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 1/2022 פומבי מס' מכרז
 

החלפת  לניהול, אספקה ותפעול  מכרז  -קרית ארבע חברון בע"מ כלכלית החברה  ה
 ( BEVלרכבים חשמליים )מרכבי מנוע בערה מעבר ו

 

אשר בטווח הזמן הקרוב עתידה לשנות את שמה לחכ"ל    בע"מ  חברון-קריית ארבעהחברה הכלכלית   .1

"  יהודה "החברה)להלן:  או  עבור  המזמינה "  שונים  פרויקטים  ומבצעת  מפקחת  מתכננת,  מנהלת,   )"

המועצה האזורית הר חברון, וייתכן כי בעתיד גם למועצה המוקמית  קריית ארבע,  המועצה המקומית  

האזוריתאפרת,   עציון  ולמועצה  )להלן  גוש  אליה  סמוכות  "הרשות"  -ורשויות  ו/או  "  הרשויות" 

 בהתאמה(. 

הצעות  בזאת    הנ מזמיהחברה   .2 )קבלת  חשמליים  רכבים  של  ותפעול  אספקה  לעובדי  BEVלניהול,   )

ו/או    הרשויות, לרכבים התפעוליים של הרשויות, לעסקים ולתושבים בשטחי השיפוט שבה היא פועלת

   ."(מעבר לרכב חשמלי )להלן " עתידה לפעול

במשרדי   .3 לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  קרייתהמזמינהאת  פז  דלק  תחנת  שניה  קומה  )להלן:    ,  ארבע 

ועד למועד    15/3/2022החל מיום    9:00-15:00, בין השעות  058-4116445"( או בטלפון  משרדי החברה "

(  שלא יוחזר בכל מקרה.  חמש מאות שקליםש"ח )  500. תמורת סך של    לרכישת המסמכיםהאחרון  

, אולם על מנת www.kaec.co.ilניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם באתר המזמינה בכתובת  

 להגיש הצעה, נדרש לרכוש את המסמכים ולצרף קבלה על שם המציע במסגרת הגשת ההצעה.  

לבד אל מנהל המכרז,  מציע אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, יפנה למזמינה בכתב ב .4

"   tenders@kaec.co.ilבדוא"ל   )להלן  הבהרה  הבהרה בשאלות  מהות  שאלות  את  בפנייתו  ויפרט   )"

על פניית המציע להתקבל לכל המאוחר עד לתאריך   ו/או אי הבהירות שנתגלתה.    4/4/2022הסתירה 

 .15:00בשעה 

לא תתקבלנה הצעות לאחר    .בדיוק  15:00שעה  ב     14/4/2022בתאריך  הינו  האחרון להגשת הצעות  מועד  ה .5

או בכל דרך אחרת( לתיבת  /ו  בדואר )לא    בלבד  פיזית   ידנית   במסירה   להגיש  יש   ההצעות   את .  זה  מועד

 .  החברההמכרזים במשרדי 

  ף בנוסח המצור  (₪   50,000)  שקלים  אלף  חמישיםבסך של  על המציע לצרף ערבות בנקאית  :  ערבות הצעה .6

 למסמכי המכרז. 

 ת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא. ומתחייב  המזמינהאין  .7

בכל מקרה, יגבר  ובמודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז.  האמור   .8

 האמור במסמכי המכרז.

 mankal@kaec.co.ilאו בכתובת מייל  054-5515432טלפון לבירורים:  .9

 
 

 החברה   מנכ"ל,  אלי הירשהורן
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 טבלה א: לוח זמנים של המכרז 
 

  שעה   המועד סעיף   # 

  9:00 15/3/2022 המכרז פרסום   .1

מועד אחרון לרכישת    .2
 מסמכי המכרז 

31/3/2022 15:00  

מועד אחרון לתיאום    .3
 מפגש מציעים )חובה( 

3/4/2022 15:00  

מועד אחרון לשאלות    .4
 הבהרה 

להלן: "המועד  15:00 4/4/2022
האחרון למשלוח  
 שאלות הבהרה" 

אחרון להגשת  מועד   .5
 הצעות 

להלן: "המועד  15:00 14/4/2022
האחרון להגשת  

 הצעות"
 14/7/2022 תוקף ערבות ההצעה    .6

להלן: "תאריך   
תוקף ערבות 

 הצעה"
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 תוכן עניינים 

 5 ...................................................................................................... תנאי המכרז )הזמנה(  –חלק א' 

 25 ...................................................................................................טופס פרטי המציע  1נספח א'

 26 ........................................................................................................ הצהרת המציע  2נספח א'

 27 .......................................................................................................... הצעת המציע  3נספח א'

 29 ...........................................................................נוסח ערבות בנקאית )ערבות הצעה(  4נספח א'

 30 ...................................................................... תצהיר המציע לצורך עמידה בתנאי סף  5נספח א'

 31 ............................................................................אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית  6נספח א'

 32 ................................................................... תצהיר יכולת ומסוגלות ביצוע פרויקטים  7'נספח א 

 33 ............................................... 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 8נספח א'

 34 .................................................................................... תצהיר בדבר היעדר הרשעות  9נספח א'

 35 ...................................................................................... הצהרה בדבר העדר קרבה   10נספח א'

 36 .......................................................................................... חלקים חסויים בהצעה   11נספח א'

 37 .................... תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית   12נספח א'

 38 .............................................................. תצהיר לענין מניעת העסקה של עברייני מין   13נספח א 

 39 ...................................................... תצהיר ופרוט ניסיון מקצועי לשם ניקוד האיכות   14נספח א'

 40 ................................................................................. אישור עו"ד בדבר פרטי מציע   16נספח א'

 41 ...................................................................... פרטי קבלני משנה וצוות טכני משלים 17נספח א'

 42 ....................................................................................................... הסכם התקשרות –מסמך ב' 

 62 ............................................................................ יצוע( כתב ערבות בנקאית )ערבות ב  1נספח ב' 

 63 .......................................................................................................... נספח ביטוח  -2נספח ב' 

 66 .................................................. כתב התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים  3נספח ב' 

 68 ............................................................................................. נספח קנסות ועיצומים 4נספח ב' 

 69 .................................................................. כתב התחייבות לשמירה על איכות סביבה  5נספח ב' 

 70 .............................................................................................................. חלק ג' מפרטים טכניים 

 71 ................................................................ תחזית כמות רכבים בשימוש הרשויות כיום 1נספח ג'

 72 .......................... ית הרכבים בשימוש תושבים ועסקים בשטח השיפוט של הרשויות תחז  2נספח ג'

 73 ........................................................................... ( BEVהסכם שכירות לרכב חשמלי ) 3נספח ג'

 89 ......................................................... הוראות בטיחות והוראות עבודה ומפרט דרישות 4נספח ג'

 SLA ............................................................................. 90מועדי מתן שירות מוסכמים  5נספח ג'
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 1/2022 ס'מכרז פומבי מ 

מעבר  החלפת ו לניהול, אספקה ותפעולמכרז   -קרית ארבע חברון בע"מ כלכלית החברה  ה

   ( BEVלרכבים חשמליים )מרכבי מנוע בערה  

 

 )הזמנה(  תנאי המכרז –א'  חלק
 

 ההליך עיקרי  .1

המועילים  קדם פרויקטים מעוניינת ל"(  המזמינה)להלן: "    בע"מ  חברון-קריית ארבעהחברה הכלכלית   .1.1

באמצעות    לסביבה  מזהמת  מעבר  לרבות  וחשמליתמתחבורה  נקיה  לפיכך  לתחבורה  ,  המזמינה. 

( לעובדי הרשויות, לרכבים  BEVהצעות לניהול, אספקה ותפעול של רכבים חשמליים )לקבל  מעוניינת  

פועלת היא  שבה  השיפוט  בשטחי  ולתושבים  לעסקים  הרשויות,  של  לפעול   התפעוליים  עתידה    ו/או 

 .  "(השירותים"או  "מעבר לרכב חשמלי " :)להלן

.  מ.א. הר חברון  קריית ארבע,מ.מ.  מנהלת, מתכננת, מפקחת ומבצעת פרויקטים שונים עבור    המזמינה .1.2

ורשויות סמוכות  אפרת, מ.א. גוש עציון  ובתהליך בחינה להרחבת השירות לרשויות המקומיות מ.מ.  

 " בהתאמה(. הרשויות" ו/או "הרשות " -אליה )להלן

העונים על תנאי הסף שלהלן  מציעים  מזמינה בזאת קבלת הצעות מו   מעוניינת  המזמינהבהתאם לאמור,   .1.3

לבצע את מעבר לרכב חשמלי במודל של ליסינג תפעולי ו/או ליסינג מימוני הכוללים בתוכם את  על מנת  

"(  ליסינג כולל )להלן: "בהטענה ביתית ו/או ציבורית בהטענה ברשת ארצית    עלות החשמל של המשתמש

  במהלך תקופת ההתקשרות במכרז   ים בישראלזמינקיימים ושיהיו  אלו  ובסוגי רכבים הקיימים היום  

 . 2ג'-1מצורפות למכרז בנספחי ג'  הרכביםתחזיות ורשימת   (."המכרז" :להלן)

באמצעות    המזמינה הרכבים יוחלפו ויסופקו לרשויות , לתושבים ולעסקים בשטח השיפוט בו פועלת   .1.4

   ."(המשתמשים)להלן: " פניה ישירה של המציע ובסיוע של המזמינה 

ידאג לקדם, ליזום .1.5 הכל  ו,  ברכבים חשמלייםלהחליף רכבים בעלי מנוע בערה פנימית  ,  הזוכה במכרז 

בשטחי השיפוט בה היא פועלת בכל  ת  ו בלעדיתעניק  לזוכה    המזמינה  המכרז וההסכם.בהתאם לתנאי  

.  המזמינה. להסרת ספק, האמור לעיל מתייחס לפעילות באמצעות  האמור בשירותי ותכולת מכרז זה

, וכל רשות  המזמינהאין באמור משום מתן בלעדיות כוללת בתחום הרכבים החשמליים באיזורי פעילות  

ת במימוש  וכל ההוצאות הקשור.  ו/או צרכן חופשיים להחליט בעצמם עם מי ברצונם להתקשרמקומית  

כגון   הזוכה  המציע  על חשבון  הינן  ניהולההסכם  רכבים,  החלפת  מימוןשיווק,  הרכבים    ותפעול   ,  צי 

  4כפי שיוגדר בסעיף    אשר יוחלף/יסופק החשמלי והזוכה יגבה דמי שכירות חודשיים בגין כל כלי רכב  

 להלן ועל פי המנגנונים הקבועים במכרז זה.  

כי  המזמינה   .1.6 )  תהיה  תוחלףש  כמות הכוללתמעריכה,  כי מדובר    .( רכבים1,000כאלף  ומובהר  מודגש 

  המזמינהמשים פרטיים ועסקיים בשטחי השיפוט בהם פועלת  , בהערכה הכוללת משתבהערכה בלבד

שמורה הזכות להעביר הכל או כלום  ולמזמינה    המזמינה ו/או הרשויותואין באמור כל התחייבות של  

, ולמציעים במכרז ולזוכה  רכביםוכן ייתכן כי יהיו יותר או פחות    השימושאו מהיקפי    מהרכביםאו חלק  

  טענות בקשר לכך.לא יהיו כל 
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  ן ת בכפוף לדרישות הדין לאפשר לזוכה, בהתאם לשיקול דעתוה רשאי נתהיו/או הרשויות  המזמינה   .1.7

בתחום  ו/או תערוך בכל הקשור  ערכה    המזמינהזוכים במכרזי הקבלנים ששירותי התמש בהבלעדי, להש

רכבים )כגון    הטענת  איתם  עמדותובקשור  חפירה  הצבת  חשמל,  עבודות  להסכמים    וכו'( ,  ובהתאם 

תאפשר אותו יהיה בתשלום מלא ישירות לקבלני המשנה הזוכים    המזמינה שימוש זה במידה ו  איתם.

המזמינה והרשויות מקיימות    ו/או באמצעות תשלום לרשות וממנה לקבלן המשנה והכל בכפוף לחוק.

למציע הזוכה להשתמש  מעת לעת מכרזי תחזוקה שונים וכי במידה והמזמינה ו/או הרשויות יאפשרו  

 .  לקבלן ןשעשויה להינת  אופציה בלבדקבלנים הזוכים במכרזים אלו, יהיה הדבר  שירותי  ב

המזמינה תסייע לזוכה ככל הניתן, בהעמדת תשתית הטענה ציבורית בשטח השיפוט של המזמינה וכן   .1.8

ו/או    קשרים בין רשויותבקידום והעמדת תשתיות הטענה ציבוריות ברשויות מקומיות אחרות במסגרת  

 . באתרים אחרים ככל יכולתה

, קומה שניה תחנת  בע"מ  חברון- החברה הכלכלית קריית ארבעאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי   .1.9

החל    9:00-15:00, בין השעות  058-4116445"( או בטלפון  המזמינהמשרדי  דלק פז קריית ארבע )להלן: " 

(   חמש מאות שקליםש"ח )  500. תמורת סך של    לרכישת המכרז  למועד האחרוןועד    פרסום המכרזמיום  

בכתובת   המזמינה  באתר   לרכישתם  קודם  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן  מקרה.  בכל  יוחזר  שלא 

www.kaec.co.il  אולם על מנת להגיש הצעה, נדרש לרכוש את המסמכים ולצרף קבלה על שם המציע ,

 ה. במסגרת הגשת ההצע

בהתאם  אישי    מפגש מציעים/השתתפות בסיור קבלנים  תאםל  נדרשעוניין להשתתף במכרז  המ  מציע .1.10

בסעיף   המפורטות  הקבלנים   5להוראות  בסיור  ההשתתפות  סף  וחובה    הינה   להלן.  תנאי  מהווה 

 קבלנים יתואם רק עם מציע שרכש את מסמכי המכרז.   סיור. להשתתפות במכרז

בלתי מסויגת  ואוטונומית,  הערבות תהיה  ,  המזמינהל מגיש הצעה לצרף ערבות להשתתפות, לפקודת  ע .1.11

  חמישים "₪ )במילים:    00050,  להלן, על סך של   3נספח א'על שמו של המציע בלבד, בנוסח המופיע ב

שקלים  תישאר  "(  אלף  עד  הערבות  להלן מועד  בתוקף  המפורט  הערבות  "  תוקף  )להלן:  ערבות  כולל 

 "(.ההצעה

באמצעות דואר  בכתב בלבד  לרשות  מציע אשר גילה סתירות ו/או אי בהירות במסמכי המכרז, יפנה   .1.12

על    tenders@kaec.co.ilאלקטרוני   ו/או אי הבהירות שנתגלתה.  בפנייתו את מהות הסתירה  ויפרט 

עד   לכל המאוחר  להלן  מועד האחרון למשלוח שאלות הבהרהלפניית המציע להתקבל  )על    .כמפורט 

 בלבד(להלן  7שאלות ההבהרה להישלח לפי הפורמט המוגדר בסעיף 

הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת  יובהר כי  ההצעה תוגש אך ורק על ידי ישות משפטית אחת.   .1.13

ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית אשר רכשה את מסמכי המכרז והחתומה על  

 כתב ההצעה.  

הזמנה להציע    –על המציע לעמוד בתנאי הכשירות להשתתפות המהווים תנאי סף ומפורטים במסמך א'   .1.14

 רש, תביא לפסילת ההצעה.הצעות. אי עמידה בתנאי הכשירות ובתנאי הסף כנד

אופן  ועל בסיס  להגיש הצעה אחת, בהתאם להוראות המכרז  רשאי  מציע העונה לתנאי הסף כאמור   .1.15

 להלן.   13סעיף כמתואר ב –הגשת ההצעה 

וכל מסמך תשובה    אישור על רכישת מסמכי המכרזאת ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז וצרופותיו,   .1.16

בהתאם להוראות  להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי,  ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש  
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וזאת עד    המזמינה המכרזים במשרדי    בתיבת  על המציע להפקיד את הצעתו פיזית ,  להלןהמפורטות  

אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא,    הצעה.  כמפורט להלן  הצעות  להגשת  האחרון מועד  ל

 .  להנחיות מלאות של ההגשה()ראה סעיף   לא תובא לדיון

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה   .1.17

 . המקומית  המזמינהלהביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  

  או  מההצעה  חלק,  הטובה ביותר מבחינה כלכלית  ההצעה  את   לקבל  מתחייבת  אינה  המזמינהמובהר כי   .1.18

  דעתה   שיקול  פי-  על   הכל ו  כולה  את   או   בלבד  מההצעה  חלק  לקבל  רשאית  המזמינה.  שהיא  הצעה  כל

 . הבלעדי 

לעיל  המזמינה .1.19 המפורטים  מן המועדים  כל אחד  לשנות  לדחות את המועד  ולהלן  רשאית  זה  ובכלל   ,

ולמי    האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז

     ם לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.מהמציעי

 

 לוחות זמנים   .2

 ראה טבלה א  .2.1

אין להוסיף או לגרוע מתוקף הערבות כאמור. בידי המזמינה הזכות  לדרוש הארכת תוקף כל ערבות   .2.2

ינהג כן,  יום נוספים והמציע יהיה חייב במקרה זה להאריך את תוקף הערבות. מציע שלא    90למשך  

     .תהה המזמינה רשאית לפסול את הצעתו

 

 רכישת חוברת המכרז  .3

,  "(דמי רכישת חוברת המכרז"  :)להלןלעיל  המפורט  סך  ה  מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת את   .3.1

במזומן באשראי שישולמו  המכרז,    ,  מסמכי  רכישת  יום  פירעונה  שזמן  המחאה  באמצעות  או 

טלפונית .  המזמינהלפקודת   לבצע  ניתן  המכרז  רכישת  או  או    058-4116445  את  בהגעה  באופן 

( של  1) אחדרכישת המכרז מזכה את הרוכש לקבלת עותק קשיח מודפס וכרוך  .  המזמינהלמשרדי 

ממשרדי   עצמאי  באופן  לאסוף  יש  אותו  המכרז  של    המזמינהחוברת  מוקדמת  ימי    3)בהודעה 

להדפיס    .עסקים( ורשאים  המודפס  העותק  את  ולאסוף  להגיע  נדרשים  לא  המציעים  כי  מובהר 

 צדדי. -ובהר כי על כל המסמכים להיות מודפים דויודגש וי ולכרוך עותקים באופן עצמאי. 

,  ו/או באתר האינטרנט שלה  המזמינהלרכישתם במשרדי  טרם  ניתן לעיין במסמכי המכרז  מובהר כי   .3.2

 אולם על מנת להגיש הצעה, נדרש לרכוש את המסמכים. 

המזמינה  במקרה של ביטול המכרז על ידי בכל מקרה לרבות   דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו .3.3

   .ו/או מי מהרשויות

  ,המכרז  ירוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי  לעיל, מובהר, כי  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .3.4

המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת    ילא יזכו את רוכש  ,או אי זכיית מציע במכרזו/  מכל סיבה שהיא

 המכרז.

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז   .3.5

"(  המשתתףהמציע )להלן: "מוזמן  ורכש את מסמכי המכרז,  זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו,  

ם על ידי  מיחתו  ם, כשהלהלן  7  בסעיף  שתכלול את כל המסמכים המפורטים  הצעה גיש  להבמכרז  

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזבכל עמוד ועמודבמכרז, המוסמכים כדין מטעם המשתתף 
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של   .3.6 קניינה הפרטי  הינה  חוברת המכרז  כי  בזאת,  נמסרתהמזמינהמובהר  היא  ומועלית לאתר    , 

לעשות  לא מתירה  המזמינה    .לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרתהמזמינה  

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז.  בחוברת

 

 מהות ההתקשרות  .4

לתחבורה  מבקשת    המזמינה .4.1 בערה  מנוע  מבוססת  מזהמת  מתחבורה  המעבר  את  ולהאיץ  לעודד 

מעוניינת לקדם גם את תחום השימוש בכלי רכב חשמליים    המזמינהנקיה. במסגרת פעולות אלה  

   לשם שיתוף פעולה בנושא. זאת באמצעות התקשרות עם קבלן, ובשטחי הרשויות בהן היא פועלת

,  יפעל בשיתוף פעולה עם המזמינה לקידום מעבר לרכבים חשמליים"(  הזוכה המציע שיבחר )להלן:" .4.2

לעיל כמוגדר  כולל  ליסינג  ושירותי  מימון  הזוכה  .יעמיד  כי  נדרש  פרויקטים    עוד  וילווה  ינהל 

וכן    ממוקדים להחלפה של צי רכב של רשויות ו/או עסקים בשטח השיפוט שבו פועלת המזמינה

שתורה   ככל  נוספים  לשם    המכרזבמסגרת    המזמינה פרויקטים  הרשויות  תושבי  למול  יפעל  וכן 

מודגש כי שירותים אלו יבוצעו על ידי הזוכה   (."השירותיםלהלן: ") החלפת הרכבים של התושבים

כלפי צדדים שלישיים    המזמינה, בהתאם להתחייבויות  למול המזמינה ו/או המשתמשים ישירות

הזדמנויות להחלפת  המזמינה מצפה מהזוכה לבצע סקר מקיף מטעמו ולאתר וליזום    ככל שיהיו.

אצל   וכן  רכבים  הרשויות  ו/או  אפשרויות  המזמינה  ש עדכון  וככל  יקומו  ואלו  דגמים  ככל  יהיו 

ת התחייבויות  יובהר כי נכון למועד זה, ככל הידוע למזמינה, לא קיימוחשמליים חדשים זמינים.  

   ע"י הזוכה.כלפי צדדים שלישיים אשר עשויים להשפיע על מתן השירותים 

כי   .4.3 להחליף  מובהר  יש  אותם  בהרכבים  שוניםמקומות  הינם  ו/או חזקה  בקרב תושבי  ,  ובבעלות 

    .ו/או רכבי התושבים  יות/ו/או רכבים תפעוליים ו/או בשימוש אישי של עובדים ברשות  יות/הרשות

החלפיובהר   .4.4 לגבי  המחליט  הגורם  אינן  לרשויות  ו/או  המזמינה  כי  אך  ויודגש  התושבים  רכבי  ת 

המזמינה והרשויות יפעלו על מנת להאיץ את ההחלפה ולסייע לזוכה במכרז ככל הניתן ועל פי דין,  

 . ובכל דרך מוסכמת אחרת חינוך ציבור, זאת באמצעות תשתיות ציבוריות, פרסום ושיווק 

ה .4.5 לפי  כי  ערכה,  תחשיביהו המזמינה  ערכת  מובהר  אותם  לה ם  להדרש  צפוי  רכבים  חליף  המציע 

, אך  במהלך תקופת ההסכם  רכבים חשמליים  1,000-כ   העמדת ליסינג כולל להתואמת  בהשקעה  

בשטחי    יודגש כי אין הזוכה יוכל להסתמך על נתון זה בשום צורה ו/או אופן ומדובר בהערכה בלבד.

, לרבות בשטחי השיפוט של הרשויות הנוספות הסמוכות ואשר ייתכן  השיפוט בהם פועלת המזמינה

  70,000-בכ  ומחזיקים  איש  330,000-כ  שלאוכלוסייה  מתגוררת    כי המזמינה תחל לפעול בתחומן,

ע  כלי רכב בעלי מנו   20,000, כאשר הרשויות שעמן המזמינה בקשר מכילות )לפי הלמ"ס( כ כלי רכב

 בערה  

תשתית הטעינה  עבודות הקמת  החלפת הרכבים ובעיקר  מובא בזה לידיעת המשתתפים במכרז כי   .4.6

  " המנהל ")להלן:    המזמינה  נציג תעשה בתיאום מראש ובאישור  (  הזוכה)ככל ויוקמו תשתיות ע"י  

" , עמידה בדרישות הבטיחות של  ( ותחת מגבלות בטיחות הציבור"המנהל מטעם המזמינהו/או 

ועל פי כל התקנות, הוראות והנחיות רשות החשמל וחוק    המזמינהוהנחיות קציני הבטיחות של  

יובהר ויודש כי מכרז זה אינו עוסק בהקמת עמדות הטענה במרחב הציבורי אלא מאפשר  .  החשמל

פרטיות   הטענה  מערכות  להקים  מסחריות  למציע  למשתמשיו/או  ההצעה  במסגרת  במסגרת  ם 

 ההצעה.  

העמדת ליסינג  לרכב חשמלי ותכיל    רכבים במנוע בערהמעטפת מלאה להחלפת  תכלול    ת המציעהצע .4.7

כולל לרכבים חשמליים, בתצורת ליסינג תפעולי או ליסינג מימוני. לטווח סטנדרטי של שלוש שנים  
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שנים.   חמש  של  ארוך  לטווח  אפשרויות  או  ועם  משתנים  שימוש  חשמלי,  בהיקפי  רכב  לרכישת 

ג כנגד  הפחתת תשלום שוטף כנגד הלוואת בלון עם אפשרות דחייה בתום תקופת הליסינאין,  -טרייד

רכב של  חוזרת  וגיוס    - החלפה  טווח  חרדת  עם  והתמודדות  הסברה  המכירות,  מעטפת  וכל 

ההו כגון  המשתמשים.  הזוכה  המציע  חשבון  על  הינן  ההסכם  במימוש  הקשורת  רכישת  צאות 

   .ישירות  שתמשיםע"י המ התמורה לזוכה תשולםוכו'.   הרכבים, שיווק, תשלומי חשמל שוטף

ם שימוש ברכב חשמלי, במגבלות הדין, לרבות תוך שימוש במאגרי מידע  תפעל לשם קידוהמזמינה   .4.8

 שברשותה. 

התקשרות    המזמינה .4.9 לה  מנהלת  )  מת קמכרז  ציבורית  הטענה  רכב  רשת  לכלי  טעינה  עמדות 

לשימוש ציבורי של נהגים ובעלי כלי רכב חשמליים. עמדות    השטח המוניציפלי  ברחבי   (חשמליים

של   העבודה  ו/או  המגורים  לכתובת  מקום  בקרבת  הניתן  וככל  לדין,  בכפוף  יוקמו,  הטעינה 

פרטית הטענה  תשתית  להקים  באפשרותם  אין  אשר  שימסרו  משתמשים  כפי  ידי    למזמינה,  על 

 .  הזוכה

פרסום    המזמינה .4.10 שטחי  דיגי  -תקצה  ו/או  פרסום    -טליים  פיזיים  למטרת  שברשותה, 

תקיים קמפיין משותף עם הזוכה בערוצי    המזמינה מודעות בתחום קידום שימוש ברכב חשמלי.  

פומביים,   דיגיטל  ערוצי  במדיה,  קבוצות  עניין,  קבוצות  של  פורומים  פייסבוק,  )קבוצות  דיגיטל 

 .הזמינים( ובכלל ערוצי אמצעי שיתוף הציבור םערוצים של מנהלת העסקי

באמצעות כלי רכב חשמליים )בין    בשטח הרשויותתפעל להסדרת שירותי רכב שיתופי    המזמינה .4.11

רכב   שווי   / מיסוי"  אחרות(  3ו/או    2ב"קבוצות  מיסוי"  ב"קבוצות  ציבור    ובין  לחינוך  ככלי 

 המשתמשים למעבר לרכב חשמלי וכאמצעי התנסות.  

שלהחלפל  תפעל  המזמינה .4.12 מיידית  בשימוש    ה  ו/או  שבשימושה  הרכב  רכב    הרשויותכלי  לכלי 

בכלי    ידיהן )בהתבסס על השימוש הנעשה על    הרשויות  ו/או    המזמינה חשמליים, בהתאם לצרכי  

 .(4, 3, 2קבוצות  -רכב קיימים, לפי "קבוצות מיסוי" / שווי רכב 

שנמכר  כפי שייקבע בין הצדדים עבור כל כלי רכב חשמלי    תגמולים  המזמינההזוכה יעביר לזכות   .4.13

" )להלן:  להצעתו  בהתאם  הזכאים,  הגורמים  לרשות  נמסר  סכום  התגמוליםסכום  ו/או   .)"

ההשתתפות יהיה עבור כל כלי רכב חשמלי ו/או משולב בין אם נמכר ו/או נמסר באופן ישיר או  

  או מימוני(באופן עקיף )כדוג' באמצעות חברת ליסינג תפעולי ו/

  בהתקשרויות למול המזמינה.  הזוכה יקבל בלעדיות למשך תקופת ההתקשרות  .4.14

כי   .4.15 כל האמצעיםמובהר  הזוכה את  לרשות  כדי  ל והכ  , המידעהמזמינה תעמיד  ברשותה  ים אשר 

להחליף רכבים מזהמים לרכבים חשמליים ונקיים ובכלל זאת שטחי פרסום ושטחי הסברה, זכויות  

כלי רגולציה מקומיים לעידוד מעבר לרכב חשמלי, דרישות    הסברה חדשים,  להקמת שטחי פרסום ו

במערכת   הסברה  ומערכי  למיניהם  מספקים  חשמליים  לרכבים  מעבר  כוללות  אשר  ירוק  רכש 

למטרת ביצוע הפרויקט ומתן השירותים בלבד וכי לא יעשה    הזוכהיעמדו לרשות  החינוך. כל אלו  

 . כל שימוש אחר מהמוגדר במסמכי מכרז זה במידע ו/או באמצעים

 )חובה(  מפגש מציעים /סיור קבלנים .5

נציג    מציע .5.1 עם  יתאם  במכרז  להשתתף  -054שמספרו  בטלפון    מפגש/סיורהמזמינה  המעוניין 

בדוא"ל  5515432 לבין      mankal@kaec.co.il  ו/או  המכרז  פרסום  מועד  שבין  מועד  יום  בכל 

)לא כולל(. התיאום יעשה    לתיאום סיור קבלים/מפגש מציעיםהאחרון  עסקים אחד לפני המועד  

   "(.סיור קבלנים.)להלן: " 16:00-ל 9:00ה' בין השעות - בימים א'
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ייערך  .5.2 נציג    סיור קבלנים,  הינה חובה ומהווה השתתפות בסיור הקבלנים    .המזמינהבתיאום עם 

 . תנאי סף להשתתפות במכרז 

 .סיור קבלנים יתואם רק עם מציע אשר רכש את מסמכי המכרז .5.3

שיפורסמו בעקבות סיור הקבלנים  וההבהרות  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי רק ההסברים   .5.4

מציע  המשאלה שתעלה  מנת ש  על  יחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  ,המזמינהבכתב באתר  

כל    ,להלן  7כמפורט בסעיף    ה על הכתבהמציע להעלותיהיה  נדרש  תחייב,  כתוצאה מסיור הקבלנים  

לא יהיו חלק ממסמכי    - הסבר או תשובה שימסרו בסיור הקבלנים ולא יפורסמו בכתב בעקבותיהם

 המכרז ולא יהיה להם כל תוקף מחייב.  

בשל תקופת הקורונה , המזמינה עשויה לקיים את מפגש המציעים באופן דיגיטלי ובכל מקרה היא   .5.5

 עשויה לקיים את המפגש בצורה פרטנית לכל מציע בנפרד. 

 

 בדיקת מסמכי המכרז   .6

ובין היתר את  הנתונים הרלוונטיים להגשת הצעתו,  כל  לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את   .6.1

את התיאורים הטכניים    ,מתן השירותיםהמפרטים והתנאים האחרים הקשורים ל  ,מסמכי המכרז

הנוגעים    והמקצועיים והדרישות  התנאים  הנתונים,  כל  את  בחשבון  כמביאה  הצעתו  את  ויראו 

מ  שירותיםל תנאי  עפ"י  המכרז,  תנאי  לבדיקת  אחראי  יהיה  המציע  דין.  כל  ו/או  המכרז  סמכי 

 הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות. נטי וו רלההתקשרות וכל מידע 

מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או  הוא  בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ו .6.2

הפרויקט ו/או מסמכי המכרז וביחס לכל הנובע   יביחס לאתר מכל מין וסוג,    טעות ו/או אי התאמה 

 מהם.

וחשבונו, את כדאיות   .6.3 לבדוק בעצמו, על אחריותו  על המציע  לעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור 

המציע, חשיבות    ו שלכל דבר אחר שיש לו, לדעתכן  לבצעה ו  יכולתוההתקשרות על פי מכרז זה, את  

המכר עם  בקשר  בהחלטותיו  משקל  מנוע  או  יהיה  המציע  כלפי  מלהעלות  ז.  זה  בעניין  טענה  כל 

 ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.  המזמינה

הניתוחים הנדרשים לשם הגשת ובכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים   .6.4

 במכרז.  וייעוץ המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות כל  וכמי שקיבל   תוהצע

 הבהרה שאלות  .7

המבקשים .7.1 במכרז  נוספים    משתתפים  הבהרות  פרטים  להזמנה  שונות  או  הקשורים  בנושאים 

מנהל/ת   אל  לפנות  אלקטרוני    המכרזמוזמנים  דואר  באמצעות  עד    tenders@kaec.co.ilבלבד 

פניות כאמור תעשינה בכתב בלבד. במסגרת הפנייה על  בהרה.  הת הואחרון למשלוח שאלהלמועד  

 , שם הפונה וכתובת דואר אלקטרוני.  המכרז  ושם  מספרהפונה לציין את 

ומספר    , מספר העמודבפנייתו, יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, שם המסמך .7.2

שמירה על  , תוך  בלבד    WORDבפורמט    הסעיף אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו במבנה הבא

והסעיפיםסדר   העמודים  ע"פ  הנדרשות  ,  כרונולוגי  העמודות  כל  וציון  שאלות  בין  הפרדה 

 :חוזה/נספח, עמוד, סעיף(/ הזמנה)
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# 
  / הזמנה

 נספח / חוזה

 שאלה  סעיף  עמוד 

1.      

2.      

 

אשר המשתתפים במכרז  תישלחנה לכל  לשאלות אשר המזמינה תחליט כי הן רלוונטיות  תשובות   .7.3

שלהם   הדוא"ל  פרטי  את  מסמכי    )מציעיםמסרו  את  שאלות    המכרזשרכשו  ששלחו  ומציעים 

בצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות הפונה( והן יהוו    ולהם בלבד (הבהרה

המכרז. ממסמכי  נפרד  בלתי  באתר    חלק  גם  יופיעו  ההבהרה  לשאלות  תחת    המזמינה תשובות 

באתר    -להן  באחריות המשתתפים במכרז להתעדכן בשאלות ההבהרה ובתשובות    מסמכי המכרז.

וזאת מבלי שתהיה למשתתפים טענה במידה ותשובות ו/או שאלות הבהרה    - מעת לעת     המזמינה

 לא יישלחו אליהם.

. מציע  המזמינהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את    .7.4

ניתנו כאמור,   לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו, אלא אם התשובות 

שיינתנו    המזמינהבכתב.   הסברים  ו/או  פירושים  ו/או  למידע  אחראיים  אינם  מטעמה  מי  ו/או 

ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת לעיל של    המזמינהלמציעים במכרז )לרבות ע"י עובדי  

 ה בכתב לשאלות הבהרה. מתן מענ

שינויים ותיקונים במסמכי    לערוך רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות,    המזמינה .7.5

ב   זו,   הזמנה  או  ותיקונים כאמור המשך לפניה שהתקבלה אצלה.  ביוזמתה  לכלל    שינויים  ישלחו 

יהוו  ו  בכפוף לאמור לעיל   המזמינהאו יפורסמו באתר    את מסמכי המכרז  המשתתפים אשר רכשו

ההזמנה,   מתנאי  נפרד  בלתי  הם  חלק  כי  נדרש  לכך,  עי ינוסף  ידיחתמו  ויצורפו  המשתתפים    ל 

 . םלהצעת

ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה כשהן חתומות    המזמינה את הודעות    להצעתו על המציע לצרף   .7.6

 . על ידי מורשי החתימה של המציע

 תקופת ההתקשרות   .8

  עםחתימה על הסכם ההתקשרות  תהא לתקופה שתחל ביום  )כמסגרת(  ההתקשרות לפי המכרז   .8.1

)להלן:  ( כלי רכב חשמליים 1,000או עד שהזוכה ימסור אלף ) חמש שנים בתום   ותסתיים  המזמינה

הראשונה" ההתקשרות  המוקדם"(תקופת  לפי  הזכות  למזמינהכאשר    .,  את  להאריך    שמורה 

כל אחת, על פי שיקול דעתה הבלעדי  חודשים    12  תקופות בנות עדד חמש  ועתקופת ההתקשרות ב

ההתקשרות הראשונה וכן כל אפשרות הארכה שמומשה ככל  ", תקופת  אפשרות הארכה )להלן: "

 .  "(מסגרת ההתקשרות תקופתשמומשה יקראו להלן "

  לשכור   םרשאיו/או הגורם המוסמך מטעם כל רשות    המזמינה   יהיו במשך כלל תקופת ההתקשרות   .8.2

נפרד באמצעות חתימה על נספח   התקשרותהסכם  יחתם   רכבבגין כל   . זוכהרכבים מה  ו/או לרכוש

תהיה בהתאם    לרכב. תקופת ההתקשרות שיצורף כתוספת להסכם  באופן פרטני ביחס לאותו אתר

)להלן: " צוינה תקופה התקשרות  לרכבתקופת ההתקשרות  לקבוע בנספח כאמור  "(.  ככל שלא 

הרכב  , החל ממועד מסירת  שניםאו חמש  שלוש    לתקופה שלתהיה    לרכבתקופת ההתקשרות    ,אחרת

.  
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לעדכן את דמי השכירות    המזמינה של חח"י ישתנו, תהיה רשאית    החשמליובהר כי במידה ותעריפי   .8.3

   באותו יחס, בכל האמור בהסכמי שכירות חדשים.

 להגשת הצעה במכרז תנאי הסף .9

 : במצטברמציע העונה על כל תנאי הסף הבאים זכאי להגיש הצעה למכרז זה 

 .  המהווה אישיות משפטית אחת  ראלהמציע הוא תאגיד רשום כדין ביש .9.1

 מאת הרשם הרלוונטי. התאגדות להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע תעודת 

  הפרויקט מטעם המציע  מנהליהיה    אשר אחד מהם  עסקה ישירההעובדים ב  2מעסיק לפחות    המציע .9.2

 .  המזמינהאל מול ויהווה איש הקשר  

כי הינו מעסיק לפחות  המציע   )יאשר בתצהיר  ויצרף רש(  2שני    2מה הכוללת לפחות  י עובדים 

תשומת לב   .הפרויקט  מנהלחיים של  הקורות  את  עובדים המועסקים על ידו. בנוסף יצרף המציע  

מנהל הפרויקט. וניסיון  מושפע מאיכות  לכך, שניקוד האיכות  מופנית  מנהל   :יובהר  המציעים 

הפרויקט הינו המנהל מטעם המציע אשר יעמוד בקשר שוטף עם הרשות בכל העניינים ובכללם  

יהיו   למנהל  כי  מצפה  המזמינה  כי  יובהר  אחר,  עניין  וכל  העסקיים  התפעוליים,  הכספיים, 

יובהר עוד כי למעט  .  אך נדרש כי לא יהיה מנכ"ל המציע  - קבלת החלטות כנציג המציע  סמכויות

בהעסקה  מועסקים  אשר  העובדים  וניסיון  תפקידי  את  המזמינה  הגדירה  לא  הפרויקט  מנהל 

 ישירה.

לפחות  ותחזוקה של  למציע יש ניסיון תפעולי בניהול    :רכבים חשמלייםבתפעול ותחזוקת    ניסיון .9.3

השנים    5  תקופה של    במהלךיש להציג ניסיון תפעולי כמוגדר לעיל  כלי רכב חשמליים.    (10עשרה )

   .חודשים לפחות 12ולמשך תקופה של  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז )לפחות( 

חשמליים  סיוןינ .9.4 רכבים  רכישת  ו/או  רכבים  המציע    :במכירת  רכישת  ו/או  במכירת  ניסיון  בעל 

יש    רכבים.  (10(  עשרהלפחות  להציג ניסיון מכירה ו/או רכישה מצטבר של  כאשר נדרש  .  חשמליים

ניסיון תפעולי כמוגדר לעיל במהלך תקופה של    השנים )לפחות( שקדמו למועד האחרון    5להציג 

 חודשים לפחות.  12להגשת הצעות למכרז ולמשך תקופה של 

כשהוא חתום ומאומת כדין, ובו יפרט את   4נספח א'יצרף המציע את    4.9-3.9להוכחת תנאי הסף  

יובהר כי רכישת רכבים כוללת גם ליסינג  הניסיון שצבר כנדרש בתנאי סף זה ויצרף אסמכתאות.

 לסוגיו. 

את    המזמינה  לקיים  המציע  רשאי  כי  ממבהירה  אחד  בסעיפים  כל  כאמור  הסף    9.3-9.4תנאי 

ובלבד שיצרף מסמכים המעידים על    ד שכיר ו/או עובד בחשבוניתו/או עוב  באמצעות קבלן משנה

.  הוכחת התקשרות עמם מהשנה האחרונהעל  והתואם את הנדרש בתנאי הסף,    הנ"לניסיון של  

ו/או העובד  על עמידת קבלן המשנה  יצרף המציע כל מסמך המעיד  במקרה של הוכחה כאמור 

הרלוונטי וכן אודות קשריו למציע. כמו כן יצרף השכיר ו/או עובד בחשבונית בדרישות תנאי הסף 

קבלן המשנה ו/או עובד בחשבונית כי ככל שמציע יזכה  של  הן של המציע והן  , הצהרה  המציע

ביצוע  לצורך  בהסכם  להתקשר  מתחייבים  והמציע  בחשבונית  עובד  ו/או  המשנה  קבלן  במכרז 

באמצעות חברה קשורה    9.3-9.4  המציע רשאי לקיים את תנאיםיובהר כי  .  השירותים מושא המכרז

ככל ויציג אותה כקבלן משנה בהתאם לכל התנאים המפורטים ומוגדרים לעיל. יובהר עוד כי ניתן  
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 שונות.  להציג ניסיון של מספר קבלני משנה נפרדים בהתמחויות  

  שתים עשרה   ובמילים:)  ₪  12,000,000עומד על    2020בשנת    המחזור הכספי המצטבר של המציע   .9.5

  2018-2020כמו כן המחזור הכספי בשלוש השנים    .לא כולל מע"מ, לפחות,  (חדשים  שקליםמיליון  

 מיליון שקלים חדשים(   עשרים₪ )ובמילים:  20,000,000במצטבר הינו לפחות 

להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע אישור רו"ח בדבר גובה המחזור הכספי בהתאם לנוסח המצורף 

 הכספי הינו מכל תחום פעילות של  המציע.  המחזור כי יובהר .5נספח א'כ

, קשורות  חברות  ותבאמצע  זה  בסעיף  כאמור  הסף  תנאי  את  לקיים  המציע  רשאי  כי  יובהרעוד  

כהגדרתן   אם  וחברת  בת  חברת  "  1968-"חהתשכ,  ערך  ניירות  בחוקלרבות   ניירות   חוק)להלן: 

 ערך   ניירות  בחוק   כאמור  בשליטה  פעילות  הינה  הקשורה  החברה/    המציע  שפעילות  ובלבד"(  ערך

 . במציע  ותהשותפהחברות  אזי באמצעות כל אחד מ של חברות    או לחילופין ככל ומדובר בשותפות

, אזי החברה  עמד ב   הזוכה   מציעהככל ש תנאי הסף באמצעות חברה קשורה ו/או שותפה במציע 

   מסמך נפרד של ערבות לקיום ההסכם ע"י המציע הזוכה. תידרש לחתום על  

 . לפחות ( מיליון 15₪) חמש עשרה של   למימון רכישת רכבים בהיקףיכולת והיקף מסוגלות  .9.6

את   המציע  יצרף  הסף  תנאי  אסמכתאות    הצהרה  להוכחת  ויצרף  כדין,  ומאומת  חתום  כשהוא 

בנקאיים,    תומכות. אשראי  מכתבי  בנק,  בחשבונות  זמינות  יתרות  להציג  ניתן  כאסמכתא 

 .   LOIכגון  אשר יממן את ההתקשרותהתחייבות של תאגיד  

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .9.7

 להלן.  11 כאמור בסעיף הצעהצרף להצעתו ערבות   המציע .9.8

 אופן הגשת ההצעה  .10

 .  זו הזמנה  פי  על הנדרשים התנאים מכלול את  תואמות הן כאשר להגיש יש  למכרז ההצעות את .10.1

בכל עמוד    כשהם חתומיםמסמכי המכרז    כל( של  2)   שני עותקיםאת ההצעה, בצירוף  יש להגיש   .10.2

בכל מקום שבו    המציע  ובחתימה מורשה חתימה וחותמת תאגידבכל דף ודף בראשי תיבות  ועמוד  

  וכן שני עותקים ,  כל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפיםכן כל נספחיו המכרז ו, ונדרש

 של הסכם ההתקשרות בחתימה מלאה של מורשי החתימה מטעם המציע.   (2)

 כל העותקים הפיזיים יוגשו לפי ההוראות שלהלן:  .10.3

 צדדית(.-מודפסים בשני צידי הדף )הדפסה דועל מסמכי ההצעה להיות   .10.3.1

חוברות    ארבע)יודגש    .ספירלה בלבדומאוגדים בכריכת  על מסמכי ההצעה להיות כרוכים   .10.3.2

ההתקשרות  שתיים  –כרוכות   הסכם  של  חתומות  חוברות  ושתי  המכרז  מסמכי  כל    של 

 ( ונספחיו

 במידה ובתוך החומרים מצורפות תמונות יש להדפיס בהדפסה צבעונית.  .10.3.3

 כל המסמכים יוגשו בשפה העברית או האנגלית. .10.3.4

   .אין לצרף מסמכים כתובים בכתב יד .10.3.5

בלבד( של עותק המקור לאחר חתימת    PDF)בפורמט    אחד ויחידכמו כן יוגש עותק סרוק בקובץ   .10.4

" )להלן:  החתימה  הסרוקמורשה  חתום  העותק  יהיה  הסרוק  העותק  כמסמך "(  דיגיטלי    באופן 
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הנאמן למקור.  הסרוק  יגבר העותק    –"נאמן למקור" ובמקרה של סתירה בינו לבין העותק הפיזי  

 (.  USBהעותק הסרוק יוגש על גבי התקן זיכרון נישא )

  החסויים   החלקים  בו להלן( יש להגיש בנוסף עותק    18וישנם חלקים חסויים בהצעה )ר' סעיף    במידה  .10.5

  במסמך,  סרוק  להיות  צריך  זה  עותק. )גם  סודיים  סעיפים  ריכוז  מסמך  וכן  מושחרים  המציע  בהצעת

 ( הנייד ההתקן בתוך  נפרד

ו .10.6 יוגש  בנוסף  לעיל  המסמכים  לכל  א'  בנפרד  ערבות  "   3מסמך  עם  בצירוף  חתום  המציע"  הצעת 

  .כתוב "תקציר הצעה"  שעליהמאוגדים בכיס פלסטיק שקוף או במעטפה פנימית  המקורית  ההצעה  

 חלק זה צריך להיות סרוק בקובץ נפרד בתוך התקן הזיכרון הנישא.  

   המזמינה המכרזים במשרדי    להכניס פיזית לתיבתיש    10.2-10.4כל העותקים כמפורט בסעיפים    את .10.7

  אחרת   דרך  בכל  או  בדואר   ההצעה   משלוח   .הצעות  להגשת   האחרון   למועדבמעטפה סגורה וזאת עד  

 . ההצעה לפסילת יגרום

   מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תובא לדיון. .10.8

 .עלולים להיפסל לעיל הנקובה  בדרך שלא שיוגשו  מסמכים .10.9

 .המכרז ושם המכרז  מספר את רק אלא מזהה  פרט שום המעטפה גבי על  יציין לא  המציע .10.10

  להגשת   האחרון  המועד  את   להאריך,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  הזכות  את  לעצמה   שומרת   המזמינה .10.11

עת לפני    בכל,  נוספות  תקופות  או  נוספת  לתקופה  ו/או כל אחד מהמועדים האחרים  למכרז  ההצעות

ו/או    המכרז  מסמכי  את   שרכשו  למציעים  שתשלח  בהודעה המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת  

 . המזמינהבפרסום באתר האינטרנט של 

  ההצעה  בהכנת  הכרוכות ,  שהוא  וסוג  מין   מכל ,  ההוצאות  כל   כי ,  ספק  הסר   למען ,  בזאתמובהר   .10.12

 .  בלבד המציע על תחולנה  במכרז ובהשתתפות למכרז

חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. המזמינה שומרת על זכותה    3ההצעה יהיה למשך    תוקף .10.13

  6להאריך את תוקף ההצעות וזאת בהודעה שתימסר למציעים ובלבד שתוקף ההצעה לא יעלה על  

 חודשים ממועד הגשתה.  

ו  אין לרשום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף .10.14 בין  המסמכים 

במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא אלא אם הדבר נתבקש במפורש במסמכי המכרז. כל רישום  

 ועלול להביא לפסילת ההצעה.  ,המזמינהכזה שלא נתבקש, לא יחייב את 

ההזמנה,    במסגרת .10.15 במסמכי  הכלולים  התנאים  לכל  הסכמתו  את  המשתתף  נותן  הצעתו,  הגשת 

לרבות מפרט השירותים וההסכם, ומוותר ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל  

תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ההזמנה לרבות סבירותם. כמו כן, הגשת ההצעה ע"י המשתתף  

כל פרטי  ש,  המשתתף  של והצהרה    הסכמההזמנה זו כאמור, כמוה כאישור,  למתן השירותים מושא  

ל  ההזמנהומסמכי    הזמנהה ונהירים  והיכולות    וידועים  הכישורים  הידע,  כל  את  לו  יש  וכי 

 המקצועיות והאחרות לביצוע השירותים. 

 

 ערבות הצעה . 11

בנקאית אוטונומית על שמו, של  כביטוי למחויבות לקיום ההצעה, על המציע לצרף להצעתו ערבות  .11.1

אלף שקלים חדשים(    חמישיםובמילים:  )   ש"ח  50,000-ל   חתומה כדין, על סך השווה  בנק ישראלי,

" זה  הצעהערבות  )להלן:  במכרז  המופיע  בנוסח  א'כ"(  מותנית,    3נספח  בלתי  תהא  הערבות 

פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. הערבות תעמוד  - תהא רשאית לחלט את הערבות על  המזמינהו

יום לאחר תום ההתקשרות הראשונה ותום כל תקופת אופציה, ככל שאושרה על ידי    120בתוקף עד  
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 .  המזמינה

 הצעתו תיפסל. -מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור .11.2

ערבות בנקאית וזאת להבטחת    המזמינהבידי    עם חתימת ההסכם, יידרש המציע הזוכה להפקיד .11.3

ביצוע התחייבויותיו נשוא ההסכם, וכמפורט במכרז זה. במידה ולא יפקיד המציע הזוכה ערבות  

כפיצוי קבוע מראש בגין כל    ההצעהרשאית לחלט את מלוא סכום ערבות    המזמינה  כאמור, תהיה

על פי    המזמינה גרוע מכל זכויותיה של  הנזקים וההוצאות שנגרמו לה, וכל זאת מבלי לפגוע ומבלי ל

 כל דין ו/או בהתאם להתחייבויות הזוכה על פי מכרז זה ו/או בהתאם להסכם שנחתם עימו.  

כי .11.4 והמציע    מובהר  נוספת  לתקופה  הערבות  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  תהא  המכרזים  וועדת 

אי  הדרישה.  עפ"י  הערבות  תוקף  את  כ-יאריך  תהווה,  כנדרש  הערבות  עילה  הארכת  שלעצמה, 

 לפסילת הצעת המשתתף.  

ועדת המכרזים ו/או כל אחת מהמזמינות יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון,  עוד יובהר כי   .11.5

 כולה או חלקה, במקרים הבאים, ובלבד: 

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות,   .11.5.1

 בכל דרך שהיא.  

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .11.5.2

לא   .11.5.3 מהותי  מידע  או  מוטעה  מידע  המכרזים  לוועדת  מסר  שהמשתתף  אימת  כל 

 מדויק.  

ז, הוא לא פעל על פי ההוראות  כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכר .11.5.4

 הקבועות במכרז   שהן תנאי מוקדם להתקשרות. 

החוזה .11.5.5 על  חתם  לא  שזכה  שהמשתתף  אימת  המסמכים    כל  את  השלים  ו/או 

 ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו במכרז.   בפרק הזמן המוגדר הנדרשים

רמו לה עקב מעשים  לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיג  המזמינה והכל מבלי לגרוע מזכותה של   .11.6

 כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

 משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.  .11.7

 

 תו אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצע .12

 הנספחים וחוברת המכרז חתומה ע"י המציע בכל עמוד ועמוד. פירוט:  כלליובהר כי יש לצרף את 

ע"י המציע בכל עמוד ועמוד.    יםחתומתנאי המכרז יצורפו על ידי המציע כשהם  :  א'מסמך   .12.1

ישלח  –  הבהרות שישלח שאלות ו/או תשובות  כל מסמך    המציע המכרז יצרף    לתנאי    –  אם 

 . המציע בכל עמודיוכשהוא חתום ע"י 

 ; פרטי המציע – 1נספח א' .12.1.1

 ;המציעטופס הצהרת  -2א'נספח  .12.1.2

 הצעת המציע; - 3נספח א' .12.1.3

 ; ערבות הצעה– 4א'נספח  .12.1.4
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 ; המציע לצורך עמידה בתנאי סף וניקוד איכות תצהיר – 5א'נספח  .12.1.5

 ; לעניין מחזור העסקים של המציעבדבר איתנות פיננסית  תצהיר רו"ח    –  6א'נספח   .12.1.6

רו"ח בדבר גובה המחזור הכספי המצטבר של המציע בכל  אישור   .12.1.6.1

 . 2020- ו  2019, 2018אחת מהשנים 

  המציע   שלעו"ד    /  חשבון   רואה  אישור  או  ד "עו  י"ע   מאומת  צהירת .12.1.6.2

או כינוס    רגל  בפשיטת  או  פירוק  בהליכי  נמצא  אינו  שהמציע  כך  על  המעיד

 נכסים.  

 ;העמדת מימון להחלפת הרכביםתצהיר יכולת ומסוגלות  – 7א'נספח  .12.1.7

 ; 1976  –התשל"ו , תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 8נספח א' .12.1.8

 תצהיר היעדר הרשעות; - 9א'נספח  .12.1.9

 . הצהרה על היעדר קרבה אישית –10א'נספח  .12.1.10

   .בהצעה ם חסוייחלקים   - 11א'נספח  .12.1.11

א' .12.1.12 מתכוון    -  12נספח  והמציע  זרים,  במידה  עובדים  השירותים  במתן  להעסיק 

כהגדרתם בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

(, עותק נאמן למקור של כל האישורים  חוק עובדים זרים  -  )להלן  1991- התשנ"א

 שיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים. יוהר

 . במוסדות חינוך וציבור תצהיר למניעת העסקת עברייני מין – 13נספח א' .12.1.13

   .תצהיר ופירוט ניסיון מקצועי 14נספח א' .12.1.14

אישור עו"ד על מינוי מורשי החתימה    אישור עו"ד בדבר פרטי המציע, 15נספח א' .12.1.15

 .כדין, בצירוף דוגמאות חתימה

  .פרטי קבלני משנה וצוות טכני משלים 16נספח א' .12.1.16

  המכרז.קבלה על שם המציע המעידה על תשלום עבור מסמכי  .12.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת   .12.3

 .1976-התשל"ו ניהול חשבונות(,

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.  .12.4

 יועדים לכך.מנוסח ההסכם, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות ה': במסמך  .12.5

כשהוא    )נספחי המשנה(   יםהאישורהנספח ובשלב הגשת ההצעה, יש להגיש את    —  ב'  ינספח .12.6

המציע   הצעתו, מצהיר  בהגשת  חברת הביטוח.  בחתימת  צורך  אין  בלבד.  ע"י המציע  חתום 

ויגיש את   ומאשר כי אם יזכה במכרז, ירכוש על חשבונו את הפוליסות המפורטות במסמך, 

יש לחתום ולצרף את כלל  . המזמינהשתקבע   המסמך כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח במועד

 . 5ב'-1הנספחים ב'
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 . תחזיות, מפרטים והסכמי קבלן: 'גמסמך  .12.7

   .תחזית כמות רכבים להחלפה בשימוש הרשויות—1'ג נספח .12.7.1

   .הערכת כמות הרכבים בשימוש תושבים ועסקים בשטח השיפוט -2ג' נספח .12.7.2

 . (BEVהסכם שכירות/רכישה לרכב חשמלי ) -3ג'נספח  .12.7.3

    .הוראות בטיחות, הוראות עבודה ומפרטי שירות – 4ג'נספח  .12.7.4

בהליך זה ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע  המשתתפים כל תהיה רשאית לדרוש מ המזמינה

ו/או הבהרות נוספות,  ו/או מסמכים נוספים  פרטים נוספים    חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או

   לשביעות רצונה המלא.ועל פי שיקול דעתה   ויכולתו,לרבות בכל הקשור לניסיונו 

 ה הכספית הצעה .13

 המציע.   הצעת  - 3א'נספח  המציע יגיש את הצעתו למכרז במסגרת  .13.1

הכרוכות    המציעהצעת   .13.2 העלויות  כל  את  וכוללת  סופית  הצעה  השירותים  בהינה  א  שוממתן 

העלויות  כלל  לרבות כל היוצא בזאת. כמו כן תכלול הצעת המציע את  במתקן היעודי    המכרז

  חלק   -  קבלן  והסכמי  מפרטים,  תחזיות)להרחבה ר'  המכרז    מושא  ממתן השירותיםהנובעות  

  .('ג

יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע המציע  הצעת  בהמחירים   .13.3

זה   ובכלל  המציע  הוצאות  כל  את  וכן  המכרז  של    – עפ"י  החשמל  עלות  הרכבים,  עלות 

חובה  משלוח,  המשתמשים,   תשלומי  וכל  היטלים  היתרים,  אגרות,  מסים,  אדם,  כח  עלות 

וכל   רישיונות,  ביטוח לסוגיו השונים, אישורים,  ביטוחים,    עלות אחרתאחרים,  רישוי,  )כגון 

ככל הנדרש ביטוחים  ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות.    טיפולים, תיקונים, וכו'( 

 שונים )ליסינג תפעולי( אזי יכלול המציע את עלויות אלו במסגרת ההצעה. 

במחיר   .13.4 יכללו  קניה(  מס  בלו,  )מכס,  עקיפים  מסים  לרבות  מסים  ממשלתיים,  היטלים  כל 

   צעה.הה

המיסים ו/או ההיטלים ו/או   יו/או עליות בשיעורו/או התייקרויות    החומרים  מחיריבעליות   .13.5

כל ההוצאות הישירות    את,בכלל זו,  כל תשלומי חובה אחרים או  /האגרות ו/או שכר מינימום ו 

  שבהצעת המציע. לא יהיה בהם כדי לשנות את המחיריםהמציע הזוכה, והעקיפות של 

המחירים הנקובים בהצעת המציע יהיו מחירים קבועים    כלללמען הסר כל ספק מובהר, כי   .13.6

 .  ולא ישתנו בשל הגדלת היקף הביצוע או הקטנת היקף הביצוע בפועל

על ידי המציע, או אי מילוי נתון כלשהו בטופס    מלא וחתוםטופס הצעת המחיר כשהוא  אי צרוף   .13.7

 ה.  עלול להביא לפסילת ההצע –הצעת המחיר 

בחינת הצעות המציעים, משקלם היחסי של כל אחד מרכיבי ההצעות, ניקוד ההצעות, דירוגן  .13.8

 ובחירת ההצעה הזוכה ייעשו על פי נוהל הבחירה המפורט בסעיף להלן. 
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   בחינת ההצעותאופן  .14

 : לפי השלבים המפורטים להלןההצעות ייבחנו 

 – תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף. הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף    –  השלב הראשון .14.1

 בצע את השלב הראשון במקביל לשלב השני  ת המזמינהתיפסלנה. 

ניקוד מקסימלי יהיה להצעה    -באופן יחסי    ההצעות ינוקדו   ,ניקוד איכות ההצעה  -השני  שלבה .14.2

 ( ואילו יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה. ןהראשונה )הגבוהה או הנמוכה, לפי העניי 

 , לפי הפירוט שלהלן: (Q)מניקוד ההצעות   25%שלב זה מהווה  

של מנהל הפרויקט לרבות התאמה    –מהציון    6%  עד  (q1)  המנהל שהוצגניסיון אישי של   .14.2.1

ניסיון  היסטוריה ניהולית,  ,  היקף הידע והניסיון בליווי פרויקטים דומים,  המזמינהלצרכי  

ברכבים חשמליים,   ניסיון  רכבים,  המלצות, הדגמת במכירת  פרויקטים שביצע,  תיאור 

והיכרות עם רשויות מקומיות ואופי    פרויקטים שבוצעו בזמן קצר תוך גמישות ניהולית

המזמינה עשויה לזמן את המנהל מטעם המציע לראיון לרבות ראיון עם   .העבודה בהן

 .  ולרבות לברר אודותיו בקרב צדדי ג'צע המנהל המו

ניסיון המציע מעבר לדרישות תנאי הסף המפורטים   –  מהציון   6%  עד  (q2)  ניסיון המציע .14.2.2

 .  9.4 -ו  9.3בסעיפים 

14.2.3. ( בתחום הרכב  רכב   -מהציון   8%עד     (q3ניסיון המציע  בתחום מכירות  ניסיון המציע 

בכלל, ניסיון המציע בתחום הליסינג, ניסיון המציע בתחום שירות לצי רכב של ארגונים 

 . וניסיון המציע בהשתתפות בקמפיין שיווקי בתחום הרכב ורשויות מקומיות

שו לעיל יינתן על סמך המסמכים שהוג   14.2.3- ו  14.2.1יובהר כי הניקוד תחת סעיפים  

התרשמות   וכי  בהצעתו  המציע  ידי  לכלול    המזמינהעל  עשויה  היתר מהמסמכים  בין 

יובהר כי המזמינה    התרשמות מאופן הגשת המסמכים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ולהביא בחשבון במסגרת הניקוד, ו/או צדדי ג' אחרים רשאית ליצור קשר עם ממליצים 

 את התרשמותה משיחות אלה.  

מהציון יינתן באופן יחסי למציעים, בהתאם   5%עד    –(  4q)ודירוג סיכון  איתנות פיננסית   .14.2.4

על פי ותק התאגיד    לגובה המחזור הכספי שהוצג על ידי המציע, מעבר לנדרש בתנאי הסף.

 ודו"חות המודיעין העסקי הפומביים ביחס השוואתי לדירוג הסיכון.

ההצעה שלא בהתאם לדרישות הגשה המפורטות  מציע אשר הגיש את ( q5אופן ההגשה ) .14.2.5

( נקודות. בהתאם להתרשמותה של המזמינה  5יופחת מניקוד האיכות של הצעתו חמש )

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מציע אשר לא צרף עותק סרוק יופחתו מהצעתו מלא  

 חמש הנקודות. 

מים ברשויות  פרויקטים דוביצע )בהתאם לאסמכתאות(  מציע אשר    (q6נקודות בונוס ) .14.2.6

)  מקומיות חמש  הצעתו  של  האיכות  לניקוד  בתוספת  בהתאם 5יקבל  בונוס.  נקודות   )

 להתרשמותה של המזמינה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.   
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 .  q5+q6+q4+ q3 Q = q1 + q2+: עבור כל הצעה  ניקוד האיכות המצטבר  - שלישיהשלב ה .14.3

הצהרת    –  3א'נספח  בהתאם להצעת המציע המפורטת ב  –  (P) ניקוד המחיר  –  רביעיההשלב   .14.4

 להלן:  בהתאם לפירוט, (Tמניקוד ההצעות ) 75%שלב זה מהווה  והצעת המציע.

ניקוד ינתן  מהניקוד.    30% -עד     (p1)  תעריף החלפת רכב חשמלי במסלול ליסינג מימוני .14.4.1

המשו ההצעה  כאשר  המציעים,  בין  יחסי  המפורטות    ללתק באופן  למשקולות  )בהתאם 

המחיר(  הצעת  יחסי.    הנמוכה  בטבלת  ניקוד  והאחרות  הניקוד  מלא  את  תקבל  ביותר 

הצעת מחיר    .התקשרותלכל סוג    מקסימוםמובהר כי בטבלת הצעת המחיר כלולים מחירי  

הכל בהתאם לשיקול  ו ביחס לכל רכיב תפסול את ההצעה,    המקסימלימהסכום    שגבוהה 

   .המזמינהדעתה הבלעדי של 

מהניקוד. ניקוד ינתן    30%  עד (p2) –  תעריף החלפת רכב חשמלי במסלול ליסינג תפעולי   .14.4.2

המשו ההצעה  כאשר  המציעים,  בין  יחסי  המפורטות  ק באופן  למשקולות  )בהתאם  ללת 

המחיר(   הצעת  יחסי.    הנמוכהבטבלת  ניקוד  והאחרות  הניקוד  מלא  את  תקבל  ביותר 

. הצעת מחיר  התקשרותלכל סוג    מקסימוםמובהר כי בטבלת הצעת המחיר כלולים מחירי  

ביחס לכל רכיב תפסול את ההצעה, והכל בהתאם לשיקול    קסימאלימהסכום המגבוהה  ש

   .המזמינהדעתה הבלעדי של 

ניקוד ינתן באופן  .  מהניקוד  10%    עד  (p3)  חשמליתגמולים בגין פעילות החלפה לרכב   .14.4.3

ללת )בהתאם למשקולות המפורטות בטבלת  קיחסי בין המציעים, כאשר ההצעה המשו

ניקוד יחסי. מובהר כי   הצעת המחיר( הגבוהה ביותר תקבל את מלא הניקוד והאחרות 

תגמולים בגין החלפת רכב חשמלי במסלולי ליסניג ובמסלול  בטבלת הצעת המחיר כלולים  

. הצעת מחיר שנמוכה מהסכום המינימאלי ביחס לכל רכיב תפסול את ההצעה, מכירה

 .המזמינההכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ו

מהניקוד. ניקוד ינתן באופן יחסי בין המציעים,    5%  עד  (p4)  תעריפי שירותים משלימים .14.4.4

ביותר תקבל את מלא הניקוד והאחרות ניקוד יחסי.    הנמוכהללת  קכאשר ההצעה המשו

ביחס לכל   המקסימלי מהסכום    שגבוהההצעת מחיר  לכל רכיב.    מקסימוםקיימים סכומי  

    .המזמינהרכיב תפסול את ההצעה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  

 .  p4+ p3= p1 + p2 P+עבור כל הצעה :  ניקוד המחיר המצטבר  - חמישיהשלב ה .14.5

, ניקוד ינתן  Qולניקוד    Pמעבר לניקוד    'נק  20  עד(  E)ניקוד בונוס  הדגמה    – השישי  השלב   .14.6

המצ בין  יחסי  כדי  באופן  למציעים  חשמלי  רכב  של  דגם  תעביר  המזמינה  זה  בשלב  יעים. 

למכרז(, בשלב זה תבחן המזמינה    3)בהתאם להצעתם בא'   שהמציעים יעבירו הצעה למימון

הדמיה.   בבדיקת  והשירות  המימון  ביצוע  וע"ב  את  ביותר  הטובה  הצעה  ע"ב  ינתן  הניקוד 

הזמנים בלוחות  עמידה  גם  כמו  המציע  של  מהשירות  זה  התרשמות  במכרז  שמוגדר  . כפי 

   יעמוד בזמנים המוגדרים. המזמינה לא תיתן ניקוד למציע אשר לא  

 ( T) הסופי הניקוד - ישיהש השלב .14.7

הציון האיכותי   ציון ההדגמה   P וציוני המחיר  Qבתום קביעת   ,E    הוראות ובכפוף למלוא 

 . E T= P + Q +, לפי הנוסחה:המשוקלל של כל הצעה .ייקבע הציון הסופי, מסמך זה
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  – שתי הצעות זהות  לעיל ימצאובהתאם לסעיפים  במידה ולאחר שקלול ניקוד המחיר הסופי,   .14.8

 תיבחר ההצעה הזוכה באמצעות הגרלה.  

 בבחירת ההצעה הזוכה  המזמינהשיקולי  .15

ביותר, או  הגבוה  המחיר    הציע אתהמשתתף אשר    בהצעת  לבחור  מתחייבת אינה    המזמינה .15.1

   לקבל כל הצעה שהיא.

מטה/מעלה    20%  ב  החורגת  בהצעה   לבחור  שלא  רשאית  תהא  המזמינה .15.2   מאומדן כלפי 

  החריגה מהאומדן   ללא  אשר  הצעה   הינה   משתתףה  שהצעת   ככל,  אלה  במקרים   . ההתקשרות

.  הסופית  ההחלטה  מתן   לפני   טיעון   זכות  משתתףל   תינתן  –  הזוכה   כהצעה   להיבחר  כדי  בה  היה 

 . המזמינה של הדעת לשיקול   בכפוף וזאת  פה בעל או בכתב ותמומש יכול הטיעון זכות

  להחליט ,  דעתה  לשיקול  בהתאם,  רשאית  תהיה  המזמינה,  לעיל  האמור   מכלליות  לגרוע  מבלי .15.3

או     לה  היהאם    כלשהו  משתתף  של  בהצעה  לבחור  או/ו  לקבל  לא  או/ו  לדון  שלא  או/ו  לפסול 

  של   שלילית  דעת  חוות   המשתתף  לגבי  שקיימת   או  שלילי  קודם   ניסיון  אחרת מקומית  לרשות  

  של  כושרו  עם  בקשר,  היתר  ובין  ידו  על  שבוצעו  לעבודות  הקשור  בכל ,  אחר  עבודה   מזמין

  בדרכי ,  העבודות  את  לבצע  ביכולתו,  השירותים  בטיב,  זמנים  בלוחות  עמידתו,  משתתףה

  שהצעת   ככל,  אלה  במקרים.  בהתחייבויות  עמידתו  ואופן  במיומנותו,  באמינותו,  התנהלותו

  –  הזוכה   כהצעה  להיבחר  כדי  בה  היה  השלילית   הדעת  חוות   ללא  אשר   הצעה  הינה  משתתףה

  או  בכתב  ותמומש  יכול  הטיעון  זכות.  הסופית  ההחלטה  מתן  לפני  טיעון  זכות  משתתףל  תינתן

 . המזמינה  של הדעת  לשיקול בכפוף וזאת  פה בעל

ועדת   .15.4 רשאית  תהא  בהחלטתה,  שיירשמו  בהצעה,    המכרזיםמנימוקים  כלל  להתחשב  שלא 

או בחלקים שבהצעה, שהם  כל חלק של הצעת המחיר ו/או של ההצעה המקצועית,  בלרבות  

,  המזמינהלרבות בשל אי התאמה לצרכי  או בלתי ראויים, מקצועית או אחרת,  בלתי סבירים

 .הבלעדי  דעתה לפי שיקול והכל 

, לביצוע, ולמשתתף/לזוכה  או את חלקן  העבודות  אתרשאית שלא להוציא כלל    תהא  המזמינה .15.5

 . המזמינהאו אחרות, כלפי ו/)לפי העניין( לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות 

ובין  המזמינה .15.6 על ידי אחרים, בקשר   תהא רשאית לערוך כל בדיקה או חקירה, בין בעצמה 

  בעבר, הליכים משפטיים בהם הוא מעורב, וכל חקירה לנתוני כל משתתף, טיב ביצוע עבודות  

ו/או בדיקה אחרת, והמשתתף, בעצם הגשת הצעתו במכרז, מסכים לכל בדיקה או חקירה  

 אין באמור כדי לחייב את המזמינה לבצע בדיקות כאמור.  כאמור.

  פרטים  או/ו   להצעתו  ביחס  הבהרות  המשתתף   מאת  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המזמינה .15.7

  מי  או /ו  המכרזים   ועדת  דרישת  לפי,  נוספים  מסמכים  מסירת  או/ו  השלמת  לרבות,  נוספים

  להסיק   הועדה  רשאית,  כאמור  כלשהם  מסמכים  או  פרטים  למסור  משתתף  יסרב  אם.  מטעמה

 .  ההצעה את לפסול ואף   עיניה  ראות לפי   מסקנות

רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה    המזמינה .15.8

קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המשתתפים, ובכלל זה קשרי בעלות בין  

המשתתפים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש 
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ירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס  כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סב

 להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז. 

 .  ו/או תכסיסנות רשאית לפסול כל הצעה ממנה עולה חשש לניגוד עניינים המזמינה .15.9

  דעתה  שיקול  פי   על ,  הזוכה  את  המכרזים  וועדת  תבחר   אזי   זהות   הצעות  מספר  ותהיינה  במידה .15.10

  תיקבע  אשר  בשיטה ,  הגרלה  לפי  או   המכרזים  ועדת  בפרוטוקול   שירשמו  נימוקים   לפי,  בלעדיה

 . המזמינה ידי על

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל   .15.11

לנהוג באחת מן    המזמינה( רשאית  ההסתייגויות   –   הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן

 הדרכים הבאות: 

 או לפסול את הצעת המציע למכרז; .15.11.1

 או  לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .15.11.2

 או  לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; .15.11.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות   .15.11.4

 בה.  את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי 

 .  המזמינהההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 

המרכיבים    המזמינה .15.12 כל  את  הזוכה  ההצעה  בבחירת  שיקוליה  בכלל  להביא  רשאית  תהיה 

המציע   ידי  על  וצורפו  שנדרשו  והנספחים  המסמכים  המכרז,  ממסמכי  העולים  והנתונים 

ביוזמתה ובכלל זה, איכות ביצוע העבודות,    המזמינהלהצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה  

נ כישוריו,  המציע,  של  המקיאמינותו  ומידת  סיונו  המציע  אודות  המלצות  מומחיותו,  צועי, 

ו/או של    המזמינהשביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של  

 עם המציע יינתן משקל מכריע.  המזמינהסיון קודם של י. לנ רשויות מקומיות אחרות

לפצל את הזכייה    ת שומרת לעצמה את הזכותבחר גם כשיר שני ושלישי. המזמינה    המזמינה .15.13

מציעים מספר  מציעיםו  בין  בשני  יותר(  לבחור  וזאת  זוכיםכ  )או  למועד    במכרז  ועד  במידה 

  המזמינה ביחס להערכת    יחול גידול משמעותי בתכולת העבודה המתוכננת  ההכרזה על זוכה

המכרז במסמכי  משמעותי  . כמפורט  גידול  ויחול  במכרז  במידה  זוכה  על  הכרזה    - לאחר 

את האפשרות להעברת העבודות הנוספות לכשיר השני    , בהתאם לשיקול דעתה,המזמינה תבחן

  ו/או השלישי, וזאת לרבות בדרך של קיום התמחרות בין הזוכים שהוכרזו ככשירים במכרז. 

 ביטוחים .16

, במכרז  השיזכ  מציעהלקיום ביטוחים על ידי    המזמינה   לדרישות   מופנית   המציעים  לב   תשומת .16.1

 .'ב מסמך  – להסכם ההתקשרות 29 בסעיףכמפורט 

 . כאמור המפורטות הביטוח בדרישות  לעמוד יידרש  ההזוכ המציע .16.2

עם הביטוחים    בקשר הוראות הביטוח  ו   דרישות את    ו מתחייב להביא לידיעת מבטחי  המציע .16.3

בזאת   ומצהירבמלואן    המכרזהעבודות לפי מסמכי    ואפיוןהנדרשים, כאמור לעיל, ואת מהות  
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 . ולהלן  לעיל כמפורטאת כל הביטוחים הנדרשים  והתחייבות לערוך עבור   וכי קיבל ממבטחי

  תוכרז  ווהצעת   במידה  כי  המציע  מתחייב,  כאמור  הביטוחים  עריכת  אישור  להמצאת  בנוסף .16.4

( ימים מיום קבלת 7)  שבעה  בתוך  לה  ימציא,  בכתב  המזמינה  לדרישת  ובכפוף"  זוכה"הצעה  כ

 . הנדרשות  הביטוח  מפוליסות העתקיםדרישה כאמור, 

  קבלת בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה ל  מובהר .16.5

לנה הסתייגויות לדרישות  הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקב

 הביטוח. 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.  מובהר בזאת, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים .16.6

יוגש   .16.7 הביטוחים  קיום  שאישור  דרישה  אין  ההצעות,  הגשת  בשלב  כי    מי  ידי  עליובהר, 

  אישור המהווים , המציע של וחותמת  בחתימה אלא, המבטח ידי  על חתום כשהוא המציעיםמ

  הביטוחים כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים    ה הצהרו

 הנדרשים. 

 המכרז ביטול  .17

תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה    המזמינה .17.1

סיבה אחרת לשיקול  מסיבות ארגוניות או מכל    ו/אומתאימה ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת  

תהיה רשאית    המזמינה  –. בוטל המכרז כאמור לעיל  , הכל על פי דיןדעתה הבלעדי והמוחלט

 . ועל פי דין לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי

בטל את  ל,  רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי  המזמינהע מן האמור לעניין זה לעיל,  מבלי לגרו .17.2

,  ו ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כךעכב המכרז או ל

 '.במסמך   –על פי תנאי ההסכם הכל 

שא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או  ילא ת   המזמינה .17.3

הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו  

 או קבלתה החלקית ו/או ביטול המכרז.הצעת המציע כזוכה קבלת -עקב אי

 הודעות זכיה והתקשרות .18

דוא"ל, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  באמצעות  תודיע למציע הזוכה, במכתב רשום או    המזמינה .18.1

 "(.  הזכייה הודעתעל הזכייה בהליך )להלן: "

  המזמינהש כאמור, או תוך פרק זמן אחר    ממועד הודעת הזכייה  ימי עסקים (  10)  עשרהתוך   .18.2

הזוכה   המציע  ימציא  בכתב,  הזוכה  למציע  עליו    בנוסח  ביצוע   ערבותאת    לרשותהודיעה 

 . להסכם ההתקשרות 1ב' נספחב  המפורט

 מהמציע הזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו.  המזמינהכל מסמך אחר שתדרוש  .18.3

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה לאחר    המזמינה .18.4

 זכייתו בהליך וטרם חתימת ההסכם.  

  המזמינה רשאית    -כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש  המציע הזוכה  לא המציא   .18.5
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 לבטל את זכייתו בהליך. 

ת .18.6 הזוכה,  המציע  ידי  על  לעיל  המפורטים  התנאים  מילוי  לאחר  במכתב רק  המזמינה,  ודיע 

זכייתם במכרז, ותחזיר את הערבות שהומצאה על ידם  -רשום, ליתר המשתתפים במכרז על אי

 בקשר עם השתתפותם במכרז.

לא מילא זוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו,   .18.7

 בשל כך. ההצעה ט ערבות תהיה רשאית להורות על חילו המזמינהזכייתו במכרז תבוטל ו 

המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט  

 בנסיבות אלה.ההצעה ערבות 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על   .18.8

כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת    ."(כשיר שני" כשיר שלישי )להלן לצורך הנוחות:/כשיר שני

המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר  

או במקרה שבו תבוטל ההתקשרות עם המציע הזוכה    התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה

אחרת סיבה  שנה  .מכל  חצי  של  זמן  לפרק  תקפה  תהיה  השני  הכשיר  במהלכה  אשר    הצעת 

, לאחר מועד זה ההתקשרות עם כשיר שני  ערבות המכרז תישאר בידי המזמינה כשהיא בתוקף

תהיה בהסכמה הדדית. ככל ולא יסכים המציע שהוגדר ככשיר שני להתקשר עם המזמינה  

 תהיה המזמינה להציע את ההתקשרות לכשיר השלישי וכו' ככל והוכרזו כשירים נוספים.   

זה,  ב .18.9 סעיף  להוראות  דח  המזמינהכפוף  על  בכתב  הודעה  המציעים  יתר  לכל  ית  יתמסור 

 , כפי שיפורט להלן:  תוהמוחזר ההגשהת יוערבו פנה הצעותיהם אליה תצור 

לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים    ההצעה ערבות    ו ושב לת   –  במכרז   הזוכה .18.9.1

וערבות   ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הסכם  ביצועהדרושים,  לתנאי  בהתאם   ,

 ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.

  הזוכה עם    המזמינהלאחר השלמת התקשרות    ההצעה תושב לו ערבות    –   כשיר שני .18.9.2

תשתכלל   לא  בו  מקרה  בכל  שני  לכשיר  תושב  ההגשה  ערבות  לחילופין,  במכרז. 

הזוכ עם  המסמכים    ה ההתקשרות  כלל  המצאת  לאחר  רק  זאת  אך  במכרז, 

, בהתאם לתנאי  ביצועוהנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות  

 הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. 

 עיון במסמכי המכרז סודיות ההצעה וזכות ה .19

זכו במכרז,   .19.1 פי דרישתם בכתבועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא  לעיין בפרוטוקול  ,  על 

, כל זאת בהתאם להוראות הדין ]תקנות  המצונזרת  ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה

 העיריות )מכרזים([.

  –עסקיים )להלן מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות  .19.2

(, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת  החלקים הסודיים

 ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן: 

יציין במפורש   .19.2.1 גבי  המציע  מן אותם סוי   בהצעתומהם החלקים הסודיים    10א'נספח  על 
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 באופן ברור וחד משמעי. 

)עותק רגיל מלא אשר   סודיים יגיש המציע עותק מצונזרבנוסף, ככל ויש בהצעה חלקים   .19.2.2

אשר ניתן מבחינתו לחשוף במלואו בפני המציעים האחרים  סעיפים סודיים בו מושחרים(

 במידה והצעתו תזכה.  

)ככל הדעת בדבר זכות העיון בהצעות שהוגשו למכרז,  שיקול  יובהר ויודגש כי בכל מקרה  

הינו של ועדת המכרזים, אשר תפעל בנושא זה בהתאם   (ייםוחס כחלקים בהצעה    וצוינו

 לדיני המכרזים.  

 ו יחשב  לא  –המחיר  והצעת,  )למעט שמות לקוחות(  המציע  של  ניסיונו  פירוטכי    יודגש

 .  , אלא מטעמים מיוחדים ועפ"י שיקול דעת ועדת המכרזיםסודי כחלק

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים  .19.2.3

ויוכרז כזוכה במכרז. מציע   ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה 

ללא   כמי שהסכים,  ועדת המכרזים  סודיים, תראהו  חלקים  בהצעתו את אותם  שסימן 

ים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה  כחלק סומנו  סייג, למסירת אותם חלקים שלא  

 ויוכרז כזוכה במכרז.  

סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים   .19.2.4

של  בהצעותיהם  גם  סודיים  חלקים  מהווים  סודיים  כחלקים  בהצעתו  סומנו  אשר 

ראש על זכות העיון  מ  רשוויתהמשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי  

 בחלקים אלה של המציעים האחרים. 

  תלוועדלמען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית   .19.2.5

 המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין. 

תאפשר ,  כסודיים  הגדירם  שהזוכה  הזוכה  בהצעת  המפורטים  בחלקים  עיון  כל שהתבקשכ .19.2.6

  ההולם  זמן  פרק  בתוךועדת המכרזים למציע הזוכה להעביר נימוקים משפטיים מפורטים,  

הבקשה   את  לדחות  המכרזים  ועדת  החליטה.  וטרם קבלת החלטה בנדון  העניין  נסיבות  את

  של  לעיונו  החומר   מסירת  בטרם  הזוכה   למציע  המכרזים  ועדת  כך  על  תודיע,  לסודיות

 .המבקש



 

 המציע   פרטי טופס 1נספח א'
 ן: על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלה

 פרטים כלליים  .א

 שם המציע  

 ( דו"ח מעודכן מרשם החברות  )יש לצרף

 

  מס' תאגיד

  מס' עוסק מורשה

  כתובת

  טלפון 

  דואר אלקטרוני 

  שם איש קשר ותפקיד

  טל' נייד איש קשר 

 שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ(  .ב

 דוגמת חתימה   שם פרטי  שם משפחה   מספר זהות

    

    

    

 

 הבעלים שמות  .ג

 דוגמת חתימה   שם פרטי  שם משפחה   מספר זהות

    

    

    

 . המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנואנו, החתומים מטה, 

  _______________  _________________ 

 שם משפחה  שם פרטי  

  _______________  _________________ 

 חתימה  תאריך  

 רו"ח  אישור עו"'ד/

הנ"ל   התאגידאני הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של  

 לכל דבר ועניין.  התאגידומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את __________________  

 

_______________     _________________ 

 חתימה וחותמת     תאריך 
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 המציע הצהרת 2א' נספח 

ביחס להסכם מושא המכרז,   המזמינהאנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז, הוסברו לנו כל דרישות   .1

זו וחתמנו על    וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו הצעה 

 . הסכם ההתקשרות המצורף

תקבל את הצעתנו נמציא את כל המסמכים שעלינו להמציא על פי מסמכי ההזמנה בתוך    המזמינהאנו מתחייבים כי אם   .2

 .  יםהאמור יםהמועד 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת   .3

ובין אם לאו. כן אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי    ברשות יכובים תלויים  השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם הע 

לא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ההליך מכל סיבה שהיא, ו/או ביטול ביצוע השירותים  

 מכל סיבה שהיא. 

הצעה בעלת הציון הגבוה ביותר ו/או  אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ה  המזמינהאנו מצהירים כי ידוע לנו ש .4

כל הצעה אחרת, אם בכלל. כן אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת ההזמנה, בדיקת ההסכם 

ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, תחולנה עלינו  

 . המזמינהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי  בלבד במלואן, ולא תה 

ידוע לנו כי ביצוע השירותים על פי מסמכי ההזמנה מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים  .5

תוך שמירה קפדנית על הוראות כל  למלא אחר הוראות מסמכי ההזמנה וההסכם והתחייבויותינו במהימנות ואמינות,  

 דין. 

במכרז   .6 שנזכה  ככל  כי  מצהירים    בתוכנות  ורק  אך  האמורים  השירותים  מתן  לצורך  להשתמש  יםמתחייב   והננהננו 

 . כדין  נוייד  על המוחזקות

לבצע את  אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל, כולן או מקצתן, נאבד את זכותנו   .7

, והכל  המתוארים במכרזתהא רשאית להתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים  המזמינההשירותים מושא ההזמנה, ו 

עקב הפרת ההתחייבויות שאנו    המזמינהכמפורט במסמכי ההזמנה. לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  

 נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו להליך זה. 

רשאית להאריך    המזמינה כי לנו  ידוע   .( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות90הצעתנו תעמוד בתוקף במשך תשעים ) .8

שלא תעלה על  ולתקופה  או בפנייה ישירה אל הבנק על פי שיקול דעתה  שתישלח למציעים    עהאת תוקף הערבות, בהוד 

 . ( חודשים6שישה )

 ______________________      ______________________ 

 תאריך                      חתימת המצהיר + חותמת המציע                    

 אישור עו"ד 

 אני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: 

___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ וכי אלה  ה"ה 

 מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה להליך זה. 

 __________________________      ______________________   

 מת חתימה וחות         תאריך   
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   המציע הצעת  3א' נספח 

  מהניקוד 0%3  (1P)  תעריפי החלפת רכבים במסלול ליסינג מימוני  –ראשון חלק 

 

 מס"ד

 

  יחסי משקל  סוג ההתקשרות  

  ניקוד  לצורך 

   המחירהצעת 

  -להחלפת רכב בתצורת ליסינג מימוני הצעת המציע

    % תוספת מעל מחיר רכישת רכב

 במילים  )אחוזים(  במספרים 

1.1  

 

ק"מ  15,000ליסינג מימוני עד 

בשנה. משך הסכם שלוש 

 שנים 

10%   

ק"מ  20,000ליסינג מימוני עד  1.2

בשנה. משך הסכם שלוש 

 שנים 

20%   

ק"מ  25,000ליסינג מימוני עד  1.3

בשנה. משך הסכם שלוש 

 שנים 

15%   

ק"מ  15,000ליסינג מימוני עד  1.4

 בשנה. משך הסכם חמש שנים

10%   

ק"מ  20,000ליסינג מימוני עד  1.5

 בשנה. משך הסכם חמש שנים 

20%   

ק"מ  25,000ליסינג מימוני עד  1.6

 בשנה. משך הסכם חמש שנים 

15%   

   5% אחוז "בלון"  1.7

   5% חריגה לכל ק"מ  1.8

 

 מהניקוד %30( 2P)  החלפת רכבים במסלול ליסינג תפעוליתעריפים  -  שניחלק 

 

 מס"ד

 

  יחסי משקל  סוג ההתקשרות  

  ניקוד  לצורך 

   הצעת המחיר

הצעת המציע להחלפת רכב בתצורת ליסינג  

  % תוספת מעל מחיר רכישת רכב  -פעולית

 במילים  במספרים )אחוזים(  

2.1  

 

ק"מ  15,000עד  פעוליתליסינג 

 בשנה. משך הסכם שלוש שנים 

10%   

ק"מ  20,000עד  פעוליתליסינג  2.2

 בשנה. משך הסכם שלוש שנים  

20%   

ק"מ  25,000עד  פעוליתליסינג  2.3

 בשנה. משך הסכם שלוש שנים  

15%   

ק"מ  15,000עד  פעוליתליסינג  2.4

 בשנה. משך הסכם חמש שנים

10%   

ק"מ  20,000עד  תפעוליליסינג  2.5

 בשנה. משך הסכם חמש שנים 

20%   

ק"מ  25,000עד  תפעוליליסינג  2.6

 בשנה. משך הסכם חמש שנים 

15%   

   5% אחוז "בלון"  2.7

   5% חריגה לכל ק"מ  2.8



 

 

 90מתוך  28עמוד 

 

 

 

 מהניקוד %10 (P3)   תגמולים בגין פעילות החלפה לרכב חשמלי – שלישי חלק 

 

 מס"ד

 

  יחסי משקל  סוג ההתקשרות  

  ניקוד  לצורך 

   הצעת המחיר

תגמולים בפעילות הצעת המציע בגין תשלום 

 החלפה לרכב חשמלי 

 האחוז במילים    במספרים % 

   30% אחוז מההכנסות בגין ליסינג מימוני   3.1

   30% אחוז מההכנסות בגין ליסינג תפעולי  3.2

   30% מכירת רכביםאחוז מההכנסות בגין  3.3

   10% אחוז מההכנסות שירותים נוספים  3.4

 האחוז מתייחס לאחוזים בחלק השני והשלישי להצעת המחיר.

 מהניקוד %5(  4P)    תעריפי שירותים משלימים –  רביעיחלק 

 

 מס"ד

 

  לצורך יחסי משקל  סוג ההתקשרות  

הצעת   ניקוד

   המחיר 

 תעריפי שירותים משלימים בשקלים  

)סכום  במספרים 

 בש"ח( 

 האחוז במילים   

בגין התקנת עמדת   תתוספת חודשי 4.1

 בהתקשרות לשלוש שנים  הטענה ביתית

40%   

תוספת חודשית בגין התקנת עמדת   3.2

 הטענה ביתית בהתקשרות לחמש שנים

40%   

   10% סכום חד פעמי  -העברת עמדה 3.3

   10% תשלום ליום שכירות –רכב חליפי  3.4

 הערות:

מסלול    -המחירים והתעריפים בחלק הראשון והשני כוללים את עלות החשמל החודשית המוערכת שכל רכב צורך •
 ליסינג כולל.  

 התחייבות לרכישה בסוף התקופה.  -גם במסלול ליסינג תפעולי יש לקחת בחשבון בלון  •

 והעלויות הכרוכות בביצועו המלא של הסעיף, לרבות עבודות נלוות   שירותיםהמחירים בכל סעיף כוללים את כל ה •
ו/או הפחתת סכום  לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין ובקשר עם כך.  זוכהו)גם אם לא צוינו בסעיף במפורש( 

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  השכירות.  

והאחוזים    , כתיבת המספר במיליםחיריםמלבד ציון המ   -אין להוסיף תוספות בכתב יד ולא יתקבלו תוספות אלו •
 במקומות הנדרשים.

 . מהמחירים הנקובים בהצעה המזמינה עבור ניהול  דמי 5% בהצעתו בחשבון לקחת המציע על •
 זאת תחול על רכבי הרשויות המקומיות והן על רכבי עסקים ו/או תושבים.   הצעה •

 

   

 תאריך   המציע חתימת  

 אישור עו"ד 

 

 אני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: 

___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ וכי אלה  ה"ה 

 מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה להליך זה. 

 __________________________      ______________________   

 חתימה וחותמת        תאריך   
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 ( הצעהערבות בנקאית )ערבות    נוסח 4א' נספח 

 

   בנק ___________________ בע"מ

 

 לכבוד

 בע"מ  חברון-קריית ארבעכלכלית החברה ה

 

  ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

כולל   .1 לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  ערבים  חדשים   50,000של  אנו   שקלים 

"( הנערב)להלן: "  שתדרשו מאת ________________  ,"(סכום הערבות )להלן: "(,  אלף שקלים  חמישים  )ובמילים

 ובו משתתף  המזמינהאותו פרסמה    -  לניהול, אספקה ותפעול מעבר לרכב חשמלי   1/2022מכרז פומבי מס'  בקשר עם  

 . הנערב

 

דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת ימים מתאריך קבלת  (  7)  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה  .2

ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח    ,לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה

 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על   ,כולל( בלבד) 14/7/2022 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .3

 פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .4

 

 

 בכבוד רב,            

 __ בע"מ ______בנק _______          
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 המציע לצורך עמידה בתנאי סף  תצהיר 5א' נספח 
 

_________________,  ה   יאנ ת.ז.   ,_________________ מטעם מורשה  ח"מ  חתימה 
 כי  תישהוזהרלאחר  ,  "(המציע":  להלן)   ____________  . פ.ח  __________________________________________

 : כדלקמן בזאת מצהיר ן,כ עשהא  לא באם בחוק הקבועיםם לעונשי ייצפו אהיה  האמת וכי את להצהיר עלי
 

כ  אני ב-משמש  ]תפקיד[,  המציע[-______________________  ]שם   לתת ומוסמך    __________________________ 
 . המציע מטעם זה תצהיר

 ראל המהווה אישיות משפטית אחת. המציע הוא תאגיד רשום כדין ביש .1

 

   .ויהווה איש הקשר  למול המזמינה עובדים בעסקה ישירה אשר אחד מהם יהיה המנהל  2מעסיק לפחות המציע  .2
 להלן רשימת העובדים:

   
 תקופת העסקה  ותפקיד במסגרת ההצעה  תפקיד במציע  ת.ז. שם העובד 

  * *מנהל מטעם המציע  
    

 
ניסיון תפעולי    :רכבים חשמלייםבתפעול ותחזוקת    ניסיון .3 ( כלי רכב  10בניהול ותחזוקה של לפחות עשרה )למציע יש 

השנים )לפחות( שקדמו למועד האחרון להגשת    5חשמליים. יש להציג ניסיון תפעולי כמוגדר לעיל במהלך תקופה של   
 . חודשים לפחות  12הצעות למכרז ולמשך תקופה של 

בעל ניסיון במכירת ו/או רכישת רכבים חשמליים. כאשר   המציע הינו    ניסיון במכירת ו/או רכישת רכבים חשמליים: .4
( רכבים. יש להציג ניסיון תפעולי כמוגדר לעיל במהלך  10נדרש להציג ניסיון מכירה ו/או רכישה מצטבר של לפחות עשרה (

 . חודשים לפחות  12השנים )לפחות( שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ולמשך תקופה של   5תקופה של  

₪ )ובמילים: שתים עשרה מיליון שקלים חדשים(,   12,000,000עומד על    2020המצטבר של המציע  בשנת    הכספיחזור  המ .5
₪ )ובמילים:    20,000,000במצטבר הינו לפחות    2018-2020לא כולל מע"מ, לפחות. כמו כן המחזור הכספי בשלוש השנים  

 עשרים מיליון שקלים חדשים

  אישור רואה חשבון,ים למקור של אישורים ותעודות המעידות על הניסיון כמפורט לעיל )מצורפים להצעתנו העתקים נאמנ
תצהירים של המציע ומי מטעמו    ,המזמינהמטעמנו שיעבוד למול    תדפיס רשם ותעודות התאגדות, קורות חיים של המנהל 

 העבודה/שירותים ו/או כל מסמך אחר התומך בהצהרת המציע(. חשבונות סופיים מאושרים על ידי מקבל    )ככל שנדרש(,

 ותוכן תצהירי אמת.   י, זו חתימתכי זהו שמי ני מצהירא

 

 

      ____________________     __________________ 

 תאריך       חותמת  חתימת המצהיר        

 
 
 
 
 עו"ד  אישור

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  
אשר הינו/ם  המוכר/ת לי באופן אישי, /_____אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________________________

עליו/ה להצהיר אמת ואמת לאחר שהזהרתיו/ה כי  "( והמציעמורשה למלא תצהיר זה מטעם ____________ )להלן: "
בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה  

 בפני. 
 

  _______________     _________________ 
 חתימה וחותמת        תאריך 
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 פיננסית  איתנותאישור רו"ח בדבר  6א' נספח 

 

 כבוד ל

 חברון בע"מ  -החברה הכלכלית קריית ארבע

  

 

 .,    נ.א.ג

 בדבר מחזור הכנסות  רואה חשבון של המציע אישורהנדון: 

 ובדבר קיום או העדר פסקת הפניית תשומת לב בעניין העסק החי בחוות דעת רואה חשבון מבקר 

 

"(, ולצרכי הגשת מכתבנו זה לשם הגשת הצעה להשתתפות  המציע לבקשתכם וכרואי החשבון של ___________ )להלן: "

ולצרכים אלה בלבד      (BEVלרכב חשמלי )מרכבים בעלי מנוע בערה  מעבר  החלפת ו לניהול אספקה ותפעול    1/2022במכרז   

 בזה כלהלן: הנני לאשר 

 

מחזור הכנסות  כי  לאשר    ני הרי  2020- ו  2019,  2018  בדצמבר  31בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לימים   .1

 , כמפורט להלן:     שקלים חדשים(  מיליון שישה עשר)במילים:  ש"ח 16,000,000על     בכל שנה, ללא מע"מ, עולה החברה

  ₪ __________  2018בשנת  .1.1

  ₪ __________  2019בשנת  .1.2

    ₪ __________  2020בשנת  .1.3

 

על הדוחות הכספיים   .2 הפניית  לעיל    1של המציע לכל אחת מהשנים האמורות בסעיף  חוות דעתנו  כוללת פסקת  אינה 

תשומת לב לגילוי במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים בדבר גורמים שהעלו ספקות משמעותיים לגבי סיכויי החברה  

של לשכת רואי החשבון בישראל בדבר    570אל(  בתקן ביקורת )ישר  17-18בהתאם לסעיפים    כעסק חי   להמשיך בפעילותה

 . "העסק החי"

 

 

 

 

   

 רו"ח  חתימת ושם   תאריך 
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 תצהיר יכולת ומסוגלות ביצוע פרויקטים   7נספח א'
 

להעמיד מימון להשכרת  צוע פרויקטים והיקף מסוגלות יב ביכולתנו הכלכלית לעמוד באנו הח"מ, מצהירים כי  .1
 ( מיליון ₪ ₪ לפחות. 15) חמש עשרהל  ש רכבים חשמליים בגובה

 
 להצהרתנו מצורפות:  אסמכתאות תומכות  .2

 
2.1  ____________ 

 
2.2  ____________ 

 
2.3  ____________ 

 
2.4  ____________ 

 
2.5  ____________ 

 
 

סמכתא ניתן להציג יתרות זמינות בחשבונות בנק, מכתבי אשראי בנקאיים, התחייבות של תאגיד מימון כגון  )כא

LOI )  . 
 
 
 
 

__________ __ ____________      ______________________ 
 תאריך                      חתימת המצהיר + חותמת המציע               

 
 
 
 
 

 אישור עו"ד  
 ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: אני הח"מ 

ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז.  
______________ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________ולחייב את התאגיד  

 בקשר עם הגשת הצעה להליך זה. 
_______________ ___________      ______________________   

 חתימה וחותמת          תאריך   
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 1976- , תשל"וציבוריים גופים  עסקאות חוק  לפי תצהיר 8א' נספח 
 

לאחר  ה ו  אנ  ,_________________  ,_________________ ת.ז.   ,_________________  ,_________________ ח"מ 
 בזאת יםמצהיר ן,כ  עשהנ לא באם בחוק הקבועים לעונשים ייםצפו היהנ  האמת וכי את להצהיר ינו  על כי נושהוזהר
 : כדלקמן

אנחנו 1 כ-כ משמשים   .  ]תפקיד[,  ב-______________________  ]תפקיד[,   ______________________-
 _________________________ ]שם המציע[. _
 המציע.  מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת . אנחנו2
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן . יש3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל  או  המציע/החבר במציע 
 חלפה  למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד עבירות***, אך משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע/החבר במציע  

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה
 .1976- של"ותציבוריים,  גופים עסקאות ב )א( לחוק 2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 . 31.10.02יום   לאחר שנעברה  בעבירה חלוט דין בפסק הורשע -** "הורשע" 
 והבטחת  כדין שלא העסקה )איסור עובדים זרים חוק לפי , או עבירה1987- מינימום, תשמ"ז שכר חוק לפי עבירה" - *** "עבירה

תשנ"א  תנאים  ולעניין 1991-הוגנים(,  העבודה,   של  האכיפה  להגברת  לחוק 2 בסעיף  כהגדרתו ותשיר לקבלת עסקאות  .  דיני 
 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים הוראות  על , גם עבירה2011-תשע"ב

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4
"( אינן חלות  חוק שוויון זכויות )להלן: "  1998-מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים  זכויות שוויון לחוק   9סעיף  הוראות  -א'   חלופה   

 על המציע. 
 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות  -ב'  חלופה 

 :להלן המשנה הרלוונטיות בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל  4 ב' בסעיף החלופה את שסימן . למציע5
 .עובדים  100- מ פחות מעסיק  המציע  -( 1חלופה )
 החברתיים והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ  לפנות מתחייב לפחות, והוא עובדים 100 מעסיק המציע  -(  2חלופה )

 שהמציע במקרה  .ליישומן בקשר  הנחיות קבלת לשם - הצורך  זכויות" ובמידת  שווין לחוק 9 לפי סעיף  חובותיו  יישום בחינת  לשם
התקשרות   עמו לעיל, ונעשתה ( 2חלופה ) הוראות לפי החברתיים  הרווחה והשירותים העבודה  ל משרד" למנכ לפנות בעבר התחייב
 סעיף  לפי  חובותיו ליישום הנחיות  קיבל ואם  ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא  - (  2חלופה ) באותה  כאמור  התחייב  הוא  שלגביה

 .פעל ליישומן גם זכויות, הוא ויוןשו לחוק 9
המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה    -לעיל    5( בסעיף  2. למציע שסימן את החלופה )6

עורכת המכרז ???[ )ככל שתהיה התקשרות  /המזמינה( ימים ממועד התקשרותו עם ]30והשירותים החברתיים בתוך שלושים )
 כאמור(. 

 . אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת. 7
 _________________ 

 תימת המצהיר/ים( )ח
 

 אימות עו"ד
 
 

  _____________ ביום  כי  מאשר   )_____________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________________________ הח"מ  אני 
ו  ,_______________ ת.ז.   ,________________ ה"ה  בפני  ת.ז. -הופיעו   ,______________________

מכרז תאגיד _________________________ המציע בהמורשים בחתימתם לחייב את  _____________________,  
ו  11/2020פומבי מס'   כי עליהם להצהיר את בהתאם להוראות תקנון התאגיד ובהתאם לכל דין;  לאחר שהזהרתיהם 

 האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני.
 

 

     

  שם מלא + חתימה   תאריך  
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 הרשעות  היעדר  בדבר תצהיר 9א' נספח 
מר/גב   .1 הח"מ  נושאאני   _________  ,_________\  ______________ מס'_______________,  ת"ז  ת 

(. לאחר שהוזהרתי כחוק  המשתתף""-ח.פ._________)להלן  מורשה/מורשי החתימה מטעם ____________ מס’

ת בזאת \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\האמת וכי אהיה צפויכי עלי לומר את  

   ובכתב כדלקמן:

  ( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרזהמשתתף"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1.1

 "(. המכרז) להלן: " 1/2022

 המשתתף לא הורשע:  .1.2

; פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק  1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב  .1.2.1

עד    383,  297עד  290; סעיפים 1978- ; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-מס ערך מוסף, התשל"ו

המרשם  למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו  393

 .  1981-הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 ובעבירות הבאות:_______________________ )ימולא בהתאם לדרישות המכרז(. .1.2.2

 או )מחק את המיותר( 

המשתתף הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות   .1.3

הבאות:___________________________________________________ ) יש לפרט מתוך העבירות  

 לעיל( המנויות  

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המשתתף במרשם  .2

 .  1981-הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 דון.  עם הזוכה במכרז שבנ המזמינההסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של  .3

 _________________   _____________  ____________________   ________    

 תאריך        חתימה וחותמת עו"ד   תאריך      שם חתימה וחותמת  

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המשתתף הינם מורשי חתימה   של המשתתף 

למכרז. הריני  לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע  מטעמו , ורשאים

מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המשתתף הוזהרו על ידי להצהיר  

צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן,   יהיו  וכי  את האמת

   ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה.
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 בדבר העדר קרבה   הצהרה  10א' נספח 
 

 תאריך: ______________ 
 : לכבוד
 

 בע"מ חברון-קריית ארבעהחברה הכלכלית 
 

 א.ג.נ.
: הנני מצהיר בזאת כי   

  :הוראות הסעיפים הבאים לידיעתי   הובאו .1
o  חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד,  " :הקובע כדלקמן  (נוסח חדש)לפקודת העיריות (א)א  122סעיף

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 
  ;יהיה צד להסכם או לעסקה עם הל"ר

  ".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -לענין זה, "קרוב" 
o  קובעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותההודעה של  ()א12כלל: 

חבר מועצה או   -המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  המזמינהלא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  המזמינהחבר "
   1)1ו) ב)(- 1)5ב)(((."קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

o  הקובע כי (נוסח חדש )לפקודת העיריות ) א) 174סעיף:  

ו  סודוע זוגו א-פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן "
 " שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הל"ר ובשום עבודה המבוצעת למענה

: בן זוג,  (יש למחוק המיותר  אין לי/יש לי()בין חברי מועצת הל"ר  :הנני מבקש להודיע ולהצהיר כיבהתאם לכך  .2
אין/יש (יש למחוק המיותר) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או   .הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף

ל"ר באמצעותו הגשתי את הצעתי או  שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של ה
  .זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה -אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) בן  .שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי    תידוע לי כי ועדת המכרזים של הל"ר תהיה רשאי .3
  .הצהרה לא נכונה

  .בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמתאני מצהיר 

לפיהן    ,לפקודת העיריות( 3א)ב()122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 
גם של שר   התקשרות ביחס לכל אתר מותנת באישור מועצת העירייה וככל שהעירייה תפסיק להיות רשות איתנה

 הפנים. 
 

  __________________שם המציע: __________________ חתימת המציע
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 בהצעה  חסויים חלקים  11א' נספח 

 

 אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי: 

 

בדבר   בהצעה,   ____ הבאים:  עמוד  מהנימוקים   _______________________________________________

 ______________________________________________ 

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים: 

 ______________________________________________ 

בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים: עמוד ____ 

 ______________________________________________ 

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים: 

_____________________________________________ _ 

 

  ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז זה,

 יהיו חסויים בפני.

 

הריני מצהיר כי אני מאשר לועדת המכרזים להעביר לגורמים שלישיים את הצעתי המצורפת עם השחרות של הסעיפים  

 הנ"ל  

 

 חתימת המשתתף:

 

 

 

       

           חתימה/חותמת  תאריך          שם המשתתף 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 90מתוך  37עמוד 

 

 

 

 תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית   12א'נספח 
 

צפוי/ה   וכי אהיה  להצהיר את האמת  עלי  כי  ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי  בעל/ת   ,______________ אני הח"מ 
 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם 

 
  פומבימכרז ב המציע   ,__________ ח.פ./ח.צ ___________________ הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 .  1/2022_______   מס' 
 
   חודשים(   12)בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה    לא הורשעהמציע

 מכרז. ב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד 
 
   ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש   –  בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  הורשעהמציע

 צעות במכרז.האחרון להגשת ההשנים שקדמו למועד  ( 3)
 

   ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש   –  בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום  הורשעהמציע 
 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד   (3)

 
ובכלל זה הוראות   ני העבודהבהתאם להוראות כל דיולביצוע העבודות לפיו  יפעל בכל הקשור למכרז  מצהיר כי  המציע  

ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה וכל תקנות מכוחו.    1953- התשי"ג  ,חוק עבודת נוער
 של התחייבויות המציע מכוח המכרז.  יסודית

 
  המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת

. ידוע למציע שבמקרה ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז7)  בשבעוזאת    תחום עיסוקו של המציעל
של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר 

 לכך.
 

   נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או
 .  לעיל בגין עבירה פלילית כאמור

 
   לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין

 כמפורט להלן: לעיל עבירה פלילית כאמור 
 ________________________________________ ___________________________________________

______________________________________________  . 
 

ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי  
 שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 
 פרט בהתאם לנדרש לובמקומות המיועדים לכך  Xע לסמן על המצי*
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .2
                                 

  __________________ 
 חתימת המצהיר                

 אישור 
 

במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה  הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________,  
עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. 
 

        _____________ ______ 
 "ד, עו_____________  
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 מין  עברייני  של העסקה מניעתתצהיר לענין    13א נספח 

 

 לעניין החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימיםהצהרה/התחייבות  
 

צפוי/ה   וכי אהיה  להצהיר את האמת  עלי  כי  ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי  בעל/ת   ,______________ אני הח"מ 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 

 
 (. המציע –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 

 

והתקנות   2001  – הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א   .1
 1/2022_______מס'  (, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז החוק –לפיו )להלן 

 
קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל  הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר ללא   .2

המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או  
 על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק. 

 
חובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע ל  .3

 מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
 

הנני מתחייב לפעול בדיוק אחר הנחיות המנהל ו/או המזמין ו/או מי מטעמה בכל נושא הקשור להתחייבותי זו וכי   .4
 בל אישור העסקה בגיר כאמור.לא אעסיק בגיר בביצוע העבודות נשוא המכרז מבלי לק

 
לקיום  .5 בקשר  מטעמה  מי  ו/או  החברה  כנגד  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  לי  תהיה  לא  כי  מצהיר  הנני 

 התחייבויותיי על פי החוק.  
 
 
 

 : חתימת המציע
 

  
       

 חתימה/חותמת   תאריך   מס' ח.פ./ ח.צ.  שם
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 לשם ניקוד האיכות  מקצועי  ניסיוןפרוט ותצהיר   14א'נספח 
 
 מנהל מטעם המציע   .1

 יש לצרף קו"ח של המנהל וממליצים   •
 
 ניסיון המציע עצמו   .2

 
ותק/תקופה בתחום הליסינג  

 לרכבים:
שהמציע    הרכבים  צי  גודל 

 מנהל:  
 

רכבים   צי  בניהול  ניסיון 
 חשמלי: 

משתמשים    בניהול  ניסיון 
 ברשת הטענה:

 

רשויות   עם  בעבודה  ניסיון 
 מקומיות ומגזר מוניציפלי: 

 תקופה/ותק: 
 כמות רשויות: 

ברשת   העמדות  כמות 
שתעמוד   הארצית  ההטענה 

 לרשות המשתמשים:

 

 יש לצרף אסמכתאות וממליצים •
לטובת רשת ההטענה יש לצרף אסמכתאות להתקשרות עם חברות המעמידות את הרשת לרשות הקבלן + לצרף  •

 מכתאות מתאימות.  אסמכתאות לכמויות. ניתן לסכום למספר מצרפי מספר רשתות ככל ויש אס
 

 מחזור כספי / איתנות פיננסית  .3
 

 __________________  גובה המחזור בשנה המדווחת האחרונה:
 

 יש לוודא כי תואם את תצהיר רו"ח   •
 ניתן להסתמך על חברה קשורה )בכפוף להתחייבות חתומה לגיבוי פיננסי להתקשרות זאת( •
 
 

 הנחיות כלליות:
 .  במסגרת המכרז ניקוד איכותשל המציע לצורך  מקצועי מוכח ניסיון פרוט   יכלולשלהלן  התצהיר  •
 . המציעמקצועי של ופרופיל  ותעבודההמלצות מזמיני על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן  •
 
 

צפוי/ה   וכי אהיה  להצהיר את האמת  עלי  כי  ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי  אני הח"מ ______________, בעל/ת 
 נשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: לעו

 
 . (המציע – הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ )להלן 

 
 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.  .1
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .2
 

                                          _________________ 
 חתימת המצהיר                       

 
 א י ש ו ר 

 
עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,    בפני,  הופיע  ביום _____  כי  בזה  הנני מאשר 

צמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן  שזיהה/תה ע
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. 

 
          ___________________ 

   ,עו"ד                                      

  טלפון  נייד:   שם פרטי + משפחה: 
רשויות   עם  בעבודה  נסיון 

 מקומיות:
 תקופה/ותק:  

 כמות רשויות: 
נסיון בעבודה בתחום הרכב  

 ו/הליסינג: 
 תקופה/ותק: 

טעינה   תקופ/ותק:  ניסיון בתחום הרכב החשמלי: בתחום  ניסיון 
 חשמלית: 

 תקופה/ותק: 
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 "ד בדבר פרטי מציע עו אישור   16א'נספח 
 לכבוד 

 בע"מ  חברון- קריית ארבעחברה כלכלית 
 

 א.ג.נ., 
 

 פרטי המציע   אישורהנדון:                           
 
 

להלן  )__ ___ ח.פ./ח.צ./ת.ז. _________ ___________, לבקשתו של ______________________ עורך דין אני הח"מ, 
 : כדלקמן,  מאשר בחתימתי( המציע –
 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________ 
 

עניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ו .2
שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע 

 :להלן דוגמת החתימהלמכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.  
 

 ________________________________________________________________ 
 
 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.  .3
 

 
   _________       ___ _______________ 
 ר, חתימה וחותמת  .שם, מ      תאריך         
 

 ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע 
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 פרטי קבלני משנה וצוות טכני משלים 17א'נספח 
 

 פרטי קבלני המשנה, המתכננים והיועצים המלווים: 
 
 הערות  פרטי קשר   יועץ /קבלן/שם חברה סוג 

     קצין רכב  .1
    בודק קרינה    .2
    בטיחות ממונה    .3
    פרסום / שיווק   .4
    שירות גרירה    .5
    שירות רכב חליפי    .6
    24/7מוקד שירות   .7
    שירות איסוף למוסך/טסט  .8

   :רשת הטענה ציבוריתקבלן לטובת 
    קבלן א   .9

    קבלן ב  .10
    קבלן ג  .11

   :  עמדת הטענה פרטיתקבלן לטובת הקמת 
    קבלן א    .12
    קבלן ב  .13
    קבלן ג  .14

 
 
 
 
 
 

 הערות 

ובהאם לסיווג שלה ויכולותיה יש לכתוב ביצוע  המציעבמידה ולטובת העבודות הביצוע הינו עצמי באמצעות עובדי  •
 עצמי  

לצרף   ידרש המציע הזוכה לעיל   יובהר כי לא נדרש לצרף אסמכתאות להצעה. להוכחת ניסיון המבצעים •
, הכשרה מתאימה ועמידה בדרישות החוק לשם ביצוע העבודות המיועדותאסמכתאות המעידות על סיווג מתאים , 

 . ימי עבודה מהודעה על זכיה במכרז זה  7בתוך 

    על כל הקבלנים לספק שירותים ביו"ש וכן ללא מגבלות גאוגרפיות ברחבי הארץ •
 

 

 
 : חתימת המציע

 
  

       
 חתימה/חותמת   תאריך   מס' ח.פ./ ח.צ.  שם
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 התקשרות הסכם – ' במסמך 
 

 ביום ___ לחודש _____ שנת ________ ________שנערך ונחתם ב
 

 בע"מ   חברון -קריית ארבעכלכלית ה חברה ה  : בין
 קריית ארבע   רח'  מ
 

 "( המזמינה )להלן: "
 - אחד מצד -

 
 ______________________ ח.פ _________   : לבין

 ______________________________ מרח'   
 ': ___________;  טל  
 "ל: ______________________________ דוא  

 
 באמצעות מורשי החתימה כדין: 

 .ז ______________ ת______________   
 

 "( הקבלן)להלן: "
 - מצד שני-

 

ומבצעת פרויקטים שונים עבור מ.מ.    המזמינהו הואיל  קריית ארבע, מ.א. הר חברון.  מנהלת, מתכננת, מפקחת 

ובתהליך בחינה להרחבת השירות  לרשויות המקומיות מ.מ. אפרת, מ.א. גוש עציון ורשויות סמוכות אליה  

 ; " בהתאמה(הרשויות" ו/או "הרשות" - )להלן

לרכב  מרכבי מנוע בערה  מעבר החלפת ולניהול, אספקה ותפעול   1/2022פרסמה מכרז פומבי מס'    המזמינהו והואיל

 (;הקבלןהצעת הגיש הצעתו במכרז ) הקבלןו  חשמלי

 כעל ההצעה הזוכה; הקבלןעל הצעת  המזמינההכריזה ועדת המכרזים של   ______וביום   והואיל 

השכרת רכבים חשמליים בליסינג תפעולי ו/או  הנו בעל הידע, היכולת, האמצעים והניסיון לצורך    הקבלןו והואיל

למול המשתמשים השונים, מתן פתרונות הטענה וגיוס משתמשים למעבר    תהליך ההחלפהמימוני , ליווי  

 "(.השירותיםלרבות יזום וניהול פרויקטים כאמור וניהולם )להלן: "  לרכבים חשמליים

ת השירותים מושא המכרז וכי הינו בעל הידע המקצועי,  מצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע א  הקבלןו והואיל

והפיננסי, המיומנויות, הניסיון, הכישורים, הרישיונו וברשותו    תהטכני, הארגוני  והאישורים המתאימים 

כוח האדם, האמצעים והציוד הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה הגבוהה ביותר  

 וא מעוניין לבצע את השירותים לרבות מימונם; ועל פי לוח הזמנים וכי ה

 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה זה;  והואיל

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן

 . החוזה מן נפרד  בלתי חלק מהווה זה לחוזה  המבוא .1

  ובין בפועל  לו  צורפו אם בין הימנו   נפרד  בלתי חלק מהווים זה לחוזה  הנספחים  וכן זה חוזה מושא  המכרז מסמכי .2
 . לאו אם

 . לפרשנותו  ישמשו  ולא  בלבד לנוחות נועדו  בחוזה הסעיפים  כותרות .3
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 : כדלקמן הינם(, לאו  אם ובין בפועל לו צורפו אם)בין  זה חוזה נספחי .4
 ושמירה על הסביבה. , נספחי ביטוח, כתבי התחייבות לשמירת סודיות ערבות הקמה/ביצוע  ינוסח – ב' יםנספח

ג' לרכב חשמלירשימות    –נספחים  להחלפה  ונספחים רכבים  בטיחות  הוראות  לכל אתר ספציפי,  תוספת  , הסכם 

 טכניים.  

 הגדרות .5

  מחייב והקשרם הדברים תוכן אם אלא, לשמאלם המופיע הפירוש, להלן ימין  בצד למונחים יהיו  ובנספחיו זה בחוזה
 :אחרת
 חברון בע"מ - חברה כלכלית קריית ארבע "  המזמינה"  .5.1

 
5.2.  

כל סוגי הרכבים בשטחי הרשות, בבעלות הרשויות ו/או בשימוש הרשויות   או "כלי רכב" "רכבים"
ו/או בשימוש או בעלות התושבים ו/או העסקים. סוגי כלי הרכב הם כל סוג  

. כלי הרכב אשר הקבלן מספק  אשר ניתן להחליפו ברכב חשמלירכב 
 למזמינה במסגרת התקשרות זאת.

 ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך לכך על ידו.  המזמינה"ל  מנכ "המנהל"    .5.3

הכוללים רכישת  השכרת רכבים חשמליים בליסינג תפעולי ו/או מימוני ,  "השירותים"  .5.4
ואספקת כלי רכב, תשלום אגרות וביטוחים, אחזקה, ביצוע טיפולים  

ליווי  )ככל ומדובר בליסינג תפעולי(, תקופתיים על פי הוראות יצרן הרכב 
התהליך למול המשתמשים השונים, מתן פתרונות הטענה וגיוס משתמשים  

וכל שירות אחר הנדרש במסגרת ההתקשרות    למעבר לרכבים חשמליים
 .   והמכרז.

או "הרשות  "הרשויות"  .5.5
 המקומית"

מועצה אזורית גוש עציון, מועצה אזורית הר חברון, מועצה מקומית אפרת,  
 ארבע  תמועצה מקומית קריי 

,  שלוחיו, מנהליו, הקבלן של נציגיו  לרבות -הינו זוכה מכרז זה   הקבלן "הקבלן"  .5.6
,  זה חוזה לעניין, לעת  מעת, ידו על שהוסמך מי או  המוסמכים  מורשיו
  כל או העבודות בביצוע עבורו או  בשמו הפועל מטעמו  משנה יזם כל ולרבות

 . מהן חלק
  המזמינהעם  ושוטף אשר ישמש כמנהל הפרויקט ויעמוד בקשר ישיר עובד " הקבלן מטעם"מנהל   .5.7

  .בכל העניינים ובכללם הכספיים, התפעוליים, העסקיים וכל עניין אחר
המנהל הינו בעל ניסיון   למנהל יהיו סמכויות קבלת החלטות כנציג המציע.

בתחום הרכב. המנהל לא יהיה  בעבודה למול רשויות מקומיות ובעל ניסיון 
 . הקבלןמנכ"ל החברה הקבלנית ו/או 

נה ע"י המזמינה ו/או הרשויות לפעול מטעמה לניהול ופיקוח על  מי שימו "מנהל מטעם המזמינה"   .5.8
 ביצוע השירותים.  

רשת הטענה בפריסה כלל ארצית אחת ו/או יותר אשר סך כמות עמדות   "רשת הטענה ארצית"   .5.9
עמדות ציבוריות ואשר מאפשרת   150ההטענה המצרפית לא פחותה מ

 DCומהירה  ACהטענה 
 עלות ליסינג תפעולי ו/או מימוני ביחד עם דמי ההטענה )עלויות החשמל(   "ליסינג כולל"   .5.10

או   "עמדת הטענה פרטית"  .5.11
 "מתקן"

עמדות הטענה אשר מותקנות בחניות פרטיות של העובדים/תושבים/עסקים  
ומתחברות לחיבור חשמל פרטי שלהם ואשר בגינם הקבלן נדרש להגיע  

 להסדר פרטני וישיר בינו לבין המשתמש  
בעלי רכבים ו/או משתמשים ברכבים לסוגיהם השונים הזמינים למעבר   "המשתמשים"   .5.12

 לרכב חשמלי בשטח השיפוט של המזמינה 
תהליך שבמסגרתו מחליפים בעבור משתמש , רכב בעל מנוע בערה לרכב   "תהליך ההחלפה"  .5.13

חשמלי, במסגרת התהליך מתאימים את סוג הרכב, מתאימים למשתמש  
וים את התהליך במידע ותמיכה ככל הנדרש. ככל  הטענה מתאימה, מלו

והתהליך מתקיים בעסק ו/או ברשות ו/או בתאגיד עירוני אזי התהליך ילווה  
במפגשים ארגוניים ובכלים "שיווקים" ושיתוף ציבור העובדים וגיוסם  

 לתהליך. 
 בלבד.   רכב חשמלי מלא - "battery electric vehicle"BEV "רכב חשמלי"   .5.14
או   "עמדת טעינה ציבורית"  .5.15

 "רשת טעינה ציבורית" 
  כלל  בפריסה ציבוריות  טעינה בעמדות רכבים של טענהלה"דלקנים" ל  גישה

  עמדות 300 ולפחות  המנהל  הנחיות לפי,  יותר או אחת  טעינה ברשת ארצית
 .  ההטענה ברשת במצטבר הטענה 

לאחר מסירת רכב קבוע ובמקומו, במקרים   למזמינה שנמסר רכב "רכב חלופי"  .5.16
 חוזה )תאונה, תקלה וכו'(  המפורטים ב

 רכב שנמסר למזמינה לאחר חתימת החוזה ועד למסירת הרכב הקבוע.  "רכב גישור"  .5.17
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 ההתקשרות  מהות .6
במסגרת   .6.1 נקיה.  לתחבורה  בערה  מנוע  מבוססת  מזהמת  מתחבורה  המעבר  את  ולהאיץ  לעודד  מבקשת  המזמינה 

פעולות אלה המזמינה מעוניינת לקדם גם את תחום השימוש בכלי רכב חשמליים בשטחי הרשויות בהן היא פועלת, 

 קבלן לשם שיתוף פעולה בנושא.  הוזאת באמצעות התקשרות עם 

בשיתו  הקבלן   .6.2 כולל  יפעל  ליסינג  ושירותי  מימון  יעמיד  חשמליים,  לרכבים  מעבר  לקידום  המזמינה  עם  פעולה  ף 

ינהל וילווה פרויקטים ממוקדים להחלפה של צי רכב של רשויות ו/או עסקים   הקבלןכמוגדר לעיל,  עוד נדרש כי  

המכ במסגרת  המזמינה  שתורה  ככל  נוספים  פרויקטים  וכן  המזמינה  פועלת  שבו  השיפוט  )להלן: בשטח  רז 

למול המזמינה ו/או המשתמשים ישירות, בהתאם   הקבלן"(. מודגש כי שירותים אלו יבוצעו על ידי  השירותים"

להתחייבויות המזמינה כלפי צדדים שלישיים ככל שיהיו. המזמינה מצפה מהזוכה לבצע סקר מקיף מטעמו ולאתר 

וכן עדכון אפשרויות ככל ואלו יקומו וככל שיהיו    המשתמשיםוליזום הזדמנויות להחלפת רכבים אצל המזמינה ו/או  

דגמים חשמליים חדשים זמינים.  יובהר כי נכון למועד זה, ככל הידוע למזמינה, לא קיימות התחייבויות כלפי צדדים 

 .  הקבלןשלישיים אשר עשויים להשפיע על מתן השירותים ע"י 

ו/או חזקה שונים, בקרב תושבי הרשות ו/או רכבים מובהר כי הרכבים אותם יש להחליף הינם במקומות ובבעלות   .6.3

 תפעוליים ו/או בשימוש אישי של עובדים ברשות.  

( תעשה בתיאום מראש הקבלןהחלפת הרכבים ובעיקר עבודות הקמת תשתית הטעינה )ככל ויוקמו תשתיות ע"י   .6.4

בטיחות הציבור, עמידה  " ו/או "המנהל מטעם המזמינה"( ותחת מגבלות  המנהלובאישור נציג המזמינה )להלן: "

בדרישות הבטיחות של והנחיות קציני הבטיחות של המזמינה ועל פי כל התקנות, הוראות והנחיות רשות החשמל 

ש כי מכרז זה אינו עוסק בהקמת עמדות הטענה במרחב הציבורי אלא מאפשר למציע גוחוק החשמל. יובהר ויוד

 ים במסגרת ההצעה.  להקים מערכות הטענה פרטיות במסגרת ההצעה למשתמש

מעטפת מלאה להחלפת רכבים במנוע בערה לרכב חשמלי ותכיל העמדת ליסינג כולל לרכבים   השירותים כוללים .6.5

חשמליים, בתצורת ליסינג תפעולי או ליסינג מימוני. לטווח סטנדרטי של שלוש שנים או לטווח ארוך של חמש שנים. 

אין,  הפחתת תשלום שוטף כנגד הלוואת בלון  -חשמלי, טרייד בהיקפי שימוש משתנים ועם אפשרויות לרכישת רכב

וכל מעטפת המכירות, הסברה והתמודדות   -עם אפשרות דחייה בתום תקופת הליסינג כנגד החלפה חוזרת של רכב

כגון רכישת הרכבים,   הקבלן ת במימוש ההסכם הינן על חשבון  ועם חרדת טווח וגיוס המשתמשים. ההוצאות הקשור

 ומי חשמל שוטף וכו'. התמורה לזוכה תשולם ע"י המשתמשים ישירות.  שיווק, תשל

יעביר לזכות המזמינה תגמולים כפי שייקבע בין הצדדים עבור כל כלי רכב חשמלי שנמכר ו/או נמסר לרשות    הקבלן  .6.6

הגורמים הזכאים, בהתאם להצעתו )להלן: "סכום התגמולים"(. סכום ההשתתפות יהיה עבור כל כלי רכב חשמלי  

 ו/או משולב בין אם נמכר ו/או נמסר באופן ישיר או באופן עקיף )כדוג' באמצעות חברת ליסינג תפעולי ו/או מימוני(  

 יקבל בלעדיות למשך תקופת ההתקשרות בהתקשרויות למול המזמינה.    הקבלן .6.7

לרשות   .6.8 כי המזמינה תעמיד  להחליף רכבים   הקבלן מובהר  כדי  ברשותה  והכלים אשר  את כל האמצעים, המידע 

מזהמים לרכבים חשמליים ונקיים ובכלל זאת שטחי פרסום ושטחי הסברה, זכויות להקמת שטחי פרסום והסברה 

חדשים,  כלי רגולציה מקומיים לעידוד מעבר לרכב חשמלי, דרישות רכש ירוק אשר כוללות מעבר לרכבים חשמליים 

יעמדו לרשות    מספקים למטרת ביצוע הפרויקט ומתן   הקבלן למיניהם ומערכי הסברה במערכת החינוך. כל אלו 

 השירותים בלבד וכי לא יעשה במידע ו/או באמצעים כל שימוש אחר מהמוגדר במסמכי מכרז זה. 

 תנאי מתלה:  .6.9

מוניציפליים  מי מסגרת להחלפת רכבים למול משתמשים שהם רשויות מקומיות ו/או תאגידים  הסכנספחי   .6.9.1

טעוני   ב  הרשויות המקומיותאישור מועצת    שלהן הינם  דירקטוריון התאגיד המוניציפלי בהתאמה,  רוב  או 

  "(.לאתר המתלה התנאי)לעיל ולהלן: ". אלא אם אושר כאמור  -חבריה ולא יהיה לו תוקף  
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  לא  ולקבלן,      התקשרותמשמעו היעדר תוקפו של הסכם    -  לאתר  המתלה  התנאי  שלקיומו  -אי,  כי  בזאת  מובהר .6.9.2

 . כך בגין תביעהאו /ו  טענה כל תהא

המקומיות  ו/אולמזמינה    נודע .6.9.3 התקיים    המתלה  התנאי  כי  לרשויות  בכתב    -לא  כך  על  בתוך    לקבלןתודיע 

התשלומים המגיעים  התקיים, ותשיב לו את    לאלאתר  ( ימים מהמועד בו נודע לה כי התנאי המתלה  30שלושים )

)ככל ששולמה( עד למועד מתן ההודעה כאמור    ע"פ הקבוע בהצעת המחיר    שולמה על ידולו, ככל ומגיעים לו , וש

(, ובתנאי שהתמורה תוחזר  לקבלןעל ידה, ללא כל הפרשי הצמדה )ממועד תשלומם ועד למועד השבתם בפועל 

 . ( ימים ממועד מתן ההודעה האמורה לעיל30תוך שלושים )

 . לקבלןהודעה   המזמינה כך על תמסורלאתר התנאי המתלה   התקיים .6.9.4

 

 ההסכם לקיום בנקאית ערבות .7
ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן    לחברה   הקבלןעם חתימת הסכם זה וכתנאי לו ימציא   .7.1

התחייבויותיו במכרז ובהסכם זה  לקיום  כערובה    אלף שקלים חדשים"(  מאה₪ )ובמילים: "  100,000  של  בסכום

 "(. הביצועערבות "להלן: )

 למזמינה  הקבלן ימציא    את גובה הערבות באמצעות החלפת הערבות ו/או  הקבלןיעדכן  אחת לרבעון,  ,  לעילבנוסף   .7.2

יהיו ערבויות בסך    המזמינה, כך שבכל רגע נתון בידי    השנתיים  התגמוליםדמי  סך  מהיקף    10%בסך של    ערבות

ל כלל    10%  -השווה  בגין  השנתיים  השכירות  דמי  ברכבים מסך  בערה  מנוע  מבוססי  רכבים  להחלפת  העסקאות 

. לעיל   7.1הערבות המצוין בסעיף    מודגש כי בכל תקופת ההתקשרות לא יפחת סכום הערבות מסכום    חשמליים.  

לא יידרש הקיימת, סכום הערבות  ל  ך או שווהנמו  ות עסקאבגין כלל ה  מדמי התגמולים  10%  -עוד מובהר כי ככל ש

 הביצוע.  להנפיק ערבות נוספת או להגדיל את סכום ערבות    הקבלן

ההתקשרותב .7.3 תקופת  כל  בתוקף  משך  ערבות  יעודכנו,  תהיה  ערבויות  ו/או  הערבות  היקפי   כאשר  לפי  לעת  מעת 

חודשים, ויתחדשו    12זמן קצרים כמקובל של עד  יובהר כי הערבות ו/או הערבויות יופקו לפרקי  .  השנתייםהשכירות  

 או יתעדכנו מדי תקופה ע"פ הצורך לפרקי זמן זהים.  

או חברת   ( והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ותוצא על ידי בנק1ב' הערבות תהיה בנוסח המצורף להסכם זה )נספח   .7.4

 . להנפיק ערבויות כאמורהמוסמכים ביטוח בישראל  

על פי הסכם זה  לחברהאין בערבות ו/או במימושה כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר אשר יעמוד  ,למען הסר ספק .7.5

 .הקבלןו/או על פי דין בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידי  

  הקבלן זכאית להפעילה כדי לפגוע ו/או לגרוע מחובת    המזמינהלא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהייה   .7.6

 ות בהן יהא הוא חייב על פי תנאי הסכם זה. לבצע התיקונים וההשלמ 

 המזמינהלדעת שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות ולאחר שאלא  הקבלןמובהר כי הערבות לא תוחזר לידי  .7.7

במידת הצורך עד את ערבות או להגדילה  ךיהא להארי   הקבלןעל   מילא את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה. הקבלן 

 רכת תוקפה של הערבות יהווה עילה לחילוטה בטרם תפקע. התמלא התנאים כאמור. אי הא

להמציא לחברה ערבות חדשה באותם התנאים המתוארים   הקבלןבכל מקרה של חילוט הערבות או חלקה יידרש   .7.8

 לעיל.  

 יובהר כי סעיף זה הינו סעיף עיקרי בהסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית המקנה לחברה הזכות לבטל את ההסכם. 

 המזמינה  התחייבויות .8
 שברשותה.  בנתונים ובמידעהמזמינה תפעל לשם קידום שימוש ברכב חשמלי, במגבלות הדין, לרבות תוך שימוש   .8.1

לפרסום מכרז לההמזמינה ת .8.2 ציב  מתקפעל  ברחבי השטח רשת הטענה  רכב חשמליים(  לכלי  טעינה  )עמדות  ורית 

המוניציפלי לשימוש ציבורי של נהגים ובעלי כלי רכב חשמליים. עמדות הטעינה יוקמו, בכפוף לדין, וככל הניתן  
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בקרבת מקום לכתובת המגורים ו/או העבודה של משתמשים אשר אין באפשרותם להקים תשתית הטענה פרטית, 

 על ידי הקבלן.   כפי שימסרו למזמינה

שברשותה, למטרת פרסום מודעות בתחום קידום שימוש    -פיזיים ו/או דיגיטליים    -המזמינה תקצה שטחי פרסום   .8.3

ברכב חשמלי. המזמינה תקיים קמפיין משותף עם הקבלן בערוצי דיגיטל )קבוצות פייסבוק, פורומים של קבוצות 

דיגיטל פומביים, ערוצ ובכלל ערוצי אמצעי שיתוף הציבור עניין, קבוצות במדיה, ערוצי  של מנהלת העסקים(  ים 

 הזמינים.

המזמינה תפעל להסדרת שירותי רכב שיתופי בשטח הרשויות באמצעות כלי רכב חשמליים )בין ב"קבוצות מיסוי"   .8.4

ובין ב"קבוצות מיסוי" אחרות( ככלי לחינוך ציבור המשתמשים למעבר לרכב חשמלי וכאמצעי   3ו/או    2שווי רכב    /

 התנסות.  

המזמינה תפעל להחלפה מיידית של כלי הרכב שבשימושה ו/או בשימוש הרשויות לכלי רכב חשמליים, בהתאם  .8.5

לצרכי המזמינה ו/או הרשויות  )בהתבסס על השימוש הנעשה על ידיהן בכלי רכב קיימים, לפי "קבוצות מיסוי" / 

 (. 4,  3, 2קבוצות  -שווי רכב  

לצורך   המזמינה .8.6 במכרזים שפרסמה  שזכו  המשנה  בקבלני  הבלעדי, להשתמש  דעתה  שיקול  פי  על  ליזם,  תאפשר 

 , בכפוף לכל דין. לרכב חשמליו/או מתקנים תומכים  רשת הטענה ציבורית לרכב חשמלי  הקמת

 הקבלן  התחייבויות .9
, ניהולו ומימונו ותפעולו  להחילף כל רכב בעל מנוע בערה ו/או להעמיד רכבים חשמליים להשכרה    מתחייב  הקבלן .9.1

לאורך כל תקופת השכירות ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה, במסמכי המכרז, במפרט הטכני והשירותים וכן  

וסיף דרישות נוספות מעבר ת  המזמינה. ככל ש ביחס להוראות ספציפיות, ככל שידרשו כמפורט בתוספת להסכם

יובהר כי   .המזמינהלקבוע בהסכם זה הרי שכל תוספת כאמור תהיה בהסכמה בין הצדדים ועל פי שיקול דעתה של 

תנאים מתלים כדי להתמודד וכן  קיימים   בגין הוצאות נוספות   הקבלןנקבעו מנגנונים שונים המאפשרים פיצוי של 

 עם השונות בין האתרים והאילוצים. 

 את עותקים מהתיקים הנדרשים בדוא"ל.    לשוכר ולמזמינהולהעביר  רכב מתחייב להחזיק תיקי  לןהקב .9.2

 לבצעתלויה בהחלטה ספציפית של כל אחת מהרשויות    םרכבי   שכירות או  /ו  החלפתמצהיר כי ידוע לו כי    הקבלן  .9.3

  המזמינה.  פעילות ידוע לו כי חלק מהרשויות עדיין לא השלימו את הצטרפותן ל וכן כי   המזמינה באמצעותשכירות 

 כי סעיף זה הינו סעיף עיקרי בהסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית המקנה לחברה הזכות לבטל את ההסכם.  יובהר

 הקבלן הצהרות .10
שיונות המתאימים על פי כל דין, ככל  יהרו  ההיתרים כלבעל  )לרבות באמצעות מי מטעמו( מצהיר, כי הינו  הקבלן .10.1

 חוזה פי על  הדרושיםהשירותים על פי הסכם זה וכי ידוע לו כי השגת כל הרישיונות והאישורים   לביצועשנדרשים, 
תסייע ליזם בהשגת    המזמינה. מבלי לגרוע מן האמור והינה באחריות  ונדרש ככל  החוק  דרישות פי ועל  זה

  הקבלןשל  דיתהבלעהרישיונות והאישורים כאמור ככל שנדרש, אך מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו 
 חבות ואחריות כלשהי.   ברשותלהשגתם או להטיל על 

  תחילת  טרםונדרשים אישורים פרטניים לשם התקנת עמדות הטענה פרטיות עבור משתמש   ככל כי מצהיר הקבלן .10.2
 הנדרשים על פי דין.   הרישיונות כל את  ישיג, באתר הפעילות ביצוע

מצהיר כי כלל העלויות בגין אספקת השירותים וכל הוצאה אחרת בהקשר למתן השירותים מושא הסכם   הקבלן .10.3
   .באופן בלעדי  הקבלןיחולו על זה 

  סיום לאחר העבודה סביבת את לנקות  וכן)במהלכה(   העבודה  בסביבת  פסולת להשליך  שלא מתחייב הקבלן .10.4
 .  ולאורך תקופת התחזוקהפרטיות ככל ויהיו  של עמדות הטענה   תקנותהה

  , כושר, יכולתםיימקצוע וכישוריםידע  , הניסיוןבעל  )לרבות באמצעות מי מטעמו( מצהיר כי הינו  הקבלן .10.5
אדם וכי באפשרותו לבצע  ה, טכניים וארגוניים, כוח  איתנות פיננסית  ויכולת כלכלית  , אמצעים כספייםומסוגלות

במומחיות וברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות כל דין החל בקשר עם ביצוע   וההתחייבויות השירותיםאת 
  כמסמך , מצורף ומסומן  יםהטכני  ים, בהתאם למפרט השירותים   אתוכי הוא יספק השירותים מושא הסכם זה.  

 "(. המפרטלהסכם זה )להלן: "ג' 
או באמצעות קבלני משנה(    מקצועי   צוות  יחזיק  זה  הסכם   של  תוקפו   תקופת   כל  במשך  כי .10.6 ישיר   מטעמו  )באופן 

 : כדלקמן
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במהלך כל שלבי ביצוע הפרויקט. מנהל    המזמין   ומול  המנהל מול    הקבלן , אשר יהיה נציגו של  מנהל פרויקט .10.6.1

 עם רשויות, בעבודות חשמל והיכרות עם תחום הרכב.  בעבודההפרויקט יהיה בעל ניסיון 

 הרשום בפנקס המהנדסים    חשמל מהנדס  .10.6.2

בהיקפן ומהותן לעבודות    דומותעבודות  בצי רכב ו  בניהול)שלוש( שנים לפחות    3בעל ניסיון של    קצין רכב .10.6.3

 .  מתאימות והסמכות הכשרות  עם. זה הסכם נשוא

  הקבלןלא נדרשים אנשי המקצוע להיות עובדי    הקבלןהמנהל מטעם    למעטלמען הסר כל ספק כי    יובהר  .10.6.4

 באופן ישיר.  

 מי מטעמו בעל כל הסיווגים והאישורים הנדרשים על פי כל דין נכון למועד תחילת העבודה.  אוכי הוא  .10.7

הנחיות    הקבלן את  בדק  כי  הטכני    המזמינהמצהיר  במפרט  היקף   –כמפורט  לרבות  ההזמנה,  למסמכי  ג'  חלק 

מאשר כי מצויים בידיו כל הנתונים העובדתיים, התכנוניים,   והוא ,  אלו  כל  של  פרטיהםואת    יםהנדרש  השירותים

המשפטיים,   ל  הלוגיסטיים,  המסחריים,  הכלכלייםההנדסיים,  ו/או  זה  לחוזה  בקשר  והוא   שירותיםוהאחרים 

 . השירותיםחשבונו הבלעדי את ביצוע   ועלעל עצמו מסכים לקבל 

כי יש לו ו/או למי מטעמו שיועסק בביצוע העבודות, את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין לביצוע  .10.8

העבודות והוא מתחייב שהללו יהיו בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות עד למועד הפעלת המתקן ומסירתו  

וכל גורם אחר שיועסק מטעמו בביצוע  למזמין. הקבלן מתחייב, כי האמור לעיל, יחול בנוסף על כל קבלן משנ ה 

 העבודות, ככל שיועסק.   

ימנה    הקבלןעל פי הסכם זה,    הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות   .10.9 והוא מסכים שהמזמין  לו   מנהלמצהיר כי ידוע 

מצהיר ומתחייב, כי הוא ומי מטעמו לרבות    הקבלן.  או מתן השירות  /ומטעמו לצורך פיקוח על ביצוע העבודות  

ע"פ אבני הדרך והנחיות מקצועיות שסוכמו מראש   המנהל קבלני משנה ו/או המתקינים בפועל, יפעלו בתאום עם  

תגבר דעתו של   –  ליזםמטעם המזמין    המנהלכמפורט בהוראות הסכם זה ונספחיו. בכל מקרה של מחלוקת בין  

חילוקי דעות כאמור בסעיף, וככל והמזמין מעוניין להמשיך בביצוע העבודות על במקרה של    מטעם המזמין. המנהל

לא יהיה אחראי לכל נזק או הוצאה אשר עלולה להיגרם למזמין, מי מטעמו או כל  הקבלןפי עמדת המנהל מטעמו,  

תו של צד שלישי במידה והנזק או ההוצאה האמורים נגרמו כתוצאה מהחלטתו של המנהל כאמור, בניגוד לעמד

 . הקבלןהקבלן, זאת בכפוף להבעת התנגדות בכתב ובאופן רשמי ע"י 

על פי כל דין ו/או חוזה להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע משפטית ו/או מצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה  הקבלן .10.10

האמור בו, וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העלולים להשפיע על התקשרותו בהתאם להוראות חוזה זה.  

על פיו, אושרו כדין על ידי האורגנים המוסמכים של   יו זה והתחייבויות  חוזה, כי ביצוע הקבלןבכלל זה מצהיר 

 . הקבלןמהווה התחייבות תקפה ומחייבת של   החוז, וההקבלן

תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה   הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבות   .10.11

 על פי תנאי חוזה זה.   שירותיםדרושה לשם השלמה בטוחה ויעילה של הה  כזו זה והנובעת ממנו, ו/או 

או  /והאמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה  מצהיר כי ידוע לו שאין בכל   הקבלן .10.12

או /ואו מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים  אישורשיון, היתר או יצורך לקבל כל ר

 שיוטלו עליו על פי כל דין. 

וביצוע השירותים וכל הוצאה אחרת  ו/או חיבור חשמל    מונהמצהיר כי כלל העלויות בגין שכירת כל   הקבלן .10.13

מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה,   הקבלןבאופן בלעדי.   הקבלןבהקשר למתן השירותים יחולו על 

שרונות ותוך ניצול כל הידע  יוהכת, תוך השקעת מירב המאמצים, הכישורים וצועימקבנאמנות, במיומנות וב

 . מטעמו מיאו /ו , הן שלו והן של עובדיו םהנדרש לביצוע

, לשם  המזמינהמלא ומוחלט עם   תאום תוך, זה חוזה פי על  עליו המוטל  את ולבצעמתחייב לשתף פעולה  הקבלן .10.14

 עם   בקשרלטפל באופן שוטף וללא דיחוי, בכל הבעיות אשר תתעוררנה ו  השירותיםביצוע מלא, מדויק ומיומן של 
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 .השירותים

  אי בתוקף שינויים לרבות  זה שבסעיף הצהרותיו בתוקף שיחול שינוי  כל עם מיד לחברה להודיע מתחייב הקבלן .10.15

  כנגדו שניתן צו כל על ולרבות  זה הסכם  מושא השירותים  ביצוע לצורך הדרושים ההיתריםאו /ו מהרישיונות אלו

 . אתר לכל  ביחסאו /ו   נספחיו  על  זה להסכם בהתאם השירותים את להשלים יכולתו את מגביל או והאוסר 

 ומודגש כי הוראות סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו מהוות סעיפים יסודיים בהסכם   מובהר
   וקולות קוראים , תמיכותמענקי מדינה .11

רשאית להגיש או שלא להגיש בקשות למענקים, מכרזי תמיכה וקולות קוראים בנוגע   המזמינה ו/או הרשויות .11.1

בפרט ביחס לאתרים השונים ללא שליזם תהיה    ותחבורה חשמלית לסוגיהלציוד ולפעילות האנרגיה הירוקה בכלל  

בתוך חמישה    המזמינה  לידי  המצוי ברשותויתן מענה לכל בקשת מידע ונתון    הקבלןטענה ו/או דרישה כלשהי. מנגד  

 ( ימי עסקים לצורך פניה למענקים כאמור.  5)

 .המזמינה( תישארנה בבעלות CDM, I-RECS) הרכביםהזכויות הירוקות בגין פעילות  .11.2

  עם כספי ק"ק ו/או מענק ו/או תמיכה אחרת  רכביםרכישת  .11.3

הרשויות   .11.3.1 ו/או  ולרכוש    עשויות    המזמינה  לכל    חשמלייםרכבים  הזוכה    הקבלןמ להזמין  ובכפוף  עת  בכל 

אלו על ידו,  אותן יידרש    מערכותיממן    כלשהו או גוף אחרככל ומשרד ממשלתי  ההגדרות במכרז זה במידה ו 

ד'.בולמסור    להתקין,לספק    הקבלן בסעיף  שנקבעו  הזמנים  ללוחות  חשמליים ""  -)להלן  התאם    רכבים 

 "(.  ממומנים

בגין   .11.3.2 ויתאים    יםהממומנ  החשמלייםהרכבים  התשלום  התמיכה  או  הק"ק  תמיכת  את  תואם  סך  על  יעמוד 

  . להגדרות הטכניות הנדרשות 

  או גורם תומך משרד ממשלתי  מצפויות לקבל שיפוי    המזמינה ת ו/או  יו כי בגין הרכישה בסעיף זה הרשומובהר   .11.3.3

, ולפיכך כל תהליך הרכישה  יתבצע  רכביםת עמדות או ברכישת  שבהקמ)כאמור לעיל( בגין ההשקעה ההונית  

בהתאם להוראות שיקבעו לעניין זה בהסכם ההתקשרות והחוזים של הארגון ו/או המשרד הממשלתי  התומך,  

 .  2017 -ויהא כפוף לקבלת המימון מאת המשרד, והכל בכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז  

ו במועדי הביצוע ו/או כל סיבה אחרת שתמנע את קבלת  המענק  כי אי עמידה בדרישות המפרט ו/א מובהר   .11.3.4

. אם יופעל  הקבלןמת תוביל לביטול עסקת הרכישה ולדרישת החזר תשלום  יוו/או הרשו  המזמינההעתידי  ע"י  

 .   הקבלןעלות או ישארו בב  יעברו הרכבים סעיף ביטול זה, 

מימון   .11.3.5 תקבל  והמזמינה  מהקבלן,  ככל  הרכבים  את  תשכיר  ותרכוש  הרכבים  את  בחזרה    לקבלןהמזמינה 

תיחתם    רכב חשמלי ממומן בגין כל העברת  כאשר    הליסינגבזכיינות למשך כל תקופת    יםהממומנ   החשמליים  

ג'בין הצדדים תוספת להסכם ההתקשרות   לכל התקופה    ,  4כחלק מנספח  הזכיינות  ודמי  הזכיינות  תקופת 

להסכם   יצורפו  ההתקשרות  להסכם  התוספות  מראש.  התקופה  לכלל  הזיכיון  דמי  את  ישלם  והמציע 

רכישת  דמי הזכיינות יהיו זהים לגובה התשלום שהועבר ליזם לשם    ההתקשרות ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו.

 הרכבים. 

הזיכיון   .11.3.6 לתשלום  מעבר  כי  בתשלום    מחויב  לןהקב יובהר  בה  הצעתלפי    תמלוגיםגם  להצעתו  המחיר  תאם 

 . במכרז

חלק יחסי של דמי הזיכיון ששולמו מראש בגין תקופת    ליזם יוחזר    הליסינגיובהר כי במידה ותקוצר תקופת   .11.3.7

 לבין המזמינה.  הקבלן בכפוף להסכמה בין    - למכרז זה  18ו/או שיופעל סעיף  שלא התבצעה הליסינג
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 זמנים לביצוע תקופת ההתקשרות ולוחות  .12

ותסתיים    המזמינהההתקשרות לפי המכרז )כמסגרת( תהא לתקופה שתחל ביום חתימה על הסכם זה על ידי   .12.1

שמורה הזכות להאריך את תקופת  "(. כאשר לחברה תקופת ההתקשרות הראשונה )להלן: " חמש שניםבתום 

חודשים כל אחת, על פי שיקול דעתה הבלעדי )להלן: "אפשרות   12ההתקשרות בעד חמש תקופות בנות עד 

, תקופת ההתקשרות הראשונה וכן כל אפשרות הארכה שמומשה ככל שמומשה יקראו לעיל ולהלן  (הארכה"

 "(.  ההתקשרות תקופת"

לשכור רכבים חשמליים  רשאית ו/או הרשות הרלוונטית  המזמינהבמשך כלל תקופת ההתקשרות תהיה  .12.2

   מהקבלן.

יום מראש,   60 יזםשומרת על זכותה להפסיק את הסכם ההתקשרות, בהודעה בכתב שתימסר ל המזמינה  .12.3

הפסקת ההתקשרות לא תבטל את הסכמי השכירות הפרטניים   .זה בעניין  דרישה או  טענה כל תהיהלא  ולקבלן 

   . רכב חשמלי בנפרדבגין כל שנחתמו 

המכרז, מובהר כי אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט כאמור,  והוראות  מבלי לגרוע מיתר מסמכי  .12.4

 תהווה הפרה של ההסכם ותקנה לחברה את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז. 

 שיווק ומכירותידוע ציבור,  .13

בפני   הרכביםפעולה בחשיפת והצגת    לשיתוף הקבלןמ המצפ המזמינהו תצוגת תכליתמ חלק  הוא זה כרזמ .13.1

   .ו/או גופים ציבוריים אחרים  אחרות מקומיות רשויות, ברשויותתושבים, בעלי עניין משתמשים 

 להצטרף למפגשי יידוע ושיתוף ציבור, סיורים ומסירת מידע לציבור.   הקבלןבאחראיות המנהל מטעם  .13.2

, מסירת  את הפרויקט להתקשר עם גורמים מקצועיים להפקת סרטון תדמית אשר מציג   הקבלןבאחראיות  .13.3

לצרכי תדמית  , בסרטון שיווקי תפעולי אשר מיועד  רכבים חשמליים, היצע והתקנת עמדת הטענה פרטית 

  סיוםלהפיק את הסרטון ביחד עם  הקבלן. באחראיות טובת תהליכי ידוע ושיתוף הציבורול והקבלן  המזמינה

  המזמינה –לא יפיק את הסרטון בעצמו  הקבלן )לסוגים השונים( , במידה ו  החלפות הרכבים הראשונותשלוש 

רואה בפעילות   המזמינהיובהר כי בהוצאות.  הקבלן שומרת לעצמה את הזכות להפיק את הסרטון ולחייב את 

 . המוניציפליבשטח השיפוט  ההחלפהזאת חלק אינטגרלי מהיכולת לממש את פוטנציאל 

  -כללי משתמשים פוטנציאלים ולציבור הלעם מידע  מתחייב להקים דף נחיתה    הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור   .13.4

איכות הסביבה, מאבק בהתחממות כדור הארץ,  מידע הסברתי על  ו, המציג מידע על הפעילות,  תושביםתלמידים ול

חשמלי. ורכב  פליטות  ב  הפחתת  למפורט  בהתאם  יהיה  העמוד  ג'עיצוב  עם  3נספח  בתיאום  וכן  על .    האחראי 

ויידרש בהתאם  ו/או הרשויות  הדוברות והשיווק של המזמינה   גם  להנחיותיהוככל  יהיה  הנדרש  )דף הנחיתה   .

WEB  .)יובהר כי תכני הדף השיווקי יציגו את הפרויקט לציבור. המידע שיוצג ישתף את הציבור    וגם פייסבוק

בחיסכון הפליטות, תכני שיתוף ומפגשי שיתוף ציבור, מסמכים תקופתיים רלוונטים כגון  החלפת הרכבים,  בהיקפי  

ויעודד החלפת רכבים לתחבורה   . וכו' מידע אשר יפחית התנגדויות ציבוריות שונותסקרים וכו'/הצעות ומבצעים 

של  חשמלית כלכליים  נתונים  הצגת  ידרשו  לא  כי  עוד  יובהר  ערך    הקבלן.  הצעת  למעט  זה  הסכם  של  ו/או 

.  המזמינהוהמנהל מטעם    הקבלןלתושבים/עסקים. יובהר עוד כי התכנים הספציפיים יאושרו באופן משותף בין  

עשוי להיות בהפניה ישירה או באמצעות גורם   הקבלן יובהר כי אלמנט ההתקשרות בין התושבים/עסקים לבין  

 ו/או תאגיד עירוני.   במזמינה ו/או ברשויות 

מותאם לסלולרי ולגלישה ממחשב.   -אלמנטים של מכירההפניה לאתר נפרד / דף נחיתה נפרד הכולל   יכלול האתר .13.5

במכרז.   הצעתו  את  התואמים  ומחירונים  מפרטים,  השירותים,  לגביי  מידע  יפורסם  ובו  רואה  אשר  המזמינה 



 

 

 90מתוך  50עמוד 

 

 

 

לתושבים ברשויות )כולל עסקים מקומיים( וכי המזמינה מידע להחלפת רכבים  חשיבות סביבתית רבה בהנגשת  

 בהיקפים נרחבים בשטחי הרשויות.   החלפהבלתושבים אשר יקלו על מימוש רואה ברכיב זה ערך ותועלת  

ויתקין   .13.6 יציב  ציבורי(    חוצות   שילוטהקבלן  עם  )פירסום  ויאושר  יתואם  תוכנו  אשר  ובהנחיה    המזמינה מתאים 

 .  למיקומים מאושרים ע"י המזמינה

דו"ח ובו סיכום הפקת האנרגיה המתחדשת מכלל המערכות הסולאריות, דו"ח זה יכיל    הקבלן אחת לשנה יפיק   .13.7

 דיווח מרכז ודיווח נספח מפורט לגביי כל מערכת ומערכת. דו"ח זה יועבר עד לסוף רבעון ראשון של כל שנה.   

 החלפת רכבים חשמלים   .14

לגבי כל   "( לתמחורדרישה  )להלן: "    להצעת מחיר ותמחורדרישה    המזמינהיובהר כי עם הכרזה על זוכה תעביר   .14.1

הרכבים אותם היא מבקשת להחליף עם דגמים מבוקשים או ללא דגמים מבוקשים . לאחר קבלת הדרישה יתמחר  

לעת תעביר המזמינה דרישות יובהר כי מעת    הקבלן את הדגמים המבוקשים וימליץ על דגמים מתאים נוספים.

ימי עסקים, סיום שלב התכנון   5בתוך    ההמלצה  לבצע את שלב    הקבלןעל  .  לתמחור לרכבים נוספים שברצונה לשכור

למזמינה ו/או למנהל מטעמה )להלן:    נלווים   סמכיםהצעה ומהינו בהשלמת כלל החומרים הנדרשים והעברת אוגדן  

 "(.  להחלפההמלצה "

צו תחילת עבודה   המזמינהתוציא    הקבלן  והצעתולאחר אישור תוכניות    להחלפהלהמלצה לצו  יובהר כי בהתאם   .14.2

יהחלפהצו  "  :גם  )להלן רכישה( התקשרות "( אשר  או  ליסינג  )סוג  בתוכנית אספקה  ובחירה  הווה אישור הצעה 

 .  ה, תאריכי ביצוע נדרשים ומועדי העברספציפית יחד עם מודל של רכב

המנהל   .14.3 ידי  על  שניתנו  ואישורי הוראות  אישורים  הוראות,  הנחיות,  מתן  לצורך  לרבות  זה,  חוזה  ביצוע  לצורך 

במידה   לפי חוזה זה.  המזמינה כל הנחיה, הוראה או אישור שיינתנו על ידו ייראו כאילו ניתנו על ידי  כן  חשבונות ו

, ניתן יהיה להפעיל מנגנון הכרעה הקבלןלבין    ויהיו חילוקי דעות מקצועיים טכניים בין המנהל מטעם המזמינה

 להלן.   41.3בבוררות טכנית בהתאם להסכמת הצדדים ע"פ סעיף 

 המנהל.   בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם העבודותמתחייב לבצע את  הקבלן .14.4

 תשלומי חשמל למול משתמשים  .15

 ת עמדת הטענה פרטית או ציבוריתות בעת התקנעל הקבלן להסדיר את תשלום החשמל למול כל משתמש ישיר.15.1

   באופן עצמאי. 

התחשבנות  .15.2 לשם  משנה  מונה  ולהתקין  חשמל  שכירות  בחוזה  להתקשר  הקבלן  על  פרטיות  עמדות  התקנת  בעת 

 חודשית למול בעל חיבור החשמל. 

 לקבלן  התמורה .16

ובהתאם   .16.1 השונים  המשתמשים  ולמול  מבצע  הוא  אשר  רכבים  להחלפת  העסקאות  ע"פ   הינה  לקבלן  התמורה 

 להצעתו במכרז זה .  

בגין כל הרכבים אשר המזמינה עצמה היא המשתמש אזי המזמינה תעביר לקבלן את התמורה בהתאם להצעתו   .16.2

ום האמור מתוך התמורה שעל הקבלן  המזמינה תהא רשאית לקזז את התשל .  45במכרז זה ובתנאי תשלום שוטף+

 לשלם לה בהתאם להצעה שהגיש. 

 התמורה למזמינה  .17

בהתאם    תגמולים, באמצעות  למשתמשים/ ו/או נמכר  שהושכר    רכבתועבר בגין וביחס לכל  למזמינה  התמורה   .17.1

 במכרז.   הקבלן( שהגיש 3נספח א'להצעת המחיר )

 ישולמו ע"י הקבלן אחת לחודש בהתאם לפעילות ההחלפה שבוצעה בחודש החולף.  , התגמולים .17.2
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למזמינה    .17.3 יעביר  )להלן:"  5%הקבלן  ניהול  למוניהול  דמידמי  לה  מכרז  במסגרת  העסקית  הפעילות  מכל  ל  "( 

 המזמינה ו/או למול הרשויות. 

 

 פיצוי בגין תשלום דמי יציאה מעסקת שכירות של רכב מנוע בערה  .18

מחזיקות ברכבי מנוע בערה במועד מכרז זה וכי מטרת   ו/או המשתמשים    המזמינה ו/או הרשויות כי    לקבלןידוע   .18.1

 הרשויות והמזמינה היא להחליף את הרכבים באופן המהיר ביותר.  

ישא הקבלן בעלויות ויחייב את עלות קנס    –ככל ויוטלו קנסות יציאה /ביטול מוקדם ע"י חברות הליסינג השונות  .18.2

₪ שיוטל בגין החלפת   3600קנס בגובה    - לדוגמא  )   על פני כל תקופת ההחלפה.יציאה על המזמינה ו/או המשתמשים  ה

 .  (₪ 100שנים יחייב את המשתמש בתוספת חודשית של  3רכב במסלול ליסינג מימוני/תפעולי של  

 

 סיום מוקדם של עסקת השכרה הכוללת עמדת הטענה  בגין הקבלן פיצוי .19

יפסיק להשתמש ברכב החשמלי ו/או יעבור דירה /בית   -ומשתמש אשר הותקנה אצלו עמדת הטענה פרטיתבמידה  .19.1

ממקבל השירות באמצעות החיוב   למקום בו אין אפשרות להתקין עמדת הטענה פרטי , אזי יהיה זכאי הקבלן לפיצוי

 .  ומית או המזמינה. רשות מק  –ורם עימו התקשר הקבלן הראשון העוקב. נותן הפיצוי יהיה הגהחודשי 

גובה הפיצוי יחושב לפי יתרת חודשי השכירות המקורית שנותרה במכפלה של התוספת בגין התקנת עמדה )חלק .19.2

 .  רביעי של הצעת המחיר(

 הרכבים תחזוקת  .20

גבוהה, ועל פי הנחיות היצרנים לכל הפחות,   מתחייב להעניק שירות    הקבלן .20.1 במסגרת הסכם זה תחזוקה ברמה 

לרכבים החשמליים אשר שוכרים מהקבלן במסגרת מסלול ליסינג   לכל אורך תקופת ההסכםנספח ג'  ובהתאם ל

 . תפעולי

זה    הקבלן .20.2 לחוזה  ג'  לנספח  בהתאם  קריאות  לקבלת  עת  בכל  זמין  אשר  טלפון  מספר  למנהל  את   ויעדכןימסור 

 תלונה ו/או אירוע חריג לגביי השירות.  בכל  המזמינה

לאפשר למשתמשים להכניס את הרכב  , לפחות אחת לשנה וכהכנה לגשמי החורף,  הקבלןבאחראיות    -הכנה לחורף.20.3

 לבדיקה מכינה / או לבצע בדיקה מתואמת עם המשתמשים. 

 

 הקבלן מנהל פרויקט מטעם  .21

 , בתחום מכירות הרכב )בעל ניסיון בעבודה למול רשויות מקומיות  מנוסה מטעמומנהל  מתחייב בזאת למנות    הקבלן.21.1

לאורך כל תקופת ההסכמים. מנהל פרויקט   הקבלןמטעם    השירותיםמתן  , אשר ינהל את  (ובתחום הרכב החשמלי  

לפנות בכל עת לעניין   המזמינה  תוכלאליו    הקבלןמטעם  והשירותי  בין היתר, הגורם המקצועי  ישמש    הקבלןמטעם  

אלמנט גורם מפתח ושל מנהל הפרויקט  ויכולת  רואה בניסיון    המזמינהיובהר כי    על פי חוזה זה.  הקבלןהתחייבויות  

 במכרז זה.  החלפת הרכבים מבוססי מנוע בערהמרכזי בהצלחת ביצוע ומימוש היקפי 

 . הקבלןמאת  , בכפוף לשימוע ומענה בכתבימי עסקים  20תהיה רשאית לדרוש החלפתו בתוך  המזמינה.21.2

 וקבלני משנה(  הקבלןעובדי כוח אדם ) .22

 . כל דין יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות  הקבלן.22.1

תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר ליזם לעשות שימוש   המזמינה מובהר כי בהתאם לדרישות הדין  .22.2

בקבלנים אשר זכו במכרזים שפרסמה לצורך הקמה ואספקת המערכת וזאת בתמורה כפי שתוסכם בין הצדדים. 

 כל טענות בקשר לכך.לא תסכים לא יהיו ליזם   המזמינהככל 

 יובהר ויודגש כי עובדי הקבלן נדרשים להקפיד על כלל הוראות הבטיחות ועל הנראות של העבודה במגוון האתרים.  .22.3

הדרוש, המתאים והמיומן לביצוע הפרויקט ו/או קבלני משנה  הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו את כל כוח האדם   .22.4
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אמצעי ההשגחה והפיקוח על העובדים, את אמצעי התחבורה עבור העובדים והעבודות, וכן לדאוג ולספק את כל  

   וכל דבר אחר הכרוך בכך, כנדרש על פי דין.

שיועסקו על ידו בביצוע העבודות, הם עובדיו ו/או קבלני משנה ו/או קבלני המשנה הקבלן מתחייב, כי כל העובדים  .22.5

יות הנובעת מהיותו מעבידם על פי הסכם זה ו/או על פי  ו/או יועצים מטעמו. הקבלן ישא בכל האחרישירות מטעמו 

)נוסח משולב( והצווים והתקנות שמכוחו. הקבלן מתחייב, כי כל העובדים  כל דין, ולרבות חוק הביטוח הלאומי 

יקבלו לשם כך את כל האישורים הנדרשים לכך לפי    - שיועסקו על ידו בימים ובשעות שבהם לא מותרת עבודה  

 הוראות כל דין. 

מקצועיים במספר הדרוש לשם עמידתו בלוח הזמנים לביצוע ו/או קבלני משנה  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים   .22.6

העבודות לפי הסכם זה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ו/או רישיון ו/או היתר לפי כל דין, מתחייב הקבלן  

 יין.  להעסיק רק מי שרשום ו/או שיש לו רישיון ו/או היתר כאמור לפי הענ

והדין   .22.7 המזמין  הנחיות  פי  על  ויוגבלו  עבודות,  של  כזה  בסוג  המקובלות  עבודה  שעות  יהיו  באתר  העבודה  שעות 

 הרלבנטי. 

לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו. ו/או המנהל בין המזמין  עבודה למען הסר ספק, מובהר כי לא ישררו יחסי  .22.8

 מו לו עקב דרישות ו/או תביעות מסוג זה מיד עם דרישת המזמין.הקבלן ישפה את המזמין בגין מלוא נזקים שייגר

 יחסי הצדדים  .23

יחסי .23.1 ליצור  כדי  זה  בהסכם  מקום  בכל  באמור  אין  כי  בזה  ומין  -עובד  מובהר  סוג  מכל   מעביד, 

  המזמינה ובין    (לכל צורך ולכל ענין  עצמאי ובלתי תלויכנותן שירותים    ת)המשמש  הקבלןלבין    המזמינהשהוא, בין  

 ו/או מי מטעמה.  הקבלןעובדי מי מקרב חברי הצוות המקצועי ו/או מי מ לבין 

מתחייב לקיים, בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו על מנת לבצע את העבודה לפי הסכם    הקבלן .23.2

בהוראות   האמור  אחר  עובדיהם,  כל  זה,  בגין  המעבידים  על  החל  ההסכמים  חוק  בהוראות  האמור  את  וכן 

הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך  

והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על 

 פי הסכמים אלה.  

ורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב לרבות תשלומי ביטוח לאומי ולנהל חייב לשלם עב  הקבלן .23.3

 חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ. 

ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין, חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, גמלאות ו/או תשלומים ו/או    הקבלן .23.4

 מות לעובדים. כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתל

למרות האמור לעיל  שיקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו,  אם י מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי   .23.5

מחברת   הקבלןמעביד, תחשב התמורה שיקבל  -יחסי עובד חברהו/או מי מעובדיו ל הקבלןבכל זאת התקיימו בין 

מעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע  וככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד    החשמל

לא   המזמינהו  , מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב

 . תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו

כתוצאה מתביעה   הבגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו ל  המזמינהפה את  יש   הקבלןבנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי   .23.6

בהקשר ולצורך    המזמינה, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי  הקבלןשתוגש על ידי מי מעובדי  

לקזז    תזכאי  תהא  המזמינה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  הקבלןמ  המזמינהמייד עם דרישת  תביעה כאמור  

 .על פי הסכם זהליזם סכום כאמור מהתמורה המגיעה כל 

ף האמור לעיל התקיימו  א  שעל יקבע על ידי ערכאה מוסמכת   אם בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי  מ .23.7

עובד בין  -יחסי  לבין    המזמינהמעביד  מי מטעמה  כאילו הסכימו    הקבלןאו  יראו את הצדדים  מי מטעמו,  ו/או 

להלן: "התמורה  )זה    מהתמורה הקבועה בהסכם(  אחוזים  וחמישה  שים)חמי  55%בגובה    תמורהמלכתחילה על  
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  מצהיר בזאת, כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על   הקבלןו  ,המופחתת"(

 .מעביד כאמור-מו יחסי עובדיקבע כי התקייאם זה  הסכםפי 

 השירותים  ביצוע .24

לספק    72תוך  .24.1 נשלחה  בו  מהמועד  לשעות  רכביםבקשה  "  הזמנת  הרשות   "(  רכבים  להזמנת  בקשה)להלן:  ע"י 

ימצאות רכב במלאי, צבעי  יצור הספק קשר בכתב עם המזמינה לצורך עדכון לגביי ה  -המזמינה ו/או ע"י המזמינה 

 הרכבים שבמלאי, השלמת פרטים חסרים בהזמנה ובדיקת צורך ברכב גישור.  

ב שהוזמנו בתוך  לספק את כלי הרכבכפוף להמצאות הרכבים במלאי )אצל הספק ו/או אצל היבואן(, הספק מתחייב  .24.2

לו הזמנת הרכבים    ימי עסקים   20 , אלא אם סוכם אחרת במסגרת מסמך חתומהמלאה ומהמועד אשר נמסרה 

 "(ת רכבהזמנ)להלן: ". ההזמנה

רכבי גישור באותה קטגוריה )ככל המתאפשר(   , בכפוף לסעיף זה,המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן להעמיד לרשותה.24.3

ימי עסקים ממועד    3קבלן לספק את רכב הגישור בתוך  של הרכב בהזמנה ואשר גילו לא יעלה על שנתיים. על ה 

 הזמנה חתומה.  

 סיום תקופת חוזה שכירות רכב  .25

כלי רכב כאשר כלי בלן עם תום תקופת ההתקשרות של כל  קאת כלי הרכב לחזקת ההמזמינה מתחייבת להחזיר  .25.1

, כשהוא כולל את כל האביזרים שסופקו יחד עימו ו/או הותקנו  הרכב ריק מכל חפץ השייך למזמינה ו/או לרשויות

 בו ע"י הספק.  

 

 בטיחות בביצוע העבודות .26

אספקת ועל חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתרי    ינקוט, באחריותו  הקבלן .26.1

יספק ויתקין את כל אמצעי הזהירות הדרושים למען ביטחונם ולנוחותם של    הקבלן.  ובסביבותיהם  השירותים

מצד רשות מוסמכת כלשהי, ועלותם של עובדיו והציבור הרחב, בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה  

 בלבד. הקבלןאלו תחול על 

 .עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים, ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל ינהג  הקבלן .26.2

וכן את העמידה    ראות הבטיחותובמהלך כל שעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים וה  ו יפקח על עובדי  הקבלן .26.3

להנחיות    הקבלן.  בהם בהתאם  הקשור  והמנהל  המזמינהיפעל  בכל  ושיפורים  ליקויים  לתיקון  הקשור  בכל   ,

 כאמור בחוזה זה.   הקבלןהשונים, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריות  הקבלןלבטיחות וגיהות עובדי 

 . מכל אדם אחר המוסמך לכך מהמנהל ו/אוגילויו, או עם קבלת הוראה  יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם  קבלןה .26.4

על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מידי, ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור  למנהל  ידווח    הקבלן .26.5

 להנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'.  

 יהיה אחראי לשמירת הסדר והניקיון בשטח העבודה וסביבתו.   הקבלן .26.6

אחראי על שמירת הציוד, על החומרים שיהיו בשטח בעת ביצוע העבודות והוא לבדו יישא באחריות על כל   הקבלן .26.7

 אובדן ו/או גרימת נזק לציוד ו/או לחומרים ו/או לשטח העבודה ו/או למתקנים המצויים שם.

עבודות .26.8 ביצוע  פרטיתהקמת    במהלך  לצדדים    עמדת הטענה  ולא תהיה הפרעה  הציבור  בנוחות  פגיעה  תהא  לא 

שלישיים אשר בעת ביצוע העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתרי העבודות ו/או בסמוך אליהם, ובמידת הצורך  

 .   ם להנחיית המנהלובהתא  המזמינה ובלית ברירה ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל שניתן לשביעות רצונה של  

במסגרת הסכם זה לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר    מדת טעינה פרטית עבמהלך ביצוע עבודות הקמת   .26.9

של כל צד שלישי בכביש, דרך, שביל בקרבת האתר וכיוצ"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו/או פרטי 

בסמוך אליו, אלא אם ניתן לכך אישור המנהל מראש וכן ניתנו רשות  כלשהו המצוי בתחומי אתר העבודות ו/או  

 ככל הנדרש. המזמינהואישור על פי כל דין מ 
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   השירותים על פיקוח .27

"   מטעמה  מנהללמנות  ת  רשאי  המזמינה .27.1 ולהלן:  טיב  "(המנהל)לעיל  על  ולפקח  לבדוק  לבקר,  מוסמך  אשר   ,

בקשר    ,השירותים האדם  וכח  ביצועה,  ואופירמת  רציפות  קיום  עם    לביצועה,  בהתאם  המזמינההקשר  והכל   ,

בדגמי  שימוש  הפסקת התקשרות/בדבר    לקבלןהודעה    רשאי למסור  המנהללהוראות ההסכם והמפרט. כן יהיה  

ו/או רשתות הטענה  תו  את או  הקבלןכנ"ל, יפסיק    מסוימים. ניתנה הודעה  רכבים ו/או עמדות הטענה פרטיות 

למלא אחר הוראות    הקבלן , אשר הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור. על  המנהל  חלטתו שלהשימוש עד לקבלת ה 

 . הקבלןעימו פעולה ולאפשר לו לבקר כל עבודה המבוצעת ע"י  , לשתףהמנהל

לפי החלטת המנהל, שאינה מסיבות    שינוי במפרט שימוש/ שינוי בספקים מאושרים  / במקרה של הפסקת עבודה .27.2

,  יוארך פרק הזמן שיעמוד לרשות  הקבלןשל  בטיחות ו/או כשל ביצועי בתוכניות ההקמה ו/או שאינה באחריות  

 . בהתאם לפרק הזמן שהופסקה העבודה מתן השירותיםלהשלים את   הקבלן

ותחליט   .27.3 זה,    המזמינה ככל  בסעיף  כאמור  מנהל  בידי  למנות  אשר  את    המנהלהפיקוח  ישחרר    הקבלןלא 

כלפי   חוזה  המזמינהמהתחייבויותיו  תנאי  ו  למילוי  שבדין  הדרישות  כל  ולמילוי  לכל    הקבלןזה  אחראי  יהיה 

 והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.  הפעולות, השגיאות ההשמטות

עשויה להפעיל בדיקות קונסטרוקטור ו/או בדיקות אחרות תקופתיות למבני המתקנים, בין    המזמינהיובהר כי   .27.4

וכי   , משרדי החינוך ואו עקב סיבה אחרת  יתקן את הליקויים במידה    הקבלןאם לאור דרישות החוק, תקינה 

 לעיל.   18וימצאו לפי הדו"ח ולפי הוראות המנהל כחלק מהתחזוקה אשר באחריותו בסעיף 

  וברכוש ציבורי , ברכוש פרטינוחות הציבורפגיעה ב .28

ביוב,  הקבלן  .28.1 מים,  תשתיות  שביל,  מדרכה,  דרך,  לכביש,  שייגרם  קלקול  ו/או  נזק  לכל  חשמל,    אחראי  תיעול, 

ביצוע  ועקב קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי    תקשורת וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת

 הקבלן מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות.    העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו

ושל כל אדם או    המזמינהחשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצון    יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על

ג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות  לדאו  הקבלןהטפול ברכוש שניזוק כאמור. על    רשות המוסמכים לפקח על 

  הקבלן יובהר כי על    עדכניות על כל הקווים התת קרקעיים העוברים באתר העבודות/העבודות בסמוך לו.  תכניות

לנקוט במלא הזהירות ולהנחות את קבלני הביצוע בפועל להשתמש בכל הטכנולוגיות המונעות ושיטות העבודה  

 ל הגורמים השונים. הזהירות ולא להתבסס על מידע תכנוני ש

תהיה כל הפרעה    מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בנוחיות הציבור ולא   הקבלן  .28.2

וכיו"ב, או בזכות השימוש והחזקה    שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש, דרך, שביל

כי בביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או    הקבלן  מתחייבברכוש ציבורי כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  

הלילה )ובימי מנוחה וחג    ומתחייב לעבוד גם בשעות  מתבצעת העבודה  שבו  הסביבההסדירה של    ההפרעה לפעילות

יובהר כי כל העבודות יתבצעו בצורה בטיחותית, ע"פ    והכל ללא תשלום תוספת כלשהי לתמורה.  בשעת הצורך(

כי במקרים חריגים    עוד  יובהר  . המזמינה, ובכפוף לאישורי יועצי בטיחות והמנהל מטעם  יםוהיתרים נדרש  חוק

ובלית ברירה בנוגע לאתר ספציפי אזי יש לתכנן את ההפרעה למינימום האפשרי ולאשר מראש את התוכניות עם  

 . המזמינההמנהל מטעם 

במהלך ביצוע   (ועוד כבישים, מדרכות, גינות, עמדות השקיה)יגרום נזק לרכוש ציבורי ו/או תשתיות  הקבלןככל ש .28.3

 בדבר הנזק שנגרם   (המזמינהאת    – המנהל )ככל שמונה, ואם לא מונה  א עליו ליידע את  העבודות מכח הסכם זה, יה 

, אלא  למנהלההודעה  יום מיום 14ולתקנו על חשבונו והוצאותיו ולהחזיר את מצב הרכוש הציבורי לקדמותו תוך 

על    המנהלאם   אחר.  מועד  על  עם  הקבלןהורה  התיקון  ביצוע  את  הרלוונטי    לתאם  המזמ האגף  ו/או  אצל  ינה 

ולא דווח    המנהל שהנזק התגלה ע"י    לפי העניין ולבצעו לפי הנחיותיהם. כל האמור לעיל יחול גם במקרה   ברשויות 
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דית ליזם אודות הנזק שאותר כדי  יככל ומדובר בנזק אשר התגלה על ידי המנהל, המנהל ידווח מי  .הקבלןע"י  

 יוכל לפעול בהתאם לאמור בסעיף.   הקבלןש

בנסיבות    בעצמה.  ולבצע את תיקון הנזקים  הקבלןרשאית להיכנס בנעלי    המזמינההתחייבותו זו, תהא    הקבלן יפר   .28.4

בתוספת    , המזמינהבידי ד  ו/או מערבות הביצוע שהפקי  עלות התיקון שתבצעב  הקבלן תחייב את  המזמינהכאמור 

 .  15%תקורה של  

בעצמה את    לבצע  המנהל,שמורה הזכות במקרים מיוחדים לפי חוות דעת    לחברה   מן האמור  בנוסף ומבלי לגרוע  .28.5

 כמפורט לעיל.  הקבלן תיקון הנזק ולהשית את החיוב על  

 ניקיון מקום העבודה .29

ממקום ביצוע העבודה.    עודפי החומרים והפסולתלסילוק    הקבלן בעת ביצוע שירותים במסגרת הסכם זה, ידאג   .29.1

  עבודה ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיירי חומרים, פסולת, יום    מיד עם גמר כל 

 .  המנהלרצונו של  נקיים ומתאימים למטרתם לשביעות  יהיוהעבודה ומקום   , המתקןהאתרכך ש

. כל פסולת אשר נוצרת יש להקפיד כי בכל עת נמצאת בכלי אצירה  אין להשאיר פסולת במערומים ע"ג הרצפה .29.2

   .מתאים

לתאם את פעילות הניקיון    הקבלן . על  המזמינהומאושר ע"י    מוסדר,  יובהר, כי הפסולת תועבר לאתר פסולת מוכר .29.3

המנהל,  ו/או עם   רשויות התפעול בו/או אגף ברשויות איכות הסביבה  פיאגהמזמינה ו/או והפינוי של הפסולת עם 

 לפי העניין. 

 עקירת עצים וצמחיה  .30

אישור בכתב ומראש, מפקיד    ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים אלא אם קיבלצמחיה ו/או עצים    הקבלןלא יעקור  

. בכל מקרה  וכן מאת המנהל מטעם המזמינה  ברשויות  היערות האחראי על האזור הרלוונטי ומגורם המוסמך לכך

את מלוא    הקבלןולגבות מ הנזק    לשקם את  המזמינהשל פגיעה ללא אישור בעצים או בצמחיה תהיה רשאית  

 .  6'ב לנספחבהתאם  הנזק, 

 חשמליים  עמדות הטענה לכלי רכב .31

 .מעבר למוגדר בהצעת המחיר בתשלום נוסף כלשהו ו/או קיזוז תשלום הקבלןעמדות הטענה לא יזכה את  חיבור .31.1

הקבלן יתקשר ישירות עם המשתמש ברכב החשמלי ויגיע למולו להסדר תשלום חשמל פרטני ואישי וכן יקבל את   .31.2

 הסכמתו להתקנת עמדות ככל וזה יסכים.  

   רטיות בלבד. עמדות הטענה במסגרת הסכם זה הינן עמדות פרטיות בלבד להתקנה בחניות פ .31.3

 אחריות בנזיקין .32

מקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל פעולה שתוכננה או נעשתה על ידו או על ידי מי מעובדיו או מי    הקבלן .32.1

  ,וכן לכל פעולה או מחדל שיעשה על ידו או מטעמו  ,מתן השירותיםבקשר עם  ו/או מי מטעמו  מיתר מועסקיו  

  את המנהל ו/או  הרשויותאת או ו/  המזמינהושום הוראה מהוראות חוזה זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את 

לו מצויה אצל  וכל אדם הפועל מזמן לזמן בשמם או מטעמם ו/או הפסד אשר האחריות  נזק  , כאחראים לכל 

 , כאמור בחוזה זה.הקבלן

ו/או    למזמינה  מושייגר   לגוף/לרכוש,  איזה שהוא,ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן    כל נזק להא אחראי  י  בלןהק .32.2

ו/או לאדם    ה ו/או ללקוחות הקצה ו/או למשתמשיםו/או למי שבא מטעמ  ןו/או שלוחיה  ןו/או לעובדיה   לרשויות

כלשהו בשירותה  אחר  המועסק  אחר  אדם  או  עובד  כל  שלוחי   העובדי  לרבות ,  לרבות  שבא    הו/או  מי  כל  ו/או 

בקשר ובכל הנובע,    הו/או כל מי שבא מטעמ  הו/או שלוחי  הו/או עובדי   הקבלןבשל מעשה ו/או מחדל של    ה,מטעמ

על פי הסכם זה ו/או או כל הסכם הקשור בהסכם זה    הקבלןבמישרין או בעקיפין מביצוע/אי ביצוע התחייבויות  

משחרר    הקבלן.  "( ויפצה אותם כולם או חלקם, לפי העניין, בגין הנזקהנזקו/או ממתן/אי מתן השירותים )להלן:"
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חיה ואת מי שבא מטעמם מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק,  וו/או עובדיה, של  המזמינהלחלוטין ומראש את  

   כאמור.

שייגרם    הקבלן .32.3 הפסד  או  נזק  לכל  אחראי  עמידת    לרשויותו/או    למזמינהיהיה  מאי  בכלל    הקבלןכתוצאה 

הח יהר החוקים,  בכל  ישיונות,  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  שתינתנה  וההוראות  והאישורים  התקנות  קוקים, 

, או עד  זמינההמה על כך מאת  א יום ממועד קבלת התר  14ההפסד תוך  את  את הנזק או  ויתקן  ,  לעבודותהקשור  

 .המועד שנקבע על ידי הרשויות המוסמכות, לפי המוקדם מבין השניים

על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות  מתן השירותים  אחראי לכך שבמשך כל תקופת    הקבלן  .32.4

האמור לעיל, ביצוע עבודות ו/או פעולות בתקופת האחריות, יקוימו על ידו ו/או על ידי מי שיועסק על ידו ו/או  

נזקים   דין למניעת  כל  פי  על  נאותים כמתחייב  מטעמו, בביצוע העבודות, סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות 

 לפרויקט ו/או לגוף ו/או לרכוש כלשהם.ות ו/או לעבוד

ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא    הרשויותו/או    המזמינהלסלק כל תביעה שתוגש נגד  מתחייב    הקבלן .32.5

כל    בגין מיד עפ"י דרישה ראשונה  ו/או כל צד ג', בגין נזק או אובדן או הפסד, כאמור לעיל, או לשפותם    מטעמן

ר  מוסמך אח  גורם לשלם ע"י בית משפט וגם/או בית דין וגם/או ע"י כל    בפסק דין סופי  ויב יח מי מהם  תשלום ש

ואשר תשלומו  בהליך שיפוטי או מעין שיפוטי על  ים  מוטל ו/או האחריות בקשר אליו  ,  זה    הקבלןעפ"י הסכם 

  הרשויות ו/או  ההמזמינ , לרבות בגין הוצאות משפטיות ובלבד שעקב כך ןונזק שנגרם לה  הפסדבגין כל ם ולפצות

הינם    הקבלן תנאים לפיצוי/שיפוי הרשות על ידי    יובהר כי  יודיעו לה על תביעה כאמור ויאפשרו לה להתגונן בפניה. 

כי המזמינה הודיעה ליזם מיד עם קבלת התביעה, מסרה ליזם את מסמכי התביעה, איפשרה לו להתגונן מפני  

מראש ובכתב. כמו כן מבוקש להבהיר כי חובת    הקבלןהתביעה, ולא התפשרה בתביעה מבלי לקבל את הסכמת  

 שאינה ניתנת עוד לערעור.  שיפוי בעקבות קביעת ערכאה שיפוטית/רשות מוסמכת, מתייחסת לקביעה/פסיקה

כל אובדן, נזק, הפסד  לאחראים  ם לא יהיואו מטעמ םבשמ וכל אדם הפועלו/או המנהל   הרשויותו/או   המזמינה .32.6

, מחמת פעולה רשלנית, מחדל, מקרה  וכל אדם אחר הפועל מטעמלעובדיו ו ל , לקבלןאו הוצאה העלולים להיגרם  

ישא באחריות    הקבלן, ו הקבלןהעבודות על ידי  החוזה או ביצוע    אסון או סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מקיום

  המזמינהע"י    מתן השירותיםשל הסכם זה ו/או השלמת    יומוס  בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.  ,לתוצאות

מעשה או מחדל שלו ו/או    ן לעניי  ואחריות את    הקבלןולהסיר מבהם כדי לגרוע    יהיהלא  או ע"י אחר/ים עבורה,  

יובהר כי    עפ"י הוראות הסכם זה.  הקבלןוכל תקופה נוספת בה אחראי    הסכם זהמי מטעמו בתקופת תוקפו של  

 הגבלות האחריות וגובהן מוגדרות בנספחי הביטוח להסכם זה.

 הקבלן ביטוחי  .33

לגרוע מאחריות   .33.1 על    הקבלןמבלי  יחולו  הוראות הביטוח אשר  דין,  פי  על  ו/או  זה  פי הסכם  הן אלו    הקבלן על 

 .והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2ב'  המפורטות בנספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח

( בקשר לביטוח, אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  הקבלןמובהר בזאת, כי כל הוראה בפרק זה )ביטוח על ידי   .33.2

לנזקים באם יגרמו, כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי    הקבלןאחריותו הבלעדית של  החוזה בדבר  

 .הדין

(, כולן או חלקן, מהווה  הקבלןמבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות פרק זה )ביטוחי   .33.3

 .הפרה יסודית של הסכם זה

 ביטול החוזההפרות ו .34

הוראה אחרת בהסכם זה ו/או מהוראות הדין המאפשרות  כל  ההתקשרות מכוח  מבלי לגרוע מזכותה לסיים את   .34.1

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבטל הסכם זה לאלתר,    המזמינה ,  הקבלןלהפסיק את ההתקשרות עם    למזמינה

ומבלי שליזם תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה    ע"י מתן הודעה בכתב לחברה, בכל אחד מהמקרים הבאים

 : המזמינהכנגד 
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את    ןולא תיק  היורדת לשורשו של הסכם זה על פי חוזה או על פי הדין, הפר הסכם זה הפרה יסודית,    הקבלן  .34.1.1

   .המזמינההתראה בכתב ע"י   ו מיום שניתנה ל  ימי עסקים 7ההפרה בתוך 

ולא    הקבלן .34.1.2 ממתן התראה בכתב על    ימי עסקים  21את ההפרה תוך    ןתיקהפר הסכם זה הפרה לא יסודית 

 .  המזמינהההפרה על ידי 

לבטל את החוזה ו/או להביא לסיומו    תרשאי  המזמינההא  תמבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות חוזה זה,   .34.2

 המידי, גם בכל אחד מהמקרים הבאים: 

, או הוגשה  פירוקגשה בקשה להו  , אונעשה בלתי כשיר משפטית  , אופירעון פשט רגל  דל לח  ךהפ  הקבלן   אם .34.2.1

  הקבלןשאו  ,  הקבלן, או ניתן צו פירוק נגד  הקבלן  ניתן צו כינוס נכסים נגד, או  הקבלןבקשה לכינוס נכסי  

עשה הסדר עם נושיו ו/או ניתן לגביו צו הקפאת    הקבלןהגיש בקשה להקפאת הליכם ולהסדר עם נושיו, או ש

וכל בקשה שהוגשה    כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליוהליכים ו/או  

עת הגשת הבקשה, או ממועד מתן הצו ובמקרה בו  יום מ  30תוך  כאמור ו/או צו שניתן כאמור, לא בוטלו  

 ימים ממועד הגשתה. 30עצמו, אם לא הוסרה הבקשה תוך   הקבלןהוגשה בקשה על ידי  

, כולם או חלקם,  הקבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   .34.2.2

 יום ממועד ביצועם. 30והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 , כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.הקבלןמונה לנכסי  .34.2.3

  הקבלןאו שו/צו פירוק  ו  בקשה לפירוק או שהוצא נגדו  על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדהחלטה    קיבל  הקבלן .34.2.4

קבל אורכה או פשרה או  ילמען    ולנושיה  פנ   הקבלן או ש ו/, כולם או חלקם  והגיע לפשרה או לסידור עם נושי

 למען הסדר איתם. 

לפני חתימת הסכם זה עובדה    למזמינהאינה נכונה או כי לא גילה    הקבלןאם יתברר כי הצהרה כלשהי של   .34.2.5

 שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על הסכם זה. 

 הסתלק מביצוע ההסכם.   הקבלןכי  המזמינההוכח להנחת דעתה של  .34.2.6

, ואלה לא הוסרו או  הקבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   .34.2.7

 יום.  30הופסקו לחלוטין תוך 

 מכל סיבה שהיא.  לקיים את ההסכם  הקבלןנבצר מן  .34.2.8

או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או קיבל    הקבלןהוכחות, להנחת דעתה, כי    המזמינהכשיש בידי   .34.2.9

 שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או ביצועו.

 ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.  הקבלןלילים נגד נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פ .34.2.10

, לרבות כל  השירותיםכי אין הוא מתקדם בביצוע    בקבלן   ו/או מי מטעמו  המזמינהו/או    אם התרה המנהל .34.2.11

ו שנקבעו,  במועדים  סיומו  את  המבטיחים  ואופן  בצורה  הימנו,  המתאימים    הקבלןחלק  בצעדים  נקט  לא 

יום למן קבלת ההתראה מאת    30שוא ההתראה במועד שנועד לסיומה, וזאת בתוך  להבטחת סיום העבודה נ

 המנהל . 

ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידם    בקבלן  ו/או מי מטעמו  המזמינהו/או    אם התרה המנהל .34.2.12

לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן    הקבלןכולם או מקצתם אינם לשביעות רצונו ו 

 השירותים.

  המזמינהמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל בבחינת רשימה סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות   .34.3

 חוזה מכוח כל עילה שבדין.לבטל את ה

ניתנה הודעה כאמור, תסתיים ההתקשרות עפ"י הסכם זה במועד הנקוב בהודעה, ובהעדר מועד כזה ביום קבלת   .34.4
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 "(.מועד הסיום)להלן: " הקבלןההודעה אצל 

תכלול ההודעה  אם  מובהר כי הודעת ביטול תבטל מעליה גם את כל ההתקשרוית ביחס לכל אתר ואתר, אלא   .34.5

 רת. הוראה אח

רשאית לבצע את ההתחייבות/יות, כאמור באמצעות כל מי שתבחר    המזמינהבוטל ההסכם לפי פרק זה, תהא   .34.6

וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיה האחרות של    למזמינה ולקזז מלוא הוצאותיה בגין כך מן התמורה המגיעה  

 על פי הסכם זה ו/או על פי דין.  המזמינה

תהיה רשאית לסיים את    המזמינה בנפרד ו  כלי רכב בנפרדגם ביחס לכל  ש  להתממכלל האמור בסעיף זה יכול   .34.7

ספציפיים מבלי שהדבר יהווה ביטול הסכם זה או ביטול ההתקשרות ביחס   רכביםו/או    רכבההתקשרות רק ביחס  

אחרים לעיל  לאתרים  לאמור  ובהתאם  דעתה  שיקול  פי  והודיעה    .על  ככל  כי  ליזם יובהר  סיום   המזמינה  על 

 ההתקשרות ביחס לאתר ספציפי אין בכך השפעה על ההתקשרות בכללותה ועל שאר האתרים כמוגדר בסעיף זה. 

 איסור העברת זכויות  .35

לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות חוזה זה, כולן או מקצתו, ולא ימסור    הקבלן .35.1

יובהר    והכל בכפוף להוראות חוזה זה.  המזמינהאו ימחה כל זכות לפיו, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של  

 המזמינה. עוד מובהר כי  המזמינהובכתב של    שיעבוד זכויות לגוף מימון הינו בכפוף לאישור מראש גם  כי  ויודגש  

תדרוש מסמכי התחייבות של גוף המימון כי במידה והוא יממש את השעבוד הוא יפעל במסגרת דרישות מכרז זה 

   למימוש זכויותיה כמוגדר במכרז זה.  למזמינהו/או יפנה תחילה  

של    המזמינהאישור   .35.2 זכויותיו  שיעבוד  העברת/  את    הקבלןלהמחאת/  לשחרר  כדי  בהם  יהיה  לא    הקבלןלאחר, 

האמור בסעיף זה יחול רק עד   מההתחייבויות, האחריות והחובות המוטלות עליו על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

 . למועד ההעברה/המחאה/הסבה בפועל

ה זה, בשלמות ו/או חלקית, לרבות זכויות נילוות, לצד  רשאית להמחות זכויותיה וחובותיה, על פי חוז  המזמינה .35.3

, ובלבד שבמקרה של הסבת חובות קיבל עליו הנמחה את הקבלןשלישי כלשהו, על פי בחירתה, ללא צורך בהסכמת  

מכוח ההסכם לא    הקבלן, זכויות  המזמינהבמקרה של העברת/המחאה ההסכם על ידי  .  המזמינהכל התחייבויות  

המזמינה רשאית להורות ו/או לקבוע ו/או להמחות זכויותיה גם לגביי אתר ספציפי בלבד ולא    יובהר כי  תיפגענה. 

הרשות  למול  ישירות  יחתם  ספציפי  למתקן  הנוגע  השכירות  הסכם  בו  באופן  לרבות  זאת  זה.  הסכם  כלל  את 

 הרלוונטית או מי מטעמה.   

 קבלני משנה  .36

בהתאם יכולה להתבצע על ידי קבלן משנה,    מתן שירותים אחרמובהר כי  מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה,  .36.1

ו אישור    שקיבל  לאחרלהוראות המכרז  ובכתב  המזמינה תחילה את  קבלן לבין    הקבלןבין  וקיים  ובלבד    ,מראש 

כי זכייתו של   יובהרבמכרז.  הרלבנטיים  המשנה הסכם התקשרות בתוקף וכי קבלן המשנה עומד בכל תנאי הסף  

נדרש הקבלןאת קבלני המשנה שפורטו בהצעתו של    המזמינה במכרז משמעה אישור מראש של    הקבלן  וכי לא   ,

במשך תקופת ההתקשרות יחליף קבלני משנה יש לאשרם טרם   הקבלןעוד יובהר כי ככל ו  אישור נוסף להעסקתם.

א' נספח  את  ולעדכן  מקדים 17ההחלפה  באישור  מותנית  משנה  קבלן  החלפת  כי  יובהר  עוד  מטעם   .  המנהל  ע"י 

 המזמינה. 

בהסכם   הקבלן לגביהם התחייב    ויחויב לפעול על פי כל הכללים  הקבלןייצג את    המשנה   קבלן מבלי לגרוע מן האמור,  .36.2

 . הקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמ ילא   הקבלן. זה

אישורים הנדרשים לביצוע וה  , הניסיון  מתחייב להעסיק רק קבלני משנה אשר יש ברשותם את הכישורים  הקבלן.36.3

 השירותים.

ל.36.4 ולא תשחרר את    קבלןמסירתו של שירות כלשהו כאמור  ו/או מהתחייבות    מאחריות  הקבלןמשנה, לא תפטור 

המשנה ולכל   קבלןבוצעו ע"י  י הפעולות ש   היה אחראי לכלי ו  והינ  הקבלןועפ"י ההסכם,    יהכלשהיא מהתחייבויות 
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המשנה, ודין  קבלןבאספקת השירותים, לרבות בגין התרשלות  פגם ו/או שגיאה ו/או השמטה ו/או מגרעת ו/או נזק

 , לכל דבר ועניין. הקבלןכאילו בוצעו על ידי  שירותים שסופקו כאמור,

ו/או עפ"י   מינהלמזהעומדת    המשנה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת   קבלןלדרוש סילוקו של    תרשאי  המזמינה.36.5

יבוצע רק מטעמים סבירים   הקבלןלהבהיר כי סילוקו של קבלן משנה מטעם    . ועל פי שיקול דעתה הבלעדי  כל דין

 . זכות טיעון בטרם הדבר יבוצע בפועל ליזםותינתן 

או  קבלןל.36.6 לו  יגיעו  כל חלק ממנו אף אם  או  לגבי השירות  עיכבון  זכות  כל  לא תהיה  כספים מאת   ליזם  המשנה 

 . המזמינה

 ויתור על סעדים .37

כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו    עלמצהיר ומתחייב בזה כי    הקבלן .37.1

פסקת ביצוע העבודות כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי,  או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר לה 

לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה  

 או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. 

 רשאי למנוע מסירת ביצוע העבודות לאחר.   הקבלןבמקרה של הפסקת ביצוע העבודות על פי חוזה זה, לא יהיה   .37.2

 שיפוי .38

ומ   הקבלן מלא  באופן  לפצות,  ו/או  לשפות  את    י דימתחייב  בכתב,  דרישה  קבלת  עובדי     המזמינהעם  ו/או    הם ו/או 

, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי  הםשלוחי 

על פי חוזה זה    הקבלןבגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי   ,יוצא מן הכלל, נגדו ו/או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו

במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק    מזמיןיות שייגרמו לו/או על פי הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפט 

, מיד עם קבלת הודעה  ליזםודיע  ת  המזמינה שובתנאי    ,אחראי להם על פי חוזה זה  הקבלן בקשר לנזקים, אשר    ודין לחובת 

 הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור.   ליזםתן ותיעל כך, על המקרים המנויים מעלה, 

 ויתור או שינוי .39

נוי בנוסח ההסכם צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב. כל טענה כי הצדדים שינו הסכם  כל שי .39.1

 זה בהתנהגותם, לא תישמע, לא תובא ולא תתקבל כל ראיה בקשר לכך. 

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.   .39.2

מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות   לא השתמש

 במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 

ו והוא  שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות מזכויותי .39.3

 יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון. 

 ועכבון קיזוז .40

 . המזמינהמוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד  הקבלן .40.1

זכאית  המזמינה .40.2 יד  ת היה  לעכב תחת  ו/או  ל  ה לקזז  שיגיע  ו/או  כל סכום שמגיע  לגבות  , מתוך  הקבלןמ   הו/או 

 .הקבלןשא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי  תילשאת בו ו/או    העלול   שהיא, לרבות כל סכום  לקבלן   ההכספים שיגיעו ממנ

תהיה זכאית לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקנים, חומרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי    המזמינה .40.3

בטיחות ציבור  עבור המזמינה והרשויות  יובהר כי    אותן לא מילא על פי הקבוע בחוזה.  הקבלן התחייבויותיו של  

ל העבודות ועמידה בלוחות  המשתמשים במתקנים היא הערך העליון וכי חלק מבטיחות זאת הוא סיום מהיר ש 

 זמנים וכי הרשות לא תפעל כדי לסכן את בטיחות הציבור ובכללם עובדי הקבלן. 

 הסכמת הצדדים  .41

מ  זה  בחוזה  או  מהכתוב  לחתימתו  שקדם  ומתן  משא  בכל  להתחשב  ואין  הצדדים,  בין  המוסכם  כל  את  בלעדית  צה 

או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה  שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/
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 . הקבלןיבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין המזמין לבין  

 כתובות הצדדים והודעות  .42

 כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה.  .42.1

ידי צד למשנהו שתשלח  חשב כמתקבלת בעת מסירתה. כל הודעה על  יכל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו ת  .42.2

שלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות  יתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה   אמצעות דוא"ל ב

, ובלבד שהתקבל אישור ממוכן על שליחת  תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב  -העסקים המקובלות ואם לא  

  72כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך    כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום תחשב   ההודעה.

   .שלחהישעות ממועד ה 

 כתובות דוא"ל רשמיות : .42.3

 ____________________________  כתובת דוא"ל רשמית של המזמינה:  א.

 ____________________________  : הקבלןכתובת דוא"ל רשמית של  ב.

 מסירה רשמית.דוא"ל או דואר רשום הינם  משלוח יובהר כי .42.4

 :החל והדין השיפוט סמכויות .43

על חוזה זה ו/או על כל הנובע ממנו יחול הדין הישראלי בלבד וזאת אף אם על פי כללי ברירת הדין יתעורר הצורך   .43.1

 להחיל דין זר כלשהו. 

והבלעדית  סמכות השיפוט הייחודית  תהא    )לפי העניין(  בירושליםהשלום  או בית המשפט המחוזי  לבית משפט   .43.2

 .לדון בכל המחלוקות ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים

כחלופה להכרעה במצב של סכסוך או חילוקי דעות הצדדים רשאים לפנות לבוררות במידה ויסכימו לכך ויסכימו   .43.3

 לזהות הבורר המוסכם. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

_____________________     _________________________ 

 הקבלן       המזמינה 

 

 הקבלן עו"ד  ישורא

כבא כוחה של __________________ )להלן:              מרח'             ני הח"מ, עו"ד א

לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים(    הקבלן"( מצהיר/ה בזאת כי ההחלטה של  הקבלן "

 כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.  הקבלןלחתום עליו וכי חתימת 

 

 ________________          _______ ____________ 

 חתימה + חותמת             תאריך      

 

 המזמינהישור יועמ"ש א

- קריית ארבעהחברה הכלכלית  כבא כוחה של              מרח'             ני הח"מ, עו"ד א
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לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים    המזמינה"( מצהיר/ה בזאת כי ההחלטה של  המזמינה)להלן: "בע"מ    חברון

 כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.  המזמינה על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת  

 

 ________________          _______ ____________ 

 חתימה + חותמת             תאריך      
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 ( ביצוע)ערבות  בנקאית ערבות  כתב 1ב' נספח 

 תאריך:_____________ 

 

 לכבוד 

 בע"מ   חברון-קריית ארבעהחברה הכלכלית ה

 

 ערבות בנקאית מספר____________ 

 

_________________________)להלן:  .  1 מרחוב  ח.פ_____________  מס'   ____________ בקשת  לפי 

)במילים:   ₪  100,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  הקבלן"

לפי    לרשות  הקבלן(, וזאת בקשר עם ההסכם שנחתם בין  "סכום הערבות"אלף שקלים חדשים"( בלבד )להלן:    מאה"

( ולהבטחת מילוי שלם ומלא, "ההסכם")להלן:    לרכב חשמלילניהול, אספקה ותפעול מעבר    1/2022מכרז פומבי מס'  

 ובכלל זה לביצוע ולטיב השירותים. המזמינה, של כל תנאי ההסכם בינו לבין הקבלןע"י 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם לעל ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן אנו נשלם לכם  .  2

שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד  

 . הקבלןלהוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 .כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב  .  3

ע"פ הפרטים שיימסרו    המזמינה  לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון  4התשלום, כאמור בסעיף   .  4

 על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 

ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום ___________)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה  .  5

 התאריך הנ"ל.על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מ

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה, הסבה או להמחאה.  .  6

 

 בכבוד רב, 

 _________________ 



 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ____________וחותמת הסניף.  



 בכבוד רב, 

 _________________ 

 ]שם הבנק הערב[ 
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   ביטוח  נספח -2'ב נספח 

 
 ההסכם הוראות בין  סתירה  של מקרה  ובכל,  וביטוח אחריות   עניינה  אשר העיקרי בהסכם  הוראה כל על גובר  זה נספח

 אשר  מסחריות הוראות)למעט   זה נספח הוראות  יגברו,  וביטוח לאחריות הקשור בכל זה נספח הוראות  לבין העיקרי
 .  העיקרי בהסכם מתפרשים הם בה  בדרך יפורשו  זה בנספח המשמשים המונחים(.  הצדדים  בין הוסדרו

            
 

של   .1 אחריותו  לעיל    הקבלןלהבטחת  וחובותיו,    האספקה  לתקופתכאמור  מהתחייבותו  לגרוע  ומבלי  דין  כל  פי  ועל 

עם , שסיומה  האספקהעל חשבונו במשך כל תקופת    , בעצמו או באמצעות מי מטעמו,לערוך ולקיים  הקבלןמתחייב  

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד   ,    לקבלןסיום ההתקשרות והחזרת כל הרכבים  

המהווה חלק בלתי נפרד   ,  2בשלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח  

 "(. האספקהאישור קיום ביטוחים לתקופת מהסכם זה )להלן: " 

את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  ,  םוכתנאי להתחלתמתן השירותים  , לפני תחילת  ימציא  הקבלן .2

ידי מבטחי  - המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על  הקבלן מבטחי  

תרופות בגין הפרת ההסכם. במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את הרשות ב  למזמינה  הקבלן

, וזאת ללא צורך בקבלת  תקופת העבודותישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל    הקבלן

 . מהמזמינהדרישה כלשהי 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לרשות לא יהוו אישור  .3

על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את   ה מהמזמינכלשהו  

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על- על הקבלן אחריותו של  

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ולכל   הקבלן  -ביטוח כלי רכב  .4

אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות  

נזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי ל

₪. למען הסר ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות,    600,000  - בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 

וח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני  "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביט .5

 למקרה.   ₪ 2,000,000-נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ 

 : להלן ההרחבות את תכלול  2ב בנספח"כל הסיכונים" עבודות קבלניות הכלולה  פוליסתמתחייב כי   הקבלן .6

ו/או    של  אחר  רכוש  ולכל ,  סמוך  לרכוש,  בו  פועל   הקבלן  אשר  הרשות  לרכוש   לנזקים  אחריות  6.1 המזמינה 
  רכוש  של  הכיסוי  סעיפי  תחת  המבוטחים  לסכומים'. מעל  א  פרק  במסגרת  המבוטח  רכוש  למעט  הרשויות

  כאמור   נזקים  בגין  המבטחת  של  הכולל  האחריות  גבול  אולם',  א  בפרק   כמפורט,  עובדים  עליו  ורכוש  סמוך
 '. ב פרק  פי על האחריות  גבול על יעלה לא

  בקשר   או/ו  במהלך   להם  שיגרמו   נזקים. בגין  ומטעמו  בשמו   הפועל   וכל   הקבלן  עובדי  כלפי  המזמינה  אחריות  6.2
 המזמינה.   כלפי הקבלן  של התחייבויותיו  ביצוע עם

 :לכלול את הסעיפים הבאים הקבלן   מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות   .7

 בכפוף לאחריות צולבת :  הרשויותהמזמינה ו/או ו/או   הקבלן –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  7.1

ו/או מ.א. גוש עציון ו/או מ.א. הר חברון חברון  -חברה כלכלית קריית ארבע" לעניין הכיסוי הביטוחי:  המזמינה" 7.2
 ו/או עובדים של הנ"ל.   ו/או מ.מ. אפרת ו/או מ.מ. קריית ארבע  ו/או חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים

 . העבודות  עם בקשר המוצרים  או/ו  השירותים עם בקשר  או/ ו בגין הרשות אחריות את מכסה המוצר  חבות  ביטוח 7.3

 של  מקצועית חובה   הפרת עם  בקשר או/ו בגין  המזמינה ו/או הרשויות אחריות  את מכסה  מקצועית אחריות  ביטוח 7.4
 . העבודות עם  בקשר מטעמו  ומי  הקבלן
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 משותפים  אחריות בגבולות המוצר  חבות ביטוח עם משולב מקצועית אחריות ביטוח לקבל יהיה  ניתן 7.5

 . רטרואקטיבי תאריך יכללו – המוצר וחבות  מקצועית אחריות  ביטוח 7.6

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהמזמינהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   7.7

 וזאת מבלי לגרוע מחובות המבוטח וזכויותיו על פי דין.   חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות 7.8

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאי הביטוח, ללא זכות השתתפות    ההמזכה אות  המזמינה"ביטוח ראשוני", כלפי   סעיף 7.9
זכות תביעה    הקבלן  של   הביטוח   לחברת ו/או מי מטעמו מבלי שתהיה    הקבלן   של  הביטוח  חברת   מצד   הןבביטוחי

, ולמען הסר ספק 1981  –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א    59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  ממבטחי הרשות  
 על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.  יוותרווחברת הביטוח    הקבלן

במועד   7.10 ביטוח התקפות  כלל  של קבוצת  "ביט"  פוליסות  פי  על  הכיסוי  יפחת מהיקף  לא  בפוליסות  היקף הכיסוי 
 או נוסחים מקבילים.  ביטוח אחריות מקצועית(התחלת הביטוח )למעט 

לדרוש    המזמינה .8 חייבת,  לא  אך  הביטוח     הקבלןמ רשאית,  פוליסות  את  ולהמציא  היה   הקבלןלמזמינה  מתחייב 

בהתאם להוראות   המזמינהויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש  

 הסכם זה. 

אחרא   הקבלן  .9 בפוליסות  לבדו  הקבועות  העצמיות  ההשתתפויות  בדמי  ישא  וכן  הנ"ל  הביטוחים  דמי  תשלום  על  י 

 הביטוח. 

ו/או הפועלים מטעמו, לרבות   הקבלןלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של    הקבלן  .10

ית של תגמולי הביטוח אשר היו  קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלק

כי   מובהר,  נזקים.  אותם  בגין  נזקים שהם מתחת   הקבלןמשולמים  לרבות  בלתי מבוטחים,  לנזקים  יהיה אחראי 

 לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל   הקבלן .11

ולדרישת   הביטוח.  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות  את   המזמינההוראות  לממש  כדי  פעולה  כל  לעשות 

 פוליסות הביטוח בעת הצורך.

זכויות  את הוראות הפוליסות באופן המפקיע א  הקבלן הפר   .12 אחראי לנזקים באופן מלא   הקבלן, יהיה  המזמינהת 

 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.  מזמינה ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי ה

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים   הקבלן על   .13

 על ידי מעבידים. 

על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח הכלולים או    הקבלןלי לגרוע מאחריות  מב .14

מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו    הקבלן,   שראלורמים ממנים ו/או מדינת יגלבין    מזמינההשיכללו בהסכמים בין  

"BACK TO BACK  "תאמה כלפי הנ"לבה המזמינהיעמוד בהתחייבויות   הקבלןו.   

  הביטוח הינם מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.ואישורי   נספח .15

ו/או הבאים מטעמה מאחריות בגין נזק לרכושו ו/או מי מטעמו ו/או אובדן תוצאתי הנובע   מזמינהפוטר את ה  הקבלן .16

רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש )למעט במסגרת   הקבלןמכך. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.  

לא   ו/או אובדן תוצאתי, במלואו או בחלקו, כמפורט באישור הביטוח, אולם הפטור  פוליסת העבודות הקבלניות( 

 בסעיף זה להלן יחול כאילו נעריך הביטוח באמור במלואו.
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 הקבלן ביטוח אישור -2'ב נספח
 

   האישורתאריך הנפקת  קיום ביטוחים לתקופת ההקמה ,  הקבלןביטוח עבודות אישור  – 2.1'ב נספח

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי    ביטוח פוליסת ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  א
סת הביטוח  הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 ישור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא
  ביצוע  כתובת/   המבוטח הנכס  מען המבוטח  האישור  מבקש

 * העבודות
 האישור  מבקש  מעמד

  חברון -קריית ארבע החברה הכלכלית 
ו/או מ.א. גוש עציון ו/או מ.א. הר  
חברון ו/או מ.מ. אפרת ו/או מ.מ.  

קריית ארבע ו/או תאגידי עירוניים  
ו/או    של המזמינה ו/או בעל האתר

 "ל הנ של  עובדים

 
 
 . משנה וקבלני   קבלניםאו  /ו

 

ניהול, אספקה ותפעול מעבר לרכב  
 חשמלי 

 משכיר  ☒

 .ז./ח.פ.  ת .ז./ח.פ  ת
 מען

 

 מען

 כיסויים
 הפוליסה  פרקי

  לפי חלוקה
  אחריות גבולות

  סכומי או
 ביטוח

  מספר
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת 
 פוליסה 

  תאריך
 תחילה 

למקרה    האחריות גבול סיום  תאריך
 שווי/  ביטוח סכום ולתקופה /  

 העבודה 

  יש  חריגים וביטול  בתוקף  נוספים כיסויים
 ' ד  לנספח בהתאם  כיסוי קוד לציין

 מטבע  סכום 

  הסיכונים כל
  עבודות 

 קבלניות 
  לדוגמה הרחבות

  לפרט ניתן)
  לפרקי בהתאם

 (: הפוליסה

  ביט 
 ______ 

   
 

 האישור  מבקש לטובת   תחלוף   על  ויתור  309 ₪
 טבע  נזקי בגין   כיסוי 313
 אדמה  רעידת   כיסוי 316
 נוסף  מבוטח האישור מבקש  318
 ראשוניות    328

 

 עליו רכוש 
 עובדים 

 ₪ מערך העבודות   10%

 ₪ מערך העבודות   10% סמוך  רכוש 
 ₪ מערך העבודות   10% הריסות פינוי
  הנובע ישיר נזק

  עבודה /  מתכנון
  חומרים /

 לקויים

 ₪ מערך העבודות   10%

  הנובע  עקיף  נזק
או /ו מתכנון
או  /ו עבודה

 לקויים  חומרים

  ערך  במלוא 
 .העבודות

₪ 

  תחזוקה תקופת
 מורחבת 

 ₪ חודשים  24

 . צולבת   אחריות 302 ₪ 8,000,000 ' ג צד
 קבלנים וקבלני משנה   307
   האישור מבקש   לטובת תחלוף   על  ויתור  309
 "ל המל תביעות 315
  משימוש  כתוצאה שנגרם  נזק כיסוי 312
 "ה בצמ
 נוסף  מבוטח האישור מבקש  318
 ראשוניות    328
 ג  כצד   יחשב האישור  מבקש רכוש   329

  ישיר נזק
או  /ו למתקנים

  תת כבלים
 קרקעיים

8,000,000 ₪ 

  עקיף  נזק
למתקנים ו/או  

כבלים תת  
 קרקעיים

400,000  

  רעידות 
 משען  והחלשות

  מגבול 20%  עד
  הכולל האחריות
 בפוליסה 

₪ 

  אחריות
 מעבידים 

 האישור  מבקש   תיחלוף על ויתור 309 ₪ 20,000,000
 כמעבידם  ויחשב   היה נוסף  מבוטח 319
 ראשוניות    328

 '  ג  : )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספחהשירותים פירוט
 וולטאיות -פוטו  מערכות 052

 * הפוליסהשינוי /ביטול
 בדבר השינוי או הביטול. האישור  למבקש הודעה   משלוח לאחר   יום  60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,    פוליסת שלביטול  או האישור   מבקש לרעת  שינוי

 האישור  חתימת
 : המבטח 

 
 )*( ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים  
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 עניינים  ניגוד והיעדר  סודיות לשמירת  התחייבות כתב 3ב'  נספח

 

 :כדלקמן המזמינה  כלפי הקבלן______________, ת.ז. _______________, מתחייב בזאת בשם  ,מטה החתוםאני, 
,  לגלות,  לפרסם,  למסור,  להודיע  ולא,  בתמורה  שלא   או   בתמורה   להעניק   ולא,  שהיא  דרך   בכל  להעביר   ולא ,  בסוד  לשמור

  לידיעת   להביא  או"(,  החוזה )להלן: "  חשמלילניהול, אספקה ותפעול מעבר לרכב   לחוזה   בקשר  שלא,  להשתמש  או, להעתיק
,  החוזה  ביצוע  לצורך  להם  דרוש  זה  סעיף  מושא   אשר   מטעמי  מי   או/ו  עובדי ,  המטעמ   ומי   העובדי  ,המזמינה  למעט,  אדם  כל
  או/ו  חזותי  באופן  או/ו   פה  בעל  או /ו  בכתב,  ידי  על  המועסקים  אל  או/ ו  אלי  שיגיע  אחר  חומר  וכל  מסמך,  נתון,  מידע  ידיעה  כל

  במהלך   זאת  וכל,  החוזה  ביצוע  מתוקף  או,  חוזהה   ביצוע  במהלך,  בחלקם  או  במלואם,  אחרת  דרך  בכל  או/ו  מגנטית   במדיה
 "(.הסודי  המידע: "להלן)  ולאחריה תחילתה לפני, חוזהה  תקופת

, בכתב  המזמינה  אישור  את  לכך  אקבל  אם  אלא,  הסודי  המידע  של  תיעוד   הקבלןם  מטע  מי  ברשות  או  ברשותי  לשמור  שלא .1
  של תיעוד כל, המוקדם לפי, כן לעשות המזמינה  מאת דרישה בלתק עם  מיד או, חוזהה  תקופת בתום, למזמינה ולהחזיר

כי האמור בסעיף זה לא יחול על מידע שנשמר באופן    יובהר  .ידי  על  המועסקים  ידי  על  או  דיי   על  שהתקבל  הסודי  המידע
מתחייב שלא לעשות שימוש במידע זה לאחר תום תקופת    הקבלן, כאשר  הקבלןאוטומטי כחלק מגיבוי מידע ומערכות של  
 ההסכם ושלא למטרות הנקובות בהסכם. 

  ולנקוט   הסודי   המידע   את  בהקפדה   לשמור .  חוזהה  בביצוע   מטעמי  למועסקים  ורק  אך  הסודי  למידע  הגישה  את   להגביל .2
  כל  כי  ולוודא  אחראי  תלהיו.  אחר  לידי  הגעתו  או/ו  אובדנו  מניעת  לשם  הנדרשים  הסבירים  הזהירות  אמצעי  בכל

,  בתמורה  שלא  או  בתמורה  יעניקו  ולא,  שהיא  דרך   בכל  עבירוי  ולא,  סודיות  על  ישמרו  חוזהה   בביצוע  מטעמי  המועסקים
,  המזמינה   למעט ,  אדם  כל   לידיעת  יביאו  או,  החוזה  לביצוע  בקשר  שלא,  ישתמשו  או   יעתיקו ,  יגלו,  יפרסמו,  ימסרו,  יודיעו

  כולו   הסודי  המידע את , החוזה  ביצוע לצורך  להם דרוש זה סעיף מושא אשר מטעמי  מי או/ו  עובדיי , מטעמה  ומי עובדיה
 . אליהם  שיגיע ככל, ממנו חלק  או

 .המזמינה  של האחרים נייניה לע  או חוזהל הקשורים  המזמינה לנתונישלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע   .3

החוזה, לרבות כל היועצים,   בביצוע   הקבלן ם  מטע מהמועסקים  אחד כל לידיעת  זה התחייבות כתב  של תוכנו  את להביא  .4
 . הקבלןהמומחים והקבלנים מטעם  

  באמצעות   זה  תחייבותה  כתב  הוראות  פי   על   לפעול   אישית  יתחייבו   החוזה   בביצוע  הקבלן ם  מטע   המועסקים  שכל  לדאוג .5
סודיות בעלות אופי דומה וכללי, למשל במסגרת הסכמי העסקת עובדים או   כי גם חתימה על תניות  יובהר  .עליו חתימה 

 הסכמי התקשרות עם קבלנים ונותני שירותים, עומדים בדרישות סעיף זה. 

  הקבלןם  מטע  מהמועסקים  אחד  כל   ידי  על  זה  התחייבות  בכתב  האמורות  ההתחייבויות  מלוא  לביצוע  אחראי  אהיה .6
  תקופת  במהלך  בתוקף  ויהיו  יחולו  כאמור  יהתחייבויותי.  שילוחית  אחריות  לגבי  הדין  הוראות  פי  על,  החוזה  בביצוע
 . בזמן הגבלה כל ללא,  ולאחריה החוזה 

 : למידע ביחס יחולו לא  כאמור ההתחייבויות .7

  הנני   בה  אשר  התחייבות  כל  מהפרת  כתוצאה  שלא,  הכלל  לנחלת  כלשהו  בזמן  יהפוך   אשר  או  הכלל  נחלת  הינו ש .א
 ; המזמינה כלפי  מחויב

 באופן המזמינה את שאעדכן  ובלבד, מוסמכת רשות או שיפוטית רשות של לצו או/ו לדין בהתאם תידרש שמסירתו .ב
 . האפשר כמידת בכךה ל  ואסייע  כנגדה  להתגונן ה ל אאפשר, המידע למסירת   הדרישה  בדבר מידי

 ;  המזמינהעוד לפני גילויו על ידי   הקבלןמידע שהיה כבר מצוי אצל   .ג

 ; של המזמינה בנפרד מההתקשרות בהסכם זה ועל ידי עובדים שאין להם גישה למידע הקבלןמידע שפותח על ידי  .ד

 מאת צד שלישי שלא על דרך של הפרת התחייבויותיו של אותו צד לסודיות.   הקבלן מידע שהתקבל אצל    .ה

  לעשות   או  למסור  שלא  מתחייב   ואני  ,1981- תשמ"א,  הפרטיות  הגנת  חוק  ותהורא   לי  ידועות,  לעיל  מהאמור   לגרוע  בלימ .8
 .ל" הנ החוק להוראות  בהתאם אלא, חוזה ה  ביצוע כדי תוך אלי שיגיעו ובמידע בנתונים שימוש
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  כל  וכי,  לעיל  כמפורט  החוזה  ביצוע  לצורך  בו  להשתמש   הזכות   למעט ,  הסודי  במידע   זכות   כל  ליזם   תהיה   לא  כי  לי   ידוע  .9
  צורך  ולכל  עת  בכל  ויהיו  הינם  הסודי  המידע  לרשותי  יועבר  שבהם  האמצעים  יתר  או/ו  המגנטית  המדיה  או/ו   המסמכים

 .בלבד המזמינה בבעלות ועניין 

  הטוב  הבשמ   לפגוע  עלול ,  זה  התחייבות  כתב  להוראות  בניגוד ,  בו  שימוש   או   הסודי  המידע   של  גילוי   או  פרסום  כי   ליזם   ידוע  .10
  למזמינה  להודיע  מתחייב  הקבלן  לפיכך .  אזרחית  או/ו  פלילית  אחריות   העלי  להטיל  או/ו,  נזקים  הל  ולהסב  המזמינה  של

  התחייבות   כתב  להוראות  בניגוד  סודי   מידע  נחשף  כי  או/ו  הסודי  במידע  שימוש  נעשה  כי  לי  שהתגלה  לאחר  מיד,  בכתב
 . החשיפה ומועד  הסודי  למידע  שנחשפו הגורמים או הגורם זהות, שנחשף הסודי המידע   מהו לרבות, זה

 שכר  זה   ובכלל,  בעקיפין  ובין  במישרין  בין,  הל  שייגרמו  הוצאה  או   נזק  כל  בגין  המזמינה  את  לפצות   יםמתחייב ו  אנ  כן  כמו .11
 . זה התחייבות בכתב כאמור מהתחייבויותיי התחייבות  הפרת עקב,  דיןך עור טרחת

התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא תעמיד אותו או מי מטעמו במצב   ,מצהיר ומאשר כי  הקבלן .12
, במישרין או בעקיפין,  הקבלןלפי הסכם זה וביצועו לבין כל עניין אחר של    ה בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויותי

 קשרים עסקיים ו/או אישיים.  , מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו, הקבלןלרבות כל דבר הנובע ממצבו של 

תהא    המזמינהבכתב, ו   למזמינה ודיע על כך מיד  תכי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור,    תמתחייב  הקבלן .13
רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון בעקבות הודעה כאמור, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום, או הטלת מגבלות על  

כי תהא ליזם הזכות להשיב כנגד הטענות  יובהר    .הקבלןוד לא יוסר החשש האמור על ידי  וזאת אם או כל ע  הקבלןפעולת  
במזמינה ו/או  בדבר ניגוד העניינים ולהוכיח כי אין מדובר בניגוד עניינים כלל ו/או אין בו כדי להביא לפגיעה כלשהי  

 . המזמינהאו במי מטעמה, וזאת בטרם יבוטל ההסכם על ידי   ברשויות

, בין באמצעות  למזמינהלהביא הסכם זה לידי סיום, בכל מקרה שבו ייוודע    המזמינה מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של   .14
להימצא במצב של ניגוד    האו עלול   ה מצוי  הקבלן  המזמינהובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר לפי שיקול דעתה של    הקבלן

רשאית להביא הסכם זה לידי    המזמינהעל פי הסכם זה, תהא    העניינים או חשש לניגוד עניינים בהקשר למתן שירותי 
בקשר   המזמינהכל טענה, דרישה או תביעה כלפי  ליזםובמקרה זה לא תהא  -ימים מראש  ( 7שבעה ) ליזםסיום בהודעה 

ם כלל ו/או  כי תהא ליזם הזכות להשיב כנגד הטענות בדבר ניגוד העניינים ולהוכיח כי אין מדובר בניגוד ענייני  יובהר  לכך.
 . המזמינהאו במי מטעמה, וזאת בטרם יבוטל ההסכם על ידי   במזמינה ו/או ברשויותאין בו כדי להביא לפגיעה כלשהי 

יוגבלו לתקופה המסתיימת בחלוף שנתיים ממועד סיום ההתקשרות  זה  בהתאם לכתב ההתחייבות    הקבלןהתחייבויות   .15
   למזמינה.  הקבלןבין 

 ולראיה באתי על החתום, היום _______ לחודש ___________ בשנת ___________ 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' __________________,  

אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' ___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  

שים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל  אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונ

 וחתם/מה עליה בפני. 

 

  _______________      _________________ 

 חתימה וחותמת        תאריך   
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  ועיצומים  קנסות נספח 4ב'  נספח
 סכום  הגדרה סעיף 

  בעצים פגיעה  .1

 וצמחיה 

ולא יפגע בעצים ובצמחיה    הקבלןלא יעקור  

קיימים אלא אם קיבל אישור בכתב ומראש, 

מפקיד היערות האחראי על האזור הרלוונטי  

לכך   ו/או  ומגורם המוסמך  מטעם המזמינה 

. בכל מקרה של פגיעה ללא אישור  הרשויות

רשאית   תהיה  בצמחיה  או    המזמינה בעצים 

   . לשקם את הנזק

מוסכם  פיצוי  סכום  בתוספת  הנזק  מלא   .  

  - ש"ח לכל עץ שנעקר ללא אישור ו    500בסך  

גינה שנהרסה.    100ש"ח לכל    3000 מ"ר של 

מזכות   לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין 

עפ"י חוזה זה ו/או    המזמינההעומדת לרשות  

 עפ"י כל דין. 

 

עיכוב במסירת    .2

 רכב חשמלי  

מעבר   יום  כל  של  בהסכם  עיכוב  למוסכם 

   הליסינג 

 עיכוב ₪ ליום   1,000

עיכוב באספקת    .3

תשתית הטענה  

 פרטית  

הטענה   עמדת  התקנת  על  והוסכם  ככל 

למוסכם   מעבר  יום  כל  של  עיכוב  פרטית, 

 בהסכם הליסינג 

 ₪ ליום עיכוב   1,000

בתשלום   עיכוב  .4

 החשמל  

 

תשלומי החשמל   העברת  במועד עיכוב

השונים למשתמשים ו/או לרשות ו/או  

בגין חיבור חשמל  ,  לתאגידים העירוניים

פרטי ו/או תשלומים אחרים שמחויב בהם  

 המסוכמים  למועדים מעבר יום  כלל-  הקבלן

. הריבית הינה ריבית  ריבית חריגה 5.5%

 שנתית. 

  רשות לכלוך  .5

 האתר או / ו הרבים

לסוגיה   פסולת בניה ו/או אחרת המצאות

הקשורה באופן   )כולל בדלי סיגריות וכו'(

 ו/או לקבלני המשנה שלו   ליזםישיר 

 ₪ לכל אירוע בתוספת עלות הניקוי   5,000

  באתראו /ו באתר בעבודות בטיחותי מפגע בטיחותי   מפגע  .6

  ,ממוגנים לא שעובדים עובדים' כדוג -עצמו

,  בגובה עבודה ציוד ללא  ללא חולצות, 

 ' וכו נעולים  לא סולמות, פתוחים שערים

, וכפל קנס  בנפרד₪ לכל אירוע  5,000

 לאירוע חוזר.  

לתיקון ליקוי   SLA אשר חורג מה עיכוב תחזוקה   ליקוי  .7

   לרכב ו/או לעמדת הטענה פרטיתתחזוקה  

  5 מעל של בעיכוב. עיכוב יום לכל ₪ 1,000

  באופן בליקוי לטפל   רשאית המזמינה ימים

 לקבלן  חיוב ולהעביר עצמאי

הפעלת קבלן משנה לא מאושר, החלפת   ליקוי אחר    .8

, , אי  מנהל פרויקט ללא אישור ועדכון

וכל חריגה   העברת דו"חות שנתיים במועד

 אחרת מהוראות ההסכם 

₪ לכל אירוע בנפרד, וכפל קנס   5,000

 לאירוע חוזר. 

אי מילוי הוראת    .9

 מנהל  

כל אי מילוי הוראת מנהל )בכפוף  

 לסמכויותיו בהתקשרות זאת( 

₪ לכל אירוע בנפרד, וכפל קנס   5,000

 לאירוע חוזר. 

 

 "מ מע כוללים אינם  לעיל המחירים*כל 
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 סביבה  איכותכתב התחייבות לשמירה על  5ב'  נספח

 
)לרבות   המזמינה  כלפי הקבלן______________, ת.ז. _______________, מתחייב בזאת בשם  ,מטה החתוםאני, 

 : כדלקמןמועצה אזורית דרום השרון(  

הקבלן .1 של  העבודה  בתהליכי  הסביבה  איכות  על  שמירה  לשם  ארגונית  מדיניות  הטמעת  לשם  היבטים   - לפעול 
ות וכאשר אין הבדל כלכלי בעלויות השונות של אופני  הערכיים וכלל הניתן, ובכל פעולה לבחון את ההשלכות השונ

מעגלית ורכש מקומי, -אבחר באפשרות הסביבתית יותר. אפעל ככל הניתן לשם קידום כלכלה  –הביצוע או הפעולות  
 אפעל להפחית השפעה סביבתית של הפעילות העסקית ככל המתאפשר. 

 חודשים ממועד זכיה.    12( , בתוך ISO) 14:001להקים מערכת לניהול סביבתית התואמת את איזו   .2

 חודשים ממועד הזכיה.  3פעמיים במשרדי הקבלן ו/או בצוותי העבודה של הקבלן. בתוך - שלא להשתמש בכלים חד .3

בתוך   .4 בהנעה חשמלית מלאה.  חשמליים  לרכבים   ) בנזין  ו/או  דיזל  )רכבי  המזהמים  הקבלן  רכבי   36להחליף את 
 חודשים ממועד הזכיה.  

חודשים ממועד   3פרדת פסולת במשרדי הקבלן ובאתרי הבניה וככל הניתן אצל קבלני המשנה. בתוך  לפעול לשם ה .5
 הזכיה.  

 לפעול לשם ייעול אנרגטי של אתרי העבודה ומשרדי הקבלן.  .6

 יאפשר למזמינה לבצע ביקורות סביבה באתרי העבודה ובמשרדי החברה בכל עת בו האתרים פועלים.   .7

שר יעמוד בקשר עם המזמינה ויהיה אחראי על אכיפה פנימית וחיצונית של הכתוב  למנות ממונה איכות סביבה א .8
 לעיל.  

על איכות  .9 בנוגע לחשיבות שמירה  ו/או לקבלני משנה  לעובדים בארגון  ושוטף  שיטתי  אדריך ואספק מידע באופן 
 הסביבה, ניקיון, הפחתת פליטות ומאבק בשינוי האקלים.

 המשנה של הקבלן ועובדיהם את כל הדרישות לעיל ולפקח על ביצוען.   ליידע ולדרוש מעובדי הקבלן מקבלני .10

חלף לכל -להמנע ככל הניתן מכריתת ו/או גיזום עצים. ובאין ברירה וחלופה אחרת במקרה של כריתת עצים נשתול   .11
 חמישה עצים במיקום חליפי.  -עץ נכרת  

רכבי מנוע החלפת  ימקד את הפעילות בבתחבורה ציבורית ו עה  י טי על פני נסהקבלן ימנע מלעודד נסיעה ברכב פר .12
 בערה מזהמים ברכבים חשמליים.  

 

 

 ולראיה באתי על החתום, היום _______ לחודש ___________ בשנת ___________ 

 

 __________________ 

 באמצעות מורשה/י חתימתו  – הקבלן
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 טכניים   מפרטיםג'    חלק
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 רכבים בשימוש הרשויות כיום כמות   תחזית 1ג' נספח 

 

 להחלפה מספר רכבים תפעוליים   צמודים להחלפה מספר רכבים  רשות מקומית   # 

 2 10 .מ. קרית ארבע  מ 1

 0 3 חברה כלכלית יהודה   2

 7 18 מ.א. גוש עציון   3

 5 35 ן  מ.א. הר חברו 4

 3 13 מ.מ. אפרת   5

 1 4 אפריים מ.מ. מעלה  6

 5 18 עיריית בית"ר  7

 1 2 מ.מ. בית אל   8

 

 

 הערות 

 1/3/2022ברשויות ונכון  שונים  גורמיםמ למזמינה כי הכתוב לעיל מבוסס על מידע שהועבר  יובהר •

הרשויות יחליפו את הרכבים בעלי מנוע הבערה   כייובהר כי כל הכתוב לעיל הינו הערכה ואינו מחייב, הערכה מתבססת על כך כי    •

 לחשמליים.  

 כי בשלב זה , חלק מהרשויות לעיל עדיין לא הצטרפו לחכ"ל יהודה   יובהר •
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   הרשויותהרכבים בשימוש תושבים ועסקים בשטח השיפוט של    תחזית 2ג' נספח 

 

 

 מספר רכבי עסקים*  מספר רכבי תושבים  רשות מקומית   # 

 215 1459 מ.מ. קרית ארבע   1

 1,103 6,436 מ.א. גוש עציון   2

 368 2,372 מ.א. הר חברון   3

 250 3,433 מ.מ. אפרת   4

 48 425 מ.מ. מעלה אפריים  5

 662 4,203 עיריית בית"ר  6

 217 1,207 מ.מ. בית אל   7

    

 863,2 19,535 "כסה 

 

 

 

 

 הערות

 ןאינ המזמינה ו/או הרשויות אשר חלקי בפוטנציאל  מדובר וכי  2019דיווחי למ"ס התחזית מתבססת על  כי יובהר .1

 . במלואו ימומש כי תומתחייב
 .  במסגרת סקר ומיפוי עדכני שעליו לבצע ולפנות לבעלי הרכבים ישירות ולעדכן את הנתונים המציע ידרש לאתר  .2
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 ( BEVלרכב חשמלי )שכירות   הסכם  3ג' נספח 

 

 

    ראשי ללקוח שכירות נוסח הסכם              

 
 נת ______________ש __________ ביום __ לחודש _________ בשנערך ונחתם 

 
 ______________________  בין:

   

   ______________________ 

    

 מרח' __________________   

 " ( המשכיר: )"  אשר ייקרא  להלן                         

 אחד  -מצד     

 

   בע"מ חברון-ארבע קרייתהכלכלית  החברה לבין:

      קריית ארבע  

 " (השוכר: ) " -אשר תקרא להלן                            

 שני  -מצד     

 

של    1/2022"( בעקבות מכרז מס'  הראשי   ההסכםובין המשכיר והשוכר נחתם הסכם מיום ____ )להלן: " הואיל:

תחתם תוספת    כלי רכב"(, ובהתאם להוראות המכרז וההסכם הראשי ביחס לכל  המכרזהמשכיר )להלן: "

הסכם נפרד    אינה  וז  תוספתוסיף על הוראות ההסכם הראשי. הצדדים מבהירים כי  ת אשר    להסכם הראשי

סתירה בלבד לגבור על הוראות    באות להוסיף על הוראות ההסכם הראשי ובמקרה של   תוספת זווכי הוראות  

 ההסכם הראשי.

 

 והמשכירה עוסקת, בין היתר, בהשכרה של כלי רכב שונים לנהיגה עצמית;  והואיל:

 

 והשוכר מבקש לשכור מהמשכירה לתקופה קצובה כלי רכב לצורך נהיגה עצמית, והמשכירה מוכנה להשכיר   והואיל:

לתנאי   ובהתאם  בכפוף  והכל  הצדדים,  בין  ותיחתם  שתאושר  להזמנה  בהתאם  כאמור,  הרכב  כלי  לשוכר 

 הסכם זה; 

 

במסגרת   :והואיל ביניהם  המשפטיים  יחסיהם  את  ולהגדיר  לקבוע  הצדדים  זותווברצון  הקבוע    ספת  על  כתוספת 

 ; בהסכם הראשי

 

 בין הצדדים כדלקמן:צהר הותנה והוו הותנההוסכם,לפיכך 
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 מבוא  .1

 .  הויפורש ביחד עמ   המהווה חלק בלתי נפרד ממנ וז תוספתלהמבוא    .1.1

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא יהיה להם כל משקל בפרשנות הסכם זה.   .1.2

 לשון זכר תפורש גם בלשון נקבה ולשון יחיד תפורש גם בלשון רבים ולהיפך, הכל לפי העניין   .1.3

 וההקשר. 

 

 הגדרות .2

 :  הכתוב מחייב אחרתבהסכם זה יהיו למונחים ולביטויים הבאים המשמעות המופיעה לצידם, אלא אם כן תוכן  

 . הסכם זה בין הצדדים, על כל נספחיו המצורפים ו/או שיצורפו מעת לעתמסמכי המכרז, החוזה ו –" ההסכם" .2.1

שייחתם בין  , כלי הרכב, לרבות האביזרים והציוד הנלווים לו, כמפורט בטופס הזמנה כהגדרתו להלן -" כלי הרכב" .2.2

 ו.  הצדדים בנוגע אלי

שירותים כמפורט להלן, כולם או חלקם, עליהם יוסכם בין הצדדים בטופס ההזמנה לגבי  ה  -"  השירותים הנוספים" .2.3

  .כל כלי רכב

טופס ההזמנה לגבי כל כלי הרכב, חתום על ידי הצדדים, הכולל, בין היתר, את תיאור כלי הרכב   -"  טופס הזמנה" .2.4

המוזמנים על ידי השוכר ודמי השכירות, בקשר עם אותו  ופרטיו, האביזרים והציוד הנלווים לו, השירותים הנוספים  

 .כלי רכב, בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה

השכירות"  .2.5 והשירותים   -"  דמי  הרכב  כלי  שכירות  תמורת  למשכירה  השוכר  שישלם  הסכום  רכב:  כלי  כל  לגבי 

  .להלן 7כמפורט בטופס ההזמנה ובסעיף   ,הנוספים בגין כל חודש בתקופת השכירות 

לגבי כל כלי רכב: התקופה הנקובה בטופס ההזמנה, ותחילתה במועד המסירה הנקוב בהודעת   - "  תקופת השכירות" .2.6

להלן כהגדרתה  המוקדם   ,המסירה  לפי  הנ"ל,  הנקוב  המועד  לפני  נמסר  אם  בפועל  הרכב  כלי  מסירת  במועד  או 

  .ביניהם

החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים וכל עוד לא הסתיימה תקופת השכירות של כל אחד מכלי   -" תקופת ההסכם" .2.7

 .הרכב הכלולים בהסכם

 .ב עבור השוכר, כמפורט בטופס ההזמנההגורם ממנו או באמצעותו הזמינה המשכירה את כלי הרכ -" יבואן " .2.8

 .מועד קבלת כלי הרכב המוזמן מאת היבואן אצל המשכירה -"מועד האספקה " .2.9

 .המועד המשוער הנקוב בטופס ההזמנה למסירת כלי הרכב לידי השוכר - " מועד המסירה המשוער " .2.10

 .ו עדכון שיחול בהן מעת לעתפוליסות הביטוח שתערכנה לגבי כל כלי רכב, וכל שינוי א -" פוליסות הביטוח " .2.11

מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   -"  מדד"  .2.12

 .ו/או מדד אחר אשר יבוא במקומו ויפורסם על ידי גוף רשמי כלשהו

 טי המדד האחרון שפורסם לפני מועד החתימה על טופס ההזמנה הרלוונ  -" המדד הבסיסי " .2.13

 .המדד האחרון שפורסם לפני ביצועו בפועל של כל תשלום -" המדד הידוע" .2.14

ריבית הפיגורים המרבית הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי משיכות יתר חריגות לא   -"  ריבית פיגורים"  .2.15

 .לחודש %1מאושרות בחשבונות חח"ד דביטורית, כפי שתהא במועד הפיגור, בתוספת 
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 ותחולת ההסכם והיקפ .3

הסכם זה מהווה "הסכם מסגרת" בין הצדדים, באופן שהוא יחול, על כל תנאיו והוראותיו, לגבי כל כלי רכב שישכיר  .3.1

 השוכר מהמשכירה מעת לעת, על פי טופס הזמנה שייחתם בין הצדדים.  

מנה בין הצדדים ייחתם טופס הזמנה מפורט ונפרד לגבי כל כלי רכב שישכיר השוכר מאת המשכירה וכל טופס הז  .3.2

 כל כלי רכב לגביו ייערך וייחתם על ידי   - כאמור יהווה ויצורף כנספח א' להסכם זה. בהסכם זה "כלי רכב" משמעו 

 . הצדדים טופס הזמנה

 הצהרות השוכר  .4

 השוכר מצהיר, מאשר ומתחייב:  

 כי הוא כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה ולבצעו.  .4.1

אינם ולא יהיו מנוגדים לכל   - וכן יתר התחייבויותיו על פיהם  כי התקשרותו בהסכם זה, שכירות כלי הרכב על פיו   .4.2

דין החל או שיחול על השוכר ו/או על ניהול עסקו ו/או לכל הסכם אחר שהשוכר הינו צד לו או המחייב אותו, מכל 

 סיבה שהיא. 

תאגיד   .4.3 הינו  שהשוכר  בש  -במקרה  החותמים  וכי  התאגיד  במוסדות  כדיו  אושרה  זה  בהסכם  התקשרותו  מו  כי 

מוסמכים לכך וכי חתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין. בלי לגרוע מהאמור, השוכר ימציא למשכירה לפי דרישתה 

אישור עו"ד / רו"ח בדבר זכויות החתימה של החותמים בשמו על ההסכם. היה ויתברר כי התחייבויות הנחזות 

היו החותמים בהסכם זה בשם התאגיד, בצירוף או  להיות התחייבויות התאגיד הן פגומות ו/או אינן מחייבות, אזי י

שלא בצירוף חותמת התאגיד, אחראים וחייבים באופן אישי למילוי כל התחייבויות השוכר לפי הסכם זה, והם 

 ייחשבו לצרכי הסכם זה כשוכר יחד ולחוד עם התאגיד או במקומו.  

קבל הסכמת צד שלישי או רשות מוסמכת כלשהי  כי אם על פי כל דין או הסכם שחל על השוכר יש ו/או יהיה צורך ל .4.4

 הוא ישיג מיד הסכמה או אישור אלה ויציגם בפני המשכירה לפי דרישתה.   -להתקשרותו בהסכם זה 

 הזמנת כלי הרכב ומסירתו  .5

 לאחר אישורה בכתב של המשכירה את טופס ההזמנה, המשכירה תזמין מאת או באמצעות היבואן את כלי הרכב  .5.1

 אותו מתחייב השוכר לשכור, בהתאם לנתונים ולפרטים המפורטים בטופס ההזמנה. 

מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהמשכירה מזמינה את כלי הרכב במיוחד עבורו ובהתאם לבקשתו, בהסתמך על    השוכר .5.2

ויתר  הרכב  כלי  את  לשכור  התחייבותו  וכי  זה,  הסכם  פי  על  מהמשכירה  הרכב  כלי  את  לשכור  התחייבותו 

 ה מראש ובכתב.  התחייבויותיו על פי הסכם זה אינן ניתנות לביטול ו/או לשינוי, אלא בהסכמת המשכיר

 לעיל, ביטל השוכר את ההזמנה מכל סיבה שהיא, ישלם השוכר דמי טיפול בהזמנה סך   2.5למרות האמור בסעיף  .5.3

 . ₪ במידה וההזמנה שולמה ליבואן ישלם השוכר בנוסף סכום בגובה של שלושה חודשי שכירות , וכל   1160של 

 ההוצאות הישירות שחלו על הרכב .  

שמועד ור לשוכר את כלי הרכב במועד המסירה המשוער. השוכר מצהיר ומאשר, כי ידוע לו המשכירה תשתדל למס .5.4

האספקה ו/או מועד מסירת כלי הרכב לידי השוכר בפועל אינו וודאי במועד החתימה על הסכם זה ו/או על טופס 

עד האספקה ו/או ההזמנה הרלוונטי. השוכר מצהיר ומאשר, כי המשכירה לא תהא אחראית כלפיו בגין איחור במו

במועד המסירה של כלי הרכב בפועל ביחס למועד המסירה המשוער, כי אין ולא יהא באיחור כאמור כדי לגרוע 

מאיזו מהתחייבויות השוכר על פי הסכם זה, וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה כלפי המשכירה בקשר עם איחור 

 כאמור.  

לשוכר ומיקום מסירה, וזאת באמצעות הודעה בכתב שתימסר    המשכירה תודיע לשוכר על מועד מסירת כלי הרכב .5.5

שעות מראש (להלן: "הודעת המסירה"). השוכר מתחייב לקבל את כלי הרכב לחזקתו ולשימושו, במועד   48לפחות  
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המסירה (או לפני כן, אם תואם מראש בין הצדדים) ובמקום המסירה, כפי שנקבעו בהודעת המסירה. מובהר, כי  

זו, ייחשב מועד המסירה הנקוב בהודעת המסירה כמועד המסירה בפועל אף אם לא יעמ וד השוכר בהתחייבותו 

ישלם השוכר   -וכמועד תחילת תקופת השכירות, שממנו ואילך יחוייב השוכר בדמי השכירות. כמו כן, במקרה כזה  

רה הנקוב כאמור ועד ש"ח בגין כל יום, החל ממועד המסי  50למשכירה עבור חניה ואחסון של כלי הרכב סך של  

 מועד לקיחת כלי הרכב בפועל על ידי השוכר.  

 במעמד המסירה יחתמו הצדדים על אישור מסירה, בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה.  .5.6

למשכירה, השוכר מוותר בזאת על כל טענה מכל מין וסוג כלפי המשכירה במקרה בו לא יספק היבואן את כלי הרכב   .5.7

 מכל סיבה שהיא.  

 ם וטיפולים בכלי הרכב תיקוני .6

השוכר מתחייב להודיע למשכירה על הצורך בביצוע כל הטיפולים התקופתיים הדרושים לכלי הרכב לפי הוראות  .6.1

 היצרן ולפי הוראות המשכירה .

כלי  השוכר מתחייב להודיע למשכירה על הצורך בביצוע תיקון של כל קלקול או תקלה אשר יופיעו בחלק כלשהו של   .6.2

 הרכב .

ומוסכם השירו .6.3 למצוין  בהתאם  יהיו  השכירות,  זכות  מתן  מלבד  הרכב,  כלי  לגבי  לשוכר  שיסופקו  הנוספים  תים 

 בטופס ההזמנה הרלוונטי לכלי הרכב. השירותים הנוספים שהוזמנו כאמור יינתנו על ידי המשכירה במהלך תקופת

 השכירות בכפוף לתנאים המפורטים להלן ובהתאם למפורט להלן:

שוטפים  .6.3.1 בהתאם    -ותיקונים    טיפולים  הרכב,  כלי  של  תקינה  אחזקה  לצורך  שוטפים  ותיקונים  טיפולים 

להוראותיו ולשיקול דעתו של קצין הבטיחות של המשכירה ו/או לפי הוראות היצרן, וכן שינוע כלי הרכב מחצרי  

כי הטיפולים השוטפים בכלי והתיקונים הנ"ל.מובהר,  ביצוע הטיפולים  וחזרה אליהם לצורך  הרכב    השוכר 

של   החלפה  בכך,  צורך  יהיה  אם  תקופת  4יכללו,  כל  במהלך  היותר,  לכל  אחד,  ומצבר  צמיגים  ארבעה)   (

השכירות; עלות החלפת צמיג נוסף או מצבר נוסף מעבר לאמור לעיל, תחול על השוכר. למען הסר ספק מובהר,  

יכללו שירות של שינוע כלי  כי שירות החלפת הצמיגים ו/או המצבר יעשה בתחנות שירות של המשכירה ולא  

הרכב לתחנות הנ"ל.הטיפולים השוטפים כאמור אינם כוללים שירות תיקון תקרים.על אף האמור לעיל מובהר,  

כי נזק או קלקול, מכל מין וסוג, שיגרמו כתוצאה משימוש בלתי סביר או בלתי זהיר של השוכר בכלי הרכב לא  

לם למשכירה את עלות תיקונם, ככל שזו אינה מכוסה על ידי  יחולו על המשכירה, וכי השוכר יהיה חייב לש

 להסכם זה. 10ה"כיסוי ויתור", אם וככל שניתן כאמור בסעיף  

 הרכב. שירות גרירה בכל מקרה בו כלי הרכב יצא מכלל פעולה, למעט תקלות הקשורות לצמיגי כלי  -גרירה  .6.3.2

תעשה  המשכירה תספק לשוכר רכב חלופי לאחר יום עבודה מלא. במסגרת שירות זו, המשכירה    -רכב חלופי   .6.3.3

כאמור, ואולם מוסכם כי במקרה בו    BEVחשמלי  כמיטב יכולתה על מנת להעמיד לרשות השוכר רכב חלופי  

לא יעלה בידי המשכירה לעשות זאת, לא יהא חייב השוכר בתשלום דמי שכירות בגין התקופה בה לא הועמד  

ד עם מספר הקילומטרים  מס' הקילומטרים אשר השוכר ייסע ברכב החלופי יחושבו יח  לרשותו רכב חלופי.

. השוכר יחזיר    4.7שנעשו עם כלי הרכב המקורי לצורך חישוב תקרת המרחק ותוספת המרחק כאמור בסעיף  

או כפי שקבלו . לא עשה כן יחויב בעלות של מיכל   ה/שלו מלא הסוללה   /את כלי הרכב החלופי כשמיכל הדלק 

א חייבת לספק לשוכר רכב חלופי במקרה בו הרכב  המשכירה לא תהלפי תעריף המשכירה .    סוללה טעונה/דלק

יצא מכלל פעולה כתוצאה מהפרה של ההסכם , טופס ההזמנה או כל דין ו/ או נהיגה ע"י נהג שאינו מורשה על  

 פי ההסכם ו/או בקרה אובדן / גניבה של כלי הרכב כתוצאה מרשלנות השוכר . 

שכירות  ת תקופת השכירות ובתחילתה של כל שנת  תשלום אגרת רישוי בגין כלי הרכב בתחיל   -אגרת רישוי   .6.3.4

חדשה, וכן העברה של בדיקת משרד הרישוי (טסט). שירות זה כולל שינוע של כלי הרכב מחצרי השוכר לאחד  
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ממכוני הרישוי והחזרתו לשוכר. מובהר, כי אם תחול עליה בגובה אגרת הרישוי, כך שהיא תעלה מעבר לעליית  

 כר בעליית אגרת הרישוי כאמור וזאת החל משנת השכירות השניה.ישא השו- המדד באותה תקופה 

 להלן.  10סוגי הכיסוי שיצוינו בטופס ההזמנה, ובהתאם להוראות סעיף   –כיסוי ביטוחי  .6.3.5

 תשלומים   .7

דמי השכירות יהיו  את דמי השכירות מדי חודש, במלואם ובמועדם, כמפורט בטופס ההזמנה.    למשכירהשוכר ישלם   .7.1

ועד המדד הידוע במועד התשלום בפועל. דמי השכירות לא יושפעו  צמודים לעלייה   במדד, החל מהמדד הבסיסי 

ישלם השוכר את  - מירידת המדד הידוע ביחס למדד הבסיסי, באופן שאם המדד הידוע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי 

 דמי השכירות הנקובים בטופס ההזמנה בערכם הנומינלי.

 נספחים לו יתווסף מע"מ עפ"י דין. לכל הסכומים הנקובים בהסכם זה וב .7.2

 תוספת תשלום בגין קילומטרים עודפים:   .7.3

חישוב הקילומטרים העודפים ייעשה אחת לשנה או לחילופין במועד החזרת הרכב למגרשי המשכירה, הכל לפי   .7.3.1

 שיקול דעתה של המשכירה.  

בט .7.3.2 כמפורט  הבסיסי  הק"מ  על  העולה  למרחק  הרכב  כלי  את  מטעמו  מי  או  השוכר  ההזמנה  הסיע  ופס 

"תקרת המרחק "). כי אז יחויב השוכר בסך המצוין בנספח א' לכל ק"מ מעל תקרת המרחק (להלן:  (להלן:

לכל כמות כלי הרכב, אשר סיימו    POOL  –"תוספת מרחק"). מכסת הק"מ לרכב לתקופת החכירה תחושב כ  

את מלוא תקופת החכירה ואשר הוחזרו במהלך רבעון קלנדארי. לדוגמא, פול ק"מ יחושב לכל רכבי השוכר  

אשר סיימו את תקופת הליסינג שלהם במהלך החודשים ינואר עד מרץ (כולל) או אפריל עד יוני (כולל) של כל  

הק"מ שעברו בפועל כל כלי הרכב אשר סיימו חכירה בתקופה  שנה. התחשיב יבוצע באופן שבו תחושב מכסת  

הקלנדארית ובמידה וזו עולה על מכסת הק"מ החוזית של כל אותם כלי רכב, תשולם תוספת המרחק. לדוגמא: 

ק"מ, דהינו    10,000  –כלי רכב, מכסת הק"מ החוזית השנתית לכל רכב    3במידה ובתקופה הקלנדארית הוחזרו  

ק"מ.    150,000  –הכלים    לשלושתסה"כ מכסת ק"מ    (,שנים  5  –בדוגמא זו  )ופת החכירה  ק"מ לכל תק   50,000

ק"מ על פני תקופת החכירה. על השוכר לשלם תוספת מרחק עבור    165,000במצטבר  בפועל עברו כלי הרכב  

 ₪ בגין חמשת כלי הרכב.  X-ק"מ, כפול התעריף לחריגה סך השווה ל   15,000

מעל  )חריגה(  אג' לכל ק"מ עודף    30יחויב השוכר ב סך השווה ל    הספציפית לרכב  ככל ולא הוגדר אחרת בהזמנה .7.3.3

 מתקרת המרחק . 

יובהר כי במקרה של החזרה מוקדמת של כלי הרכב טרם תום תקופת החכירה, מכל סיבה שהיא, לא יחושב   .7.3.4

POOL  .קילומטרים וכל כלי רכב יחויב לפי כמות הקילומטרים שעבר בפועל 

טופס מסירה . בחתימתו על תעודת    –כונה ליום מסירת כלי הרכב מופיעה בהצהרת השוכרקריאת מד המרחק נ .7.3.5

 המסירה מאשר השוכר את נכונות קריאת מד המרחק.

את  הקילומטראז' ייקבע על פי מד המרחק של כלי הרכב. השוכר מתחייב לא לטפל במד המרחק, לא לשנות   .7.3.6

המרחק ולא להרשות לכל גורם אחר לעשות כן.היה  מספר הקילומטרים המופיע בו, לא לגרום לעצירת מד  

בדבר   מיידי  באופן  הודיע למשכירה  לא  מיידי.  באופן  כך השוכר למשכירה  על  יודיע  ויתקלקל מד המרחק, 

ייקבע מס' הקילומטרים    -הקלקול , או לא הביא את כלי הרכב למשכירה לשם תיקון מד המרחק, לפי העניין 

היה מד המרחק מקולקל על ידי המשכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי    שנסע כלי הרכב במשך התקופה בה

 והמוחלט, וקביעה זו תחייב את השוכר לכל דבר ועניין. 

 אם במהלך התקופה שבין מועד טופס ההזמנה ועד למועד האספקה ישונה מחיר כלי הרכב על פי מחירון היבואן   .7.4

 ו/או שונה שיעור המסים העקיפים או ההיטלים בגין כלי הרכב (לרבות הטלתם של מסים או היטלים חדשים),  
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 אזי ישונו דמי השכירות בהתאם. 

 ר לשלם למשכירה על פי הסכם זה ישולמו באמצעות הוראת קבע. לשם השכירות וכל תשלום נוסף שעל השוכ דמי .7.5

 כך יחתום השוכר, במעמד החתימה על הסכם זה ו/או טופס ההזמנה, על טופס הרשאה בנוסח המצורף כנספח ג' 

 להסכם. המשכירה תהיה רשאית לחייב את חשבון השוכר, על פי ההרשאה הנ"ל, בכל הסכומים המגיעים ו/או  

 שיגיעו לה מהשוכר לפי הסכם זה. 

 כל סכום אותו חייב השוכר לשלם למשכירה לפי הסכם זה אשר לא ישולם במועדו ישא ריבית פיגורים מהיום   .7.6

 על. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות העומדת  שנקבע לתשלומו ועד מועד תשלומו המלא בפו .7.7

 למשכירה, לפי הסכם זה או על פי כל דין, לפעול כנגד השוכר בגין אי תשלום הסכומים במועדם. השוכר ישא בכל  

 ההוצאות הממשיות שתיגרמנה למשכירה עקב אי התשלום במועד כאמור.  

 תקבל או ייגבה על ידה מן השוכר ו/או בעבורו בגין כל חשבון או חוב  המשכירה תהא רשאית לזקוף כל סכום שי  .7.8

 של השוכר, לרבות כל סכום אשר יתקבל ממימוש בטחונות השוכר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  

 המשכירה.  

חייב א  השוכר לא יהיה רשאי לקזז ו/או לנכות ו/או לעכב סכומים כלשהם מדמי השכירות או מתשלום כלשהו שהו .7.9

 בתשלומו למשכירה על פי הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה לזכות קיזוז, ניכוי או עיכוב כאמור.

מובהר, כי חובת תשלום דמי השכירות וכל תשלום נוסף שהשוכר חב בתשלומו על פי הסכם זה, במלואם ובמועדם,  .7.10

בכלי הרכב במשך תקופת השכירות או כל חלק ממנה,   תחול על השוכר במלואה ותחייבו אף אם לא ישתמש השוכר

 מכל סיבה שהיא. 

 תשלומי חובה, מסים ותשלומים שונים  .8

 השוכר ישא בלעדית בכל התשלומים, המסים וההוצאות המפורטים להלן:   .8.1

 אגרות, קנסות, דו"חות ו/או דמי חניה, מכל מין וסוג שהוא (להלן יחד בסעיף זה:"דו"חות") שיוטלו במהלך ו/או   .8.2

 בגין תקופת השכירות כתוצאה מעבירה הקשורה עם השימוש ו/או האחזקה בכלי הרכב, אף אם יישלחו הדוחות  

השכירות. תקופת  תום  מ  לאחר  באופן  למשכירה,  להודיע  מתחייב  כאמור השוכר  מהדו"חות  דו"ח  כל  על  יידי, 

שהוטלו , נמסרו לו או הונחו/הודבקו על כלי הרכב, לשתף פעולה עם המשכירה ככל שיידרש בקשר עם האמור ובין  

מנת  על  הדו"ח,  נשוא  העבירה  ביצוע  במועד  הרכב  בכלי  שימוש  שעשה  הנהג  פרטי  את  למשכירה  למסור  היתר 

יוסב הדו"ח על שם השוכר.   - ר. לא מסר השוכר את שם נהג כאמור  שתתאפשר הסבת הדו"ח על שם הנהג כאמו

לצורך האמור, יחתום השוכר, במעמד החתימה על טופס ההזמנה, על אישור למשטרה ולרשויות המקומיות על פיו  

המצורף  בנוסח  שמו,  התנועה  הדו"חות  להסבת  ובקשה  השכירות  בתקופת  ובשימושו  בחזקתו  נמצא  הרכב  כלי 

 כם זה. כנספח ה' להס

 ש"ח בגין   50השוכר ישלם למשכירה דמי טיפול בדו"חות וכתבי אישום בגין עבירות תעבורה ועבירות חניה, בסך   .8.3

 כל דו"ח וכתב אישום שיטופל ע"י המשכירה . 

 במידה וחויבה המשכירה בתשלום קנס/דו"ח תנועה כאמור, תהיה המשכירה רשאית לשלמו ולחייב את השוכר   .8.4

 ם תקופת החכירה.,בעלותו, גם לאחר תו

 השוכר ישא בכל חיוב בו תחויב משכירה בגין שימושו ו/או שימוש מי מטעמו בכביש/י אגרה ובצירוף דמי טיפול   .8.5

אגרות, מסים, היטלים,   ₪ לרכב פר דרישת תשלום. השוכר יפעל לביצוע מנוי לנסיעה בכבישי אגרה.  50בשיעור  

ים על כלי הרכב ו/או על השימוש בו, אף אם אינם קיימים מילוות חובה וכל תשלומי חובה אחרים כלשהם החל

במועד החתימה על הסכם זה, או שיחולו בשיעור מוגדל מזה הקיים במועד החתימה על הסכם זה, בין אם הדין  

 מטיל את חובת תשלומם על השוכר ובין אם על המשכירה;

 הוצאות תיקון תקרים בגלגלי כלי הרכב בתקופת השכירות. .8.6
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 לי הרכב  השימוש בכ .9

 שנים   24השוכר יהא רשאי, בכפוף לכל דין, להרשות לנהגים נוספים להשתמש בכלי הרכב, ובלבד שגילם מעל  .9.1

יקים ברשיון נהיגה למשך שנה לכל הפחות, כמו כן כל המשתמשים ברכב יהיו בעלי רשיונות נהיגה בתוקף  זהמח

לגבי סוג כלי הרכב הנ"ל ויעמדו בתנאי הכיסוי הביטוחי כאמור בהסכם ו/או בטופס ההזמנה (להלן: "המורשים"). 

(לרב וכן  המשכירה תהיה רשאית בכל עת לקבל מהשוכר את שמות ופרטי המורשים  ות רשיונות הנהיגה שלהם) 

להודיע לשוכר על סירובה ליתן רשות שימוש למי מהם מטעמים סבירים. יובהר, כי אין ולא תהיה במתן הרשאה 

למורשה כאמור בסעיף זה כדי לגרוע בדרך כלשהי מאיזו מהתחייבויות השוכר או אחריותו כלפי המשכירה על פי  

 הסכם זה.  

מהתחייבוי .9.2 מאיזו  לגרוע  תקופת בלי  כל  במשך  כי  ומסכים,  מתחייב  מצהיר,  השוכר  זה,  הסכם  פי  על  השוכר  ות 

 השכירות הוא וכל מורשה מטעמו יפעל כמפורט להלן: 

ובהתאם   .9.2.1 הרכב,  כלי  לסוג  המתאים  באופן  בלבד,  עסקיות  ו/או  פרטיות  למטרות  הרכב  בכלי  שימוש  יעשה 

במלואם   ופוליסות הביטוח,  היצרן  היבואן,  הדין, ההסכם, המשכירה,  בכלי    -להוראות  לשימוש  הנוגע  בכל 

 הרכב ו/או לאחזקתו, שימורו והטיפול בו. 

על   .9.2.2 כלי הרכב כדרך בעלים השומר  על  וידאג בכל עת לצורתו החיצונית  ישמור  נאות  בו טיפול  יטפל  רכושו, 

 הנאותה, לתקינותו, לשמישותו ולכשירותו לתנועה.  

ימסור למשכירה, לפי דרישתה בכל עת, פרטים על מקום הימצאו של כלי הרכב, על מצבו המכני של כלי הרכב    .9.2.3

 וכל מידע אחר שהמשכירה תבקש ממנו בקשר עם כלי הרכב. 

אמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע אובדן, נזק או קלקול לכלי הרכב ו/או לצד שלישי כלשהו   ינקוט בכל .9.2.4

וכן יעשה ככל הנדרש על מנת למנוע גניבה ו/או פריצה לכלי רכב, לרבות באמצעות הפעלת כל מערכות המיגון  

 המותקנות בכלי הרכב ושמירה על תקינותן. 

לקול או נזק שארע או נגרם לכלי הרכב, ויפעל על פי ובהתאם להוראות  יודיע למשכירה, באופן מיידי, על כל ק .9.2.5

 המשכירה על מנת לאפשר לה את תיקון הקלקול או הנזק באופן מיידי. 

יעמיד את כלי הרכב, לפי דרישת או הודעת המשכירה ובתיאום עמה, לבדיקת ביקורת ו/או לצורך כל טיפול   .9.2.6

 וראות היצרן ו/או היבואן, במוסך שיקבע על ידי המשכירה. או בדיקה אחרים, במועדים הקבועים על פי ה 

לא יחליף בכלי הרכב חלקים ו/או יבצע שינויים בגוף כלי הרכב או במנוע ו/או יכניס בו שינויים ו/או יחליף את   .9.2.7

יוסיף אביזרים שיש בהם כדי לשנות את צורתו החיצונית או הפנימית של כלי   מנעולי הדלת וההצתה ו/או 

ן חורים או הלחמות) ו/או יצבע אותו, אלא בהסכמת המשכירה מראש ובכתב לכך. מובהר,כי השוכר  הרכב (כגו 

 . רשאי להתקין בכלי הרכב דיבורית לטלפון סלולארי או טלפון סלולארי קבוע לרכב 

סימן אחר, אלא בהסכמת   .9.2.8 או  כל מתקן  ו/או  לו שלטים  יצמיד  לא  כלשהו,  בסימון  כלי הרכב  יסמן את  לא 

השוכר לבדו ישא בכל תשלום ו/או היטל ו/או    - בכתב ומראש לכך; ניתנה הסכמת המשכירה כאמור  המשכירה  

אגרה החלים או שיחולו על או בגין כל סימון ו/או שלטים ו/או מודעה ו/או כל מתקן אחר כאמור.מובהר, כי  

 השוכר רשאי להדביק מדבקות על כלי הרכב באופן שאין בו כדי לפגוע בגוף כלי הרכב. 

 יציית לחוקי ו/או כללי התעבורה והתנועה ולכל דין רלוונטי אחר. .9.2.9

 לא ישתמש בכלי הרכב לגרירה או דחיפה של כלי רכב או חפץ אחר ולא ישתמש בכלי הרכב לתחרות.  .9.2.10

 לא ישתמש בכלי הרכב למטרות בלתי חוקיות.  .9.2.11

 טען מעבר למורשה על פי דין. על פי דין, ולא יעמיס על כלי הרכב מ  לא יסיע בכלי הרכב נוסעים מעבר למורשה   .9.2.12
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לא ישתמש בכלי הרכב כשהוא תחת השפעת אלכוהול או סמים (סם משכר, סם הזיה, סם נרקוטי, סם מרדים   .9.2.13

 או כל סם או תרופה אחרת בעלת השפעה כנ"ל). 

ישתמש בכלי הרכב בשטחי מדינת ישראל בלבד, ובלבד שאין מניעה או איסור, קבועים או זמניים, של רשות   .9.2.14

ת להיכנס לשטחים אלה. לא ישתמש בכלי הרכב או יוציאו אל מחוץ לשטחי מדינת ישראל, ולא ישתמש  מוסמכ

 של הרשות הפלשתינית.   בכלי הרכב או יוציאו אל שטחים בשליטה

לא ישתמש בכלי הרכב בכבישים, בדרכים, בשטחים או בכל מקום אחר שלא הוכשרו ו/או אינם מתאימים,   .9.2.15

 מכל סיבה שהיא, למעבר או לנסיעה של כלי רכב מסוגו של כלי הרכב.  

ובהם   .9.2.16 לשוכר,  המשכירה  תורה  שעליהם  במוסכים  הרכב  בכלי  שיידרשו  והתיקונים  הטיפולים  כל  את  יבצע 

 בלבד.

 וי ויתור" על נזקיםביטוח, "כיס .10

לעיל    9המשכירה תספק ביטוח חובה ו/או שירותי כיסוי ויתור (כהגדרתו להלן) עבור משתמשים מורשים כאמור בסעיף  

 בגין כלי הרכב, ויחולו על הצדדים, לפי העניין, ההוראות המפורטות להלן:  

 המשכירה תבטח את המשתמשים בכלי הרכב בביטוח חובה.  .10.1

כנ  .10.2 ויתור"  "כיסוי  לשוכרת  "כיסוי המשכירה תספק  (להלן:  עצמם  לכלי הרכב  שיגרמו  ונזקים  שלישי  צד  נזקי  גד 

ויתור").מובהר, כי גם אם בחר השוכר לרכוש את שירותי "כיסוי הויתור" מהמשכירה, המשכירה לא תהיה מחויבת 

לבטח את כלי הרכב בפוליסת ביטוח צד שלישי, או בפוליסת ביטוח מקיף, והיא תהיה רשאית להחליט, לפי שיקול 

דעתה הבלעדי, אם לבטח את המכונית בביטוחים כאמור או לשאת בנזקים אלה בעצמה. בכפוף להוראות כל דין, 

לשוכר  המשכירה  תעניק  שלישי,  צד  ביטוח  ו/או  מקיף  בביטוח  הרכב  כלי  את  ביטחה  לא  המשכירה  בו  במקרה 

א חברת ביטוח כלשהי. במקרה ולנהגים המורשים להם רשאי השוכר להתיר לנהוג בכלי הרכב "כיסוי ויתור", לל

כאמור, השוכר לא יידרש לשלם למשכירה סכומים כלשהם בגין נזק שיגרם לכלי הרכב עצמו ו/או לצדדים שלישיים, 

לפי העניין, למעט סכומים בגין השתתפות עצמית, הכל בכפוף להוראות הסכם זה, הוראות טופס ההזמנה, והחריגים 

) 1986-קנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"והמפורטים בפוליסה התקנית על פי ת

להלן: "הפוליסה התקנית"), כולם כפי שיתוקנו מעת לעת. במקרה בו המשכירה תחליט שכן לבטח את כלי הרכב 

בביטוח צד שלישי ו/או בביטוח מקיף, מובהר כי המשכירה תהא המוטבת היחידה בפוליסת הביטוח הנ"ל ודמי 

 הביטוח על פי הפוליסות ישולמו על ידי המשכירה.  

לעיל, מוסכם כי אם יחול שינוי במחיר פוליסות הביטוח האמורות, כך שמחירן    2.10-ו 1.10על אף האמור בסעיפים   .10.3

יעלה מעבר לעליית המדד, מכל סיבה, תהיה המשכירה רשאית לעלות את דמי השכירות בעליית מחיר הפוליסות 

 אמור, במשך כל תקופת השכירות. שנבעה מהשינוי ה

התנאים, ההוראות והחריגים לפוליסות הביטוח, אם וככל שיעשו, ו/או בתנאי הפוליסה התקנית במקרה של "כיסוי   .10.4

ויתור" שלא באמצעות חברת ביטוח, יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כמו כן, יראו כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, 

 פי שיהיו מעת לעת. כל שינוי ו/או תוספת לפוליסות כ

תנאי   .10.5 את  להפר  לא  אירוע,  לכל  ביטוחי  כיסוי  שיהא  באופן  לרבות  הפוליסות,  תנאי  אחר  למלא  מתחייב  השוכר 

הפוליסות, ולשמור על כל המגבלות החלות על פי הפוליסה, לרבות לוודא הפעלת כל אמצעי המיגון הקיימים בכלי  

 לכלי הרכב בעת שכלי הרכב אינו בשימוש. הרכב, והחזקת מפתחות כלי הרכב במקום בטוח מחוץ 

אם השוכר יעשה מעשה כלשהו או שיימנע מעשיית מעשה, אשר יגרום לביטול הפוליסות האמורות ו/או לכך שחברת  .10.6

הביטוח לא תשלם כדין בגין נזקים כלשהם אשר נגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לצד שלישי כלשהו על ידי כלי הרכב  

יהא השוכר בלבד אחראי לכל נזק כאמור, והוא מתחייב לפצות את המשכירה בגין כל   - ו/או כתוצאה משימוש בה  

תהא  לא  המשכירה  כי  מובהר,  האמור.כן  בגין  לשלם  המשכירה  תידרש  אותו  תשלום  כל  בגין  ו/או  כאמור  נזק 
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שכירה, אחראית לנזק כלשהו אשר ייגרם לשוכר ו/או לכל אדם ו/או לרכוש במשך תקופת השכירות שלא באשמת המ

והשוכר בלבד יהיה אחראי לנזקים אלה.אחריות השוכר כאמור תהא כלפי המשכירה, צד שלישי ו/או כל צד אחר, 

 והשוכר מתחייב לשפות את המשכירה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו עקב הפרת התחייבותו זו. 

במקרה זה עליו להודיע מראש השוכר יהיה רשאי לבטח את עצמו כנגד נזקים שאינם מכוסים בפוליסה, ואולם   .10.7

 למשכירה על השינויים הנדרשים בביטוח האמור. 

מובהר, כי "הכיסוי ויתור" של כלי הרכב אינו חל על חפצים מכל סוג של השוכר או של כל אדם אחר, לרבות ומבלי   .10.8

ערך שיהיו   לגרוע מכלליות האמור לעיל, מזומנים, חפצים אישיים, שטרות, מסמכים, תכשיטים, סחורות וניירות

 בכלי הרכב, לא יהיו באחריותה של המשכירה. 

מובהר במפורש כי שירותי ה"כיסוי ויתור" שיוענק לשוכר, לרבות באמצעות פוליסות הביטוח שיוצאו, אם וככל  .10.9

שיוצאו, לא יכסו נזק למרכב התחתון של כלי הרכב, אלא במצב של תאונה ובהתאם לתנאי הפוליסות ו/או נזק 

גניבה ו/או אובדן של חפצים, מסוג כלשהו, של השוכר או של אדם אחר כלשהו שיושארו בכלי הרכב לצמיגים ו/או  

ו/או אובדן או נזק לאביזרים כלשהם אשר יותקנו בכלי הרכב לאחר מועד המסירה; השוכר, לבדו, ישא באחריות 

 לכל נזק שייגרם כמפורט בס"ק זה. 

י ויתור" כאמור בהסכם זה כדי לשחרר את השוכר מאחריותו לכלי למען הסר ספק מוצהר, כי אין ולא יהיה ב"כיסו .10.10

הרכב כתוצאה מאי קיום ומילוי כל תנאי הסכם זה. בכל מקרה, יחולו דמי ההשתתפות העצמית ודמי הכינון על  

 השוכר, כמפורט בטופס ההזמנה.  

 תאונה .11

מקרה של תאונה (לרבות תאונה קלה    בלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות השוכר על פי הסכם זה, מתחייב השוכר כי בכל

 בלבד) בה יהיה כלי הרכב מעורב, במישרין או בעקיפין, לפעול כדלקמן:  

גם    - לפי דרישת המשכירה    - להודיע למשכירה, ללא דיחוי, על קרות התאונה, ובמקרה של פגיעות בנפש להודיע   .11.1

 למשטרה, לדווח לרשויות הרלוונטיות ולמבטחי כלי הרכב.

או   .11.2 פשרה,  ויתור,  התחייבות,  הבטחה,  הצעה,  הודעה,  כל  אחר  אחד  לכל  ו/או  כלשהו  שלישי  לצד  ליתן  לא 

תשלום,בקשר עם התאונה, לא להודות בכל אחריות או אשמה בקשר עם התאונה ולא למסור מידע (פרט למידע 

 שיש למסור לפי דין) בקשר לתאונה, אלא לפי הוראות המשכירה.  

כירה את שמות העדים לתאונה ופרטיהם, את פרטי כל כלי רכב אחר המעורב בתאונה(לרבות לרשום ולהעביר למש .11.3

פרטי רשיון הרכב ופוליסות הביטוח) ופרטי נהג אותו כלי רכב, לשתף פעולה עם המשכירה ועם המבטח וליתן כל 

 סיוע ומידע, ככל שיידרש, בקשר ולצורך הטיפול בעניין.  

ה, לקחת את כלי הרכב לכל מוסך שהיא תבחר לצורך תיקון כלי הרכב בעקבות לאפשר למשכירה, לפי שיקול דעת  .11.4

 התאונה. 

בכל מקרה של תאונה, שמורה למשכירה הזכות הבלעדית לנהל משא ומתן עם חברת הביטוח בדבר קבלת פיצויים.  .11.5

ית קיבלה המשכירה דמי ביטוח כתוצאה מהתאונה, מתחייב השוכר לשלם למשכירה את דמי ההשתתפות העצמ 

 בתוספת דמי כינון או את שווי הנזק והתיקון, לפי הנמוך, מיד עם דרישתה הראשונה של המשכירה. 

 אובדן מוחלט או גניבה  .12

)ושמאי מוסמך מטעם המשכירה קבע כי יש    loss totalבמקרה שיגרם לכלי הרכב נזק שהוא בבחינת אובדן מוחלט ) .12.1

יבחרו הצדדים באחת משתי החלופות   - יום    30א ימצא תוך  להשבית את כלי הרכב ו/או במקרה וכלי הרכב יגנב ול

 הבאות: 

 להלן.   13להביא לסיום תקופת השכירות של כלי הרכב. במקרה זה יפעלו הצדדים על פי הוראות סעיף  .12.1.1
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 להזמין כלי רכב חדש בתנאים ולתקופה חדשים כפי שיקבעו בהסכמה בין הצדדים. .12.1.2

משכירה לשוכר כלי רכב חלופי, ימשיך השוכר במהלך תקופה זו  למען הסר ספק מובהר, כי אם וככל שתעמיד ה .12.2

 לשלם את אותם דמי שכירות בהם הוא היה חייב בגין כלי הרכב המקורי שהושכר לו.

 סיום מוקדם של תקופת השכירות  .13

למשכירה  .13.1 בכתב  בהודעה  וזאת  השכירות,  תקופת  תום  לפני  השכירות  תקופת  את  לסיים  רשאי  יהא  השוכר 

יו60 בכפוף (שישים)  המוקדם"),  הסיום  "מועד  (להלן:  המבוקש  המוקדם  הסיום  מועד  לפני  מראש  לפחות  ם 

 לתשלוםפיצוי מוסכם למשכירה בגין הסיום המוקדם כאמור, כמפורט להלן: 

פיצוי מוסכם    -עשר) חודשי השכירות הראשונים  - ) שנים12במקרה בו מועד הסיום המוקדם יחול במהלך   .13.1.1

 ) שלוש). 3דמי השכירות החודשיים האחרונים פי בשיעור השווה למכפלת סכום 

חלוף   .13.1.2 יחול לאחר  מועד הסיום המוקדם  בו  תום    12במקרה  ולפני  הראשונים  חודשי    24חודשי השכירות 

פיצוי מוסכם בשיעור השווה למכפלת סכום דמי השכירות החודשיים האחרונים פי )   -השכירות הראשונים  

 שתיים). 

פיצוי מוסכם בשיעור    -חודשי השכירות הראשונים    24במקרה בו מועד הסיום המוקדם יחול לאחר חלוף   .13.1.3

) אחת)."דמי השכירות החודשיים האחרונים"  1השווה למכפלת סכום דמי השכירות החודשיים האחרונים פי 

שלפני מועד הסיום  סכום דמי השכירות שעל השוכר לשלם למשכירה בגין החודש האחרון    - לעניין זה, משמע  

 המוקדם (כולל הפרשי הצמדה). 

ובהר, כי הפיצוי המוסכם הנ"ל הוא בנוסף לכל תשלום אותו יחוב השוכר למשכירה במועד הסיום, ואין בו כדי  מ .13.2

כי  מאשרים,  הצדדים  זה.  הסכם  פי  על  השוכר  מהתחייבויות  מאיזה  ו/או  המשכירה  מזכויות  מאיזו  לגרוע 

המוסכם הנ"ל נקבעו על ידם על יסוד הערכה של הנזק הצפוי להיגרם למשכירה עקב סיומה המוקדם סכומיהפיצוי  

 של תקופת השכירות על ידי השוכר. 

 החזרת כלי הרכב   .14

בסיום תקופת השכירות או בהגיע ההסכם לקיצו, מכל סיבה שהיא, יחזיר השוכר את כלי הרכב (לרבות כל אביזר  .14.1

מועד ובמקום עליהם תודיע המשכירה לשוכר, כשכלי הרכב מסודר ונקי מכל חפץ וציוד) לחזקתה של המשכירה, ב

מכנית  ומתוחזק  שמור  התחתון,  המרכב  מצב  לרבות   , ותקין,  טוב  במצב  ומדבקות,  משילוט  נקי  לשוכר,  השייך 

ל זכות וחיצונית, כפי שקיבל אותו מהמשכירה, בהתחשב בבלאי סביר הנובע משימוש סביר בו, וכשכלי הרכב נקי מכ

 לצד שלישי כלשהו (להלן: "המצב הדרוש").  

מובהר במפורש, כי צמיגי הרכב, לרבות הצמיג הרזרבי, יהיו במצב המאפשר את מעבר מבחן הרישוי השנתי. אם  .14.2

יוחלפו הצמיגים   -לדעת המשכירה יהיה מצב הצמיגים, כולם או חלקם, כזה שלא יאפשר לעבור מבחן רישוי שנתי  

ב המשכירה  ידי  בסעיף  על  לאמור  בכפוף  ישא,  והשוכר  חדשים  החדשים    1.1.6צמיגים  הצמיגים  בעלות  לעיל, 

 והחלפתם.  

במעמד החזרת כלי הרכב למשכירה, יערוך נציג המשכירה, בנוכחות השוכר, רשימה של חוסרים, נזקים ופגמים  .14.3

 שנמצאו בכלי הרכב ו/או באביזריו.  

רה לבצע כל פעולה או תיקון שידרשו לפי שיקול דעתה על מנת הוחזר כלי הרכב שלא במצב הדרוש, רשאית המשכי .14.4

להחזיר את כלי הרכב למצב הדרוש, והשוכר ישא בכל עלות הפעולות ו/או התיקונים ו/או הנזקים כאמור, בהתאם 

ימים ממועד משלוח דרישה זו. כן ישא השוכר   10לדרישה מפורטת בכתב של המשכירה בקשר עם הוצאותיה ובתוך  

שאז    -רידת הערך שנגרמה כתוצאה ממצב כלי הרכב, אלא אם זו כוסתה במלואה על פי פוליסת הביטוח  בגובה י

 ישא השוכר בדמי ההשתתפות העצמית, כפי שיהיו.  
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לעיל, ישלם השוכר למשכירה פיצוי מוסכם בסכום   1.14בגין כל יום איחור בהחזרת כלי הרכב כמתחייב מסעיף   .14.5

ב יומי. מוסכם, כי הפיצוי המוסכם הנ"ל הוא בנוסף לכל תשלום אותו יחוב השוכר השווה לכפל דמי השכירות בחישו

למשכירה על פי הסכם זה, כי סכום הפיצוי המסוכם הנ"ל נקבע על ידי הצדדים על יסוד הערכה של הנזק הצפוי 

כירה על פי  להיגרם למשכירה עקב האיחור בהחזרת כלי הרכב, וכי אין בו כדי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למש

 הסכם זה או על פי כל דין.  

 הפרות וסעדים .15

בלי לגרוע באיזו מהוראות הסכם זה, יהווה כל אחד מהאירועים המפורטים להלן הפרה יסודית של ההסכם על מ .15.1

 ידי השוכר:

להסכם זה ו/או על פי טופס ההזמנה, איחור העולה    1.9ביצוע שימוש ברכב ע"י נהג שאינו מורשה על פי סעיף   .15.1.1

ימים בתשלום סכום כלשהו שהשוכר מחוייב בתשלומו, למשכירה או לצד שלישי, על פי הוראות הסכם    14על  

 זה.

 אם נעשה מעשה או מחדל העלול לפגוע בזכויות הבעלות של המשכירה בכלי הרכב.  .15.1.2

הוראות  אם יקבל השוכר החלטה בדבר מיזוג ו/או בדבר הסדר בעלי מניות לפי    -במקרה והשוכר הוא תאגיד   .15.1.3

או דין אחר ו/או העברת השליטה בשוכר, בלי שהשוכר הודיע על כך למשכירה    1999-חוק החברות, התשנ"ט

 מראש ובכתב והמשכירה הסכימה לכך. הסכמת המשכירה כאמור לא תימנע אלא מטעמים סבירים. 

הכרזת) פשיטת    יינתן כנגד השוכר או מי מיחידיו צו כינוס נכסים, צו פירוק, צו הקפאת הליכים או צו (או  אם .15.1.4

רגל ו/או השוכר יקבל החלטה בדבר פירוק מרצון ו/או ימונה כונס נכסים, זמני או קבוע, לשוכר או לכל איזה  

חלק מרכושו ו/או ימונה לשוכר מפרק, זמני או קבוע, מנהל מיוחד, נאמן, נאמן לביצוע הסדר נושים, או כל  

 בעל תפקיד אחר הדומה במהותו לבעלי התפקיד הנ"ל.  

בקשה לנקיטת הליך, למתן   -על ידי המשכירה, צד שלישי, או על ידו או מי מיחידיו  -ם תוגש כנגד השוכר א .15.1.5

לעיל, אשר לא בוטלה    4.1.15צו או למינוי בעל תפקיד מההליכים, הצווים או בעלי התפקיד המנויים בסעיף  

 יום ממועד הגשתה.    15תוך 

ו/או על זכויות השוכר ברכב עפ"י הסכם זה ו/או אם יינקט  אם יוטל עיקול, זמני או קבוע, על כלי הרכב   .15.1.6

 הליך הוצאה לפועל בקשר עם כלי הרכב, ע"י נושה של השוכר. 

כולן    -אם יראה למשכירה, לפי שיקול דעתה, כי השוכר לא יוכל לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה   .15.1.7

בשל שינוי לרעה ביכולתו הכספית של השוכר    -או חלקן, קיימות או עתידיות, גם בטרם הגיע המועד לקיומן  

 ו/או בשל אי יכולת פרעון. 

 יום או יותר. 14אם השוכר יפסיק לנהל את עסקיו למשך  .15.1.8

אם יתברר למשכירה כי השוכר מתעתד לעזוב את הארץ ו/או להוציא את כלי הרכב מגבולות הארץ, ללא   .15.1.9

 הסכמת המשכירה מראש ובכתב;

אישור כלשהו של השוכר בהסכם זה על נספחיו, או בכל מסמך אחר שהוצא על ידי  אם יתגלה, כי הצהרה או   .15.1.10

 השוכר בקשר עם הסכם זה, אינו נכון או אינו מדויק; 

אם, בכל עת במהלך תקופת השכירות, יוכח על ידי שמאי מוסמך שימונה על ידי המשכירה, שכלי הרכב   .15.1.11

שעלול לרדת ערכו, כתוצאה משימוש בלתי סביר    התקלקל או שירד ערכו ו/או שכלי הרכב עלול להתקלקל או

 של השוכר. 

אם השוכר לא קיים תנאי מתנאי פוליסות הביטוח או אם הרשה לאחר שאיננו בגדר מורשה (כהגדרתו בסעיף   .15.1.12

 לעיל) להשתמש בכלי הרכב.  1.9
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ו/או    17-ו  16,  14,  13,  11,  10,  9,  8,  7אם השוכר הפר אחד או יותר מהוראות הסעיפים הבאים להסכם זה:   .15.1.13

 ימים ממועד דרישתה בכתב של המשכירה.  7הוראה אחרת בהסכם זה אשר לא תוקנה תוך  אם השוכר הפר

לי לגרוע מזכותה של המשכירה לכל סעד ו/או תרופה על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, במקרה של הפרה יסודית מב .15.2

לעדי, לנקוט בצעדים הבאים, כולם או מקצתם  כאמור על ידי השוכר תהא המשכירה רשאית, לפי שיקול דעתה הב

 ובמצטבר:

להעמיד לפירעון מיידי את כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לה מאת השוכר, לרבות את דמי השכירות   .15.2.1

השכירות; תקופת  האחרים    -ולחילופין    ליתרת  והתשלומים  השכירות  דמי  על  בנוסף  השוכר,  את  לחייב 

ה כלי הרכב בחזקתו, בתשלום פיצויים מוסכמים בשיעור כפול מכל אחד  המגיעים ממנו בגין התקופה בה הי 

סעיף   בחלופות  בשיעור השווה    1.13מהשיעורים המפורטים  סכומים  (כלומר,  למועד ההפרה  לעיל, בהתאם 

 ) ארבעה), לפי העניין. 4) שישה) או  6) שמונה), 8למכפלת דמי השכירות החודשיים האחרונים פי 

על   .15.2.2 (או  בעצמה  דעתה  לתפוס  שיקול  לפי  שימוש,  כל  בו  ולעשות  הרכב  בכלי  החזקה  את  מטעמה)  מי  ידי 

הבלעדי, לרבות השכרתו או מכירתו לצד שלישי אחר. השוכר נותן בזה את הסכמתו מראש למשכירה ו/או  

לנציג מטעמה להיכנס לחצרים של השוכר או לכל מקום אחר בו ימצא כלי הרכב לשם תפיסתו כאמור והחזרתו  

משכירה, בדרך של התנעה ונסיעה בו, בגרירתו ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, מבלי שלשוכר תהיה  לידי ה

ו/או הפסד כתוצאה מתפיסת כלי הרכב בידי   על כל טענה בדבר נזק  זכות להתנגד לכך, והוא מוותר בזאת 

היא תבחר בכך)  המשכירה או הפעולות שבוצעו לשם תפיסתו. השוכר מסכים בזאת, כי בידי המשכירה (אם  

ייוותר מפתח נוסף של כלי הרכב לשם הבטחת ביצועו של סעיף זה. מובהר, כי במקרה בו תאלץ המשכירה  

לפעול כאמור בסעיף זה, יחולו כל ההוצאות הכרוכות בכך על השוכר לבדו.מובהר בזאת, כי מסירת החזקה  

ו את השוכר מהתחייבותו לביצוע כל  בכלי הרכב לידי המשכירה או תפיסתו על ידה כאמור לעיל, לא ישחרר 

לעיכוב   עילה  או  הצדקה  ישמשו  ולא  זה  להסכם  בהתאם  המשכירה  לידי  לשלם  יידרש  שהוא  התשלומים 

 ידי השוכר.  -הסכומים האמורים, כולם או חלקם, על

לחייב את השוכר בכל ההוצאות שיידרשו    - במקרה בו יוחזר כלי הרכב לחזקת המשכירה שלא במצב הדרוש   .15.2.3

 ירה לשם החזרת כלי הרכב למצב הדרוש בהתאם להודעתה. למשכ

המשכירה תהא רשאית, ובלבד שלא יהא בכך כדי לסכן את זכויותיה של המשכירה ו/או את הבטוחות שנמסרו  .15.3

לידה ו/או את סיכוייה להיפרע חובותיה מהשוכר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור ליתן לשוכר הודעה על ההפרה 

לעיל. אין בסעיף  2.15ימים ממועד ההודעה, לפני נקיטת איזו מהפעולות המנויות בסעיף    7קנה תוך  על ידו ולדרשו לת

 לעיל.   3.15זה, גם אם תיקן השוכר את ההפרה, כדי לגרוע מזכויותיה של המשכירה לנקוט בכל פעולה לפי סעיף 

 אחריות ושיפוי  .16

ה .16.1 כלפי  אחראי  יהא  השוכר  זה,  הסכם  מהוראות  מאיזו  לגרוע  הוצאה בלי  או  נזק,  תשלום,  כל  בגין  משכירה 

שהמשכירה תידרש לשלם בגין שימוש השוכר ו/או מי מטעמו בכלי הרכב ו/או כתוצאה מהשימוש בו או החזקתו,  

בין אם דרישה כזו תגיע במהלך תקופת השכירות ובין לאחריה, לרבות בגין נזק שנגרם לצד שלישי כלשהו התובע 

פוי מהמשכירה, אשר אינם מכוסים על ידי פוליסות הביטוח אשר הוצאו בקשר לכלי או הדורש כיסוי, פיצוי או שי

 הרכב, אם וככל שהוצאו.  

בלי לגרוע מכלליות האמור, השוכר מתחייב לשפות את המשכירה בגין כל תשלום, נזק או הוצאה כאמור, וזאת   .16.2

ו  10בתוך   בתוספת הפרשי הצמדה  של המשכירה,  בכתב  כדין ממועד התשלום ימים מדרישתה הראשונה  ריבית 

 בפועל על ידי המשכירה ועד מועד תשלום השיפוי בפועל על ידי השוכר. 
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 בטוחות .17

להבטחת ביצוע כל חובותיו והתחייבויותיו של השוכר על פי הסכם זה במלואם ובמועדם, יעמיד השוכר לטובת   .17.1

 המשכירה את הביטחונות הבאים: 

שטר חוב בנוסח המצורף כנספח ד' להסכם זה, חתום על ידו כעושה השטר, ללא תאריך ("שטר    -שטר חוב   .17.1.1

חס פרט  כל  להשלים  רשאית  תהא  המשכירה  תהא  החוב").  המשכירה  פרעונו.  מועד  לרבות  החוב,  בשטר  ר 

רשאית להציג את השטר לפירעון בכל מקרה של הפרה יסודית על ידי השוכר, ולממש את כל סכום השטר או  

 חלקו, בהתאם לסכומים אשר יגיעו למשכירה מאת השוכר על פי הסכם זה במועד הרלוונטי.  

יפקי  -פיקדון   .17.1.2 ההזמנה,  טופס  על  החתימה  התשלומים  במעמד  למספר  השווה  בסכום  פיקדון  השוכר  ד 

החודשיים של דמי השכירות כנקוב בטופס ההזמנה ("הפיקדון"). המשכירה תהא רשאית לעשות שימוש בכספי  

יום    14הפיקדון בכל מקרה בו לא שילם השוכר איזה מהסכומים המגיעים למשכירה על פי הסכם זה לאחר  

ו/או לקזז מהפיקדו ן כל יתרת חוב, נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו לה כתוצאה מהפרת  מהמועד לתשלומם 

השוכר מתחייב להשלים את    -ההסכם על ידי השוכר, והיא תמסור לשוכר הודעה בכתב על כך. במקרים אלה  

ימים ממועד מתן ההודעה הנ"ל. קיים השוכר את מלוא התחייבויותיו על    14הפיקדון לסכומו המקורי בתוך  

זה   הסכם  החודשים  יש  -פי  בגין  השכירות  דמי  בגין  לתשלום  העניין,  לפי  יתרתו,  או  הפיקדון  סכום  מש 

 האחרונים של תקופת השכירות.  

 כל בטוחה נוספת אשר תידרש על ידי המשכירה ותפורט בטופס ההזמנה.(להלן יחד: "הביטחונות").  .17.1.3

 פי הסכם זה או לפי כל דין.  אין במתן הבטחונות, כולם או חלקם, כדי לפגוע בכל זכות העומדת למשכירה ל .17.2

 מובהר בזאת, כי התחייבויותיה של המשכירה על פי הסכם זה מותניות בהמצאת כלל הביטחונות לידיה.  .17.3

המשכירה השוכר מתחייב לשתף פעולה עם המשכירה ככל שיידרש, ובכלל זה לחתום מיד עם דרישתה הראשונה של   .17.4

 שם מתן תוקף לביטחונות, מימושם או הארכתם.על כל מסמך שיידרש, לשם המצאת הביטחונות ו/או ל

יובהר כי ככל והשוכר הינו רשות מקומית או תאגיד בבעלות רשות מקומית אזי הבטוחה היחידה תהיה פרוטוקול  .17.5

מועצה  עיר,  הינה  מקומית  רשות  זה  סעיף  לעניין  הרשות.  מועצת  או  התאגיד  דירקטוריון  של  התקשרות  אישור 

 לבד.  אזורית או מועצה מקומית ב 

 הזכויות בכלי הרכב  .18

הבעלות המלאה בכלי הרכב הינה ותהיה של המשכירה בלבד. כלי הרכב ירשם על שם המשכירה בכל מקום ובכל   .18.1

 מרשם בו קיימת חובה על פי דין לרשום את הבעלות על כלי הרכב. 

הבעלות השוכר מצהיר, מאשר ומתחייב, כי אין בהסכם זה ו/או בשכירות כלי הרכב ו/או באחזקתו כדי לפגוע בזכות   .18.2

בהתאם  בו  והשימוש  השכירות  זכות  למעט  הרכב,  בכלי  כלשהן  זכויות  לשוכר  להקנות  כדי  ו/או  המשכירה  של 

 להוראות הסכם זה.  

לי הרכב הוא רכושה הבלעדי של המשכירה. השוכר מתחייב לא השוכר מתחייב להודיע לכל צד שלישי רלוונטי כי כ .18.3

להציג עצמו בפני צד שלישי כלשהו כבעליו של כלי הרכב ולא לתבוע מכל רשות או צד שלישי אחר כלשהו זכויות 

 כלשהן הנובעות או הקשורות בבעלות בכלי הרכב, לרבות תביעת ניכוי פחת על פי פקודת מס הכנסה. 

כל שהדבר יהא תלוי בו, כלי הרכב וזכויות המשכירה בו יהיו, בכל עת, חופשיים ונקיים מכל השוכר מתחייב, כי כ .18.4

שעבוד, עיקול, או הליכי הוצאה לפועל. השוכר יהיה אחראי כלפי המשכירה בכל מקרה בו עקב מעשה או מחדל שלו  

עיכבון של כלי הר ידי צד שלישי כלשהו זכות  ו/או תיטען על  כב ו/או שכלי הרכב יעוקל, ו/או מי מטעמו תוקנה 

יוחרם, ייתפס על ידי צד שלישי כלשהו, ימונה עליו כונס נכסים (זמני או קבוע), ו/או יארע אירוע אחר כלשהו שעלול 

 לפגוע בזכויות המשכירה בקשר עם כלי הרכב.  
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רות אירוע כלשהו בלי לגרוע מכלליות האמור, השוכר מתחייב להודיע למשכירה, באופן מיידי, עם היוודע לו על ק .18.5

העלול לפגוע בזכויות המשכירה כבעלת כלי הרכב או בקשר עמו, ולשתף פעולה עם המשכירה ככל שיידרש לשם 

 הבטחת זכויותיה בכלי הרכב ושמירתן, לרבות במסגרת כל הליך משפטי שיידרש לצורך האמור.  

השוכר מצהיר ומתחייב, כי על אף האמור בכל דין, אין ולא תהיה לו, בשום מקרה, זכות עיכבון בכלי הרכב, והוא  .18.6

 מוותר בזאת מראש ובמפורש על זכות עיכבון כאמור.  

 הסבה והעברת זכויות וחובות .19

חות ו/או להשכיר  לעיל ולכך בלבד, השוכר לא יהא רשאי למסור ו/או להעביר ו/או להמ   1.9בכפוף לאמור בסעיף   .19.1

ו/או להשאיל ו/או להוציא מרשותו או משליטתו את כלי הרכב ו/או את זכויותיו על פי הסכם זה בקשר עם כלי  

הרכב (לפי העניין) לצד שלישי כלשהו, וכן לא יהא רשאי השוכר להרשות לצד שלישי כלשהו להשתמש בכלי הרכב 

ימוש בו או בכל הנאה ממנו, בין בדרך קבע ובין באופן זמני, ו/או לשתף צד שלישי כלשהו בהחזקת כלי הרכב או בש

 בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 

השוכר מתחייב לא למשכן, לשעבד או ליתן כבטוחה את כלי הרכב ו/או את זכויות השוכר על פי הסכם זה בכלי   .19.2

כלשהו, הוא יציין מפורשות הרכב והוא מתחייב, כי בכל מקרה של מתן נכסיו, כולם או חלקם, כבטוחה לצד שלישי  

 כי כלי הרכב אינו כלול בנכסים הניתנים כבטוחה. 

השוכר לא יהא רשאי להעביר, להסב או להמחות, בתמורה או שלא בתמורה, את חובותיו והתחייבויותיו לפי הסכם  .19.3

 זה, כולן או חלקן, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת המשכירה.  

השוכר, להמחות, להעביר, לשעבד, למשכן או לבצע דיס פוזיציה כלשהי    המשכירה רשאית, ללא צורך בהסכמת .19.4

בקשר עם זכויותיה בכלי הרכב ו/או בקשר עם התחייבויותיה או זכויותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לצד 

לבד שלישי כלשהו (להלן יחד בסעיף זה: "הנעבר") ובתנאים כפי שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, וב

שלא תפגענה כתוצאה מכך זכויות השוכר לפי הסכם זה. נקטה המשכירה באיזו מהפעולות האמורות וניתנה על כך 

 הודעה בכתב לשוכר, ימלא ויקיים השוכר כלפי הנעבר את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 חשבוניות ועדכונים .20

תש  .20.1 בגין  תופק  אשר  חשבונית  כל  כי  הסכמתו  את  בזה  נותן  (להלן: השוכר  זה  הסכם  מכח  שיבוצעו  לומים 

, זאת לחלף משלוח חשבוניות מודפסות בדואר השוכר"החשבונית") יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שברשות  

 או בכל אמצעי אחר. 

 רשומה בנספח הפרטני לכל כלי רכב.כתובת הדואר האלקטרוני אליה ישלחו החשבוניות  .20.2

 נוי בכתובת הדואר האלקטרוני אליה נשלחות החשבוניות השוכר מתחייב להודיע למשכירה על כל שי  .20.3

עדכונים אחרים בקשר עם שרותיה של  .20.4 ו/או  ו/או פרסומי  חומר שיווקי  נותן בזה הסכמתו להעביר אליו  השוכר 

 . SMS, לפי הפרטים שמסר, לרבות באמצעות דואר, דואר אלקטרוני ו/או הודעת  המשכירה

 שונות .21

 טענה בדבר נזק עקיף או תוצאתי (לרבות מניעת רווח) האחד כלפי משנהו. הצדדים מוותרים בזה על כל  .21.1

למשכירה תהיה הזכות להיכנס מפעם לפעם, בין בעצמה ובין על ידי נציג מטעמה או באי כוחה, בשעות סבירות  .21.2

ל ובתיאום מראש עם השוכר, לכל מקום בו יימצא כלי הרכב, לשם בדיקת כלי הרכב ו/או על מנת לוודא קיומן ש 

 הוראות הסכם זה.  

ספרי המשכירה, חשבונותיה ומסמכיה יהיו נאמנים על השוכר ויהיו ראיה לכאורה כלפיו בכל עניין שנוגע להסכם  .21.3

זה. לצורך קביעת חובות השוכר כלפי המשכירה, תהא המשכירה רשאית להציג אישור בחתימתה בדבר גובה יתרת 

 ורה בכל הליך בעניין הסכם זה. החוב, כולל הוצאות, ואישור זה יהווה ראיה לכא
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איזו   .21.4 קיום  בדבר  הוכחות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  ועל  עת  בכל  מהשוכר,  לדרוש  רשאית  תהא  המשכירה 

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, והשוכר ימציא למשכירה כל הוכחה שתידרש כאמור מיד עם דרישתה הראשונה. 

 ל פי הסכם זה יחולו על השוכר. חובת ונטל ההוכחה בדבר קיום התחייבויות השוכר ע

לא שילם השוכר תשלום כלשהו מהתשלומים החלים עליו כלפי צד שלישי כלשהו על פי הסכם זה, כולו או חלקו,  .21.5

תהא המשכירה רשאית לשלמו במקומו, והשוכר מתחייב להשיב לה את הסכום ששולם על ידה כאמור, מייד עם 

 מסכום התשלום.  %5ותיה המשרדיות של המשכירה בשיעור של דרישתה הראשונה, בתוספת סכום לכיסוי הוצא 

למשכירה  .21.6 ימסור  השוכר  זה.  הסכם  הוראות  לפי  שביצע  התשלומים  כל  על  הקבלות  את  בחזקתו  ישמור  השוכר 

במהלך תקופת השכירות ו/או במועד סיום תקופת השכירות, לפי דרישתה, את כל הקבלות, אישורי התשלום או  

 בקשר לכלי הרכב.  המסמכים שהצטברו אצלו 

בלי לגרוע מאיזו מהוראות הסכם זה, כל סכום שיעמוד לזכות השוכר אצל המשכירה יהיה נתון לקיזוז כנגד כל  .21.7

סכום ו/או התחייבות המגיעים למשכירה מהשוכר, זאת בלא צורך במתן הודעה מוקדמת לשוכר על הכוונה לעשות 

 כן.

מלוא הסיוע שיתבקש בכל הליך משפטי או אחר לשם הבטחת השוכר ישתף פעולה עם המשכירה ויושיט לה את   .21.8

זכויותיה של המשכירה בכלי הרכב או בקשר עמו ו/או לשם הפחתת כל נזק והפסד העלולים להיגרם למשכירה, בכל  

מעבר    הנובע והקשור עם השכרת כלי הרכב והשימוש בו, ובלבד שלא תגרם לשוכר הוצאה כספית כלשהי עקב כך

 על פי הסכם זה.להתחייבויותיו  

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי אחד או יותר מתנאי הסכם זה לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה  .21.9

 בכל מקרה נוסף.  

אין בהימנעות המשכירה או השתהותה במימוש זכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה, במקרה מסוים או    .21.10

 ל הזכות או על כל זכות אחרת העומדת לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. בסדרת מקרים, כדי להוות משום ויתור ע

 כל שינוי בתנאי הסכם זה לא יהיה לו תוקף, אלא אם ייערך בכתב וייחתם על ידי הצדדים. .21.11

הסכם זה על נספחיו משקף וממצה את כל שהוסכם בין הצדדים לגבי העניינים הנדונים בו והוא מחליף ומבטל כל   .21.12

 יות ו/או הסכם קודם ששררו בין הצדדים בעניינים האמורים עובר לחתימתו.  מצג, התחייבו 

 שיפוט .22

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לכלי הרכב ו/או להסכם זה, לרבות תוקפו, כריתתו, פרשנותו,  .22.1

 המוסמך לכך עניינית.  ירושליםהפרתו וכל הנוגע או הקשור אליו תהא נתונה לבית המשפט בעיר  

 הודעות .23

שעות, על כל שינוי   24כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמצוין בכותרת ההסכם. השוכר יודיע למשכירה, תוך  .23.1

תיחשב הכתובת המצוינת בהסכם זה או כתובת   - אשר יחול בכתובתו, וכל עוד לא הודיע השוכר על שינוי כאמור  

 ובתו של השוכר לעניין הסכם זה. אחרת עליה מסר השוכר למשכירה ככת

דלעיל   .23.2 הכתובות  לפי  רשום  בדואר  שיישלחו  כלשהו  מסוג  אחר  מסמך  או  דרישה  הודעה,  כאילו   -כל  ייחשבו 

 שעות משעה שנמסרו למשלוח בדואר או במועד הגעתם בפועל, לפי המוקדם, ואם נשלחו   72הגיעולתעודתם כעבור 

ולאישור טלפוני בעקבותיו)   דיגיטלי/ד השליחה (בהתאם לאישור הפקס'במוע  -או נמסרו ביד    , בדוא"לבפקסימיליה

 או במועד המסירה, לפי העניין. 

 

 :הוראות מיוחדות ושונות .24
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 ורטו יכללו ויפ  הראשי  ההסכם  הוראות  את  משנה  ואשר  יחודי   באופן  לאתר  הנוגעת  מיוחדת  הוראהאו  /ו  שינוי  כל .24.1

  שינוי  כל  יחול  לא  כאמור  מיוחדות  הוראות  יפרטו  שלא  ככל.  לאתר  הספציפיים  ההתקשרות  לתנאי  בהתאם  להלן

 .הראשי ההסכם להוראות ביחס

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

__________  _________________________________________________________________

 [ שנדרש ככלמה ל]להש

 

למען הסר ספק מצויין בזאת כי במקרה והשוכר הוא יותר מאחד, כל מקום בו נאמר "השוכר" כל אחד מהם במשמע   .25

 והתחייבויות השוכר על פי הסכם זה הן יחד ולחוד. 

 

 החתום: ולראיה באו הצדדים על 

 

 ____________        __________ 

 השוכר                                                                                                             המשכיר                

 
 

 השוכר  התאגידאישור עו"ד 

 

 "( השוכר  התאגיד_____________ )להלן:" אני הח"מ, עו"ד _____________ המשמש כיועץ המשפטי של   

מר ________________ החתומים על הסכם זה ועל הנספחים    \מר ________________ וגב'\מאשר בזאת כי גב'

  התאגידידי  –וכי נתקלה כדין על   השוכרת המזמינההינם מורשי החתימה המוסמכים מטעם  השוכר  התאגידלו בשם 

  המזמינה מחייבת את    השוכרת  התאגיד החלטה להתקשר בהסכם זה וכי חתימת מורשי החתימה מטעם    השוכרת

 או הנובע ממנו. \לכל דבר וענין הקשור להסכם זה ו השוכרת

                  

                                                                                       ________________ ___________ 

 ,עו"ד                                                                                     

 

 המשכיר אישור עו"ד 

 

ת \ " (, מאשרהמשכיר )להלן: "      ______________אני הח"מ, עו"ד__________, המשמשת כיועצת המשפטית של  

הינו מורשה החתימה המוסמך   המזמינה בזאת כי מר _______________החתום על הסכם זה ועל הנספחים לו בשם  

לכל דבר הקשור  המזמינה להתקשר בהסכם זה, וכי חתימתו מחייבת את    המזמינהמטעמה, וכי נתקבלה כדין על ידי  

 או הנובע ממנו.\להסכם זה ו

                                                                                                               
________________________ 

 עו"ד                                                                                     
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 ומפרט דרישות  עבודה והוראות בטיחות הוראות 4ג' נספח 

  הטענה עמדות בהתקנתבטיחות  .1

ולהשגחה מלאה עליו ועל כל הנמצא ושיימצא בו, ועליו    ההתקנה  אתרה בעת העבודות על  הקבלן לשמירבאחריות   .1.1

לבטיחות  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן  זו.  מאחריות  המתחייבים  והבטיחות  הזהירות  האמצעים,  בכל  לנקוט 

רלוונטי, לרבות חוק   דין  כל  פי  על  ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  ו/או למי מטעמו  העבודות והעובדים 

ה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי חוק להבטחת חיי אדם ורכוש באתר  למניעת תאונות עבוד

ובדגש על חוק החשמל ועל תקנות רשות    ו/או בסביבתו בעת ביצוע העבודות, ויקפיד על קיום כל הוראות החוק

 . החשמל לעניין התקנת עמדות הטענה

בות המוטלים עליו, ככל שאלו מוטלים עליו על פי דין, לצורך ביצוע העבודות, נוטל על עצמו הקבלן את מלוא החו .1.2

כמבצע העבודות על פי כל דין העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחו  

 ו/או שיפורסמו מכוחו בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם. 

בהר מפורשות, כי כל החובות המוטלות על הקבלן כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין יחולו גם למען הסר ספק מו .1.3

לגבי עבודות המבוצעות על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה וקבלנים אחרים וגורמים 

 אחרים ו/או עבודות המבוצעות על ידי מי מטעמם ו/או בשמם.

מכל אחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו בקשר    המטעמו/או מי    מזמינה ה הקבלן משחרר את   .1.4

 עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל, למעט נזק אשר נגרם במישרין בזדון. 

 יש לשמור על ניקיון האתר בצורה רציפה במהלך ובתום ביצוע עבודות ההקמה.  .1.5

 תקופת הליסינג  .2

 ים. חודש  60חמש שנים =  ליסינג ארוך :  .2.1

   חודשים. 36ליסינג סטנדרטי: שלוש שנים =  .2.2

 סוגי הליסינג  .3

 כולל ביטוחים, תחזוקה, דמי שימוש ברכב )שכירות( ועלויות הטענה ברשת הטענה וברחבי הארץ.   -ליסינג תפעולי .3.1

 חבי הארץ.דמי שימוש ברכב )שכירות( ועלויות הטענה ברשת הטענה ובר -ליסינג מימוני .3.2

 אספקה  .4

 שעות אישור הזמנה ו/או קיים במלאי   72תוך  .4.1

 יום   30בכפוף למלאי אספקה בתוך   .4.2

 ורכב חליפי רכב גישור  .5

 יום   60גישור  .5.1

 רכב חליפי יהיה חשמלי   .5.2

 ביטוח  .6

 אין השתתפות עצמית )תאונה עצמית (  .6.1

 רגיל   765צעיר,  1250השתתפות צד ג מקסימום   .6.2

 ביטוח כולל נהג צעיר   .6.3

 תשלומים   .7

    15%תוספת של מקסימום שיטור עירוני / רכבי ביטחון   .7.1

 רשת הטענה ציבורית   .8

 עמדות ציבוריות כלל ארצי במצטבר.    200"דלקן" חשמלי ברשת הטענה ציבורית אחת לפחות עם פריסה של   .8.1

   ACיחד עם הטענה  DCכולל זמינות הטענה מהירה   .8.2

 



 

 

 90מתוך  90עמוד 

 

 

 

 SLAמתן שירות מוסכמים  מועדי  5נספח ג'

 

 ן שירות  זמני מת שירות  #

ללא צירוף של   רכב  לשכירת  הצעה לקבלת  פניה  1

 הצעה לרכישה  

 ימי עסקים   5

צירוף הצעה   עםלקבלת הצעה לשכירת רכב  פניה  2

 לרכישה  

 עסקים   ימי 3

 ימי עסקים  3 אספקת רכב גישור   3

 ימי עסקים   20 רכב אשר נמצא במלאי   אספקת 4

 עסקים  ימי 21 1רכב  להטענת מענה מתן 5

 שניות   90בתוך  24/7 טלפוני   מענה 6

 העבודה   בימי שעות 24 בתוך "ל  לדוא בכתב  מענה 7

 שעות   4 עד טיפול בתקלות/תאונה / שירותי דרך   שירות 8

 שעות   48 אספקת רכב חליפי בהודעה מראש  9

 מיידי בהפניה לנקודת מסירה  אספקת רכב חליפי במקרה של תאונה/תקלה  10

 ימי עסקים   14בתוך  אספקת רכב הדגמה   11

הטענה   12 עמדת  בחני ב בהתקנת  ו/או  פרטי  ה  ית 

 מסחרית פרטית 

 ימי עסקים   14בתוך 

 

 

 

 
 עמדת הטענה ביתית ו/או במשרד המזמינה התקנת  1


