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 להצעות בקשה -מסמך א' 

 כללי  - 1פרק 

 

לשירותי ליסינג הצעות לקבל  מבקש( המשרד -מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור )להלן  משרד .1

 ; המשרד תפעולי לרכבי

 

 להלן פירוט המועדים של שלבי המכרז: 

 מקום/דרך ביצוע מועד / מועד אחרון שלבי המכרז

קבלת שאלות המציעים 

קובץ אקסל כאמור ב

 במסמכים

 14:00שעה  28.2.21

 

 eran_zad@mevaker.gov.il :דוא"לל

 

הפצת תשובות המזמין 

לשאלות המציעים והודעות 

 של המזמין

 16:00שעה  18.3.21

ים שישתתפו בסיור בדואר אלקטרוני לנציג

ובאתר המשרד בכתובת:  הקבלנים

WWW.MEVAKER.GOV.IL . 

  הצעותהמקום הגשת 
 13קומה  19תל אביב, רחוב הארבעה 

 בתיבת המכרזים

אחרון להגשת המועד ה

 הצעותה
 14:00שעה  7.4.21

מענה למכרז פומבי מס' המעטפה יירשם " על

את  ".ליסינג תפעולילשירותי  46/2020

המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של 

 בתל אביבהמשרד המצויה 

 

 ההסכם תקופת .2

)שלוש(  3-', תקופת ההתקשרות תהא לד כמסמך"ב המצ המכרז בהסכם לאמור בכפוף .א

תקופות נוספות בשלוש האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  השמור למשרדשנים. 

ההסכם  .חלקה(לכל התקופה או ל)ניתן להאריך  שנים 6. סה"כ חודשים כל אחת 12בנות 

 כלי רכב מתוקף ההסכם ועד להחזרת כלי הרכב האחרון. שנלקחיחול בכל עת 

 

 :סף תנאי .3

תאגיד רשום בישראל יחיד תושב ישראל, או שותפות רשומה בישראל כדין, או מציע הוא ה 3.1

 כדין.

 .1976–כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו יםותצהיר יםהמציע אישורידי ב 3.2

 .1975–מציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"וה 3.3

המציע, אשר אינו יחיד, שילם את כל חובותיו לרשם, המופקד על המרשם בו הינו רשום על פי  3.4

עד למועד הגשת ההצעה. כמו כן, מציע אשר  דין, כגון: רשם החברות, רשם השותפויות וכיו"ב,

http://www.mevaker.gov.il/
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הינו חברה אינו רשום ברשם החברות כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת 

 חוק. 

 הנדרשים לעיסוק בתחום הליסינג התפעולי על פי כל דין. תבידי המציע הרישיונו 3.5

לך כל אחת מחמש במהבפריסה ארצית המציע סיפק שירותי ליסינג תפעולי לרכב בישראל  3.6

 (.2016-2020השנים האחרונות )

כלי רכב לפחות, המוחכרים בשיטת  500, 31.12.2020יום בבעלותו המלאה של המציע, ב 3.7

 הליסינג התפעולי ללקוחות בישראל.

לפחות,  שונים לקוחות 3-)חמש( השנים האחרונות שירותי ליסינג תפעולי ל 5-המציע סיפק ב 3.8

רכב לפחות לכל אחד, כשלכל אחד מלקוחות אלה סופקו השירותים ( כלי מאה) 100בהיקף של 

 )שלוש( שנים רצופות. 3במשך 

של פקיד  1976-על המציע לצרף להצעתו אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 3.9

מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המסים 

סי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, המעיד שהמציע מנהל פנק

, ונוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על 1975-התשל"ו

עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. על האישור להיות בר תוקף בשנת המס 

 הנוכחית.

כדין ותשלום שכר עובדים זרים על העסקת אומת כדין להצעתו תצהיר חתום ומ יצרףהמציע  3.10

 י'.  . נוסח התצהיר מצורף כנספח1976-"והתשלחוק עסקאות גופים ציבוריים מינימום לפי 

על המציע להתחייב כי לצורך ביצוע העבודות על פי ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים, בהתאם  3.11

בעניין "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות  7.12.9מס'  להוראת תכ"ם

 . "הממשלה

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית לפסול הצעה שלא מולאו לגביה כל תנאי הסף כנדרש  3.12

להגשת הצעות, והיא גם רשאית לאפשר השלמת חוסרים, והכל לפי  האחרון לאחר המועד

 ון השוויון. שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לעקר

במקרים חריגים מאוד ומטעמים שירשמו, ועדת המכרזים רשאית לוותר על תנאי סף כלשהו,  3.13

 אם יוכח כי יש קושי אובייקטיבי אחר מילויו כנדרש בנסיבות העניין. 

 

 שאלות הבהרה .4

, מנהל הרכש מר ערן צדוקאל  14:00שעה  28.2.21 עד לתאריךיש לשלוח  בעניין המכרז שאלות 4.1

 שהשאלות התקבלו במבקר המציע יקבל מייל חזרה על כך. eran_zad@mevaker.gov.ilבמייל 

 באופן הבא: בלבד לא חסום אקסלהשאלות יוגשו בקובץ  .המדינה

שם המסמך  מספר השאלה

אליו מתייחסת 

 השאלה

סעיף אליו 

מתייחסת 

 השאלה

עמוד הסעיף 

אליו מתייחסת 

 השאלה

 השאלה
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 לכלדואר אלקטרוני ב 16:00שעה  18.3.21עד ליום  יימסרו לשאלות התשובות 4.2

בכתובת:  באתר המשרדו מציעים שישלחו שאלותה

WWW.MEVAKER.GOV.IL 

 .ותנאיו המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יהיו והתשובות השאלות 4.3

 

 :האלהצרף להצעתו את המסמכים ל מציעה על .5

 תאגידים לגבי דין כל פי על המתנהל במרשם רישום על עדכני אישורלצרף  עליו, תאגיד הוא אם 5.1

 רשאים המכרז מסמכי על בשמו החותמים היות על חשבון רואה או דין עורך ואישור, מסוגו

 .בחתימתם התאגיד את לחייב

התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתכנות מקוריות ואימות  5.2

 על ידי עורך דין. ההתחייבותחתימת מורשי החתימה על 

 אם העסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים לפי חוק חובת 5.3

 ב(. 2)סעיף  1992-"בתשנה, המכרזים

ועומדות תביעות נגד  תלויות ולפיו איןעורך דין,  על ידיו, מאומת יהלתצהיר של המציע או של מנ 5.4

והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל או בהליכי פירוק שעלולים לפגוע  ,המציע או נגד מנהליו

העתק בתפקודו אם יזכה במכרז. אם מתנהלות תביעות נגד המציע או נגד מנהליו, עליו להמציא 

 ההגנה. כתב שלו כתב התביעהשל 

 הערבות כולל, בנפרד סף תנאי כל, הסף בתנאי עמידתו להוכחת הנדרשים המסמכים כל 5.5

 .הבנקאית

בעמוד האחרון  מלאה בחתימהו ההסכםלחתום בראשי תיבות על כל אחד מעמודי  המציעעל  5.6

 .ולצרף את ההסכם להצעתו )ההסכם מצ"ב במסמך ד'(

 תעודת קצין בטיחות בתעבורה; 5.7

 

 .במסגרת המכרז שהיכלהמשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  .6

, התצהירים את ימציא לא המציע אם. בחוק כנדרש, תצהירים המצאת הוא להתקשרות תנאי .7

 השלישי במקום שדורג המציע עם או השני במקום שדורג המציע עם יתקשר והמשרד תבוטל הזכייה

 (.להלן 9 סעיף ראו השלישי או השני במקום מציע דירוג)לעניין 

 

 ופרטיהמהות ההתקשרות  .8

 .במסמכי המכרז כמפורט השירותים כל את ולתת העבודות כל את לבצע יתבקש הזוכה מציעה 8.1

 

 מציע מדורג במקום שלישיאו /רשאי לקבוע נוסף על הזוכה מציע מדורג במקום שני ו המשרד .9

. אם מסיבה כלשהי ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל או אם תופסק, בין שיחשבו ככשירים

מיום  חודשים( 6) שנהחצי שהדבר יקרה לפני תחילת עבודתו ובין שיקרה אחריה בפרק זמן של 

, יהיה המשרד רשאי בהודעה מוקדמת של או מיום ההתקשרות )לפי המאוחר( ההודעה על הזכייה

http://www.mevaker.gov.il/
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יום להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, על פי תנאי הצעתו. כך ייעשה, במידת הצורך, גם  15

את  יתנועם המציע שדורג במקום השלישי. המציעים שדורגו במקום השני או במקום השלישי 

 הצעתם.  על פיהשירות 

 

 הזוכה בידי העבודה חוקי קיום .10

 בביצוע שיועסקו העובדים כל כלפי לקיים ידאג הוא, כזוכה ייבחר אם כי, בזאת מצהיר המציע 10.1

, קיבוציים והסכמים עבודה הסכמי זה ובכלל החוק הוראות כל את מכרזב הכלולים השירותים

 . העובדים לזכויות הנוגעים הרחבה צווי לרבות

 הסכם או חוק הוראתקיום -באי לראות רשאי יהיה שהמשרד לו ידוע כי בזאת מצהיר הזוכה 10.2

 משנה מציע הוא שהמפר בין הזוכה הוא שהמפר בין, ההסכם של יסודית הפרה לעיל כאמור

 .שלו

דרישת המשרד, ימסור הזוכה למשרד את זהותם של קבלני המשנה שלו שעובדיהם עוסקים  לפי 10.3

במתן השירותים. סמכויות הבקרה והפיקוח של המשרד על פי סעיף זה יחולו גם כלפי קבלני 

 יקול דעת מלא שלא לאפשר העסקת קבלני משנה כלשהםלמשרד יש שהמשנה של הזוכה. 

 . מטעמים סבירים

או מי מעובדי  הספקיחסי עובד ומעביד בין המשרד לבין מישהו מעובדי לא יחולו  מובהר בזאת כי   10.4

 משנה שלו. ספקשל 

 

מסמכי המכרז המלאים יכללו גם את קובץ התשובות לשאלות מציעים, ואם יערכו תיקונים למכרז,  .11

 גם את תיקוניו.אז 

 

 אופן הגשת ההצעות - 2פרק 

כל המסמכים הנדרשים במכרז מלבד הצעת  בצירוףבשני עותקים  הצעתוהמציע להגיש את  על .1

ליסינג למתן שירותי  46/2020 למכרז פומבי מס' מענה" רשםיי שעליההמחיר במעטפה סגורה 

 ."(מחיר)ללא הצעת  תפעולי

 כמויותכתב  -' ג מסמך"בגבי הטופס המצ"ב  עלסגורה אחרת תוגש הצעת המחיר  במעטפה .2

 ".ליסינג תפעולי שירותיל 46/2020 מס'פומבי מחיר למכרז  הצעת: "רשםיי ועליה" ומחירים

 מענה: "רשםיי שעליהמעטפה כוללת(  -)להלן יש להכניס למעטפה שלישית  המעטפות שתי את .3

 ".ליסינג תפעולי לשירותי 46/2020 מס'פומבי  למכרז

קומה  19הארבעה רחוב בלתיבת המכרזים של המשרד המצויה  לשלשל ישהכוללת המעטפה  את .4

 . 14:00 שעהב 7.4.21 -מלא יאוחר  13

 .)או מי מטעמו( ערן צדוק מר ואה זה מכרזעניין להמשרד  נציג .5

 ההצעה תיפסל.  -תהיה במעטפה סגורה נפרדת מיתר רכיבי ההצעה שלא  מחיר הצעת כי יובהר .6
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 במכרז הזוכה בחירת 3 פרק

 אמות מידה לבחירת הזוכה 3.1

 לרכיב האיכותעל פי שקלול הציונים שיינתנו ועדת המכרזים תבחר את ההצעה הזוכה  3.1.1

 כמפורט להלן. ולרכיב העלות

עם זאת, ספק שלא יקבל  .הכוללציון המרכיב חלק לא יהיה  האיכותשל רכיב  ומשקל 3.1.2

 נקודות בציון האיכות לא יעלה לשלב הבא. 60מינימום 

קיבל ציון  המציעובלבד ש 100% בשיעור של היהירכיב העלות בציון הכולל של  ומשקל 3.1.3

 מציעהמחיר הכולל שיציע הרכיב העלות משמעותו  בציון האיכות. נקודות 60למעלה מ 

 ."ומחירים כמויותכתב  - 'מסמך ג"מוכפל בכמויות המשוערות כאמור ב 

 

 :(1)ראו מסמך א' ומשקלןהאיכות  ציוןלקביעת  אמות המידה 3.1.4

 ניקוד מרבי הנושא

 המלצות

 ממליצים 10על כל מציע להגיש עד  –המלצות שיבחנו לאור הפרמטרים הבאים 

 .המציעכלי רכב לפחות של  50המנהלים ציי רכב של  המלצות( 5)מינימום 

נקודות לכל  10נקד עד י אותםמהממליצים  5 המשרד באופן אקראיבחר ימתוכם 

מציון  נקודות 2המלצות כאמור תפחית  10ממליץ. כל המלצה חסרה עד ל 

הממליץ יהיה לקוח פעיל של  .רכיב זה נקודות על 0המלצות. לא יינתן פחות מ 

 לפחות. 2018הספק בקריטריונים כאמור משנת 

50 

  :גודל צי

ככל שמספר כלי הרכב  - 31.12.2020נכון ליום  של המציע גודל צי הרכב

שבבעלותו הישירה והמלאה של המציע המוחכרים בשיטת הליסינג התפעולי 

)בהתחשב בחלק היחסי( רכבים  3,000לכל  נקודות 10בלבד גדול יותר יתווסף 

 (.נק' 50) רכבים 15,000 -ועד ל

 

50 

 100     סך הכול 

 

 ציון המחיר 3.2

 ייקבע כמפורט להלן. המחיר הכולל כאמורשל  ניקודה

 

 בדיקת ההצעות 3.3

 שלב א' 3.3.1

המוגדרים  תנאי הסףבההצעות  עמידת את)או מי מטעמה( תבדוק ועדת המכרזים בשלב זה 

 . יפסל ולא תעבור לשלב הבאתד בתנאי הסף ועמשלא תהצעה . במכרז

 שלב ב' 3.3.2
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הצעה לעיל. בפרק זה  שמפורטת בניקוד האיכותבשלב ב' ינוקדו ההצעות שעברו לשלב זה 

לא תעלה לשלב הבא ותידחה בשלב זה  נקודות 60 -ניקוד נמוך מ שתקבל בניקוד האיכות

 בכפוף לאמור להלן.

ועדת המכרזים או ועדת המשנה מטעמה רשאיות, בכל עת, לדרוש מאת המציעים ו/או מי 

שיקול דעתן הבלעדי, כדי מהם כל מידע ו/או הבהרה ו/או נתון נוסף או אחר הנדרשים, לפי 

וכן רשאיות הן, אך לא חייבות, לערוך למציע כל בדיקה שימצאו  לסייע בהערכת ההצעות

הצעה של מציע שלדעתה אינו משתף פעולה עם עורכי רשאית לפסול לנכון. ועדת המכרזים 

 הבדיקות כאמור.

 האומדן והכנת רשימה מדורגת ת הצעות המחיר לעומתבדיק': גשלב  3.3.3

האומדן  השירותים.מחיר  שלאומדן יכין  המורשה מטעם היחידה המזמינה במשרדהנציג 

יוכנס למעטפה המכרזים ובידי הגורם המקצועי שערך אותו וייחתם בידי יושב ראש ועדת 

תפתח ועדת המכרזים את מעטפת האומדן ' גבשלב  שעליה יירשם "אומדן למכרז". סגורה

הסף והוגשו כנדרש  שהצעותיהם עמדו בתנאימחיר של המציעים צעת הואת מעטפות ה

. אם מחיר יירשמו בפרוטוקול פרטי האומדן והצעות המחיר של המציעיםלעיל.  2בפרק 

מהאומדן  ךאחוז או יותר, או נמו עשרים וחמשהבההצעה של מציע עולה על האומדן 

 היאההצעה בשלב זה ו את לדחות המכרזים ועדת רשאיתאו יותר,  אחוז וחמישה בעשרים

יובהר כי על אף האמור בסעיף זה, אין חובה לערוך אומדן כאמור.  לא תעלה לשלב הבא.

ועדת המכרזים תהיה רשאית בכל מקרה לפסול הצעות החורגות באופן אם לא יערך אומדן, 

 בלתי סביר משווי ההתקשרות המשוער לדעת גורמי המקצוע במשרד. 

 ומחיר סופי להשוואה טבלת משקולות': דשלב  3.3.4

 '.. עבור מציעים שעברו את שלב גטבלת הצעת המחיר בשלב ד' תפתח ועדת המכרזים את

בכל קטגוריה  3כמויות כלי הרכב בהתאם לאמור במסמך תכפול את ועדת המכרזים 

 בהתאם לאמור להלן:

בכמות כלי הרכב כאמור במסמך ממוצע מחיר חמשת כלי הרכב היקרים יוכפל  –א  טבלה

 ג'

 בכמות כלי הרכב כאמור במסמך ג' מחירים יוכפל ממוצע ה –טבלה ב 

 בכמות כלי הרכב כאמור במסמך ג' ממוצע המחירים יוכפל  –טבלה ג 

 –טבלה ה בכמות כלי הרכב כאמור במסמך ג' יוכפל  מחיר הדגם הזול ביותר –טבלה ד 

 בכמות כלי הרכב כאמור במסמך ג'  ממוצע המחירים יוכפל

הספק  .בין הספקים המחיר הסופי של הספק לצורך ההשוואה יהווה אתסיכום התוצאות 

 .הזוכה יהיה זה שהצעתו כאמור תהיה הנמוכה ביותר

או נמוכה ממנו בשיעור ומעלה  25%-המשרד רשאי לפסול הצעת מחיר הגבוהה מהאומדן ב

  .ומעלה זה

 

 התמורה  - 4פרק 

 

 .שהוא מבקש לקבל בגין מתן השירותים  התשלוםיציע את  במכרזשתתף המ
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מתן למציע  שהוא המחירים" את ומחירים כתב כמויות -' גמסמך "ב מלאל מציעעל ה .א

כמו כן ימלא את הסכומים שאינם חייבים במע"מ נכון לכתיבת  (מללא תוספת מע")השירותים 

 .אשר כולל את המע"מ הסופי הצעה זו וכן את המחיר

 לאחר הגשת חשבונית עסקה כדין. דרישות התשלום ישולמו .ב

כתב כמויות  -' גבמענה ל"מסמך  "חובה"כ המסומנים הרכבים כל את לתמחר שיש מודגש .ג

 .ההצעה לפסילתיביא  אי מילוי תא כלשהו בטופסומחירים". 

, אך אינו חייב, להזמין מהזוכה כלי רכב המשרדבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי  .ד

, לרבות רכב נוספים ו/או מיצרנים אחרים שאינם מפורטים בטופס ההצעהנוספים, מדגמים 

מנכ"ל משרד ממשלתי ורכב  אחד מהדגמים המוצעים במינהל הרכב הממשלתי בקטגוריית

 .אחד בדגמים המוצעים בקטגוריית שר. מחיר הרכבים יקבע במו"מ הוגן בין הצדדים

  

 הזוכהערבות בנקאית להבטחת התחייבויות  - 5פרק 

תו מקבלת הודעת המשרד על זכיי ימים מיום 7לא יאוחר מתום יידרש למסור למשרד הזוכה  מציעה

או ערבות דומה של חברת ביטוח ישראלית ₪  150,000בסכום של  אוטונומית בנקאיתערבות  במכרז

לכל תקופת  תהיהבעלת רישיון לנהל עסקי ביטוח. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ו

 '.ויהיה לפי נספח  הערבותנוסח . ועד לשלושה חודשים מיום סיום ההסכם או תקופת הארכה ההסכם

פרט, ההצעה מהעל פי  זוכההתחייבויות ה כלהערבות תהא לטובת המשרד, ומטרתה להבטיח את קיום 

ולא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים יום  15אחר הודעה מוקדמת של . חילוט הערבות יהיה לוהחוזה

 המגיעים למשרד.

עד לתום  שתוקפה יהיה חדשה בנקאיתלמשרד ערבות  מציעאם תוארך תקופת ההתקשרות ימסור ה

 .ההתקשרות של נוספת הארכה בכל עשהיי וכך, תקופת הארכה בתוספת שלושה חודשים

 

 ביטוח - 6פרק 

לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת הספק הזוכה מתחייב 

, את מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, ולהציג למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור –ישראל 

הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו 

 מהמצוין להלן:

  םביטוח חבות מעבידי .1

בכל תחומי מדינת  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידיםהספק  .א

 .השטחים המוחזקיםוישראל 

  .)שנה(לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח ₪  20,000,000 -בול האחריות לא יפחת מסךג .ב

של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  הביטוח יורחב לכסות את חבותו .ג

 כמעבידם.
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, היה ונטען מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי 

  ספק.מעובדי ה

 (3)למעט ביטוח כלי הרכב המוסדר בסעיף  שלישיביטוח אחריות כלפי צד  .2

יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף  ספקה .א

 .והשטחים המוחזקים ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל

 )שנה(.למקרה ולתקופת הביטוח  ₪ 4,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .ב

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

 רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי. .ד

הביטוח יורחב לכסות נזקים שיגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על מידי ובאמצעות מכשירי  .ה

 חריג לגבי טעינה ופריקה הוא יבוטל./הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג

 קבלניאת חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  הביטוח יורחב לכסות .ו

 .משנה ועובדיהם

יחשבנו , ככל שמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ז

 והפועלים מטעמו. ספקלמעשי ו/או מחדלי ה אחראיים

 כלי הרכב )שכורים וחלופיים(ביטוח  .3

 בביטוח חובההספק מתחייב לבטח את כלי הרכב השכורים והחלופיים )להלן: "כלי הרכב"(  .א

בביטוח מקיף ובביטוח  את כלי הרכב על כך, הספק מתחייב לבטח ףנוס .כמתחייב על פי כל דין

למקרה וללא השתתפות עצמית מצד ₪  1,000,000בגבול אחריות של  כלפי צד שלישיאחריות 

 המשרד.

בביטוח מקיף, ובמקרה כאמור יחולו על אף האמור, הספק יהא רשאי שלא לבטח את כלי הרכב 

 הוראות הפוליסה התקנית בין הספק למזמין, כאילו היה הספק בגדר "מבטח" )ביטוח עצמי"(.

יציג הספק מכתב הצהרה המופנה למבקר המדינה ונציב תלונות  – במקרה של ביטוח עצמי

גרמו לכלי הרכב הציבור, בו הוא מצהיר כי הוא לוקח על עצמו אחריות מלאה לכל הנזקים שיי

מבקר המדינה ונציב  –ומשחרר מכל אחריות, וכן מתחייב שלא לתבוע בגינם את מדינת ישראל 

תלונות הציבור, עובדיהם וכן המשתמשים ברכבים. מובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין 

 הוראות הפוליסה התקנית לבין הוראות חוזה זה, יגברו הוראות חוזה זה. 

ונהג  24בתנאים לעניין גילו של הנהג )כולל נהג מתחת לגיל  לא יכלול כל הגבלההביטוח הנ"ל  .ב

 חסר ותק בנהיגה(.

לנזקים הנובעים מרעידת אדמה ונזקי טבע, נזקי פרעות, נזקים לשמשות הספק אחראי, גם  .ג

שסופקו עם כלי הרכב, שנגרמו שלא כתוצאה בשל מעשה  כלי הרכב, ולנזקים למערכות השמע

מזמין לגרימת נזק לרכב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת, כי אחריות מכוון של ה

של הרכב או חלק ממנו ולא תהיה לספק ו/או לחברת  לאבדן או גניבההספק כאמור תהיה גם 
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הביטוח כל טענה לאחריות המזמין במקרה כאמור. למען הסר ספק, הספק יהא אחראי כאמור, 

 המזמין או המורשה מטעמו )לא של צד ג'(. למעט במקרה של הוכחת זדון של

הנדרשות לצורך הגנה משפטית במקרה של הליכים  ההוצאות המשפטיותהספק יישא בתשלום  .ד

 משפטים פליליים בגין עבירות תנועה, בקשר לתאונה, שנעשו על ידי הנוהגים ברכב. 

המשפטיות אחראי לתשלום הוצאות הטיפול בתביעה/בנזקים, לרבות ההוצאות  יההספק יה

הנובעות מכך, שכר טרחת עו"ד, שכר שמאי, הוצאות תקורה וכו' להגנה בפני תביעות צד שלישי. 

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

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

 כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי לעדיתב אחראי הספק .ה

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות

 הספק יישא בהשתתפות עצמית בגין נזקים לכלי הרכב ו/או לצד שלישי.  .ו

 . שרותי דרך וגרירההביטוח יכלול  .ז

 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ח

 רשהוויתו ובלבד, ועובדיהם וכן כלפי המשתמשים ברכבים מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

   זדון. כוונת מתוך לנזק שגרם אדם יחול לטובת לא

מבקר המדינה ונציב תלונות  –מדינת ישראל  נוספים : לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים .ט

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.הציבור וכן המשתמשים ברכבים

בפרק החבות ייכלל סעיף אחריות צולבת ויתוסף הסעיף: "למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .י

מופיעים כמבוטח נוסף, רכוש  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור –למרות שמדינת ישראל 

 ייחשבו כצד ג' לכל דבר." מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור –מדינת ישראל 

 

 :משלימים /ביטוחים נוספים .4

ביטוחים מתאימים  יערכו - מטעמו של הספק משנה קבלני, קבלנים, ספקים ,מקצוע בעלי 

אחריות כולל ביטוח  ,בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידםלפעילותם בגבולות אחריות סבירים, 

חבות  ביטוח ,אחריות מקצועיתכלפי עובדיהם, ביטוח  חבות מעבידים, וביטוח כלפי צד שלישי

וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם  ,)ככל ורלוונטיים( וביטוח עבודות קבלניות מוצר

ביטוחי החבויות יורחבו . ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי

ככל שיחשבו אחראים , מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – ישראל לשפות את מדינת

מבקר המדינה ונציב תלונות  – ישראל מדינת למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו את

רכוש וחבויות( ויתור המבטח על זכות  –נוספים כולל )בכל הביטוחים  כמבוטחים הציבור

אדם שגרם לנזק מתוך  מור לא יחול לטובתהשיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כא

 כוונת זדון.

 כללי .5

  בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהזוכה יכללו התנאים הבאים:
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מבקר המדינה ונציב תלונות  –מדינת ישראל  נוספים : בוטח יתווספו כמבוטחיםלשם המ .א

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.הציבור

ניתנה  אם, אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .ב

 הגוף הרלבנטי להתקשרות. לחשב  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על

מבקר  - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ג

 כוונת מתוך לנזק שגרם אדם יחול לטובת לא רשהוויתו ובלבד, המדינה ונציב תלונות הציבור

   זדון.

החובות  כל ולמילוי הפוליסה עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .ד

 .הפוליסה תנאי פי על המבוטח על המוטלות

     הזוכה. על בלעדית תחולנה בפוליסה הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 כאשר קיים, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסת סעיף כל .ו

 ראשוני המזכה במלוא ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 .הביטוח פי על הזכויות

לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות הפוליסות צד שלישי וחבות מעבידים, תנאי הכיסוי של  .ז

 להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.נוסח ביט", בכפוף 

   חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות. .ח

מבקר המדינה ונציב תלונות  -מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  הספק .ב

מתחייב כי פוליסות  הספקלהחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. וכל עוד אחריותו קיימת, הציבור, 

מבקר המדינה ונציב  -עם מדינת ישראל  הסכם, כל עוד התקופת ביטוחמדי  על ידו ח תחודשנההביטו

 בתוקף. תלונות הציבור,

לידי מבקר המדינה ונציב תלונות  הספק על ידי הביטוחים, יומצא קיום של המבטח על בחתימתו אישור .ג

המבטח אודות  בחתימתאת האישור חתום  מתחייב להציג הספק .למועד חתימת החוזהעד  הציבור

 תקופת תום שבועיים לפני לכל המאוחר למבקר המדינה ונציב תלונות הציבורחידוש הפוליסות 

 הביטוח.

לפי סעיפי הספק מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות  .ד

שיוצג/ו הינה אך ורק כדי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח 

לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו 

יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח הספק . על בנספח זה לעיל המופיעות

 ללא הסתייגויות. ו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיומטעמ

בכל  מהספקאת הזכות לקבל  םלעצמ יםשומר ,מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור -ת ישראל מדינ .ה

במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה , במלואן או בחלקן פוליסותההעתקי עת את 

 ספח זה ו/או מכל סיבה אחרת, והספקבסעיפי בנ על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספקבפוליסות ו/או 

לבצע כל  מתחייב ן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספקאת העתקי הפוליסות במלואן או בחלקיעביר 
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ו על פי הוראות סעיף א' שבנספח להתחייבויותי ם את הפוליסותשינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאי

 .זה

לעריכת הבדיקה  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור -מדינת ישראל י זכות כ מצהיר ומתחייב הספק .ו

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור -ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל 

כאמור, טיבם, היקפם  אישורי הביטוח /ת הביטוחוכל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס םמי מטעמו

, וזאת לפי ההסכם הזוכהל חובה שהיא המוטלת ע ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל

 ובין אם לאו. נבדקוובין אם לאו, בין אם התאמות  ודרשנבין אם 

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי  .ז

, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה נת דרישה מינימלית המוטלת על הספקהם בבחי

רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע  דל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוניםלהיקף וגו

 את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

הסכם ה על פי דין ועל פי ומכל חובה החלה עלי הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .ח

 על כל זכות או, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור -כוויתור של מדינת ישראל  ואין לפרש את האמור

 זה. הסכם דין ועל פיכל על פי  םסעד המוקנים לה

 של הסכם זה.יסודית זה מהווה הפרה  נספחאי עמידה בתנאי 

 

 הצהרה והתחייבות המציע

 

 אנו החתומים מטה מאשרים ומצהירים כי:

, הבינונו ומבקר המדינה על נספחימשרד לשירותי ליסינג תפעולי עבוד  המכרזאת  בעיוןקראנו  .א

 ערוכה שהצעתנו בזה ומודיעים להםהמשרד, אנו מסכימים  שלואת הדרישות  התנאיםאת 

 . לפיהם

 לשביעות הנספחים ובכל במכרז כאמור השירותים את לספק מתחייבים אנו הצעתנו תזכה אם .ב

 המפורטים הסכומים תמורת וזאת המוסמכים יהונציג המשרד הנהלת של המלא רצונה

 .ומחירים הכמויות כתב -'ג במסמך

במכרז  יםאת כל המסמכים שנדרש למשרד למסורמתחייבים  אנואם תתקבל הצעתנו,  .ג

המועדים תוך וזאת ב( הזוכה מציעהשל  סודיות הצהרת י, טופסים)ערבות, ביטוח ובנספחיו

 .הנדרשים על פי המכרז ונספחיו

 

_________________ _____________ 

 תאריך   חתימה וחותמת 

 ת.ז. _________________ על ידי __________________

 

 ת.ז. _________________ _________________ ועל ידי

 )מורשי חתימה( 
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 ניסיון טופסי - 1' אמסמך 

 החמש שנים האחרונות שירותים במהלךטופס ניסיון של המציע לגבי  .1

 100לפחות, בהיקף של  שונים לקוחות 3-)חמש( השנים האחרונות שירותי ליסינג תפעולי ל 5-סיפק בכי לצורך עמידה בתנאי הסף נדרש המציע להציג  .2

 )שלוש( שנים רצופות. 3( כלי רכב לפחות לכל אחד, כשלכל אחד מלקוחות אלה סופקו השירותים במשך מאה)

 

 עבור תנאי הסף: הלקוחות רשימת .3

 שם נציגו הלקוח שם 
טלפון נציג 

 הלקוח

כמות כלי רכב 

מושכרים בשיטת 

 הליסינג התפעולי

שנת התחלת 

 העסקה

האם 

העסקה 

 בתוקף כעת

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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 עבור ניקוד האיכות: ממליצים רשימת .4

 שם נציגו שם הלקוח 
טלפון נציג 

 הלקוח

כמות כלי רכב 

מושכרים בשיטת 

 הליסינג התפעולי

שנת 

התחלת 

 העסקה

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 :אישור על גודל הצי עבור ניקוד האיכות ועבור תנאי הסף .5

 

 עומדת על _____________ 31.12.2020-כמות כלי הרכב בבעלות המציע המוחכרים בשיטת הליסינג התפעולי ב

 

 נכונים דלעיל הפרטים שכל בזה מצהירים הננו

 _________________ המציע שם: _______________ תאריך

 __________ המציע וחותמת חתימת
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 תנאים כלליים -המפרט הכללי  - 1מסמך ב' 

 

 תיאור העבודה כללי .1

התפעולי למשרד  מפרט זה מפרט את הדרישות הטכניות וכן את דרישות השירות לשירותי הליסינג 1.1

 .המדינה מבקר

 הגדרות .2

( יתפרשו הכתוב מןבמפרט ובהסכם כפי שהם מוגדרים להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת 

 המונחים הבאים כדלהלן:

 ;זה מכרז": והשירותים נשוא השירות" 2.1

למתן  או": כל הנדרש לביצוע העבודה ביצוע העבודה" או "השירות" או "מתן השירות" 2.2

 ;וקבלני משנה עבודה כליהשירות לרבות עבודה, כוח אדם , חלקים וחומרים, 

 המכרזד' בחוברת  כמסמך"ב הרצ": ההסכם לביצוע העבודה ההסכם" או "החוזה" 2.3

 נפרד ממנו;-חלק בלתי שהםוהמסמכים 

 הסכם זה; לעניין וונציגי העבודה מזמין": או "המזמין "המשרד" 2.4

 .המכרז סעיפי פי על ההסכם של ביצועו על הממונה המשרד נציג: "המנהל"/המוסמך"הנציג  2.5

או מוסמך מזמן לזמן על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או ": האדם שמתמנה המפקח" 2.6

המפקח המנהל או  עדרו;ילמלא את מקומו בעת ה כל חלק ממנה, וכן מי שהתמנה על ידי המנהל

עניינים בעלי השלכות ב, למעט השירותהנציג המוסמך לפעול מטעם המזמין לעניין ביצוע ו יהי

 תקציביות או התחייבות כספית.

 ;על פי מכרז זה מתן השירותיםבשיזכה  המציע : או "הספק" "המציע הזוכה" אוהמציע" " 2.7

 אומדן -מאפיינים כמותיים  .3

  . כלי הרכבהמשרדהמיועדים לשימוש עובדי כלי רכב  40 כ – מצבת הרכבים הקיימת - האומדן 3.1

 מוגדרים במספר קבוצות בהתאם למסמך ג להלן

הכמויות המפורטות לעיל אינן סופיות, אינן מחייבות ועשויות להשתנות )לגדול או לקטון( בהתאם  3.2

למשרד שמורה האופציה להגדיל את כמות כלי הרכב עד פי שלוש ולהקטינה לכל לצרכי המשרד. 

 שתידרש על ידו.כמות 

 ; מכסת ק"מ .4

)להלן:  ק"מ 28,000מוסכם בזאת בין הצדדים כי מכסת הק"מ השנתית הממוצעת לכל כלי רכב הנה  4.1

 "(.רכב לכלי מס' הק"מ הבסיסי"

 המשרדבתקופת השימוש של  למשרדשצבר רכב חלופי שסופק נסועה מוסכם כי  ,למען הסר ספק 4.2

, ואשר אותו נועד הכולל שצבר אותו כלי רכב המפורט בהזמנה הנסועה, ייחשב כחלק מחישוב בו

  .המציעעל ידי  . החישוב יגובה במסמך בגין הרכב החלופיכלי הרכב החלופי להחליף

אג' )שתים עשרה אגורות( בתוספת מע"מ כחוק, ללא כל הצמדה, לכל  12שלם לספק י המשרד 4.3

 .המציעכלי הרכב שסופקו לה ע"י  ק"מ לכל צי 28,000קילומטר נוסף מעל ממוצע שנתי של 
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לדצמבר בתום כל שנה,  31 -ב)מצרפי(  POOL -הממוצע יעשה בשיטת ה הנסועההתחשבנות בגין  4.4

 לכלל כלי הרכב בצי שהוחזרו לספק עד למועד החישוב. 

שלא תקוזז תועבר לשנה הבאה עד לקיזוז סופי. המציע לא ידרש לתשלום  נסועהיתרה שלילית של  4.5

 בסוף החזרת כל כלי הרכב מתוקף הסכם זה. השלא קוזז תשלילי נסועהעל 

 תקופת השכרת כלי רכב .5

 חודשים  36 -תקופת השכרת כלי הרכב  5.1

חודשים ללא  3כלי רכב בלא יותר מ כל שמורה האפשרות להאריך את תקופת השכירות של  למשרד 5.2

 שינוי במחיר.

 :הכללולים בתמורה נלוויםתחזוקה ושירותים  שירותי .6

כל דין,  , להוראותהוראות נספח זהל במועדים ובהתאםתחזוקה לכלי הרכב ירותי ש יספק המציע 6.1

. שירותים אלה כלולים במחיר דמי המשרדהמלא של  ולשביעות רצונ ,יצרן הרכב להוראות

 .השכירות החודשיים

לאה בקפדנות, בדייקנות, ביעילות, תוך שמירה על בטיחות מיבצע את שירותי התחזוקה  המציע 6.2

 לנפש ולרכוש.

מידע ו/או   למשרדעביר ימסודרים על כלי הרכב, וכן ממוחשבים מעקב שוטף ודו"חות  ינהל המציע 6.3

 .המשרדפי בקשה ספציפית מאת -דו"חות כמפורט בהסכם זה להלן ו/או על

תקין, בדומה  ובטיחותי במטרה להבטיח כי כלי הרכב יהיו במצב תפעולי יסופקושירותי התחזוקה  6.4

עפ"י ההסכם וע"פ  המציעולהוציא נזקים שאינם באחריות  בעת שסופקו, למעט בלאי סביר למצבם

 ככל שתמומש( ובמשך כל תקופת השכירות.והאופציה )במשך כל תקופת ההסכם דין וזאת 

ם, בינ"ל ומאושרים על ידי משרד יעשה שימוש בחלפים העומדים בתקנים ישראליי המציע 6.5

 בלבד הרכב יבואןכאלה שאושרו על ידי או  להוציא חלפים בטיחותיים שיהיו מקוריים התחבורה.

 במסגרת תנאי ההסכם ללא כל תשלום נוסף: המציעהשירותים המפורטים להלן יסופקו ע"י  6.6

 

 לרכב בתיקון ו/או בטיפול  כלי רכב חלופי 6.6.1

 המציע יעמיד לרשות המשרד כלי רכב חלופי במקרים כדלקמן: 6.6.1.1

 כאמור במפרט זהבמקרה של גניבה / אובדן מוחלט  6.6.1.1.1

או לביצוע  המציעבכל מקרה שבו נלקח כלי רכב לטיפולים ביוזמת  6.6.1.1.2

  16:00רישוי שנתית ולא הוחזר עד השעה מבחן 

רעה לכלי רכב תקלה ו/או נזק ו/או תאונת דרכים יבכל מקרה בו א 6.6.1.1.3

 המונעים או המגבילים את השימוש בכלי הרכב 

 של אותו יום. 16:00נזק שתיקונו מתארך מעבר לשעה בכל מקרה של  6.6.1.1.4

 רכבים שלהם 5להוציא  באותו יום 16:00עד השעה  למשרדהרכב החלופי יסופק  6.6.1.2

 . יינתן רכב חלופי מידי בשיטת "מפתח למפתח"

הרכב שיסופק יהיה רכב  .הרכב החלופי יהיה דומה ככל האפשר לרכב הקבוע 6.6.1.3

  .מושבים 5ו  2,000עד מנוע באותה קבוצה רלוונטית 
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לרכב דומה ככל שהרכב החלופי יהיה מעבר לשלושה ימים יוחלף הרכב החלופי   6.6.1.4

 .באותה קבוצה

הזוכה. קרי, ספקים שאין התחשבנות  המציעחישוב הדלק החסר במיכל יהיה מול  6.6.1.5

של דלק ברכב חלופי לא תיערך התחשבנות מולם. לספק שמחשב חוסר בדלק 

)סולר יחושב במחיר  חלופי, תיערך התחשבנות מולו במחירי תחנה ללא עמלות

 .הרכישה של המציע(

כלי הרכב, יפנה ו/או יגרור המונעת את נסיעת בכל מקרה של תאונה ו/או תקלה  6.6.1.6

 רכב חלופי יימסר לנהג במקום התאונהאת כלי הרכב למוסך על חשבונו.  המציע

 .יעתוסאו מקום הימצאו של הרכב אשר בו נמצאה תקלה המונעת את המשך נ

 רכב גישור  6.6.2

ו/או במלאי היבואן של  המציעכלי רכב שאינו נמצא במלאי  הזמין המשרדהיה ו 6.6.2.1

רכב גישור  למשרד המציע, יספק המשרדאותו כלי רכב, ובכפוף לאישור מראש של 

 )להלן: "רכב הגישור"(.

ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה לכלי הרכב המוזמן  2רכב הגישור יסופק בתוך  6.6.2.2

 עד למועד קבלת הרכב המוזמן. המשרד, וזה ישמש את המציעע"י 

מושבים.  5רכב הגישור יהיה מאותה קבוצה של הרכב המוזמן וזאת לרכב של  6.6.2.3

 7ככל שביכולתו לספק רכב דומה של  המציעם יעשה מושבי 7רכב של הזמנת ב

הא רשאי להתקין ברכב הגישור דיבורית, י המשרד. כמו כן, כרכב גישור מושבים

 התקן תדלוק וכל התקן אחר הנזכר בהסכם זה.

 תנאי הסכם זה יחולו על רכב הגישור בשינויים המחויבים. 6.6.2.4

בהסכם זה לכלי שלם לספק עבור רכב הגישור את התמורה הקבועה יהמשרד  6.6.2.5

לעיל. בכל  6.6.2הרכב שהוזמן ובלבד שרכב הגישור עומד לפחות בתנאי סעיף 

שלם המשרד עבור רכב הגישור סכומים העולים על דמי השכירות בגין ימקרה לא 

 הרכב הקבוע שהוזמן. 

 : ושינוע שירות נהגים 6.6.3

מקום , בכל שירות נהגים בה לכל פעילות שנדרש מלאשירות נהגים המציע יתן  6.6.3.1

 כפי שיסוכם בין הצדדים. או על פי הצורך .שיתבצע מסירת הרכב החליפי

או מי מטעמו ממשרדי/אתרי  המציעבעת לקיחת הרכב והחזרתו ע"י  6.6.3.2

טופס ייעודי  המציעמיקום הרכב לשם ביצוע טיפול/תיקון, ימלא נציג /המשרד

 לגבי הרכב הנמסר. 

לביצוע  להנחיית המשרד,, בהתאם המשרדאתר מ כלי הרכבאת  יקח המציע 6.6.3.3

 הוחלטוטיפול מכל סוג שהוא )טיפולים על פי כל דין ו/או תיקון מתיקונים אשר 

)לרבות שפשופים  על ידי המציע( ו/או תיקון במסגרת מתן שרותי התחזוקה

כלי הרכב  ישנע את המציעו/או לצורך ביצוע מבחן שנתי, רישוי. ומעיכות קלות( 

 .היצרן/היבואן ועל פי דיןבהתאם להוראות 

  :שירותי חילוץ וגרירה 6.6.4
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שעות ביממה  24, אשר יפעלו חילוץ וגרירהדרך ושירותי שירותי  יספקהמציע  6.6.4.1

למעט יום כיפור. שירותים אלה יסופקו בכל חלקי הארץ, למעט במקומות 

שכוחות הביטחון אסרו את הכניסה אליהם. שירותי חילוץ יבוצעו בתשלום 

 ירים. כאמור בלוח המח

 הו/או נזק ו/או תקל השל תאונ המקרהשירותים כאמור לעיל, יסופקו בכל  6.6.4.2

 עד שלוש שעותכלי הרכב, וזאת תוך פרק זמן של הנסיעה בהמשך את  יםהמונע

באזורי הערבה ורמת הגולן, יסופקו  ממועד ההודעה על התקלה / תאונה / נזק.

 שעות. 4 -השירותים תוך לא יותר מ 

המציע יספק שירותי חילוץ שונים כגון פריצה לרכב, החלפת גלגל ועוד. שירות זה  6.6.4.3

יסופק על ידי המציע לעובד המשרד כאשר המשרד ישא בתשלום בהתאם למחיר 

 המפורט בנספח המחירים להלן.

ו יעמיד לרשות הנהג רכב חלופי )בהתאם לאמור בהסכם( במקום הימצא המציע 6.6.4.4

או תקלה המונעת את המשך  מקרה בו הרכב נתקע במקרה של תאונה אוהנהג  של

ממועד ההודעה על התקלה /  עד שלוש שעותוזאת תוך פרק זמן של  .הנסיעה

 4 -באזורי הערבה ורמת הגולן, יסופקו השירותים תוך לא יותר מ  תאונה / נזק.

 שעות.

 יקון תקרים ו/או החלפת צמיגיםת 6.6.5

ברכבי הליסינג בתקריות  יאפשר תיקון תקרים המציע -תיקון תקרים  6.6.5.1

למוקד  המשרד)"פנצ'ריות"( עמן הוא בהסדר. במקרה של תקר, יצלצל עובד 

אשר יפנה אותו לתקריה הקרובה ביותר. מחיר תיקון התקר מופיע בלוח  המציע

 יעביר מידי חודש אסמכתאות מצורפות לחשבון. המציעהמחירים. 

 המשרד מטעםתעבורה החלטת קצין הבטיחות בהחלפת צמיגים תתבצע על פי  6.6.5.2

 - מטעם המציע ע"י בעל תקריה מוסמךו/או  המציעו/או קצין הבטיחות של 

(, לאורך POOL-צמיגים לרכב )לפי חישוב ב 4יאפשר החלפה של עד  המציע

תמורה מעבר לתמורה תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, וזאת ללא תוספת 

ואושרו ע"י משרד  הצמיגים האמורים יעמדו בתקן הישראלי הקבועה בהסכם.

 כל הצמיגים שיוחלפו יהיו חדשים בלבד. התחבורה ויותאמו לסוג הרכב.

 .המציעהחלפת צמיגים ו/או תיקון תקרים תתאפשר בתקריות שבהסדר עם  6.6.5.3

הסדר.  רשימה של תקריות בפריסה ארצית אשר יש לו איתן משרדיעביר ל המציע

משרד ת ולהוראות הצמיגים )חדשים בלבד( יותקנו בהתאם לדין, ולתקנו

 .התחבורה

לבדוק את צמיגיו של הרכב ולהתריע  המציעבכל כניסה של רכב לטיפול שגרתי על  6.6.5.4

 על צורך להחליפם באם הוא מוצא סיבה לכך. 

 החלפת צמיגים ברכב חלופי לא תחשב במסגרת פול הצמיגים. 6.6.5.5

 

  את כל הטיפולים המפורטים להלן:לפחות שירותי התחזוקה יכללו  6.6.6
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 כל הטיפולים המונעיםהמציע אחראי לבצע על חשבונו והוצאותיו את  6.6.6.1

ידי יצרן כלי הרכב, לתפעולו התקין והבטיחותי של -דרשו עליוהתיקונים, ככל שי

 פי הוראות היצרן-הרכב ובכלל זה טיפולים תקופתיים, יזומים ושוטפים על

 והוראות כל דין וכן את כל המפורט להלן. 

 ;בכל תקלה בכלי הרכב או/או תיקון מל טיפול 6.6.6.2

נזק אשר ייגרם  מלא של כל ו/או תיקון מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טיפול 6.6.6.3

, ללא תלות בגינו נגרם נזק כל אירוע אחראו /בגין תאונת דרכים ו לכלי הרכב

 על האחריות לגבי במחלוקת אין כי מובהר .נסיבות גרימתוו/או ב הנזקבגורם 

 התיקון./הטיפול את לעכב כדי התיקון

 .ותיקון תקרים )ראה לעיל( החלפת צמיגים 6.6.6.4

, )מים מיוחדים על חשבון המשרד( מים מיוחדיםוהחלפת ו/או הוספת שמנים  6.6.6.5

מגבים, נורות ו/או כל טיפול ו/או חלף אחר )בין בטיפול תקופתי, בין באופן שוטף 

 ובין במסגרת תיקון נזקים(;

 36למשך תקופה של  1מצבר בכמות של החלפת נורות, מגבים ומצבר עפ"י צורך ) 6.6.6.6

 חודשים(, וזאת ללא תוספת תמורה מעבר לתמורה הקבועה בהסכם.

. מבלי לגרוע באמור לעיל, המשרדבתום כל טיפול שיבוצע ברכב יועבר דו"ח לנציג  6.6.6.7

 את הזכות לדרוש דוחות אד הוק ו/או תקופתיים בנושא. ולעצמ המשרדשומר 

 שירותי תפעול, אחזקה ומוסכים 6.6.7

המציע יעניק שירותי תפעול ותחזוקה לכלי הרכב המושכרים על ידיו בליסינג  6.6.7.1

תפעולי במשך כל תקופת השכירות של כל אחד מכלי הרכב, במוסכים מורשים 

מטעם משרד התחבורה. הטיפולים יבוצעו במוסכים המורשים לטפל באותם סוגי 

בד( אף אם התקלות )למשל: במוסך המיועד לפחחות יבוצעו תיקוני פחחות בל

אינם מורשים מטעם היבואן. ניתן לטפל בכלי הרכב במוסכים מורשים מטעם 

 מורשים מטעם יבואני הרכב.ובמוסכים משרד התחבורה 

 רישוי שנתי  6.6.8

לשלם אגרות רישוי שנתית ודמי ביטוח חובה בגין כלי הרכב,  המציעבאחריות  6.6.8.1

להעביר את כלי הרכב מבחן רישוי שנתי ולוודא כי בכל עת כל כלי הרכב יהיו בעלי 

ההסכם, תקופת השכירות והאופציה )אם תקופת כך במשך כל  -רישיון בתוקף 

 תמומש(. 

הן במועד מסירתו  כמתחייב בחוק תמהרישיונו העתקהמציע יעביר לנציג המשרד  6.6.8.2

הראשונה של כלי רכב להמשרד והן לאחר כל חידוש של הרישוי והביטוח כאמור 

 לעיל.

המציע יעביר לנציג המשרד, בתחילת כל חודש, רשימה של כלי הרכב שרישיונם  6.6.8.3

עתיד לפוג במהלך החודש הקרוב ומועד תפוגת הרישיון של כל רכב וכן רשימה 

עתידה לפוג במהלך החודש הקרוב. הרשימה  של כלי הרכב שתעודת ביטוח שלהם
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המצוי ברשות  אחר רלוונטי ל מידעוככלי הרכב, הרישוי של ספר תכלול את מ

 ידי המשרד.-אשר יידרש על המציע

ימי עבודה מראש, מועד על מנת  7המציע יתאם עם הנוהג בכלי הרכב, לפחות  6.6.8.4

הביטוח והרישוי  לקחת את כלי הרכב למבחן רישוי )"טסט"( וידאג לכך שתעודות

 התקפות ימצאו בכלי הרכב בעת החזרתו.

כי נציג מטעמו ייקח את כלי הרכב מחצרי  המציעבמועד אשר נקבע כאמור, ידאג  6.6.8.5

, יעבירו את מבחן הרישוי בהצלחה )לרבות תיקון הליקויים אשר יתגלו המשרד

עד לשעה  המשרדוהעברת כלי הרכב מבחן חוזר( ויחזיר את כלי הרכב לחצרי 

 באותו היום. 16:00

באותו היום ו/או  16:00את כלי הרכב עד לשעה  המציעבמקרה בו לא יחזיר  6.6.8.6

של הרכב בגין אי תשלום האגרה ו/או אי ביצוע מבחן  ובמקרה בו פג רישיונ

רכב חלופי כמפורט לעיל עד להשלמת  משרדל המציעהרישוי, כאמור לעיל, יעמיד 

 רישוי הרכב בהצלחה.

וישולמו על  המציעהחובה, אגרות וביטוחים יחולו על חשבון  כל המסים, תשלומי 6.6.8.7

 ידו בלבד.

 שירותים נוספים:  6.6.9

או כל שרות אחר ללא דמי טיפול ו/ , כבישי אגרהטיפול בתשלומי אגרות, קנסות 6.6.9.1

 ;כלשהם

 כל הפעולות הנדרשות בתחום הנהגת סדרי מעקב ופיקוח על תקינות כלי הרכב; 6.6.9.2

יהא מאובזר בהתאם למפרט האבזור מטעם  המציע"י ע יסופק אשר רכב כל 6.6.9.3

 :המציעוזאת על חשבון  הבא האבזור את יכלולהיבואן , כמו כן ובנוסף 

 מערכות בטיחות בהתאם לחוק; 6.6.9.3.1

 מטף כיבוי אש וערכת עזרה ראשונה במידה וקיימת חובה חוקית; 6.6.9.3.2

בכל כלי הרכב יהיו כל אביזרי המיגון, וכל ציוד אחר כנדרש עפ"י כל  6.6.9.3.3

סוג הרכב )משולש אזהרה, אפוד זוהר, פח וכיוב'( והכל דין, בהתאם ל

-בהתאם לדרישות כל דין בכלל ולהוראות תקנות התעבורה, תשכ"א

 בפרט; 1961

. עם זאת, במידה ויוזמן מערכת שמע כפי שמסופקת על ידי היבואן 6.6.9.3.4

או אנדרואיד  APPLEרכב שלא כולל אפשרות לשיקוף הנייד על ידי 

 בכתב ויקבל אישור חוזר להזמנת הרכב.יתריע על כך המציע מראש 

אוטומטית של דלתות וסגירת  וסגירה פתיחה הכולל נוחות ישלטשני  6.6.9.3.5

חלונות הרכב )מרימי שמשות חשמליים לארבעת חלונות הרכב עם 

 נעילה(.

חיישני נסיעה לאחור עם חיווי קולי ותצוגה. החיישנים יסופקו בצבע  6.6.9.3.6

 פגוש הרכב.

 במערכת המולטימדיה של כלי הרכב מצלמת נסיעה לאחור עם חיווי 6.6.9.3.7
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 ;המשרדהתקן תדלוק על פי החלטת  6.6.9.3.8

רשאי להתקין בכלי הרכב אביזרים שונים לרבות אך לא רק, התקן  יהאהמשרד  6.6.9.4

 אגרה ימכשיר זיהוי לכבישו/או  דיבורית לטלפון סלולאריתדלוק אוטומטי ו/או 

כגון טראפילוג, ו/או גגון ו/או מצלמות ו/או מערכת לניטור כלי רכב )"פסקל"( 

"כיצד אני נוהג?" )כל  -מדבקות לחלונות כהים והדבקת מדבקות "מיתוג" ו

 האמור ללא קידוח(.

ככל שלצורך ביצוע התקנה מכל מין וסוג שהוא יידרש קידוח ברכב, תתקבל  6.6.9.5

מראש ובכתב. כמו כן ובנוסף ככל שיידרש שינוי ברישוי  המציעלצורך כך הסכמת 

 מראש ובכתב. המציעהסכמת הרכב, תתקבל לצורך כך 

מראש ובכתב  המציעאביזרים נוספים מעבר לאמור לעיל, יותקנו באישור נציג  6.6.9.6

 בלבד.

המציע יתקין התקני תדלוק אוטומטיים בכלי הרכב, על פי דרישת המשרד טרם  6.6.9.7

מסירת הרכב למשרד, ללא כל תוספת תשלום, עלויות השימוש והתדלוק יחולו 

 על המשרד.

לא לבצע כל שנוי במבנה או בחלקי המכוניות  במתחיי המשרד יובהר כי 6.6.9.8

המושכרות או במיתקונים שבהן, לרבות עקב קדיחה לצורך התקנת דיבורית, וכן 

לא להוציא מהמכוניות המושכרות כל אביזר ו/או מכשיר ו/או חלק ו/או מיתקן 

 השייכים להן, וזאת בלי קבלת הסכמת המשכירה מראש ובכתב. 

 קון של התקן התדלוק.יראי לתהמציע לא יהיה אח 6.6.9.9

 בעת החזרת הרכבים יוחזרו הרכבים כלהלן: 6.6.9.10

טרם החזרת הרכב  המשרדפירוק ההתקנות שהותקנו על חשבון  6.6.9.10.1

 .)נזק שיגרם כתוצאה מהפירוק ישולם על ידי המשרד( לספק

יובהר כי האחריות לביטול התקן התדלוק תחול בכל מקרה על  6.6.9.10.2

 .המשרד

 הזמנת כלי רכב .7

רכב תועבר לספק, מעת לעת, בדוא"ל או בפקס, על גבי טופס הזמנה שניסוחו ייקבע הזמנה לכלי  7.1

 ע"י הצדדים )להלן: "ההזמנה"(.

בטופס ההזמנה, יפורטו, בין היתר, דגם, צבע, כמות, ואבזור של כלי הרכב המוזמנים ומיקום  7.2

 האספקה.

דום. ויציע במקום חלופה המציע יוכל שלא לאפשר הזמנה של רכב בצבעים מיוחדים כגון צהוב או א 7.3

 .המשרד, אם יוזמן, יהיה על חשבון שהיבואן מגדיר בתוספת תשלוםתוספת צבע ראויה. 

 המציע יאשר את קבלת ההזמנה בתוך יום עסקים אחד ממועד שליחת ההזמנה. 7.4

פרטים  משרדל המציעימי עסקים לפני מועד האספקה של כלי הרכב, יעביר  5 -כמו כן, לא יאוחר מ 7.5

, תוכנית מועדי מסירה של המשרדלי הרכב למסירה, אשר יכללו: דגם וצבע בהתאם להזמנת לגבי כ

 כלי הרכב.
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 לוחות זמנים לאספקת כלי רכב .8

להיערך לאספקה של כלי רכב, על פי הקבוע בחוזה על  המציעעם כניסת הסכם זה לתוקף, מתחייב  8.1

 נספחיו.

ימי עסקים מיום  28בתוך  המשרדיסופקו כלי הרכב לחצרי  ים במלאי היבואן,יכלי הרכב מצואם   8.2

 מראש ובכתב לזמן אספקה ארוך יותר.  המשרד משלוח ההזמנה לספק, אלא אם הסכים

ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, ידווח  28מובהר כי בכל מקרה בו זמן האספקה המשוער עולה על  8.3

הא רשאי לבטל את י המשרדהמוזמן, ו במועד ביצוע ההזמנה בגין הרכב משרדעל כך ל המציע

 לא שילם ליבואן הרכב. המציעש אימתההזמנה, כל 

שאותם  מתחייב לספק את כל דגמי כלי הרכב המפורטים בהסכם המציעהסר ספק מובהר כי  למען 8.4

, הציע במסגרת הצעתו וכן רכבים שהתווספו לרשימה במהלך תקופת ההסכם ועליהם הציע מחיר

ובלבד שכלי הרכב קיימים אצל  ההסכםתקופת כל  לאורך, כך המשרדבכל כמות שתוזמן על ידי 

 .היבואנים

 אספקה  .9

 החדיש מהדגם, מהשנתון האחרון וכשהם חדשים לחלוטיןמשרד להמציע ימסור את כלי הרכב  9.1

  , ללא כל פגם.המפורטות בחוזה ובמפרט הטכניובהתאמה מלאה לדרישות  ביותר

 .דיןפי כל -לרישוי הנדרש עיסופקו כשהם בעלי רכב הכלי  9.2

 המציע יספק את כל כלי הרכב, כאשר מותקן בהם אבזור כאמור בסעיף האבזור. 9.3

להתקין ולאחר התקנת התקני  המציעהרכב יימסר לאחר התקנת כל הציוד והאביזרים שבאחריות  9.4

מובהר בזאת כי  . המציעבאתר תדלוק אוטומטיים, כאשר ההתקנות וכל שלבי ההכנה יבוצעו 

 .המשרדהתקני התדלוק האוטומטיים בלבד הינם על חשבון 

חיצוני כשהם נקיים וחדשים לחלוטין, לרבות ניקוי יסודי למשרד המציע ימסור את כלי הרכב  9.5

 וכיו"ב. תא המטען ,שמשות הרכב, מראותופנימי, לרבות 

הרכב יסופק עם גלגל רזרבי )אופן חלופי( ככל שמסופק במקור על ידי היבואן הרשמי, אפוד זוהר,  9.6

שלטי נוחות, מפתח רזרבי ו/או כל אביזר אחר שחובה להחזיק אותו ברכב עפ"י דין.  2כלי נהג, 

 במקום שאופן חלופי לא מסופק על ידי היבואן הרשמי על המציע להתריע בפני המשרד.

 .כאשר מותקנים בהם שטיחי רצפה משרדל יימסרוכלי הרכב  9.7

כלי הרכב היה ו. כלי הרכב תוחיצוניאת  המשרדנציג יסקור  המציעבמעמד המסירה ובנוכחות נציג  9.8

 –על אישור קבלת כלי הרכב )להלן  המשרדנציג , יחתום הסכם זהדרישות נמצא תקין ועומד ב

 .המשרדכלי הרכב עד למסירתו ל עגמאותו ( בו יצוין, בין היתר, המרחק "אישור הקבלה"

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בחתימה על אישור הקבלה כדי להוות ראיה כלשהי ו/או  9.9

, לרבות )אך לא רק( מצבו משרדאישור כלשהו, לגבי מצבו ו/או תקינותו של כלי הרכב שנמסר ל

לצייד את כלי הרכב על פי  המציעואביזר שהיה על  המכני ו/או תקינות מערכות הדלק והחשמל בו

 .חוזה זה ועל פי כל דין אחר

, תתבצע בדיקת תקינות ומצאי של הציוד ברכב, לדוגמא רישיון המשרדבעת מסירת הרכב לנציג  9.10

 המציערכב, ביטוח חובה, אפוד זוהר, ספר רכב, כלי נהג וכו'. אם ימצאו חוסרים, הם יושלמו ע"י 

 באופן מידי.
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המסירה ומועד תחילת תקופת השכירות של המכוניות המושכרות, בכל מקרה, יראו את מועד  9.11

במועד מסירת המכונית המושכרת בפועל או לכל היותר בחלוף שלושה ימי עסקים ממועד מתן 

ההודעה על ידי המשכירה לשוכרת, בדבר היות המכוניות המושכרות מוכנות למסירה לשוכרת, 

 המוקדם מביניהם. 

 החלפת דגם של כלי רכב .10

, והדגם החלופי שונה מהדגם המקורי בשינויים למשרדוהוחלף דגם של כלי רכב המושכר היה  10.1

 חלופיכלי הרכב מהדגם המינוריים בבחינת "מתיחת פנים", להבדיל משינויים מכאניים מהותיים, 

במחיר זהה למחיר הדגם המקורי בכפוף לנוסחת שינוי המחיר באם שונה מחיר  למשרדיושכר 

 היבואן כאמור בהסכם זה. 

במקרים בהם בוצע שינוי דגם ו/או במקרים בהם יחול שינוי בתנאים המסחריים של הספק אל  10.2

 .מול יבואן כלשהו ידונו הצדדים במחירים במו"מ

 גניבה ו/או אבדן מוחלט .11

בכל מקרה של קביעת שמאי על ימים ו/או  28נמצא בתוך  שלאכלי רכב  של גניבתבכל מקרה  11.1

משווי  50%של כלי רכב )אובדן מוחלט יחשב כנזק שעולה על ( "לוס-לאטוט"בדן מוחלט )וא

 האפשרויות להלן: 3אחת מבין  המשרדבחר יהרכב(, 

הרכב במקרה זה, תקופת השכירות לגבי  -קבלת רכב חלופי קבוע דומה לרכב המושבת  11.1.1

תוארך ותחול עד תום תקופת השכירות של הרכב המקורי. הרכב החלופי  החלופי הקבוע

הקבוע יהיה דומה ככל האפשר לרכב המקורי )בק"מ, שנתון, רמת אבזור, קבוצת רכב 

 וכו'(. 

במקרה זה, תקופת השכירות לגבי הרכב החדש תחל עם אספקתו.  -הזמנת רכב חדש  11.1.2

לא תחויב בתשלום פיצוי  המשרדושבת/הגנוב תסתיים ותקופת השכירות לגבי הרכב המ

ו/או קנס כלשהם לספק, בגין הרכב המושבת/הגנוב וסיום תקופת השכירות. הרכב 

 החלופי יהפוך לרכב גישור עד למועד קבלת הרכב הקבוע. 

יכול לקבוע כי מקרה שכזה מהווה סיום עסקה. תקופת השכירות  המשרד –סיום עסקה  11.1.3

בתשלום פיצוי ו/או קנס כלשהם  חויבלא י המשרדת/הגנוב תסתיים ולגבי הרכב המושב

 למשרדלספק, בגין הרכב המושבת/הגנוב וסיום תקופת השכירות. הרכב החלופי שניתן 

 יוחזר לספק. 

המציע יעמיד לרשות המשרד, על חשבונו, רכב חלופי באתר המשרד או במקום האירוע או בכל  11.2

שעות לכל המאוחר, מרגע ההודעה הטלפונית מטעם  4פק תוך ורה המשרד. הרכב יסוימקום עליו 

המשרד או העובד, בדבר התאונה או הגניבה. ביום העבודה הראשון לאחר התאונה יועבר דוח 

 שעות.  48תאונה בכתב. ובמקרה של גניבה יוצג אישור משטרה בדבר הגניבה בתוך 

 דיווח על תאונה .12

בכל מקרה של אירוע כאמור שלא למסור לצד ג' ו/או כי  ונחה ככל האפשר את עובדיי המשרד 12.1

לכל אחד אחר כל הודאה, הצעה, הבטחה, ויתור, פשרה ו/או תשלום, או למסור מידע )פרט למידע 

נחה יהמשרד שיש למסור על פי דין( בקשר לאירוע שהרכב היה מעורב בו במישרין או בעקיפין. 
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ים לתאונה וכתובותיהם, פרטי הרכב המעורב את שמות העד כי יש לרשום וככל האפשר את עובדי

 בתאונה והביטוח בגינו וכן את פרטי הצדדים לתאונה.

שתף פעולה עם המציע ובמקרה הצורך עם המבטח של צד ג' במתן כל סיוע ומידע יהמשרד  12.2

 הנדרשים בקשר לטיפול בעניין.

 תקופת השכירותסיום השבת כלי רכב ב .13

לספק על מועד  המשרדודיע פת השכירות של כלי רכב, ילתום תקוימי עסקים קודם  10לפחות  13.1

 .המשרדאיסוף כלי הרכב מחצרי 

 .AS ISבמצבם לספק שיב את כלי הרכב יהמשרד  13.2

 המציעאחראי לכך שימולא וייחתם טופס סיום עסקה ע"י נציג  המציעבמעמד החזרת הרכב,  13.3

. טופס זה יכלול את תאריך ההחזרה, מספר הקילומטרים ומצב הרכב מבחינת המשרדונציג 

 .המשרדחוסרים. העתק הטופס יישאר בידי 

שלם מאומה בגין השבת כלי הרכב להוציא תשלום עבור חוסרים )ככל הניתן בעלות לא י המשרד 13.4

 .ונזקים שנעשו בזדון של חלפים שאינם מקוריים(

במקרה של דרישה להשלמת פריט/אביזר לרכב במהלך תקופת השכירות ו/או בסיום העסקה  13.5

לספק עבור השלמת החוסרים ע"פ מחיר חלפים לא מקוריים ככל  המשרדשלם י)להלן "חוסר"(, 

שלם עבור ילא  המשרדמובהר כי  ,הניתן ויידונו בין הצדדים במסגרת מו"מ. למען הסר ספק

 של גניבה ו/או תאונה. חוסרים שנגרמו בעטיים 

יום ממסירת הרכב  60לאחר  ההגיעבגינם מובהר כי לא ישולם כל סכום על חוסרים שהדרישה  13.6

 .לספק

לא הגיע לאיסוף כלי הרכב במועד, ייחשב כאילו הוחזר על כל המשתמע מכך,  המציעככל ש 13.7

 לא ביצע שימוש ברכב. המשרדלרבות אי חיוב תמורה בגין דמי שכירות ובלבד ש

בתום תקופת השכירות או עם סיומה מכל סיבה שהיא, כשהם  לספקאת כלי הרכב  חזירימשרד ה 13.8

. אם בהחזרת כלי הרכב או עם אבזור שהחליט להותיר ברכב ריקים מכל חפץ השייך למשרד

 7תוך  יטול אותם. היה והמשרד לא המציע יודיע למשרד על קיומם, מיטלטלין וציודימצאו בו 

, מוותר בזאת המשרד על כל טענה בגין נזק או הפסד או הוצאה בקשר ההודעהממועד  ימי עסקים

 לחפצים אלה.

 בתעבורה קצין בטיחות .14

)שלא  פי דין-"קצין הבטיחות"(, כנדרש על –קציני בטיחות רכב בתעבורה )להלן  יעסיקהמציע  14.1

 .המשרד( באתרי

 איש קשר  .15

ההתקשרות עמו, אשר יהיה זמין  פרטים אודות נציגו ודרכי למשרדימציא  המציע -איש קשר  15.1

בכל הקשור לביצוע הסכם זה לרבות לעניין זמני תיקון במוסך, חשבוניות, הזמנות, ועוד.  למשרד

ימציא  המציעו המשרדיחליף את נציגו במהלך תקופת ההסכם, יעשה הדבר בשיתוף  המציעאם 

 Back Officeיעמוד שירות של  המשרדאת פרטי איש הקשר החדש. לרשות הנציג מטעם  למשרד

 גיבוי בכל הקשור למימוש ההסכם. וישמש המשרדקבוע שיכיר את ההסכם מול 
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  שיפעל באופן מלא מוקד שירות .16

קבלת שירות  ההסכם, תקופת השכירות והאופציה )אם תמומש(,תקופת במשך כל  יאפשרהמציע  16.1

תקלות ו/או  קבלת דיווח עלשל המציע, אשר תפקידו  ארציהלקוחות המוקד שירות באמצעות 

למעט  ,כפי שהוא נותן שירות לצרכנים אחריםשעות ביממה  24וטיפול בהן. המוקד יפעל  נזקים

 )להלן: "המוקד"( יום כיפור

לא תפחת מזו  ,רות שתינתן באמצעות המוקדירמת השמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  16.2

הגבוהה מבין  שק ו/או הקבועות בחוק,הליסינג והשכרת רכב הגדולות במהנהוגה אצל חברות 

 השניים.

 דמי שכירות חודשיים .17

תשלום חודשי  למציע המשרדשלם יבהתאם להסכם זה,  המציעקיום כל התחייבויות לבתמורה  17.1

 "התמורה בגין דמי השכירות החודשיים"(. למפורט בנספחים ובהסכם זה )להלן:בהתאם 

כלי  -בסיס המחירים המפורטים במסמך ג על התמורה בגין דמי השכירות החודשיים תחושב  17.2

 באותו חודש. המשרדשהיו מצויים ברשות כלי הרכב עבור  הרכב הנדרשים בטבלת התמורה

כאמור בהסכם זה והנספחים ולרבות ביטול השתתפות  םהתמורה תכלול את כלל השירותי 17.3

שלם ילא שלם עבור השתתפות עצמית ולא י המשרדעצמית וביטול דמי השבה לקדמות באופן ש

 כל עלות בעת השבת הרכב להוציא תשלום על חוסרים כאמור בנספח זה.

 החשבונית עבור דמי השכירות החודשיים של כלי הרכב תוגש בצירוף מדיה בה יפורט כדלקמן: 17.4

 , לפי מרכיבי התשלום.רכבהכל כלי  עבורתשלום החודשי הסכום לשל  פירוט מדויק 17.4.1

מסירת כלי  המועד הקובע לעניין דגם רכב, ,רישוימספר  :רכב יפורטוהכלי  לגבי כל 17.4.2

תאריך תקופת החיוב, מדד הבסיס, המדד הקובע  תאריך סיום עסקה מתוכנן, ,הרכב

)ללא הצמדה(, סכום  הבסיסיבחלוקה לפי מרכיבים בסכום  דמי שכירות חודשיים

כולל מע"מ. בחשבונית סיום  סה"כ לתשלוםסה"כ לפני מע"מ, סכום המע"מ ו, ההצמדה

 עסקה יש לציין גם את מס' ימי השכירות לחשבונית האחרונה.

שתכיל את הפירוט הנ"ל בקבצי  דוא"ל/ממוחשבת/הפירוט יוגש על גבי מדיה מגנטית 17.4.3

Excel 

המועד הקובע לעניין סיום העסקה במקרה של סיום תקופת השכירות )לרבות החזרה  17.4.4

 מפורט בהסכם זה ובנספחיו.של הרכב( יהא המועד כמוקדמת 

המועד הקובע לעניין סיום העסקה במקרה של גניבת רכב יהא מועד ההודעה לנציג  17.4.5

 . או מועד החזרת הרכב החלופי שניתן או למשטרה על הגניבה, המוקדם מבניהם המציע

המועד הקובע לעניין סיום העסקה במקרה של השבתת רכב )"טוטאל לוס"( יהא מועד  17.4.6

 .או החזרת הרכב החלופי שניתן ההתאונה המשבית

 דמי שכירות חודשיים –הצמדה  .18

כללי כפי -התמורה בגין דמי השכירות החודשיים תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן  18.1

שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל )להלן: "הלמ"ס"( בירחון 

 .120010לסטטיסטיקה של מחירים קוד מדד 
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 .למשרדמדה יהיה המדד הידוע במועד המסירה הקובע של כלי הרכב "מדד הבסיס" לעניין ההצ 18.2

"המדד הקובע" לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע בסוף החודש שלגביו ניתן השירות. המדד  18.3

הקובע לא יפחת ממדד הבסיס. )לדוגמא: בגין שירות עבור חודש דצמבר המדד הקובע הוא המדד 

 (15.12שפורסם ב 

  יהיה נמוך מתאריך מדד הבסיס.תאריך המדד הקובע לא  18.4

מובהר בזאת כי דמי השכירות הנקובים בנספח המחירים המצורף להסכם זה  ,למען הסר ספר 18.5

 .למעט שינויים במחיר היבואן כפי שיפורט להלן עד מועד מסירת כלי הרכב ,יהיו קבועים וסופיים

 .קבועים וללא שינוי להלן יתר התשלומים יוותרו במפרט 20למעט האמור לעיל והאמור בסעיף  18.6

 והשבה לקדמות ביטול השתתפות עצמית .19

באחריות לכל אובדן או נזק שיגרם לכלי הרכב ויתקן על חשבונו כל פגם או  לבדו הספק יישא 19.1

או מי מטעמו ו/או של  המשרדקלקול בכלי רכב, בין אם נגרמו עקב מעשה או מחדל של 

המשתמשים בכלי הרכב, בין אם נגרמו על ידי צד שלישי, בין אם נגרמו עקב תאונה, תקלה או 

מטעם ו/או המשתמשים  שהמשרדגניבה ובין אם מכל סיבה אחרת והכל למעט אם הספק יוכיח 

 גרמו לנזק בזדון. המשרד 

השתתפות עצמית על נזקים. התמורה החודשית כוללת ביטול השתתפות  ישלםלא  המשרד 19.2

 השבה לקדמות.ביטול עצמית ו

 לעיל: 19.1סעיף מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרים אלה לא יחול הפטור המתואר ב 19.3

נזק למרכב תחתון של כלי הרכב, למעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מתאונה או נסיעה  19.3.1

 המשרדסלולה )בכל מקרה של נזק למרכב תחתון כאמור, שמאי מטעם על כביש או דרך 

  יאשר את הבקשה לחיוב(;

  סמים אסורים; בכלי הרכב נהג תחת השפעה שלמטעם המשרד הנוהג  19.3.2

על ידי  השטחים המוחזקיםלמעט  כלי הרכב הוצא/ו אל מחוץ לתחום מדינת ישראל 19.3.3

  ;)שלא על ידי גניבה( גורם מטעם המשרד

 )בעת שהיה בחזקת המשרד( בכלי הרכב נהג לא מורשההמשרד באמצעות נזק שנגרם ע"י  19.3.4

 ;למעט במקרה בו זהות הנהג אינה ידועה בשל גניבה

לא היה מגע  מטעם המשרד כלי הרכב נגנב/ו בעת שהמפתחות היו בתוך כלי הרכב ולנהג  19.3.5

  עם הרכב ו/או לא היה ברכב אדם נוסף.

 ; ברכב למטרות לא חוקיות לא ישתמשמטעם המשרד הנהג  19.3.6

 לא ישתמש ברכב למטרות אלימות או מהומות.מטעם המשרד הנהג  19.3.7

הרכבים  לשמור עלברכבים המושכרים  ומתחייב להנחות את המשתמשים מטעמ המשרד 19.4

מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל חוק התקף  םבכל עת ולנהוג בה המושכרים

 מיבמהלך תקופת השכירות ובכלל זה הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת 

במקרה של לרכב חלופי  הא זכאיילא  המשרדעל ידי רשויות האכיפה. מהרכבים המושכרים 

 .מטעם המשרדהג נ רה על חוק שליהחרמת הרכב על ידי הרשויות במקרה של עב
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 עדכון מחירון כלי רכב אצל היבואן והרעה בתנאים המסחריים בהזמנת רכבים חדשים .20

לשינויים במחירון  70%דמי השכירות החודשיים לכלי רכב חדשים יהיו צמודים בשיעור של  20.1

 היבואן של כלי הרכב )ללא מע"מ( אצל היבואנים ביום ההזמנה.

 1,500לכלי רכב מסוים נקבעו בנספח להלן ע"ס להלן דוגמה: דמי השכירות חודשיים  20.1.1

)ללא ₪  50,000מחירון היבואן לאותו כלי רכב במועד תחילת תקופת ההסכם: ₪. 

)ללא מע"מ(. דמי ₪  52,000מע"מ(. מחירון היבואן של אותו כלי רכב ביום ההזמנה: 

 1,538.88=  70%*  (52,000-50,000) 36/₪ + 1,500השכירות החודשיים המעודכנים יהיו 

.₪ 

 .)לא יאוחר מחודש ממועד העדכון( המציע יעדכן את המשרד בכל שינוי במחירון היבואן 20.1.2

 למשרדיגיש תצהיר  המציעעל דגם מסוים קְטַנה,  למציעהנחת היבואן שניתנת אם  20.1.3

בו הוא מציין כי התייקר אותו דגם בחתימת רואה החשבון )יכול להיות גם רו"ח פנימי( 

מההתייקרות לפני  70%ספוג י המשרדעבורו תוך ציון סכום ההתייקרות במקרה כזה, 

למעלה היא חודשים. היה והשפעת סעיף זה  36מע"מ של מחיר הדגם הספציפי בחלוקה ל 

ממחיר העסקה, רשאי המזמין לבטל את ההזמנה. בכל מקרה, במקרה של הפעלת  2%מ 

. במקרה וסעיף זה הופעל לאחר ההזוכ המציע עםזה רשאי המזמין לבצע מו"מ סעיף 

בכתב מבעוד מועד על התייקרות בשל סעיף זה, במקרה  המציעהוצאת הזמנות, יודיע 

שכזה עומדת בפני המזמין האפשרות לבטל את ההזמנות ללא עלויות הכרוכות בביטול 

 ימי עבודה מיום ההודעה(. 7)עד 

 מחירי תוספות .21

מחירי התוספות שיוזמנו מחברת הליסינג ומתומחרות על ידי היבואן כגון, תוספת צבע  21.1.1

סכום העלות במו"מ בין הצדדים ולא יותר ממטלי, מערכת שמע מתוחכמת וכו' יתומחרו 

₪  1,000תשלומים לדוגמא, היה ומחיר תוספת צבע מטלי עולה  36ללא מע"מ תחולק ב 

)לפני ₪  27.77=  1000/36חודשי של מקסימלי ג סכום )לפני מע"מ( יתווסף למחיר הליסינ

 מע"מ(.

 כבישי אגרה .22

מתחייב להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון, כמשמעותו בחוק כביש המשרד  22.1.1

, חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, תשנ"ה 1995-אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה

רבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או , ל2000 –וכן בחוק נתיבים מהירים התש"ס  1995 -

תוספת להם, וכן כל התקנות אשר הותקנו או יותקנו בעתיד מכוח חוקים אלה, בכל חיוב 

בגין נסיעת המכוניות המושכרות, בכבישי אגרה, לרבות אגרה, דמי גביה, הפרשי 

הצמדה, ריבית פיגורים, קנסות, החזר הוצאות הכרוכות בגביית האגרה ובאכיפת 

 .הכל כמפורט בחוקים האמורים ובתקנותיהםו התשלומים

להתקין מערכת "פסקל" לרכבים המושכרים. הסבת חיובי  המשרדבכוונת כאמור לעיל  22.1.2

 .יבוצעו על ידי הספק ללא חיוב דמי טיפולאגרת נסיעה בכביש 

החיוב יגיע לספק )מכל סיבה לרבות רכבים חלופיים ורכבי גישור( התשלום בגין אם   22.1.3

 המציע, מנהרות הכרמל והנתיב המהיר( יבוצע על ידי 6בישי אגרה )כביש אגרת נסיעה בכ
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מידי חודש כנגד חשבונית מרכזת, מדיה  המשרד( ע"י BACK TO BACKויוחזר לו )

 ופירוט.

 דו"חות וקנסות תעבורה ו/או חניה בגין חיובים .23

הנהג/המשתמש המציע יבצע הסבה של חיובים ו/או קנסות ו/או דו"חות ע"ש המשרד או  23.1.1

ימי עסקים מיום  3תוך  ברכב על פי הוראת משטרת ישראל. ללא דמי הסבת דוחות

 שהדוח הגיע אליו.

שלם את הקנסות הנקובים בדו"חות חניה ו/או דו"חות אחרים ביחס למכוניות המשרד י 23.1.2

על  יחתום, וכן )ככל שעברו במועד על ידי המציע( המושכרות, במועד המצויין בהם

פעולה עם המשכירה ככל  וישתף ,שמוהסכמה בדבר הסבת הדו"חות וכתבי האישום על 

, לרבות הופעת שמושידרש לצורך הסבת הדוחו"ת/ כתבי האישום כאמור על 

 .בבתי משפט מטעמושתמשים המ

 החזרות והחלפות כלי רכב  .24

רשאי להחזיר לפני תום תקופת השכירות, בלא  המשרדעל אף האמור בהסכם זה,  24.1.1

בפיצוי ו/או בתשלום מיוחד כלשהו,  המציעשהדבר יחשב כהחזרה מוקדמת המזכה את 

מכלל כלי הרכב שהושכרו בתקופת ההסכם  10%ובלא כל תלות בק"מ או בתקופה, 

)מעוגל מעלה( בלא כל סיבה )וללא תלות בק"מ או בעניין אחר( חישוב אחוז ההחזרה 

ביום ההזמנה לא יוחזר ₪  180,000חושב מחדש בכל שלוש שנים. רכב שעלותו למעלה מ י

 חודשים טרם החזרתו.  12לפחות  המשרדעל פי סעיף זה אלא אם היה ברשות 

להחזיר לספק מתוך יתרת כלי הרכב  -הבלעדי  ולפי שיקול דעת -חליט י המשרד אם 24.1.2

אשר אינם עומדים בתנאים זה לעיל ו אמור בסעיףלשברשות כלי רכב נוספים מעבר 

בתשלום פיצוי מוסכם לספק בגין  המשרדחויב י -לעיל )לגבי החזרה ללא חיוב( הנקובים 

 כדלקמן:  3:2:1כל כלי רכב שיוחזר ביחס של 

החזרת כלי רכב בשנה הראשונה שבה הושכר כלי הרכב תחויב בתשלום פיצוי 

ודשיים בשנה השנייה ותשלום ח מיםתשלו 2 ,תשלומים חודשיים 3של בסכום 

 אחד בשנה השלישית. יחודש

 דו"חות .25

דוחות שונים בתיאום בין ( גם בגליון אלקטרוני וועל פי בקשתהמציע ימציא למשרד ) 25.1.1

 הצדדים

 .המבוקש הדיווח תקופת/בחודש המשרדמצבת כלי הרכב אשר נשכרו ע"י  25.1.1.1

 מידי חודש הפקה של הדוחות הבאים באקסל: 25.1.1.2

 דמי שכירות; 25.1.1.2.1

 ;צפון 6+ כביש  + מנהרות הכרמל + נתיב מהיר 6כביש  25.1.1.2.2

 דלק רכב חליפי; 25.1.1.2.3

  17.4בסעיף קובץ מלווה לחשבונית כמפורט  25.1.1.2.4

 60כלי הרכב לגביהם נדרש חידוש רישיונות הרכב ו/או פוליסות ביטוח בתוך  25.1.1.2.5

 יום מתאריך הדיווח. 
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ו. בגמר כל טיפול/תיקון יימסר דוח המפרט את מהות הטיפול/תיקון והחלפים שהוחלפ 25.1.2

 לנהג הרכב. רהדוח יימס
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 ומחירים כתב כמויות – 1 נספח

 

 טבלת מחירים ותוספות

 הערות מחיר  נושא

מקורי -מפתח נוסף בהתאם למחירון  

 היבואן

 ליחידה

/  על ידי רכב יעודי של הספק תיקון תקרים
ושירות החלפת גלגל "חילוץ" כולל פריצה לרכב  

 250 -תעריף יום 
תעריף ערב ₪, 

₪  300או לילה 

שעות 3תוך   
 

 

בהתאם לאמור  מחיר לצמיג מעבר ל "פול"
6.6.5.2בסעיף_  

250  ₪  מחיר ליחידה 

40 תיקון תקר   ₪   
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 פיצויים מוסכמים – 2 נספח

 
מוסכם כי נציג המשרד רשאי להטיל על הספק בנוסף לכל סעד אחר המגיע לו פיצוי מוסכם 

 בהתאם לטבלה להלן. 
 הטלת הפיצוי המוסכם איננה גורעת מכל זכות אחרת המוקנית לו.

 

 חריגה /תקלה

סכום הפיצוי 

 הערות בש"ח

 אי קבלת רכב חליפי במועד הנדרש
עלות השכרה של 

 רכב מקביל לקבוע

הפיצוי המוסכם יקבע ע"י 
המכפלה של מספר הימים ללא 

תעריף הליסינג  Xרכב חליפי 
של הרכב  130%היומי כפול 

 הקבוע 

 תקלה חוזרת
  

  

ליום )עד ₪  200
להחזרת הרכב 

 כתקין(

רכב הנלקח לתיקון על אותה 
למעט  יום 30בתוך תקלה בתוך 

לשביעות רצונו של נציג אם הוכח 
איננה באחריות המשרד שהתקלה 

 הספק

  

 לאירוע₪  100 קבלת רכב לא כשיר /לא ראוי
עם ליקוי, פגיעה בולטת, רכב 

 מלוכלך

  החל מהשעה השניה לשעה₪  200 חריגה מזמן ההגעה הנדרש בהסכם 

איחור באספקת הרכב המוזמן או 

 רכב גישור

לכל יום של ₪  200
ליומיים  איחור

₪  400הראשונים ו 
מעבר ליומיים 

 הראשונים

אלא אם הוכיח הספק במסמכים 

מתאימים כי האיחור נובע מחוסר 
 במלאי היבואן של הרכב המוזמן

 אי העברת הודעת קנס במועד

סכום הנזק )הסכום 
המבוקש לתשלום 

מעבר לסכום 
הבסיסי בהודעת 

 הקנס המקורית(

אלא אם הוכיח הספק כי העיכוב 
 איננו באשמתו
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 תמורהוטבלת  כלי הרכב הנדרשים -מסמך ג' 

 למעט קבוצה ד' ומעלה 4 יבטיחותאבזור מרמת  אוטומטיים כלי הרכב שיוצעו יהיו .א

 .ברמת הגימור הבסיסית הנהוגה בליסינג בלבדהדגמים שיוצעו הם הדגמים .ב

 2021יוצעו רכבים אשר לא ידוע כי שיווקם יופסק במהלך .ג

אחד בלבד לכל מותג. לדוגמא:  דגםינתן וקבוצה ב' )כאמור בטבלה( בכל קבוצה להוציא קבוצה ד' .ד

 טויוטה נוספת בקבוצה זו , לא תוכל להתווסף לרשימהבקבוצה א' טויוטה קורולה הוספה לרשימה

 מושבים 7 ניב יםרכב ה' בה נדרשים בקבוצות ד +נוסעים, למעט  5-בכל הרכבים יהיו מושבים ל.ה

 חודשים(: 12ק"מ בשנה )  28,000של  ק"מ שנתי .ו

י בהתאם למחירון הרשמשיקבעו  ,מחיר ליסינג חודשי )כולל רישוי וביטוח(, לפני מע"מכלי רכב יקבעו ל

 של היבואן במועד ביצוע ההזמנה. מע"מ יתווסף כחוק.

קילומטרים בשנה. חריגה ממכסת הקילומטרים  28,000של  תהיהרכב, מכסת קילומטרים העבור כלי 

כאמור  ק"מ 28,000 -לכל ק"מ מעבר ל₪  0.12האמורה תזכה את הספק בקבלת תמורה נוספת של 

 . במסמכי המכרז

סווג 
וצה הקב

בנספח 
 התמורה

קבוצת כלי 
 הרכב

כמות 
כלי 

הרכב 
)אמדן 

לא 
 מחייב(

אפיון וטווח 
 מחירים

 
)בש"ח כולל 
מע"מ, לרכב 

בדגם הבסיסי 
בלבד, אוטומטי 

בלבד ועל פי 
מחירון הרשמי 

 של היבואן(

מספר 
יצרנים 
מינימלי 
בהצעה 
בנספח 
 התמורה

אופן 
קביעת 
המחיר 
לצורך 

השוואת 
 המציעים

 16 רכב משפחתי א
-,000134

,000441  ₪  
 7רכב בנזין/דיזל 

 מותגי יצרן לפחות

 5ממוצע בין 
המותגים 

 היקרים ביותר

 ב
רכב 

הברידי/פלאג 
  אין

10 
-,000140

,000150  ₪  

הברידי/פלאג אין 
. דגמים 5 –

בקבוצה זו ניתן 
להציע עד שני 

דגמים לכל מותג 
ובלבד שדגם אחד 

 משפחתי והאחר
מוגבה משפחתי  

 ממוצע

 ג
 רכב

 משפחתי/מוגבה
10 

-,000140
,000156  ₪  

 5 –בנזין/דיזל 
מותגי יצרן 

 3לפחות לפחות.
דגמים משפחתי 

  מוגבה

 ממוצע

 ד
 7טנדרון 

 מושבים
2 

טנדרון 
-170,000

175,000 ₪  

 7בנזין /דיזל בן 
מושבים דגם אחד 

 לפחות.
 

 מחיר לדגם
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 ה
 7רמב"י )

 מושבים לפחות(
2 

-,000150
,000170  ₪  

בנזין/דיזל/הברידי 
דגמים לפחות 3 –  

 ממוצע

 

 :התמורהטבלת 

  

מחיר  א
יבואן כולל 

 מע"מ
 יצרן

דגם 
 מפורט

בנזין/דיזל/ 
 הברידי

שורה למילוי 
 חובה / רשות

מחיר ליסינג 
לפני מע"מ 

ולל ביטוח כ
 ורישוי

 בלבדברמת הגימור הבסיסית הנהוגה בליסינג , מותגי יצרן לפחות 7 – בנזין ודיזל -רכב 

 144,000-134,000 -משפחתי

חובה למלא      1
 שורה זו

 

חובה למלא      2
  שורה זו

חובה למלא      3
  שורה זו

חובה למלא      4
  שורה זו

5     
חובה למלא 

 שורה זו
 

6     
חובה למלא 

 שורה זו
 

חובה למלא      7
 שורה זו

 

המציע רשאי      8
 למלא שורה זו

 

9     
רשאי  המציע

  למלא שורה זו
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מחיר  ב
יבואן כולל 

 מע"מ
דגם  יצרן

 מפורט
בנזין/דיזל/ 

 הברידי
שורה למילוי 
 חובה / רשות

מחיר ליסינג 
לפני מע"מ 

ולל ביטוח כ
 ורישוי

בקבוצה זו ניתן להציע עד שני דגמים לכל מותג ובלבד שדגם אחד משפחתי דגמים  5 – הברידי/פלאג אין -רכב 

 ברמת הגימור הבסיסית הנהוגה בליסינג בלבד, מוגבהמשפחתי והאחר 

 000401,-150,000 -משפחתי/מוגבה

חובה למלא      1
  שורה זו

חובה למלא      2
 שורה זו

 

חובה למלא      3
 שורה זו

 

חובה למלא      4
 זושורה 

 

חובה למלא      5
 שורה זו

 

6     
המציע רשאי 
  למלא שורה זו

7     
המציע רשאי 
  למלא שורה זו

 

 

מחיר  ג
יבואן כולל 

 מע"מ
דגם  יצרן

 מפורט
בנזין/דיזל/ 

 הברידי
שורה למילוי 
 חובה / רשות

מחיר ליסינג 
לפני מע"מ 

ולל ביטוח כ
 ורישוי

 הגימור הבסיסית הנהוגה בליסינג בלבד ברמת, מותגי יצרן לפחות 5 –בנזין/דיזל 

 (ם משפחתי מוגבהדגמי 3)לפחות  140,000-156,000 - משפחתי

חובה למלא      1
 שורה זו

 

חובה למלא      2
 שורה זו

 

חובה למלא      3
 שורה זו

 

חובה למלא      4
 שורה זו

 

5     
חובה למלא 

  שורה זו

     
המציע רשאי 
  למלא שורה זו

     
המציע רשאי 
 למלא שורה זו
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מחיר  ד
יבואן כולל 

 מע"מ
דגם  יצרן

 מפורט
בנזין/דיזל/ 

 הברידי
שורה למילוי 
 חובה / רשות

מחיר ליסינג 
לפני מע"מ 

ולל ביטוח כ
 ורישוי

ברמת הגימור , דגם אחד לפחות – 170,000 – 175,000טווח מחיר  מושבים 7טנדרון אוטומט בן 
 בליסינג בלבדהבסיסית הנהוגה 

 
 

       

טנדרון אוטומט 
 בן 7 מושבים

חובה למלא     
 שורה זו

 

טנדרון אוטומט 
 בן 7 מושבים

למלא  רשאי    
 שורה זו

 

 

מחיר  ה
יבואן כולל 

 מע"מ
 יצרן

דגם 
 מפורט

בנזין/דיזל/ 
 הברידי

שורה למילוי 
 חובה / רשות

מחיר ליסינג 
לפני מע"מ 

ולל ביטוח כ
 ורישוי

 ברמת הגימור הבסיסית הנהוגה בליסינג בלבד, מותגי יצרן לפחות 3 – רמב"י

150,000-170,000 

חובה למלא      1
  שורה זו

חובה למלא      2
 שורה זו

 

חובה למלא      3
 שורה זו

 

המציע רשאי      4
  למלא שורה זו

 

 

 תאריך: __________ : ________________________ מציעחתימת ה
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 ההסכם -מסמך ד' 

 

 ליסינג תפעולימתן שירותי הסכם ל

 

 2021ביום ____ לחודש ___________  בתל אביבשנערך ונחתם 

 

 המשרד( -)להלן - מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור משרדבין: 

 

 

 ( "מציעה -)להלן  - _________________________________________  לבין

 

 מרח' ________________ בעיר ________________________ ח.פ. _________________

 

 

 

 רכבי המשרדעבור  ליסינג תפעוליה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי פנ והמשרד לואיה

בהסכם  ים"(, והכל בהתאם להגדרות ולתנאים המפורטיםרות"השי :ןלהל )כהגדרתם

 זה להלן;

 הצעתו לביצוע השירותים לפי התנאים שהיו ידועים לו מראש למשרדוהספק הגיש  יל:ואוה

 ;במסמכי המכרזובתנאים המפורטים 

 על ידי הספק נמצא למשרדובהתאם להסכמת הצדדים ועל בסיס הנתונים שנמסרו  הואיל

 ;השירותהספק מתאים לביצוע 

וכי  ירותהשוהספק מצהיר כי יש לו הניסיון, האמצעים והמשאבים הדרושים לביצוע  והואיל

תבצע ע״י י שהשירות םמסכי והמשרד המשרדעבור  השירותמעוניין לבצע את  הוא

 והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה להלן; הספק

 בכפוף להוראות כל דין, על פי הוראות חוזה זה השירותוהספק מתחייב לבצע את  והואיל

 ;ןובתנאים המפורטים להל

דיר ולעגן את מערכת היחסים העסקית והמשפטית וברצון הצדדים להגדיר, להס והואיל

ביניהם לכדי הסכם כתוב וחתום והכל כמפורט בהסכם זה על תנאיו  שתיווצר

 "(;או החוזה "ההסכם והוראותיו )להלן:

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא ונספחים .1

 בלתי נפרד מהסכם זה.חלק  הואהמבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו,  1.1

חלק בלתי נפרד מהסכם זה והביטוי  הם מציעה והצעת המכרזהמסמכים והנספחים שבחוברת  1.2

 נספחים המפורטים להלן:המסמכים וה את כולל"ההסכם על נספחיו" 

 

 מסמכים

  'להצעות בקשה -מסמך א  

 'מפרט כללי  - 1 מסמך ב 

  כתב הכמויות ומחירים -מסמך ג 

  'ההסכם -מסמך ד 

 

 נספחים

  נספח ביטחון -' אנספח 

  ערבות ביצוע -' בנספח 

  ב. )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לעניין סעיף  -' גנספח 

  הצהרת בעלי השליטה לקיום חוקי העבודה -' דנספח 

  נוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודה -' הנספח 

  טופס ההגשה של ההצעה -' ונספח 

  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בהצעה או בביצוע - 'זנספח 

 אנשים עם מוגבלויות תתצהיר בדבר העסק - 'נספח ח 

  תצהיר בדבר אי תיאום הצעות -ט' נספח 

 

בנספח בין הוראות הסכם זה להוראות שבנספחיו, יגבר האמור  מהותית אי התאמהבכל מקרה של 

מסמכי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. במסכי המכרז נכללים גם קובץ  . הרלוונטי

והבהרות למכרז. אם יש אי התאמה מהותית בין הוראות ההסכם התשובות לשאלות, וכן תיקונים 

או  יגבר האמור במסמכי המכרז, למעט אם יערכו בהסכם תיקונים מאוחרים -למסמכי המכרז 

 . בהתאם לנסיבות העניין ד גובר האמור בהסכםאם לפי פרשנות סבירה של המשר

 

במסגרת  המשרדמפורש בזה כי אין ולא מוקנית לספק כל בלעדיות בהתקשרותו עם  ,להסרת ספק

להתקשר  המשרד כל עוד ההסכם יעמוד בתוקפו, רשאיהסכם זה וכי במהלך תקופת הסכם זה ו

 .הבלעדי ועם צדדים שלישיים נוספים, לפי שיקול דעת

 

 השירותים .2

מתחייב לבצע את העבודות והשירותים בהיקף ובתדירות כמפורט בהסכם זה על נספחיו  מציעה 

 של המשרד.  ההמלא רצונולשביעות 
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 ויות הצדדיםבהתחייוהצהרות  .3

התחייבויותיו  על להתקשר בהסכם זה עם הספק, מבוססת ומצהיר כי, החלטת המשרד 3.1

 ן.להלזה והצהרותיו של הספק המפורטות בסעיף 

 ובכלל זה ניסיונו ויכולתו לספק את השירותים, הרישיונות למשרדכל הפרטים שמסר  3.2

להפעלת  בידיו רישיון תקףלרבות כי  והאישורים שבידיו ומצגים נוספים כמפורט בהסכם זה

 משרד להחכרת רכב )ליסינג(.

 :בזהומתחייב  הספק מצהיר 3.3

 לרבות תנאיו ומטרותיוביעות רצונו הגמורה את החוזה שכי בדק ובחן ל  3.4

ואת כל יתר הפרטים  הגיאוגרפי, המיקוםואת  השירותוכי ראה ובחן את מקום ביצוע  ולפרטי

 או על אפשרויות ביצועה. השירותעל מחיר  והגורמים האחרים העלולים להשפיע

 על יסוד בדיקותיו המוקדמות התמורה הנקובה בהסכם ופרוט המחירים בה מהווה תמורהכי   3.5

 הוגנת לביצוע כל התחייבויותיו עפ״י הסכם זה. מוסכם על הצדדים כי לא תועלהמלאה ו

 ל היקף השירותשע״י הספק כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי לימוד או טעות בהערכה 

למען הסר  כל פעולה אחרת נוספת על המפורט. המצריך שינוי בכח אדם ו/או בכל אמצעי אחר

הספק עובר לביצוע  לש, כאמור, הנובע מהערכה לקויה של שינוי בזאת כי במקרהש מפור, ספק

המוסכמת בהסכם זה והספק  י על התמורהשהכל תשלוםלא יהווה עילה לתוספת  - השירות

 הבלעדי. בונושמצהיר כי כל עלות נוספת בגין האמור, הינה על ח

 וולביצוע לשירות תהקשורוידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין המתאימות המתייחסות ו/או כי  3.6

 הרישיונותכל ההיתרים,  השגתלמות לרבות שוהוא ימלא אחריהן בדייקנות וב

 המוסמכות ו/או מכל אדם או גוף אחר, לפי מהרשויותוהמתאימים  הדרושים והאישורים

 לרבותכן מתחייב הספק כי ימלא אחרי הוראות כל דין בכל דבר הכרוך בביצוע העבודה,  העניין,

 במידה ואלה חלות או יחולו על הספק. -מסים ואגרות  ותשלום ותרישיונקבלת 

 עפ״י חוק עסקאות גופיםשומות , מע"מ ורחשבונותתקף על ניהול פנקסי  אישורבידו  שיכי   3.7

 הכנסה סמ שלטונותע״י  כנדרשבמקור,  סעל ניכוי מ אישורוכן  1976 -״ו תשלציבוריים 

 הספק מתחייב בזה לשמור על תוקפו של האישור הנ"ל לאורך כל תקופת ההסכם. ומע״מ.

שיונות ו/או האישורים ו/או יכל הרו/או לכלי הרכב שיהיו בשימושו, בידיו ו/או בידי עובדיו כי  3.8

ת ספקההיתרים הדרושים, הן מהבחינה הבטיחותית והן מהבחינה המקצועית לצורך א

 .השירותים נשוא הסכם זה

 ,שוטף, באיכות ובאופן הנדרשבמועד  למשרד השירותפק את כי יס 3.9

המפרט הטכני ובנספח יעיל ואדיב ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה בכלל 

 מעת לעת. המשרדועפ״י צרכי  בפרט

ומתחייב לבצע את השירותים  המשרדמנציג  שתתקבלנהבהתאם להוראות וההנחיות כי יפעל   3.10

 .מתמיד עמםקשר יתוף פעולה ותוך קיום בשבתיאום מלא, 

וההיתרים  כי אם טרם המציא האישורים, הרישיונות ,למען הסדר הטוב מתחייב בזאת הספק 3.11

 "האישורים"( ימציא אותם )להלן, לשם הקיצור:לעיל  , בסעיפיםהנדרשים בהתאם לקבוע
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ע״י הספק האישורים, כנדרש,  מיד עם דרישתה הראשונה. מוסכם בזאת כי המצאת למשרד

 מהווה תנאי יסודי לקיום ההסכם.

 ביצוע התחייבויות הספק במלואן כמפורט בהסכם זה מהווה תנאי יסודי של הסכם זה 3.12

 .והפרתן או הפרת אחד מהן תהווה הפרה יסודית של ההסכם ע״י הספק על כל הכרוך

משיך הספק לה זאת על רות, הרי למהמשרדל נציג שבמקרה שהספק מערער על הוראה כלשהי  3.13

 , לרבות הוראה שנויהבמסגרת ההסכם והדין ולבצע כל הוראה שתינתן לו השירותבביצוע 

 ידוע בעניין. המשרד מנכ"להכרעתו של  , עד להודעתהמשרדבמחלוקת ולשביעות רצונו של נציג 

רות, לא מקנה ולא יבמקום מתן הש ולפעול המשרדהיכנס לשטחי כי עצם מתן האפשרות ללספק 

רות לו התחייב בהתאם לתנאי יזכויות שהן, אלא באה אך ורק לאפשר את מתן השיקנה לו כל 

 הסכם זה.

 

 התמורה .4

את  מציעבהתאם להסכם זה מתחייב המשרד לשלם ל מציעתמורת ביצוע התחייבויותיו של ה 4.1

"כלי רכב  - '"מסמך גב בהתאם להצעת המחיר שפירטאחת לחודש לו  המגיעההתמורה 

 התמורה(. -בחוברת המכרז )להלן  "הנדרשים בטבלת התמורה

כוללת את כל )בכפוף לשינויים על פי ההסכם( הינה קבועה ו ג'במסמך הנקובה  התמורה 4.2

על כל פרטיהם או  ההוצאות המתחייבות מתנאי ההסכם או המסמכים המהווים חלק הימנו

זקים ההוצאות והנ הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה כל

וכל התקורה של  של הספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו עפ״י ההסכם לרבות רווחי הספק

לצדדים ובין אם לאו  הספק לרבות הוצאות המימון, בין שההוצאות האמורות ידועות עתה

מע"מ יתווסף למחיר )לרכיבים הרלוונטיים( על פי  ומוסכם כי כל ההוצאות כלולות במחיר.

 שיעורו כחוק.

"כלי - במסמך גרה בגין דמי השכירות החודשיים תחושב על בסיס המחירים המפורטים התמו 4.3

 באותו חודש. המשרדשהיו מצויים ברשות כלי הרכב עבור " רכב הנדרשים בטבלת התמורה

. רכב חדש ישולם בתנאי אשראי כאמור להלןדמי השכירות לכלי הרכב ישולמו עבור חודש מלא  4.4

ימים בחודש באותו חודש )תחילת השכירות מיום המסירה הקובע(.  30על פי חלקו היחסי לפי 

עד סיום  התחשבנותבוצע תבסיום תקופת השכירות של כל כלי רכב )להלן: "סיום העסקה"(, 

תקופת השכירות בפועל של אותו כלי רכב. חישוב ימי שכירות בודדים שאינם מגיעים לכדי 

סיום העסקה יתבצע לכל כלי רכב בנפרד,  ,יום בחודש 30לפי  ודש שלם, יחושבו באופן יחסיח

 ברמה של כלי רכב בודד.

מועד החזרת הרכב לספק הן בסיום תקופת  –"סיום עסקה" לעניין נספח זה משמעותו  4.5

השכירות )לרבות החזרה מוקדמת של רכב( והן במקרים של השבתת רכב ו/או גניבת רכב. 

 .ב ייעשה בהתאם לתהליך המפורט בהסכם זה ונספחיוך החזרת הרכתהלי

המועד הקובע לעניין סיום העסקה במקרה של סיום תקופת השכירות )לרבות החזרה מוקדמת  4.6

בכל מסר בפועל את כלי הרכב לידי נציג הספק  המשרדשל הרכב( יהא המועד בו עובד/נציג 

 כי הרכב מוכן להחזרה. המשרד המשרד או שלושה ימים מהמועד בוא הודיע לשכות
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תהיה צמודה למדד המחירים  )לאחר קבלת הרכב( התמורה בגין דמי השכירות החודשיים 4.7

כללי כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל )להלן: "הלמ"ס"( -לצרכן 

 .120010בירחון לסטטיסטיקה של מחירים קוד מדד 

 .למשרד"מדד הבסיס" לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד המסירה הקובע של כלי הרכב  4.8

ערך "המדד הקובע" לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע בסוף החודש שלגביו ניתן השירות.  4.9

המדד הקובע לא יפחת ממדד הבסיס. )לדוגמא: בגין שירות עבור חודש דצמבר המדד הקובע 

 .(15.12הוא המדד שפורסם ב 

 תאריך המדד הקובע לא יהיה נמוך מתאריך מדד הבסיס. 4.10

מובהר בזאת כי דמי השכירות הנקובים בנספח המחירים המצורף להסכם זה  ,למען הסר ספק 4.11

יהיו קבועים וסופיים למעט שינויים במחיר היבואן כפי שיפורט להלן עד מועד מסירת כלי 

 .הרכב

 יתר התשלומים יוותרו קבועים וללא שינוי. למפרט 20למעט האמור בסעיף זה והאמור בסעיף  4.12

קבועים  הםבכתב הכמויות  הנקובים המחירים 4.2מוצהר ומוסכם כי בכפוף לאמור בס"ק  4.13

וכי הם כוללים תמורה נאותה והוגנת  למעט שינויים כאמור בהסכם זה ונספחיו ומוחלטים

יתר מו שירותיםה ממתן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מציעל

לא יתבע ולא יהיה רשאי  מציעעל פי חוזה זה, או על פי כל דין. ה מציעהתחייבויותיו של ה

מוגדרים בהסכם, בין מחמת עליות שכר  שאינםלתבוע מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה, 

, היטלים או תשלומי מסיםעבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של 

למעט מסים  חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל סיבה אחרת

 .ואגרות שיוטלו לאחר קבלת הרכב על הנוסע ברכב ולא היו ידועים עם קבלת הרכב

  וישולמו לאחר הגשת חשבוניות, נציג המשרדעל פי הסכם זה טעונות אישור של  חשבוניות 4.14

ימים ממועד הצגת החשבונית למשרד בכפוף לאישור  45וך תשלום התמורה לספק יהיה בת

 החשבונית ע"י נציג המשרד.

ויועברו למשרד באמצעות פורטל הספקים )לספק אין עלות  חשבוניות ישולמו באמצעות מס"ב 4.15

 .לחיבור לפורטל זה(

חשבוניות דמי השכירות החודשיים יוגשו בנפרד מחשבוניות שאינן דמי שכירות חודשיים וילוו  4.16

 בגליון אלקטרוני מפורט.

על פי סעיף זה ישולמו רק כנגד מסירת חשבוניות מפורטות  מציעהתשלומים המגיעים ל 4.17

במהלך החודש החולף לפי  מציעהעבודה והכמויות שבוצעו בפועל על ידי השכוללות פירוט של 

מסמך ג' בחוברת המכרז. תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות  -הפירוט בכתב הכמויות 

 .נציג המשרדלא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי 

לפי שיעורו שבתוקף במועד ביצוע  תמורה עבור השירותיםלמס ערך מוסף המשרד יוסיף  4.18

 .התשלום בפועל

ל סוג, החלים או אשר יחולו בעתיד, על השירותים או כל מס, היטל, או תשלום חובה אחר, מכ 4.19

וישולמו על ידיו.  מציעעל פי חוזה זה, יחולו על ה מציעביצועם או על העסקת עובדים על ידי ה
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את כל הסכומים שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת  מציעהמנהל ינכה מהסכומים שיגיעו ל

 .מציעהווה תשלום להיטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי י מסים

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .5

 המשרד מעביד, שותפות או שליחות בין הצדדים ו/או בין -בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ןאי 5.1

 לעובדי הספק.

הספק ן ועניי ייעשה על ידו כספק עצמאי לכל דבר, צורך למשרדהשירותים על ידי הספק  ןמת 5.2

ובין הספק, ו/או  המשרד ולא ישררו ולא יתקיימו בין המשרדו/או עובדי הספק לא יהיו עובדי 

 טעון ולאלומסכים בזאת לא  עובד. הספק מאשר-עובדיו, או מי מטעמו יחסים של מעביד

כספק  לפגוע באמור לעיל לעניין מעמדו להעלות טענות בפורום או במועד כלשהו שיהא בהן כדי

 לעובדי הספק. המשרדצדדים ו/או בין בין ה עובד-עצמאי, או לענייך העדר יחסי מעביד

 מודגש בזאת כי שום דבר האמור בהסכם זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר ,למען הסר ספק 5.3

 לבין כל אדם או גוף אחר איתו המשרדובין הספק ו/או בין  המשרדיחסי עובד מעביד בין 

 הספק ו/או יתקשר הספק ו/או שיועסק על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה הספק ו/או עובדי

 כל אדם או גוף אחר איתו יתקשר הספק ו/או שיועסק על ידו או ימצא בשירותו לא יחשבו

 ".המשרדבשום מקרה ולצורך איזה עניין שהוא "כעובד 

 הספק מצהיר כי הוא נותן שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של 5.4

 בכוונתו לעשות כן. ןואי המשרד

 

 לנזקים ושיפויאחריות  .6

מעת חתימת הסכם זה ועד לתום תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו קיימת, יהיה המציע בלבד  6.1

 ,לרכוש המשרד אחראי כלפי צד שלישי לרבות המשרד ועובדיו בגין כל נזק ואובדן שיגרמו

או משתמשים אחרים, עקב מעשה /ושל כל אדם אחר, לרבות עובדי המשרד  וו/או לרכוש ולגופ

, עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם מציעאו מחדל של ה

זה, וכן הוא מתחייב לשלם כל תשלום, פיצוי, פיצויים, הוצאות, שכר טרחה או תשלום אחר 

ישפה את המשרד בגין כל  מציעהנדרשים או הכרוכים בתביעה או הצורך להתגונן בפניה, וה

 פורט לעיל.סכום או תשלום כמ

מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אבדן שנגרמו כאמור לעיל מיד או במועד קרוב ביותר  מציעה 6.2

 לקרותם.

בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם או כל אחד  וושליחי ויהיה אחראי כלפי המשרד, עובדי מציעה 6.3

לעיל והוא מתחייב לשלם תחתם כל סכום  11.1מהם, אם תוגש, ושעילתה נזק כאמור בסעיף 

דרשו לשלם, או להחזיר להם כל סכום שהוציאו בקשר לנ"ל, כולל כקנס, כפיצויים ישי

כהוצאות וכשכר טרחת עורך דין, בין על פי פסק דין ובין על פי פסק בורר וזאת לדרישת כל 

 אחד מהם.

לגבי נזקים שעילת  מציעוע מאחריות הסיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגר 6.4

 התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליהם.
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 ביטוחים .7

לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת הספק הזוכה מתחייב 

, את מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, ולהציג למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור –ישראל 

הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו 

 מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות מעבידים  7.1

בכל תחומי  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידיםהספק  7.1.1

 .השטחים המוחזקיםומדינת ישראל 

לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח ₪  20,000,000 -בול האחריות לא יפחת מסךג 7.1.2

  .)שנה(

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  7.1.3

 היה ויחשב כמעבידם.

, היה מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  7.1.4

ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד 

 כלפי מי מעובדי הספק. כלשהם 

 (7.3)למעט ביטוח כלי הרכב המוסדר בסעיף  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 7.2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  7.2.1

השטחים ובגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל שלישי גוף ורכוש 

 .המוחזקים

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪ 4,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך 7.2.2

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  7.2.3

 רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי. 7.2.4

מפריקה וטעינה על מידי ובאמצעות הביטוח יורחב לכסות נזקים שיגרמו כתוצאה  7.2.5

 חריג לגבי טעינה ופריקה הוא יבוטל.הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/מכשירי 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  7.2.6

 .משנה ועובדיהם קבלניקבלנים, 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, ככל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  7.2.7

 שיחשבנו אחראיים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 כלי הרכב )שכורים וחלופיים(ביטוח  7.3

ביטוח חובה הספק מתחייב לבטח את כלי הרכב השכורים והחלופיים )להלן: "כלי הרכב"( ב 7.3.1

בביטוח מקיף ובביטוח כמתחייב על פי כל דין. נוסף על כך, הספק מתחייב לבטח את כלי הרכב 

למקרה וללא השתתפות עצמית מצד ₪  1,000,000בגבול אחריות של אחריות כלפי צד שלישי 

כלי הרכב בביטוח מקיף, ובמקרה על אף האמור, הספק יהא רשאי שלא לבטח את  המשרד.

לו הוראות הפוליסה התקנית בין הספק למזמין, כאילו היה הספק בגדר "מבטח" כאמור יחו

יציג הספק מכתב הצהרה המופנה למבקר המדינה  –)ביטוח עצמי"(.במקרה של ביטוח עצמי 

ונציב תלונות הציבור, בו הוא מצהיר כי הוא לוקח על עצמו אחריות מלאה לכל הנזקים 



 

 67מתוך  45עמוד 
 

 –ות, וכן מתחייב שלא לתבוע בגינם את מדינת ישראל שייגרמו לכלי הרכב ומשחרר מכל אחרי

מובהר בזאת, כי בכל  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, עובדיהם וכן המשתמשים ברכבים.

מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה התקנית לבין הוראות חוזה זה, יגברו הוראות חוזה 

 זה. 

ונהג  24בתנאים לעניין גילו של הנהג )כולל נהג מתחת לגיל  לא יכלול כל הגבלההביטוח הנ"ל  7.3.2

 חסר ותק בנהיגה(.

לנזקים הנובעים מרעידת אדמה ונזקי טבע, נזקי פרעות, נזקים לשמשות כלי הספק אחראי, גם  7.3.3

שסופקו עם כלי הרכב, שנגרמו שלא כתוצאה בשל מעשה מכוון  הרכב, ולנזקים למערכות השמע

לרכב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת, כי אחריות הספק של המזמין לגרימת נזק 

של הרכב או חלק ממנו ולא תהיה לספק ו/או לחברת הביטוח  לאבדן או גניבהכאמור תהיה גם 

כל טענה לאחריות המזמין במקרה כאמור. למען הסר ספק, הספק יהא אחראי כאמור, למעט 

 מטעמו )לא של צד ג'(. במקרה של הוכחת זדון של המזמין או המורשה

הנדרשות לצורך הגנה משפטית במקרה של הליכים  ההוצאות המשפטיותהספק יישא בתשלום  7.3.4

 משפטים פליליים בגין עבירות תנועה, בקשר לתאונה, שנעשו על ידי הנוהגים ברכב. 

אחראי לתשלום הוצאות הטיפול בתביעה/בנזקים, לרבות ההוצאות המשפטיות  יההספק יה

מכך, שכר טרחת עו"ד, שכר שמאי, הוצאות תקורה וכו' להגנה בפני תביעות צד הנובעות 

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

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

 כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק 7.3.5

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות

 הספק יישא בהשתתפות עצמית בגין נזקים לכלי הרכב ו/או לצד שלישי.  7.3.6

 . שרותי דרך וגרירההביטוח יכלול  7.3.7

 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח 7.3.8

 ובלבד, ועובדיהם וכן כלפי המשתמשים ברכבים מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

   זדון. כוונת מתוך לנזק שגרם אדם יחול לטובת לא רשהוויתו

מבקר המדינה ונציב תלונות  –מדינת ישראל  נוספים : לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים 7.3.9

 השיפוי כמפורט לעיל. , בכפוף להרחביהציבור וכן המשתמשים ברכבים

בפרק החבות ייכלל סעיף אחריות צולבת ויתוסף הסעיף: "למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  7.3.10

מופיעים כמבוטח נוסף, רכוש  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור –למרות שמדינת ישראל 

 ייחשבו כצד ג' לכל דבר." מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור –מדינת ישראל 

 

 :משלימים /נוספים ביטוחים 7.4

ביטוחים מתאימים  יערכו - מטעמו של הספק משנה קבלני, קבלנים, ספקים ,מקצוע בעלי 

אחריות כולל ביטוח  ,בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידםלפעילותם בגבולות אחריות סבירים, 

חבות  ביטוח ,אחריות מקצועיתכלפי עובדיהם, ביטוח  חבות מעבידים, וביטוח כלפי צד שלישי

וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם  ,)ככל ורלוונטיים( וביטוח עבודות קבלניות מוצר
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ביטוחי החבויות יורחבו . ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי

ככל שיחשבו אחראים , מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – ישראל לשפות את מדינת

מבקר המדינה ונציב תלונות  – ישראל מדינת ו מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו אתלמעשיהם ו/א

רכוש וחבויות( ויתור המבטח על זכות  –נוספים כולל )בכל הביטוחים  כמבוטחים הציבור

אדם שגרם לנזק מתוך  השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת

 כוונת זדון.

 כללי 7.5

  הביטוח הנדרשות מהזוכה יכללו התנאים הבאים: בכל פוליסות

מבקר המדינה ונציב תלונות  –מדינת ישראל נוספים :  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים 7.5.1

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.הציבור

 אם, אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל 7.5.2

 הגוף הרלבנטי להתקשרות. לחשב  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך ניתנה על

 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח 7.5.3

 מתוך לנזק שגרם אדם יחול לטובת לא רשהוויתו ובלבד, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

   זדון. כוונת

החובות  כל ולמילוי הפוליסה עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק 7.5.4

 .הפוליסה תנאי פי על המבוטח על המוטלות

     הזוכה. על בלעדית תחולנה בפוליסה הנקובות העצמיות ההשתתפויות 7.5.5

 כאשר קיים, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסת סעיף כל 7.5.6

 ראשוני המזכה במלוא ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 .הביטוח פי על הזכויות

לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי הפוליסות צד שלישי וחבות מעבידים, תנאי הכיסוי של  7.5.7

 "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

   ככל שקיים בפוליסות.חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל  7.5.8

מבקר המדינה ונציב תלונות  -מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל הספק  7.6

מתחייב כי פוליסות הספק להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הציבור, וכל עוד אחריותו קיימת, 

מבקר המדינה  -עם מדינת ישראל  הסכם, כל עוד התקופת ביטוחמדי  על ידו הביטוח תחודשנה

 בתוקף. ונציב תלונות הציבור,

לידי מבקר המדינה ונציב  הספק על ידי הביטוחים, יומצא קיום של המבטח על בחתימתו אישור 7.7

המבטח  את האישור חתום בחתימת מתחייב להציג הספק .למועד חתימת החוזהעד  תלונות הציבור

 תום שבועיים לפני לכל המאוחר הציבורלמבקר המדינה ונציב תלונות אודות חידוש הפוליסות 

 הביטוח. תקופת

לפי סעיפי הספק מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות  7.8

הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי 

וח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיק
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יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח הספק . על בנספח זה לעיל המופיעות

 ללא הסתייגויות. ו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיומטעמ

 מהספקאת הזכות לקבל  םלעצמ יםשומר ,מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור -מדינת ישראל  7.9

במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה , במלואן או בחלקן פוליסותההעתקי בכל עת את 

ספח זה ו/או מכל סיבה אחרת, בסעיפי בנ על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספקבפוליסות ו/או 

 ישה. הספקן כאמור מיד עם קבלת הדריעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלק והספק

ו על פי להתחייבויותי ם את הפוליסותלבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאי מתחייב

 .הוראות סעיף א' שבנספח זה

לעריכת  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור -מדינת ישראל י זכות כ מצהיר ומתחייב הספק7.10

מבקר המדינה ונציב  -ישראל הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת 

 אישורי הביטוח /ת הביטוחוכל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס םמי מטעמו תלונות הציבור

חובה שהיא המוטלת על  כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל

 ובין אם לאו. בדקונובין אם לאו, בין אם התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם לפי ההסכם הזוכה

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי 7.11

הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה 

גוף ורכוש רכוש וחבות לרבות  להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים

 ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

 על פי דין ועל פי ומכל חובה החלה עלי הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את 7.12

, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור -ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל הסכם ה

 זה. הסכם דין ועל פיכל על פי  םסעד המוקנים לה זכות אועל כל 

 של הסכם זה.יסודית זה מהווה הפרה  נספחאי עמידה בתנאי 7.13

 

 הסבת ההסכם .8

 הספק אינו רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר 8.1

 הא חייב ליתןילא  המשרד. המשרדכל זכות לפי החוזה, אלא לפי הסכמה בכתב ומראש של 

בגין  ולספק לא תהיה עילה ולנמק סירוב הא חייבילא  הסכמה ןסרב ליתיהסכמה כאמור ואם 

 כך.

 מפורש בזאת כי זכויותיו של הספק לקבלת כספים אינן ניתנות להמחאה, לשעבוד, להעברה או 8.2

 לכל תנאימראש ובכתב, ובכפוף  המשרדלהסבה בכל דרך אחרת, אלא אם ניתנה לכך הסכמת 

 ההסכמה.

 בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק מאחריותו ההסכמ המשרד ןנת 8.3

באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי  איישוהתחייבויותיו לפי החוזה, והספק 

באי כוחם ועובדיהם. ההסכמה האמורה אף אינה פוטרת את הספק מאחריותו  ,השירות

החוזה כלפי כל צד שלישי. אחריות הספק עפ״י סעיף זה הינה כחייב עיקרי  לפי והתחייבויותיו

 ולא כערב גרידא.
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או  דיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, לגבי כל עבודה המצריכה רישיון, היתר או אישור לפי כל  8.4

, רישיוןרשות מוסמכת, מתחייב הספק לא למסור את ביצועה לספק משנה שאיננו בעל  הוראות

 ור, כאמור.איש היתר או

 כי כל פעולה של הספק בניגוד להוראות דלעיל תהיה בטלה ומבוטלת ,מותנה ומובהר בזה 8.5

 . למשרדמעיקרה וזאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה השמורים 

יהא רשאי הספק לשעבד ולהמחות את זכויותיו על פי הסכם זה לגורם  ,למרות האמור לעיל 8.6

 .המשרדמממן שהוא גוף פיננסי ישראלי מוכר למטרת מימון העסקה וזאת ללא אישור 

 כי חלק משירותי הספק ניתנים באמצעות קבלני משנה. למשרדידוע  8.7

רשאי למסור  אהיא לא וכי הבעלות בכלי הרכב הינה של הספק בלבד וה,מצהיר בזאת  המשרד 8.8

ר ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להוציא ו/או להעביר ו/או להשאיל ו/או להשכיר ו/או להחכי

את הרכב לצד שלישי ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד את  וו/או משליטת ומרשות

 המשרד גורמיעל פי ההסכם ביחס לכלי הרכב לצד שלישי כלשהו להוציא  ואו חובותי וזכויותי

  .מטעם המשרד ברכבלנהוג  המורשיםאו /ו

 .תיחשב להפרה יסודית של ההסכםהפרת סעיף זה על כל תנאיו  8.9

 

 ערבות ביצוע .9

, ההסכם על המשרד לחתימתעל פי הסכם זה וכתנאי  מציעה יו שלכביטחון לקיום התחייבויות 9.1

בלתי מותנית אוטונומית ערבות בנקאית  זכייתו על ההודעה מקבלת ימים 7 תוךב מציעימציא ה

 רישיון לנהל עסקי ביטוח. הערבותאו ערבות דומה של חברת ביטוח בעלת  150,000 בסכום של

שתוארך  .מיום הוצאתהחודשים  15במשך בתוקף צמודה למדד המחירים לצרכן ותהיה תהיה 

למשרד סמוך לפני  מציעתוארך תקופת ההתקשרות ימסור ה אם עד לתום תקופת ההתקשרות

וכך חודשים נוספים,  15-חדשה באותו סכום בתוקף לתום תקופת ההסכם ערבות בנקאית 

יעשה בכל הארכה נוספת של ההתקשרות. נוסח הערבות יהיה על פי הדוגמה המצורפת כנספח 

 ' להסכם זה.ה

הפר  ו, בכל מקרה שלדעתוהיה רשאי לחלט את הערבות או חלקה, לפי שקול דעתיהמשרד  9.2

תחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה והערבות תחולט על ידי המשרד וההסכם  מציעה

ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה. כל סכום שיחולט יהפוך  מציעיבוטל, ימציא הלא 

 של המשרד. ולהיות קניינ

ממילוי כל התחייבויותיו כלפי המשרד על פי  מציעלעיל אינו פוטר את האמור מתן הערבות כ 9.3

 י למנועיהא בה כדמושה של הערבות כולה או חלקה על ידי המשרד לא יגבייתה ומ .הסכם זה

וכן כל סעדים נוספים שנגרמו לו כל נזקים והפסדים נוספים פיצוי על  מציעמהמשרד לתבוע מה

 על פי הסכם זה או על פי דין.

 .מציעכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות דלעיל והוצאות חילוטה יחולו על ה 9.4
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 ושינוי כמויות שינוי הסכם .10

נציגיהם המוסמכים של כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי  10.1

 הצדדים.

 למשרדשלם רק על כלי רכב שלקח בפועל. י המשרדכמויות הרכבים מהווים אומדן לא מחייב.  10.2

 ומהספק בהתאם לשיקול דעת ילקחועומד הזכות להגדיל או להקטין את כמויות כלי הרכב ש

 .והבלעדי ובהתאם לצרכי

 הספק לא יהיה רשאי לעשות כל שינוי או תיקון שהוא במושא הסכם זה או בדרכי ביצועו, ולא 10.3

שניתנו בקשר עם ביצוע מושא הסכם זה, המשרד יהיה רשאי לסטות מהוראות או הנחיות ה

מפורשת מראש ובכתב מהמנהל ו/או נציג הוראה אחרת אלא אם ניתנה לגביהם  אם ניתנו,

 .המשרד

ההסכם  לא תהווה הפרת בהיקף חכירת הרכביםמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הפחתה  10.4

 מניעת רווח. לרבות טענה בגין המשרדולא תגרור אחריה כל תביעה ו/או טענה מצד הספק כנגד 

תמחיר ולא יזכה את הספק לא ישנה את צורת ה חכירת הרכביםמוסכם כי כל שינוי בהיקף  10.5

מעבר לקבוע בהסכם זה, בהתאם לתעריפים או לפי מחיר קבוע חודשי והכל עפ״י  בכל תשלום

 .כלי הרכב הנדרשים וטבלת תמורה -מסמך ג' כ עהמופי לקבוע בלוח המחירים ובהתאם

או שינוי  שינוייםל)עלות נוספת ו/או הפחתה( בהתאם  המשולמת לספק כל שינוי בתמורה 10.6

בתוספת שתצורף להסכם  נויעוגהשינויים  .ע״י המנהל בכתב ומראשו , יאושרבתנאי ההסכם

 ותהווה חלק בלתי נפרד הימנו. זה

לא  ,לעיל 10.6 ףסעיבכאמור התחיל הספק בביצוע שינויים לפני שהוצאה התוספת המתאימה  10.7

 יהיה לה תוקף ללא אישור המנהל כאמור.

, אך אינו חייב, להזמין מהזוכה כלי רכב המשרדור לעיל, רשאי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמ 10.8

. מחיר הרכבים נוספים, מדגמים נוספים ו/או מיצרנים אחרים שאינם מפורטים בטופס ההצעה

 .יקבע במו"מ הוגן בין הצדדים

 

 הפרות .11

 .1970 -התשל"א ,(חוזהעל הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת  11.1

 תהווה הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק. 3,4,6,7,9,14 סעיפיםהפרת  11.2

היה המשרד זכאי בנוסף ובלי לגרוע ייפר הפרה יסודית את ההסכם,  מציעבכל מקרה שה 11.3

על פי הסכם זה או על פי כל דין, לבטל את ההסכם על ידי מסירת הודעה בכתב על  ומזכויותי

 . מציעבכתב כאמור ל בטל ומבוטל עם מסירת הודעה  זה יהיה הסכם ובמקרה כזה מציעכך ל

בלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים, או שיעמדו למשרד, על פי הסכם זה ועל פי כל דין,  11.4

לצורך ביצוע  מציעו/או עובדי ה מציעמסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי הופעת ה

העסיק עובדים או קבלנים הא המשרד זכאי אך לא חייב לישירותים כמוסכם בהסכם זה, 

 מציעולשלם להם מתוך הכספים המגיעים ל מציעעצמאיים שיבצעו את העבודה על חשבון ה

במקומו לעובדים או לקבלנים בגין השירותים, זאת  םאת המחיר ששיל מציעו/או לגבות מה

 בנוסף לכל הוראה אחרת הקבועה בהסכם זה לרבות לעניין פיצויים.
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 שרדידי המשרד, יוחזר למ-ושולם על מציעו על פי הסכם זה חלה על הכל סכום שחובת תשלומ 11.5

ידי המשרד ועד ההחזר -למדד ממועד התשלום עלבתוספת הפרשי הצמדה  מציעמאת ה

ובתוספת ריבית שנתית כמקובל בבנק לאומי לגבי משיכות חריגות. אין באמור לעיל כדי לגרוע 

ו/או לנכות הסכום  מציעחייב בתשלומו ל אושל המשרד לקזז סכום זה מכל סכום שה ומזכות

 המוחלט של המשרד. ומתוך הערבות לביצוע, הכל לפי שיקול דעת

 

 תקופת ההסכם .12

. על ידי המשרד ומיום חתימת ( שלושים ושישה חודשים החל36הסכם זה נערך לתקופה של ) 12.1

 : "התקופה הראשונה"(.ן)להל

)שלוש( שנים.  3-ההתקשרות תהא ל', תקופת ד כמסמך"ב המצ המכרז בהסכם לאמור בכפוף 12.2

 12בשלוש תקופות נוספות בנות האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  השמור למשרד

שנים )ניתן להאריך לכל התקופה או לחלקה(. ההסכם יחול בכל עת  6חודשים כל אחת. סה"כ 

ה בהודע האופציה תמומששנלקח כלי רכב מתוקף ההסכם ועד להחזרת כלי הרכב האחרון. 

 כל תקופת הסכם בין הראשונה ובין תקופות הארכהיום לפני תום  30בכתב שתינתן לספק עד 

 הנוספת"(. )להלן: "התקופה

 ההסכם". "תקופת התקופה הראשונה והתקופה הנוספת יקראו לעניין ההסכם ביחד ובנפרד 12.3

חד צדדי  לבטל החוזה, באופן רשאי המשרדהא יביטול חוזה והפרות  בהתאם לקבוע להלן, 12.4

 מוקדמת"( הודעה יום מראש )להלן: 60וללא צורך בנימוק כלשהו בהודעה לספק בכתב של 

 במפרט הטכני.החזרות כלי הרכב הקיימים, אם יוחזרו, יהיו בהתאם לאמור 

היה המשרד רשאי להביא לסיומה את תקופת ההסכם ילמרות כל דבר האמור בהסכם זה,  12.5

לעיל וזאת במקרה של הפרה יסודית של הוראות  12.2פרק זמן קצר מזה הנקוב בסעיף תוך ב

כפושט רגל, או בקשה  מציעוכן בכל מקרה בו תוגש בקשה להכריז על ה מציעהסכם זה על ידי ה

 .מציע, לפי העניין, או בקשה לקבלת נכסים, או למינוי כונס נכסים על המציעלפירוק ה

ההסכם יהיה ירותים המוגדרים בחוזה זה עד תום תקופת החוזה, הספק מתחייב לספק את הש 12.6

 יהיה רכב מתוקף הסכם זה. שלמשרדבתוקפו בכל עת 

 בתום התקופה הראשונה ידונו הצדדים על מחירי כלי הרכב לתקופות הבאות בתום לב. 12.7

לפני סיום תקופת ההסכם  -ימסור למשרד מציעלחידוש ההסכם כאמור לעיל הוא שה תנאי 12.8

 9 בנקאית חדשה כבטוחה לקיום התחייבויותיו בתקופה הנוספת בהתאם לנדרש בסעיףערבות 

 .לעיל

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי בחוזה, הפרתו הינה הפרה יסודית 12.9

 

 סודיות .13

משנה מטעמו וכל הפועל למענו  מציע, עובדיו לרבות כל מציעה פירושו" מציעבסעיף זה "ה 12.1

 .במתן שירות למשרדומטעמו 

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהיא, ולא להעניק בתמורה או שלא  מציעה 12.2

 בתמורה, להודיע למסור, לפרסם, לגלות, להעתיק, או להשתמש שלא בהקשר להסכם זה, או
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או מי מטעמו אשר /ו מציע, עובדי הוומי מטעמ ולהביא לידיעת כל אדם, למעט המשרד, עובדי

ביצוע השירות, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר )להלן: נשוא סעיף זה דרוש להם לצורך 

 חומר( בין בכתב, בין במדיום אחר ובין בכל דרך אחרת, למעט חומר שהוא נחלת הכלל, שיגיע

תוך בבמלואו או בחלקו בהקשר עם מתן השרות, או בתוקף מתן השירות וכל זאת  מציעאל ה

 תקופות ההתקשרות, לפני תחילתן או לאחר מכן.

או /ו מציעעל ידי ה ואו ממתקני/לעיל לא יוצא מרשות המשרד ו 12.2כל החומר המפורט בס"ק  12.3

נשוא הסכם זה, יהיה צורך בהוצאתו ממתקני  יםהשירותמתן מי מטעמו, אלא אם כן במהלך 

או מי מטעמו בכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך מילוי /ו מציעהמשרד, שאז ינקוט ה

או בסיום מתן /סכם זה ויחזירו במלואו מיד עם דרישת המשרד, וה על פיהתחייבויותיו 

 או של מי מטעמו  מציעעניינים של הניגוד אם יתעורר חשש לאו שלבי הביניים או /השירות ו

 

 עניינים ניגוד .14

או /מצהיר כי אין בביצוע הסכם זה על ידו )לרבות על ידי כל מי מהמועסקים על ידו ו מציעה

ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו מטעמו( כדי ליצור 

להימנע מלהימצא  מציע)לרבות כל מי מהמועסקים על ידו ומטעמו( ובין המשרד. כמו כן, מתחייב ה

יווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יודיע יבמצב של ניגוד אינטרסים כאמור ובכל מקרה ש

מצא ילמשרד ללא כל שיהוי וידאג מידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור. אם  מציעעל כך ה

היה המשרד רשאי לבטל את ילבין המשרד,  מציעהמשרד כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים בין ה

 ע"פ הסכם זה. 11.3 ההסכם לאלתר, ולפעול בהתאם להוראות בסעיף

 

 ויתור .15

לא ייחשבו כויתור  מציעבמועדה מצד המשרד או ה שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה  

 תביעה. יהא בהם כדי למנוע כלעל זכויות על פי הסכם זה או על פי דין ולא 

 
 תנאים לביצוע תשלומים .16

במעמד חתימת הסכם זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של הסכם זה   

למשרד צילום תעודת  מציעי הסכם זה, ימציא העל פ מציעוכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים ל

)להלן החוק( וכן אישור מפקיד  -1975עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

או מרואה חשבון או יועץ מס  -1976-מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ים שעליו לנהלם על פי פקודת מס מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרישומ מציעכי ה

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על  מציעהכנסה ולפי החוק וכמו כן שה

 עסקאות שמוטל עליהן מס לפי החוק.

 

 הודעות .17

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כדלקמן:  

 מציעשיובא לידיעת האו כפי  03-6844053 , פקס מס'ירושלים 2רח' מבקר המדינה  -המשרד   

 מפעם לפעם. מציעאו כפי שיובא לידיעת ה eran_zad@mevaker.gov.ilדוא"ל:  .מפעם לפעם

 כאמור במבוא לחוזה זה, פקס מס' __________.הכתובת  - מציעה  

mailto:eran_zad@mevaker.gov.il
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 דוא"ל: ______________________  

בדואר רשום לכתובות המצוינות לעיל או במסירה  יישלחוהקשור להסכם זה הודעות בכל הכל   

חשב כאילו הגיעה יביד בצירוף אישור מסירה לפי המען או בפקס. הודעה שתישלח בדואר רשום ת

מסר ביד ימסירתה למשלוח כאמור באישור משרד הדואר, והודעה שת לאחרשעות  72ליעדה 

חשב כאילו הגיעה ליעדה במועד מסירתה ביד. מועד שיגור ההודעה בפקס, בהתאם לאישור ית

 חשב אף הוא משלוח הודעה כדין. יי ,על פי מכשיר הפקס השולח והמאשר משלוח תקיןתקבל הש

 

 סמכות השיפוט .18

 לבית המשפטאך ורק סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור בהסכם זה או הנובע ממנו, תהא  

 .בירושליםהמוסמך 

 

 כללי .19

מוסכם בזה כי הוראות הסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים וכי צד לא   

 יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת הסכם זה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל.

 מציעה

 _____________________            ________________________ 

 חותמת            חתימה

  המזמין

 _____________________            ________________________ 

 חותמת      חתימה
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 נספח ביטחון -' אנספח 

 

ומתחייב/ באופן בלתי אני החתום/ה מטה __________נושא/ ת.ז. שמספרה ___________ מצהיר 

 חוזר, כדלקמן:

לשמור בסוד כל ידע ו/או מידע ו/או סודות מקצועיים ו/או טכנולוגיים ו/או מסחריים של המשרד,  .1

ו/או בעבודה ו/או אשר הגיעו ו/או  וו/או מי מטעמ המשרדימסרו לי על ידי יאשר נמסרו לי ו/או 

ר המשרד, ולא להשתמש בהם ו/או להעבירם ו/או יגיעו לידי ו/או לידיעתי עקב ובמהלך עבודתי עבו

לגלותם ו/או לפרסמם, כולם או מקצתם בכל צורה ואופן שהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין 

כן הנני מתחייב להקפיד  בארץ ובין בחו"ל, ללא קבלת הרשאה מוקדמת בכתב לכך מאת המשרד.

 ולמנוע מכל צד שלישי גישה לכל חומר חסוי כאמור.

מוחלטת ובלתי חוזרת ותחייב אותי ו/או את כל מי מטעמי, הן בתוך תקופת מתן  הנהחייבות זו הת 

 שירותי למשרד והן לאחר הפסקת העסקתי עבור המשרד, בכל זמן שהוא.

 

לכל גוף ו/או אדם ו לא  וועסקי ו, ציודולא למסור פרטים כלשהם על עבודת המשרד, תכניותי .2

 .מראש בכתב שהם, אלא אם כן אקבל הרשאה לכך מאת המשרדלהשתמש בהם בכל דרך ואופן 

 

למען הסר כל ספק מוסכם בזה, כי הנתונים בתיקים, התרשימים, החוברות, המסמכים וכל חומר  .4

שהוא שקיבלתי ו/או אקבל מהמשרד ו/או שהגיע ו/או שיגיע לשליטתי ו/או לחזקתי עקב ובמהלך 

וכן כי המסמכים  ול המשרד וכל הזכויות בהם שמורות להבלעדי ש וקניינ הםעבודתי עבור המשרד 

וכל החומר כמפורט לעיל יוחזרו למשרד מיד עם סיום העסקתי עבור המשרד מכל סיבה שהיא או 

 של המשרד, לפי המוקדם יותר. ומיד עם דרישת

 

ות את על פי כל דין ו/או חוזה הנני מתחייב לשאת באחריות לפצ ותהאחר חובותייבלי לגרוע מכל  .5

כתוצאה מכך שעקב אי קיום  והמשרד בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן חסרון כיס שייגרמו ל

ההוראות ו/או התחייבויות דלעיל הגיע ו/או יגיע איזה מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או חלקי 

 מסמכים ו/או חומר חסוי, לצד שלישי כלשהו.

או אעביר /בוד ו/או אעסוק ו/או אשרת ו/או אייצג ובמשך תקופת העסקתי עבור המשרד לא אע .6

, עניין בעליאו /ו מעורביםאו /ו המועסקים, אדם או גוף למשרדמידע, בין במישרין ובין בעקיפין, 

 של המשרד. וקיוסיבין במישרין ובין בעקיפין, בע

 

 

ההשלכות הנובעות ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי מסמך זה בעיון, הבנתי את תוכנו על כל 

 ומתחייב/ת לפעול על פיו. וממנו והנני מסכים/ה לאמור ב

 

_______________________    ________________________ 

 חתימה    תאריך
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 ביצוע ערבות - 'ב נספח

 

 כתב ערבות

 

 לכבוד

 המדינה מבקר משרד - ישראל מדינת

 

 ______________________' מס ערבות: הנדון

 

שיוצמד אלף ש"ח(  מאה וחמישים) ש"ח 150,000 לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 __________________________. ירים לצרכן הידוע בתאריך תחילת תוקף הערבותחהמלמדד 

 (הערבות תוקף תחילת)תאריך  

 

עם  בקשרהחייב(  -תדרשו מאת: _______________________________________ )להלן  אשר

 .שירותי ליסינג תפעולימתן להסכם 

שנשלחה אלינו  מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב יום 15תוך ב האמוראנו נשלם לכם את הסכום 

טענת הגנה שיכולה כל דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם את תהיו חייבים לנמק ש, בלי במכתב בדואר רשום

 לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 תאריך __________ עד בתוקף תהיה זאת ערבות

 :שכתובתו הביטוחדרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' 

___________________________ 

 

 

______________________ ___________________________________  

 כתובת סניף הבנק / חב' הביטוח    מס' הבנק ומס' הסניף 

 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. 

 

______________________ ______________  ________________ 

 תאריך      שם מלא     חתימה וחותמת

  



 

 67מתוך  55עמוד 
 

 ציבוריים גופים עסקאות לחוק )ב( ב.2 סעיף לעניין תצהיר - 'ג נספח

 

 תצהיר לעניין סעיף 2ב. )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 )להלן החוק(
 

 אהיה וכי האמת את לומר ייעל כי שהוזהרתי לאחר.ז. _______________ ת"מ __________ הח אני

 :כדלקמן בזהה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

המבקש להתקשר  (.המציע)להלן  נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא המציע הנני .1

 עם המזמין אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2

 בפסק דין חלוט בעברה לפי  הורשעו לא" בחוק( זיקה בעל)כהגדרת " אליו זיקה ובעל המציע

 -)להלן  1991-"אהתשנחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

  .חוק שכר מינימום( -)להלן  1987 -"ז התשמאו חוק שכר מינימום, חוק עובדים זרים( 

 בפסק דין חלוט בעברה אחת או בשתי עברות בלבד לפי חוק  הורשעואו בעל זיקה אליו  המציע

 או חוק שכר מינימום.  עובדים זרים

בפסק דין חלוט ביותר  הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהמציע או בעל זיקה  X)למילוי ולסימון  .3

 משתי עברות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום:

 מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן הייתה לאהאחרונה  ההרשעה 

 (. ההתקשרות

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתההאחרונה  הרשעה 

לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  ידוע .4

  (.2002באוקטובר  31"ג )התשסבחשוון 

 מצהיר כי ידוע לי, כי בתצהירי זה "בעל זיקה" משמעו כאמור בחוק וידוע לי שהוא:  אני .5

  ;מציעהשנשלט על ידי  חבר בני אדם .1

  ;במציע ליטהבעל הש .2

, המציע, דומה במהותו להרכב הענייןבני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי  חבר .3

  ;המציעשל  ומי פעילותותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחו

 על תשלום שכר העבודה.  מציעמי שאחראי מטעם ה .4

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -נשלט שליטה מהותית הוא חבר בני אדם ש מציעאם ה .5

 .מציעמהותית בידי מי ששולט ב

לי, כי בתצהירי זה המונח "שליטה" מתייחס לשליטה כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(,  ידוע

והמונח "שליטה מהותית" משמעו החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים  1981-התשמ"א

 .חבר בני אדםבשל אמצעי שליטה 

  שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה .6

 

 : _________תאריך: ___________ חתימה: _______________ המצהיר שם
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 אישור

 

 במשרדי ייבפנה /הופיע____________  ביום כית /מאשר"ד, עו"מ, ________________ , הח אני

ה /עצמותה /שזיההגב' _____________ /מרעיר ______________ /בישוב___________  ברחוב

 אמת להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי.ז._____________ /המוכר/ת ת ידי על

 . דלעיל התצהיר על ייבפנה /חתם, כןיעשה /ת לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוייהיה /ת וכי

 .כן לעשות מוסמך ייבפנ זו הצהרה על חתם אשר"ל שהנ מאשר אני כן כמו

 

  

 ___________________  ______________________   _____________ 

 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך  
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 העבודה חוקי לקיום השליטה בעלי הצהרת - 'ד נספח

 

 מטעם חתימה מורשה' _________________ , מס.ז. ת נושא"מ ______________ הח אני

, בזאת מצהיר( המציע________________________ )להלן  שמספרו____________________ 

 :כדלקמן, בכתב

 :להלן האמור במציע השליטה ובבעלי במציע התקיים כי מצהיר הנני .1

מצהיר כי המציע ובעל/י השליטה בו מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים עפ"י חוקי  הנני

העבודה ועפ"י צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת 

 השירותים מושא המכרז. 

 הסעיף את בעיגול להקיף)יש  מאלה אחד במציע השליטהי /ובבעל במציע התקיים כי מצהיר הנני .2

 (:הרלוונטי

 הורשעו לא( וישנן)במידה  השליטה מבעלי מי בשליטת אחרות וחברות בו השליטהי /ובעל המציע)א( 

 נקנסו ולא למכרז הצעה להגשת האחרון למועד שקדמו השנים 3-ב העבודה לחוקי הנוגעת בעבירה

 להגשת האחרון למועד שקדמה האחרונה בשנה"ת התמ במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל בידי

 . העבודה חוקי של הפרה בגין קנסות משני ביותר הצעה

 בעבירה הורשעו השליטה מבעלי מי בשליטת אחרות וחברות במציע השליטהי /בעלאו /ו המציע)ב( 

או /ו למכרז הצעה להגשת האחרון למועד שקדמו השנים 3-ב העבודה לחוקי הנוגעת יותר או אחת

 משני ביותר העבודה חוקי של הפרה בגין"ת התמ במשרד האכיפה ההסדרה מינהל בידי נקנסו

 . למכרז הצעה הגשת למועד שקדמה בשנה קנסות

על ההרשעות בשלוש השנים  "ב לתצהיר זה אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"תמצ .3

שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה למכרז ו/או הקנסות שהושתו בשנה שקדמה למועד האחרון 

של הרשעות וקנסות כאלה לגבי המציע, לגבי בעלי השליטה במציע  העדרםלהגשת הצעה או על 

 ולגבי חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )במידה וישנן(.

 תצהיר זה: לענין .4

 .1981-"אהתשמכמשמעות המונח שליטה בחוק הבנקאות )רישוי(,  –" שליטהבעל "

-"העבודה"חוקי   
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט ; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א; 

 1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו; 

 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א; 

 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד; 

  1965-ולעובדת, תשכ"וחוק שכר שווה לעובד; 

 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג; 

 1953-חוק החניכות, תשי"ג; 

  1949-"טתשמשוחררים )החזרה לעבודה(, החיילים החוק; 

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח; 
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 1963-חוק פיצויי פטורין, תשכ"ג; 

 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה; 

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

  ,)2002-"בהתשסחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה. 

 1949)הודעה(,  יד משלוח ומחלות תאונות פקודת. 

 1946, בעבודה הבטיחות פקודת. 

 1953 -"גתשי, החניכות חוק. 

 1954-"דתשי, העבודה על הפיקוח ארגון חוק. 

 1967-"זתשכ, חירום בשעת עבודה שירות חוק. 

 1957-"זתשי, קיבוציים הסכמים חוק. 

  ,1988 -"חהתשמחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. 

  )1991-"אהתשנחוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין. 

  ,1996-"והתשנחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. 

  ,1998-"חהתשנפרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

  1998 -"חהתשנלחוק למניעת הטרדה מינית,  8סעיף . 

  ,2001 -"אהתשסחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. 

 2000-"אהתשסלחוק מידע גנטי,  29 סעיף. 

 2002-"בהתשסהודעה לעובד )תנאי עבודה(,  חוק. 

 2006-"והתשסהגנה על עובדים בשעת חירום,  חוק. 

 א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל 5 סעיף

 .1997-"זהתשנהתקין(, 

 

 חתימתי היא זה גיליון בשולי המופיעה החתימה כי________________ ,  הוא שמי כי מצהיר הנני

 .אמת הצהרתי תוכן וכי

________________  ______________________ 

 חתימה+  המצהיר שם    תאריך

 אימות חתימה
י מר/גב' יהח"מ, עו"ד _________, מאשר בזאת כי ____________ ביום _______ הופיע/ה בפנ אני

 להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לית /המוכרשזיהה עצמו על ידי ת.ז. ________/ 

. דלעיל התצהיר על יבפניה /חתם, כןיעשה /ת לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוייהיה /ת וכי אמת

 .המציע בשם כן לעשות מוסמך בפני זו הצהרה על חתם אשר"ל הנ כי מאשר הנני כן כמו

________________ ________________ _______________ 

 תאריך  חותמת וחתימה    שם
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 הזוכה מציעה של סודיות הצהרת - 'ה נספח

 

 :בזה ומתחייב מצהיר"מ _____________________________________ הח אני

 

 מבקר למשרד שירותים אתן שבה התקופה במשך למסור ולא להראות לא, לגלות לא .1

 או הנוגע מידע ושום מסחריים סודות שום גוף או אדם לשום מכן ולאחר המדינה

 אגלה לא. המדינה מבקר משרד עבור שאבצע לעבודות בעקיפין או במישרין הקשור

 של לספקיו, ללקוחותיו, לענייניו, לעסקיו, לרכושו הקשור דבר שום אמסור ולא

 מחקר נושאי לרבות, במגע עמו הבאים או בו הקשורים לגופים או ולאנשים המשרד

 עם התקשרות תנאי, תחשיבים, מחירים, תהליכים, ייצור שיטות, המשרד של ופיתוח

 המידע או שהסודות בין וסודות מסמכים, תכניות, שרטוטים, וספקים לקוחות

 בדרך אליי שהגיעו ובין למשרד שירות כנותן מעיסוקי כתוצאה ייאל הגיעו האמורים

 .אחרת

 שאינם לגורמים מידע ידלוף לבל הצעדים כל את ולנקוט הפעולות כל את לעשות .2

 .מורשים

לעשות שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות העבודה שנמסרה לנו, כולל  לא .3

 .אלה למטרות שלא' וכוהעתקים 

 הצהרת טופס על מטעמנו נציג או עובד כל המדינה מבקר משרד דרישת לפי להחתים .4

 .המשרדידי  על לנו שיסופק סודיות

 סמכות לפי שלא מידע גילוי, 1977 -"זהתשללחוק העונשין,  118סעיף  על פילי כי  ידוע .5

 קבלנים על וגם עובדיי על גם חל האמור בסעיף והאיסור פלילית עברה אוה שבדין

 .מטעמי

 

 

______________ _____________________ 

 הזוכה מציעהחתימת   תאריך

  



 

 67מתוך  60עמוד 
 

 ההצעה של ההגשה טופס - 'ו נספח

 לכבוד

 משרד מבקר המדינה -ישראל  מדינת

 

 46/2020מס' במענה למכרז  ליסינג תפעוליהצעה למתן שירותי הנדון: 

 

__________________________, אנו, החתומים מטה, __________________________, 

 מצהירים כדלקמן:

בכל המסמכים הרלבנטיים למכרז, להלן הפירוט  וולאחר שעיינהנ"ל את תנאי המכרז  נולאחר שקרא

 .נוכחלק בלתי נפרד מהצעת

 פרטים על המציע .1

  _______________________________________________ שמו של המציע:  1.1

  ____________________  מספר חברה / שותפות / עמותה:  1.2

  _____________________________ סוג התארגנות )חברה / שותפות / עמותה(: 1.3

  _____________________________________________ ריך התארגנות: תא 1.4

 שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות(: 1.5

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע: 1.6

 , ת.ז.: _______________ _________________________________ שם: 

 , ת.ז.: _______________ _________________________________ שם: 

  __________________________________________ שמו של המנהל הכללי:  1.7

  ___________________________________ כתובתו של המציע )כולל מיקוד(:  1.8

  ________________________________________________ מספרי טלפון:  1.9

  __________________________________________________ מספר פקס:  1.10

  _____________________________ איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו: 1.11

 , מס..פקס: _____________________ ___________________ מס. טלפון: 

  _______________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

 

 התחייבויותיו של המציע .2

אנו מצהירים בזאת, כי כל הפרטים, המופיעים בהצעה זו, ידועים לנו ואנו מקבלים אותם  2.1

 במלואם ללא סייג.

הסף(, כנדרש במסמכי -עומדים בכל התנאים המקדימים )תנאי אנו מצהירים, כי אנו 2.2

 המכרז.
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הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים, הנתונים, הפרטים והעובדות וקבלנו את  2.3

מלוא המידע האפשרי, הכרוכים במתן השירותים לפי המכרז, ומצאנו אותם מתאימים 

אנו מוותרים בזאת על כל טענה של וראויים. אנו מצהירים, כי הבינונו את מהות העבודה ו

 התאמה אחרת.-הבנה, פגם או אי-אי

אנו מצהירים, כי הצעתנו זו הינה שלמה ומוצעת כיחידה תפעולית ואינטגרטיבית אחת  2.4

וכי היא עונה על כל הדרישות, הנובעות מן הרשום בכל מסמכי המכרז, כי הבאנו בחשבון 

הזמנים וליתר האילוצים, -ם ללוחותאת כל המידע, שנתקבל מהמשרד, וכי אנו מודעי

 הכרוכים בביצועם של השירותים, ולא יהיו לנו כל טענות בגין קשיים או אילוצים כאמור.

אנו מצהירים, כי אם הצעתנו תזכה, נבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים  2.5

ות ולכל פי כל ההוראות של מסמכי המכרז ובאחריות מלאה שלנו לכל הפעילוי-ביותר על

 רצונו המלאה של המשרד.-התוצרים, לשביעות

אנו מצהירים, כי ביכולתנו להעמיד לרשות המשרד, במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  2.6

מכרז זה, את כל האמצעים, הנדרשים לביצוע השירותים בהתאם לנדרש במכרז ולאמור 

משרד את כל בהסכם, על נספחיו. אנו מתחייבים, כי אם הצעתנו תזכה, נעמיד לרשות ה

 .המשרד נו המלאה שלרצו-וזאת לשביעותהאמור לעיל, 

 השירות הנדרשים.-אנו מתחייבים לעמוד בכל הדרישות של המכרז לגבי נותני 2.7

אנו מצהירים, כי אנו בעלי נסיון, ידע ומומחיות בביצועם של השירותים הנדרשים וכי  2.8

ה ובהתאם לכל ידע ואמצעים כנדרש לביצוע העבודות ברמה גבוה המשרדברשות 

 הדרישות של המכרז.

אנו מצהירים, כי נעשה שימוש במוצרי תוכנה מורשים, חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל  2.9

 השירותים לפי המכרז.

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה, תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו, החל ממועד  2.10

ריכוז של  -המכרז )כללי( של מסמכי  1מסירתה ועד לתאריך הקבוע בטבלה בפרק 

 פעילויות במכרז ושל מועד ביצוען, כקבוע בתנאי המכרז.

והמשרד ידרוש להאריך את תוקף הצעתנו,  הליכי המכרז ימשכו מעבר לתקופה הנ"להיה ו 2.11

 .המשרד ו שלבהתאם לדרישתנו, תוקף הצעתאת להאריך  אנו מתחייבים

במקרה של אי התאמה תתוקן ידוע לנו, כי העותקים של ההצעה חייבים להיות זהים וכי  2.12

 הצעתנו לפי העותק, בו נקוב הסכום הנמוך ביותר.

ידוע לנו, כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירה של ההצעה המתאימה ביותר או  2.13

 במטרה להבטיח את מירב היתרונות למשרד. ללהחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא והכ

הצעה, שנעשתה או שהוגשה שלא על פי ידוע לנו, כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל  2.14

ההוראות של מסמכי המכרז, כולן או חלקן. הועדה אף רשאית להחליט על בחירה של 

 חלק מן השירותים, המפורטים במסמכי המכרז ובהצעתנו זו בלבד.

אנו מצהירים, כי המציע, בעל ענין בו, כל גוף, שהמציע הוא בעל ענין בו, או נושא משרה  2.15

 פעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעה של מציע אחר כלשהו. באחד מהם, לא 

ידוע לנו, כי ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל עוד לא נמסרה  2.16

 לנו הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על המשרד כל מחויבות כלפינו.



 

 67מתוך  62עמוד 
 

 הנספחים כלוב בבקשה כאמור השירותים את לספק מתחייבים אנו הצעתנו תזכה אם 2.17

 הסכומים תמורת וזאת המוסמכים ונציגיה המשרד הנהלת של המלא רצונה לשביעות

 .ומחירים הכמויות כתב -'ג במסמך המפורטים

)שבעה( ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכיה  7אם נזכה, אנו מתחייבים בזאת, כי בתוך  2.18

למסמכי המכרז. ידוע לנו, מן המשרד נחתום על הסכם לביצוע השירותים בנוסח, המצורף 

כי החתימה על ההסכם, במועד הקצוב לכך, מהווה תנאי לסיום של הליכי ההתקשרות. 

 אנו מתחייבים בזאת למלא את כל הדרישות.

אנו מצהירים בזאת, כי ידוע לנו, שאם לא נבצע את האמור לעיל באופן מלא ובמועד 

נשוא המכרז וההצעה. כמו כן ידוע הקצוב לעיל, נאבד את זכותנו לביצועם של השירותים 

לנו, שלא יהיה בכך בכדי לפגוע בכל זכות או סעד, שיעמדו לרשותו של המשרד עקב הפרה 

 של ההתחייבויות, שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשתה של הצעתנו זו.

אנו מבקשים, שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתנו, בשל היותם סוד מסחרי  2.19

 או מקצועי:

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

מוסכם עלינו, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתנו הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו 

 חסויים בפנינו ביתר ההצעות, שיוגשו למכרז זה.

הצעת המחיר שלנו לביצועם של השירותים, במענה למסמך ג' במפרט של המכרז הנ"ל,  2.20

 מצורפת, כנדרש, במעטפה נפרדת.

, כוללת את כל הוצאותנו בביצוע העבודה לרבות התמורה, הנקובה בהצעת המחיר שלנו 2.21

מיסים, אגרות והיטלים, החלים על ההתקשרות, כולל מע"מ. לכל תשלום יתוסף מע"מ 

 בשיעורו כדין וכנגד המצאה של חשבונית מס.

ידוע לנו, כי כל התחיבות, המופיעה בהצעה זו, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה,  2.22

 מחייבת אותנו.

ה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה הצעה זו הינ 2.23

 ומחייבת אותנו, כאמור לעיל.

 ידינו כנדרש, מצורפים בזאת.-כל מסמכי המכרז, חתומים על 2.24

 

 דין, כנדרש להלן.-יש לחתום ע"י מורשי חתימה ובחותמת של המציע ולאשר את החתימות ע"י עורך

  ___________________ ; חתימה:  ____________________ : שם מלא של מורשה חתימה

  ___________________ ; חתימה:  ____________________ שם מלא של מורשה חתימה: 

  ___________________ ; תאריך:  __________________________ חותמת של המציע: 
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 דין בישראל-דין, בעל רשיון לעריכת-אישור של עורך

 

כי  ,מאשר בזאת__________________, מרחוב ______________________, אני הח"מ, עו"ד 

, שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת ___________________ביום __________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' 

/ המוכר/ת לי אישית, ומר/גב' ____________________, שזיהה/תה  ___________ זהות מס'

/ המוכר/ת לי אישית, ואני מאשר בזאת, כי הם מורשי  ___________ עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'

י על ההצעה המפורטת בעמודים בפנ ם/מה/וחתחתימה ומורשים ומוסמכים לחייב את המציע, ו

ההצהרה לעיל, וכל זאת לאחר שהבהרתי לה/ו/ם את משמעותה של החתימה על ההצעה על הקודמים ו

ולאחר שהזהרתי אותו/ה/ם, כי עליו/ה/ם להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/יה/ים לכל 

 העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן.

 ___________   _______________________  _______________________ 

 הדין-חתימה וחותמת של עורך הדין-שמו של עורך תאריך 
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 בביצוע או בהצעה עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה - 'ז נספח

 

 לכבוד

 משרד מבקר המדינה -ישראל  מדינת

 

ני תאגיד / מועמד ____________________ )להלן "המועמד"( המציע את מועמדותי למתן א

 שירותים, על פי הנדרש במסמכי מכרז זה, מצהיר ומתחייב בזה:

השירותים המבוקשים , אין בהגשת הצעה זו ובביצוע תיועל פי ייעוץ משפטי שקיבל ילפי מיטב ידיעת

משום ניגוד , "המכרז"( -)להלן  במענה למכרז ליסינג תפעולישירותי למתן  - 46/2020 במכרז פומבי

י משנה המעורבים קבלנשל או או של עובדי  ישלבשל עיסוק או תפקיד אחרים, עסקי או אישי, עניינים, 

 .בהצעה זו או בביצועה

 וכראיה להצהרתי זאת על החתום:

 ___________________________________   _____________________________ 
 מס. זהות / חברה / שותפות / עמותה שם המציע 

 ___________   _______________________   ______________________ 
 חתימה וחותמת שם מלא של החותם בשם המציע תאריך 
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 אנשים עם מוגבלויות תתצהיר בדבר העסק - 'ח נספח
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר המציע" ___________________ שהוא המציע )להלן:הנני נותן תצהיר זה בשם 

עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור 

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

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

  מקיים אותן.

 המציע חלות על 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה ,1998התשנ"ח 

 י של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכלל

, הוא 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע  פעל ליישומןפנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה 

עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר אמת 

 דלעיל. 

  

____________________ ____________________  ____________________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון תאריך
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות - 'ט נספח

 

 שירותי ליסינג תפעוליתיאום הצעות במכרז פומבי -תצהיר בדבר אי

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד  .3

 ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא  .4

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3צוינו בסעיף 

מציע הצעות המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .5

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה 

 לעיל(.  3אשר צוינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 י זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ 

הופיע/ה בפני מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

__________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 

 

 _____________  ______________________  _____________  

 חתימת עורך הדין   חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


