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חתימת המציע___________________:

עיריית ביתר עילית
מסמך א׳  -הודעה על מכרז

מכרז פומבי מס' 09/2016
הזמנה לקבלת הצעות
לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי
עיריית ביתר עילית (להלן :״העירייה״) מכריזה בזאת על הזמנה לקבלת הצעות מחיר לאספקת כלי רכב
בשיטת הליסינג התפעולי כמפורט במסמכי המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מתאריך  25.7.2016במחלקת רכש ומכרזים ,בבניין העירייה ברח׳ רבי
עקיבא  ,38ביתר עילית בימים א׳-ה׳ בשעות  08:30עד  ,13:00טל.02-5888173 :
על מנת להשתתף במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז בסכום של  ₪ 1,500במחלקת הגבייה העירייה ברח׳
רבי עקיבא  ,38ביתר עילית ,בשעות העבודה הרגילות .מובהר בזאת ,כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא
יוחזרו למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו ,בסך של
( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף  ,)₪אשר תהא ניתנת למימוש מידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של
העירייה .הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  .8.11.2016לפי דרישת העירייה ,אם תבוא כזו ,עקב התמשכות
הליכי המכרז ,יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר
הזכייה במכרז זה.
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב 2-עותקים במסירה ידנית לתיבת המכרזים במחלקת
המכרזים בבניין העירייה ק׳  2ברחוב רבי עקיבא  ,38ביתר עילית ,במעטפה סגורה נושאת ציון ״מכרז פומבי
מס׳ 09/2016״ בלבד ,עד ליום  ,8.8.2016בשעה  12:00בצהרים.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על
ידי ועדת המכרזים.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
עיריית ביתר עילית

חתימת המציע___________________:

נספח ב' -מסמכי המכרז
תוכן עניינים למסמכי המכרז:
נספח א' הזמנה להציע הצעות
נספח א' - 1נוסח ערבות בנקאית למכרז
נספח א'  - 2נוסח אישור מורשי חתימה

נספח ב'  -מפרט השירות
נספח ג'  -הצהרת משתתף במכרז והצעה
נספח ד'  -הסכם הליסינג
נספח ד1׳  -נוסח ערבות בנקאית

נספח ה'  -תצהיר בדבר שמירת שכר מינימום
נספח ו'  -תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
נספח ז'  -הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
נספח ח' – אישור עו"ד
נספח ט' – אישור בדבר ניסיון המציע
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חתימת המציע:

א.ה

נספח א' -הזמנה לקבלת הצעות

תנאים כלליים

עיריית ביתר עילית
מכרז מס׳ 09/2016
הזמנה לקבלת הצעות
לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי

.1

עיריית ביתר עילית (להלן :״העירייה״) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי אספקת כלי רכב בשיטת
הליסינג התפעולי עבור עובדי העירייה ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.2

העירייה מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק לעירייה שירותי שכירת רכבים בשיטת
הליסינג התפעולי וכן שירותים נוספים ,הכל על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו.
השירות נשוא המכרז כולל את כל השירותים הנלווים הנדרשים ,לרבות טיפולים ,תיקונים ,אחזקה,
ביטוחים ,רישוי וכו' ,הכול כמפורט בהרחבה בהסכם המצורף כנספח ד' ,במפרט המצורף כנספח ב'

.3

.4

.5
.6
.7

.8

.9
.10

וביתר מסמכי המכרז.
יובהר כי מכרז זה אינו כולל רכבים ללא פליטות (רכב בהנעה חשמלית) .ככל שהעירייה תחפוץ
להתקשר בהסכם עם ספק נוסף אשר יהא מסוגל לספק רכבים ללא פליטות ,תוכל לעשות זאת ללא
קשר למכרז זה ולתוצאותיו.
את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה  -נספח ג׳ למסמכי המכרז.
תוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה הינו למשך תקופה של  36חודשים מיום מסירת החזקה ברכב,
עבור כל כלי רכב בנפרד ,כמפורט בהסכם המצורף כנספח ד'.
העירייה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך הסכם זה ,לשתי תקופות נוספות שכל
אחת מהן לתקופה של עד שנים עשר ( )12חודשים נוספים .כל הארכה כאמור לעיל ,תעשה בהודעה
בכתב ומראש לזוכה .מכל מקום ,תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש ( )5שנים.
על אף האמור לעיל ,תהא העירייה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש של שלושים
( )30יום למציע הזוכה ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בגין ההפסקה האמורה ,למעט זכותו
לקבלת התמורה עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור ,ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 12
להסכם.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,חלק מההצעה או כל הצעה שהיא .העירייה
רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה ,הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
העירייה אינה מתחייבת להזמין את כל כלי הרכב המפורטים בטבלה שבנספח ג׳ והיא רשאית
להזמין כלי רכב על פי צרכיה בלבד.

תנאי סף להשתתפות במכרז
.11

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף המצטברים שלהלן:
מציע שהינו תאגיד רשום כחוק בישראל.
א.
מובהר בזאת ,כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים ,וכן לא תותר
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א.ה

השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות ,אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות
במכרז זה .מציע בעל רישיון תקף במועד הגשת ההצעה להחכרה תפעולית מטעם משרד
התחבורה.
ב.

המציע בעל רישיון תקף להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה ,בתוקף למועד הגשת
הצעת המציע למכרז זה.

ג.

המציע בעל צי רכב הכולל לפחות  3,000כלי רכב.
להוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את אישור עו"ד המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז.

ד.

המציע בעל פריסה ארצית של סניפים ו/או מוקדים ,בלא פחות מחמישה מוקדי שרות בארץ,
השייכים למציע (לעניין תנאי סף זה יובהר כי הכוונה לסניפים ו/או מוקדים השייכים למציע
ולא לקבלן משנה מטעמו).
להוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את אישור עו"ד המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז.

ה.

המציע בעל ותק מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים רצופות בחמש השנים האחרונות,
במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכב.
להוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את נספח הניסיון המצורף כנספח ט' למסמכי המכרז.

ו.

המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב ,במועד הגשת ההצעה מטעמו ,במשך שנה
ברציפות לפחות ל 10 -גופים לפחות בכמות שלא תפחת מ 50 -כלי רכב לכל גוף כאמור.
להוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את נספח הניסיון המצורף כנספח ט' למסמכי המכרז.

ז.

המציע מנהל מערכת ממוחשבת לניהול צי רכב.
להוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את אישור עו"ד המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז.

ח.

המציע מעסיק קצין בטיחות.
להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף צילום תעודת קצין הבטיחות המועסק על ידו וקורות
חיים של קצין הבטיחות.

ט.

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  17להלן.

י.

המציע רכש את מסמכי המכרז.

ההצעה
.12

.13

על המשתתף להגיש את הצעתו ושאר מסמכי המכרז על טפסי המכרז שנמסרו לו על-ידי העירייה.
להצעה יש לצרף את כל חוברת המכרז ואת כל הנספחים והאישורים כשהם חתומים על ידו
בתחתית כל עמוד ועמוד.
על המשתתף למלא בדיו כחול את סכום הצעתו ואת כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז ,לרבות
הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום בתחתית כל עמוד מהמסמכים הנ״ל( ,לחתום חתימה
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א.ה

.14
.15
.16

.17

מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז
ולציין בכתב ברור את שמו כתובתו ותאריך הגשת ההצעה).
הצעות המחירים תוגשנה על גבי טופס הצהרת המשתתף (נספח ג׳ למסמכי המכרז) ,בשני עותקים.
ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעה משותפת .הצעה משותפת תיפסל.
ההצעה במכרז זה תהא למחירי דמי שכירות לרכב לחודש בש״ח (לא כולל מע״מ) בשיטת הליסינג
התפעולי לכל אחד מהרכבים המפורטים בטבלה שבכתב ההצעה נספח ג׳ למסמכי המכרז .על
המציע למלא את הצעתו ביחס לכל אחד מהרכבים המפורטים בטופס ההצעה ,ואינו רשאי להגיש
הצעה חלקית או חסרה.
מובהר כי מחירי ההצעה הזוכה יהוו תמורה מלאה וסופית עבור ביצוע מלא ומושלם של העבודות.
לרבות עבור חומרים ,ציוד ,שכר עבודה וכו' .המשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר
למחירים הנקובים בהצעתו ובהתאם לתנאי החוזה.

ערבות המכרז
.18

כביטוי למחויבות לקיום ההצעה ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית למכרז בת
פירעון עם דרישה ראשונה ,בנוסח הרצ״ב כנספח א'  1למסמכי המכרז בסך ( ₪ 20,000עשרים אלף
שקלים חדשים) שהופקה לבקשת מגיש ההצעה במכרז לפקודת העירייה.
מובהר כי:
הערבות תהא בלתי מותנית והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד
א.
צדדית ובלתי מנומקת .תוקף הערבות יהיה עד ליום  ,8.11.2016עם אפשרות להארכה על
ידי המציע לתקופות נוספות ,על חשבונו של המציע ,בהתאם לדרישת העירייה .המציע
במכרז מתחייב במקרה של דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות  ,הארכת תוקף
הערבות משמעותה הארכת תוקף ההצעה.
ב.

אי המצאת הערבות כנדרש ,בנוסח ובמועד המדויק תביא לפסילת ההצעה.

ג.

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יהיו על חשבון המציע.

ד.

העירייה תהא רשאית לממש את הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו
על פי תנאי המכרז ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתתף.

ה.

הזוכה במכרז יידרש להחליף את הערבות בערבות ביצוע כמפורט בחוזה.

ו.

יסרב המציע הזוכה לחתום על ההסכם ,תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות ללא כל
תנאי מוקדם .מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה ו/או טענותיה של
העירייה או כדי לפגוע בזכות מזכויותיה של העירייה בגין הנזקים שייגרמו לה על ידי
המציע עקב אי יום ההצעה בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהתאם לכל דין.

מסמכים ואישורים
על המציע לצרף להצעה בנוסף לאמור לעיל גם את המסמכים והאישורים המפורטים להלן ולעמוד בדרישות
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א.ה

שלהלן:
א .אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול
חשבונות) תשל״ו.1976 -
ב.

אישור על ניכוי מס במקור על שם המשתתף מגיש ההצעה למכרז.

ג.

אישור עוסק מורשה בתוקף.

ד.

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לפרטי רישום התאגיד ,מנהלי התאגיד ,זכויות
החתימה בתאגיד וסמכותם של החותמים בשם התאגיד לחייב את התאגיד בחתימתם – המצורף כנספח
א' .2

ה .אישור רואה חשבון או עו״ד על עמידת המציע התנאי הסף  ,בנוסח המצורף כנספח ח'.
ו.

אישור בדבר ניסיון המציע על גבי הנספח המצורף כנספח ט'.

ז.

אישור רו״ח ו/או עו״ד בדבר ניהול מערכת ממוחשבת לניהול צי רכב.

ח .אישור קצין הבטיחות המועסק על ידי המציע וצילום תעודת קצין הבטיחות.
ט .אישור על רכישת מסמכי המכרז על ידי מגיש ההצעה.
תצהיר בדבר שמירת שכר מינימום  -המצורף כנספח ה׳.

י.

יא .תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה  -המצורף כנספח ו׳.
יב .הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה  -המצורף כנספח ז׳.
יג .העתק תעודת התאגדות.
יד .רישיון תקף להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה בתוקף למועד הגשת ההצעות.
טו .רשימת ממליצים להוכחת ניסיון המציע.
טז .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 אישורים דקלרטיביים,
בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

רכישת חוברת המכרז והוצאות
.19

.20

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של  .₪ 1,500סכום זה לא יוחזר למשתתפים ,בשום
מקרה ובשום נסיבות .העירייה תהיה רשאית שלא לדון בהצעה שהוגשה ע״י מציע שלא רכש את
מסמכי המכרז.
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על
המשתתף.

מועד אחרון להגשת הצעות
.21

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים
7

חתימת המציע:

א.ה

.22
.23

שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום  8.8.2016בשעה  12:00ההצעה שתשלח בדואר או בכל דרך
אחרת לא תתקבל ,והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לדחות את מועד הגשת ההצעות .הודעה בדבר דחיית
המועד תימסר לכל המציעים שרכשו את מסמכי המכרז.
שאלות והבהרות לגבי מסמכי המכרז ותנאיו ניתן להעביר עד ליום  1.8.2016לידי גב' שרון ויצמן
במייל  betarm@5888111.co.ilלאחר משלוח השאלות במייל יש לוודא קבלת אישור במייל חוזר
על קבלת השאלות .תשובות לשאלות תשלחנה בכתב לכל רוכשי המכרז .למען הסר ספק ,רק תשובה
שתינתן בכתב תחשב כתשובה ולא תתקבל טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או
הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או נעשו ע״י העירייה ,אלא אם ניתנו בכתב על ידה וצורפו כחלק

.24
.25

בלתי נפרד ממנה.
תשובות /הבהרות /תיקונים שניתנו על ידי העירייה בכתב ונשלחו למציעים כאמור בסעיף זה יהוו
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף
אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

בחינת ההצעות
.26

ההצעות במכרז ייבחנו ע״י העירייה ,שתבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף ואת המסמכים
שיצורפו להצעות במכרז ותביא את הנתונים בפני ועדת המכרזים של העירייה,
אשר תבחן את הנתונים ותמליץ על ההצעה הזוכה.

.27

.28

הצעות יבחנו בשים לב לסכום הכולל של ההצעה (ביחס לסך כל הרכבים) שהוצעו על ידי המציע.
ההשוואה בין ההצעות תתבצע על פי הסכום הכולל המוצע בכל הצעה ביחס לשאר ההצעות הכשרות
במכרז.
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי ,תוספת או הסתייגות,
ביחס למסמכי המכרז ,בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם בכתב לוואי,
עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

.29

העירייה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ,ניסיונו ,כישוריו,
יכולתו הפיננסית של המציע ,ואת ניסיונה של העירייה ו/או של עיריות וגופים אחרים עם המציע
בעבר.

.30

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר
התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה
כנדרש.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.

.31

כן רשאית העירייה לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ,כאמור לעיל.
.32
.33

העירייה תהיה רשאית לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש בכפוף להוראות כל דין.
העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר
פתיחת ההצעות.
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א.ה

הבהרות ושינויים
.34

.35

העירייה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,להכניס הבהרות,
שינויים ותיקונים בכל מסמכי המכרז ,ביזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי מסמכי
המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני לפי הכתובות ומספרי הפקס שימסרו
על ידי רוכשי המכרז ,עם הגשת הצעותיהם.
העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה גם לאחר
פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור.

הודעה על זכייה וההתקשרות
.36
.37

.38
.39

.40
.41

.42
.43

עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך העירייה לזוכה/ים.
תוך המועד שתקבע העירייה בהודעה על הזכייה ולא יאוחר מ 7-ימים ,ימציא הזוכה את הערבות
וכל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ויחתום על החוזה הנספח
לתנאים אלו.
בתוך  7ימים מקבלת ההודעה על הזכייה הזוכה מתחייב להמציא לעירייה ערבות ביצוע שהינה
ערבות בנקאית בסכום ובתוקף כמפורט בהסכם המצורף כנספח ד'.
במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  35לעיל ,תוך התקופה האמורה,
תהא רשאית העירייה לבטל את הזכייה במכרז ,בהודעה בכתב שתתן למשתתף החל מהתאריך
האמור בהודעה וכן להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את הערבות הבנקאית כולה,
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית
העירייה על פי המכרז ו/או כל דין.
העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם .להודעה תצורף הודעה
בדבר החזרת הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.
היה ומשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה
בכתב למשתתף ,החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה .זאת ,לאחר שניתנה למשתתף
הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע
בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי העירייה.
אם הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו מטעמים הקשורים בו ואינם בשליטת העירייה ,רשאית
העירייה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על
ידה ,והמשתתף יפצה את העירייה על כל הפסד ישיר שייגרם לה בגין כך  .ובלבד שלא תקבל העירייה
כפל פיצוי בגין הפסד כאמור.

תוקף ההצעה
.44

ההצעה תהיה בתוקף על כל מרכיביה לתקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעה ,על פי
מכרז זה.
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חתימת המציע:

א.ה

.45
.46

מובהר ,כי אם יהיה עיכוב בקידום הליכי המכרז עקב הליך משפטי ו/או צו מניעה ,מניין הימים
בהם תהיה העירייה מנועה מלפעול במכרז זה לא יובאו בחשבון ימי תוקף ההצעה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה ותדרוש העירייה ,יוארך תוקף ההצעה למשך  90ימים נוספים.

שמירת זכויות
.47
.48

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה ,את תנאי הצעתם במכרז
בהתאם לתנאי החוזה.

כללי
.49
.50

.51

.52

.53

העירייה מתכוונת להתקשר עם הזוכה לקבלת שירותי אספקת כלי רכב כמפורט ברשימה שבנספח
ג׳ למסמכי המכרז ,מהסוגים המצוינים בו וזאת במהלך תקופת ההתקשרות.
למען הסר ספק יובהר ,כי העירייה אינה מתחייבת לכמות רכבים מסוימת והיא אינה מתחייבת
להזמין את כל סוגי כלי הרכב המפורטים בטבלה נספח ג׳ ,והיא תהא רשאית להזמין כמות רכבים
וסוגי רכבים על פי צרכיה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז ,הזכויות המשפטיות
בו וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה .המציע יברר
את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי העירייה או מי מטעמה.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאית העירייה ,אך אינה חייבת ,להזמין מהזוכה כלי רכב
נוספים ,מדגמים נוספים ו/או מיצרנים אחרים שאינם מפורטים בטופס ההצעה ,וזאת במשך כל
תקופת הליסינג המקורית.
מובהר בזאת כי העירייה רשאית לבטל את המכרז בכל שלב ,ולמציעים לרבות המציע שיזכה לא
תהיינה כל טענות ,דרישות או תביעות כלפי העירייה ,למעט הזכות לקבל את הסכומים ששולמו על
ידם בגין רכישת מסמכי המכרז.

עיריית ביתר עילית
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חתימת המציע:

א.ה

נספח א1׳ -נוסח הערבות הבנקאית
תאריך _________

לכבוד
עיריית ביתר עילית

ערבות בנקאית אוטונומית למכרז פומבי מס' _____ 09/2016
על-פי בקשת חברת _____________________מס׳ ח.פ ________________שהגישה הצעה למכרז
מס'  09/2016לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי (להלן  -״המבקשים״) אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 20,000ובמילים :עשרים אלף שקלים חדשים) ,בתוספת הפרשי הצמדה,
כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז מס׳  09/2016שפורסם על ידכם.
במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
״מדד״ -
ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן :״המדד החדש״) ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש __________שפורסם בתאריך _______(להלן  -״המדד
היסודי״) ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ״ל,
מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל ,תוך  3ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע
אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על-פיה
בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על -פיה ,תביעה משפטית
נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________ דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ״ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק ______________
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חתימת המציע:

א.ה

נספח א׳- 2נוסח אישור מורשה חתימה
תאריך_________
לכבוד
עיריית ביתר עילית
הנדון :אישור מורשה חתימה לחברת ______________
אני הח״מ שם______________ מ.ר ______ .עו״ד  /רו״ח של חברת ___________
ח.פ( , ______________.להלן :״החברה״) מאשר בזה כדלקמן:
 .1החברה הינה רשומה כדין בישראל ,מספרה הרשום הינו כמצוין לעיל.
 .2על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום _______  ,זכויות החתימה בחברה הן
כדלקמן:
____________________________
____________________________
____________________________
הרכב החתימות______________________________:
 .3חתימתם של __________________________ בצרוף חותמת החברה ,תחייב
את החברה ,לרבות בכל הקשור למכרז  09/2016עם עיריית ביתר עילית.
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נספח ב' -מפרט השירות
מפרט השירות
 .1כללי
העירייה מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי אספקת כלי רכב חדש בשיטת הליסינג התפעולי ,כוללים
השכרת רכב ושירותים נלווים כמפורט במכרז על כל נספחיו ,לרבות נספח זה.
 .2שירות
 2.1העמדת כלי רכב בליסינג תפעולי
 2.1.1במשך כל תקופת ההתקשרות ,יעמיד הזוכה במכרז לרשותה של העירייה ,בתוך  21יום מיום
הוצאת הזמנה לזוכה ,את כל כלי הרכב המוזמנים .במידה ונבצר מהזוכה להעמיד לרשות
העירייה את הרכב בתוך  21יום מיום הוצאת ההזמנה בשל עיכוב מצד יבואן הרכב ,תוארך
התקופה עד לאספקה בפועל .במקרה זה העירייה רשאית לבטל את ההזמנה וזאת כל עוד לא
שולמה התמורה ליבואן .הזוכה יודיע לעירייה בכתב על דבר העיכוב בהספקה במהלך 21
הימים מיום ההזמנה והזוכה יעמיד רכב חלופי שלא יהיה נחות מהרכב שהוזמן ,ובהתאם
לאישור נציג העירייה ,בתנאים הקבועים במכרז .בכל מקרה ,עד לאספקת הרכב יעמיד הזוכה
לרשות העירייה רכב חלופי דומה או זהה לרכב המוזמן בתוך שני ימי עסקים מיום העברת
ההזמנה לזוכה.
 2.1.2הרכבים שיעמיד הזוכה לשימוש העירייה יהיו על-פי המצוין בטופס ההצעה ,נספח ג' למסמכי
המכרז .ברשימה מפורטים הדגמים והתוספות הנדרשות .מועד מסירת רכב חדש לעירייה יהיה
לא יאוחר מחודשיים ממועד עלית הרכב לכביש (ממועד הוצאת רישיון רכב ע״י היבואן).
 2.1.3הרכב יימסר לעירייה עם שני סטים של מפתחות.
 2.1.4הרכב יימסר לעירייה מבלי שהזוכה יערוך שינויים כלשהם במפרטי היבואן ,אלא אם יידרש
ע״י העירייה אחרת ,בהתאם להוראת הליסינג .כך למשל ,הרכב יימסר עם  5צמיגים מקוריים
של היצרן או היבואן ולא עם צמיגים שהורכבו על ידי הזוכה או מי מטעמו .האמור לעיל תקף
גם לגבי כל מערכת אחרת או אבזור אחר שכלולים במפרט היבואן.
 2.1.5הרכב יימסר כאשר על גבי כל אחד מכלי הרכב תותקן מערכת של חיישן אחורי.
 2.1.6הזוכה יבצע תיקון וטיפול באביזרים ובתוספות מקומיות ,לפני מסירת הרכב ובאופן שוטף,
כגון מערכת שמע  ,MP3מערכת מיגון נגד גניבה ,חלונות חשמליים ,נעילה חשמלית ,מתקני
תדלוק אוטומטיים וכיו״ב .הזוכה יהיה אחראי על כל המתקונים שהגיעו במקור עם כלי הרכב.
מתקונים שהותקנו לאחר קבלת הרכב כגון דלקן לא יהיו באחריות הזוכה.
 2.1.7הזוכה יאפשר לעירייה להזמין וו גרירה בטרם מסירת כלי הרכב ,שיותקן ע״י הזוכה על חשבון
העירייה.
 2.1.8הזוכה יהיה אחראי להתקין ברכב ,לפני מסירת הרכב לעירייה ,התקן תדלוק (מערכת
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ממוחשבת לתדלוק אוטומטי) ,אצל מתדלק מורשה ,בהתאם להנחיית העירייה .היה ובמהלך
תקופת ההסכם תחליף העירייה את ספק הדלק ,הזוכה יהיה אחראי לביצוע החלפת התקני
התדלוק ברכבים .למען הסר ספק יובהר ,כי ההתקנה עצמה (והפירוק של ההתקנים ,ככל
שיהיה בו צורך) תהיה באחריותו ועל חשבונו של ספק הדלק ,והזוכה אחראי לביצוע לוגיסטי
של ההתקנה/הפירוק בלבד.
 2.1.9בתום תקופת השכירות הזוכה יפרק את התקן התדלוק מהרכב על חשבונו .העירייה תהא
אחראית הבלעדית להודיע בכתב לספק הדלק על סיום תקופת השכירות של כל כלי הרכב
המוחזר.
 2.1.10היה והעירייה תבקש רכב גישור חלופי עד לאספקת הרכב הקבוע ,על הספק לספק רכב
חלופי תוך  2ימי עבודה (עד לקבלת הרכב הקבוע שהוזמן) מקבוצת דגם שלא תהיה נחותה,
ובתעריף שאמור היה להיפרע בגין הרכב שהוזמן .לגבי טנדרים :במידה ואין אפשרות לספק
רכבי גישור על הזוכה לעדכן את העירייה מיד ברגע שיתברר כי אין אפשרות לספק את כלי
הרכב במועד .לבקשת העירייה יועמד כלי רכב מסוג אחר.
2.1.11

כל הרכבים יסופקו עם האביזרים הבאים:

2.1.11.1

סגירה אוטומטית של חלונות קדמיים ואחוריים בעת נעילת הרכב.

2.1.11.2

מכשיר אזהרה בנסיעה לאחור כולל צג ליד הנהג המציין את טווח המפגע ,למעט
בכלי רכב המסחריים להם אין פגוש אחורי.

2.1.11.3

במידה ולא יהיה ניתן להתקין אחת מהמערכות /מכלולים הרשומים מעלה בשל
אי אישור היבואן יוצג מסמך של היבואן שאינו מאשר זאת.

2.1.11.4

כל מערכת ו/או מכלול ו/או רכיב אותם יבקש הספק להתקין ברכבים ,ואשר אינם
מגיעים כסטנדרט יבואן ,על הספק לפנות לעירייה לצורך קבלת אישור התקנת
המערכת/המכלול/הרכיב ,לפני התקנתם.

2.1.11.5

ביטוח חובה ורישוי שנתיים.

הזוכה ידאג לביצוע מבחן שנתי לרכב ולתשלום אגרת רישוי ,לביטוח מקיף (או ביטוח עצמי בתנאי
הפוליסה הסטנדרטית של ביטוח מקיף) וחובה בחברת ביטוח ,והכל כמפורט בהסכם הליסינג ,נספח די
למסמכי המכרז.

 2.2טיפולים ואחזקה שוטפת:
 2.2.1הזוכה יבצע טיפול מונע תקופתי /תיקונים במוסך מורשה של משרד התחבורה בתדירות
כפי שקבע משרד התחבורה .החלפים שיוחלפו יהיו מקוריים או מורשים ע״י
היבואן/משרד התחבורה .חלק מהטיפול השוטף ,הזוכה יחליף צמיג שנפסל כתוצאה
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מקרע או שחיקה ,או על פי שיקול דעתו על בסיס שיקולים בטיחותיים ,של נציג הזוכה.
 2.2.2מועד ביצוע הטיפול התקופתי יתואם עם מחזיק הרכב.
 2.2.3הזוכה ידווח לנציג העירייה על רכבים ששהו במוסך מעל שני ימי עבודה .אחת ל 3 -חודשים
תבוצע בדיקת בטיחות ע״י ניידת שירות ,ותיקון ליקויים ,לפי הצורך .העתק אישור
בטיחות לרכב ישלח לנציג העירייה ,לא יאוחר מ 15 -ימי עבודה לאחר הבדיקה.
 2.2.4הזוכה יהיה אחראי למתן שירותי הובלה והחזרת הרכב לעירייה לצורך טיפולים
תקופתיים/תיקונים ובלבד שאין מדובר בנזק שנגרם ע״י העירייה ו/או מי מטעמה בזדון
או ברשלנות .הרכב יוחזר כשהוא נקי.
 2.2.5הזוכה תהא רשאית לבדוק מעת לעת את כלי הרכב בתיאום עם העירייה.

 2.3החלפה והתקנת אביזרים
2.3.1

בהתאם לצורך ,הזוכה ידאג:

 2.3.1.1להחלפת המצבר ברכב (פעם אחת בתקופת השכירות) במצבר מקורי או מצבר שאושר
על ידי היבואן/משרד התחבורה.
 2.3.1.2להחלפת צמיגים (עד ארבעה צמיגים בתקופת השכירות) ומערכת מגבים ( 2סטים
בתקופת השכירות).
 2.3.1.3האביזרים המוחלפים יהיו מקוריים או באיכות זהה או גבוהה יותר ,והכל בתנאי
שיהיו מאושרים ע״י היבואן/משרד התחבורה.
 2.3.1.4חישוב כמויות החלפים (מגבים ,מצברים וצמיגים) להם תהיה זכאית העירייה יהיה
לפי ”שיטת הפול״ ,קרי ,תשלום נוסף בגין כל חלק כאמור יהיה על חשבונה של העירייה
רק אם הכמות הכוללת של ההחלפות עלתה על הכמות המוקצית עבור כל הרכבים
שבשימושה של העירייה .מובהר כי חישוב הפול יהיה לגבי אותם כלי רכב שסיימו את
תקופת השירות באותה השנה הקלנדרית.
 2.3.1.5החלפת חלקים והתקנת אביזרים (מגבים ,מצברים וצמיגים) שנבעו מאירוע המכוסה
בפוליסת ביטוח ,לרבות ביטוח עצמי ,לא יכללו בחישוב המצטבר בשיטת הפול.
 2.3.1.6חילוץ והחלפת גלגל (תקלת דרך)  -במקרים חריגים ,ועל פי דרישת נציג העירייה,
הזוכה ייתן מענה תוך  3שעות מהדיווח למוקד להחלפת גלגל .במקרה של החלפת גלגל
במשך היום קרי  08:00-17:00תשלם העירייה סך של  ₪ 100לגלגל אחד ועוד ₪ 50
לגלגל השני .בכל מקרה של חילוץ לילה -התשלום יהיה  ₪ 200ועוד  ₪ 100לגלגל השני.
בימי חג ושבתות ₪ 300 -ו ₪ 150-לגלגל השני .הגדרת השבת/חג היא מכניסתו ועד
שעתיים מצאתו.
 2.3.1.7בכל מקרה של חילוץ או גרירה שלא במסגרת שירותי התחזוקה או עקב תאונת דרכים,

15
חתימת המציע:

א.ה

או עקב בלאי טבעי ,הזוכה תבצע את החילוץ או הגרירה אך העירייה תשלם את דמי
החילוץ והגרירה לפי דרישת הזוכה ,ובלבד שהעלות לא תהיה גבוהה מזו של גרר פרטי.

 2.4רכב חלופי:
הזוכה מתחייבת להעמיד לרשות העירייה רכב חלופי בכל מקרה בו כלי הרכב אינו בר שימוש אצלה,
לרבות במקרה של טיפולים שוטפים ,ולמעט במקרים בהם כלי הרכב אינו בר שימוש מחמת נזק שנגרם
בזדון או ברשלנות .הרכב החלופי יימסר בתוך אותו יום העבודה ועד השעה  ,17:00בכל מקום בו
יתאפשר מסירתו לידי העירייה ,והכול בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
 2.4.1היה והעירייה זכאית לרכב חלופי ,הוא יועמד לרשותה עד למשך  30יום לכל היותר,
שבסיומם ,אם לא קיבלה את כלי הרכב המקורי ,תקבל העירייה רכב קבוע אחר במקומו
של זה שהוחזר/נגנב/הפך לבלתי ראוי לנהיגה (על פי החלטת שמאי) ,וזאת ליתרת תקופת
השכירות .במקרה של אובדן/גניבה יועמד לרשות המועצה רכב משומש דומה במצבו של זה
המוחזר ומאותו הסוג ,ליתרת התקופה .העירייה יכולה להחליף הרכב בכלי רכב חדש
לתקופה מלאה.
2.4.2

מוסכם בזאת כי התחייבויות העירייה ביחס לרכב גישור/רכב חליפי לרבות ההתחייבויות
הכספיות ,יחולו בשינויים המחויבים ,על הרכב החליפי/רכב הגישור כאילו מדובר במכונית
במקומה הועמד רכב הגישור/הרכב החליפי.

 2.5אופן ורמת השירות :
 2.5.1הזוכה יהיה אחראי לתיקון כל נזק או פגם ברכב שנגרם מכל סיבה שהיא ,לרבות קלקול,
תאונה ,פריצה ,שריפה וגרירה .העירייה תעביר לזוכה דו״ח (מאושר ע״י נציגה) ,בגין כל
נזק ,פגם או תאונה שאירעו לאלו מהרכבים וכל זאת בכפוף להוראות פוליסת הביטוח.
 2.5.2הזוכה יהיה אחראי ,בכל עת שיידרש במסגרת מתן השירותים ,להוביל את הרכב מכל מקום
ברחבי הארץ בו ימצא הרכב עד למקום בו יינתן השירות ,לספק לעירייה רכב חלופי
מקבוצת דגם זהה או גבוהה יותר ,להשיב את הרכב בגמר מתן השירות לעירייה -לכל
מקום אליו יידרש הזוכה להוביל את הרכב  -ולקחת בחזרה את הרכב החלופי שהעמידה
העירייה בתקופת מתן השירות ,והכול לפי לוח הזמנים המתחייב מאופי השירות (להלן:
״שירות ההובלה״) ,כדלהלן:
 2.5.2.1ארבע שעות מהודעת העירייה למוקד השרות של הזוכה לשרות נייד לבעיות קטנות
הניתנות לפתרון במקום האירוע.
 2.5.2.2במקרה בו לא ניתן לפתור התקלה במקום האירוע יגיע אל המשתמש רכב חלופי לפי
המצבים הבאים:
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2.5.2.2.1

בשעות היום משעה  08:00ועד  15:00תוך שלש שעות מהודעת הלקוח
למוקד השרות של הזוכה.

2.5.2.2.2

שעות הלילה החל משעה  15:00ועד  08:00תוך חמש שעות מהודעת
הלקוח למוקד השרות של הזוכה .מובהר בזאת כי בחלק מהמקרים בהם
הגרר/חילוץ יגיע לפני הרכב החליפי ,אם אין פתרון למשתמש ,יסיע אותו
המחלץ לנקודה הקרובה של הזוכה לטובת רכב אספקת חליפי.

מקבלת הרכב החלופי ימסור את מפתחות הרכב המקולקל לנציג הזוכה ואינו חייב להמתין
עד לבוא הגרר .במקרים בהם יסופקו רכבים חלופיים לא יילקח הרכב התקול לפני קבלת
הרכב החלופי.

 2.6דו״חות
2.6.1

מידי רבעון ,ימציא הזוכה לעירייה מספר דוחות שיכללו פרטי הרכבים ופעולות שבוצעו
ברכבים :תיקונים כולל חלפים למערכות בטיחות ושליטה על הרכב ,טיפולים ,בדיקות
וכיו״ב ,כפי שיידרש ע״י נציג העירייה .הדוחות יסופקו בקובץ אקסל .

 2.6.2הזוכה ימציא לעירייה ,אחת לרבעון ,דו״ח תאונות לפי מספר רכב ,שם נהג ,מהות
הנזק/תיקון.
2.6.3

העירייה תמסור לזוכה ,אחת לרבעון ,דו״ח ק״מ עדכני של כל כלי רכב.

 2.7הוראות כלליות בדבר אופן ביצוע השירות
הזוכה ינהג במסגרת מתן השירות כדלקמן:
במתן השירותים ינהג הזוכה ,וכל מי שיועסק על-ידו ,בהגינות ,בנימוס ובכבוד הנזקקים לשירותיו,
השירות יינתן ברמה מקצועית גבוהה.
 2.7.1במתן השירות על הזוכה להיענות להנחיות נציג העירייה ,כפי שיינתנו לזוכה מעת לעת.
הזוכה מתחייב לבצע את בקשות נציג העירייה במהירות וביעילות.
 2.7.2כל העובדים שיועסקו אצל הזוכה במתן השירות יתאימו לתפקידם מכל הבחינות ,אדיבות
ויכולת מקצועית ולרבות כל האישורים והרישיונות הדרושים לשם העסקתם והכל
באחריות הזוכה.
 2.7.3הזוכה יקיים כל דין הקשור לבטיחות ,ביצוע דרישות יצרני כלי הרכב והחוק.

 2.8שעות מתן השירותים
2.8.1

כל השירותים הדחופים נשוא מכרז זה כגון גרירה ,תיקוני דרך ,רכב חלופי וכיו״ב יינתנו,
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במשך  24שעות ביממה ,לרבות ערבי שבת ,שבתות ,ערבי חג וחגים .שירותים אחרים יינתנו
בשעות העבודה הרגילות .כל זאת למעט ביום הכיפורים.
2.8.2

לזוכה יהיה מרכז קבלת פניות שיענה לפניות העירייה במשך  24שעות ביממה לרבות ערבי
שבת ,שבתות ,ערבי חג וחגים ,למעט ביוה״כ.

 .3ציוד ומתקנים ,השמירה עליהם והאחריות לגביהם
מעבר לאחריות שקיבלה על עצמה העירייה מפורשות במכרז זה ,העירייה לא תהיה אחראית לציוד
ומתקנים של הזוכה או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים השונים ,וכל נזק שיגרם לציוד או מתקנים
כאמור ,או בגינם ,יהיה באחריותו הבלעדית של הזוכה.
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נספח ג'  -הצהרה והצעת המשתתף
לכבוד
עיריית ביתר עילית
א.ג.נ,.

הצהרה והצעת משתתף
מכרז פומבי מסי  09/2016לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי בעיריית ביתר עילית

מוגשת בזה הצעתנו לאספסת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
 .1כתב הצהרה והתחייבות המציע
אנו הח״מ ,הרשאים להתחייב ולחתום בשם __________________________ ח.פ _____________
מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
ראינו ,קראנו והבנ ו כל האמור במסמכי המכרז ,אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי התקשרות
ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
 .1.1אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז.
 .1.2חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז ,והכל אם נהיה הזוכים במכרז ,לרבות חתימה על ההסכם
המצורף כלשונו.
 .1.3ידוע לנו כי העירייה אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש ,כולה או חלקה ,מכל סיבה שהיא.
 .1.4הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת
ההצעה ולאחריה ,לרבות במהלך תקופת ההתקשרות ,אם תהא ,בינינו לבין העירייה.
 .1.5אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן,
לא לבטלן ,לא לשנותן ,לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו  90ימים מהמועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות במכרז זה.
 .1.6אנו מצהירים כי אנו מנהלים מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב.

 .2סוגי כלי הרכב המוצעים ותנאים כספיים
 .2.1המחירים בהצעה נקובים ב ₪ -לא כולל מע"מ .המע״מ כמפורט בטבלה להלן יהיה על פי הדין.
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אנו מאשרים כי לא נהיה זכאים לכל תוספת במחיר ,לרבות במקרה של עליית מחירים .ובלבד
שההזמנות תגענה תוך  3חודשים מעת החתימה עם הזוכה .מעבר לתקופה זו ,עליית מחירי כלי הרכב
לפי מחיר היבואן ,תאפשר לזוכה להעלות ביחס של  60%את מחירי הליסינג .כלומר ,אם תהיה עלייה
במחיר של  ₪ 1,000יעלה מחיר הליסינג לכל היותר ב ₪ 500 -לכל התקופה קרי ב ₪ 16.66 -לחודש.
(כולל מע״מ).
הגבלת ק״מ :בממוצע תחול הגבלת ק״מ של  35,000ק״מ לשנה.
 .2.2סוגי כלי הרכב המוצעים והמחירים( :על המציע למלא דמי שכירות לחודש לרכב הכוללים מע״מ.
יש למלא הצעה לכל אחד מסוגי כלי הרכב) .הצעה שלא תעמוד בדרישה זו תיפסל.
להלן הצעתנו:
יצרן
סוזוקי
טויוטה
יונדאי
יונדאי
יונדאי
יונדאי
טויוטה
טויוטה
סקודה
טויוטה
רנו
קיה

סיאט

דגם

גיר

קמ' שנתי

כמות

Vitara 4*4
Prius-plus
7מק' hybrid
Tucson4*2
prime
Tucson4*4
premium
I20 inspire
I10 supreme
Rav-4GLI
Auris ts mc
 Hybridסטיישן
Octavia
Ambition
1.4T
Corolla GLI
FL 1.6
גרנד סניק 7מק'
החדשה ,דגם
Urban
S portage
סטיישן
Style ST
New Leon

אוטו'
אוט'

35.000
35.000

3
1

אוטו'

35.000

1

אוטו'

35.000

1

אוטו'
אוטו'
אוטו
אוטו'

35.000
35.000
35.000
35.000

4
13
1
3

אוטו

35.000

2

אוטו'

35.000

1

אוטו'
אוטו'

35.000
35.000

1
2

אוטו'

35.000

1

דמי שכירות
לחודש לרכב
אחד ללא מע"מ

ידוע לנו כי מדובר בכמות רכבים משוערת והכמות המדויקת תסוכם עם הזוכה .עוד ידוע לנו כי העירייה
אינה מתחייבת להזמין את כל כמות הרכבים המפורטת לעיל וכן היא אינה מחויבת להזמין את כל סוגי כלי
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הרכב המפורטים לעיל והדבר תלויה בצרכיה ועל פי שיקול דעתה .העירייה רשאית להחליף סוגי רכב מתוך
אלה המצוינים בטבלה ,באחרים המצוינים בה באותם התנאים.
צירפתי להצעתי את המסמכים הנדרשים.
חברת הליסינג _________________ :חתימה וחותמת________________________________:
כתובת__________________________________________:טלפון____________________:
מס׳ תאגיד ___________________ :פרטי איש הקשר_______________________________:
דואר אלקטרוני____________________________________:
אישור עו״ד

אני הח״מ עו״ד _____________ מ.ר _______ .המשמש כעוייד של התאגיד ___________ ח.פ.
__________________  ,מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו בפני ה״ה:
.1

________ ת.ז______________.

.2

________ ת.ז______________.

המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה הנ״ל ,ולאחר שזיהיתי אותם על פי תעודת הזהות שהציגו בפני,
חתמו על מסמך זה בפני.

תאריך________ :

חתימת עו״ד_______________:
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נספח ד' -הסכם הליסינג
הסכם
שנערך ונחתם ב _______________________ ביום____ בחודש _________ 2016
בין
עיריית ביתר עילית מרח׳ רבי עקיבא 38
אשר תיקרא להלן – "העיריה"

"מצד אחד"

לבין
___________________ח.פ__________________.
________________________________________
___________________________________
___________________________________
אשר יקרא להלן " -הזוכה"

הואיל

"מצד שני "

והעירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  09/2016לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג
התפעולי (להלן  -״המכרז״) ,אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף כנספח ״א״ להסכם זה,
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

והזוכה הגיש הצעה למכרז (להלן  -״ההצעה״) ,אשר העתק ממנה מצורף כנספח ״ג״ למכרז
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

וועדת המכרזים בעירייה החליטה להמליץ על המציע כזוכה במכרז וראש העירייה אישר
את הזכייה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז ;

והואיל

והזוכה מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז ,וכי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות
במסמכי המכרז על נספחיו ,לרבות הסכם זה וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי
הדרישות והתנאים המפורטים בהם;

והואיל

וברצון הצדדים לעגן בהסכם מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;
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לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם ביו הצדדים כדלקמן
 .1המבוא הנספחים ופרשנות
.1.1

המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו ,וכן הנספחים להסכם ,מהווים חלק בלתי נפרד
מההסכם וייקראו ביחד עמו.

.1.2

אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.

 .2כללי
.2.1

מוסכם בזאת כי חתימת מורשי העירייה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואינה מטילה
עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה.

.2.2

הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו ע״י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף
לצירוף כל האישורים הנדרשים ,כפי שפורטו בהסכם זה.

 .3הגדרות
.3.1

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר
הסכם זה ,על נספחיו.
"ההסכם״ -
מציע שזכה במכרז ויספק לעירייה את השירות נשוא המכרז.
"הזוכה״-
"השירות״ ו/או
״השירותים״ -
"תקופת ההתקשרות״

אספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי על כל הנובע והכרוך בכך,
והכול כמתואר במכרז זה על כל נספחיו.
תקופה במסגרתה תוכל העירייה להזמין רכבים בתנאי ליסינג
תפעולי באופן ובתנאים הקבועים במכרז ,כמוגדר בסעיף 6

"אביזרים״ -
"הזמנה״ -

להסכם ההתקשרות.
תוספות שאינן סטנדרטיות או שאינן חלק מתקני הרישוי או
שאינן חלק מקורי של הרכב.
בקשת העירייה לאספקה ,הנוגעת לסוג כלי הרכב ,האביזרים
והשירותים הנדרשים מהזוכה.

כל רכב שיידרש הזוכה לספק לעירייה ,בהתאם לאמור במכרז
"הרכב״ או ״הרכבים״ -
ואשר מפרטו הטכני מצורף למכרז זה כנספח להסכם ,ורכבים
אחרים לפי דרישת העירייה.
"דמי השכירות החודשיים״ -התשלומים החודשיים שישולמו לזוכה בגין כל רכב נשוא הסכם
זה כולל תשלום רישוי שנתי ,ביטוח חובה וצד ג׳ וכן יתר מרכיבי
הליסינג.
מחירון לרכב שמפרסם היבואן.
"המחירון״ -
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"המדד״-
"המדד היסודי״ -

מדד המחירים לצרכן הידוע במועד ביצועו בפועל של כל תשלום
של דמי השכירות החודשיים.
המדד הידוע ביום הגשת ההצעה ,קרי מדד בגין חודש ____
שהתפרסם ב 15-לחודש ______.2016

"מחיר הבסיס״ -
"ההצעה״ -

המחיר הקבוע במחירון וכפי שהוגש כהצעה למכרז ,נספח ג'
למסמכי המכרז.
ההצעה האמורה במבוא להסכם  -נספח ג׳ למסמכי מכרז.
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 .4אנשי קשר
.4.1

העירייה ממנה בזה את ___________________________________ (להלן" :נציג
העירייה") להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

.4.2

הזוכה ממנה בזה את ___________________ (להלן" :נציג הזוכה") להיות נציג הזוכה
מטעמו בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

.4.3

נציג הזוכה יהיה זמין לכל פניה מצד העירייה וישתתף בישיבות התיאום עם נציג העירייה
ו/או מי מטעמו אם יידרש לכך ע״י העירייה.

 .5תקופת ההתקשרות
.5.1

התקשרות עם הזוכה לגבי אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי תהיה לתקופה של
שלוש שנים שתחילתה מיום מסירת כל כלי רכב ,כמפורט בתעודת המסירה שיעביר הזוכה
לעירייה עם מסירת הרכב וקבלת אישורה של העירייה למסירה (להלן -״תקופת
ההתקשרות״ ו/או ״תקופת השכירות״).

.5.2

העירייה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך הסכם זה ,לשתי תקופות נוספות
שכל אחת מהן לתקופה של עד שנים עשר ( )12חודשים נוספים .כל הארכה כאמור לעיל,
תעשה בהודעה בכתב ומראש לזוכה .מכל מקום ,תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש ()5
שנים.

.5.3

העירייה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש של שלושים ( )30יום
למציע הזוכה ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בגין ההפסקה האמורה ,למעט זכותו
לקבלת התמורה עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור ,ובהתאם לתנאים המפורטים
בסעיף  12להסכם.

 .6הליך קבלת הרכב
.6.1

עם מסירת כלי הרכב ,העירייה תבדוק את המכונית עובר למסירתן בפועל לחזקתה ,ועם
מסירתן תיחשב העירייה כמוותרת על כל טענת אי התאמה ו/או ברירה למעט ככל שהדבר
נוגע לפגם נסתר ,או לפגם שלא ניתן לגלותו אלא רק לאחר נסיעה.

.6.2

כלי הרכב יימסרו לעירייה בחצריה ,אלא אם ביקשה העירייה לשחרר את כלי הרכב בכוחות
עצמה בתיאום עם הזוכה ,תוך יום עבודה אחד מהמועד בו הודיעה הזוכה לעירייה כי כלי
הרכב מוכנים למסירה ,ולאחר תיאום עם נציג העירייה .בכל מקרה יראו את מועד
המסירה ,ומועד תחילת השכירות של כלי הרכב ,בחלוף יום עבודה אחד ממועד מתן
ההודעה ע״י הזוכה לעירייה בדבר היות כלי הרכב מוכן למסירה.

.6.3

כמפורט בנספח ב׳ -מפרט השירות ,ומבלי לגרוע מההוראות שבנספח זה ,במעמד
מסירת/קבלת הרכב החלופי/הקבוע יערך פרוטוקול מסירה שיכלול את הפרטים הבאים
של שני כל הרכב (החלופי והקבוע) :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 הזוכה לנציג העירייה.
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.6.4

הבהרה -במקרים בהם נלקח הרכב הקבוע בשל תאונה או אירוע אחר למגרש חניה ונשאר
במגרש החניה בהוראת המשטרה יינתן רכב חליפי משומש ובלבד שהוא מאותו השנתון ועם
מספר ק״מ דומה ,גם ללא מתן הרכב הקבוע לזוכה עד שחרורו של הרכב הקבוע.

.6.5

בהמשך לאמור בסעיף  ,6.4בכל מקרה ,לאחר חלוף  45ימים מרגע שהודיעה לזוכה כי הרכב
יצא מכלל פעולה באופן סופי או נגנב ,תהא לעירייה האופציה להזמין רכב משומש מאותו
הסוג ועם ק״מ דומה לתקופת שכירות ליתרת התקופה ,או לבטל את השירות לגבי אספקת
הרכב שיצא מכלל פעולה .למען הסר ספק יובהר ,כי אירוע זה לא ייחשב כהחזרה מוקדמת
של רכב.

.6.6

במידה והעירייה תחויב 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 .תנאי לתשלום בגין הדלק לרכב החלופי יהיה צירוף דוחות קבלה ומסירה של
הרכב החליפי חתום בידי נציג העירייה.

.6.7

במידה והעירייה תחויב על נסיעה בכבישי אגרה (חוצה ישראל או בכבישי אגרה אחרים)
של הרכב החלופי ,תנאי לתשלום החשבון יהיה מסירת חשבונית בצירוף אסמכתא מהגורם
המחייב (כביש האגרה) ובנוסף טופס מסירה ואיסוף רכב חליפי חתום ע״י הנהג.

.6.8

כל חשבונית אשר ימציא הזוכה לעירייה בדבר חיובים הנובעים משימוש ברכב חלופי ,יצרף
הזוכה העתק מפרוטוקול המסירה/קבלה של הרכב החלופי ,כאמור בסעיף  6.3לעיל ,חתום
על ידי המשתמש ברכב.

 .7מטרות השימוש ברכב
העירייה מתחייבת לנהוג ,להשתמש ולהחזיק ברכב ,בתקופת השכירות ,לצרכים פרטיים ועסקיים
של העיריה בלבד בהתאם להוראות הדין ,היצרן ופוליסת הביטוח התקנית .כמו כן מתחייבת
העירייה שלא להשתמש בכלי הרכב ,ולא להרשות לאחרים לעשות בו שימוש למטרות הבאות:
.7.1

דחיפה או גרירה של כל כלי רכב ,נגרר או חפץ אחר שהוא.

.7.2

לתחרות מבחן או מרוץ.

.7.3

מטרה המנוגדת לחוק ,למעט נזקים הנגרמים בשל הפרת פקודת התעבורה ותקנותיה.

.7.4

נהיגתו על ידי מי שמצוי ,או שיש חשש שהינו מצוי ,תחת השפעת תרופות ,אלכוהול ,סמי
הזיה ,סמים נרקוטיים ,חומרים מרדימים או כל חומר אחר הפוגע בעבודתו ,הכרתו
ויכולתו להגיב בהתאם לכללי הזהירות ותנאי הדרך .סעיף זה לא יחול בכל מקרה בו לא
הייתה ידיעה מוקדמת על מצבו של הנהג ו/או השימוש הנעשה בכלי הרכב.

.7.5

נהיגה על ידי אדם שרישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף או שאינו מתאים לנהיגת סוג הרכב
שבשימוש.

.7.6

סעיף זה ,על סעיפי המשנה שבו ,לא יחול בכל מקרה בו לא הייתה לעירייה ידיעה מוקדמת
על השימוש הנעשה בכלי הרכב.

.7.7

בכל מקרה יחולו על העירייה כל חריגי הביטוח על פי הפוליסה התקנית.
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 .8מורשים לנהוג ברכב
העירייה מתחייבת לא להעביר את החזקה בכלי הרכב לאחרים ,לא לשתף אחרים בשימוש ו/או
החזקה ברכב ,לא למכור את הרכב ,לא לתתו במתנה ,לא לשעבדו ,לא להשכירו ,לא להשאילו ,ולא
להקנות לאחרים כל זכויות שהן בכלי הרכב .למרות האמור לעיל ,תהא העירייה רשאית להרשות
לעובדיה ,למנהליה ולבני משפחתם ולכל הנוהג ברשותם של אלו ולעובדי קבלני כח אדם
המועסקים אצלה ,להשתמש ברכב (להלן :״המשתמשים ברכב״) ,ובלבד שנתקיימו בהם התנאים
כדלקמן:
.8.1

לנוהג רישיון נהיגה בר תוקף לרכב בכלל וסוג הרכב המסוים בפרט.

.8.2

הנוהג רשאי לנהוג ברכב בהתאם לפוליסות הביטוח שהוצאו לרכבו ועומד בכל התנאים
הנקובים בהן ,בתנאי שאלו פוליסות ביטוח שאינן מגבילות את העירייה או סותרות הסכם
זה.

.8.3

יובהר כי אין מגבלת גיל וותק לנהגים בכלי הרכב.

 .9התחייבות הזוכה
בחתימתו על הסכם זה ,מתחייב הזוכה כדלקמן:
.9.1

הזוכה מתחייב להעמיד לרשותה של העירייה רכבים ושירות כמפורט במסמכי המכרז על
נספחיהם.

.9.2

הינו תאגיד רשום כחוק ושבידיו קיימים ויהיו קיימים בכל תקופת ההתקשרות לרבות
תקופות האופציה ,כל האישורים הדרושים לביצוע השירות נשוא הסכם זה וכי לא ידוע לו
על מניעה חוקית או אחרת להתקשרותו עם העירייה בהסכם זה.

.9.3

הזוכה מתחייב לספק שירותי השכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי בתנאים החלים
על העירייה גם לגופים הנוספים כהגדרתם במסמכי המכרז .לעניין זה הגופים הנוספים הינן
חברות בשליטת העירייה ועמותות השייכות לה .הגופים הנוספים ,הם יהיו מחויבים
לחתום על הסכם הצטרפות להסכם זה.

.9.4

הזוכה מתחייב לתן את השירות כמפורט בנספח א' למכרז וביתר מסמכי המכרז ,בימים
ובשעות כמתחייב על פי המכרז ,עפ״י הוראות ההסכם ,הנספחים והוראות הנציג של
העירייה ככל שהן נוגעות לביצוע של הסכם זה.

.9.5

העירייה תהא רשאית להזמין במהלך כל תקופת ההתקשרות רכבים נוספים על אלה
המפורטים בנספח ג׳ והזוכה מתחייב לספק לעירייה רכבים אלו במחיר שיהיה בהתאמה
מלאה לעלייה ,אם תהיה כזו ,של מחיר המחירון הרשמי של היבואן לאותו סוג כלי רכב,
ובאותם תנאים שנקבעו בהסכם זה ,לתקופת ההתקשרות.

 .10התחייבויות העירייה בקשר לרכב
 .10.1העירייה מתחייבת כי במשך תקופת השכירות תשמור על כלי הרכב באופן סביר ותעשה
בהם שימוש בהתאם לכל דין ותשתמש באמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע אובדן,
נזק או קלקול לרכבים או לצד שלישי כלשהו.
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 .11אספקת השירות
 .11.1ידוע לזוכה כי העירייה תזמין מהזוכה ,בכתב ,רכבים מתוך רשימת הרכבים המופיעה
בנספח ג׳.
 .11.2ההזמנה תכלול את סוג הרכב ושם בעל הזכות ברכב.
 .11.3הזוכה יספק את השירות על פי הקבוע בנספח ב' למסמכי המכרז ,על פי הסכם זה ועל פי
יתר נספחי המכרז.
 .11.4הזוכה ידאג לתקינות כל ציודו ומתקניו של כלי הרכב במסגרת מתן השירות לעירייה.
 .12החזרת הרכב
 .12.1העירייה רשאית בכל עת להשיב לזוכה את כלי הרכב ,כולם או מי מהם ,בכפוף לתשלום
קנס ,עבור כל רכב ורכב שיוחזר בגובה של  3חודשי שכירות שנקבעו לאותו הרכב ,בתחילת
תקופת השכירות ומידי  6חודשים יופחת הסכום בחצי חודש.
 .12.2העירייה מתחייבת בזה להחזיר את הרכב והחזקה הבלעדית בו לזוכה בתום תקופת
השכירות ,דהיינו לאחר  3שנים ,או הפסקתה מכל סיבה שהיא  -אם הרכב ניזוק באופן
מוחלט או נגנב ,יחול סעיף .6.6
 .12.3הזוכה אחראית לשלוח בתום תקופת השכירות בכל שלב ומכל סיבה שהיא ,אדם מטעמו,
במסגרת שירותי ההובלה ,שייקח את הרכב מכל מקום בו ימצא ,על חשבון הזוכה ועל
אחריותה .במידה והזוכה לא תיקח את הרכבים בתום תקופת השכירות היא לא תוכל לבוא
בדרישה ו/או בכל טענה שהיא כנגד העירייה והעירייה לא תהיה מחויבת בכל תשלום עבור
תקופה זו.
 .12.4למרות כל האמור לעיל ,העירייה תהיה רשאית להחזיר לזוכה ללא תשלום פיצוי כל שהוא,
עד  10%מהרכבים ,אשר נשכרו על ידה במסגרת הסכם זה( .ללא תלות במשך הזמן בו כלי
הרכב היו ברשות העירייה) .מעבר לאחוז זה תחויב העירייה בגין כל רכב שתחזיר כמפורט
בסעיף  12.1לעיל.
 .12.5בגין רכבים אשר העיריה תחזיר לזוכה בהתאם לסעיף  12.3ו/או  ,12.1יופסק התשלום על
כל מרכיבי השכירות לכל היותר לאחר  30ימי עסקים מיום הודעת העירייה על רצונה
להחזיר הרכב .זאת ,אפילו אם הזוכה טרם אסף את הרכב ממתקן העירייה כפי שתורה
העירייה.
 .12.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,העירייה תהא רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה בהודעה מוקדמת לזוכה של  30ימים מראש ,ולזוכה
לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלפי העירייה למעט הזכות לקבלת פיצוי כאמור לעיל.
 .13התמורה
 .13.1עבור אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומילוי כל התחייבויות הזוכה כלפי
העירייה על-פי הסכם זה והמכרז ,תשלם העירייה לזוכה עבור השירותים המפורטים את
התמורה שהציע הזוכה המפורטת בנספח ג'.
הכוללת בין היתר שכירות ואחזקה ,ביטוח ורישוי.
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 .13.2לרכיבי השכירות והאחזקה יתוסף מע״מ כדין .לרכיבי ביטוח החובה והרישוי לא יתווסף
מע״מ.
 .13.3התשלומים בגין מרכיבי השכירות ,האחזקה ,הרישוי והביטוחים ישולמו ע״י העירייה ב-
 36תשלומים חודשיים רצופים מיום תחילת תקופת השכירות של כל רכב .התשלום יבוצע
כנגד חשבונית מרכזת חודשית שתכיל את כל המרכיבים שלעיל (כשמרכיב הרישוי יהיה
ביחד עם הביטוח) בעמודות נפרדות בגין מרכיבי שכירות שאינם חייבים מע״מ ומרכיבי
שכירות שחייבים במע״מ .הזוכה להעביר את פירוט החשבונית בקובץ אקסל בתום כל
חודש שחלף ,ולפחות  10ימים לפני החיוב בפועל .חיובים כאמור בס׳  14.8-14.11ו 16.1-
 16.4להלן ישולמו בנפרד ע״י העירייה על בסיס שוטף 60+לאחר קבלת דרישה מפורטת
בכתב.
 .13.4בסוף כל חודש יגיש הזוכה את החשבון מראש לחודש השכירות העוקב לאחראי מטעם
העירייה.
 .13.5התמורה תחויב בהוראת קבע .התשלום יבוצע ב 10 -לכל חודש.
 .13.6הצמדות:
לאחר קבלת כלי הרכב :התמורה ,לכל רכיבי התשלום ,תהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן ,ובכל מקרה לא ירד מתחת למחיר השכירות הבסיסי במפורט בסעיף  2.4לנספח ג.
 .13.7חשבונית בגין השתתפות עצמית תועבר בצירוף דו״ח מפורט (כולל עותק מדו״ח שמאי אם
קיים) על השירותים והעבודות שכלולות בחשבונית לאירועים ברכבים נפרדים תוגשנה
חשבוניות נפרדות ניתן לאחד מס׳ אירועים לאותו רכב.
 .13.8חשבונית בגין תיקונים /אירועים /השתתפות עצמית תועבר לעירייה בדו״ח מפורט ,כולל
דו״ח שמאי הזוכה.
 .13.9העירייה תשלם תוספת בסך + ₪ 0.12 :מע״מ לק״מ עבור חריגה ממכסת הק״מ המופיעה
בנספח ג' למסמכי המכרז .התוספת תשולם לחריגה מממוצע ה״פול״ (החישוב יבוצע לכל
הרכבים ביחד) .החריגה ,אם קיימת ,תחושב במועד השבת כלי הרכב ביחס לאותם כלי רכב
בלבד .בחישוב החריגה יילקחו בחשבון חלקיות השנה של רכבים אשר היו ברשות העירייה
תקופה הפחותה משנה ,וק״מ שנסעו רכבים חליפיים ,אם היו בידי העירייה ,במקום רכבים
קבועים .הפול יחושב לגבי כל אותם כלי רכב שתקופת השכירות הסתיימה באותה השנה
הקלנדרית.
 .13.10העירייה תישא במיסים ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או בתשלומים שחלים ו/או שיחולו על
מחזיק ברכב ,במובחן מבעל הרכב ,ואשר יוטלו או יועלו על פי דין לאחר מסירת המכוניות
לעירייה ,למשך ייתרת תקופת השכירות.
 .14זכות קיזוז
 .14.1היה ויתגלו בחשבון ,בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו ,טעויות ,אי דיוקים ו/או ליקויים
כלשהם ,תהא העירייה רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל ,מכל סכום
המגיע ו/או שיגיע לזוכה מהעירייה.
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 .15תשלומים החלים על העיריה
מוסכם בזה בין הצדדים כי בנוסף להתחייבות העירייה על פי הסכם זה ,התשלומים וההוצאות
שלהלן יחולו על העירייה או עובדיה וישולמו על ידה או על ידם ,אלא אם כן היה הרכב בחזקתו או
בשימושו של הזוכה או מי מטעמו:
 .15.1קנסות ,שיוטלו על הנוהג ברכב קבוע או חליפי או על בעליו או על המחזיק בו ,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 הזוכה.
 .15.2תשלומים שיוטלו על הנוהג ברכב (קבוע או חלופי) או על בעליו או על המחזיק בו כתוצאה
משימוש בכבישי אגרה (כגון :כביש חוצה ישראל).
 .15.3הוצאות דלק וכל הקשור לשימוש השוטף ברכב (כגון שמן ומים שלא במסגרת הטיפול
התקופתי.
 .15.4הסבת דוחות (משטרה ,חניה ,איכות הסביבה ,כביש  6או כל דו״ח אחר)  -הזוכה יסב את
הדוחות הנ״ל ע״ש העירייה ,הסבת דוחות על שם העירייה לרכבים חלופיים תדווח לנציג
העירייה בכתב לא יאוחר מ  14ימי עבודה מיום ההסבה ויצורף לדיווח טופס קבלה ואיסוף
הרכב חתום ע״י הנהג .לעירייה תהא הזכות לדרוש מהזוכה להסב חלק מהדוחות ישירות
ע״ש המשתמש ,הזוכה יסב את הדוחות בעצמו על שם הנהג ,כפי שיופיע ברשימה שתימסר
לו מבעוד מועד על ידי העירייה .הסבת הדוחות תיעשה תמורת עלות של  ₪ 25לכל דו"ח.
 .16רכישת הרכב
 .16.1בתום תקופת השכירות של כל רכב תינתן אפשרות לעירייה או למי מבין עובדיה ,לפי
החלטתה ,לרכוש את הרכב לאחר הפחתה של  15%ממחיר מחירון הרכב של יצחק לוי.
לצורך כך מחיר המחירון הינו זה בצירוף כל התוספות הרשומות שם וללא ביצוע הפחתות
על פיו.
 .16.2העיריה תיתן הודעה לזוכה בדבר רצונה או רצון מי מעובדיה לרכוש את כלי הרכב וזאת
 30יום לפני תום מועד השכירות .עובדי העירייה שיהיו מעוניינים לרכוש את הרכב יהיו
רשאים לבדוק אותו במכון מורשה על חשבונם .למען הסר ספק יובהר בזאת כי עובדי
העירייה יוכלו לקנות כל רכב שהועמד לרשות העירייה ,לאו דווקא את הרכב שבו נהגו.
העירייה תקבע את הסדר הפנימי בין עובדי העירייה לעניין סעיף זה.

 .16.3לא הודיע העירייה על רצונה לרכוש את כלי הרכב ,או לא מילאה את כל התחייבויותיה על
פי הסכם זה ,תחשב כמי שלא מימשה את האופציה על המשתמע מכך.
 .17אחריות הזוכה בנזיקין
הזוכה אחראי על פי כל דין לכל נזק ,אובדן שייגרם לעירייה ו/או לכל צד שלישי ו/או למשתמשי
הרכב בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה.
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 .18ביטוח ורישוי
 .18.1הזוכה ידאג לביצוע מבחן שנתי (טסט) לרכב ולתשלום אגרת הרישוי .מועד ביצוע הטסט
יתואם עם מחזיק הרכב .על הזוכה להעביר את מסמכי הרישוי ו/או העתקם המאושר לנציג
העירייה לפחות  15ימים לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה הקודמת.

 .18.2הזוכה יבצע על חשבונו במהלך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופת ההארכה את
הביטוחים שלהלן:


ביטוח חובה רכב  -הזוכה מתחייב להעביר לנציג העירייה את תעודות החובה
המשולמות לפחות  14יום טרם תום תחילת תקופת הביטוח של כל כלי רכב.



ביטוח מקיף  -לכל כלי הרכב הכולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש .היקף
הכיסוי לא יפחת מהפוליסה התקנית על פי תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי
חוזה לביטוח רכב פרטי) ,התשמ״ו .1986 -
מוסכם בזאת כי על אף האמור בסעיף זה ,רשאי הזוכה שלא לבטח את כלי הרכב
בביטוח מקיף – נזק עצמי ,מפני נזק העלול להיגרם לכלי הרכב.
אולם התחייבויותיו של הזוכה כלפי העירייה תהיינה כאילו הוא ביצוע את הביטוח
המקיף במלואו ,באופן שהעירייה תהא פטורה מאחריות לכל אבדן או נזק שהפיצוי
בגינו היה אמור להשתלם על ידי חברת הביטוח ,אילו נערך הביטוח במלואו .מובהר
במפורש ,כי העירייה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב בעת הימצאם בחצריה
ו/או בכל מקום אחר.
למען הסר ספק יובהר כי ביטוח רכוש כלפי צד שלישי חייב להיות מבוצע על ידי הזוכה.
בכל הפוליסות – חובה  +מקיף  +צד שלישי רכוש יתווסף לשם המבוטח.." :ו/או
עיריית ביתר עילית"



ביטוח נהג חדש /צעיר – כל הביטוחים הנ"ל יכללו כיסוי לנהגים חדשים וצעירים ,ללא
תוספת עלות כלשהי.



הגנה משפטית  -הזוכה ידאג ,כי במסגרת ביטוחי הרכב כאמור ,יהא כיסוי להגנה
משפטית לרבות ייצוגה וליווי ע״י עו״ד מטעם הזוכה ,כך שבכל מקרה בו יבקש
משתמש בכלי רכב במסגרת הסכם זה ,לשכור שירותי הגנה משפטית בקשר עם אירוע
ביטוחי הקשור לכלי הרכב ,יהא כיסוי עד לגובה .₪ 25,000

 .19השתתפות עצמית
 .19.1במקרה של נזק לרכב עצמו – השתתפות עצמית של העירייה של לא יותר מאלף  ₪לאירוע.
 .19.2במקרה של נזק צד שלישי רכוש – השתתפות עצמית של העירייה של לא יותר מ ₪ 650
לאירוע.
 .19.3במקרה של נזק גם לרכב עצמו וגם לצד שלישי רכוש – תחול על העירייה השתתפות עצמית
אחת בלבד ,הגבוהה מבניהם.
 .19.4במקרה של נהיגה בפועל על ידי נהג צעיר מגיל  24ו/או חדש (פחות מ  12חודשי ניסיון) –
ההשתתפויות העצמיות הנ"ל תגדלנה בשיעור של .50%
 .19.5בנזק בו מעורבות שתי מכוניות תחויב העירייה אך ורק בהשתתפות עצמית אחת.
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 .19.6במקרה של גניבת הרכב לא תשולם השתתפות עצמית על ידי העירייה.
 .19.7במקרה של שבר שמשות (בלבד) בכלי הרכב -לא תשולם השתתפות עצמית על ידי העירייה.
 .20אובדן מוחלט
 .20.1במקרה של אובדן מוחלט (לרבות גניבה) ,יעמיד הזוכה לרשות העירייה כלי רכב חלופי
כמוגדר בסעיף  2.4לנספח א' שכותרתו רכב חלופי.
 .20.2עם החזרת כלי הרכב החילופי לידי הזוכה ,תחשב עסקת השכירות של כלי הרכב לה נגרם
אובדן מוחלט ,כאילו הגיעה לסיומה ,ולעירייה לא תהא חבות כספית כלשהי בגין הנזק
שנגרם לזוכה עקב האובדן המוחלט .העירייה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב
בעת הימצאם בחציריה ו/או בכל מקום אחר בכל נזק הנובע מרעידת אדמה לרבות גניבה
המתרחשת לאחריה.
 .20.3על אף האמור לעיל ,היה ובתוך  7ימים ממועד הגרם האובדן המוחלט ,הזמינה העירייה
כלי רכב אחר משומש מאותו הסוג ובמצב דומה ,במקום כלי הרכב לו נגרם האובדן
המוחלט( ,להלן :״כלי הרכב האחר״) ,יועמד כלי הרכב החילופי לרשות העירייה ,עד למועד
מסירת כלי הרכב האחר לעירייה.
 .20.4עם מסירת כלי הרכב האחר לעירייה תמשיך עסקת השכירות על פי תנאי השכירות
המקוריים והוראות הסכם זה .לעירייה יש את הזכות להזמין רכב חדש ,ובמקרה זה
תקופת השכירות תהא תקופת השכירות המקורית.
 .21רישיונות והיתרים
 .21.1הזוכה מתחייב לקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות
הדרושים על פי הדין ,לצורך קיום השירות והפעלתו .הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ״ל
יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם ,על חשבונו הוא ,במשך כל תקופת
ההסכם.
 .21.2הזוכה מתחייב לקיים את הוראות כל דין בכל הקשור למתן השירות על פי המכרז.
 .21.3האמור בהסכם איננו מהווה רישיון ו/או היתר ,לפעול שלא בהתאם להוראות דין ,צו,
תקנות או חוק .הפרת כל דין ,צו ,תקנות או חוק על ידי הזוכה ייחשבו כהפרת הסכם.
 .21.4הזוכה מצהיר כי הוא מדווח על פעילותו על פי הסכם זה כנדרש בחוק לשלטונות מס
הכנסה ,מע״מ ,ביטוח לאומי ולכל רשות אחרת בהתאם לכל דין.
 .21.5עוד מצהיר הזוכה כי 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 מע״מ ,וכי הוא ידווח לפקיד השומה על
הכנסותיו בגין הסכם זה וכן ידווח על עסקאותיה למע״מ בהתאם לחוק.
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 .21.6הזוכה יחתום על תצהיר בפני עו״ד המצ״ב כנספח להסכם זה בהתאם להוראות חוק
עסקאות גופים ציבוריים התשל״ו  ,1976 -לפיו עד למועד חתימת ההסכם ,לא הורשע
הזוכה ו/או בעל זיקה אליו ,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.
 .21.7הזוכה יודע כי תנאי להתקשרות זו הינו המצאות אישורים כנ״ל בידיו והצגתם בפני
העירייה.
 .21.8הפרת כל אחת מהוראות סעיפי המשנה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית.
 .21.9הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד .שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש
כמסמיך את הזוכה להופיע בשם העירייה או מטעמה ,או כמקנה לו מעמד של נציג העירייה
בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.
 .21.10מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לעירייה ,הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את
העירייה ,בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה ,אם יקבע על ידי רשות מוסמכת ,כי המצב
המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
 .21.11סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .22יחסי הצדדים
 .22.1בכל הקשור למערכת היחסים בין העירייה לבין הזוכה יחשב הזוכה כקבלן עצמאי
והעובדים המועסקים על ידיו הינם עובדיו בלבד .בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי הזוכה
ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב העירייה בתשלום כלשהו למי מעובדי הזוכה ,יפצה
וישפה הזוכה את העירייה בכל סכום בו הם תחויב כתוצאה מתביעה כאמור וכן בהוצאות
המשפט ושכ״ט עו״ד.
 .22.2הזוכה מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיה הינם עובדיו
בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים
במכרז ועל לפי כל דין ,הכרוכים בהעסקתם.
 .22.3הזוכה מתחייב למלא ,כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,
הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק ,לרבות חוק שכר מינימום התשמ״ז
  , 1987חוק שעות עבודה ומנוחה התשי״א  ,1951 -חוק דמי מחלה תשל״ו  ,1976 -חוקחופשה שנתית התשי״א  , 1950 -חוק עבודת נשים התשי״ד  ,1954 -חוק שכר שווה לעובדת
ולעובד תשכ״ד ,1964 -חוק הגנת השכר תשי״ח  ,1958 -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג ,1983 -
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ״ד  .1994 -הזוכה
תחתום על תצהיר המהווה נספח ה׳ וחלק בלתי נפרד מהסכם זה.
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 .22.4הזוכה מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל ההסכמים
הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הזוכה ועובדיה ,ככל שיחולו ,במועדים הרלבנטיים
לביצוע השירותים המוגדרים כאן.
 .22.5הזוכה מתחייב לקיים כלפי עובדיו את הנחיית החשב הכללי המפורטת בטבלת התוספות
הנוספות המשולמות לעובדי הזוכה ,של החשב הכללי באוצר ,כפי שתעודכן מעת לעת
(להלן :הנחיית החשב הכללי״).
 .22.6בנוסף לאמור לעיל יעביר הזוכה לנציג העירייה ,לבקשת העירייה ,אישור רו״ח של הזוכה,
חתום בידי מורשה חתימה של הזוכה ,בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו
לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים במסגרת חוזה זה לפיו לעובדים
כאמור ,שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק וכן כל התשלומים וההפרשות כמתחייב
מהוראות חוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.
 .23עובדים זרים
 .23.1הזוכה מתחייב להעסיק עובדים אזרחי ישראל ו/או עובדים אשר יאושרו על ידי העירייה
בכתב ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע ומימוש הסכם זה ,תוך המועד הקבוע
לכך בחוזה ,ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הזוכה
להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור .לנציג העירייה זכות להורות לזוכה
על החלפה או הרחקה של עובד מטעמה ובכל דרג ולזוכה לא יעמוד הזכות לערער על כך.
 .24שמירת סודיות
 .24.1הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף ,או במהלך ,או אגב
ביצוע ההסכם או מתן השירות ,תוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או לאחר סיומה.
 .24.2הזוכה מצהיר ,כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,התשל״ז .1977 -
 .24.3סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .25עובדי הזוכה
 .25.1הזוכה מצהיר בזה ,כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך
כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של העירייה ,במישרין או בעקיפין,
ויועסקו על ידו ,על חשבונו הוא בלבד ,ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות
מיחסיו עימם.
 .25.2הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או
הסכם החלים עליו.
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 .25.3הזוכה אחראי כלפי עובדיו ,שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או
בקשר למתן השירות ,בגין נזק גופני ,מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או
בכל פעילות הקשורה למתן השירות.
 .25.4כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על-פי ההסכם ,וכי כל
זכות שניתנת על-פי ההסכם לעירייה ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם
ו/או מטעמם ,לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות ,אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע
הוראות ההסכם במלואן ,ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל
זכויות של עובדי העירייה והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת מהעירייה
בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם,
או סיום כל התקשרות על פי ההסכם ,מכל סיבה שהיא.
 .26הפרת הסכם
 .26.1העירייה רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית ,עפ״י כל דין או הסכם.
 .26.2בנוסף לאמור לעיל ,רשאים הצדדים לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים כנגד אחד מן
הצדדים ,או בקשר אליו שיש בהם כינוס נכסים ,הסדר עם או לטובת נושים ,עיקולים
בהיקף מכביד ,פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר ,ובלבד שהליכים אלה
לא בוטלו בתוך  7ימים ממועד קבלת הדרישה.
 .26.3הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא העירייה רשאית:
.26.3.1

לבטל את ההסכם לאלתר.

.26.3.2

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה
ו/או ההתחייבות ,תוך  7ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה .הזוכה מתחייב
בזה למלא אחר הוראות העירייה ,וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים
שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי-הקיום כאמור.

.26.3.3

לא תיקן הזוכה את ההפרה כאמור ,בסעיף  26.3.3לעיל ו/או הפר הזוכה את
ההסכם הפרה שאינה יסודית והעירייה דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה
ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות ,כמפורט בסעיף ,26.3.3
והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי הוראות ו/או התחייבות,
כפי שנדרש על ידי העירייה לשביעות רצונה ,תהיה העירייה רשאית לבטל
את ההסכם מחמת הפרתו או אי-קיומו ,וזאת ,על ידי מתן הודעה על כך
בכתב ,והזוכה יהא חייב לשלם לעירייה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש
בסך ( ₪ 20,000עשרים אלף  ,)₪וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו
לעירייה כתוצאה מההפרה ו/או אי -הקיום כאמור .אין באמור בפסקה זו
כדי לגרוע מזכותה של העירייה לקבל כנגד הזוכה כל סעד או תרופה על פי
דין.

.26.3.4

הצדדים מצהירים ,כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה
זהירה של הנזק אשר עלול להיגרם לעירייה עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית
של ההסכם ,כמפורט לעיל ,וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.
35

חתימת המציע:

א.ה

.26.3.5

ביטול ההסכם על ידי העירייה ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה והביטול
ייכנס לתקפו במועד שתקבע העירייה בהודעה.

.26.3.6

העירייה לא תהא זכאית לעכב תחת ידה את המכוניות ,כנגד חוב נטען של
הזוכה כלפיה.

.26.3.7

הפרה העירייה את ההסכם כמפורט בסעיף  17.1יהא הזוכה רשאי לפעול
כמפורט שם.

.26.3.8

למען הסר ספק יודגש ,כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק
מכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר הושאר ברכב על ידי מי מהמשתמשים בו,
לרבות סחורה ,כספים וכל חפץ שהוא ,לא יהא הדבר תחת אחריותה של
הזוכה ,אלא תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש ברכב ,והזוכה לא יצטרך
לפצותו ו/או לשפותו בגין אותו נזק.

 .27ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
 .27.1כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם ,יפקיד הזוכה בידי העירייה ,ערבות
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,כמצ״ב (להלן :״ערבות הביצוע״),
בגובה של ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים) שתוקפה החל ביום החתימה על
ההסכם וכלה בתום  90יום לאחר תום תקופת השכירות לרכב האחרון שיוחזר מהעירייה
לזוכה.
 .27.2מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל ,הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים
מתן השירות מכל סיבה שהיא ,והזוכה גרם לעירייה נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי
ההסכם  -תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של
הערבות לתקופה שתיקבע .הסתיימה תקופת השכירות לרכב האחרון שיוחזר מהעירייה
לזוכה ,והזוכה סיים לפצות את העירייה כאמור תחזיר העירייה לזוכה את כתב הערבות
הבנקאית.
 .27.3בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,תהא העירייה רשאית לממש
את הערבות ,כולה או מקצתה ,ולגבות את כספה ,מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות,
לבוררות ,למו״מ משפטי כלשהו ,או למתן הוכחה כלשהי.
 .27.4השתמשה העירייה בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות ,יהא
הזוכה חייב לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה
האמורה ,תוך ( 7שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי העירייה גבתה את הערבות
או כל סכום ממנה.
 .27.5אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם.
 .27.6האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי העירייה לפי ההסכם או על-פי כל דין.
 .27.7סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
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 .28הסבת ההסכם
 .28.1הצדדים אינם רשאים למסור ,או להעביר לאחר ,או להמחות לאחר את זכויותיהם על פי
ההסכם או את החובות הנובעות ממנו ,אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של הצד השני.
 .28.2סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .29אי-שימוש בזכות ע״י מי מהצדדים
 .29.1הסכמת צד להסכם לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .לא השתמש צד להסכם במקרה מסוים
בזכויותיה על פי ההסכם ,לא ייחשב הדבר כוויתור על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה
המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.
 .30ויתור הצדדים בכתב
 .30.1אין שינוי בהסכם ,ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו ,אלא בכתב.
 .30.2הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר
 .30.3לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו על-פי ההסכם  -לא ייחשב הדבר
כוויתור על זכויותיו ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.
 .31העדר בלעדיות
 .31.1הזוכה מצהיר ומאשר בזה ,כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי העירייה לספק
את השירות אינה הרשאה בלעדית ,וכי יתכן והעירייה קשורה או תהיה קשורה בהסכם עם
ספק נוסף לזוכה מכרז זה.
 .31.2מובהר ,כי לקראת תום תקופת ההתקשרות ,העירייה תהא רשאית להזמין רכבים מהזוכה
בהליך רכש /מכרז אשר יערך באותה העת טרם סיום תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה.
 .32כתובות הצדדים
 .32.1כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
 .32.2כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם ,ובהישלחן
כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  24שעות מעת שליחתן.
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 .33מתן הודעות
 .33.1כל ההודעות עפ״י הסכם זה תישלחנה בדואר רשום או דואר אלקטרוני ,ובהישלחן כך
תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  72שעות מעת מסירתן כיאות ,בבית דואר בישראל,
כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
 .34סמכות שיפוט
 .34.1סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור להוראות הסכם זה ו/או הנובע ממנו
תהיה לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו ירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________________
הזוכה

_________________________
העירייה

אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____________ מ.ר ______________ .המשמש כעו"ד של התאגיד
______________ח.פ ,_____________ .מאר בזאת כי ביום ___________ התייצבו בפני ה"ה:
 ______________ .1ת.ז__________________ .
 ______________ .2ת.ז__________________ .

המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה הנ״ל ,ולאחר שזיהיתי אותם על פי תעודת הזהות שהציגו
בפני ,חתמו על מסמך זה בפני.

חתימת עו״ד __________________

תאריך______________ :

אישור
הריני מאשרת את ההסכם בהנחה שהעובדות בו נכונות ובכפוף להרשאה תקציבית.
תאריך_____________ :

__________________
היועץ המשפטי
עיריית ביתר עילית
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נספח ד'  - 1נוסח הערבות הבנקאית
תאריך

לכבוד
עיריית ביתר עילית
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית לחוזה מסי ___________

על-פי בקשת ____________________ מס׳ ח.פ/ת.ז __________________ שהגישו הצעה למכרז
מס׳  -09/2016לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי (להלן  -״המבקשים״) אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 50,000ובמילים :חמישים אלף  ,)₪בתוספת הפרשי הצמדה ,כהגדרתו של
מונח זה להלן ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז מס׳  09/2016שפורסם על ידכם.
במכתבנו זה:
״מדד״ -

משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כללי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן :״המדד החדש״) ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש ___________ שפורסם בתאריך _____________ (להלן -
״המדד היסודי״) ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם
הנ״ל ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל ,תוך  3ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע
אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על-פיה
בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על -פיה ,תביעה משפטית
נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ״ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב
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נספח ה' -תצהיר בדבר שכר מינימום
 .1אני הח"מ[ _____________,שם מלא] ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________
בחברת___________ ,המציע/ה במכרז פומבי מס׳ _________ לאספקת כלי רכב בשיטת
הליסינג התפעולי עבור עיריית ביתר עילית (להלן" :המכרז") מצהיר בזאת כי המציע/ה ו/או בעל
זיקה למציע/ה (כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  )1976לא הורשעו
בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987 -ו/או לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  ,1991ואם הורשעו ביותר מ -
 2עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.
 .2זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________
המצהיר
-----------------------------------------------------------------------------אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את
מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

____________________
___________________
חתימה +חותמת
תאריך
---------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז
___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה ב___________
(להלן" :המציעה") בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.
_____________________
חתימה +חותמת

___________________
תאריך
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נספח ו' – תצהיר והתחייבות לעניין
שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ______________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם
______________ מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב
כדלקמן:
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי
דיני העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים
הסכמים או צווים כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף
 1לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת
דיני העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי
סעיף  5לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא
הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז 1987-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם
הורשעו פעמיים או יותר -כי חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .4המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו
להגשת ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות
הדין בעניין עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-אשר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא
חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.
תאריך____________________ שם המצהיר +חתימה _______________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי החברה __________________
רשומה בישראל עפ"י דין וכי ה"ה _____________________________________ מוסמך להצהיר
ולהתחייב בשם החברה הנ"ל.
כמו כן אני מאשר\ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי
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ב_________ ה"ה מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו
ואמיתתו.
תאריך ________________
חתימה ________________
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א.ה

נספח ז׳ -הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד
עירייה ו/או לחבר המועצה
לכבוד
עיריית ביתר עילית
א.ג.נ,.
הנדון  :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות  /ו/או לחבר המועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי עיריית ביתר עילית הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף  122א׳ (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן :
״חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
עם העירייה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.
 1.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה,
״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו
(ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)״.
 1.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי
״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי
בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 2.1בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או
שותף.
 2.2א ין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 2.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
 .3ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל  ,או אם מסרתי הצהרה
לא נכונה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .5אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א׳ ( )3לפקודת העיריות,
לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף
 122א׳ (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
חתימת_______________:

שם_________________ :
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נספח ח׳ –אישור עו"ד /רו"ח
לכבוד
עיריית ביתר עילית
הנדון :אישור עו"ד /רו"ח
הרינו לאשר בזאת כדלהלן:
א.
ב.
ג.

המציע בעל צי רכב הכולל לפחות  3,000כלי רכב.
המציע מנהל מערכת ממוחשבת לניהול צי רכב
המציע בעל פריסה ארצית של סניפים ו/או מוקדים ,בלא פחות מחמישה מוקדי שרות בארץ,
השייכים למציע.
לעניין תנאי סף זה יובהר כי הכוונה לסניפים ו/או מוקדים השייכים למציע ולא לקבלן משנה
מטעמו.

בכבוד רב,
________________
תאריך

________________
שם מלא
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_____________________
חתימה וחותמת עו"ד /רו"ח

א.ה

נספח ט' – הוכחת ניסיון המציע
אני הח"מ __________________ ,בעל ת.ז ___________________ .משמש כ ________________ במציע,
ומוסמך להצהיר בשמה ומטעמה ,מצהיר בזאת כדלקמן:
המציע בעל ותק מוכח בישראל של ___שנים ,במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכב.
להלן טבלת הלקוחות של המציע:
שם הגוף

כמות כלי הרכב
המסופקת לגוף

תקופת מתן הספקת כלי
הרכב המפורטים בטבלה
זו לאותו גוף

סוג השירותים
המסופקים לגוף

איש הקשר
של הגוף:
שם ,תפקיד ,טלפון

(מיום  ___:עד
ליום)____:
יש לפרט מועד מדויק –
חודש ושנה.

נא להקפיד על ציון כל פרטי טבלת הניסיון במלואם!!!
יש לצרף והמלצות אם ישנן מטעם הגופים המפורטים בטבלת הניסיון הנזכרת לעיל.
שם:
תפקיד:
חתימה:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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