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מסמך א'

הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי מס' 10/20
כללי
.1

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ (להלן " :המז מי נה " ) ,מזמינה בזאת מציעים העומדים
בתנאים המפורטים להלן ,להגיש הצעות להתקשרות בהסכם עמה  ,למתן שירותי ליסינג תפעולי ,
הכל בהתאם לתנאים אשר יפורטו במסמכי המכרז (להלן " :השירותים ").

.2

לאחר בחירת הזוכה במכרז ,ת תקשר המזמי נה עם הזוכה בהסכם למתן השירותים (להלן:
" ה הס כם ") ,והזוכה יידרש לספק את השירותים בהתאם למפורט בהסכם וביתר מסמכי המכרז,
על נספחיהם.

.3

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

עיון במסמכי המכרז
.4

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמין בכתובת www.haganot.co.il :ולהדפיסם
ללא תשלום.

לוח זמנים
 . 5לוח הזמנים להגשת הצעות יהיה כדלקמן:
מועד אחרון לשליחת טופס רישום למכרז [ חובה ] ולהעברת
שאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות

07.12.2020
 17.12.2020בשעה 14:00

מסמכי המכרז
.6

מסמכי המכרז מצורפים וכוללי ם את המסמכים המפורטים להלן:
 . 6.1הזמנה להציע הצעות  -מסמך א' .
 . 6.2טופס רישום למכרז  -מסמך ב' .
 . 6.3טופס הגשת הצעה  -מסמך ג ' .
 . 6.4תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף  -מסמך ד ' .
 . 6.5תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים  ,תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות  -מסמך ה' .
 . 6.6נס פח שירותים  -מסמך ו ' .
 . 6.7ההצעה הכספית  -מסמך ז ' .
 . 6.8אישור זכויות החתימה בתאגיד  -מסמך ח ' .

2

 . 6.9תצהיר בדבר שמירה על הליך הוגן  -מסמך ט ' .
 . 6.10ה הסכם על נספחיו  -מסמך י ' .
מסמכים אלו ,על נספחיהם ,יכונו להלן ביחד או לחוד  " -מסמכי המכרז ".
עיקרי ה ה תקשרות והיקפה
.7

ה מזמינה חוכרת כיו ם  16כלי רכב  3 .מתוכם מוצמדים לעובדים ב משרדי ה מזמינה ש באיזור ים
המלח ו  13 -כלי רכב מוצמדים ל עובדים ב משרדי ה מזמינה בירושלים.

.8

בכוונת המזמינה לחכור כ  16 -כל י רכב (ובכל מקרה לא פחות מ –  ) 10מסוגים שונים בשיטת
ה ליסינג ה תפעולי ,אשר ישמשו ככלי רכב צמודים עבור עו בדיה  ,בהתאם ובכפוף להוראות ה הסכם
על נספחיו .

.9

תקופת ההתקשרות תהא ל  30 -חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי המזמינה או עד סיום תקופת
השכירות של כל אחד מכלי הרכב שהוזמנו במסגרת ההתקשרות ,לפי המאוחר  .לאחר תקופה זו
תהא רשאית המזמינה ל החליף את כלל הרכבים ול האריך את תק ופת ההתקשרות למתן השירותים
לתקופה של  30חודשים נוספים ,ב תנאים זהים ו הכל כמפורט בהסכם .

 . 10השירותים שייתן הספק כוללים כל שירות ישיר ועקיף ,בין אם מצוין מפורשות ובין אם לאו,
הנידרש על מנת לספק את השירותים לרבות  ,אספקת רכבי גישור ,טיפולים שוטפים ,תיקונים,
תיקוני דרך ,גרירה ,עריכת טסט שנתי ,העמדת רכב חלופי והכל כמפורט ב נספח ה שירותים ( מסמך
ו ' ) ולמלא אחר הוראות ונהלי המזמי נה .
 . 11תמורת השירותים תשולם לזוכה תמורה חודשית בהתאם להצע ה הכספית שהגיש ולכלי הרכב
שנחכרו ובכפוף להוראות מסמכי המכרז .
 . 12מ ובהר כי מועדי מתן השירותים על פ י מכרז זה יהיו על פי שיקול דעתה של המזמינה ועל הזוכה
להיות ערוך לאספקת השירותים בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות .בכל מקרה של עיכוב
בתחילת מתן השירותים לא יהא הזוכה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמינה ולא יישמע בכל
טענה באשר לעיכובים כאמור.
תנאי סף להשתתפות ב מכרז
 . 13רשאי להשתתף במכרז זה מציע ה עומד ,במועד הגשת ההצעה למכרז ,בכל התנאים המפורטים
להלן:
 . 13.1הינו תאגיד הרשום כדין בישראל ;
 . 13.2בידי המציע כל האישורים והרשיונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת עסקו ולעיסוק בתחום
הליסינג ו כ ן ל מתן השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לדרישתה של כל ר שות מוסמכת;
 . 13.3למציע  30חודשי ניסיון לפחות ,ב החכרת  100כלי רכב לפחות בשיטת הליסינג התפעולי ,
כאשר לכל אורך התקופה סיפק המציע שירותי ליסינג תפעולי לרכבים ;
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 . 13.4נכון למועד הגשת ההצעה במכרז ,המציע מספק בעצמו או באמצעות גוף אחר מטעמו
שירותי תחזוקה מלאים ל כלי רכב ו לכל ה פחות באזורים ירושלים ,מרכז והדרום ;
 . 13.5נכון למועד הגשת ההצע ה ב מכרז ,המציע מספק בעצמו או באמצעות גוף אחר מטעמו ,
שירותי תיקוני דרך ,גרירה וחילוץ  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע  ,בכל מקום בארץ ;
 . 13.6למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ; 1976 -
 . 13.7המצ יע נרשם למכרז כמפורט בסעיף  14להל ן .
רישום ל מכרז
 . 14המעוניינים להשתתף במכרז ,ישלחו (בעצמם או באמצעות מי מטעמם) את טופס הרישום  -מסמך
ב' לאחר שמולא על ידם ,ויעבירו אותו למזכיר ת ועדת המכרזים ,עו"ד שרה מורלי ,בדוא"ל:
 , tenders@haganot.co.ilעד ל מועד הנקוב בסעיף  5לעיל  .טופס הרישום יכלול את פרטי המציע,
איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עימם .על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי טופס הרישום
נקלט אצל מזכירת ועדת המכרזים וכי נשלח אליו דוא"ל חוזר על ידה ,המאשר את רישומו למכרז
(להלן " :אישור רישום למכרז ")  .ככל ולא התקבל דוא"ל כאמור ,באחריות המציע או מי מטעמו
לוודא בטל'  02-6558213כי טופס הרישום התקבל על ידי מזכירת ועדת המכרזים וכי נשלח אליו
אישור רישום למכרז .
הרישום למכרז הינו חובה ומהווה תנאי סף .מציע שלא יירשם למכרז לא יו כל להשתתף בו ו/או
לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו.
פרטי ההצעה
 . 15כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (מגיש ההצעה יכונה לעיל ולהלן :
" המציע ") ,כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז ,יהיו על שם המציע בלבד .
 . 16מ בלי לגרוע מהאמור לעיל ,תכלול ההצעה את כל המסמכי ם והפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף
 28להלן.
 . 17באחריות המציעים לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של המזמינה  ,במטרה לבחון האם קיימי ם
שינויים כלשהם ו/או הודעות מטע מה בנוגע למכרז.
 . 18מבלי לגרוע מהאמור ,תביא המזמינה את השינויים האמורים לידיעתם של כל משתתפי המכרז
אשר אושרה קבלת טופס רישומם למכרז  ,בהתאם לאמור בסעיף  14לעיל ובהתאם לפרטי הדוא"ל
שיימסר בטופס הרישום .כן יפורסם השינוי באתר האינטרנט של המזמינה .
 . 19למען הסר ספק ,כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות א שר י יעשו על ידי המציע
באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים כלפי
המזמינה ועלולים להביא לפסילת ההצעה.
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 . 20מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,שומרת המזמינה לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי מהמציעים
ו/או לקיים משא  -ומתן עם מי מהמציעים ו/א ו לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות ,לפי שיקול -
דעתה.
הבהרות ושינויים
 . 21שאלות הבהרה תוגשנה בכתב למזכיר ת ועדת המכרזים ,עו"ד שרה מורלי  ,בדוא"ל:
 , tenders@haganot.co.ilעד ל מועד הנקוב בסעיף  5לעיל  .כל תשובה מהמזמי נה ו/או מנציג
המזמי נה  ,כפי שיתמנה מעת לעת ,תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת.
התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי המכרז ו ב אתר האינטרנט של המזמי נה ויהוו חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 . 22שאלות הבהרה יתקבלו רק מגוף אשר ש לח טופס רישום למכרז ו קיבל אסמכתא המעידה על
רישומ ו מאת מזכיר ת ועדת המכרזים .מציע אשר לא ישל ח את טופס הרישום למכרז לא יוכל
להציג שאלותיו ו/או לקבל מענה לשאלות ו/או להשתתף במכרז.
 . 23כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל  -פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות
בכתב תחייבנה את המזמי נה  .המזמינה אינה מתחייבת להשיב על כל השאלות ,והיא גם רשאית
לערוך את השאלות.
 . 24על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .אם ימצא המציע אי בהירויות ,סתירות
או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם ,או כל אי התאמה
אחרת ,עליו לפנות לוועדת המכרזים ולפרט ן בכתב ,וזאת עד למועד הנקוב בסעיף  5לעיל  .מציע
שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל ,יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר
אי בהירויות ,סתירות או אי התאמות כאמור.
 . 25המזמי נה רשאי ת בכל עת ,קודם למועד להגשת ההצעות ב מכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמת ה או בתשובה לשאלות המציעים .השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ו יפורסמו באתר האינטרנט של המזמי נה או יובאו בכתב
לידיעתם של כל משתתפי המכרז אשר נרשמו למכרז  ,בדואר אלקטרוני לפי הפ רטים שנמסרו
מראש.
 . 26עם הגשת הצעתו במכרז ,מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים
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.
 . 27ל מען הסר ספק ,בכל מקרה  ,ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או
אי בהירות לגבי מסמכי המכרז ,ת קבע ה מזמי נה את הפרשנות המחייבת .למציע לא תהא כל טענה
ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין
הפירוש ו/או הנוסח שבחר ה המזמי נה  .יו בהר ,כי כלל מסמכי המכרז משמשים כנספח להסכם
ההתקשרות (מצ"ב כ מסמך י ' ) ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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מסמכי ההצעה
 . 28כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 . 28.1טופס הגשת הצעה מלא וחתום  ,בנוסח מסמך ג ' ;
 . 28.2תצהיר מלא וחתום מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה ב תנאי הסף הקבועים בסעי ף 13
לעיל  ,בנוסח מסמך ד ' .
 . 28.3תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים  ,תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות  ,בנוסח מסמך ה ' ;
 . 28.4ההצעה הכספית של המציע  -מסמך ז '  ,מלאה וחתומה  ,בצירוף קובץ אקסל של ההצעה
הכספית על גבי התקן נייד (  , ) disk on keyבמעטפה נפרדת כמפורט בסעיף  31.2להלן;
 . 28.5תצהיר בדבר שמירה על הליך הוגן  ,בנוסח מסמך ט ' ;
 . 28.6העתק אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת נ יהול חשבונות ותשלום מס)  ,ה תשל"ו ; 1976 -
 . 28.7אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי החתימות
( על  -גבי מסמכי המכרז וההצעה ) מחייב ות את התאגיד לכל דבר וענין  ,בנוסח מסמך ח ' ;
 . 28.8כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החת ימה
המוסמכים מטעמו ,בצירוף הודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה (ככל שנשלחו או
פורסמו ע"י המזמי נה ) חתומים כנ"ל;
 . 29למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי  -סף בפנייה זו .לא צירף מציע
להצעתו אי  -אלו מהמסמכים המפורטים לעיל ,או שהגישם מבלי שמולאו בהם כ ל הפרטים או
שנפל פגם באופן מילויים ,תהא ועדת המכרזים של המזמי נה (להלן " :ועדת המכרזים " או
" הועדה ") רשאית ,בהתאם לשיקול  -דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את ההצעה או לבקש את
השלמת המסמכים החסרים או לתקן בהם טעויות טכניות ו/או חשבונאיות או להתעלם מפגמים
בלתי מהותיים לפי שיקול דעתה .
הגשת ההצעה
 . 30את ההצעות  ,בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיף  28לעיל  ,יש להגיש במסירה ידנית,
ל תיבת המכרזים  ,במשרדי המזמי נה  ,ברחוב כנפי נשרים  , 7כניסה א' ,קומה  , 1ירושלים ,וזאת
עד למועד האחרון להגשת הצעות ,כמפו רט בסעיף  5ל עיל .
 . 31ההצעה ,בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע ,תוגש בתוך מעטפה סגורה וחתומה,
עליה יצוין  " -מכרז מס'  " 10/20ולתוכה יוכנסו  2מעטפות סגורות באופן הבא:
 . 31.1מעטפה ראשונה אשר תכיל את כל מסמכי ההזמנה  ,בצירוף יתר מסמכי המכרז ( למעט
ההצעה הכספית ) חתומים על ידי המציע במקומות המיועדים לכך ,ובצירוף הודעות
והבהרות למציעים (ככל שנשלחו)  ,כולם יחד ,בשני עותקים מודפסים וכרוכים  .על
המעטפה יצוין – " מכרז  – 10/20מעטפה מס' ." 1
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 . 31.2מעטפה שנייה אשר תכיל את ההצעה הכספית בל בד ( מסמך ז ' )  ,בקובץ אקסל פתוח (ניתן
לעריכה) על גבי החסן נייד (דיסק און קי) בצירוף עותק מודפס וחתום על ידי המציע ,
ועליה יצוין " מכרז מ ס '  – 10/20מעטפה מ ס ' ." 2
קובץ האקסל יפורסם באתר האינטרנט של המזמינה ו/או יועבר למציעים אשר נרשמו
למכרז.
בכל מקרה של סתירה בי ן המידע והמחירים המופיעים ב עותק המודפס ו ב קובץ האקסל –
יחייב העותק המודפס לכל דבר ועניין.
 . 32הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז .על אף האמור לעיל,
המזמי נה רשאי ת להאריך את מועד סגירת המכרז ,על פי שיקול דעת ה  ,בהודעה בכתב לרבות
בדוא"ל ל מציעים אשר אושרה קבלת טופס רישומם למכרז ,כאמור בסעיף  14לעיל.
 . 33כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ,ותחייב את מגישה מהמועד בו הוכנסה
לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ליום  30.06.2021לכל הפחות  .המזמי נה תהא רשא י ת
לדרוש מהמציע /ים את הארכת תוקף הצעתו ,כולה או חלקה ,לתקופה בת עד  120ימים נוספים
ע"י מתן הודעה בכתב לרבות בדוא"ל .
 . 34בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ,הבין את
תהליך ביצוע ה שירותים וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא והגיש הצעתו על
בסיס זה .בנוסף ,מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל ,לרבות  ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור  ,את דיני המכרזים החלים בישראל ,לרבות כל דרישות הרישום החלות על
המשתתפים ו/או הזוכים במכרז.
. 35

כמו כן ,מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  ( 6א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג . 1993 -

 . 36יובהר ש משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת ,שאינה הכנסת המעטפה ל תיבת
המכרזים ,אינ ם עונים על דרישות המכרז .מציע אשר מעטפתו לא ת י מצא ,מכל סיבה שהיא,
בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
 . 37המזמי נ ה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם
לתנאי מכרז זה ,או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה ,הכל לפי שיקול דעת ה .
אומדן
 . 38המזמינה שומר ת על זכות ה לערוך אומדן לשווי ההתקשרות (ביחס לכל אחד ואחד מרכיבי
ההתקשרות ו/או ביחס לחלק מהם) (לה לן " :האומדן ") ,וכי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת
למזמי נה על  -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על  -פי דין ,תהא המזמינה רשאי ת לבחון את הצעותיהם
הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ,ואף בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה הזולה
ביותר לבין האומדן ,לנקוט בכל אחת מהפעולות המפו ר טות להלן ,הכול על  -פי שיקול  -דעת ה
המוחלט:
 . 38.1ל בצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור ,לרבות עריכת שימוע ,ככל שנדרש
(המציע יקבל התראה של  3ימים לפחות בטרם עריכת שימוע) ;
 . 38.2לפסול את ההצעה;
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 . 38.3לבחור את ההצעה הזוכה במכרז ,חרף קיומו של פער משמעותי;
 . 38.4לבטל את המכרז ,ובמק רה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי;
 . 38.5לנהל משא  -ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן (לרבות ביחס
לכל אחד מרכיבי ההצעה);
 . 38.6להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות ו/או משופרות לקבוצת המציעים שתקבע על ידי
המזמינה .
 . 39למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמינה על  -פיו כדי לגרוע
ו/או לפגוע בזכויות המזמינה בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו ,וכן אין בהוראות אלו כדי לגרוע
מזכויות המזמינה בהתאם לתקנות ( 21א  ) 1ו ( 23 -א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג . 1993 -
 . 40המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מ ודעים ומסכימים לסמכויות המזמינה על  -פי
סעיף זה ,והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת סמכויותי ה של המזמינה
כאמור  ,בין ביחס להצעתם ובין ביחס להצעות אחרות במכרז .
הוצאות המכרז
 . 41כ ל הוצאה מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על
המציע בלבד ,והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמינה בגין הוצאות אלו ,וזאת
אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.
 . 42מסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם במכרז בלבד.
אין לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצע ה .המציע אינו רשאי להשתמש במסמכי
המכרז ובמידע שבהם לגבי הצעות אחרות ו/או לכל מטרה שהיא.
קריטריונים לבדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז
 . 43בחינת ההצעה תתבצע כמפורט להלן:
 . 43.1שלב א ' – בשלב זה תבחן ועדת המכרזים את עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות
במכרז המפורטים בסע יף  13לעיל וכי כל מסמכי ההצעה הוגשו כדבעי.
 . 43.2שלב ב ' – מציעים אשר עמדו בתנאי הסף ב שלב א ' יוכלו להשתתף ב שלב ב '  ,שלב הצעת
המחיר  ,בו תפתח ועדת המכרזים ,או מי שמונה לשם כך כדין ,את מעטפת ההצעה הכספית
( מסמ ך ז' ) ,של המש תתפים אשר עמדו בתנאי הסף כאמור לעיל.
גם בשלב זה תהא לועדת המכרזים סמכות לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין לבקש
את תיקונה ו/או השלמתה ו/או הבהרתה בהתאם לאמור בסעיף  54להלן ויתר הוראות
ההזמנה .
בחירת ההצעה הזוכה
 . 44הזוכה במכרז י י בחר על יסוד הצעת המחיר שהגיש ,על פי סכום ההצעה הכספית המשוקללת
הנמוך ביותר .
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שקלול ההצעה יעשה כלהלן :בכל קטגוריה (קטגוריה א '  ,ב ' ו  -ג ' ) יעשה ממוצע ש ל כל ה מחירים
המוצעים לאותה קטגוריה ויוכפל במשקל הקבוע לאותה קטגוריה המופיע בעמודה השמאלית של
הטבלה .סכומן הכולל של כל המכפלות יהא סכום ההצע ה המשוקלל.
מובהר כי שקלול ההצעה ייעשה על ידי המזמינה .המציעים אינם נדרשים לציין את המחיר
המשוקלל בטופס הצעת המחיר.
הצעת המחיר החודשית הינה סופית ,והיא כוללת ביטול דמי השתתפות עצמית והשבת מצב
הרכב לקדמותו .
 . 45ועדת המכרזים רשאית להתנות את הזכייה בתנאים  ,ללא חו בת הנמקה  ,כן רשאית ועדת המכרזים
להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר מציעים  ,תוך פיצול תכולת העבודה
ביניהם  .מובהר בזאת מפורשות  ,כי לא תהא למציע כל דרישה – כספית ו  /או אחרת – מה מזמינה ,
בקשר עם כל האמור לעיל ו  /או עקב אי קיבול ההצעה ו /או ביטול המכרז .
 . 46מובהר למען הסר ספק כי לועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע  ,בכל שלב משלבי
המכרז  ,זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים ו  /או מידע שיש בידה ו  /או הגיע לידה ( לרבות המלצות
ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע ) שאין ביכולתו להעניק ל מזמי נה את ה עבודות
המבוקש ות לשביעות רצונ ה המלא .
 . 47מבלי לפגוע מ כלליות האמור לעיל  ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת מציע או לפסלה
אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו  /או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז  ,או
שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסי ם בלתי
הוגנים  ,או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם
המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים .
 . 48ועדת המכרזים ( או מי מטעמה ) רשאית  ,על פי שיקול דעתה  ,לדון עם המציעים בפרטי הצעתם ,
לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו  /או הבהרות נוספות לשב יעות רצונה המלא ה .
 . 49יובהר ,כי גם לאחר קביעת הזוכה  ,ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או
לשפר את הצעתו .
 . 50למען הסר ספק  ,אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו " מ
כאמור  ,כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכר ז או כדי לאפשר
למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו .
 . 51הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב ,חתומה בידי מזכיר ת ועדת המכרזים  .שום הודעה אחרת ,בין
בכתב ובין בעל  -פה ,לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי המזמינה .
 . 52ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה (כשיר) שני במכרז ,אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר
מהזוכה במכרז ל ספק השירותים ו/א ו להתחיל לספקם  ,וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה
במציע ובין שמקורה ב מזמי נה  .נבחר זוכה שני כאמור  -תעמוד הצעתו במלוא תוקפה עד לתום
המועד הקבוע בסעיף  33לעיל .
 . 53היה ומציע שז כ ה לא יעמוד בה תחייבויותיו על פי מסמכי המכרז  ,תהא רשאי ת המזמי נה לבטל
את הזכייה במכרז בהודע ה בכתב למציע  ,אף לאחר חתימת ההסכם על ידי המזמינה  ,החל בתאריך
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שייקבע על ידי המזמי נה בהודעה ,וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד
בהתחייבויותיו ,והמציע לא עמד בהם בהתאם להודעה ו בתוך הזמן שנקבע בה .אין בסעיף זה כדי
לגרוע מזכויות המזמי נה על פי כל דין.
 . 54בוטלה הזכייה במכרז ,זכאי ת המזמי נה לכל סעד המוקנה ל ה בחוק ו/או בתנאי מכרז זה וכן
למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על יד ה לרבות לכשיר השני ,ובנוסף יפצה
המציע את ה מזמי נה על כל הפסד שיגרם ל ה בגין כך.
 . 55הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות ,חובה או סמכות בהתבסס על מידע ,הבטחה ,התחייבות,
מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרוטוקול ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם ( למעט הודעות ,מסמכי
הבהרות ותשובות לשאלות הבהרה רשמיים שפורסמו על ידי המזמינה בהתא ם להוראות הזמנה
זו )  ,בין בכתב ובין בעל  -פה ,בין לפני שנחתם ההסכם עימו – לרבות במסגרת הליכי מכרז זה –
ובין לאחר שנחתם.
 . 56המזמי נה ת הא רשאי ת  ,בכל שלב ועל פי שיקול דעת ה המוחלט ,להחליט על ביטול המכרז בהודעה
שתימסר למציעים  .בוטל המכרז לא ת הא חייב ת לפצות את המציעים במכרז ו/או את משתתפי
המכרז בכל צורה שהיא .
 . 57ה מזמי נה רשאי ת שלא לבחור ב אף א חת מן ההצעות ,הכל לפי שיקול דעת ה המוחלט והבלעדי .כן
רשאי ת היא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה וכן רשאי ת היא לדרג מציע או מציעים
נוספים ,מלבד בחירת זוכה ,ולקבוע כי במקרה שזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו ,יבוא במקומו
המציע שדורג אחריו.
 . 58כן תהיה המזמי נה רשאי ת לבחור בהצעה אחת או יותר ,ולהזמין את ה שירותים  ,כול ם או כל חלק
מה ם  ,מכל אחד מן המציעים שנבחרו ,ו/או לבחור ביותר ממציע אחד לבצע את ה שירותים ו/או
לפצל את ה שירותים בין מספר מציעים ,והכול לפ י שיקול  -דעת ה המוחלט והבלעדי.
. 59

ועדת המכרזים תהיה רשאית אף לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו ,ובכל מקרה
לא תהא למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של ה ו ועדה ,באשר תהיה.

 . 60ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי המציע
פעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי המכרז ,או שכוונתו הייתה להוליך
שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון ו/או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא
המכרז ו/או במידה והמח ירים שצוינו בהצעתו אינם סבירים.
הליך תחרותי נוסף
 . 61ה מזמי נ ה תהא רשאית לנהל הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה  17ה לתקנות חובת המכרזים
(וזאת בנוסף לזכות ה בהתאם לתקנה ( 21א  ) 1לתקנות ) ,בהתקיים אחד מ ן התנאים הבאים:
א  .במצב בו יש מספר הצעות זהות בעלות המחיר המשוקלל הנמוך ביותר (ה ה ליך התחרותי
הנוסף יכלול את כל ההצעות בעלות המח יר המשוקלל הזה ה ).
ב  .במצב בו יש הצעה/ות שהמחיר המשוקלל שלה/ן נמוך בלא יותר מחמישה אחוזים מהמחיר
המשוקלל של ההצעה הנמוכה ביותר ,אזי יתקיים הליך שיפור בין כל אותן הצעות.
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הזוכה
 . 62המזמי נה ת חליט על הזוכה ו ת ודיע לכלל המציעים ,סמוך ככל הניתן לאחר קבלת ההחלטה ,על
החלט ת ה  .מציעים אשר לא עברו את תנאי הסף והצעתם הכספית לא נפתחה – תצורף להודעה
המעטפה הכספית החתומה .מובהר בזאת כי ה מזמי נה איננה מתחייב ת לקבל את ההצעה הזולה
ביותר או כל הצעה אחרת או הצעה במלואה  ,וכי ה מזמי נה רשאי ת לבטל את המכרז מכל סיבה
שהיא קודם או לאחר זכיית מצ יע והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,לרבות בשל העדר
תקציב  .כן רשאי ת ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים ,ללא חובת הנמקה .מובהר בזאת
מפורשות ,כי לא תהא למציע כל דרישה  -כספית ו/או אחרת מהמזמי נה  ,בקשר עם כל האמור לעיל
ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז.
 . 63ה חלטת המזמינה להתקשר עם מציע תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם
המזמי נה  .הודעת הזכייה לא תחייב את המזמינה  ,כל עוד לא נחתם הסכם מחייב לשביעות רצונ ה
של המזמינה  ,בנוסח ההסכם המצורף כ מסמך י '  .שום הודעה או מסמך אחר ,בין בכתב ובין בעל -
פה ,לא יצרו הסכ ם מחייב בין הזוכה לבין המזמינה ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי
המזמינה ו/או כלפי ועדת המכרזים.
 . 64ההצעות שלא זכו במכרז תשארנה בתוקף למשך  30ימים נוספים לאחר ה הודע ו ת ל זוכים .בתקופה
זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למציעים נוספים על זכייתם מכל סיבה שהיא .א ין באמור
כדי לגרוע מהוראות סעיף  52לעיל.
 . 65מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה וזוכה לא יהיה
רשאי להתחיל בביצוע ה שירותים בטרם נחתם עמו ה הסכם  ,והכל בכפוף להוראות ההסכם .
 . 66במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוי ם שהצעתו התקבלה ,וזאת מכל סיבה שהיא ,בין לפני שנחתם
איתו הסכם ובין לאחר מכן ,לא ת הא המזמינה חייב ת להתקשר עם המציע הבא אחריו או עם כל
מציע אחר.
 . 67היה והזוכה במכרז לא יעמוד באי אלו מהתחייבויותיו לעיל ,ת הא המזמינה רשאי ת לבטל את
זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכה ,ו זאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה בכתב על פיה הוא נדרש
לתקן את המעוות תוך פרק הזמן שנקבע על ידה והזוכה לא פעל בהתאם להודעה.
 . 68בוטלה הזכייה כאמור לעיל ,ת הא המזמינה זכאי ת לכל סעד המוקנה ל ה בכל דין ובמסמכי המכרז.
 . 69הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות ,חובה או סמכו ת בהתבסס על מידע ,הבטחה,
התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרוטוקול ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם ,בין בכתב
ובין בעל  -פה ,בין לפני שנחתם ההסכם עימו ובין לאחר שנחתם.
 . 70מבלי לגרוע מחובת הזוכה לספק למזמינה את השירותים המנויים ב נספח השירותים ( מסמך ו ' )
ובהסכם ( מ סמך י ' ) ,לרבות כל הנדרש למתן שירותים אלו ,המזמינה תהא רשאית לנהל עם הזוכה
משא  -ומתן לקבלת שירותים נוספים בהתאם להסכמ ו ת הצדדים.
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גילוי מידע במכרז
 . 71ו עדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים
ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מ בנה ההון שלו ,מקורות המימון שלו ,או של בעלי ענין בו ,וכן כל
מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה .
 . 72מציע אשר נמנע מלמסור לו ו עדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון רשאית ועדת
המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגר וע מכל זכות אחרת העומדת לו ו עדת
המכרזים ו/או למזמינה  ,לפי העניין ,כתוצאה מההפרה ,לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.
 . 73זכה מציע ,ולאחר מכן התברר ל מזמי נה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי
בלבד ו/או מסר מידע מטעה ,רשאי ת המזמינה לשלול זכייתו מעיק רה ,מבלי שהזוכה יהיה זכאי
לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמור ה למזמינה כתוצאה
מההפרה.
 . 74המזמינה שומר ת לעצמ ה את הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה ת בחר את אמיתות המידע שנמסר
על ידי המציעים .בהגשת הצעות ,יראו את המציעים כאילו הסכימו ל ביצוע הבדיקות דלעיל על
ידי המזמינה .
 . 75בהגשת הצעות ,מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים ,במידה
ו ת דרש המזמינה לעשות כן בקשר לזכות העיון הקבועה בתקנות חובת המכרזים או בקשר להליך
משפטי הקשור המכרז ,פרט למידע שהינו ,לפי שיקול דעת ו של המזמ ינה  ,בבחינת סוד מסחרי.
עיון ו/או צילום מסמכי המכרז ייעשה בכפוף לתשלום מראש למזמינה בסך  350ש"ח בתוספת
מע"מ .
 . 76על אף האמור לעיל ,מסכימים המציעים כי במקרה בו תהא סבורה המזמינה כי קיים ספק כלשהו
בשאלת גילוי המידע ,ת הא המזמינה רשאי ת להימנע מגילוי המידע ,וזאת כל עוד לא ניתן צו
מרשות מוסמכת המורה על גילוי כאמור.
 . 77המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול,
במידע שמסר ל ו ועדת המכרזים או למזמינה  ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד
למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה ,ו אם נקבע כזוכה  -עד לחתימה על ההסכם.
אחריות
 . 78המזמינה אינ ה נושא ת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו בקשר למכרז
זה ,לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה והמכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.
 . 79מובהר במפורש ,כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כל שהו או להחזר הוצאות כלשהן
בקשר עם השתתפותו במכרז זה.
סודיות
. 80

המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי המזמינה בקשר או לצורך המכרז.
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 . 81מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת
המזמינה מראש ובכתב.
 . 82המציעים מתחייב ים לציית לכל הוראות המזמינה בנוגע לשמירת סודיות.
 . 83כל מסמכי המכרז הנם רכוש המזמינה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה.
אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת .לא הגיש המציע
הצעה ,או קיבל הודעה המזמינה כי לא זכה במכרז ,יחזיר המציע את מסמכי המכרז ,אם נדרש
לעשות כן על ידי המזמינה .
הודעות ונציגות
 . 84כל מציע במכרז יציין ב מסמך ד ' את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו,
מספר הטלפון ,מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג מטעמו ,המוסמך לחייב
את המציע על פי דין לעניי ן מכרז זה.
. 85

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המזמי נה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג
את המציע ולהתחייב בשמו .על נציג זה להיות תושב ישראל ,וכתובתו בישראל.

 . 86הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני .הודעה שנשלחה בדואר תחשב
כאילו הגיעה ליעד ה תוך ( 48ארבעים ושמונה) שעות ממועד משלוחה .הודעה שנשלחה
בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך ( 24עשרים וארבע) שעות ממועד המשלוח .הודעה
שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.
. 87

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים ה נוגעים למכרז ,או בכל תביעה הנובעת מהליך
ניהולו ,תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

בברכה,
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
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מכרז מס' 10/20
מסמך ב'
טופס רישום
למכרז

טופס רישום למכרז פומבי מס' 10/20
טופס זה ימולא על ידי המציע ו/או מי מטעמו המבקש להירשם כמשתתף במכרז ,ויישלח למזכירת
ועדת המכרזים ,עו"ד שרה מורלי ,בדוא"ל , tenders@haganot.co.il :כאמור בסעיף  14להזמנה  .בכל
מקרה ,על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי טופס הרישום נקלט אצל מזכירת ועדת המכרזים וכי נשלח
אליו דוא"ל חוזר על ידה ,המאשר את רישומו למכרז  .מציע שלא יירשם למכרז עד למועד האחרון
שנקבע לרישום ,לא יוכל להשתתף בו ו/או לשלוח שאלות הבהרה במ סגרתו.

המציע :
שם המציע ___ _____________

מספר תאגיד _________________

כתובת מלאה למשלוח דואר __________________________________________

כתובת דואר אלקטרוני __________________________________________ ___ _

טלפון_________________ נייד ___________________ __פקס ____________

איש הקשר מטעם המציע :

שם איש הקשר _________________________
כתובת דואר אלקטרוני ______________________________________ _ ______

טלפון_________________ נייד _____________________פקס ____________
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מכרז מס' 10/20
מסמך ג '

טופס הגשת הצעה

טופס הגשת ה צעה

לכבוד
ה חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
הנדון :ה גשת הצעה למתן שירותי ליסינג תפעולי
אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז למתן שירותי ם לביצוע העבודות שבנדון,
על כל חלקי הם ונספחי הם  ,מצהירים בזאת:
.1

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל,
כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,וכן בחנו את כל הגורמים
האחרים המשפיעים על מתן השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו בהצעתנו
זו על מצגים ,פרסומים ,א מירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל  -פה על  -ידי ה חבר ה הממשלתית
להגנות ים המלח בע"מ (להלן " :המזמינה ") ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי
המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל
הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תבי עות או דרישות המבוססות על טענות של אי  -הבנה או אי -
ידיעה כלשהי של תנאי ה הסכם (להלן " :ההסכם ") או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש
על טענות כאמור.

.2

הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע ,המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נש ו א מכרז זה .

.3

הננו מצהירים כי ב ידינו כל ההיתרים והר יש יונות הנדרשים על  -פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו
על  -פי ההסכם.

.4

הננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו למזמינה על ידינו הינם נכונים ומדוייקים ,וכי עודנו עומדים
בכל הדרישות לצורך מתן השירותים.

.5

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנ דרשים מהמשתתפים במכרז  ,ו כי הצעתנו זו עונה על
כל הדרישות שבמסמכי המכרז  .אנו מתחייבים להוציא לפועל את מתן השירותים בהתאם לתנאים
המפורטים במסמכי המכרז כולם יחד ,לפי המחיר שהצענו ב הצעתנו הכספית והננו מקבלים על
עצמנו לספק את השירותים לשביעות רצונה המלא ה של המזמ ינה בכל ה תקופה הנקובה.

.6

ב הגשת ה צעתנו זו ,הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם ,ננהג על  -פי ההסכם ,לרבות אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על  -פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי  -נפרד
הימנו ,ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו ,וכן כל חובה אחרת הנו בעת ממנו.

.7

ב חתימתנו על מסמכי המכרז ,אנו מצהירים כי כל ה עובדות והמצגים שניתנו על  -ידנו במסגרת מכרז
זה ,הינם נכונים ומדויקים ,לרבות במועד הגשת ההצעה ,ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק
בלתי  -נפרד מהצעתנו .אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הס כמת המזמינה
להשתתפותנו ו/או לזכ יי תנו במכרז וכי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים
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האמורים (לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה) .ידוע לנו כי במקרה של אי  -התאמה מכל מין וסוג,
תהא המזמינה זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את ה הסכם שיחתם עמנו ,אם נזכה במ כרז,
ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.
.8

הננו מתחייבים לקיים ולמלא אחר כל התחייבויותינו על  -פי מסמכי המכרז ,בתמורה לתשלום על
פי ההצעה הכספית המצורפת למסמכי ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכם.

.9

הננו מתחייבים ,כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו הכרוכות בזכייה במכרז ,כול ן או מקצת ן  ,תוך
הזמן האמור ,תהא המזמינה פטור ה מכל התחייבות כלפינו ו ת הא זכאי ת למסור את מתן השירותים
למשתתף אחר תוך  7ימים ממועד קבלת ההחלטה ב מזמינה .

 . 10הצעתנו זו היא בלתי  -חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו
כמפורט בסעיף  33להזמנה  ,והיא תמשיך לחייב אותנו והמזמינה תוכל לקבלה בכל עת לפני תום
אותה תקופה .תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישת המזמינה למשך עד  120יום נוספים .
 . 11ידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד תחילת הזמנת השירותים.
 . 12הננו מצהירים כי הצעתנ ו זו מוגשת בתום  -לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים
המגישים הצעות למתן השירותים.
 . 13הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על  -פי כל דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
 . 15אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים :
שם המסמך
טופס הגשת הצעה מלא וחתום  ,בנוסח מסמך ג ' ;
תצהיר מלא וחתום מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה ב תנאי הסף כאמור
בסעיף  , 13בנוסח מסמך ד ' ;
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים  ,תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  ,בנוסח מסמך ה ' ;
תצהיר בדבר שמירה על הליך הוגן  ,בנוסח מסמך ט ' ;
העתק אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת נ יהול חשבונות ותשלום מס)  ,ה תשל"ו -
; 1976
אישור קבלת טופס רישום למכרז ;
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יש/אין

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד
וכי החתימות ( על  -גבי מסמכי המכרז וההצעה ) מחייב ות את התאגיד לכל דבר
וענין  ,בנוסח מסמך ח ' ;
כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במ קומות המיועדים לכך על ידי מורשי
החתימה המוסמכים מטעמו ,בצירוף הודעות למציעים ומענה לשאלות
הבהרה (ככל שנשלחו או פורסמו ע"י המזמי נה ) חתומים כנ"ל;
הצעה כספית בנוסח מסמך ז ' בגרסה מודפסת בשני העתקים כשה ם מ לאים
וחתו מים על  -ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע ו ב עותק נוסף על
גבי החסן נייד (דיסק און קי) ובו ההצעה הכספית בקובץ אקסל פתוח  ,כל
האמור במעטפה נפרדת שניה ,כמפורט בסעיף  31.2להזמנה.

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

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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חתימה וחותמת המציע

מכרז מס' 10/20
מסמך ד '
תצהיר להוכחת
עמידה בתנאי הסף

תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף
אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי/ה ל עונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 . 1אני _____________ מורשה חתימה ו/או מורשה מטעם החברה לחתום על תצהיר זה מטעם חברת
_______ בע"מ  ,ח.פ/ .ח.צ( ___________ .להלן " :המציע ") ומוסמך ליתן תצהיר זה כחלק
מהצעה במסגרת מכרז למתן שירותי ליסינג תפעולי .
 . 2פרטי המציע
 . 2.1שם המציע:
 . 2.2מס' ח.פ : .
 . 2.3מען המציע (כולל מיקוד) :
 . 2.4שם איש הקשר אצל המציע:
 . 2.5תפקיד איש הקשר:
 . 2.6טלפו ן :
 . 2.7טלפון נייד :
 . 2.8דואר אלקטרוני:
 . 3פרטי מנהל תיק הלקוח של ה מזמינה
 . 3.1שם :
 . 3.2טלפון נייד :
 . 3.3דו א"ל :
 . 4ניסיון ( סעיף  13.3להזמנה)
נכון למועד הגשת ההצעה במכרז ,למציע  30חודשי ניסיון לפחות ,בהחכרת  100כלי רכב לפחות ,
בשיטת הליסינג התפעולי ,כאשר לכל אורך התקופה סיפק המציע שירותי ליסינג תפעולי ל אותם
רכבי ם  ,כדלקמן:
 . 4.1שם הלקוח עבור ו ניתנו השירותים :
תקופת מתן השירות  :התחלה בחודש ____ שנת ____; סיום בחודש
מס' כלי רכב שהוחכרו :
איש קשר אצל הלקוח ופרטי התקשרות :
 . 4.2שם הלקוח עבורו ניתנו השירותים :
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שנת _____ __

תקופת מתן השירות :התחל ה בחודש ____ שנת ____; סיום בחודש

שנת _______

מס' כלי רכב שהוחכרו:
איש קשר אצל הלקוח ופרטי התקשרות:
 . 4.3שם הלקוח עבורו ניתנו השירותים :
תקופת מתן השירות :התחלה בחודש ____ שנת ____; סיום בחודש

שנת _______

מס' כלי רכב שהוחכרו:
איש קשר אצל הלקוח ופרטי התקשרות:
 . 4.4שם הלקוח עבורו ניתנו השירותים :
תקופת מתן השירות :התחלה בחודש ____ שנת ____; סיום בחודש

שנת _______

מס' כלי רכב שהוחכרו:
איש קשר אצל הלקוח ופרטי התקשרות:
 . 4.5שם הלקוח עבורו ניתנו השיר ותים :
תקופת מתן השירות :התחלה בחודש ____ שנת ____; סיום בחודש

שנת _______

מס' כלי רכב שהוחכרו:
איש קשר אצל הלקוח ופרטי התקשרות:
* ניתן לצרף דפי פירוט נוספים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף .

 . 5נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות המכ רז ,מספק המציע בעצמ ו או באמצעות גוף אחר
מטעמ ו שירותי תיקוני דרך ,גרירה וחילוץ  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע  ,בכל מקום בארץ .
 . 6נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות המכרז ,מספק המציע בעצמו או באמצעות גוף אחר
מטעמו שירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב ולכל הפחות באזורים ירושלים  ,מרכז והדרום .
 . 7בידי המציע  ,כל האישורים והרשיונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת עסק ו ולעיסוק בתחום הליסינג
ולמתן השירותים מושא מכרז זה בהתאם לדרישתה של כל רשות מוסמכת .
 . 8אני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ,והאמור בתצהיר זה אמת.

תאריך

שם המצהיר

19

חתימת המצ היר

אישור
אני הח"מ ,______ __ _______ ,עו"ד (מ.ר ,)___________.מאשר/ת כי ביום _______________
הופיע בפנ י י במשרדי ברח' _________ __________ מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על  -ידי
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
וחתם עליה בפני י .

תאריך

שם מלא של עו "ד
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חתימה

מכרז 10/20
מסמך ה'
תצהיר בדבר העסקת
עובדים זרים  ,תשלום שכר
מינימום ושמירה על חוק
שוויון זכויות לאנשים עם
מוג בלות

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ,תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ מס' זיהוי ____________ (להלן " :המציע ")  ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי י
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב,
כדלקמן:
.1

אני נותן תצהיר זה בשם המציע ,בקשר עם מכרז למתן שירותי ליסינג תפעולי  ,ומוסמך לתת
תצהיר זה בשם המציע.

.2

בתצהירי זה ,משמעותו של המונח " בעל זיקה " כהגדרתו בחוק עסקאות ג ופים ציבוריים התשל"ו -
( 1976להלן " :חוק עסקאות גופים ציבוריים ") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה
וכי אני מבין/ה אותו.

.3

משמעותו של המונח " עבירה " – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א  1991 -או לפי חוק שכר מינימ ום התשמ"ז . 1987-

.4

הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה  :א .המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי
עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .ב .אם המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר
משתי עבירות  ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז .

.5

הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה  :א .המציע מקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  . 1998 -ב .הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח  1998 -אינן חלות על המציע.

.6

ז ה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך

חתימת המצהיר

שם המצהיר

אישור
אני הח"מ ,______ __ _______ ,עו"ד (מ.ר ,)___________.מאשר/ת כי ביום _______________
הופיע בפנ י י במשרדי ברח' _________ __________ מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על  -ידי
ת.ז .מס' _________  /המוכר לי אישית וחת ם 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 בפני י .
תאריך

שם מלא של עו "ד
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חתימה וחותמת

מכרז מס' 10/20
מסמך ו '
נספח שירותים

נספח שירותים
א.

תיאור ורמת כלי רכב אשר על ה מציע ליתן במסגרת המכרז :
ה מציע מתחייב כי כל אחד מ כלי הרכב שיועמדו ל מזמינה על  -פי הסכם זה ,יהי ה עם מפרט מלא
(לרבות ,אבזור  ,ציוד  ,מערכות ומיגון) כפי שה וא מוצג לקהל הרחב באתר האינטרנט של היבואן
הרשמי בישראל ( למ עט תוספות למפרט שמציע היבואן במסגרת מבצעים המפורסמים ב אתר
האינטרנט שלו ביחס ל מפרט הרגיל של ה דגם המסופק ) ובנוסף יעמ ו ד בתנאים הבאים:
 . 1כלי הרכב יעמוד בכל דרישות הדין ,ובכלל זה יהיו לו האביזרים הנדרשים על פי דין ,לרבות
אפוד זוהר ,רישיון רכב וביטוח חובה תקף.
 . 2כלי הרכב יימסרו לחברה באתר השירות הרלוונטי לפי דרישת החברה ולאחר תיאום עמה,
כשמיכל הדלק מלא ב  15 -ליטר דלק לפחות .
 . 3כלי ה רכב יהא חדש לחלוטין  ,מהשנתון העדכני האחרון הקיים במועד ההזמנה  ,כאשר
במועד מסירתו לא יחלפו מעל  3חודשים ממועד הוצאת רישיון הרכב (מועד העלייה לכביש) .
 3 . 4סטים של מפתחות לרכב  ,שבש ניה ם שלט לפתיחה וסגירה של הרכב לרבות הרמת שמשות
של החלונות החשמליים ( באותה לחיצה (קצרה) ובאופן אוטומטי  ,ככל ש מאושר על ידי
יבואן/יצרן הרכב ו /או משרד התחבורה ) .
 . 5בעל תיבת הילוכים אוטומטית .
 . 6מצויד במערכת שמע ע"פ מפרט היבואן כמפ ורט באתר היבואן .
 . 7כלי הרכב יהיה מצויד בגלגל רזרבי בהתאם למסופק על ידי יצרן כלי הרכב ו/או היבואן
בארץ ,לרבות מגבה ,סט כלים להחלפת גלגל ומשולש אזהרה ,והכל בהתאם לתקן הנדרש.
ככל שיהיה תחליף ברמה דומה ובהתאם לתקן ,ניתן יהיה לספק את הרכב בהתאם לאותו
תחליף.
 . 8מראות בסכי הרכב.
 . 9הרכב יהיה מצויד במערכת מולטימדיה כמפורט באתר היבואן .
 . 10כלי ה רכב יהי ה מצויד ב מצלמה אחורית ( צג המדמה את ה נעשה מאחורי הרכב) .
 . 11כלי הרכב יסופק בצבע לפי בחירת המזמינה  .רק עבור צבעים שבגינם יש תוספת מחיר כפי
שמפורט ב טופס הזמנת היבואן תשולם התוספת הנקובה באתר היבואן או הסכום שהספק
שילם בפועל עבורה ,לפי הנמוך מביניהם .
הפרת סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הינה הפרה יסודית של ההסכם.

ב.

התחייבו ת המציע לעניין אספקת רכבי גישור
המציע מתחייב לספק רכב גישור תוך  3ימי עסקים ממועד הזמנת כלי הרכב הספציפי על ידי
המזמינה.
המציע מתחייב לבצע התאמה פרטנית בין קטגוריית כלי הרכב הספציפי שהוזמן לבין קטגוריית
רכב הגישור שיסופק עד לקבלת הרכב המוזמן .
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ג.

רכב הגישור יהא בעל חמש מקומות לפחות ועד נפח מנוע  2,000סמ"ק ולא יעלה על  65,000ק"מ
ובמצב מכני וחיצוני טוב  .הספק מתחייב כי במידה וקי ים אצלו במלאי רכב מאותה רמה
וקטגוריה (רכב  7מקומות ו/או העולה על מנוע  2.0בהתאם לסיטואציה) יספק ו כנדרש .יובהר,
כי לעובד/ת המזמין/ה המחזיק ב רכב ליסינג בעל  7מקומות ,יסופק רכב גישור בעל  7מקומות
בלבד.
התחייבות ה מציע לעניין ת חזוקה ,שירותי גרירה וחילוץ כלי הרכ ב :
 . 1במסגרת שירותי הליסינג הספק יהיה א חראי באופן בלעדי ומלא על תחזוקת הרכבים .בכלל
זה יהיה הספק אחראי לכל פעולה ו/או הוצאה המתחייבת מאחזקת הרכב  ,לרבות תיקון
ותחזוקה ,יעילים ,כוללים ומלאים של כלי הרכב שיוזמנו על ידי המזמינה  ,למעט שטיפה
חיצונית ופנימית ו תצרוכת דלק שוטפת בלבד  ,זאת למשך כל תקופת השכירות של כל כלי
רכב ולשביעות רצון החברה ,זאת מבלי שתשולם לו כל תמורה נוספת בגין כך על ידי החברה
מעבר לתשלום דמי השכירות (לעיל ולהלן " :שירותי תפעול ותחזוקה ") .לשם ההמחשה
בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יכללו שירותי התפעול והתחזוקה ,בין היתר ,גם
את ההתחייבויות דלהלן :
 . 1.1ט יפולים שוטפים  .המ זמינה תדאג למעקב אחר הנסועה של כלי הרכב בכדי להכניסם
לטיפולים שוטפים במועד הנידרש ;
תיקו ן מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא יושלם תוך זמן סביר ומקובל לתיקון מעין
זה  ,למעט בגין שימוש ברכב בניגו ד לתנאי ההסכם .
 . 1.2מילוי שוטף של שמן ומים יעשה ע"י הספק בטיפולים השוטפים ובהתאם להתראותיו
של המחזיק ברכב.
 . 1.3עריכת מבחן שנתי (טסט) וכל הנדרש על פי כל דין .
 . 1.4א ספקת והחלפת שמשות 4 ,צמיגים לפחות ובפול (למעט אם מדובר בנזק תאונתי) ,
מצברים  ,מגבים (אחת לשנה ,לכל הפחות ,מ גבי סיליקון תואמי מקור ,תקינים
וחדשים ) וכן חלפים אחרים ,לפי הצורך ו ללא הגבלת מספר ,תהא סיבת התקלות ו/או
הליקויים ו/או הפגמים אשר תהא .
 . 1.5ה מציע יספק שירותי תחזוקה כאמור לכל הפחות בירושלים ,המרכז ודרום הארץ
באמצעות מוסכי יבואן א ו מורשי יבואן או מורשי משרד התחבו רה  .הפרת סעיף זה
הינה הפרה יסודית של ההסכם.
 . 2תחזוקת כלי הרכב תבוצע על ידי ה מציע  ,בהתאם לדרישות היבואן ו  /או היצרן ו  /או משרד
התחבורה ו  /או כל רשות המוסמכת לכך לפי כל דין .
 . 3תיקון תקרים י עש ה על ידי המזמינה ועל חשבונ ה .
 . 4כל שירותי תחזוקה יבוצע ו ע"י ה מציע במשך יום הע בודה בתיאום עם מחזיק הרכב מראש.
הרכב ייאסף ממקום עבודתו  /הימצאותו של הרכב ויוחזר עד השעה  1 5 :00באותו יום עבודה
(לבעלי רכבים שמקום עבודתם בים המלח ניתן לתאם עימם בימים שהינם מצויים במשרדי
ה מזמינה בירושלים בשעות המתאימות להם) .
במידה ונדרש להשאיר רכב במוסך מעב ר לכך  ,יינתן מיידית רכב חלופי מק טגוריה ואפיון דומה
כאשר גיל הרכב לא יעלה על שנה וכאשר הקילומטרים אשר ביצע הרכב החלופי לא יעלו על 65
אלף קילומט ר (להלן " רכב חלופי")  .רכב חל ו פי יסופק עם מיכל דלק מלא ,ו יוחזר למציע עם
מיכל דלק מלא ,בכל מקרה אחר יבוצע חיוב של המ זמינה באופן יחסי לכמות הדלק החסרה
ע"פ ה מחיר ה מירבי לצרכן של ה דלק במועד המילוי .יובהר ,כי באם לא יימצא כלי רכב חלופי
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ד.

ה.

ו.

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 .עוד
יובהר ,כי לעובד/ת המחזיק/ה רכב ליסינג בעל  7מקומות ,יסופק רכב גישור בעל  7מקומות
בלבד.
 . 5ה מציע יפעיל מרכז פניות ארצי לדיווחים על תקלות ,גניבה ,תאונת דרכים ומתן שירותי
דרך גרירה  24שעות ביממה  7ימים בשבוע.
 . 6המציע ישלח ניידת שירות לביצוע תיקו ני דרך בכל מקום בארץ ,במקרה של תקלה או
תאונת דרכים  24שעות ביממה  7ימים בשבוע  .זמן תגובה להג ע ת ניידת השירות מרגע
מסירת הקריאה לא יעלה על שלוש שעות .
 . 7ה מציע יחלץ את כלי הרכב ויגררם למוסך במקרה של תקלה או תאונת דרכים המשביתה
את הרכב  24 ,שעות ביממה  7ימים בשבוע  .את נהגיהן ונוסעיהן של כלי הרכב הנגררים
יחלץ המציע באמצעות אספקת רכב חלופי אליהם  .זמן תגובה לביצוע הגרירה ב פועל מרגע
מסירת הקריאה לרבות אספקת רכב חלופי לא יעלה על ש לוש שעות .באזורי ים המלח ,
כביש הערבה  ,אילת ורמת הגולן לא יעלה על ארבע שעות .
 . 8ה חלפת גלגל  -ב מקרים מסוימים לשיקול דעת המזמינה ה מציע י תבקש להחליף גלגל .
המציע יעניק מענה תוך שלוש שעות מרגע מסירת הקריאה  .שירות החלפת גלגל ,י בוצע
ב עלות של  200ש " ח בתוספת מע"מ  ,עבור קריאה יחידה .
 . 9במקרה של אובדן מוחלט או גניבה ,יעמיד הספק לחברה רכב חלופי כמוגדר לעיל .את
נה גיהן ונוסעיהן של כלי הרכב ה גנוב יחלץ המציע באמצעות אספקת רכב חלופי אליהם.
זמן תגובה לביצוע הגרירה בפועל מרגע מסירת הקריאה לרבות אספקת רכב חלופי  ,לא
יעלה על ש לוש שעות .באזורי ים המלח ,כביש הערבה  ,אילת ורמת הגולן לא יעלה על ארבע
שעות  .יובהר ,כי נהג הרכב יתחי יב למ לא את הטפסים היעודיים למקרה האובדן או הגניבה
ולהגיש תל ונה בג ין האירוע  ,פעולות אלו אינן מהוות תנאי להעמדת הרכב החלופי.
 . 10ה מציע יהיה אחראי בלעדי על הרכב וכל נזק שיגרם לו בעת שהוא בחזקתו  ,לרבות דוחות
תנועה  ,חוקי עזר עירוניים ודוחות חניה .
אגרות ודוחות
 . 1המציע יעביר למזמינה פעם בחודש את כל הדוחות או דרישות תשלום שהתקבלו באותו
החודש (לרבות  :דוחות שונים ,נסיעה ב כביש  , 6מנהרות הכרמל ,נתיב מהיר לת"א) עבור
השימוש ברכבים שהוחכרו למזמינה בגין מועדים בהם היו הרכבים בחזקת המזמינה.
 . 2דרישת התשלום עצמה תשולם על ידי המזמינה ישירות לגורם הרלוונטי.
 . 3המציע לא יהא זכאי לכל תשלום בגין העברת דרישת התשלום למזמינה או הסבת הדוחות
על שם המזמינה או דמי טיפול או כל תשלום אחר הנוגע לדרישת התשלום.
מנהל תיק לקוח אישי :
ה מציע יעמיד לרשות ה מזמינה ללא תמו רה נוספת ,מנהל תיק לקוח אשר יועסק על ידי ה מציע
ועל חשבונו ויטפל מטעמו ב כל הנדרש למתן שירותים .מנהל תיק הלקוח יעשה כמיטב יכולתו
לשמור על זמינות מלאה ולכל הפחות ,יעניק מענה טלפוני ו/או באמצעות הודעה בכתב ,עד לפרק
זמן של שלוש שעות  ,החל ממועד קבלת הפנייה  ,זאת בתוך שעות העבודה  8:00-17:00למעט
במקרים חריגים הדורשים התערבות דחופה .
מידע אודות כלי הרכב ודיווח :
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ז.

ח.

 . 1ה מציע מתחייב להעביר לידי ה מזמינה דיווחים חודשיים קבועים ו  /או כל דו " ח אחר על
כלי הרכב שהועמדו לרשות ה מזמינה  ,אופן השימוש בהם ו  /או כל מידע אחר הנובע
מה ה תקשרות  ,הכל על פי דרישת ה מזמינה מעת לעת .
 . 2למען הסר מציע  ,יובהר ,כי אין בפעולות ה מזמינה כאמור בסעיף זה כדי להוות משום
פגיעה ו  /או חשיפה בכל דרך שהיא של סודות מסחריים של ה מציע .
 . 3ה מציע מתחייב לדווח מידי חודש בחודשו על כל כלי ה רכב החל ו פיים אשר נמסרו לשימוש
במהלך אותו ה חודש  ,הדוח יפרט את מספר ה רישוי של כל רכב חלופי  ,שם הע ובד לו נמסר
הרכב  ,תאריך ושעת המסירה והחזרת הרכב  ,וסיבת מסירת ה רכב ה חלופי .
התקנות ברכב :
 . 1ה מזמינה רשאית להתקין בכלי הרכב שיועמדו לרשות ה התקן תדלוק  ,טלפון נייד  ,דיבורית
וכל אביזר אחר  ,לפי שיקול דעתה  ,וזאת לל א צורך בהודעה מוקדמת ו  /או באישור מוקדם
מאת ה מציע  .דיבורית תותקן בהתאם להוראות הספק ככל שתינתנה וככל שהותקנה כך,
לא יהא המציע זכאי לפיצוי לאחר פירוקה ,ככל שפורקה באופן מקצועי .בכל נזק הנובע
מהתקנה אחרת  ,תישא המזמינה בעלות התיקון בכפוף להוכחתו  .על אף האמור ל עיל
רשאית המזמינה להורות לספק להתקין בעצמו  ,ללא תמורה נוספת ,עבורה התקן תדלוק
על פי בחירתה.
 . 2ה מציע יחתום על יפוי כח לטובת ה מזמינה ו  /או מי מטעמה ,המאפשר ל ה להתקין הת קן
מנוי לרכב לנסיעה בכביש י אגרה .
התחייבויות ה מזמינה :
 . 1לתת לבא כוח ה מ ציע גישה לכל ה כלי רכב בכל עת לצורך בדיקה בטיחותית ,תחזוקתית ,
בדיקת קילומטרז' וכו' בתאום מראש עם נציג ה מזמינה .
 . 2לשלם דוחות תנועה  ,חניה ו דרישות תשלום עבור שימוש בכבישי אגרה לרבות דמי פיגורים,
כפל חיוב ,הוצאות גביה וכד' בגין כלי רכב המוחזקים על ידה בכפוף להעברת/הסבת
החיובים דלעיל כאמו ר בסעיף ג  1לעיל  .המזמינה תשתף פעולה עם המ ציע ככל שידרש לצורך
הסבת הדוחו"ת/כתבי האישום כאמור על שמה ,לרבות הופעת המשתמשים מטעמה בבתי
משפט .
על אף האמור לעיל ,מובהר כי חיובים כאמור בגין מועדים ש בהם רכב כלשהו היה בחזקת
המציע (בעת תיקון ,טיפול תקופתי ,טסט וכיו" ב) יחולו על המציע .
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מכרז מס' 10/20
מסמך ז '
ההצעה הכספית

הצעה הכספית
יצורף במעטפה חתומה ונפרדת ( הכוללת גם את ההצעה הכספית בפורמט אקסל)  ,כמפורט בסעיף 31.2
למסמך ההזמנה

לכבוד
ה חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
שם המציע ______________________________ :
כתובת_________________________________ :
טלפון__________________________________ :
מס' ח.פ___________ __________ __________ :.
תאריך_______________________________ __ :
הנדון :הצעה כספית למתן שירותי ליסינג תפעול י במסגרת מכרז מס' 10/20
אני/אנו החתום/מים מטה ,לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות ,ה הסכם ההתקשרות
על נספחיו ויתר מסמכי המכרז על נספחיהם ו צרופותיהם  ,מציעים בזה כי בתמורה למתן השירותים על
ידנו במסגרת מכרז זה ,תשלם לנו המזמינה ,בהתאם להוראות ההסכם ,כ דלקמן:
דגשים כלליים:


על הצעתו של המציע להיות מלאה .על המציע לנקוב בכל אחד מהמקומות שהוקצו לשם כך
בכתב הכמויות ,ללא יוצא מן הכלל.



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



המחיר המוצע לא יכלול מע"מ ו אליו יתווסף מע" מ כ חוק .



המציע לא יהיה רש אי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב
מרכיביו.
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קטגורית
הרכב

כמות כלי רשימת כלי הרכב  -חובה להציע
את כל הדגמים המפורטים בכל
רכב
משוערת * קטגוריה

הצעה שלא תנקוב במחיר
לכל הדגמים  -תיפסל

10-13
קטגוריה
MAZDA 3, SEDAN,
א'
COMFORT, 2.0L
SKODA New Octavia,
Ambition DSG7
)1.0L TSI (110
SKODA New Octavia,
Ambition DSG7
)1.5L TSI (150
SKODA KAMIQ AMBITION
1.5 TSI, 150 DSG7
HYUNDAY IONIQ Hybrid,
Premium FL 1.6L
Renault MEGANE Grand
Coupé
INTENSE PLUS,
EXECUTIVE
טורבו דיזל אוט' 1.5L
טורבו KIA SPORTAGE, LX
1.6Lדיזל
', 2.0Lאוט  URBANסלטוסKIA
Mitsubishi ASX Instyle 2.0L
0-2
קטגוריה
MAZDA 6, LUXURY, 2.0L
ב'
SKODA Superb Ambition
TSI (150) DSG7, 1.5L
1-2
קטגוריה
Renault Grand SCENIC
ג'
INTENSE
, 7טורבו בנזין אוט' 1.33 L
מקומות
CITROEN C4 Grand
Spacetourer, Exclusive, 1.2L
130hp
ה מחיר ה חודשי לא יעלה על  ₪ 50בתוספת
תוספת
חודשית מע"מ ללא אבחנה בין הקטגוריות השונות .
עבור נהג הצעה כספית שתחרוג מהמחיר המרבי –
צעיר ו/או תתוקן על ידי המזמינה ותועמד על המחיר
חדש (לפי החודשי המרבי (  50ש"ח) ,והדבר יחייב א ת
הזוכה לכל דבר ועניין .המציעים מוותרים על
בחירת
המזמינה) כל טענה ביחס לתיקון כאמור ,בין בנוגע
להצעתם ובין בנוגע ליתר ההצעות .מובהר כי
רכיב זה לא יבוא בחשבון לעניין נוסחת
שקלול הצעת המחיר (סעיף  44להזמנה) .

מחיר
מוצע
לחודש
בש"ח לא
כולל
מע"מ
(יתבסס
על 30
חודשי
שירות)

משקל
יחסי
לצורך
שקלול
ההצעה
במכ ר ז

80%

10%

10%

100%
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מחיר
מחירון
יבואן
נכון
למועד
הגשת
ההצעה
כולל
מע"מ **

* הכמות מוערכת לצורכי מכרז בלבד ואינה מחייבת את המזמינה.
** מחיר היבואן אינו לצורך שקלול ההצעה במכרז  ,אלא לצורכי ההסכם  .בכל מקרה של סתירה
בין מחירון היבואן הרשמי ובין הנקוב לעיל – תגברנה הוראות המחירון הרשמי.
 . 1שקלול ההצעה יעשה כלהלן :בכל קטגוריה יעשה ממוצע לכלל ההצעות ב אותה קטגו ריה
ויוכפל במשקל הקבוע לאותה קטגוריה  ,המופיע בעמודה השמאלית של הטבלה .סכומן הכולל
של כל המכפלות יהא סכום ההצעה המשוקלל והבסיס לבחירת הזוכה  ,בכפוף להוראות
ההזמנה .
 . 2ידוע לנו כי הצעת המחיר החודשית כולל ת ביטול דמי השתתפות עצמית והשבת מצב הרכב
לקדמותו (כדוגמת ש ריטות וכדומה) וכי לא תשולם לנו כל תוספת בגין מצב הרכב בעת החזרתו ,
למעט בגין חוסרים ותאונות שלא דווחו לאחר הוכחתם בהתאמה .
 . 3ידוע לנו כי הצעת המחיר תתי י חס ל  100,000 -ק"מ לפחות לכל רכב לתקופת השכירות ( 30
חודשים)  .חריגות מהיקף הנסועה האמור יחושבו כאמור בסעיף התמ ורה שבהסכם.
 . 4תוספת חודשית עבור נהג צעיר ו/או נהג חדש – המזמינה תוכל להזמין תוספת זו (כולה או
חלקה) במעמד הזמנת כל רכב או בכל עת במהלך תקופת ההשכרה של הרכב ולהפסיקה בכל עת .
 . 5ידוע לנו כי הצעת המחיר דלעיל כוללת את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות ישירות ועקיפות ,
למת ן השירותים המבוקש ים במלואם בגין מכרז זה .
 . 6אחת לחודש  ,מיום חתימת ה הסכם ועד תום תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת האופציה),
תבוצע הצמדה למדד כמפורט בהסכם .התעריפים המוצמדים יחולו על התשלומים בגין השכרת
כלי רכב החל ממועד חישוב ההצמדה כאמור ועד למועד ההצמדה שלאחריו  ,בכפוף להוראות
ההסכם  .למען הסר ספק ,תוספת חודשית עבור נהג צעיר ו/או נהג חדש וכל רכיב תשלום
אחר/נוסף לפי הוראות ההסכם – לא יישאו הפרשי הצמדה וריבית מכל סוג שהם .
 . 7החברה תהא רשאית להזמין מהספק כלי רכב מ סוג ו/או דגם ו/או רמת איבזור שאינ ם
מפורט ים בטבלה דלעיל  ,ו המ חיר החודשי עבור ם ייקבע במסגרת מו"מ בין הצדדים ,אולם בכל
מקרה  ,המחיר החודשי עבור כל ר כ ב למשך תקופת השכירות (  30חודשים)  ,לא יעלה על אחוז
דמי הליסינג החודשי המירבי ממחירון היבואן כולל מע"מ כמפורט בטבלה לעיל ,בהתאם
ל קטגוריה אליה משתייך כלי הרכב המוזמן ,ביחס למ חירון היבואן כולל מע"מ התקף במועד
ההזמנה.
 . 8אנו 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.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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חתימה וחותמת המציע

מכרז מס ' 10/20
מסמך ח '
אישור עורך דין או רואה
חשבון של התאגיד באשר
לזכויות החתימה
בתאגיד

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי
החתימות על  -גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין
אני הח"מ עו"ד/רו"ח של המצי ע ______________ ח.פ/.ח.צ( ______________ .להלן " :המציע ")
מאשר בזאת כדלקמן:
 . 1שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע לכל דבר ועניין הם:
 . 1.1שם ___________________ :ת.ז______________ .
 . 1.2שם ___________________ :ת.ז______________ .
(ניתן להוסיף במידת הצורך)
 . 2יש לסמן את החלופה המתאימה  ,ובמידת הצורך אף למלא את סעיף : 2.3
 . 2.1חתימת כל אחד מהמוזכרים בסעיף  1בנפרד תחייב את המציע לכל דבר ועניין,
בצירוף חותמת החברה.
 . 2.2חתימתם של כל המוזכרים בסעיף  1ביחד תחייב את המציע לכל דבר ועניין ,בצירוף
חותמת החברה.
 . 2.3אחר_____________________________________________ ________ :

 . 3הריני לאשר בזאת כי החתימות על  -גבי מסמכי המכרז וההצעה  ,נעשו בהתאם לתקנון המציע
ולאמור לעיל ,והם מחייבים את המציע לכל דבר וענין .

תאריך

שם מלא של עו"ד
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חתימה וחותמת

מכרז מס' 10/20
מסמך ט '
הצהרה בדבר שמירה על הליך הוגן

תצהיר בדבר שמירה על הליך הוגן
 . 1בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז , 1977 -אנו הח"מ
המציע
______________________________________ ,המורשה/ים לחתום בשם
__________ ח.פ/.ח.צ , ___________ .מתחיי בים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 . 1.1לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה של המזמין או נושא משרה ב מזמין
או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר (לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאלי ים במכרז)  ,בקשר
להליך ה מכרזי ו/או כל הליך התקשרות הנובע ממנו.
 . 1.2לא לשדל  ,במישרין ו/או בעקיפין ,נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או
כל גורם אחר (לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאליים במכרז) על מנת לקבל מידע
חסוי/סודי הקשור להליך המכרזי ו/או לכל ה ליך התקשרות הנובע ממנו.
 . 1.3לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר (לרבות משתתפים או משתתפים פוטנציאליים במכרז)
במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 . 2במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,ידוע לנו כי וועדת המכרזים של
ה מזמין שומר ת לעצמה את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך ה מכרזי לגביו קיים
חשד כי נעשתה ה פעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתנו במסגרת ההליך
המכרזי ו/או לבטל בכל ז מן שהוא את זכייתנו בהליך ה מכרזי ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם
הנובע מה ה ליך ה מכרזי .
 . 3אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים
בכל דרך שהיא בהליך המכרזי ו/או בהליך ההתקשרות הנובע ממנו.
_______________
חתימה

__________________ _
תאריך

אישור
אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני מר
____________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות תע ודת זהות שמספרה _______________ /המוכר לי
באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.
________________
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
תאריך
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מכרז מס' 10/20
מסמך י'

הסכם
אשר נערך ונחתם בירושלים ביום

לחודש

שנת ___

בין
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
ח.פ 514129097
מר חוב כנפי נשרים  , 7ירושלים
טל'  02-6528000פקס 02-6529000
(להלן" :החברה" )
מצד אחד
לבין
____________________
ח.פ / .ע.מ____________ .
מרחוב _______________
טלפון _______________
(להלן  " :הספק ")
מצד שני

הואיל :

והחברה פרסמה את מכרז  10/20לקבלת הצעות למתן ש ירותי ליסינג תפעולי עבור החברה
(להלן " :המכרז ");

והואיל  :והספק ,לאחר עיון ובחינה של מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם על כל נספחיו ,הגיש לחברה
הצעה לביצוע השירותים נשוא הסכם זה  ,זכה במכרז וקיבל על עצמו ,על פי כל תנאי המכרז,
את כל הקשור במתן השירותים ,כהגדרתם להלן ,ו זאת בתמורה לקבלת תמורה כהגדרת ה
להלן בהתאם לתנאי הסכם ונספחיו;
והואיל  :ו הספק מצהיר כי הינו עוסק ומתמחה בביצוע השירותים ,בעל הכישורים ,המיומנות ,הידע
המקצועי ,הטכני ,הארגוני והפיננסי וברשותו כוח  -האדם ,והאמצעים הדרושים לצורך מתן
השירותים ,וביצוע כל התחייבויות יו על  -פי ההסכם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר וכי הוא
מעונין ל ספק את השירותים;
והואיל  :וה חברה קיבל ה את הצעתו של הספק למתן השירותים ויתר התחייבויותיו כמפורט בהסכם
זה.
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לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
.1

כללי
. 1.1

המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נ פרד ממנו.

. 1.2

ה נספחים להסכם זה הינם :
נספח א '  -מסמכי המכרז על נספחיהם (לא מצורף);
נספח ב '  -נספח השירותים;
נספח ג'  -הצעה כספית;
נספח ד '  -תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים .

.2

הגדרות ופרשנות
. 2.1

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

. 2.2

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע בצידם:
מתן שירותי ליסינג תפעולי מלא ל חברה לרבות האמור בהסכם
" השירותים "
זה על נספחיו;
" כלי הרכב "

כל אחד מכלי הרכב שהוזמנו ע"י החברה ;

" מנהל
ה הסכם "

סמנכ"ל תפעול ומינהל בחברה ,או מי ש י תמנה מעת לעת ע ל
ידו ל נהל את ההסכם ;

" מחירון
יבואן "

מחיר מחירון יבואן ע"פ המחירים הרשמיים במחירון היבואן
למכירה לציבור  ,ע"פ רשימת סוגי ודגמי הרכבים אשר בו
והכוללים מע"מ ואגרת רישוי ;

"מדד הבסיס" מדד המחירים הא חרון שפורסם לפני מועד הגשת ה הצעות
במכרז שהינו ה מדד בפורסם ביום  15נו במבר ; 2020
"מדד
המחירים"

.3

מדד ה מחירים לצרכן (כולל ירקות ו פ ירות) ,כפי שהוא
מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,או כל מדד
אחר שיבוא במקומו.

הצהרות והתחייבויות ה ספק
הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,באופן מלא ובלתי חוזר ,כדלקמן :
. 3.1

כי לא ננקטה נגד ו  ,ולמיטב ידיעתו גם ל א עתידה להינקט נגדו ,כל פעולה שמטרתה ו/או
תוצאתה האפשרית הינה פירוקו ,חיסול עסקיו ,מחיקתו או תוצאה דומה אחרת .

. 3.2

כי דרש וקיבל את כל המידע ,ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי
ה הסכם וכי בחן ותמחר את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו
כאמור; כי ידוע לו שהחובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע הוראות ה הסכם  ,מוטלת
על אחריותו המלאה והבלעדית של הספק.

. 3.3

כי הבין את מלוא צרכי ה חברה ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי המכרז,
בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל היבטי ההסכם ואת אפשרות הביצו ע של כל

32

אחת מהתחייבויותיו על פיו וכן בנוסף כל נתון טכני ,משפטי ,ביצועי ,תפעולי או עסקי
הרלוונטי לצורך ביצוע ההסכם; כי לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה ובחינה נוספת
שמצא לנכון ,מצא כי ביצוע ההסכם ,לרבות עמידה בלוחות הזמנים ,בהיקף ,באיכות,
בהתאם להוראות ההסכם ,ה נו אפשרי ומעשי וכי התמורה (כהגדרתה להלן) ,משקפת
תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי ההסכם ,והוא מוותר בזאת באופן בלתי
חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהן בקשר
לכך.
. 3.4

כי הוא עוסק ומתמחה בתחומים הרלבנטיים לביצוע התחייבו יותיו על פי ה הסכם וכי הינו
בעל הידע ,הניסיון ,המיומנות המקצועית ,המשאבים ,האמצעים ,הציוד ,האישורים,
ההיתרים והרישיונות הדרושים לביצוע מלוא התחייבוי ותיו על פי ההסכם ,עבור
השירותים .

. 3.5

כי אין כל איסור ,הגבלה ו/או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח דין ,הסכם או מסמכי ייסוד ו
להתקשרותו ב הסכם ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות,
לרבות התחייבות מותנית ,המנוגדת להתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין בחתימתו על
הסכם זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו ,משום הפרה של הסכם ו/או התחייבות אחרת
ו/או הפרה של כל דין לרבות ת קנה ,צו ופסק  -דין .

. 3.6

כי יישא באחריות כוללת לביצוע השירותים במלואם ,כשהם עומדים בדרישות ה חברה
ובהתאם להוראות נספח השירותים (נספח ב' להסכם)  ,וכן יישא באחריות לביצוע כל יתר
התחייבויותיו כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם הצעתו הכספית ,ושאר
התחייבויותיו המפורטות ב הסכם  ,במה לך כל תקופת ההתקשרות .במסגרת האמור ,יבצע
הספק את כל הדרוש על מנת שבמהלך כל תקופת ההתקשרות ,יוכל להמשיך ולספק
ל חברה  ,על אחריותו הבלעדית ,בעצמו ועל חשבונו ,ועל פי דרישתה ,איזה מהשירותים
אשר הוזמנו מהספק במהלך התקופה האמורה  ,תוך עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים,
בכל היקף וללא הגבלה .

. 3.7

כי במסגרת התחייבויותיו לאספקת השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן ,ייש א הספק על
חשבונו ,בכל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה ,מכל מין וסוג שהן ,הכרוכות ,במישרין ו/או
בעקיפין ,במילוי כל התחייבויות יו על פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ובכל ל זה
בנספח השירותים  .מובהר כי החברה תישא בתשלום כל מס /אגרה וכיוצא בזה החלים
מטבעם על השימוש ברכב להבדיל מהבעלות עליו.

. 3.8

כי הוא מתחייב לספק את שירותי הליסינג המפורטים ב הסכם זה על נספחיו והכל בהתאם
לכל הדינים ,ההיתרים ,הרישיונות ,ההוראות והנהלים הנוגעים לעניי ן ,לרבות בנושאי
בטיחות ובנושאי ביטוח; מוסכם בזאת ,כי השגת כל הביטוחים ,ההיתרים ,הרישיונות,
וכיו"ב יהיו באחריות הספק ועל חשבונו בלבד .יודגש כי הספק יהא אחראי לכך כי כלי
הרכב אשר יהיה בשימוש החברה ע"פ הסכם זה לא יילק ח מהחברה עקב מימוש עיקול ,
שיעבוד או חוב כל שהוא שירבוץ על כלי הרכב.

. 3.9

לספק ל חברה במסגרת שירותי הליסינג את כלי רכב אותם תדרוש ה חברה  ,בטיב ,בסוג
ובתנאים המפורטים ב הסכם זה על נספחיו .

 . 3.10כי הוא מנהל את ספריו החשבונאי י ם כדין ,ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל
תשלומי החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים על ידו .
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 . 3.11כי הנו בעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מל ו א התחייבויותיו על פי ה הסכם .
 . 3.12כי כל המידע אותו מסר הספק ל חברה במהלך המכרז ו/או לקראת חתימת ה הסכם לרבות
המידע המפורט בהצעת הספק ,הנו מלא ונכון באופן הדרוש לביצוע מל ו א התחייבויותיו .
 . 3.13כי ידו ע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של הספק ב הסכם  ,מהוות תנאי להתקשרות עמו,
וכי הוא מתחייב להודיע מידית בכתב לחברה על כל שינוי שיחול בהן.
.4

.5

ההתקשרות
. 4.1

החברה מוסר ת בזאת ל ספק ו ה ספק מקבל על עצמו ליתן את השירותים המפורטים בהסכם
זה ומתחי י ב להוציא ם לפועל במומחיות ,ביעילות ,בנאמנות ובהתאם לסטנדרטים
הגבוהים ביותר ,בהתאם להוראות כל דין  ,הוראות הסכם זה ,לשביעות רצונ ה של ה חברה ,
בתמורה ,במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה להלן.

. 4.2

החברה אינה מתחייבת למתן בלעדיות ל ספק בקשר עם מתן השירותים בהסכם זה והיא
תהיה רשאית בכל עת להתקשר עם גופי ם ו/או אנשים אחרים בקשר עם השירותים
האמורים בהסכם זה ,על נספחיו.

השירותים
. 5.1

ה ספק מקבל בזה על עצמו והחברה מוסרת בזה ל ספק את מתן השירותים המפורטים בנספח
השירותים ,נספח ב' להסכם.

. 5.2

לשם מתן השירותים ובמהלך כל תקופת ההתקשרות ימנה הספק מנהל תיק לקוח מטעמו בכל
הקשו ר לשירותים נשוא הסכם זה.
פרטי ההתקשרות:
שם____________________:
טלפון__________________ :
טלפון נייד______________ :
כתובת דוא"ל____________ :
עדכון הפרטים יעשה במתן הודעה מראש ובכתב למנהל ההסכם.

. 5.3

. 5.4

במהלך תקופת ההתקשרות תהא החברה רשאית להקטין (עד כמות מזערית של  ( 10עשרה ) כלי
רכב) או להגדיל את כמות כלי הרכב על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות ביטול קטגוריות ו/או
שינוי תמהיל הקטגוריות הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .
הזמנת כלי רכב חדשים
 . 5.4.1החברה ת מסור ל ספק  ,מעת לעת ולפי צרכי ה חברה בתקופת ההתקשרות ,הזמנות רכב,
חתומות ע ל ידי מנהל ההסכם  ,לאספקת רכב חדש ,מתוך רשימת כלי הרכב המנויים
ב הצעה הכספית או שנבחר מכוח סעיף  5.4.2להסכם או בהתאם ליתר הוראות הסכם
זה .
מובהר כי אך ורק הזמנת רכב חתומה כאמור ,שניתנה מראש ובכתב ,תחייב את
המזמינה.
. 5.4.2

היה ויפסק יצורו של אחד הדגמים המפורטים בהצעה הכספית ובמקומו יקבע דגם חדש
(מובהר כי פייס ליפט של דגם לא יחשב דגם חדש) או ש החברה תדרוש דגמים שאינ ם
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. 5.5

מופיע ים ב הצעה הכספית  ,ניתן יהיה להוסיפם ,בהתאם להוראות ההסכם וההצעה
הכספית ,ובהעדר הוראה מתאימה – בהתאם להסכמות הצדדים בנדון.
 . 5.4.3הספ ק ימסור כל רכב שהוזמן לידי ה חברה  ,תוך  21ימי עבודה ממועד ההזמנה ,למקום
שנתבקש על ידי ה חברה בכפוף לאמור ולתנאים שנקבעו בנספח השירותים ( נספח ב ' )
ובמועד שיתואם מראש בין הצדדים בתוך מסגרת הזמן דלעיל .במידה והספק אינו יכול
למסור הרכב במועד בשל היעדרו ממלאי היבו אן – יעדכן הספק תוך  7ימים ממועד
ההזמנה את החברה באשר למועד המשוער להגעתו למלאי היבואן והחברה תודיע לספק
תוך  7ימים נוספים האם ההזמנה בתוקף .במידה וההזמנה תיוותר בתוקף ימסור הספק
את הרכב לחברה תוך  21ימי עבודה לכל היותר ממועד הגעתו למלאי היבואן למקום
שנתבק ש על ידי ה חברה בכפוף לאמור ולתנאים שנקבעו בנספח השירותים (נספח ב')
ובמועד שיתואם מראש בין הצדדים בתוך מסגרת הזמן דלעיל (להלן " מועד א ספקת כלי
הרכב ") .במקרה בו אישרה החברה לספק כי ההזמנה בתוקף לא תוכל החברה לבטל את
ההזמנה כל עוד הספק עומד בזמנים .
 . 5.4.4ראה הספק כי אינו יכול לספק את כלי הרכב על פי לוח הזמנים הנקוב לעיל ,יבקש
ממנהל ההסכם ארכה לאספקת כלי הרכב ,הבקשה תוגש בכתב ותפרט את הסיבות
בעטי ין מבקש הספק אורכה.
 . 5.4.5מנהל ההסכם יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לאשר לספק מתן ארכה לאספקת
כלי הרכב ,אם ימצא שבקשת הספק מוצד קת וכי הספק לא יכול למנוע את העיכוב או
האיחור הנ"ל ,החלטתו של המנהל תהיה סופית ותחייב את הצדדים.
 . 5.4.6אישר מנהל ההסכם מתן ארכה כאמור לעיל ,יספק הספק לחברה ,באם יידרש לכך על
ידי מנהל ההסכם ,רכבי גישור בכמות ולתקופה שתידרש ע"י המנהל .כל רכב גישור
שיימסר לחברה כאמ ור יהא ברמה דומה לרכב החדש שאספקתו מתעכבת .גובה דמי
השכירות החודשיים ב עבור רכב הגישור יהיו זהים ל דמי השכירות החודשיים בגין הרכב
המוזמן  .יובהר כי במקרים בהם ה ספק עיכב את מסירת הרכב החדש ב נ סיבות הקשורות
ב ו ,התשלום בעבור רכב הגישור יופחתו בתקופת האיחור ל  75%מדמי השכירות
החודשיים בגין הרכב המוזמן .מובהר כי אם נמסר רכב גישור כאמור ,לא תימנה תקופת
רכב הגישור בתקופת השכירות.
 . 5.4.7כלי הרכב יימסרו לשימושה של החברה כשהם כשירים ,תקינים וראויים לשימוש מכל
בחינה שהיא ,ולאחר שנתקבלו עבורם כל האישורים הנדרשים עפ"י הסכם זה וע פ"י דין.
 . 5.4.8כן ימסור נציג הספק לידי מנהל ההסכם ,במעמד המסירה ,תעודות המעידות על תשלום
פוליסות הביטוחים ו/או העתק פוליסות הביטוחים בגין הרכב הנמסר ,אגרת רישוי,
ספר הפעלה וטיפולים.
 . 5.4.9לחברה שמורה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא לקבל לידיה רכב בעל ליקויים
מהותיים ו/או רכב אשר אינו עומד בתנאי ההסכם ובכלל זה בדרישות המופיעות
במפרטים הטכניים ו/או רכב שלא נמסרו לגביו המסמכים האמורים לעיל  ,עד אשר
יעמוד בדרישות מסמכי המכרז .
השימוש בכלי הרכב
 . 5.5.1ה ספק יעמיד את כלי הרכב המוזמנים לצרכים פרטיים ועסקיים של החברה ו/או עובדיה
ברחבי הארץ ,במשך כל תקופת השכירות ,למעט בשטחים שבשליטת הרשות הפלשתינית
בהתאם להסכמים בינלאומיים שישראל צד להם ,או שטחים שהכניסה לישראלים
נאסרה אליהם בהתאם לצו מוסמך של כוחות הביטחון ,ולתקופה בה נאסרה הכניסה
כאמור.
 . 5.5.2כל נהג עם רישיון בתוקף יהא רשאי לנהוג בכלי הרכב  .במידה וכלי הרכב יהא אף עבור
נהג צעיר ו/או חדש יקבל על כך הספק הודעה בכתב מאת מנהל ההסכם .
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. 5.6

. 5.7

התחייבויות החברה
 . 5.6.1החברה מתחייבת להודיע לספק על קיום תקלות ,נזקים (שאינם נזקי פחחות) וליקויים
ב כל י הרכב מיד בהיגרמם .
 . 5.6.2החברה מתחייבת בזאת לעשות בכלי הרכב שימוש זהיר בהתאם לכל דין ,ובכפוף
למגבלות המפורטות בפוליסת הביטוח של כלי הרכב .
 . 5.6.3החברה תפעיל את כלי הרכב ו  /או תגרום שכלי הרכב יופעלו בהתאם לכל דין ובזהירות
הסבירה וכן תשתמש באמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע אובדן ,נזק או קלקול
לכלי הרכב ו  /או נזק או אובדן לצד שלישי כלשהו .
 . 5.6.4ה חברה תפעל על פי הוראות יצרן כלי הרכב ו  /או הוראות הספק בנוגע לשימוש ואחזקת
כלי הרכב .
 . 5.6.5ה חברה מתחייבת להנחות כל נהג שינהג בכלי הרכב לקיים את המפורט להלן :
 . 5.6.5.1לנהוג כשברשותו רישיון נהיגה תקף .
 . 5.6.5.2לא להשתמש בכלי הרכב כשהוא נמצא תחת השפעת משקאו ת חריפים ו  /או
סמים משכרי ם ו  /או סמי הזיות ו  /או סמים נרקוטיים ו  /או סמים מרדימים .
 . 5.6.5.3לא להשתמש בכלי הרכב למטרות בלתי חוקיות .
 . 5.6.5.4לא לגרום לכלי הרכב נזק כלשהו בזדון .
 . 5.6.5.5לא להסיע בכלי הרכב נוסעים בשכר ו  /או בתמורה .
 . 5.6.5.6לא להשתמש בכלי הרכב לגרירה ו  /או דחיפה של כלי רכב אחר ו  /או כל חפץ
אחר .
 . 5.6.5.7לא להש תמש ו  /או לנהוג בכלי הרכב בתחרות או במבחנים .
 . 5.6.5.8לא להשתמש בכלי הרכב באופן שיגרום לביטול פוליסת הביטוח .
 . 5.6.5.9לא להסיע בכלי הרכב נוסעים מעבר למורשה עפ"י חוק ו  /או לא להעמיס מטען
מעבר למורשה .
 . 5.6.5.10שימוש במכונית לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר ,למעט
אם הו תקן בה אביזר מתאים על פי היתר כדין .
 . 5.6.6ככל שתהיינה תביעות שלדעת החברה קשורות בספק תודיע עליהן החברה לספק.
 . 5.6.7במקרה של החרמת הרכב עקב עבירת תנועה ו ככל שהחברה תחליט שהיא מעוניינת
ברכב חלופי היא תשלם על הרכב החלופי בנוסף לתשלום עבור הרכב שהוחרם.
 . 5.6.8ה חברה לא ת עכב תחת י דה את כלי הרכב  ,כנגד חוב נטען של ה ספק כלפיה.
תאונות
 . 5.7.1ארעה תאונה כלשהי לכלי הרכב ,תודיע החברה על אירוע התאונה לספק ,לאחר שנודע
לה על התאונה  .על פי דרישת הספק ,תדווח החברה על כך לרשויות ,כפי הנדרש עפ"י
דין .
 . 5.7.2בכפוף לקיום התחייבויות החברה על פי הסכם זה תהיה חברה פטורה מתשלום עבור
נזקים כלשהם שיגרמו לכלי הרכב ו  /או לרכוש צד שלישי כל שהוא ,כאילו היו כלי הרכב
מבוטחים בביטוח מקיף ,כולל הרחבות לשמשות ולמערכות שמע שסופקו על ידי הספק ,
והכל בכפוף לאמור בפרק השיפוי והביטוח .
 . 5.7.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייבת בזה החברה כי בכל מ קרה של נזק ו  /או תאונה
ו  /או מעורבות בתאונה גם אם לא נגרם נזק לרכב הספק :
להודיע מיד  ,טלפונית ,לספק על התאונה ולמסור את כל הנדרש לשם קבלת
. 5.7.3.1
רכב חלופי במידת הצורך עד למילוי הדו"ח כמפורט בסעיף  5.7.3.2להלן;
לא יאוחר משני ימי עבודה ל אחר התאונה ,למלא דו " ח תאונה אצל ה ספק
. 5.7.3.2
פרטים מלאים אודות התאונה בצירוף תרשים ;
נפגע בתאונה אדם  -להודיע מיד למשטרה וזאת בנוסף להודעה לספק ;
. 5.7.3.3
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. 5.8

. 5.9

.6

לא לקבל כל הצעה  ,להתחייב בכל התחייבות או להבטיח הבטחה כלשהי ;
. 5.7.3.4
לפעול כמיטב יכולתה לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים
. 5.7.3.5
המעו רבים בתאונה ושל עדים לתאונה ;
לפעול כמיטב יכולתה לקבל את מס' הרישוי של כלי הרכב המעורב ) ים (
. 5.7.3.6
בתאונה ,פרטי רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור(ים);
לא להשאיר את כלי הרכב הניזוק ללא שמירה ו  /או ללא אמצעי זהירות
. 5.7.3.7
מתאימים ,בכפוף לנסיבות;
למסור לספק ,מיד עם הגיע לידי החברה או הנוהג בכלי הרכב ,כל הזמנה לדין,
. 5.7.3.8
תביעה  ,כתב טענות ו  /או מסמך כלשהו הנוגעים לכל תביעה ,אישום או הליך
בקשר לתאונה ;
החברה וכל אדם שישתמש ו  /או ינהג ו  /או יפעיל את המכונית ,ישתפו פעולה
. 5.7.3.9
באופן מלא אך ורק עם הספק ו  /או עם המבטחים על פי הפוליסות הנז כרות
ב הסכם זה ,בכל העניינים הקשורים בחקירה של כל תביעה ו  /או אישום נגד
הספק ו  /או על ידי הספק ,ובסיוע וניהולם או בהגנה נגדם .
 . 5.7.4היה ובעקבות תאונה כאמור יצאו כלי הרכב מכלל שימוש ו  /או יילקחו ע"י הספק
לטיפול ,יספק הספק לחברה רכב חלופי כמוגדר בנספח השירותים .
 . 5.7.5מילו י דו"ח תאונה כנדרש לעיל ,אינו מהווה תנאי מוקדם לזכותה של החברה לקבלת
רכב חלופי כאמור בנספח השירותים  ,אולם על החברה למלא את ה דו"ח ולהעבירו לספק
כמתחייב מהסכם זה.
אובדן מוחלט וגניבה
 . 5.8.1במקרה של אובדן מוחלט או גניבה ,יעמיד הספק לחברה רכב חלופי כמוגדר בנספח
השירות ים ובהתאם להתחייבויו ת החברה כאמור שם.
 . 5.8.2בתוך  7ימים מאירוע האובדן המוחלט או הגניבה ,תזמין החברה רכב חדש או תודיע
לספק שההתקשרות תמשיך לחול על הרכב החלופי עד תום מועד ההתקשרות של הרכב
המקורי ובתנאי ההתקשרות של הרכב המקורי.
החזרת כל י הרכב לידי הספק
 . 5.9.1החברה מתח ייבת בזאת להשיב את כלי הרכב לחזקתו של הספק עם תום תקופת
ההתקשרות או קודם לכן בקרות האמור בסעיף  7.1ו /או בסעיף  8להלן ו/או בהתאם לכל
עילה הקבועה בהסכם זה.
 . 5.9.2השבת כלי הרכ ב לחזקת הספק ,תיעשה במגרש החניה של החברה ,ב ין השעות 8.00-
 , 16.00אלא אם יתואם בכתב מקום או מועד אחר .
 . 5.9.3החברה תשיב לידי הספק את כלי הרכב כאשר הם ריקים מכל חפץ השייך לה .
 . 5.9.4לאחר החזרת כלי הרכב ל ספק  ,יהא ה ספק אחראי בלעדית לכל נזק ,קנס והוצאה אחרת
שיחולו בגין כלי הר כב המוחזר ושנעשו לאחר מועד החזרת הרכב .
 . 5.9.5עד  60ימים לאחר מועד החזרת כלי הרכב ,תיערך התחשבנות סופית לגבי כלי הרכב
שהוחזר .
 . 5.9.6מוצהר בזאת כי אם הובא ההסכם לידי גמר  ,תהיה החברה רשאית למסור ב כל עת
לאחר או לאחרים את ביצוע הש י רותים שעל ה ספק יהיה לבצעם על פי הסכם זה  ,ול ספק
לא תהיה זכות להתנגד לזכותה זו של החברה.

תקופת ההתקשרות
תקופת ה ה תקשרות תהא החל מיום חתימת ההסכם על ידי החברה ועד תום  30חודשי ם ממועד אספקת
כל אחד מכלי הרכב שהוזמנו במסגרת ההתקשרות ,לפי המאוחר מביניהם (להלן " :תקופת
ההתקשרות ")  .לאחר תום תקופת ההתקשרות תוכל החברה להזמין רכבים חדשים בתנאי ההסכם
לתקופה של  30חודשים נוספים ,שתחל מיום מתן הודעה בכתב על הארכת תקופת ההתקשרות או
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ממועד אספקת כל אחד מכלי הרכב שיוזמנו במסגרת הארכת ההתקשרות (להלן " :תקופת ההתקשרות
המוארכת ").
.7

תחנות יציאה ו  /או שינוי תמהיל בכלי הרכב:
ה חברה רשאית להודיע ל ספק  30יום מראש על צמצ ו ם כמות כלי הרכב שהוזמנו ( אך לא לרדת
. 7.1
מתחת ל כמות של ( 10עשרה) כלי רכב)  ,לרבות מחמת ירידה בצרכי ה חברה בהתאם לתנאים
כדלקמן :
ככל שהחברה תמסור לספק הודעה בכתב כאמור ברישא לסעיף זה  ,החברה תשלם לספק פיצוי
מוסכם בגין כל כלי רכב שיוחזר כמפורט להלן:
 . 7.1.1החזרה בפועל לפני תום  12חודשים ממועד קבלת כלי הרכב – פיצוי מוסכם בשווי
תמורה עבור שלושה חודשי שירות עבור כל כלי רכב.
 . 7.1.2החזרה בפועל לאחר חלוף  12חודשים ממועד קבלת כלי הרכב – פיצוי מוסכם בשווי
תמורה עבור שני חודשי שירות עבור כל כלי רכב .
 . 7.1.3החזרה בפועל לאחר חלוף  24חודשים ממועד קבלת כלי הרכב – פיצוי מוסכם בשווי
תמורה עבור חודש שירות עבור כל כלי רכב.
הפיצוי המוסכם כאמור מהווה תמורה סופית ומוחלטת בגין כלי הרכב שהוחזרו לספק כאמור
בסעיף זה ,ומלבדה לא יהא זכאי הספק לכל תשלום ו/או תוספת ו/או סעד אחרים.

.8

ביטול ההסכם
מוסכם בין הצדדים כי המקרים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ו החברה רשאית לבטל
הסכם זה לאלתר על ידי מתן הודעה בכתב ל ספק:
. 8.1

ה ספק פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או
במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם  ,נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון
או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם  ,או שהוא
פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם  .בהתאם לפקודת החברות (נוסח
חדש) תשמ"ג – . 1983
הספק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה והספק לא ת יקן את ההפרה למרות שקיבל
שתי התראות על כך מאת החברה ,ולא תיקן את ההפרה במהלכן .
החברה התרתה בספק שלוש פעמים לפחות שהשירותים ,כולם או מקצתם ,אינם מבוצעים
לשביעות רצון החברה והספק לא נקט תוך  14ימים מתאריך ההתראה צעדים המבטיחים
ביצוע השירותים לשביעות רצון החב רה.

. 8.4

הפרת כל אחד מהסעיפים הבאים 15 , 14 , 13 , 5.4.3 :להסכם וסעיפים א' ו  -ג  ) 1.5 ( .לנספח

. 8.2
. 8.3

השירותים ,תיחשב להפרה יסודית.
.9

ה תמורה
. 9.1

תמורת מתן השירותים שעל הספק לתיתם עפ"י הסכם זה ותמורת ביצוע כל יתר
התחייבויותיו של הספק כלפי החברה במועד ,תשלם החברה ל ספק תמורה (להלן:
" התמורה ") בהתאם ל הצעה הכספית שהגיש במסגרת המכרז ואשר מצורפת כ נספח ג'
לה סכם זה.

. 9.2

התמורה הכולל ת לתשלום על פי הסכם זה לא ת עלה בכל מקרה על התמורה המפורט ת
בהצעתו הכספית של הספק  ,והיא כוללת את כל מרכיבי העלות ו/או ה הוצאות ה ישירות
ועקיפות למתן השירותים לרבות בגין ביטול השתתפות עצמית והשבת הרכב לקדמותו
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למעט חוסרים ותאונות שלא דווחו  ,ל אחר הוכחתם ,בהתאמה  .מודגש כי הספק לא יהא
זכאי לתוספת תמורה בגין נזקים שיגרמו לרכב למעט אם נגרמו עקב שימוש אסור ברכב
כמפורט בהסכם זה .
התמורה עבור כל אחד מכלי הרכב בתקופת ההתקשרות המוארכת תחושב מחדש בהתאם
למנגנון שנקבע בסעיף  9.5להלן .על התמורה בתקופת ההתקש רות המוארכת יחולו כל
הוראות ההסכם.
. 9.3

התמורה עבור השירותים תהיה באמצעות הוראת קבע שתחויב בתחילת החודש בגינו
ניתנים השירותים ,כאשר החשבון יוגש עד  10ימים מתום החודש מושא החיוב .כל חשבון
ישלח אל מנהל ההסכם ולרכזת תפעול ומינהל לכתובת דוא"ל שתימסר לספק סמוך לאחר
חתימת ההסכם ו במקביל גם למחלקת הכספים של החברה לידי גב' בת  -אל יעקובוביץ'
באמצעות דוא "ל  . bately@haganot.co.ilהספק יוציא חשבונית מס כדין מיד עם קבלת
התשלום .

. 9.4

תמורה עבור הוספת נהג צעיר ו/או חדש תהיה בהתאם לאמור בהצ עה הכספית ותשולם
בכפוף להודעה בכתב של מנהל ההסכם לספק על החלת תמורה זו ביחס לרכב מסוים וכל
עוד לא בוטלה ההודעה כאמור על ידי מנהל ההסכם.

. 9.5

התמורה עבור דגם שמחיר המחירון הרשמי של היבואן עבורו השתנה (כלפי מעלה/מטה) ביחס
למחירו בעת הגשת ההצעה (בהתאם למחירי היבוא ן הקבועים בהצעה הכספית) תחושב כדלקמן :

התמורה = )X+(Y/30*0.65
 = Yה הפרש בין מחירון ה יבואן התקף נכון ליום הגשת ההצעה לבין מחירון היבואן ב יום
ביצוע הזמנת הרכב.
 = Xהתמורה החודשית בהתאם להצעת המחיר ( נספח ג ' ).


מובהר כי במידה מחיר מחירון היבואן יפחת  -תופעל הנוס חה הנ״ל בהתאמה.



המנגנון האמור לא יחול במהלך  60ימים ממועד הגשת ההצעות למכרז גם אם
במהלך תקופה זו יחול שינוי במחיר מחירון היבואן.

. 9.6

התמורה עבור הוספת דגם שאינו קיים ב נספח ג' ואינו מחליף דגם קיים ייקבע בהתאם
להוראות סעיף  7להצעה הכספית או יתר הוראות הסכם זה ,לפי העניין.

. 9.7

תמורה עבור נסועה חריגה:
התמורה עבור כל ק"מ מעבר למכסה תהא  0.15אג' בתוספת מע"מ (לא צמוד לכל מדד שהוא),
כאשר חישוב כמות הק"מ החורגים מהמכסה יהיה כדלקמן:
א  .כלי רכב שיוזמנו תוך שלושה חודשים ממועד חתימת ההסכם על ידי המזמינה  -החישוב
י עשה בתום תקופת השכירות של כל רכב.
ב  .לאחר מכן – אחת לשישה חודשים לכלל הרכבים שסיימו את תקופת ההשכרה בתקופה זו .
ככל ש תוארך תקופת ההתקשרות לרכב מסוים מעבר ל  30 -חודשים ,מבלי שיוזמן רכב חדש
תחתיו ,תו גדל מכסת הק"מ לכל כלי רכב בהתאמה (עבור כל חודש  3,333 -ק"מ) .
מובהר כי נסועה ברכבים חלופיים ורכבי גישור לא תחושב לצורך חישוב נסועה חריגה.

. 9.8

הצמדה  :התמורה החודשית בגין השכרת כלי רכב בלבד (רכיבי שלושת הקטגוריות בהצעה
הכספית בלבד) ,תוצמד למדד המחירים לצרכן ותעודכן (מעלה או מטה) אחת לחודש ביחס
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למדד הבסיס המוגדר בהסכם  ,ביחס להזמנות ותשלומ ים שוטפים שיבוצעו ממועד
ההצמדה ועד למועד חישוב ההצמדה שלאחריו.
. 9.9

איחור בתשלום התמורה על ידי החברה תיחשב להפרת הסכם זה ,אשר תזכה את הספק
בפיצוי מוסכם בגובה ריבית פיגורים חשכ"ל על כל סכום שבפיגור  ,ומלבד זאת לא יהא
הספק אחראי לכל פיצוי ו/או תוספת בגין האיחור .
א יחור כאמור העולה על  30יום ייחשב להפרה יסודית של ההסכם ,אשר תזכה את הספק
בכל התרופות המוקנות לספק על פי דין במקרה של הפרה יסודית כאמור ,ובלבד שניתנה
על כך התראה בכתב לחבר ה של  14ימי עסקים לפחות ,אשר לא תוקנה .

. 10

פיצויים מוסכמים
 . 10.1מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם והסעדים להם זכאית החברה על פי כל דין ,במקרה של אי
אספקת רכב חליפי/החזרת רכב לפי המועדים הקבועים בהסכם ,ישלם הספק את עלות התחבורה
של העובד עד לאספקת הרכב/הרכב החליפי .

. 11

אי קיום יחסי עובד  -מעביד
 . 11.1מוצהר בזאת כי החברה לא תחשב כמעבידה של הספק או של כל מי שיועסק בש מו ומטעמו
בביצוע השירותים וכי הסכם זה לא יוצר בין ה ספק לבין החברה יחסים של עובד ומעביד
ואין הוא ,או העוסקים מטעמו ,זכאים או רשאים לרכוש להם זכויות המגיעות לעובד
מכח דין ,נוהל ,או הסכם קיבוצי.
 . 11.2ה ספק ישלם עבור עצמו את כל התשלומים בהם חייב ע"פ דין .החברה תהא רשאית לנכות
מהתמורה כל ניכוי חובה עפ"י דין  ,וזאת לאחר מתן הודעה על כך לספק .
 . 11.3ה ספק יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לפרטים הבאים:
 . 11.3.1לתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי ,קרנות עובדים וכו' וכל תשלום אחר או נוסף
שחל ו/או יחול על ה ספק בגין עובדיו .תנאי עבודתם ,העסקתם וביטחונם
הסוציאלי.
 . 11.3.2לכל החובות בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין
עובדיהם.
 . 11.4ה ספק יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים האמורים ובכל אחריות אחרת
שהחוק מטיל על מעביד בקשר לעובדיו ,והכל מבלי לגרוע מההוראות האחרות בהסכם זה
או בכל דין הדנ ים ב אחריות ה ספק .
 . 11.5מובהר ומוסכם כי באם יקבע על ידי רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד  -מעביד בי ן
הספק לבין החברה ,אזי הספק מתחייב כי התמורה המגיעה לו כנקוב בהסכם זה תהיה
נמ וכה במחצית מהקבוע בהסכם ,והספק מתחייב להשיב לחברה מחצית מהתמורה
ששולמה לו ,ובאם לא שולמה  -ת היה החברה רשאית לקזז סכום זה מהס כומים המגיעים,
אם מגיעים ,לספק .
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 . 11.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב לשפות את החברה בגין פס"ד חלוט שעניינו,
במישרין או בעקיפין ,יחסי עובד  -מעביד בין הספק לבין החברה ,לרבות שכר עבודה
וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג .החברה תעדכן את הספק בדבר הגשת תביעה כאמור
ותאפשר לספק להתגו נן מפניה לרבות בשמה של החברה.
בטיחות בעבודה
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מבלי לפגוע בשאר הוראות ה הסכם  ,ה ספק מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא
הסכם זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לכל
ד ין ,לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – 1954
) להלן" :חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש) התש"ל – ( 1970להלן" :פק'
הבטיחות") והתקנות על פיהם .
. 13

שיפוי וביטוח
 . 13.1ה ספק יבטח על חשבונו בכל עת רלוונטית למכרז זה ,א ת כלי הרכב בביטוח חובה כנדרש
על פי דין .הספק מתחייב להעביר לידי החברה א ת תעודות החובה המשולמות לפחות 14
יום טרם תחילת תקופת הבטוח של כל כלי רכב .
 . 13.2בנוסף ,ה ספק יבטח את כלי הרכב בביטוח מקיף וב ביטוח צד ג' כאשר הכיסוי לנזק לרכוש
צד שלישי יהיה בסך  1,000,000ש " ח  .היקף הכיסוי לא יפחת מהפוליסה התקנית על פי
תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) התשמ " ו 1986 -
וההרחבות המקובלות בשוק מעת לעת (ומבלי ל פגוע בכלליות האמור ,לרבות כיסוי
רעידות אדמה ,שביתות ,כיסוי לפרעות ומהומות  ,גניבה ופריצה ,נזקי מרכב תחתון ,ביטוח
אביזרים שמגיעים באופן אינטגראלי עם הרכב במועד מסירתו ל חברה וכן מערכת שמע)
ולמעט נזקים בגין מרכב תחתון הנובעים מ נסיעה בדרך ש אינה תואמת את סוג הרכב ואשר
על הספק יהיה הנטל להוכיח טענתו.
 . 13.3שם המבוטח בביטוח המפורט לעיל יכלול את החברה ו/או עובדיה ויכסו כל נהג הנוהג
ברשות החברה ו/או ברשות מחזיק הרכב מטעמה שברשותו ר י שיון תקף לסוג הרכב
כאמור  .הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה
ו/או כל נהג אחר המורשה לנהוג מטעמה .הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק
בזדון .
 . 13.4מוסכם בזאת כי על אף האמור בסעיף זה ,רשאי הספק שלא לבטח את כלי הרכב בביטוח
מקיף מפני נזק העלול להיגרם לכלי הרכב ו ביטוח צד ג' אולם כל האמור בהסכם זה,
בדבר ביטוח מקיף וצד ג' כאמור ,יחול כאילו נערך הביטוח במלואו על ידי הספק ,באופן
שהחברה תהא פטורה מאחריות לכל א ו בדן או נזק שהפי צוי בגינו היה אמור להשתלם
על ידי חברת הביטוח ,אילו נערך הביטוח במלואו .מובהר במפורש ,כי החברה לא תהא
אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב בעת ה י מצאם בחצריה ו  /או בכל מקום אחר .
ביטוח נהג חדש /צעיר – הרכבים בהסכם יבוטחו עם מרכיב ביטוחי זה ,כל אימת שהחברה הודיע
לספק ביחס לרכב מסוים על מימוש זכותה לאפשר לנהג כאמור לנהוג באותו רכב .

 . 13.5כמו כן ,הכיסוי לא יכלול הגבלה בקשר עם מין הנהג ,גיל הנהג ,ותק רישיון נהיגה,
הימצאות כריות אוויר ברכב ,מספר תביעות קודמות בשלוש השנים האחרונות של כל
הנוהגים ברכב בדרך קבע ומספר שלילות ר י שיון נהיגה בשלוש השנים האחרונות של כל
הנוהגים ברכב בדרך קבע.
. 13.6

הגנה משפטית – הספק ידאג ,כי במסגרת ביטוחי הרכב כאמור בכל מקרה בו יבקש משתמש
בכלי רכב במסגרת ה הסכם  ,לשכור שירותי הגנה משפטית בקשר עם אירוע ביטוחי הקשור ב כלי
הרכב  ,יהא כיסוי להגנה משפטית לרבות ייצוג וליווי ע " י עו " ד בלא הגבלה כלשהי בדבר זהות
נותן ההגנה המשפטית עד לסך של  35,000ש " ח בתוספת מע" מ  ,כך שבכל מקרה בו יבקש משתמש
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. 13.7

בכלי רכב במסגרת ה הסכם  ,לשכור שירותי הגנה משפטית בקשר עם אירוע ביטוחי הקשור ב כלי
הרכב  .במידה ותבחר החברה ל קבל שירותי ההגנה המשפטית מ הספק ,לא תהיה הגבלה בדבר
גובה הכיסוי .
ה ספק י היה אחראי להארכת תוקפן של הפוליסות הנ"ל ועדכונן מדי פע ם .פוליסות הביטוח
ש יערוך הספק  ,בין בחברת ביטוח ובין בדרך של חיתום עצמי תהיינה כפופות להנחיות המפקח
על הביטוח במשרד האוצר כאילו נערכו בחברת ביטוח ישראלית לפי חוקי הבי טוח ותקנות
הביטוח הנהוגים בישראל .

 . 13.8ה ספק יהיה אחראי כלפי ה חברה וכלפי המורשה ,כולל נהג צעיר או נהג חדש (באם נתבקש
להרחבתם לנהג צעיר ו/או חדש כך ע"י החברה)  ,לנזקים לכלי הרכב ,לרכוש של צד שלישי
ולנזקי גוף לצד שלישי שאינם מבוטחים בביטוח חובה שנגרמו כתוצאה מאירו ע תאונתי
מכל סוג.
 . 13.9אחריות ה מציע בגין נזקים לכלי הרכב ונזקים לרכוש של צד שלישי תהיה בהתאם לקבוע
בהסכם זה ולא תפחת מה פוליסה התקנית .בנוסף יהיה ה מציע אחראי לנזקים הנובעים
מרעידת אדמה ונזקי טבע ,נזקי פרעות ,נזקים לשמשות כלי הרכב ,ולנזקים למערכות
השמע שסופקו עם כלי הרכב ,שנגרמו שלא כתוצאה ממעשה מכוון של ה חברה או
המורשה ,לגרימת נזק לרכב .מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי אחריות ה מציע כאמור תהיה
גם לאבדן או גניבה של הרכב או חלק ממנו ולא תהיה ל מציע או לחברת הביטוח טענה
לאחריות ה חברה במקרה גניבה .למען הסר ספק ,ה ספק יהיה אח ראי כאמור ,למעט
במקרה של הוכחת זדון של ה חברה או המורשה (לא של צד ג') ו/או ב התאם לחריגים
הקבועים בפוליסה הת קנית.
. 14

נזיקין לגוף או לרכוש
 . 14.1הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו  /או מחלה ו  /או נכות
ו  /או חבלה ו  /או נזק ו  /או אובדן ,שייגרמו כתוצאה מ מעשה או מחדל כלשהו תוך כדי
אספקת השירותים ובקשר אליהם ,במישרין או בעקיפין ,לגופו או לרכושו של אדם  /גוף
כלשהו לרבות להחברה ו  /או לספק ו  /או לעובדיהם ו  /או לשלוחיהם ו  /או למי מטעמם ו  /או
לאדם אחר כלשהו ,ובכלל זה יהיה הספק אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ו  /או לפי כל חוק אחר ,ויהיה חייב לפצות ולשפות את החברה ו  /או הניזוק ) ים),
לפי מקרה ,על חשבונו והוצאותיו ,בגין כל דרישה ו  /או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך,
ובכל דמי הנזק ו  /או הפיצוי שיגיע לו(ה)(הם) .הספק משחרר לחלוטין ומראש את החברה,
עובדיה ,שלוחיה ,ואת מי שבא מטעמה ,מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו  /או
מחלה ו  /או נכות ו  /או חבלה ו  /או נזק ו  /או אובדן ו  /או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל ,שאירעו
כתוצאה מהאמור בסעיף זה לכל אדם ו  /או גוף אחר ,לגוף ו  /או לרכוש ,בכל עילה שהיא .
 . 14.2הספק מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פ יצויים המגיעים ע " פ דין לעובד או לכל אדם
אחר הנמצא בשירותו של הספק ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי אספקת
השירותים ו  /או בקשר איתם ו  /או ממעשה או מחדל הקשורים ,במישרין או בעקיפין,
בביצוע התחייבויות הספק עפ " י הסכם זה .הספק יפצה וישפה את החברה בגין כל תשלום
שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור  .החברה תאפשר לספק להתגונן ע"י
הודעה בכתב על הליך כאמור.

42

 . 14.3אחריותו של הספק תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו
לאחר תום תקופת ההסכם .
 . 14.4למען הסר ספק ,אחריותו של הספק כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו  /או מחדלים
של כל גורם הפועל בשמו ו  /או מטעמו באספקת השירותים ,לרבות עובדים ,קבלני משנה
וכיו " ב .
 . 14.5מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוצהר בזה ומוסכם ,שכל סכום ו  /או פיצוי ,אשר יגיעו לחברה
ו  /או שעל החברה יהיה לשאת ,לרבות בשכ"ט עו"ד ,תהיה החברה רשאית לקזז
מהסכומים ה מגיעים ממנה לספק 7 ,ימים לאחר מתן הודעה על כך מאת החברה .
 . 14.6הספק יודיע ל חברה על קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגינה יחויב הספק ,יעביר ל חבר ה את
כל החומר הרלבנטי בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה כאמור ,שהתקבל אצלו ,וישתף
פעולה עם ה חבר ה .הספק יאפשר ל חברה להתגונן בפני התבי עה ו/או הדרישה כאמור וכן
ימנע מלהתפשר או מלהעמיד סיוע כלשהו למגיש התביעה ו/או הדרישה ,או פרטים
כלשהם לכל צד שלישי ,למעט במקרה שנדרש לעשות כן על פי כל דין או שיש באמור כדי
לאפשר ל חברה להתגונן בפני התביעה ו/או הדרי שה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב הס פק לנקוט בכל הצעדים הנדרשים ולשתף
פעולה עם ה חברה  ,במידת הצורך ,לביטול כל דרישה ו/או תביעה אשר יוגשו נגד ה חברה ,
שעניינן ו/או עילתן ,קשור באמור לעיל.
 . 14.7הספק לא יהיה אחראי לנזק או גניבה של חפצים ,ציוד ,סחורה או כסף שהיו ברכב בעת
קרות תאונה או גניבה או פריצה ,למ עט ציוד שהינו חלק אינטגרלי מהרכב או מערכות או
ציוד שהותקן במסגרת סעיף ו' למסמך ה' להזמנה להציע הצעות ,דיבורית ודלקן.
 . 14.8אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הספק לספק שירותי ביטוח מקיף
לכלי הרכב ,לנהגים וכיוצ"ב ,לרבות הפעלת פוליסת הביטוח ומתן כלל השי רותים לטיפול
משפטי ,שיפוי ופיצוי ,הנהוגים במסגרת ביטוח מקיף.
. 15

איסור הסבה ,המחאה או העברת זכויות והתחייבויות על ידי ה ספק
 . 15.1החברה רשאית להסב ,להעביר ,לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה לפי
הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הספק .
 . 15.2ה ספק יה א רשאי להסב ,להעביר ,לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחובותיו לפי
הסכם זה ,כולן או מקצתן ,ל אחר הסכמת החברה לכך מראש ובכתב  ,אשר לא תתנגד אלא
מסיבות חריגות בלבד .

. 16

כללי
 . 16.1לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו ,אלא אם נעשה השינוי או
התיקון בכתב ונחתם על ידי ה ספק ומורש י חתימה מטעמ ה של ה חברה .
 . 16.2ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא יחשב הו ו יתור
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 אלא אם
נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.
 . 16.3לבתי המשפט בירושלים הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור להסכם זה.
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 . 16.4הספק לא יעסיק ולא יקבל שירותים מאת עובד החברה אשר סיים את עבודתו בחברה
למשך  12חודשים לפחות מיום סיום עבודתו כאמור.
 . 16.5כל הו דעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  48שעות מיום
משלוחה בדואר ,במכתב רשום ,לפי הכתובת במבוא להסכם של הצד הנמען.
ולראיה באו הצדדים על החתום :

הספק

החברה
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נספח א '

מסמכי המכרז על נספחיהם
(יצ ורפו להסכם מסמכי המכרז חתומים על ידי הספק)
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נספח ב '

נספח שירותים
( יצור ף מסמך ו' להזמנה )
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נספח ג '

הצעה כספית
( תצורף ההצעה הכספית של הספק במכרז )
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נ ספח ד '

תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים
[ יוגש על ידי הזוכה במכרז כתנאי לחתימת ההסכם על ידי המזמינה ]
( ,וככל שמדובר בתאגיד  -מורשה
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ
(להלן " :המציע ") לאחר שהוזהרת י
שמספרה
החתימה מטעם
כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת,
בכתב ,כדלקמן:
 . 1אני נותן תצהיר זה בשם המציע ,בקשר עם הסכם למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור החברה (להלן:
" ההסכם ") ,ומוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 . 2המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים נשוא ההסכם.
הנני מצהיר כי שמי הוא
תצ הירי – אמת.

תאריך

 ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________.מאשר/ת כי ביום _______________ הופיע
בפניי במשרדי ברח' ___________________ מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על  -ידי 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 וחתם עליה בפניי.

תאריך

שם מלא של עו "ד/רו"ח
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חתימה וחותמת

