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") האשכולות(להלן: "השרון  , אשכול רשויות נגב מערבי, אשכול רשויות  רשויות שורק דרומיאשכול  
להתקשר  בזאת    מזמינים הצעות  להציע  זו,  מכרז  בחוברת  המפורטים  הסף  בתנאי  העומדים  גופים 
ועם האשכולות עצמםאשכולב  החברותעם הרשויות  ם  בהסכמי למתן שירותי החכרת כלי רכב ,  ות 
 הליסינג התפעולי. בשיטת 

 על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז. .1

  במכרז זה אין צורך בהגשת ערבות להבטחת ההצעה. .2

לכל אחד מהאשכולות   :הערה יידרשו להמציא  (בלבד)  הזוכים במכרז  כי  לב המציעים,  תשומת 
 שבין הזוכים לרשויות₪ לתקופת ההסכם להבטחת תנאי ההסכם    50,000ערבות ביצוע בסך של  

 .   ובין הזוכים לאשכולות

)  יוחזרו בשום מקרה (שלא    ₪    2,000ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך  את מסמכי המכרז   .3
 . 36030049חשבון:    928), סניף:  10לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול שורק דרומי, בבנק: לאומי (

לרשום במסגרתה את שם    dani@eshkolsd.co.ilלאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל:   .4
המציע ומספר הזיהוי שלו באופן מדויק,  לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת  

 קבלה (בדוא"ל חוזר) על שם המשתתף.

כשהיא סגורה ונושאת את מספר את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז   .5
 המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.

בין    24.6.21-ה  חמישיועד יום    12:00  -  09:00בין השעות    23.6.21-ה  רביעיההגשה תתבצע מיום   .6
מהשעה      12:00  -   09:00השעות   יאוחר  לא  מקרה  ברח'  המכרזים    לתיבת)  12:00(בכל  המצויה 

. לא ניתן להגיש ההצעות  לתיבת  תוכנס  לא  12:00  שעה  לאחר  שתגיע  הצעה   גדרה.  21הבילויים  
 הצעות שלא ביום הגשת ההצעות כאמור. 

 לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. מתחייבים םהאשכולות אינ .7

 

 ארליכמן, מנכ"לית אורית  אורי פינטו, מנכ"ל , מנכ"לית כץ שירה דקל
 אשכול רשויות השרון אשכול רשויות נגב מערבי  אשכול רשויות שורק דרומי 
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 05/2021לס/ מס'מכרז פומבי משותף 
 למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי 

 לאשכולות ולרשויות החברות בהן 

 ההזמנה להציע הצעות   –מסמך א'  

 : בהן החברות המקומיות האשכולות והרשויות הקדמה .1

")  האשכולות(להלן: " רשויות השרוןאשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות נגב מערבי, אשכול  .1.1
תשל"ב    ,בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)  משותףבזאת מכרז פומבי    מפרסמים

למתן שירותי החכרת כלי  ,  1973  –תשל"ג    , ותקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)  1972-
 . רכב בשיטת הליסינג התפעולי לאשכולות ולרשויות החברות בהן

 כמפורט להלן: רשויות מקומיות  35האשכולות מונים  .1.2

 בי אשכול רשויות נגב מער אשכול רשויות השרון אשכול רשויות שורק דרומי 

 מועצה מקומית גדרה.
 מועצה מקומית בני עי"ש. 

 מועצה מקומית קריית עקרון. 
 עיריית קריית מלאכי. 
 מועצה אזורית ברנר. 

 מועצה אזורית חבל יבנה.
 מועצה אזורית באר טוביה.

 מועצה אזורית יואב. 
 מועצה אזורית נחל שורק. 

 מועצה מקומית מזכרת בתיה. 
 

 עיריית כפר סבא. 
 רעננה. עיריית 

 עיריית קלנסווה. 
 עיריית הוד השרון. 

 עיריית טייבה. 
 עיריית כפר קאסם. 

 עיריית אל טירה. 
 מ.א לב השרון. 

 מ.א דרום השרון.
 מ.מ תל מונד. 

 מ.מ כוכב יאיר צור יגאל. 
 מ.מ קדימה צורן. 

 מ.מ ג'לג'וליה. 
 מ.מ כפר ברא.

 . אופקיםעיריית 
 . נתיבותעיריית 
   .רהטעיריית 

   .אשכולמועצה אזורית 
   . בני שמעוןמועצה אזורית   
   .לקייהמועצה מקומית 
   .מרחביםמועצה אזורית 
   .שדות נגבמועצה אזורית 

   .שדרותעיריית 
 . שער הנגבמועצה אזורית  

 מועצה אזורית חוף אשקלון. 

 

בסעיף   .1.3 המפורטות  מהרשויות  אחת  כל    1.2כל  וכן  מטעמן,  מקומי  תאגיד  וכל  נוספת  לעיל  רשות 
הרשות  " קרא להלן:יבעתיד, ככל שתצורף (ותאגיד מקומי מטעמן), ת   יזה מהאשכולות שתצורף לא

 ".הרשות המקומית" או " המזמינה

")  החוק(להלן: "  1955-חוק איגודי ערים, תשט"ו ) ל2(ד)(17בהתאם להוראות סעיף  מכרז זה מפורסם   .1.4
 "המקומיות"/"המזמינות" כהגדרתן לעיל:עבור הרשויות 

כל אחת מהרשויות המזמינות תוכל, לפי שיקול דעתה, לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה  .1
עם   מהזוכיםולהתקשר  תפעולי  מי  ליסינג  בשיטת  רכב  החכרת  שירותי  בהתאם   לקבלת 

 . להלן כהגדרתה  "תקופת המכרז "וזאת לכל אורך  לתנאיו

יבות לעשות שימוש במכרז זה והן יכולות, בהתאם לשיקול דעתן  הרשויות המזמינות אינן חי .2
עצמאיות   התקשרויות  לבצע  המכרז  וצרכיהן,  מושא  להתקשרות  חוקית  ביחס  דרך  בכל 

 אחרת לרבות פרסום מכרזים עצמאיים, שימושים בפטורים שונים וכיו'. 
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ת המזמינות,  מובהר כי אין במכרז זה משום מצג ו/או הבטחה להתקשרויות על ידי הרשויו .3
לרבות לא ביחס לכמות/היקף השירותים שיוזמנו (אם יוזמנו) או הרשויות המזמינות אשר  

 יעשו שימוש בתוצאות מכרז זה.

על  .4 ישירות  תחתום  מכוחו  בהסכם  ותתקשר  במכרז  שימוש  תעשה  אשר  מקומית  רשות 
 הסכם עם הזוכה/ים בנוסח ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

 
, ללא שהדבר יהווה התחייבות או  נקבע בזאת  –(ג) לחוק  2ד17(ב) ו2ד17בהתאם להוראות סעיפים   .1.5

 כי: ,מצג כלשהו

של   שם האשכול  ההתקשרות  היקף  מגבלת 
ההתקשרויות מכוח המכרז   כלל

הרשויות  כלל  עבור  (במצטבר), 
(לכל אורך   אשכולבכל    החברות

 . תקופת ההתקשרות)

 

היקף   ההתקשרות מגבלת 
המצטבר של כל רשות מקומית 

תקופת   בנפרד אורך  (לכל 
 . ההתקשרות)

 ₪   5,000,000 ₪   40,000,000 אשכול רשויות שורק דרומי 

 ₪   3,500,000 ₪   35,000,000 אשכול רשויות נגב מערבי 

 ₪   6,000,000 ₪   60,000,000 השרון אשכול רשויות  

 

  האפשרות התקופה אשר בכל נקודת זמן במסגרתה תעמוד לרשויות המקומיות  – " תקופת המכרז" .1.6
(בכפוף לקבוע בסעיף   להתקשר עם הזוכים במכרז בהתאם לתנאיו ובמחירים אשר הוצעו במסגרתו 

ד'ל  7 המקומיות:  )מסמך  ולרשויות  לאשכולות  מחויב  יהא  ל   והזוכה  תהא  המכרז    18  -תקופת 
 ").תקופת המכרזן: "חודשים ממועד החלטת הזכייה (להל 

 . והתחייבות הזוכים כפופה אליוו המנגנונים הקבועים במסמך ד' בתקופת המכרז יחול

ההתקשרות" .1.7 חלקם    – "  תקופת  או  כולם  הזוכים  עם  מזמינה  רשות  כל  של  ההתקשרות  תקופת 
 בהתאם לקבוע במכרז זה: 

עם הזוכה  חתמה הרשות המקומית  חודשים מהמועד שבו    36  תקופת ההתקשרות תהא בת  .1
רירה להאריך  בכאשר לרשות תהא זכות    " תקופת המכרז"בעל הסכם ההתקשרות  במכרז  

 . חודשים כל אחת 12וספות של  תקופות נ שלושאת תקופת ההתקשרות בעד  

  תהא ההתקשרות לגביו ,  בתקופת ההתקשרותלגבי כל רכב שהוזמן  על אף האמור לעיל,   .2
והכל בכפוף לזכויות הרשות המזמינה להחזרה מוקדמת או    חודשים  36  בתוקף לתקופה של

ההסכם   בתנאי  כמפורט  ההתקשרות  של  מוקדם  ההתקשרות " (להלן:לסיום  תקופת 
 . תחושב ממועד מסירת כל רכב קבוע בפועל לרכב  . תקופת ההתקשרות")לרכב

תוכל להאריך את תקופת ההתקשרות לרכב בתקופות נוספות    הרשות המזמינהמובהר כי  
 . תאם למנגנון הקבוע בהסכםבה
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 מבנה המכרז .2

 להלן.   10בהתאם לכללים המפורטים בסעיף מציעים זוכים  3במכרז זה  יבחרו  האשכולות .2.1

 האפשרויות הבאות:  לאחת בהתאם במכרז, הזוכים עם  הרשויות המזמינות תוכלנה להתקשר   .2.2

בהתאם למחירי    כלל הזוכים או חלק מהם (לרבות רק אחד מהם): התקשרות עם  אפשרות א' .1
   .ם במכרז בהתחשב בסוגי הרכבים הנדרשים על ידי הרשותהצעת

אין מניעה שרשות (ככל שתחפוץ בכך) תתקשר עם יותר מזוכה אחד וביחס לכל זוכה תזמין  
ממנו חלק מהרכבים המבוקשים על ידה ואין מניעה שרשות תתקשר עם זוכה אחד בהתאם  

  ז ביחס לתמהיל הרכבים המבוקש על ידה.למחיר הנמוך ביותר המתקבל מהצעתו במכר

לאחר ביצוע התמחרות נוספת בין הזוכים במכרז זה ביחס    בחירה בזוכה אחד  :אפשרות ב' .2
הרשות ידי  על  המבוקש  הרכבים  בסעיף    לתמהיל  המפורטים  הנוספים  השירותים    13ו/או 

נוספת תוכל  במסגרת ההתמחרות ה   אפשרות פיצול בין הזוכים.  איןבמקרה כאמור    .לנספח א'
הרשות לקבוע מדדי איכות ו/או קריטריונים שונים לבחירה וכן תוכל הרשות לקבוע מחירי  
מקסימום לרכבים. בכל מקרה של קביעת מחירי מקסימום לא יהיו מחויבים הזוכים במכרז 

 להגיש הצעה בהתמחרות כאמור.

מרש מרשות  עבודה  הזמנת  יקבלו  או  מחיר  הצעת  ישלחו  לא  במכרז  ללא  הזוכים  האשכול  ויות 
התחייבות   –הרשאת האשכול (חתימת האשכול) בשולי הבקשה להצעת מחיר (נספח ג' להסכם)  

 זו היא יסודית ועיקרית במכרז זה.

ולצרף את העותק   ג'מסמך על כתב התחייבות מול האשכולות בנוסח  לחתוםבמכרז המשתתפים על  .2.3
 . להצעתם במכרז החתום

 :ומידעלהלן ריכוז התאריכים  .2.4

 העברה בנקאית.  באמצעות ₪. 2,000 –עלות רכישה  רכישת מעטפת ומסמכי מכרז

בבנק:  דרומי,  שורק  אשכול  ערים  איגוד  שם:  על  לחשבון 
 .36030049חשבון:  928), סניף: 10לאומי ( 

 
הבהרות  הגשת  ואופן  מועד 
ושאלות בקשר עם מסמכי ותנאי  

 המכרז.

 

 . 12.00עד השעה  9.6.21 -ה רביעי לא יאוחר מיום 

 במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז. 

ודוא"ל  טכניים  לבירורים  טלפון 
 להגשת שאלות הבהרה. 

 054-2080216טלפון לבירורים: 

 .dani@eshkolsd.co.ilדוא"ל:  

 מועד ומקום הגשת הצעה

 

ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית  
ועד   12:00  -  09:00בין השעות    23.6.21- ה  רביעימיום  בלבד  

(בכל מקרה      12:00  -   09:00בין השעות    24.6.21-ה  חמישי  יום
מהשעה   יאוחר  המכרזים  )  12:00לא  ברח'  לתיבת  המצויה 

  לא  12:00  שעה   לאחר   שתגיע   הצעה    גדרה.  21הבילויים  
 .  ההצעות  לתיבת  תוכנס
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הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים , עפ"י   פתיחת תיבת מכרזים 
 חוק. 

 

 תנאי סף .3

המצטברים    עוסק מורשה או תאגיד שיוסד בישראל אשר עומד בכל התנאיםרשאי להשתתף במכרז זה  
 שלהלן: 

מהסניפים כאמור, מצויים    5  לפחות) סניפי החכרת רכב ברחבי הארץ כאשר  10מפעיל לפחות עשרה ( .3.1
 גיאוגרפית בגבולות הבאים:

 
 : הגבול הדרומי של פי גלילות. דרום: נתניה. צפון  -הגיאוגרפי  שני סניפים בגבול .1
 : אשדוד. דרום: ראשון לציון. צפון  -שני סניפים בגבול הגיאוגרפי  .2
 : באר שבע.דרום: אשדוד. צפון  - ד בגבול הגיאוגרפי  סניף אח .3
  

 .  )1מסמך א'(להוכחת עמידתו בתנאי הסף כאמור יפרט המשתתף על סניפיו השונים במסגרת 
 

רכב ותעבורה,    –  8בקבוצה    2013-בעל  רישיון עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג .3.2
 השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים". "מכירתם,    –א' 8.6תת סעיף  

אחד   שם  על  או  שמו  על  עסק  רישיון  של  העתק  המשתתף  יצרף  הסף  בתנאי  עמידתו  להוכחת 
 . (אין צורך לצרף את רישיון העסק של כלל הסניפים) 3.1שפורטו בסעיף  מסניפיו

הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת  בעל  רישיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב / ליסינג לפי צו   .3.3
 . 1985- סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה

אחד הסניפים  להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף העתק של הרישיון על שמו או על שם  
 לעיל.  3.1אשר פורטו בסעיף 

  שירותי ליסינג תפעולי במתן    ,2021  –  2015במהלך השנים    שנים רצופות לפחות   5בעל ניסיון, של   .3.4
 .תאגידים ו/או עסקים ו/או גופים אחרים חמישהלפחות ל

 בגדר אדם פרטי.   ןישויות משפטיות שאינ –"גופים אחרים" בתנאי סף זה 

 . ) 1מסמך א'(להוכחת עמידתו בתנאי הסף כאמור יפרט המשתתף על ניסיונו במסגרת 
 

אשכולות  החברות ברבה ביחס לכלל הרשויות  יהגיש תצהיר חתום ומאומת כדין ביחס להיעדר ק .3.5
. אין באמור כדי לגרוע מזכויות האשכולות כדי לאשר חריגים בהתאם להוראות  )4מסמך א'( בנוסח 

 הדין. 

 . )4מסמך א'( יש לצרף תצהיר חתום ומאומת בנוסח 

 . ₪ 000,2 שלרכש את מסמכי המכרז בסך  .3.6

 המכרז.יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי 
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, מטעם זה בלבד ולפי  ועדת המכרזים  תלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאי
לבקש    , בכפוף להוראות הדין,הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין  ה שיקול דעת

 .כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה

 הצעת המשתתף  .4

יכונה   .4.1 (המגיש  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  וההצעה  "לעיל  או    "המשתתףלהלן: 
 כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד   )"המציע"

 . נאמר אחרת באופן מפורש במסמכי המכרז אלא אם

 טופס הצעת המחיר (מסמך ד') בהתאם להוראות שם.על גבי   יוגשוהצעות המחיר   .4.2

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף   .4.3
לוואי או בכל דרך אחרת ובין באמצעות מכתב  ובכל    עלולים להביא לפסילת ההצעה   ,המסמכים 

 , ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות. ותמקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י האשכול 

הסכם  .4.4 המשתתף,  הצעת  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  על  לחתום  המשתתף  של  החתימה  מורשי    על 
 .וכן בשולי כל עמוד  , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 מסמכי ההצעה  .5

והאישורים המפורטים להלן כל   (מודפס) והן    משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים  הן בעותק פיסי 
 :  USB כונן   סרוק על גבי

כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י האשכול), כשהם חתומים   .5.1
 . )כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליוידו (-על

 לעיל.  3המפורטים בסעיף כל המסמכים  .5.2

 : , דהיינו1976 -  כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.3

דהיינו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות    – אישור ניהול ספרים    .5.3.1
תקף על שם   1976-גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו  

 שתתף.המ

  1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5.3.2
 . )2מסמך א'(חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  

ציבוריים .5.3.3 גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  מוגבלות"  עם  לאנשים  הולם  "ייצוג   , תצהיר 
מסמך חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח   1976-התשל"ו 

 . )3א'(

 .  העתק תעודת עוסק מורשה .5.4

 .על שם המשתתף תקף, אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, .5.5

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6
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ל המשתתף  תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות ש .5.7
תדפיס    -יוכל להעביר חלף הדרישה כאמור  מציע שהינו חברה ציבורית    .(אין צורך בפירוט שעבודים)

 . מאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך

 . (מסמך ב') אישור עו"ד או רו"ח בשולי טופס ההצהרה .5.8

, מטעם זה בלבד ולפי  ועדת המכרזים  ת ילא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשא
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים    דעתה שיקול  

רשאי וכן  בה  המפורטים  הנתונים  ו/או  שבהצעתו  מהמסמכים  איזה  יבהיר  ו/או  יתקן  ועדת   תו/או 
 תה הבלעדי. אינם מהותיים, לפי שיקול דעאשר להתעלם מפגמים   המכרזים

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש  
כאמור  להצעתו  במצורף  שהגיש  המסמכים  על  מסמכים  להוסיף  ו/או  להבהיר  ו/או  לפרט  מהמציע 

ההצעות ולהמציא  והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת  
 ידם, כאמור.-כל מסמך שיידרש על

 אופן ומועד הגשת ההצעה  .6

ה  .6.1 במשרדי  המכרזים  בתיבת  תופקד  המכרז  הבילויים  ,  אשכולמעטפת  במעטפה  גדרה  21ברחוב   ,
  09:00בין השעות    23.6.21-ה  רביעימיום   "05/2021לס/ -פומבי משותף  סגורה הנושאת ציון "מכרז 

 ).  12:00(בכל מקרה לא יאוחר מהשעה      12:00  -  09:00בין השעות    24.6.21-ה  חמישיועד יום    12:00  -

. לא ניתן להגיש הצעות שלא  ההצעות  לתיבת  תוכנס   לא  12:00  שעה  24.6.21יום    לאחר   שתגיע  הצעה
 . בימי הגשת ההצעות כאמור

של   .6.2 לתקופה  בתוקף  תהא  הצעה  להגשת    90כל  האחרון  מהמועד  ימים  במכרז.  (תשעים)  הצעות 
(תשעים) ימים נוספים והמציע    90לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך    םרשאי  יהיו  ותהאשכול

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  

המעטפות   .6.3 פתיחת  מועד  על  הודעה  המכרז.  מעטפות  בפתיחת  להשתתף  רשאים  ההצעות  מגישי 
  תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

רונה כי לא תתאפשר השתתפות פיסית בהליך פתיחת המעטפות  קיימת אפשרות בשל מצב חירום קו
 .TEAMאו   ZOOMבמכרז ובמקרה כאמור ישודר הליך הפתיחה באמצעים אלקטרוניים כגון: 

 להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.  האשכולות רשאים .6.4

במסמכי המכרז, ובכלל זאת  המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור  ע  בהגשת הצעתו מבי .6.5
 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7

)  יוחזרו בשום מקרה₪ (שלא    2,000ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך  את מסמכי המכרז   .7.1
 .36030049: חשבון 928: סניף), 10: לאומי ( בבנקלחשבון על שם: איגוד ערים אשכול שורק דרומי, 

לרשום במסגרתה את שם    dani@eshkolsd.co.ilעברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל:  לאחר ביצוע ה .7.2
שלו באופן מדויק,  לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת קבלה    הזיהויהמציע ומספר  

 .(בדוא"ל חוזר) על שם המשתתף
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כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת   .7.3
 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.  

גוף אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז (גם אם הגיש הצעה ללא רכישה) ולא   .7.4
 . ות העומדות למציע במכרזיהא זכאי לזכוי

 הבהרות ושינויים .8

אלות  ש    dani@eshkolsd.co.ilבדוא"ל:  יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות    9.6.21עד יום   .8.1

 :, במבנה שלהלןבלבד  MS-Wordבמסמך הבהרה בכתב 

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 נוסח השאלה  סעיף רלבנטי 

    

   

 לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כמו כן יש 

לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו, במועד, בפורמט ובמבנה, המוכתבים    תינתן התייחסותיודגש, כי   .8.2
 לענות על כל השאלות שיוגשו.  יםמתחייב םאינ ותלעיל. כן יודגש, כי האשכול

הו .8.3 תופץ  במכרז  שינויים  שיהיו  נפרד  ככל  בלתי  חלק  תהווה  והיא  המכרז  חוברת  רוכשי  לכל  דעה 
 ממסמכי המכרז. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  .8.4
 . ותתחייבנה את האשכול –

  , בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים םרשאי  ותהאשכול .8.5
או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק    ם במסמכי המכרז, ביוזמת

הפרטים   לפי  בדוא"ל  המכרז  מסמכי  רוכשי  כל  לידיעת  בכתב,  יובאו,  המכרז,  מתנאי  נפרד  בלתי 
 ידו להצעתו. -ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-שנמסרו על

 שמירת זכויות .9

פים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת  המשתת .9.1
 הצעה במכרז זה. 

לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה    םזכאי  יהיו  ות וכל אחת מהרשויות המזמינותהאשכול .9.2
 את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם. 

 בחינת ההצעות  .10

 ותעריך את ההצעות של המשתתפים כמפורט להלן:ועדת מכרזים או מי מטעמה תבחן  .10.1
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 בדיקת שלמות הצעת המציע,  ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר  –  שלב א'  .10.1.1

 הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן. 

 . בהתאם למנגנון הקבוע במסמך ד' בחינת הצעות המחיר –שלב ב'  .10.1.2

 זוכים.   3ייבחרו במכרז זה עד    בכפוף לזכויות האשכולות, כלל המכרז והוראות כל דין ככלל, .10.2

או בידי מי מהרשויות המזמינות תהא המלצה    ותעל אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי האשכול  .10.3
או למי מהרשויות המזמינות יש   ות שלילית על המשתתף ממזמין שירותים אחר או ככל שלאשכול

המשתתף,  ניסיון   עם  רע  המכרזיםקודם  ועדת  בפני  תוכל  לשימוע  פסילת    ה לזמנו  על  ולהמליץ 
 הצעתו. 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות   .10.4
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת,   ביחס אליהם, בין על 

פעולה    גרום לפסילת ההצעהל  יםעלול  ו/או לכל תוצאה או  ועדת המכרזים  ע"י  ו/או להשלמתה 
 . אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

  אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  .10.5
 .המכרזים  או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת

רשאית  כל הצעה שהיא כזוכה, כן  אינה מתחייבת לקבוע    למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.6
 .  ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

או   .10.7 משתתף  בהצעת  לדון  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  תהא  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז,  לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש  

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים  י שכוונתו היאו  
בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות  

 ים. או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סביר 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,    טעמה)מו מי  (אועדת המכרזים   .10.8
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת  

 . ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור

 וההתקשרותהודעה על זכייה  .11

 .  ים/ לזוכה ועדת המכרזים על כך   תודיע במכרז,  ים/עם קביעת הזוכה  .11.1

עליו חת .11.2 עימיםהזוכ   מוחוזה ההתקשרות  יועברו לרשויות    םומחירי הצעת  ם, פרטי ההתקשרות 
 המזמינות לשימושן. 

ביחס לכל התקשרות יהא על הזוכה להעביר לרשות המזמינה, לפי דרישתה, אישור בדבר קיום   .11.3
 ביטוחים  כנדרש שם. 

חודשים אשר    ₪12 לתקופה של    50,000מהאשכולות ערבות ביצוע בסך של    אחד  לכלהזוכים יעבירו   .11.4
ערבות הביצוע    –יחודשו על ידי הזוכים אחת לשנה כך שיעמדו בתוקף לכל אורך תקופת המכרז   

בנוסח   והתחייבויות    1ג'  מסמךתהא  המזמינות  הרשויות  עם  ההתקשרות  הסכמי  את  ותבטיח 
 . הזוכים אל מול האשכולות
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 הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.  תשלח יםועדת המכרז  .11.5

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את   .11.6
כל מקרה של  ב מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה.  

בנסיבות שבהן    ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.  סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם,
ויראו נוסח זה כנוסח   יגבר נוסח ההסכם  ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם,  לא 

 המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. 

 הצעת הזוכה במכרז תחייב אותו לכל אורך תקופת המכרז ותקופת ההתקשרות.  .11.7

 יוכל לבטל זכיה של זוכה בכל מקרה ובו הזוכה:   ")האשכול (להלן בסעיף זה "  כל אחד מהאשכולות .11.8

לא יעניק את השירותים עבור איזו מהרשויות המזמינות בהתאם להוראות ההסכם ו/או   .11.8.1
 ללא עמידה בלוחות הזמנים ו/או בהפרה יסודית של ההסכם.

 שינהג שלא בדרך מקובלת אל מול עובדי הרשות המזמינה. .11.8.2

לרשות   .11.8.3 הזוכה  בין  החוזה  לביטול  בהסכם  המנויות  מהסיבות  סיבה  איזו  שהתקיימה 
 מזמינה. 

 שהשירותים ניתנו באיכות ירודה ו/או לא טובה.  .11.8.4

 שהשירותים ניתנו בניגוד להוראות הדין.  .11.8.5

שהוא הואשם או הוגש כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו כתב אישום פלילי בעבירות הנוגעות   .11.8.6
 או עבירות הנוגעות להגבלים עסקיים. /לתיאום מכרזים/הצעות ו

 הורשע, הוא או מי מבעליו בעבירות של שוחד ו/או תיאום מכרזים ו/או הגבלים עסקיים. .11.8.7

 ביטול המכרז .12

לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז    ת רשאי  ועדת המכרזים  .12.1
היו בלתי סבירות, או שלא יעמדו  חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות י 

 בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

אך לא    –  תהא רשאית  ועדת המכרזיםי כל דין, מובהר בזאת, כי  "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .12.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: –  תחייב

ו/או   .12.2.1 שנערך  המקצועי  מהאומדן  סביר  בלתי  או  מהותי  בפער  הן  שהוגשו  ההצעות 
 מההנחה/המחיר שנראים לאשכול כהנחה/מחיר הוגנים וסבירים לביצוע העבודות. 

ו/או   .12.2.2 ו/או לאור שאלות ההבהרה  לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז  התברר 
או  לאחר   במסמכים,  המפורטות  בדרישות  או  במפרט  טעות  שנפלה  ההצעות,  פתיחת 

שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או  
 בלתי שלמים.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון   .12.2.3
 ליצור הסדר כובל. 
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ועדתהחליט  .12.3 מהמצהמכרזים    ה  למי  תהא  לא  המכרז,  ביטול  מרוכשי  י על  למי  ו/או  במכרז  עים 
 . וו/או כלפי מי מטעמ האשכולמסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 

 אורית ארליכמן, מנכ"לית  אורי פינטו, מנכ"ל , מנכ"לית כץ שירה דקל

 אשכול רשויות השרון אשכול רשויות נגב מערבי  אשכול רשויות שורק דרומי 
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 פרטי המשתתף ופירוט ניסיונו הקודם  –) 1מסמך א'(

 פרטים על המשתתף  .1

    שם המשתתף: .1.1

   מס' הזיהוי:  .1.2

 _____________________________________________ מען המשתתף (כולל מיקוד): .1.3

 ___________________________________________ שם איש הקשר אצל המשתתף: .1.4

   תפקיד איש הקשר:   .1.5

   טלפונים:  .1.6

   פקסימיליה: .1.7

   דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 : מטעם הזוכה אנשי הקשר אשר יהיו בפועל בקשר עם הרשויות המזמינותפירוט  .2

 דוא"ל  פקס טלפון שם אשכול 

אשכול שורק 
 דרומי

    

נגב אשכול 
 מערבי

    

     השרוןאשכול 

 *ניתן (לא חובה) ביחס לכל אשכול לקבוע אנשי קשר שונים.

 פרטים אלו יועברו לרשויות המזמינות יחד עם המחירים שהוצעו לצורך יצירת ההתקשרות.

 

 

 פרטים להוכחת העמידה בתנאי הסף:  .3

 : 3.1תנאי הסף שבסעיף 

) עשרה  לפחות  לפחות  10מפעיל  כאשר  הארץ  ברחבי  רכב  החכרת  סניפי  מצויים    5)  כאמור,  מהסניפים 
בגבולות הבאים:  בגבול הגיאוגרפי    גיאוגרפית  נתניה.  צפון   -שני סניפים  פי  דרום:  : הגבול הדרומי של 
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   - בגבול הגיאוגרפי    סניף אחד   : אשדוד.דרום: ראשון לציון.  צפון   -שני סניפים בגבול הגיאוגרפי    גלילות.
 : באר שבע.דרום: אשדוד. צפון

 _____ סניפים. :מספר הסניפים הכולל

 : הגבול הדרומי של פי גלילות: דרום: נתניה. צפון  -שני סניפים בגבול הגיאוגרפי 
 

 :_____________________________.1כתובת סניף  .1
 :_____________________________.2כתובת סניף  .2

 
 : אשדוד:דרום: ראשון לציון. צפון  -שני סניפים בגבול הגיאוגרפי 

 
 :_____________________________.1כתובת סניף  .1
 :_____________________________.2כתובת סניף  .2

 
 : באר שבע.דרום: אשדוד. צפון  - סניף אחד בגבול הגיאוגרפי  

 
 ____________________  כתובת: .1

  
 : .43תנאי הסף שבסעיף 

לפחות  ל  במתן שירותי ליסינג תפעולי  ,2021  –  2015במהלך השנים    שנים רצופות לפחות  5בעל ניסיון, של  
  ן ישויות משפטיות שאינ   – "גופים אחרים" בתנאי סף זה    .תאגידים ו/או עסקים ו/או גופים אחרים  חמישה

 בגדר אדם פרטי. 

 . : _______ שנים"גופים אחרים"ל  במתן שירותי ליסינג תפעולישנות הניסיון של המשתתף  

 דוגמאות ללקוחות: 

קשר   שם הלקוח  מס"ד איש  שם 
הלקוח   אצל 

 ותפקידו

איש  טלפון 
אצל  קשר 

 הלקוח 

מספר רכבים בצי הרכב  
שירותי  ניתנים  בגינם 

 ליסינג תפעולי 

שנות   מספר 
ההתקשרות 

 הרצופות 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 תצהיר קיום דיני עבודה  –) 2מסמך א'(

 1976-בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - תנאי להעסקה עם גוף ציבורי

צפוי/ה  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עליי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ___________ ת.ז.   ____________ הח"מ  אני 
  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 



 

 50מתוך  16עמוד 
 חתימה וחותמת: ___________________. 

 התפעולי לאשכולות ולרשויות החברות בהן למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג   05/2021לס/מכרז פומבי משותף 

 

")  הגוף"   –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ (להלן   .1
אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות נגב מערבי, אשכול   שהוא הגוף המבקש להגיש הצעה למכרז של

מצהיר/ה כי הנני אני  ן  בה  החברות") ולהתקשר עם הרשויות המקומיות  האשכולות(להלן: "    השרוןרשויות  
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

2. " המונחים  של  משמעותם  זה,  זיקהבתצהירי  " בעל   ; "עבירה"  והרשעה ";  ההתקשרות "-"  הינו מועד   "
"), תחת הכותרת "קיום החוק"  -(להלן  1976  –ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2כהגדרתם בסעיף  

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני   –דיני עבודה  
 מבין/ה אותם.

 :1הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו .3

 ות  לפח  חלפוהורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות,    אוהורשעו ביותר משתי עבירות    לא
 .שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה

   מצ"ב) ההתקשרות.  למועד  שקדמו  האחרונות  השנים  השלוש  במהלך  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו 
 פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן). 

 : 2עוד אני מצהיר כי על הגוף או על בעל זיקה אליו  .4

 למועד    לא שקדמו  השנים  בשלוש  עבירה  המהוות  הפרות  משש  יותר  בשל  כספיים  עיצומים  הוטלו 
 .ההתקשרות

  למועד שקדמו  השנים  בשלוש  עבירה  המהוות  הפרות  משש  יותר  בשל  כספיים  עיצומים  הוטלו 
 .ההתקשרות. (מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם)

 לעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי ד .5

                                                                                                  ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                             

 "ד: אישור עו

מ.ר עו"ד   _______________ הח"מ  ת.ז   אני   _______________ ה"ה  כי  מצהיר   ______________
__________________ מוסמך להצהיר בשם המשתתף, חתם על הצהרתו זו לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

 את האמת ולא יהא חשוף לעונשים הקבועים בחוק.

                                                                                                                          _______________ 

 תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –) 3מסמך א'(

 ) 11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי (תיקון מס' 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 2
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"הגוף")  –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ (להלן   .1
עם   להתקשר  הכלולות  המבקש  המזמינות  רהרשויות  נגב  באשכול  רשויות  אשכול  דרומי,  שורק  שויות 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.  , השרוןמערבי, אשכול 

 אני מצהיר כדלקמן:  .2

   סעיף התשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  שוויון    1998-לחוק  "חוק  (להלן: 
 זכויות") לא חלות על הגוף. 

  שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; לחוק  9הוראות סעיף 

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה    100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק   .3
לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

(ג) לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול  9בהתאם להוראות סעיף  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;    –
 על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.  

והשירותים   .4 הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זה  מתצהיר  העתק  להעביר  מתחייבים  אנו 
 תחילת ההתקשרות.  ימים ממועד 30החברתיים, בתוך  

          ___________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                             

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

ירו דלעיל וחתם עליו  את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצה
 בפניי.

 _________________       __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                               תאריך             
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 עניינים רבה והיעדר ניגוד יתצהיר היעדר ק –) 4מסמך א'(

 לכבוד 

 אשכול רשויות  
 שורק דרומי 

 אשכול רשויות  
 נגב מערבי 

 אשכול רשויות  
 השרון 

 

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות הנדון: 

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הבאתםאני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 . 1958 –צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח ל ב(א)  89 וסעיף 59 סעיף .1.1

 .לפקודת העיריות [נוסח חדש](א)  147וסעיף א(א)  122סעיף  .1.2

 . 1950  –תשי"א  ,לצו המועצות המקומיות 102א' וסעיף 103סעיף  .1.3

 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:   12כלל   .1.4

זה, ״חבר מועצה״   לעניין  לעסקה עם הרשות המקומית:  או  צד לחוזה  יהיה  חבר   -״חבר המועצה לא 
בסעיף   ״קרוב״-מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו 

 ) (ב)״. 1(  2 -) (ב) ו1( 1

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

 החברותמהרשויות המקומיות    ד מהאשכולות וכל אחת" בתצהיר זה הינה כל אחהרשות המקומית " .2.1
 . השרוןאשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות נגב מערבי, אשכול רשויות ב

אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו ת המקומית  הרשומועצת  בין חברי   .2.2
 סוכן או שותף.

עשרה אחוזים , קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  מועצת רשות מקומיתאין חבר   .2.3
 בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 . המקומית אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות .2.4

אם יש לי קרבה    (ביחס לכלל האשכולות או חלקם)  לפסול את הצעתי  םרשאי  יו יה  ותהאשכולידוע לי כי   .2.5
 , או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.כאמור לעיל

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  .2.6

ועל באישור שר הפנים  הקובעות כי  אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות  באין   .2.7
 ור ותנאיו פורסמו ברשומות.ובלבד שהאיש כאמורלהתיר התקשרות  הרשות רשאיתאף הקרבה 

 __________________ 

 חתימת המציע         
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 רשימת מסמכים להגשה  –) 5מסמך א'(

 טבלה הנ"ל נועדה לסייע למשתתפים לצורך הגשת הצעה כנדרש וללא חוסרים.ה

על המציעים האחריות לוודא כי הצעתם מוגשת בדיוק לפי דרישות מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההבהרות 
 שייצאו, אם ייצאו, בגינו. 

 יש/אין  תיאור הדרישה במכרז  סעיף

  ) 1פירוט הסניפים בהתאם לדרישת תנאי הסף במסמך א'( 3.1

לצורך עמידה בתנאי הסף  העתק רישיון עסק על שם אחד הסניפים אשר פורטו   3.2
 3.1שבסעיף 

 

ליסינג  3.3  / רכב  להחכרת  משרד  להפעלת  תקף  אחד    רישיון  או  המשתתף  שם  על 
 3.1הסניפים שפורטו בסעיף  

 

  ) 1במסמך א'(פירוט הניסיון הקודם בהתאם לדרישת תנאי הסף  3.4

  . )4מסמך א'(תצהיר היעדר קירבה חתום ומאומת בנוסח  3.5

  העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 3.6

  ד'.על גבי מסמך  הצעת המחיר  4.2

  כל מסמכי המכרז לרבות מסמכי ההבהרה חתומים בכל עמוד ועמוד.  5.1

  אישור ניהול ספרים.  5.3.1

  . )2מסמך א'(תצהיר "קיום דיני עבודה" בנוסח   5.3.2

  . )3מסמך א'(תצהיר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בנוסח  5.3.3

  העתק תעודת עוסק מורשה.  5.4

  אישור בדבר ניכוי מס הכנסה במקור.  5.5

  העתק תעודת התאגדות.  5.6

  . התאגידים הרלוונטיתדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם   5.7

  אישור עו"ד או רו"ח בשולי מסמך ב' או במסמך נפרד.  5.8

  ג'.התחייבות המשתתף מול האשכולות בנוסח מסמך  2.3.1

  USBכלל המסמכים לעיל סרוקים על גבי כונן  כללי 
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 הצהרת המשתתף  –מסמך ב'  
המכרז,   מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  שקראנו  לאחר  הח"מ,  מס'  אנו  למכרז  הצעתנו  בזאת  מגישים 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:   05/2021לס/

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי    ,ננו מצהירים בזהה .1
וכן בחנו את כל הגורמים האחרים   זו,  ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו  ערכנו את כל הבדיקות הדרושות 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.   הכרוכות בביצוע השירותיםהוצאות ההמשפיעים על  

איזה  זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  לא הסתמכנו בהצעתנו   .2
זה במכרז  עובדי  מהאשכולות  מי מטעמ  הםו/או  המזמינות  ,  םו/או  מי מהרשויות  על האמור  ו/או  אלא 

ולא נציג כל  במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  
 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.  תביעות או 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת השירותים   .3
 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

בכל  .4 עומדים  במכרז    אנו  מהמשתתפים  הנדרשים  שבמסמכי  והתנאים  הדרישות  כל  על  עונה  זו  הצעתנו 
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור   המכרז

מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה  
יידרש  הזכ נוסף אשר  כל מידע/ מסמך  להציג  ולדרוש מאיתנו  ו/או  ולפנות לצדדים שלישיים  ות לחקור 

להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם  
לפסול ואף  עיניה  ראות  לפי  להסיק מסקנות  הוועדה  רשאית  כאמור,  או מסמך  מידע  למסור  את    נסרב 

 ההצעה.  

כן אנו  .   לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו   .5
 . ג'מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו כלפי האשכולות בהתאם להוראות המכרז ומסמך 

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת  הטכניים, המקצועיים וכל הציוד  אמצעים  כל האת  יש לנו   .6
אם    ואנו מתחייבים לעשות כןלבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז,  

    נזכה במכרז.

 ת ובין , כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדונובהצעת נו, כפי שנרשמו על ידי נו המחירים הכוללים בהצעת .7

  הכלול   , עפ"ינשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז  באספקת השירותיםסוג הכרוכות  וכלליות, מכל מין  
 "מ. לא כולל מע ,במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת

 הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז, נבצע את השירותים נשוא המכרז בשלמות.  .8

ה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיע .9
 במפורש במסמך זה. 

 אום עם משתתפים אחרים.  י אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .10

יום מהמועד  (תשעים)  90ותהא תקפה במשך   ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי  .11
  90רשאי לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך    האשכולות יהיוידוע לנו, כי  צעות במכרז.  האחרון להגשת ה

, והכל מבלי  חשב כמי שחזר בו מהצעתוי (תשעים) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנדרש, נ
   כל דין. פי -על פי המכרז ו/או -על ותהאשכול םלגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי
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חוזרת, כאמור  בסעיף  - משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,מסכימיםאנו   .12
 לבינכם.   מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם    1973 –לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג  3

והאישורים    ם  מציא את כל המסמכינ  כי במועד שנדרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים   .13
 לרבות ההסכם, חתום כדין,   והאישור על עריכת ביטוחים.    ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו שעלי

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת   .14
הוראה הכלולים במכרז לרבות  סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או  ויתור

 דרישותיו. 

 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 פרטי החותם מטעם המציע :

 ___________  ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד ________________ 

   _______________ חתימה + חותמת : _________________תאריך: 

 

 אישור עו"ד

________    יוםבמאשר בזה כי    ,")המשתתף(להלן: "ח.פ./ע.מ ____________    _____________  עו"ד של
, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל  בשם המשתתף_____________ על הצהרה זו ה"ה   בפני חתמו

וכי  האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  
 חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. 

 ______                                                            __________________ _______________   

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                       תאריך          
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 התחייבות המשתתף כלפי האשכולות  –  ג'מסמך  
 

 לכבוד 

 אשכול רשויות  
 שורק דרומי 

 אשכול רשויות  
 נגב מערבי 

 אשכול רשויות  
 השרון 

 

 כתב התחייבות

מס'   - הואיל  במכרז  הזוכות  החברות  כאחת  ידכם  05/2021לס/והוכרזנו  על  נערך  (להלן:    אשר 
 "); המכרז"

המכרז   - והואיל תנאי  פי  ההתקשרות  ועל  בהסכם  המזמינות  הרשויות  כלפי  התחייבויותינו  מלבד 
 קיימות לנו התחייבויות כלפיכם; 

 ובהתאם לתנאי המכרז ביקשתם להסדיר את התחייבויותינו מכוחו.  - והואיל

 

 אנו נפעל בהתאם להוראות המכרז וכן הוראות כדלקמן:

 :האשכולות/המזמינותחובת התקשרות עם הרשויות  .1

הרשויות   .1.1 עם  להתקשר  מתחייבים  האשכולות    ןכהגדרת  המזמינותאנו  עם  וכן  המכרז  במסמכי 
המעוניינים בכך, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות והצעת המחיר אשר הוגשה על ידינו וזאת בכל  
עם   התקשרות  על הסכם  ולחתום  המכרז,  זה במסמכי  מונח  כהגדרת  בתקופת המכרז,  זמן  נקודת 

 ים שייקבעו שם. הרשות המזמינה בתנא 

בשולי   .1.2 האשכול)  (חתימת  האשכול  הרשאת  ללא  האשכול  מרשויות  לרשות  מחיר  הצעת  נשלח  לא 
 התחייבות זו היא יסודית ועיקרית בהסכם.  –הבקשה להצעת מחיר (נספח ג' להסכם) 

 :יםדיווח .2

 אנו נדווח על כל עסקה בנינו לבין הרשויות המזמינות מטעם האשכול מכוח מכרז זה.  .2.1

חודשים או לפי בקשת האשכול, נעביר לאשכול נתונים ביחס להסכמים אשר נחתמו בנינו   12-אחת ל .2.2
לבין הרשויות המשויכות לאשכול (בפילוח לכל רשות בנפרד) לרבות נתונים ביחס ל: כמות הרכבים  
שהוזמנו, מחירי הליסינג לכל רכש שהוזמן, סוגי הרכבים, כמות ק"מ שבוצעו בפועל בכל רכב, וכל  

   .אחר רלוונטי המצוי ברשותנו ביחס לשירותי הליסינג שיועברו על ידינו לרשויותמידע 

הסכם   .2.3 להוראות  בהתאם  לה  נמסרים  אשר  לרשות  מהדיווחים  עותק  לאשכול  נעביר  בנוסף 
 ההתקשרות (מסמך ג') 

 :והוצאה ממאגר הזוכיםהעמדת ערבות, חילוטה  .3
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מהאשכולות בנפרד) תוך המועד שתקבעו, ערבות בגובה  כתנאי למימוש זכייתנו אנו נעמיד (לכל אחד  .3.1
חודשים בכל פעם כל    12חודשים לפחות ונחדש אותה לתקופות של  ₪12 בתוקף לתקופה של  50,000

 ").ערבות הביצועעוד קיימות התקשרויות של הרשויות החברות באשכול  מכוח ההסכם (להלן: "

אוכל    –מנת רכבים באשכול מסוים מכוח המכרז  חודשים ממועד הזכייה לא תבוצע הז  6ככל שבמשך   .3.2
 לבקש את ערבות הביצוע חזרה ואמשיך להיות מחויב להצעתי במכרז. 

מהתחייבויותינ .3.3 איזה  קיום  אי  כי  לנו  הסכמי    וידוע  מכוח  ו/או  המכרז  מסמכי  מכוח  ו/או  לעיל 
 ההתקשרות יוכל האשכול: 

לחלט את ערבות הביצוע אשר נעמיד/העמדנו כתנאי לזכייתנו, כולו או חלקו וכן להעמיד ערבות   .3.3.1
 חדשה או משלימה לכל ערבות שחולטה בחלקה או במלואה. 

 לקבוע כי זכייתנו במכרז מבוטלת.  .3.3.2

הפעלת כל סנקציה אחרת הקבועה במסמכי המכרז/חוזי ההתקשרות ו/או הוראות כל דין לרבות   .3.3.3
 .1970 –תשל"א  ,הקבועות בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)

תהא כפופה לקיומו של שימוע בפני האשכול ו/או ועדת      3.2.3 –  3.2.1הפעלת הסנקציות כאמור בסעיפים   
 המכרזים של האשכול. 

                                                        _______________ 

 חתימה + חותמת                                                            

 

 אישור עו"ד

  יום במאשר בזה כי    ,")המשתתף (להלן: "ח.פ./ע.מ ____________    _____________  עו"ד שלאני הח"מ  
זהעל    בפני  חתמו________   התחייבות  ה"ה    כתב  המשתתף_____________  זו  אצל  בשם  נתקבלו  כי   ,

המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת  
 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.המשתתף על התחייבות זו   

__                                                            __________________ ___________________   

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                       תאריך          
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 נוסח ערבות בנקאית לאשכול (ביצוע)  – 1מסמך ג'

 לכבוד

 ") האשכולאשכול רשויות _______________ (להלן: "

 ערבות בנקאית מס'__________________ : הנדון

(להלן   לסך של  המבקשים"  –עפ"י בקשת ______________  עד  כל סכום  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו   ,("
) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל  שקלים חדשיםאלף    חמישים (במילים:    ₪  50,000

  05/2021לס/ התחייבויותנו כלפיכם מכוח מכרז    ,וזאת להבטחת")הפרשי הצמדה "  – למדד, כמפורט להלן (להלן  
 רות עימנו.  שהרשויות המזמינות החברות באשכול אשר חתמו על הסכמי התק וכלפי

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה  
עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  

את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

הנ הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  מהן אתם  אחת  כל  דרישות,  במספר  או  אחת  בפעם  "ל 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרשותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

המרכזית  הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  סכום 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי), המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר    –"  ודיהמדד היס"
 כלכלי. 

"), כי המדד  המדד החדש"  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן  
– ו, __________ נקודות (להלן  החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________, שפורסם ביום _________, היינ

היסודי " המצוין  המדד  הקרן  בסכום  החדש  המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  והפרשי  הקרן  "),יהיו 
 בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________. 

 ענה. יאחרי ___________, לא ת דרישה שתגיע אלינו

 לאחר יום __________, ערבות זו בטלה ומבוטלת. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב        

 

 בנק: _______________       תאריך: ____________ 
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 טופס הצעת המחיר  –מסמך ד'  

 הערות:

הגשת הצעת המחיר במכרז ויחייב את הזוכים לכל אורך תקופת המכרז בכפוף  המחירון שלהלן הינו ישמש לצורך  .1
 לאמור להלן. 

(כל רשות מזמינה אשר תחתום על  ק"מ. 25,000של  "פול"לפי   -המחירון בנוי על בסיס התקשרות במגבלת ק"מ  .2
  הסכם עם מי מהזוכים תהא בפול עצמאי).

אזי יחייבו את הזוכה מחירי המחירון לפי פול  גבוה יותר ככל שרשות תבקש הצעה לפי מגבלת ק"מ לפול רכבים .3
 בתוספת מחיר לרכב לחודש כדלקמן:  ק"מ 25,000של 

תוספת מחיר לרכב   מגבלת הק"מ בפול 
 לחודש לפני מע"מ 

 ₪.  50 ק"מ  30,000

 ₪.  150 ק"מ  35,000

 . ₪ 450 ק"מ  40,000

  

 .ממחירו בהצעת מחיר 10%עד יהיו מחירי המחירון בגין כל רכב בתוספת של  :פיקוח/בגין רכבי שיטור .4

יחולו   .5 לא  מחירים)  עדכון  (לעניין  שלעיל  במסגרת    לאחרההוראות  מקומית.  לרשות  פרטנית  מחיר  הצעת  הגשת 
הבקשה להצעת מחיר תגדיר הרשות המקומית את פול הק"מ, את רכבי השיטור וכל תנאי רלוונטי אחר. ההצעות  

 מסגרת הגשת הצעות המחיר לרשות נקודתית יהיו סופיות וההוראות שלעיל נועדו לקבוע רף עליון למחירי המכרז. ב

 הרשויות המקומיות יוכלו לבקש הצעות מחיר מהזוכים במכרז גם ביחס לרכבים שאינם ברשימת הרכבים שלהלן.   .6

 :ת מחירלדגם חדש שלא נמצא בהצעו   יים/מחירים לדגם קיים/לשינוי צורה לדגם קיים /לדגם חדש לדגם ק  עדכון .7

הרכבים לאספקה על פי    מרשימתבמקרה בו יופסק ייצורו ו/או ייבואו לארץ של דגם כלשהו המהווה חלק   .7.1
, תעמיד החברה דגם הרכב חדש אשר בא במקומו של דגם הרכב שייצורו / ייבואו לארץ הופסק  הטבלה שלהלן

 או לחילופין יעמיד לבחירת הרשויות דגמי רכב שונים מאותה קבוצה, הכל בהתאם להחלטת הרשויות. 

וי  באשר לשינ  הזכייה במכרז,חודשים מיום    18  –הצעת המחיר יהיו שמורים ל  במחירי הדגמים שמפורטים   .7.2
 חודשים יחולו התנאים להלן:  18שיהיה לאחר 

בהם   .7.2.1 שיבוצע  בהצעה,  שמופיעים  לדגמים  ו/או  שבהצעה,  לדגמים  (שינוי   FACE LIFTבאשר 
ככל    -חודשים ממועד חתימת ההסכם    18צורה/מתיחת פני הרכב, ע"פ הגדרות יצרן/יבואן) רק בחלוף  
מעלות השינוי   50%של הרשויות תהיה עד    שעלות הרכב עלתה/ירדה, הרי שעלות תוספת/הורדת התשלום 

בלבד ביחס למחירים הנקובים בהצעת המחיר וביחס למחירון היבואן שבהצעה ותיפרס על פני כל תקופת 
 הליסינג ובאופן חודשי. 

עלות   על ההסכם,  הזכייה במכרז באשר לעדכון לדגם חדש, לדגם שנמצא ברשימת הדגמים, שיגיע לאחר   .7.2.2
מלא באופן  תהיה  בהצעת    התוספת  הקיים  היבואן  למחיר  ביחס  היבואן  מחיר  הפרש  לעלות  בהתאם 

 ו.שייבחר הזוכים במכרז, או לחילופין התמחרות עם  (לחלק לתקופת השכירות) המחיר
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 .  במכרז יםבאשר לדגם שלא מופיע בהצעת המחיר, הצעה לדגם זה תהיה על בסיס התמחרות בין הזוכ .7.2.3

 :ניקוד הצעת המחיר .7.3

 המחיר מחולקת לקטגוריות של רכבים.טבלת הצעת  .7.3.1

 ביחס לכל קטגוריה נקבע הניקוד המירבי שניתן לקבלן בגינה.  .7.3.2

ניקוד   .7.3.3 יבוצע  קטגוריה  ובכל  בקטגוריה  המחירים  כלל  של  חיבור  יבוצע  המחיר  הצעת  בניקוד 
 בהתאם למפורט להלן: 

 הצעת  המחיר הכוללת  הנמוכה ביותר בקטגוריה
 הצעת  המחיר הכוללת  הנבחנת בקטגוריה

×  הניקוד לקטגוריה 

 בתום החישוב יחוברו הציונים של כל מציע ביחס לכלל הקטגוריות. .7.3.4

 המציעים שיזכו לניקוד הגבוה ביותר יוכרזו כזוכים במכרז.  3 .7.3.5
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מחירון  סוג הרכב ניקוד
 יבואן

 כולל מע"מ

מחיר בש"ח  
 לפני מע"מ  

מחיר בש"ח  
 כולל מע"מ  

  - נקודות 5עד 
מיני / סופר 

 מיני 

   82,490  1.4שברולט ספארק 
     I10  1.2 PRIME 83,900יונדאי 
     99,900 אינטנס  I20יונדאי 

   117,900 ל' סטייל  1סיאט ארונה  
   LX 117,500ל'  1קיה סטוניק 

     114,900   היברידי 1.5טויוטה יאריס אקו 
  נקודות 65עד 

משפחתיות /   -
+   קרוס אובר

 חשמלי/ 
 היברידי 

 
 
 
 
 
 
 
  

     134,990 אמבישן  1.5סקודה קאמיק 
     X CEED  139,500  1.4קיה 
     129,990 אקטיב   1.2 2008פיג'ו 

   ASX   138,900ל'  2 מיצובישי
   141,900 פרימיום  1.6יונדאי קונה  

     134,990 ל' אמבישן 1סקודה אוקטביה 
   144,900 פרימיום  1.5יונדאי איוניק 

     139,500 ל', סדאן 2קומפורט,   3מזדה 
 Intenseטורבו דיזל  1.5רנו גרנד קופה 

Plus 
139,990   

     144,990 סטייל  1.5סקודה קאמיק 
   152,900 קומפורט   CX30מזדה 

   153,990 אמבישן  1.5סקודה קארוק 
   154,900 ספורטאג' דיזל אורבן קיה 

   146,500 ' ל 2ספיריט   3מזדה 
    140,900 היברידי  1.8טויוטה קורולה 

   149,900 פלאג אין היברידי 1.6קיה נירו  
     C-LUB 145,900    היברידי  CHR 1.8טויוטה 

   141,900 היברידי  SPACE 1.8טויוטה קורולה 
 חשמלי EV  -דגם   MG Z - סאיק

NET S  
128,888   

נטען  -היברידי 1.5דגם   MG HS-סאיק
EHS 

158,888   

   -נקודות  5עד 
מקומות   7רכב 

 מנהלים  /

   159,900 ליטר פרימיום  2יונדאי טוסון 
   154,900 אורבן דיזל 1.6קיה ספורטאג'  

   161,900 אורבן בנזין טופ סאן רוף  1.6קיה ספורטאג' 
     169,000 ל', קומפורט  CX5   2מזדה 

     177,990 מק'  7אסנטה  1.3ניסאן אקס טרייל  
 טורבו בנזין  1.5סקודה קודיאק  

Business 7 'מק 
175,500   

     182,900 היברידיל',  2.5, 4טויוטה ראב  
   LE 184,900 2.5 היברידיתטויוטה קאמרי 
     189,500 ל' אמבישן   2סקודה סופרב 
     204,990 ל' סטייל  1.5סקודה סופרב 

  נקודות 25עד 
מסחריות /   -

 טנדרים

דיזל   SHINE  1.5סיטרואן ברלינגו  
 אוטו' 

151,990     

   145,990 ידני דיזל  SHINE  1.5סיטרואן ברלינגו  

     154,900 אוטו'דיזל (מסחרית)   1.5טויוטה סיטי 
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- דיזל אוט' דאבל 1.9  איסוזו דימקס
 LS Plus 2*4בינה  ק

232,990     

- דיזל אוט' דאבל 1.9איסוזו דימקס  
 S Plus 4*4בינה  ק

247,990     

ל', אוטו'   2דיזל   2*4מיצובישי טרייטון 
 טרייטון 

224,900     

ל', אוטו'   2דיזל   4*4מיצובישי טרייטון 
DAKAR 

255,900     

ל', אוטו'   2דיזל   4*4טויוטה היילקס 
 אקטיב 

247,000     
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 הסכם  –'  המסמך  
 ______ _ שנת  __ שנחתם ביום ______ לחודש ___ 

 בין

 ______________ 

 )"הרשות המזמינה "" או הרשות"  –להלן (

 מצד אחד; 

 לבין

 _________________ 

 מס' זיהוי/ח.פ ___________ 

 ___________________ מרחוב 

 באמצעות ______________ ת.ז. ____________ 

 _________________  ת.ז._______________ -ו

 ) "הספק" -להלן  (

       מצד שני;

 

מתן שירותי החכרת רכב בשיטת  ל   05/2021לס/והספק הינו אחד הזוכים במכרז מסגרת   הואיל  
 ");המכרז (להלן: "אשכולות ב  החברותרשויות המזמינות  אשכולות ולליסינג תפעולי 

המזמינה  והואיל הרשויות    והרשות  אחת  אשכול  ב  החברות היא 
" (להלן:  והיאהאשכול ___________________________  עם מבקשת    ")  להתקשר 

 ;בהתאם לתנאי הסכם זה להלןשירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי  הספק לצורך 

יהיו    והואיל לבין הספק  בין הרשות המזמינה  כי תנאי ההתקשרות  נקבע  וכחלק מתנאי המכרז 
 התנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 מבוא .1

 פרד ממנו ובחזקת תנאיו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נ .1.1
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 הכותרות שבהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם.  .1.2

 הנספחים בהסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ואלו הם: .1.3

 פירוט השירותים. – נספח א' .1.3.1

 . ביטוח –נספח ב'  .1.3.2

 טופס התמחרות (מחירים).  –נספח ג'  .1.3.3

 ההגדרות המפורטות להלן: בפרשנות הסכם זה יחולו   .1.4

 , לרבות אביזריהם. רשותתספק החברה לכל אחד מכלי הרכב אשר  "כלי הרכב"   

שירותי ליסינג תפעולי הכוללים רכישת ואספקת כלי הרכב, רישוי כלי הרכב,   "השירותים"  
רדיו,   ואגרת  רישוי  אגרת  טיפולים  יםביטוחתשלום  ביצוע  אחזקתם,   ,
נהגים, רכב חלופי  תקופתיים על פי הוראות יצרן הרכב, וכל  שירות    שירות 

 . על נספחיו בפרט נספח א' אחר כנדרש בהסכם זה

המחירי "המדד" המרכזית  מדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  (כללי)  לצרכן  ם 
 . לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

 המדד הידוע במועד מסירת כל רכב. "מדד הבסיס"

 המדד הידוע במועד שנקבע להגשת כל חשבון.  "המדד הקובע"

לבין מדד הבסיס  שתחושב לפי ההפרש שבין המדד הקובע  תוספת לכל סכום,   "הפרשי הצמדה"
מובהר כי הסכום לתשלום לא   מחולק במדד הבסיס ומוכפל בסכום הרלוונטי.

 יפחת עקב ירידה של המדד הקובע לעומת המדד הבסיסי. 

   הספקהצהרות  .2

 כדלקמן: אתמצהיר בז הספק

התנאים והדרישות לביצוע    לאשורם  ו כי קרא את כל תנאי הסכם זה על נספחיו, כי ידועים וברורים ל .2.1
ביכולת  יש  וכי  בכך  והכרוך  המשתמע  כל  על  חובותי  והשירותים,  כל  את  ולבצע    ו לקיימם 

 עפ"י הסכם זה בהתאם לדרישת והתנאים המפורטים בו ובכפוף להוראות כל דין.   ווהתחייבויותי

שכרת כלי רכב בה  ולעיסוק  דיןכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים על פי    תבעל  וכי הינ  .2.2
 .  רשותהבהסכם זה עם  ועל דרך של שכירות תפעולית ולשם התקשרות

יחשב להפרה יסודית של    , בהעדרו של היתר או רישיון כאמור  וכי ביצוע ההסכם על יד   לספקידוע  
האחרים אשר עומדים לזכות    הסכם זה ויגרום לביטולו של ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מהסעדים

 . רשותה

הענקת    יו ביד .2.3 לצורך  הדרושים  והאמצעים  הכלים  המיומנות,  הכישורים,  הניסיון,  המידע,  כל 
 השירותים נשוא הסכם זה, וכי הם יבוצעו על ידו במיומנות וברמה  מקצועית גבוהה.  
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ל  .2.4 ידועים  תפ   וכי  ליסינג  שירותי  על  החלים  והחיקוקים,  התקנים  הנהלים,  רכב    החכרתעולי,  כל 
השירותים נשוא    ביצועלצורך    ו א קיבל כל מידע הדרוש לו, וכי ה המוחכריםותחזוקה לכלי הרכב  

 הסכם זה.  

מציד  .2.5 מניעה  כל  כל  ואין  ולביצוע  זה  בהסכם  להתקשר  דין,  כל  פי  על  ו/או  הסכם  כל  פי  על   ,
 על פיו.  והתחייבויותי 

 ההתקשרות  .3

שירותי החכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי בהתאם למחירי ההצעה של    מהספק תזמין    רשותה .3.1
 . הספק

הכל    –קיימת אפשרות כי הרכבים יסופקו בשלבים, בקבוצות רכבים או בהזמנות של רכבים יחידים   .3.2
 . במכרזומנגנוני עדכון התמורה   רשותבהתאם לצרכי ה

ספחיו לרבות אופן אספקתו, תנאי  ביחס לכל רכב מוזמן יחולו התנאים המפורטים בהסכם זה על נ .3.3
 השבתו, אחזקתו, התמורה בגינו וכיו'. 

 תקופת החוזה וסיומו  .4

")  תקופת ההתקשרות" (להלן:  רשות חודשים ממועד חתימתו על ידי ה  36הסכם זה יהא לתקופה של   .4.1
חודשים    12תקופות נוספות בנות    בשתי זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות    רשות כאשר ל

   כל אחת.

לעיל,   .4.2 אף האמור  שהוזמן  על  רכב  כל  לגביו ,  בתקופת ההתקשרותלגבי  ההתקשרות  בתוקף    תהא 
תחושב   לרכב  . תקופת ההתקשרות")תקופת ההתקשרות לרכב" (להלן: חודשים 36 עד לתקופה של

 ממועד מסירת כל רכב קבוע בפועל.  

  4, שלא יעלו על  את תקופת ההתקשרות לרכב בתקופות נוספות  תוכל להאריך  רשותמובהר כי ה
לפי צרכיה ושיקול דעתה ותנאי החכירה של הרכבים כאמור ימשיכו לחול גם בתקופות    חודשים,

    המוארכות כאמור.

יום מראש לחברה, תהיה רשאית הרשות לבקש את הארכת    30, בהודעה של  לעילעל אף האמור  
ב נוספים, לכל רכב שסיים  חודש  12  -תקופת השכירות  פי שיקול    36ים  על  וזאת  חודשי שכירות, 

בנוסף ולמען הסר    מהק"מ שהוגדר בעסקה,  20%ובלבד שהרכב לא חרג ביותר מ    דעתה הבלעדי,
   .ספק, תוכל הרשות להחזיר את הרכב במהלך תקופת הארכה בכל עת וללא תשלום פיצוי כלשהו

ביחס  הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה,    הבכל עת, לפי שיקול דעת  רשאית  רשותה .4.3
מוקדמת    לחלק מהרכבים  ו/  ולספקיום מראש,    30של    לספקבהודעה  תביעות  כל  או  לא תהיינה 

הרכב  כלי  עד מועד השבת    ולקבל את התמורה המגיעה ל   וטענות, כספיות או אחרות, למעט זכות
תקופת ההתקשרות הפרטנית (ככל שנעשתה  לקבלת פיצוי בגין הפסקה מוקדמת של    ה וזכות  ו אלי

 כמפורט להלן:  הפסקה מוקדמת כאמור)

זכאי לתשלום   הא י  הספק במהלך השנה הראשונה של ההתקשרות    לספק בגין רכב שיוחזר   .4.3.1
 בגובה תשלום חודשי של שלושה חודשי שכירות. 

זכאי לתשלום    האי   הספקבמהלך השנה השנייה של ההתקשרות    לספק בגין רכב שיוחזר   .4.3.2
 בגובה תשלום חודשי של שני חודשי שכירות. 



 

 50מתוך  32עמוד 
 חתימה וחותמת: ___________________. 

 התפעולי לאשכולות ולרשויות החברות בהן למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג   05/2021לס/מכרז פומבי משותף 

 

עד החודש התשיעי  של   במהלך השנה השלישית של ההתקשרות  לספקבגין רכב שיוחזר   .4.3.3
  לתשלום בגובה חודש שכירות אחד. לאחר החודש התשיעי   הספקהא זכאי  יאותה שנה  

 . הא זכאי לתשלומים נוספיםילא   הספק

₪ יתווסף חודש נוסף של פיצוי בגין החזרה    200,000בגין רכבים ששווים שווה או עולה על סך של  
 לעיל.  4.3.3 – 4.3.1מוקדמת על חודשי הפיצוי המפורטים בסעיפים 

מהרכבים או רכב אחד לפי הגבוה מבינהם, בחלוף    10%אפשרות החזרת עד  בנוסף קיימת לכל רשות  
 . חודשי שכירות, ללא תשלום פיצוי כלשהו 12

מובהר בזאת כי גובה התשלום החודשי לחישוב האמור לעיל יהיה גובה התשלום החודשי האחרון  
 בגין השכירות של הרכב.   לספקששולם 

כלי רכב ללא כל    את  לספק ולהשיב    לרכב  ההתקשרות   תקופתהזכות להפסיק את    רשותלבנוסף,   .4.4
פעמים (תקלה חוזרת ונשנית)    3פיצוי וזאת במקרה בו כלי הרכב נלקח לצורך טיפול באותה תקלה  

(תקלה    פעמים  5במהלך תקופה של שנה אחת או לחלופין במקרה בו כלי הרכב נלקח לצורך טיפול  
 חוזרת ונשנית) במהלך תקופה של שנתיים. 

אי לתמורה הנוספת בשיעורים הנקובים לעיל במקרה אשר  זכ  האילא    הספקלמרות כל האמור לעיל,   .4.5
או במקרה של גניבה או אובדן מוחלט /    הספקבו הופסקה ההתקשרות עקב הפרתו של ההסכם ע"י  

 להלן.  12או במקרה בו בוטל ההסכם בהתאם לאמור בסעיף של כלי הרכב  להלכה

עם תום תקופת ההסכם של כל כלי רכב, כשכלי הרכב ריק מכל    לספקשיב את כלי הרכב  ת  רשותה .4.6
.  חברה, כשהוא כולל את כל האביזרים שסופקו יחד עימו ו/או הותקנו בו ע"י ה רשותחפץ השייך ל

 על פי מחירי עלות.   רשותתחויב הבגין חוסר באביזרים 

 

 :התמורה .5

'  גבנספח  דמי שכירות חודשיים בגין כלי הרכב לפי סוג הרכב, בסכום שננקב    לספקשלם  ת  רשותה .5.1
ועבור    רשות"), וזאת החל ממועד המסירה של כלי הרכב בפועל לדמי השכירות החודשיים(להלן: "

 .חודש בחודשו  כל כלי רכב בנפרד

 בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע כל תשלום ותשלום. כוללת מע"מהתמורה  .5.2

והשירותים  ה .5.3 הרכב  השכרת  בגין  ומוחלטת  קבועה  סופית,  תמורה  מהווה  לעיל  האמורה  תמורה 
 הנלווים לפי הסכם זה ונספחיו ולא תשתנה מכל סיבה שהיא למעט כמפורט בהסכם זה.

וזאת באמצעות הרשאה לחיוב    החולף דמי השכירות החודשיים ישולמו אחת לחודש בגין החודש   .5.4
חשבון שתחתם על ידי הרשות. מובהר כי ההרשאה תינתן אך ורק לגבי דמי השכירות החודשיים  
ומוגבלת בגובה דמי השכירות כאמור ולא תהא הרשאה, והספק לא יבצע חיוב הרשות בגין תשלומים  

 תנאי זה הינו עיקרי ויסודי בהסכם.  –אחרים (כגון חריגת ק"מ וכיו') 

השכירות   .5.5 דמי  בגין  החשבונית  הוצאת  ביום  אם  למדד:  צמודים  יהיו  החודשיים  השכירות  דמי 
החודשיים, היה המדד החדש שונה מהמדד היסודי, יוגדל או יוקטן הסכום לתשלום באותו יחס שבו  
החודשיים   השכירות  דמי  יהיו  לא  מקרה  בכל  אולם  היסודי,  המדד  לעומת  החדש  המדד  השתנה 

 . ג'הקבוע בנספח   נמוכים מהסכום
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תשלומים אחרים, כגון דמי חריגת ק"מ ו/או השתתפות בנזקים (ככל שישנה) ישולמו על ידי הרשות   .5.6
  + שוטף  אליהם    45בתנאי  ביחס  אין  ביחס לתשלומים אשר  ורק  לרשות  משלוח החשבון  ממועד 

 מחלוקת או שנמצא שחויבו בטעות. 

 

 דמי חריגת קילומטרים  .6

לשלם תוספת דמי שכירות בגין כל חריגה של מספר הקילומטרים שבוצעו (כמוגדר    תמתחייב   רשותה .6.1
 (פול רכבים) אשר יבצעו כלי הרכב, כמפורט להלן.  הממוצעלהלן) ממספר הקילומטרים  

 . יהא כמפורט בנספח ג'מספר הקילומטרים הממוצע  .6.2

(לא ישלמו דמי חריגה מקום    .+ מע"מ  ₪  0.15יעמוד על סך של  בפול הרכבים  דמי החריגה לכל ק"מ   .6.3
 ובו בפול הרכבים לא היתה חריגה גם אם ברכב מסוים כן היתה חריגה).  

חישוב החריגה/ההפרש ממספר הקילומטרים הממוצע יעשה על בסיס שנתי, בתום כל שנת שכירות   .6.4
החל ממועד חתימת הסכם זה או קבלת הרכב הראשון, לפי המאוחר, לגבי כלל כלי הרכב המוחזקים  

 . רשותהאותה עת אצל ב

אין מניעה שהחישוב יבוצע בכל שנה קלנדרית באופן יחסי לתקופת השכירות של כל רכב. לגבי רכב 
 מוחזר יירשם מס' הק"מ שלו והחישוב לגביו יבוצע יחד עם כלל הרכבים בסוף השנה. 

 

 ב נזקים לכלי רכ .7

 לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:בכל הנוגע לנזקים לכלי הרכב, תוכל הרשות המזמינה תוכל   .7.1

₪ בתוספת מע"מ או סכום נמוך   70תשלום חודשי קבוע לכלל הרכבים מידי חודש בסך של  .7.1.1
ביצוע תשלום זה יבטל את דמי ההשתתפות של    –יותר בהתאם להצעת המחיר (נספח ג')  

  במקרי,  (לרבות במקרים שצד ג' אשם  כולל בהחזרה   לרכבים   כל סוגי הנזקים הרשות בגין  
) באופן  תקופה  בסוף  רכב  בהחזרת  ונזקיםערך,    ירידת,  מוחלט  אובדן,  גניבה,  שמשות  שבר

 ₪.  0שבו השתתפות הרשות המקומית תעמוד ע"ס של  

  - ₪ לפני מע"מ; במקרה נהג צעיר    700השתתפות עצמית, כללית ולרכוש צד ג', עד סך של   .7.1.2
לפני מע"מ. במקרי תאונה או נזק מרובה משתתפים, תחול השתתפות  ₪    900עד הסך של  

הגבוהה מבין הרלוונטיות לאותו אירוע. במקרים שהרשות תבקש זאת,   –עצמית אחת בלבד  
 . תספק החברה לרשות דו"ח שמאי ו/או פירוט לתיקון הנזק וחשבונית מס מהספק המתקן

 ים הבאים: מובהר כי בכל אחת מהאופציות הבאות יחולו גם התנא  .7.2

 . ₪ לאירוע, לשנה 20,000יינתן כיסוי הוצאות משפטיות בסך של  .7.2.1

 . באירוע שמשות לא תשולם השתתפות עצמית .7.2.2

באירוע אובדן מוחלט/אירוע גניבה לא תשולם השתתפות עצמית בתנאי שהרשות הזמינה   .7.2.3
ליתרת תקופת   דומה  רכב משומש  לחילופין  או  מלאה חדשה  שכירות  לתקופת  רכב חדש 

 .והכל עפ"י צרכי הרשות  השכירות
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 .בנזקי ירידת ערך לא תחול כל השתתפות עצמית .7.2.4

בכל מקרה אחר בו נגרם נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר או מפגם ביצור למכונית המושכרת  .7.2.5
על ידי צד ג', לרבות חברת  והספק שופהאו לצד ג' כלשהו עקב תאונה עם מכונית מושכרת, 

שילמה   לגביו  אירוע  בגין  השתתפות,    ת הרשוביטוח,  הספקדמי  דמי    יחזיר  את  לרשות 
מאת צד ג',    שקיבל הספקההשתתפות בנזק במלואם או בחלקם, בהתאם לסכום השיפוי  

לבין הסכום שנדרש ו/או שנתבע על ידה, מצד ג'.   שקיבל הספקובאותו יחס שבין הסכום  
ישולמו  אשם,  ג'  שצד  במקרים  עצמית  השתתפות  שתשלום  להבהיר  מבוקש  מקרה    בכל 

חודשים דו"ח סטטוס    6אחת ל    הספק יפיקבמידה ועדיין לא נסגרה התביעה.    45בשוטף +
 .תאונות לרבות תאונות צד ג' 

וכלפי כל מי שמורשה לנהוג בכלי הרכב (כולל נהג צעיר ונהג חסר    רשותהספק לוקח על עצמו כלפי ה  .7.3
ותק בנהיגה) אחריות לנזקים לכלי הרכב ולנזקים לרכוש של צד שלישי ולנזקי גוף לצד שלישי שאינם  

 מבוטחים בביטוח חובה (כל הנ"ל להלן "ביטוח מקיף") שנגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי.  

דין יובהר כי,  אחריותו של הספק בגין נזקים לכלי הרכב ונזקים   מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי .7.4
לרכוש של צד שלישי תהיה בהתאם לקבוע בפוליסה התקנית (על כל הרחבותיה ) לביטוח מקיף מלא  
של כלי רכב שהתפרסמה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) תשמ"ו  

. ובנוסף לכך הספק אחראי לנזקים הנובעים  להלן  7.5כאמור בסעיף  למעט נזק בזדון    ותיקוניהן  1986
מרעידת אדמה ונזקי טבע, נזקי פרעות, נזקים לשמשות כלי הרכב, ולנזקים למערכות השמע שסופקו  

 עם כלי הרכב.

או על    רשות למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי ה .7.5
 ידי מי שכלי הרכב ניתן לשימושו הקבוע. 

קח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי  יבקרות מקרה של נזק לצד שלישי, י  .7.6
 וסילוק הנזקים, ובמקרה של תביעה משפטית, את הטיפול בתביעות צד שלישי.  

לאחר שהדבר    מיד ו לצד ג'  מתחייבת להודיע בכתב לספק על קרות מקרה נזק לכלי הרכב ו/א  רשותה .7.7
 יגיע לידיעתה. 

ובתנאי שה ביצועו  יהיו בכפוף לפסק דין חלוט שלא עוכב  על    לספקהודיעה    רשותשיפוי או פיצוי 
לצירופ התנגדה  ולא  ההליכים  של  ה  הספקשל    ו קיומם  כאמור.  אלא    רשותלהליכים  תתפשר  לא 

שנגרמה לה בשל היעדר ההסכמה לפשרה    רשות שפה את הי  הספק,  הספקבהסכמת   בכל הוצאה 
 . כאמור

 הוראות נוספות במקרה נזק ו/או מעורבות בתאונה: .7.8

לאחר   מיד   על אירוע התאונה לספק,   רשות , תודיע הלכלי הרכבארעה תאונה כלשהי   .7.8.1
 על כך לרשויות, כפי הנדרש   רשות, תדווח ההספקדרישת    לה על התאונה. על פי   שנודע

 עפ"י דין.  

עבור   רשותכפוף לקיום התחייבויות ה ב .7.8.2 לעיל  ולתשלום הסכום הנקוב  זה  פי חוזה  על 
פטורה מתשלום עבור נזקים כלשהם שיגרמו לכלי    רשותהשתתפות עצמית בנזק תהיה ה

ל  הרכב ו/או לרכוש צד ג' כל שהוא, כאילו היו כלי הרכב מבוטחים בביטוח מקיף, כול
 .  הספקהרחבות לשמשות ולמערכות שמע שסופקו ע"י 

לעיל .7.8.3 לגרוע מהאמור  בזה ה  ,מבלי  ו/או תאונה    רשות מתחייבת  נזק  כי בכל מקרה של 
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 , ולנקוט בפעולות המפורטות להלן: התאונה דבר   להודיע לספק על 

אודות  ו  בסמוך .א מלאים  פרטים   לספק  ולשלוח  בכתב  דו"ח  למלא  התאונה,  לאחר 
 רוף תרשים. יהתאונה בצ

 להודיע למשטרה,  וזאת בנוסף להודעה לספק.  -נפגע בתאונה אדם  .ב

 אין לקבל כל הצעה, להתחייב בכל התחייבות או להבטיח הבטחה כל שהיא. .ג

לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים     היכולתיש לפעול כמיטב   .ד
 .וישנם ככלבתאונה  ושל עדים לתאונה,  

לקבל את מספר הרישוי של כלי הרכב המעורב(ים) בתאונה,     היכולתיטב  לפעול כמ  .ה
 פרטי    רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור.

על מנת לא להשאיר את כלי הרכב הניזוק ללא שמירה ו/או     היכולתלפעול כמיטב   .ו
 ללא אמצעי זהירות מתאימים, בכפוף לנסיבות. 

או הנוהג בכלי הרכב, כל הזמנה לדין, תביעה,    תרשולמסור לספק, עם הגיע לידי ה
אישום או הליך בקשר לתאונה.    כתב טענות ו/או מסמך כלשהו הנוגעים לכל תביעה,

וכל אדם שישתמש ו/או ינהג ו/או יפעיל את המכונית, יפעלו בשיתוף פעולה    רשותה
עניינים  ה  הספק  על פי הפוליסות הנזכרות בחוזה זה , בכל  מבטחיו/או עם    עם הספק

ע"י   ו/או  נגד הספק  ו/או אישום  כל תביעה  ובסיוע  הספקהקשורים בחקירה של    ,
 לניהולם או בהגנה נגדם. 

 ביטוחי הספק  .8

 את כלי הרכב בהסדרי הביטוח הבאים ובתנאים המפורטים להלן, לפחות: יבטח  הספק .8.1

₪ לאירוע,    600,000  -ביטוח חובה וכן ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ .8.1.1
 לשנה לכל כלי רכב . 

שלא לבצע    הספק רשאי   ביטוח מקיף לכלי הרכב כולל כיסוי בגין נזקי טבע ורעידת אדמה. .8.1.2
את "הרשות" מאחריות לנזק כלשהוא אשר היה מכוסה לו בוצע    הוא פוטר ביטוח זה אולם 

 . כאמור לעילביטוח זה, למעט בגין ההשתתפות העצמית 

לעיל יבוצעו לכל הפחות, עפ"י הפוליסה התקנית    , 8.1.2  –   8.1.1הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטני   .8.2
אזורים למעט  ישראל,  מדינת  שטח  בכל  יחולו  כל הביטוחים  רכב.  כלי  שהכניסה אסורה    לביטוח 

 אליהם ע"י כוחות הביטחון של מדינת ישראל למטרות הפעלת כלי הרכב על ידי מורשי הרשות. 

 הביטוח יכסה שימוש ברכב כל נהג, לרבות על ידי נהג צעיר ו/או נהג חדש.  .8.3

. כל הביטוחים יכסו  הרשות המזמינהבכל הביטוחים הנ"ל, למעט ביטוח חובה, יכלל בשם המבוטח   .8.4
ואת המשתמשים ברכב. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכסה גם נזק שיגרם לרכב אחר  את הרשות 

 ו/או לרכוש אחר שבבעלות ו/או באחריות הרשות ו/או המשתמש ברכב.

כיסוי גרירה וחילוץ בכל שטח המדינה לצרכיו ולפעילויותיו ברחבי מדינת ישראל, למעט אזורים   .8.5
 .של מדינת ישראלשהכניסה אסורה אליהם ע"י כוחות הביטחון 
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 סכומי הביטוח וגבולות האחריות יוחזרו לקדמותם לאחר נזק ללא כל חיוב.  .8.6

הוראות הביטוח לעניין טיפול במקרי תאונה יכללו כיסוי מלא לעניין העברת והשבת כלי רכב, תיאום   .8.7
 והזמנת שמאות, העברת והשבת כלי רכב ממוסכים, בדיקות לאחר תיקון וכדומה.  

 יצורפו לכל רכב.    -ה ביחס לכל אחד מכלי הרכב שיסופקו ע"י החברה לרשות תעודת ביטוח חוב  .8.8

למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי   .8.9
אשר הושאר ברכב על ידי מי מהמשתמשים בו, לרבות סחורה, כספים וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר  

החברה, אלא תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש ברכב, והחברה לא תצטרך  תחת אחריותה של  
לפצותו ו/או לשפותו בגין אותו נזק. מוסכם בין הצדדים, כי הרשות תשפה את החברה בגין כל תביעה  

 שתוגש כנגדה על ידי מורשי הרשות בעניין זה. 

אחריות הספק עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים למשך כל  מ מבלי לגרוע   .8.10
לכיסוי   דעתו את הביטוחים המתאימים  שיקול  פי  על  רכב,  כלי  כל  עבור  רכב  כלי  תקופת השכרת 
אחריותו כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות והתנאים המפורטים בטופס אישור  

בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת    )"אישור קיום ביטוחים"ב' (להלן:    המצ"ב כנספחקיום ביטוחים,  
 . מוניטין בישראל

על פי הפוליסות, יהיה הספק    הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות הרשות .8.11
ו/או    אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיינה לו טענה כלשהי כלפי הרשות על כל נזק כספי

 אחר שייגרם לו עקב זאת . 

הספק יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכח סעיפי   .8.12
 חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לרשות כנגד   .8.13
 ספק על פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי חוזה זה. ה

 : וראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"לה .8.14

ו/אוהספק  ביטוחי   .א כלפי הרשות  זכות השיבוב  על  ויתור המבטח  מפורש בדבר  מי    יכללו סעיף 
 מטעמם, למעט במקרה של גרימת נזק בזדון. 

תעלה    הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י הרשות ולא .ב
 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם. 

ישונו   .ג לא  יצומצמו,  לא  פיו הביטוחים  על  מפורש  תנאי  כוללים  ביטוחי המבוטח  כי  בזה  מו"מ 
 מראש.יום  30לפחות  לרשות יבוטלו ללא הודעה בכתב  לרעה, ולא

השתתפות עצמית,    תשלום   , לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות דמי הביטוח  ספקה .ד
 עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות. 

 שימוש בכלי הרכב ושמירה עליהם: .9

תפעיל את כלי הרכב ו/או תגרום לכך שכלי הרכב יופעלו בהתאם לכל דין ובזהירות הסבירה    רשותה .9.1
וכן תשתמש באמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע אובדן, נזק או קלקול לכלי הרכב ו/או נזק או  

ה לצד שלישי כלשהו.  בנוגע    רשותאובדן  ו/או הוראות הספק  כלי הרכב  יצרן  פי הוראות  על  תפעל 
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 מוש  ואחזקת כלי הרכב. לשי

מתחייבת להפעיל את כלי הרכב או לגרום לכך שכלי הרכב יופעלו בכל עת במהלך תקופת    רשותה .9.2
 ו/או על ידי מי מטעמה.  רשותעל ידי נהגים המוסמכים לנהוג על ידי ה    השכירות

 : מתחייבת כי הנהג על כלי הרכב יקפיד על הכללים הבאים רשותה .9.3

חודשים מיום    12קף (למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה עד  ברישיון נהיגה ת  להחזיק   .א
  . בכלי הרכב מותרת נהיגה של נהגים צעירים וחדשים.המושכרהפקיעה) לסוג כלי הרכב  

 מגרימת נזק כל שהוא בזדון לכלי הרכב.   להימנע .ב

 בכל התנאים הנקובים בפוליסות הביטוח החלות על כלי הרכב.   לעמוד .ג

ובקרה ו/או שיטור    מש בכלי הרכב לצרכים עסקיים ופרטיים לרבות פיקוחרשאית להשת  רשותה .ד
 קהילתי. 

ורק בשטח מדינת ישראל    רשותה .ה זה אך  חוזה  לפי תנאי  בזה להשתמש בכלי הרכב  מתחייבת 
 ישראלים.   השטחים המוחזקים על ידי צה"ל  המותרים לנסיעת כלי רכבו

   .  לעיל 7.1בסעיף השתתפות עצמית תהא כאמור  .ו

מהפרת של  איזו    שא בנזק שיגרם לכלי הרכב ו/או נזק לרכוש של צד ג' כלשהו כתוצאהית  רשותה .ז
תהיה פטורה מאחריות לנזקים כאמור    רשות. אולם הרשותמהוראות  הסעיפים  הנ"ל  על ידי ה

או   זכאי,  הספק  הכיסוי    עורך   היה  אם  זכאי  היה בגינם  בסעיף  כמתואר  הרכב  לכלי  ביטוח 
לרבות גם בביטוח מקיף,  לקבל פיצוי ו/או שיפוי    ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל    הביטוחי

 ו.   על פי פוליסת הביטוח ו/או  מצד ג' כל שהוא ו/או על פי חוק כלשה

,  תחול אך ורק  רשותלמען הסר ספק, חובת הוכחת ההפרה של איזו מהוראות הסכם  על ידי  ה .ח
,  וכל עד לא הומצאה על ידי הספק הוכחה קבילה להפרה, יפעלו הצדדים באופן רגיל  הספקעל  

 כפי שהיו נוהגים אילו לא נטענה טענה להפרה. 

 

 הפרה ותרופות .10

 . 1970- תשל"א  ,החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)על חוזה זה יחול האמור בחוק  .10.1

כי מועד אספקת הרכבים הינו תנאי יסודי בחוזה זה    ולמצהיר כי ידוע    הספקבנוסף לאמור לעיל,   .10.2
  רשות ל  הספקשלם  יהחל מהיום הרביעי לאיחור,  ,  רשותלוכי בגין כל יום עיכוב במועד מסירת הרכב  

על    רשותלרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים  ש"ח וזאת מבלי לג  200פיצוי מוסכם בסך של  
 הקנס לא יחול מקום שבו עילת האיחור היא ביבואן.  פי חוזה זה ועל פי כל דין.

בגין כל איחור מעבר למועדים המפורטים בהסכם זה דלעיל לביצוע טיפול, תיקון, לרבות המועד   .10.3
  הספק שלם  יאשר לא תואם מראש,  להשבת הרכב לאחר טיפול / תיקון, גרירה, חילוץ ורכב חליפי ו

₪, לכל יום, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים    50פיצוי מוסכם בסך של    רשותל
דין.    רשותל כל  פי  ועל  זה  פי חוזה  לנציג    הא רשאי י  הספקעל  ולהסביר את סיבת  רשותהלפנות   ,

 מקרי איחור.  6סעיף זה יחול לאחר   יהא רשאי להאריך את המועד, כאמור. רשותההעיכוב ונציג 
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 בנוסף לאמור לעיל, על מנת לשמור על רמת שירות גבוהה יחולו הקנסות הבאים:  .10.4

 שירות פרמטר נמדד עמידה -קנסות אי

לאחר   ₪ לכל שעת איחור  50
 . מקרים בשנה 2

 הגעת מחלץ בתקלה משביתה  שעות מקריאה  3תוך 

 לכל מקרה של איחור₪    100
 . מקרים 3לאחר 

הטלפוני   דקות  10תוך  במוקד   24מענה 
 שעות ביממה 

 

בגין כל נזקיה שייגרמו ממעשה   מהחברה להיפרע  רשותהאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של  .10.5
 .בהתאם להוראות הסכם זה שלהאו מחדל 

 

 סטיה או ויתור  .11

זה   .11.1 הסכם  מתנאי  לסטות  מהצדדים  מי  תהווה  הסכמת  לא  מקרים,  בסדרת  או  מסוים  במקרה 
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר בעתיד.

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה,   .11.2
 במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו. 

בין הצ .11.3 מי  למען הסר ספק מוסכם  ידי  על  זכויות  על  ויתור  או  כל שינוי בתנאי ההסכם  כי  דדים, 
 מהצדדים יהיו אך ורק בכתב.

 

 סיום ההסכם  .12

רשאי .12.1 ולהלן,  לעיל  זה  הסכם  מהוראות  לגרוע  מיידי    רשותה  ת מבלי  באופן  ההסכם  את  לבטל 
 בהתקיים כל  אחד מן המקרים המפורטים להלן: 

 הפר את ההסכם בהפרה יסודית.  הספק .12.1.1

את ההפרה   ן תיקעל פי הסכם זה ולא    והתחייבות אחרת מהתחייבויותי   םקיילא    הספק .12.1.2
 ימים מיום שנשלחה אליו התראה בכתב ובדואר רשום על כך.   14תוך 

צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או צו הקפאת הליכים, או שמונה    הספק במקרה שניתן נגד   .12.1.3
או    הספקמפרק על  -, או אם מונה מפרק זמני או קדםורכושהותי של  כונס נכסים לחלק מ 

נושים    ונ הי  הספקאם   להסדר  נשוא  להיות  עתיד  צו   -ו/או  ו/או  שמינוי  במקרה  והכל 
 ימים מיום הינתנו.  60כאמור לא בוטל כליל תוך 

את ההמשך התקין    מהספק, המונע  הספקבמקרה והוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש   .12.1.4
התחייבויותי  קיום  רשות  ושל  מטעם  כלשהי  פעולה  בוצעה  אם  או  חלקן,  ו/או  כולן   ,

רכוש  שיפוטית   לגבי  לפועל,  ההוצאה  משרד  רק,  לא  אך  לרבות,  ו/או    הספקכלשהי, 
, והעיקול או הפעולה הספקהתקין של קיום התחייבויות    ו מקצתו, המונעת את המשכ 
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יום מיום הטלת העיקול או עשיית    60ין) לא הוסרו והופסקו כליל תוך  י כאמור (לפי הענ
 הפעולה. 

בגין כל הנזקים ו/או ההפסדים    רשותאת ה  הספקשפה  י  בנסיבות המפורטות לעיל,  בוטל ההסכם .12.2
עקב או בקשר להפרת ההסכם ו/או לביטולו ו/או לנובע מכך וזאת מבלי    להו/או ההוצאות שנגרמו 

 . על פי דין  רשותללגרוע מכל התרופות ו/או הסעדים העומדים  

 קבלן עצמאי  .13

על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי הסכם זה אינו יוצר    ומבצע את חובותי ההספקמובהר ומוסכם בזאת כי  
מעביד.  - ומאנשי הקשר שלו יחסי שליחות, שותפות או יחסי עובד  הספקאו עם מי מעובדי    לספק  רשותהבין  

 בכל דבר ועניין.    לחייבהאו   רשותהלא תהא כל סמכות להתקשר בשם  לספקמעבר לכך 
 

 שונות .14

הנחה,   .14.1 ארכה,  ו/או  ויתור  יחשבו  כל  לא  פעולה  בנקיטת  איחור  ו/או  הליכים  מנקיטת  הימנעות 
יתור מצד מי מהצדדים על כל זכות מזכויותיהם, ולא יהא כל תוקף לכל טענת השתק, ויתור,  וכו

 מניעות, אלא אם הוסכם על שינוי מתנאי ההסכם מראש ובכתב. 

והיה .14.2 בעל פה, אשר היה, במידה  ובין  בין בכתב  כל הסכם,  זה מבטל  בין הצדדים, קודם  הסכם   ,
ו/או מאוחרות   ידי הצדדים, ולא תשמע כל טענה בדבר הסכמות מוקדמות  על  לחתימת ההסכם 

 אלא אם סוכם עליהן בכתב ונחתמו על ידי הצדדים. 

אף צד לא רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח הסכם זה לאחר אלא אם קיבל את   .14.3
מוסכם כי הספק יהיה רשאי  למרות האמור לעיל  ובכתב.הסכמת הצד השני להסבה כאמור מראש 

גורם שמימן את רכישת   זכויותיו על פי הסכם זה לטובת  ולהמחות על דרך השעבוד את  לשעבד 
 . הרכבים

להתקשר עם גורמים אחרים    מהספקלמען הסר ספק, מובהר כי אין בהתקשרות בהסכם דנן למנוע   .14.4
 או אחרים לביצועם ולניהולם של גורמים אחרים. בהסכמים דומים ו/או למסור שירותים דומים  

תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל    במחוז אליו שייכת הרשות המזמינה לבתי המשפט המוסמכים   .14.5
 הנוגע להסכם זה. 

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן  כמופיע במבוא להסכם. כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד   .14.6
לפי  רשום  במכתב  תינתן  זה  הסכם  לפי  או    השני  בפקסימיליה  שתישלח  או  השני  הצד  כתובת 

ת רשום  בדואר  שנשלחה  הודעה  ביד.  ימי  י שתימסר  ארבעה  כעבור  לתעודתה  הגיעה  כאילו  חשב 
עסקים מזמן מסירתה למשלוח בסניף דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימליה (עם אישור שיגור  

בעת מסירתה במשרדיהם של    -  (ובלבד שהינו יום עסקים); ואם נמסרה ביד   -באותו יום    - מוצלח)  
 הצדדים האחרים, בשעות העבודה הרגילות כנגד אישור קבלה. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

_________                                                                                                       _____________ ____ 

  החברה                                                                                                          רשותה 
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 מפרט השירותים  –נספח א' 

 כללי  .1

זה בא להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע מהן ולהסדיר את תהליך מסירת כלי הרכב    נספח .1.1
 ומתן שירותי הליסינג התפעולי.  רשותל

ובני משפחותיהם (לרבות    רשותמיועדים לעובדי ה  רשותל  הספקכלל כלי הרכב הנמסרים על ידי   .1.2
 .רשותבכפוף לנהלי ה – וחדשים    נהגים צעירים

תוכל להתקין בטנדרים והרכבים המסחריים מתקנים שונים לצרכיה לרבות מכשירי קשר,    רשותה .1.3
 וכיו'.   רשותצ'קלקות, מדבקות עם סמל ה

  1.4תהא כרוכה באישור מראש ובכתב כפי האמור בסעיף    הספקכל התקנה שאינה מתבצעת על ידי  
אחראית לטפל בו באופן  תהא    רשותה  -כמו כן ככל שייגרם נזק/תקלה כתוצאה מהתקנה זולהלן,  
 מלא.

התקנות ברכבים הינן התקנות סטנדרטיות ויהיו לאחר קבלת  אישור הספק. הספק לא יוכל לסרב   .1.4
 לא תהא פגיעה במרכב התחתון.  מבצעת באופן רגיל ברכביה לפי סוגם. רשותלביצוע התקנות שה

 :הזמנת כלי רכב ומסירתם .2

של רכבים    מהספקלבצע הזמנות    רשותבהסכם, תוכל הלאורך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה   .2.1
  , מהסוגים והדרגות המופיעים בנספח ג', וכן רכבים אחרים נוספים שאינם מופיעים בנספח כאמור

 .המכרז בהתאם לתנאי

(יחיד  באמצעות חתימה על טופס הזמנה לגבי כלי הרכב  תיעשה רשותעל ידי ה הזמנת כלי הרכב   .2.2
 . על ידי המורשים לכך על ידי הרשות או קבוצת כלי רכב) אשר היא זקוקה להם

טופס הזמנה אלא אם    לספקימי עסקים מהמועד אשר בו נמסר    24תבוצע תוך    אספקת כלי הרכב .2.3
תוכל    רשותוה   רשותל  הספק  ודיע על כךי כלי הרכב לא מצוי במלאי היבואן במועד ההזמנה שאז  

 לבחור מבין שתי האפשרויות הבאות: 

ימי עסקים או  30מראש (שלא תעלה על  הספקתחייב יהמתנה לרכב המוזמן לתקופה שבה  .2.3.1
הזכות   לקבלת    –) ובתקופה שעד קבלת הרכב המוזמן  רשותתקופה ארוכה יותר בהסכמת ה

   .מושבים 5ליטר ו   2עד   רכב גישור דומה 

ימי עסקים    3מקומות לא יאוחר מ    7מקומות יספק הספק רכב גישור    7במקרים שיוזמן רכב  
אינה   רשות(ה (כנ"ל לעניין טנדרים ומסחריות)הזמנת רכב הגישור  חתימה על טופסממועד 

גישור   רכב  ללא  ההזמנה  לקבלת  להמתין  לבחור  יכולה  והיא  גישור  רכב  להזמין  חייבת 
 . כאמור)

 .רשותן ברכב אחר לפי בחירת ההחלפת הרכב המוזמ .2.3.2

,  במועד המפורט לעיל  לספק  רשותההיה והיבואן לא סיפק את כלי הרכב שהוזמנו על ידי  
  רשות תהא ה במקרה כאמור    .רשותלהספק  ודיע על כך  י   -   בספקוזאת מסיבות שאינן תלויות  

כלי  , באותה קטגוריה לפחות של  "רכבי גישור"  ה, להעמיד לרשותמהספקרשאית לדרוש  
 . מושבים 5ליטר ו   2עד  הרכב המוזמן,
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ימי עסקים    3מקומות לא יאוחר מ    7מקומות יספק הספק רכב גישור    7במקרים שיוזמן רכב  
וזאת לתקופת  )  ממועד חתימה על טופס הזמנת רכב הגישור ( כנ"ל לעניין טנדרים ומסחריות

להאריך את    והספק  רשות הימי עסקים, אלא אם הוסכם על ידי    45ביניים שלא תעלה על  
 . לספקימי עסקים ממועד העברת ההזמנה    2עד    רשותלתקופת הביניים. רכבי גישור יסופקו  

ובכפוף  חודשים ממועד עלייתם על הכביש    4יהיו חדשים ולכל היותר עד    רשותכלי הרכב שיימסרו ל .2.4
   .ק"מ לכל היותר  100  –ק"מ  0לכך שהרכבים יהיו חדשים, עם ק"מ של  

 
וכמפורט בדרישות בתנאי המכרז, החוזה    הרשות  כלי הרכב שיסופקו יהיו בהתאם לדרישות    בנוסף .2.5

ונספחיהם ועפ"י מפרט היבואן הרשמי מהמודל האחרון הקיים בשוק במועד הזמנתם מהחברה.  
ת הרכבים  אספקת  כי  הרשויות  יובהר  דרישות  פי  על  מטאלי,  צבע  כולל  שיידרש,  צבע  בכל  היה 

 (מבוקש להבהיר שמרבית הרכבים יוזמנו בצבעים לבן, כסף, אפור, ושחור).  
 
במועד המסירה של כל כלי רכב, ימלאו הצדדים ויחתמו ע"ג טופס אישור מסירת הרכב הכולל,   .2.6

 לפחות, את הפרטים שלהלן: 

 שם מקבל הרכב;   .2.6.1

 חתימת מקבל הרכב;   .2.6.2

 תאריך מסירה (קבלת הרכב);  .2.6.3

 דגם הרכב;  .2.6.4

 צבע הרכב;  .2.6.5

 מס' רישוי;  .2.6.6

 יש לציין האם מדובר ברכב גישור או ברכב קבוע ;   .2.6.7

 : ולכל הפחותעם כל האביזרים הנדרשים,  ו  יהיה בעל המאפיינים רשותרכב שיסופק לכלי כל  .2.7

 שלט רחוק. שני סטים +  סטים של מפתחות 2 .2.7.1

 מקוריים של היצרן/היבואן ככל שמגיעים כך מיבואן הרכב. צמיגים   5 .2.7.2

 . ציוד מלא להחלפת גלגל .2.7.3

 . סט של נורות חלופיות .2.7.4

 . אפודה זוהרת .2.7.5

 מערכת חיישן אחורי + צג המתריע על מרחק הפגיעה.  .2.7.6

 ברכב בהתאם למפרט יבואן.  מובניתדומה מערכת בטיחות מערכת מובילאי או  .2.7.7

 קודן ומערכות מיגון כנגד גניבה. .2.7.8

 ת חשמליים ונעילה חשמלית. חלונו .2.7.9

 כלל המסמכים הנדרשים על פי דין להימצאות ברכב.  .2.7.10
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למפרט    כפוףכיבוי אורות אוטומטי בעת דימום רכב או התראה קולית על אורות דולקים   .2.7.11
 . יבואן

 . למפרט יבואן כפוףחבילת כבלים  .2.7.12

 . (הרמת שמשות)סגירה אוטומטית של החלונות בעת נעילה עם שלט  .2.7.13

 כל אבזור אחר הנדרש על פי דין.  .2.7.14

 ביטוח חובה ורישוי שנתי.  .2.7.15

 או מותקנת על ידי החברה. בהתאם למפרט יבואןדיבורית מובנית  .2.7.16

ישנ .2.8 כי  מובהר  התקנתם.  מאפשר  אינו  שהדין  ככל  הדין  להוראות  כפופות  לעיל  התוספות    ן כל 
 תחת מפרט היבואן.  אינן ןתוספות שעל הספק להתקין גם אם ה

)  רשותדלקנים ברכבים (הדלקנים יירכשו על ידי ה  רשותעבור ה  הספקתקין  ילפי הצורך והעניין   .2.9
לבצע את התקנות הדלקנים    רשותללא כל עלות נוספת. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות ה

 אצל אחר/ים. 

אלו    – התקנות נוספות על הרכבים כגון: "תפוח גרירה" , "גגון" וכיו'  תוכל לבקש מהספק    רשותה .2.10
 לפי הנמוך.   הספקלפי מחירון היבואן או מחירון  הספקיותקנו על ידי 

 .תוכל על פי שיקול דעתה להתקין ברכבים מערכות תדלוק אוטומטיות רשותה  .2.11

  .התקנת התקן ממוחשב וחכם המאפשר תדלוק אוטומטי בתחנות הדלק  רשותאפשר לי   הספק .2.12
המושכרת    רשותה המכונית  החזרת  בטרם  הדלקן  את  בעצמה  תקופת    לספקתפרק  תום  עם 

 השכירות מכל סיבה שהיא. 

תיידע את הספק בדבר ההתקנות    רשותהתקנות ברכבים יבוצעו ללא פגיעה במרכב התחתון. ה  .2.13
תהא אחראית על נזקים אשר ייגרמו לרכבים כתוצאה מהתקנות    רשותה  לבצע ברכבים.  שבדעתה

 כאמור. 

 . רשותאו במקום אחר עליו תורה ה רשותמסירת הרכבים תהא באתר ה .2.14

 

 רכב גישור  .3

 . לאחר חתימת החוזה ועד למסירת הרכב הקבוע רשותל רכב שנמסר  -"רכב גישור"  .3.1

גישור עד לקבלת הרכב הקבוע  להלספק    מהספקעומדת זכות הברירה לבקש    רשותל .3.2 רכב  .  רכב 
לרכב המוזמן   יותר  טובה  ברמה  או  מחיר  רמת  באותה  יהיה  לאחורהגישור  שנתון אחד  עם    עד 

הזמנת כלי רכב חדש ובהתאם לבקשת הרשות, יסופק לרשות המקומית "רכב גישור" לשימושה,  
זמן, כמפורט בהסכם, ימי עסקים ממועד הזמנת הרכב החדש, וזאת עד לאספקת הרכב שהו 2תוך 

 רכב הגישור יגיע במצב תקין וכשיר לנהיגה, נקי ומתודלק עד רבע מיכל לפחות.  

מובהר, כי רק רכבים שיגיעו עם מיכל דלק מלא יוחזרו לחברה עם מיכל דלק מלא או שיחויבו על  
 . ההפרש עפ"י מחירון הדלק לפי תעריף של תדלוק עצמי, ללא עמלות נוספות
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הרכב  דמי   .3.3 לגבי  השכירות  תקופת  המוזמן.  הרכב  למחיר  זהים  יהיו  הגישור  רכב  בגין  השכירות 
 המוזמן תחל עם קבלת הרכב המוזמן.

 

 אחריות טיפולים ותיקונים .4

לביטוחים  י  הספק .4.1 הרישוי,  אגרת  ולתשלום  הרכב  לכל  (טסט)  שנתי  מבחן  לביצוע  אחראי  הא 
המבחן השנתי (ככל שיש בו צורך על פי דין) יהא בתיאום  . ביצוע  'מתאימים (לרבות לנהג צעיר) וכיו

כי    רשותעם מחזיק כלי הרכב מטעם ה יועמד עבורו רכב חלופי. מובהר    ואינ   הספקולפי הצורך 
 . אוריאהאחראי למילוי נוזל  

בהתאם להנחיות   ,ואו מי מטעמ  ו, בין בעצמ את כל התיקונים והטיפולים בכלי הרכב בצעי   הספק .4.2
והיבואן ה,  היצרן  מצד  תשלום  כל  החלפת    לרבות ,  רשותללא  דרכים,  מתאונת  כתוצאה  תיקון 

להלן) וכל האביזרים והתוספות ברכב כפי שנמסרו  ש  למגבלותמצברים, מגבים, צמיגים (בכפוף  
 . וכיו' במועד המסירה, הנובעים מבלאי סביר, לרבות כיוון פרונט

את מועד    רשותתאם עם הי  הספקשנע את כלי רכב לצורך תיקון, טיפול או מבחן רישוי.  י  הספק .4.3
ק"מ מהמקום לפי הנחיית    20הרכבים ייאספו ויוחזרו מאותו מקום ועד    האיסוף של כלי הרכב.  

 . רשותה

  , לאחר ביצוע הטיפול ו/או מבחן הרישוי כאמור  רשותטיפול או טסט יסתיימו כך שהרכב יושב ל .4.4
למחזיק    הספקעמיד  י בכל מקרה של טיפול מעבר לשעות לעיל,    ביום שבו נלקח.  17:00  עד לשעה

 כלי הרכב רכב חלופי מתאים ברמתו ודרגתו לרכב המטופל.

, בתקופת ההתקשרות לרכב ביחס לכל כלי רכב (בשיטת  רשותללא כל עלות נוספת לחליף, י  הספק .4.5
 פול): 

 . מכל סיבה צמיגים 4עד  .4.5.1

 מגבים.סטים של  3עד  .4.5.2

 מצבר אחד. .4.5.3

חישוב כמות החלפים להחלפה היא לפי שיטת "פול", תשלום בגין אביזרים מעבר לכמויות לעיל  
 כלי הרכב שבשימושה.  כלחרגה בכמויות עבור  רשותייעשה רק אם ה

החלפת אביזרים והתקנתם כתוצאה מאירוע המכוסה בפוליסת הביטוח של החברה לא תיחשב   .4.6
 הפול. בחישוב המצטבר של 

 

 תיקוני דרך והעמדת כלי רכב חלופי .5

הי  הספק .5.1 לרשות  טלפוני  רשותעמיד  ושירות  24/7  מוקד  כיפור,  יום  להוציא  השנה,  ימות  בכל   ,
ובין אם באמצעות    ו(בין בעצמ  תיקונים לטיפול בתקלות, תאונות ותיקוני דרך, כמתחייב מחוזה זה

 .  )וקבלני משנה מטעמ

 . תהא בהתאם להוראות הדיןתלונות/פנייה לטיפולים/חילוץ/גרירה /לקריאותהיענות המוקד   .5.2
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  באופן עם קבלת קריאה לעזרה מהנוהג ברכב    פעלי   הספקבמקרה של תאונה ו/או תקלה בדרך,   .5.3
 הבא:

שלוש שעות אלא אם מדובר באזורי הערבה או רמת הגולן שאז הגעה למקום הרכב בתוך  .5.3.1
 . שעות 4ההגעה תהא תוך 

ב .5.3.2 אינה  והתקלה  האירוע  היה  במקום  תיקון  ל  הספקדאג  ירת  לאתר  להסעה    הספק נהג 
 שעות מקבלת הקריאה רכב חלופי.  6לו, בתוך   ספקיהקרוב למקום התקלה ושם  

, לרבות כל הוצאה בגין תיקון הרכב, תיקון  הספקכל ההוצאות בגין האמור לעיל יחולו על   .5.3.3
 דרך, הובלתו, גרירתו וכיו"ב, מכל סיבה שהיא. 

יהא רכב חלופי דומה או זהה לרכב שנלקח לטיפול או לתיקון או   הספקרכב חלופי שיועמד על ידי  .5.4
 שאבד, נגנב, הושבת וכדומה, או שנקוב בהזמנת הרכב.  

ההתחייבויות   .5.5 לרבות  זה,  הסכם  פי  על  רכב,  לגבי  הרשות  התחייבויות  כי  הצדדים  בין  מוסכם 
ל רכב חלופי, כאילו המדובר ברכב, במקומו הועמד  הכספיות, ולמעט תשלום דמי השכירות, יחולו ע

  הרכב החלופי לרשות הרשות.

  7מקומות יספק הספק רכב גישור  7מושבים, במקרים שיוזמן רכב  5ליטר ו   2עד   רכב חלופי יהיה .5.6
(כנ"ל לעניין טנדרים    חלופי ימי עסקים ממועד חתימה על טופס הזמנת רכב    3מקומות לא יאוחר מ  

 ). ומסחריות

 : ב חלופירכ .6

רכב חלופי בכל מקרה בו כלי הרכב אינו בר שימוש אצלה,    רשותמתחייב להעמיד לרשות ה  הספק .6.1
השעה   עד  הרכב החלופי  יימסר  שאז  רישוי,  וחידוש  שוטפים  טיפולים  של  במקרה    17.00לרבות 

באותו היום לכל המאוחר, וזאת באם הרכב הקבוע לא חזר מטיפול / חידוש רישוי, ולמעט במקרים  
רם בזדון או ברשלנות או בעקבות אירוע אשר גרם בהם כלי הרכב אינו בר שימוש מחמת נזק שנג

הרכב   התקנית.  הפוליסה  חריגי  או  התחזוקה  או  האחריות  שירותי  במסגרת  נכלל  שאינו  לנזק 
 . החלופי יימסר במקום כפי שיסוכם בין הצדדים, והכול בהתאם לתנאים המפורטים להלן

ר לנהיגה, מתודלק עד רבע מיכל  במצב תקין וכשיהרכב החלופי יהא נקי, שטוף, ללא ריחות עישון  .6.2
או  לפחות דלק מלא  יוחזרו לחברה עם מיכל  כי רק רכבים שיגיעו עם מיכל דלק מלא  מובהר,   .

 .שיחויבו על ההפרש עפ"י מחירון הדלק לפי תעריף של תדלוק עצמי, ללא עמלות נוספות

לא קיבלה    שותרימי עסקים לכל היותר שלאחריהם, ככל שה  35רכב חלופי יועמד לתקופה של עד   .6.3
את כלי הרכב המקורי, היא תהא זכאית לקבלת רכב חדש קבוע שווה ערך לרכב המקורי לתקופת  

במניין הימים לא ייספרו ימי "סגר" כתוצאה ממצב חירום  ההתקשרות הפרטנית לרכב המקורי.  
 קורונה או אחר. 

קומות ישיבה. גיל  מ 5סמ"ק בהתאמה לרכב התקול ועם   2,000הרכב החלופי יהיה כאמור עד נפח  .6.4
בזאת   מוסכם  רכישתו.  מיום  משנתיים  יותר  יהיה  לא  בעל  שהרכב  חלופי  רכב  שיידרש    7ככל 

ימי עסקים מהיום    3מקומות בתוך    7מקומות אזי יוחלף החלופי הרגיל לחלופי    7מקומות כנגד רכב  
 מקומות.   5כלי רכב  הרשות. עד מועד האספקה תקבל  שנמסר הרכב התקול
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 גניבות /תאונות  .7

  לה , מיד לאחר שנודע  לספקעל האירוע    רשותודיע התאירעה תאונה ו/או גניבה כלשהי לכלי הרכב,   .7.1
ח  "יסופק לאחר וכנגד מילוי דוהחלופי  , רכב חלופי. הרכב  ו, על חשבונ רשותעמיד לי  הספקעליו.  

ומה, ומקביל לאותה  שעות. הרכב החלופי יהיה מדגם זהה או ד  12תאונה או גניבה בפרק זמן של עד  
 . 6כאמור בסעיף  קטגוריה לפחות לה היה שייך הרכב המוחלף, ובמקום אותו כלי רכב

על כל תאונה או נזק תוך    התאונה  ולאחר  בסמוךנחה את כל הנהגים בכלי הרכב לדווח  ת  רשותה .7.2
 למיטב ידיעתם.    הספקמסירת הפרטים הנדרשים על ידי  

את    תרשאי   רשותה .7.3 להמשיך  הרכב  של  להלכה   / מוחלט  אובדן  או  גניבה  של  במקרה  להחליט, 
לסיים את העסקה, לא    רשות ה  ה העסקה על פי ההתקשרות הקיימת או לסיים את העסקה. החליט

 זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין סיום ההתקשרות בגין אותו רכב  הספק  היה י

רכב מאותה    רשותלרשות ה  הספק   עמידי   להמשיך את העסקה בגין אותו רכב,  רשות ה  ההחליט  .7.4
אינה    רשותרכב כאמור או אם ה   הספקקטגוריה, באותו שנתון, קילומטרז' דומה. לא היה בידי  

לסיים את העסקה ללא תשלום ו/או פיצוי    ת רשאי  רשותה   תהיה  ,לקבל את כלי הרכב  מעוניינת
 . בגין סיום העסקה כאמור

 סים, דלק וקנסות יתשלומי חובה, מ .8

 ישא בתשלומים וההוצאות הבאות: י  הספק .8.1

 לרבות אגרת רישוי רכב. סים, תשלומי החובה, אגרותיכל המ .8.1.1

הוצאה הנובעת מקיום התחייבויותי  .8.1.2 (לרבות תשלומי    וכל תשלום או  זה  פי הסכם  על 
 ., עובדים, שירותי דרך וכיו')ספקים

 ישא בהן.י  הספקכל תשלום או הוצאה אשר נכתב במפורש בהסכם על נספחיו כי  .8.1.3

 תישא בתשלומים בגין ההוצאות הבאות: רשותה .8.2

לרבות "דו .8.2.1 עירוניים,  עזר  חוקי  פי  על  ועבירות  עבירות תעבורה  בגין  אישום  חות/כתבי 
. במקרה שאלו  כלי הרכב ובקשר אליהםעבירות חנייה שבוצעו בתקופת השכירות של  

למען הסר ספק .  רשותהסבה של הדו"ח ללא עלות נוספת ל  הספק בצע  י,  הספקיגיעו לידי  
לצורך ביצוע   הספק חות שבוצעו בזמן שהרכב היה ברשות " מובהר כי בגין קנסות או דו 

 . בלעדי לתשלום הקנסות אחראי  הספקהיה י טיפול או תיקון 

, בהתקשרות ישירה בינה רשותהישולמו ישירות ע"י    –כביש אגרה  חיובים בגין שימוש ב .8.2.2
של   מנסיעה  כתוצאה  נוצר  החיוב  אם  (אלא  הכביש   של  המפעיל  מי    הספקלבין  ו/או 

לחברה , יגיעו חיובים בגין שימוש בכביש אגרה  האמור לעילברכב). אם, למרות    ומטעמ
 . ללא כל עלות נוספת רשותחשבונות אלו ל הספקעביר יאזי 

 תשלומים בגין שירותים מעבר ל"פול" השירותים המוגדר בהסכם זה על נספחיו: .8.2.3

 בהתאם לקבוע בהסכם או במסמך זה. –חריגת ק"מ מעבר לפול שהוגדר  .8.2.3.1

 בהתאם לקבוע בהסכם או במסמך זה.   –חריגת חלפים מעבר לפול שהוגדר  .8.2.3.2
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 דו"חות .9

לגרוע מהוראות ההסכם בדבר המסמכי .9.1 ם שיש לצרף לחשבונות מידי חודש, אחת לרבעון  מבלי 
 :רשותל הספקמציא י

דו"ח מרכז ביחס לכל כלי הרכב שהוזמנו על ידה ובהם פירוט של כלל הפעולות שבוצעו בכלי   .9.1.1
 . רשותבפורמט שייקבע על ידי ה – הרכב כאמור (חלפים/טיפולים/תיקונים וכיו') 

 הנהג דו"ח תאונות ובו תיאור הרכב, מספרו, פרטי  .9.1.2

להעביר לידי הרשות המקומית דיווחים חודשיים קבועים ו/או כל דו"ח אחר    הספק מתחייב .9.1.3
ו/או כל מידע אחר   על כלי הרכב שיועמדו לרשות הרשות המקומית, אופן השימוש בהם 
הנובע מהתקשרות נשוא הסכם זה, הכל על פי דרישות הרשות המקומית מעת לעת כדוג':  

   ק"מ, טיפולים שוטפים, החלפת צמיגים ועוד. דוחות בגין תאונות, נתוני

 השבת רכב  .10

שלא  .10.1 רכב  השבת  המצדיקים  בתנאים  או  בהסכם  הקבועים  במועדים  תתאפשר  רכב  החזרת 
 במועדים הקבועים בהסכם כמפורט בנספח זה לעיל. 

כי קיימים ברכב    הספקלבדוק את כלי הרכב טרם קבלתו לחזקתו. מצא    לספקאפשר  ת  רשותה .10.2
בהשתתפות עצמית בגין הנזקים לכלי הרכב    רשותהשא  תינזקים (לא כולל חוסרים באביזרים),  

המציא אישור מאת    שהספק מע"מ לרכב ובכפוף לכך    בתוספת   ,₪  900המוחזרים עד לתקרה של  
 שמאי רכב מוסמך על דבר הנזקים כאמור.  

 לעיל.   7.1.1ות הקבועה בסעיף סעיף זה לא יחול בכל מקרה בו הרשות בחרה באפשר

וכן    האמור בסעיף זה אינו מתייחס לתאונות שלגביהן תשולם השתתפות עצמית כמפורט בחוזה זה 
מתייחס   ע"פ  אינו  בנפרד  יחויבו  אשר  וכדומה  אחורי  מדף  נוי,  צלחת  מפתח,  כדוגמת  לחוסרים 
 . מחירון יבואן

, במסגרת שירותי ההובלה, שייקח את  ואחראי לשלוח בתום תקופת השכירות, אדם מטעמ  הספק .10.3

יקח את הרכבים  ילא    והספקבמידה    .תוועל אחריו   הספקהרכב מכל מקום בו ימצא, על חשבון  
לא    רשות וה  רשותוכל לבוא בדרישה ו/או בכל טענה שהיא כנגד היא לא  ובתום תקופת השכירות ה 

 לום עבור תקופה זו.  תהיה מחויבת בכל תש 

 VIPרכבי   .11

רשות   .VIPכרכב  או המנכ"ל או בעל תפקיד אחר  לכל רשות יסומן רכב ראש הרשות המקומית   .11.1
 בתוספת מחיר במסגרת ההצעה.  VIPתוכל לבקש לסמן רכבים נוספים כ

 
לרבות מתן רכב חלופי יסתיים תוך שעתיים מפתיחת קריאה, וכן רכב זה    VIPכל שירות לרכב   .11.2

כרכב   החברה  במערכות  בכל    VIPיסומן  הרכבים,  משאר  יותר  ומהיר  עדיף  לשירות  ויזכה 
 הפרמטרים שנדרשים בשירות לרכב. 
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 שונות:  .12

 
הרכב  לגבי כל אחד מכלי הרכב "תיק רכב" בו יישמר תיעוד מלא של כל מסמכי    יחזיק  הספק .12.1

המקומית   לרשות  ותאפשר  וכדומה  תיקונים  טיפולים,  יצרן/יבואן,  אחריות  לרבות  והביטוח, 
 לעיין ולצלם את תיק הרכב לבקשתה, בתיאום מראש.  

הרשאת שילוט: הרשות המקומית רשאית לשלט כל כלי רכב בסמל הרשות המקומית ושמו או   .12.2
 המקומית. כל סימון או שילוט אחר לפי שיקול דעתה של הרשות  

שמאי בורר: בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין נזקים/תקלות או כל בעיה טכנית/נזק לעניין   .12.3
יכריע   אשר  הצדדים  על  מוסכם  שמאי  ימונה  לחברה,  הרכבים  החזרת  מועד  טרם  הרכבים 
השנויות   הטענות  את  ויברר  החברה  שמאי  דעת  חוות  את  לידיו  שיקבל  לאחר  במחלוקת 

י קבלת הסברים מאת השמאי מטעם החברה. בהוצאות השמאי המוסכם  במחלוקת, לרבות על יד
 יישא הצד שגרסתו לא תהא מקובלת על השמאי המוסכם.

 
 

 :ימוםסקרשימת אביזרים מחירי מ .13

  הספק שלח  ילפי דרישה לרשות את השירותים/אביזרים שיפורטו להלן על פי הצעת מחיר ש  הספק יספק
נמוכים   יהיו  שיידרשו  לאביזרים  המחירים  כי  מובהר,  מבוקש.  האביזר  הזמנת  טרם  הרשות  לבקשת 

המקסימאליים   ככל   להלןמהמחירים  ג',  מצד  אלו  אביזרים/שירותים  להזמין  תהא  רשאית  (הרשות 
 וה מזה הניתן לקבל מצד ג'): שהמחיר יהיה גב

 
 מחיר מכסימלי  –  שרותים / אביזרים בתשלום

בש"ח לפני   מחיר מכס' אביזר 
 מע"מ

חודשי  70 או 3000 חשמלי  לרכבכולל התקנה  טעינה עמדת  
,0002 ₪  וו גרירה לטנדר   

 1,500 אמבטיה לארגז טנדר 
,5001  מיגון תחתון לטנדר   

 3,000  קשת העמסה 
 7,500  לטנדר+ חלונות+ דלת +נעילהארגז 

 750 גגון לרכב 

, עבור רכב חלופי, בשיטה של  לרכב  תוספת מחיר חודשית
K2K ( מפתח תמורת מפתח ) 

 50 

 350 ק"מ קורא ניברסלי און התקנת דלק

 100 "מ לא קורא ק )ל(רגי אוניברסלי  התקנת דלקן
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 ביטוח  –נספח ב' 
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 לשלב ב'  הזמנת עבודה/ התמחרותטופס  –' גנספח 

 לכבוד 
 05/2021זכייני מכרז ליסינג לס/ 

 ____________ אשכול רשויות  
 

 05/2021בקשה להצעת מחיר פרטנית מכרז לס/ הנדון: 
 
 

הצעות מחיר למתן שירותי    הינכם מתבקשים להציע  05/2021בהמשך לזכייתכם במכרז לס/
 ") כמפורט להלן:הרשותליסינג תפעולי עבור _________________ (להלן: "

 
 מגבלת ק"מ בפול הרכבים: _____________ ק"מ. .1

 
 הרכבים:  .2

 
דגם/דגם  יצרן מס"ד

 משנה 
שימוש  

ברכב 
או   (רגיל 

רכב 
שיטור 

 פיקוח) /

האם 

נדרש  

K2K 

מחיר  
במכרז  

חובה   (לא 
 למלא) 

מחיר  
מירבי לא  

כולל 
מע"מ 

(לא  
 חובה) 

הצעת 
מחיר  
כולל 

 מע"מ

זמינות  
 הרכב

         

         

         

         

         

 לנספח א'):  13שירותים נוספים מסעיף  

    השירות  

     

     

 
 . ו/או את כלל השירותים או חלקם הרשות תוכל להזמין את כלל הרכבים או חלקם לפי שיקול דעתה .3

 
 הרשות תוכל לקבוע מדדים נוספים לבחירת הזוכה.  .4

 
 הרשות בוחרת באופציה הבאה (הרשות יכולה לבקש הצעות מחיר גם על רכיבים אלו):  .5

 

   של בסך  חודש  מידי  הרכבים  לכלל  קבוע  חודשי  יותר    70תשלום  נמוך  סכום  או  בתוספת מע"מ   ₪
ביצוע תשלום זה יבטל את דמי ההשתתפות של הרשות בגין כל    –בהתאם להצעת המחיר (נספח ג')  

  אובדן , גניבה,  שמשות  שבר  במקרי,  ם כולל בהחזרה (לרבות במקרים שצד ג' אשםסוגי הנזקים לרכבי
המקומית  תקופה   בסוף  רכב  בהחזרת   ונזקים ערך,    ירידת,  מוחלט הרשות  השתתפות  שבו  באופן   (

 ₪. 0תעמוד ע"ס של 

  של עד הסך  -₪ לפני מע"מ; במקרה נהג צעיר  700השתתפות עצמית, כללית ולרכוש צד ג', עד סך של
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  – ₪ לפני מע"מ. במקרי תאונה או נזק מרובה משתתפים, תחול השתתפות עצמית אחת בלבד    900
הגבוהה מבין הרלוונטיות לאותו אירוע. במקרים שהרשות תבקש זאת, תספק החברה לרשות דו"ח  

 . שמאי ו/או פירוט לתיקון הנזק וחשבונית מס מהספק המתקן

 :תנאים נוספים .6
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