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 בע#מ רעננה מי
 11303133 מס)  מכרז

 
  והוראות כלליות למשתתפים תנאי המכרז

כלי רכב בשיטת ירותי השכרה ואחזקת ש שירותילאספקת 
 ליסינג תפעולי

 

 מהות המכרז

כלי  ואחזקתהחכר לאספקת שירותי הצעות לקבל מבקש בזאת "), המזמיןבע"מ (להלן: " רעננה מי .1
 ,, אשר יכלול את אספקת כלי הרכב וכן שירותי ניהול, תפעול, תחזוקהרכב בשיטת ליסינג תפעולי

 יעד לכל והחזרתם ומכוני רישוי שירות למוסכי הרכב כלי של שינוע שירותי ביטוחים, מבחני רישוי,
כמפורט במסמכי שירותים נלווים נוספים כן ו החברה לדרישות הצורך ובהתאם לפי והכל אחר

"), הכל כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספחים המצורפים אליו ומהווים השירותים(להלן: "המכרז 
  חלק בלתי נפרד הימנו.

לצורך הזמנת כלי רכב  ")הזוכההמזמין לבין המציע הזוכה במכרז (להלן: "תקופת ההתקשרות בין 
, כי תקופת ומודגש מובהראולם, . להסכם 12סעיף כמפורט במסמכי מכרז זה ובפרט תהא 

על ידי הזוכה פרק הזמן במהלכו יסופקו למזמין השירותים תהא בין המזמין לבין הזוכה ההתקשרות 
בהתאם להוראות  כלי הרכב, אשר יוחכרו על ידי המזמיןכל של  החכרדהיינו, בתום כל תקופות ה -

במלואם לעניין כלי רכב, אשר יוזמנו ) נספח ג'(. בהתאם לכך, ימשיכו לחול כל תנאי ההסכם מכרז זה
תקופת ההסכם תסתיים לאחר תום  החכרפי ומכוח ההסכם, אף אם תקופת ידי המזמין, על על 

 להסכם.   12סעיף להזמנת כלי רכב, כאמור במסגרת 

לענות על הדרישות המקצועיות,  ,ביצועה בהמשךעל וכן במסגרת המכרז ההצעה שתוגש על  .2
 .וכן לעמוד בדרישות המפורטות במסגרת מכרז זה, על נספחיומתן השירותים  בתחוםהמקובלות 

רשאי לבחור המזמין , או לחלק ממנו. למכרז זהמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ואינהמזמין  .3
 .מציעים פרבין מסהשירותים בחלק מן ההצעה של המציע או לפצל את 

מובהר, כי אספקת כלי הרכב נשוא מכרז זה מתוכננת להתבצע בכפוף לתוכנית הצטיידות משוערת, 
מחויב להזמין  אינו). אולם, מודגש בזאת, כי המזמין )2נספח ג'(המפורטת במסגרת המפרט הטכני (

 והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. ,או בכלל, מאת הזוכה ,כמות כלשהי של כלי רכב

 כשירויות המציע

  :במצטבר תנאי הכשירויות המפורטים להלן כלעל בעצמו רשאי להשתתף במכרז רק מי שעונה  .4

 ;בישראלהרשום  )שותפות / חברההמציע הינו תאגיד ( .4.1

החכרת כלי רכב  שנים במתן שירותי) שלוש( 3מוכח של לכל הפחות ותק המציע הינו בעל  .4.2
  .השנים שלפני פרסום מכרז זה) שלוש( 3במהלך בשיטת ליסינג תפעולי, וזאת 

רכב  כלי )מאות ארבע( 1400הפחות בבעלות המציע, נכון למועד הגשת ההצעה במכרז זה, לכל  .4.3
 ;המוחכרים בשיטת הליסינג התפעולי

 ;המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה קבוע ומוסמך בהתאם לתקנות התעבורה .4.4

על המציע להחזיק בכל האישורים וההיתרים, הדרושים לפי הוראות כל דין, לעסוק בתחום  .4.5
לצורך ביצוע החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לכלי הרכב הרלוונטיים למכרז זה, וכן 

 כלל התחייבויות המציע לפי מכרז זה;

 .ספרי חשבונות כחוק" ומנהל עוסק מורשה" ולהוכיח את היותעל המציע  .4.6

                                            

 רכבים מסיבות תפעוליות  400ועדת מכרזים החליטה לפנות לחברות בעלות יכולות מינימליות של החל מ  1
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 .1976 -על המציע לעמוד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4.7

להגיש הצעה למכרז זה על ידי מספר מציעים במשותף (בין במסגרת  איןלמען הסר ספק,  .4.8
 ).מערכת יחסים של מיזם משותף, בין במסגרת של קבלן וקבלן משנה ובין בכל דרך אחרת

 
 המכרז קבלת מסמכי

עד  09:00ניתן לעיין במסמכי המכרז ולקבלם, ללא תשלום, במשרדי המזמין בימים א' עד ה', בשעות  .5
ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתאום  .220205.04–ה  שלישיהחל מיום וזאת  15:00

 .072-2772772ת התאגיד בטלפון ומראש עם מזכיר
מציעים פוטנציאליים יכולים לבקש את קבלת מסמכי המכרז באמצעות הדואר האלקטרוני 

naamak@mei-raanana.co.il  טלפון וכתובת  שם איש קשר, מספר –תוך מסירת פרטי התקשרות
דואר אלקטרוני ומסמכי המכרז יישלחו אליהם באמצעות הדואר האלקטרוני, על פי הפרטים אותם 

 מסרו.
כמו כן, ניתן לצפות בנוסח המודעה ובתנאי הסף למכרז באתר המרשתת של התאגיד בכתובת 

raanana.co.il-www.mei   05.04.2022 –, ה שלישיוזאת החל מיום 

 

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת 
 ההצעה למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

 

 צירוף מסמכים

 כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  .6

מסמכי ההתאגדות של התאגיד, העתקים משל התאגיד, ההתאגדות צילום של תעודת  .6.1
אישורם על האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב  וכןהדין -רךעובידי מאושרים 

 ;לעיל 4.1עיף לאישור קיום התנאי האמור בס, את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז

, ובנוסף ,המציע ומאומת כדין ע"י עו"ד חתום ע"י מנהל ) (ב) 1נספח ב'(( סיון קודם ינ תצהיר .6.2
על המציע לצרף להצעתו אישור החתום על ידי רואה החשבון המבקר של המציע בדבר 

 ;התקיימות התנאי האמור אצל המציע

עיף קיום התנאי האמור בסלשל המציע חתום ע"י מנהל המציע ומאומת כדין ע"י עו"ד  תצהיר  .6.3
 לעיל; 4.3

 לעיל; 4.4עיף קיום התנאי האמור בסהעתק הסמכה בתוקף ממשרד התחבורה, ל .6.4

 לעיל; 4.5אישורים והיתרים העונים על קיום התנאי הקבוע בסעיף רישיון להחכר רכבים וכן  .6.5

מפקיד שומה או מרואה תקף ועדכני בדבר היותו עוסק מורשה, ואישור תקף ועדכני אישור  .6.6
 ;לעיל 4.6 לאישור קיום התנאי האמור בסעיף חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

 ;לעיל 4.7תצהירים המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף  .6.7

 .להלן 8, כמפורט בסעיף ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה .6.8

לדרוש מכל מציע להגיש  , לפי שיקול דעתו הבלעדי,רשאימבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין  .7
 הוכחת עמידתו בתנאי המכרז.ולהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ל מסמכים נוספים
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 ערבות להצעה

(במילים:  ₪000,36 -השווה לבנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך המציע יצרף להצעתו ערבות  .8
למכרז זה ומהווה חלק בלתי  נספח א'וזאת בנוסח המצורף כ  ),שקלים חדשיםאלף  שלושים ושש

  ").הערבות להצעה(להלן: " נפרד הימנו

צדדית  ה חדיפי תנאיה, לחילוט על פי פניתהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על להצעה הערבות  .9
 .ואו לנמק את דרישתו/כל חובה להוכיח  ו, מבלי להטיל עליהמזמיןשל 

לתאריך מעבר להצעה תוקף הערבות  הארכת 01.01.2023 לתאריךעד ף תעמוד בתוקלהצעה הערבות  .10
 .תיעשה בהסכמת המציע הנ"ל

יחתם ההסכם עם המציע ילאחר שוזאת הצעתו לא תתקבל  , אשרתוחזר לכל מציעלהצעה הערבות  .11
 יקבע כזוכה.יש

הנובעים , ובתוספת הפרשי הצמדהלעיל  8בסעיף לחילוט יהיה הסכום הנקוב להצעה סכום הערבות  .12
") המדד" :י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן"כפי שמתפרסם ע ,מעליית מדד המחירים לצרכן

 .להצעה בין המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד הידוע במועד חילוט הערבות

, בכל מקרה בו לא ימלא הזוכה אך מבלי למעט , לרבותהמזמיןפי הוראת להערבות להצעה תחולט  .13
 להלן, שאז תשמש הערבות להצעה פיצוי מוסכם ומוערך מראש. 44עד  42פים בסעישחובה מהחובות 

 לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף.המזמין של  ומזכות אין באמור לעיל כדי לגרוע

תיפסל  -לעיל  13עד  8פים הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות בסעי .14
 .על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת

 אספקת השירותיםהכרת תנאי  .15
כל הפרטים והתנאים לפני הגשת הצעתו, את לבדוק בעצמו ו/או באמצעות מומחים מטעמו,  על המציע

ובביצוע התחייבויותיו לפיו, וכן את התאמתם הן ליכולותיו של המציע והן להוראות  הקשורים במכרז
 כל דין.

ם הקשורים במכרז ובביצוע התחייבויותיו תנאיההמציע מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל 
לא תוכרנה תביעות אשר תנומקנה באי כי , ומכוחו, וכן את התאמתם ליכולותיו ולהוראות כל דין

 .באי התאמתם ליכולותיו של המציע ו/או להוראות הדיןאו הנ"ל התנאים הכרת 

להסרת ספק, המידע הנמסר על ידי המזמין במסגרת מסמכי המכרז הינו למיטב ידיעתו של המזמין, 
ואין בו כדי לחייב את המזמין ו/או כדי להטיל עליו אחריות, מכל מין וסוג שהם, לכל נזק ו/או הפסד 

 ייגרמו, למי מהמציעים ו/או מי מטעמם, עקב הסתמכות על מידע כמתואר לעיל. ו/או הוצאה, אשר

 מפגש מציעים .16
  –ה  שנימפגש מציעים חובה להכרת תנאי המכרז והבהרות למציעים, יתקיים ביום 

 30:09בשעה  .202225.04

, רעננה. הצעתו של מציע שלא השתתף 56.מפגש המציעים יחל במשרדי המזמין, רחוב אחוזה 
 במפגש המציעים לא תידון כלל.  

 חובה. לעיל הינה  16למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בפגישה כאמור בסעיף 

אולם , כלל  מציע שלא ייטול חלק בפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה
ועדת המכרזים תהא רשאית לבטל חובה זאת בשל הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת 

 הקורונה.
 

 הבהרת מסמכי המכרז

 -ה לישישיום  לא יאוחר מאשרעל המציע להודיע במכתב רשום למזמין, אשר יתקבל אצל המזמין  .17
על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק  ,2022.05.01

או הנוגע ו/הכלול במסמכי המכרז  ,ן כלשהוילמובנו של סעיף או פרט או עניאצלו בקשר  שהתעורר 
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: (להלן והכל תוך פירוט פרטי השואל וכתובתו ו/או מספר פקס למענה נשוא המכרזלשירותים 
 ").ההודעה"

, באמצעות דואר נעמה קדמיהינה הגב' נציג המזמין, אליו על המציעים להפנות את ההודעה 
על מוסר ההודעה לוודא מול הגב' קדמי כי הודעת הדואר  .naamak@mei-raanana.co.ilאלקטרוני 

 .072-2772735, בטלפון האלקטרוני התקבלה
 .פניות בכל דרך אחרת, מאשר מתואר לעיל, לא ייענו

תשובות בכתב. המזמין מסור לו יכאמור לעיל,  בדואר אלקטרוני,את ההודעה למזמין מסר המציע  .18
 .תפורסמנה באתר המזמיןות התשובהעתקי 

 לעיל. 18 -ו 17עיפים התשובות, כאמור בסוכל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד, את ההודעה  .19

לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי  .20
קיבל תשובה כאמור  לעיל ולא 17עיף או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בסו/המכרז 

 .עילל 18 עיףבס

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות  וליתן מיוזמת ךמוסמהמזמין  ,מבלי לפגוע באמור לעיל .21
 .המזמיןתפורסם באתר שנפלו בו והודעה 

לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או  .22
והן לעיל,  21ו/או  19פים בכתב, כאמור בסעיעל ידי המזמין , אלא אם אלה ניתנו המזמיןנעשו על ידי 

 להצעתו כחלק בלתי נפרד ממנה.בנוסף צורפו 

 , יהוו חלק ממסמכי המכרז.לעיל 22עד  18פים ניתנו כאמור בסעי , אשרתיקוניםותשובות, הבהרות  .23

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. .24

המציע מתנאי או תיקון כאמור, משום הסתייגות ו/מחיקה ו/או  הא רשאי לראות בכל שינויהמזמין י .25
 .המכרז ולפסול את הצעתו

 צהרות המציעה

הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז  .26
ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידיעות, המיומנות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות 

הכל כמפורט במסמכי  -נשוא המכרז השירותים ספקת אוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 
 המכרז.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המציע בחן, הסתכל, עיין ובדק  .27
 לצורך מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז. השירותים, אספקת את תנאי 

אספקת כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע 
 לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע. השירותים

 עדיפות בין מסמכים

בקשר עם מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משאו דו ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה  .28
, תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס למציע הזוכה ם להסכםהמצורפימכרז זה, לרבות המסמכים 

תחייב את המציע הזוכה ללא  סופיתתהא וזאת לפי קביעת המזמין ו/או מי מטעמו, אשר החלטתו 
צורך במתן נימוק ומבלי שלמציע הזוכה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי 

 מטעמו בקשר לכך.

מעות בין משאו דו ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה לעיל,  28מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .29
 המציע סכם, חייב המצורפים להבקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים ההוראה שבמסמכים השונים 



 8 

ולקבל במסגרת מתן השירותים כלשהי פעולה , לכך לפני ביצועה של המזמין להסב תשומת לבהזוכה, 
 כיצד לנהוג.מאת המזמין הוראות 

המוקדם יותר עדיף על המאוחר:  -כדלקמן העדיפויות בהיעדר ציון אחר של סדר עדיפות, ייחשב סדר 
 המכרז.(א) המפרט הטכני; (ב) ההסכם; (ג) 

(אם  כי תוכן הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים  ,זה, מובהר ומודגש 29מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
 .שאר מסמכי המכרזיגברו על  לעיל,  21 -ו 18, 17יהיו), כאמור בסעיפים וככל ש

 

 בעלות על המכרז ועל ההצעה

והם נמסרים של הבלעדי  ווקניינהמזמין של  והינם רכוש, המזמיןעל ידי המסופקים המכרז מסמכי  .30
 ולא לשום מטרה אחרת.  ,, כאמור במכרז זהלמזמיןלמציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות 

למזמין מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם 
 .להלן 42ף כאמור בסעי -ון להגשת ההצעות לא יאוחר מאשר המועד האחר

תהא האפשרות לעשות שימוש בהצעתו ובמידע הכלול במסגרתה, לצורך הכנת הצעות  לאלמציע  .31
 .במסגרת מכרז זה אחרות

 הזכות לעיין בהצעה הזוכה. , תעמוד לא זכו במכרז, אשר מציעיםל .32
בפני יהיו חסויים בפני הצגה כי לו סעיפים בהצעתו הוא מבקש יומראש אמציע לציין במפורש העל 

 והויראכאמור . מציע שלא יציין סעיפים סוד מקצועי או מסחריב וטעמיולפרט את  מציעים אחרים
 כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.

לא , אשר די, להציג בפני מציעיםעתהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבל, המזמיןועדת המכרזים של 
אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על  ,כל מסמך ,זכו במכרז

 .בהוראות הדיןמנת לעמוד 

 .עלותה של ההצעה הזוכה פתוחה בפני כל המציעיםבכל מקרה, תהא 

 הגשת הצעות ומועדים

 ! יש למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הוראות מכרז זה .33
המזמין רשאי לדחות על הסף כל הצעה, אשר לא צורפו אליה כל האישורים והמסמכים כאמור 

 .נוספת הודעה בכל צורך ללאבמכרז זה וזאת 

חלק בלתי נפרד  ומהווה 'ב נספחכ זה למכרז המצורף בנוסח, כלליים ופרטים הצהרהעל המציע למלא  .34
עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי ) שני( 2 -ב. יש להגיש ולמלא את ההצעה והמכרז הימנו

 ").החתימותהמכרז (כולל נספחים), בעט דיו כחול (להלן: "

רוף חתימתם של י, שותפות וכו') תהיינה חותמת התאגיד בצחתימת מציע שהוא תאגיד משפטי (חברה .35
בר בד ורוף אישוריובצדין -רךהמורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו

 סמכויות החתימה בתאגיד זה.

יודפסו על ידי המציע כשהם חתומים ומלאים בהתאם ליתר הוראות מכרז זה, כל מסמכי המכרז,  .36
 למסמכי המכרז. תהמצורפ ,למעטפה ויוכנסו

 למחירון יבואן הרכב.ביחס אחוזים כ אך ורקהצעת המציע תצוין  .37
המוצעים על ידו ואשר עומדים במלוא דרישות בנוסף, תצורף להצעת המציע רשימת דגמי כלי הרכב 

לא ציין במפורש במסגרת המפרט הטכני עצמו ), וזאת אם וככל שהמזמין )2נספח ג'(המפרט הטכני (
 , יצורף מפרט טכני ביחס לכל דגם המוצע על ידי המציע.ובנוסףהנדרשים,  םדגמיה) את )2נספח ג'((

יהא המציע אשר הסכום הכספי שיתקבל מסכימת מכפלת מספר כלי הרכב ביחס    לכל המציע הזוכה 
שניתן על ידי המציע ביחס לכל קבוצת  %) בשיעור )(ב)2נספח ג'(קבוצה (בהתאם לתוכנית ההצטיידות 

  .עם המזמין ביותר המיטיביהא הסכום המצרפי במכפלת מחיר מחירון היבואן הממוצע, כלי רכב 

קבוצה בטבלאות שבמסגרת אותה כלי הרכב מללמען הסר ספק מובהר ומודגש, כי ההנחה ביחס 
) תהא זהה. היה והמציע יגיש הצעת מחיר להנחות בשיעורים שונים ביחס )2נספח ג'(המפרט הטכני (
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תתוקן הצעתו, באופן שההנחה שניתנה בשיעור הגבוה ביותר תחול ביחס  -קבוצה אותה הלכלי רכב מ
 .כלי הרכב שבקבוצהלכל 

את מחיריהן , אשר שירותיםנשוא המכרז ולא תתקבל כל תמורה בגין השירותים ההצעה תתייחס לכל  .38
כמסכים להוציא המציע שכן בהשמיטו את המחירים, יראו את  ,מרשימת המחיריםהמציע השמיט 

 .ובמחיר הכולל של הצעתובסעיף האמור ללא תשלום  יםהמתוארהשירותים כל לפועל את 

המציע היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. שתוגש במסגרת מכרז זה ההצעה  .39
 חלק ממתן השירותים, נשוא מכרז זה. ת אחראי לכל הפעילויות, המהוו

יוגשו בתוך מעטפה חתומה, אשר הומצאה למציע ובמסגרתה כל המסמכים המפורטים מסמכי המכרז  .40
, כל פרט אחראין לציין על המעטפה ו "2022/002מכרז מספר : "יןצויה עלואשר  2נספח ב'במסגרת 

  .שם המציע או כל פרט מזהה אחרלרבות 
מסירה יש למסור ב , בהתאם לאמור לעיל,הזמנה זומסמכי כל ובה כשהיא חתומה  האת המעטפ

  .רעננה, 56ברח' אחוזה משרדי המזמין, באישית לתיבת המכרזים 

 .בבוקר 0010:בשעה  25.05.2022תאריך המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .41

 זה. 41 הקבוע בסעיףא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד ל

הבלעדי,  ו, לפי שיקול דעתהמזמיןמכרז, רשאי הזה ובכל מקום אחר במסגרת  41האמור בסעיף חרף 
 .המועדים הקבועים במסגרת המכרז, בהודעה בכתב שתינתן לכל המציעיםמלשנות איזה 

 חובת הזוכה במכרז

על כל מסמכיו ( נספח ג', המצורף למכרז זה, כההסכםזכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על  .42
בכפוף למחיקות ו/או לתיקונים  -") ההסכםונספחיו) ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (לעיל ולהלן: "

בהתאם להודעה, לתשובות, להבהרות ולשינויים נשוא סעיפים המזמין יעשו על ידי יו/או לשינויים ש
כשהוא חתום ומבויל ן למזמיולהחזירו  -ו/או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס לעיל  21 -ו 18

המזמין ימים מתאריך הודעת ) ארבעה עשר( 14 לא יאוחר מאשר תוךב, (ככל שקיימת חובת ביול) כדין
 .לזוכה בדבר זכייתו במכרז

 .מפורטים בהסכם, על נספחיומתן השירותים התנאים לביצוע 

את הערבות לביצוע, כאמור לעיל  42בסעיף , עם מסירת ההסכם כאמור למזמיןעל הזוכה להמציא  .43
 .להלן 45בסעיף 

ממועד קבלת  עסקים ימי) עשר-ארבעה( 14תוך ב מתן השירותיםרז להתחיל בביצוע על הזוכה במכ .44
  .הוראה בכתב מאת המזמין

 רבות לביצוע ההסכםע

, בקשר עם ביצוע בהסכםערבות בנקאית כמפורט למזמין במועד חתימת ההסכם, ימסור הזוכה  .45
ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, הכל כמפורט בהסכם המזמין נשוא המכרז וכן לפיצוי השירותים 

 ").הערבות לביצוע: "במכרז זה (להלן
 

ערבות לביצוע, לא תוחזר הערבות להצעה למזמין לא ימסור הזוכה היה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .46
 הא רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.והמזמין י

הנקוב  למדדיהיה צמוד  במסגרת הוראות ההסכם,, במקרים המפורטים סכום חילוט הערבות לביצוע .47
, כשבסיס ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות והמדד הקובע להסכם 8.1סעיף 

 יהא המדד הידוע במועד חילוט הערבות לביצוע.
 המזמיןהחלטת 

באופן בלתי גבוהה או נמוכה שתהא ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה  )(אך לא חייב רשאיהמזמין  .48
 .)המזמיןהבלעדי של  ו(הנקבע לפי שיקול דעת מעבר לאומדן של המכרזסביר 

הא רשאי (אך במפורש לא חייב) להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה, המזמין י .49
לרבות אך מבלי למעט, כושרו, ניסיונו ויכולותיו, הארגונית, מקצועית וכלכלית של המציע וכן כל 
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מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר המזמין אין  .המזמיןהבלעדי של  ושיקול אחר לפי שיקול דעת
 , בכפוף להוראות כל דין.ה כלשהיאו הצע

, והתקנות 1992 -חוק חובת מכרזים, התשנ"ב מופנה המציע להוראות לעיל, מבלי לפגוע באמור  .50
 .המזמיןהחלות בשינויים המחויבים על , שהותקנו או יותקנו לגביו

 האטה, הפסקה וביטול ההסכםוכן  אי חתימה על ההסכםוביטול המכרז 

 את הזכות לעשות כל אחד מאלה: ושומר לעצמהמזמין מובהר בזאת כי  .51

לשם להימצאות בפועל של מקורות כספיים / תקציביים לא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם  .51.1
לנוכח לא לחתום על ההסכם עם הזוכה , וכן המזמיןבתקציב  נשוא המכרזהשירותים קבלת 

 .שינויים ארגוניים ו/או שינויים בצרכי המזמין

 .קיום שאר האישורים הדרושים על פי חוקבהשירותים להתנות את ביצוע  .51.2

הזוכה לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או יפר את ההסכם ובכל , אם בכל שלב, לבטל את ההסכם .51.3
מצא י, להתקשר עם כל צד שלישי, ככל שהמזמין רשאי, לפי שיקול דעתוהא ימקרה כאמור 

 ים במכרז).  לנכון (לרבות, אך מבלי לגרוע, להתקשר עם מי מהמציעים האחר

או ו/וי פשיו/או  ו/או הזוכה בכל פיצוי )המשתתףהמציע (לא תזכה את המזמין כל פעולה כאמור של  .52
והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  החזר כספי כלשהו

בתנאים המציע במכרז מודע לכך, כי . ו/או מי מטעמם רעננהו/או עיריית המזמין בעניין זה כלפי 
ר לבצען, וחזיהמזמין ו/או מי מטעמו אם וזאת  ,השירותיםהזכות לביצוע מציע מסוימים תישמר ל

 לפי העניין. ,ממועד ביטול המכרז או ביטול ההסכם) 1( אחתבתקופה שלא תעלה על שנה 
 .)נספח ג'( הסכםמסגרת הבבעניין זה נקבעו הוראות מפורטות 

 המכרזמסמכי 

 :")מסמכי המכרזמהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז (להלן: " המסמכים המפורטים מטה .53

 .נספח א' -נוסח ערבות בנקאית להצעה  .53.1

 .1נספח ב' -הצהרות ופרטים כלליים של המציע  .53.2

 .2נספח ב' -תכולת מעטפת המציע  .53.3

 , על נספחיו כמפורט להלן:נספח ג' -הסכם  .53.4

 .) להסכם1ג'( נספח -נוסח כתב ערבות ביצוע  .53.4.1

 .) להסכם2נספח ג'( - מפרט טכני .53.4.2

 לעיל. 21 -ו 18, 17סעיפים  - תוכן הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים (אם יהיו) .53.4.3
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 נוסח ערבות בנקאית להצעה -א' ספח נ
 

 בנק __________________
 

 31330113מכרז 
 

 לכבוד

 בע"מ רעננה מי

 

 א.נ.,ג.

 

 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  

 

עם קשר ") בהחייב: "להלן_______________ (ח.פ./ת.ז. __________________ על פי בקשת  .1

, הננו אספקת שירותי החכר ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעוליבנושא  002/2022מכרז מס' 

(במילים: ₪  36,000 -השווה לכולל עד לסך  לפי דרישתכם לשלם לכם כל סכום ערבים בזאת כלפיכם

 .) בלבדשקלים חדשים שלוש ושש אלף

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ) עשרה( 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  ,וזאת ללא כל תנאי

או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש ו/מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח  ,כלפיכם

 .החייבתחילה את סכום הערבות מאת 

שיעורין יכול שתהיה להנ"ל, ערבות סכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 

והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה 

 .על סכום הערבות

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

מסר לנו לא יעד לתאריך ___________ וכל דרישה על פיה צריכה להערבותנו זו תישאר בתוקפה  .4

 יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________. .6

 שכתובתו: ____________________________________________________. 

 תענה. זו, ולא נותנאי ערבותעל פי עות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה דרישה שתגיע לסניפנו באמצ 
 

                   

 בכבוד   רב,         
 

 בנק ______________

 סניף _____________
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 הצהרות המציע ופרטים כלליים - 1ב'נספח 
 
 

 בע#מ רעננה מי
  
 

 לכבוד
 בע"מ רעננה מי

 
 א.נ.,ג.
 

 2022/002מס'  מכרזהנדון:  
 אספקת שירותי החכר ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולילביצוע    

 
 אני הח"מ קראתי בעיון את תנאי המכרז, וכל המסמכים הנלווים אליו. .1
 
 אני מצהיר בזאת כי: .2
 
 4 , כמפורט בסעיףנשוא המכרזהשירותים סיון והמומחיות הדרושים לביצוע יהנני בעל הידע, הנ א. 

 ").ההסכם(להלן: " 'נספח גההסכם המצורף למסמכי המכרז כבמסגרת ולמכרז 
 
ח האדם הדרושים על מנת ווכהמתקנים, כלי הרכב ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד,  ב. 

נשוא המכרז ו/או ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי השירותים אספקת לבצע את 
 המכרז ובמועדים המפורטים בהסכם.

 
הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז  ג. 

  ו/או ההסכם.
 
והתנאים הקשורים במכרז ובביצוע התחייבויותיי לפיו, אם אזכה,  כל הפרטיםאת בדקתי אני הח"מ  .3

 .למכרז 15, כאמור בסעיף וכן את התאמתם הן ליכולותיי והן להוראות כל דין
 
, קיבלתי את כל ההסברים אשר ביקשתי כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, המפורטים לעיל ,הנני מצהיר .4

ידועים השירותים אספקת וכן כל הגורמים המשפיעים על השירותים אספקת ביצוע וכי תנאי  לקבל
 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.טב היומוכרים לי 

 
כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו כמו כן הבנתי ואני מסכים כי 

 לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי.לגביהם אי הכרת התנאים  אוהשירותים הקשור בביצוע 
 

המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז נשוא השירותים אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את  .5
וזאת תוך המזמין כמפורט בהסכם ולשביעות רצונו המלאה של  ,ולמסמכי ההסכם, במחיר הצעתי

 התקופה הקבועה בהסכם.
 
בתוך לוח אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לתכנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת  .6

 :מכרזל 42סעיף במסגרת  הזמנים הנקוב
 
בכפוף למחיקות  - על כל חלקיו ומסמכיו המהווים יחד את מסמכי ההסכם -לחתום על ההסכם  א. 

בהתאם להודעה, לתשובות, להבהרות המזמין יעשו על ידי יו/או לתיקונים ו/או לשינויים ש
ולהחזיר  -ו/או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס  למכרז 22 -ו 19ולשינויים נשוא סעיפים 

 כשהוא חתום ומבויל כדין.למזמין את ההסכם 
 
להמציא לכם ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, חתומה ומבוילת להבטחת ביצוע  .ב 

 הכל כמפורט בהסכם. ,ההסכם ולהבטחת נזקים
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לעיל, כולן או מקצתן,  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7
הא רשאי לחלט והמזמין יאת ביצוע השירותים במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לקבל 

ל זכות את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכ
 עקב הפרת התחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.המזמין או סעד שיעמדו לרשות 

 
במסגרת  לוח הזמנים הנקובבתוך מתן השירותים אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב להתחיל בביצוע  .8

 .להסכם 12סעיף  במסגרת בההנקובמהלך תקופת ההסכם לבצעה , למכרז 44סעיף 
 
  10 בסעיףלתום תקופת הערבות הבנקאית להצעה, כנקוב הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  .9

 ככל שיוארך תוקף הערבות הנ"ל. -, או מועד מאוחר יותר למכרז
 

סיוני, הוותק המוכח שלי ירשאי לדרוש ממני פרטים נוספים בדבר זהותי, כישורי, נהמזמין ידוע לי כי  .10
הכספית, וזאת כתנאי לבדיקת הצעתי, ו/או להתקשרות עמי, נשוא המכרז, יכולתי השירותים בביצוע 

 ואני מתחייב לספק את הפרטים, המידע והמסמכים כפי שיידרשו.
 
 

 פרטים כלליים
 
 . פרטים כלליים1
 

   שם מלא (באותיות דפוס)

 סוג התאגיד:

 [חברה ציבורית / פרטית / שותפות / אחר (פרט)]

  

   מספר התאגיד:

   מקום ייסוד:

   תאריך ייסוד:

   כתובת:

   מספר טלפון:

   מספר פקס:

   דואר אלקטרוני:

   איש קשר:
 
 
 . תחומי עיסוק וניסיון2
 

   תחומי עיסוק עיקריים

   פרטי ניסיון בחו"ל

   פרטי ניסיון בישראל
 
 



 14 

 
 . מבנה החזקות3
 

 שם המחזיק
 [בעלים / בעל מניות / שותף]

תעודת זהות /  כתובת
 רישוםמספר 

מס' המניות 
המוחזקות 

 לסוגיהן

% מתוך ההון 
 המונפק

     

     

     

     
 
 
 . פרטים על חברות קשורות בישראל4
 

  א.

  ב.

  ג. 

  ד.

  ה. 
 
 
 . המבנה הארגוני של המציע5
 

 ניסיון בתחומים שונים מס' שנות ותק במציע שם בעל התפקיד התפקיד

    מנכ"ל

    

    

    
 
 
 . מורשי חתימה בשם המציע6
 

 חתימה תאריך טלפון כתובת תעודת זהות שם מלא
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 הצעת המחיר
 

לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז, ההסכם וכל המסמכים הנלווים אליהם ובפרט את המחירים 
המהווה תמורה כוללת וסופית  -מגיש בזה את הצעתי אני המוצעים בתמורה לאספקת השירותים על ידי, 

והכל בהתאם לתנאים המפורטים  -בגין כלל התחייבויותיי וביצוע אספקת השירותים כמפורט בהסכם 
 במסגרת ההסכם על נספחיו: 

 
להסרת ספק, ההנחה תינתן ביחס לכל כמות כלי הרכב וביחס לסוג/י כלי הרכב לגביהם יידרשו על ידי 

ירותים, והובהר והודגש בפניי, כי המזמין אינו מתחייב לכמות מינימאלית ו/או מקסימאלית המזמין הש
 להסכם. )2נספח ג'(כלשהיא של כלי רכב ו/או דגמי כלי רכב, ולרבות לא לכמויות המפורטות במסגרת 

 
הסף תיפסל על  -) )2נספח ג'(שבמסגרתה תוצע תוספת למחירים הקבועים במסגרת המפרט הטכני (הצעה 

 .ללא צורך בכל הודעה נוספת
 

במקרה של סתירה בין הסכומים, הנקובים על ידי המציע במסגרת הצעה זו, במספרים ובמילים, ייקבע 
דהיינו, סכום ההנחה הגבוה מבין השניים)  -הסכום המחמיר יותר ביחס למציע (והמיטיב עם המזמין 

 וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 

 רב,בכבוד   
 
 

 ____________________________    תאריך: 
 
 

 ____________________________   : פרטים מלאים
 
 

 ____________________________ חתימה/ות מלאה/ות: 
 
 
 

 אישור חתימה
 

 אני הח"מ ______________________ עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה ___________, ת.ז. 
 

 __________________ ת.ז. _________________ מוסמכים לחתום בשם ____________________ 
 

 ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.
  
 

 ____________________________ מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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 תצהיר -(א) 1ב'נספח 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ____________________ת .ז  ____________________אני הח"מ 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
לאספקת שירותי מתן שירותי לביצוע  002/2022מס'  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז א. .1

 אשר מוגשים על  ידי ________________  ,החכר ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
 .בע"מ רעננהת מי חבר") להמציע" :(להלן ____________________ ח.פ/ת.ז

 הנני משמש כמנהל המציע. ב. 
 
 
 
 : מאלה אחדבמציע  התקיים כי מצהיר הנני  .2

מהלך ב זרים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע )א( 
 . ההצהרה חתימת למועד שקדמה שנהה

 חוק       לפי יותר או עבירות בשתי חלוט דין בפסק הורשעו אליו הזיקה בעל אוהמציע  אם )ב( 
 למועד קדמור שא ,השנים שלושמהלך ב יתהיה לא האחרונה ההרשעה - זרים עובדים
 . ההצהרה חתימת

  - זה סעיף לעניין

 או ,בו השליטה בעל  גם - אדם בני חבר הוא המציע ואם המציע, ידי על שנשלט מי -" זיקה בעל"
 . בו השליטה בעל  שבשליטת אחר אדם בני חבר

), הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור( זרים עובדים חוק -" זרים עובדים חוק"
 .1991 -א"התשנ

 .1968 -ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותה -" שליטה"
 
 
 :מאלה אחד במציע התקיים כי מצהיר הנני .3

 .מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע )א(

 חתימת במועד אך, מינימום שכר חוק לפי אחת בעבירה הורשעו אליו הזיקה בעל או המציע )ב(
 . ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההצהרה

 אך         , מינימום שכר חוק לפי יותר או עבירות בשתי הורשעו אליו הזיקה בעל או המציע )ג(
 . האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו ההצהרה חתימת במועד

 - זה סעיף לעניין 

 . 1981 - א"התשמ), רישוי( הבנקאות בחוק כמשמעותם -" שליטה" -ו" החזקה", "שליטה אמצעי"

 :מאלה אחד כל -" זיקה בעל" 

 .השירותים נותן ידי על שנשלט אדם בני חבר )1( 

 :מאלה אחד, אדם בני חבר הוא המציע אם )2(

 ;בו השליטה בעל )א(  
  דומה, הענין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר )ב( 

 דומים האדם בני חבר של  פעילותו ותחומי, המציע של כאמור להרכב במהותו
 ;המציע של פעילותו לתחומי במהותם

 ;העבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי ) ג(
 שליטה שנשלט, אחר אדם בני חבר – מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא המציע אם )3(

 ;במציע ששולט מי בידי מהותית
 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברה, מינימום שכר חוק לפי בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע -" הורשע"

  ).31.10.02( ג"התשס
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 . 1987 - ז"התשמ, מינימום שכר חוק -" מינימום שכר חוק" 

 בני     בחבר שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה -" מהותית שליטה"
 .אדם

 
 
 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 
 

 ____________________________ מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
 
 

 חתימהאישור 
 

בזאת כי ביום _________ הופיע בפני, , מאשר אני הח"מ ____________________ עו"ד
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת  ____________________ ת.ז. ____________________

      וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 

 ____________________________ מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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 ניסיון קודם תצהיר –) ב(1ב'נספח 
 

 : למכרז 4.2לצורך עמידה בתנאי מוקדם בסעיף  .53.5
) שנים במתן שירותי החכרת כלי רכב שלוש( 3מוכח של לכל הפחות ותק המציע הינו בעל 

  ( .) השנים שלפני פרסום מכרז זהשלוש( 3בשיטת ליסינג תפעולי, וזאת במהלך 
 

פרטי המזמין ואיש 
 קשר

ההיקף הכספי של  ב, ומשכהעסקהתיאור 
 העסקה

 כמות רכבים בעסקה

    

    

    

    
 

אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת  .1

 ___________________ (להלן: "המציע"),   ח.פ/ע.מ ___________________. 
 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .2
 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 _____________________________________   שם המציע:

 _____________________________________    תפקיד המציע:

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום 

לפי תעודת זהות מס' _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם 

___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר שהסברתי להם את משמעותה 

 המשפטית של חתימתם.

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה 

 זו ולמסמכי המכרז לפי כל דין.

_______________   _____________________  ___________ _____________ 

 שם עורך הדין                             כתובת                               מס' רישיון                      חתימה
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 תכולת מעטפת המציע - 2ב'נספח 
 
 

לכלול במסגרת מעטפת המציע את כל לנוחות המציעים ומבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, על המציע 
 המסמכים המפורטים להלן:

 

 מצורף / לא מצורף  מס' סעיף במכרז  פרטי המסמך

     
  -  - חתומים על כל דף ודףמסמכי המכרז 

  - 6.1, 4.1 - של התאגידההתאגדות צילום של תעודת 
מסמכי ההתאגדות של התאגיד, העתקים מ

 הדין -רךעובידי מאושרים 
- 4.1 ,6.1 -  

ם אישורם על האנשים המוסמכים לחתום בש
התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על 

 מסמכי המכרז

- 4.1 ,6.1 -  

, מסמכים המעידים על ניסיון קודם והמלצות
המציע , אישור רואה החשבון המבקר של ובנוסף

 בדבר התקיימות התנאי האמור אצל המציע

- 4.2 ,6.2 -  

אישור רואה החשבון המבקר של המציע בדבר 
 התקיימות תנאי מינימום צי רכב אצל המציע

- 4.3 ,6.3 -  

קצין בטיחות אישור התקיימות תנאי העסקת 
 אצל המציעבתעבורה קבוע ומוסמך 

- 4.4 ,6.4 -  

הדרושים לפי הוראות העתקי אישורים והיתרים, 
כל דין, לעסוק בתחום החכרת כלי רכב בשיטת 

 הליסינג התפעולי

- 4.5 ,6.5 -  

  - 6.6, 4.6 - בדבר היותו עוסק מורשהתקף ועדכני אישור 
מפקיד שומה או מרואה תקף ועדכני אישור 

 חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק
- 4.6 ,6.6 -  

מסמכים המעידים על עמידה בתנאים הקבועים 
בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול 
חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים 

 1976 -זרים כדין ושכר מינימום), התשל"ו 

- 4.7 ,6.7 -  

  - 6.8 - ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה
  - 19 -ו  18, 17 - עדכוני המכרז (אם יהיו)
  - 1נספח ב' - הצהרה ופרטים כלליים

  - ) להסכם2ג'(נספח  - טכנימפרט 
מפרטים טכניים לגבי הדגמים המוצעים על ידי 

 המציע במסגרת הצעתו
- 37 -  
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 הסכם -ג' נספח 
 הסכם

 ________ביום _____ לחודש ___________ שנת  רעננהשנערך ונחתם ב

 בע"מ רעננה מי  ב י ן:
  רעננה, 56מרח' אחוזה   

 רעננה  

 מצד אחד             )"המזמין: "(להלן  
 

 _________________ ל ב י ן:
 _____________, __________מרח'   

 מצד שני              )"הספק" :(להלן  

 

, אשר פועל, 2001 -תאגיד בעל רישיון מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  והינמזמין וה הואיל
 ;רעננהבתחומה המוניציפאלי של העיר 

שירותי החכר ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי, לאספקת הצעות לקבל  החליט והמזמין הואילו
 ביטוחים, מבחני רישוי, אשר יכלול את אספקת כלי הרכב וכן שירותי ניהול, תפעול, תחזוקה,

 לפי והכל אחר יעד לכל והחזרתם ומכוני רישוי שירות למוסכי הרכב כלי של שינוע שירותי
 כמפורט, וכן שירותים נלווים נוספים של כלי הרכב לשימוש החברה לדרישות הצורך ובהתאם

 ; ")השירותים(להלן: ") )2נספח ג'(במסגרת המפרט הטכני (בהסכם זה על נספחיו ובפרט 

 , הכללמתן השירותיםהזמנה להגשת הצעות  __________ביום המזמין ולצורך כך הוציא  והואיל
 );"המכרז"(להלן:  של המזמין 002/2022מס' בכפוף וכמפורט בתנאים, במפרט ובדרישות מכרז 

, והוא מצהיר, כי הוא בעל השירותיםהצעה לביצוע   __________ביום למזמין הגיש  ספקוה והואיל
 ;םהידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצוע

את לאשר  ,__________מיום המזמין, של ועדת המכרזים במסגרת ישיבת  ,החליטוהמזמין  והואיל
 ;ולהתקשר עמו בהסכם זה ספקהצעת ה

, בכפוף לתנאי השירותיםמעוניין לקבל על עצמו, את ביצוע  ספק, והספקלמסור לן מעונייוהמזמין  והואיל
 הסכם זה להלן;

 ;היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות חוזה זה והצדדים חפצים להגדיר את מערכת והואיל

 

 :והותנה בין הצדדים כדלקמן , הוצהרלפיכך הוסכם

 ונספחים מבוא .1

ם המפורטים להלן (בין אם מצורפים ובין אם אינם נספחיההמבוא להסכם, המסמכים ו .1.1
  )."ההסכם"מהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן:  מצורפים להסכם)

 המכרזמסמכי  - מסמך א'

 ופרטים כלליים  ספקהצהרות ה - 1מסמך ב'

 ערבות ביצוע - )1ג'(נספח 



 21 

 מפרט טכני - )2נספח ג'(

, תינתן לעיל 1.1המפורטים בסעיף האחרים התאמה בין מסמכי ההסכם  של איבכל מקרה  .1.2
 .)"עדיפות בין המסמכים"( למכרז 29עד  28 פיםבסעיהעדיפות בין המסמכים בהתאם לאמור 

 פרשנות והגדרות  .2

כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות, ואין לעשות בהן שימוש לצורך  .2.1
 פרשות ההסכם או כל תכלית אחרת.

תהיה למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם עולה לצורך הסכם זה  .2.2
 כוונה אחרת מהקשר הדברים:

של כלי ני הרישוי ותקיאו שאינן חלק ממו/תוספות שאינן סטנדרטיות  - "אביזרים"
  .או שאינן חלק מקורי של הרכבהרכב ו/

החקיקה הראשית והמשנית של מדינת ישראל, לרבות חקיקת  - "דין"
התברואה וחקיקת הבטיחות, פסקי דין וצווים של הטריבונלים 
השיפוטיים של מדינת ישראל, וכן כל הוראה והנחיה של רשות 

 מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

אחד כל מהלך בהמזמין לספק ישלם  אשר בתוספת מע"מ, ,הסכום - "החכרדמי ה"
 ., כמפורט בהסכם זה להלןהחכרמהחודשים הכלולים בתקופת ה

הזמנת טופס "
 "כלי רכב

מבין כלי הרכב  הרכבכלי בדבר סוג הודעת המזמין בכתב אל הספק  -
, רותיםי, האביזרים והש))2נספח ג'(הכלולים במפטר הטכני (

הספק (באם נרכשים שירותים החורגים מהיקף הנרכשים מאת 
 כהגדרתם בהסכם זה).השירותים 

או  "כלי הרכב"
 "הרכב"

כלי הרכב והאביזרים, לרבות ציוד כלי הרכב לתדלוק באמצעות  -
 ת כלי הרכב.הזמנבמסגרת מתוארים כפי שהם  ,מערכת ממוחשבת

כפי שמתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה  ,המחירים לצרכןמדד  - " מדד"
, גוף כאמורהיחדל פרסום על ידי אם או ב ,המרכזית לסטטיסטיקה

או המדד שיפורסם על ידי  ,מדד זהה באופיו - או יוחלף במדד אחר
 אחר.הגוף ה

משרד התחבורה וזאת לתקופת ניסיון על ידי מורשה הרות ימוסך ש - "מוסך מורשה"
מרמת השירות  חודשים, וככל שהמזמין לא יהא שבע רצון) ששה( 6של 

בין  ך אחר בהסכמהסייקבע מו(וינמק בכתב את אי שביעות רצונו), 
מורשה הרות ישייקבע מוסך  -, וככל שלא תהא הסכמה המזמין לספק

 .רכבכלי ההיבואן לטפל בעל ידי 

או מי שנתמנה על ידו, מזמן לזמן, לפיקוח על אופן מנכ"ל המזמין,  - "נהלמה"
 ביצוע מתן השירותים, בין מראש ובין בדיעבד. 

" או הפוליסה"
 "פוליסת ביטוח"

, או עדכוןו/ו/או פוליסת ביטוח חובה וכל שינוי נזקים טוח יפוליסת ב -
  .מעת לעת ,יחול בהןאשר 

 השירותים,המקבל על עצמו את ביצוע  ,האדם או הגוף המשפטי - "ספקה"
בהתאם לתנאי ההסכם, כמוגדר בגוף ההסכם, לרבות נציגיו, יורשיו, 
מורשיו, שליחיו המוסמכים, עובדיו, ולרבות קבלני משנה הפועלים 

ועובדים של קבלני משנה כאמור השירותים בשמו או עבורו בביצוע 
 המזמין.תב של בדרך חוקית ובהסכמה בכבמקומו ו/או כל מי שיבוא 

בו  לרבות סוג הדלק ,על פי מאפייניו הטכניים והפיסיים ,דומהרכב  - "רכב חלופי"
קבוצת הרישוי לכלי הרכב הרלוונטי, ואשר  ,נעשה שימוש בכלי הרכב
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יוהבר להלן  .הרלוונטי הרכבכלי מקבוצת הרישוי של נופלת אינה שלו 
 כי:

 פרטי מסוג דומה חלופי רכב יקבל פרטי רכב •
 7 לפחות של דומה חלופי רכב יקבל מקומות 7 פרטי רכב •

 .מקומות
 בעל יכולות עבירות שטח. יקבל רכב חלופי  4*4רכב טנדר  •

 
מתודלק במלואו  ,נקי ,שטוףכשהוא למזמין יסופק החלופי הרכב 

  .י בוחן רכבל ידומאושר בטיחותית ע

 עם הרכב כלי בהעמדת קושי וקיים מאחר(טנדר),  חלופי רכב לעניין
 שנדרשת מהרגע בהסכם שנקבעו הזמנים לוחות בתוך שנדרש הציוד

 הזיווד עם וזאת הקבוע הרכב במקום כאמור הרכב כלי העמדת
ארגז  עם טנדר מסוג דומה רכב לספק יהיה הספק שעל הרי, הנדרש

 למשך וזאת רוורססגור ומנעול רתק כולל מערכת כריזה ומצלמת 
 לשימוש"הקבוע"  הרכב כלי להחזרת ועד בלבד הביניים תקופת
 לב תשומת מופנית ובפרט ההסכם הוראות יתר לכל בהתאם, המזמין

 רכב העמדת משמעות(שהרי  להסכם 10.4 סעיף להוראת המשתתפים
 של השימוש שיכולת הינה המכרז להוראות תואם שאינו חלופי

 הינה, הביניים בתקופת, החלופי ברכב פעילותו למטרות המזמין
 ).מוגבלת

רשות "
 "מוסמכת

ועדות אך מבלי למעט שלטונית, לרבות -כל רשות שלטונית או מעין -
 מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, רשויות מקומיות ועירוניות.

כלל השירותים בהם מחויב הספק לפי הסכם זה, לרבות אספקת  - "השירותים"
שירותי אך מבלי למעט, , לרבות לידי המזמיןהרכב כלי החכרת ו

, אחזקה, תיקוני דרך וגרירה, רכב חלופי, ניהול, תפעול, תחזוקה
שירותים נלווים נוספים של כלי הרכב  הפעלת מוקד שירות, וכן

 ל ידי הספקעוהכל  לשימוש המזמין, כמפורט בהסכם זה על נספחיו,
 .כל כלי הרכבביחס ל החכרתקופת הלמשך 

תוכנית "
 "ההצטיידות

ההצטיידות המשוערת של המזמין, המפורטת במסגרת  תוכנית -
 אינובזאת, כי המזמין  מודגש)). אולם, 2נספח ג'(המפרט הטכני (

, והכל ספקמחויב להזמין כמות כלשהי של כלי רכב, או בכלל, מאת ה
 יבוצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

תקופת "
 "ההסכם

נסתיימה וכל עוד לא התקופה החל ממועד חתימתו של הסכם זה  -
 .הסכםהאשר יסופקו מכוח רכב כלי  כל לש החכרתקופת ה

תקופת "
 "החכרה

, אשר חודשים) שלושים וששה( 36בת תקופה  - רכב כלשהואכלי לגבי  -
  .להלן 4.6בסעיף  וכהגדרתבמועד מסירת כלי הרכב, תחילתה 

או על פיו, ימולא החסר או יפורש  ,עדר הוראה מפורשת בהסכם זהיבמקרה של ה, כי מוסכם .2.3
 עבודותשירותים או  ולבין קבלנים המבצעים עבורהמזמין פי התנאים המקובלים בין להספק 

 .המזמיןמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו בעניין זה כלפי  ספקוה

" המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אלה ספקהמקום ש" .2.4
 כחבים ביחד ולחוד. 

" או ספקהמבלי לגרוע מכלליות האמור, מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים את "
 פעולה עם אחד מהם תראה כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחרים. 

 ספקהוהתחייבויות הצהרות  .3

 ומאשר בזאת כדלקמן:  , מתחייבמצהיר ספקה
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ולמיטב ידיעתו גם לא  -לא ננקטה נגדו כי וישראל,  הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת .3.1
פשרית פירוקו, חיסול עסקיו, פשיטת כל פעולה שמטרתה או תוצאתה הא -עתידה להינקט נגדו 

 רגל שלו או תוצאה דומה אחרת.

או הסכם, להתקשרותו בהסכם זה ו/כלשהי, לרבות מכוח דין  אין כל איסור, הגבלה או מניעה .3.2
התחייבויותיו על פיו כל התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל ולביצוע 

 הסכם כאמור.  אוו/אינם מהווים הפרה של כל דין 

 הסכם זה מחייב אותו ואכיף כלפיו, וכי אושר כדין על פי מסמכי התאגדותו ונהליו הפנימיים.  .3.3

הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו  ,שיונות ו/או ההיתריםיהוא בעל כל האישורים ו/או הר .3.4
 בפרט.  ,התחייבויותיו על פי הסכם זהכל הכללית, בכלל, וביצוע 

והאמצעים  , כוח האדםהניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות הוא בעל הידע, .3.5
 התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה. כל כנדרש לצורך ביצוע 

ידועים ונהירים השירותים , לרבות התיאורים הטכניים הקשורים בביצוע זה כל פרטי הסכם .3.6
, זה הסכם מו שלההוצאות הדרושות לשם קיומחירי הצעתו כוללים את כל , ובנוסף; היטב לו

 את מחיריהן השמיט , אשרשירותיםביצוע וכי ידוע לו כי לא יקבל כל תמורה בגין  ,על נספחיו
 להלן. להסכם 14.1כמפורט בסעיף מהצעתו, וזאת 

; וכי להשפיע על אופן ביצוע השירותים ים, העשויוהתנאים והפרטיםבדק ובחן את כל הנתונים  .3.7
בהתאם להסכם זה, הוא אפשרי השירותים בהתבסס על בדיקות אלה הוא מעריך, כי ביצוע 

פי הסכם זה היא תמורה הוגנת עבור ביצוע כל התחייבויותיו על פי  ומעשי, וכי התמורה על
 .הסכם זה

נספח הוא יבצע את השירותים במלואן ובדייקנות, בהתאם להוראות הסכם זה והמפרט הטכני ( .3.8
 ), ובכפוף להוראות המנהל, כפי שיינתנו, מעת לעת, בהתאם להוראות הסכם זה.)2ג'(

 הותה של ההתקשרותמ .4

, בהתאם לתנאי השירותיםמקבל בזאת על עצמו, את ביצוע  ספק, והספקבזאת למוסר המזמין  .4.1
 . המזמיןהמלאה של  ומעת לעת, לשביעות רצונ, המזמיןשל  וההסכם ולהנחיותי

, השירותיםכל יבצע את כל המטלות הדרושות לצורך ביצוע  ספקלמען הסר ספק מובהר, כי ה
 על פי הסכם זה.  ספקבמסגרת התחייבויותיו של הומטלות אלה תיחשבנה ככלולות מלכתחילה 

, בהתאם לאמור בנספחים ובשלמות ביצועית ברמה מקצועית מעולההשירותים יסופקו למזמין  .4.2
בין אם  ,כךאו כל מי שנתמנה על ידו לצורך מנהל ו/הרורים של יבהתאם להוראות ולבכן ו

בהתאם לסטנדרטים וכן  צועובין במהלך הביביצוע השירותים לת יהוראות אלה תינתנה בתח
 וכללים מקצועיים מעולים, ובהתאם להוראות כל דין.

להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים  ספקבמסגרת זו מתחייב ה .4.3
 כל דין.הוראות על פי למזמין וזאת השירותים אספקת לצורך ביצוע 

לקבל את השירותים מסוג השירותים נשוא למען הסר ספק מובהר, כי המזמין אינו מתחייב  .4.4
לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין  ספקבלבד, ול ספקהסכם זה מאת ה

 ו/או העירייה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

המזמין יזמין, מפעם לפעם, באמצעות טופס הזמנת כלי רכב, בנוסח כפי שייקבע מעת לעת, על  .4.5
 .))2נספח ג'(ן כלי הרכב המפורטים במסגרת המפרט הטכני (כלי רכב מביידי המזמין, 

טופס הזמנת כלי הרכב יפרט, בין היתר, את דגמי כלי הרכב וכן את צבעם המבוקש, וזאת מתוך 
רשימת יפורטו ), וכן )2נספח ג'(מפרט הטכני (במסגרת הרשימת דגמי כלי הרכב המפורטים 

 המפרט הטכני).הוראות מת את (ככל שהיא תוא כלי הרכבבתקונים המבוקשת יהמ

ממועד קבלתו של טופס הזמנת כלי רכב  ) ימי עסקיםים ואחתעשר( 21בתוך לא יאוחר מאשר  .4.6
(כלי רכב חדש) למזמין את כלי הרכב נשוא טופס הזמנת כלי הרכב , יחכיר הספק על ידי הספק

  .החכרלמשך כל תקופת הוהמזמין יחכור מאת הספק את כלי הרכב, וזאת 
יסופק לידי המזמין בתוך המועד שצוין לעיל, הספק יספק לידי  לאבמקרה שכלי הרכב המוזמן 

על פי מאפייניו הטכניים והפיסיים לכלי הרכב שהוזמן, ואשר  הדומה, רכב גישורהמזמין כלי 
ובנוסף לכך כשאותו  כלי הרכב המוזמןמקבוצת הרישוי של אינה נופלת קבוצת הרישוי שלו 
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רכב ) חודשים לפני מועד אספקתו עשר-שמונה( 18לא עלה על הכביש יותר מאשר  רכב גישור
, ובמהלך כל עד לאספקת כלי הרכב המוזמןותקופת הביניים והכל למשך , לידי המזמין גישור

יחולו  הגישוררכב תקופת הביניים כאמור לא יהא הספק זכאי לכל תשלום מאת המזמין ועל 
  .ם המחויביםכל הוראות הסכם זה, בשינויי

מרגע קבלת טופס  קלנדרייםחודשים  6תעלה על  לא המקסימליתמקרה, תקופת הביניים  בכל
פיצוי מוסכם של הספק  תגרור המקסימלית הביניים תתקופמ חריגה, אצל הספק ההזמנה

 .בינייםמהתשלום החודשי בגין אותו רכב  5%למזמין בסך של 

 הספקעמיד יעל טופס הזמנת המכונית,  ו, בחתימתמזמיןאת הזמנת ה הספק אישר -ר שורכב גי
ימי עסקים ממועד הבקשה, מכונית גישור דומה למכונית המושכרת,  3, בתוך מזמיןלבקשת ה

על טופס הזמנת מכונית  מזמיןשל ה ו, בכפוף לחתימתמזמיןעד למסירת המכונית המושכרת ל
  עת לעת.מ הספקהגישור בנוסח נספח ד' המצ"ב או כפי שייקבע על ידי 

המשקף שווי ₪  400ככל ולא יסופק רכב גישור במועד הנקוד לעיל, ישלם הספק פיצוי יומי בסך 
 ממוצע של שכירות לרכב יומי. 

סך בשקלים השווה לדמי השכירות החודשיים אשר  ספקל מזמיןשלם היבגין מכונית הגישור 
שה השימוש במכונית היו משתלמים בגין המכונית המוזמנת, באופן יחסי לתקופה בה נע

 , בניכוי הפיצוי אמור לעיל (ככל וחרג מהתקופה המקסימלית)הגישור

להלן, על סעיפיו הקטנים, שעניינם מכוניות  10על מכונית הגישור יחולו הוראות סעיף 
 חילופיות, בשינויים המחוייבים.

א ישולמו חודשים ממועד ההזמנה. לאחר כן ל 6התחייבות הספק לספק את הרכב הקבוע תוך 
כתובת כל באו  ,כלי הרכב יסופק בפועל למזמין במשרדי המזמין.דמי שימוש על רכב הגישור

בהתאם לתיאום של לפחות על ידי המזמין, והכל מראש כפי שתימסר לספק  ,בעיר רעננהאחרת 
"), ובלבד שמועד מסירת הודעת הספק(להלן: ") ימים מראש בין הספק לבין המזמין שלושה( 3

 הרכב בפועל לא יחרוג ממכסת הימים הנקובה בפסקה דלעיל.כלי 

יחשב לכל י -באותו המועד  הרכבכלי את  בפועליקבל אם וככל שהמזמין  -הספק מועד הודעת 
יחויב , והחל ממועד זה ואילך החכרהרכב ותחילת תקופת הכלי מועד מסירת כעניין דבר ו

עד בהסכם זה ובהתאם להצעת הספק במסגרת המכרז, וזאת  ,כמפורטהחכרבדמי ההמזמין 
 .החכרלתום תקופת ה

לרבות אפשרות חיבור ההתקן למונה  ,אוניברסליכלי הרכב יסופק למזמין עם התקן תדלוק  .4.7
, יומן נסיעות, וכן כל התקן ו/או מתקן אחר, כפי (לפי הוראות מראש ובכתב מאת המזמין) ק"מ

). כמו כן, יימסרו באותו )2נספח ג'(כלי הרכב והמפרט הטכני ( שמפורטים במסגרת טופס הזמנת
  רישיון רכב; תעודת ביטוח חובה בתוקף; אפוד זוהר; וכן ספר הרכב.מועד 

בנוסף, תינתן, על ידי הספק, במעמד קבלת הרכב הדרכה למקבל הרכב מטעמו של המזמין 
 בקשר לתפעול כלי הרכב. על מקבל הרכב לבדוק:

זה לעיל וחרף האמור אחרת בכל מקום בהסכם זה,  4.7באשר להתקן התדלוק כאמור בסעיף 
ממועד  מוסכם כי הספק יהא אחראי להתקן התדלוק, לרבות לתקינותו, במשך התקופה שהחל

לאחר מועד קבלת החשבונית  עבודה ) ימישבעה( 7מסירת הרכב בפועל לידי המזמין ועד לתום 
 .הראשונה מאת ספק הדלק בפועל במשרדי המזמין

ת כלי הרכב, את עובדת מסיר בכתבהמזמין והספק יאשרו ת כלי הרכב בפועל במעמד מסיר .4.8
 .וחוסרים (אם וככל שקיימים), כולל פגמים הרכב באותה עתכלי מצב , את בנוסףו

 המזמיןנהלי העבודה מול  .5

רשאי או חייב לבצעה על פי ההסכם, יכול  שהמזמיןאו פעולה למזמין סמכות שנתייחדה  .5.1
המזמין, באמצעות הגורמים המוסמכים לכך שתיעשה על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי 

 )."הגורם המוסמך", מלכתחילה או בדיעבד (להלן: אצל המזמין

להפעיל את כל מנהל הבזאת את  ךמסמי המזמיןבנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  .5.2
. מנהלהבידי הפעלתן וביצוען מסורות על פי הסכם זה שהסמכויות ולבצע את כל הפעולות 

מצהיר ומסכים בזה, כי כל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפולו ו/או לשיקולו  ספקה
 מנהל סופית ותחייב את הצדדים ללא ערעור.ההל, תהא החלטתו של מנהו/או להכרעתו של 
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ביצוע אופן רשאי לבדוק את מנהל הזה, יהיה הסכם לפי למנהל בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  .5.3
מפרש כהלכה את  ספקלבדוק אם המנהל ה. כן רשאי םולהשגיח על ביצועהשירותים ואספקת 

 ואת הוראותיו הוא. המזמיןאת הוראות כולל המפרט הטכני, , ההסכם
קורת יבביצוע וזאת לצורך ביצוע השירותים במקום  ,בכל עת ,לבקרלמנהל חייב לאפשר  ספקה .5.4

ולצורך כל מטרה אחרת השירותים צוע ישל קצב בוכן , השירותים, של טיב השירותיםשל 
 ימצא לנכון.הבלעדי, קול דעתו ילפי שמנהל, הש

שלא בהתאם להוראות  םאו כל חלק מההשירותים מבצע את  ספקכי ה ,בדעהמנהל הוהיה  .5.5
 ,על כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות ספקרשאי אך לא חייב להעמיד את המנהל הזה, יהיה הסכם 

לנקוט כדי לתקן את המצב  ספקאו חלק מהאמצעים שעל הו/בין באופן כללי ובין בצירוף כל 
 מועדן.במלואן ובמנהל המתחייב למלא אחר דרישות  ספקוה

(כגון, למשל, סדר  זה, ייקבעו כל סדרי העבודה על ידי המנהל 4.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5.6
, או מי שימונה על ידו לעניין זה, וככל שניתן עדיפות בביצוע טיפולים בכלי הרכב וכיוצא בזה)

 .ספקבתיאום עם ה
על החלטתו לקבוע עדיפות ביצוע השירותים בכל עת ובכל שלב של  ספקרשאי להודיע להמנהל 

אותו שירות יהיה חייב לבצע את  ספק, והחלקי שירותים אחריםלגבי מהשירותים של כל חלק 
וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או על ידי המנהל, יקבע יבהתאם לסדר העדיפות ש

 אחר ובין אם לא נקבע כלל.

  רכבהכלי השימוש ב .6

 : החכרתקופת המהלך רכב בכלי זיק בהמזמין ינהג, ישתמש ויח

 הפוליסהזה, הוראות  הסכםהוראות דין, כל בהתאם להוראות  ,פרטייםעסקיים ולצרכים  .6.1
 .והוראות יצרן/י כלי הרכב

את וכן  ,במועד את התיקונים (בין בגין נזקים תאונתיים ובין אחרים) יאפשר לספק לבצע .6.2
לפי הוראות , בשל כלי הרכפולים, התקופתיים והאחרים, הדרושים  לתחזוקתו הנאותה יהט

והכל בכפוף למילוי התחייבויות הספק, כמפורט בהרחבה בהסכם היצרן ובמוסכים מורשים, 
 . זה

בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, בהתאם להנחיות  המזמיןמתחייב ליידע את  הספק
 .כלי הרכבבחוברת הטיפולים של כפי שמופיעים היבואן הוראות היצרן ו/או לו

למרות האמור לעיל, מחוייב הספק להתריע בפני נציג המזמין, בתחילת כל חודש בדבר טיפולים 
 נדרשים לכל רכבי הצי.

הרכב שלט גבי כלי או לקבוע על ו/או להטביע ו/או לצייר ו/לא יאפשר, ככל שביכולתו, להדביק  .6.3
הדבקת שלטים באמצעות יעשה י, ושל המזמיןאלא אם הפרסום הוא של עסקו  ,או פרסוםו/

בקשר לפרסום כאמור ישלם לרשויות את אגרת הפרסום המזמין . מכלי הרכב הניתנת להסרה
כבעלים  וברכב סממנים המזהים אותלהציב על גבי כלי הא זכאי הספק יכן, -אם תחול). כמוב(

בקשר את אגרת הפרסום ל הספק החובה לשלם לרשויות , ובמקרה כאמור תחול עהרכבכלי של 
 . אם תחול)ב(לפרסום הספק כאמור 

ישראל ו/או בתוך  מדינת תחוםמחוץ להמושכרת שימוש במכונית יורשה המזמין לעשות  לא .6.4
 .תחומי האוטונומיה הפלסטינית

על כל המזמין לספק יודיע מזמין ללעיל, בסמוך לאחר שנודע  6.2 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף .6.5
או  ,הרכבכלי אוץ -הרכב וכן על תקלה במדכלי יש בה להשפיע על מצבו של אשר תקלה, 

 במערכת אחרת למדידת קילומטראז'.

 הרכב בהתאם להוראות היצרן.כלי ישתמש בדלק המתאים לסוג  .6.6

על המחזיק ו/או המשתמש בכלי הרכב, במהלכה של יוטלו  , אשראו הוצאהו/ישלם כל קנס  .6.7
אשר רכב וכלי המוש ואחזקה בירשות מוסמכת בגין עבירה הנובעת מש, על ידי החכרהתקופת 

חלונות רכב, אשר יודבקו ו/או יונחו על כלי השתמש בהמאו ו/נהג החלה על בגינם האחריות 
, ככל שאלו הובאו לידיעתו במסגרת הודעת הקנס כאמורמועד המצוין וזאת בתוך ההרכב, כלי 

, לרבות ו של הקנסלמיצוי הליכי ביטול ו של המזמיןבכפוף לזכותהכל ו ,במועדשל המזמין 
 עררים וערעורים. 
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של המזמין ו/או אחריותו בעל חשבונו וכאמור או הוצאה ו/יהיה רשאי להשיג על קנס המזמין 
 . משפטי כאמורובלבד שיטפל בכל הליך מי מטעמו, 

מדי  ,חות תעבורה"שלח ריכוז דויהספק זה לעיל מותנה בכך ש 6.7מובהר, כי האמור בסעיף 
בקשר לעבירה משפטית התביעה הח או "דולידי המזמין את הלא שלח הספק  .חודש בחודשו

המזמין (אך במפורש לא חייב), לפי שיקול דעתו רשאי  -לעיל  שנעשתה בכלי הרכב כמתואר
 מע"מ ), בתוספת מאתיים וחמישים שקלים חדשים( 250₪ סך שללקנוס את הספק בהבלעדי, 

 בודד כאמור.כחוק, בגין כל דו"ח 

בעניין המוסמכות לתכתובת עם הרשויות שהספק יידרש מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה 
ות על שמו של המזמין ו/או המשתמש בכלי לרבות בגין הסבת דו"ח ,הנ"ללכאורה העבירה 

יעשה כן , (וזאת לפי הוראה מראש ובכתב מהמזמין על שם מי לבצע את ההסבה) הרכב מטעמו
מבלי שיהא זכאי לכל תמורה מאת המזמין ו/או מי מטעמו והוא מוותר על כל טענה ו/או הספק 

 דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

יודיע , ובמקרה כאמור הרכבכלי כל הליך משפטי בו מעורב לספק בתוך זמן סביר אודות יודיע  .6.8
זמין . המהחכרהספק במהלך תקופת הבבעלות הינו הרכב כלי לגורם המתאים שהמזמין 

, אשר בו מעורב או אחרו/הליך משפטי הספק בקשר לעם  , באופן סביר,מתחייב לשתף פעולה
 .הספק מול צדדים שלישייםלשם הבטחת זכויות ו כלי הרכב

ידאג ורכב כלי הבוצעו ב , אשרידאג לרישום מלא, עדכני ומוסמך בספר הרכב של כל הטיפולים .6.9
בויות הספק בקשר לביצוע השירותים, כמפורט , והכל בכפוף להתחיילשמירת ספר הרכב הנ"ל

לספק הרכב ולהחזרתם כלי לשמירת מסמכי הרישוי של  ידאג המזמין וכןבהסכם זה בהרחבה, 
(אם וככל שהמזמין  הסכם זהלספק על פי הוראות הרכב את כלי להחזיר שבו על המזמין במועד 

 .)החכריבחר להחזיר את כלי הרכב ולא לרכוש אותו בתום תקופת ה

במכוניות המושכרות לשמור על המכוניות  ולהנחות את המשתמשים מטעמ מתחייב מזמיןה .6.10
המושכרות בכל עת ולנהוג בהן מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל חוק התקף 
במהלך תקופת השכירות ובכלל זה הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת איזה 

ן כל הוצאה ו/או בגי ספקשפה את הי מזמיןמהמכוניות המושכרות על ידי רשויות האכיפה. ה
כתוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, לרבות תשלום  ספקתביעה ו/או חבות אחרת בה תחוב ה

הקנס בגין עבירת התנועה, דמי הטיפול בגינו, עלות גרירת המכונית המושכרת, עלות אחסונה, 
על  מזמיןבשל תביעה כאמור, ובתנאי שהודיעה ל ספקוכן הוצאות משפטיות בהם תישא ה

אמור, אפשרה לה להתגונן מפניה ולא הגיע להסכם פשרה או עסקת טיעון ללא תביעה כ
 הא זכאי למכונית חילופית בנסיבות סעיף זה.ילא  מזמיןהסכמתה. ה

המתחייבות על פי דין, לרבות לעניין ביקורת  ספקלבצע את הנחיות והוראות ה מתחייב מזמיןה .6.11
ים וליקויים במכוניות המושכרות מיד על קיום תקלות, נזק ספקבטיחות ותקינות ולהודיע ל

 עם היוודעם, בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחרים.

 .הרשאה לשימוש ברכבים .6.12

נספח שבמסגרת המפרט הטכני (ג'  -ו , ב'א'מקבוצות שאינם ביחס לכלי רכב  .6.12.1
להרשות לאחרים,  ,דיןהוראות כל בכפוף ל ,יהיה רשאי המזמין -בלבד ) )2ג'(

לעשות , (לרבות "נהג צעיר" ו"נהג חדש") שהינם עובדיו ו/או בני משפחותיהם
שיונות יובלבד שהמורשים יהיו בעלי ר ,")המורשיםרכב (להלן: "כלי הבשימוש 

 הרכב ומתאימים לפוליסה.כלי נהיגה בתוקף לגבי סוג 

) )2נספח ג'(הטכני ( שבמסגרת המפרטג'  -ו , ב'א'מקבוצות  שהינםביחס לכלי רכב 
אחרים, שהינם למורשים להרשות  ,דיןהוראות כל בכפוף ל ,יהיה רשאי המזמין -בלבד 

ובלבד שהמורשים יהיו בעלי  ,רכבכלי הבלעשות שימוש עובדיו ו/או בני משפחותיהם, 
בכפוף לכך  ובנוסף, הרכב ומתאימים לפוליסהכלי שיונות נהיגה בתוקף לגבי סוג יר

  .יהיו "נהגים צעירים" לאיהיו "נהגים חדשים" וכן  לאשהמורשים הנ"ל 

ו/או לסרב לשימוש של מי מבין המורשים הספק לא יהא זכאי לקבל את פרטי  .6.12.2
 המורשים בכלי הרכב, והדבר ייעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

 ם, החזקתהם, מסמכיםהרכב, מצבכלי לבדוק את , בכל זמן סבירלספק, יאפשר המזמין  .6.13
בכל מחלוקת בין הצדדים וזאת לאחר תיאום סביר מראש. לשם הסרת ספק, בהם, והשימוש 

המזמין (ובאין בעל תפקיד לקביעת תקינותו של הרכב תהא בידי קצין הבטיחות של באשר 
 . בידי המנהל) -כאמור במסגרת המזמין 
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  ונהוהודעות על מקרי תא השתתפות עצמית ,ביטוח .7

  ביטוח חובה: .7.1
לפי תנאי פוליסת ביטוח  ,טוח חובהיבב החכרתקופת המשך כל הרכב לכלי בטח את הספק י

 טוח המקובלות בארץ בעת עריכת הפוליסה. יחברות הבעל ידי חובה סטנדרטית, המוצעת 

רכב  לשם הסעת נוסעים בשכר כלי הבלעשות שימוש רשאי המזמין אין המזמין מודע לכך, ש
 .מקובלתפוליסת ביטוח חובה מסגרת אינה מכוסה באשר ו/או לשם מטרה אחרת, 

(מובהר ומודגש, כי הספק יהא רשאי לבחור בין לבטח את כלי הרכב באמצעות  ביטוח מקיף .7.2
זה להלן, ובין שלא לבצע פוליסת  7.2מבטח בעל רישיון בביטוח מקיף בתנאים כמפורט בסעיף 

ביטוח מקיף כאמור ובמקרה שכזה יחוב הספק במלוא ההתחייבויות והמחויבויות כמפורט 
 :להלן, כאילו היה מבטח את כלי הרכב בביטוח מקיף כאמור)

הרכב בביטוח מקיף לפי תנאי פוליסת ביטוח סטנדרטית, כלי  בטח אתהספק י .7.2.1
. ות הביטוחחברות הביטוח המקובלות בארץ בעת עריכת פוליסעל ידי המוצעת 

חמש מאות אלף שקלים ( ₪500,000 פוליסת ביטוח צד ג' תהיה עד לגובה של
 למקרה ביטוחי אחד.) חדשים

מקבוצות רישוי  שאינםרכב כלי הבלעשות שימוש אין הוא רשאי המזמין מודע לכך, ש
(ומובהר, כי הוראה זו לא  ים"חדש"נהגים ו/או  ים"צעיר יםנהגעל ידי " בלבד 3 -ו 2

אין המזמין מודע לכך ש ובנוסף), 3 -ו 2תחול ביחס לכלי הרכב שהינם מקבוצות רישוי 
מכוסה בפוליסה  אינהאשר רכב לשם מטרה אחרת, כלי הבלעשות שימוש הוא רשאי 

  .הסטנדרטית

נספח שבמסגרת המפרט הטכני (ג  -ו , ב'א'מקבוצות  שהינםביחס לכלי רכב  .7.2.2
הספק ו, )מגירותהרכב (מדוגם, קטן, ארגז את כלול יהכיסוי הביטוחי  -בלבד ) )2ג'(

רכב, וו הגרירה, מערכת הכריזה ו/או כל לתיקון ארגז הבלעדית יהא אחראי 
בכל מקרה של פריצה ו/או אובדן וזאת  הרכב, כלי מערכת אחרת הנמצאת במפרט 

. מובהר, כי אחריות הספק לא תחול ביחס לתכולת ו/או קלקול מוחלט ו/או תאונה
 .הארגז

וזאת , ןזכאי לקבל כל פיצוי על פיהות הביטוח ויהיה המוטב בפוליסהספק יהא  .7.2.3
או במקרה אחר בו תקום חובת  ,הרכבכלי או גניבה של  ,במקרים של אובדן כליל

 חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח למוטב.

הרכב וניתן לתקנו ולהחזירו למצבו הקודם, ותקבולי הביטוח יספיקו כלי ניזוק  .7.2.4
שתמש בדמי יהרכב וכלי לתיקון הספק דאג ילתשלום בעד תיקון הנזק כאמור, 

 לתשלום מחיר התיקון.הביטוח 

 -לא יספיקו להטבת מלוא הנזק   ות הביטוחפוליסעל פי היה ותקבולי הביטוח  .7.2.5
, וזאת עד לסכום בשקלים השווה לסך בלבדיחויב המזמין בדמי השתתפות עצמית 

במקרה של  למעטמע"מ, וזאת בתוספת ) מאות שקלים חדשיםשש ( ₪600של 
זק לשמשות, או למערכות שמע, אשר גניבת כלי הרכב, או אובדן מוחלט, או נ

  .יחויב המזמין בדמי השתתפות עצמית לאלגביהם 

במקרה שהמזמין יבקש לערער על סכום הנזק/התיקון, יבוצע התשלום לספק,  .7.2.6
 להלן. 9.4בכפוף לבדיקת שמאי, בהתאם להוראות סעיף 

במקרה של תאונה במעורבות צד שלישי, לא יישא המזמין בסכום ההשתתפות  .7.2.7
) ימים, אשר במהלכם הוכיח מאה ועשרים( 120העצמית, אלא לאחר תקופה של 

חברת הביטוח  הספק במסמכים בכתב, שפעל למיצוי הדין מול הצד השלישי ו/או
מהנזקים ע"פ דו"ח השמאי, לכל ) שמונים אחוזים( 80%שלו ולא הצליח לקבל 

 .הפחות

במקרה ועלות הנזק כולה, או חלקה, תיגבה מאת צד שלישי, לאחר שנגבה סכום  .7.2.8
ההשתתפות העצמית כאמור לעיל, יוחזר למזמין הסכום ששולם על פי חלקו היחסי 

 בהשתתפות בסכום עלות הנזק.

רכב נזק של אובדן גמור כלי רע לילעיל, במקרה שא 7.2.4בסעיף אף האמור -על .7.2.9
הרכב ועל מסירת כלי תיקון  להורות על איהספק להלכה (נזק גלובלי), הזכות בידי 

ובמקרה כזה תבוא לסיומה תקופת  -שרידיו לחברת הביטוח ו/או מי מטעמה 
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להלן,  13.5 -ו 13.4מסגרת סעיפים רכב ויחול האמור בכלי לגבי אותו  החכרה
  בשינויים המתחייבים.

רכב כלי העל נזק שנגרם ללספק  ,בתוך זמן סביר ובכתב ,מתחייב להודיעהמזמין  .7.2.10
ווח לחברת הביטוח והעלול להוות עילה של יעל מקרה המצריך דלספק וכן, לדווח 

, וכן לשתף ות הביטוחפוליסהוראות פי  לתביעה עלהספק גורם כלשהו, לרבות 
 .הספקדרישת בהתאם ל , באופן סביר,פעולה עם חברת הביטוח

למזמין ו/או למשתמש מטעמו של המזמין בכלי הרכב ככל שתידרש הגנה משפטית  .7.2.11
), שקלים חדשיםששת אלפים ( 000₪6,אמור לטובת הגנה כגובה הכיסוי  יהיה

ולחלופין העמדת הגנה משפטית מלאה (הבחירה  ,פחותכל הלבתוספת מע"מ כחוק, 
. מובהר, כי לא תינתן הגנה משפטית בין החלופות הינה בלעדית של המזמין)

למזמין ו/או למשתמש מטעמו של המזמין בכלי הרכב ביחס לביצוע עבירה פלילית 
 .בכלי הרכבבעת שימוש 

מכל סוג  ,נגרם כתוצאה מכל אירוע תאונתי , אשרהספק יהיה אחראי לכיסוי ביטוחי לכל נזק .7.3
המזמין ו/או מי מטעמו (ובמפורש במקרה של הוכחת זדון של  למעטלכלי הרכב, וזאת שהוא, 

 ).לא של כל צד שלישי

נזקי גוף בגין לרבות  ,הא אחראי כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיףילא  הספק .7.4
בכלי או האחזקה ו/או השימוש ו/הרכב כלי יגרם למי מהם כתוצאה מהחכרת יאם ב ,ורכוש
ו/או בכל  כאמור בהסכם זה על ידו כוערייש יםלמעט באמצעות הביטוח ,המזמיןעל ידי הרכב 

, כי זהמובהר ב  . מקרה אחר לגביו צוין בהסכם זה לעיל ולהלן, כי קיימת אחריותו של הספק
או ו/או השימוש ו/הרכב כלי כתוצאה מהחכרת הספק בכל מקרה של גרימת נזק על ידי 

 כלפי אותו צד שלישי.הבלעדי אחראי הספק ההא בכלי הרכב יהאחזקה 

המוקנות מכוח הזכויות לספק יהיו כאמור לעיל, הרכב כלי בנוסף לזכויות הנובעות מביטוח  .7.5
בהתאם או  ,מדי פעם בפעם ,, כפי שיהיה בתוקף1961 - חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א

 כל חוק אחר שיבוא במקומו.ל

, כי בכל המזמיןלעיל, מתחייב בזה (כולל)  7.5עד  7.1במסגרת סעיפים מבלי לגרוע מהאמור  .7.6
 מקרה של תאונה (ולו גם תאונה קלה):

וככל שניתן באופן מיידי, טלפונית, בנסיבות העניין להודיע בתוך פרק זמן סביר  .7.6.1
 דבר התאונה.לספק אודות 

 ,התאונהמועד קרות שעות לאחר ) שבעים ושתיים( 72בתוך יאוחר מאשר  לא .7.6.2
, ובלבד שמשרדי רוף תרשיםיאודות התאונה בצבכתב פרטים מלאים לספק למסור 

 .הספק פועלים באותו מועד

להודיע בתוך פרק זמן סביר וככל שניתן באופן מיידי למשטרה  -נפגע בתאונה אדם  .7.6.3
 ).לספק(בנוסף להודעה 

להתחייב בכל  ו/או להודות בכל אחריות ו/או בכל אשמה ולא לקבל כל הצעהלא  .7.6.4
ובלבד שהאמור לא יגרע מחובתו של או להבטיח הבטחה כלשהי, ו/התחייבות 

במסגרת ר עדות מלאה, נכונה ואמיתית ולמסהמזמין ו/או המורשה ו/או מי מטעמו 
 אשר נערכת על פי דין. ,כל בדיקה ו/או חקירה

יתן, את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים בתאונה לקבל, ככל שנ .7.6.5
 של עדים לתאונה.בנוסף ו

שיון ילקבל, ככל שניתן, את מספר הרישוי של כלי הרכב המעורבים בתאונה, פרטי ר .7.6.6
 הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמורים.כלי 

 לא להשאיר את הרכב ללא שמירה ו/או ללא אמצעי זהירות מתאימים. .7.6.7

או הנהג ברכב, כל הזמנה לדין, המזמין ו/לידי  ויד עם הגיעי, מלידי הספק למסור .7.6.8
אחר הנוגעים לכל תביעה, אישום או הליך  ,או מסמך כלשהו ,תביעה, כתב טענות

הרכב, כלי ישתמש ו/או ינהג ו/או יפעיל את אשר וכל אדם, המזמין בקשר לתאונה. 
בשיתוף פעולה מלא עם ובנוסף יפעלו הספק יפעלו בשיתוף פעולה מלא עם 

 הנזכרות בהסכם זה.  ,פי הפוליסות המבטחים על
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 חריגי ביטוח:  .7.7
נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר או פגם בייצור,  מזמיןבכל מקרה בו נגרם למכונית המושכרת ל

בצע י, מזמיןאו במקרה בו נגרם נזק רכוש לצד ג' כלשהו עקב תאונה עם מכונית המושכרת ל
, ככל שיידרש, וישא מזמיןהתיקונים שידרשו לתיקון המכונית המושכרת למלוא את  ספקה

ו/או מי  מזמיןשל ה ובמקרה של נזק שהינו באחריות ,צד ג', בכפוףל אשר נגרמורכוש הבנזקי 
, מזמיןלבין ה ספקבסכום אשר יוסכם מראש בין ה עצמית לתשלום דמי השתתפות, ומטעמ

הנזק בהתקיים אחת מהנסיבות המפורטות להלן,  להלן, וזאת אלא אם אירע ףכאמור בסעי
במלוא הנזק שנגרם למכונית או לצד ג', לרבות עלות חילוץ ו/או גרירה ו/או  מזמיןשאז ישא ה

    :ספקשינוע ולא תהיה לה כל טענה בשל כך כלפי ה

שימוש במכונית, על ידי נהג כשהוא נמצא תחת השפעת משקאות אלכוהוליים ו/או  .7.7.1
ו/או סמים משכרים ו/או סמי הזיה ו/או סמים נרקוטיים ו/או  משקאות משכרים

  סמים מרדימים ושימוש במכונית למטרות בלתי חוקיות.

, ולמעט עקב נסיעה בדרך שאינה מיועדת לכלי רכבגרימת נזק למרכב התחתון  .7.7.2
פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מתאונת דרכים שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או 

 דרך סלולה.

במתכוון או בזדון (למעט נזקי רכוש  ספקגרימת נזק כלשהו למכונית ו/או ל .7.7.3
ו/או מי  מזמיןלמכונית בגין תאונת דרכים, שארעה עקב רשלנות צד ג' ו/או ה

 .מהנוהגים במכונית)

 הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח. .7.7.4

חפץ אחר, למעט אם שימוש במכונית לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל  .7.7.5
 הותקן בה אביזר מתאים על פי היתר כדין.

 שימוש ו/או נהיגה במכונית לתחרות ו/או למבחנים ו/או להוראת נהיגה. .7.7.6

 העמסת מטען מעבר למורשה. .7.7.7

 .מיועדת לכלי הרכבנהיגה במכונית על דרך שאינה סלולה ו/או שאינה  .7.7.8

לימות בשם או בקשר שימוש במכונית באלימות למטרות פוליטיות כולל שימוש בא .7.7.9
 עם ארגון כלשהו.

שימוש במכונית במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או מושבתים  .7.7.10
או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית באקראי 

או מי מהנוהגים במכונית להרחיקה  מזמיןפעל הילאותו מקום. במקרה כזה, 
 לאלתר ממקום האירוע

הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג  למען .7.7.11
שהוא לחפץ אישי אשר הושאר במכונית המושכרת על ידי מי מהמשתמשים בה, 
לרבות סחורה, כספים, מערכות מולטימדיה, אביזרים נוספים שהותקנו במכונית 

, אלא תחת פקסשל ה והמושכרת, וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר תחת אחריות
צטרך לפצותו ילא  ספקאחריותו הבלעדית של המשתמש במכונית המושכרת, וה

בגין  ספקשפה את הי מזמיןו/או לשפותו בגין אותו נזק. מוסכם בין הצדדים, כי ה
 כל תביעה שתוגש כנגדה על ידי צד שלישי כלשהו בעניין זה.

 ביצוע ערבות .8

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה , מזמיןידי הל ספקימציא ה ,ד חתימת הסכם זהמבמע .8.1
 000₪72,סך של  וזאת עלהתחייבויותיו על פי ההסכם, מלוא ובלתי מותנית, להבטחת מילוי 

ומהווה חלק  )1נספח ג'(בנוסח המצורף להסכם זה כו, )שקלים חדשיםאלף  שבעים ושתיים(
  .")הערבות לביצוע(להלן: " בלתי נפרד הימנו

כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד האחרון בו , תהא צמודה למדדהערבות לביצוע 
 הוגשו ההצעות למכרז והמדד הקובע יהיה המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות. 

תקופת שנקבע לסיום יום ה) יום משלושים( 30תעמוד בתוקפה עד תום לביצוע הערבות 
 בע"מ". רעננה מיהערבות תינתן לפקודת ". להלן 12ף סעימסגרת , בהתאם לאמור בההסכם
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לפי הסכם זה על נספחיו,  ספקהערבות לביצוע תינתן, בין היתר, בקשר עם התחייבויות ה
במסגרת  וקבענ , אשרהזמנים ותלפי לוחמתן השירותים , התקדמות מבלי למעטלרבות, אך 

 .בהסכם זהנזקים, כאמור בגין המזמיןהבטחת פיצוי שם ל, ובנוסף ,הסכם זה ונספחיו

 ואת הזכות, לפי שיקול דעת ושומר לעצמהמזמין מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן, 
וזאת לאחר חלוף פרק זמן  ספקהבלעדי, להקטין את סכום ערבות הביצוע, הנדרשת מה

 .ולאופן ביצועם השירותים ובהתאם להתקדמותםמתחילת ביצוע 

 סכום הערבות שיחולט יהיה תואם לסכום הנזק שיגרם.

 לא ינתן כפל פיצוי.

לחדש את הערבות  ספק, על התוארך תקופת ההסכםאם בלעיל,  8.1בסעיף קטן על אף האמור  .8.2
 3 -, אך לא פחות מהמנהלעל ידי תנאים שפורטו לעיל, לתקופה שתקבע אותם לביצוע, ב

 ור. בעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעהמנהל החלטת  ) חודשים.שלושה(
כאמור , למזמיןומצא לביצוע, אשר תשל הערבות  הלהאריך את תוקפ ספקמתחייב הבנוסף, 

) עשר-ארבעה( 14, לפחות האישור מהבנק על הארכת תוקפלמזמין לעיל, מיוזמתו, ולהמציא 
הא ילא ימלא אחר התחייבות זו  ספק. מובהר במפורש כי במקרה שההיום לפני מועד פקיעת

 .ספקללא כל התראה מוקדמת להביצוע ערבות  ןפירעולדרוש את המזמין זכאי 

כנדרש על פי הוראות , השירותיםלא יתחיל בביצוע  ספקהבאם מוסכם בזה בין הצדדים, כי  .8.3
 אהי, מנהלהללא אישור  ספקהעל ידי השירותים , או בכל מקרה של הפסקת הלןל 12 סעיף
 .ספקלחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן ההמזמין זכאי 

להצעתו במכרז  ספקרף היערבות לביצוע, הערבות שצמזמין ידי הל ספקשלא ימסור הבמקרה  .8.4
 רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.והמזמין לידי הספק, לא תוחזר 

את הערבות מזמין למסור לידי ה ספקכדי לגרוע מחובתו של הלעיל זה  8.4אין באמור בסעיף 
 לביצוע, כמפורט לעיל.

 .  לשיעורין, כולו או חלקו, בפעם אחת או לביצוע הא רשאי לגבות את סכום הערבותהמזמין י .8.5
מיידית את סכום הערבות  ספקסכום כלשהו, ישלים הלביצוע  הערבותמגבה והמזמין היה 

 לסכומה המקורי. לביצוע 

הוראה או הצהרה  ספקבכל עת בה הופרה על ידי הלביצוע  הא רשאי לחלט את הערבותהמזמין י .8.6
לגביית , ובנוסף לעיל 8.1 ףכמוגדר בסעי ,תנה הערבותיאשר להבטחת קיומן נ ,על פי הסכם זה

 על פי הסכם זה. ספקהאת מלמזמין כל הכספים המגיעים 

במקרה בו תוקף הערבות עומד לפקוע בתוך לביצוע,  רשאי לחלט את הערבותהמזמין הא יכן 
לעיל  8.1למרות שטרם הגיע המועד האמור בסעיף וזאת ) ימים ואחד-עשרים( 21 -מ פחות

 לא האריך את תוקפה של הערבות.   ספקוה

המצאת  או על פי כל דין, במצב של איו/על פי הסכם זה , המזמיןשל  ומבלי לגרוע מזכויותי .8.7
רשאי לעכב את פירעונם של המזמין הא יהארכתה כנדרש,  השלמתה או אי , אילביצוע הערבות

על פי הסכם זה, ולהשתמש בכספים המעוכבים למטרות  ,ספקאו שיגיעו ל ,המגיעיםתשלומים 
 .לביצוע עבורן נועדה הערבות

 או הנובעות מאי ,הנובעות מעצם הפרת ההסכם המזמיןפגוע בזכויות אין באמור לעיל כדי ל
לעיל כדי לפגוע שהארכתה, ואין בזכות העיכוב  השלמתה או אי , אילביצוע מסירת הערבות

 פי הוראותיו האחרות של ההסכם.ללעכב, לקזז או להפחית סכומים אחרים המזמין בזכויות 

ביצוע, לרבות לערבות ה השלמת או הארכתהוצאת, ישא בכל ההוצאות הכרוכות בי ספקה .8.8
 .(אם וככל שקיימת חובת תשלום כאמור) מס בוליםתשלומי 

ת וניתנת לחילוט על יאוטונומית, בלתי מותנ ההינערבות הביצוע, כי  ,יובהר ,למען הסר ספק .8.9
ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש , המזמיןפי פנייה חד צדדית של 

 .ספקמאת הלביצוע את סכום הערבות  תחילה

 השירותים .9

של כל כלי רכב, את  החכרבמהלך תקופת השיסופקו כלי הרכב,  לכלהספק יספק למזמין ביחס  .9.1
ברמה ת כלי הרכב תחזוקשירותי כולל  ים, באופן אמין ולשביעות רצון המזמין,השירות מלוא
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וביחס לכל כלי  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יבוצעו, על ידי הספק ועל חשבונו ,גבוהה
(ומבלי שהמזמין יידרש לשלם לספק ו/או לצדדים שלישיים כלשהם תשלומים ו/או  בנפרדרכב 

 הפעולות שלהלן: כל, החזרים)

 ;החכרלמשך תקופת ההרכב כלי החכרת  .9.1.1

לכל הפחות בתדירות  ,סיכה ומסנניםטיפול מונע ותקופתי של החלפת שמנים,  .9.1.2
ניים, עבודות חשמל, א, החלפת חלקים, תיקונים מככל כלי רכב שקבע יצרן

 ,כגון ,ועבודות מרכבשל כלי הרכב תחזוקה, תיקון מכשור ומתקנים מקוריים 
 מנעולים, ידיות, סגרים וצירים. 

ו/או תוספים ו/או שמנים,  כוללים עלויות רכישת דלקים אינם החכרדמי המוסכם, כי 
 .ים כאמור לעילהתקופתי יםלמעט שמנים המוחלפים במסגרת הטיפול

תום ובנוסף, מדי הרכב כלי רכב, בעת אספקת כלי ההספק מחויב לציין במקום בולט ב
, רכבבכלי הרכב, את מועד הטיפול התקופתי הבא הנדרש כלי הטיפול תקופתי ב

 הרכב.כלי הק"מ שגמע  פרמס, ולכלי הרכב בהתאם להוראות יצרן

מובהר כי בכל טיפול של הספק ברכב, גם אם אינו מונע / תקופתי, מחויב הספק לבצע 
 בדיקה בסיסית (שמן / מים / בלמים / צמיגים).

כלי הרכב, לרבות אחזקת כל המערכות הנלוות מסגרת ביצוע תיקונים מזדמנים ב .9.1.3
 ("מפגוש לפגוש").

, לספקהמזמין כאשר מתגלה תקלה בכלי הרכב, שאינה במסגרת טיפול שגרתי, יפנה 
 יפעל כדלקמן:אשר 

הספק מחויב לטפל  -הרכב כלי במקרה של תקלה המסכנת את בטיחות  .9.1.3.1
 .שעות ממועד הפניה 3ועד לא יאוחר מ  בתקלה באופן מיידי

 -בכלי הרכב  בטוחההנסיעה ההמשך את המאפשרת  ,במקרה של תקלה .9.1.3.2
 שעות ממועד הפניה. ) עשרים וארבע( 24 עד תוךבהספק יטפל בתקלה 

ועד לא יאוחר מחודש  ביקורות בטיחות מיוחדות לקראת עונת החורף, מדי כל שנה .9.1.4
 .אוקטובר

ימי   7של מעל ו/או תיקון תיקון פחחות שטיפת כלי הרכב, פנימית וחיצונית, בתום  .9.1.5
   .על חשבון הספק במוסך עבודה

 פרונט, בהתאם לצורך.כיווני  .9.1.6

מסירתו בטרם רכב (כלי המזגן שהותקן בבאו ו/פולים ותיקונים במזגן המקורי יט .9.1.7
 .ו/או מוסך מורשה או מטעמועל ידי היבואן ו/) של כלי הרכב למזמין

מערכת מולטי  השלמה למזגן, ,כגון ,תיקון וטיפול באביזרים ובתוספות מקומיות .9.1.8
, מערכת אזעקה, חלונות  ,המחוברת למערכת הכריזה (ברכבים התפעוליים) מדיה

על ידי הספק ו/או מי ובלבד שהורכבו  לכלל החלונות חשמל, נעילה חשמלית
 .מטעמו

, אשר תחושב החכרבמהלך תקופת ה םמיפע) שתי( 2(בהתאם לצורך, החלפת מצבר  .9.1.9
רכב ובמקרה שכלי ה ,)ביחס לכלל כלי הרכב המוזמנים בצורה של "פול" החלפות

 ;לצורך החישוב דלעיל חשב כהחלפה אחתיאזי החלפתם ת -מצברים  2בעל הינו 
, אשר תחושב ביחס החכרבמהלך תקופת הלרכב  החלפות) ארבע( 4צמיגים (עד 

 ,)לפי הצורך) ומערכת מגבים (לכלל כלי הרכב המוזמנים בצורה של "פול" החלפות
הצמיגים יהיו באיכות שווה ערך והכל כתוצאה מבלאי סביר ו/או בשל פגם בייצור. 

החלטה על החלפת  לצמיגים המקוריים שאיתם הגיע הרכב בתחילת ההתקשרות.
 צמיגים (פסילת צמיג) תתבצע ע"י פנצ'ריה מוסמכת בלבד.

שהאביזרים המוחלפים כאמור יהיו מתוצרת , מחויב לכך הספקהסרת ספק, אין ל
יתאמו את המוחלפים  האביזריםכי  ,מתחייב הספקיצרן ספציפי כלשהו, אולם 

 הרכב.כלי  כלהוראות יצרן 

הרכב ואגרת רדיו ומסירת מסמכי כלי הסדרת ביצוע התשלום עבור אגרת רישוי  .9.1.10
 תי. וכן ביצוע מבחן שנלידי המזמין,  יםם המאושריההרישוי ו/או העתק
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מועד לפני  ) ימים מראשעשר-ארבעה( 14באחריות הספק להודיע למזמין לכל הפחות 
רישיון הרכב ולתאם עם המזמין מועד לביצוע מבחן רישוי, למסירת  ו שלתפוגת

 ) ימים לפני תפוגתם.שלושה( 3 -הרישיון החדש ותעודת ביטוח חובה, לא יאוחר  מ

לכלי הרכב ויתר המשימות כמפורט לעיל בקשר שנתי המבחן הכי הוצאות  ,מובהר
 .וישולמו על ידוהספק על במלואם יחולו 

כדי לפטור בלעיל זה  9.1.10בסעיף אמור ביצוע התחייבות הספק כאין בעוד מוסכם, כי 
דין לוודא הימצאות מסמכי על פי הוראות הו/או את המורשים מחובתם המזמין את 

 רכב בעת השימוש בו.כלי הרישוי תקפים ב

גבי  , כאשר עלטוח, הארכת תוקפן ועדכונן מדי פעםיטיפול בעריכת פוליסות ב .9.1.11
המסמכים המקוריים תוטבע חותמת אדומה של קצין הבטיחות בתעבורה כך 

  שיוכל המזמין לחלק מסמכים מצולמים לנהגים בהתאם לחוק.
לעיל בכדי לפטור זה  9.1.11בסעיף אמור ביצוע התחייבות הספק כהסרת ספק, אין בל

הימצאות את דין לוודא על פי הוראות הו/או את המורשים מחובתם המזמין את 
 רכב בעת השימוש בו.כלי חובה בהמסמכי ביטוח 

 בדיקה ורענון של מטפי כיבוי האש במסגרת כלי הרכב, כמתחייב מהוראות הדין. .9.1.12

ישראל, מהוראות משרד התחבורה, ובנוסף,  בדיקות המתחייבות מחוקי מדינת .9.1.13
 מהוראות יצרן כלי הרכב.

לעיל, יסופקו, על ידי הספק, למזמין השירותים המפורטים להלן וזאת  9.1בנוסף לאמור בסעיף  .9.2
המזמין בגין השירותים הפוליסה יחויב על ידי ואולם במקרים המכוסים בכפוף לחיוב נפרד, 

  :עצמית בלבדההשתתפות הגובה לעד דלהלן 

 פריצות ות ו/אורכב כתוצאה מתאונשייגרמו לכלי הם מיפגהאו ו/ יםנזקכל היקון ת .9.2.1
 .ותגריראו /שריפות ו או/ו

שמעבר לכמויות שצוינו במסגרת או מגבים בכמות ו/צמיגים מצברים ו/או החלפת  .9.2.2
 .לעיל 9.1.9סעיף 

ממקום משרדיו של המזמין, או כל מקום אחר  הרכב כלי הובלת ידאג להספק מוסכם, כי  .9.3
מקום הטיפול ו/או התיקון  לעליו תינתן לספק הודעה מראש מאת המזמין, וזאת אשייתבקש, 

ובעלי  – מוסכים המורשיםה לא, לשם כך במועדים הדרושים, בעצמו ועל חשבונו, ו/או הסידור
זה  9בסעיף  את שירותי התחזוקה כאמור, במסגרתם יספק הספק רישיון משרד התחבורה

  .לעיל
 7באחריות הספק להודיע למזמין לכל הפחות מבלי לגרוע מההוראות המפורטות לעיל ולהלן, 

ולתאם עם המזמין מועד לביצוע הצפוי לטיפול שנתי מועד הלפני ם מראש עסקי ימי) שבעה(
 .המועד הצפוי לטיפול השנתי) ימים לפני שלושה( 3 -, לא יאוחר  מהטיפול השנתי

בעת החזרתו, יחתמו נציג בנוסף תיקון ואו /ו הרכב לנציג הספק, לטיפולכלי בעת מסירת 
 של כלי הרכב. הספק על טופס איסוף והחזרההמזמין וגורם מטעם 

 וממקום משרדיק"מ ) שלושים( 30הנמצא במרחק העולה על  ,יפנה כלי רכב למוסך לאהספק 
 המזמין.הראשיים של 

ה חתום בדיקח "דומטעם הספק המוסך יבצע תיקון, או /ובכל יציאה ממוסך בתום טיפול 
הגה, בלמים, אורות  :כולל(בטיחות ההיבטי כלל י בוחן רכב/שמאי וזאת ביחס לל ידומאושר ע
 .רכבכלי הח טיפול ל"תתועד בטופס דוהנ"ל הבדיקה . ותיקוני פח וצמיגים)

 זמני סיום הטיפול בכלי הרכב במוסך המורשה יהיו כמפורט להלן:

יסתיים הטיפול בו עד  - 10:00כלי הרכב יתקבל במוסך המורשה לפני השעה היה ו .9.3.1
 באותו היום. 15:00השעה 

יסתיים הטיפול בו  - 10:00היה וכלי הרכב יתקבל במוסך המורשה לאחר השעה  .9.3.2
 ויתקבל רכב חלופי., ביום העסקים למחרת 12:00עד לשעה 

שמאי זמן התיקון לפי קביעת הערכת בהתאם ל -בכלי הרכב בתיקון תאונות  .9.3.3
, או בהיעדר בדיקה תיקוןהמרגע קבלת אישור ) חמישים אחוזים( 50%של בתוספת 

 .לעיל -ו 9.3.1על ידי שמאי בהתאם להוראות סעיפים 
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 .תיקון נזקים המחייבים תשלום .9.4

במקרים בהם יוכיח הספק, כי נגרמו לכלי הרכב נזקים, המחייבים תשלום בגינם  .9.4.1
: השתתפות עצמית, תשלום בגין נזקים בלבדאשר יכללו את המקרים הבאים  -

י המזמין (או המשתמשים מטעמו), או נזקים שמקורם בשימוש שנגרמו בזדון על יד
בכלי הרכב בניגוד להוראות יצרן כלי הרכב או בניגוד להוראות הסבירות שניתנו 

רשאי המזמין לערער על סכום הנזק/התיקון ולבחור בשמאי   -על ידי הספק  
 .שיוסכם בין הצדדים, להערכת הנזק ומזעור העלויות

) ימי עבודה ממועד קבלת ארבע( 4 -ובה הנזק יתבצע לא יאוחר מערעור המזמין על ג .9.4.2
הודעת הספק, כי תיקון הנזק מחויב בתשלום. מובהר, כי עד להגעת השמאי, לא 
יתוקן כלי הרכב, ופרק זמן זה עד להגעתו לא יחשב לצורך חישוב המועדים 

 .הנדרשים לתיקון תקלות, כמפורט בהסכם זה

צוות עבודה של אנשי מקצוע מעולים הספק ימנה מובהר ומוסכם, כי לצורך מתן השירותים  .9.5
טובת , בהרכב ובמספר ותוך הקצאת שעות עבודה כנדרש להשירותיםובעלי ניסיון בביצוע 

  .באופן המיטביבהתאם לקצב הדרוש והשירותים ביצוע 
 נאותים ובטוחים לצוות העבודההספק יהא אחראי לבדו להספקת סידורי נוחיות ותנאי עבודה 

בכלל זה, מתחייב הספק להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים  .מטעמו
כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה, במובן  -ורווחתם כנדרש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 

 .1954 - חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

בקשר עם דרישות הדין לגבי העסקת צוות העבודה ולגבי עבודתו  כלהספק יהא אחראי לקיום 
(אם וככל שנדרשים  , ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דיןמתן השירותים

  .היתרים כאמור)

יבין מטעם הספק, אשר איש קשר ימנה הספק לעיל,  9.5מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .9.6
את ההסכם בין המזמין לבין הספק, יקבל את ההוראות, הדרישות והביאורים מטעם המנהל 

שהינו נציג הספק יהיה עובד מקצועי . ")נציג הספקהמזמין והמנהל (להלן: "ד לרשות וויעמ
 .הליסינג התפעולי וניסיון בתחוםבעל וותק 

 הספק, תיחשב כאילו ניתנה לספק. לנציג אשר ניתנה המזמין, כל הודעה או הוראה מאת 

 .המזמין ובכתבכפוף לאישור מוקדם של לעיל  9.6בסעיף כאמור נציג הספק מינוי  .9.7

  .מוקד שירות .9.8

" בהסכם זה משמע, מוקד טלפוני, אשר יועמד על ידי הספק לצורך מוקד שירות" .9.8.1
באופן המיטבי ולמשתמשים בכלי הרכב מטעמו, וזאת מתן השירותים למזמין 

 ובהתאם להוראות הסכם זה.

מוקד השירות יעסוק בפתרון כל הבעיות בקשר לכלי הרכב, אשר סופקו למזמין,  .9.8.2
 למעטממה, לאורך כל ימות השנה, ) שעות ביעשרים וארבע( 24וזאת במתכונת של 

 יום כיפור.

יעלה  לאמענה לפנייה טלפונית של המזמין (כולל משתמשים מטעמו) על די הספק  .9.8.3
 .כל הפניות תוקלטנה .דקות מרגע הקריאה) עשר( 10על פרק זמן של 

 הנושאים שלהלן: בכלמוקד השירות יטפל, בין השאר,  .9.8.4

 ;בכלי הרכבאום הזמנות לביצוע טיפולים ותיקונים ית .9.8.4.1

 ;אום תיקוני דרך וגרירהית .9.8.4.2
 ;אום העמדת רכב חלופיית .9.8.4.3
 ;רישוי וביטוח .9.8.4.4
 ;דיווח על תאונה ונזק .9.8.4.5
 ;חות"אגרות ודוטיפול בנושאי  .9.8.4.6
 .המזמין ו/או מי מטעמוטיפול בכל פניה אחרת של  .9.8.4.7
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 רכב חלופי .10

 במקרים של לקיחת רכב לטיפולו, או תקלהו/עקב תאונה כלשהו רכב כלי במקרים של השבתת  .10.1
רכב, כלי וכן במקרים של גניבת )(בכל הרכבים או לחידוש רשיון/ביצוע טסט תקופתי/שנתי
למשך פרק הזמן  לעיל) 2.2(כהגדרת מונח זה בסעיף רכב חלופי המזמין לרשות יעמיד הספק 

 להלן. זה  10.2במסגרת סעיףובכפוף לתנאים המפורטים 

המועדים המפורטים להלן בין אחד מעל פי תהא  לרכב חלופימועד תחילת זכאותו של המזמין  .10.2
 שעות מרגע קבלת ההודעה אצל הספק לכל דבר ועניין. 3ינתן רכב חלופי תוך  (לפי העניין): 

 וכמפורט להלן:

 מסירתשעות ממועד ) שלוש( 3עד תוך ב -הרכב עקב תקלה כלי במקרה של השבתת  .10.2.1
 הרכב.כלי התקלה בגללה הושבת ספק אודות להמזמין הדיווח של 

) שלוש( 3עד תוך ב -במקרה של השבתת הרכב עקב תאונה (לרבות אובדן מוחלט)  .10.2.2
שלא יעלה בתוך פרק זמן הספק בדיקת שמאי, אשר תבוצע באחריות שעות ממועד 

. בהיעדר בדיקת שמאי יבוצע האמור לעיל לכל היותרשעות ) עשרים וארבע( 24על 
 .המזמין לספקהדיווח של  מסירתממועד  שעות) ארבע( 4עד תוך ב

על ידי המזמין הגשת תלונה שעות ממועד ) שלוש 3עד תוך ב -במקרה של גניבה  .10.2.3
יידרשו  לא(להסרת ספק, המזמין ו/או מי מטעמו  בגין הגניבהבמשטרת ישראל 

ת ישראל בדבר הגשת התלונה בדבר הגניבה כתנאי אישור משטר את איהמצל
 .לקבלת הרכב החלופי)

כלי היבואן ו/או אספקת את הרכב מכלי בהזמנת הספק במקרה של רשלנות של  .10.2.4
ו/או אספקת כלי רכב אינו בטיחותי לנהיגה אספקת כלי רכב שרכב בלתי תקין ו/או 

ב ו/או אספקת כלי רכב בניגוד להוראות המפרט בניגוד לטופס הזמנת כלי הרכ
שעות ) שלוש( 3 -באופן מיידי ולא יאוחר מ -) לגבי אותו כלי רכב )2נספח ג'(הטכני (

 .ממועד הודעת המזמין לספק אודות האירוע כאמור

במקרים של לקיחת רכב לטיפול, חידוש  - ג')-(קבוצות א', ב' ו ברכבים תפעוליים .10.2.5
 באופן מיידי  לרגע לקיחת הרכב.יסופקו  –רשיון או ביצוע טסט 

 :להלןכאמור המזמין יהא משך הזמן במסגרתו יועמד הרכב החלופי לרשותו של  .10.3

של המזמין יועמד הרכב החלופי לרשותו  -מקרה של השבתת הרכב עקב תקלה ב .10.3.1
 (לפי המוקדם). החכר, או עד לסיום תקופת הבכלי הרכב תיקון התקלהסיום עד ל

יועמד  -להלן)  10.3.3סעיף במקרה של השבתת הרכב עקב תאונה (שאינה בגדר  .10.3.2
הרכב, או עד לסיום תקופת כלי תיקון סיום עד לשל המזמין הרכב החלופי לרשותו 

 (לפי המוקדם). החכרה

בחר שהספק במקרה של השבתת הרכב עקב אובדן גמור ו/או אובדן גמור להלכה,  .10.3.3
 30עד לתקופה מרבית של של המזמין יועמד הרכב החלופי לרשותו  - שלא לתקנו

הגיעה לסיומה, אשר כזו כ החכרחשב תקופת היבסיומה תאשר ימים, ) שלושים(
(בהתאם ליתר הוראות  ה שהושבתר רכב אחר תחת זולחכהמזמין אלא אם בחר 

 .הסכם זה)

עד לתקופה של המזמין יועמד הרכב החלופי לרשותו  -במקרה של גניבת הרכב  .10.3.4
כזו אשר כ החכרחשב תקופת היבסיומה תאשר ימים, ) שלושים( 30מרבית של 

(בהתאם  ר רכב אחר תחת זה שהושבתולחכהמזמין הגיעה לסיומה, אלא אם בחר 
 .ליתר הוראות הסכם זה)

 עד לחזרת הרכב . –במקרים של לקיחת רכב לטיפול, חידוש רשיון או ביצוע טסט  .10.3.5

 

תנאי  כלכי אז יחולו זה לעיל,  10, בהתאם להוראות סעיף רכב חלופיהמזמין הועמד לרשות  .10.4
  .בשינויים המחויבים, הסכם זה על הרכב החלופי

לעניין רכב חלופי (טנדר), מאחר וקיים קושי בהעמדת כלי הרכב עם הציוד שנדרש בתוך לוחות 
מדת כלי הרכב כאמור במקום הרכב הקבוע וזאת הזמנים שנקבעו בהסכם מהרגע שנדרשת הע

ארגז סגור ומנעול הנדרש, הרי שעל הספק יהיה לספק רכב דומה מסוג טנדר (הציוד) עם הזיווד 
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וזאת למשך תקופת הביניים בלבד ועד להחזרת כלי  רתק כולל מערכת כריזה ומצלמת רוורס
 .ההסכםהרכב "הקבוע" לשימוש המזמין, בהתאם לכל יתר הוראות 

היה והרכב החלופי שהועמד הינו מקבוצת רישוי הנמוכה מקבוצת הרישוי המקורית  ,עם זאת
 לא ישלם המזמין בגין הימים שבו נכח הרכב בחלופי. -ו/או ללא ארגז סגור ומנעול רתק 

הרכב החלופי יימסר לידי המזמין במקום שיתואם בין המזמין לבין הספק, ולגביו יחולו 
 לעיל, בשינויים המחויבים.  4.6הוראות סעיף 

בעת מסירת הרכב החלופי יחתום המזמין על אישור קבלת רכב חלופי, לגביו יחולו הוראות 
 לעיל, בשינויים המחויבים.  4.7סעיף 

 באותו אופן.הרכב החלופי יימסר עם מיכל דלק מלא ויוחזר לידי הספק 

המונעת , או תקלהו/במקרה של תאונה זה לעיל,  10בנוסף ומבלי לגרוע מכל יתר הוראות סעיף  .10.5
(כולל  מדינת ישראל ה שלרכב ואשר אירעה על גבי כביש בתחומיאת המשך נסיעת כלי ה

 מאת הספק, על חשבונו של הספק,זכאי לקבל המזמין , יהא )בשטחים שמחוץ לקו הירוק
כלי יטופל במסגרתו , ואשר את כלי הרכב רולגרהספק שירותי גרירה עד למוסך אליו הורה 

 . , והכל למעט במסגרת איזורים שהכניסה אליהם נאסרה על ידי כוחות הביטחוןהרכב
מכל מקום בו רשאי כלי הרכב לנוע דלעיל, גרירה הדרך והרותי ישאת הספק מחויב לספק 
 יום כיפור.  למעט ,שעות ביממה בכל ימות השנה) עשרים וארבע( 24כמתואר בהסכם זה, 

 זמני הטיפול באמצעות שירותי הרכב והגרירה יהיו כמפורט להלן:

 למעטהקריאה, שעות ממועד ) שעות( 3בתוך עד  -זמן הגעת גרר / ניידת שירות  .10.5.1
זמן התגובה הנדרש יהא הם אשר לגביכביש הערבה, בקעת הירדן ורמת הגולן, 

 הקריאה. שעות ממועד ) ארבע( 4בתוך עד 
שעות ממועד ) שתי( 2סיום כל האירוע בתוך עד  -גרירה לאחר הגעת ניידת שירות  .10.5.2

כביש הערבה, בקעת הירדן ורמת הגולן, אשר  , למעטפתיחת הקריאה הראשונית
שעות ) שש( 6לגביהם יהא זמן התגובה הנדרש לסיום כל האירוע כאמור בתוך עד 

 הקריאה הראשונית.  ממועד 
ובכל  ,משתמשבין הבמקרה שיידרש ליווי כוחות הביטחון, יתואמו לוחות הזמנים בין הספק ל

. תיאום הליווי הינו המתוארים לעיל מלוחות הזמנים הרגילים) שתיים( 2מקרה לא יחרגו מפי 
 .המזמיןבאחריות 

למוקד השירות, זמין מטעם המה של המשתמש יתבוצע באמצעות פניכאמור הזמנת שירותים 
 .להוראות הסכם זהזמני הגעת רכב שירות/גרירה יהיו בהתאם ו

יבוצעו במקום, יבוצעו באופן שמאפשר המשך תנועה בטיחותית של כלי  , אשרתיקונים ארעיים
ולא ניתן להבטיח תנועה בטיחותית היה הרכב, וכלי הרכב יופנה להשלמת תיקון במוסך. 

 כאמור, ייגרר הרכב למוסך.באמצעות תיקון  ארעי 
סעיף בהתאם להוראות כלולה בהגדרת גרירה  אינה כלשהן רשויותעל ידי גרירה  ,הסרת ספקל

 .על חשבון המזמיןזה ותהא  10.5

 הוראות החוק ובטיחותשמירה על  .11

להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך מתחייב  ספקה .11.1
 על פי כל דין.מתן השירותים ביצוע 

שלצורך ביצועה יש צורך הכלולה במסגרת השירותים, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עבודה 
 יק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.להעס ספקברישום, רישיון או היתר לפי דין, חייב ה

מקבל בזאת  ספקוהמתן השירותים לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע  ספקעל ה .11.2
בקשר לכל  םו/או לשפות םלשחרר םוכל הבאים מכוחהמזמין והעירייה אחריות מלאה כלפי 

 .ו/או מי מטעמו עובדיואו ו/ ספקהעל ידי בגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה  םתוגש נגד, שתביעה

, את פקודת 1954 - תשי"ד ,קוח על העבודהיהוא מכיר את חוק ארגון הפ , כימצהיר בזאת ספקה .11.3
והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת  1946 ,הבטיחות בעבודה

 .בקשר לביצוע השירותים האמורותההוראות והתקנות 
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ו/או גרמו לעובדיו יאו נזק שיו/חבלה  ו/או מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ספקה .11.4
לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כתוצאה מביצוע למי מטעמו ו/או 

העירייה ו/או המנהל ו/או ו/או המזמין משחרר בזאת את  ספקו/או בקשר לכך. ההשירותים 
 .כאמורמכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק מי מטעמם כל 

בשל כל הוצאה בגין ו/או העירייה ו/או המנהל  המזמיןמתחייב לפצות ולשפות את  ספקה .11.5
הראשונה של  םד לפי דרישתימי ,לעיל 11.4כאמור בסעיף  ספקבאחריותו של השינים יענ

 . (לפי המקרה)ו/או כל מי מטעמם ו/או העירייה ו/או המנהל המזמין 
עירייה ו/או לו/או למזמין  זכאי לנכות את סכום השיפוי ו/או הפיצוי המגיעיםהא המזמין י

בהתאם  ספקמכל סכום שיגיע ל(לפי המקרה), כאמור לעיל, ו/או לכל מי מטעמם מנהל ל
 בקשר לכך. וזה וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותילהסכם 

 ואפשרויות הארכתו תקופת ההסכם .12

 מועד תחילת ביצוע השירותים .12.1

במסגרת לוח הזמנים, אשר נקוב בתוך השירותים מתחייב להתחיל בביצוע  ספקה .12.1.1
 .")מועד תחילת הביצוע": (להלן למכרז 44סעיף 

, (לרבות כוח אדם) האמצעיםמלוא להציג לו את  ספקלדרוש מההמנהל רשאי  .12.1.2
על מנת לוודא כי הם אכן , השירותיםבמסגרת ביצוע שהוא מתכוון להעסיק 

 .לקבוע בהסכם זהבהתאם השירותים מתאימים ומספיקים לביצוע 

אכן מספיקים  ,ספקעל ידי הבפניו הוצגו שלא שוכנע כי האמצעים, והמנהל היה  .12.1.3
 ספק, רשאי הוא לדרוש מהבהתאם להסכם זההשירותים ומתאימים לביצוע 

 .המנהללשנות או להוסיף אמצעים, עד להנחת דעתו של 

 מגבלות על קיומו של ההסכם .12.2

מותנה בקיומם של מקורות  ,ועו של ההסכם נשוא המכרזכי ביצ ,מבהירהמזמין  .12.2.1
 .בתקציב המזמין כספיים הלכה למעשה

המזמין, על ידי תקציבי ייחתם קודם לאישור  לא ספקעם הכי ההסכם  ,אי לכך מובהר
 .ים כאמורהאישור והמכרז אם לא יתקבלאת שמורה הזכות לבטל ולמזמין 

מסוימים הסכם או חלקים את ההזכות לבטל ו המזמין את בנוסף, שומר לעצמ .12.2.2
די מקורות כספיים להתחיל,  וגיע למסקנה כי אין להמזמין י, אם בכל שלבממנו, 

 .נשוא הסכם זה, או חלקים ממנואת ההתקשרות או לסיים  ,כמו גם להמשיך
 , הוא מוחלט וסופי.זה 12.2.2למזמין כאמור בסעיף מובהר כי שיקול הדעת המסור 

 ובכל מקרה כאמור, תימסר לספק בכתבכאמור,  הודעה על ביטול ההסכםמוסכם, כי 
הודעת יום מיום מסירת ההודעה (להלן: ") שלושים( 30תוך זה בתוקפו של הסכם יפוג 

אולם, במקרה של ביטול כאמור לאחר שכבר הוזמנו ו/או סופקו כלי רכב  ").הביטול
בפועל לידי המזמין לפי הסכם זה, תמשיך תקופת ההתקשרות בין המזמין לבין הזוכה 

 .הנ"ל כלי הרכב כלשל  החכרתקופות ה כלעד לתום 

כמו כן, שמורה למזמין הזכות שלא לחתום על ההסכם במקרה של שינויים  .12.2.3
 רגוניים ו/או שינויים בצרכי המזמין.א

 , הוא מוחלט וסופי.זה 12.2.3למזמין כאמור בסעיף מובהר כי שיקול הדעת המסור 

 לאזה לעיל  12.2ף בהתאם לסעיביצוע השירותים, הפסקת ביטול ההתקשרות ו .12.2.4
 . כהפרת ההסכםייחשבו 

 וכן תקופת הזמנת כלי הרכבתקופת ההסכם  .12.3
 36תקופה של למשך תקופת ההתקשרות בין המזמין לבין הספק לצורך הזמנת כלי רכב תהא 

ההסכם תקופת (להלן: ", אשר תחילתם "במועד תחילת הביצוע" חודשים) לושים וששהש(
 .")לצורך הזמנת כלי הרכב
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תקופת ההתקשרות בין המזמין לבין הזוכה תהא פרק הזמן במהלכו יסופקו מילים אחרות, 
כלי הרכב, אשר  כלשל  החכרתקופות ה כלתום הספק וזאת עד ללמזמין השירותים על ידי 

 זה. הסכם יוחכרו על ידי המזמין בהתאם להוראות 

כלי רכב,  כלבמלואם לעניין זה , ימשיכו לחול כל תנאי הסכם ולמען הסר ספק בהתאם לכך
אף אם תקופת חכירתם תסתיים וזאת על פי ומכוח ההסכם, יסופקו למזמין על ידי הספק, אשר 

(הן תקופת ההסכם המקורית לצורך הזמנת כלי  רכבהלאחר תום תקופת ההסכם להזמנת כלי 
 הרכב והן תקופות האופציה להזמנת כלי הרכב, אם וככל שמומשו תקופות אופציה אלו).

ההסכם המקורית, באותם תנאים הזכות להאריך את תקופת מעניק בזה למזמין את  הספק  .12.4
 ה, אשר תחילת")תקופת האופציה" (להלן: חודשים 36של נוספת תקופת בשנקבעו בהסכם זה, 

 עם תום תקופת ההסכם המקורית.

בהודעה ספק לבכך  וודיע על רצוניקופת האופציה בתנאי שלת ווכל לממש את זכותהמזמין י .12.5
ההסכם המקורית, ם לפני תום תקופת מי) ישלושים( 30לכל הפחות  ספק, אשר תימסר לבכתב

 .ןיאו תקופת האופציה, לפי העני

 הצדדים הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.תקופת האופציה יחולו על ב .12.6

ההסכם המקורית " בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכםתקופת למען הסר ספק, המונח " .12.7
 . וככל שהמזמין מימש את תקופת האופציה והן תקופת האופציה, הכל לפי העניין

 

 החזרת כלי הרכב .13

אשר במועד ובמקום, לידי הספק, וזאת הרכב כלי את המזמין , יחזיר החכרבתום תקופת ה .13.1
בין המזמין לבין הספק, ובלבד שמקום החזרתו של כלי הרכב יהא במשרדי תואמו מראש 

 15והכל בכפוף להוראות סעיף עליו יורה המזמין מראש,  בעיר רעננה,במקום אחר המזמין, או 
 . להלן

ידי הספק, לרבות קריאת ל הרכב בעת החזרתוכלי מצב בדבר יערך פרוטוקול אמור יהבמועד 
 . האוץ, נזקים שנמצאו בכלי הרכב ושאינם נובעים משימוש סביר בכלי הרכב-מונה מד

, במצב תפעולי תקין, שסופקו לו על ידי הספק הרכב עם כל האביזריםכלי יחזיר את המזמין 
בכלי הרכב ובהתחשב בבלאי סביר הנובע מהשימוש מאת הספק וריק מכל חפץ, כפי שקיבלו 

 .בהתאם לתנאי ההסכם

ידרשו לצורך הבאתו אשר בעלות התיקונים, המזמין ישא ירכב שלא במצב הדרוש, כלי הוחזר  .13.2
 מלואשאין עילת התיקונים נובעת מאי קיום הספק את  ובלבד( למצב הדרוששל כלי הרכב 

והכל עד לגובה השתתפות  התחייבויותיו לאספקת השירותים, כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן
נגרמה כתוצאה מתאונה ו/או אשר , כלי הרכב בגובה ירידת ערךיישא המזמין וכן ), אחת צמיתע

, הפוליסהעל פי מוש שלא בהתאם לאמור בהסכם זה ואשר לא כוסתה במלואה יכתוצאה מש
 . והכל עד לסכום המקסימאלי של גובה ההשתתפות העצמית

הרכב לא הוחזר במצב הדרוש, יהא כל כלי זה מוסכם, כי במקרה בו נמצא כי  13.2לעניין סעיף 
שמאי רכב מורשה ו/או הצעת תיקון מטעם מוסך חוות דעת מטעם צד רשאי להציג בפני משנהו 

הרכב למצב הנדרש, ובהתאם לסכום הנקוב כלי לצורך השבת מורשה בדבר התיקון הדרוש 
לעניין זה, ובלבד לספק (אם בכלל) לשלם המזמין יקבע הסכום, שעל יבמסמכים האמורים 

לספק או הצעת מחיר כאמור, ימסור עותק ממנה חוות דעת שמאי ו/בחר להציג שהיה והמזמין 
 הרכב. כלי לא יאוחר ממועד החזרת 

תגיע לסיומה בקרות אחד או יותר מן המקרים של כלי רכב  החכרתקופת הבנוסף לאמור לעיל,  .13.3
, רכב אחד או יותרכלי לגבי  החכרסיום תקופת ה, כי מודגשלהלן. זה  13.3המפורטים בסעיף 

, אשר סופקו האחריםכלי הרכב של  החכרתשפיע על תקופת ה לא זה לעיל, 13.3כאמור בסעיף 
 .למזמין על ידי הספק מכוח ובהתאם להסכם זה

 30שור על הגשת תלונה במשטרה) ולא נמצא עד חלוף ינגנב (והומצא אהרכב כלי  .13.3.1
 בה.ימיום הגנ ימים) שלושים(

בדן גמור להלכה, שבעקבותיו החליט ואו א )Total Lossהרכב אבד אובדן כליל (כלי  .13.3.2
 .הספק שלא לתקן את כלי הרכב
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יכוסו לעיל,  13.3, כאמור בסעיף הרכבכלי של  גמור להלכהאובדן האו ו/בה יבמקרה שהגנ .13.4
בגין סיום תקופת הספק יפצה את המזמין חברת הביטוח במסגרת הפוליסה, על ידי במלואם 

 החכרשל דמי  בלבד) 1( אחדתשלום חודש בפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש בגובה  החכרה
  בסכום ההשתתפות העצמית ובמיצוי פוליסה.המזמין ישא יוכן, 

הספק תפעולית חדשה אצל  החכריבצע עסקת , היה והמזמין לעילזה  13.4בסעיף על אף האמור 
, כי אז מתוך הפיצוי המוסכם הכליל ם ממועד הגניבה ו/או האובדןעסקי ימי) שבעה( 7תוך ב

 .החכרשל דמי ) 1( האחדלתשלום החודש הנ"ל יושמט המרכיב המתייחס 

ות הביטוח יחולו אובדן הכליל לא יכוסו במלואם במסגרת פוליסהאו ו/במקרה שהגניבה  .13.5
  .לעיל 7.2.5הוראות סעיף 

) מכמות כלי הרכב כפי שתהא עשרה אחוזים( 10%למזמין תעמוד הזכות להחזיר לידי הספק  .13.6
 , בכפוף לתשלום פיצוי מוסכם.באותה עת מדי כל שנה

 התמורה  .14

 .התמורה הכוללת והסופית .14.1

הסכם זה, הוראות על פי ואספקת השירותים  ספקהתמורת ביצוע כל התחייבויות  .14.1.1
, )החכר(דמי ה מכרזב, המבוססים על הצעת הספק םמיסכו ספקישלם המזמין ל

  ").התמורה(להלן: "יאושרו על ידי המזמין והמנהל (בהתאם לקבוע בהסכם זה) ש

הזמנת כלי רכב, לדרוש מודגש, כי למזמין תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 
בכלל, בכמויות לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכי האמור בתוכנית ההצטיידות אם 

, לא תחייב את המזמין ))2נספח ג'(מפרט הטכני (המשוערת, המפורטת במסגרת ה
 .מוותר במפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ספקוה

המזמין מבהיר, כי היה ובמועד  -("פרייבטים")  בלבדביחס לכלי הרכב בקבוצה ו' 
בהתאם לאישורים שיוצגו למזמין בכתב גבוה  -הזמנת כלי הרכב יהא מחיר היבואן 

) ממחיר יבואן כלי הרכב, כפי שהינו במועד הגשת חמישה אחוזים( 5% -ביותר מ
  החודשיים באותו שיעור עלייה. החכרההצעות במכרז, יעודכן מחיר דמי ה

שייקבע במועד הזמנת כלי הרכב יוותר בתוקף לכל  החכר, כי מחיר דמי המודגש
 של כלי הרכב ואף אם במהלכה יחולו שינויים נוספים במחיר היבואן. החכרתקופת ה

בהתאם לאישורים  -עוד מובהר, כי היה ובמועד הזמנת כלי הרכב יהא מחיר היבואן 
) ממחיר יבואן כלי הרכב, זיםחמישה אחו( 5% -שיוצגו למזמין בכתב גבוה בפחות מ

 החכריבוצע עדכון במחיר דמי ה לאכפי שהינו במועד הגשת ההצעות במכרז, 
 החודשיים וזה יוותר כפי שהוצע על ידי הספק במכרז.

בנוסף ולמען הסר ספק מודגש, כי הבהרה זו עניינה לשינוי במחיר כלי הרכב אצל 
כלי הרכב, כדוגמת, אך מבלי למעט,  היבואן בלבד והיה ויחולו שינויים אחרים במחיר

שינויים בשיעורי המיסוי בקשר לכלי הרכב ו/או שינויים ו/או הטלת היטלים שונים 
 .החכריהא בכך כדי להביא לשינוי בדמי ה לא, וכדומהבקשר לכלי הרכב 

התחייבויות הינה עבור כל  זה, 14, בכפוף ליתר התנאים, כאמור בסעיף התמורה .14.1.2
כמפורט , לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיוחדים, נשוא ההסכם ספקה

 ספקהיכללו במחיר התמורה כל הוצאות  ,כןכמו ובנספחיו. במסגרת הסכם זה 
ומובהר וכדומה, שונות (ככל שיהיו), הוצאות  הכרוכות במילוי הוראות הרשויות

 .כי לא תשולם כל תוספת ו/או החזר הוצאות ו/או כל תשלום אחר בגין אלו

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל  .14.1.3
מקום בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", 

ישא בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום הרלוונטי עבור י ספקהפירושו כי 
ציוד ו/או כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג, לרבות אותו פריט 

 , נשוא התשלום.ספקהכל ההוצאות הישירות והעקיפות של 

כל תמורה בגין התקופה שממועד  ספקהלמען הסר ספק, מובהר כי לא תשולם לידי  .14.1.4
, בהתאם בפועלליתן את השירותים  ספקהכם זה ועד למועד בו יתחיל חתימת הס

לבצע בתקופה זו פעולות שונות הנובעות  ספקההסכם זה, אף אם יצטרך הוראות ל
מוותר באופן מפורש על כל  ספקוה, ו/או לשם היערכות לביצוע ההסכם מההסכם

 ן זה.ו/או מי מטעמו בענייהמזמין טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
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לקזז, להפחית, לעכב או המזמין כדי לגרוע מזכות לעיל  14.1.1אין בהוראות סעיף  .14.1.5
 לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.

  .שוטפיםחשבונות  .14.2

, על נספחיו ,, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זהספקההתחייבויות ביצוע בגין  .14.2.1
זה  14.2כמפורט בסעיף  חשבונות שוטפים ספקיגיש הולשביעות רצון המזמין, 

 להלן.

, כפי שהוצעו על ידי החכרבגובה דמי החודשיים חשבונות הספק יגיש לידי המנהל  .14.2.2
וחשבונות אלו יגיעו לידי המנהל , בגין אספקת השירותיםהספק במסגרת המכרז 

אספקת שלאחר חודש , ) בחודשחמישי( 5 -ההיום עד ו) ראשון( 1 -ההיום בין 
 . השירותים

בדיקת סעיפי את המאפשרים מלוא המסמכים, יצורפו חודשי כאמור לכל חשבון 
 .החודשיהחשבון 

את ביצע החודשיים הנ"ל וככל שימצא כי הספק יבדוק את החשבונות המנהל  .14.2.3
במלואם ובמועדם, בהתאמה  ,התחייבויותיו והשלים את אספקת השירותים

יאשר המנהל מלאה למסמכי הסכם זה, על נספחיו, ולשביעות רצונו של המזמין, 
 , כך שהתמורה תשולם מאת המזמין לידי הספק,את החשבונות ויעבירם לתשלום

 .ימים מתום החודש בגינו הוגש חשבון הספק) ארבעים וחמישה( 45וזאת בתוך 

 החכראו החזרה של דמי הו/יהא רשאי לדרוש הפחתה  לאהמזמין ספק,  תהסרל .14.2.4
או טיפולים ברכב, כל עוד מדובר ו/נעשו תיקונים , אשר במהלכה בשל התקופה

חלופי לפי הוראות , ובלבד שהספק העמיד בתקופה האמורה רכב בפרק זמן סביר
 . ההסכם

ישולם בתוספת  ספקישולם ל, אשר החכרמובהר, כי סכום דמי ה. תשלום מע"מ .14.2.5
הא רשאי לשלם המזמין י כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום.מס ערך מוסף של 
לטונות המס מס הערך המוסף לשבמועד בו עליו לשלם  ,ספקלמס הערך המוסף את 

 .וזאת כנגד חשבונית מס כדין

 .' עודףתשלום בגין קילוטראז .14.2.6

ספק נקבעו, מאת המזמין לידי ההמשולמים  החכרדמי הידוע ומוסכם, כי  .14.2.6.1
אוץ של כלי הרכב, או מערכת אחרת -מונה מדקריאת בין היתר, על בסיס 

 00030,וזאת בהתבסס על ממוצע שנתי של למדידת קילומטראז' כלי הרכב, 
(התחשיב כאמור בסעיף זה יבוצע  כלי רכבאחד מק"מ לכל ) שלושים אלף(

  .)בצורה של "פול" -ביחד ביחס לכלל כלי הרכב המוזמנים 
, אשר רי על הקילומטראז'ארבעון קלנדכל בתחילת לספק, ידווח המזמין  .14.2.6.2

מונה וזאת על יסוד במהלך הרבעון הקלנדארי שנסתיים, הרכב ביצע כלי 
 הקיימת בכלי הרכב.קילומטראז' האוץ, או המערכת האחרת למדידת -מד

הרכב (אם כלי בתדלוק עמו מסכים שחברת דלק שתהיה קשורה המזמין  .14.2.6.3
 מידע בדבר הקלומטראז'. לספק תהיה), תמסור 

(ביחס לכל כלי רכב  החכרבתום כל שנה קלנדארית מתחילת תקופת ה .14.2.6.4
(במסגרת כלי הרכב כל יבוצע תחשיב בקשר לעמידת או לחריגת ) בנפרד

 לרכב ק"מ) שלושים אלף( 00030,של  שנתיתהמכסה מה"פול" כולל) 

את תחייב זה לעיל,  14.2.6.4כמתואר בסעיף  ,השנתית המכסהחריגה מ
כל ק"מ עודף, כאשר בגין אגורות ) העשר-לושש( 31של המזמין בתשלום 

 בגין השנה החולפת.קלנדארית  החכרת אחת לשנכאמור החישוב יתבצע 

לכל ביחס  החכרדמי הגובה יחול כל שינוי ב לאלמען הסר ספק, מובהר ומודגש, כי  .14.2.7
 וזאת גם אם יתרחשו, בין היתר, אחד או יותר מבין המקרים הבאים: ,כלי הרכב

ועד למועד ת כלי הרכב על ידי המזמין שבין מועד הזמנ התקופהבמהלך היה ו .14.2.7.1
(במקרים שאין ברשות הספק כלי רכב מדגם המוזמן  שחרור הרכב מהמכס

ישונה שיעור שמחירון היבואן ו/או על פי , ישונה מחיר הרכב במלאי)
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רכב כאמור (לרבות הטלת מיסים כלי המיסים העקיפים ו/או ההיטלים בגין 
  ;ו/או היטלים חדשים)

, למזמיןהרכב שהוחכר כלי , מסוג יםרכב חדשכלי היה ויחול שינוי במיסוי  .14.2.7.2
  ;הרכבכלי או לעליית שווי ו/גרום לירידת אשר י

או  ,או יועלו מסים, אגרות, היטליםו/יוטלו  החכרתקופת ההיה ובמהלך  .14.2.7.3
"), תשלומי חובה(להלן: "בהתאם להוראות הדין תשלומי חובה אחרים 

 ;רכבכלי בעלים של על או ו/חובת תשלומם על מחזיק אשר 
רישוי ו/או היחולו שינויים בתעריפי אגרות  החכרבמהלך תקופת ההיה ו .14.2.7.4

בהתאם י בכיסוי הביטוחי הרכב (שלא מחמת שינוכלי תעריפי הביטוח של 
 )המזמיןבקשת ל

מודגש ומוסכם, כי הספק יישא בעצמו ועל חשבונו בכל העלויות וההוצאות, הנובעות 
מהתקיימות אחד או יותר מהמקרים דלעיל, ולא תהיינה לו בקשר לכך כל טענה ו/או 

 .כלפי המזמין דרישה ו/או תביעה

 תשלום שלא שולם במועדו .14.3
שא ריבית פיגורים שנתית בשיעור יי ,בהתאם להוראות הסכם זה ,ותשלום שלא שולם במועד
בו צריך היה התשלום יום האחרון הכפי שתפורסם מדי פעם, החל מ ,הריבית של החשב הכללי

ועד לתשלומו בפועל והצדדים מוותרים על כל סעד אחר בגין הפיגורים לרבות תביעת להשתלם 
הנקובים בחשבונות  ,ספק, הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלומים תהסרל הפרשי הצמדה.

 לעיל. 14.1ף , כאמור בסעימנהלהעל ידי ו/או שלא אושרו שלא נבדקו 

 הפרשי הצמדה .14.4
יהיו צמודים לשיעור השינוי (עלייה או ירידה) במדד ביחס למדד הידוע במועד  החכרדמי ה

 לא החכרמודגש ומובהר, כי במסגרת החשבונות החודשיים בקשר לדמי הפרסום המכרז ו
  .למעט כאמור לעיל החכרשל דמי הנוספים הפרשי הצמדה ו/או  תשולמנה התייקרויות

מובהר כי המזמין יישא במלוא עלויות הנסיעה בכביש לעיל,  6.7מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .14.5
במועדים , או כל כביש אגרה אחר "הנתיב המהיר"מנהרות הכרמל /  / ")6חוצה ישראל ("כביש 

והמזמין רשאי לרכוש, בעצמו ועל חשבונו, , זה לביצוע התשלומים השוטפיםהקבועים בהסכם 
 .מנוי בקשר לכך

  ת כלי הרכבאופציה לרכיש .15

, לפי שיקול דעתו האופציהלמזמין תעמוד להלן, (כולל)  15.4עד  15.2בכפוף לאמור בסעיפים  .15.1
ציוד כלי  ללאאולם, האביזרים (וכולל הרכב כל אחד מבין כלי  לרכוש הבלעדי של המזמין,

במחיר המחירון המלא של כל כלי רכב, וזאת המלאה  החכרהרכב לתדלוק) בתום תקופת ה
 אם לא יתפרסםביתפרסם לאחרונה לפני כן, ואשר , "לוי יצחק"כולל מע"מ (ללא הפחתות) של 

ביחס לכלי רכב מאותה שנת הצדדים, על ידי שני , במחיר מחירון דומה שיאושר מחירון כאמור
ייצור ובאותו מצב (כולל קילומטראז', מצב תאונות, מצב בעלות מליסינג תפעולי וכיוצא 

להסרת ספק, המחיר שצוין לעיל כולל את . )עשר אחוזים-חמישה( 15%של והכל בניכוי באלה), 
  האביזרים.וכולל הרכב כלי רכישת 

, האם בכתבהמזמין לספק יודיע של כל כלי רכב  החכרתום תקופת לפני ) ימים שלושים( 30עד  .15.2
המחושב וישלם את סכום האופציה לעיל,  15.1כאמור בסעיף  ,האופציהאת לממש ברצונו 

 .החכרלפני תום תקופת ה) ימים שבעה( 7לכל המאוחר בהתאם לאמור לעיל, 

לספק, בהתאם ושולמו התשלומים המגיעים לעיל,  15.1כאמור בסעיף  ,מומשה האופציה .15.3
כל על שם המזמין ו/או רכב כלי את הבעלות בהספק עביר י, לעיל 15.2 -ו 15.1לאמור בסעיפים 

, למעט שלישיאו זכות צד ו/עיקול  ו/או עבודישכל כשהוא נקי מהמזמין, ראת לפי הושלישי, צד 
 . בספקבמקרה של מניעות שאינה קשורה 

ישא בתשלום בגין אגרת רישוי לגבי אותו חלק יוכן  ,באגרת העברת בעלותהמזמין יישא 
 .החכריחס לתקופה שלאחר תום תקופת הימתשלום זה המת

על אף האמור לעיל, במקרה שאירע לרכב אירוע של גניבה ו/או אובדן כליל ו/או הוכרז אובדן  .15.4
הרכב בגינו, והכל לפני ביצועו בפועל של התשלום את כלי בחר שלא לתקן שהספק גמור להלכה, 

 עבור סכום האופציה, תפקע האופציה מאליה. 
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הספק לידי המזמין חזיר י, ידי הספקהמזמין לובוצע התשלום עבור סכום האופציה על ידי היה 
) ימים ממועד קרות האירוע שבעה( 7וזאת בתוך לא יאוחר מאשר הסכום ששולם מלוא את 

 .האמור לעיל

 כבוןיקיזוז וע .16

הא רשאי המזמין ימבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי  .16.1
, כל סכום, קצוב ו/או כל מקור שהוא על פי הסכם זה ,ספקל ולקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנ

על פי הסכם זה או כל התקשרות  ספקהאת מלמזמין או בלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע 
בקשר להסכם זה, תשמש  ספקכל ערבות שניתנה על ידי הוכן מוסכם, כי  אחרת בין הצדדים

רם ביצוע קיזוז על ידי המזמין כמתואר . מובהר עוד, כי בטבין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור
 תהיה כל זכות קיזוז.  לא ספק. לתימסר הודעת קיזוז בכתב לספקלעיל, 

 המזמיןו/או שכל סכום שעל למזמין אשר יגיעו  ,מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים .16.2
ו/או עובדיו  ספקבגין מעשי ו/או מחדלי ה שלישייהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד 

היה יוכן  ספקרשאי לנכות מכל סכום שיגיע ל המזמיןהיה י ו/או מי מטעמו, ויו/או מועסק
על פי  וכל סכום שיהיה עשוי להגיע ל ספקלשלם ל ורשאי לקזז מהסכומים שיהיה עלי המזמין

 .ספקההסכם ו/או בגין ההסכם מה

, ספקסכומים מתוך חשבונות של הרשאי לקזז או לעכב  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .16.3
 , עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.ספקבמקרה שהוברר כי שולמו כספים ל

הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעות, בין שבדין ובין שבעובדה, מהאחד או 
 עבורו, על ידי משנהו.

 . כבוןימוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לע ספקה .16.4

 הפרת ההסכם .17

ומבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי דין, יהיה הצד  לעיל 13 בסעיףמבלי לגרוע מהאמור  .17.1
המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב לפצות את משנהו על כל הנזקים, ההוצאות 

כתוצאה או עקב ההפרה, לצד המקיים את ההסכם  ,במישרין או בעקיפין ,וההפסדים שייגרמו
הסכם או המוכן לקיימו לבטל את או המוכן לקיימו וזאת נוסף לזכותו של הצד המקיים את ה

 ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין.

כמי שהפר את ההסכם הפרה  ספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב ה .17.2
 יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 20והעיקול לא יוסר תוך המזמין מאת  ספקאם יוטל עיקול על כספים המגיעים ל .17.2.1
 ;ם הטלתו) יום מיועשרים(

ינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת יהוא אדם או שותפות ו ספקאם ה .17.2.2
 ;נכסים ו/או צו פשיטת רגל

תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי הוא  ספקאם ה .17.2.3
 ;מנהל לנכסיו

אדם זבון או כל יבידי נאמן, מנהל עהשירותים להתבצע  יםבכל מקרה שבו עשוי .17.2.4
 .ספקהממונה על נכסי ה

 . -1970תשל"א ,זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)הסכם על הפרת  .17.3
 על נספחיו.ההסכם רופה על פי זה כדי לגרוע מכל זכות או ת 17.3אין בהוראת סעיף 

זה, מכל הסכם בהתאם להוראות  ,ספקהמאת  ורשאי לנכות כל סכום שיגיע להא המזמין י .17.4
בדרישה מוקדמת  ספקההמזמין מאת  ולאחר שדרשוזאת בכל זמן שהוא  ספקסכום שיגיע ל

 . האמורהלא נענה לדרישה  ספקוההאמור ימים לשלם את הסכום ) ארבעה עשר( 14של 
הפעלת הערבויות על ידי בכל דרך אחרת כולל  ספקהאת רשאי לגבותו מהמזמין הא יכמו כן 

אין בהם כאמור לעיל, או ניכויים ו/. תשלום פיצויים , כמפורט בהרחבה בהסכם זההבנקאיות
או נשוא הסכם זה ו/השירותים מהתחייבויותיו להשלים את  ספקכשלעצמם משום שחרור ה
 זה.הסכם מכל התחייבות אחרת לפי 
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 הגבלת סעדים .18

, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב השירותיםזכאי להפסיק או להאט את ביצוע  ספקבכל מקרה אין ה
 במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי. ספק, והסעד היחיד שיעמוד לרשות ההמזמיןחילוקי דעות עם 

 יםמשלימשירותים  .19

ים לשירותים או משלימו/ים קשורשירותים צעות אחרים, או באמ ורשאי לבצע, בעצמהמזמין  .19.1
 במפורש בהסכם או על פיו. יםכלול םואשר איננשוא הסכם זה 

, ויסייע להם בכל ואו עם אחרים הפועלים עבורו/המזמין יפעל בשיתוף פעולה מלא עם  ספקה
 שיידרש באופן סביר, מבלי שיהא זכאי לכל פיצוי שהוא.

אום ושיתוף הפעולה ביניהם, יאת צורת התכן והשירותים המשלימים יקבע את סדר מנהל ה .19.2
 זמנית. בוכאמור במתן שירותים יהיה צורך אם ב

השירותים אום ושיתוף הפעולה, או עקב ביצוע ילא יהיה זכאי לכל תוספת עקב הת ספקה
 .ספקניתנים על ידי ה , אשרהשירותיםבו זמנית, או עקב השינוי בסדרי כאמור 

 דיותמידע וסו .20

לשירותים נשוא בקשר  ספקל ונכונות המידע שנמסר על ידלאחראי לשלמות ו ואינהמזמין  .20.1
כתוצאה  ,או לצדדים שלישייםו/ ספקיגרמו ליישא בכל אחריות לנזק או הפסד שיהסכם זה, לא 

 על מידע זה נעשית על סיכונו בלבד.  ספק, וכל הסתמכות של הזהמהשימוש במידע 

מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות  ספקה .20.2
מתן השירותים ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר עם 

 מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם לאמור לעיל. ספק. הםאו במהלכ

 המחאת זכויות וחיובים .21

הסכם כולו או מקצתו, או כל זכות את הרשאי למסור להעביר להמחות או להסב  ספקהאין  .21.1
שלו על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם 

 .מאת המזמין מראש ובכתבכן קיבל על כך הסכמה מפורשת 
ו/או להתיר העברה בתנאים  ומבלי לנמק את סירוב ,רשאי לסרב לכל העברה אההמזמין י
ובתנאי  ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם ושיראו ל

 .השירותיםמקבל על ידי ערב ואחראי לביצוע ההסכם יוותר  ספקשה

לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל עת  ,וו/או התחייבויותי ורשאי להסב את זכויותי המזמין .21.2
 הבלעדי.   וול דעתועל פי שיק

שאיל ישכיר, יעביר, ימכור, ולא ילא לעיל, מובהר ומודגש, כי המזמין  21.2חרף האמור בסעיף  .21.3
ירשה לצדדים ולא , הרכבכלי משכן את או ישעבד, ימסור, יוציא מרשותו או משליטתו או יאו 

בין רכב, בין דרך קבע ובין באופן זמני, הכלי או להשתמש בו/שאינם מורשים להחזיק שלישיים 
 שלא בתמורה.ובין בתמורה 

 קבלני משנה .22

, לידי קבלני משנה, אלא םאו מקצת ם, כולהשירותיםיהיה רשאי למסור את ביצוע  לא ספקה .22.1
קבלני רשימת מצורפת להסכם זה חרף האמור לעיל, . המזמיןשל ובכתב המוקדם  ובאישור

קבלני המשנה מאשרים את , והצדדים הספק דרך קבעמתאימים ומקצועיים, עמם עובד משנה 
(להסרת ספק מובהר, והעבודה באמצעותם לצורך אספקת השירותים נשוא הסכם זה כאמור 

כי לספק תעמוד הזכות לבקש בעתיד הוספה של קבלני משנה מתאימים ומקצועיים נוספים 
פת קבלני סדדים ידונו בעתיד, מדי פעם בפעם, בהועמם יעבוד בעתיד לרשימה האמורה והצ

ככל שהמזמין לא יהא שבע רצון מרמת השירות של איזה . משנה מתאימים ומקצועיים כאמור)
תיפסק הפעילות באמצעות מבין קבלני המשנה כאמור (וינמק בכתב את אי שביעות רצונו), 

באיזור הגיאוגרפי הסמוך וחלופיים ייקבעו קבלני משנה אחרים קבלן המשנה הקודם, ובנוסף 
 למקום מושבו של המזמין בהסכמה בין המזמין לספק.
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לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע, כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני  ספקבהסכם בין ה .22.2
. התחייבותם םבשינויים המחויבי, י קבלני המשנהעל ידהשירותים המשנה בכל הנוגע לביצוע 

 .  המזמין -כהתחייבות לטובת צד ג'  ספקור תוגדר בהסכם בינם לבין השל קבלני המשנה כאמ

 ספקהלמען הסר ספק מובהר, כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את  .22.3
על ביצוע המזמין כלפי  ספקל פי הסכם זה או לגרוע ממנה, לרבות אחריותו של העמאחריותו 
 .ושאר תנאי הסכם זה םאופן ביצוע ,, לרבות טיבםבידי קבלני המשנההשירותים 

בקשר למתן לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם  ספקעוד יובהר, כי ה
 , וכי אין לראות בהסכם זה הסכם לטובת צד ג' קבלני המשנה.השירותים

 ספקמעמד ה .23

אי עצמכקבלן השירותים פועל ויפעל לביצוע הינו כי מצהיר בזה  ספקוהמוסכם ומובהר בזאת  .23.1
חרף וזאת  מעביד -כל יחסי עובד ו/או העירייה המזמין ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

 .השירותיםביצוע אופן ליתן לו הוראות בדבר מנהל ההאמור בהסכם זה בדבר כוחו של 

מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע  ספקה .23.2
 .יהםמעביד בינו לבינ -ובהעדר יחסי עובד ו/או העירייה המזמין צמאי כלפי עכקבלן במעמדו 

מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי מטעמו  ספקה .23.3
חשב, בין ימעביד, ת -יחסי עובד ו/או העירייה המזמין מי מטעמו לבין בין כי נתקיימו בינו ו/או 

 .הוראות המכרז והסכם זההיתר, כחוסר תום לב מצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של 

 הןבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו/או העירייה המזמין מתחייב לשפות ולפצות את  ספקה .23.4
 ספקהלבין ו/או העירייה המזמין ת על טענה כביכול כי בין והמתבסס ,עקב תביעה ו/או דרישה

 .המזמיןהראשונה של  וד עם דרישתימעביד וזאת מי -שררו יחסי עובד או מי מטעמו ו/

לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות , ספקהמי מטעמו של למען הסר ספק,  .23.5
לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, ו/או  שהן על פי כל דין ונוהג

 .ו/או העירייהמאת המזמין לרבות פנסיה ופיצויי פיטורין 

סוכנות הרשאה ו/או לא יתקיימו יחסי ו/או העירייה המזמין בין ל ספקהכי בין  ,מובהר בזאת .23.6
ו/או מחדל  לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה  ספקהו/או שליחות וכי 

(למעט האמור במפורש כלפי צדדים שלישיים ו/או העירייה המזמין שיש בהם כדי לחייב את 
 .מראש ובכתבהמזמין של  וללא אישורבמסמכי המכרז ו/או ההסכם על נספחיהם) 

מאחריותו הבלעדית  ספקלשחרר את המנהל כדי העל ידי אין בפיקוח הנעשה מובהר מוסכם, כי  .23.7
 הסכם.הלפי השירותים כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע אחריות או ו/העירייה ו/או המזמין כלפי 

 שונות .24

 דין חל ומקום שיפוט .24.1

 הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו.  

כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים 
 .בלבד יפו-אביב-בעיר תל

 תנאי מתלה .24.2

קיום שאר האישורים בוהמזמין בתקציב  מותנה בקיום אישור תקציביהשירותים ביצוע 
, ויהיה השירותיםקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע בכן הדרושים על פי חוק ו

 כאמור.  יםמוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב

 הסכם ממצה  .24.3

לופי דברים ימכתב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מחיר או חכל הצעה, מסמך, 
פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או -מכל סוג שהוא, בין בעל

אחרים מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי 
 הצדדים.

 ראות ההסכם ויתורים וסטיות מהו .24.4
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 במקרה או במקרים מסוימים, או איזה מהוראות הסכם  ספקלסטיית ההמזמין הסכמת 
על המזמין לא ייחשבו לויתור או על פי כל דין, ו/על פי הסכם זה המזמין של  ושימוש בזכויותי

 תקדים לגבי מקרים נוספים. ויצרילא ו וזכויותי

 חוק המכר .24.5

, 1968 - הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"חלמען הסר ספקות מוצהר בזאת, כי 
 וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו.

 ביול .24.6

 .ספקוכל מסמך אחר המוצא על פיו, תחולנה על ה(אם וככל שחלות) הוצאות ביול הסכם זה 

 הודעות .24.7

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן: .24.7.1
 בע"מ רעננה מי  :המזמין

  רעננה  56אחוזה  רחוב    

 רעננה    
 _________________  :ספקה

    _________________ 

    _________________ 

כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  בכלל זה,  .24.7.2
 1970 - לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א 7מתן אורכה לפי סעיף 

 תהא טעונה מסמך בכתב. 

הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה  .24.7.3
 או בדואר רשום.

-שתים( 12הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או 
שעות לאחר משלוח ) עשרים וארבע( 24שעות לאחר מסירתה במען הצדדים, או ) עשרה

שעות לאחר הפקדתה למשלוח ) שבעים ושתיים( 72מברק, או הודעת פקסימיליה, או 
 בדואר רשום, הכל לפי המוקדם.

שלא באמצעות דואר למזמין מסמך או חשבון שנמסרו  ,על אף האמור לעיל, כל הודעה
 .ה למועד מסירתםיהמוטבע עליהם יהווה ראיהמזמין רשום, תאריך חותמת 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 
 
 

 ספקה  המזמין
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 כתב ערבות ביצוע -) להסכם 1ג'(נספח 
 

 לכבוד
 בע"מ רעננה מי

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________הנדון: 
 

 

, לסילוק כל סכום עד בע"מ רעננה מיאנו ערבים בזה כלפי , ")החייבלבקשת _______________ (להלן "
למדד יוצמד ), אשר שקלים חדשים_______________ במילים: (₪  _______________ לסכום של

, 002/2022 בקשר עם מכרז מספר החייב,תדרשו מאת ואשר  ____________מתאריך המחירים לצרכן 
 .מיום ____________________________________________ בנושא 

 

ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק  )שבעה( 7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש 

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

שיעורין והתשלום יכול שתהיה להנ"ל, ערבות סכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום 

 .הערבות

 

לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ועד בכלל.
 ומבוטלת.

 

 _______________.__________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ___

 

 שכתובתו: ____________________________________________________.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ___________________
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  מפרט טכני -) להסכם 2ג'(נספח 
 

 מפרט טכני בגין כל סוג כלי רכבא.   
 

 כללי

והכל בהתאם  גלאיםבאמצעות  למערכת יחוברו והדלתות הפתחים כל ,סגור אחורי ארגז עםכלי רכב ב •
 לדרישות המבטח.

רות זה לרבות יכל העלויות הקשורות בהזמנת ש. (או שוו"ע) כל הרכבים יסופקו עם מערכת "איתוראן" •
 .תחול על המזמין עלות דמי המנוי

וכן לעמוד בכל תנאי  -gps hammer  הספק יידרש להתקין במסגרת כל כלי הרכב "איתוראן"  •
 והוראות הביטוח ביחס ל"מערכות חלופיות" לאזעקה.

בחלל הארגז דדים וגלאי שבר בדלת הארגז.  דלתות ארגז הרכב יהיו מוגנים על ידי לחצנים בפתחים הצ •
 יותקן גלאי נפח, זעזועים וניפוץ.

 החלונות הרמת. הרכבכלי  מיצרן קורימ האפשר במידת ,חשמלי מנגנוןעל ידי  תהיה החלונות כל הרמת •
 .זעקהא מערכת הפעלת בזמן מטיטווא באופן תעשה

 , לרבות סגירת חלונות.הרכבכלי  מערכות מתחברות, שאליו רזרבי) אחד( יםשלטשני כלי הרכב יצוייד ב •

 וכרטיס סים כפי שמגיעה מהיצרן/יבואן(בעברית) הרכב יימסר עם מערכת מולטימדיה  -מערכת השמע  •
 .לאורך כל תקופת הליסינגפעיל  –לגלישה סלולארית 

 רזולוציה גבוהההרכב יימסר עם מצלמות כפולות (קדימה ואחורה) ,  –מצלמת דרך ומצלמת רוורס  •
FHD 1920X1080 32, כרטיס זיכרון GB  , מעלות 150זווית צילום רחבה של. 

(לפי יתר הוראות  אוניברסלי תדלוק התקן :הבאות המערכות עם מותקנים מהספק ויגיע הרכביםכלי  •
(הציוד יירכש על ידי המזמין). מוסכם, כי הספק יאפשר למתקין  סלולרי למכשיר דיבוריות ,ההסכם)

הדיבוריות כניסה למגרשי הספק לצורך ביצוע התקנתן במגרשי הספק, או שלחילופין תבוצע התקנת 
 הדיבוריות בחצרי המזמין.

 ".PRO 630 ייאהמזמין עם מערכת "מוביל כלי הרכב יסופקו על פי דרישת •

 

 טנדרים וטנדרונים

 הטנדרים יסופקו (בהתאם לטבלת ההצטיידות) עם הציוד הבא כשהוא מותקן ועובד כהלכה:

בעלת התכונות הבאות  תהיה המערכתהרמקול החיצוני יותקן בתוך מכסה המנוע .  - כריזה מערכת •
מוגן מים  מדגם משטרתי, מערכת המתחברת למערכת  , 100wלכל הפחות: מגבר + מיקרופון, רמקול 

האמור לעיל הינו כדוגמת מוטורלה  .USBהשמע של הרכב ומסוגלת לשדר הודעות מוקלטות מדיסק/
FSPA320 .בהתקנה סמויה 

בצבע כתום. הפנסים המהבהבים יהיו מחוברים לגריל  –קוז'ק (צ'קלקה) קבוע  –פנס מסתובב/מהבהב  •
 ממוגנט) מאושר ע"י משרד התחבורה.( הרכב ולחלק האחורי

 הרכבהמזמין. כלי  ידיל ע נבחרר שא ,המצורף שרטוטה פיל ע יהיה הרכבכלי  ארגז - "מדוגם" רכב ארגז •
הספק  ידאג ,בנוסף הספק. ידיל ע עשהית והבטיחותית הטכנית האחריות .מותקן ארגז עםלמזמין  יגיע

 כמו כן: .להסכם הנדרשים הדגמים לכל ,החוק דרישות פיל ע ,הרכבכלי  ארגזי תקינת לאישורי
  יותקן על גג הארגז גגון 
  .כל מנעולי הארגז יהיו מסוג רב בריח ומסטר 
  .צבע הארגז יהיה תואם לצבע הרכב 
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  תאורת הארגז והפתחים תעשה על ידי גופי תאורה עם מפסק אינטגרלי. עוצמת האור תהיה שווה
 . w9לגוף פלוסנטי 

  דלת הארגז תפתח בהתאם לשרטוט המפורט 
  ליטר וכולל משאבה 20בדלת הארגז יותקן מיכל מים מנרוסטה בנפח של 
 .ארגז הרכב יותקן על אמבטית פלסטיק אשר מסופקת על ידי יצרן הרכב 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיר בכל רכב את החלוקה הפנימית הנדרשת בכל ארגז 
  א' +ג')הרכב יסופק עם חיזוק קפיצים אחוריים (ברכבים מקבוצה 

 מוגן להיות הארגז עלתא המטען האחורי ("אמבטיה"). ב קבוע באופן יותקן ארגזה -" קטן" רכב ארגז •
 ארגז מבנה צורת את תואם יהיה הארגז מבנה. ממתכת יהיה הארגז גוף  .רתק מנעול ידיל ע ונעילה מים
שאר שטח תא המטען יהיה  .הרכבכלי  ארגז רוחב של מרבי ניצול בעלות יהיו הארגז מידות. הרכבכלי 

 מצופה במעטפת פלסטיק, הבנויה מקשה אחת, בעדיפות מקורי של יצרן כלי הרכב.

 הגרירה וו עלוו הגרירה האחורי יותקן על גבי מגן אחורי (שאינו עשוי צינורות!!!).   – אחורי גרירה וו •
 י"עפ או בשוק הנגררים לשלל יתאים הרכבכלי  וו .הרכב ברישיון ורשומים ייםתקנ להיות והתקנתו

  .המזמין לרבות שקע דרישות

 הטנדרים יסופקו עם גיר אוטומט, אלא אם צויין במפורש אחרת. •

 מראות הצד, למעט ברכבים, תהיינה חשמליות. •

 הרכבים יצוידו בחיישני רוורס ובמצלמה אחורית. •

 בריפודים מגנים לכסאות הרכב. הרכבים יצויידו •

 עיטוף הרכב יתבצע ע"י הספק על גרפיקה ומפרט שיועבר על ידי המזמין. •

 ' יותקן בתא המטען ארגז שרות על פי דרישת המזמין (ראה שרטוט מצורף).+ ג ברכבים מקבוצה א' + ב •
 

 

 
 ארגז את  לבטח הספק באחריותמבלי לגרוע מכל האמור במסגרת ההסכם ובפרט סעיפי האחריות והביטוח, 

 תכלול ,הטכנית אחריותה ,זאת ועודונזקים אחרים.  תאונות של למקריםושאר האביזרים  הרכב ווי, הרכב
 אחריות לתחום מעבר או סביר לבלאי מעברהינו  הנדרש והתיקוןהיה  .המקורי הארגז לספק הרכבכלי  ניוד
ו/או תוספות ו/או  אחר אוו/תפעולי  רווח ללאוזאת  האמורה תיקוןה בעלותהמזמין  יחויב הארגז יצרן

  .הוצאות מעבר לעלות האמורה
 
 

 
 
 



 .   תוכנית הצטיידותב
 

התקן  גגון הנעה סוג רכב כמות קבוצה

מקוש + 
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 כלי רכב, או בכלל, מאת הספק הזוכה במכרז, והכל יבוצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
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	א. מפרט טכני לגבי כל סוג כלי רכב;
	ב. תוכנית ההצטיידות;
	ג. מחיר דמי ההחכר בקשר לכל סוג כלי רכב.
	מהות המכרז
	1. מי רעננה בע"מ (להלן: "המזמין"), מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי החכר ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי, אשר יכלול את אספקת כלי הרכב וכן שירותי ניהול, תפעול, תחזוקה, ביטוחים, מבחני רישוי, שירותי שינוע של כלי הרכב למוסכי שירות ומכוני רישוי והחזרת...
	2. על ההצעה שתוגש במסגרת המכרז וכן על ביצועה בהמשך, לענות על הדרישות המקצועיות, המקובלות בתחום מתן השירותים וכן לעמוד בדרישות המפורטות במסגרת מכרז זה, על נספחיו.
	3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר למכרז זה, או לחלק ממנו. המזמין רשאי לבחור בחלק מן ההצעה של המציע או לפצל את השירותים בין מספר מציעים.
	כשירויות המציע
	4. רשאי להשתתף במכרז רק מי שעונה בעצמו על כל תנאי הכשירויות המפורטים להלן במצטבר:
	4.1. המציע הינו תאגיד (חברה / שותפות) הרשום בישראל;
	4.2. המציע הינו בעל ותק מוכח של לכל הפחות 3 (שלוש) שנים במתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי, וזאת במהלך 3 (שלוש) השנים שלפני פרסום מכרז זה.
	4.3. בבעלות המציע, נכון למועד הגשת ההצעה במכרז זה, לכל הפחות 0F 400 (ארבע מאות) כלי רכב המוחכרים בשיטת הליסינג התפעולי;
	4.4. המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה קבוע ומוסמך בהתאם לתקנות התעבורה;
	4.5. על המציע להחזיק בכל האישורים וההיתרים, הדרושים לפי הוראות כל דין, לעסוק בתחום החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לכלי הרכב הרלוונטיים למכרז זה, וכן לצורך ביצוע כלל התחייבויות המציע לפי מכרז זה;
	4.6. על המציע להוכיח את היותו "עוסק מורשה" ומנהל ספרי חשבונות כחוק.
	4.7. על המציע לעמוד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.
	4.8. למען הסר ספק, אין להגיש הצעה למכרז זה על ידי מספר מציעים במשותף (בין במסגרת מערכת יחסים של מיזם משותף, בין במסגרת של קבלן וקבלן משנה ובין בכל דרך אחרת).

	קבלת מסמכי המכרז
	5. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולקבלם, ללא תשלום, במשרדי המזמין בימים א' עד ה', בשעות 09:00 עד 15:00 וזאת החל מיום שלישי ה –05.04.2022 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתאום מראש עם מזכירות התאגיד בטלפון 072-2772772.
	מציעים פוטנציאליים יכולים לבקש את קבלת מסמכי המכרז באמצעות הדואר האלקטרוני naamak@mei-raanana.co.il תוך מסירת פרטי התקשרות – שם איש קשר, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ומסמכי המכרז יישלחו אליהם באמצעות הדואר האלקטרוני, על פי הפרטים אותם מסרו.
	כמו כן, ניתן לצפות בנוסח המודעה ובתנאי הסף למכרז באתר המרשתת של התאגיד בכתובת www.mei-raanana.co.il  וזאת החל מיום שלישי, ה – 05.04.2022
	צירוף מסמכים
	6. כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
	6.1. צילום של תעודת ההתאגדות של התאגיד, העתקים ממסמכי ההתאגדות של התאגיד, מאושרים בידי עורך-הדין וכן אישורם על האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז, לאישור קיום התנאי האמור בסעיף 4.1 לעיל;
	6.2. תצהיר ניסיון קודם ( (נספח ב'1(ב) ) חתום ע"י מנהל המציע ומאומת כדין ע"י עו"ד , ובנוסף, על המציע לצרף להצעתו אישור החתום על ידי רואה החשבון המבקר של המציע בדבר התקיימות התנאי האמור אצל המציע;
	6.3.  תצהיר חתום ע"י מנהל המציע ומאומת כדין ע"י עו"ד של המציע לקיום התנאי האמור בסעיף 4.3 לעיל;
	6.4. העתק הסמכה בתוקף ממשרד התחבורה, לקיום התנאי האמור בסעיף 4.4 לעיל;
	6.5. רישיון להחכר רכבים וכן אישורים והיתרים העונים על קיום התנאי הקבוע בסעיף 4.5 לעיל;
	6.6. אישור תקף ועדכני בדבר היותו עוסק מורשה, ואישור תקף ועדכני מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק לאישור קיום התנאי האמור בסעיף 4.6 לעיל;
	6.7. תצהירים המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף 4.7 לעיל;
	6.8. ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה, כמפורט בסעיף 8 להלן.

	7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים ולהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים להוכחת עמידתו בתנאי המכרז.
	ערבות להצעה
	8. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך השווה ל- 36,000₪ (במילים: שלושים ושש אלף שקלים חדשים),  וזאת בנוסח המצורף כנספח א' למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "הערבות להצעה").
	9. הערבות להצעה תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פנייה חד צדדית של המזמין, מבלי להטיל עליו כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתו.
	10. הערבות להצעה תעמוד בתוקף עד לתאריך 01.01.2023 הארכת תוקף הערבות להצעה מעבר לתאריך הנ"ל תיעשה בהסכמת המציע.
	11. הערבות להצעה תוחזר לכל מציע, אשר הצעתו לא תתקבל וזאת לאחר שייחתם ההסכם עם המציע שייקבע כזוכה.
	12. סכום הערבות להצעה לחילוט יהיה הסכום הנקוב בסעיף 8 לעיל ובתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מעליית מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") בין המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד הידוע במועד חילוט הערבות להצעה.
	13. הערבות להצעה תחולט לפי הוראת המזמין, לרבות אך מבלי למעט, בכל מקרה בו לא ימלא הזוכה חובה מהחובות שבסעיפים 42 עד 44 להלן, שאז תשמש הערבות להצעה פיצוי מוסכם ומוערך מראש.
	אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף.
	14. הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיפים 8 עד 13 לעיל - תיפסל על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת.
	15. הכרת תנאי אספקת השירותים
	על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות מומחים מטעמו, לפני הגשת הצעתו, את כל הפרטים והתנאים הקשורים במכרז ובביצוע התחייבויותיו לפיו, וכן את התאמתם הן ליכולותיו של המציע והן להוראות כל דין.
	המציע מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל התנאים הקשורים במכרז ובביצוע התחייבויותיו מכוחו, וכן את התאמתם ליכולותיו ולהוראות כל דין, וכי לא תוכרנה תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים הנ"ל או באי התאמתם ליכולותיו של המציע ו/או להוראות הדין.
	להסרת ספק, המידע הנמסר על ידי המזמין במסגרת מסמכי המכרז הינו למיטב ידיעתו של המזמין, ואין בו כדי לחייב את המזמין ו/או כדי להטיל עליו אחריות, מכל מין וסוג שהם, לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, אשר ייגרמו, למי מהמציעים ו/או מי מטעמם, עקב הסתמכות על מידע כמ...
	16. מפגש מציעים
	מפגש מציעים חובה להכרת תנאי המכרז והבהרות למציעים, יתקיים ביום שני ה –  25.04.2022 בשעה 09:30
	.מפגש המציעים יחל במשרדי המזמין, רחוב אחוזה 56, רעננה. הצעתו של מציע שלא השתתף במפגש המציעים לא תידון כלל.
	למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בפגישה כאמור בסעיף 16 לעיל הינה חובה.
	מציע שלא ייטול חלק בפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל , אולם ועדת המכרזים תהא רשאית לבטל חובה זאת בשל הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת הקורונה.
	הבהרת מסמכי המכרז
	17. על המציע להודיע במכתב רשום למזמין, אשר יתקבל אצל המזמין לא יאוחר מאשר יום שלישי ה- 10.05.2022, על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר  אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו, הכלול במסמכי המכרז ו/...
	נציג המזמין, אליו על המציעים להפנות את ההודעה הינה הגב' נעמה קדמי, באמצעות דואר אלקטרוני naamak@mei-raanana.co.il. על מוסר ההודעה לוודא מול הגב' קדמי כי הודעת הדואר האלקטרוני התקבלה, בטלפון 072-2772735.
	פניות בכל דרך אחרת, מאשר מתואר לעיל, לא ייענו.
	18. מסר המציע למזמין את ההודעה בדואר אלקטרוני, כאמור לעיל, ימסור לו המזמין תשובות בכתב. העתקי התשובות תפורסמנה באתר המזמין.
	19. כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד, את ההודעה והתשובות, כאמור בסעיפים 17 ו- 18 לעיל.
	20. לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי המכרז ו/או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בסעיף 17 לעיל ולא קיבל תשובה כאמור בסעיף 18 לעיל.
	21. מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין מוסמך ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה תפורסם באתר המזמין.
	22. לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או נעשו על ידי המזמין, אלא אם אלה ניתנו על ידי המזמין בכתב, כאמור בסעיפים 19 ו/או 21 לעיל, והן צורפו בנוסף להצעתו כחלק בלתי נפרד ממנה.
	23. תשובות, הבהרות ותיקונים, אשר ניתנו כאמור בסעיפים 18 עד 22 לעיל, יהוו חלק ממסמכי המכרז.
	איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
	24. אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז.
	25. המזמין יהא רשאי לראות בכל שינוי ו/או מחיקה ו/או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.
	הצהרות המציע
	26. הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידיעות, המיומנות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את אספקת השירותים נשוא המכרז - הכל כמפורט ב...
	27. הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המציע בחן, הסתכל, עיין ובדק את תנאי אספקת השירותים, לצורך מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז.
	כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע אספקת השירותים לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע.
	עדיפות בין מסמכים
	28. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראה שבמסמכים השונים בקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים להסכם, תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס למציע הזוכה וזאת לפי קביעת המזמין ו/או מי מטעמו, אשר החלטתו תהא סופית תחייב את המציע הזוכה ללא ...
	29. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 28 לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראה שבמסמכים השונים בקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים להסכם, חייב המציע  הזוכה, להסב תשומת לב המזמין, לכך לפני ביצועה של פעולה כלשהי במסגרת מתן השירותים ...
	בהיעדר ציון אחר של סדר עדיפות, ייחשב סדר העדיפויות כדלקמן - המוקדם יותר עדיף על המאוחר: (א) המפרט הטכני; (ב) ההסכם; (ג) המכרז.
	מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 29 זה, מובהר ומודגש, כי תוכן הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים  (אם וככל שיהיו), כאמור בסעיפים 17, 18 ו- 21 לעיל,  יגברו על שאר מסמכי המכרז.
	בעלות על המכרז ועל ההצעה
	30. מסמכי המכרז המסופקים על ידי המזמין, הינם רכושו של המזמין וקניינו של הבלעדי והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות למזמין, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת.
	מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם למזמין לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות - כאמור בסעיף 42 להלן.
	31. למציע לא תהא האפשרות לעשות שימוש בהצעתו ובמידע הכלול במסגרתה, לצורך הכנת הצעות אחרות במסגרת מכרז זה.
	32. למציעים, אשר לא זכו במכרז, תעמוד הזכות לעיין בהצעה הזוכה.
	על המציע לציין במפורש ומראש אילו סעיפים בהצעתו הוא מבקש כי יהיו חסויים בפני הצגה בפני מציעים אחרים ולפרט את טעמיו בסוד מקצועי או מסחרי. מציע שלא יציין סעיפים כאמור יראוהו כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.
	ועדת המכרזים של המזמין, תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג בפני מציעים, אשר לא זכו במכרז, כל מסמך, אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בהוראות הדין.
	בכל מקרה, תהא עלותה של ההצעה הזוכה פתוחה בפני כל המציעים.
	הגשת הצעות ומועדים
	33. יש למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הוראות מכרז זה !
	34. על המציע למלא הצהרה ופרטים כלליים, בנוסח המצורף למכרז זה כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. יש להגיש ולמלא את ההצעה והמכרז ב- 2 (שני) עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי המכרז (כולל נספחים), בעט דיו כחול (להלן: "החתימות").
	35. חתימת מציע שהוא תאגיד משפטי (חברה, שותפות וכו') תהיינה חותמת התאגיד בצירוף חתימתם של המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עורך-דין ובצירוף אישורו בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זה.
	36. כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים ומלאים בהתאם ליתר הוראות מכרז זה, יודפסו על ידי המציע ויוכנסו למעטפה, המצורפת למסמכי המכרז.
	37. הצעת המציע תצוין אך ורק כאחוזים ביחס למחירון יבואן הרכב.
	בנוסף, תצורף להצעת המציע רשימת דגמי כלי הרכב המוצעים על ידו ואשר עומדים במלוא דרישות המפרט הטכני (נספח ג'(2)), וזאת אם וככל שהמזמין עצמו לא ציין במפורש במסגרת המפרט הטכני (נספח ג'(2)) את הדגמים הנדרשים, ובנוסף, יצורף מפרט טכני ביחס לכל דגם המוצע על יד...
	המציע הזוכה יהא המציע אשר הסכום הכספי שיתקבל מסכימת מכפלת מספר כלי הרכב ביחס    לכל קבוצה (בהתאם לתוכנית ההצטיידות נספח ג'(2)(ב)) בשיעור % שניתן על ידי המציע ביחס לכל קבוצת כלי רכב במכפלת מחיר מחירון היבואן הממוצע, יהא הסכום המצרפי המיטיב ביותר עם המז...
	למען הסר ספק מובהר ומודגש, כי ההנחה ביחס לכלי הרכב מאותה קבוצה בטבלאות שבמסגרת המפרט הטכני (נספח ג'(2)) תהא זהה. היה והמציע יגיש הצעת מחיר להנחות בשיעורים שונים ביחס לכלי רכב מאותה הקבוצה - תתוקן הצעתו, באופן שההנחה שניתנה בשיעור הגבוה ביותר תחול ביחס...
	38. ההצעה תתייחס לכל השירותים נשוא המכרז ולא תתקבל כל תמורה בגין שירותים, אשר את מחיריהן השמיט המציע מרשימת המחירים, שכן בהשמיטו את המחירים, יראו את המציע כמסכים להוציא לפועל את כל השירותים המתוארים בסעיף האמור ללא תשלום ובמחיר הכולל של הצעתו.
	39. ההצעה שתוגש במסגרת מכרז זה היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. המציע אחראי לכל הפעילויות, המהוות חלק ממתן השירותים, נשוא מכרז זה.
	40. מסמכי המכרז יוגשו בתוך מעטפה חתומה, אשר הומצאה למציע ובמסגרתה כל המסמכים המפורטים במסגרת נספח ב'2 ואשר עליה צוין: "מכרז מספר 002/2022" ואין לציין על המעטפה כל פרט אחר, לרבות שם המציע או כל פרט מזהה אחר.
	את המעטפה כשהיא חתומה ובה כל מסמכי הזמנה זו, בהתאם לאמור לעיל, יש למסור במסירה אישית לתיבת המכרזים במשרדי המזמין, ברח' אחוזה 56, רעננה.
	41. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא תאריך 25.05.2022 בשעה 10:00 בבוקר.
	לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הקבוע בסעיף 41 זה.
	חרף האמור בסעיף 41 זה ובכל מקום אחר במסגרת המכרז, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות איזה מהמועדים הקבועים במסגרת המכרז, בהודעה בכתב שתינתן לכל המציעים.
	חובת הזוכה במכרז
	42. זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההסכם, המצורף למכרז זה, כנספח ג' (על כל מסמכיו ונספחיו) ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (לעיל ולהלן: "ההסכם") - בכפוף למחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים שייעשו על ידי המזמין בהתאם להודעה, לתשובות, להבהרות ולשינויים נשו...
	43. על הזוכה להמציא למזמין, עם מסירת ההסכם כאמור בסעיף 42 לעיל את הערבות לביצוע, כאמור בסעיף 45 להלן.
	44. על הזוכה במכרז להתחיל בביצוע מתן השירותים בתוך 14 (ארבעה-עשר) ימי עסקים ממועד קבלת הוראה בכתב מאת המזמין.
	ערבות לביצוע ההסכם
	45. במועד חתימת ההסכם, ימסור הזוכה למזמין ערבות בנקאית כמפורט בהסכם, בקשר עם ביצוע השירותים נשוא המכרז וכן לפיצוי המזמין ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, הכל כמפורט בהסכם (להלן במכרז זה: "הערבות לביצוע").
	46. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ולא ימסור הזוכה למזמין ערבות לביצוע, לא תוחזר הערבות להצעה והמזמין יהא רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.
	47. סכום חילוט הערבות לביצוע, במקרים המפורטים במסגרת הוראות ההסכם, יהיה צמוד למדד הנקוב סעיף 8.1 להסכם, כשבסיס ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות והמדד הקובע יהא המדד הידוע במועד חילוט הערבות לביצוע.
	החלטת המזמין
	48. המזמין רשאי (אך לא חייב) ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהא גבוהה או נמוכה באופן בלתי סביר מעבר לאומדן של המכרז (הנקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין).
	49. המזמין יהא רשאי (אך במפורש לא חייב) להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה, לרבות אך מבלי למעט, כושרו, ניסיונו ויכולותיו, הארגונית, מקצועית וכלכלית של המציע וכן כל שיקול אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה ה...
	50. מבלי לפגוע באמור לעיל, מופנה המציע להוראות חוק חובת מכרזים, התשנ"ב - 1992, והתקנות שהותקנו או יותקנו לגביו, החלות בשינויים המחויבים על המזמין.
	ביטול המכרז ואי חתימה על ההסכם וכן האטה, הפסקה וביטול ההסכם
	51. מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לעשות כל אחד מאלה:
	51.1. לא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם להימצאות בפועל של מקורות כספיים / תקציביים לשם קבלת השירותים נשוא המכרז בתקציב המזמין, וכן לא לחתום על ההסכם עם הזוכה לנוכח שינויים ארגוניים ו/או שינויים בצרכי המזמין.
	51.2. להתנות את ביצוע השירותים בקיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק.
	51.3. לבטל את ההסכם, בכל שלב, אם הזוכה לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או יפר את ההסכם ובכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם כל צד שלישי, ככל שימצא לנכון (לרבות, אך מבלי לגרוע, להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז).

	52. כל פעולה כאמור של המזמין לא תזכה את המציע (המשתתף) ו/או הזוכה בכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר כספי כלשהו והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המזמין ו/או עיריית רעננה ו/או מי מטעמם. המציע במכרז מודע ...
	הוראות מפורטות בעניין זה נקבעו במסגרת ההסכם (נספח ג').
	מסמכי המכרז
	53. המסמכים המפורטים מטה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז (להלן: "מסמכי המכרז"):
	53.1. נוסח ערבות בנקאית להצעה - נספח א'.
	53.2. הצהרות ופרטים כלליים של המציע - נספח ב'1.
	53.3. תכולת מעטפת המציע - נספח ב'2.
	53.4. הסכם - נספח ג', על נספחיו כמפורט להלן:
	53.4.1. נוסח כתב ערבות ביצוע - נספח ג'(1) להסכם.
	53.4.2. מפרט טכני - נספח ג'(2) להסכם.
	53.4.3. תוכן הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים (אם יהיו) - סעיפים 17, 18 ו- 21 לעיל.

	נספח א' - נוסח ערבות בנקאית להצעה
	בנק __________________
	נספח ב'1 - הצהרות המציע ופרטים כלליים

	התפקיד
	שם בעל התפקיד
	מס' שנות ותק במציע
	ניסיון בתחומים שונים
	מנכ"ל
	במקרה של סתירה בין הסכומים, הנקובים על ידי המציע במסגרת הצעה זו, במספרים ובמילים, ייקבע הסכום המחמיר יותר ביחס למציע (והמיטיב עם המזמין - דהיינו, סכום ההנחה הגבוה מבין השניים) וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
	נספח ב'1(א) - תצהיר
	נספח ב'1(ב) – תצהיר ניסיון קודם
	53.5. לצורך עמידה בתנאי מוקדם בסעיף 4.2 למכרז:
	המציע הינו בעל ותק מוכח של לכל הפחות 3 (שלוש) שנים במתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי, וזאת במהלך 3 (שלוש) השנים שלפני פרסום מכרז זה. (
	נספח ב'2 - תכולת מעטפת המציע
	נספח ג' - הסכם

	מסמכי המכרז חתומים על כל דף ודף
	הואיל
	והמזמין הינו תאגיד בעל רישיון מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001, אשר פועל, בתחומה המוניציפאלי של העיר רעננה;
	והואיל
	והמזמין החליט לקבל הצעות לאספקת שירותי החכר ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי, אשר יכלול את אספקת כלי הרכב וכן שירותי ניהול, תפעול, תחזוקה, ביטוחים, מבחני רישוי, שירותי שינוע של כלי הרכב למוסכי שירות ומכוני רישוי והחזרתם לכל יעד אחר והכל לפי הצורך ובהתאם לדרישות החברה וכן שירותים נלווים נוספים של כלי הרכב לשימוש, כמפורט בהסכם זה על נספחיו ובפרט במסגרת המפרט הטכני (נספח ג'(2)) (להלן: "השירותים"); 
	1. מבוא ונספחים
	1.1. המבוא להסכם, המסמכים והנספחים המפורטים להלן (בין אם מצורפים ובין אם אינם מצורפים להסכם) מהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "ההסכם").
	1.2. בכל מקרה של אי התאמה בין מסמכי ההסכם האחרים המפורטים בסעיף 1.1 לעיל, תינתן העדיפות בין המסמכים בהתאם לאמור בסעיפים 28 עד 29 למכרז ("עדיפות בין המסמכים").

	2. פרשנות והגדרות
	2.1. כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות, ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשות ההסכם או כל תכלית אחרת.
	2.2. לצורך הסכם זה תהיה למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם עולה כוונה אחרת מהקשר הדברים:
	2.3. מוסכם, כי במקרה של היעדר הוראה מפורשת בהסכם זה, או על פיו, ימולא החסר או יפורש הספק לפי התנאים המקובלים בין המזמין לבין קבלנים המבצעים עבורו שירותים או עבודות והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו בעניין זה כלפי המזמין.
	2.4. מקום ש"הספק" המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אלה כחבים ביחד ולחוד.

	3. הצהרות והתחייבויות הספק
	3.1. הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת ישראל, וכי לא ננקטה נגדו - ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו - כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, פשיטת רגל שלו או תוצאה דומה אחרת.
	3.2. אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין ו/או הסכם, להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע כל התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל התחייבויותיו על פיו אינם מהווים הפרה של כל דין ו/או הסכם כאמור.
	3.3. הסכם זה מחייב אותו ואכיף כלפיו, וכי אושר כדין על פי מסמכי התאגדותו ונהליו הפנימיים.
	3.4. הוא בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים, הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו הכללית, בכלל, וביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, בפרט.
	3.5. הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות, כוח האדם והאמצעים כנדרש לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה.
	3.6. כל פרטי הסכם זה, לרבות התיאורים הטכניים הקשורים בביצוע השירותים ידועים ונהירים לו היטב; ובנוסף, מחירי הצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות לשם קיומו של הסכם זה, על נספחיו, וכי ידוע לו כי לא יקבל כל תמורה בגין ביצוע שירותים, אשר את מחיריהן השמיט מהצ...
	3.7. בדק ובחן את כל הנתונים והתנאים והפרטים, העשויים להשפיע על אופן ביצוע השירותים; וכי בהתבסס על בדיקות אלה הוא מעריך, כי ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה, הוא אפשרי ומעשי, וכי התמורה על פי הסכם זה היא תמורה הוגנת עבור ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
	3.8. הוא יבצע את השירותים במלואן ובדייקנות, בהתאם להוראות הסכם זה והמפרט הטכני (נספח ג'(2)), ובכפוף להוראות המנהל, כפי שיינתנו, מעת לעת, בהתאם להוראות הסכם זה.

	4. מהותה של ההתקשרות
	4.1. המזמין מוסר בזאת לספק, והספק מקבל בזאת על עצמו, את ביצוע השירותים, בהתאם לתנאי ההסכם ולהנחיותיו של המזמין, מעת לעת, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
	4.2. השירותים יסופקו למזמין ברמה מקצועית מעולה ובשלמות ביצועית, בהתאם לאמור בנספחים וכן בהתאם להוראות ולבירורים של המנהל ו/או כל מי שנתמנה על ידו לצורך כך, בין אם הוראות אלה תינתנה בתחילת ביצוע השירותים ובין במהלך הביצוע וכן בהתאם לסטנדרטים וכללים מקצ...
	4.3. במסגרת זו מתחייב הספק להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע אספקת השירותים למזמין וזאת על פי הוראות כל דין.
	4.4. למען הסר ספק מובהר, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את השירותים מסוג השירותים נשוא הסכם זה מאת הספק בלבד, ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
	4.5. המזמין יזמין, מפעם לפעם, באמצעות טופס הזמנת כלי רכב, בנוסח כפי שייקבע מעת לעת, על ידי המזמין, כלי רכב מבין כלי הרכב המפורטים במסגרת המפרט הטכני (נספח ג'(2)).
	טופס הזמנת כלי הרכב יפרט, בין היתר, את דגמי כלי הרכב וכן את צבעם המבוקש, וזאת מתוך רשימת דגמי כלי הרכב המפורטים במסגרת המפרט הטכני (נספח ג'(2)), וכן יפורטו רשימת המיתקונים המבוקשת בכלי הרכב (ככל שהיא תואמת את הוראות המפרט הטכני).
	4.6. בתוך לא יאוחר מאשר 21 (עשרים ואחת) ימי עסקים ממועד קבלתו של טופס הזמנת כלי רכב על ידי הספק, יחכיר הספק למזמין את כלי הרכב נשוא טופס הזמנת כלי הרכב (כלי רכב חדש) והמזמין יחכור מאת הספק את כלי הרכב, וזאת למשך כל תקופת ההחכר.
	במקרה שכלי הרכב המוזמן לא יסופק לידי המזמין בתוך המועד שצוין לעיל, הספק יספק לידי המזמין כלי רכב גישור, הדומה על פי מאפייניו הטכניים והפיסיים לכלי הרכב שהוזמן, ואשר קבוצת הרישוי שלו אינה נופלת מקבוצת הרישוי של כלי הרכב המוזמן ובנוסף לכך כשאותו רכב גיש...
	התחייבות הספק לספק את הרכב הקבוע תוך 6 חודשים ממועד ההזמנה. לאחר כן לא ישולמו דמי שימוש על רכב הגישור.כלי הרכב יסופק בפועל למזמין במשרדי המזמין, או בכל כתובת אחרת בעיר רעננה, כפי שתימסר לספק מראש על ידי המזמין, והכל בהתאם לתיאום של לפחות 3 (שלושה) ימי...
	מועד הודעת הספק - אם וככל שהמזמין יקבל בפועל את כלי הרכב באותו המועד - ייחשב לכל דבר ועניין כמועד מסירת כלי הרכב ותחילת תקופת ההחכר, והחל ממועד זה ואילך יחויב המזמין בדמי ההחכר,כמפורט בהסכם זה ובהתאם להצעת הספק במסגרת המכרז, וזאת עד לתום תקופת ההחכר.
	4.7. כלי הרכב יסופק למזמין עם התקן תדלוק אוניברסלי, לרבות אפשרות חיבור ההתקן למונה ק"מ (לפי הוראות מראש ובכתב מאת המזמין), יומן נסיעות, וכן כל התקן ו/או מתקן אחר, כפי שמפורטים במסגרת טופס הזמנת כלי הרכב והמפרט הטכני (נספח ג'(2)). כמו כן, יימסרו באותו ...
	בנוסף, תינתן, על ידי הספק, במעמד קבלת הרכב הדרכה למקבל הרכב מטעמו של המזמין בקשר לתפעול כלי הרכב. על מקבל הרכב לבדוק:
	באשר להתקן התדלוק כאמור בסעיף 4.7 זה לעיל וחרף האמור אחרת בכל מקום בהסכם זה, מוסכם כי הספק יהא אחראי להתקן התדלוק, לרבות לתקינותו, במשך התקופה שהחל ממועד מסירת הרכב בפועל לידי המזמין ועד לתום 7 (שבעה) ימי עבודה לאחר מועד קבלת החשבונית הראשונה מאת ספק...
	4.8. במעמד מסירת כלי הרכב בפועל יאשרו המזמין והספק בכתב את עובדת מסירת כלי הרכב, ובנוסף, את מצב כלי הרכב באותה עת, כולל פגמים וחוסרים (אם וככל שקיימים).

	5. נהלי העבודה מול המזמין
	5.1. סמכות שנתייחדה למזמין או פעולה שהמזמין רשאי או חייב לבצעה על פי ההסכם, יכול שתיעשה על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המזמין, באמצעות הגורמים המוסמכים לכך אצל המזמין, מלכתחילה או בדיעבד (להלן: "הגורם המוסמך").
	5.2. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין מסמיך בזאת את המנהל להפעיל את כל הסמכויות ולבצע את כל הפעולות שהפעלתן וביצוען מסורות על פי הסכם זה בידי המנהל. הספק מצהיר ומסכים בזה, כי כל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפולו ו/או לשיקולו ו/או להכרעתו...
	5.3. בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת למנהל לפי הסכם זה, יהיה המנהל רשאי לבדוק את אופן ביצוע ואספקת השירותים ולהשגיח על ביצועם. כן רשאי המנהל לבדוק אם הספק מפרש כהלכה את ההסכם, כולל המפרט הטכני, את הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא.
	5.4. הספק חייב לאפשר למנהל לבקר, בכל עת, במקום ביצוע השירותים וזאת לצורך ביצוע ביקורת של השירותים, של טיב השירותים, וכן של קצב ביצוע השירותים ולצורך כל מטרה אחרת שהמנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ימצא לנכון.
	5.5. היה והמנהל בדעה, כי הספק מבצע את השירותים או כל חלק מהם שלא בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה המנהל רשאי אך לא חייב להעמיד את הספק על כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות, בין באופן כללי ובין בצירוף כל ו/או חלק מהאמצעים שעל הספק לנקוט כדי לתקן את המצב והספק מתחי...
	5.6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.5 זה, ייקבעו כל סדרי העבודה על ידי המנהל (כגון, למשל, סדר עדיפות בביצוע טיפולים בכלי הרכב וכיוצא בזה), או מי שימונה על ידו לעניין זה, וככל שניתן בתיאום עם הספק.
	המנהל רשאי להודיע לספק בכל עת ובכל שלב של ביצוע השירותים על החלטתו לקבוע עדיפות של כל חלק מהשירותים לגבי חלקי שירותים אחרים, והספק יהיה חייב לבצע את אותו שירות בהתאם לסדר העדיפות שייקבע על ידי המנהל, וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין א...

	6. השימוש בכלי הרכב
	המזמין ינהג, ישתמש ויחזיק בכלי רכב במהלך תקופת ההחכר:
	6.1. לצרכים עסקיים ופרטיים, בהתאם להוראות כל דין, הוראות הסכם זה, הוראות הפוליסה והוראות יצרן/י כלי הרכב.
	6.2. יאפשר לספק לבצע במועד את התיקונים (בין בגין נזקים תאונתיים ובין אחרים), וכן את הטיפולים, התקופתיים והאחרים, הדרושים  לתחזוקתו הנאותה של כלי הרכב, לפי הוראות היצרן ובמוסכים מורשים, והכל בכפוף למילוי התחייבויות הספק, כמפורט בהרחבה בהסכם זה.
	הספק מתחייב ליידע את המזמין בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, בהתאם להנחיות ולהוראות היצרן ו/או היבואן כפי שמופיעים בחוברת הטיפולים של כלי הרכב.
	למרות האמור לעיל, מחוייב הספק להתריע בפני נציג המזמין, בתחילת כל חודש בדבר טיפולים נדרשים לכל רכבי הצי.
	6.3. לא יאפשר, ככל שביכולתו, להדביק ו/או לצייר ו/או להטביע ו/או לקבוע על גבי כלי הרכב שלט ו/או פרסום, אלא אם הפרסום הוא של עסקו של המזמין, וייעשה באמצעות הדבקת שלטים הניתנת להסרה מכלי הרכב. המזמין ישלם לרשויות את אגרת הפרסום בקשר לפרסום כאמור (באם תחו...
	6.4. לא יורשה המזמין לעשות שימוש במכונית המושכרת מחוץ לתחום מדינת ישראל ו/או בתוך תחומי האוטונומיה הפלסטינית.
	6.5. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 6.2 לעיל, בסמוך לאחר שנודע למזמין יודיע המזמין לספק על כל תקלה, אשר יש בה להשפיע על מצבו של כלי הרכב וכן על תקלה במד-אוץ כלי הרכב, או במערכת אחרת למדידת קילומטראז'.
	6.6. ישתמש בדלק המתאים לסוג כלי הרכב בהתאם להוראות היצרן.
	6.7. ישלם כל קנס ו/או הוצאה, אשר יוטלו על המחזיק ו/או המשתמש בכלי הרכב, במהלכה של תקופת ההחכר, על ידי רשות מוסמכת בגין עבירה הנובעת משימוש ואחזקה בכלי הרכב ואשר האחריות בגינם חלה על הנהג ו/או המשתמש בכלי הרכב, אשר יודבקו ו/או יונחו על חלונות כלי הרכב,...
	המזמין יהיה רשאי להשיג על קנס ו/או הוצאה כאמור על חשבונו ובאחריותו של המזמין ו/או מי מטעמו, ובלבד שיטפל בכל הליך משפטי כאמור.
	מובהר, כי האמור בסעיף 6.7 זה לעיל מותנה בכך שהספק ישלח ריכוז דו"חות תעבורה, מדי חודש בחודשו. לא שלח הספק לידי המזמין את הדו"ח או התביעה המשפטית בקשר לעבירה שנעשתה בכלי הרכב כמתואר לעיל - רשאי המזמין (אך במפורש לא חייב), לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקנוס א...
	מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהספק יידרש לתכתובת עם הרשויות המוסמכות בעניין העבירה לכאורה הנ"ל, לרבות בגין הסבת דו"חות על שמו של המזמין ו/או המשתמש בכלי הרכב מטעמו (וזאת לפי הוראה מראש ובכתב מהמזמין על שם מי לבצע את ההסבה), יעשה כן הספק מבלי שיהא ...
	6.8. יודיע לספק בתוך זמן סביר אודות כל הליך משפטי בו מעורב כלי הרכב, ובמקרה כאמור יודיע המזמין לגורם המתאים שכלי הרכב הינו בבעלות הספק במהלך תקופת ההחכר. המזמין מתחייב לשתף פעולה, באופן סביר, עם הספק בקשר להליך משפטי ו/או אחר, אשר בו מעורב כלי הרכב ול...
	6.9. ידאג לרישום מלא, עדכני ומוסמך בספר הרכב של כל הטיפולים, אשר בוצעו בכלי הרכב וידאג לשמירת ספר הרכב הנ"ל, והכל בכפוף להתחייבויות הספק בקשר לביצוע השירותים, כמפורט בהסכם זה בהרחבה, וכן ידאג המזמין לשמירת מסמכי הרישוי של כלי הרכב ולהחזרתם לספק במועד ...
	6.10. המזמין מתחייב להנחות את המשתמשים מטעמו במכוניות המושכרות לשמור על המכוניות המושכרות בכל עת ולנהוג בהן מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל חוק התקף במהלך תקופת השכירות ובכלל זה הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת איזה מהמכוניות המושכ...
	6.11. המזמין מתחייב לבצע את הנחיות והוראות הספק המתחייבות על פי דין, לרבות לעניין ביקורת בטיחות ותקינות ולהודיע לספק על קיום תקלות, נזקים וליקויים במכוניות המושכרות מיד עם היוודעם, בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחרים.
	6.12. הרשאה לשימוש ברכבים.
	6.12.1. ביחס לכלי רכב שאינם מקבוצות א', ב' ו- ג' שבמסגרת המפרט הטכני (נספח ג'(2)) בלבד - המזמין יהיה רשאי, בכפוף להוראות כל דין, להרשות לאחרים, שהינם עובדיו ו/או בני משפחותיהם (לרבות "נהג צעיר" ו"נהג חדש"), לעשות שימוש בכלי הרכב (להלן: "המורשים"), ובל...

	ביחס לכלי רכב שהינם מקבוצות א', ב' ו- ג' שבמסגרת המפרט הטכני (נספח ג'(2)) בלבד - המזמין יהיה רשאי, בכפוף להוראות כל דין, להרשות למורשים אחרים, שהינם עובדיו ו/או בני משפחותיהם, לעשות שימוש בכלי הרכב, ובלבד שהמורשים יהיו בעלי רישיונות נהיגה בתוקף לגבי ס...
	6.12.2. הספק לא יהא זכאי לקבל את פרטי המורשים ו/או לסרב לשימוש של מי מבין המורשים בכלי הרכב, והדבר ייעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

	6.13. המזמין יאפשר לספק, בכל זמן סביר, לבדוק את כלי הרכב, מצבם, מסמכיהם, החזקתם והשימוש בהם, וזאת לאחר תיאום סביר מראש. לשם הסרת ספק, בכל מחלוקת בין הצדדים באשר לקביעת תקינותו של הרכב תהא בידי קצין הבטיחות של המזמין (ובאין בעל תפקיד כאמור במסגרת המזמי...

	7. ביטוח, השתתפות עצמית והודעות על מקרי תאונה
	7.1. ביטוח חובה:
	הספק יבטח את כלי הרכב למשך כל תקופת ההחכר בביטוח חובה, לפי תנאי פוליסת ביטוח חובה סטנדרטית, המוצעת על ידי חברות הביטוח המקובלות בארץ בעת עריכת הפוליסה.
	המזמין מודע לכך, שאין המזמין רשאי לעשות שימוש בכלי הרכב  לשם הסעת נוסעים בשכר ו/או לשם מטרה אחרת, אשר אינה מכוסה במסגרת פוליסת ביטוח חובה מקובלת.
	7.2. ביטוח מקיף (מובהר ומודגש, כי הספק יהא רשאי לבחור בין לבטח את כלי הרכב באמצעות מבטח בעל רישיון בביטוח מקיף בתנאים כמפורט בסעיף 7.2 זה להלן, ובין שלא לבצע פוליסת ביטוח מקיף כאמור ובמקרה שכזה יחוב הספק במלוא ההתחייבויות והמחויבויות כמפורט להלן, כאי...
	7.2.1. הספק יבטח את כלי הרכב בביטוח מקיף לפי תנאי פוליסת ביטוח סטנדרטית, המוצעת על ידי חברות הביטוח המקובלות בארץ בעת עריכת פוליסות הביטוח. פוליסת ביטוח צד ג' תהיה עד לגובה של 500,000₪ (חמש מאות אלף שקלים חדשים) למקרה ביטוחי אחד.
	המזמין מודע לכך, שאין הוא רשאי לעשות שימוש בכלי הרכב שאינם מקבוצות רישוי 2 ו- 3 בלבד על ידי "נהגים צעירים" ו/או "נהגים חדשים" (ומובהר, כי הוראה זו לא תחול ביחס לכלי הרכב שהינם מקבוצות רישוי 2 ו- 3), ובנוסף המזמין מודע לכך שאין הוא רשאי לעשות שימוש בכל...
	7.2.2. ביחס לכלי רכב שהינם מקבוצות א', ב' ו- ג שבמסגרת המפרט הטכני (נספח ג'(2)) בלבד - הכיסוי הביטוחי יכלול את ארגז הרכב (מדוגם, קטן, מגירות), והספק יהא אחראי בלעדית לתיקון ארגז הרכב, וו הגרירה, מערכת הכריזה ו/או כל מערכת אחרת הנמצאת במפרט כלי הרכב,  ...
	7.2.3. הספק יהא המוטב בפוליסות הביטוח ויהיה זכאי לקבל כל פיצוי על פיהן, וזאת במקרים של אובדן כליל, או גניבה של כלי הרכב, או במקרה אחר בו תקום חובת חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח למוטב.
	7.2.4. ניזוק כלי הרכב וניתן לתקנו ולהחזירו למצבו הקודם, ותקבולי הביטוח יספיקו לתשלום בעד תיקון הנזק כאמור, ידאג הספק לתיקון כלי הרכב וישתמש בדמי הביטוח לתשלום מחיר התיקון.
	7.2.5. היה ותקבולי הביטוח על פי פוליסות הביטוח לא יספיקו להטבת מלוא הנזק  - יחויב המזמין בדמי השתתפות עצמית בלבד, וזאת עד לסכום בשקלים השווה לסך של 600₪ (שש מאות שקלים חדשים) בתוספת מע"מ, וזאת למעט במקרה של גניבת כלי הרכב, או אובדן מוחלט, או נזק לשמשו...
	7.2.6. במקרה שהמזמין יבקש לערער על סכום הנזק/התיקון, יבוצע התשלום לספק, בכפוף לבדיקת שמאי, בהתאם להוראות סעיף 9.4 להלן.
	7.2.7. במקרה של תאונה במעורבות צד שלישי, לא יישא המזמין בסכום ההשתתפות העצמית, אלא לאחר תקופה של 120 (מאה ועשרים) ימים, אשר במהלכם הוכיח הספק במסמכים בכתב, שפעל למיצוי הדין מול הצד השלישי ו/או חברת הביטוח שלו ולא הצליח לקבל 80% (שמונים אחוזים) מהנזקים...
	7.2.8. במקרה ועלות הנזק כולה, או חלקה, תיגבה מאת צד שלישי, לאחר שנגבה סכום ההשתתפות העצמית כאמור לעיל, יוחזר למזמין הסכום ששולם על פי חלקו היחסי בהשתתפות בסכום עלות הנזק.
	7.2.9. על-אף האמור בסעיף 7.2.4 לעיל, במקרה שאירע לכלי רכב נזק של אובדן גמור להלכה (נזק גלובלי), הזכות בידי הספק להורות על אי תיקון כלי הרכב ועל מסירת שרידיו לחברת הביטוח ו/או מי מטעמה - ובמקרה כזה תבוא לסיומה תקופת ההחכר לגבי אותו כלי רכב ויחול האמור...
	7.2.10. המזמין מתחייב להודיע, בתוך זמן סביר ובכתב, לספק על נזק שנגרם לכלי הרכב וכן, לדווח לספק על מקרה המצריך דיווח לחברת הביטוח והעלול להוות עילה של גורם כלשהו, לרבות הספק לתביעה על פי הוראות פוליסות הביטוח, וכן לשתף פעולה עם חברת הביטוח, באופן סביר,...
	7.2.11. ככל שתידרש הגנה משפטית למזמין ו/או למשתמש מטעמו של המזמין בכלי הרכב יהיה גובה הכיסוי לטובת הגנה כאמור 6,000₪ (ששת אלפים שקלים חדשים), בתוספת מע"מ כחוק, לכל הפחות, ולחלופין העמדת הגנה משפטית מלאה (הבחירה בין החלופות הינה בלעדית של המזמין). מובה...

	7.3. הספק יהיה אחראי לכיסוי ביטוחי לכל נזק, אשר נגרם כתוצאה מכל אירוע תאונתי, מכל סוג שהוא, לכלי הרכב, וזאת למעט במקרה של הוכחת זדון של המזמין ו/או מי מטעמו (ובמפורש לא של כל צד שלישי).
	7.4. הספק לא יהא אחראי כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין נזקי גוף ורכוש, באם ייגרם למי מהם כתוצאה מהחכרת כלי הרכב ו/או השימוש ו/או האחזקה בכלי הרכב על ידי המזמין, למעט באמצעות הביטוחים שייערכו על ידו כאמור בהסכם זה ו/או בכל מק...
	7.5. בנוסף לזכויות הנובעות מביטוח כלי הרכב כאמור לעיל, יהיו לספק הזכויות המוקנות מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א - 1961, כפי שיהיה בתוקף, מדי פעם בפעם, או בהתאם לכל חוק אחר שיבוא במקומו.
	7.6. מבלי לגרוע מהאמור במסגרת סעיפים 7.1 עד 7.5 (כולל) לעיל, מתחייב בזה המזמין, כי בכל מקרה של תאונה (ולו גם תאונה קלה):
	7.6.1. להודיע בתוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין וככל שניתן באופן מיידי, טלפונית, לספק אודות דבר התאונה.
	7.6.2. לא יאוחר מאשר בתוך 72 (שבעים ושתיים) שעות לאחר מועד קרות התאונה, למסור לספק פרטים מלאים בכתב אודות התאונה בצירוף תרשים, ובלבד שמשרדי הספק פועלים באותו מועד.
	7.6.3. נפגע בתאונה אדם - להודיע בתוך פרק זמן סביר וככל שניתן באופן מיידי למשטרה (בנוסף להודעה לספק).
	7.6.4. לא להודות בכל אחריות ו/או בכל אשמה ולא לקבל כל הצעה ו/או להתחייב בכל התחייבות ו/או להבטיח הבטחה כלשהי, ובלבד שהאמור לא יגרע מחובתו של המזמין ו/או המורשה ו/או מי מטעמו למסור עדות מלאה, נכונה ואמיתית במסגרת כל בדיקה ו/או חקירה, אשר נערכת על פי דין.
	7.6.5. לקבל, ככל שניתן, את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים בתאונה ובנוסף של עדים לתאונה.
	7.6.6. לקבל, ככל שניתן, את מספר הרישוי של כלי הרכב המעורבים בתאונה, פרטי רישיון כלי הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמורים.
	7.6.7. לא להשאיר את הרכב ללא שמירה ו/או ללא אמצעי זהירות מתאימים.
	7.6.8. למסור לידי הספק, מייד עם הגיעו לידי המזמין ו/או הנהג ברכב, כל הזמנה לדין, תביעה, כתב טענות, או מסמך כלשהו, הנוגעים לכל תביעה, אישום או הליך אחר בקשר לתאונה. המזמין וכל אדם, אשר ישתמש ו/או ינהג ו/או יפעיל את כלי הרכב, יפעלו בשיתוף פעולה מלא עם ה...

	7.7. חריגי ביטוח:
	בכל מקרה בו נגרם למכונית המושכרת למזמין נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר או פגם בייצור, או במקרה בו נגרם נזק רכוש לצד ג' כלשהו עקב תאונה עם מכונית המושכרת למזמין, יבצע הספק את מלוא התיקונים שידרשו לתיקון המכונית המושכרת למזמין, ככל שיידרש, וישא בנזקי הרכוש א...
	7.7.1. שימוש במכונית, על ידי נהג כשהוא נמצא תחת השפעת משקאות אלכוהוליים ו/או משקאות משכרים ו/או סמים משכרים ו/או סמי הזיה ו/או סמים נרקוטיים ו/או סמים מרדימים ושימוש במכונית למטרות בלתי חוקיות.
	7.7.2. גרימת נזק למרכב התחתון עקב נסיעה בדרך שאינה מיועדת לכלי רכב, ולמעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מתאונת דרכים שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה.
	7.7.3. גרימת נזק כלשהו למכונית ו/או לספק במתכוון או בזדון (למעט נזקי רכוש למכונית בגין תאונת דרכים, שארעה עקב רשלנות צד ג' ו/או המזמין ו/או מי מהנוהגים במכונית).
	7.7.4. הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח.
	7.7.5. שימוש במכונית לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר, למעט אם הותקן בה אביזר מתאים על פי היתר כדין.
	7.7.6. שימוש ו/או נהיגה במכונית לתחרות ו/או למבחנים ו/או להוראת נהיגה.
	7.7.7. העמסת מטען מעבר למורשה.
	7.7.8. נהיגה במכונית על דרך שאינה סלולה ו/או שאינה מיועדת לכלי הרכב.
	7.7.9. שימוש במכונית באלימות למטרות פוליטיות כולל שימוש באלימות בשם או בקשר עם ארגון כלשהו.
	7.7.10. שימוש במכונית במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או מושבתים או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית באקראי לאותו מקום. במקרה כזה, יפעל המזמין או מי מהנוהגים במכונית להרחיקה לאלתר ממקום האירוע
	7.7.11. למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר הושאר במכונית המושכרת על ידי מי מהמשתמשים בה, לרבות סחורה, כספים, מערכות מולטימדיה, אביזרים נוספים שהותקנו במכונית המושכרת, וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר ...


	8. ערבות ביצוע
	8.1. במעמד חתימת הסכם זה, ימציא הספק לידי המזמין, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם, וזאת על סך של 72,000₪ (שבעים ושתיים אלף שקלים חדשים), ובנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג'(1) ומהווה חלק בלתי נפר...
	8.2. על אף האמור בסעיף קטן 8.1 לעיל, באם תוארך תקופת ההסכם, על הספק לחדש את הערבות לביצוע, באותם תנאים שפורטו לעיל, לתקופה שתקבע על ידי המנהל, אך לא פחות מ- 3 (שלושה) חודשים. החלטת המנהל בעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.
	בנוסף, מתחייב הספק להאריך את תוקפה של הערבות לביצוע, אשר תומצא למזמין, כאמור לעיל, מיוזמתו, ולהמציא למזמין אישור מהבנק על הארכת תוקפה, לפחות 14 (ארבעה-עשר) יום לפני מועד פקיעתה. מובהר במפורש כי במקרה שהספק לא ימלא אחר התחייבות זו יהא זכאי המזמין לדרוש...
	8.3. מוסכם בזה בין הצדדים, כי באם הספק לא יתחיל בביצוע השירותים, כנדרש על פי הוראות סעיף 12 להלן, או בכל מקרה של הפסקת השירותים על ידי הספק ללא אישור המנהל, יהא זכאי המזמין לחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן הספק.
	8.4. במקרה שלא ימסור הספק לידי המזמין ערבות לביצוע, הערבות שצירף הספק להצעתו במכרז לא תוחזר לידי הספק, והמזמין רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.
	אין באמור בסעיף 8.4 זה לעיל כדי לגרוע מחובתו של הספק למסור לידי המזמין את הערבות לביצוע, כמפורט לעיל.
	8.5. המזמין יהא רשאי לגבות את סכום הערבות לביצוע, כולו או חלקו, בפעם אחת או לשיעורין.
	היה והמזמין גבה מהערבות לביצוע סכום כלשהו, ישלים הספק מיידית את סכום הערבות לביצוע לסכומה המקורי.
	8.6. המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות לביצוע בכל עת בה הופרה על ידי הספק הוראה או הצהרה על פי הסכם זה, אשר להבטחת קיומן ניתנה הערבות, כמוגדר בסעיף 8.1 לעיל, ובנוסף לגביית כל הכספים המגיעים למזמין מאת הספק על פי הסכם זה.
	8.7. מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, במצב של אי המצאת הערבות לביצוע, אי השלמתה או אי הארכתה כנדרש, יהא המזמין רשאי לעכב את פירעונם של תשלומים המגיעים, או שיגיעו לספק, על פי הסכם זה, ולהשתמש בכספים המעוכבים למטרות עבורן...
	8.8. הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהוצאת, השלמת או הארכת הערבות לביצוע, לרבות תשלומי מס בולים (אם וככל שקיימת חובת תשלום כאמור).
	8.9. למען הסר ספק, יובהר, כי ערבות הביצוע, הינה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של המזמין, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה את סכום הערבות לביצוע מאת הספק.

	9. השירותים
	9.1. הספק יספק למזמין ביחס לכל כלי הרכב, שיסופקו במהלך תקופת ההחכר של כל כלי רכב, את מלוא השירותים, באופן אמין ולשביעות רצון המזמין, כולל שירותי תחזוקת כלי הרכב ברמה גבוהה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יבוצעו, על ידי הספק ועל חשבונו וביחס לכל כלי ר...
	9.1.1. החכרת כלי הרכב למשך תקופת ההחכר;
	9.1.2. טיפול מונע ותקופתי של החלפת שמנים, סיכה ומסננים, לכל הפחות בתדירות שקבע יצרן כל כלי רכב, החלפת חלקים, תיקונים מכאניים, עבודות חשמל, תחזוקה, תיקון מכשור ומתקנים מקוריים של כלי הרכב ועבודות מרכב, כגון, מנעולים, ידיות, סגרים וצירים.
	מוסכם, כי דמי ההחכר אינם כוללים עלויות רכישת דלקים ו/או תוספים ו/או שמנים, למעט שמנים המוחלפים במסגרת הטיפולים התקופתיים כאמור לעיל.
	הספק מחויב לציין במקום בולט בכלי הרכב, בעת אספקת כלי הרכב ובנוסף, מדי תום טיפול תקופתי בכלי הרכב, את מועד הטיפול התקופתי הבא הנדרש בכלי הרכב, בהתאם להוראות יצרן כלי הרכב, ולמספר הק"מ שגמע כלי הרכב.
	מובהר כי בכל טיפול של הספק ברכב, גם אם אינו מונע / תקופתי, מחויב הספק לבצע בדיקה בסיסית (שמן / מים / בלמים / צמיגים).
	9.1.3. ביצוע תיקונים מזדמנים במסגרת כלי הרכב, לרבות אחזקת כל המערכות הנלוות ("מפגוש לפגוש").
	כאשר מתגלה תקלה בכלי הרכב, שאינה במסגרת טיפול שגרתי, יפנה המזמין לספק, אשר יפעל כדלקמן:
	9.1.3.1. במקרה של תקלה המסכנת את בטיחות כלי הרכב - הספק מחויב לטפל בתקלה באופן מיידי ועד לא יאוחר מ 3 שעות ממועד הפניה.
	9.1.3.2. במקרה של תקלה, המאפשרת את המשך הנסיעה הבטוחה בכלי הרכב - הספק יטפל בתקלה בתוך עד 24 (עשרים וארבע) שעות ממועד הפניה.

	9.1.4. ביקורות בטיחות מיוחדות לקראת עונת החורף, מדי כל שנה ועד לא יאוחר מחודש אוקטובר.
	9.1.5. שטיפת כלי הרכב, פנימית וחיצונית, בתום תיקון פחחות ו/או תיקון של מעל 7 ימי  עבודה במוסך על חשבון הספק.
	9.1.6. כיווני פרונט, בהתאם לצורך.
	9.1.7. טיפולים ותיקונים במזגן המקורי ו/או במזגן שהותקן בכלי הרכב (בטרם מסירתו של כלי הרכב למזמין) על ידי היבואן ו/או מטעמו ו/או מוסך מורשה.
	9.1.8. תיקון וטיפול באביזרים ובתוספות מקומיות, כגון, השלמה למזגן, מערכת מולטי מדיה המחוברת למערכת הכריזה (ברכבים התפעוליים), , מערכת אזעקה, חלונות חשמל, נעילה חשמלית לכלל החלונות ובלבד שהורכבו על ידי הספק ו/או מי מטעמו.
	9.1.9. בהתאם לצורך, החלפת מצבר (2 (שתי) פעמים במהלך תקופת ההחכר, אשר תחושב ביחס לכלל כלי הרכב המוזמנים בצורה של "פול" החלפות), ובמקרה שכלי הרכב הינו בעל 2 מצברים - אזי החלפתם תיחשב כהחלפה אחת לצורך החישוב דלעיל; צמיגים (עד 4 (ארבע) החלפות לרכב במהלך ת...
	להסרת ספק, אין הספק מחויב לכך, שהאביזרים המוחלפים כאמור יהיו מתוצרת יצרן ספציפי כלשהו, אולם הספק מתחייב, כי האביזרים המוחלפים יתאמו את הוראות יצרן כל כלי הרכב.
	9.1.10. הסדרת ביצוע התשלום עבור אגרת רישוי כלי הרכב ואגרת רדיו ומסירת מסמכי הרישוי ו/או העתקיהם המאושרים לידי המזמין, וכן ביצוע מבחן שנתי.
	באחריות הספק להודיע למזמין לכל הפחות 14 (ארבעה-עשר) ימים מראש לפני מועד תפוגתו של רישיון הרכב ולתאם עם המזמין מועד לביצוע מבחן רישוי, למסירת הרישיון החדש ותעודת ביטוח חובה, לא יאוחר  מ- 3 (שלושה) ימים לפני תפוגתם.
	מובהר, כי הוצאות המבחן השנתי ויתר המשימות כמפורט לעיל בקשר לכלי הרכב יחולו במלואם על הספק וישולמו על ידו.
	עוד מוסכם, כי אין בביצוע התחייבות הספק כאמור בסעיף 9.1.10 זה לעיל בכדי לפטור את המזמין ו/או את המורשים מחובתם על פי הוראות הדין לוודא הימצאות מסמכי רישוי תקפים בכלי הרכב בעת השימוש בו.
	9.1.11. טיפול בעריכת פוליסות ביטוח, הארכת תוקפן ועדכונן מדי פעם, כאשר על גבי המסמכים המקוריים תוטבע חותמת אדומה של קצין הבטיחות בתעבורה כך שיוכל המזמין לחלק מסמכים מצולמים לנהגים בהתאם לחוק.
	להסרת ספק, אין בביצוע התחייבות הספק כאמור בסעיף 9.1.11 זה לעיל בכדי לפטור את המזמין ו/או את המורשים מחובתם על פי הוראות הדין לוודא את הימצאות מסמכי ביטוח החובה בכלי רכב בעת השימוש בו.
	9.1.12. בדיקה ורענון של מטפי כיבוי האש במסגרת כלי הרכב, כמתחייב מהוראות הדין.
	9.1.13. בדיקות המתחייבות מחוקי מדינת ישראל, מהוראות משרד התחבורה, ובנוסף, מהוראות יצרן כלי הרכב.

	9.2. בנוסף לאמור בסעיף 9.1 לעיל, יסופקו, על ידי הספק, למזמין השירותים המפורטים להלן וזאת בכפוף לחיוב נפרד, ואולם במקרים המכוסים על ידי הפוליסה יחויב המזמין בגין השירותים דלהלן עד לגובה ההשתתפות העצמית בלבד:
	9.2.1. תיקון כל הנזקים ו/או הפגמים שייגרמו לכלי הרכב כתוצאה מתאונות ו/או פריצות ו/או שריפות ו/או גרירות.
	9.2.2. החלפת מצברים ו/או צמיגים ו/או מגבים בכמות שמעבר לכמויות שצוינו במסגרת סעיף 9.1.9 לעיל.

	9.3. מוסכם, כי הספק ידאג להובלת כלי הרכב ממקום משרדיו של המזמין, או כל מקום אחר  שייתבקש, עליו תינתן לספק הודעה מראש מאת המזמין, וזאת אל מקום הטיפול ו/או התיקון ו/או הסידור, בעצמו ועל חשבונו, במועדים הדרושים לשם כך, אל המוסכים המורשים – ובעלי רישיון מ...
	מבלי לגרוע מההוראות המפורטות לעיל ולהלן, באחריות הספק להודיע למזמין לכל הפחות 7 (שבעה) ימי עסקים מראש לפני המועד הצפוי לטיפול שנתי ולתאם עם המזמין מועד לביצוע הטיפול השנתי, לא יאוחר  מ- 3 (שלושה) ימים לפני המועד הצפוי לטיפול השנתי.
	בעת מסירת כלי הרכב לנציג הספק, לטיפול ו/או תיקון ובנוסף בעת החזרתו, יחתמו נציג המזמין וגורם מטעם הספק על טופס איסוף והחזרה של כלי הרכב.
	הספק לא יפנה כלי רכב למוסך, הנמצא במרחק העולה על 30 (שלושים) ק"מ ממקום משרדיו הראשיים של המזמין.
	בכל יציאה ממוסך בתום טיפול ו/או תיקון, יבצע המוסך מטעם הספק דו"ח בדיקה חתום ומאושר על ידי בוחן רכב/שמאי וזאת ביחס לכלל היבטי הבטיחות (כולל: הגה, בלמים, אורות וצמיגים) ותיקוני פח. הבדיקה הנ"ל תתועד בטופס דו"ח טיפול לכלי הרכב.
	זמני סיום הטיפול בכלי הרכב במוסך המורשה יהיו כמפורט להלן:
	9.3.1. היה וכלי הרכב יתקבל במוסך המורשה לפני השעה 10:00 - יסתיים הטיפול בו עד השעה 15:00 באותו היום.
	9.3.2. היה וכלי הרכב יתקבל במוסך המורשה לאחר השעה 10:00 - יסתיים הטיפול בו עד לשעה 12:00 ביום העסקים למחרת, ויתקבל רכב חלופי.
	9.3.3. בתיקון תאונות בכלי הרכב - בהתאם להערכת זמן התיקון לפי קביעת שמאי בתוספת של 50% (חמישים אחוזים) מרגע קבלת אישור התיקון, או בהיעדר בדיקה על ידי שמאי בהתאם להוראות סעיפים 9.3.1 ו- לעיל.

	9.4. תיקון נזקים המחייבים תשלום.
	9.4.1. במקרים בהם יוכיח הספק, כי נגרמו לכלי הרכב נזקים, המחייבים תשלום בגינם - אשר יכללו את המקרים הבאים בלבד: השתתפות עצמית, תשלום בגין נזקים שנגרמו בזדון על ידי המזמין (או המשתמשים מטעמו), או נזקים שמקורם בשימוש בכלי הרכב בניגוד להוראות יצרן כלי הרכ...
	9.4.2. ערעור המזמין על גובה הנזק יתבצע לא יאוחר מ- 4 (ארבע) ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הספק, כי תיקון הנזק מחויב בתשלום. מובהר, כי עד להגעת השמאי, לא יתוקן כלי הרכב, ופרק זמן זה עד להגעתו לא יחשב לצורך חישוב המועדים הנדרשים לתיקון תקלות, כמפורט בהסכם זה.

	9.5. מובהר ומוסכם, כי לצורך מתן השירותים ימנה הספק צוות עבודה של אנשי מקצוע מעולים ובעלי ניסיון בביצוע השירותים, בהרכב ובמספר ותוך הקצאת שעות עבודה כנדרש לטובת ביצוע השירותים בהתאם לקצב הדרוש ובאופן המיטבי.
	הספק יהא אחראי לבדו להספקת סידורי נוחיות ותנאי עבודה נאותים ובטוחים לצוות העבודה מטעמו. בכלל זה, מתחייב הספק להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית - כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגו...
	הספק יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין לגבי העסקת צוות העבודה ולגבי עבודתו בקשר עם מתן השירותים, ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין (אם וככל שנדרשים היתרים כאמור).

	9.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 9.5 לעיל, ימנה הספק איש קשר מטעם הספק, אשר יבין את ההסכם בין המזמין לבין הספק, יקבל את ההוראות, הדרישות והביאורים מטעם המנהל ויעמוד לרשות המזמין והמנהל (להלן: "נציג הספק"). נציג הספק יהיה עובד מקצועי שהינו בעל וותק...
	כל הודעה או הוראה מאת המזמין, אשר ניתנה לנציג הספק, תיחשב כאילו ניתנה לספק.
	9.7. מינוי נציג הספק כאמור בסעיף 9.6 לעיל כפוף לאישור מוקדם של המזמין ובכתב.
	9.8. מוקד שירות.
	9.8.1. "מוקד שירות" בהסכם זה משמע, מוקד טלפוני, אשר יועמד על ידי הספק לצורך מתן השירותים למזמין ולמשתמשים בכלי הרכב מטעמו, וזאת באופן המיטבי ובהתאם להוראות הסכם זה.
	9.8.2. מוקד השירות יעסוק בפתרון כל הבעיות בקשר לכלי הרכב, אשר סופקו למזמין, וזאת במתכונת של 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, לאורך כל ימות השנה, למעט יום כיפור.
	9.8.3. מענה לפנייה טלפונית של המזמין (כולל משתמשים מטעמו) על די הספק לא יעלה על פרק זמן של 10 (עשר) דקות מרגע הקריאה. כל הפניות תוקלטנה.
	9.8.4. מוקד השירות יטפל, בין השאר, בכל הנושאים שלהלן:
	9.8.4.1. תיאום הזמנות לביצוע טיפולים ותיקונים בכלי הרכב;
	9.8.4.2. תיאום תיקוני דרך וגרירה;
	9.8.4.3. תיאום העמדת רכב חלופי;
	9.8.4.4. רישוי וביטוח;
	9.8.4.5. דיווח על תאונה ונזק;
	9.8.4.6. טיפול בנושאי אגרות ודו"חות;
	9.8.4.7. טיפול בכל פניה אחרת של המזמין ו/או מי מטעמו.



	10. רכב חלופי
	10.1. במקרים של השבתת כלי רכב כלשהו עקב תאונה ו/או תקלה, ובמקרים של לקיחת רכב לטיפול תקופתי/שנתי או לחידוש רשיון/ביצוע טסט (בכל הרכבים)וכן במקרים של גניבת כלי רכב, יעמיד הספק לרשות המזמין רכב חלופי (כהגדרת מונח זה בסעיף 2.2 לעיל) למשך פרק הזמן ובכפוף...
	10.2. מועד תחילת זכאותו של המזמין לרכב חלופי תהא על פי אחד מבין המועדים המפורטים להלן (לפי העניין):  ינתן רכב חלופי תוך 3 שעות מרגע קבלת ההודעה אצל הספק לכל דבר ועניין. וכמפורט להלן:
	10.2.1. במקרה של השבתת כלי הרכב עקב תקלה - בתוך עד 3 (שלוש) שעות ממועד מסירת הדיווח של המזמין לספק אודות התקלה בגללה הושבת כלי הרכב.
	10.2.2. במקרה של השבתת הרכב עקב תאונה (לרבות אובדן מוחלט) - בתוך עד 3 (שלוש) שעות ממועד בדיקת שמאי, אשר תבוצע באחריות הספק בתוך פרק זמן שלא יעלה על 24 (עשרים וארבע) שעות לכל היותר. בהיעדר בדיקת שמאי יבוצע האמור לעיל בתוך עד 4 (ארבע) שעות ממועד מסירת ה...
	10.2.3. במקרה של גניבה - בתוך עד 3 שלוש) שעות ממועד הגשת תלונה על ידי המזמין במשטרת ישראל בגין הגניבה (להסרת ספק, המזמין ו/או מי מטעמו לא יידרשו להמציא את אישור משטרת ישראל בדבר הגשת התלונה בדבר הגניבה כתנאי לקבלת הרכב החלופי).
	10.2.4. במקרה של רשלנות של הספק בהזמנת כלי הרכב מאת היבואן ו/או אספקת כלי רכב בלתי תקין ו/או אספקת כלי רכב שאינו בטיחותי לנהיגה ו/או אספקת כלי רכב בניגוד לטופס הזמנת כלי הרכב ו/או אספקת כלי רכב בניגוד להוראות המפרט הטכני (נספח ג'(2)) לגבי אותו כלי רכב...
	10.2.5. ברכבים תפעוליים (קבוצות א', ב' ו-ג') - במקרים של לקיחת רכב לטיפול, חידוש רשיון או ביצוע טסט – יסופקו באופן מיידי  לרגע לקיחת הרכב.

	10.3. משך הזמן במסגרתו יועמד הרכב החלופי לרשותו של המזמין יהא כאמור להלן:
	10.3.1. במקרה של השבתת הרכב עקב תקלה - יועמד הרכב החלופי לרשותו של המזמין עד לסיום תיקון התקלה בכלי הרכב, או עד לסיום תקופת ההחכר (לפי המוקדם).
	10.3.2. במקרה של השבתת הרכב עקב תאונה (שאינה בגדר סעיף 10.3.3 להלן) - יועמד הרכב החלופי לרשותו של המזמין עד לסיום תיקון כלי הרכב, או עד לסיום תקופת ההחכר (לפי המוקדם).
	10.3.3. במקרה של השבתת הרכב עקב אובדן גמור ו/או אובדן גמור להלכה, שהספק בחר שלא לתקנו - יועמד הרכב החלופי לרשותו של המזמין עד לתקופה מרבית של 30 (שלושים) ימים, אשר בסיומה תיחשב תקופת ההחכר ככזו אשר הגיעה לסיומה, אלא אם בחר המזמין לחכור רכב אחר תחת זה ...
	10.3.4. במקרה של גניבת הרכב - יועמד הרכב החלופי לרשותו של המזמין עד לתקופה מרבית של 30 (שלושים) ימים, אשר בסיומה תיחשב תקופת ההחכר ככזו אשר הגיעה לסיומה, אלא אם בחר המזמין לחכור רכב אחר תחת זה שהושבת (בהתאם ליתר הוראות הסכם זה).
	10.3.5. במקרים של לקיחת רכב לטיפול, חידוש רשיון או ביצוע טסט – עד לחזרת הרכב .

	10.4. הועמד לרשות המזמין רכב חלופי, בהתאם להוראות סעיף 10 זה לעיל, כי אז יחולו כל תנאי הסכם זה על הרכב החלופי, בשינויים המחויבים.
	לעניין רכב חלופי (טנדר), מאחר וקיים קושי בהעמדת כלי הרכב עם הציוד שנדרש בתוך לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם מהרגע שנדרשת העמדת כלי הרכב כאמור במקום הרכב הקבוע וזאת עם הזיווד (הציוד) הנדרש, הרי שעל הספק יהיה לספק רכב דומה מסוג טנדר ארגז סגור ומנעול רתק כולל...
	עם זאת, היה והרכב החלופי שהועמד הינו מקבוצת רישוי הנמוכה מקבוצת הרישוי המקורית ו/או ללא ארגז סגור ומנעול רתק - לא ישלם המזמין בגין הימים שבו נכח הרכב בחלופי.
	הרכב החלופי יימסר לידי המזמין במקום שיתואם בין המזמין לבין הספק, ולגביו יחולו הוראות סעיף 4.6 לעיל, בשינויים המחויבים.
	בעת מסירת הרכב החלופי יחתום המזמין על אישור קבלת רכב חלופי, לגביו יחולו הוראות סעיף 4.7 לעיל, בשינויים המחויבים.
	הרכב החלופי יימסר עם מיכל דלק מלא ויוחזר לידי הספק באותו אופן.
	10.5. בנוסף ומבלי לגרוע מכל יתר הוראות סעיף 10 זה לעיל, במקרה של תאונה ו/או תקלה, המונעת את המשך נסיעת כלי הרכב ואשר אירעה על גבי כביש בתחומיה של מדינת ישראל (כולל בשטחים שמחוץ לקו הירוק), יהא המזמין זכאי לקבל מאת הספק, על חשבונו של הספק, שירותי גריר...
	הספק מחויב לספק את שירותי הדרך והגרירה דלעיל, מכל מקום בו רשאי כלי הרכב לנוע כמתואר בהסכם זה, 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה בכל ימות השנה, למעט יום כיפור.
	זמני הטיפול באמצעות שירותי הרכב והגרירה יהיו כמפורט להלן:
	10.5.1. זמן הגעת גרר / ניידת שירות - בתוך עד 3 (שעות) שעות ממועד הקריאה, למעט כביש הערבה, בקעת הירדן ורמת הגולן, אשר לגביהם יהא זמן התגובה הנדרש בתוך עד 4 (ארבע) שעות ממועד הקריאה.
	10.5.2. גרירה לאחר הגעת ניידת שירות - סיום כל האירוע בתוך עד 2 (שתי) שעות ממועד פתיחת הקריאה הראשונית, למעט כביש הערבה, בקעת הירדן ורמת הגולן, אשר לגביהם יהא זמן התגובה הנדרש לסיום כל האירוע כאמור בתוך עד 6 (שש) שעות ממועד הקריאה הראשונית.
	במקרה שיידרש ליווי כוחות הביטחון, יתואמו לוחות הזמנים בין הספק לבין המשתמש, ובכל מקרה לא יחרגו מפי 2 (שתיים) מלוחות הזמנים הרגילים המתוארים לעיל. תיאום הליווי הינו באחריות המזמין.
	הזמנת שירותים כאמור תבוצע באמצעות פנייה של המשתמש מטעם המזמין למוקד השירות, וזמני הגעת רכב שירות/גרירה יהיו בהתאם להוראות הסכם זה.
	תיקונים ארעיים, אשר יבוצעו במקום, יבוצעו באופן שמאפשר המשך תנועה בטיחותית של כלי הרכב, וכלי הרכב יופנה להשלמת תיקון במוסך. היה ולא ניתן להבטיח תנועה בטיחותית באמצעות תיקון  ארעי כאמור, ייגרר הרכב למוסך.

	להסרת ספק, גרירה על ידי רשויות כלשהן אינה כלולה בהגדרת גרירה בהתאם להוראות סעיף 10.5 זה ותהא על חשבון המזמין.

	11. שמירה על הוראות החוק ובטיחות
	11.1. הספק מתחייב להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע מתן השירותים על פי כל דין.
	מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עבודה הכלולה במסגרת השירותים, שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי דין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.
	11.2. על הספק לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע מתן השירותים והספק מקבל בזאת אחריות מלאה כלפי המזמין והעירייה וכל הבאים מכוחם לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה, שתוגש נגדם בגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.
	11.3. הספק מצהיר בזאת, כי הוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954, את פקודת הבטיחות בעבודה, 1946 והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות האמורות בקשר לביצוע השירותים.
	11.4. הספק מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק שייגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כתוצאה מביצוע השירותים ו/או בקשר לכך. הספק משחרר בזאת את המזמין ו/או העירייה ו/או המנהל ו/או כל מי...
	11.5. הספק מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או המנהל בשל כל הוצאה בגין עניינים שבאחריותו של הספק כאמור בסעיף 11.4 לעיל, מייד לפי דרישתם הראשונה של המזמין ו/או העירייה ו/או המנהל ו/או כל מי מטעמם (לפי המקרה).
	המזמין יהא זכאי לנכות את סכום השיפוי ו/או הפיצוי המגיעים למזמין ו/או לעירייה ו/או למנהל ו/או לכל מי מטעמם (לפי המקרה), כאמור לעיל, מכל סכום שיגיע לספק בהתאם להסכם זה וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותיו בקשר לכך.

	12. תקופת ההסכם ואפשרויות הארכתו
	12.1. מועד תחילת ביצוע השירותים
	12.1.1. הספק מתחייב להתחיל בביצוע השירותים בתוך לוח הזמנים, אשר נקוב במסגרת סעיף 44 למכרז (להלן: "מועד תחילת הביצוע").
	12.1.2. המנהל רשאי לדרוש מהספק להציג לו את מלוא האמצעים (לרבות כוח אדם), שהוא מתכוון להעסיק במסגרת ביצוע השירותים, על מנת לוודא כי הם אכן מתאימים ומספיקים לביצוע השירותים בהתאם לקבוע בהסכם זה.
	12.1.3. היה והמנהל לא שוכנע כי האמצעים, שהוצגו בפניו על ידי הספק, אכן מספיקים ומתאימים לביצוע השירותים בהתאם להסכם זה, רשאי הוא לדרוש מהספק לשנות או להוסיף אמצעים, עד להנחת דעתו של המנהל.

	12.2. מגבלות על קיומו של ההסכם
	12.2.1. המזמין מבהיר, כי ביצועו של ההסכם נשוא המכרז, מותנה בקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה בתקציב המזמין.
	אי לכך מובהר, כי ההסכם עם הספק לא ייחתם קודם לאישור תקציבי על ידי המזמין, ולמזמין שמורה הזכות לבטל את המכרז אם לא יתקבלו האישורים כאמור.
	12.2.2. בנוסף, שומר לעצמו המזמין את הזכות לבטל את ההסכם או חלקים מסוימים ממנו, בכל שלב, אם המזמין יגיע למסקנה כי אין לו די מקורות כספיים להתחיל, כמו גם להמשיך, או לסיים את ההתקשרות נשוא הסכם זה, או חלקים ממנו.

	מובהר כי שיקול הדעת המסור למזמין כאמור בסעיף 12.2.2 זה, הוא מוחלט וסופי.
	מוסכם, כי הודעה על ביטול ההסכם כאמור, תימסר לספק בכתב ובכל מקרה כאמור, יפוג תוקפו של הסכם זה בתוך 30 (שלושים) יום מיום מסירת ההודעה (להלן: "הודעת הביטול"). אולם, במקרה של ביטול כאמור לאחר שכבר הוזמנו ו/או סופקו כלי רכב בפועל לידי המזמין לפי הסכם זה, ת...
	12.2.3. כמו כן, שמורה למזמין הזכות שלא לחתום על ההסכם במקרה של שינויים ארגוניים ו/או שינויים בצרכי המזמין.

	מובהר כי שיקול הדעת המסור למזמין כאמור בסעיף 12.2.3 זה, הוא מוחלט וסופי.
	12.2.4. ביטול ההתקשרות והפסקת ביצוע השירותים, בהתאם לסעיף 12.2 זה לעיל לא ייחשבו כהפרת ההסכם.

	12.3. תקופת ההסכם וכן תקופת הזמנת כלי הרכב
	תקופת ההתקשרות בין המזמין לבין הספק לצורך הזמנת כלי רכב תהא למשך תקופה של 36 (שלושים וששה) חודשים, אשר תחילתם "במועד תחילת הביצוע" (להלן: "תקופת ההסכם לצורך הזמנת כלי הרכב").

	12.4.  הספק מעניק בזה למזמין את הזכות להאריך את תקופת ההסכם המקורית, באותם תנאים שנקבעו בהסכם זה, בתקופת נוספת של 36 חודשים (להלן: "תקופת האופציה"), אשר תחילתה עם תום תקופת ההסכם המקורית.
	12.5. המזמין יוכל לממש את זכותו לתקופת האופציה בתנאי שיודיע על רצונו בכך לספק בהודעה בכתב, אשר תימסר לספק לכל הפחות 30 (שלושים) ימים לפני תום תקופת ההסכם המקורית, או תקופת האופציה, לפי העניין.
	12.6. בתקופת האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.
	12.7. למען הסר ספק, המונח "תקופת ההסכם" בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכם המקורית והן תקופת האופציה, הכל לפי העניין וככל שהמזמין מימש את תקופת האופציה.

	13. החזרת כלי הרכב
	13.1. בתום תקופת ההחכר, יחזיר המזמין את כלי הרכב לידי הספק, וזאת במועד ובמקום, אשר תואמו מראש בין המזמין לבין הספק, ובלבד שמקום החזרתו של כלי הרכב יהא במשרדי המזמין, או במקום אחר בעיר רעננה, עליו יורה המזמין מראש, והכל בכפוף להוראות סעיף 15 להלן.
	במועד האמור ייערך פרוטוקול בדבר מצב כלי הרכב בעת החזרתו לידי הספק, לרבות קריאת מונה מד-האוץ, נזקים שנמצאו בכלי הרכב ושאינם נובעים משימוש סביר בכלי הרכב.
	המזמין יחזיר את כלי הרכב עם כל האביזרים שסופקו לו על ידי הספק, במצב תפעולי תקין, וריק מכל חפץ, כפי שקיבלו מאת הספק ובהתחשב בבלאי סביר הנובע מהשימוש בכלי הרכב בהתאם לתנאי ההסכם.
	13.2. הוחזר כלי רכב שלא במצב הדרוש, יישא המזמין בעלות התיקונים, אשר ידרשו לצורך הבאתו של כלי הרכב למצב הדרוש (ובלבד שאין עילת התיקונים נובעת מאי קיום הספק את מלוא התחייבויותיו לאספקת השירותים, כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן והכל עד לגובה השתתפות עצמית אחת...
	לעניין סעיף 13.2 זה מוסכם, כי במקרה בו נמצא כי כלי הרכב לא הוחזר במצב הדרוש, יהא כל צד רשאי להציג בפני משנהו חוות דעת מטעם שמאי רכב מורשה ו/או הצעת תיקון מטעם מוסך מורשה בדבר התיקון הדרוש לצורך השבת כלי הרכב למצב הנדרש, ובהתאם לסכום הנקוב במסמכים האמ...
	13.3. בנוסף לאמור לעיל, תקופת ההחכר של כלי רכב תגיע לסיומה בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים בסעיף 13.3 זה להלן. מודגש, כי סיום תקופת ההחכר לגבי כלי רכב אחד או יותר, כאמור בסעיף 13.3 זה לעיל, לא תשפיע על תקופת ההחכר של כלי הרכב האחרים, אשר סופקו ...
	13.3.1. כלי הרכב נגנב (והומצא אישור על הגשת תלונה במשטרה) ולא נמצא עד חלוף 30 (שלושים) ימים מיום הגניבה.
	13.3.2. כלי הרכב אבד אובדן כליל (Total Loss) או אובדן גמור להלכה, שבעקבותיו החליט הספק שלא לתקן את כלי הרכב.

	13.4. במקרה שהגניבה ו/או האובדן גמור להלכה של כלי הרכב, כאמור בסעיף 13.3 לעיל, יכוסו במלואם על ידי חברת הביטוח במסגרת הפוליסה, המזמין יפצה את הספק בגין סיום תקופת ההחכר בפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש בגובה תשלום חודש אחד (1) בלבד של דמי החכר וכן, יישא...
	על אף האמור בסעיף 13.4 זה לעיל, היה והמזמין יבצע עסקת החכר תפעולית חדשה אצל הספק בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד הגניבה ו/או האובדן הכליל, כי אז מתוך הפיצוי המוסכם הנ"ל יושמט המרכיב המתייחס לתשלום החודש האחד (1) של דמי החכר.
	13.5. במקרה שהגניבה ו/או האובדן הכליל לא יכוסו במלואם במסגרת פוליסות הביטוח יחולו הוראות סעיף 7.2.5 לעיל.
	13.6. למזמין תעמוד הזכות להחזיר לידי הספק 10% (עשרה אחוזים) מכמות כלי הרכב כפי שתהא באותה עת מדי כל שנה, בכפוף לתשלום פיצוי מוסכם.

	14. התמורה
	14.1. התמורה הכוללת והסופית.
	14.1.1. תמורת ביצוע כל התחייבויות הספק ואספקת השירותים על פי הוראות הסכם זה, ישלם המזמין לספק סכומים, המבוססים על הצעת הספק במכרז (דמי ההחכר), שיאושרו על ידי המזמין והמנהל (בהתאם לקבוע בהסכם זה) (להלן: "התמורה").


	מודגש, כי למזמין תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש הזמנת כלי רכב, אם בכלל, בכמויות לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכי האמור בתוכנית ההצטיידות המשוערת, המפורטת במסגרת המפרט הטכני (נספח ג'(2)) לא תחייב את המזמין, והספק מוותר במפורש על כל טענה ו/או דרישה...
	14.1.2. התמורה, בכפוף ליתר התנאים, כאמור בסעיף 14 זה, הינה עבור כל התחייבויות הספק נשוא ההסכם, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיוחדים, כמפורט במסגרת הסכם זה ובנספחיו. כמו כן, יכללו במחיר התמורה כל הוצאות הספק הכרוכות במילוי הוראות הרשויות (ככל שי...
	14.1.3. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל מקום בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", פירושו כי הספק יישא בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום הרלוונטי עבור אותו פריט ציוד ו/או כל תשלום אחר, הנוגעי...
	14.1.4. למען הסר ספק, מובהר כי לא תשולם לידי הספק כל תמורה בגין התקופה שממועד חתימת הסכם זה ועד למועד בו יתחיל הספק ליתן את השירותים בפועל, בהתאם להוראות הסכם זה, אף אם יצטרך הספק לבצע בתקופה זו פעולות שונות הנובעות מההסכם ו/או לשם היערכות לביצוע ההסכ...
	14.1.5. אין בהוראות סעיף 14.1.1 לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז, להפחית, לעכב או לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.
	14.2. חשבונות שוטפים.
	14.2.1. בגין ביצוע התחייבויות הספק, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זה, על נספחיו, ולשביעות רצון המזמין, יגיש הספק חשבונות שוטפים כמפורט בסעיף 14.2 זה להלן.
	14.2.2. הספק יגיש לידי המנהל חשבונות חודשיים בגובה דמי ההחכר, כפי שהוצעו על ידי הספק במסגרת המכרז בגין אספקת השירותים, וחשבונות אלו יגיעו לידי המנהל בין היום ה- 1 (ראשון) ועד היום ה- 5 (חמישי) בחודש, שלאחר חודש אספקת השירותים.
	לכל חשבון חודשי כאמור יצורפו מלוא המסמכים, המאפשרים את בדיקת סעיפי החשבון החודשי.
	14.2.3. המנהל יבדוק את החשבונות החודשיים הנ"ל וככל שימצא כי הספק ביצע את התחייבויותיו והשלים את אספקת השירותים, במלואם ובמועדם, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זה, על נספחיו, ולשביעות רצונו של המזמין, יאשר המנהל את החשבונות ויעבירם לתשלום, כך שהתמורה תשולם מא...
	14.2.4. להסרת ספק, המזמין לא יהא רשאי לדרוש הפחתה ו/או החזרה של דמי ההחכר בשל התקופה, אשר במהלכה נעשו תיקונים ו/או טיפולים ברכב, כל עוד מדובר בפרק זמן סביר, ובלבד שהספק העמיד בתקופה האמורה רכב חלופי לפי הוראות ההסכם.
	14.2.5. תשלום מע"מ. מובהר, כי סכום דמי ההחכר, אשר ישולם לספק ישולם בתוספת של מס ערך מוסף כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום. המזמין יהא רשאי לשלם את מס הערך המוסף לספק, במועד בו עליו לשלם מס הערך המוסף לשלטונות המס וזאת כנגד חשבונית מס כדין.
	14.2.6. תשלום בגין קילוטראז' עודף.
	14.2.6.1. ידוע ומוסכם, כי דמי ההחכר המשולמים מאת המזמין לידי הספק נקבעו, בין היתר, על בסיס קריאת מונה מד-אוץ של כלי הרכב, או מערכת אחרת למדידת קילומטראז' כלי הרכב, וזאת בהתבסס על ממוצע שנתי של 30,000 (שלושים אלף) ק"מ לכל אחד מכלי רכב (התחשיב כאמור בסע...
	14.2.6.2. המזמין ידווח לספק, בתחילת כל רבעון קלנדארי על הקילומטראז', אשר ביצע כלי הרכב במהלך הרבעון הקלנדארי שנסתיים, וזאת על יסוד מונה מד-האוץ, או המערכת האחרת למדידת קילומטראז' הקיימת בכלי הרכב.
	14.2.6.3. המזמין מסכים שחברת דלק שתהיה קשורה עמו בתדלוק כלי הרכב (אם תהיה), תמסור לספק מידע בדבר הקלומטראז'.
	14.2.6.4. בתום כל שנה קלנדארית מתחילת תקופת ההחכר (ביחס לכל כלי רכב בנפרד) יבוצע תחשיב בקשר לעמידת או לחריגת כל כלי הרכב (במסגרת "פול" כולל) מהמכסה השנתית של 30,000 (שלושים אלף) ק"מ לרכב
	חריגה מהמכסה השנתית, כמתואר בסעיף 14.2.6.4 זה לעיל, תחייב את המזמין בתשלום של 13 (שלוש-עשרה) אגורות בגין כל ק"מ עודף, כאשר החישוב יתבצע כאמור אחת לשנת החכר קלנדארית בגין השנה החולפת.

	14.2.7. למען הסר ספק, מובהר ומודגש, כי לא יחול כל שינוי בגובה דמי ההחכר ביחס לכל כלי הרכב, וזאת גם אם יתרחשו, בין היתר, אחד או יותר מבין המקרים הבאים:
	14.2.7.1. היה ובמהלך התקופה שבין מועד הזמנת כלי הרכב על ידי המזמין ועד למועד שחרור הרכב מהמכס (במקרים שאין ברשות הספק כלי רכב מדגם המוזמן במלאי), ישונה מחיר הרכב על פי מחירון היבואן ו/או שישונה שיעור המיסים העקיפים ו/או ההיטלים בגין כלי רכב כאמור (לרב...
	14.2.7.2. היה ויחול שינוי במיסוי כלי רכב חדשים, מסוג כלי הרכב שהוחכר למזמין, אשר יגרום לירידת ו/או לעליית שווי כלי הרכב;
	14.2.7.3. היה ובמהלך תקופת ההחכר יוטלו ו/או יועלו מסים, אגרות, היטלים, או תשלומי חובה אחרים בהתאם להוראות הדין (להלן: "תשלומי חובה"), אשר חובת תשלומם על מחזיק ו/או על בעלים של כלי רכב;
	14.2.7.4. היה ובמהלך תקופת ההחכר יחולו שינויים בתעריפי אגרות הרישוי ו/או תעריפי הביטוח של כלי הרכב (שלא מחמת שינוי בכיסוי הביטוחי בהתאם לבקשת המזמין)
	מודגש ומוסכם, כי הספק יישא בעצמו ועל חשבונו בכל העלויות וההוצאות, הנובעות מהתקיימות אחד או יותר מהמקרים דלעיל, ולא תהיינה לו בקשר לכך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין.


	14.3. תשלום שלא שולם במועדו
	תשלום שלא שולם במועדו, בהתאם להוראות הסכם זה, יישא ריבית פיגורים שנתית בשיעור הריבית של החשב הכללי, כפי שתפורסם מדי פעם, החל מהיום האחרון בו צריך היה התשלום להשתלם ועד לתשלומו בפועל והצדדים מוותרים על כל סעד אחר בגין הפיגורים לרבות תביעת הפרשי הצמדה. ...

	14.4. הפרשי הצמדה
	דמי ההחכר יהיו צמודים לשיעור השינוי (עלייה או ירידה) במדד ביחס למדד הידוע במועד פרסום המכרז ומודגש ומובהר, כי במסגרת החשבונות החודשיים בקשר לדמי ההחכר לא תשולמנה התייקרויות ו/או הפרשי הצמדה נוספים של דמי ההחכר למעט כאמור לעיל.
	14.5. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.7 לעיל, מובהר כי המזמין יישא במלוא עלויות הנסיעה בכביש חוצה ישראל ("כביש 6") / מנהרות הכרמל / "הנתיב המהיר" או כל כביש אגרה אחר, במועדים הקבועים בהסכם זה לביצוע התשלומים השוטפים, והמזמין רשאי לרכוש, בעצמו ועל חשבונו, מ...

	15. אופציה לרכישת כלי הרכב
	15.1. בכפוף לאמור בסעיפים 15.2 עד 15.4 (כולל) להלן, למזמין תעמוד האופציה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, לרכוש כל אחד מבין כלי הרכב וכולל האביזרים (אולם, ללא ציוד כלי הרכב לתדלוק) בתום תקופת ההחכר המלאה של כל כלי רכב, וזאת במחיר המחירון המלא כולל ...
	15.2. עד 30 (שלושים) ימים לפני תום תקופת החכר של כל כלי רכב יודיע המזמין לספק בכתב, האם ברצונו לממש את האופציה, כאמור בסעיף 15.1 לעיל, וישלם את סכום האופציה המחושב בהתאם לאמור לעיל, לכל המאוחר 7 (שבעה) ימים לפני תום תקופת ההחכר.
	15.3. מומשה האופציה, כאמור בסעיף 15.1 לעיל, ושולמו התשלומים המגיעים לספק, בהתאם לאמור בסעיפים 15.1 ו- 15.2 לעיל, יעביר הספק את הבעלות בכלי רכב על שם המזמין ו/או כל צד שלישי, לפי הוראת המזמין, כשהוא נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או זכות צד שלישי, למעט...
	המזמין יישא באגרת העברת בעלות, וכן יישא בתשלום בגין אגרת רישוי לגבי אותו חלק מתשלום זה המתייחס לתקופה שלאחר תום תקופת ההחכר.
	15.4. על אף האמור לעיל, במקרה שאירע לרכב אירוע של גניבה ו/או אובדן כליל ו/או הוכרז אובדן גמור להלכה, שהספק בחר שלא לתקן את כלי הרכב בגינו, והכל לפני ביצועו בפועל של התשלום עבור סכום האופציה, תפקע האופציה מאליה.
	היה ובוצע התשלום עבור סכום האופציה על ידי המזמין לידי הספק, יחזיר הספק לידי המזמין את מלוא הסכום ששולם וזאת בתוך לא יאוחר מאשר 7 (שבעה) ימים ממועד קרות האירוע האמור לעיל.

	16. קיזוז ועיכבון
	16.1. מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי המזמין יהא רשאי לקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנו לספק, על פי הסכם זה ו/או כל מקור שהוא, כל סכום, קצוב או בלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע למזמין מאת הספק על פי הסכם זה או כל התקשרות אח...
	16.2. מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים, אשר יגיעו למזמין ו/או שכל סכום שעל המזמין יהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד שלישי בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו, יהיה המזמין רשאי לנכות מכל סכום שיגיע לספק וכן יהיה המזמ...
	16.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות של הספק, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לספק, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.
	16.4. הספק מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לעיכבון.

	17. הפרת ההסכם
	17.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13 לעיל ומבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי דין, יהיה הצד המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב לפצות את משנהו על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה או עקב ההפרה, לצד המקיים את ההסכם או המוכן...
	17.2. מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:
	17.2.1. אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מאת המזמין והעיקול לא יוסר תוך 20 (עשרים) יום מיום הטלתו;
	17.2.2. אם הספק הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת נכסים ו/או צו פשיטת רגל;
	17.2.3. אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל לנכסיו;
	17.2.4. בכל מקרה שבו עשויים להתבצע השירותים בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי הספק.

	17.3. על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א1970-.
	אין בהוראת סעיף 17.3 זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי ההסכם על נספחיו.
	17.4. המזמין יהא רשאי לנכות כל סכום שיגיע לו מאת הספק, בהתאם להוראות הסכם זה, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא וזאת לאחר שדרשו המזמין מאת הספק בדרישה מוקדמת של 14 (ארבעה עשר) ימים לשלם את הסכום האמור והספק לא נענה לדרישה האמורה.
	כמו כן יהא המזמין רשאי לגבותו מאת הספק בכל דרך אחרת כולל על ידי הפעלת הערבויות הבנקאיות, כמפורט בהרחבה בהסכם זה. תשלום פיצויים ו/או ניכויים כאמור לעיל, אין בהם כשלעצמם משום שחרור הספק מהתחייבויותיו להשלים את השירותים נשוא הסכם זה ו/או מכל התחייבות אחר...

	18. הגבלת סעדים
	19. שירותים משלימים
	19.1. המזמין רשאי לבצע, בעצמו או באמצעות אחרים, שירותים קשורים ו/או משלימים לשירותים נשוא הסכם זה ואשר אינם כלולים במפורש בהסכם או על פיו.
	19.2. המנהל יקבע את סדר השירותים המשלימים וכן את צורת התיאום ושיתוף הפעולה ביניהם, באם יהיה צורך במתן שירותים כאמור בו זמנית.

	20. מידע וסודיות
	20.1. המזמין אינו אחראי לשלמות ולנכונות המידע שנמסר על ידו לספק בקשר לשירותים נשוא הסכם זה, לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד שייגרמו לספק ו/או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש במידע זה, וכל הסתמכות של הספק על מידע זה נעשית על סיכונו בלבד.
	20.2. הספק מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר עם מתן השירותים או במהלכם. הספק מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם לאמור לעיל.

	21. המחאת זכויות וחיובים
	21.1. אין הספק רשאי למסור להעביר להמחות או להסב את ההסכם כולו או מקצתו, או כל זכות שלו על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם כן קיבל על כך הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת המזמין.
	המזמין יהא רשאי לסרב לכל העברה, מבלי לנמק את סירובו ו/או להתיר העברה בתנאים שיראו לו ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם ובתנאי שהספק יוותר ערב ואחראי לביצוע ההסכם על ידי מקבל השירותים.
	21.2. המזמין רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו, לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
	21.3. חרף האמור בסעיף 21.2 לעיל, מובהר ומודגש, כי המזמין לא ימכור, ולא יעביר, ישכיר, ישאיל או יוציא מרשותו או משליטתו או ימסור, ישעבד, או ימשכן את כלי הרכב, ולא ירשה לצדדים שלישיים שאינם מורשים להחזיק ו/או להשתמש בכלי הרכב, בין דרך קבע ובין באופן זמנ...

	22. קבלני משנה
	22.1. הספק לא יהיה רשאי למסור את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, לידי קבלני משנה, אלא באישורו המוקדם ובכתב של המזמין. חרף האמור לעיל, מצורפת להסכם זה רשימת קבלני משנה מתאימים ומקצועיים, עמם עובד הספק דרך קבע, והצדדים מאשרים את קבלני המשנה כאמור והעבודה...
	22.2. בהסכם בין הספק לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע, כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני המשנה בכל הנוגע לביצוע השירותים על ידי קבלני המשנה, בשינויים המחויבים. התחייבותם של קבלני המשנה כאמור תוגדר בהסכם בינם לבין הספק כהתחייבות לטובת צד ג' - המזמין.
	22.3. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את הספק מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה, לרבות אחריותו של הספק כלפי המזמין על ביצוע השירותים בידי קבלני המשנה, לרבות טיבם, אופן ביצועם ושאר תנאי הסכם זה.

	23. מעמד הספק
	23.1. מוסכם ומובהר בזאת והספק מצהיר בזה כי הינו פועל ויפעל לביצוע השירותים כקבלן עצמאי ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין המזמין ו/או העירייה כל יחסי עובד - מעביד וזאת חרף האמור בהסכם זה בדבר כוחו של המנהל ליתן לו הוראות בדבר אופן ביצוע השירותים.
	23.2. הספק מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כלפי המזמין ו/או העירייה ובהעדר יחסי עובד - מעביד בינו לביניהם.
	23.3. הספק מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי מטעמו כי נתקיימו בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המזמין ו/או העירייה יחסי עובד - מעביד, תיחשב, בין היתר, כחוסר תום לב מצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של הוראות המכרז והס...
	23.4. הספק מתחייב לשפות ולפצות את המזמין ו/או העירייה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להן עקב תביעה ו/או דרישה, המתבססות על טענה כביכול כי בין המזמין ו/או העירייה לבין הספק ו/או מי מטעמו שררו יחסי עובד - מעביד וזאת מייד עם דרישתו הראשונה של המזמין.
	23.5. למען הסר ספק, מי מטעמו של הספק, לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג ו/או לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, לרבות פנסיה ופיצויי פיטורין מאת המזמין ו/או העירייה.
	23.6. מובהר בזאת, כי בין הספק לבין המזמין ו/או העירייה לא יתקיימו יחסי הרשאה ו/או סוכנות ו/או שליחות וכי הספק לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל  שיש בהם כדי לחייב את המזמין ו/או העירייה כלפי צדדים שלישיים (למעט האמור במפורש במס...
	23.7. מובהר מוסכם, כי אין בפיקוח הנעשה על ידי המנהל כדי לשחרר את הספק מאחריותו הבלעדית כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או אחריות כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע השירותים לפי ההסכם.

	24. שונות
	24.1. דין חל ומקום שיפוט
	24.2. תנאי מתלה
	24.3. הסכם ממצה
	24.4. ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם
	24.5. חוק המכר
	24.6. ביול
	24.7. הודעות
	24.7.1. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן:
	המזמין:  מי רעננה בע"מ
	רחוב אחוזה 56  רעננה
	רעננה
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