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 מסמך א'

 8/17 'סמכרז פומבי מ –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

מציעים (, מזמינה בזאת "נההמזמים המלח בע"מ )להלן: "הממשלתית להגנות י החברה .1

למתן שירותי , עמהבהסכם העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות 

  "(.השירותים" )להלן: במסמכי המכרז, הכל בהתאם לתנאים אשר יפורטו ליסינג תפעולי

תן השירותים )להלן: עם הזוכה בהסכם למ נהתקשר המזמיתלאחר בחירת הזוכה במכרז,  .2

וביתר מסמכי המכרז,  "(, והזוכה יידרש לספק את השירותים בהתאם למפורט בהסכםהסכםה"

 על נספחיהם.

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך.יובהר ש .3

 עיון במסמכי המכרז

 www.haganot.co.il: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמין בכתובת .4

 ולהדפיסם ללא תשלום.

 לוח זמנים
 להגשת הצעות יהיה כדלקמן:  הזמניםלוח  .5

ולהעברת שאלות  לשליחת טופס רישום למכרזאחרון מועד 

 הבהרה
19.11.2017 

 14.00בשעה  30.01.2018 אחרון להגשת הצעותמועד 

 מסמכי המכרז

 המכרז מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן: מכימס .6

 .מסמך א' -הזמנה להציע הצעות .6.1

 .מסמך ב' -טופס רישום למכרז  .6.2

 .'גמסמך  -טופס הגשת הצעה .6.3

 .'ד מסמך - תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף .6.4

 ושמירה על חוק שוויון זכויות תשלום שכר מינימום, תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים .6.5
 .ה'מסמך  - עם מוגבלותלאנשים 

 .'ומסמך  - שירותיםנספח  .6.6

  .'זמסמך  - ההצעה הכספית .6.7

http://www.haganot.co.il/
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 .'חמסמך  - )ככל הנדרש( אישור זכויות החתימה בתאגיד .6.8

 .'טמסמך  - בדבר שמירה על הליך הוגן תצהיר .6.9

 .'ימסמך  - על נספחיוהסכם ה .6.10

 ".מסמכי המכרז" -מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד

 והיקפהתקשרות הרי העיק

באיזור ים ש מזמינהמשרדי המתוכם מוצמדים לעובדים ב 3. כלי רכב 13כיום חוכרת מזמינה ה .7

  בירושלים. מזמינהמשרדי העובדים במוצמדים ל כלי רכב 10 -המלח ו

מסוגים שונים בשיטת  (10 –)ובכל מקרה לא פחות מ י רכב כל 13 -כ  לחכור המזמינהבכוונת  .8

 . וכמפורט בהסכם על נספחיו רכב צמודים עבור עובדיה ככלי אשר ישמשולי, תפעוהליסינג ה

מיום חתימת ההסכם על ידי המזמינה או עד סיום  חודשים 30 -תהא לתקופת ההתקשרות  .9

לאחר  .תקופת השכירות של כל אחד מכלי הרכב שהוזמנו במסגרת ההתקשרות, לפי המאוחר

 ההתקשרותהאריך את תקופת כלל הרכבים ולהחליף את ל המזמינהתהא רשאית תקופה זו 

 .הכל כמפורט בהסכםו באותם תנאיםחודשים נוספים,  30לתקופה של למתן השירותים 

כוללים כל שירות ישיר ועקיף, בין אם מצוין מפורשות ובין אם לאו, הספק השירותים שייתן  .10

שוטפים, תיקונים, טיפולים אספקת רכבי גישור,  ,לרבותעל מנת לספק את השירותים הנידרש 

שירותים ה נספחבוהכל כמפורט תיקוני דרך, גרירה, עריכת טסט שנתי, העמדת רכב חלופי 

 .נהולמלא אחר הוראות ונהלי המזמי( 'ומסמך )

ולכלי הרכב  שהגישה הכספית בהתאם להצעחודשית תמורה תמורת השירותים תשולם לזוכה  .11

 .ובכפוף להוראות מסמכי המכרזשנחכרו 

בכל מתן השירותים על פי מכרז זה יהיו על פי שיקול דעתה של המזמינה, ו מועדי ובהר כימ .12

מקרה של עיכוב בתחילת מתן השירותים לא יהא הזוכה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת 

 המזמינה ולא יישמע בכל טענה באשר לעיכובים כאמור.

 במכרז להשתתפות סף תנאי

ועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המפורטים עומד, במה מציערשאי להשתתף במכרז זה  .13

 להלן:

 ;הינו תאגיד הרשום בישראל או שהינו עוסק מורשה הרשום בישראל .13.1

בידי המציע כל האישורים והרשיונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת עסקו ולעיסוק  .13.2

של כל רשות  בהתאם לדרישתהנשוא מכרז זה  מתן השירותיםל ןכבתחום הליסינג ו

 מוסמכת;

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז הינו בעל ניסיון של  .13.3

חודשים לפחות, בהשכרת רכב ארוכת טווח ו/או החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג  30

כלי רכב  200התפעולי כאשר לכל אורך התקופה סיפק שירותי ליסינג תפעולי בהיקף של 

 ;לפחות
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ד האחרון שנקבע להגשת ההצעות המכרז, מספק בעצמו או מציע כנ"ל, אשר נכון למוע .13.4

באזורים  לכל הפחותו כלי רכבבאמצעות גוף אחר מטעמו שירותי תחזוקה מלאים ל

 ;מרכז והדרוםירושלים, 

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות המכרז, מספק בעצמו או  .13.5

ימים  7שעות ביממה,  24 וחילוץרירה תיקוני דרך, גאחר מטעמו שירותי באמצעות גוף 

 ;בכל מקום בארץ )למעט יום הכיפורים(, בשבוע

 ;1976-למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .13.6

 .להלן 14בסעיף  נרשם למכרז כמפורטהמציע  .13.7

 להלן. 30בסעיף המציא ערבות מכרז כאמור  .13.8

 מכרזרישום ל

מסמך  -טופס הרישום )בעצמם או באמצעות מי מטעמם( את  ישלחוהמעוניינים להשתתף במכרז,  .14

 בדוא"ל: שרה מורלי,ועדת המכרזים, עו"ד  תלמזכירלאחר שמולא על ידם, ויעבירו אותו  ב'

sarahm@haganot.co.ilפרטי המציע, טופס הרישום יכלול את . לעיל 5עיף מועד הנקוב בס, עד ל

על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי טופס הרישום איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עימם. 

נקלט אצל מזכירת ועדת המכרזים וכי נשלח אליו דוא"ל חוזר על ידה, המאשר את רישומו 

ולא התקבל דוא"ל כאמור, באחריות המציע או מי . ככל "(ם למכרזאישור רישו")להלן:  למכרז

כי טופס הרישום התקבל על ידי מזכירת ועדת המכרזים וכי  02-6558213בטל' לוודא מטעמו 

 .נשלח אליו אישור רישום למכרז

הרישום למכרז הינו חובה ומהווה תנאי סף. מציע שלא יירשם למכרז לא יוכל להשתתף בו ו/או 

 שאלות הבהרה במסגרתו.לשלוח 

 פרטי ההצעה

: כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )מגיש ההצעה יכונה לעיל ולהלן .15

 . "(, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע בלבדהמציע"

לסעיף  לעיל, תכלול ההצעה את כל המסמכים והפרטים הנדרשים בהתאם מהאמורבלי לגרוע מ .16

 להלן. 2828

, במטרה לבחון האם המזמינהבאחריות המציעים לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של  .17

 בנוגע למכרז. מהם שינויים כלשהם ו/או הודעות מטעקיימי

לידיעתם של כל משתתפי המכרז ינויים האמורים את הש המזמינהמהאמור, תביא  לגרועמבלי  .18

ובהתאם לפרטי  לעיל 14בהתאם לאמור בסעיף  ,רישומם למכרזטופס  אושרה קבלתאשר 

 . המזמינה באתר האינטרנט של יפורסם השינוי כן הדוא"ל שיימסר בטופס הרישום.
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יעשו על ידי המציע יתוספת וכן כל הסתייגות אשר למען הסר ספק, כל השמטה ו/או שינוי ו/או  .19

באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים כלפי 

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה. המזמינה

לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי מהמציעים  המזמינהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת  .20

-ומתן עם מי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות, לפי שיקול-ו/או לקיים משא

  דעתה.

 הבהרות ושינויים

בדוא"ל:  ,שרה מורליועדת המכרזים, עו"ד  תשאלות הבהרה תוגשנה בכתב למזכיר .21

sarahm@haganot.co.ilו/או מנציג  נהמהמזמי. כל תשובה לעיל 5 מועד הנקוב בסעיף, עד ל

לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת.  מעת, כפי שיתמנה נההמזמי

ויהוו  נההמזמיאתר האינטרנט של בהתשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי המכרז ו

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על  המעידהאסמכתא  קיבלו לח טופס רישום למכרזתקבלו רק מגוף אשר ששאלות הבהרה י .22

לא יוכל ח את טופס הרישום למכרז ועדת המכרזים. מציע אשר לא ישל תמזכיררישומו מאת 

 להציג שאלותיו ו/או לקבל מענה לשאלות ו/או להשתתף במכרז. 

תוקף שהוא. רק תשובות פה, אין ולא יהיה להם כל -או תשובה שניתנו בעל פרשנותכל הסבר,  .23

 .נההמזמיבכתב תחייבנה את 

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות  .24

בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה  התאמותאו אי 

מציע  .לעיל 5בסעיף עד למועד הנקוב בכתב, וזאת  ןולפרטאחרת, עליו לפנות לוועדת המכרזים 

שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה 

 בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

להכניס שינויים ותיקונים  עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, בכל תרשאי נההמזמי .25

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

יובאו או  נההמזמייפורסמו באתר האינטרנט של חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ו

לפי הפרטים  בדואר אלקטרוני, נרשמו למכרזאשר בכתב לידיעתם של כל משתתפי המכרז 

 שנמסרו מראש.

במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  הצעתועם הגשת  .26

הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע 

 מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

לל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בכל מקרה, ובכ מען הסר ספק,ל .27

את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל  נהמזמיקבע התהמכרז,  מסמכיאי בהירות לגבי 

טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או 

כי כלל מסמכי המכרז משמשים כנספח יובהר,  .נההמזמי הבגין הפירוש ו/או הנוסח שבחר

 להסכם ההתקשרות )מצ"ב כמסמך י'( ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

mailto:sarahm@haganot.co.il
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 מסמכי ההצעה

 כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: .28

 ;או תעודת עוסק מורשה של המציעתעודת התאגדות  העתק .28.1

 ;'גמסמך  בנוסח, מלא וחתוםטופס הגשת הצעה  .28.2

 13ף בסעיכאמור  תנאי הסףב מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה מלא וחתוםתצהיר  .28.3

 .'דמסמך , בנוסח לעיל

 ושמירה על חוק שוויון זכויות תשלום שכר מינימום ,תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים .28.4

 ;'המסמך , בנוסח לאנשים עם מוגבלות

 ;'טמסמך  , בנוסחיך הוגןבדבר שמירה על הל תצהיר .28.5

אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק עסקאות גופים העתק  .28.6

 ;1976-תשל"וה ,ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

 ;להלן 30מכרז בהתאם להוראות סעיף  ערבות .28.7

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות תאגיד, ככל שהמציע הינו  .28.8

את התאגיד  ותמחייב (גבי מסמכי המכרז וההצעה-על) החתימותהחתימה בתאגיד וכי 

 ;'ח מסמךבנוסח  ,לכל דבר וענין

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה  .28.9

שנשלחו או )ככל ומענה לשאלות הבהרה ות למציעים המוסמכים מטעמו, בצירוף הודע

תצהיר , 'גמסמך  - הגשת ההצעה, ולרבות טופס ( חתומים כנ"לנההמזמיע"י  פורסמו

, וההצעה בצירוף המסמכים הנדרשים לצירוף 'ד מסמך -להוכחת עמידה בתנאי הסף 

 ;ההנדרשים להשלמ הפרטים בהם כל שהושלמו , לאחר'זמסמך  - הכספית של המציע

סף בפנייה זו. לא צירף מציע -למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי .29

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו בהם כל הפרטים או -להצעתו אי

" או ועדת המכרזים)להלן: " נהשנפל פגם באופן מילויים, תהא ועדת המכרזים של המזמי

דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או לבקש את -התאם לשיקול"( רשאית, בהועדה"

 .השלמת המסמכים החסרים או לתקן בהם טעויות טכניות ו/או חשבונאיות

 ערבות

להבטחת ולהבטחת התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות,  .30

, בנקאיתערבות  נההמזמיי , ימסור המציע לידנההמזמיושיפוי  של המציע תוהצערצינות 

 בסך , על שם המציע,שבעה ימיםבת פרעון תוך תקופה שלא תעלה על  אוטונומית ובלתי מותנית

מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל שתוצא , (קלים חדשיםש אלף עשרים) ש"ח 20,000

 (. "ערבות המכרז)להלן: ""(, החתומה כדין על ידי הבנק הבנק)שניהם יקראו להלן: "

הא ת, נהאף האמור, המזמי על .29.04.2018ליום עד  כל הפחותל בתוקף אתה המכרזערבות  .31

 90הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה נוספת של עד  הדעתעל פי שיקול  תרשאי
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 נההמזמי תרשאי תהאימים. לא האריך מציע את ערבותו כאמור לאחר שנדרש לעשות כן, 

 עון, כאמור להלן.להגיש את הערבות לפיר

לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה, או  תהא רשאית נההמזמי .32

 המוחלט. הלהכשירה למרות הפגמים שנפלו בה, לפי שיקול דעת

להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ולאחר  תאירש האת נההמזמי .33

 שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין לפיצוי נההמזמי מזכות לגרוע מבלי)וזאת  למציע עריכת שימוע

 :(הל

 דרך בכל, הצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמציע אימת כל .33.1

 .שהיא

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמציע אימת כל .33.2

 . מדויק לא מהותי דעמי או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמציע אימת כל .33.3

 לעיל. 31 כל אימת שמציע לא האריך את ערבותו כאמור בסעיף .33.4

להלן, והתקיימו בו התנאים בסעיף  60כל אימת שהמציע נבחר ככשיר שני כאמור בסעיף  .33.5

 .33.4ף בסעיאו  33.1

ו/או המחאת עסק ו/או שיק בנקאי ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית  הסרלמען  .34

 ערב.

לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום  שהצעתומציע  .35

 הצעתו. במסגרת לכתובת שיציין המציע 

ת המכרז שהומצאה על ידו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה במכרז, אלא ערבו אשרמציע  .36

חודשים מיום  3ערבות שתום תוקפה הינו  ,במצורף לבקשתו לערער נהלמזמיכן המציא  אם

 . נהלמזמיהחזרתה 

את הערבות, מבלי  לחלט תרשאי נהלעיל, המזמי 33בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאמור בסעיף  .37

המציע, וזאת על ידי הצגת  או לפנות קודם לכן אל  האו לבסס דרישת הצטרך לנמק בקשתתש

  כתב הערבות בפני הבנק.

 הגשת ההצעה

, יש להגיש במסירה ידנית, לעיל28  בסעיף, בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים את ההצעות .38

וזאת ירושלים, , 1 קומה כניסה א', , 7כנפי נשרים , ברחוב נההמזמי, במשרדי רזיםתיבת המכל

 .עילל 5 בסעיףלמועד האחרון להגשת הצעות, כמפורט עד 

ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה סגורה  .39

 מעטפות סגורות באופן הבא: 2" ולתוכה יוכנסו 8/17 מס' מכרז" - ה יצויןוחתומה, עלי

, בצירוף יתר מסמכי לרבות הערבות מסמכי ההזמנה כלמעטפה ראשונה אשר תכיל את  .39.1

( החתומים על ידי המציע במקומות המיועדים לכך, למעט ההצעה הכספיתהמכרז )
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ם יחד, בשני עותקים מודפסים. , כוללמציעים )ככל שנשלחו(והבהרות הודעות ובצירוף 

 ".1מעטפה מס'  – 8/17 מכרז" –יצוין  על המעטפה

 יםמודפס ים עותק 2ב, ('זמסמך ) ההצעה הכספית בלבדתכיל את  אשרמעטפה שנייה  .39.2

ההצעה הכספית  ובו ((CDעותק נוסף על גבי החסן נייד )דיסק און קי( או תקליטור )בו

 ".2 'סמעטפה מ – 8/17 'סממכרז יצוין " ועליה פתוחבקובץ אקסל 

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז. על אף האמור  .40

 בכתב, בהודעה הלהאריך את מועד סגירת המכרז, על פי שיקול דעת תרשאי נההמזמילעיל, 

 לעיל.  14אושרה קבלת טופס רישומם למכרז, כאמור בסעיף למציעים אשר  לרבות בדוא"ל

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו  .41

 31ט בסעיף תוקף הערבות כמפוריום הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ל

כת תוקף הצעתו, כולה או חלקה, עד לדרוש מהמציע את האר תרשאיתהא  נההמזמי לעיל,

 .ע"י מתן הודעה בכתב לרבות בדוא"ל ולמועד אשר ייקבע על יד

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז, הבין את  .42

וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא והגיש הצעתו  שירותיםתהליך ביצוע ה

מבלי לגרוע  ,זה. בנוסף, מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות על בסיס

את דיני המכרזים החלים בישראל, לרבות כל דרישות הרישום החלות על  ,מכלליות האמור

  המשתתפים ו/או הזוכים במכרז.

-"ג)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ6כמו כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  .43

1993. 

תיבת להמעטפה הכנסת משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה יובהר ש .44

מצא, מכל סיבה שהיא, יעונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת םהמכרזים, אינ

 בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

ה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לפסול על הסף הצע נה תהא רשאיתהמזמי .45

 .הדעתלתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול 

  אומדן

לערוך אומדן לשווי ההתקשרות )ביחס לכל אחד ואחד מרכיבי  העל זכות תשומר המזמינה .46

ע מכל זכות העומדת "(, וכי מבלי לגרוהאומדןההתקשרות ו/או ביחס לחלק מהם( )להלן: "

לבחון את הצעותיהם  תרשאיתהא המזמינה פי דין, -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-עלנה למזמי

הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, ואף בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה בעלת 

הכול  רטות להלן,ביותר לבין האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפוציון המשוקלל הנמוך ה

 המוחלט: הדעת-פי שיקול-על

 בצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע, ככל שנדרשל .46.1

 ;בטרם עריכת שימוע(לפחות ימים  3)המציע יקבל התראה של 

 לפסול את ההצעה; .46.2

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי; .46.3
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 לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי;לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור  .46.4

ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן )לרבות ביחס -לנהל משא .46.5

 לכל אחד מרכיבי ההצעה(;

 .ו/או משופרות להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות .46.6

די לגרוע פיו כ-על המזמינהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות  .47

בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו, וכן אין בהוראות אלו כדי לגרוע המזמינה ו/או לפגוע בזכויות 

 .1993-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג23-( ו1)א21בהתאם לתקנות המזמינה מזכויות 

פי -עלהמזמינה המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות  .48

של  ה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת סמכויותיסעיף זה

 כאמור.המזמינה 

 הוצאות המכרז

ל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על כ .49

, בגין הוצאות אלו המזמינההמציע בלבד, והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת 

 וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם במכרז  המזמינההינם רכוש  המכרזמסמכי  .50

בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. המציע אינו רשאי להשתמש 

 במסמכי המכרז ובמידע שבהם לגבי הצעות אחרות ו/או לכל מטרה שהיא.

 טריונים לבדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז קרי

 כמפורט להלן: בחינת ההצעה תתבצע  .51

 להשתתפות הסף בתנאי המציע של עמידתו את המכרזים ועדת תבחן זה בשלב – 'א שלב .51.1

 .לעיל 13 בסעיף המפורטים במכרז

 הצעת שלב, 'ב שלבב להשתתף יוכלו 'א שלבבף עמדו בתנאי הס אשר מציעים – 'ב שלב .51.2

מעטפת ההצעה , בו תפתח ועדת המכרזים, או מי שמונה לשם כך כדין, את המחיר

 (, של המשתתפים אשר עמדו בתנאי הסף כאמור לעיל.ז'ך מסמהכספית )

גם בשלב זה תהא לועדת המכרזים סמכות לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין 

 .51.15451.1בסעיף ו/או השלמתה ו/או הבהרתה בהתאם לאמור  לבקש את תיקונה

 בחירת ההצעה הזוכה 

 .סכום ההצעה הכספית המשוקללתהצעת המחיר שהגיש, על פי  יסוד על בחריי במכרז הזוכה .52

 לשיעשה ממוצע  )קטגוריה א, ב, ג ונהג צעיר וחדש( שקלול ההצעה יעשה כלהלן: בכל קטגוריה

לאותה קטגוריה ויוכפל במשקל הקבוע לאותה קטגוריה המופיע בעמודה  מחירים המוצעיםכל ה

השמאלית של הטבלה. סכומן הכולל של כל המכפלות יהא סכום ההצעה המשוקלל. ככל שסכום 

הצעת המחיר יובהר כי . המזמינה מיטיבה עםנמוך יותר, כך ההצעה  ההצעה המשוקלל

 .החודשית כוללת ביטול דמי השתתפות עצמית והשבת מצב הרכב לקדמותו
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 ועדת רשאית כן, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת .53

 בזאת מובהר. םמציעי מספר עם ולהתקשר מתאימות הצעות מספר לקבל להחליט המכרזים

 האמור כל עם בקשר, מזמינהמה – אחרת או/ו כספית – דרישה כל למציע תהא לא כי, מפורשות

 .המכרז ביטול או ההצעה קיבול אי עקב או/ו לעיל

 משלבי שלב בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לועדת כי ספק הסר למען מובהר .54

 לרבות) לידה הגיע או/ו בידה שיש מידע או/ו מסמכים פי על לנכון מצאה אם זאת, המכרז

 את נהמזמיל להעניק ביכולתו שאין( המציע של אחרים מלקוחות שהגיע ומידע המלצות

 .ההמלא הרצונ לשביעות ותהמבוקש עבודותה

 או מציע בהצעת לדון שלא רשאית המכרזים ועדת תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .55

 בהליכי המקובלת בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל חשושל סביר יסוד לה יש אם לפסלה

 ידי על או במתכוון שנעשו שגיאות ידי על הועדה את שולל להוליך הייתה שכוונתו או, מכרז

 הנחות על או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוססת שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים

 .סבירים אינם בהצעה שצוינו המחירים אם או נכונות בלתי

, הצעתם בפרטי המציעים עם לדון, דעתה שיקול פי על, רשאית( מטעמה מי או) המכרזים ועדת .56

 . ההמלא רצונה לשביעות נוספות הבהרות או/ו נוספים פרטים מהמציעים לדרוש

 או לתקן במטרה בדברים עמו לבוא רשאית המכרזים ועדת, הזוכה קביעת לאחר גםיובהר, כי  .57

 .הצעתו את לשפר

 מ"מו לנהל המכרזים ועדת את לחייב כדי המכרזים ועדת של זו בסמכות אין, ספק הסר עןלמ .58

 לאפשר כדי או המכרז במסמכי מהאמור שהיא דרך בכל להסתייג למציע לאפשר כדי, כאמור

 .בהצעתו שכתב ממה בו לחזור למציע

עה אחרת, בין שום הוד .ועדת המכרזים תהודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר .59

 .המזמינהפה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי -בכתב ובין בעל

במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר מהזוכה  זוכה שניועדת המכרזים רשאית לבחור  .60

וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה במציע ובין  ,לספקםו להתחיל ו/א ספק השירותיםל

עד לפקיעתה,  נהי כאמור תיוותר ערבות המכרז בידי המזמי. נבחר זוכה שננהמזמישמקורה ב

  . לדרוש את הארכתה נהוזאת מבלי לגרוע מזכות המזמי

 .באמצעות דוא"ל ובדואר רשום מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה .61

לבטל את הזכייה  נההמזמי תרשאי תהאה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל, כהיה ומציע שז .62

בהודעה, וזאת לאחר  נההמזמיבכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי ה במכרז בהודע

שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא עמד בהם בהתאם להודעה 

 על פי כל דין. נההמזמיובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

בחוק ו/או בתנאי מכרז זה וכן  הד המוקנה ללכל סע נההמזמי תבוטלה הזכייה במכרז, זכאי .63

לרבות לזוכה השני, ובנוסף יפצה  הלמסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על יד

 בגין כך. העל כל הפסד שיגרם ל נהמזמיההמציע את 
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הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .64

למעט ) הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכםהתחייבות, מצג, 

, בין בכתב ובין (שיצאו על ידי המזמינה מסמכי הבהרות ותשובות לשאלות הבהרההודעות, 

 ובין לאחר שנחתם. –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -בעל

המוחלט, להחליט על ביטול המכרז  הל פי שיקול דעת, בכל שלב ועתהא רשאית נההמזמי .65

לפצות את המציעים במכרז ו/או את  תהא חייבתלא  בוטל המכרז .בהודעה שתימסר למציעים

 .משתתפי המכרז בכל צורה שהיא

המוחלט והבלעדי. כן ה חת מן ההצעות, הכל לפי שיקול דעתאף אבשלא לבחור  תרשאי נהמזמיה .66

לדרג מציע או היא  תבתנאים ללא חובת הנמקה וכן רשאי ייהלהתנות את הזכהיא  תרשאי

מציעים נוספים, מלבד בחירת זוכה, ולקבוע כי במקרה שזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו, יבוא 

 במקומו המציע שדורג אחריו.

או כל  ם, כולשירותיםלבחור בהצעה אחת או יותר, ולהזמין את ה תרשאי נההמזמיתהיה כן  .67

שירותים מן המציעים שנבחרו, ו/או לבחור ביותר ממציע אחד לבצע את ה, מכל אחד םחלק מה

 המוחלט והבלעדי. הדעת-בין מספר מציעים, והכול לפי שיקול שירותיםו/או לפצל את ה

ועדת המכרזים תהיה רשאית אף לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו, ובכל מקרה  .68

 ועדה, באשר תהיה.ובקשר עם החלטתה של ה לא תהא למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי  .69

המציע פעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי המכרז, או שכוונתו 

עתו מבוססת על הבנה הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון ו/או שהצ

 ירים שצוינו בהצעתו אינם סבירים.מוטעית של נושא המכרז ו/או במידה והמח

 הליך תחרותי נוסף

חובת המכרזים  ה לתקנות17לנהל הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה  תהא רשאית נהמזמיה .70

  התנאים הבאים:ן (, בהתקיים אחד מלתקנות (1)א 21בהתאם לתקנה  ה)וזאת בנוסף לזכות

 ליךהבמצב בו יש יותר מהצעה אחת שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )ה .א

 (. ההזהבעלות הניקוד המשוקלל יכלול את כל ההצעות  התחרותי הנוסף

במצב בו יש הצעה/ות שהניקוד המשוקלל שלה/ן נמוך בלא יותר מחמישה אחוזים מהניקוד  .ב

 שיפור בין כל אותן הצעות. המשוקלל של ההצעה הטובה ביותר, אזי יתקיים הליך

 הזוכה

ודיע לכלל המציעים, סמוך ככל הניתן לאחר קבלת ההחלטה, על תחליט על הזוכה ות נההמזמי .71

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  תמתחייבנה איננה מזמי. מובהר בזאת כי הההחלטת

יא קודם או לבטל את המכרז מכל סיבה שה תרשאי נהמזמיהצעה אחרת או הצעה במלואה וכי ה

ועדת המכרזים להתנות את  תהסכם. כן רשאיהלאחר זכיית מציע והכל בהתאם להוראות 

 -הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע כל דרישה
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, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול נהמהמזמיכספית ו/או אחרת 

 המכרז. 

להתקשר עם מציע תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם  המזמינה חלטתה .72

, כל עוד לא נחתם הסכם מחייב לשביעות המזמינה. הודעת הזכייה לא תחייב את נההמזמי

בכתב  . שום הודעה או מסמך אחר, בין'ימסמך , בנוסח ההסכם המצורף כהמזמינהשל  הרצונ

ולא תקנה כל טענת השתק או המזמינה ייב בין הזוכה לבין פה, לא יצרו הסכם מח-ובין בעל

 ו/או כלפי ועדת המכרזים.המזמינה מניעות כלפי 

זוכים. לת והודעהימים נוספים לאחר  30ההצעות שלא זכו במכרז תשארנה בתוקף למשך  .73

 בתקופה זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למציעים נוספים על זכייתם מכל סיבה שהיא.

לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה וזוכה לא יהיה מבלי  .74

 הסכם.הבטרם נחתם עמו  שירותיםהרשאי להתחיל בביצוע 

במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה, וזאת מכל סיבה שהיא, בין לפני  .75

ר עם המציע הבא אחריו להתקש תחייבהמזמינה הא תשנחתם איתו הסכם ובין לאחר מכן, לא 

 או עם כל מציע אחר.

לבטל את  תרשאיהמזמינה הא תהיה והזוכה במכרז לא יעמוד באי אלו מהתחייבויותיו לעיל,  .76

על פיה הוא נדרש בכתב זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכה, וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה 

 והזוכה לא פעל בהתאם להודעה. ימים 7תוך  לתקן את המעוות

בכל דין ובמסמכי  לולכל סעד המוקנה  תזכאיהמזמינה  האתבוטלה הזכייה כאמור לעיל,  .77

 המכרז. 

הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .78

התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין 

 פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו ובין לאחר שנחתם.-בכתב ובין בעל

( 'ו)מסמך  השירותיםנספח את השירותים המנויים ב למזמינהמבלי לגרוע מחובת הזוכה לספק  .79

לנהל עם  תהא רשאיתהמזמינה (, לרבות כל הנדרש למתן שירותים אלו, 'ימסמך ובהסכם )

 בכפוף להסכמת הצדדים. על האמור בהסכם לקבלת שירותים נוספיםומתן -הזוכה משא

 גילוי מידע במכרז

עדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ו .80

בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן ומדויקים 

 . צד ג' בעניין זהכל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל 

עדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון רשאית ומציע אשר נמנע מלמסור לו .81

ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או למזמינהעדת המכרזים ו/או ולו

 לפי כל דין.
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כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  נהמזמיזכה מציע, ולאחר מכן התברר ל .82

לשלול זכייתו מעיקרה, מבלי שהזוכה יהיה זכאי המזמינה  תבלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאי

למזמינה  המבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמור לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת

 צאה מההפרה.כתו

בחר את אמיתות המידע תאת הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה  הלעצמ תשומרהמזמינה  .83

שנמסר על ידי המציעים. בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות 

 .המזמינהדלעיל על ידי 

ים, בהגשת הצעות, מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחר .84

לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, פרט למידע שהינו, לפי המזמינה דרש תבמידה ו

, בבחינת סוד מסחרי. עיון ו/או צילום מסמכי המכרז ייעשה בכפוף המזמינה של ושיקול דעת

 בגין העלויות הכרוכות בכך.למזמינה לתשלום 

כי קיים ספק  סבורה המזמינהתהא על אף האמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו  .85

להימנע מגילוי המידע, וזאת כל עוד לא ניתן  תרשאיהמזמינה הא תכלשהו בשאלת גילוי המידע, 

 צו מרשות מוסמכת המורה על גילוי כאמור.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  .86

, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למזמינהאו ועדת המכרזים ובמידע שמסר ל

 עד לחתימה על ההסכם. - למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה

 אחריות

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו בקשר  תנושאה אינהמזמינה  .87

 תו ולרבות במידה והמכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.למכרז זה, לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצע

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן  .88

 בקשר עם השתתפותו במכרז זה.

 סודיות

 בקשר או לצורך המכרז.המזמינה המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  .89

אי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת מציע לא יהיה רש .90

 מראש ובכתב.המזמינה 

 בנוגע לשמירת סודיות.המזמינה המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות  .91

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. המזמינה כל מסמכי המכרז הנם רכוש  .92

ה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אל

כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע את מסמכי המכרז, אם נדרש המזמינה הצעה, או קיבל הודעה 

 .המזמינהלעשות כן על ידי 
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 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו,  'דמסמך בכל מציע במכרז יציין  .93

הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג מטעמו, המוסמך לחייב  מספר

 את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.

בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג  נהעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המזמי .94

 שראל.את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בי

הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב  .95

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה  48כאילו הגיעה ליעדה תוך 

)עשרים וארבע( שעות ממועד המשלוח. הודעה  24בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 י תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.שנשלחה בדואר אלקטרונ

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך  .96

 ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

 

 בברכה,

 הממשלתית להגנות ים המלח בע"מהחברה 
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 8/17מכרז מס'  

 ב'מסמך                        
 רישום טופס                   
 למכרז                       

 

 8/17פומבי מס' רישום למכרז טופס 

למזכירת ויישלח  המבקש להירשם כמשתתף במכרז,טופס זה ימולא על ידי המציע ו/או מי מטעמו 

בכל . להזמנה 14כאמור בסעיף , sarahm@haganot.co.il בדוא"ל: שרה מורלי,עו"ד המכרזים, ועדת 

על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי טופס הרישום נקלט אצל מזכירת ועדת המכרזים וכי מקרה, 

עד למועד  יע שלא יירשם למכרזמצ .נשלח אליו דוא"ל חוזר על ידה, המאשר את רישומו למכרז

 לא יוכל להשתתף בו ו/או לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו. האחרון שנקבע לרישום,

 

 :המציע

 _____________ ___ שם המציע

 

 מספר תאגיד / מספר עוסק _________________

 

 כתובת מלאה למשלוח דואר  __________________________________________

 

 ____אלקטרוני __________________________________________כתובת דואר 

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס  ____________ 

 

 :איש הקשר מטעם המציע

 

  שם איש הקשר  _________________________

 

 _______כתובת דואר אלקטרוני ______________________________________

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס  ____________
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  טופס הגשת הצעה

  לכבוד

 הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ חברהה

 

 למתן שירותי ליסינג תפעולי התקשרות הנדון: 
 

ם לביצוע העבודות שבנדון, למתן שירותימכרז האנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 

 , מצהירים בזאת:הםונספחי הםעל כל חלקי

על פרטיהם ללא יוצא מן המכרז הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא  מתן השירותיםהמשפיעים על  הגורמים האחרים

ידי -פה על-הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה,  "(המזמינההממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " החברה

הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור  בלבד. כןהמכרז אלא על האמור במסמכי 

ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על המכרז במסמכי 

או של יתר "( ההסכםהסכם )להלן: "הידיעה כלשהי של תנאי -הבנה או אי-טענות של אי

 המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

 . מכרז זהא ונש למתן השירותיםצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים הננו מ .2

פי כל דין לביצוע כל -יונות הנדרשים עלישהננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר .3

 פי ההסכם.-התחייבויותינו על

ייקים, וכי עודנו הננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו למזמינה על ידינו הינם נכונים ומדו .4

 עומדים בכל הדרישות לצורך מתן השירותים. 

כי הצעתנו זו עונה ו, במכרזהננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .5

בהתאם  מתן השירותים. אנו מתחייבים להוציא לפועל את המכרזעל כל הדרישות שבמסמכי 

והננו הצעתנו הכספית , לפי המחיר שהצענו בכולם יחד המכרזלתנאים המפורטים במסמכי 

תקופה ה המזמינה בכלשל  הלשביעות רצונה המלאלספק את השירותים מקבלים על עצמנו 

 הנקובה.

פי ההסכם, לרבות אך -צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג עלההגשת ב .6

נפרד -בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי פי כל האמור-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על

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

 8/17מכרז מס' 

 'גמסמך 

 טופס הגשת הצעה
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ידנו במסגרת -עובדות והמצגים שניתנו עלהחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .7

כך בכל מועד עתידי  מכרז זה, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו

נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד -והינם חלק בלתי

את הזכות  תנו במכרז וכי המזמינה שומרת לעצמהייהסכמת המזמינה להשתתפותנו ו/או לזכ

ל לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה ש

הסכם ההתאמה מכל מין וסוג, תהא המזמינה זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את -אי

 שיחתם עמנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.

פי מסמכי המכרז, בתמורה לתשלום על -הננו מתחייבים לקיים ולמלא אחר כל התחייבויותינו על .8

 נה ובהתאם לאמור בהסכם.פי ההצעה הכספית המצורפת למסמכי ההזמ

, תוך ןאו מקצת ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו  .9

מתן למסור את  תהא זכאיתמכל התחייבות כלפינו ו הפטור תהא המזמינההזמן האמור, 

 .מזמינהימים ממועד קבלת ההחלטה ב 7תוך  השירותים למשתתף אחר

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו -היא בלתי הצעתנו זו .10

, והיא תמשיך לחייב אותנו והמזמינה תוכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה 4141כמפורט בסעיף 

 .יום נוספים 120עד  המזמינהתקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישת 

 ידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד מתן השירותים. .11

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים -הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .12

 המגישים הצעות למתן השירותים.

טרות והסמכויות הקבועות במסמכי הצעתנו הינה בגדר המככל ואנו תאגיד, הננו מצהירים כי  .13

התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה 

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.-על

ידי -ולמילוי הפרטים על X-אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים )לסימון ב .15

 :(ציעהמ

 יש/אין  שם המסמך

  תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה של המציע; העתק

  ;'גמסמך  בנוסח, מלא וחתוםטופס הגשת הצעה 

כאמור  תנאי הסףב מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה מלא וחתוםתצהיר 

 ;'דמסמך בנוסח  ,13בסעיף 
 

ושמירה על חוק  ום שכר מינימוםתשל ,תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים

 ;'המסמך , בנוסח לאנשים עם מוגבלות שוויון זכויות
 

  ;'טמסמך  , בנוסחבדבר שמירה על הליך הוגן תצהיר
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אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק  העתק

-תשל"וה ,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

1976; 

 

  ;אישור קבלת טופס רישום למכרז

  להזמנה. 30להוראות סעיף מכרז בהתאם ערבות 

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר ככל שהמציע הינו תאגיד, 

 (גבי מסמכי המכרז וההצעה-על) החתימותלזכויות החתימה בתאגיד וכי 

 ;'ח מסמךבנוסח , את התאגיד לכל דבר וענין ותיבמחי

 

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי 

ומענה לשאלות החתימה המוסמכים מטעמו, בצירוף הודעות למציעים 

 ( חתומים כנ"ל;נההמזמיע"י  שנשלחו או פורסמו)ככל הבהרה 

 

 לאיםמ םכשה בשני העתקיםפסת בגרסה מוד 'זמסמך הצעה כספית בנוסח 

עותק נוסף על בו ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע-על מיםוחתו

ההצעה הכספית  ובו  ((CDגבי החסן נייד )דיסק און קי( או תקליטור )

 39.2כמפורט בסעיף , כל האמור במעטפה נפרדת שניה, פתוחבקובץ אקסל 

 להזמנה.

 

 

 בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולהיפך.הפנייה בכל מקום במסמכי  .15

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף 

______ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אני הח"מ, ___
 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

עוסק מורשה שמספרו הנני  או ח.פ. ___________, אני המנכ"ל של חברת _______ בע"מ .1
 ומוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעה( "המציע)להלן: "_______ )יש למלא החלופה הנדרשת( 

 [ מזמינהליסינג תפעולי עבור הלמתן שירותי התקשרות ] 8/17במסגרת מכרז 

  פרטי המציע .2

          שם המציע: .2.1

         :/ ע.מ.ח.פ.מס'  .2.2

        :מען המציע )כולל מיקוד( .2.3

        שם איש הקשר אצל המציע: .2.4

          תפקיד איש הקשר: .2.5

          :ןטלפו .2.6

          :טלפון נייד .2.7

          דואר אלקטרוני: .2.8

 מזמינהפרטי מנהל תיק הלקוח של ה .3

            :שם .3.1

           :טלפון נייד .3.2

          :דוא"ל .3.3

 ניסיון .4

בהשכרת רכב ארוכת טווח ו/או קודם למועד הגשת ההצעות במכרז  חודשים 30 בעל ניסיון של

שר לכל אורך התקופה סיפק שירותי ליסינג תפעולי כא רכב בשיטת הליסינג התפעולי יהחכרת כל

 לעיל; 13.3כנדרש בסעיף  כלי רכב לפחות 200בהיקף של 

         : החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.1

        :)מועד התחלה ומועד סיום( מתן השירותתקופת 

           :שהוחכרומס' כלי רכב 

          : אצל הלקוח איש קשר

         : החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.2

 8/17מכרז מס' 

 'דמסמך 

להוכחת תצהיר 
 עמידה בתנאי הסף
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        :תקופת מתן השירות )מועד התחלה ומועד סיום(

         מס' כלי רכב אשר עבורם ניתנו השירותים:

          איש קשר אצל הלקוח: 

         : החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.3

        :מועד התחלה ומועד סיום(תקופת מתן השירות )

         מס' כלי רכב אשר עבורם ניתנו השירותים:

          איש קשר אצל הלקוח: 

         : החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.4

        :תקופת מתן השירות )מועד התחלה ומועד סיום(

         מס' כלי רכב אשר עבורם ניתנו השירותים:

          וח: איש קשר אצל הלק

         : החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.5

        :תקופת מתן השירות )מועד התחלה ומועד סיום(

         מס' כלי רכב אשר עבורם ניתנו השירותים:

          איש קשר אצל הלקוח: 

         : החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.6

        :ם(תקופת מתן השירות )מועד התחלה ומועד סיו

         מס' כלי רכב אשר עבורם ניתנו השירותים:

          איש קשר אצל הלקוח: 

         : החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.7

        :תקופת מתן השירות )מועד התחלה ומועד סיום(

         מס' כלי רכב אשר עבורם ניתנו השירותים:

          איש קשר אצל הלקוח: 

 הנדרש ניתן לצרף דפי פירוט נוספים.* ככל 
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או באמצעות גוף אחר  ובעצמהמציע נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות המכרז, מספק  .5
 ימים בשבוע בכל מקום בארץ;  7שעות ביממה,  24שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ  ומטעמ

או באמצעות גוף אחר  בעצמוהמציע נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות המכרז, מספק  .6
 מטעמו שירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב ולכל הפחות באזורים ירושלים, מרכז והדרום;

, כל האישורים והרשיונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת עסקי ולעיסוק בתחום המציע בידי .7
 מכרז זה ובהתאם לדרישתה של כל רשות מוסמכת.מושא הליסינג ולמתן השירותים 

 י זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת.אני מצהיר כ .8

 

 

  

 חתימת המצהיר שם המצהיר תאריך

 אישור

 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______

ידי -מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ
מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר ת.ז. 

את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 
 .יבפני וחתם עליה

 

 

  

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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ושמירה על חוק שוויון זכויות  תשלום שכר מינימום, תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים

 לאנשים עם מוגבלות

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

 ילאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי ,"(המציע)להלן: " __________ שמספרו ____________________

מצהיר בזאת, בכתב,  לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 כדלקמן:

, ומוסמך למתן שירותי ליסינג תפעולי 8/17מכרז אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם  .1

 יר זה בשם המציע.לתת תצה

" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים בעל זיקהזה, משמעותו של המונח " בתצהירי .2

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-התשל"ו

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

ם )איסור העסקה שלא כדין עבירה לפי חוק עובדים זרי –" עבירהשל המונח " משמעותו .3

 .1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי א.  :מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה הנני .4

תר המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביואם ב.  במכרז. עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות

למועד האחרון להגשת ועד חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה , משתי עבירות

 . במכרז ההצעות

לחוק שוויון  9מקיים את הוראות סעיף  המציעא.  :מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה הנני .5

 לחוק שוויון זכויות לאנשים 9הוראות סעיף ב.  .1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 אינן חלות על המציע. 1998-עם מוגבלות, התשנ"ח

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז .6

 
 אישור

 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______
ידי -מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ

ת.ז. 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 

 .יבפני וחתם עליה

 

  8/17מכרז מס'

 ה'מסמך 

 

סקת תצהיר בדבר הע
תשלום שכר , עובדים זרים

מינימום ושמירה על חוק 
שוויון זכויות לאנשים עם 

  מוגבלות

   

 המצהיר חתימת שם המצהיר תאריך

   

 מה וחותמתחתי עו"דשם מלא של  תאריך
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 שירותיםנספח                               
 

 :המכרז במסגרת ליתן מציעה על אשר כלי רכב ורמת תיאור .א

עם מפרט  היהיזה,  הסכם פי-על מזמינהל שיועמדו הרכב כליכל אחד מ כי מתחייב מציעה

מוצג לקהל הרחב באתר האינטרנט של  ואומיגון( כפי שה רכות, מעציוד ,מלא )לרבות, אבזור

המפורסמים  מבצעים תוספות למפרט שמציע היבואן במסגרת למעט היבואן הרשמי בישראל

 :הבאים בתנאים דויעמ ובנוסףדגם המסופק מפרט הרגיל של הל ביחסהאינטרנט שלו  אתרב

אביזרים הנדרשים על פי דין, כלי הרכב יעמוד בכל דרישות הדין, ובכלל זה יהיו לו ה .1

 לרבות אפוד זוהר, רישיון רכב וביטוח חובה תקף.

כלי הרכב יימסרו לחברה באתר השירות הרלוונטי לפי דרישת החברה ולאחר תיאום עמה,  .2

 .ליטר דלק לפחות 15 -כשמיכל הדלק מלא ב

 במועד , כאשרבמועד ההזמנה הקיים האחרון מהמודל ,לחלוטין חדש יהא רכבה כלי .3

 .חודשים ממועד הוצאת רישיון הרכב )מועד העלייה לכביש( 3מסירתו לא יחלפו מעל 

שלט לפתיחה וסגירה של הרכב לרבות הרמת שמשות ם ניהשבש של מפתחות לרכב סטים 2 .4

מאושר על ידי ש ככל ,באותה לחיצה )קצרה( ובאופן אוטומטי) של החלונות החשמליים

 .(יבואן/יצרן הרכב ו/ או משרד התחבורה

 .תיבת הילוכים אוטומטית בעל .5

 .במערכת שמע ע"פ מפרט היבואן כמפורט באתר היבואןמצויד  .6

 מבוטל. .7

 מבוטל.  .8

כלי הרכב יהיה מצויד בגלגל רזרבי בהתאם למסופק על ידי יצרן כלי הרכב ו/או היבואן  .9

 בארץ, לרבות מגבה, סט כלים להחלפת גלגל ומשולש אזהרה, והכל בהתאם לתקן הנדרש.

יהיה תחליף ברמה דומה ובהתאם לתקן, ניתן יהיה לספק את הרכב בהתאם לאותו ככל ש

 תחליף.

 מראות בסכי הרכב. .10

 .כמפורט באתר היבואן הרכב יהיה מצויד במערכת מולטימדיה .11

 .נעשה מאחורי הרכב(ה את המדמה צג)  מצלמה אחוריתב מצויד היהי רכבהכלי  .12

צבעים שבגינם יש תוספת מחיר כפי  עבור. רק המזמינהכלי הרכב יסופק בצבע לפי בחירת  .13

תשולם התוספת הנקובה באתר היבואן או הסכום שהספק  טופס הזמנת היבואןשמפורט ב

  .שילם בפועל עבורה, לפי הנמוך מביניהם

 הפרת סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הינה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 8/17מכרז מס' 

 'ומסמך 

 נספח שירותים

 



 24 

 ת המציע לעניין אספקת רכבי גישורהתחייבו .ב

על ידי  הספציפי הזמנת כלי הרכבממועד  ימי עסקים 2תחייב לספק רכב גישור תוך המציע מ

 המזמינה. 

שהוזמן לבין  הספציפי המציע מתחייב לבצע התאמה פרטנית בין קטגוריית כלי הרכב

 . שיסופק עד לקבלת הרכב המוזמן קטגוריית רכב הגישור

ובמצב מכני  ק"מ 25,000 על באותה רמה וקטגורייה לפחות ולא יעלה  רכב הגישור יהא

 .טובוחיצוני 

 :הרכב כלי וחילוץ גרירה חזוקה, שירותית לעניין מציעה התחייבות .ג

תחזוקת הרכבים. חראי באופן בלעדי ומלא על במסגרת שירותי הליסינג הספק יהיה א .1

בכלל זה יהיה הספק אחראי לכל פעולה ו/או הוצאה המתחייבת מאחזקת הרכב ובכלל זה 

, למעט שיוזמנו על ידי המזמינהחזוקה, יעילים, כוללים ומלאים של כלי הרכב ות לתיקון

שטיפה חיצונית ופנימית ולמעט תצרוכת דלק שוטפת, אך ללא יוצא מן הכלל אחר, זאת 

למשך כל תקופת השכירות של כל כלי רכב ולשביעות רצון החברה, זאת מבלי שתשולם לו 

מעבר לתשלום דמי השכירות )לעיל ולהלן:  כל תמורה נוספת בגין כך על ידי החברה

"שירותי תפעול ותחזוקה"(. לשם ההמחשה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

 :יכללו שירותי התפעול והתחזוקה, בין היתר, גם את ההתחייבויות דלהלן

 בכדי הרכב אחר הנסועה של כלי למעקב זמינה תדאג. המשוטפים יפוליםט .1.1

  ;הנידרש במועד שוטפים לטיפולים להכניסם

שימוש ברכב בניגוד לתנאי בגין ומכל סיבה שהיא למעט  ים מכל סוג שהואתיקונ

למעט אם  לכל היותר ימי עבודה 7 יושלם תוךתיקון מכל סוג שהוא  ;ההסכם

  אשר לא יסרב לבקשה, אלא מסיבות סבירות. יאושר אחרת ע"י מנהל ההסכם

ובהתאם השוטפים בטיפולים  ספקע"י היעשה  ומים שמן של שוטף מילוי .1.2

  להתראותיו של המחזיק ברכב.

 .דין כל פי על הנדרש )טסט( וכל שנתי מבחן עריכת .1.3

)אחת  מגבים, מצברים ,ק"מ( 50,000)אחת לכל  צמיגיםשמשות, ספקת והחלפת א .1.4

( וכן חלפים סיליקון תואמי מקור, תקינים וחדשים לשנה, לכל הפחות, מגבי

א הגבלת מספר, תהא סיבת התקלות ו/או הליקויים ו/או ללו אחרים, לפי הצורך

 .הפגמים אשר תהא

 לכל הפחות בירושלים, המרכז ודרום הארץ שירותי תחזוקה כאמור יספק מציעה .1.5

הפרת סעיף זה  .או מורשי משרד התחבורה מורשי יבואן וא יבואן מוסכי באמצעות

 הינה הפרה יסודית של ההסכם.

 או/ו היצרן או/ו היבואן לדרישות בהתאם, מציעה ידי על תבוצע הרכב כלי תחזוקת .2

 .דין כל לפי לכך המוסמכת רשות כל או/ו משרד התחבורה

 .העל ידי המזמינה ועל חשבונ העשי תקרים תיקון .3

 הרכב מחזיק עם בתיאום העבודה יום במשך מציעה ע"י ויבוצע תחזוקה שירותיכל  .4

 באותו 0051: השעה עד ויוחזר רכבה של הימצאותו/עבודתו ממקום ייאסף מראש. הרכב

)לבעלי רכבים שמקום עבודתם בים המלח ניתן לתאם עימם בימים שהינם  עבודה יום

 .בירושלים בשעות המתאימות להם( מזמינהמצויים במשרדי ה
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טגוריה מק חלופי רכב מיידית , יינתןלכך מעבר במוסך רכב להשאיר ונדרש במידה .5

וכאשר הקילומטרים אשר ביצע הרכב  שנה על עלהי לא הרכב גילכאשר  דומה ואפיון

 מיכל עם יסופק פיוחל רכב .רכב חלופי"()להלן "ר אלף קילומט 30החלופי לא יעלו על 

 המזמינה חיוב של יבוצע אחר מלא, בכל מקרה דלק מיכל עם למציע יוחזרומלא,  דלק

 ד המילוי.דלק במועמירבי לצרכן של המחיר ההע"פ  החסרה הדלק לכמות יחסי באופן

יובהר, כי באם לא יימצא כלי רכב חלופי העונה על המפורט לעיל באותה קטגוריה של כלי 

הרכב המושבת, מתחייב המציע לספק כלי רכב חלופי מקטגוריה העולה על הקטגוריה של 

 כלי הרכב המושבת, ללא כל תוספת תמורה.

 שירותי ומתן דרכים אונתתקלות, גניבה, ת על לדיווחים ארצי פניות מרכז יפעיל מציעה .6

 . )למעט יום הכיפורים( בשבוע ימים 7 ביממה שעות 24 גרירה דרך

 24דרכים  תאונת או תקלה של במקרה ישלח ניידת שירות לביצוע תיקוני דרך המציע .7

ת ניידת השירות עלהג תגובה . זמן)למעט יום הכיפורים( ימים בשבוע 7 ביממה שעות

 .שלוש שעות לע יעלה לא הקריאה מסירת מרגע

 המשביתהדרכים  תאונת או תקלה של במקרה למוסך ויגררם כלי הרכב את יחלץ מציעה .8

כלי הרכב הנגררים ונוסעיהן של  נהגיהן את. ימים בשבוע 7 ביממה שעות 24 הרכב את

 פועלב הגרירה לביצוע תגובה זמן. באמצעות אספקת רכב חלופי אליהם יחלץ המציע 

 ים באזורי .לוש שעותש על יעלה לאת אספקת רכב חלופי לרבו הקריאה מסירת מרגע

  .שעות ארבע על יעלה לא הגולן ורמת הערבה כביש ,המלח

תבקש לסייע י מציעה מסוימים לשיקול דעת המזמינהבמקרים  -חלפת גלגל סיוע בה .9

. החלפת גלגל, מרגע מסירת הקריאה שלוש שעותמענה תוך  יעניק . המציעבהחלפת גלגל

בעבור כלי רכב יחיד ם בשנה י, כאמור בסעיף זה לא תתבצע יותר מפעמיללא תשלום

 .שהוזמן על ידי המזמינה

 אתכמוגדר לעיל.  גניבה, יעמיד הספק לחברה רכב חלופי מוחלט או אובדן של במקרה .10

יחלץ המציע באמצעות אספקת רכב חלופי אליהם.  גנובכלי הרכב הונוסעיהן של  נהגיהן

 לרבות אספקת רכב חלופי לא הקריאה מסירת מרגע ירה בפועלהגר לביצוע תגובה זמן

 ארבע על יעלה לא הגולן הערבה ורמת כביש המלח, ים באזורי .לוש שעותש על יעלה

  .שעות

 לרבות בחזקתו שהוא בעת לו שיגרם נזק וכל הרכב על בלעדי אחראי יהיה מציעה .11

 .חניה ודוחות עירוניים עזר חוקי ,תנועה דוחות

 חותאגרות ודו .ד

באותו שהתקבלו  תשלום דרישות אופעם בחודש את כל הדוחות המציע יעביר למזמינה  .1

עבור  לת"א( מהיר הכרמל, נתיב מנהרות ,6 כבישנסיעה ב דוחות שונים, :)לרבות החודש

 השימוש ברכבים שהוחכרו למזמינה בגין מועדים בהם היו הרכבים בחזקת המזמינה.

 המזמינה ישירות לגורם הרלוונטי. דרישת התשלום עצמה תשולם על ידי .2

המציע לא יהא זכאי לכל תשלום בגין העברת דרישת התשלום למזמינה או הסבת הדוחות  .3

 על שם המזמינה או דמי טיפול או כל תשלום אחר הנוגע לדרישת התשלום. 
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 :מנהל תיק לקוח אישי .ה

 ידי על סקיוע אשר מנהל תיק לקוחנוספת,  תמורה ללא מזמינהה לרשות יעמיד מציעה

מנהל תיק הלקוח יעשה כמיטב  כל הנדרש למתן שירותים.ב מטעמו ויטפל חשבונו ועל מציעה

יכולתו לשמור על זמינות מלאה ולכל הפחות, יעניק מענה טלפוני ו/או באמצעות הודעה 

-8:00, זאת בתוך שעות העבודה , החל ממועד קבלת הפנייהשעתייםבכתב, עד לפרק זמן של 

  . מקרים חריגים הדורשים התערבות דחופהלמעט ב 17:00

 :ודיווח הרכב כלי אודות מידע .ו

 על אחר דוח כל או/ו קבועים חודשיים דיווחים מזמינהה לידי להעביר מתחייב מציעה .1

 הנובע אחר מידע כל או/ו בהם השימוש אופן, מזמינהה לרשות הרכב שהועמדו כלי

 .לעת מעת מזמינהה דרישת פי על תקשרות, הכלהמה

 משום להוות כדי זה בסעיף כאמור מזמינהה בפעולות אין , יובהר, כימציע הסר למען .2

 .מציעה של מסחריים סודות של שהיא דרך בכל או חשיפה/ו פגיעה

 נמסרו אשר פייםוהחל רכבהכלי  כל על בחודשו חודש מידי לדווח מתחייב מציעה .3

 שם ,חלופי רכבל רישוי של כה מספר את יפרט הדוח, החודש במהלך אותו לשימוש

 רכבה מסירת וסיבת ,הרכב והחזרת המסירה ושעת , תאריךובד לו נמסר הרכבהע

 .חלופיה

 :ברכב התקנות .ז

 נייד טלפון ,תדלוקהתקן  הלרשות שיועמדו הרכב בכלי להתקיןרשאית  מזמינהה ,

 או/ו מוקדמת בהודעה צורך ללא , וזאתלפי שיקול דעתה, אחר אביזר וכל דיבורית

דיבורית תותקן בהתאם להוראות הספק ככל שתינתנה  .מציעה מאת קדםבאישור מו

ככל שפורקה באופן וככל שהותקנה כך, לא יהא המציע זכאי לפיצוי לאחר פירוקה, 

 .בכפוף להוכחתו בכל נזק הנובע מהתקנה אחרת תישא המזמינה בעלות התיקוןמקצועי. 

 בעצמו עבורה התקן תדלוק על אף האמור לעיל רשאית המזמינה להורות לספק להתקין

 על פי בחירתה.

 קןהת להתקין הל מטעמה, המאפשר מי או/ו מזמינהה לטובת כח יפוי על יחתום מציעה 

 .י אגרהבכביש לנסיעה מנוי לרכב

 :מזמינהה התחייבויות .ח

 ,תחזוקתית בטיחותית, בדיקה לצורך עת בכל כלי רכבה לכל גישה ציעמה כוח לבא לתת .1

  .מזמינהה נציג עם מראש ' בתאוםקילומטרז' וכו בדיקת

דמי  לרבות עבור שימוש בכבישי אגרהדרישות תשלום ו חניה, תנועה דוחות לשלם .2

בכפוף  ידה על המוחזקים כלי רכב בגיןפיגורים, כפל חיוב, הוצאות גביה וכד' 

 ציעתשתף פעולה עם המהמזמינה . לעיל 1להעברת/הסבת החיובים דלעיל כאמור בסעיף ג

 הופעת לרבותלצורך הסבת הדוחו"ת/כתבי האישום כאמור על שמה,  ככל שידרש

 .משפט בבתי מטעמה המשתמשים

היה בחזקת כלשהו רכב בהם מובהר כי חיובים כאמור בגין מועדים שעל אף האמור לעיל, 

 .יחולו על המציע המציע )בעת תיקון, טיפול תקופתי, טסט וכיו"ב(
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 הצעה הכספית

למסמך  39.2, כמפורט בסעיף )וכן עם ההצעה הכספית שבפורמט אקסל( יצורף במעטפה חתומה ונפרדת

 ההזמנה

 לכבוד

  הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ חברהה

 : ______________________________ המציעשם 

 ____________________________כתובת: _____

 טלפון: __________________________________

 מס' ח.פ./עוסק מורשה: _____________________

 _______________________________תאריך: __

 8/17במסגרת מכרז מס'  מזמינהלמתן שירותי ליסינג תפעולי עבור ההצעה כספית  הנדון:

ההתקשרות הסכם הלאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, אני/אנו החתום/מים מטה, 

מציעים בזה כי בתמורה למתן השירותים  ,צרופותיהםו נספחיהם על נספחיו ויתר מסמכי המכרז על

 על ידנו במסגרת מכרז זה, תשלם לנו המזמינה, בהתאם להוראות ההסכם, כדלקמן:

 דגשים כלליים:

 ה. על המציע לנקוב בכל אחד מהמקומות שהוקצו לשם כך על הצעתו של המציע להיות מלא

 בכתב הכמויות, ללא יוצא מן הכלל.

  על המציע לנקוב במחיר לכל אחד מכלי הרכב הנדרשים ע"י המזמינה וכן לכלי הרכב

 המוצעים על ידו.

  חוקמ כאליו יתווסף מע"ו יכלול מע"מלא  המחיר המוצע. 

 ה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צור

 מרכיביו.

 8/17מכרז מס' 

 'זמסמך 

 פיתההצעה הכס
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 קטגורית
 הרכב

כלי  כמות
 רכב

 משוערת
  

 כל את להציע חובה - כלי הרכב רשימת
 בכל המפורטים הדגמים

 קטגוריה

 מוצע מחיר
לא כולל  לחודש

 מע"מ בש"ח
 30)יתבסס על 

 חודשי שירות(

 משקל
 יחסי

קטגוריה 
 א'
 

10-13 MAZDA 3, SEDAN, COMFORT, 2.0L   78%  

HYUNDAI ELANTRA SUPREME, 

1.6L  

 

SKODA NEW  OCTAVIA, TSI 

EXLUSIVE, 1.0L 

 

SKODA NEW  OCTAVIA, TSI 

STYLE, 1.4L  

 

SKODA SPACE, TSI AMBITION, 

1.4L  

 

HYUNDAY IONIQ Hybrid, Supreme, 

1.6L 

 

AURIS Hybrid TS Sky 1.8L סטיישן  

KIA SPORTAGE 1.6L 2WD  אורבן

 אוטומטי

 

קטגוריה 
 ב'
 

0-2 MAZDA 3 SEDAN PREMIUM 2.0L   10%  

Mitsubishi ASX PRIMIUM 2.0L  

HYUNDAY TUCSON 4X2 1.6 PRIME 

PLUS 

 

KIA CARENS LX 2.0L 7 מקומות   

TOYOTA Verso GLI 1.8L 7 מקומות    

TOYOTA PRIUS, GLI, 1.8L  
קטגוריה 

 ג'
 

1-2 NEW SKODA KODIAQ AMBITION 

1.4L 5 מקומות  

 10%  

NEW SKODA KODIAQ AMBITION 

1.4L 7 מקומות  

 

CHEVROLET EQUINOX, 1.5L LT  

MAZDA 6, LUXURY, 2.5L   

SKODA SUPERB TSI AMBITION, 

1.8L 

 

SUBARU B4, CVT PREMIUM, 2.5L  

  HYUNDAI SONATA Hybrid, 

PREMIUM 2L 

 

  

תוספת 
חודשית 
עבור נהג 
צעיר ו/או 

 חדש

ללא  בתוספת מע"מ ₪ 50 לא יעלה על חודשי המחיר ה
  .אבחנה בין הקטגוריות השונות

 2% 

 100% 

  אותה קטגוריה בשקלול ההצעה יעשה כלהלן: בכל קטגוריה יעשה ממוצע לכלל ההצעות

המופיע בעמודה השמאלית של הטבלה. סכומן  ,ותה קטגוריהויוכפל במשקל הקבוע לא

הכולל של כל המכפלות יהא סכום ההצעה המשוקלל. ככל שסכום ההצעה המשוקלל נמוך 

 יותר, כך ההצעה טובה יותר עבור המזמינה.
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  והשבת מצב הרכב  ביטול דמי השתתפות עצמית תכוללהחודשית ידוע לנו כי הצעת המחיר

למעט בגין חוסרים  ולם לנו כל תוספת בגין מצב הרכב בעת החזרתווכי לא תש לקדמותו

 .לאחר הוכחתם

 לכל רכב לתקופת ההתקשרות. לפחות ק"מ  100,000 -חס ליהצעת המחיר תתי ידוע לנו כי

 יחושבו כאמור בסעיף התמורה שבהסכם. מהיקף הנסועה האמור חריגות

 או חדש הן בתחילת ההסכם והן תינתן האפשרות להוספת זכות שימוש ברכב לנהג צעיר ו/

 במהלכו במחיר שנקבע לכך במסמך זה.

  את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות ישירות ועקיפות דלעיל כוללתהצעת המחיר ידוע לנו כי, 

 .ים במלואם בגין מכרז זההמבוקש למתן השירותים

  כך גם תבוצע הצמדה למדד כמפורט בהסכם ו הסכםשנה מיום חתימת הל אחתידוע לנו כי

 .וכמפורט בהסכם על מימושה מזמינהלתקופת האופצייה באם תחליט ה

  אנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו מסכימים שלא נהיה זכאים לקבל כל תמורה אחרת בגין מתן

  השירותים נשוא מכרז זה מלבד הסכומים הנקובים בהצעתנו כאמור לעיל.

 

 

  

 מת המציעחתימה וחות שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי 

  ר ועניןגבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דב-החתימות על

 "( מאשר בזאת כדלקמן:המציעאני הח"מ עו"ד/רו"ח של המציע ______________ )להלן: "

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע לכל דבר ועניין הם: .1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________ .1.1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________ .1.2

  הצורך()ניתן להוסיף במידת      

 :2.3, ובמידת הצורך אף למלא את סעיף יש לסמן את החלופה המתאימה .2

בנפרד תחייב את המציע לכל דבר ועניין,  1מהמוזכרים בסעיף  כל אחדחתימת  .2.1 

 בצירוף  חותמת החברה. 

ביחד תחייב את המציע לכל דבר ועניין, בצירוף  1בסעיף  כל המוזכריםחתימתם של  .2.2 

 חותמת החברה. 

 ר: _____________________________________________________אח .2.3 

 

, נעשו בהתאם לתקנון המציע גבי מסמכי המכרז וההצעה-החתימות עלהריני לאשר בזאת כי  .3

 .לכל דבר ועניןהמציע מחייבים את ולאמור לעיל, והם 

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך

 

 8/17מכרז מס' 

 'חמסמך 

 

אישור עורך דין או רואה 
חשבון של התאגיד באשר 

לזכויות החתימה 
  בתאגיד
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 8/17מכרז מס' 

 'ט מסמך           

  הצהרה בדבר שמירה על הליך הוגן     
 

 
 שמירה על הליך הוגןבדבר  תצהיר

 
 ,אנו 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .1

המציע,  הח"מ ______________________________________, המורשה/ים לחתום בשם

 :מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן

כל דבר  לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או .1.1

או נושא משרה של המזמין בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה 

)לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאליים  או מי מטעמה ו/או כל גורם אחרמזמין ב

 ממנו. הנובעהליך התקשרות  ו/או כל כרזימ, בקשר להליך הבמכרז(

החברה ו/או מי מטעמה ו/או  במישרין ו/או בעקיפין, נושא משרה בחברה ו/או עובד, לא לשדל .1.2

על מנת לקבל מידע )לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאליים במכרז( כל גורם אחר 

 ממנו. הנובע ליך התקשרותו/או לכל ה המכרזילהליך  חסוי/סודי הקשור

החברה  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד .1.3

)לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאליים במכרז( ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר 

 ו/או לא תחרותית. במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית

וועדת המכרזים של לעיל, ידוע לנו כי  1סעיף בבמידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור  .2

לגביו  מכרזילעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך הת שומרמזמין ה

במסגרת לא לקבל את הצעתנו  ו/אופעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר חשד כי נעשתה ה קיים

את ו/או לבטל בכל זמן שהוא  מכרזיה ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההליך המכרזי

 .מכרזיליך הההנובע מה ההסכם

 אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו .3

 המעורבים בכל דרך שהיא בהליך המכרזי ו/או בהליך ההתקשרות הנובע ממנו.  

 

 ___________________                                  _______________ 

 חתימה                                                                 תאריך 

 אישור

מר  אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני

המוכר לי  _______/____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה ________

צפוי לעונשים  באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה

 הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

 ___________________                                  ________________ 

 וחותמת עו"ד חתימה                                                      תאריך            


