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 עבור החברהשירותי ליסינג תפעולי  נותןלהתקשרות עם  11/14מכרז והחברה פרסמה את  :הואיל

 "(;המכרז)להלן: "

והספק, לאחר עיון ובחינה של מסמכי המכרז, לרבות ההסכם על כל נספחיו, הגיש לחברה הצעה  :והואיל

זכה במכרז וקיבל על עצמו, על פי כל תנאי המכרז, את  ,לביצוע השירותים נשוא הסכם זה

 הכהגדרתתמורה להלן, וזאת בתמורה לקבלת  במתן השירותים, כהגדרתםכל הקשור 

 נאי הסכם ונספחיו;בהתאם לת להלן

בעל הכישורים, המיומנות, עוסק ומתמחה בביצוע השירותים, מצהיר כי הינו  ספקהו :והואיל

האמצעים הדרושים והאדם, -הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי וברשותו כוח

פי ההסכם ברמה המקצועית -התחייבויותיו עלוביצוע כל  מתן השירותים,לצורך 

 ;את השירותים ספקלי הוא מעונין וכ הגבוהה ביותר

ויתר התחייבויותיו כמפורט  למתן השירותים ספקהאת הצעתו של  הקיבל חברהוה :והואיל

 בהסכם זה.

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 כללי  .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

 11/14מכרז מס' 

 ח'מסמך 

 הסכם 
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בין תוכן הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה על במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים ל .1.2

 בוטל.הנספחים אשר יפורשו בהתאם.  

 : הינםנספחים להסכם זה ה .1.1

 מסמכי המכרז על נספחיהם )לא מצורף(; - א' נספח

 ;נספח השירותים -' בנספח 

 ;הצעה כספית - 'גנספח 

 ;בוטלערבות ביצוע -' דנספח 

 ;ד הגשת ההצעותטבלת מחירון יבואן עדכני למוע -נספח ה' 

 .תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים -נספח ו' 

 הגדרות ופרשנות .2

 כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.  .2.1

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע בצידם:  .2.2

ור לרבות האמ חברהמתן שירותי ליסינג תפעולי מלא ל "השירותים"

 בהסכם זה על נספחיו;

 ;שהוזמנו ע"י החברה כל אחד מכלי הרכב "כלי הרכב"

מנהל "

 "  הסכםה

ל תמנה מעת לעת עיאו מי שסמנכ"ל תפעול ומינהל בחברה, 

 ;את ההסכםנהל ל ידו

מחירון "

 "יבואן

מחיר מחירון יבואן ע"פ רשות המחירים הרשמיים במחירון היבואן 

וגי ודגמי הרכבים אשר בו והכוללים למכירה לציבור ע"פ רשימת ס

  ;מע"מ ואגרת רישוי

"מדד 

 הבסיס"

מדד המחירים ביום האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז שהינו 

 ;2015מדד חודש______ 

"מדד 

 המחירים"

ירות(, כפי שהוא מתפרסם פמחירים לצרכן )כולל ירקות ומדד ה

בוא ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד אחר שי

 במקומו.

  ספקהוהתחייבויות הצהרות  .1

 :הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן

 , ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה ו/אווכי לא ננקטה נגד .1.1

 .תוצאתה האפשרית הינה פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת

ל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי כי דרש וקיבל את כ .1.2

וכי בחן ותמחר את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו כאמור;  הסכםה
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, מוטלת על הסכםשהחובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע הוראות ה כי ידוע לו

 והבלעדית של הספק. אחריותו המלאה

ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי המכרז,  חברהצרכי ה כי הבין את מלוא .1.1

ואת אפשרות הביצוע של כל  הסכםבאופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל היבטי ה בחן

מהתחייבויותיו על פיו וכן בנוסף כל נתון טכני, משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי  אחת

את האמור וכל בדיקה ובחינה נוספת שמצא  ; כי לאחר שבדקהסכםלצורך ביצוע ה הרלוונטי

, לרבות עמידה בלוחות הזמנים, בהיקף, באיכות, בהתאם הסכםכי ביצוע ה לנכון, מצא

אפשרי ומעשי וכי התמורה )כהגדרתה להלן(, משקפת תמורה מלאה  , הנוהסכםלהוראות ה

וכן יהיה מנוע  , והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזרהסכםעל פי ה והוגנת לכל התחייבויותיו

 ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.  ומושתק מלהעלות כל טענה

וכי הינו  הסכםכי הוא עוסק ומתמחה בתחומים הרלבנטיים לביצוע התחייבויותיו על פי ה .1.4

הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, המשאבים, האמצעים, הציוד, האישורים,  בעל

 ., עבור השירותיםהסכםותיו על פי הלביצוע מלוא התחייבויוהרישיונות הדרושים  ההיתרים

 או מסמכי ייסודו הסכםכי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין,  .1.5

 ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות הסכםלהתקשרותו ב

זה  הסכםזה ואין בחתימתו על  הסכםהתחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי 

ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה  הסכםבביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של  ו/או

 .דין-דין לרבות תקנה, צו ופסק של כל

 חברהכי יישא באחריות כוללת לביצוע השירותים במלואם, כשהם עומדים בדרישות ה .1.6

א באחריות לביצוע כל יתר התחייבויותיו , וכן יישנספח השירותיםובהתאם להוראות 

במסמכי המכרז, לרבות בקשר עם הצעתו הכספית, ושאר התחייבויותיו המפורטות  כמפורט

לך כל תקופת ההתקשרות. במסגרת האמור, יבצע הספק את כל הדרוש על מנת במה, הסכםב

ת, , על אחריותו הבלעדיחברהכל תקופת ההתקשרות, יוכל להמשיך ולספק ל שבמהלך

חשבונו, ועל פי דרישתה, איזה מהשירותים אשר הוזמנו מהספק במהלך התקופה  בעצמו ועל

 .תוך עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים, בכל היקף וללא הגבלה, האמורה

 כי במסגרת התחייבויותיו לאספקת השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, ישא הספק על .1.7

 כל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/אוחשבונו, בכל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מ

ובכלל זה  זה ו/או על פי מסמכי המכרז הסכםעל פי  יובעקיפין, במילוי כל התחייבויות

תישא בתשלום כל מס/ אגרה וכיוצא בזה החלים  חברהמובהר כי ה .השירותים בנספח

 .להבדיל מהבעלות עליו מטבעם על השימוש ברכב

 זה על נספחיו והכל בהתאם הסכםותי הליסינג המפורטים בכי הוא מתחייב לספק את שיר .1.8

הדינים, ההיתרים, הרישיונות, ההוראות והנהלים הנוגעים לעניין, לרבות בנושאי  לכל

ובנושאי ביטוח; מוסכם בזאת, כי השגת כל הביטוחים, ההיתרים, הרישיונות,  בטיחות

פק יהא אחראי לכך כי כלי הרכב באחריות הספק ועל חשבונו בלבד. יודגש כי הס וכיו"ב יהיו

שיעבוד או  ,עקב מימוש עיקוליהיה בשימוש החברה ע"פ הסכם זה לא ילקח מהחברה אשר 

 הרכב.כלי שהוא שירבוץ על  חוב כל

, בטיב, חברהאת מספר כלי רכב אותם תדרוש הבמסגרת שירותי הליסינג  חברהלספק ל .1.9

בכל הזמנת כלי  ים לדרישות המכרזזה על נספחיו והמתא הסכםובתנאים המפורטים ב בסוג
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בכל דרישות  אשר יעמוד, גם אם מדובר בדגם אשר שמו או מספרו שונו, וחברהרכב ע"י ה

 .שירותיםהנספח ה

ם כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל יכי הוא מנהל את ספריו החשבונאי .1.10

 .ם המועסקים על ידוהחובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדי תשלומי

 .הסכםכי הנו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מלא התחייבויותיו על פי ה .1.11

 לרבות הסכםבמהלך המכרז ו/או לקראת חתימת ה חברהכי כל המידע אותו מסר הספק ל .1.12

 .המידע המפורט בהצעת הספק, הנו מלא ונכון באופן הדרוש לביצוע מלא התחייבויותיו

, מהוות תנאי להתקשרות עמו, וכי הסכםוהתחייבויותיו של הספק ב כי ידוע לו שהצהרותיו  .1.11

 ידית בכתב לחברה על כל שינוי שיחול בהן.ממתחייב להודיע  הוא

 ההתקשרות .4

המפורטים בהסכם  יתן את השירותיםלמקבל על עצמו  ספקהו ספקלבזאת  תמוסר החברה .4.1

ם לסטנדרטים הגבוהים לפועל במומחיות, ביעילות, בנאמנות ובהתא םב להוציאיומתחי זה

, בתמורה, חברהשל ה ההוראות הסכם זה, לשביעות רצונ, ביותר, בהתאם להוראות כל דין

 במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה להלן. 

בהסכם זה והיא  מתן השירותיםבקשר עם  ספקהחברה אינה מתחייבת למתן בלעדיות ל .4.2

חרים בקשר עם השירותים תהיה רשאית בכל עת להתקשר עם גופים ו/או אנשים א

 האמורים בהסכם זה, על נספחיו. 

  השירותים .5

המפורטים בנספח את מתן השירותים  ספקלמקבל בזה על עצמו והחברה מוסרת בזה  ספקה .5.1

 .'בנספח  שירותיםה

לרבות תקופת ההארכה )ככל שתחול( לשם מתן השירותים ובמהלך כל תקופת ההתקשרות  .5.2

 הסכם זה.בכל הקשור לשירותים נשוא  ומנהל תיק לקוח מטעמ ספקהימנה 

 פרטי ההתקשרות:

 שם:____________________

 טלפון: __________________

 טלפון נייד: ______________

 כתובת דוא"ל: ____________

 עדכון הפרטים יעשה במתן הודעה מראש ובכתב למנהל ההסכם.

 10ות מזערית של )עד כמבמהלך תקופת ההתקשרות תהא החברה רשאית להקטין  .5.1

פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות  על הרכבכלי או להגדיל את כמות כלי רכב(  (עשרה)

 .דעתה הבלעדי ביטול קטגוריות ו/או שינוי תמהיל הקטגוריות הכל על פי שיקול

 הזמנת כלי רכב חדשים .5.4

 , בתקופתחברה, מעת לעת ולפי צרכי הספקימסור ל מנהל ההסכם .5.4.1

, הזמנות בכתב, חתומות בתקופת ההארכה שלה המקורית או ההתקשרות

או  'גהרכב המנויים בנספח  על ידו, לאספקת רכב חדש, מתוך רשימת כלי

 .החברהדגם שאושר על ידי להסכם 5.4.1נבחר מכח סעיף ש

יפסק יצורו של אחד יעודכן דגם הנמצא בנספח ג' או היה ובמהלך ההסכם  .5.4.2

 אלו מיםגם חדש אזי דגיקבע ד והדגמים המפורטים בנספח ג' ובמקומ
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 הםבהסכם והתמורה החודשית החדשה לגבי מיםהקיי מיםאת הדג פויחלי

 בוטל..10.5 בסעיף תהא כמפורט 

 םובמקומו יקבע דג יפסק יצורו של אחד הדגמים המפורטים בנספח ג'והיה  .5.4.1

או ( ב דגם חדשששל דגם לא יח ינגטפייס ליפ למעט במקרה שלמובהר כי )חדש 

ולא חל עליהם האמור  בנספח ג' יםמופיע םהחברה תדרוש דגמים שאינוש

בסמכות מנהל ההסכם להורות על הוספת הדגם ,לעיל,  5.4.2 בסעיף 

ככל  ניתן יהיה להוסיפם בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכמת הצדדים

 .ובתנאים שיסוכמו שיוסכם בין הצדדים

 ימי עבודה( ימיםשלושים) 21 10, תוך חברהימסור את הרכב לידי ה ספקה .5.4.4

ובכפוף לכך שהודיע למנהל  או ממועד הגעתו למלאי היבואן ממועד ההזמנה

חברה בכפוף שנתבקש על ידי ה , למקוםההסכם כי אינו במלאי היבואן

ועד שיתואם ובמ )נספח ב'( לאמור ולתנאים שנקבעו בנספח השירותים

ספק אינו יכול . במידה והדלעילמראש בין הצדדים בתוך מסגרת הזמן 

ימים  7הספק תוך יעדכן  –למסור הרכב במועד בשל היעדרו ממלאי היבואן 

את החברה באשר למועד המשוער להגעתו למלאי היבואן והחברה תודיע 

תר . במידה וההזמנה תיוופים האם ההזמנה בתוקףסימים נו 7לספק תוך 

 ממועד הגעתו למלאי היבואן תוךבתוקף ימסור הספק את הרכב לחברה 

חברה בכפוף לאמור ולתנאים שנקבעו בנספח שנתבקש על ידי ה למקום

השירותים )נספח ב'( ובמועד שיתואם מראש בין הצדדים בתוך מסגרת 

ימים  4ואשר לא יעלה על  "(ספקת כלי הרכבאמועד )להלן " הזמן דלעיל

 .הספק על הגעת הרכב ממועד הודעת

ראה הספק כי אינו יכול לספק את כלי הרכב על פי לוח הזמנים הנקוב  .5.4.5

ארכה לאספקת כלי הרכב, הבקשה תוגש בכתב  ההסכם לעיל, יבקש ממנהל

 מבקש הספק אורכה. יןותפרט את הסיבות בעטי

יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאשר לספק מתן  ההסכם מנהל .5.4.6

י הרכב, אם ימצא שבקשת הספק מוצדקת וכי הספק לא ארכה לאספקת כל

יכול למנוע את העיכוב או האיחור הנ"ל, החלטתו של המנהל תהיה סופית 

 ותחייב את הצדדים.

אישר המנהל מתן ארכה כאמור לעיל, יספק הספק לחברה, באם יידרש לכך  .5.4.7

. כל רכב על ידי המנהל, רכבי גישור בכמות ולתקופה שתידרש ע"י המנהל

החדש שאספקתו  לרכב דומהזהה מסר לחברה כאמור יהא ברמה יישור שיג

 מתעכבת. 

רכב הגישור  תימנה תקופתלא כאמור,  גישור מובהר כי אם נמסר רכב .5.4.8

  .גישוררכב הי הרכב ממועד מסירת שכירות של כלה בתקופת השכירות.

כלי  במסירת איחור יום כל בגין לעיל כאמור ארכה לספק תאושר לא אם .5.4.9

 .לבוט.8 בסעיף כמפורט  מוסכם פיצוי לחברה הספק ישלם הרכב
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כלי הרכב יימסרו לשימושה של החברה כשהם כשירים, תקינים וראויים  .5.4.10

לשימוש מכל בחינה שהיא, ולאחר שנתקבלו עבורם כל האישורים הנדרשים 

 עפ"י הסכם זה ועפ"י דין.

, במעמד המסירה, תעודות ההסכם מנהלג הספק לידי כן ימסור נצי .5.4.11

המעידות על תשלום פוליסות הביטוחים ו/או העתק פוליסות הביטוחים 

 בגין הרכב הנמסר, אגרת רישוי, ספר הפעלה וטיפולים.

לחברה שמורה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל לידיה רכב בעל  .5.4.12

ד בתנאי ההסכם ובכלל זה ליקויים מהותיים ו/או רכב אשר אינו עומ

בדרישות המופיעות במפרטים הטכניים ו/או רכב שלא נמסרו לגביו 

 .דרישות מסמכי המכרזעד אשר יעמוד ב המסמכים האמורים לעיל

 השימוש בכלי הרכב .5.5

ספק יעמיד את כלי הרכב המוזמנים לצרכים פרטיים ועסקיים של החברה ה .5.5.1

כירות, למעט בשטחים ו/או עובדיה ברחבי הארץ, במשך כל תקופת הש

שבשליטת הרשות הפלשתינית בהתאם להסכמים בינלאומיים שישראל צד 

להם, או שטחים שהכניסה לישראלים נאסרה אליהם בהתאם לצו מוסמך 

ספק יעמיד את של כוחות הביטחון, ולתקופה בה נאסרה הכניסה כאמור.

יה ים לצרכים פרטיים ועסקיים של החברה ו/או עובדנכלי הרכב המוזמ

, לרבות בשטחי הרשות הפלשתינית ובשטחים המוחזקיםברחבי הארץ, 

 במשך כל תקופת השכירות.

במידה וכלי הרכב  .כל נהג עם רישיון בתוקף יהא רשאי לנהוג בכלי הרכב .5.5.2

יהא אף עבור נהג צעיר ו/או חדש יקבל על כך הספק הודעה בכתב מאת 

 . ההסכם מנהל

 התחייבויות החברה .5.6

י כלב וליקויים תקלות, נזקים קיום על לספק ודיעלה מתחייבת החברה .5.6.1

 .בהיגרמם מיד הרכב

דין,  לכל בהתאם זהיר שימוש הרכב בכלי לעשות בזאת מתחייבת החברה .5.6.2

 .הרכב כלי של הביטוח בפוליסת למגבלות המפורטות ובכפוף

 לכל בהתאם יופעלו הרכב שכלי תגרום או/ו הרכב כלי את תפעיל החברה .5.6.1

 מנת על הסבירים הזהירות באמצעי תשתמש ה וכןהסביר ובזהירות דין

 שלישי לצד אובדן או או נזק/ו הרכב לכלי קלקול או אובדן, נזק למנוע

  .כלשהו

 בנוגע הספק הוראות או/ו הרכב כלי יצרן הוראות פי על תפעל חברהה .5.6.4

 .כלי הרכב ואחזקת לשימוש

 רטהמפו את לקיים הרכב בכלי שינהג נהג כל להנחות מתחייבת חברהה .5.6.5

  :להלן

  .תקף נהיגה רישיון כשברשותו לנהוג .5.6.5.1
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ת משקאו השפעת תחת נמצא כשהוא הרכב בכלי להשתמש לא .5.6.5.2

 נרקוטיים סמים או/ו הזיות סמי או/סמים משכרים ו או/ו חריפים

  .מרדימים סמים או/ו

  .חוקיות בלתי למטרות הרכב בכלי להשתמש לא .5.6.5.1

  .בזדון כלשהו נזק הרכב לכלי לגרום לא .5.6.5.4

  .בתמורה או/ו בשכר נוסעים הרכב בכלי להסיע לא .5.6.5.5

 אחר רכב כלי של דחיפה או/ו לגרירה הרכב בכלי להשתמש לא .5.6.5.6

  .אחר חפץ כל או/ו

  .במבחנים או בתחרות הרכב בכלי לנהוג או/ו להשתמש לא .5.6.5.7

  .הביטוח פוליסת לביטול שיגרום באופן הרכב בכלי להשתמש לא .5.6.5.8

 לא או/ו חוק יעפ" למורשה מעבר נוסעים הרכב בכלי להסיע לא .5.6.5.9

  .מעבר למורשה מטען להעמיס

 החברה לספק. ןקשורות בספק תודיע עליה חברהככל שתהיינה תביעות שלדעת ה .5.6.6

ככל שהחברה תחליט שהיא מעוניינת במקרה של החרמת הרכב עקב עבירת תנועה ו .5.6.7

 ברכב חלופי היא תשלם על הרכב החלופי בנוסף עבור הרכב שהוחרם.

 ספק, כנגד חוב נטען של הכלי הרכבאת עכב תחת ידה תלא  חברהה .5.6.5.9.5.6.8

 כלפיה.

 תאונות .5.7

לספק,  התאונה אירוע על החברה הרכב, תודיע לכלי כלשהי תאונה ארעה .5.7.1

 על החברה הספק, תדווח דרישת פי על .התאונה שנודע לה על לאחר מיד

 .דין עפ"י הנדרש לרשויות, כפי כך

 פטורה החבר תהיה זה הסכם פי על החברה התחייבויות לקיום בכפוף .5.7.2

 כל שלישי לרכוש צד או/ו הרכב לכלי שיגרמו כלשהם נזקים עבור מתשלום

 הרחבות מקיף, כולל בביטוח מבוטחים הרכב כלי היו שהוא, כאילו

והכל בכפוף לאמור בפרק  הספק ידי על שסופקו שמע לשמשות ולמערכות

  .השיפוי והביטוח

 נזק של מקרה בכל כי החברה בזה מתחייבת לעיל מהאמור לגרוע מבלי .5.7.1

  :הספק לרכב נזק נגרם לא אם גם מעורבות בתאונה או/ו תאונה או/ו

ולמסור את כל הנידרש  התאונה על טלפונית, לספק ,מיד להודיע .5.7.1.1

 ; 5.7.3.2עד למילוי הדו"ח כמפורט בסעיף  לשם קבלת רכב חלופי

 בכתב ח""דו אהתאונה, למל לאחר עבודה ימי משני יאוחר לא .5.7.1.2

 ;תרשים בצירוף התאונה אודות פרטים מלאים לספק ולשלוח

 להודעה בנוסף וזאת למשטרה מיד להודיע -אדם בתאונה נפגע .5.7.1.1

 ;לספק
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 הבטחה להבטיח או התחייבות בכל להתחייב ,הצעה כל לקבל לא .5.7.1.4

 ;כלשהי

 של וכתובותיהם שמותיהם את לקבל יכולתה כמיטב לפעול .5.7.1.5

 ;לתאונה עדים ושל בתאונה המעורבים הצדדים

  הרכב כלי של מס' הרישוי את לקבל יכולתה כמיטב לפעול .5.7.1.6

  כלי של הביטוח ופרטי הרכב בתאונה, פרטי רישיון )ים(המעורב

 האמור)ים(; הרכב

 אמצעי ללא או/ו שמירה ללא הניזוק הרכב כלי את להשאיר לא .5.7.1.7

 מתאימים, בכפוף לנסיבות; זהירות

 הרכב, כל בכלי הנוהג או חברהה לידי הגיע עם לספק, מיד למסור .5.7.1.8

 לכל הנוגעים כלשהו מסמך או/ו טענות כתב ,לדין, תביעה הזמנה

 ;לתאונה בקשר הליך או תביעה, אישום

המכונית,  את יפעיל או/ו ינהג או/ו שישתמש אדם וכל החברה .5.7.1.9

 על המבטחים עם או/ו הספק עם אך ורק מלא באופן פעולה ישתפו

 העניינים הקשורים ה, בכלז הסכםב הנזכרות הפוליסות פי

הספק,  ידי על או/ו הספק נגד אישום או/ו תביעה כל של בחקירה

 .נגדם בהגנה או ובסיוע וניהולם

ע"י  יילקחו או/ו שימוש מכלל הרכב כלי יצאו כאמור תאונה היה ובעקבות .5.7.4

 כמו מצב ובאותו סוג מאותו חלופי רכב לחברה לטיפול, יספק הספק הספק

עבר הספק לידי העברתו החל מרגע הספק בידי הושארש רכבה יכלדומה ל 

 .התאונה

 של לזכותה מוקדם תנאי מהווה לעיל, אינו כנדרש תאונה י דו"חמילו .5.7.5

 החברה על , אולםבנספח השירותים חלופי כאמור רכב לקבלת החברה

 מהסכם זה.  כמתחייב לספק ולהעבירו דו"חה את למלא

 וגניבה מוחלט אובדן .5.8

רכב  מזמינהחברהיעמיד הספק לגניבה,  או חלטמו אובדן של במקרה .5.8.1

 חלופי. 

 חדש רכב החברה זמיןת, או הגניבה המוחלט האובדן מאירוע ימים 7 בתוך .5.8.2

או תודיע לספק שההתקשרות תמשיך לחול על הרכב החלופי עד תום מועד 

 ההתקשרות של הרכב המקורי ובתנאי ההתקשרות של הרכב המקורי. 

 לידי הספק י הרכבכל החזרת .5.9

 תוםעם  הספק של לחזקתו הרכב כלי את להשיב בזאת מתחייבת החברה .5.9.1

 .9 ובסעיף  7.2  בסעיף בקרות האמור לכן קודם או תקופת ההתקשרות

 החברה, בשעות לש החניה במגרש הספק, תיעשה לחזקת הרכב כלי השבת .5.9.2

 .אחר מועד או מקום בכתב יתואם אם אלא ,המקובלות העבודה
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 השייך חפץ מכל ריקים הם כאשר הרכב כלי את הספק לידי תשיב החברה .5.9.1

 .לה

 בלעדית אחראי ספקהיהא  הספק ידי על הרכב כלי החזרת קבלת לאחר .5.9.4

 לאחרושנעשו  המוחזר הרכב כלי בגין שיחולו אחרת והוצאה נזק, קנס לכל

  .מועד החזרת הרכב

 לגבי סופית התחשבנות הרכב, תיערך כלי החזרת מועד לאחר ימים 10 עד .5.9.5

  :כלהלן .מס חשבונית הספק ימציא מסגרתהב שהוחזר הרכב כלי

 שעבורה או החברה ידי על שולמה שטרם התקופה יתרת עבור .5.9.5.1

 שכבר התשלומים כמות יצוינו זיכוי )בחשבון זה לחברה מגיע

 בוטל.חברה(. ה ידי על שולמו

ההסכם  מנהל של לבדיקתו בכפוף תשולם כאמור חשבונית .5.9.5.2

 בוטל..זה להסכםהתמורה  בסעיף כמפורטואישורו, 

 תהיה החברה רשאית למסור , מוצהר בזאת כי אם הובא ההסכם לידי גמר .5.9.6

יהיה לבצעם על  ספקהרותים שעל יכל עת לאחר או לאחרים את ביצוע השב

 זכות להתנגד לזכותה זו של החברה.לא תהיה  ספקול ,זה הסכםפי 

5.9.6.  

 ההתקשרות תקופת .6

 החל )חודשים ושישה שלושים (חודשים 16 לתקופה של הינה התקשרות, תקופת .6.1

 16ועד תום  "(ההתקשרות תקופת)להלן: "על ידי החברה  הסכםחתימת ה מיום

 או עד סיום תקופת השכירות שלממועד אספקת )חודשים ושישה שלושים (חודשים

 תקופת)להלן: " , לפי המאוחרכלי הרכב שהוזמנו במסגרת ההתקשרותאחד מכל 

 ."(ההתקשרות

 תקופת את הבלעדי, להאריך דעתה שיקול פי על ,רשאית תהא בלבד החברה .6.2

 יחדיו תעלינה שתבחר, שלא תמהיל נוספות, בכל לתקופות תקופה אול ההתקשרות

 "(, וזאתהארכהה תקופות":זה הסכם)ב םחודשי 16 של כוללת הארכה תקופת על

 איזה תום או התקשרות תום תקופת טרם ימים 10 מוקדמת, בכתב, של בהודעה

 בוטל. .העניין לפי ,החברה קצבה אותם ההארכה מתקופות

 הרכב: בכלי תמהיל שינוי או/ו יציאה תחנות .7

 שהוזמנו הרכב כלי כמות םוצמצ על מראש יום 10 ספקל להודיע רשאית החברה .7.1

 בצרכי ירידה , לרבות מחמת)עשרה( כלי רכב( 10מות של כמתחת לאך לא לרדת )

 :כדלקמן לתנאים בהתאם חברהה

פיצוי  ספקלעיל, החברה תשלם ל 7.1 אמור בסעיף את ה ספקככל שהחברה תודיע ל .7.2

 :מפורט להלןכ שיוחזר מוסכם בגין כל כלי רכב

פיצוי מוסכם בשווי  – ממועד קבלת כלי הרכב 12לפני תום  החזרה בפועל .7.2.1

 .עבור כל כלי רכב שלושה חודשי שירותתמורה עבור 
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 24ולפני תום  חודשים ממועד קבלת כלי הרכב 12לאחר חלוף  החזרה בפועל .7.2.2

פיצוי מוסכם בשווי תמורה עבור שני  – חודשים ממועד קבלת כלי הרכב

 .חודשי שירות עבור כל כלי רכב

פיצוי  – חודשים ממועד קבלת כלי הרכב 24לאחר חלוף  החזרה בפועל .7.2.1

 .מוסכם בשווי תמורה עבור חודש שירות אחד עבור כל כלי רכב

 השירותים בביצוע כובלעי מוסכם פיצויבוטל .8

 מראש ומוערך מוסכם פיצוי, נזק הוכחת ללא, מהספק לדרוש רשאית תהיה החברה .8.1

 שבגינה ההפרה דבר על לספק שהודיעה ובלבד"(, להלן: "פיצוי מוסכם)  כמפורט

 למנהל כי יודגש .ההפרה ממועד ימים (עשר ארבעה) 14 תוך, המוסכם הפיצוי נדרש

 דעת בהפעלת הפיצויים. שיקול יהא הסכםה

 :הבאה הטבלה לפי יהיה המוסכם הפיצוי סכום .8.2

 הפיצוי המוסכם ההפרה 

 מוזמן רכב באספקת איחור

 בסעיף למועד הקבוע מעבר

 גישוררכב  אספקת ללא, 5.4 

 איחור יום לכל ₪ 500

 או גרר רכב בהגעת איחור

 למועד שירות מעבר ניידת

 הקבוע.

 שעת לכל ₪ 100

 איחור

 

סוג  מכל איחורים 1 לאחר

 שאירעו, אלה הקבוע בסעיפים

 הקנס – שנה אחת במהלך

נוסף  איחור כל בגין שיוטל

 כפול בשיעור יהיה שנה באותה

 מהרשום.

 ביצוע בהשלמת איחור

 או הנדרש ברכב התיקון

 הקבוע. למועד מעבר גרירתו

 שעת לכל ₪ 100

 איחור

 חלופי רכב באספקת איחור

 הקבוע בסעיף למועד מעבר

 שעתיים לכל ₪ 50

 של איחור

 השירות במוקדי לקוי מענה

 העדר כגון)בסניפים  או

י פ על הנדרשות בשעות מענה

 זמן, מענה למתן הסכםה

, לא סביר למענה המתנה

 טיפול אי, אדיבות חוסר

 .(בפניה

 למקרה ₪ 150

 דרישה קבלת ממועד ימים( שבעה) 7 תוך המוסכם הפיצוי את לחברה ישלם הספק .8.1

 סכום את לקזז החברה של מזכותה לגרוע כדי אין באמור. מאת החברה כך על בכתב

 אחר סכום מכל או השירותים מתן בגין ספקהמגיעה ל מהתמורה המוסכם הפיצוי

 .החברה מאת לספק המגיע

 אין, הספק ידי על בתשלומו או החברה ידי על בדרישתו, המוסכם הפיצוי בקביעת .8.4

 הסכםה פי על לחברה הנתונים סעד או זכות מכל או מהתחייבות הספק לגרוע כדי

 לה שייגרם נזק כל בגין מהספק לקבלת פיצוי החברה של זכותה לרבות, דין פי ועל
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 רכב עלות הזמנת זה ובכלל, הסכםה פי על הספק של התחייבויותיו הפרת בשל

 הרכב עמידת אי, שהוזמן הרכב קבלת אי בשל החברה ידי על שנעשתה, אחר מספק

 .הסכםה הוראות את הספק של אחרת הפרה או הסכםב הקבועות שהוזמן בדרישות

 הולם פיצוי מהווה חישובו ואופן מוסכםה הפיצוי סך בזאת, כי מצהירים הצדדים .8.5

 האמורות.  בנסיבות לחברה נגרמו אשר וסביר לנזקים

 על חלקו או המוסכם, כולו הפיצוי בתשלום אין בזאת, כי מובהר ספק הסר למען .8.6

 דין, לרבות פי על או/ו זה הסכם פי על לחברה העומדת אחרת זכות לגרוע מכל מנת

 ספקה ידי על הפרתו בגין זה הסכם לבטל לחברה המוקנית לגרוע, כל זכות ומבלי

 הפיצוי לסכום מעבר מטעמה למי או/ו לה נוספים שנגרמו נזקים בגין או/ו

 .המוסכם

 ביטול ההסכם .9

החברה רשאית מוסכם בין הצדדים כי המקרים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ו

 :ספקזה לאלתר על ידי מתן הודעה בכתב ל הסכםלבטל 

 נכסים או כינוס צו נגדו ניתןכש או רגל פשיטת בקשת נגדו שהוגשה או רגל שטפו ספקה .9.1

 אומרצון  פירוק על החלטה ידו על נתקבלה, חלקם או כולם נכסיו לגבי תאגיד של במקרה

עם נושיו  סידור או לפשרה הגיע שהוא או פירוק צו נגדו ניתן או לפרוק בקשה נגדו שהוגשה

 בהתאם .אתם הסדר למען פשרה או ארכה קבל למען לנושיו פנה שהוא או, חלקם או כולם

 .1981 –החברות )נוסח חדש( תשמ"ג  לפקודת

לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל  ספקהזה ו הסכםהפר אחת או יותר מהוראות  ספקה .9.2

 .יום מיום משלוח ההתראה 14התראה על כך מאת החברה תוך 

ינם מבוצעים לשביעות רצון החברה שהשירותים, כולם או מקצתם, א ספקהחברה התרתה ב .9.1

רותים ימתאריך ההתראה צעדים המבטיחים ביצוע הש ימים 14לא נקט תוך  ספקהו

 לשביעות רצון החברה. 

( לנספח 1.5.)1ב.(, 1.4.)1(, ב.1.1.)1.בוסעיפים א,  16 , 15 , 14 , 5.4.4 הפרת סעיף  .9.4

 השירותים, יחשבו להפרה יסודית.

. הסכםביטול ה כיום ספקל הסכםלצורך סעיף זה יחשב יום משלוח ההודעה על ביטול ה .9.5

 בוטל.

 תמורה ה .10

לתיתם עפ"י הסכם זה ותמורת ביצוע כל יתר  ספקהירותים שעל תמורת מתן הש .10.1

)להלן:  תמורה ספקכלפי החברה במועד, תשלם החברה ל ספקההתחייבויותיו של 

נספח הצעה הכספית שהגיש במסגרת המכרז ואשר מצורפת כ"( בהתאם להתמורה"

 להסכם זה. 'ג

 התמורה עלה בכל מקרה עלתלתשלום על פי הסכם זה לא  תהכולל התמורה .10.2

את כל מרכיבי העלות ו/או  תכולל והיא, ספקהבהצעתו הכספית של  תהמפורט

 לרבות בגין ביטול השתתפות עצמיתלמתן השירותים  ישירות ועקיפותההוצאות ה

. מודגש כי הספק לא יהא זכאי לתוספת תמורה בגין נזקים והשבת הרכב לקדמותו

  .כב כמפורט ההסכםשיגרמו לרכב למעט אם נגרמו עקב שימוש אסור בר
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בתחילת החודש חויב שתתהיה באמצעות הוראת קבע  השירותיםעבור התמורה  .10.1

כאשר החשבון החודש שבגינו החיוב  מתוםיום  10מתום בגינו ניתנים השירותים 

כל חשבון ישלח אל מנהל ההסכם לכתובת . ימים מתום החודש מושא החיוב 10יוגש עד 

של  במקביל גם למחלקת הכספיםימת ההסכם ודוא"ל שתימסר לספק סמוך לאחר חת

יוציא  ספקה. el@haganot.co.il-batאל יעקובוביץ' באמצעות דוא"ל -לידי גב' בת החברה

 .חשבונית מס כדין מיד עם קבלת התשלום

הכספית תמורה עבור הוספת נהג צעיר ו/או חדש תהיה בהתאם לאמור בהצעה  .10.4

לספק על החלת תמורה זו ביחס  מנהל ההסכם ודעה בכתב שלותשולם בכפוף לה

 .לרכב מסוים וכל עוד לא בוטלה ההודעה כאמור על ידי מנהל ההסכם

דגם שמחיר המחירון של היבואן או בגין  ,5.4.2 , כאמור בסעיף דגם שהשתנההתמורה עבור  .10.5

 :תהיה חס למחירו בעת הגשת ההצעהבי עבורו השתנה

 יוםלבין מחירון היבואן בהתקף נכון ליום הגשת ההצעה  יבואןהפרש בין מחירון הה

 X =התמורה המקורית או התמורה לדגם המקורי, Y=ביצוע הזמנת הרכב 

 X+Y/36   :התמורה

  תופעל הנוסחה הנ״ל בהתאמה. -יפחת היבואןמחירון מחיר היה ו

יחול במהלך חצי השנה הראשונה ממועד הגשת ההצעות גם אם  המנגנון האמור לא

 מחיר מחירון היבואן.בבמהלך תקופה זו יחול שינוי 

 התמורה עבור הוספת דגם שאינו קיים בנספח ג' ואינו מחליף דגם קיים ייקבע ע"י .10.6

 סיכום בין הצדדים.

 :נסועה חריגהתמורה עבור  .10.7

חישוב כאשר  מע"מבתוספת  'אג 0.15 תהא מעבר למכסהק"מ כל  עבורהתמורה 

 : כדלקמןיהיה  כמות הק"מ החורגים מהמכסה

 :חתימת ההסכם תוך שלושה חודשים ממועדרכב שיוזמנו כלי קבוצה א': 

 רכבהכלי הנסועה המצטברת בכל  ביןבתום תקופת ההתקשרות ההפרש שיהיה 

ות כמק"מ ב 120,000מכפלה של ) לבין המכסה המצטברת לכל אותם כלי רכב הללו

 . בקבוצה זו( כלי הרכב

 :מועד חתימת ההסכםשלושה חודשים מרכב שיוזמנו לאחר כלי קבוצה ב': 

בין  הפרטנית של כל רכב בקבוצה זו בתום תקופת ההתקשרותההפרש שיהיה 

כל אחד מכלי  עבור ק"מ. החישוב יעשה בנפרד 120,000של אותו רכב לבין  הנסועה

ו זמנית, שאו אז החישוב עבורם יעשה כפי למעט אם הוזמנו מס' רכבים בהרכב, 

לכלי הרכב שיוזמנו תוך שלושה חודשים ממועד  שנים 1עשה בתום תקופה של י החישוב

התקשרות ה תקופת את שסיימו הרכבים לכלל קלאנדרית שנה כלבתום  מכן ולאחרההסכם 

  שיעשה לקבוצה א'..קלאנדרית שנה באותה

חודשים, מבלי שיוזמן רכב חדש,  16מעבר ל תוארך תקופת ההתקשרות שככל 

מובהר כי  .ק"מ( 1,111 - חודשכל מכסת הק"מ לכל כלי רכב בהתאמה )עבור  גדלתו

 נסועה חריגה.נסועה ברכבים חלופיים ורכבי גישור לא תחושב לצורך חישוב 

mailto:bat-el@haganot.co.il
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כל שנה חודשאחת לעודכן תלמדד המחירים לצרכן ו ההיה צמודתהתמורה  הצמדה: .10.8

כאשר ההצמדה הראשונה וההארכה )ככל שתחול( תקופת ההתקשרות במהלך כל  קלנדרית

 . בהסכםביחס למדד הבסיס המוגדר  וזאת 1.2.2016ביום לפי המדד הידוע תיעשה 

10.8.   

 

 ערבות ביצועבוטל .11

את הערבות הבנקאית,  ספקהימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, יחליף  14תוך  .11.1

, ובלתי מותנית בות בנקאית, אוטונומיתידו בקשר להשתתפותו במכרז בער-על שהומצאה

, בישראלשהוצאה על ידי מוסד פיננסי מוכר וידוע ' דנספח בתנאים ובנוסח הקבועים ב

אשר תהא בתוקף למשך כל ₪( כולל מע"מ )עשרים אלף ₪  20,000סך של בלפקודת החברה, 

  תקופת ההתקשרות.

כום הערבות שבידיה וזאת אם לא תוחלף הערבות כאמור, תהא זכאית החברה לחלט את ס .11.2

 מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

בגין הפרה של  לאחר התרעה בכתבהחברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה,  .11.1

תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף,  לתיקון ההפרה. כמו כן, ספקיום ל 14, ומתן ההסכם

 .כלפיה בקשר עם ההסכם ספקהשיקול דעתה, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של לפי 

להמציא לחברה, מיידית,  ספקהמימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב  .11.4

 .ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות המקורי

אינו חייב לחברה כל הוכיח כי  ספקה, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא וההסכםבוטל  .11.5

 סכום שהוא, תחזיר החברה את הערבות.

במקרה של  ספקההערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  בגובהאין  .11.6

 מימושה או בכל מקרה שהוא.

חידושה, בהתאם לאמור לעיל, מהווה, כשלעצמה, עילה -של הערבות ו/או אי הארכתהאי  .11.7

 לחילוט הערבות. 

 מעביד -דאי קיום יחסי עוב .12

או של כל מי שיועסק בשמו ומטעמו  ספקהמוצהר בזאת כי החברה לא תחשב כמעבידה של  .12.1

לבין החברה יחסים של עובד ומעביד  ספקהזה לא יוצר בין  הסכםבביצוע השירותים וכי 

ואין הוא, או העוסקים מטעמו, זכאים או רשאים לרכוש להם זכויות המגיעות לעובד מכח 

 ם קיבוצי. דין, נוהל, או הסכ

ישלם עבור עצמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח וכל מס ו/או תשלום שיגיע ממנו  ספקה .12.2

, והחברה תהא רשאית לנכות משכר הטרחה כל עקב ביצוע ההתחייבויות או עקב ההכנסות

 .ניכוי חובה עפ"י דין. 

 יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לפרטים הבאים:  ספקה .12.1

וביטוח לאומי, קרנות עובדים וכו' וכל תשלום אחר או  לתשלומי מס הכנסה .12.1.1

בגין עובדיו. תנאי עבודתם, העסקתם  ספקנוסף שחל ו/או יחול על 

 וביטחונם הסוציאלי. 
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לכל החובות בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין  .12.1.2

 עובדיהם. 

כל אחריות אחרת שהחוק יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים האמורים וב ספקה .12.4

זה או בכל  הסכםמטיל על מעביד בקשר לעובדיו, והכל מבלי לגרוע מההוראות האחרות ב

 .ספקדין הדנות באחריות 

מעביד בין -מובהר ומוסכם כי באם יקבע על ידי רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד .12.5

סכם זה תהיה נמוכה מתחייב כי התמורה המגיעה לו כנקוב בה ספקלבין החברה, אזי  ספקה

מתחייב להשיב לחברה מחצית מהתמורה ששולמה לו,  ספקהבמחצית מהקבוע בהסכם, ו

תהיה החברה רשאית לקזז סכום זה מהסכומים המגיעים, אם מגיעים,  –ובאם לא שולמה 

 בוטל..ספקל

, וזאת על פי בגין פס"ד חלוט מתחייב לשפות את החברה ספקהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .12.6

-, במישרין או בעקיפין, יחסי עובדוהשעניינ שה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה דרי

החברה  לבין החברה, לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג. ספקהמעביד בין 

 הואפשר לספק להתגונן מפניה לרבות בשמתיתעדכן את הספק בדבר הגשת תביעה כאמור ו

 פשר לספק להתגונן בתביעה.החברה תא. חברהמזמיןשל ה

 בעבודה בטיחות .11

 נשוא הסכם התחייבויותיו בביצוע לפעול ומתחייב מצהיר ספק, ההסכםה הוראות בשאר לפגוע מבלי  

אחר, בהתאם לכל דין,  וגוף אדם וכל עובדיו של ושלומם רווחתם בטיחותי, לשמירת באופן זה

להלן: ( 1954 –העבודה, התשי"ד  על הפיקוח ארגון חוק פי על לרבות בעבודה הבטיחות חוקי לרבות

)להלן: "פק'  1970 –חדש( התש"ל  נוסח(בעבודה  הבטיחות "חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת

 .פיהם על הבטיחות"( והתקנות

 שיפוי וביטוח .14

 את כלי הרכב בביטוח חובה כנדרש עלעל חשבונו בכל עת רלוונטית למכרז זה, יבטח  ספקה .14.1

יום  14 המשולמות לפחות החובה תעודות תאלידי החברה  להעביר הספק מתחייבפי דין. 

 .רכב כלי כל של הבטוח תקופת תחילת טרם

כאשר הכיסוי לנזק לרכוש  ביטוח צד ג'ובהרכב בביטוח מקיף  יבטח את כלי ספקבנוסף, ה .14.2

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

וההרחבות  1986 -ו "התשמ פרטי( רכב חוזה לביטוח הביטוח )תנאי עסקי על חהפיקו

רעידות אדמה,  פגוע בכלליות האמור, לרבות כיסויהמקובלות בשוק מעת לעת )ומבלי ל

ביטוח אביזרים , גניבה ופריצה, נזקי מרכב תחתון, שביתות, כיסוי לפרעות ומהומות

ולמעט נזקים  חברה וכן מערכת שמע(מסירתו לשמגיעים באופן אינטגראלי עם הרכב במועד 

אשר על הספק יהיה ותואמת את סוג הרכב אינה נסיעה בדרך שהנובעים מבגין מרכב תחתון 

  .להוכיח טענתו נטלה

החברה ו/או עובדיה ויכסו כל נהג הנוהג   את יכלול לעיל המפורט בביטוח שם המבוטח .14.1

 .שיון תקף לסוג הרכב כאמורירשותו רברשות החברה ו/או ברשות מחזיק הרכב מטעמה שב

החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או כל נהג   כלפי התחלוף על זכות ויתור יכלול הביטוח

 .בזדון לנזק שגרם מי יחול כלפי לא האמור אחר המורשה לנהוג מטעמה. הפטור
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 טוחכלי הרכב בבי את לבטח שלא הספק  רשאי זה, בסעיף האמור אף על כי בזאת מוסכם .14.4

 אולם(,  צד ג'שלישי צד רכוש כלפי ביטוח ו )למעט הרכב לכלי להיגרם העלול נזק מפני מקיף

 נערך כאילו כאמור, יחול ג' וצד  הרכב כלי מקיף ביטוח זה, בדבר בהסכם האמור כל

 נזק או בדןוא לכל מאחריות תהא פטורה שהחברה הספק, באופן ידי על הביטוח במלואו

במלואו.  הביטוח נערך הביטוח, אילו ידי חברת על להשתלם מורא היה שהפיצוי בגינו

 מצאםיה בעת הרכב לכלי שיגרם לנזק תהא אחראית לא החברה מובהר במפורש, כי

 .אחר מקום או בכל/ו בחצריה

כל אימת  זה, ביטוחי מרכיב עם יבוטחו בהסכם הרכבים– /צעירחדש נהג ביטוח

יים על מימוש זכותה לאפשר לנהג כאמור הודיע לספק ביחס לרכב מסו מזמינהחברהשה

 .לנהוג באותו רכב

כמו כן, הכיסוי לא יכלול הגבלה בקשר עם מין הנהג, גיל הנהג, ותק רישיון נהיגה, הימצאות  .14.5

כריות אוויר ברכב, מספר תביעות קודמות בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב 

שנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב שיון נהיגה בשלוש היבדרך קבע ומספר שלילות ר

 בדרך קבע. 

 להגנה משפטית כיסוי כאמור, יהא הרכב ביטוחי במסגרת ידאג, כי הספק – משפטית הגנה .14.6

 יבקש בו מקרה שבכל , כךמספת מע"ובת₪  15,000עד לסך של  ד"עו י"ע וליווי ייצוגה לרבות

 אירוע עם בקשר יתמשפט הגנה שירותי זה, לשכור הסכם רכב במסגרת בכלי משתמש

 המשפטית ההגנה שירותי זהות נותן בדבר כלשהי הגבלה וללא  לכלי הרכב הקשור ביטוחי

 הגבלה תהיה הספק, לא ההגנה המשפטית שירותי את לשכור ותבחר החברה  כאמור. במידה

  .הכיסוי גובה בדבר

יסות הביטוח ם. פוללהארכת תוקפן של הפוליסות הנ"ל ועדכונן מדי פע היה אחראיי ספק ה .14.7

, בין בחברת ביטוח ובין בדרך של חיתום עצמי תהיינה כפופות להנחיות יערוך הספקש

המפקח על הביטוח במשרד האוצר כאילו נערכו בחברת ביטוח ישראלית לפי חוקי הביטוח 

 . ותקנות הביטוח הנהוגים בישראל

)באם נתבקש  חדשוכלפי המורשה, כולל נהג צעיר או נהג  חברהיהיה אחראי כלפי ה ספקה .14.8

הרכב, לרכוש של צד שלישי  , לנזקים לכליכך ע"י החברה(הרחבתם לנהג צעיר ו/או חדש ל

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

  סוג.

 בגין נזקים לכלי הרכב ונזקים לרכוש של צד שלישי תהיה בהתאם לקבוע מציעאחריות ה .14.9

 אחראי לנזקים הנובעים מרעידת אדמה ונזקי טבע, מציעוליסה התקנית. בנוסף יהיה הבפ

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

לגרוע  או המורשה, לגרימת נזק לרכב. מבלי חברהשנגרמו שלא כתוצאה ממעשה מכוון של ה

ממנו  כאמור תהיה גם לאבדן או גניבה של הרכב או חלק עמצימהאמור מובהר כי אחריות ה

ספק,  או לחברת הביטוח טענה לאחריות הרשות במקרה גניבה. למען הסר מציעולא תהיה ל

של  או המורשה )לא חברהיהיה אחראי כאמור, למעט במקרה של הוכחת זדון של ה ספקה

  .ו/או בהתאם לחריגים הקבועים בפוליסה התיקנית צד ג'(

14.9.  

 לרכוש או לגוף זיקיןנ .15
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או /ו נכות או/ו מחלה או/ו תאונה כל ובגין לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הספק .15.1

אספקת  כדי תוך כלשהו מחדל או ממעשה כתוצאה אובדן, שייגרמו או/ו נזק או/ו חבלה

 כלשהו גוף /אדם של לרכושו או בעקיפין, לגופו או אליהם, במישרין ובקשר השירותים

 לאדם או/ו מטעמם למי או/ו לשלוחיהם או/ו לעובדיהם או/ו לספק או/ו להחברה לרבות

הנזיקין )נוסח  פקודת לפי שלישי צד כל כלפי אחראי הספק יהיה זה אחר כלשהו, ובכלל

 ים(, לפי(הניזוק או/ו החברה את ולשפות לפצות חייב אחר, ויהיה כל חוק לפי או/חדש( ו

 לכך, ובכל בקשר נגדה שיוגשו תביעה או/ו דרישה כל בגין חשבונו והוצאותיו, המקרה, על 

 החברה,  את ומראש לחלוטין משחרר הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. הספק או/ו הנזק דמי

 מחלה או/ו תאונה כל ובגין לכל וחבות אחריות שבא מטעמה, מכל מי עובדיה, שלוחיה, ואת

 כנ"ל, שאירעו לרכוש או לגוף לקלקו או/ו או אובדן/ו נזק או/ו חבלה או/ו נכות או/ו

  .שהיא עילה לרכוש, בכל או/ו גוף אחר, לגוף או/ו אדם לכל  זה בסעיף מהאמור כתוצאה

אחר  אדם לכל או לעובד דין פ"ע המגיעים פיצויים או נזיקין דמי כל לשלם מתחייב הספק .15.2

 אספקת כדי תוך שנגרם כלשהו נזק או מתאונה הספק, כתוצאה של בשירותו הנמצא

בעקיפין, בביצוע  או הקשורים, במישרין מחדל או ממעשה או/ו איתם בקשר או/ו השירותים

שתחויב  תשלום כל בגין החברה את וישפה יפצה זה. הספק הסכם י"עפ הספק התחייבויות

ע"י הודעה החברה תאפשר לספק להתגונן  .כאמור התחייבותו קיום מאי כתוצאה לשלם

 בכתב על הליך כאמור.

 שגיאה עקב לה שיגרמו נזק או פגיעה כל בגין החברה את וישפה אחראי יהיה הספק .15.1

 חברהבלבד שהו המקצועית חובתו במילוי הזנחה או/ו מחדל או/ו הספק מקצועית של

 הזנחה האמורים./או המחדל והאו ו/ המקצועית השגיאהאת  הפירט

15.1. .  

 יתגלו אשר לעיל כאמור ורשלנות שגיאות של מקרים לגבי גם תחול הספק של אחריותו .15.4

  .ההסכם תקופת לאחר תום

של  מחדלים או/ו מעשים בשל גם תחול לעיל כמפורט הספק של ספק, אחריותו הסר למען .15.5

 .ב"וכיו משנה עובדים, קבלני השירותים, לרבות באספקת מטעמו או/ו בשמו הפועל כל גורם

 בוטל. .15.5.15.6

כנגד  לתביעה נושא יהיו אשר הסכומים בגובה לספק תשלומים לעכב רשאית תהא החברה .15.6

סופי  באופן אלה תביעות תיושבנה אשר זה, עד בפרק כאמור אובדן או נזק בגין הספק

 החברה.  רצון ומוחלט לשביעות

או /ו לחברה יגיעו פיצוי, אשר או/ו סכום ומוסכם, שכל בזה לעיל, מוצהר באמור לפגוע מבלי .15.7

 מהסכומים לקזז יתרשא החברה עו"ד, תהיה בשכ"ט , לרבותלשאת שעל החברה יהיה

 .ממנה לספק המגיעים

תשפה את הספק בגין נזק בו יחויב הספק בתובענה שתוגש כנגדו עקב  החברהמבוקש כי  .15.8

נזקי גוף, בגין מעורבות איזה מכלי הרכב בתאונת דרכים, במקרה בו חברת הביטוח לא 

מי מהנוהגים ו/או  חברהשילמה לנפגע פיצויים בגין נזקי גוף כאמור, עקב מעשה או מחדל ה
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במכונית המושכרת בנגוד לפוליסת בטוח חובה ו/או בנגוד להוראות חוק הפיצויים לנפגעי 

ו/או  1970 -ו/או פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ התש"ל 1975-תאונות דרכים תשל"ה

  .1981-חוק חוזה ביטוח, התשמ"א

ה את חברהספק, יעביר ל על קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגינה יחויב חברההספק יודיע ל 

כל החומר הרלבנטי בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה כאמור, שהתקבל אצלו, וישתף פעולה 

להתגונן בפני התביעה ו/או הדרישה כאמור וכן ימנע  חברהה. הספק יאפשר לחברעם ה

מלהתפשר או מלהעמיד סיוע כלשהו למגיש התביעה ו/או הדרישה, או פרטים כלשהם לכל 

 חברה, למעט במקרה שנדרש לעשות כן על פי כל דין או שיש באמור כדי לאפשר לצד שלישי

  .להתגונן בפני התביעה ו/או הדרישה

ם הנדרשים ולשתף מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק לנקוט בכל הצעדי 

, חברהו/או תביעה אשר יוגשו נגד ה, במידת הצורך, לביטול כל דרישה חברהפעולה עם ה

 עניינן ו/או עילתן, קשור באמור לעיל.ש

חפצים, ציוד, סחורה או כסף שהיו  /להספק לא יהיה אחראי לנזק או גניבה של .15.7.15.9

ברכב בעת קרות תאונה או גניבה או פריצה, למעט ציוד שהינו חלק אינטגרלי מהרכב או 

, דיבורית ו' למסמך ה' להזמנה להציע הצעות מערכות או ציוד שהותקן במסגרת סעיף

 ודלקן.

 ספקהאיסור הסבה, המחאה או העברת זכויות והתחייבויות על ידי  .16

החברה רשאית להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה לפי  .16.1

לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ספקהללא צורך בהסכמת זה, כולן או מקצתן,  הסכם

 . מאת הספק

ר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיו רשאי להסב, להעבי איהלא יהיה  ספקה .16.2

, אשר הסכמת החברה לכך מראש ובכתב אחרלללא זה, כולן או מקצתן,  הסכםוחובותיו לפי 

 .חריגות בלבדמסיבות אלא לא תתנגד 

 כללי  .17

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או  .17.1

 .  חברהשל ה החתימה מטעמ יומורש ספקהדי התיקון בכתב ונחתם על י

זה, לא יחשב הויתור  הסכםויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות  .17.2

כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת הדומה לה, או 

שונה ממנה בטיבה. כל ויתור ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בני תוקף 

 .  נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד אלא אם

 לבתי המשפט בירושלים הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור להסכם זה. .17.1

לא יעסיק ולא יקבל שירותים מאת עובד החברה אשר סיים את עבודתו  ספקה .17.4

 חודשים לפחות מיום סיום עבודתו כאמור. 12בחברה למשך 

שעות  48ו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנה .17.5

 .  מיום משלוחה בדואר, במכתב רשום, לפי הכתובת במבוא להסכם של הצד הנמען

 ולראיה באו הצדדים על החתום
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 החברה

  
 הספק
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 ספח א'נ
 

 מסמכי המכרז על נספחיהם 
 )לא מצורף(   
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 'בנספח  

                  

 נספח שירותים
 מכי המכרז()לצירוף מתוך מס
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 'גנספח 
 הצעה כספית

 )לצירוף מתוך מסמכי המכרז(
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 'דנספח                 
 בוטלערבות ביצוע

                 
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 
 

 א.ג.נ.,
 __________ערבות מס' הנדון:

 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד קספה" :)להלן                                    פי בקשת -על .1
 .ספקהשתדרשו מאת  "(הערבותסכום " :שקלים חדשים( )להלן עשרים אלףש"ח ) 20,000לסכום של 

ימים מקבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2
ו לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק א ,דרישתכם הראשונה בכתב

. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא ספקשנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מאופן שהוא ומבלי 
ו/או לממש  ספקו/או לפנות בדרישה מוקדמת ל ספקהתהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד 

 ידינו.-בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על

ידכם -אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על .1

ידינו בגין ערבות זאת -מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על
לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות 

 ממומשת.-במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי זאת

 דלעיל. 2פי הקבוע בסעיף -אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע  .4

ותרים בזה במפורש ומראש על כל פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מו-למתשלום ע

 פי הדין.-לע ספקטענה לרבות כל ברירה המוענקת ל

כלפיכם ו/או בתוקף  ספקבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .5

 מותנית ועצמאית.-חוזרת, בלתי-ביניכם, והינה בלתי הסכםה

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה                   הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .6
 למשרדנו בכתובת דלעיל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

 

 בכבוד רב,
                                     

 בנק
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 'הנספח 
 טבלת מחירון יבואן עדכני למועד הגשת ההצעות
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 'ונספח 

 

 בדבר שמירת זכויות עובדים תצהיר

מורשה  -, )וככל שמדובר בתאגיד                                   , נושא ת.ז. מס'                                   אני הח"מ 
לאחר שהוזהרתי  "(המציע)להלן: "                                   שמספרה                                   החתימה מטעם 
מצהיר בזאת,  ר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,כחוק כי עלי לומ
 בכתב, כדלקמן:

מיצוב, מיתוג ושיווק לפרויקט פיתוח אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם הסכם למתן שירותי  .1
מך לתת "(, ומוסההסכם)להלן: " ליסינג תפעולי עבור החברהושיקום מתחם תיירות באזור ים המלח

 תצהיר זה בשם המציע.

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .2
 הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים נשוא ההסכם.

מה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי , כי החתי                                  הנני מצהיר כי שמי הוא 
 אמת. –תוכן תצהירי 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, _______________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום _______________ 

ידי ת.ז. -' _____________ שזיהה עצמו עלהופיע בפניי במשרדי ברח' ___________________ מר/גב
מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את 
האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה 

 בפניי.

 

 

  

 ימה וחותמת חת עו"ד/רו"חשם מלא של  תאריך

 
 


