועד ביצועם.
 20.7.2הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או
חלקם ,או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון
או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוגשה על ידו או נגדו
בקשה להקפאת הליכים או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או
שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 233
לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג .1983
 20.7.3הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.
 20.7.4כשיש בידי המועצה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או
הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
 20.7.5התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה,
או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר ,לדעת המועצה ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עימו.
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 20.7.6הספק הפר איזו מהתחייבויות על פי החוזה ,ולא תיקן את ההפרה בתוך  14יום
מדרישת המועצה.
 20.8הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית ,תהיה המועצה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לבטל את החוזה עם הספק ,לקבל חזרה את
הסכומים ששולמו לספק ,אם שולמו ,כשהם נושאים ריבית בגובה ריבית הפיגורים החודשית
המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר ,מחושבת ממועד התשלום לספק ועד למועד השבת
הסכומים בפועל למועצה.

.21

.20.7

לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי המועצה אלא אם
המועצה הודיעה על כך לספק במפורש ובכתב ,והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו
על פי החוזה ,כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

.20.8

במקרה של איחור בתשלום העולה על  14יום יהיה הספק זכאי ,בגין התשלום או חלק
התשלום שבאיחור ,לריבית בשיעור ריבית החשב הכללי בגין איחורים בהעברת כספים
מהמערכת הבנאית ,מחושבת החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל.

.20.9

במקרה של איחור בתשלום העולה על  3חודשים רצופים ,יהיה הספק רשאי לסיים את
ההתקשרות ולקחת לרשותו את הרכבים מהמועצה .כמו כן יהא הספק זכאי בגין התשלום
שבאיחור ,לריבית בשיעור ריבית החשב הכללי בגין איחורים מהמערכת הבנקאית ,מחושבת
החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל .

.20.10

היה והספק לא עמד בהתחייבויותיו במועדים הנקובים בחוזה זה לזמן תגובה שנקבע לתיקון
רכב ו/או לתיקוני דרך והעמדת רכב חליפי ו/או טיפול בתאונות והעמדת כלי רכב חלופיים,
תהיה המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לה ,לתקן
בעצמה את התקלה כאמור ו/או לשכור בעצמה רכב חלופי ו/או להזמין מונית מיוחדת
לחילוץ .הספק ישא בעלויות האמורות כנגד קבלה בגין השירות שחויבה הרשות בתוספת
 20%בגין הוצאות כלליות כאשר סכום זה יקוזז מהתשלום החודשי הקרוב לו זכאי הספק.

שונות
.21.1

סכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא תהווה
תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר בעתיד .לא השתמש או השתהה מי
מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה ,במקרה מסוים או
בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

.21.2

בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה לספק יחשב הספק כקבלן עצמאי ולא כעובד .בכל
מקרה בו יקבע אחרת יפצה הספק את המועצה בכל סכום בו היה תחוייב כתוצאה מתביעה,
כאמור ,וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עוה"ד.
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.21.3

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין בחוזה זה משום התחייבות לכמות מוגדרת ו/או מסויימת של
שירותים וכי חוזה זה אינו מעניק לספק בלעדיות במתן השירותים לרשות הזמינה ,וכי
המועצה תהא רשאית בתקופת חוזה זה ,להתקשר עם ספקים אחרים או נוספים ,לביצוע
השירותים נושא חוזה זה ,לפי שיקול דעת המועצה.

.21.4

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שביצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי
חוזה זה הנם עובדיו של הספק ו/או של קבלן המשנה עמו יש לספק קשר חוזי למתן
השירותים וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק ,והוא ישא
בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין
הכרוכים בהעסקתם.

.21.5

המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה ,כל חוב ,בין קצוב ובין
שאינו קצוב ,המגיע לה ממנו .הוראות סעיף זה אינם גורעות מזכותה של המועצה ו/או
החברה המנהלת לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

.21.6

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,
וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים
והתחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם
לחתימתו .כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם
נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ,והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה
בדרך האמורה.

.21.7

כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו על פי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב
רשום לפי הכתובת המצויינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו
נתקבלה  72שעות לאחר המועד בו נשלחה מבית דואר בישראל .הודעה שנשלחה בפקס יראו
בה כאילו נתקבלה במועד משלוח הפקס.

________________
הספק

___________________
חותמת המועצה

________________ ___________________
גזבר המועצה
ראש המועצה

42

נספח ב'
פירוט הרכבים והתשלומים
להלן פירוט כלל הקטגוריות הרלבנטיות של כלי רכב למעוצה ,לרבות כלי רכב מאותו סוג/קב' שווי:
כמות
רכבים

דגם הרכב

20

קיה סטוניק  1.0טורבו  LXגיר אוטומט

דמי חכירה לחודש
כולל מע"מ

או
20

סיאט ארונה  STYLE TSI 1.0טורבו גיר אוטומט

11

סקודה אוקטביה דגם אמבישין  TSI 1.5גיר אוטומט

או
11

טויוטה קורולה סדן היברדית SUN HYBRID 1.8
גיר אוטומט

1

סקודה סופרב  TSI STYLE 1.5גיר אוטומט

2

טויוטה  7מקומות דגם פריוס  HYBRID +גיר
אוטומט

2

סיאט אביזה  1.0טורבו  TSI REFERENCEגיר
אוטומט

2

טנדר מיצובישי דבל קבינה  4X4טרייטון Intense
גיר רגיל

או
2

טנדר איסוזו "דימאקס" CREW CAB
 STANDAED 4X4גיר רגיל

2

טנדר מיצובישי דבל קבינה  4X4טרייטון Intense
גיר רגיל

או
2

טנדר איסוזו "דימאקס" CREW CAB
 STANDAED 2X4גיר רגיל

2

ברלינגו  COMFORT 1.6גיר רגיל דיזל

2

סוזוקי ג'מיני  4X4גיר רגיל GLX

או
2

דאסטר גיר רגיל Lauréate 4X4

סה"כ תשלום חודשי ___________  ₪כולל מע"מ ,והכל בהתאם לתנאי התשלום שבחוזה.
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ההתקשרות לגבי כלי הרכב המפורטים לעיל תהיה לתקופה של ( 36שלושים וששה) חודשים ממועד
מסירת כל כלי רכב קבוע.
המועצה מתחייבת לחכירת כלי רכב במספר שלא יפחת מ 30 -רכבים מתוך הרכבים שבטבלה לעיל.
למועצה יעמוד בנק קילומטרים בגובה של  45,000ק"מ בגין כל רכב .הספק יחייב את המועצה בסך של
_________ ( ₪כולל מע"מ) בגין חריגה של כל ק"מ מבנק קילומטרים האמור.
המועצה תהיה זכאית להחלפת עד  6צמיגים בגין כל רכב בתקופת החכירה בשיטת "הפול" ובשיטת הבנק
לכול סוג רכב בנפרד.

________________
הספק

___________________
חותמת המועצה

________________
ראש המועצה

___________________
גזבר המועצה
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נספח ג'
תשלום פיצוי בגין החזרת רכב
טרם תום תקופת ההחכרה
.21.7.1

בגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה הראשונה של ההתקשרות הספק יהיה
זכאי לתשלום בגובה של ____________.

.21.7.2

בגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה השנייה של ההתקשרות הספק יהיה זכאי
לתשלום בגובה של _________.

.21.7.3

בגין רכב שיוחזר לספק במהלך השנה השלישית של ההתקשרות הספק יהיה
זכאי לתשלום בגובה של __________.

________________
הספק

___________________
חותמת המועצה

________________
ראש המועצה

___________________
גזבר המועצה
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אישור עריכת ביטוחי הספק במכרז 16/2019
תאריך _______
לכבוד

המועצה האזורית אשכול
(להלן" :המועצה")

הנדון :אישור על עריכת ביטוחים
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת ,כי ערכנו את
הביטוחים המפורטים להלן ע"ש _______________ מספר חברה ________________(להלן:
"הספק") וזאת לתקופה מיום _______ ועד יום ____________ (להלן" :תקופת הביטוח") בקשר
לחוזה להחכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי למועצה ( להלן "כלי רכב ו/או "החוזה" ) .
הפוליסות:
 .1פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי צד
שלישי כלשהו ,לרבות המועצה בגבולות אחריות של  ₪ 2,000,000למקרה אחד ובמצטבר במשך
תקופת הביטוח.
ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .
ביטוח זה מכסה נזקים לרכוש צד שלישי כתוצאה מפגיעת כלי רכב של הספק שבשימושכם בסכום של
 ₪ 2,000,000שיחול מעל הסכום המבוטח בפוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי של הרכב.
הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מהמבוטחים על פי ביטוח זה.
 .2פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי עובדיו.
גבולות האחריות בפוליסה זו הנם  ₪ 20,000,000לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
 .3פוליסה לביטוח חובה .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח לעניין חוק הפיצויים
לנפגעי תאונת דרכים תשל"ה –  ,1975לכל כלי הרכב המוחכרים למועצה על פי החוזה ,ללא הגבלה
בגבולות האחריות וללא השתתפות עצמית -פירוט הביטוחים שנעשו בגין כל הרכבים המוחכרים
למועצה על ידי הספק מפורטים בטבלה המצורפת לאישור זה והכוללת את מספר הרכב ,מספר
הפוליסה ותקופת חלות הפוליסה.
 .4פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי (רכב רכוש)  .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של
המבוטח בקשר לכלי הרכב המוחכרים למועצה על פי החוזה ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-
 ₪ 600,000למקרה.
 .5הביטוחים כוללים הרחבה לכיסוי נזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בגבולות אחריות שלא
יפחתו מ ₪ 750,000 -למקרה.
.6

הביטוחים לכלי הרכב יהיו בתוקף לכל כלי רכב ,בכל יעוד וכן בכל מקום ברחבי הארץ לרבות שטחים
הנמצאים בשליטת כוחות הביטחון של מדינת ישראל ,לרבות ,כלי רכב המשמשים למשימות סיור
ו/או שיטור ו/או רכבי ביטחון.
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הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מהמבוטחים על פי ביטוח זה.
 .7רכוש המועצה ורכוש חברי מליאה של המועצה  ,עובדים במועצה מכל סוג לרבות  ,שכירים  ,עצמאיים ,
מתנדבים ואקראיים ,יחשבו כצד שלישי.
כללי לגבי הפוליסות לעיל
 .1בתנאי הפוליסות קבוע ,כי הספק לבדו נושא בתשלום הפרמיה ,סכומי ההשתתפות העצמית ועמידה
בתנאי הביטוח.
 .2הביטוחים כוללים תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות תחלוף כלפי המועצה  ,חברי מליאה של
המועצה  ,עובדים במועצה מכל סוג לרבות  ,שכירים  ,עצמאיים  ,מתנדבים ואקראיים  .האמור בדבר
הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .3המועצה והמנויים בסעיף  2לעיל הנם מבוטחים נוספים בכל הפוליסות .
 .4פוליסות החבות כוללות סעיף אחריות צולבות ולמען הסר ספק ,רכוש המועצה ורכוש המנויים בסעיף
 2לעיל  ,יחשבו כצד שלישי.
 .5אנו מאשרים ,כי פוליסות הביטוח ,ובפרט פוליסות ביטוח החובה של הרכבים המוחכרים למועצה,
אינה ניתנת לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה או מחמת מרמה בתביעת תגמולי ביטוח ,ואף זאת
לא יעשה מבלי שניתן לכם הודעה על כך מראש ,בכתב ובדואר רשום של  60יום.
 .6כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל
כלפי המועצה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המועצה ,הביטוח על-פי הפוליסות הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה
אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיה ומבלי שתהיה לנו זכות תביעה
ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען הסר ספק
אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה.
 .7אי קיום של תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי של הספק  ,לא תפגע בזכויות המועצה והבאים
מטעמה .
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.
___________________
חותמת המבטח
__________________
שם החותם

____________________
חתימת המבטח
__________________
תפקיד החותם

פרטי הפוליסות התקפות:
מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

ביטוח צד שלישי
ביטוח אחריות
מעבידים
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נספח ו'
נוסח ערבות בנקאית – ערבות מכרז 16/2019
בנק ____________ :בע"מ
סניף________ :
כתובת הסניף_____________ :
תאריך__________ :
לכבוד
מועצה אזורית אשכול
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'
מכרז מס' 16/2019
למתן שירותי חכירה תפעולית ואחזקת כלי רכב
.1

על פי בקשת המועצה האזורית אשכול (להלן" :הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 50,000ובמילים :חמישים אלף ש"ח) (להלן" :סכום הערבות").
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן" :המדד היסודי" לעניין ערבות זו,
יהא מדד חודש אפריל שנת  ,2019שהתפרסם ב 15 -לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום.
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד
היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום
הערבות ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום
הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 3 -ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי
כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום
הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום (30.9.2019כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,

___________
בנק ________בע"מ
סניף ________
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