תאגיד מי כרמל בע"מ
מכרז פומבי מס' 8/19

למתן שירותים להחכרת רכב בשיטת הליסינג
התפעולי

 -לפרסום  -מכרז ליסינג תפעולי ()003

עמוד  1מתוך 52

-2-

תוכן עניינים:
.1
.2

כללי 3..........................................................................................................................
מסמכי הבקשה/חוזה4..................................................................................................

.3
.4

לוח זמנים4 ................................................................................................. .......
תנאי סף4 ...................................................................................................... ....

מסמכים שיש לצרף להצעה 5.........................................................................................
.5
קבלת מסמכי המכרז6................................................................................................
.6
בקשת הבהרות 6...........................................................................................................
.7
הצעת מחיר 8................................................................................................................
.8
כללי הגשת ההצעות 9....................................................................................................
.9
מועד ההגשה 9..............................................................................................................
.10
תוקף ההצעה 9.............................................................................................................
.11
ערבות מכרז9..........................................................................................................
.12
הצהרות המציע 9..........................................................................................................
.13
ביטוח 10 ......................................................................................................................
.14
 .15בדיקת ההצעות ובחירת זוכה 12 ......................................................................................
בקשת הבהרות 9...........................................................................................................
.16
 .17הודעה לזוכה והתקשרות 13 ............................................................................................
ביטול ההתקשרות עם הזוכה והתקשרות עם מציע אחר 13 ...............................................
.18
 .19הצעה בודדת 13 ..............................................................................................................
 .20דין חל 13 .......................................................................................................................
סמכויות המזמין – סייגים 12.....................................................................................
.21
טפסים:
הצעת המציע 14 .........................................................................................
טופס 1
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו16 ......................... 1976-
טופס 2
אישור הבנת המכרז18.............................................................................
טופס 3
אישור זכויות חתימה 19 .............................................................................
טופס 4
הצעת המחיר 20 .........................................................................................
טופס 5
נוסח ערבות בנקאית23......................................................................
טופס 6

-3-

מסמך א'  -מידע והוראות למשתתפים
.1

.2

כללי
1.1

תאגיד מי כרמל בע"מ (להלן" :המזמין" ו/או "התאגיד") מזמין בזאת הצעות להחכרת
רכב בשיטת הליסינג התפעולי על פי הזמנות התאגיד ,כולל אספקת כלי רכב ,שירותי
תפעול ,ביטוח ,תחזוקה ושירותים נלווים נוספים ,הכול כמפורט במסמכי המכרז/חוזה
(להלן" :השירותים").

1.2

רשימת הרכבים מהם יהיה רשאי המזמין לבחור את הרכב שברצונו להשכיר בליסינג
מפורטים בטבלה בטופס  5למסמך זה.

1.3

החכרת הרכב בליסינג תפעולי על ידי הזוכה תעשה על פי תנאי ההסכם המצורף לתנאי
המכרז ,על נספחיו (להלן" :ההסכם") ,שייחתם בין המזמין לבין המציע הזוכה.

1.4

משך ההתקשרות יהיה על פי האמור בהסכם.

מסמכי המכרז/חוזה
2.1

המסמ כים הבאים ,לרבות מסמך זה ,מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז" ,ויהוו
את "החוזה" עם כל זוכה (להלן ולעיל" :מסמכי הבקשה/חוזה"):
מסמך א'  -מידע והוראות למשתתפים ,ונספחיו (מסמך זה).
מסמך ב'  -נוסח החוזה ,ונספחיו.
כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז/חוזה.

2.2

מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע כי הוא ראה ובדק
את כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז/חוזה .על המציע מוטלת האחריות
הבלעדית לבדוק ולוודא שכל המסמכים שנמסרו לו מתאימים במלואם לרשימת
מסמכי המכרז/חוזה ,וכן לרשימות השונות של תוכן העניינים .במקרה של חוסר דפים,
יכול המציע לקבל מהמזמין עותקים של הדפים החסרים בטרם הגשת הצעתו.

2.3

כל הזכויות במסמכי המכרז/חוזה שמורות למזמין .מסמכים אלה מושאלים למציע
לשם הכנת הצעתו והגשתה ,והמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכים
אלה ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך הכנה והגשת ההצעה .אין המציע רשאי
להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה
אחרת.

2.4

למען הסר ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז/חוזה נועדו אך ורק
לנוחיות ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז/חוזה .כמו כן ,לצורך פרשנות
תנאי המכרז ,לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח" ,ולפיכך אין לראות
בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם.

2.5

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על
הצעתו ועל ביצוע העבודה.
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2.6

.3

המציע יאשר ,כי קיבל לידיו את מסמכי הבקשה ,קרא והבין אותם ,וכי הוא מקבל על
עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם .נוסח האישור מצורף כטופס
מס'  3למסמך זה.

לוחות זמנים
3.1

להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז:

הפעילות

3.2

.4

תאריך שעה

מועד אחרון לבקשת הבהרות

 23.6.19בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת ההצעות

 10.7.19בשעה 12:00

תוקף ההצעה

10.11.19

תוקף ערבות המכרז

10.11.19

המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות ו/או לדחות את
המועדים המפורטים לעיל ,בתקופה קצובה נוספת ,אחת או יותר ,ולמי מהמציעים לא
תעמוד כל טענה ואו דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.

תנאי סף
4.1

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים
להלן:
4.1.1

מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,הינו תאגיד הרשום כדין
בישראל.

4.1.2

למציע רישיון בתוקף ממשרד התחבורה להפעלת משרד להחכרת רכב
)ליסינג) בהתאם להוראת סעיף  5לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(הסעות סיור ,הסעות מיוחדות והשכרת רכב) ,התשמ"ה.1985-

4.1.3

המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים בישראל
במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

4.1.4

המציע הינו בעל צי רכב המשמש להחכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי
של לפחות  1,500כלי רכב.

4.1.5

המציע הינו בעל פריסה ארצית של סניפים/מוקדים ,כולל סניף באזור
חיפה.
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.5

4.1.6

המציע מספק שירותי תחזוקה מלאים לכלי הרכב בכל רחבי הארץ על ידי
מוסכים מורשים ע"י משרד התחבורה ,כולל מוסך שירות מורשה באזור
חיפה.

4.1.7

המציע מעסיק קצין רכב מוסמך ובעל רישיון כדין.

4.2

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים דלעיל ו/או לא יצרף להצעתו
אישורים המעידים כי הוא עומד בתנאים דלעיל – רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

4.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר
ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור לכל הקשור לניסיונו ויכולתו של
המציע ,וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו לעיל.

4.4

כמו כן ,שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע
לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז /חוזה ,והמזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לערוך
בדיקות משלו בדבר ניסיונו של המציע .תוצאות הבדיקות הנ"ל ,אם בכלל תעשנה,
תכללנה במסגרת שיקולי המזמין לבחירת הזוכה במכרז

מסמכים שיש לצרף להצעה
5.1

תעודת רישום ותדפיס עדכני מרשם החברות.

5.2

רישיון בתוקף ממשרד התחבורה להפעלת משרד להחכרת רכב ) ליסינג) ,כנדרש בסעיף
 4.1.2לעיל.

5.3

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי לרכבים בישראל
במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,כנדרש בסעיף
 4.1.3לעיל.

5.4

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המציע הינו בעל צי רכב המשמש להחכרת רכבים
בשיטת הליסינג התפעולי של לפחות  1,500כלי רכב (פרטי/מסחרי) ,כנדרש בסעיף 4.1.4
לעיל.

5.5

רשימת הסניפים/מוקדים של המציע ,כנדרש בסעיף  4.1.5לעיל.

5.6

רשימת מוסכי השירות מורשים ע"י משרד התחבורה שמופעלים על ידו ,כנדרש בסעיף
 4.1.6לעיל.

5.7

פרטים אודות קצין הרכב המוסמך המועסק במציע ,כולל רישיון קצין הרכב ,כנדרש
בסעיף  4.1.7לעיל.

5.8

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו .1976-כמו כן יחתום המציע על
ההצהרה המצורפת כטופס מס'  2לתנאי המכרז.

5.9

אישור ניהול ספרים.

 5.10אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה המצורף כטופס מס'  4לתנאי המכרז.
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 5.11המציע יצרף את ההסכם כשהוא חתום ,וכן יצרף עותק של מסמכי המכרז ,וההודעות
למציעים כשהם חתומים על ידו.
.6

.7

קבלת מסמכי המכרז
6.1

את מסמכי המכרז ניתן לקבל ,ללא תשלום ,במשרדי המזמין ,רח' הנריך הרץ  18חיפה,
החל מהמועד הנקוב בטבלה בסעיף  3.1לעיל ,בימים א'-ה' ,בין השעות ,09:30-13:30
מומלץ לתאם מראש בטלפון .04-8685846

6.2

בעת קבלת מסמכי המכרז ,באחריות המציע להשאיר בידי המזמין את פרטיו ,לרבות
שם המציע ,שם איש קשר מטעם המציע ,כתובת ,מס' טלפון ופקס ,דוא"ל וכל פרט
נדרש נוסף.

6.3

המזמין רשאי לפרסם את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמין.

בקשת הבהרות למסמכי המכרז
7.1

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז/חוזה ,לרבות לגבי סתירות ו/או אי בהירות
שהתגלו על ידי המציע בקשר למסמכי המכרז/חוזה ,תתקבלנה אך ורק בכתב ,וזאת לא
יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה בסעיף  3.1לעיל .המציעים רשאים לכלול בשאלות
ההבהרה כל שאלה שברצונם להעלות בקשר עם מסמכי המכרז/חוזה.

7.2

את השאלות וההבהרות יש להפנות למזמין בכתב בלבד ,לידי לילי שמיין  -רכזת
מכרזים ,בפקס' ,04-8685947 :או בדוא"ל ,LiliS@mei-carmel.co.il :בימים א' -
ה' ,בין השעות  .09:30 - 13:30על המציע לוודא קבלה של הפקס' או הדוא"ל במשרדי
המזמין בטל'.04-8685846 :

7.3

הפניה תכלול פרטים כדלקמן :פרטי השואל ,כתובת דוא"ל ,שם ההליך ,מס' עמוד,
הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה ופירוט השאלה .השאלות תוגשנה על גבי קובץ
 WORDבלבד בטבלה במבנה הבא (לא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט
:)PDF
מס"ד

מס' עמוד

סעיף במכרז/הסכם

פירוט השאלה

7.4

תשובות תשלחנה בכתב ,במידת הצורך ,לכל משתתפי ההליך .מסמכי התשובות יהוו
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה ,ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות
להצעה ,ולחתום עליהן.

7.5

כמו כן ,המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז/חוזה שינויים ותיקונים,
מכל מין וסוג שהוא ,ו/או לשלוח מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות ו/או
הוראות נוספות לאלו הכוללים במסמכי המכרז/חוזה ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי,
בין ביוזמתו ,ובין בתשובה לשאלות המציעים.
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.8

7.6

בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז/חוזה
המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות
ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

7.7

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל הפירושים ו/או ההסברים
שינתנו בעל פה למציעים ו/או על ידי מי מהיועצים למזמין .פירושים ו/או הסברים
שינתנו בעל-פה למציעים ו/או על ידי היועצים למזמין ,אינם מחייבים את המזמין ,ורק
תשובות ,הבהרות ותיקונים בקשר למסמכי המכרז/חוזה שנמסרו בכתב יחייבו את
המזמין.

הצעת מחיר
8.1

על המציע לנקוב את המחיר המבוקש על ידו לחודש להחכרת כל אחד מהרכבים
בליסינג תפעולי ,אשר מפורטים בטבלה הכלולה בטופס הצעת המחיר המצורף כטופס
מס'  5למסמך זה.

8.2

המציע נדרש להציע מחירים (דמי שימוש חודשיים) עבור כל הדגמים שהוגדרו בטבלת
הרכבים בטופס .5

8.3

בהגשת הצעתו מצהיר המציע כי מחירי היחידה שננקבו על ידו בהצעתו ,כוללים את
החכרת הרכב בליסינג תפעולי בהתאם לכל דרישות החוזה ,כולל כל הביטוחים ,אגרת
רישוי ,תיקוני הרכב וכל יתר התנאים הכלולים במסמכי המכרז/חוזה.

8.4

מובהר בזאת כי צפי החלפת רכבי המזמין בתקופת החוזה כמפורט בטופס  5הינו
אומדן בלבד ,ואין בו כדי לחייב את המזמין ,אשר יהיה רשאי להזמין רכבים לפי צרכיו
ושיקול דעתו הבלעדי.

8.5

בחתימת המציע על מסמכי המכרז ,מסכים המציע מראש ,כי טעות חשבונית או
השמטה בהצעתו תתוקן על ידי המזמין ,ועל ידי כך יתוקן סך כל ערך הצעתו,
בהתאמה .לצורך בדיקת השוואה בין ההצעות השונות רואים את מחירי היחידה
כעדיפים על סה"כ כללי בסעיף.

8.6

בכל הקשור לתנאי ומועדי התשלום המציע מופנה לסעיף התמורה בחוזה .בהגשת
הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ,הבין ומסכים לתנאי התשלום הנ"ל.

8.7

בנוסף ,יידרש המציע למלא את בעמודה המיועדת לכך את מחיר מחירון של הרכבים
בש"ח לא כולל מע"מ ואגרת רישוי ,כפי שיפורסם ביום  ,15/4/2019ולחשב בהתאמה
את  %דמי שכירות ממחיר מחירון היבואן (מחירון ללא מע"מ) בעמודה מס' ( 2לצורך
תשלום במקרה של שינוי דגם כמפורט בחוזה).
לדוגמא :אם דמי השימוש שינקוב הספק עבור רכב קיה פיקנו  LX 1.2ליטר אוטומטי
(סעיף  1בטופס  )5יעמדו על סך של  ,₪ 1,000ומחיר יבואן הרכב ביום  15.4.19יעמוד על
סך של  ,₪ 20,000אזי יעמוד  %דמי שכירות ממחיר מחירון היבואן על 20,000( 5%
לחלק ל .)5% = 1,000 -באופן זה ככל שיוחלף הדגם של קיה פיקנטו בדגם חדש ,דמי
השכירות על הדגם החדש יהיו בשיעור של  5%ממחיר המחירון של הדגם החדש של
קיה פיקנטו.
מכל מקום מובהר כי המחיר שישולם למציע הזוכה יהיה על פי דמי שכירות חודשיים
כולל שכירות ,ביטוח ואחזקה (לא כולל מע"מ) המפורטים בעמודה מס'  1בהצעת
המחיר (טופס .)5
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.9

כללי הגשת ההצעות
9.1

התאמה לתנאי המכרז
9.1.1

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות הבקשה .המזמין יהא
רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיש בה התניה,
הסתייגות ,שינוי ,תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרזו/או החוזה.

9.1.2

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על ידי המציע
במסמכי המכרז ו/או החוזה ו/או כל הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו/או
צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי התאגיד:
 11.1.2.1.1לפסול את הצעת המציע;
 11.1.2.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;
 11.1.2.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;
 11.1.2.1.4לדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון
כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של התאגיד .אם
יחליט התאגיד לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק לעיל ,והמציע
יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי התאגיד לפסול את ההצעה ו/או לחלט את
הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

9.2

9.1.3

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף
לה את כל המסמכים הנדרשים.

9.1.4

בנוסף ,רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים,
לצורך הבהרה ,פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר
שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.

הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה
9.2.1

ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרזיהיו חתומים
בחתימה מלאה של מורשי החתימה מטעם המציע ,וככל שהדבר נדרש בכל
טופס ו/או מסמך כשהחתימות מאושרות על ידי עו"ד ,וכן חתימה על כל
אחד מהעמודים בראשי תיבות.

9.2.2

מובהר ומודגש בזאת כי בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המציע את
הסכמתו לכל האמור במסמכי הבקשה/חוזה ובתנאיהם.

9.2.3

עם ההצעה יש להמציא אישור של רו"ח או עו"ד ,או כל מסמך אחר הנדרש
על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ו/או הדין ,המאשר כי החותמים על
מסמכי ההצעה רשאים לחייב בחתימתם את המציע ולהגיש הצעות
מחייבות בשמו.
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9.3

הגשת ההצעות
9.3.1

הצעת המציע ,כולל כל המסמכים הנדרשים ,תוגש בשני ( )2עותקים [מקור
והעתק צילומי ] .במקרה של אי התאמה בין עותק המקור לבין העותק
הנוסף ,תינתן עדיפות לעותק המקור.
על המעטפה יירשם "מכרז מס'  8/19למתן שירותים להחכרת רכב בשיטת
הליסינג התפעולי ".

.10

מועד ההגשה
 10.1ההצעה תוגש לא יאוחר מהמועד בנקוב בטבלה בסעיף  3.1לעיל (להלן":המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז") ,לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין ברח' הנריך הרץ 18
חיפה .המציע ידאג לקבל אישור בדבר הגשת הצעתו כאמור.
 10.2ההצעות שתתקבלנה במשרדי המזמין לאחר המועד והשעה הרשומים לעיל לא
תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.

.11

תוקף ההצעה
 11.1ההצעה תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה עד למועד הנקוב בטבלה בסעיף  3.1לעיל.
 11.2המזמין יהא רשאי לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם לתקופה
נוספת ,אחת או יותר.

.12

ערבות מכרז
 12.1המציע יצרף להצעתו ערבות להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז
(להלן" :הערבות") .הערבות תהיה ערבות אוטונומית ובלתי מותנית ,שתוצא לטובת
התאגיד ,מאת בנק ישראלי ,על פי הנוסח המצורף בטופס מס'  6לתנאי המכרז.
הערבות תהיה על סך של ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים .)₪
 12.2הערבות תעמוד בתוקפה עד למועד הנקוב בטבלה שבסעיף  3.1לעיל.
 12.3המזמין י הא רשאי לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה נוספת .היה והמציע לא
ייענה לדרישה זו לפחות ( 7שבעה) ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר
שייקבע ,יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות באופן מיידי.
הערבות תוחזר למציע הזוכה ,מיד לאחר שמסר למזמין כתב ערבות ביצוע כנדרש על פי
ההסכם .מציעים אשר לא יזכו במכרז ,ערבותם תושב לאחר הכרזת וועדת המכרזים על
הזוכה במכרז.
 12.4המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה בו מציע:
12.4.1

נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

12.4.2

מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
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12.4.3

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז;

12.4.4

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז ,לרבות
המצאת ערבות ביצוע.

 12.5מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לקבל הצעה ולהכשיר
ערבות על אף פגם בנוסח הערבות ,וזאת אם שוכנעה ,לפי מיטב שיקול דעתה ,כי הפגם
נעשה בתום לב וכי אין בו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין
המציעים
.13

הצהרות המציע
 13.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו בהליך כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז
ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות
המקצועיות והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא
המכרז  -הכל כמפורט במסמכי הבקשה/החוזה.
 13.2על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו ביחס לכל
נתון רלבנטי להצעתו ,ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה.
 13.3הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים
ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי הבקשה ,אומתו ונבדקו על ידו,
וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים
ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 13.4בהמשך לאמור לעיל ,מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט
כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז -לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 13.5המציע מצהיר כי הצעתו הוגשה ללא תיאום עם מציעים אחרים ,כאשר במידה וימצא
המזמין כי קיים חשש לתיאום הצעות עלול הדבר להביא לפסילת ההצעה וחילוט
ערבות ההצעה.
 13.6המציע מצהיר כי הוא לא היה ולא יהיה מעורב באופן כלשהו ,במישרין ו/או בעקיפין,
ביותר מהצעה אחת.

.14

ביטוחי המציעים:
 14.1תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי כל מציע שיזכה
במכרז (להלן" :דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים",
בהתאמה).
 14.2המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף
הביטוח בחוזה (סעיף .)7
 14.3המציע מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל
ולהלן ,ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים
הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
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 14.4המציע מתחייב ,ככל שיזכה במכרז ,לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז
ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת החכרת הרכב וכתנאי לתחילתו ,את
המסמכים (פוליסות הביטוח תעודות החובה) המשולמים המעידים על כניסת הביטוח
לתוקף חתומים כדין על ידי החברה המבטחת.
 14.5בנוסף להמצאת המסמכים המפורטים בסעיף  16.4לעיל ,מתחייב המציע כי בכפוף
לדרישת המזמין בכתב ימציא לו העתקים ממסמכי הביטוח הנדרשים כמפורט בסעיף
הביטוח (סעיף  )7להסכם.
 14.6מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת
פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה
הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 14.7למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת איזה ממסמכי הביטוח
הנדרשים על פי האמור בסעיף הביטוח (סעיף  7לחוזה) ,המזמין יהיה רשאי שלא
לעשות שימוש ברכב בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.
 14.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.7לעיל ,מובהר בזה כי במקרה של אי המצאת
מסמכי הביטוח הנדרשים על פי המפורט בסעיף הביטוח (סעיף  7לחוזה) ,כאמור בסעיף
 14.7לעיל ,יהא המזמין רשאי לראות במציע כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את
זכייתו של המציע.
 14.9יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכים המעידים על עריכת ביטוחי
הספק יצורפו להצעה אלא הצהרת המציע התחייבותו ואישורו כי הוא בדק עם מבטחיו
ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים במסמכי
ההסכם.
.15

.בדיקת ההצעות ובחירת זוכה
 15.1מובהר ומודגש בזאת במפורש כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית
הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.
 15.2בשיקולי המזמין יילקחו בחשבון בין היתר ,כושרו של המציע ,ניסיונו בשירותי ליסינג
תפעולי ,לרבות ניסיון קודם עם המזמין ,יכולתו הארגונית והכלכלית ,וכל שיקול או
נימוק אחר כפי שימצא המזמין לנכון.
 15.3במידה וימצא כי יותר ממציע אחד הגישו הצעת מחיר זהה ,יהיה המזמין רשאי לבחור
את ההצעה הזוכה מביניהם על פי האמור בסעיף  15.2לעיל או שהמזמין יקיים הליך
התמחרות נוסף ( )Best & Finalבין המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות ,בתנאים
ובאופן כפי שייקבע על-ידי המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 15.4המזמין ,שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם הזוכה ,לאחר זכייתו וקודם לחתימת
החוזה עם המזמין.
 15.5ההצעות תיבדקנה על ידי המזמין ,אשר רשאי להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי
שימצא לנכון.
 15.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לדחות כל הצעה שאיננה
שלמה ,או ברורה ,או שלא הוגשו כל המסמכים הנדרשים במסגרתה ,או שאינה ערוכה
עפ"י מסמכי הבקשה ,וזאת עפ"י שיקול דעתו הסופי והבלעדי של המזמין.
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 15.7החוזה עם הזוכה ייחתם בשינויים המחויבים ,אם יהיו כאלה ,כתוצאה מהחלטות של
הגופים המוסמכים של המזמין.
.16

בקשת הבהרות
 16.1המזמין יהא רשאי לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות
או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתו לצורך בדיקת ההצעות
והערכתן.
 16.2המציעים יעבירו למזמין את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבע
המזמין בפנייתו ,לפי כתובת המזמין .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק
בלתי נפרד ממנה.

.17

הודעה לזוכה והתקשרות
 17.1המזמין יודיע לזוכה בכתב על הזכייה במכרז.
 17.2תוך  14יום ממועד ההודעה כאמור ,יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר
עם הש תתפותו במכרז בערבות הביצוע ,וימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו
להמציא כמפורט בחוזה ,ויחתום על החוזה.
 17.3רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה ,יודיע
המזמין בכתב ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם.

.18

ביטול ההתקשרות עם הזוכה והתקשרות עם מציע אחר
 18.1המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו ומכל סיבה שהיא ,לבטל את ההליך
ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו ,הכל בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט של המזמין .אם יחליט המזמין לבטל את ההליך ,או שלא לבצע את
החוזה כולו או מקצתו ו/או לא לחתום על החוזה ,לא תהיה למשתתפים כל תביעה ו/או
דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין.
 18.2לא עמד המציע הזוכה בהתחייבויותיו לפי הצעתו ,יהא רשאי המזמין ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו .ביטל
המזמין את זכיית המציע בשל אי עמידתו בהתחייבויותיו ,יהא המזמין רשאי לחלט
כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את ערבות המכרז של המציע ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
אחר העומד לרשותו .למציע שזכייתו בוטלה כאמור ,לא תהיה כל טענה כלפי המזמין
ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין בקשר
עם ביטול זכייתו ו/או חילוט הערבות כאמור.
 18.3מבלי לגרוע מן האמור ,ביטל המזמין את זכיית המציע בשל אי עמידתו בתנאי הצעתו,
יהא רשאי המזמין להכריז על המציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציע שזכייתו
בוטלה כעל המציע הזוכה או לבטל את ההליך ,הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט ,ולמציע שהצעתו דורגה לאחר הצעת המציע שזכייתו בוטלה אין ולא תהייה
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה ביטול ההליך תחת הכרזת הצעתו כהצעה
הזוכה במכרז.
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.19

הצעה בודדת
 19.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע ,או
הנשלט על ידו ,או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו .לצורך כך מוגדר המונח
"שליטה" כאחזקה של למעלה מ 50%-מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות
למנות יותר מ 50%-מהדירקטורים.
 19.2לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים ,לרבות במסגרת מיזם משותף
(.)Joint Venture

.20

דין חל
 20.1הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה
בהתאם לכל דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך
השתתפות בהליך והגשת ההצעות.
 20.2כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר חיפה.

.21

סמכויות המזמין  -סייגים
 21.1המזמין רשאי שלא לבחור בהצעה כלשהי .המזמין רשאי לדחות את כל או חלק
מההצעות.
 21.2המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם),
לרבות לצאת בהליך של קבלת הצעות מיטביות ( ,)best&finalאו לחילופין לא לנהל
משא ומתן כאמור.
 21.3מבלי לגרוע מסמכותו על פי כל דין ,המזמין רשאי לדחות הצעה במקרה בו הוא סבור,
על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי ההצעה אינה תואמת את תנאי הבקשה ,אולם המזמין
רשאי גם למחול על פגמים טכניים שנפלו בתום-לב בהצעות.
 21.4אם ימצא ביהמ"ש סעיפים  /חלקם אינם תקפים ו/או לא ניתן לאכפם לא יהיה בכך
לפגוע מסעיפים אחרים אשר יחולו בשינויים המחויבים לפי שיקול דעת וועדת
המכרזים אלא אם יוחלט על ידי וועדת המכרזים אחרת.
 21.5מובהר כי המזמין פרסמה ו/או יפרסם ,על פי שיקול דעתו המלא והבלעדי ,מכרזים
נוספים ו/או אחרים להחכרת רכב בליסינג תפעולי ,ולזוכה לא תינתן בלעדיות בנושא
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

חתימה וחותמת הקבלן
אישור עו"ד הח"מ עו"ד  ..............................מאשר
כי החותמים על המסמך מורשים להתחייב בשם
המציע להגשת הצעתו.
________________________
עו"ד (חתימה וחותמת)
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טופס מס'  - 1הצעת הקבלן

לכבוד
תאגיד מי כרמל בע"מ
רח' הנריך הרץ 18
חיפה
א.נ,.

תאריך_______________ :

הנדון :מכרז מס' 8/19
למתן שירותים להחכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי

א נו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי הבקשה ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:
 .1כי הבנו את כל האמור במסמכי הבקשה /חוזה והגשנו את הצעתנו בהתאם להם ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי הבקשה/חוזה ולא נציג תביעות או דרישות ,לרבות כאלו
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.
 .2כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז/חוזה וכי אנו מקבלים על עצמנו להשכיר
לתאגיד את הרכבים בליסינג תפעולי בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ונספחיו.
 .3כי המחירים שננקבו על ידינו בהצעתנו ,מהווים מחיר סופי ,מוחלט להחכרת הרכבים בליסינג
תפעולי ,וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות
ו/או הנובעות בהחכרת הרכבים בליסינג תפעולי על פי מסמכי החוזה.
 .4כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ,וכי לא גילינו את פרטי
הצעתנו למשתתפים אחרים.
 .5כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז/חוזה ללא
כל הסתייגות שהיא .כי הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה
כנדרש במסמכי המכרז/חוזה.
 .6כי להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים את ערבות המכרז בתוקף ובסכום הנקוב במסמכי
המכרז.
 .7כי אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים ,שבתוך  14ימים הודעתכם בדבר זכייתנו במכרז ,נמציא
למזמין את החוזה על נספחיו כשהם חתומים על ידינו ,לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים
להמציא על פי מסמכי הבקשה/חוזה.
 .8כי אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבות מהתחייבויותינו ,אנו מסכימים שאת ערבות המכרז
שצרפנו להצעתנו ,תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת ,מבלי לפגוע בכל סעד לו
הינכם זכאים על פי מסמכי המכרז/חוזה ו/או הדין
 .9כי הצעתנו היא 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 ו/או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
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 .10כי אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז/חוזה.

שם החותם/ים ותפקידו/ם

________________________________________

תאריך

________________________________________

חתימה וחותמת המציע

________________________________________

איש הקשר המוסמך מטעמנו
לכל עניין הנוגע למכרז

_______________________________________

אישור:
אני הח"מ ,עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רישיון
_____________ ,המשמש כיועץ משפטי של המציע ,מאשר בזה כי _____________________
ת.ז ___________________ .ו _____________________-ת.ז____________________ .
אשר חתמו על הצעת והצהרת המציע בפני ,בשם המציע ,הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה
החלטה כדין על ידי המציע ,בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו ,להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל
לחתום על הצעת והצהרת המציע הנ"ל.
שם עורך הדין וחתימה ______________

תאריך

_________________
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טופס מס'  - 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

אני הח"מ _________________________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:
אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________[( ]1להלן" :המציע" או:
"הספק") למכרז מס'  8/19למתן שירותים להחכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי .
אני משמש כ ]2[_____________________ -במציע ,והוסמכתי כדין לעשות תצהיר
.1
זה מטעם המציע ובשמו.
תצהיר לפי סעיף 2ב( .ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים
.2

אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז הנ"ל ,המציע ובעל זיקה אליו – [יש לסמן  במקום הרלוונטי]
לא הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים זרים") וחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").
הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי
הפירוט דלהלן ,ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( )1לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
פירוט העבירה

תאריך ההרשעה

מס"ד
[מספר סעיף ושם חוק]

[חודש ושנה]

.1
.2
* מספר השורות הנו להמחשה בלבד
לצורך סעיף  3זה" :הורשע" ו" -בעל זיקה" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו ]3[.1976-
תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים
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.3

אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז הנ"ל ,מתקיים אחד מאלה[ :יש לסמן  בחלופה הרלוונטית]
חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
(להלן" :חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע]4[.
חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
[למציע שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:
חלופה ( - )1המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים;
חלופה ( - )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא
התחייב כאמור באותה חלופה ( – )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל
הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.

.4

למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל -
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא .לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים
מ"מועד ההתקשרות" ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.5

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אישור

אני הח"מ ,עו"ד _________________________ שכתובתי _______________________,
מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' ________________________,
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר __________________  /המוכר/ת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

_______________________
חתימה וחותמת עורך הדין

[ ]1יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.
[ ]2יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע
[" ]3הורשע" ,בעבירה – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר ;)2002
"בעל זיקה" – כל אחד מאלה )1( :חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; ( )2אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעל השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
הספק ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על
תשלום שכר העבודה; ( )3אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית ביד י מי ששולט בספק" .אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"-שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א" ;1981-שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם.
[ ]4הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם" :מעסיק המעסיק יותר מ 25-עובדים ,למעט
המדינה או מעסיק אחר שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי,ט ,1959-חלות עליו".
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טופס מס'  - 3אישור הבנת תנאי הבקשה

תאריך________________ :
לכבוד
תאגיד מי כרמל בע"מ
רח' הנריך הרץ 18
חיפה
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז מס'  8/19להחכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי (להלן "העבודה")
הרינו לאשר ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז לבצוע העבודה על כל נספחיהם ,למדנו והבנו את
האמור בהם ,ובדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים
להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודה ,וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי -
ידיעה או אי -הבנה של דרישות ,תנאים או נסיבות כלשהם ,פיזיים ומשפטיים ,העשויים להשפיע על
הצעתנו או על ביצוע העבודה.

בכבוד רב,

____________________________
חתימה וחותמת המציע

אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________________________________
אשר חתמו על טופס זה בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו עם
חברתכם לכל דבר ועניין.
______________________
שם עו"ד

________________
חתימה
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טופס מס'  - 4אישור זכויות חתימה
תאריך__________________ :
לכבוד
תאגיד מי כרמל בע"מ
רח' הנריך הרץ 18
חיפה
א.ג.נ,.

הנדון :אישור זכויות חתימה

הנני ,עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן:
כי

ה"ה

____________________________________________________________,

החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ___________________________ (להלן" :המציע") ועל
שאר המסמכים הנדרשים במסגרת מכרז מס'  8/19להחכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי,
מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם בצירוף חותמת החברה.

בכבוד רב,
____________________
חתימת עו"ד המציע

- 20 -

טופס מס'  - 5הצעת המחיר
לכבוד
תאגיד מי כרמל בע"מ
רח' הנריך הרץ 18
חיפה
הננו מתחייבים ל השכיר לתאגיד את הרכבים הנ"ל בליסינג תפעולי בהתאם לכל הדרישות
והתנאים בכלולים מסמכי המכרז ו/או החוזה תמורת הסכומים הבאים ,ללא מע"מ –
כל המחירים כוללים ( K2Kמפתח תמורת מפתח)
2
מס"ד

1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
11
12
13
14
15
16

סוג ודגם הרכב

קטגוריה

קיה פיקנו  LX 1.2ליטר
אוטומטי
יונדאיי  . I10מנוע L 1.25
בנזין .אוטומטית

מיני

תחזית
למספר
רכבים

דגם

מספר
מחירון

מחיר מחירון
בש"ח לא כולל
מעמ ואגרת
רישוי (מחירון
ידוע ב )5/4/2019

 %דמי שכירות
ממחיר מחירון
היבואן (מחירון
ללא מע"מ)

1
דמי שכירות
חודשיים כולל
שכירות ,ביטוח
(כולל נהג צעיר
ונהג חדש)
ואחזקה לא כולל
מע"מ

LX

4
מיני

PRIME

ממוצע דמי שכירות חודשיים למכונית מיני (כולל שכירות ,ביטוח (כולל נהג צעיר ונהג חדש) ואחזקה לא כולל מע"מ)
יונדאי סונטה  2.0ליטר
היברידית אוטומטית

מנהלים

מזדה  2 - 6ליטר אוטומטית

מנהלים

סקודה סופרב TSIU 1.4

מנהלים

( )----

PREMIUM

1

LUXURY
AMBITION

ממוצע דמי שכירות חודשיים למכונית מנהלים (כולל שכירות ,ביטוח (כולל נהג צעיר ונהג חדש) ואחזקה לא כולל מע"מ)
מנהלים
טיוטה HYBRID TS Sky
קטן
( L1.8 - Viewסטיישן)
מנהלים
SPACE
סקודה אוקטביה
AMBITION
קטן
 1.5TSIאוטומטית (סטיישן )
מחיר דמי שכירות חודשיים למכונית מנהלים קטן (כולל שכירות ,ביטוח (כולל נהג צעיר ונהג חדש) ואחזקה לא כולל
מע"מ)
מזדה  2.0 3ליטר
SPORT
אוטומטית  -משפחתית
 4דלתות ()SEDAN
מזדה  2.0 3ליטר
COMFORT
אוטומטית ) -משפחתית
 5דלתות (HATCHBACK
מזדה  1.5 3ליטר
COMFORT
אוטומטית  -משפחתית
 4דלתות ()SEDAN
12
מזדה  1.5 3ליטר
COMFORT
אוטומטית ) -משפחתית
 5דלתות (HATCHBACK
טויוטה קורולה  .מנוע 1.6
SUN
משפחתית
בנזין .אוטומטית
1.8
מנוע
טויוטה קורולה .
GLI
משפחתית
היברידית  .אוטומטית
2

( )----

SKY VIEW

( )----
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17

טויוטה אוריס היברידית 1.8
ליטר אוטומטית (סטיישן)
רנו גראנד קופה  1.2טורבו
בנזין
הונדה סיוויק סדן  1.6ליטר
אוטומטית
הונדה סיביק  L1.5טורבו 5
דלתות
יונדאי  1.6 IONIQליטר ,
אוטומטית היברידית ,
יונדאיי  . I30מנוע  1.4ליטר
טורבו .אוטומטית

23

יונדאיי  .ELANTRAמנוע 1.6
בנזין .אוטומטית

משפחתית

24

סקודה אוקטביה TSI1
אוטומטית

משפחתית

AMBITION

סקודה  TSI1.5אוטומטית

משפחתית

AMBITION

סקודה אוקטביה SPACE
 1TSIאוטומטית (סטיישן )

משפחתית

AMBITION

18
19
20
21
22

25
26
27

משפחתית

TS

משפחתית

INTENSE

משפחתית

ELEGANCE

משפחתית

SPORT MT

משפחתית

PREMIUM

משפחתית

PREMIUM
Inspire

ממוצע דמי שכירות חודשיים למכונית משפחתית (כולל שכירות ,ביטוח (כולל נהג צעיר ונהג חדש) ואחזקה לא כולל מע"מ)

( )----

חישוב הצעת המחיר
תיאור
א.
ב.
ד.
ד.

כמות

ממוצע דמי שכירות חודשיים למכונית מיני הנקוב בסעיף  3בטבלה לעיל

4

ממוצע דמי שכירות חודשיים למנהלים משפחתית הנקוב בסעיף  7בטבלה לעיל

1

ממוצע דמי שכירות חודשיים למכונית מנהלים קטנה הנקוב בסעיף  10בטבלה לעיל

2

ממוצע דמי שכירות חודשיים למכונית משפחתית הנקוב בסעיף  27בטבלה לעיל

12

סה"כ מחיר (כולל שכירות,
ביטוח(כולל נהג צעיר ונהג חדש)
ואחזקה לא כולל מע"מ)

סה"כ מחיר ההצעה (ללא מע"מ)

צפי החלפות רכבים בתקופת החוזה:

החלפה 2019

החלפה 2020

3

________________
שם החותם ותפקידו

5

החלפה 2021
3

החלפה 2022
4

סה"כ צפי
15

____________________________
חתימה וחותמת המציע
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אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________________________________
אשר חתמו על טופס זה בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע
בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.

______________________
שם עו"ד

________________
חתימה
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טופס מס'  - 6נוסח ערבות בנקאית

תאריך__________ :
לכבוד
תאגיד מי כרמל בע"מ
רח' הנריך הרץ 18
חיפה
א.ג.נ.
הנדון :ערבות בנקאית מס'_______

 .1על פי בקשת _________________________ (להלן" :המציע") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם
לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום של ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים ( )₪להלן:
"סכום הערבות") ,בקשר לעמידתו של המציע בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת
מכרז מס'  8/19להחכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,
באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם בסניפנו ,לפי
כתובתנו הבאה.________________________________________ :
 .3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין,
וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות
זה לא יעלה על סכום הערבות.
 .4התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ו בלתי מותנית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים
להסביר ,לנמק ,לפרט ,לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת
המציע.
 .5כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום ___________.
 .6כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.

בכבוד רב,
__________________
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תאגיד מי כרמל בע"מ

מכרז 8/19

למתן שירותים להחכרת רכב בשיטת הליסינג
התפעולי

מסמך ב'  -נוסח החוזה
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מסמך ב'  -הסכם ליסינג תפעולי
שנערך ונחתם בחיפה ביום ____ בחודש ________ שנת ;2019
בין

:

לבין :

מי כרמל בע"מ
ח"פ 513531043
מרח' הרץ היינריך  18חיפה
(להלן" :התאגיד" ו/או "החברה" ו/או "מי כרמל")
____________________
ח.פ_________________.
מרח' ___________________
(להלן" :הספק")

מצד אחד,

מצד שני,

הואיל

והתאגיד פרסם מכרז פומבי (מס' ) 8/19למתן שירותים להחכרת רכב בשיטת הליסינג
התפעולי (להלן" :השירותים") ,ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :המכרז").

והואיל

והספק הגיש הצעה למכרז (להלן" :ההצעה") ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל

וועדת המכרזים של התאגיד החליטה לבחור בספק כזוכה במכרז.

והואיל

והספק התחייב לספק לתאגיד את השירותים במועדים ובתנאים המפורטים בחוזה זה
להלן.

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:

 .1המבוא והנספחים
המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו ,וכן הנספחים להסכם ,מהווים חלק בלתי נפרד
מההסכם וייקראו ביחד עמו.
 .2פרשנות
 .2.1אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על
תוכנם.
 .2.2במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות מסמך במכרז תגבר הוראת
ההסכם ,אלא אם נאמר במפורש כי הוראת תנאי המכרז גוברת .במקרה של סתירה בין
הוראות הסכם זה לבין אחת מהוראות נספחי ההסכם ,תגבר הוראת הנספח להסכם ,אלא
אם נאמר במפורש כי הוראת ההסכם גוברת .במקרה של סתירה בין ההצעה שהגיש הספק
במסגרת המכרז ,לבין מסמכי המכרז ,יגברו הוראות מסמכי המכרז.
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 .3הגדרות
 .3.1בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש
אחר.
"אבזור נוסף" -

תוספות שאינן סטנדרטיות או שאינן חלק מתקני הרישוי או שאינן חלק
מקורי של הרכב ו/או שאינן כלולות תחת המכלולים/המערכות/
האב יזרים המוגדרים בהסכם זה (ראו סעיף "רכבים") ,המופיעים
במפרט היבואן הרשמי ביחס לדגם הרכב המדובר ואינם מופיעים בהסכם
זה.

"דמי שימוש חודשיים"  -התמורה בהתאם להצעת הספק שישלם התאגיד לספק בהתאם
ל הוראות ההסכם בגין מתן השירותים בעבור אספקת כל רכב נשוא
הסכם זה במתכונת חכירה בשיטת ליסינג תפעולי.
"הצעת הספק"  -הצעת הספק שהוגשה במכרז (טופס  5למכרז) המצורפת כנספח להסכם
זה.
"הזמנה" -

בקשת התאגיד ,חתומה על ידי מורשי התאגיד ,לאספקת רכב או רכבים
במתכונת חכירה בשיטת ליסינג תפעולי מתוך דגמי הרכבים המנויים
בהצעת הספק או מתו ך דגמי רכבים חדישים יותר ביחס לדגמי הרכבים
המנויים בהצעת הספק (דגמי המשך) ,ובהתאם לצבע הרכב והגוון
המבוקש על ידי התאגיד ביחס לכל רכב מוזמן ,לאבזור נוסף במידה
ויוזמן ביחס לאי אילו מהרכבים המוזמנים ,ובכמות ובמועד האספקה
הנקובים בהזמנה (על פי צרכי התאגיד ובכפוף להוראות הסכם זה).

"השירותים"-

אספקת תפעול ותחזוקת כל כלי הרכב שיוחכרו עפ"י מכרז זה ,לרבות כל
פעולה ו/או הוצאה המתחייבת מאחזקת הרכב ,תיקון ,תפעול ותחזוקה
יעילים ,כוללים ומלאים של כלי הרכב נשוא הסכם ההתקשרות ,ובכלל
זה :החלפת חלקי הרכב במלואם (בחלקי חילוף מקוריים או מורשי יבואן
רשמי או מורשי משרד התחבורה; טיפולים ובדיקות בטיחותיות
ותקופתיות ותיקון כל התקלות (לרבות עקב תאונות); העמדת רכב חלופי
או רכב גישור; הענקת כיסוי ביטוחי (ו/או רכישת ביטוח); תשלום אגרות
רישוי ורדיו; הכנה והעברת מבחני הרישוי (כולל מבחני רישוי שנתיים)
של כלי הרכב במועדים הנדרשים; שינוע כלי הרכב ממקום הימצאם
למוסכים ,למכוני רישוי ,למתקיני האביזרים החיצוניים וכיו"ב,
והחזרתם למקום המתאים לנוחיותו של העובד; הפעלת מרכז פניות
ארצי לדיווחים על תקלות ,גניבה ,תאונות דרכים ומתן שירותי תיקוני
דרך ,גרירה וחילוץ (לרבות מחניונים)  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע,
ולמעט יום כיפור; דיווחים לתאגיד וכל שירות אחר הנדרש בתנאי המכרז
והסכם זה ,למעט שטיפת הרכבים וצריכת הדלק השוטפת ,והכול -
כמפורט בהוראות הסכם זה.

"הרכב" או "הרכבים" או "כלי הרכב"  -כלי רכב וציוד נלווה אותם חוכר התאגיד מהספק
עפ"י הוראות הסכם זה.
"מחירון הרכב"  -מחירון הרכב המפורסם ע"י היבואן הרשמי.
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"המדד"-

מדד המחירים לצרכן הידוע במועד ביצועו בפועל של כל תשלום של דמי
השכירות החודשיים.

"המדד היסודי"  -המדד הידוע בשעת קבלת מסירת הרכב ללקוח.
"מחיר הבסיס"  -המחיר הרכב על פי מחירון הרכב (מחיר לא כולל מע"מ) כמפורט בהצעת
הספק.
"מנהל צי" -

נציג הספק כמשמעותו בסעיף  9.2להסכם.

"רכב גישור" -

רכב שנמסר לתאגיד לאחר חתימת החוזה ועד למסירת הרכב הקבוע.

"רכב חלופי" -

רכב שנמסר לתאגיד ,לאחר מסירת הרכב הקבוע ובמקומו ,במקרים
המפורטים בהסכם זה.

"תקופת מתן השירותים"  -תקופה במסגרתה יוכל התאגיד להזמין רכב או רכבים בתנאי
ליסינג תפעולי באופן ובתנאים הקבועים בהסכם זה ,כמוגדר בסעיף 5
להסכם .
"תקופת החכירה" או "תקופת הליסינג"  -כמוגדר בסעיף  6.1להסכם.
"תקופת ההתקשרות"  -תקופת מתן השירותים או תקופת החכירה ,על פי המאוחר
מביניהם.
 .4מהות ההתקשרות
 .4.1הספק מתחייב בזה לספק לתאגיד את השירותים (שירותי הליסינג התפעולי) ,לשביעות
רצונו המלא של התאגיד ,בהתאם לצרכי התאגיד ,שייקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד ,ובהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה.
 .5תקופת מתן השירותים
 .5.1הסכם זה יהיה בתוקף לתקופה של  36חודשים החל מיום _______ וכלה ביום _______
(להלן" :תקופת מתן השירותים").
 .5.2לתאגיד בלבד תהא הזכות (האופציה) להודיע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,על הארכת
תקופת מתן השירותים לתקופה/ות נוספת/ות של  12חודשים בכל פעם ,וזאת עד לתקופה
של  24חודשים נוספים ,וזאת בהודעה לספק  30יום קודם לסיום תקופת מתן השירותים.
במקרה זה ימשיך ההסכם להתקיים במשך כל תקופת האופציה על פי כל תנאי הסכם זה.
 .6תקופת החכירה
.6.1

תקופת החכירה (תקופת הליסינג) של הרכבים שיוזמנו על ידי התאגיד במהלך תקופת
מתן השירותים תהא למשך תקופה של  36חודשים ,שימנם יחל מועד המסירה של כל כלי
רכב שיעביר הספק לשימוש התאגיד (להלן" :תקופת החכירה" או "תקופת הליסינג"),
במהלכה יידרש הספק למלא אחר כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.
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יודגש כי תקופת החכירה לגבי הרכב המוזמן תחל רק עם קבלת הרכב המוזמן ,אף
במידה וקודם לכך סופק לתאגיד רכב גישור.
.6.2

מובהר ,כי על הזוכה להיות ערוך לספק רכבים בהתאם לדרישת התאגיד מיד עם
חתימתו על הסכם זה ,ובלבד שהתאגיד הזמין את הרכבים לפחות  30יום לפני המועד
המבוקש להעמדת הרכב.

 .7תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה
 .7.1תקופת מתן השירותים או תקופת החכירה ,על פי המאוחר מביניהם (היינו עד תום תקופת
הליסינג לרכב האחרון שהוזמן על ידי התאגיד מכוח הסכם זה).
 .8בוטל.
 .9אנשי קשר
.9.1

התאגיד ממנה בזה את מר אורי ברוקנר להיות ממונה מטעמו בכל הקשור לביצוע הסכם
זה .במקרה ואיש הקשר מטעם התאגיד יוחלף תישלח הודעה בכתב לספק בציון פרטי
איש הקשר החדש.

.9.2

מנהל צי רכב מטעם הספק יהא נציג הספק ,וכתובתו של התאגיד בכל שאלה ו/או בעיה
הנוגעת לשירות .מנהל צי הרכב יהיה זמין לכל פניה מצד התאגיד וישתתף בישיבות
התיאום עם נציגי התאגיד אם יידרש לכך ע"י התאגיד.

.9.3

הספק יודיע לתאגיד במועד חתימת הסכם זה על זהות ופרטי מנהל הצי מטעמו.

 .10הצהרות הספק
הספק מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .10.1כי הינו בעל הרקע המקצועי המתאים ,הידע ,הכישורים ,המיומנות ,הניסיון ,האמצעים
והמשאבים ,הביטוחים ,כוח האדם המתאים והמיומן ,באיכות ובהיקף הנדרשים לביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ונספחיו במלואם ,ברמה מקצועית גבוהה העולה בקנה
אחד עם הסטנדרטים המקובלים בענף.
 .10.2כי לא ידוע לו אודות מניעה מכל סוג שהוא לקיום כל התחייבויותיו על פי ההסכם ,בין
אם מניעה שבדין או מניעה על פי חוזה כלשהו ,או כל מניעה אחרת.
 .10.3כי ההתקשרות בהסכם זה נעשית בסמכות ומאושרת כנדרש על פי מסמכי ההתאגדות
של הספק ,וכי כל הפרטים וההצהרות אשר צוינו בהצעה בנוגע לזהותו ,אישורים שבידו
(לרבות הסמכות ,רישיונות ותקנים) ,יכולתו ,כישוריו וניסיונו הקודם ,הינם נכונים.
 .10.4כי הוא מחזיק בכל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הנדרשים על-פי כל דין ועל-ידי כל
רשות ,לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,וכי הרישיונות ההיתרים והאישורים
הנ"ל יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.
 .10.5כי ידוע לו ש השירותים נושא מכרז זה הינם חיוניים עבור התאגיד; כי התאגיד מחויב
להעמיד את הרכבים לנושאי משרה בתאגיד ,מנהלים ועובדים ,ושתקלה או עיכוב
באספקתם עלולים לגרום לתאגיד ו/או למי מהנ"ל לנזקים.
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 .10.6כי הוא זכאי ו/או רשאי להעמיד לרשות התאגיד ו/או מי מטעמה את הרכבים בשיטת
הליסינג התפעולי .כי אין ולא תהיה ,בהתקשרות בהסכם זה ובביצוע הסכם זה ,משום
פגיעה או הפרה מכל סוג שהוא של זכויות ,לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן של צד ג.
 .10.7כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בכל תקופת ההתקשרות יהא בידיו אישור עפ"י חוק
עסקאות גופים ציבוריים)אכיפת ניהול חשבונות( ,תשל"ו 1976-המעיד על ניהול פנקסי
חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מ.ע.מ ,או פטור מניהול זה ,וכי הוא ידווח לפקיד
השומה על הכנסותיו בגין הסכם זה וכן ידווח על עסקאותיה למ.ע.מ בהתאם לחוק.
 .10.8כי הספק ו/או בעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות עפ"י חוק עובדים זרים
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א  1991 -ו/או חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז  1987 -ואם הורשעו ביותר משתי עבירות ,הרי שחלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .כי בכל הנוגע למתן השירותים במסגרת הסכם זה
הוא יקיים במשך כל תקופת ההסכם את הוראות דיני העבודה המתעדכנות מעת לעת
אשר חלות עליו ועל עובדיו.
 .10.9ידוע ומוסכם עליו כי הפרת כל אחת מהוראות סעיפי המשנה של סעיף זה מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .10.10כי ידוע לו שהתאגיד מתקשר עימו בהסכם זה על סמך הצהרותיו בסעיף זה ובהצעתו.
 .11התחייבויות הספק
הספק מתחייב בזה כדלקמן:
 .11.1לספק מעת לעת (במסגרת מתן שירותי הליסינג התפעולי) ,על פי הזמנה (בכפוף להוראת
הסכם זה) ולשביעות רצונו של התאגיד ,כלי רכב בסוג ובתנאים המפורטים בהסכם זה
על נספחיו ,ובכמות העונה על צרכי התאגיד ,וכן להישמע (בכפוף ליתר התחייבויות
הספק על פי הסכם זה ובכפוף לכל דין) להוראות קצין הבטיחות של התאגיד ו/או מי
מטעמו בכל הקשור להיבט בטיחותי או לביצועו של הסכם זה.
 .11.2לספק את שירותי הליסינג המפורטים בהסכם זה בהתאם לכל הדינים ,ההיתרים ,
הרי שיונות ,ההוראות והנהלים הנוגעים לעניין ,לרבות בנושאי בטיחות ובנושאי ביטוח.
מוסכם בזאת כי עריכת הביטוחים הנדרשים על פי ההסכם ,ההיתרים ,הרישיונות
וכיו"ב יהיו באחריות הספק ועל חשבונו בלבד.
 .11.3לספק את שרותי הליסינג התפעולי באמצעות העמדת כלי רכב אשר כולם הינם ו/או יהיו
בבעלותו ובשליטתו הבלעדית של הספק ,וכי לא תוטל כל מגבלה על השימוש בכלי הרכב,
למעט מגבלות הקבועות בדין ומגבלות הקבועות בהסכם זה .
 .11.4לנהו ג כלפי התאגיד והנזקקים לשירותיו במסגרת מתן השירותים ,לרבות באמצעות כל
מי שיועסק על-ידו ,בהגינות ,בנימוס ובכבוד ולספק השירותים ברמה מקצועית גבוהה.
 .11.5כל העובדים שיועסקו במתן השירות יתאימו לתפקידם מכל הבחינות ,לרבות אדיבות
ויכולת מקצועית.
 .11.6למסור לתאגיד ,מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה ,אישורים בתוקף על ניהול
ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה ,או רואה חשבון ,או יועץ מס מוסמך בהתאם
להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.197-
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 .12הזמנת כלי רכב על ידי התאגיד
 .12.1התאגיד יעביר לספק הזמנה של כלי רכב מעת לעת ,וכן ינקוב בהזמנה במועדי האספקה
של כלי הרכב.
 .12.2למען הסר כל ספק ,מוצהר ומוסכם כי התאגיד אינו מתחייב להזמין כמות מסוימת של
כלי רכב ו/או של דגמי כלי רכב מסויימים ,והזמנת השירותים תבוצע בהתאם לצרכי
התאגיד ושיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות הסכם זה.
 .12.3התאגיד יהא רשאי להזמין כלי רכב מן הדגמים המפורטים בהצעת הספק ,וכן יהיה
רשאי להזמין כלי רכב מדגם חדיש יותר ביחס לדגמים המנויים בהצעת הספק ,ובלבד
שכלי הרכב המוזמן מיוצר כבר לשיווק והינו כלי רכב המיובא לישראל ביבוא מסחרי
במהלך עסקים רגיל ,והתמורה שתשולם בגינו תהיה כאמור בסעיף  35להלן.
 .12.4במשך כל תקופת מתן השירותים הספק יעמיד לרשות התאגיד את כל כלי הרכב
המוזמנים בהזמנה ,שתשלח לספק מעת לעת ,בתוך  30יום מיום הוצאת הזמנה לספק או
במועד מאוחר יותר ככל ונדרש בהזמנה .למען הסר ספק יובהר ,כי לצורך סעיף זה
ייחשב מועד ההזמנה ע"י התאגיד  -יום משלוחה ,באמצעות פקס או מייל ,לספק.
 .12.5במידה ונבצר מהספק להעמיד לרשות התאגיד את הרכב בתוך  30יום מיום הוצאת
ההזמנה בשל עיכוב מצד יבואן הרכב (על הספק להוכיח כי אין באפשרות יבואן הרכב
לספק את הרכב בפרק הזמן הקצוב) תוארך התקופה עד לאספקה בפועל ו/או תינתן
לתאגיד הזכות לשנות את הזמנתו הכל לפי החלטת התאגיד.
 .12.6מבלי לגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה ,הספק מתחייב ,כי בכל מקרה של עיכוב הצפוי
להתרחש במועדי ההספקה ,אשר נגרם בשל יבואן כלי הרכב ואינו בשליטתו של הספק,
ימסור על כך לתאגיד הודעה מיידית ,תוך ציון סיבת העיכוב הצפוי ותקופת העיכוב
המוערכת על ידיו .הספק יעשה כמיטב יכולתו על מנת להתגבר על העיכוב ,ולספק
לתאגיד את כמות כלי הרכב בהתאם להזמנות התאגיד.
 .12.7במקרה של עיכוב כאמור באספקת כלי הרכב ,יהיה התאגיד רשאי לבטל את ההזמנה או
לשנות את ההזמנה ולבחור כלי רכב אחר או להותיר את ההזמנה על כנה ולדרוש רכב
גישור כמפורט בסעיף  32להלן .אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותו של התאגיד לפיצוי
מוסכם בהתאם לסעיף  39להלן.
 .12.8יודגש כי במקרה שהספק לא יוכל לעמוד במועד על רקע העדר רכבים זמינים של היבואן,
יסופק רכב גישור ברמת רכב חליפי ,היינו ,שיהיה לא נחות מהרכב המוזמן.
 .12.9במקרה בו הופסק ייבוא כלי רכב אשר הוצע על ידי הספק במסגרת הצעתו באופן קבוע
או שמועד חידוש ייבוא כלי הרכב אינו ידוע (להלן" :כלי הרכב החסר") מתחייב הספק
להודיע על כך לתאגיד בכתב מיד עם היוודע לו הדבר בצירוף אישור יבואן הרכב בדבר
המניעה ליבוא כלי הרכב לישראל .מובהר ,כי ככל שיתחדש ייבוא כלי הרכב החסר
במהלך תקופת ההסכם ,יהיה התאגיד רשאי להזמין את כלי הרכב שחזר למלאי.
 .12.10למען הסר ספק ,מובהר כי החלפת דגם של כלי רכב הנכלל בהצעת הספק בדגם חדיש של
אותו רכב  ,לא תחשב כהפסקת ייבוא של כלי רכב הנכלל בהצעת הספק ,ודגם כלי הרכב
החדיש יבוא חלף כלי הרכב אשר נכלל בהצעת הספק.
 .12.11מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי להזמין רכבים
אשר לא מופיעים בהצעת המחיר (טופס  5למכרז) ,כאשר התמורה בגינם תסוכם בין
הצדדים בהתבסס על הצעת המחיר לרכבים מאותה קטגוריה.
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 .13הספקת ציוד חובה ואבזור נוסף
 .13.1במקרה בו נקבעה בדין חובת שימוש או אחזקה בפריט כלשהו בעת שימוש בכלי רכב,
הספק יספק ויתקין בכלי הרכב על חשבונו ,את כל הציוד הנלווה כאמור.
 .13.2ככל שחובת האחזקה ו/או השימוש באביזר מסוים נקבעה לאחר אספקת הרכב לתאגיד,
נדרש הספק לספק לתאגיד את האבזור נוסף לרכב ללא תוספת מחיר.
 .13.3התאגיד יהיה רשאי להזמין מהספק ,להתקין אבזור נוסף ברכב (כגון :דיבורית) ,וזאת
בהתאם להצעת מחיר שיגיש הספק בהתבסס על מחירון של פריטי האבזור הנוסף הקיים
אצל הספק .במידה והצעת המחיר תהא מוסכמת על התאגיד ,יספק ויתקין בכלי הרכב,
את האבזור הנוסף בהתאם לדרישת התאגיד וכנגד תשלום מוסכם כאמור.
 .13.4אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט של אבזור נוסף או ציוד חובה
נלווה שסופק על ידיו ,לרבות אבזור שהספק רכש מצד שלישי ,והספק לבדו יהיה חייב
לוודא התאמתו לדרישות התאגיד ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי הסכם זה.
 .13.5מובהר כי כל החומרים והאביזרים שיסופקו לתאגיד יהיו עפ"י החוק והתקן הישראלי,
והעבודות מכוח חוזה זה יבוצעו בהתאם לחוקים ולהתקנות הרלוונטיים להסכם זה .
 .13.6מובהר כי הפרת סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הינה הפרה יסודית של ההסכם זה.

 .14העמדת כלי רכב לרשות התאגיד
 .14.1הספק מתחייב להעמיד לרשות התאגיד ,בתקופת מתן השירותים כלי רכב מהדגמים
שיוזמנו על ידי התאגיד מהספק מעת לעת.
 .14.2הספק מתחייב כי כלי הרכב שיועמדו לרשות התאגיד על פי הסכם זה  -יהיו כלי רכב
חדשים עם עד  50ק"מ שבמועד מסירתם לא יחלפו מעל  3חודשים ממועד הוצאת רישיון
הרכב (ממועד העלייה על הכביש( ומהדגם החדיש ביותר.
 .14.3הספק מתחייב להעביר לידי התאגיד ייפוי כוח לצורך רישום של כל כלי רכב שהועמדו
לרשות התאגיד לכל כבישי האגרה והנתיבים המהירים (לרבות מנהרות הכרמל וכביש
.)6
 .14.4כלי הרכב יימסרו לנציג התאגיד ,לאחר תיאום עם נציג התאגיד ועל פי הנחיותיו.

 .15קיום פרוטוקול מסירה
במעמד מסירת/קבלת הרכב יערך פרוטוקול מסירה שיכלול את הפרטים הבאים :יצרן ,דגם,
מספר רישוי ,קריאה של מד הקילומטרים ,תאריך ,שעה 'מצב המרכב של הרכב ומצב מיכל
הדלק .עותק מפרוטוקול זה יישאר בידי מחזיק הרכב ויישלח על ידי הספק לקצין הבטיחות
בתעבורה של התאגיד.
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 .16הרכבים
 .16.1הרכב יימסר לתאגיד מבלי שהספק יערוך שינויים כלשהם במפרטי היבואן (כך למשל
הרכב יימסר עם  5צמיגים מקוריים של היצרן או היבואן הרשמי ולא עם צמיגים
שהורכבו על ידי הספק או מי מטעמו) .האמור לעיל תקף גם לגבי כל מערכת אחרת או
איבזור אחר שכלולים במפרט היבואן.
 .16.2כלי הרכב יצוידו במכלולים במערכות ובאביזרים הבאים:
 .16.2.1מערכת מיגון (כולל קודן) כנדרש על ידי חברת הביטוח.
 .16.2.2כיבוי אורות אוטומטי בעת דימום הרכב ,אלא אם הדגם הסטנדרטי של היבואן
כולל צפצוף בעת דימום הרכב בהשארת אורות דולקים.
 .16.2.3מכשיר אזהרה בנסיעה לאחור כולל צג ליד הנהג המציין את טווח המפגע.
 .16.2.4נעילה אוטומטית של  4חלונות חשמליים בשעת נעילת הרכב באמצעות שלט.
 .16.2.5מערכת מולטימדיה הכוללת מצלמת רברס ,GPS ,בלוטות ,ככל שמגיעה
מהיצרן/יבואן.
 .16.2.6דיבורית בלוטות ככל שהנ"ל לא מסופקת ע"י יצרן/יבואן הרכב.
 .16.2.7מערכות בטיחות ללא תוספת תשלום על פי תקנות משרד התחבורה לשנת ,2018
כולל התראת סטייה מנתיב ,והתראת מרחק ,כדוגמת מערכת מוביל איי או מערכת
בטיחות אינטגרלית דומה .במידה והמערכת אינה אינטגרלית הרכב ,הספק מחויב
להתקין ברכב מערכת מוביל איי.
 .16.2.8כלי הרכב יהיה מצויד בגלגל רזרבי בהתאם למסופק ע"י יצרן כלי הרכב ו/או
היבואן בארץ לרבות מגבה סט כלים להחלפת גלגל ,חבילת כבלים ,משולש אזהרה
והכול בהתאם לתקן הנדרש.
 .16.2.9כלי הרכב יעמוד בכל דרישות הדין ,ובכלל זה יהיו לו האביזרים הנדרשים על פי
הדין לרבות אפוד זוהר ,רישיון רכב בתוקף וביטוח חובה תקף ,כנדרש על פי הדין.
 2.16.2.10סטים של מפתחות לרכב שבשניהם שלט לפתיחה וסגירה של הרכב .
 .16.2.11כמו כן ימסור נציג החברה המשכירה לידי נציג מי כרמל ,במעמד מסירת הרכב,
תעודות המעידות על תשלום פוליסות הביטוח ו/או העתק פוליסות הביטוח בגין
הרכב שנמסר לרבות תעודת חובה משולמת.
 .16.2.12צבע הרכב  -לפי בחירת התאגיד מתוך קטלוג הצבעים של היבואן.

מובהר כי הזמנת גוון מטלי ככל וישנו בקטלוג היבואן לא יצריך את הסכמת הספק,
ובשום מקרה לא יהיה כרוך בתוספת תשלום (צבע סטנדרטי כאמור וגוון מטלי יהיו
כלולים בדמי השימוש החודשיים).
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.16.2.13הספק יהיה אחראי להתקין ברכב ,לפני מסירת הרכב לתאגיד ,התקן תדלוק
)מערכת ממוחשבת לתדלוק אוטומטי( אצל מתקין מורשה ,בהתאם להנחיית
התאגיד .למען הסר ספק יובהר ,כי ההתקנה עצמה תהיה באחריותו ועל חשבונו של
חברת הדלק ,והספק אחראי לביצוע לוגיסטי של ההתקנה/הפירוק בלבד.
 .17תקופת הליסינג והחזרת כלי הרכב
 .17.1על אף האמור בסעיף  6.1לעיל ,במקרה שבו יקבע התאגיד על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי
כלי רכב שהועמד לרשותו הינו פגום ו/או סובל מתקלת בטיחות חוזרת ונשנית שאירעה 3
פעמים לפחות במהלך תקופה של  6חודשים ,יהא התאגיד רשאי להחזיר את כלי הרכב
לספק אף לפני תום שלוש שנים מהמועד בו התקבל והספק מתחייב להעמיד לרשות
התאגיד כלי רכב חדש מאותו הדגם של כלי הרכב שהוחזר או מדגם חדיש יותר ביחס
לכלי הרכב שהוחזר או מדגם אחר לפי בחירת התאגיד ,לפי בחירתו של התאגיד ,וזאת
לתקופה של  36חודשים מיום העמדת הרכב החדש .במקרה זה הספק לא יהיה זכאי
לפיצוי על החזרה מוקדמת של הרכב.
 .17.2התאגיד יהא רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,לאשר לספק להעמיד לרשותו חלף
כלי הרכב שהוחזר כלי רכב משומש ליתרת תקופת הליסינג של כלי הרכב שהוחזר
בתמורה אשר תסוכם בין הצדדים ,ובלבד שהתמורה בגינו תפחת מהתמורה ששולמה
בגין כלי הרכב שהוחזר באופן שלכל היותר לא יעלה על  80%מדמי השימוש החודשיים
בש"ח של הרכב המוחזר.
 .17.3על אף האמור בסעיף  6.1לעיל ,במקרה של אובדן מוחלט או אובדן להלכה של כלי רכב
(לרבות גניבה) ,יחשב כלי הרכב האמור כמוחזר לספק בתום  21ימי עסקים ממועד קרות
האובדן או הגניבה כאמור ,והרכב החלופי כהגדרתו בסעיף  30להלן אשר יועמד לרשות
התאגיד ,ישמש כרכב גישור מאותו מועד ועד לאספקת כלי רכב חדש.
 .17.4במקרה של העמדת רכב חלופי ,יחולו כל תנאי ההסכם גם על הרכב החלופי בכל הנוגע
לשלמותו של הרכב ,תקינותו ,תנאי הביטוח והמורשית לנהוג בו.
 .17.5על אף האמור בסעיף  6.1לעיל ,שמורה לתאגיד הזכות להחזיר כלי רכב אף לפני תום 36
חודשים ממועד מסירתו לתאגיד ,במקרה שעובד התאגיד שהוקצה לו כלי הרכב חדל
לעבוד בתאגיד מכל סיבה שהיא (לרבות פרישה) .הח זרת כלי רכב כאמור בסעיף זה
תחייב את התאגיד בתשלום פיצויים מוסכמים בסך השווה לדמי השימוש עבור שלושה
חודשים במידה וההחזרה היתה בשנה ראשונה ,ובסך השווה לדמי השימוש עבור שני
חודשיים במידה וההחזרה היתה בשנה שנייה ובסך של דמי שימוש לחודש במידה
וההחזרה היתה בשנה השלישית.
 .17.6החזרת כלי הרכב לספק  -בין בתום תקופת הליסינג ,בין לפני כן  -תהא בתאום עם הנהג,
במסירת מפתחות הרכב לידי נציג הספק.
 .17.7הרכב יוחזר לספק במצבו כפי שהוא ) (as isבמועד ההחזרה ,ולספק לא תהיה כל טענה,
דרישה או תביעה ,בקשר לכלי הרכב ו/או למצבו ו/או להחזרתו כאמור.
 .18זכויות התאגיד במצב בו הרכב נגנב או יצא מכלל פעולה
 .18.1בכל מקרה של גניבה או אובדן מוחלט עקב תאונה ,ותוך תקופה שלא תעלה על  45ימים
מרגע שהתאגיד הודיע לספק כי רכב יצא מכלל פעולה באופן סופי או נגנב ,תהא לתאגיד
האופציה:
 .18.1.1להזמין רכב חדש באותם תנאים לתקופת ליסינג חדשה.
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 .18.1.2לקבל מהספק רכב קבוע מאותה רמה ובשנתון שלא יפחת משנתון הרכב שהוחלף.
תאריך סיום תקופת הליסינג במקרה זה יהיה תאריך הסיום המקורי של הרכב
המקורי.
 .18.1.3לבטל את השירות לגבי אספקת הרכב שיצא מכלל פעולה .למען הסר ספק יובהר כי
אירוע זה לא ייחשב כהחזרה מוקדמת של רכב.
 .18.2מובהר כי לעניין סעיף זה ,אובדן מוחלט יחשב בכל מקרה בו גובה תיקון הנזק עולה על
 45%מערך השוק של הרכב ,על פי הערכת שמאי מוסמך המוסכם על התאגיד.
 .18.3במקרה של אובדן מוחלט (לרבות גניבה) ,יעמיד הספק לרשות התאגיד כלי רכב חלופי
בהתאם להוראות הסכם זה .על אף האמור לעיל ,היה ובמקרה של אובדן המוחלט
כאמור ,הזמין התאגיד כלי רכב אחר חדש במקום כלי הרכב לו נגרם האובדן המוחלט,
יועמד כלי הרכב החילופי לרשות התאגיד ,עד למועד מסירת כלי הרכב האחר לתאגיד.
עם מסירת כלי הרכב החדש לתאגיד (ככל שהוזמן) תחל עסקת שכירות חדשה לגביה על
פי הוראות הסכם זה.
 .19המורשים לנהוג ברכב
 .19.1התאגיד מתחייב לא להעביר את החזקה בכלי הרכב לאחרים ,לא לשתף אחרים בשימוש
ו/או החזקה ברכב ,לא למכור את הרכב ,לא להעבירו במתנה ,לא לשעבדו ,לא להשכירו,
לא להשאילו ,ולא להקנות לאחרים כל זכויות שהן בכלי הרכב.
 .19.2למרות האמור לעיל התאגיד רשאי להרשות לעובדיו ,למנהליו ולבני משפחתם ,כולל נהג
צעיר/חדש ,להשתמש ולנהוג ברכב (להלן" :המשתמשים ברכב") ,ובלבד שלנוהג רישיון
נהיגה בר תוקף לרכב בכלל וסוג הרכב המסוים בפרט.
 .20מטרות השימוש ברכב והשימוש ברכב
 .20.1התאגיד מתחייב לנהוג ,להשתמש ולהחזיק ברכב ,בתקופת הליסינג לצרכים פרטיים
ועסקי התאגיד בלבד.
 .20.2התאגיד והעושים שימוש ברכבים מתחייבים שלא לבצע שינויים ו/או להחליף חלקים
ברכב אלא בהסכמת הספק מראש ובכתב.
 .20.3מחזיק הרכב יעביר לספק דיווח בגין נזק ,פגם או תאונה שאירעו לרכב ,ויפעל כמפורט
בסעיף  48להסכם.
 .20.4כמו כן מתחייב התאגיד שלא להשתמש בכלי הרכב ,ולא להרשות לאחרים לעשות בו
שימוש למטרות הבאות:
 .20.4.1לדחיפה או לגרירה של כל כלי רכב ,נגרר או כל חפץ אחר שהוא ,אלא אם יועד לכך
על פי הוראות היצרן.
 .20.4.2לתחרות מבחן או מירוץ.
 .20.4.3להסעת נוסעים בתמורה.
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 .20.4.4לנהיגה על ידי אדם שרישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף או שאינו מתאים לנהיגת סוג
הרכב שבשימוש.
 .20.4.5לנהיגה על ידי מי שאינו מורשה לנהוג ברכב.

 .21תחזוקה ושירות לכלי רכב
 .21.1במסגרת שירותי הליסינג  -הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא על תפעול ותחזוקת
כל כלי רכב שיוחכרו עפ"י מכרז זה ,ו בכלל זה יהיה הספק אחראי לכל פעולה ו/או
הוצאה המתחייבת מאחזקת הרכב ,לרבות תיקון ,תפעול ותחזוקה יעילים ,כוללים
ומלאים של כלי הרכב נשוא הסכם ההתקשרות,למעט שטיפת הרכבים וצריכת הדלק
השוטפת.
 .21.2הספק מתחייב לספק לתאגיד ,במסגרת אחריותו כאמור בסעיף זה לעיל ,מענה תפעולי
ותחזוקתי במוסכים ובתחנות השירות של הספק בכל רחבי הארץ.
 .21.3שירותים אלה יכללו:
 .21.3.1החלפת חלקי הרכב במלואם (כולל החלפת אביזרים נורות ומגבים) בחלקי חילוף
מקוריים של היצרן או חלקי חילוף מורשי יבואן רשמי או חלקי חילוף המאושרים
ע"י משרד התחבורה ,בפרט בכל הנוגע לסוג הצמיגים וסוג המצבר.
 .21.3.2טיפול מונע וטיפול תקופתי ,לרבות החלפת שמנים ,סיכה ,מסננים ,נוזל קירור ,נוזל
ניקוי שמשות ,וכדומה ,הכל במועדים ובתדירות המוגדרים על ידי היצרן ,לפחות,
במוסך מורשה ע"י משרד התחבורה.
 .21.3.3טיפולים ובדיקות בטיחותיות ותקופתיות ,בהתאם לדרישות ו/או הנחיות
היצרן/יבואן ,משרד התחבורה ,וכל רשות מוסמכת לכך עפ"י דין ,ותיקון כל
התקלות (לרבות עקב תאונות).
 .21.3.4תחזוקת כלי הרכב לעניין הסכם זה הינה לרבות עריכת מבחן שנתי (טסט) לרכב
(כולל תשלום אגרות רישוי ,הכנה ,ביצוע והעברת מבחני הרישוי ע"י הספק),
בדיקות בטיחותיות תלת חודשיות על ידי קצין בטיחות בתעבורה ,הכל כנדרש על פי
הוראות משרד התחבורה ועל פי כל דין .הבדיקה האחרונה שתבוצע במהלך השנה
תבוצע במהלך חודש נובמבר ותכלול גם בדיקת תקינות לחורף של הצמיגים ,מצבר,
נורות ולרבות החלפת מגבים ככל שיידרש.
 .21.3.5מועד ביצוע הטיפולים ,הנדרשים לפי הוראות יצרן הרכב או הוראות היבואן,
יתואם ע"י הספק ישירות עם העובד המשתמש ברכב .הספק יתאים את מועד מתן
השירות לנוחיותו של העובד ובשעות העבודה המקובלות של הספק.
 .21.3.6סיום טיפול יבוצע באותו יום שנמסר ובמקרים חריגים תוך עד  1ימי עסקים,
לרבות החלפת חלקים ,מיום מסירת הרכב .סיום תיקון/פחחות יבוצע לכל המאוחר
תוך עד  10ימי עסקים לרבות החלפת חלפים מיום מסירת הרכב לתיקון/פחחות
כאמור.
 .21.3.7בתום הטיפול הספק ישאיר ברכב את דו"ח המוסך על הטיפולים/תיקונים שבוצעו
ברכב וכן פירוט החלפים והחלקים שהוחלפו .כמו כן ,הספק יצרף אישור ביצוע
ביקורת בטיחות לרכב בכל טיפול תקופתי.
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 .21.3.8מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בתקופת חכירה של  36חודשים יכללו החלפה
של  4צמיגים (מיצרן הצמיגים המקוריים או מצמיגים מורשי יבואן רשמי /
המאושרים על ידי משרד התחבורה ומתאימים לסוג הרכב) ,החלפה של מערכת
מגבים שלוש פעמים ,והחלפת מצבר פעם אחת.
 .21.3.9חישוב כמויות החלפים ) צמיגים) להם יהיה זכאי התאגיד יהיה לפי "שיטת הפול",
קרי ,תשלום נוסף בגין כל חלק כאמור יהיה על חשבונו של התאגיד רק אם הכמות
הכוללת של ההחלפות עלתה על הכמות המוקצית עבור כל הרכבים שבשימושו של
התאגיד .לדוגמא עם לתאגיד  15רכבים יהיה התאגיד זכאי להחלפת  60צמיגים
ללא תשלום ויחויב בתשלום החל מהצמיג ה  61בלבד .בכל מקרה של חיוב בצמיגים
על הספק להעביר רשימה של כל החלפות הצמיגים שבוצעו לכל הרכבים כאמור
לעיל.
החלפת חלקים והתקנת אביזרים שנבעו מאירוע המכוסה בפוליסת ביטוח לא יכללו
בחישוב המצטבר בשיטת הפול.
 .21.3.10במסגרת שירותי האחזקה הספק ידאג לשינוע כלי הרכב למוסכים ,למכוני רישוי,
למתקיני האביזרים החיצוניים וכיו"ב ,והחזרתם למקום המתאים לנוחיותו של
העובד ,במסגרת שעות העבודה הרגילות של המוסכים ,מכוני הרישוי והמתקינים
החיצוניים.
 .21.3.11יובהר ,כי התחייבויות הספק עפ"י סעיף זה יחולו במשך כל תקופת החכירה של כל
כלי רכב ולשביעות רצונו של התאגיד ,ומבלי שתשולם לספק כל תמורה נוספת בגין
כך ע"י התאגיד ועלותם תהיה כלולה בדמי השימוש החודשיים.
.21.4

כלי רכב שיימסר לספק לצרכי טיפול ו/או תיקון ו/או תיקון דרך ו/או גרירה ייחשב ככלי
רכב המצוי בחזקת הספק ובאחריותו ,עד להשבתו לרשות התאגיד בפועל.

.21.5

החזרת רכב מתיקון/טיפול תיעשה אך ורק בתיאום עם מחזיק הרכב ובשעות עבודה בין
.08:00- 16:00

 .22דיווחים לתאגיד
 .22.1מידי רבעון ימציא הספק לתאגיד מספר דוחות שיכללו פרטי הרכבים ופעולות שבוצעו
ברכבים ,לרבות פירוט תיקונים ,בדיקות וטיפולים שבוצעו ,פירוט תאונות באותה
תקופה (לפי מספר רכב ,שם נהג ,מהות הנזק/תיקון).
 .22.2הספק יעביר לתאגיד ,מיד עם הצגת דרישה מאת התאגיד ,דין וחשבון על פניות הנוגעות
לכלי הרכב שהתקבלו במוקד .הדו"ח יכלול פירוט כדלקמן :מועד הפנייה ,מהות הפנייה,
אופן הטיפול ומועד סיום הטיפול.
 .22.3היה ויגיעו לידי הספק דוחו"ת/כתבי אישום בגין עבירות תעבורה ועבירות על-פי חוקי
עזר עירוניים ,לרבות עבירות חניה ,וכן חיובים בגין כבישי אגרה והנתיב המהיר ,שבוצעו
בתקופת ההסכם בגין כלי הרכב ו/או בקשר אליהם ,יפנה הספק לתאגיד מייד עם
קבלתם לשם בירור הנושא והסדרת התשלום בהתאם.
 .23בוטל
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 .24רכב חלופי
 .24.1בכל מקרה בו לא ניתן להשתמש בכלי הרכב מסיבה כלשהי ,בין אם עקב הצורך במתן
שירות ותחזוקה לכלי הרכב או שאירעה תאונה המונעת שימוש בו או אם לא ניתן
להשתמש בכלי הרכב מכל סיבה אחרת ,לרבות גניבת כלי הרכב (להלן" :אי שמישות"),
מתחייב הספק לספק לתאגיד רכב חלופי מאותו דגם/קבוצה ומאותו שנתון לפחות.
 .24.2רכב חלופי יועמד לרשות התאגיד בהתקיים תנאים הקבועים לעיל כשהוא נקי ושטוף
וללא ריחות סיגריות .יובהר למען הסר ספק כי הפרה של התחייבות זו תזכה את
התאגיד בפיצויים מוסכמים.
 .24.3במידת הצו רך ,רשאי יהיה הספק להעמיד לתאגיד רכב חלופי מדגם/קבוצה אחר ,ובלבד
שרכב חלופי שכזה יועמד לרשות התאגיד למשך  24שעות לכל היותר ,ויוחלף ברכב
חלופי מאותו דגם/קבוצה לאחר מכן.
 .24.4אספקת הרכב החלופי ,כאמור לעיל ולהלן ,תבוצע על ידי הספק:
 .24.4.1תוך שעתיים לכל היותר מרגע הדיווח לספק אודות אי שמישות ,למקום
האירוע/הקלקול או למקום המצאות מחזיק הרכב.
 .24.4.2בזמן לקיחת רכב לטיפול ממחזיק הרכב ,ובתאום עימו.
מובהר בזאת כי הרכב החלופי יועמד לרשות התאגיד בהתאם לתנאי הסכם זה (כולל
ביטוח נהג צעיר ונהג חדש ) עד להחזרת הרכב הקבוע לתפקודו המלא (לדוגמא בתום
הטיפול אליו נלקח הרכב) כאמור בהסכם זה ("מפתח תמורת מפתח").
 .24.5הספק יהיה אחראי ,בכל עת שיידרש במסגרת מתן השירותים ,להגיע למקום בו מצוי כלי
הרכב בתוך שעתיים מרגע קבלת הקריאה במוקד לצורך תיקון התקלה במקום האירוע,
וככל שנידרש ולהוביל את הרכב מכל מקום ברחבי הארץ בו ימצא הרכב עד למקום בו
יינתן השירות .במידה והתקלה אינה ברת תיקון במקום האירוע ,יסיע הספק את נהג
הרכב לאתר הספק הקרוב ביותר ושם יספק לו רכב חלופי בהתאם להוראות סעיף זה או
לחליפין יספק רכב חליפי למקום התקלה .על אף האמור לעיל ,מובהר הזאת כי התאגיד
יה א רשאי לדרוש כי הרכב החלופי יובא לכל אתר אחר על פי דרישתו תוך פרק זמן שלא
יעלה על שלוש שעות ממועד הדרישה .מובהר כי מקבל הרכב החלופי ימסור את מפתחות
הרכב המקולקל לנציג הספק ואינו חייב המתין עד לבוא הגרר.
 .24.6רכב חלופי שהועמד לרשות התאגיד לפי סעיף זה ,עקב אובדן מוחלט או גניבה של כלי
הרכב ,יוחזר לספק בתום  45ימי עסקים ממועד העמדתו של הרכב החלופי ,אלא אם
בתוך התקופה האמורה הזמין התאגיד רכב חדש במקום זה שאבד או נגנב ובמקרה
כאמור יוחזר הרכב החלופי במועד העמדתו של הרכב החדש.
 .24.7מובהר ,כי כלי רכב חלופי שהועמד לרשות התאגיד ,כאמור לעיל ,יוחזר לספק במועד בו
הוחזר לתאגיד כלי הרכב שהיה הבלתי שמיש ושתוקן על ידי הספק .התאגיד יותיר
במשרדי התאגיד עבור נציג הספק את מפתחות הרכב החלופי שנמסרו לו או בכל מקום
מוסכם אחר שיתואם בין הצדדים ,ונציג הספק ידאג לקחת את מפתחות הרכב החלופי
אשר נמסרו לתאגיד.
 .24.8מובהר כי במקרים בהם נלקח הרכב הקבוע בשל תאונה או אירוע אחר למגרש חניה
ונשאר במגרש החניה בהוראת המשטרה יינתן רכב חליפי עד שחרורו של הרכב הקבוע.
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 .24.9במקרה של החרמת הרכב ע"י רשויות האכיפה עקב עבירת תנועה הרכב החליפי יחשב
כרכב שכור והשימוש בו יהיה בתמורה (נוספת לדמי השכירות הרגילה) לפי תעריפי
ההסכם עם התאגיד.
 .24.10במידה והתאגיד יחויב בדלק בגין השימוש ברכב חלופי ,חישוב מחיר הדלק יהיה לפי סוג
הדלק הנהוג ברכב החליפי ,ולפי המחיר הרשמי בתדלוק עצמי בתחנות הדלק וללא כל
תוספת מחיר.
 .24.11במידה והתאגיד יחויב על נסיעה בכבישי אגרה)חוצה ישראל ,מנהרות הכרמל ,או בכבישי
אגרה אחרים( תנאי לתשלום החשבון יהיה מסירת חשבונית בצירוף אסמכתא מהגורם
המחייב )כביש האגרה( ובנוסף טופס מסירה ואיסוף רכב חליפי חתום ע"י הנהג .חיוב
עבור נסיעה בכבישי אגרה יהיה ללא כל עמלה נוספת.
 .24.12כל חשבונית אשר ימציא הספק לתאגיד בדבר חיובים הנובעים משימוש ברכב חלופי,
יצרף הספק העתק מפרוטוקול המסירה/קבלה של הרכב החלופי חתום על ידי המשתמש
ברכב.

 .25רכב גישור
 .25.1עד לאספקת הרכב הקבוע  ,ותוך  24שעות ( 1י"ע) מהוצאת ההזמנה ע"י התאגיד ,הספק
יעמיד לרשות התאגיד רכב מקבוצת דגם וברמה זהה לרכב שהוזמן ע"י התאגיד )להלן:
"רכב גישור") ,בהתאם לתנאים הקבועים בחוזה זה .רכב הגישור יהיה משנתון אחד
לאחור לכל היותר ביחס לרכב המוזמן והוא יסופק לחצרי התאגיד/תאום עם הנהג
המקבל.
 .25.2דמי השימוש החודשיים וכל תנאי ההסכם בגין רכב הגישור יהיו זהים לדמי השימוש
החודשיים ותנאי ההסכם של הרכב המוזמן.
 .25.3לעניין מועד תום חובת תשלום דמי שימוש חודשיים בגין העמדת רכב גישור ,מוסכם על
הצדדים כי רכב גישור יראה כמוחזר מתוך חצרי התאגיד ,במועד קבלת הרכב הקבוע על
ידי התאגיד.
 .25.4התאגיד יהיה רשאי להשתמש ברכב בגישור לתקופה כפי שיחפוץ ,ובלבד שרכב הגישור
יוחזר לספק עם קבלת הרכב המוזמן.
 .25.5מובהר כי כלל התחייבויות הספק בהסכם זה יחולו גם על רכבי הגישור בשינויים
המחויבים.
 .26מוקד שירות ורמת שירות
 .26.1משך כל תקופת ההסכם יפעיל הספק מוקד שירות אשר ייתן מענה מיידי לתאגיד ו/או
למשתמשים בכלי הרכב ,בכל מקרה בו נדרש הספק למלא התחייבות כלשהי לגבי הרכב,
לרבות במקרה של אי שמישות כלי הרכב (להלן" :מוקד השירות").
 .26.2מוקד השירות יפעל ברציפות ויהיה מאויש במשך  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע,
במשך כל ימות השנה למעט יום הכיפורים ,לצורך מתן מענה לקריאות הדורשות מענה
מיידי בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 .26.3פניות שגרתיות בנושאים שוטפים יטופלו על-ידי מוקד השירות בשעות העבודה
המקובלות.
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 .26.4ככל שלצורך תיקון התקלה ,יש צורך בניידת שירות (לבעיות קטנות הניתנות לפתרון
במקום האירוע) ,ניידת השירות תתייצב באתר המבוקש ,לא יאוחר מ 70 -דקות מרגע
פתיחת הקריאה.
 .26.5כל אחד מכלי הרכב אשר יסופקו לתאגיד ימצא עלון הכולל את כל המידע הנדרש לשם
יצירת קשר עם מוקד השירות ,שעות פעילות ,דרכי הטיפול בתקלות ובאירועים שונים
בכלי הרכב וכיו"ב .
 .26.6הספק ייתן מענה לשירותי גרירה וחילוץ של כלי הרכב מכל חלקי הארץ ובמשך  24שעות
ביממה .שירותי הגרירה והחילוץ והספקת הרכב החלופי יינתנו תוך שעתיים לכל היותר
בכל הארץ ,למעט איזור אילת ורמת הגולן ותוך  3שעות באזור אילת ורמת הגולן ,וזאת
ממועד פתיחת הקריאה.
 .27רכב VIP

רכב המנכ"ל של התאגיד יסומן במערכות הספק כרכב ( VIPיסווג כלקוח מהסוג המועדף
ביותר אצל הספק) ויזכה לקדימות המרבית בטיפול בפנייתו באופן שיבטיח את השירות
המהיר והיעיל ביותר בכל הפרמטרים הנדרשים בשירות הרכב.
 .28התמורה
 .28.1כנגד מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו ,ומילוי כל יתר התחייבויות
הספק לשביעות רצונו של התאגיד ,מתחייב התאגיד לשלם לספק את התעריפים
הנקובים בהצעת המחיר שהגיש הספק למכרז (עמודה מס'  1בטופס  5למסמכי המכרז)
(להלן" :התמורה" או "דמי השימוש החודשיים") .לדמי השימוש החודשיים יתווסף
מע"מ כשיעורו בחוק ,שישולם כנגד חשבונית מס כדין.
 .28.2בנוסף לדמי השימוש החודשיים התאגיד ישלם תוספת בסך  ₪ 0.12לא כולל מע"מ לכל
ק"מ עבור חריגה ממכסה שנתית של  30,000ק"מ לרכב .התוספת תשולם אך ורק אם
תהיה חריגה בחישוב מממוצע של כל רכבי התאגיד ("פול") ,אם תהיה .תחשיב זה יבוצע
בסוף כל שנה קלנדרית עבור כל הרכבים בהם עשה התאגיד שימוש באותה השנה,
וישולם לספק בהתאם לתנאי התשלום לעיל.
 .28.3דמי השימוש החודשיים ישולמו לגבי כל כלי רכב ממועד העמדתו לרשות התאגיד ומדי
חודש בחודשו במהלך תקופת הליסינג .בגין חלק מחודש ישולמו דמי שימוש יחסיים.
 .28.4הצמדה :דמי השימוש החודשיים ,והם בלבד ,יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן
(המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ,כשמדד היסודי הוא המדד הידוע
במועד מסירת הרכב לתאגיד ,והמדד הקובע הינו המדד הידוע במועד הוצאת החשבונית
לתאגיד.
 .28.5מובהר בזאת כי התעריפים הנקובים בהצעת הספק (עמודה מס'  1בטופס  5למסמכי
המכרז) כוללים את מחירי האביזרים והפריטים כמפורט במפרט השירותים וכל אביזר
אינטגרלי אחר של דגם הרכב המוצע לתאגיד על ידי הספק.
 .28.6חישוב דמי השימוש החודשיים במקרה של שינוי דגם :דמי השימוש החודשיים במקרה
של שינוי דגם באחד מהרכבים המפורטים בטופס  ,5ייקבע על פי אחוז ממחיר הרכב
במחירון היבואן הרשמי במועד הזמנתו של כלי הרכב על ידי התאגיד ,כאשר האחוז
ממנו יגזרו דמי השימוש החודשיים יקבע על פי חלוקת מחיר הרכב הנקוב בטופס  5בדמי
השימוש המוצעים.
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לדוגמא :אם דמי השימוש שינקוב הספק עבור רכב קיה פיקנו  LX 1.2ליטר אוטומטי
(סעיף  1בטופס  )5יעמדו על סך של  ,₪ 2,987.25אזי יעמוד  %דמי שכירות ממחיר
מחירון היבואן על  59,745( 5%לחלק ך .)5% = 2,987.25 -באופן זה ככל שיוחלף הגדם
של קיה פיקנטו בדגם חדש ,דמי השכירות על הדגם החדש יהיו בשיעור של  5%ממחיר
המחירון של הדגם החדש של קיה פיקנטו.
 .28.7מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי לתאגיד תהיה הזכות ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,להוסיף בעתיד רכבים נוספים לרשימת הרכבים העלולה בהצעת המחיר
(טופס  5למסמכי המכרז) ,כאשר דמי השימוש עבור רכבים אלו יקבע במו"מ בין
הצדדים.
 .28.8ככל שיבקש התאגיד לרכוש אביזרים או פריטים אשר לא נכללו במפרט השירותים או
שאינם מהווים אביזר אינטגרלי אחר של דגם הרכב המוצע לתאגיד ,התמורה בגינם
תהיה בהתאם למחיר שיסוכם בין הצדדים מראש ובכתב.
 .28.9תנאי תשלום – הספק יגיש לתאגיד בכל חודש ,עד ה 10 -לכל חודש ,חשבון לתשלום בגין
דמי השימוש ה חודשיים של רכבי התאגיד שהוחכרו בליסינג תפעולי על פי הסכם זה
ובצרוף חשבונית מס ערוכה כדין (להלן" :דרישת תשלום").
 .28.10התאגיד יבדוק את החשבון ,וככל שתהיינה לו הערות הוא יעבירם לספק בתוך  14יום,
והספק יתקן את החשבון בתוך  5ימים נוספים.
 .28.11סכום החשבון המאושר ישולם לספק בהוראת קבע בתנאי שוטף  45 +יום ממועד קבלת
החשבון במשרדי התאגיד (חותמת נתקבל במחלקת הכספים בתאגיד תהווה ראיה
למועד מסירת החשבון).
 .28.12איחר התאגיד בתשלום התמורה מעבר ל( 30 -שלושים) ימים מהמועד הקבוע בסעיף זה,
יישא התאגיד בתשלום ריבית פיגורים הנקבעת מעת לעת על ידי החשב הכללי במשרד
האוצר.
 .28.13בכל מקרה של חילוקי דעות בין התא גיד לספק לעניין גובה תשלום של דרישת תשלום
כזו או אחרת ,הספק לא יפסיק את מתן שירותיו על פי הסכם זה ,ולא יהיה בכך כדי
לעכב או להשעות כל התחייבות אחרת של הספק על פי הסכם זה.
 .28.14התמורה כאמור היא סופית ,וכוללת את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע הסכם זה וכל
התחייבויו ת הספק על פי הסכם זה ו/או הנובעות ממנו ,לרבות עלויות שאינן ידועות
לספק במועד חתימת ההסכם ,לרבות עלויות ציוד (ככל שיהיה נחוץ לצורך ביצוע
ההסכם) ,רישוי ,ביטוחים ,השקעות שביצע בקשר עם אספקת השירותים ,הוצאות בגין
העסקת אנשי שירות ,נסיעות לצורך ביצוע השירותים וכד' ,הוצאות ו/או תשלומי חובה
ו/או מסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא .הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים
נוספים כלשהם ,למעט אם צוין כך מפורשות בהסכם זה או אם יוסכם על כך מפורשות
בין הצדדים ,ובמסמך בכתב.
 .28.15למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין התאגיד מתחייב להזמין את כל מספר כלי הרכב
המפורטים במסמכי המכרז ,והיקף ההזמנות יכול להשתנות בהתאם לתקציב התאגיד
וצרכיו ,ומבלי שיהיה בכך כדי לשנות את התמורה המפורטת בטופס  5למסמכי המכרז.
 .28.16מובהר בזאת כי הספק נדרש להגיש חשבוניות נפרדות עבור הליסינג וחשבונית נפרדת
עבור כל אירוע אחר ( השתתפות עצמית ,אגרות וכדומה) .חשבונית בגין שירותי הליסינג
ישולמו בהוראת קבע .חשבונית בגין אירועים אחרים ישולמו בצ'ק  /העברה בנקאית
בתנאי תשלום שוטף  45 +יום מתאריך קבלת החשבונית במשרדי התאגיד.
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 .29אחריות
 .29.1הספק יהיה אחראי לכל נזק ,הפסד או אבדן ,לגוף ו/או לרכוש שייגרמו במישרין או
בעקיפין לתאגיד או מי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו ,בשל או עקב מעשה או מחדל של
הספק ,עובדיו ,שלוחיו ,קבלני המשנה שלו ,או כל אדם או גוף אחר הפועל בשמו או
מטעמו או הנובע ממעשה או מחדל כאמור או עקב אי מילוי התחייבויות הספק על פי
הוראות ההסכם או בקשר עימם.
 .29.2הספק לבדו יישא באחריות לכל אובדן או נזק שיגרם לכלי הרכב ויתקן על חשבונו כל
פגם או קלקול בכלי רכב ,בין אם נגרמו עקב מעשה או מחדל של התאגיד או מי מטעמו
ו/או של המשתמשים בכלי הרכב ,בין אם נגרמו על ידי צד שלישי ,בין אם נגרמו עקב
תאונה ,תקלה או גניבה ובין אם מכל סיבה אחרת והכל למעט אם הספק יוכיח
שהתאגיד ו/או המשתמשים גרמו לנזק בזדון.
 .29.3מובהר ,כי במקרה של פגם או קלקול אשר נגרמו עקב תאונה בעת שכלי הרכב היה בידי
המשתמש ישא הספק בעלות התיקון בניכוי דמי השתתפות עצמית ,כמפורט להלן .
 .29.4בנוסף לאמור לעיל ,יהיה הספק אחראי באופן בלעדי לכל נזק ,אובדן או הפסד שהוא
חייב לערוך לגביהם ביטוח לכלי הרכב ,אף אם לא ערך ביטוח כאמור .
 .29.5הספק מצהיר בזאת כי הוא פוטר את התאגיד ,הבאים מטעמו וכל משתמש בכלי הרכב
מאחריות לכל אבדן או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הספק ,לרבות עקב מעשה
או מחדל של מי מהם ו /או עקב תאונה ,גניבה ,תקלה או מכל סיבה אחרת ,אולם פטור
כאמור לא יחול במקרה של נזק בזדון שנגרם על ידי התאגיד או מי מטעמו
 .29.6אישר התאגיד פעולה כלשהי של הספק ,אשר בוצעה על ידי הספק בהתאם להסכם זה או
על פי דרישות התאגיד  -לא ישחרר האישור האמור את הספק מאחריותו המקצועית או
מאחריות אחרת בגין שירותיו או כל חלק מהם ולאיכותם .
 .29.7מבלי לגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה או מכל תרופה או סעד אחרים על פי דין או על פי
הסכם זה ,הספק יפצה ו/או ישפה את התאגיד ו/או הבאים מטעמו ו/או כל משתמש
בכלי הרכב בגין כל הפסד ,נזק או א בדן שהוא אחראי להם על פי דין או על פי הסכם זה,
ובמקרה של טענה או תביעה של צד שלישי ,יהא התאגיד רשאי להטיל על הספק ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל על חשבונו את הליכי ההגנה של התאגיד מפני
הטענה/התביעה.
 .29.8הספק ישפה את התאגיד בגין כל ההוצאות ,הפיצויים ושכר הטרחה לעורכי-דין שהוצאו
לצורך הגנה מפני תביעה/טענה כאמור (בין אם נוהלה על ידי הספק ובין אם נוהלה על
ידי התאגיד או מטעמו) ,בתנאי שהתאגיד יודיע לספק בכתב ,במועד קרוב ובלבד שאינו
פוגע בניהול הליכי הגנתו של הספק ,על הטענה/התביעה וכן תאפשר לספק את ניהול
ההגנה וכל משא -ומתן נלווה להסדר ,אך אלה לא ייעשו אלא בהסכמתו המפורשת בכתב
של התאגיד .בכל מקרה של תשלום באמצעות הסדר ו/או פשרה בגין תביעה שתוגש כנגד
התאגיד ואשר הספק אחראי לה על פי ההסכם ,יאושר הסדר ו/או פשרה ,מראש ובכתב,
על ידי הספק .מובהר בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהספק לספק לתאגיד ו/או
כל משתמש ברכב מטעמו הגנה משפטית עי" עורך דין של חברת הליסינג.
הוגשה תביעה )כאשר הסכום הנתבע גבוה מסך גבול האחריות למקרה בפוליסה הנערכת
על פי סעיף "ביטוח" להלן נגד התאגיד והספק ביחד ו/או לחוד ,הספק לא יהא רשאי
להסדיר ,לחלק או לשלם תביעה כזאת ,ללא אישורו של התאגיד בכתב ומראש.
 .29.9הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה על כל תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית.
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 .29.10למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויות הספק על פי סעיף זה יישארו בתוקפן גם
לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלת זמן.
 .30ביטוח
 .30.1החברה המשכירה מתחייב ת לבטח את כלי הרכב בביטוח חובה כמתחייב על פי הדין,
במשך כל תקופת החכירה על פי הסכם זה וזאת ללא הגבלה בכל הקשור עם מין הנהג,
גילו ותק רישיון הנהיגה ,הימצאותם של אמצעי בטיחות ,ניסיון תביעות ו/או נזקים של
מי מהנהגים המשתמשים ברכה בדרך קבע לרבות שלילת רישיון נהיגה של מי מהנוהגים
ברכב בדרך קבע ,במהלך שלושת השנים האחרונות.
 .30.2כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תבטח החברה המשכירה את כלי הרכב ,לרבות
באמצעות ביטוח עצמי ,בביטוח "מקיף" ,בתנאים שלא יפחתו מתנאי הביטוח הקבועים
בפוליסה התקנית לביטוח רכב ,כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה
לביטוח רכב פרטי) תשמ"ו .1986 -
 .30.3יובהר כי כל הרכבים שיסופקו לתאגיד לפי הסכם זה ,לרבות רכב חלופי או רכב גישור,
יבוטחו עם מרכיב ביטוח נהג חדש  /צעיר ,ללא תוספת.
 .30.4החברה המשכירה תהיה אחראית לחילוצו של כלי רכב ,במידת הצורך וגרירתו למוסך
ה קרוב לביתו של נהג כלי הרכב ,בכל מקרה של תקלה טכנית ו/או מכנית ו/או בטיחותית
ש/תמנע את המשך הנסיעה בכלי הרכב ,לרבות עקב תאונת דרכים.
 .30.5באחריותה של החברה המשכירה לבטח את כלי הרכב בביטוח גרירה למקרה של נזק
ו/או תקלה כלשהיא לכלי הרכב ,ככל שעקב התקלה ו/או הנזק ,נמנע מהרכב לנסוע או
קיים חשש מהיוצרות תקלה המונעים את השימוש ברכב.
 .30.6החברה המשכירה מתחייבת כלפי מי כרמל בע"מ וכלפי כל מי שמורשה לנהוג בכלי
הרכב מטעמה ,לקחת על עצמה אחריות במשך כל תקופת השכירות לנזקים שייגרמו
לכלי הרכב ולנזקים לרכוש של צד שלישי לרבות נזקי גוף לצד שלישי שאינם נכללים
בביטוח חובה ואשר נגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי מכל סוג.
 .30.7החברה המשכירה פוטרת את מי כרמל מכל תשלום בגין נזקים תאונתיים לכלי הרכב
עצמו ו/או לרכב צד שלישי בהיקף המכוסה על פי הפוליסה התקנית לביטוח כלי רכב
פרטיים ומסחריים עד  4טון ,וזאת למעט תשלומי ההשתתפות העצמית על ידי מי כרמל,
כפי שהוסדר בהסכם זה.
 .30.8אחריותה של החברה המשכירה בגין נזקים לכלי הרכב לרבות נזקים לרכוש צד שלישי,
תהיה בהתאם לקבוע בפוליסה התקנית לביטוח מקיף של כלי רכב כפי שהתפרסמה
בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) תשמ"ו  1986על
תיקוניהן ,בנוסף ומבלי לגרוע תהייה החברה המשכירה אחראית לנזקים הנובעים
מרעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזקי פרעות ומהומות ,נזקים לשמשות כלי הרכב ,כולל נזקים
למערכות השמע אשר סופקו עם כלי הרכב.
 .30.9למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי החברה המשכירה לא תהייה אחראית לנזקים
שנגרמו בזדון על ידי מי כרמל או על ידי מי שכלי הרכב נמסר לשימושו הקבוע.
 .30.10מוסכם בזאת על הצדדים כי החברה המשכירה תישא בתשלום הוצאות משפטיות אשר
תידרשנה אך לא יותר מסך של  ,₪ 25,000לכל מקרה לכל אחד מכלי הרכב לכל שנת
הסכם ועד לתום תקופת השכירות ,לצור ך מתן הגנה משפטית במקרה של הליכים
משפטיים פליליים בגין עבירות תנועה שנעשו על ידי הנוהגים המורשים ברכב.
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 .30.11אחריותה של החברה המשכירה לנזקי צד שלישי תהייה מוגבלת לסף של  ₪ 600,000לכל
כלי רכב לכל שנת הסכם ועד לתום תקופת השכירות.
 .30.12אחריותה של החברה המשכירה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה ,תהיה
מוגבלת לסך של  ₪ 1,000,000לכל כלי רכב לכל שנת הסכם ועד לתום תקופת השכירות.
 .30.13מוסכם בזה על הצדדים כי לאחר מיצוי גבולות האחריות לגבי כלי רכב מסוים ,תהיה מי
כרמל רשאית לרכוש גבולות אחריות חדשים תמורת תשלום נוסף כפי שיוסכם על
הצדדים.
 .30.14החברה המשכירה תהייה אחראית כלפי מי כרמל והנהגים מטעמה לתשלום ההוצאות
המשפטיות הסבירות לצרכי הגנה בפני תביעות צד שלישי וסילוק הנזקים ,במקרה של
תביעה משפטית ,תיקח על עצמה החברה המשכירה את הטיפול בתביעות צד שלישי.
 .30.15החברה המשכירה מתחייבת לשפות את מי כרמל בכל סכום שתחויב לשלם ,הנמצא
באחריותה של החברה המשכירה כאמור לעיל.
 .30.16מוסכם בזה כי מי כרמל תישא בהשתתפות עצמית בכל הוצאה שהחברה המשכירה
תעמוד בה בכל הקשור עם נזקים לכלי הרכב ו/או לצד שלישי עד לסכום של  ₪ 750בכל
מקרה נזק למעט נזקים למראות צד ,שמשות ,גניבה ו/או אובדן מוחלט.
 .30.17למען הסר כל ספק ,במקרה בו אירע נזק לכלי הרכב וגם לצד שלישי ,ו/או במקרים בהם
מעורבים מספר כלי רכב הנמצאים בשימושה של מי כרמל ,תחויב מי כרמל בהשתתפות
עצמית אחת בלב .התשלום האמור ייעשה בכפוף להוכחת גובה התשלום על ידי העברתם
של מסמכים תומכים לבדיקת מי מהמוסמכים לכך במי כרמל.
 .30.18למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי לסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים לעיל ,לא
יתווסף ,מע"מ.
 .30.19בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ,מוסכם בזאת כי לא תיגבה השתתפות עצמית על תשלום
הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים
 .31השתתפות עצמית:
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל:
 .31.1התאגיד יישא בהוצאות ההשתתפות העצמית בגין נזק תאונתי כתוצאה מפגיעה ,שייגרם
לרכב ,בסכום של עד ( ₪ 750לא כולל מע"מ) בכל מקרה אחר.
 .31.2התאגיד לא יישא בהשתתפות עצמית כלשהי בגין גניבה ונזק לשמשות.
 .31.3לסכומים האמורים יתווסף מע"מ.
 .31.4התאגיד ישא במלוא הנזק במקרים שנגרמו בזדון.
 .31.5בכפוף לקיום התחייבויות התאגיד על פי חוזה זה ולתשלום הסכום הנקוב לעיל עבור
השתתפות עצמית ,יהיה התאגיד פטור 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 החברה.
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 .31.6בכל מקרה לא תחול יותר מהשתתפות עצמית אחת לכל אירוע בו נגרם נזק לכלי הרכב
ולצדדים שלישיים כלשהם כולל החזרת רכב בסיום עסקה.
 .31.7שופה הספק על ידי צד ג' ,לרבות חברת ביטוח ,בגין אירוע לגביו שילם התאגיד דמי
השתתפות עצמית בנזק ,יחזיר הספק לתאגיד את דמי ההשתתפות בנזק במלואם או
בחלקם ,בהתאם לסכום השיפוי שיקבל הזוכה מאת צד ג' ,ובאותו יחס שבין הסכום
שקיבל הזוכה לבין הסכום שנדרש ו/או שנתבע על ידו ,מצד ג'.
 .31.8ביטוח ביטול השתתפות עצמית :מובהר ומוסכם כי מי כרמל תהא רשאית לבטח את כלי
הרכב בתמורה לסך של  ₪ 50לחודש לתקופת ביטוח בת שנה .ההחלטה לערוך ביטוח זה,
תהיה של מי כרמל בלבד ,כולל בחירת כלי הרכב שיכללו בביטוח זה בכל עת בתקופת
ההסכם.
 .32פיצויים מוסכמים
 .32.1הצדדים מסכימים ,בנוסף לכל האמור בהסכם זה ,כי במקרים המפורטים להלן ישלם
הספק לתאגיד ,בהתאם לדרישתו ,פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בשיעורים
הנקובים להלן ,וזאת מבלי שיהיה על התאגיד להוכיח כי נגרם לו נזק כלשהו:
 .32.2איחור במועדי האספקה של כלי רכב גישור ,או אספקת כלי רכב גישור שאינו עומד
בדרישות ההסכם  ₪ 400 -לכל כלי רכב לכל יום או חלק ממנו.
 .32.3איחור באס פקת רכב חלופי במקרה של תקלה ברכב הדורשת תיקון ו/או במקרה של
טיפול תקופתי  ₪ 250 -לכל יום או חלק ממנו.
 .32.4איחור בביצוע טסט לכלי הרכב  ₪ 1,000 -בגין כל יום איחור או חלק ממנו.
 .32.5איחור באספקת שירותי חילוץ והצלה ₪ 400 -בגין כל שעת איחור.
 .32.6אי זמינות של מוקד השירות כנדרש בהסכם ₪ 500 -בגין כל הפרה.
 .32.7איחור (מעל  70דקות מרגע פתיחת קריאה) או אי הגעה של ניידת שירות ככל שלצורך
תיקון התקלה ברכב יש צורך בניידת שירות ₪ 250 -לכל שעת איחור.
 .32.8כל איחור במועדים הקבועים במסמכי ההסכם והמכרז ואשר לא נכללה לגביו
התייחסות בסעיף זה –  ₪ 400בגין כל יום איחור או חלק ממנו.
 .32.9הפיצויים המוסכמים המפורטים לעיל נקבעו כהערכה מוסכמת של הנזק העלול להיגרם
לתאגיד כתוצאה מסתברת של ההפרות המפורטות לעיל וישולמו ללא צורך בהוכחת נזק
כאמור.
 .32.10התאגיד יהיה רשאי לדרוש מן הספק פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסכומים המפורטים
לעיל ,זאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לתאגיד לפי ההסכם ועל פי כל דין.
 .32.11נציג התאגיד יהיה מוסמך להטיל על הספק תשלום כל אחד משיעורי הפיצויים ובתנאי
כי ניתנה לספק הזדמנות להסביר את דברו בפניו במועד שייקבע .עבר המועד והספק לא
הופיע להסביר את דברו ,רשאי נציג התאגיד להחליט בעניינו מבלי להמתין עוד.
 .33זכות קיזוז ועיכבון
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 .33.1בלי לפגוע בזכויות התאגיד על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מוסכם בזאת ,כי התאגיד יהא
רשאי לקזז כל סכום אשר יגיע לו מהספק מהסכומים אשר יגיעו לספק על פי הסכם זה.
 .33.2מבלי לגרוע מזכויות התאגיד לפי הסכם זה או על-פי כל דין ,רשאי התאגיד לעכב אצלו
כל סכום וכל מסמך או דבר אחר השייך או מגיע לספק הנמצא אצלו כל עוד לא מילא
הספק איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .33.3מוסכם בזאת ,כי לספק לא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל סכום המגיע לו מאת התאגיד
ו/או זכות עיכבון בתוצרי שירותיו ו/או בכל מסמך ו/או דו"ח ו/או מידע השמור במדיה
מגנטית הקשור בביצוע שירותיו ו/או בכל חפץ או דבר אחר השייך לתאגיד ,והוא מוותר
על כל זכות כאמור.
 .34תשלומים החלים על התאגיד
 .34.1מוסכם בזה בין הצדדים כי בנוסף להתחייבות התאגיד על פי הסכם זה ,התשלומים
וההוצאות שלהלן יחולו על התאגיד או עובדיו וישולמו על ידיו או על ידם ,אלא אם כן
היה הרכב בחזקתו או בשימושו של הספק או מי מטעמו.
 .34.2קנסות שיוטלו על הנוהג ברכב קבוע או חליפי או גישור כתוצאה מעבירות הנובעות מן
השימוש ברכב במשך כל תקופת השכירות ,אף אם דרישות כאמור תגענה לאחר סיום
תקופת השכירות ,בתנאי שהרכב לא היה בשימוש או בחזקת הספק.
 .34.3תשלומים שיוטלו על הנוהג ברכב )קבוע או חלופי או גישור) כתוצאה משימוש בכבישי
אגרה )כגון :כביש חוצה ישראל(.
 .34.4הוצאות דלק.

 .34.5הסבת דוחות )משטרה ,חניה או כל דו"ח אחר)  -הספק יסב את דוחות הנ"ל ע" ש
התאגיד ,וזאת לאחר מתן הודעה לתאגיד בכתב לא יאוחר מ 14 -ימים מיום ההסבה,
ויצורף לדיווח העתק מהדו"ח שהוסב .לתאגיד תהא הזכות לדרוש מהספק להסב חלק
מהדוחות ישירות ע"ש המשתמש ,והספק יסב את הדוחות בעצמו על שם המשתמש
בהתאם להנחיית התאגיד .הסבת הדוחות תיעשה ללא עלות וללא דמי ניהול/טיפול
לתאגיד.
 .35ביטול ההסכם ותוצאותיו
 .35.1התאגיד יהא רשאי לבטל את ההסכם ולהפסיק את שרותי הספק ,בהודעה מוקדמת של
 60יום לספק ,וזאת מכל סיבה שהיא שאינה כרוכה דווקא בהפרתו של ההסכם או
מחמת התקיימות המקרים המפורטים בס"ק  35.3שלהלן.
 .35.2מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין באמור בס"ק  35.1לעיל בכדי לגרוע מכל זכות ו/או
סעד העומדים לתאגיד מכח ההסכם ו/או הדין ,לרבות הזכות לביטול ההסכם מיידית
ו/או בפרקי זמן אחרים במקרה של הפרתו על ידי הספק ו/או מחמת עילות אחרות
המצדיקות ביטולו של ההסכם.
 .35.3מבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לביטול ההסכם כמפורט לעיל ,רשאי יהא התאגיד לבטל
את ההסכם בהתראה של  14ימים במקרים הבאים:
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 .35.3.1הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה
בתוך  14יום מקבלת דרישת התאגיד לעשות כן ,או בפרק זמן אחר כפי שנדרש על ידי
התאגיד בכתב.
 .35.3.2מונה לספק כונס נכסים מכח כל דין ,ו/או הוכרז כפושט רגל ,או  -באם הינו תאגיד
 ניתן לגביו צו פירוק. .35.3.3נגד הספק או מי ממנהליו הוגש כתב אישום ,או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה
לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון.
 .35.3.4הוכח לתאגיד כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה כספית,
טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
 .35.4מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה הינן בבחינת רשימה
סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות התאגיד לבטל החוזה מכח כל עילה שבדין,
ובכלל זה לבטל החוזה עקב הפרתו על ידי הספק.
 .35.5בוטל ההסכם ,תיערך ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום
ו/או ששולמה ביתר לפי העניין.
 .35.6בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל זכויותיו של התאגיד ,חובותיו של הספק
והביטחונות מטעמו לא יפגעו ,כל אלה יישארו בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל החוזה.
הביטחונות יוחזרו לספק לאחר תום ההתחשבנות מול הספק .
 .36רכישת הרכב
 .36.1בתום תקופת החכירה של כל רכב ולא יאוחר מ 30 -יום לאחר תום תקופת החכירה
תינתן אפשרות לתאגיד או למי מבין עובדיו ,לפי החלטתו ,לרכוש את הרכב לאחר
הפחתה של  15%ממחיר מחירון הרכב של יצחק לוי בהתאם לנתוניו של כל רכב.
 .36.2עובדי התאגיד שיהיו מעוניינים לרכוש את הרכב יהיו רשאים לבדוק אותו במכון מורשה
על חשבונם.
 .37מועסקי הספק
 .37.1הספק מצהיר בזה ,כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים ייחשבו לכל
צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיו או שלוחיו של התאגיד ,במישרין או
בעקיפין ,ויועסקו על ידו ,על חשבונו הוא בלבד ,ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם
הנובעות מיחסיו עימם.
 .37.2הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או
הסכם החלים עליו.
 .37.3מובהר בזאת כי הספק כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על-פי ההסכם,
ולפיכך לא יחולו בין התאגיד לבין הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שמטעמו,
יחסי עובד ומעביד ,ולא תהיינה לספק ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות
של עובדי התאגיד והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת מהתאגיד
בקשר עם ביצוע ההסכם.

- 47 -

 .37.4עוד מובהר כי כל זכות שניתנת על-פי ההסכם לתאגיד ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי
שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם ,לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירותים,
אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן.
 .37.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הזוכה לפצות ו/או לשפות את התאגיד בגין
כל נזק ו/או הוצאה ו/או חיוב אחר כלשהו ,אם יקבע ע"י רשות מוסמכת כי קיימים יחסי
עובד -מעביד בין מי מעובדיו לבין התאגיד או אם יוטל על התאגיד קנס ו/או עיצום כספי
עקב מעשה או מחדל של הזוכה.
 .37.6סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .38שמירת סודיות
 .38.1הספק מתחייב כי הוא ,עובדיו ,וכל מי שיועסק על ידו בביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם
זה ישמרו בסודיות (גם לאחר סיום תקופת ההסכם) את כל המידע אשר יגיע אליהם
בכתב או בעל-פה במשך או עקב ביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,וכי הם לא
יעשו בהם כל שימוש ,לא יעבירו ולא יגלו אותם כולם או מקצתם ,במישרין או בעקיפין
לכל אדם או גוף אחר ,למעט לצורך קיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה .הספק
מצהיר ומאשר כי ידוע לו שגילוין של ידיעות סודיות עלול להוות עבירה פלילית על פי
הוראות חוק העונשין ,התשל"ז .1977-
 .38.2סעיף זה הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .38.3הספק לא יפרסם את קיומו ו/או תוכנו של הסכם זה ושל ההתקשרות שבבסיסו ,בכל
דרך שהיא ,אלא בהסכמת התאגיד (אם יסכים) ובתנאים שיקבע ,וזאת למעט פרסום על
פי דין או לצורך גילוי נאות .למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויות הספק על פי
סעיף זה תשארנה בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלת זמן.
 .39הוראות נוספות החלות על התאגיד במקרה נזק או מעורבות בתאונה
 .39.1ארעה תאונה כלשהי למכונית ,יודיע התאגיד על אירוע התאונה לספק ,מיד לאחר שנודע
לו על התאונה .על פי דרישת הספק ,ידווח התאגיד על כך לרשויות ,כפי הנדרש עפ"י דין.
 .39.2בכפוף לקיום התחייבויות התאגיד על פי חוזה זה ולתשלום השתתפות עצמית בנזק
(בכפוף למגבלות גובה ההשתתפות כאמור בהסכם זה) ,יהיה התאגיד פטור 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.
 .39.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב בזה התאגיד כי בכל מקרה של נזק ו/או תאונה ו/או
מעורבות בתאונה גם אם לא נגרם נזק לרכב הספק:
 )1להודיע מיד ,טלפונית ,לספק על דבר תאונה;
 )2לא יאוחר משני ימ י עבודה לאחר התאונה ,למלא דו"ח בכתב ולשלוח לספק פרטים
מלאים אודות התאונה בצירוף תרשים;
 )3נפגע בתאונה אדם  -להודיע מיד למשטרה וזאת בנוסף להודעה לחברה;
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 )4לא לקבל כל הצעה ,להתחייב בכל התחייבות או להבטיח הבטחה כלשהי ,בקשר
לתאונה ו/או לנזק שנגרם בעקבותה לרכב התאגיד ו/או לרכב צד ג';
 )5לפעול כמיטב יכולתו לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים
בתאונה ושל עדים לתאונה;
 )6לפעול כמיטב יכולתו לקבל את מס' הרישוי של כלי הרכב המעורב(ים) בתאונה ,פרטי
רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור;
 )7למסור לספק ,מיד עם הגיע לידי התאגיד או הנוהג בכלי הרכב ,כל הזמנה לדין,
תביעה ,כתב טענות ו/או מסמך כלשהו הנוגעים לכל תביעה ,אישום או הליך בקשר
לתאונה .התאגיד וכל אדם שינהג ברכב ,ישתפו פעולה באופן מלא אך ורק עם הספק
ו/או עם מבטחיו על פי הפוליסות הנזכרות בחוזה זה ,בכל העניינים הקשורים
בחקירה של כל תביעה ו/או אישום בקשר לתאונה על מנת לאפשר לספק לנהל את
ההגנה נגדם.
 .40איסור הסבת ההסכם
 .40.1הספק איננו רשאי למסור ,או להעביר לאחר ,או להמחות לאחר את זכויותיו על פי
ההסכם או את החובות הנובעות ממנו ,אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של התאגיד.
 .40.2הספק לא רשאי לשעבד את זכויותיו ברכב ,אלא לגוף שמימן את רכישת הרכב עבור
הספק.
 .40.3כל מסירה או העברה לאחר שיעשה הספק בניגוד להוראות סעיף זה ,תהא בטלה
ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
 .40.4התאגיד יהא רשאי להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או
חלקן ,לכל גוף משפטי המהווה חברה בת של התאגיד.
 .40.5סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .41ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
 .41.1כביטחון למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי ההסכם ,יפקיד הספק בידי התאגיד,

ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,בנוסח המצב כנספח א'
לחוזה ,בגובה של ( ₪ 100,000מאה אלף שקלים חדשים( שתוקפה החל ביום החתימה
על ההסכם וכלה בתום  60יום לאחר תום תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם זה
)להלן" :ערבות הביצוע").

 .41.2מבךי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי ככל שיבחר התאגיד לממש את זכות
הברירה להאריך את תקופת מתן השירותים ,תוארך הערבות ל 60-יום לאחר תום
תקופת מתן השירותים המוארכת או ל 60 -יום לאחר תום תקופת החכירה ,על פי
המאוחר.
 .41.3הפר הספק את ההסכם או תנאי מתנאיו ,יהיה התאגיד רשאי ,מבלי לגרוע מכל הוראה
אחרת לפי הסכם זה ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לו ,לחלט את סכום הערבות,
כולו או חלקו לפי שיקול דעתו הבלעדי.

- 49 -

 .41.4סכום הערבות שיחולט ע"י התאגיד ייהפך לקניינו הגמור והמוחלט ,מבלי שתהיה לספק
זכות כלשהי לבוא כלפי התאגיד בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ,ומבלי שדבר זה יגרע
מזכויותיו האחרות של התאגיד על פי ההסכם.
 .41.5הסתיימה תקופת ההתקשרות ,ובכלל זה תקופת הליסינג לרכב האחרון שיוחזר
מהתאגיד לספק ,מבלי שקמה או נותרה חובת פיצוי או שיפוי המוטלת על הספק ,יחזיר
התאגיד לספק את כתב הערבות הבנקאית.
 .41.6השתמש התאגיד בזכותו לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות ,יהא

הספק חייב לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכומה המקורי ,תוך 7
)שבעה) ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה כי התאגיד גבה את הערבות או כל סכום
ממנה.

 .41.7אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק על פי
ההסכם.
 .41.8סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .42התאגיד כמפעל חיוני
 .42.1הספק מצהיר כי ידוע לו שהתאגיד מוכר כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים
קיומיים" ,והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד
המצבים הבאים:
 הכרזה על מצב חרום ע"י השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חרום (סמכויותמיוחדות) תשל"ד.1973 -
 הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  9ג לחוק התגוננות אזרחית תשי"א -.1951
 הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסחחדש)תשל"א.1971-
 הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות בעיף  38לחוק יסוד הממשלה.אזי תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-
ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על הרכבים שיוחכרו לתאגיד על פי הסכם זה.
 .43ויתור הצדדים בכתב ואי-שימוש בזכות ע"י מי מהצדדים
 .43.1לא יעשה כל שינוי בהסכם אלא במסמך בכתב שייחתם על ידי שני הצדדים.
 .43.2הסכמת צד להסכם לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 .43.3לא השתמש צד להסכם במקרה מסוים בזכויותיו על פי ההסכם ,לא ייחשב הדבר כויתור
על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.
 .44היעדר בלעדיות
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הספק מצהיר ומאשר כי הוא מסכים לכך שספקים אשר סיפקו לתאגיד שירותי ליסינג בעבר,
ממשיכים לספק שירותים בגין רכבים שסופקו לתאגיד עובר לתחילת הסכם זה.
 .45סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור להוראות הסכם זה ו/או הנובע ממנו תהיה
לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בחיפה.
 .46כתובות הצדדים והודעות
 .46.1כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

 .46.2כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר רשום ,ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו
לתעודתן בחלוף  72שעות מעת מסירתן כיאות בבית דואר בישראל ,כל עוד לא הוכח
היפוכו של דבר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
איזי (יצחק) ענבר
יו"ר דירקטוריון התאגיד

_____________________________
הספק
(חתימה  +חותמת)

_______________________
עמי בן חיים
מנכ"ל התאגיד

____________________________
שם החותם ותפקידו
אני מאשר כי מר ____________
ת.ז____________________.
הינו מנהל החברה הנ"ל המהווה
את הספק והינו רשאי לחתום
בשם הספק ולחייבו
תאריך______________

_______________________
חותמת התאגיד

______________________
עו"ד /רואה חשבון של הקבלן
(חתימה  +חותמת)
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נספח א' – ערבות ביצוע
לכבוד
תאגיד מי כרמל בע"מ
רח' הנריך הרץ 18
חיפה
ג.א.נ,.

תאריך:

הנדון :כתב ערבו ת מס' ____________

.7

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של  100,000ש"ח
ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
(מאה אלף
____________________________________ (להלן" :הנערב") בקשר עם חוזה מס'
 8/19בין הנערב לבי תאגיד מי כרמל בע"מ.

.8

אנו נשלם לכם ,תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות
בצירוף הפרשי מדד כמפורט בסעיף  3להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם להסביר ,לנמק או לבסס
את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב ,בתנאי שהסכום
הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי המדד כמפורט
בסעיף  3להלן.

.9

.10

בערבות זו:
.9.1

"המדד" -

משמעו מדד המחירים לצרכן.

.9.2

"מדד הבסיס" -

המדד הידוע במועד הוצאת ערבות זו (_______נק').

.9.3

"המדד החדש" -

המדד הידוע במועד תשלום סכום הערבות.

.9.4

אם יתב רר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד
"הפרשי מדד" -
החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם
לעליית המדד החדש לעומת מדד הבסיס .אם יתברר לפני מועד תשלום סכום
הערבות ,כי המדד החדש ירד לעומת מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות על פי
שער הבסיס.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ ועד בכלל.

ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים
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לבטלה בדרך כל שהיא.
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת
.12
הרשומה ______________________________________.
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התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.

סניף:

בכבוד רב,
בנק:

