המועצה האזורית עמק יזרעאל ומוסדותיה
מכרז פומבי מס' 07 / 2016
פניה לקבלת הצעות:

למתן שירותי החכרת רכב בשיטת
ליסינג תפעולי עבור המועצה
(חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז)

ספטמבר 2016

 - 9-2016docמכרז רכבי ליסינג.

הוראות למשתתפים

נספח א'

המועצה האזורית עמק יזרעאל ומוסדותיה
ת.ד  90000עפולה מיקוד 1812003
טל ; 04-6520111 :פקס04-6528791 :

מכרז פומבי מס' 07/ 2016

הודעה ותנאי מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי
החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי
המועד האחרון להגשת הצעות :יום ה' ,בתאריך  22/9/2016בשעה 12:00
מועד פתיחת תיבת המכרזים :יום ה' ,בתאריך  22/9/2016בשעה 15:00
.1

.2

כללי
.1.1

המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") ,מכריזה בזאת על
רצונה לקבל הצעות מציעים בנושא המכרז.

.1.2

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בין הימים א'  -ה'
בן השעות  , 08:00 – 14:00בתמורה לתשלום של  ₪ 3,000אשר לא יוחזרו.

.1.3

על כל מציע (לרבות גורם המעוניין לשקול הגשת הצעה) לפנות למזכירות המועצה,
בטלפון  ,04-6520010ולהשאיר פרטי יצירת קשר (מספר פקס'  /דוא"ל) וזאת לא יאוחר
מיום  18/9/2016בשעה  10:00לצורך קבלת תשובות הבהרה ,ככל שימסרו ע"י המועצה.

.1.4

מציע שלא ימסור את פרטיו כאמור יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי הבנה ו/או
אי קבלת עדכונים /תשובות הבהרה ביחס למכרז ,ככל שימסרו במהלך התקופה ממועד
פרסום המכרז ועד הגשת ההצעות.

מהות ההתקשרות
.2.1

מכרז זה הינו לקבלת שירותי החכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי שיכללו אספקת
כלי הרכב וכן שירותי ניהול ,תפעול ,ביטוח ,תחזוקה ושירותים נלווים נוספים של כלי
רכב לשימושם של אנשי המועצה השונים ,הכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן:
"השירותים").

.2.2

הזוכה במכרז יחויב במתן כלל השירותים המפורטים במסמכי המכרז ובכלל זה
אספקת כלי הרכב ,אחזקתם ,ניהול ,תפעול ,אבזור כלי הרכב ,השגת כל הרישיונות
והביטוחים הנדרשים ונשיאה בכל התשלומים ,האגרות ו/או המיסים הנדרשים לתפעול
מלא וחוקי של כלי הרכב.
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.3

דרישות כלי הרכב
.3.1

כלי הרכב שיסופקו יהיו חדשים מסוגים שונים ,כמפורט להלן ,על פי קבוצות כלי רכב
מהמודל האחרון הקיים בשוק במועד אספקתם למועצה ,בכל צבע ,כולל צבע מטאלי,
על פי דרישות המועצה.

.3.2

כלי הרכב הדרושים למועצה הם משני סוגים עיקריים:
 .3.2.1רכבי שירות בעלי מאפיינים של כלי רכב פרטי ,נפח מנוע של 2,000 - 1,200
סמ"ק ,גיר הילוכים אוטומטי ,הגה כח ,מערכת שמע ,ציוד ואביזרים מרמה
בינונית  -גבוהה (להלן" :רכבי שירות").
 .3.2.2רכבי עבודה בעלי מנוע דיזל בינוני או בנזין ,נפח מנוע של  2,400 - 1,600סמ"ק,
בעלי תא דו-תכליתי לנוסעים או מטען ,בעלי דלת צדדית אחת או יותר ודלת
אחורית ,ה"כ ,מערכת שמע ,ציוד ואביזרים מרמה בינונית  -גבוהה (להלן:
"טנדרים" ו/או "רכבים תפעוליים").

.3.3

סוגי רכבי השירות והרכבים התפעוליים לגביהם המועצה מבקשת לקבל הצעה
במסגרת מכרז זה ,מפורטים בנספח הצעת המציע (נספח ז') ,והמשתתפים מופנים לעיין
בנספח זה ,לרבות ביחס לאופן הגשת ההצעה (כמפורט בנספח ז'.)1

תשומת לב המציעים מופנית להבהרות הנכללות במסגרת נספח ז' 1להזמנה להציע
הצעות ,בדבר אופן הגשת ההצעות במכרז ודרך שקלול המחיר.
מובהר כי הצעה שתכלול פחות כלי רכב מהדרישה המינימאלית הנכללת בנספח ז'1
ביחס לכל אחת מקבוצת הרישוי  -לא תובא לדיון.
.4

היקף ההתקשרות
.4.1

כמות כלי הרכב שעבורם צפוי להינתן השירות ,אשר מהווה הערכה בלבד לכמות כלי
הרכב הצפויה ,מפורטת בסעיף  4.2להלן .הנתונים מובאים לידיעת המשתתפים בלבד
ומובהר כי המועצה איננה מתחייבת לכמות זו או לכמות אחרת של כלי רכב בגינם
יינתן השירות .למועצה תהא אפשרות להגדיל את כמות כלי הרכב ו/או להקטין את
כמות כלי הרכב לעומת הצפי המשוער ,לגביהם יינתן השירות במהלך תקופת
ההתקשרות ,הכל כמפורט בחוזה.

.4.2

כמויות כלי הרכב ,קילומטראז' ומועדי הספקה:
 .4.2.1המועצה מעריכה ,כי כמות כלי הרכב הכוללת לה היא תדרש במהלך כל
תקופה ההתקשרות ,היא כ 40 -כלי רכב ,מהם כ 90% -רכבי שירות וכ10% -
רכבים תפעוליים.
 .4.2.2הקילומטראז' השנתי המוערך לרכבי השירות ולרכבים התפעוליים הינו
כ 35,000 -ק"מ .ספירת הקילומטראז' תחל מיום הפעלת השירות לגבי כל כלי
רכב .חישוב הקילומטראז' הכולל יבוצע ב"פול שנתי" לכלל הרכבים בהתאם
לאמור בסעיף  9.1להלן.
 .4.2.3בטבלה להלן מצבת כלי הרכב הנמצאת כיום בשימוש המועצה .מובהר כי
המועצה איננה מתחייבת כי תדרש לכמות המפורטת מטה בעתיד ו/או לסוג
כלי הרכב כמפורט מטה  ,ואין לראות בנתונים משום התחייבות מצד המועצה
לכמות כזו או אחרת.
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סוג הרכב
טויוטה קורולה
טויוטה קורולה
טויוטה קורולה
טויוטה קורולה
טויוטה קורולה
מזדה 3
יונדאי i30
יונדאי i30
ניסן קשקאי
פורד פוקוס (סטיישן)
קיה פורטה (סטיישן)
יונדאי i35

.5

חברת ליסינג
ליסu4
ליסu4
ליסu4
ליסu4
ליסu4
ליסu4
ליסu4
ליסu4
ליסu4
ליסu4
ליסu4
ליסu4

כמות רכבים
22
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

תוקף
03/2017
05/2018
06/2018
09/2018
10/2017
03/2017
01/2018
04/2018
02/2018
03/2017
10/2018
01/2019

תקופת ההתקשרות
.5.1

תקופת התקשרות המסגרת על פי מכרז זה הינה ל( 3 -שלוש) שנים עם תקופת אופציה
להארכה נוספת ,הכפופה לאישור הצדדים ,לתקופה של  36חודשים נוספים.
המועצה תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות ,כאמור ,בהודעה בכתב שתימסר לספק
תשעים ( )90יום לפני מועד סיום כל תקופה ,ובכפוף לאישור הספק להארכת התקופה.
הסכים הספק להארכת תקופת ההתקשרות ,יחולו הוראות ההסכם גם בתקופת
ההארכה והספק ימציא לה כלי רכב חדשים.

.5.2

ההתקשרות למתן השירותים תהיה לפי נוסח הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ח'
להזמנה זו (להלן" :ההסכם" או "החוזה").

.5.3

תקופת מתן השירותים לכל כלי רכב אשר הוזמנו לגביו שירותי ליסינג במהלך תקופת
מסגרת ההתקשרות ,כאמור לעיל ,תהיה בת ( 36שלושים ושישה) חודשים מיום
4

אספקת כלי הרכב למועצה ,בין אם הסתיימה תקופת התקשרות המסגרת ובין אם לאו.
.5.4

על אף האמור לעיל ,המועצה תהיה רשאית להביא את תקופת השירותים לגבי כל כלי
רכב נשוא מכרז זה אל סיומה ,בכל שלב ,וזאת על ידי מתן הודעה מוקדמת בת 60
(ששים) יום מראש ובכתב לספק ,ללא צורך לנמק את החלטתו ,ובתנאים המפורטים
בסעיף  3להסכם.

.5.5

תקופת ההתקשרות תחל עם חתימת ההסכם ע"י המועצה ולגבי כל כלי רכב שיוזמן על
ידי המועצה מהספק הזוכה .כלי הרכב אשר נמצאים כיום בשימוש של המועצה ימשיכו
לקבל שירותים מהזכיינים הרלבנטיים עמם התקשרה המועצה בעבר בהסכמים (להלן:
"החברה הקיימת") מכח התחייבויותיה של החברה הקיימת כלפי המועצה לפי חוזה
קודם.
המועצה תפסיק את השימוש בכלי הרכב הנמצאים ברשותה כיום בצורה הולכת
ופוחתת עד לסיום סופי בחודש .01/2019

.5.6

.6

הספק הזוכה יספק את השירותים לכלי רכב חדשים שיתווספו למצבת כלי הרכב של
המועצה ,אם וככל שהמועצה תזמין כלי רכב נוספים ,החל מיום תחילת ההתקשרות,
כן יספק ,אם יידרש לכך על ידי המועצה ,כלי רכב חדשים במקום כלי הרכב אשר
לגביהם תסיים החברה הקיימת את השירות ,זאת בצורה הולכת ועולה בהתאם
לתאריכי החזרת כלי הרכב לחברה הקיימת ,כמפורט בטבלה לעיל ו/או במקרה של
סיום התקשרות עם החברה הקיימת ביחס לאילו מכלי הרכב כמפורט לעיל.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
השתתפות מציעים במכרז מותנית במילוי מוקדם של כל התנאים הבאים:
.6.1

המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין התקשרות זו וכן קיומם של
הרישיונות הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא מכרז זה.

.6.2

המציע רשום כדין בישראל ,ואשר עוסק במתן שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב באופן
רצוף בשלוש השנים אשר קדמו לפרסום המכרז ,לפחות.

.6.3

המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי ,בו זמנית ,ל 50 -כלי רכב ,לפחות ,נכון ליום הגשת
הצעתו למכרז.

.6.4

למציע לפחות שלושה לקוחות ,להם הוא נותן שירותי ליסינג תפעולי בהיקף של לפחות
 30כלי רכב לכל אחד מהם.

.6.5

המציע הנו בעל מחזור מכירות שנתי של לפחות ( 1,000,000מיליון)  ,₪בכל אחת
מהשנים  2014 ,2013ו.2015 -

.6.6

המציע נותן ,בעצמו או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו ,שירותי גרירה וחילוץ לכלי
רכב ,ברחבי הארץ 24 ,שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.

.6.7

המציע נותן ,בעצמו או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו ,שירותי תחזוקה מלאים לכלי
רכב בשתי תחנות שירות לפחות המצויות באחד מהאזורים המפורטים להלן :
 .6.7.1עמק יזרעאל רבתי (כולל אזור מפרץ חיפה);
 .6.7.2עפולה ; נצרת

.6.8

מציע ,אשר נושאי המשרה בו ,לא הורשעו בעבירות נגד ביטחון המדינה ,וכן לא הורשעו
בעבירות לפי חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-שיש עמן קלון ,בשבע השנים שקדמו ליום
מסירת הצעתו למכרז.

.6.9

מציע המעסיק קצין בטיחות ,כנדרש בתקנות התעבורה.
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.6.10

מציע אשר יש לו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים) ,התשל"ו-
 ,1976וכן כל אישור לעניין מע"מ ,ניכויים או פטור מניכויים ממס במקור וכדומה.

.6.11

צירוף ערבות בנקאית ,אוטונומית ,בלתי מותנית ,לפירעון מיידי לפי דרישה וללא צורך
בהצגתה ,בסך של ( 50,000במילים :חמישים אלף)  ,₪בתוקף עד ליום 31/12/2016
לפחות ,בנוסח דוגמת המצורף כנספח א' להזמנה זו (להלן" :ערבות ההצעה").
(המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר ,ובלבד שהערבות תהא אוטונומית ,בלתי
מותנית ,לפירעון מיידי לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות
הנקובות לעיל).

.7

.8

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:
.7.1

תצהיר פרטים ,רשימת לקוחות וסניפים ,כמפורט בנספח ב' המצורף להזמנה זו.

.7.2

אישור עו"ד/רו"ח לאימות פרטי התאגיד ,זכויות החתימה של התאגיד ,ופרטים
נוספים ,הכל כפי המפורט בנוסח המצורף כנספח ג' להזמנה זו .לא יתקבל נוסח אחר.

.7.3

העתק רישיון למתן השירותים על פי כל דין לרבות אישור להשכרת רכבים או צירוף
אישור יועצו המשפטי של התאגיד על פטור מרישוי.

.7.4

פירוט רשימה של כל סניפי המציע ,המופעלים על ידי המציע בעצמו וכן מוסכי השירות
הקשורים עם המציע ,בתחומי מדינת ישראל ,כראיה ליכולתו המוכחת למתן שירותים
בפריסה ארצית.

.7.5

אישור רו"ח או העתק אישור משלטונות המס ,המעיד שהמציע מנהל את פנקסי
החשבונות והרשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ואישור על ניהול ספרים עפ"י
פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

.7.6

אישור רו"ח של המציע ,כי למציע מחזור כספי שנתי של לא פחות מאשר 1,000,000
(מיליון)  ,₪בכל אחת מהשנים  2014 ,2013ו ,2015 -ע"ג הטופס המצורף כנספח ד'
להזמנה זו.

.7.7

תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר היעדר הרשעות קודמות בעבירות נגד בטחון המדינה
וכן הרשעות בעבירות לפי חוק העונשין ,התשל"ז 1977-שיש עמן קלון ,בשבע השנים
שקדמו ליום מסירת ההצעות למכרז ,.בנוסח המצ"ב כנספח ה'.

.7.8

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כחוק ,בהתאם להוראות
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח המצורף כנספח ו' להזמנה זו.

.7.9

רשימת לקוחות שהמציע סיפק להם שירותי ליסינג תפעולי מלאים בשלוש השנים
האחרונות ,בהיקף של  30כלי רכב לפחות לכל לקוח ,ובמשך תקופה של שנה לפחות.
המציע יפרט את שמות אנשי הקשר של הלקוחות ,מספרי הטלפון שלהם וכתובות
הדואר האלקטרוני שלהם ,אם ישנן .המציעים רשאים לצרף מכתבי המלצה מלקוחות
אלו ומלקוחות אחרים.

.7.10

מחירוני היבואנים הרלבנטיים ,כשהם תקפים למועד הגשת ההצעות במכרז ,ביחס לכל
דגם כלי רכב המוצע ע"י המציע.

.7.11

ערבות ההצעה ,כאמור לעיל.

.7.12

אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז.

הגשת ההצעה ותוקפה
.8.1

את ההצעה ,על נלוותיה ,וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים,
חתומים ומלאים כנדרש ,יש להגיש באופן ידני ,כשהיא חתומה ,מלאה ושלמה ,בשפה
6

העברית ,בתוך מעטפה סגורה היטב ולא מזוהה ,לא יאוחר מיום ה' 22/09/2016 ,
בשעה ( 12:00להלן  -המועד להגשת הצעות) ,במשרד מנכ"ל המועצה .
אין לשלוח את ההצעה בדואר.
יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת לעיל ,כשעליה רשום
מספר המכרז.
הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.
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.8.2

ההצעה תעמוד בתוקפה ,לתקופה של  120יום מהמועד להגשת הצעות.

.8.3

המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי-קבלת הצעתו ותשיב
למציע את הערבות שנמסרה על ידו במסגרת הצעתו .המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי
או שיפוי כלשהם מהמועצה.

.8.4

המועצה איננה מתחייבת שההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל ,והיא
תהיה רשאית לבטל מכרז זה בכל שלב לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות אם הוגשה
למכרז הצעה אחת בלבד .כן רשאית המועצה לא לקבל הצעה במחירים החורגים
מהותית מהערכותיה.

.8.5

החליטה המועצה לקבל הצעה כלשהי ,תחתום על ההסכם שצורף להצעה ורק ממועד
זה ייחשב ההסכם כמחייב .מובהר בזאת ,כי ההודעה לזוכה על קבלת הצעתו איננה
יוצרת התחייבות כלפי המועצה ורק הסכם חתום יחייב את המועצה.

.8.6

המועצה תהיה רשאית ,בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותה לפי כל דין ,לחלט את
ערבות ההצעה שהגיש המציע ,שהצעתו תיבחר ,אם המציע יודיע למועצה שהוא איננו
יכול לממש את ההתקשרות או במקרה והמציע שהצעתו תיבחר לא יעמיד לרשות
המועצה את ערבות הביצוע.

.8.7

הזמנה זו וההסכם ,בצירוף כל הנספחים הנלווים וההשלמות הנדרשות על פיהם (להלן,
ביחד  -מסמכי המכרז) הנם הנוסח המחייב את המציע .אין לערוך שינוי ,תוספת או
תיקון במסמכי המכרז והם לא יהוו חלק ממסמכי המכרז .עריכת שינוי ,תוספת ,או
תיקון או אי צירוף של מסמכים נדרשים להשתתפות במכרז או אי מילוי פרטים עלולים
לשמש בסיס לפסילת הצעה.

הצעת המחיר ותנאי תשלום
.9.1

הצעת המחיר
המציע יפרט סכום כולל של התמורה המבוקשת על ידו ביחס לכל אחד מכלי הרכב
המוצעים על ידו (להלן" :דמי השירות") ,במקומות המיועדים לכך בנספח ההצעה
הכספית  -נספח ז' להזמנה זו.
המציע ינקוב במחיר כולל מע"מ ובמחיר ללא מע"מ.

תשומת לב המציעים להוראות הכלולות בנספח ז '1ביחס לאופן מילוי ההצעה
הכספית ומסמכים שיש לצרף.
המציעים ינקבו במחיר דמי שירות חודשי וכן בשיעור (באחוזים) של דמי השירות
ביחס למחירון יבואן הרכב המוצע הידוע במועד הגשת ההצעות – המחירון יצורף
כחלק בלתי נפרד מההצעה.
לדוגמא  -רכב שמחירו ע"פ מחירון יצרן הינו  ₪ 100,00והמציע מציע דמי שרות חודשי
של  1,000ש"ח ,ינקוב המציע בהצעתו את המחיר החודשי ( ,)₪ 1,000מחיר מחירון
( 100,000ש"ח) ושיעור באחוזים בהשוואה למחירון (.)1%
מובהר כי שיעור האחוזים כאמור יחייב את המציע הזוכה ביחס לכל תקופת
ההתקשרות ,באופן בו התמורה החודשית תשולם למציע הזוכה תהיה בהתאם לאותו
שיעור באחוזים בהשוואה למחירון יבואן כלי הרכב הידוע במועד האספקה.
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בהמשך לדוגמא לעיל ,במידה ובמועד האספקה ,מחירון יבואן לאותו רכב הינו  150,000ש"ח,
דמי השירות החודשי למציע הזוכה בגין אותו רכב יהיו  1%מהמחירון כאמור ,כלומר 1,500
ש"ח.
.9.2

דמי השירות יהיו בשקלים חדשים והם לא יכללו מע"מ .העלויות והמחירים יתבססו
על קילומטראז' קבוע בהיקף של  35,000ק"מ.
על כל חריגה במכסת הק"מ הכללית ("הפול") ישולם מחיר קבוע של  0.15ש"ח (חמש
עשרה אגורות) לכל ק"מ ,לא כולל מע"מ בגין כל ק"מ נוסף.
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.9.3

המציע ינקוב בדמי השירות לכל אחד מכלי הרכב המוצעים על ידו על פי דגם רכב
נדרש .המועצה תבצע שקלול למחירי כלי הרכב בהתאם לאמור בנספח ז' ,1ההוראות
למילוי ההצעה הכספית.

.9.4

דמי השירות ותנאי התשלום מפורטים בהסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.

.9.5

בבחינת הצעת המחיר יערך שקלול בהתאם למשקלות שנכללו בנספח ז'.1

הפסקת ייצור  /ייבוא דגם רכב
.10.1

במקרה בו יופסק ייצורו ו/או ייבואו לארץ של דגם כלשהו המהווה חלק ממפרט
הרכבים לאספקה על פי הפירוט לעיל ,יעמיד הספק את דגם הרכב החדש אשר בא
במקומו של דגם הרכב שייצורו  /ייבואו לארץ הופסק או לחילופין יעמיד לבחירת
המועצה דגמי רכב שונים מאותה קבוצה ,הכל בהתאם להחלטת המועצה.

.10.2

המחיר לדגם הרכב החדש ייקבע בהתאם לרכב בעל מאפיינים דומים שיסופק למועצה
בהתאם להסכם המכרז וע"פ הפרמטרים הנקובים לעיל בסעיף .9.1

שאלות ובירורים
.11.1

על כל מציע (לרבות גורם המעוניין לשקול הגשת הצעה) לפנות למזכירות המועצה,
בטלפון  ,04-6520010ולהשאיר פרטי יצירת קשר (מספר פקס'  /דוא"ל) וזאת לא יאוחר
מיום א'  18/09/2016בשעה  12:00לצורך קבלת תשובות הבהרה ,ככל שימסרו ע"י
המועצה.

.11.2

מציע שלא ימסור את פרטיו כאמור יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי הבנה ו/או
אי קבלת עדכונים /תשובות הבהרה ביחס למכרז ,ככל שימסרו במהלך התקופה ממועד
פרסום המכרז ועד הגשת ההצעות.

.11.3

מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז ו/או השאירו פרטי התקשרות כאמור לעיל,
יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז
והנספחים למסמכי המכרז .שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי מנכ"ל המועצה ,מר
דן תנחומא  ,עד ליום א' 18/09/2016 ,בשעה  12:00בפקס' שמספרו  04-6520011או
בדוא"ל  dantan@eyz.org.ilלא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .מס' הטל' לוידוא
קבלתו של מזכר פקס' בלבד ,הינו 04-6520010 :או .04-6520701

.11.4

פניות שיגיעו אחרי המועד לעיל לא ייענו .התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים
שרכשו את מסמכי המכרז או שנרשמו עד למועד לעיל .לא תצוין זהות הפונה.

.11.5

לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז
ו/או במפרט ו/או בחוזה על נספחיהם ,לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

.11.6

תשובות הבהרה יופצו עד ליום ה 20/09/2016 -לרוכשי המכרז ו/או נרשמים כמפורט
לעיל.
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.12

שונות
.12.1

על המציע למלא את הצעתו בשלמות ,באופן מלא ומדויק ,בהתאם להוראות המכרז
וכמפורט במסמכי טופס ההצעה לגבי כל רכיב ורכיב שם.

.12.2

על המציע לערוך על חשבונו את כל הבירורים המוקדמים והאחרים הדרושים לו
לקבלת כל מידע הדרוש לו להכנת והגשת הצעתו.

.12.3

עם הגשת ההצעה יראו את המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,ולא
תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות או הטעיה או אי-ידיעה של פרט כלשהו
לגבי כל עניין הכרוך בהצעה או המופיע בה או שאינו מופיע בה.

.12.4

המועצה שומרת על זכותה לפנות במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל המציעים
בכדי לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות שעשויות להתעורר
בבדיקת ההצעות.

.12.5

נקבע זוכה תוך התקופה האמורה ,תהיה הצעתו תקפה עד תום מועד ההתקשרות.

.12.6

בכל מקרה של אי התאמה בין הצעה זו לבין נוסח ההסכם המצורף לה ,תהינה עדיפות
הוראות נוסח ההסכם.

.12.7

המועצה שומרת לעצמו את הזכות שלא לקבל את ההצעה שתוגש לה כמקשה אחת
אלא לקבל הצעות שונות וכל אחת ממנה בחלק נפרד ,והיא תהיה רשאית ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לחלק את השירותים בין חברה אחת או יותר.

.12.8

אין במתן הזכייה במכרז למציעים הזוכים כדי להעניק בלעדיות במתן השירות.

.12.9

הצעות המחיר ישוקללו בהתאם למשקלות שנקבעו בנספח ז'.1

.12.10

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר ,אשר הצעת המחיר שלהם
הייתה שווה והינה הזולה ביותר  -רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או
התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון ,עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה
ביותר מבין כל ההצעות.

.12.11

על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה
משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת
אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור
ותצהיר.
מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן
תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או
יחד עם נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות
( )1ו )2(-של ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
התקיים אף אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה,
()1
צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
()2
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי,
וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
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"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו
לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
.12.12

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או
חלק ממנה ,גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

.12.13

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.

.12.14

המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון ,ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של
מוסדות ציבוריים ,רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

.12.15

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר ,הידע המקצועי וכושר הביצוע ,היכולת
הכספית וטיב העבודה של המציע ,לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע
נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם
מזמינים.

.12.16

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים (הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה
מטעמו) אשר לא ביצעו בעבר עבודתם ,לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים,
או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

.12.17

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו ע"י המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך
למציעים או לכל חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד
מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך
בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם
זה בלבד ,לפסול את ההצעה.

.12.18

עוד רשאית המועצה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או
מידע ו/או נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת
ההצעות ,לרבות פניה להשלמת מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

.12.19

כל המסמכים ,הינם רכושה הבלעדי של המועצה ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם
ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.

בברכה,

דן תנחומא
מנכ"ל המועצה
מועצה אזורית עמק יזרעאל

חתימת אישור של המציע:

אני/אנו ,הח"מ ,מאשרים בחתימתנו שלהלן ,כי קראנו והבנו את ההזמנה דלעיל ,ביחד עם כל המסמכים
הנלווים לה ,וכי אנו מסכימים לכל התנאים הקבועים במסמכים אלו.

______________
שם ותפקיד החותם

_____
תאריך
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___________
חותמת וחתימה

נספח א' להזמנה להציע הצעות
נוסח ערבות בנקאית להצעה
לכבוד,
המועצה האזורית עמק יזרעאל
א.ג.נ,.

בנק________________ :
סניף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________

על פי בקשת ____________________________ (להלן "המבקשים") בנוגע להגשת הצעת
המבקשים למכרז פומבי מס'  - 07/ 2016שירותי ליסינג ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד
לסך של  50,000ש"ח (חמישים אלף).
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע
אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת
הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום  31/12/2016ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  31/12/2016לא תענה.
לאחר יום  31/12/2016ערבותנו זו בטלה ומבוטלת
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ב' להזמנה להציע הצעות
תצהיר פרטים ,רשימת לקוחות ומוקדי שירות
אני הח"מ __________________ ,נושא ת.ז .מס' _______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
כללי
.1

אני מכהן בתפקיד ______________ בחב' ________________________ (להלן "המציע").

.2

אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע.

.3

המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין התקשרות זו ויש לו את כל הרישיונות
הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא מכרז זה.
הפעילות של המציע
המציע עוסק במתן שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב באופן רצוף בשלוש השנים שקדמו לפרסום
המכרז ,לפחות .המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי ,בו זמנית ,ל 50 -כלי רכב ,לפחות ,נכון ליום
הגשת ההצעה למכרז.

.4

להלן הפירוט להוכחת המוצהר לעיל:
שם הלקוח

פרטי איש הקשר ותפקידו

כמות כלי הרכב עבורם מספק המציע
שירותי ליסינג תפעולי נכון ליום
הגשת ההצעה

.1
.2
.3
.4
.5



.5

 -מספר השורות הינו להמחשה בלבד (ניתן להוסיף פרטים בדף נלווה).

נכון ליום הגשת ההצעה ,יש למציע לפחות שלושה לקוחות להם הוא נותן שירותי ליסינג תפעולי
לכלי רכב בהיקף של לפחות  30כלי רכב לכל אחד מהם.
להלן הפירוט להוכחת המוצהר לעיל:
שם הלקוח

פרטי איש הקשר ותפקידו

.1
.2
.3
*  -מספר השורות הינו להמחשה בלבד (ניתן להוסיף פרטים בדף נלווה)
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כמות כלי הרכב עבורם מספק המציע
שירותי ליסינג תפעולי נכון ליום
הגשת ההצעה

.6

המציע נותן ,בעצמו או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו שירותי אחזקה מלאים לכלי רכב בשתי
תחנות שירות לפחות המצויות באזורים המפורטים להלן .ואלו תחנות השירות כאמור:
מיקום התחנה

כתובת התחנה

שם התחנה

פרטי מנהל התחנה
(שם וטלפון)

התחנה מופעלת
על ידי (המציע
או גוף אחר .נא
לפרט)

מרחב עמק יזרעאל
עפולה  ,נצרת

.7

המציע ,נכון ליום הגשת ההצעות ,ערוך למתן שירותי גרירה וחילוץ לכלי רכב בכל שטח מדינת
ישראל ובשטחים המוחזקים על ידי צה"ל למעט שטחי  24 , cשעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
א .בעצמו.
ב .באמצעות ___________________________ ,שכתובתו הרשומה היא____________ :
_____________________________ ,ופרטי ההתקשרות עמו הם_______________ :
____________________ ,עמו יש למציע חוזה התקשרות למתן שירותי גרירה וחילוץ
לכלי רכב בכל שטח מדינת ישראל 24 ,שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
* יש לסמן את החלופה המתאימה ,ולהשלים את הפרטים המבוקשים ,במידת הצורך.

.8

המציע מעסיק קצין בטיחות ,נכון ליום הגשת הצעתו למכרז.
פרטי קצין הבטיחות הם :שם מלא ___________________ ,ת"ז _________________.
העתק תעודת הסמכה של קצין הבטיחות הנ"ל מצ"ב והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתצהיר זה.

.9

זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.

_________________
חתימת המצהיר

_______
תאריך
אישור

אני הח"מ ,עו"ד _______________ ,מ.ר_________.מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע
בפני ,במשרדי ב__________________________ ,מר/גב' ____________________שהציג/ה
עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס'________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,חתם/ה
על הצהרתו/ה דלעיל בפניי.
עורך  -דין

חותמת
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נספח ג' להזמנה להציע הצעות
אישור עו"ד/רו"ח לפרטי המציע
אני הח"מ_____________________ ,
(להלן" :המציע") ,מאשר בזאת כדלקמן:

עו"ד/רו"ח

של

_______________________

.1

המציע הינו תאגיד המאוגד ורשום בישראל כדין ,פעיל ומס' רישומו ______________.

.2

המציע מאוגד ופעיל משנת _________.

.3

שמות מורשי החתימה של המציע הינם,_________________ ,_________________ :
__________________.___________________ ,

.4

בעלי המניות/השותפים במציע הינם,__________________ ,_______________ :
_____________________._________________ ,

.5

מנהלי המציע הינם._______________ ,_______________ ,_______________ :

.6

ההזמנה להציע הצעות ,על כל נלוותיה ,לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו ,נחתמו על ידי מורשי
החתימה של המציע והם מחייבים את המציע לכל דבר ועניין.

.7

מצורף בזה העתק "נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של המציע.

תאריך______________ :

_____________________
חתימת עו"ד  /רו"ח
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נספח ד' להזמנה להציע הצעות
אישור רו"ח למחזור הכספי של המציע

אני הח"מ ______________________ רואה חשבון של _____________________ משנת
____________ מאשר בזאת ,כי נתוני ההכנסות של החברה לשנים  2013-2015הינם כדלקמן:
שנת ._____________________________ :2013
שנת ._____________________________ :2014
שנת ._____________________________ :2015

הנתונים מתאימים לנתוני ההכנסות בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה בשנים הנדונות והם
גבוהים מ 1,000,000 -ש"ח בכל אחת מן השנים בנפרד.

תאריך

שם מלא של הרו"ח
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חתימה וחותמת

נספח ה' להזמנה להציע הצעות
תצהיר על היעדר הרשעות קודמות
אני הח"מ _________________ ,נושא ת.ז מס' _______________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני מכהן בתפקיד ______________ בחב' ________________________ (להלן "המציע").

.2

אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע.

.3

לאחר בירור ובדיקה מעמיקה שביצעתי ,אף לא אחד מנושאי המשרה האחרים במציע ,שפרטיהם
מפורטים להלן ,לא הורשעו בעבירות נגד בטחון המדינה ובעבירות לפי חוק העונשין ,התשל"ז-
 ,1977שיש עמן קלון ,בשבע השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז ,והם לא הורשעו ו/או
נחקרו בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס הכנסה;
פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח;1978-
סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות
שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
ואלו נושאי המשרה במציע:
שם ____________________ :ת.ז .מס' _________________ ,תפקיד ______________
שם ____________________ :ת.ז .מס' _________________ ,תפקיד ______________
שם ____________________ :ת.ז .מס' _________________ ,תפקיד ______________
שם ____________________ :ת.ז .מס' _________________ ,תפקיד ______________
שם ____________________ :ת.ז .מס' _________________ ,תפקיד ______________
שם ____________________ :ת.ז .מס' _________________ ,תפקיד ______________

.4

זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.

_________________
חתימת המצהיר

_______
תאריך

אני הח"מ ,עו"ד _______________ ,מ.ר_________.מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע
בפני ,במשרדי ב__________________________ ,מר/גב' ____________________שהציג/ה
עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס'________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,חתם/ה
על הצהרתו/ה דלעיל בפניי.

עורך  -דין

חותמת
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נספח ו' להזמנה להציע הצעות
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -

אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

הספק
אצל
___________________________
כ
משמש
אני
_____________________________ (להלן  -הספק) ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו
ובעבורו.

.2

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי הספק .אם הספק הוא חבר בני אדם  -גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הספק ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הספק ,או מי מאחראי
מטעם הספק על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

.3

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד הגשת הצעתי במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה לספק[ :יש לסמן X

במשבצת המתאימה]

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד החתימה על הסכם זה חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה;
.4

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה
עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח ז' להזמנה להציע הצעות
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הצעה כספית מטעם המציע
* ימולא ע"י המציע ,יש לעיין בנספח ז' ,1הסברים בנוגע לאופן מילוי פרק א' בהצעת המחיר
לכבוד,
המועצה האזורית עמק יזרעאל
א.ג.נ,.

הנדון :כתב הצעה והתחייבות  -מכרז פומבי מס'  - 07 / 2016שירותי ליסינג
אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________,
מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
.1

אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ,בחנו והבינונו את מסמכי המכרז למתן השירות שבנדון ,ולאחר
שבדקנו את כל המידע הנוגע לעלויות ,כמפורט בהזמנה להציע הצעות ובחוזה ,מציעים למועצה
את השירותים כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז.

.2

הננו מצהירים ומתחייבים בזה ,כי אם הצעתנו תזכה במכרז נהיה מסוגלים ,ביום שנקבע לתחילת
מתן השירותים על פי המכרז ,לתת את השירותים ,עפ"י הדרישות הישימות המפורטות במכרז
ובחוזה על נספחיו.

.3

למען הסר ספק ,הננו מצהירים בזה ,כי ידוע לנו שהמועצה איננה מתחייבת להזמין את השירותים
המפורטים במכרז ובחוזה ,כולם או מקצתם ,ולמציע אשר הצעתו תזכה במכרז לא תהא בלעדיות
בביצוע שירותים אלה .כן ידוע לנו כי המועצה רשאית להחליט ,לשקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
בכל שלב ,על ביטול המכרז ,ובמקרה כזה לא נעלה כל טענה כנגד המועצה.

.4

ידוע לנו ,כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתנו במידה ואיננו עומדים בכל הדרישות
המקדמיות המפורטות במכרז.

.5

אנו מסכימים ,כי אם נוכרז כזוכים במכרז ולא נעמוד מאחורי הצעתנו או במקרה ולא נמלא אחר
התחייבויותינו תהיה המועצה רשאית ,לגבות את מלוא סכום הערבות שצורפה להצעתנו ,ללא כל
טענה מצדנו.

.6

כל כלי הרכב המוצעים על ידינו יהיו מהדגמים אשר הוגדרו על ידי המועצה כמפורט במסמכי
המכרז ואנו נהיה חייבים לספק רכבים אלו בלבד ,אלא אם כן המועצה תדרוש מאיתנו כלי רכב
אחרים.

.7

המחיר החודשי המוצע על ידינו להלן ,לגבי כל כלי הרכב ,כולל את כל השירותים הנדרשים עבור
כלי הרכב כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה ובמפרט השירותים הנדרשים ,ובכפוף לתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,לרבות התנאים להלן ,ללא יוצא מן הכלל ,והערכנו את כל ההוצאות
להן נידרש במתן השירותים ,כאמור ,כאשר הכנו הצעה כספית זו ,ועל כן לא תהיינה לנו דרישות
כלפי המועצה בעניין זה.

.8

המחיר החודשי המוצע על ידינו להלן מתבסס על צריכה של ( 35,000שלושים וחמישה אלף) ק"מ,
לכל כלי רכב ,לשנה ,המתחילה מיום הפעלת השירות לגבי אותו כלי רכב .החישוב יבוצע ב"פול
שנתי" לגבי כלל כלי הרכב שיסופקו על ידינו למועצה.
אם בחישוב שנתי יצא ,כי כלי הרכב עברו מעל  35,000ק"מ בשנה ,בממוצע ,תחויב המועצה
בתוספת תשלום של ( ₪ 0.15חמש עשרה אגורות) ,לא כולל מע"מ ,לכל ק"מ נוסף מעבר לפול
השנתי ,וזאת כתוספת לדמי השירות.

.9

ידוע לנו ,כי המועצה איננה מתחייבת להזמין שירותים בכמות כזו או אחרת והיא רשאית לצמצם
ו/או להגדיל את כמות השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.10

הצעתנו הוכנה לאחר עיון מעמיק בנספח ז' 1להזמנה להציע הצעות ,ולאחר שהבנו את אופן הגשת
ההצעה הכספית ואופן שקלול ההצעות ע"י המועצה .ידוע לנו כי נספח ז' 1מהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז ומהצעתנו.

.11

להלן הצעתנו הכספית:
חלק א'  -דמי שירות חודשי כולל (המחיר כולל את כלל השירותים ע"פ ההסכם ,כולל ביטוח)
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(יש לעיין בנספח ז' - 1הוראות אופן מילוי ההצעה הכספית ושקלול המחיר ע"י המועצה)

סה"כ
קטגוריית רכב משקל
מחיר
בשקלול
חודשי לא
כולל
מע"מ

()1

()2

קבוצת רישוי
()2

10%

()3

סה"כ
מחיר
חודשי
כולל
מע"מ

שיעור
עלות
שירותי
ליסינג
באחוזים
ממחיר
רכב חדש

מחירון
יבואן
תקף
למועד
הגשת
הצעה -
כולל
מע"מ

()3

()4

()5

מחירון
יבואן תקף
למועד
הגשת
הצעה  -לא
כולל מע"מ

()5

דגמי הרכב
המוצעים
בכל קטגוריה

()6
מזדה 2
 1400סמ"ק

יש להגיש הצעה
ל 3 -כלי רכב
בקבוצה זו.

ניסן מיקרה
 1300סמ"ק

שיוגשו
הצעה
פחות כלי רכב
בקבוצה  -לא
תובא לדיון.

יונדאי ,i20
 1,400סמ"ק
טויוטה

קבוצת רישוי
()3

קורולהsun ,

 1,600סמ"ק
סקודה
אוקטביה Tsi
 1,200סמ"ק
מזדה 3
 1600סמ"ק

יש להגיש הצעה 70%

ל 3 -כלי רכב
בקבוצה זו.
שיוגשו
הצעה
פחות כלי רכב
בקבוצה  -לא
תובא לדיון.
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סה"כ
קטגוריית רכב משקל
מחיר
בשקלול
חודשי לא
כולל
מע"מ

()2

()1
קבוצת רישוי
()4

יש להגיש הצעה
ל 3 -כלי רכב
בקבוצה זו.
שיוגשו
הצעה
פחות כלי רכב
בקבוצה  -לא
תובא לדיון.

()3

סה"כ
מחיר
חודשי
כולל
מע"מ

שיעור
עלות
שירותי
ליסינג
באחוזים
ממחיר
רכב חדש

מחירון
יבואן
תקף
למועד
הגשת
הצעה -
כולל
מע"מ

מחירון
יבואן תקף
למועד
הגשת
הצעה -
לא כולל
מע"מ

דגמי הרכב
המוצעים בכל
קטגוריה

()3

()4

()5

()5

()6
סוזוקי 2X4
קרוסאובר
 1600סמ"ק
רנו קג'אר
 1600סמ"ק

5%

ניסן קאשקאי
 1600סמ"ק
אוטו'
,6
מאזדה
 2,000סמ"ק

קבוצה רישוי 5%
()5

יש להגיש הצעה
לפחות
ל 1 -כלי רכב
בקבוצה זו.
שיוגשו
הצעה
פחות כלי רכב
בקבוצה  -לא
תובא לדיון.

סטרואן C-5

 2,000סמ"ק

אופל
אינסיגניה,
 2,000סמ"ק
איסוזו
דימקס 4X4
 3,000סמ"ק
דיזל
סובארו XV
4X4
סובארו XV
4X2

רכבים
תפעוליים ()6
יש להגיש הצעה 10%

ל 3 -כלי רכב
בקבוצה זו.
שיוגשו
הצעה
פחות כלי רכב
בקבוצה  -לא
תובא לדיון.

יש למלא מחירים ללא מע"מ וכולל מע"מ – בהתאם לרשום בכותרת העמודה
ולראיה חתמנו ,היום______________:
שם המציע _________________________ :מס' ח.פ______________________ :.
כתובת המציע_______________________________________________________ :
דוא"ל ______________________________________________________________
מס' טלפון ______________ :טלפון נייד_____________ :פקס________________ :
_________________________________
חותמת וחתימת המציע
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נספח ז'1
דף ביאורים/הסברים ביחס לאופן מילוי פרק א' בהצעה

תשומת לב המציעים להוראות הכלולות בנספח זה.
דרישת מינימום כלי רכב בקבוצת רישוי
.1

תשומת לב המציעים לדרישה מינימאלית של מספר כלי רכב שיש להציע בכל קבוצה המפורטת
בנספח ז' לעיל ,הצעה שלא תכלול את המספר המינימאלי של כלי רכב הנדרש בכל קבוצה,
תפסל ולא תובא לדיון.
א.

קבוצת רישוי  - 2יש להגיש הצעה ל 3 -סוגי כלי רכב בקבוצה זו

ב.

קבוצת רישוי  - 3יש להגיש הצעה ל 3-סוגי כלי רכב בקבוצה זו.

ג.

קבוצת רישוי  - 4יש להגיש הצעה ל 3 -סוגי כלי רכב בקבוצה זו.

ד.

קבוצת רישוי  - 5יש להגיש הצעה לפחות ל 1 -סוגי כלי רכב בקבוצה זו.

ה.

רכבים תפעוליים (קבוצה  - )6יש להגיש הצעה ל 3 -סוגי כלי רכב בקבוצה זו.

אופן מילוי הצעת המחיר
.2

.3

א.

עמודה  3בטבלה (נספח ז')  -יש לנקוב בסה"כ המחיר החודשי לכלי הרכב הרלוונטי
ביחס לכלל השירותים הנדרשים במסמכי המכרז .המחיר הינו בש"ח – יש למלא גם
העמודה של מחיר כולל מע"מ וגם העמודה של מחיר לא כולל מע"מ.

ב.

עמודה  4בטבלה (נספח ז')  -מחיר רכב חדש משמע ,המחיר בש"ח (ללא מע"מ) ע"פ מחירון
היבואן לצרכן הנכון ליום ההזמנה בפועל .לצורך הגשת הצעתו במכרז ,יתייחס המציע
למחירון היבואן הרלבנטי לכלי הרכב המוצע ,הידוע למועד הגשת ההצעות במכרז.
בעמודה זו ינקוב המציע את השיעור (באחוזים) של המחיר החודשי המבוקש על ידו
(כמפורט בעמודה  )3כאחוז ממחיר רכב חדש (מחירון יבואן).
שיעור זה (באחוזים) ישמש בעתיד כתמורה חודשית שתשלם המועצה בגין כל רכב חדש
שיתווסף למועצה באמצעות החברה.
על המציע לצרף להצעה את מחירון היבואן הרלוונטי לכל אחד מכלי הרכב.

ג.

עמודה  5בטבלה (נספח ז')  -מחיר הרכב המוצע ע"פ מחירון יבואן הרכב ,נכון למועד
הגשת ההצעות במכרז .יש לנקוב במחיר בש"ח – יש למלא גם העמודה של מחיר כולל
מע"מ וגם העמודה של מחיר לא כולל מע"מ.

בהגשת ההצעות מצהיר המציע כי ידוע לו כי אי מילוי מלוא הנתונים הנדרשים ,מכל סיבה
שהיא ,תחשב כהצעה חלקית והיא עלולה להפסל.
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אופן שקלול ההצעה הכספית
.4

ההצעה הכספית של המציעים תשוקלל ע"י המועצה באופן ,הבא:
א.

משקל כל קבוצת רישוי  2בטבלה הכלולה בנספח ז' יהיה  .10%משקל מחיר חודשי
של כל אחד מכלי הרכב בתוך הקבוצה הינו .33%

ב.

משקל כל קבוצת רישוי  3בטבלה הכלולה בנספח ז' יהיה  .70%משקל מחיר חודשי
של כל אחד מכלי הרכב בתוך הקבוצה הינו .33%

ג.

משקל כל קבוצת רישוי  4בטבלה הכלולה בנספח ז' יהיה  .5%משקל מחיר חודשי של
כל אחד מכלי הרכב בתוך הקבוצה הינו .33%

ד.

משקל כל קבוצת רישוי  5בטבלה הכלולה בנספח ז' יהיה  .5%משקל מחיר חודשי של
כל אחד מכלי הרכב בתוך הקבוצה הינו  .33.3%במידה והמציע יציע רק  2סוגי כלי רכב
מקבוצה זו ,יהיה משקל המחיר של כל רכב בתוך הקבוצה .50%

ה.

משקל כל קבוצת רכבים תפעוליים (קבוצה  )6בטבלה הכלולה בנספח ז' יהיה  .10%משקל
מחיר חודשי של כל אחד מכלי הרכב בתוך הקבוצה הינו .33%

חתימת וחותמת המציע ,________________________ :תאריך________________________:
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הסכם למתן שירותי ליסינג תפעולי
שנערך ונחתם במועצה האזורית עמק יזרעאל  ,ביום ______ בחודש _________ בשנת 2016

 ב י ן -המועצה האזורית עמק יזרעאל
ת.ד  90000עפולה  ,מיקוד 1812003
(להלן" :המועצה")

מצד אחד

-לבין-

__________________
ח.פ______________ .
מרח' ______________
על ידי מנהליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
(להלן" :החברה")

מצד שני

הואיל:

וברצון המועצה לקבל שירותי ליסינג תפעולי מלא הכוללים אספקה של כלי רכב
ושירותים תפעוליים נלווים ,לתקופה קצובה ,כמפורט בחוזה זה להלן;

והואיל:

והחברה עוסקת במתן שירותי ליסינג תפעולי הכוללים אספקה של כלי רכב ושירותים
תפעוליים נלווים כולל ביטוח ,כמפורט בחוזה זה להלן ,והיא זכתה במכרז פומבי' מס'
 6 / 2016שפורסם ע"י המועצה.

והואיל:

והמועצה קיבל את הצעת החברה על סמך מכלול מצגיה ,המידע ויתר הפרטים שמסרה
בהצעתה ,לרבות הצהרותיה ,כי היא בעלת המיומנות ,הידע ,הכישורים ,הניסיון ,היכולת
וכל האמצעים ,לרבות הציוד וכח האדם הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיה על פי
חוזה זה ,במועדן ,לשביעות רצון המועצה;

והואיל:

והצדדים מבקשים להגדיר ,לקבוע ולפרט זכויותיהם וחיוביהם ההדדיים כמפורט
בהסכם זה ונספחיו;

לפיכך ,הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ,פרשנות והגדרות
.1.1

המבוא להסכם זה ,כל נספחיו וכל התנאים המוקדמים והמסמכים הנדרשים לגיבושו,
לרבות ההזמנה להציע הצעות ,מפרט השירותים הנדרשים והצעת החברה ,מהווים חלק
בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאים מתנאיו.

.1.2

שמות וכותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות והתמצאות בלבד ,אינם מהווים חלק ממנו
אלא ולא ישמשו לפרשנותו.

.1.3

הוראות הסכם זה עודפות וגוברות על הוראות נספחיו וצרופותיו .במקרה של אי-התאמה
בין הוראות הסכם זה להוראות נספח או צרופה יגברו הוראות הסכם זה ,אלא אם נספח
או צרופה נחתמו לאחר מועד חתימת הסכם זה וצוין בגוף הוראותיהם ,במפורש ,כי
הוראותיהם גוברות ומשנות את הוראות בהסכם זה.

.1.4

הגדרות
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.1.4.1

"אביזרי חובה"  -אביזרים אינטגרליים המותקנים בדרך כלל בכלי רכב ,וכוללים
מערכת מולטימדיה הכוללת מצלמת רוורס (נסיעה לאחור) מובילאיי  ,גלגל חלופי
המסופק על ידי היצרן ,מיזוג אויר אינטגרלי (או מותקן מראש על ידי היבואן),
מערכת מיגון הכוללת אזעקה עם שלט לנעילה מרכזית וכל מערכות המיגון
שיידרשו על ידי המבטח של כלי הרכב מעת לעת ,רדיו-דיסק ,לפחות שני
רמקולים ,אנטנה ,מגבה ,משולש אזהרה ,כלים להחלפת גלגל ,אפודה זוהרת ושתי
נורות החלפה.

.1.4.2

"אביזרי רשות"  -אביזרים שאינם אינטגרליים ,ואינם בגדר אביזרי חובה,
שהחברה תציע למועצה מעת לעת ,לרבות לכלי רכב מסוימים ,בין אם המדובר
בתוספת לכלי רכב שכבר נמצא בשירות המועצה ובין אם כאביזר שקיים בכלי
רכב לפני מסירתו למועצה.

.1.4.3

"אביזרים וציוד"  -אביזרי חובה ביחד עם אביזרי רשות וציוד תקשורת.

.1.4.4

"דמי שירות" – התשלום החודשי בעבור השירותים.

.1.4.5

"ההזמנה" " /המכרז"  -ההזמנה להציע הצעות שחוזה זה מהווה נספח ח' שלה,
ואשר על בסיס הצעתה של החברה להזמנה נחתם חוזה התקשרות זה.

.1.4.6

"הזמנת שירות"  -פניית המועצה לחברה בבקשה להעמיד לרשותה רכב שירות או
רכב תפעולי ביחד עם אביזרי רשות או שירותי רשות ,מסוג ,כמות ובמחירים
שיוסכמו בנפרד ,שיפורטו בטופס הזמנה שייחתם על ידי המועצה וקבלתו תאושר
על ידי החברה ,בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה.

.1.4.7

"כלי רכב"  -רכב שירות ו/או טנדר ו/או רכב תפעולי.

.1.4.8

"מועד מסירה"  -המועד הנקוב בהזמנת השירות להעמיד כלי רכב לרשות
ולשימוש המועצה או במועד המסירה בפועל לידי נציג המועצה ,לפי המוקדם
מביניהם.

.1.4.9

"פרוטוקול מסירה"  -פרוטוקול שייערך בעת מסירת כלי רכב לנציג המועצה ,בו
יצוינו כל פרטי כלי הרכב ,לרבות מס' רישוי ,מס' שלדה ,מס' מנוע ,קילומטראז',
אביזרי חובה ואביזרי רשות המותקנים בו ,השירותים לו הוא זכאי ,דמי השירות
בגינו וכל פרט או מידע אחר שימצאו נציג החברה ונציג המועצה לנכון לציין
בפרוטוקול זה .נוסח פרוטוקול המסירה מצורף כנספח ג' להסכם זה.

.1.4.10

"ציוד תקשורת"  -דיבורית ,הכוללת מיקרופון ,רמקול ,אנטנה וכל ציוד הלוואי
המאפשר חיבור טלפונים ניידים (סלולאריים) והפעלתם בעת נסיעה לפי הדין .סוג
הדיבורית והתאמתה לספק שירותי תקשורת אלחוטית ייקבעו בנפרד.

.1.4.11

"רכב חלופי" – כלי רכב שיועמד לשימוש המועצה ,ללא תמורה נוספת ,במקרה בו
יימנע ממנה השימוש בכלי רכב אחר שברשותה ,כגון במקרי טיפולים מונעים,
תקלות המונעות שימוש ,תיקונים ,אובדן ,גניבה וכדומה.

.1.4.12

" רכב תפעולי" " /טנדר"  -רכב עבודה בעל מנוע דיזל בינוני או בנזין ,בנפח מנוע
של  1,600 - 2,400סמ"ק ,בעל תא דו-תכליתי לנוסעים או למטען ,בעל דלת צדדית
אחת או יותר ודלת אחורית ,הגה כח ,מערכת שמע ,ציוד ואביזרים מרמה בינונית
 -גבוהה.

.1.4.13

"רכב שירות"  -מכונית המאופיינת בייעודה להובלת נוסעים ,בעלת מנוע בנפח של
 2,300 - 1,300סמ"ק ,בעלת גיר הילוכים אוטומטי ,הגה כח ,מערכת שמע ,ציוד
ואביזרים מרמה בינונית  -גבוהה.

.1.4.14

"שירותים"  -שירותים תפעוליים ושירותי רשות.

.1.4.15

"שירותי רשות"  -שירותים שאינם בגדר שירותים תפעוליים ,שהחברה תציע
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למועצה מעת לעת לרבות לכלי רכב מסוימים או לכל כלי הרכב ,ככל שאלו יאושרו
על ידי המועצה ויוזמנו על ידו לכלי רכב מסוג או כמות מסוימים.

.2

.1.4.16

"שירותים תפעוליים"  -קבלת הזמנות שירות מהמועצה ,העמדת כלי רכב
הכוללים מערכת דלקן ,בהרשאת שימוש או השכרה לפי הסכם זה ,וכן מכלול
השירותים הנקובים בחוזה זה ובהזמנה ,לרבות ומבלי לגרוע המצאת מסמכי רכב
(רישיון רכב ,פוליסת ביטוח ,ספר רכב ,ספר טיפולים וכדומה) ,אביזרי חובה
ואביזרי רשות ,ביצוע ביטוחים ,שירותי העברת מבחן רישוי ,טיפולים מונעים,
תחזוקה שוטפת ,תיקונים ,שירותי דרך וגרירה ,רכב חלופי ,מוקד-רפרנט וכדומה.

.1.4.17

"דלקן"  -מערכת תדלוק הכוללת חיישן ומערכת ממוחשבת לרישום וחיוב רכישות
דלק ביחד עם מידע נוסף על הרכב המתדלק לפי ובהתאם להסכם התקשרות בין
המועצה לחברת דלק בנפרד.

ההתקשרות
המועצה מזמינה בזאת מהחברה והחברה מקבלת בזאת את הזמנת המועצה ,לאספקת כלי רכב
משנת ייצור אחרונה  -כלי רכב חדשים  -ומתן כל השירותים הכלולים בהסכם זה ובנספח
השירותים המצורף כנספח א' לחוזה זה ,בהתאם ועל פי הזמנות שירות שתפנה המועצה לחברה
מעת לעת ,לתקופת ההתקשרות ועם זכות רכישה של כלי רכב המוענקת למועצה ,כמפורט להלן.

.3

תקופת ההתקשרות
.3.1

תקופת התקשרות המסגרת על פי חוזה זה הינה ל( 3 -שלוש) שנים עם אפשרות הארכה
המוקנות למועצה ,בכפוף להסכמת החברה ,לתקופת הארכה נוספת בת  36חודשים.
בכפוף להסכמת החברה ,המועצה תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות ,כאמור ,בהודעה
בכתב שתימסר לחברה תשעים ( )90יום לפני מועד סיום כל תקופה .הוסכם על הארכת
תקופת ההסכם ,יחולו על תקופת ההארכה הוראות הסכם זה והחברה תמציא למועצה
כלי רכב חדשים .תקופת ההתקשרות והארכתה יחולו גם לגבי השכרות קצרות טווח,
כמפורט להלן (לעיל ולהלן" :תקופת ההתקשרות").

.3.2

תחילת תקופת ההתקשרות היא ממועד חתימת ההסכם על ידי המועצה .במהלך תקופת
ההתקשרות החברה תספק למועצה כלי רכב חדשים ,ככל שתידרש.

.3.3

תקופת מתן השירותים לכל כלי רכב אשר הוזמנו לגביו שירותים במהלך תקופת
ההתקשרות ,כאמור לעיל ,תהיה בת ( 36שלושים וששה) חודשים מיום אספקת כלי הרכב
למועצה ,בין אם הסתיימה תקופת ההתקשרות ובין אם לאו (לעיל ולהלן" :תקופת
השירות").

.3.4

על אף האמור לעיל ,המועצה תהיה רשאית לקצר את תקופת השירות לכלי רכב מסוימים,
בהודעה בת ( 60ששים) יום מראש ובכתב לחברה ,במועדים ובתנאים הבאים ,ללא צורך
לנמק את החלטתה:
.3.4.1

בגין קיצור תקופת השירות ביחס לכל אחד מהרכבים במהלך השנה הראשונה
לשימוש באותו רכב  ,ישולם ע"י המועצה לחברה קנס של  3חודשי דמי שירות בגין
אותו רכב ,כדמי ביטול וזאת כתשלום סופי ומוחלט לחברה בגין קיצור תקופת
השירות.

.3.4.2

בגין קיצור תקופת השירות ביחס לכל אחד מהרכבים במהלך השנה השנייה
לשימוש באותו רכב  ,ישולם ע"י המועצה לחברה קנס של  2חודשי דמי שירות בגין
אותו רכב ,כדמי ביטול וזאת כתשלום סופי ומוחלט לחברה בגין קיצור תקופת
השירות.

.3.4.3

בגין קיצור תקופת השירות ביחס לכל אחד מהרכבים במהלך השנה השלישית
לשימוש באותו רכב  ,ישולם ע"י המועצה לחברה קנס של  1חודשי דמי שירות בגין
אותו רכב ,כדמי ביטול וזאת כתשלום סופי ומוחלט לחברה בגין קיצור תקופת
השירות.

.3.4.4

למרות האמור לעיל בס"ק  ,3.4.1-3.4.3מוסכם בזאת כי ביחס לעד  2כלי רכב
בתקופת התקשרות ,תהיה המועצה רשאית לקצר את תקופת השירות במתן
הודעה מוקדמת של  60יום כמפורט בס'  3.4לעיל ,וזאת ללא צורך בתשלום קנס/
דמי ביטול ביחס לאותם כלי רכב.
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.3.4.5
.4

כלי רכב שיוחלף לדגם שונה באמצע תקופת התקשרות יחשב כרכב המיועד
להחזרה ,כאמור בסעיף זה.

הזמנת שירות והעמדת כלי הרכב לרשות המועצה
.4.1

המועצה תפנה לחברה הזמנת שירות להעמיד לרשותה כלי רכב ,אחד או יותר ,לפי טופס
הזמנה הכולל את מלוא הפרטים המצוינים בנספח ב' המצורף להסכם זה .החברה תאשר
כל הזמנת שירות בחתימתה ותציין את מועד המסירה המתוכנן של כלי הרכב המוזמן.
מובהר כי במידה והזמנת המועצה בוטלה לאחר הזמנת הרכב ע"י החברה ותשלום
התמורה ו/או חלקה ליבואן  ,תשפה המועצה את החברה בגין נזקי החברה ,ובלבד שאלו
לא יעלו על שיעור הקנס הנקוב בסעיף  3.4.1לעיל ( 3חודשי דמי שירות בגין אותו רכב).

.5

.4.2

החברה תעמיד לרשות המועצה את כלי הרכב המוזמנים לאחר מתן התראה והודעה בת 72
(שבעים ושתיים) שעות מראש ובכתב למועצה ,על מועד המסירה ,בהתאם לפרטי הזמנת
השירות .המסירה תתבצע בחצרי המועצה ,לא יאוחר מתוך  30יום ממועד קבלת הזמנת
השירות במשרדי החברה ,אלא אם כן המועצה הודיעה לחברה אחרת.

.4.3

המועד שיצוין על ידי החברה בהודעתה ייחשב כמועד המסירה ,אלא אם תשיב המועצה
לחברה בכתב ובתוך ( 36שלושים ושש) שעות מהודעתה ,תשובה המפרטת שאין
באפשרותה לקבל את כלי הרכב במועד הנקוב בהודעת החברה .תשובת המועצה לחברה
תשנה את מועד ומיקום המסירה ,כפי שיפורט בהודעת המועצה.

.4.4

במועד המסירה יובאו כלי הרכב לחצרי המועצה על ידי נציג החברה ויימסרו לנציג
המועצה כשהם כוללים אביזרים וציוד .בעת המסירה ייערך פרוטוקול מסירה ,בשני
עותקים לפחות ,שייחתם על ידי נציגי שני הצדדים ועותק הימנו יימסר לנציג כל צד.

.4.5

מועד המסירה בפועל ייחשב למועד תחילת תקופת השירות לגבי כלי הרכב .היה וכלי הרכב
יימסר למועצה באיחור מהמועד המצוין בהזמנת השירות יהא מועד המסירה הנקוב
בפרוטוקול המסירה מועד תחילת תקופת השירות לגבי אותו כלי רכב.

.4.6

החברה והמועצה מאשרים בזאת ,כי מועדי המסירה מותנים ,בין השאר ,בגורמים שאין
לחברה שליטה עליהם ,כגון :יבוא כלי רכב ,הסדרת רישוי ,ביטוח ,אביזרים וציוד וכדומה.
איחור באספקה של כלי רכב ,שעילתו בנסיבות שאינן בשליטת בחברה ,והאיחור אינו עולה
על ( 7שבעה) ימי עסקים  ,לא יחייבו את החברה בקנסות ולא ייחשבו כהפרה של חוזה זה,
ובלבד שהחברה תודיע למועצה בכתב ומראש על כל איחור ,סיבתו ,תקופתו המשוערת
ומועד המסירה החלופי .כמו כן ,תציין החברה באותה הודעה את הפעולות שהיא מבצעת
כלפי הגורמים המעכבים .איחור ארוך יותר או איחור שלא ילווה בהודעה מתאימה,
כאמור ,יהווה הפרה של חוזה זה.

שימוש המועצה בכלי הרכב
.5.1

המועצה תהיה רשאית לעשות שימוש בכלי הרכב באמצעות מי מעובדיה או שלוחיה או
מטעמה (להלן" :מורשי המועצה") לצרכיו ולפעילויותיו ברחבי מדינת ישראל והשטחים
המוחזקים ע"י צה"ל (כולל שטחים מעבר לקו הירוק ,למעט שטח  aו .) b

.5.2

המועצה תשתמש ברכבים כדרך בעלים ,לרבות לנסיעות מורשי המועצה מביתם למקום
עבודתם וחזרה ,לאחר שעות העבודה ,במכלול עסקיו ופעילותו ,מכל סוג שהוא ,בין להסעת
נוסעים ,בין להעברת ציוד או מטענים וכדומה למשך כל תקופת השירות .ככל שהותר
למועצה ע"פ דין ובמקרים בהם נדרש רישום ברישיון הרכב לעניין העברת ציוד ומטען ,יש
לדאוג לרישומו.

.5.3

המועצה תנהג ותשתמש ברכבים בהתאם לכל דין ,הוראות יצרן הרכב שיימסרו לה על ידי
החברה ,תנאי הביטוח שיימסרו לה על ידי החברה והוראות הסכם זה.

.5.4

מוסכם בזאת מפורשות ,כי מורשי המועצה הנם וכוללים את עובדי המועצה ,קבועים,
זמניים וחלקיים ,המועסקים על ידה במישרין או בעקיפין ,לרבות בני זוג ובני משפחתם
מדרגה ראשונה ,בעלי רישיון נהיגה תקף .לבקשת החברה תמסור לה המועצה את רשימת
מורשי המועצה ,שמות ,כתובות ומס' זיהוי ,מעת לעת ,לבחינת התאמתם לקנה המידה של
מורשי המועצה ,לרבות רישיונות הנהיגה ,או חברת הביטוח.
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.5.5

מבלי לגרוע מכלליות הרשאת השימוש דלעיל ,המועצה תאפשר לחברה לקבל לחזקתה את
כלי הרכב זמנית ולתקופה מוגבלת ,בחצרי המועצה ,מעת לעת ,לצורך ביצוע טיפולים
מונעים ,אחזקה ותיקונים ,בהתאם להוראות הסכם זה .תיקונים בחצרי המועצה יהיו,
ככל הניתן ,בהתאם למקרה ולנסיבותיו.

.5.6

המועצה מתחייבת לא לבצע כל שינוי במבנה או בחלק מהמכוניות או במתקנים שבהם וכן
לא להוציא אביזר ו/או מכשיר ו/או חלק ו/או מתקן השייך לרכב וזאת ללא קבלת הסכמת
החברה מראש ובכתב ולמעט התקנת אביזרים אישיים בכפוף לאמור להלן .ביצעה
המועצה שינוי כאמור ,תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה מיד עם דרישת החברה.
כן תהיה מחויבת המועצה ,במקרה כזה ,להשיב את מצב הרכב לקדמותו וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד אחר המגיע לחברה ע"פ דין .גרם שינוי כאמור להשבחת הרכב ,לא תהיה
המועצה זכאית לתשלום כלשהו מאת החברה בגין כך.
מובהר בזאת כי מורשי המועצה שיקבלו מהמועצה רכב לשימושם רשאים להתקין בכלי
הרכב ,על חשבונם ,אביזרים אישיים ובלבד שיעשו כן אצל ובאמצעות מתקינים המורשים
על ידי החברה ויסירו את האביזרים האישיים לפני השבת כלי הרכב לחברה.

.5.7

רשימת מתקינים מורשים של החברה מצורפת להסכם זה כנספח ד' .מובהר בזאת כי
התקנת דלקן וכן מכשירי דיבורית שונים לכלי הרכב יותקנו באמצעות הספקים
הרלבנטיים (ספק דלק וספק תקשורת של המועצה) ,בתאום בין החברה למועצה וע"ח
המועצה.

.5.8

אביזרים אישיים יותקנו ויוסרו באופן שלא יפגע בכלי הרכב והם יישארו בבעלות המועצה
או מורשה מטעמו.

.5.9

המועצה ומורשי המועצה לא יעשו שינויים בכלי הרכב ולא יחליפו בהם חלקים אלא
באישור החברה מראש ובכתב.

.5.10

שינויים והחלפת חלקים יבוצעו אצל ובאמצעות מוסכים מורשים ,על ידי החברה .רשימת
המוסכים המורשים הרלוונטיים מצורפת להסכם זה כנספח ה' .יחד עם זאת ,החלפת
חלקים מחמת בלאי רגיל וסדיר ,שאיננה דורשת טיפול של מוסך מורשה ,כגון :נורות,
מגבים וכד' ,תתבצע בחצרי המועצה על ידי החברה.

.5.11

במקרי תיקון דרך או תיקון דחוף ,המועצה ומורשיה יהיו רשאים לבצע כל טיפול או תיקון
או החלפת חלקים הנדרשים באופן דחוף להכשרת כלי הרכב לנסיעה או לחילוצו או
לביטחונם האישי של מורשי המועצה הנוהגים בו ,בעצמם ,ובלבד שיודיעו על כך לחברה
בסמוך לאחר מכן ויעמידו את כלי הרכב לטיפולה ,לתיקון באמצעותה וכדומה.
המועצה תנחה את מורשי המועצה ,כי גם במקרי טיפול או תיקון דחוף כאמור לעיל יפעלו
ככל האפשר לבצעם על ידי ובאמצעות החברה וככל הניתן באמצעות מוסך מורשה
והנחיות היצרן או היבואן.
בוצעו טיפולים או תיקונים דחופים על ידי המועצה או מורשיה ,תחזיר ותשיב החברה
למועצה את כל ההוצאות שהוציאה לביצועם בהתאם לקבלות שתציג לה המועצה.

.5.12

המועצה רשאית לקבוע על כלי הרכב שלטים או פרסום ענייני הכולל את שמה ,באמצעות
שלט דביק הניתן להסרה וימנע מלצבוע או לצייר או להטביע על כלי הרכב פרסומים או
שלטים אחרים.
המועצה תשא בעצמה באגרה שתחול על פרסום או שילוט כאמור שיותקן על כלי הרכב,
אם תחול ,ותשלמה לפי דין.
עם השבת הרכב לחברה ,יוחזר הרכב ללא מדבקות ושלטים ככל שהודבקו וככל שיגרם
נזק כתוצאה מהסרתם לרכב ,תשא המועצה במלוא נזק זה לחברה.

.5.13

המועצה לא תוציא כלי רכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל אלא ברשותה של החברה מראש,
ובכתב ,ובהתאם לתנאים שתקבע ,אם תרשה הוצאתו של כלי רכב ,כאמור.

.5.14

המועצה תודיע לחברה ,סמוך לאחר שנודע למועצה עצמה ,על כל תקלה שיש בה להשפיע
על השימוש בכלי הרכב ,על מצבו או ערכו של כלי הרכב באורח מהותי וכן על תקלה במד
האוץ של כלי הרכב או מערכת אחרת המודדת קילומטראז' אם קיימת בכלי הרכב מערכת
כזו.
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.5.15

המועצה ומורשיה ישתמשו בדלקים ,תוספים ,שמנים וכדומה עליהם תודיע לו החברה
כהולמים את כלי הרכב והשימוש בהם ותעשה כן בהתאם להוראות יצרן ו/או יבואן כלי
הרכב.

.5.16

במקרה בו כלי רכב מסוים יהא מעורב או יינקט בגינו הליך משפטי כלשהו ,בין פלילי בין
אזרחי ,תודיע על כך המועצה לחברה ככל שיחייבו ויאפשרו זאת הנסיבות .המועצה תוסיף
ותודיע לכל רשות או גורם או אדם המעורבים בהליכים כאמור על בעלות החברה בכלי
הרכב.

.5.17

המועצה ומורשיה ,לפי העניין ,יהיו אחראים לכל עבירה הנובעת משימוש ואחזקה בכלי
הרכב ואשר האחריות להם חלה על הנוהג או המשתמש בכלי הרכב ,לרבות תעבורה וחניה,
למעט מקרים בהם היה מי מכלי הרכב ברשות החברה במועד ביצוע העבירה.

.5.18

ננקטו הליכים כנגד כלי רכב והודע על כך למועצה במישרין וההליכים אינם באים בגדר
הכיסוי הביטוחי ,תטפל המועצה ותשא בכל חבות הנובעת מכך ,לרבות קנס או הוצאה
כספית שיוטלו כדין על ידי רשות מוסמכת ובכפוף לזכות ההגנה ,ההשגה ,ערר ,ערעור
וכדומה ,ובלבד שהחברה תעמיד למועצה הרשאה או ייפוי כח לעשות כן מטעמה כבעלים.
ננקטו הליכים כאמור כנגד כלי רכב ולא הודע על כך למועצה במישרין ,אלא לחברה ,לא
תהיה המועצה אחראית ,לא תטפל ולא תשא בכל חבות הנובעת מכך ,אלא אם תעביר
החברה אל המועצה כל הודעה או התראה שתקבל מכל רשות או גורם ,מייד עם קבלתם,
במועד החוקי והסביר שיאפשר למועצה לממש זכותו להגנה ,השגה ,ערר ,ערעור וכדומה,
ובלבד שהחברה תעמיד למועצה הרשאה או ייפוי כח לעשות כן מטעמה כבעלים.

.5.19

.6

המועצה תאפשר לחברה או לנציגיה להיכנס לחצרי המועצה ,במהלך שעות העבודה
הרגילות ולאחר תאום מועד ומיקום מראש על מנת שלא לפגוע בפעילותה של המועצה,
במטרה לבדוק את מצב כלי הרכב והשימוש בהם .קיבלה המועצה בקשה כאמור מהחברה,
יעמיד את כלי הרכב שבדיקתם התבקשה ,לבדיקת החברה בחצריה ,במועד ,במיקום
ולמשך הזמן שתואם.

אביזרים ,ציוד ושירותים  -התחייבויות החברה
החברה תעמיד לרשות המועצה את כלי הרכב ממותקנים עם אביזרים וציוד תקשורת ,ותעניק
למועצה את השירותים התפעוליים ,הבאים:
.6.1

אביזרים וציוד
החברה מתחייבת להתקין ולצייד את כלי הרכב באביזרים ובציוד הבאים:

.6.2

.6.1.1

העתק הזמנת השירות והעתק פרוטוקול המסירה.

.6.1.2

מערכת מיגון עם הוראות הפעלה.

.6.1.3

תאום התקנת מערכת דלקן ,ע"פ הנחיות המועצה.

.6.1.4

רישיון רכב ,תעודת ביטוח ,ספר רכב (עברית ואנגלית) ,ספר טיפולים .מוסכם כי
ספר טיפולים וספר רכב יוצבו בכפוף לכך שסופק ע"י היבואן .החברה תעשה ככל
יכולתה כי ברכב יהיו הספרים כאמור.

.6.1.5

אביזרי חובה.

.6.1.6

ציוד תקשורת .התקנת ציוד התקשורת תבוצע ,בדרך כלל ,על ידי ספקי התקשורת
של המועצה.

שירותים תפעוליים
החברה מתחייבת להעניק ולבצע את השירותים התפעוליים הבאים:
.6.2.1

קבלת הזמנות שירות ,ביצוען ומסירת כלי הרכב ביחד עם כל האביזרים והציוד,
בחצרי המועצה.

.6.2.2

התקנת ,חיבור והפעלת מערכת דלקן בתאום עם המועצה.
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.6.2.3

הסעת כלי רכב מחצרי המועצה ובחזרה לחצרי המועצה למתקינים מורשים או
מוסכים מורשים ,לצרכי רישוי ,טיפול או תיקון ,וכדומה.

.6.2.4

טיפולים מלאים לכלי הרכב הכוללים טיפול מונע וטפול תקופתי ,לרבות החלפת
שמנים ,סיכה ,מסננים ,נוזל קירור ,נוזל ניקוי שמשות ,תחזוקה וכדומה ,הכל
במועדים ובתדירות המוגדרים על ידי היצרן או היבואן ,לפחות.

.6.2.5

תיקונים וטיפולים
.6.2.5.1

ביצוע תיקונים לכל כלי רכב בתוך עד ( 72שבעים ושתים) שעות מקבלת
הודעת המועצה על צורך בתיקון ובתוך ( 4ארבע) שעות מקבלת הודעת
המועצה על צורך בתיקון דחוף .מוסכם ומובהר כי במקרה של טיפולים
שוטפים יתבצע הטיפול ברכב ,בתאום מראש ,בחצר המועצה.
הודעות יימסרו טלפונית למוקד החברה המשרת את המועצה ותרשומת
המועצה על מסירת הודעות תהווה ראיה ,לכאורה ,למועד מסירתן.

.6.2.5.2

תיקונים כוללים את כל חלקי ורכיבי כלי הרכב ,לרבות פחחות ,צבע,
שלדה ,מרכב תחתון ,מערכות מכניות ,מערכות ומכלולי הנעה ,מערכות
ומכלולי חשמל ואלקטרוניקה ,מנעולים ,ידיות ,סגרים ,צירים ,החלפת
חלקים פגומים או שפקע תוקפם ,וכיוצא באלה.

.6.2.5.3

תיקונים כוללים כל השבה לכשירות ותיקון כל נזק או פגם שאירעו עקב
תאונה בה היה כלי הרכב מעורב ,נזק או פגם בכלי הרכב כתוצאה
מפריצה ,שריפה וגרירה ,נזק לשמשות והחלפתן ,צבע כדומה.
מובהר בזאת כי במקרה של תיקון מתחת לגבול ההשתתפות העצמית,
ככל שנדרש בנסיבות העניין ובהתאם לדו"ח שימסר למועצה טרם ביצוע
התיקון ,תשולם העלות התיקון בפועל ע"י המועצה .בכל מקרה אחר בו
לא קיים כיסוי ביטוחי ,תשלום מלוא הנזק יבוצע לאחר קבלת דו"ח
שמאי מוסכם על הצדדים.

.6.2.5.4

הרכב יוחזר נקי למועצה בסיום כל תיקון.

.6.2.5.5

במקרה הצורך ,החברה תטפל במימוש אחריות היצרן או היבואן לכלי
הרכב ,הן לעניין טיפולים ,הן לעניין תיקונים והן להחלפת חלקים
פגומים וכדומה .מימוש אחריות יצרן או יבואן ייחשב וייראה ככל טיפול
או תיקון אחר בין הצדדים להסכם זה.

.6.2.5.6

כלי רכב שיימסר לחברה לצרכי טיפול או תיקון או תיקון דרך או גרירה
ייחשב ככלי רכב המצוי בחזקת החברה ובאחריותה ,עד להשבתו
למועצה בחצריה ,בפועל.

.6.2.5.7

כלי רכב שיימסר לחברה לצרכי טיפול או תיקון ובמידה והתיקון/טיפול
יידרש לאחר השעה  16:00באותו יום ,יוחלף ברכב חלופי.

.6.2.5.8

טיפול ותיקון המזגן ,בין אם מדובר במזגן מקורי ובין אם מדובר במזגן
שהותקן על ידי היבואן או החברה או מטעמה.

.6.2.5.9

טיפול ותיקון אביזרים וציוד המותקנים בכלי הרכב ,לרבות מערכת
השמע (רדיו-טייפ ורמקולים) ,ציוד התקשורת ואביזרי רשות שהותקנו
או הורכבו על ידי החברה או בהרשאתה .למען הסר ספק ,האחריות
לגבי ציוד תקשורת הוא באחריות ספק הציוד בלבד.

.6.2.5.10

החלפת מכלולים מתכלים ,כגון :מצבר ,צמיגים ,מגבים ,דסקיות
בלמים ,מסננים למיניהם ,נורות וכיוצא באלה ,לפי צורך ובתיאום עם
נציגי המועצה .מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה מתייחס למקרה של
בלאי סביר ו/או פגם בייצור ,ובכל מקרה אחר בו תידרש החלפה כאמור
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המועצה תישא בעלות ההחלפה.
דרש נציג המועצה החלפת מכלולים כאמור ,ונציג החברה לא נענה
לדרישה ,יועבר כלי הרכב לבדיקה ולקבלת המלצת המוסך המרכזי של
היבואן של סוג הרכב האמור ,והצדדים יפעלו לפי המלצתו.
במהלך הבדיקה יועמד לרשות המועצה רכב חלופי.

.6.3

.6.2.6

החברה תמציא למועצה רשימת כל המוסכים המורשים לכל אחד מסוגי כלי הרכב
שיועמדו לרשות המועצה אליהם יהיו רשאים מורשי המועצה לפנות במקרים של
תיקוני דרך או תיקון דחוף.

.6.2.7

בסיום כל טיפול או תיקון בכלי רכב יימסר כלי הרכב בחזרה למועצה בחצרי
המועצה מהם ניטל או באתר אחר שיתואם במישרין עם נהג כלי הרכב ,ביחד עם
דו"ח מפורט של הטיפול או התיקון שבוצעו ,מטעם מבצע הטיפול או התיקון
בפועל ,על מנת שהמועצה תוכל לעקוב ולוודא ביצוע טיפול או תיקון הנדרש.
מוסכם ומובהר בזאת כי הדו"ח לגבי התיקון או הטיפול אינו כולל נזקי פחחות.
במקרה של תיקון תאונה אצל פחח ,יצורף דו"ח לפי דרישת המועצה.

.6.2.8

מינוי והפעלת מוקד שירות אשר יספק שירות ,בין השאר ,למורשי המועצה .מוקד
שירות זה יפעל ( 24עשרים וארבע) שעות ביממה( 7 ,שבעה) ימים בשבוע (למעט
יום כיפור).

.6.2.9

מינוי איש קשר ,שיהיה אחראי לתיאום עם המועצה ,למימוש וביצוע ההסכם.
החברה תודיע למועצה במועד חתימת הסכם זה על זהות ופרטי איש הקשר
מטעמה ובמקרה ואיש הקשר יוחלף תישלח הודעה בכתב למועצה בציון פרטי איש
הקשר החדש.

.6.2.10

רישוי שנתי לרכבים (חידוש לאחר רישוי ראשוני) ,ביחד עם אגרת רדיו ומסירת
מסמכי הרישוי למועצה ,לרבות הסעת הרכבים אל בדיקת הרישוי ובחזרה.

.6.2.11

החזקת תיק תיעוד לכל כלי רכב שיוחזק ויישמר על ידי החברה ויכלול את כל
מסמכי הרכב ,הביטוח ,לרבות אחריות יצרן/יבואן ,פרטי טיפולים ,תיקונים
וכדומה ,לעיון וצילום המועצה בתאום מראש.

.6.2.12

תיקוני ושירותי דרך ,גרירה וחילוץ בכל רחבי הארץ (כולל שטחים מוחזקים ע"י
צה"ל (כולל שטחים מעבר לקו הירוק ,למעט שטח  ,) cמכל מקום ולכל מקום24 ,
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע (למעט יום כיפור) ,לפחות בהתאם לכללים הבאים -
"אמנת שירות":
.6.2.12.1

רכב גרירה וחילוץ של החברה יגיע למקום עליו נמסר לחברה בעת
הדיווח על התאונה או התקלה ,תוך פרק זמן שלא יעלה על ( 3שלוש)
שעות .בכל מקרה בו נזקק טיפול נוסף במוסך ,יסופק לידי מורשה
המועצה רכב חלופי תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים מרגע הגעת
רכב החילוץ/גרר .החברה תעשה כל מאמץ על מנת שכלי הרכב יימסר
במועד קצר יותר.

.6.2.12.2

במקרה בו קיים כיסוי או פיצוי או שיפוי לעלויות השירותים
התפעוליים מטעם יצרן או יבואן או מבטח או גורם אחר יהיו אלה
לחברה בלבד ולא למועצה.

שירותים תפעוליים  -ביטוח:
החברה מתחייבת לבטח את כלי הרכב בהסדרי הביטוח הבאים ובתנאים המפורטים להלן,
לפחות:
.6.3.1

ביטוח חובה וביטוח צד שלישי כלי רכב שיחול בכל שטח מדינת ישראל והשטחים
המוחזקים ע"י צה"ל (כולל שטחים מעבר לקו הירוק ,למעט שטח  aו  ) bלמטרות
הפעלת כלי הרכב על ידי מורשי המועצה.
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.6.3.2

הביטוח יורחב ויכסה נזקים לכלי הרכב הנגרמים מהסיכונים הבאים :פעולות
איבה ,פרעות ,שביתות ,מהומות ,רעידת אדמה ,ונזקי טבע.

.6.3.3

הביטוח יכסה שימוש ברכב על ידי נהג צעיר (נהג שטרם מלאו לו  21שנה) ו/או נהג
חסר ותק נהיגה (פחות משנה).

.6.3.4

הביטוח לא יוחרג ולא יסויג לנזקים במרכב התחתון של כלי הרכב.

.6.3.5

זכויות הביטוח ,למעט ביטוח הרכוש ,יוסבו למועצה ולמורשי המועצה .המבוטח
בכל הפוליסות יכלול את המועצה ו/או כל נהג המשתמש ברכב ברשות המועצה.

.6.3.6

ביטוח חובה כנדרש על פי דין.

.6.3.7

ביטוח מקיף הכולל ביטוח צד ג' ,לרבות למקרי גניבה ,אובדן ("טוטל לוס" ב50% -
ומעלה).

.6.3.8

אחריות צד ג' בסך שלא יפחת מ 600,000 -ש"ח.

.6.3.9

כיסוי לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח החובה בסך של לפחות  500,000ש"ח.

.6.3.10

כיסוי הוצאות משפט בסך של  ,₪ 25,000ללא השתתפות עצמית.

.6.3.11

כיסוי גרירה וחילוץ בכל שטח המדינה והשטחים המוחזקים על ידי צה"ל (כולל
שטחים מעבר לקו הירוק ,למעט שטח .) c

.6.3.12

השתתפות עצמית ,כללית ולרכוש צד ג' ,עד סך של  800ש"ח; במקרה נהג צעיר -
עד הסך של  1,400ש"ח; למערכות שמע  -עד הסך של  50ש"ח; ולשמשות  -ללא
השתתפות עצמית.
במקרי תאונה או נזק מרובה משתתפים ,לא יעלה חלקה של המועצה בהשתתפות
העצמית על הסכומים המפורטים בסעיף זה ,פעם אחת.

.6.4

.6.3.13

בנזקי ירידת ערך לא תחול כל השתתפות עצמית.

.6.3.14

כינון אחד לאחר נזק ללא תוספת פרמיה.

.6.3.15

סכומי הביטוח וגבולות האחריות יוחזרו לקדמותם לאחר נזק ללא כל חיוב.

.6.3.16

הרחבה לציוד ברכב לחפצים אישיים במקרה של גניבה עד סך  1,250ש"ח לאירוע
ותקופת הביטוח ,בכלי רכב תפעוליים ציוד עבודה ייעודי בסך של  7,500ש"ח;

.6.3.17

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

.6.3.18

מסמכי הביטוח ,כולל תעודת ביטוח חובה ואישור מבטח לקיום ביטוח צד שלישי,
ביחס לכל אחד מכלי הרכב שיסופקו ע"י החברה למועצה  -יצורפו לכל רכב.

.6.3.19

למען הסר ספק יודגש ,כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג
שהוא לחפץ אישי אשר הושאר ברכב על ידי מי מהמשתמשים בו ,לרבות סחורה,
כספים וכל חפץ שהוא ,לא יהא הדבר תחת אחריותה של החברה ,אלא תחת
אחריותו הבלעדית של המשתמש ברכב ,והחברה לא תצטרך לפצותו ו/או לשפותו
בגין אותו נזק .מוסכם בין הצדדים ,כי המועצה תשפה את החברה בגין כל תביעה
שתוגש כנגדה על ידי מורשי המועצה בעניין זה.

החלפת רכבים פגומים
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במקרה ולאחר מסירת כלי רכב למועצה או במהלך תקופת השירות התגלו בכלי הרכב
ליקויים או פגמים הפוגעים באפשרות השימוש החופשי והבלתי מופרע בכלי הרכב ,תהיה
המועצה זכאית להחלפת כלי הרכב בעל הליקוי או הפגם באחר ,מסוגו או דומה לו .ואלה
הליקויים והפגמים שיזכו את המועצה בהחלפת כלי הרכב:

.7

.6.4.1

ליקויים או פגמים תולדת או תוצאת ייצור בחומרים לא תקינים או לא הולמים
או עבודת ייצור לא הולמת או לא באיכות המקובלת ,בין שחלה בגינם אחריות
יצרן או היבואן ובין אם לאו.

.6.4.2

תקלות חוזרות ונשנות ,מכל סוג שהוא ,שבגינן הושבת כלי הרכב לצורך טיפול או
תיקון ,לתקופה מצטברת בת ( 15חמישה עשר) ימים במהלך תקופה של ( 3שלושה)
חודשים.

.6.4.3

החלפת כלי רכב פגום איננה גורעת ואיננה באה במקום כלי רכב חלופי לפי הסכם זה.

אביזרי ושירותי רשות

.8

.7.1

החברה הודיעה למועצה עובר לכריתת הסכם זה והיא רשאית להוסיף ולהודיע מעת לעת,
על אביזרי רשות ושירותי רשות או אביזרים ושירותים נוספים אותם היא יכולה להעמיד
לרשותו ,כנגד תשלום נפרד ותפרט את העלויות המתבקשות לכל אביזר וכל שירות רשות
שיוצע על ידה.

.7.2

המועצה תהיה רשאית להוסיף בהזמנותיה את אביזרי הרשות ושירותי הרשות ובמקרה
כזה יחויב הרכב בו יותקנו אביזרי הרשות והרכב מקבל שירותי הרשות בדמי שירות
הכוללים את התשלום הנפרד שצוין בהודעת החברה.

זכות המועצה לרכישת רכבים בסיום תקופת השירות
.8.1

למועצה וכן למי ממורשי המועצה ,בהפניית המועצה ובאישורה ,תינתן הזכות לרכוש כלי
רכב ,בתום תקופת השירות לגביו ,במחירים ובתנאים אלו:
.8.1.1

מתן הודעה בכתב( 30 ,שלושים) יום לפני תום תקופת השירות לגבי אותו כלי
הרכב ,בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ו'.

.8.1.2

ביקשה המועצה או מורשה המועצה ,באישור המועצה ,לממש את זכות
הרכישה ,תשלם לחברה את שווי הרכב ואת שווי האביזרים והציוד ,במהלך 7
הימים האחרונים של תקופת השירות.

.8.1.3

שווי כלי הרכב ייקבע לפי מחיר מחירון העדכני למועד הרכישה ,הנקוב במחירון
"לוי יצחק" (להלן" :המחירון") ,לפי מלוא פרטיו ,ואם לא יפורסם המחירון לפי
מחירון דומה אחר ,שיהא מקובל אותה עת ,ובהפחתה של ( 15%חמשה עשר
אחוזים) ממחיר המחירון הנקוב לרכב בבעלות חברה בצירוף התוספות
המצוינות במחירון וללא ביצוע הפחתות על פיו .מחיר המחירון ייחשב ככולל
מע"מ (להלן" :שווי הרכב").

.8.1.4

שווי האביזרים והציוד המותקן בכלי הרכב ייכלל בשווי הרכב ,כאמור.

.8.1.5

הרכב שיימכר יימכר במצבו  AS ISללא תיקונים וללא שטיפות.

.8.1.6

מומשה זכות הרכישה ושולם לחברה שווי הרכב ,תמסור החברה את כלי הרכב
למועצה או למורשה המועצה ,כשהבעלות עליו נקייה מכל זכות ,שיעבוד ,עיקול
או זכות צד שלישי כלשהי.
העברת הבעלות תבוצע ע"י המועצה ו/או מורש המועצה הרוכש ,באמצעות ייפוי
כח שתמסור להם החברה ,אגרת העברת בעלות תשולם על ידי המועצה או
מורשה המועצה הרוכש.
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.9

דמי שירות
.9.1

המועצה תשלם לחברה את דמי השירות החודשיים הנקובים בהזמנת השירות וכן כל
תשלום אחר שיגיע לחברה ,אם וככל שיוסכם על תשלומים אחרים ,במועדם.

.9.2

דמי השירות ישולמו בתנאי שוטף  30 +יום וכנגד חשבונית-מס שתומצא למועצה בפועל,
טרם תשלום .דמי השירות החודשי ישולמו בהרשאה לחיוב חשבון בנק .תשלומים נוספים
במידה ויהיו (כדוג' דמי חריגה,השתתפות עצמית וכדומה) ישולמו כנגד חשבונית בהעברה
בנקאית במועדים לעיל.

.9.3

לדמי השירות יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין.

.9.4

חל מועד תשלום דמי השירות בשבת או בחג או ביום שאיננו יום עסקים ,ידחה מועד
התשלום ליום העסקים העוקב.

.9.5

המועצה פטורה מתשלום דמי שירות בגין כלי רכב שאבד אובדן כולל או רכב שנגנב או רכב
שגויס החל מהמועד שיפורט בהודעת המועצה לחברה על האירוע .אין באמור בכדי לגרוע
מחובת התשלום של המועצה במקרה של אובדן ,גניבה או תאונה עבור דמי השתתפות
עצמית או מלוא הנזק ,ככל שנסיבות המקרה בהם נגרם אובדן גניבה או תאונה הינן
במקרה שלא חל הכיסוי הביטוחי.

.9.6

דמי השירות יהיו ע"פ ההצעה שהחברה הגישה למועצה במסגרת המכרז (ההזמנה)
שהסכם זה מהווה נספח לו ,בחלוקה לפי רכבי שירות ורכבים תפעולים.
סכום דמי השירות לכל רכב הינו בהתאם לשיעור (אחוז) שניתן ע"י החברה במסגרת
ההצעה במכרז ביחס לעלות מחיר רכב חדש במועד ההזמנה ,ע"פ מחירון יבואן רכב הידוע
במועד ההזמנה .לצורך קביעת דמי השירות החודשי ,תמציא החברה למועצה את מחירון
היבואן הידוע למועד ההזמנה ביחס לרכב הרלבנטי.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי דמי השירות כאמור לעיל יחולו במהלך כל תקופת
השירות של אותו רכב ,למעט הצמדה וריבית כאמור להלן.

.9.7

דמי השירות החודשי שיקבעו כאחוז מתוך מחיר רכב חדש (מחירון יבואן) במועד הזמנת
הרכב ,יוצמדו לעליית המדד המחירים לצרכן כפי שיהיה ידוע במועד הפקת החשבונית.
מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד ההזמנה .הצמדה כאמור תתבצע אחת לחודש ,החל
מהחשבונית הראשונה .דמי השירות לא יושפעו מירידת המדד הידוע ביחס למדד הבסיס,
באופן שאם המדד הידוע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי  -תשלם המועצה את דמי השירות
הנקובים בטופס ההזמנה בערכם הנומינלי .לדמי השירות יתווסף מע"מ ,בשיעורו כדין
במועד התשלום.

.9.8

למען הסר ספק ,האמור לעיל יחול גם בשנה הראשונה להתקשרות ביחס לכל רכב.

.9.9

הזמינה המועצה אביזרים וציוד נוספים או שירותי רשות נוספים ,יצורפו עליות אביזרים
וציוד ודמי שירותי הרשות לדמי השירות וכחלק מהם.
ביטלה המועצה הזמנת שירותי רשות ,תופחת עלותם מדמי השירות.

.9.10

הצדדים מצהירים ,כי דמי השירות מחושבים על סמך מכסת קילומטראז' קבועה של
 35,000ק"מ לכל כלי רכב (להלן" :המכסה") .בתום כל שנת שירות יערך סיכום
קילומטראז' כללי לכל כלי הרכב של המועצה.

.9.11

בסיום כל שנת שירות יירשם הקילומטראז' בפועל לכל אחד מכלי הרכב ,אולם חישוב דמי
החריגה יעשה על בסיס כלל כלי הרכב שסופקו למועצה באותה שנה ("פול").
עלה קילומטראז' השימוש בפועל בכלל כלי הרכב ("פול") שסופקו למועצה באותה שנה
מעל המכסה המצטברת לכל כלי הרכב ,תהיה זכאית החברה לקבלת דמי חריגה.
דמי החריגה יחושבו במאוחד לכלל כלי הרכב לכל שנה .במקרה בו הסך הכללי ,תוצאת
החישוב ,יהא של יתרת דמי חריגה ,תשלם המועצה לחברה את הפרש דמי החריגה.
דמי החריגה יהיו בסך של ( 15חמש עשרה) אגורות לכל ק"מ ,לא כולל מע"מ.
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.9.12

מוסכם כי החברה תהיה זכאית לקבל מאת המועצה מידע בדבר הקילומטראז' שיהא
ברשות המועצה לצורך החישובים כאמור.

.9.13

דמי החריגה ישולמו ,בסמוך לסיומה של כל שנה קלנדרית ,בגין השנה הקלנדרית או חלק
משנה קלנדרית קודמת ,ולא יאוחר מתום ( 60שישים) יום מסוף השנה.
במקרה של שנה חלקית ,החישוב יבוצע באופן יחסי לחודשי השכירות של הרכבים.

.10

.9.14

כל סכום אותו חייבת המועצה לשלם לחברה לפי הסכם זה אשר לא ישולם במועדו ישא
ריבית והפרשי הצמדה ע"פ חוק פסיקת ריבית מהיום שנקבע לתשלומו ועד מועד תשלומו
המלא בפועל .אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות העומדת לחברה ,לפי
הסכם זה או על פי כל דין ,לפעול כנגד המועצה בגין אי תשלום הסכומים במועדם.

.9.15

מובהר ,כי חובת תשלום דמי השירות וכל תשלום נוסף שהמועצה חבה בתשלומו על פי
הסכם זה ,במלואם ובמועדם ,תחול על המועצה במלואה ותחייבה אף אם לא תשתמש
המועצה בכלי הרכב במשך תקופת השירות או כל חלק ממנה ,מכל סיבה שהיא.

השבת כלי רכב וסיום מוקדם של תקופת השירות
.10.1

.10.2

.10.3

בתום תקופת השירות תחזיר המועצה לחברה את כלי הרכב ,בהתאם לתנאים ולמועדים
הבאים:
.10.1.1

מועד השבת כלי הרכב לחברה יתואם בין הצדדים מראש ומיקום ההשבה יהא
בחצרי המועצה ביחד עם האביזרים והציוד אך למעט אביזרים אישיים ,כשכלי
הרכב במצב תפעולי תקין מכאנית וחיצונית ,מסודרים ,נקיים וריקים מכל חפץ
של המועצה ,הכל בהתחשב בבלאי סביר תולדת השימוש בכלי הרכב למטרת
השימוש במשך תקופת השירות או התקופה בה היה כלי הרכב בחזקת המועצה.

.10.1.2

במועד ההשבה יערכו הצדדים פרוטוקול המפרט את מצבו של כל כלי רכב במועד
ההשבה (להלן" :פרוטוקול השבה") .נוסח פרוטוקול השבה מצ"ב כנספח ז'.

.10.1.3

אם החברה תסרב לקבל חזרה כלי רכב בגלל שהוא איננו במצב השבה כנקוב
לעיל ,יצוין הדבר בפרוטוקול ההשבה והחברה תציין במפורט את נימוקיה לכך
שלדעתה כלי הרכב איננו במצב השבה ,כאמור לעיל .לא צוין הדבר בפרוטוקול
ההשבה או לא פורטו בו נימוקי החברה ,כאמור ,יחשב כלי הרכב כמוחזר
לחברה.

.10.1.4

נמצא כלי רכב במצב שאינו תקין או אינו מסודר או אינו נקי או שאינו ריק
מחפצי המועצה וסירבה החברה לקבלו וציינה נימוקיה בפרוטוקול ההשבה,
תיערך לכלי הרכב בדיקה חוזרת על ידי נציגי הצדדים יחדיו ,בתוך ( 7שבעה)
ימים ,והם יפעלו על פי מסקנת הבודקים ביחד.
לא הסכימו נציגי הצדדים תועבר המחלוקת להכרעת נציג המועצה במועצה
ומנהל התפעול של החברה .לא עלה בידי מנהלי הצדדים לגבש הסכמה תועבר
המחלוקת הטכנית להכרעת המוסך המרכזי של סוג כלי הרכב האמור בתל
אביב ,והכרעת בוחני המוסך המרכזי באשר לקיומן או עלות תיקונן של תקלות
בכלי רכב תהא סופית.
נמצאו תקלות בכלי הרכב רשאית המועצה לתקנן במוסך מורשה המאושר ע"י
החברה ,על חשבונה או לשלם לחברה את שווי התקלות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה .

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3.4לעיל ,תקופת השירות תגיע לסיום מוקדם בקרות אחד או
יותר מהמקרים הבאים:
.10.2.1

כלי הרכב נגנב ,המועצה דיווחה על הגניבה למשטרה והמציאה אישור על הגשת
תלונה וכלי הרכב לא נמצא או אותר במשך ( 30שלושים) יום מיום גנבתו.

.10.2.2

כלי הרכב אבד אובדן כולל בתאונה ,גם אם המועצה הפרה את תנאי הביטוח.

סיום תקופת השירות לכלי רכב כנקוב לעיל כפופה לזכות המועצה לרכב חלופי ,לרבות
לתקופת ביניים ,עד חלוף תקופת ( 30שלושים) היום במקרה גניבה או התקופה שעד
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להגדרת הרכב כאובדן כולל.
למען הסר ספק מובהר ,כי אם וככל שתעמיד החברה למועצה כלי רכב חלופי ,תמשיך
המועצה במהלך תקופה זו לשלם את אותם דמי ששירות בהם היא היתה חייבת בגין כלי
הרכב המקורי שהושכר לה ,אולם מובהר בזאת כי לא ישולם כפל תשלום של דמי שירות
ביחס לרכב המקורי והרכב החלופי.
.10.4
.11

אין בסיומה של תקופת השירות לגבי כלי רכב כנקוב בסעיף זה כדי לשנות תקופת השירות
לגבי כלי רכב אחרים.

רכב חלופי
החברה תעמיד לרשות המועצה רכב חלופי ,במקרים ולפי התנאים הבאים:
.11.1

החברה תעמיד לרשות המועצה רכב חלופי ,בין רכב שירות ובין רכב תפעולי ,בכל מקרה
בו ימנע השימוש ברכב מיד עם לקיחת הרכב הקיים (מפתח תמורת מפתח) ,בין השאר,
לצורך תיקון או לטיפול.

.11.2

החברה תעמיד לרשות המועצה רכב חלופי ,בין רכב שירות ובין רכב תפעולי ,כהסדר
ביניים ,בכל מקרה בו המועצה תבצע הזמנת שירות ,וזאת עד לאספקת כלי הרכב הנקוב
בהזמנת השירות ובכפוף לכך שהרכב החלופי שיסופק ע"פ סעיף זה נמצא במלאי היבואן
בארץ.

.11.3

מקרים דחופים :החברה תעמיד לרשות מורשה של המועצה רכב חלופי ,בין רכב שירות
ובין רכב תפעולי ,במקרים בהם קיימת מניעות לעשות שימוש בכלי רכב ,מכל סיבה שהיא,
לרבות תקלה ,תאונה או גניבה ,אפילו אם הם אירעו בסופי שבוע ,שבת ,ערבי חג או ימי חג
או פגרה.
רכב חלופי יועמד על ידי החברה תוך שלוש שעות ,לכל היותר ,מרגע קבלת הודעת מורשה
המועצה שכלי רכבו נגנב או הושבת בתאונה.
במקרים בהם כלי רכב יושבת עקב תקלה יחול האמור בסעיף  11.2לעיל .החברה תעשה כל
מאמץ על מנת שכלי הרכב יימסר במועד קצר יותר.

.12

.11.4

במקרים כאמור בסעיף  11.3לעיל יועבר לחברה אישור נציג המועצה לתאונה ,לנזק,
להשבתה או לגניבה בתוך שני ימי עסקים מסיום סוף השבוע או החג או הפגרה .אי-מסירת
דוח נציג המועצה קודם לסיום סוף השבוע או החג או הפגרה לא תהווה עילה לאי העמדת
רכב חלופי למורשה המועצה במקרים דחופים ,כאמור.

.11.5

מסירת רכב חלופי למועצה תיערך בחצרי המועצה ,לרבות בסניפיו ,לפי דרישת המועצה,
או לידי מורשה המועצה במקום עליו תינתן לחברה הודעה מראש.

.11.6

רכב חלופי שיועמד על ידי החברה יהא דומה לרכב שנלקח לטיפול או לתיקון או שאבד,
נגנב ,הושבת וכדומה ,או שנקוב בהזמנת השירות עד  2ליטר ו 5 -מקומות ישיבה .מוסכם
בין הצדדים כי התחייבויות המועצה לגבי רכב ,על פי הסכם זה ,לרבות ההתחייבויות
הכספיות ,ולמעט תשלום דמי השכירות/דמי השירות ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,על רכב
חלופי ,כאילו המדובר ברכב ,במקומו הועמד הרכב החלופי לרשות המועצה .עוד מוסכם,
כי המועצה תשא בחיובי הדלק בגין הרכב החלופי ותשלמם לחברה תוך  30ימים ממועד
דרישתה ,וזאת בכל מקרה בו לא שילמה המועצה ו/או מורשה מטעמה את חיובי הדלק
ישירות בתחנת הדלק.

אחריות ושיפוי
.12.1

החברה תהיה אחראית מלאה ובלעדית ותשפה את המועצה על כל תשלום ,נזק ,הפסד,
אובדן ,ישיר או עקיף ,לגוף או לרכוש ,שייגרם למועצה ,לעובדי המועצה או צד שלישי
כלשהו ,בגין כל מעשה או מחדל של החברה ,מי מעובדיה או מי מטעמה .החברה פוטרת
את המועצה מאחריות כלשהי בגין כל תשלום ,נזק ,הפסד ,או אובדן כאמור לעיל.
מובהר בזאת כי השיפוי למועצה ייעשה בכפוף לכך שתנתן לחברה הודעה ,תוך זמן סביר,
בגין כל תביעה שתוגש כנגד המועצה .החברה תנהל את ההגנה בשמה ובשם המועצה.
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.12.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם כי אין ולא יהיה למועצה כל אחריות בקשר
לעובדי החברה והמועצה לא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם,
והחברה תשפה את המועצה בגין כל תשלום ,הוצאה או נזק שייגרמו לה בקשר לתביעה
שתוגש נגדה על ידי מי מעובדי החברה ,שעילתה קשורה בביצוע השירותים.

.12.3

החברה מתחייבת לפצות או לשפות את המועצה על כל נזק ,אובדן או הפסד אשר ייגרם לה
או למי מטעמה או לצד ג' או לרכושו או לרכושם של אלו על ידי החברה ,עובדיה ,נציגיה או
מי מטעמה ואשר נגרמו או נעשו בקשר לביצוע השירותים ,או בקשר למילוי התחייבויותיה
של החברה על-פי חוזה זה.

.12.4

החברה תהיה אחראית לתקן על חשבונה כל נזק שייגרם לרכוש של המועצה בעת ביצוע
השירותים ,בין אם באקראי ,ברשלנות או במזיד.

הפרות
.13.1

.13.2

.14

כל אחד מהמקרים הבאים יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה:
.13.1.1

החברה לא המציאה ולא מסרה למועצה כלי רכב שהוזמן במועד ,למעט במקרים
בהם העיכוב באספקת הרכב הינו בנסיבות שאינן תליות בחברה.

.13.1.2

החברה לא המציאה ולא מסרה למועצה רכב חלופי במועד הנקוב בהסכם זה.

.13.1.3

החברה הסבה בעלות בכלי הרכב או שיעבדה את כלי הרכב בניגוד להוראות
הסכם זה וכתוצאה מכך לא היה בידי המועצה לעשות שימוש בכלי הרכב
בהתאם להסכם זה.

.13.1.4

המועצה לא שילמה תשלום המגיע ממנה לחברה ואשר עליו היא איננה חולקת,
במועדו ובמלואו.

.13.1.5

מונה כונס נכסים או מפרק או מנהל מיוחד לחברה או אם הוטל עיקול או ננקטה
פעולת הוצאה לפועל כנגד כלי רכב או אם החברה הפסיקה לנהל את עסקיה או
הפסיק לפרוע את חובותיה ,לפי חוזה זה ובכלל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם בזאת מפורשות ,כי איחור של עד ( 7שבעה)
ימים במסירת או המצאת כלי רכב או רכב חלופי או תשלום סכום המגיע לחברה ,לא
יהווה ולא ייחשב כהפרה יסודית.

תרופות
.14.1

פיגרה המועצה מעבר ל( 14 -ארבע עשר) ימי עבודה בביצוע תשלום שאינו שנוי במחלוקת,
ישא הסכום שבפיגור ריבית בשיעור הריבית הבסיסית (פריים) הנקבעת על ידי בנק לאומי
לישראל בע"מ לאשראי רגיל ,בתוספת  1%לשנה.

.14.2

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע כל סעד אחר או נוסף על פי כל דין ,הרי במקרה של
הפרה יסודית של הסכם זה ,לאחר התראה בת ( 21עשרים ואחד) יום ,רשאית החברה
לתפוס בעצמה או על ידי מי מטעמה או לקבל לרשותה או לחזקתה כלי רכב ששווים דומה
בסכומו לסכום הסעד הנטען על ידי החברה ולהוציאם מחצרי המועצה.

.14.3

במקרה של איחור בהחזרת כלי רכב מהמועצה לחברה ,רשאית החברה לחייב את המועצה
לשלם לה ,בנוסף ובנפרד ,כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ,שנשקל ונמצא סביר בנסיבות,
בשיעור של כפל דמי השירות היחסיים לכל יום של איחור לסוג הרכב שבאיחור.

.14.4

בגין איחור במתן שירות כלשהו הקבוע בהסכם זה ,לרבות איחור בהסדרת חידוש רישיון
כלי רכב ,אי ביצוע טיפולים לפי הוראות יצרן/יבואן , ,איחור בחילוץ וגרירה ו/או באספקת
רכב חלופי ,בכל אחד מהמקרים בהם נדרשת לכך החברה ,מוסכם בין הצדדים ,כי החברה
תשלם למועצה את הפיצויים המוסכמים להלן:
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.14.4.1

בגין כל יום איחור בהסדרת חידוש רישיון כלי רכב .₪ 1,000 -

.14.4.2

בגין אי ביצוע טיפולים לפי הוראות יצרן/יבואן  ₪ 1,000 -לכל מקרה.

.14.4.3

בגין איחור בחילוץ וגרירה ו/או באספקת רכב חלופי  ,₪ 500 -לכל שעת איחור.

הסבה ושעבוד
.15.1

הבעלות המלאה בכלי הרכב הינה ותהיה של החברה בלבד .כלי הרכב ירשם על שם החברה
בכל מקום ובכל מרשם בו קיימת חובה על פי דין לרשום את הבעלות על כלי הרכב.
מסירה של כלי רכב לשימושו של מורשה המועצה איננה ולא תיחשב למסירה או למתן
זכויות בכלי רכב האסורים לפי הסכם זה.

.15.2

המועצה מצהירה שאין בהסכם זה או בשכירת כלי הרכב לפיו כדי להקנות לה זכויות
בעלות בכלי הרכב ,אלא זכות לשימוש בכלי הרכב ,באביזרים ובציוד שהותקנו בו וזכות
לקבלת שירותים לכלי הרכב ,בהתאם לתנאי הסכם זה ,בכפוף לזכויותיו של המועצה
ומורשי המועצה לרכוש את כלי הרכב ,כאמור בסעיף  10לעיל .הוראות סעיף זה אינן
גורעות מהבעלות וזכויות המועצה באביזרים שיותקנו על ידו בכלי הרכב או בכל דבר אחר
שבבעלותו ויימצא בכלי הרכב מעת לעת.
המועצה מתחייבת להודיע לכל צד שלישי רלוונטי כי כלי הרכב הוא רכושה הבלעדי של
החברה .המועצה מתחייבת לא להציג עצמה 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.

.15.3

החברה איננה רשאית ,מבלי לקבל את הסכמת המועצה מראש ובכתב ,להעביר או להסב
או להמחות את חובותיה וזכויותיה על פי הסכם זה ,במלואן או בחלקן ,בעקיפין או
במישרין ,לכל גורם שהוא.
החברה רשאית ,להמחות ,להעביר ,לשעבד ,למשכן או לבצע דיספוזיציה כלשהי בקשר עם
זכויותיה בכלי הרכב ,כולן או חלקן ,לצד שלישי כלשהו ובתנאים כפי שתמצא לנכון,
ובלבד שלא תפגענה כתוצאה מכך זכויות המועצה לפי הסכם זה.

.15.4

ביקשה החברה להמחות או להסב את זכויותיה שלפי הסכם זה על דרך השעבוד לרבות
זכותה לקבלת תקבולים כספיים מן המועצה או להסב בעלות או לשעבד כלי רכב בשעבוד
קבוע לטובת בנק מסחרי או לטובת גורם מממן (להלן" :בעל השיעבוד") ,תפנה למועצה
ותבקש את הסכמתה להמחאה או להסבה כאמור ,בכתב ומראש.

.15.5

המועצה לא תסרב לבקשת החברה כאמור ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
.15.5.1

החברה מתחייבת לא לעשות כל מעשה או מחדל או ליצור מצג כלשהו בפני בעל
השיעבוד העלולים לפגוע בזכויותיו של המועצה על פי הסכם זה ,ואם אלה
ייווצרו ,לגרום לסילוקם המיידי והמלא.

.15.5.2

החברה תביא תוכנו של הסכם זה לידיעת בעל השיעבוד ,מראש ,ובעל השיעבוד
יאשר ,בכתב שהוא קיבל ומסכים להוראות הסכם זה ,ללא דופי וללא תנאי.

.15.5.3

בעל השיעבוד יאשר שהשיעבוד ,ההעברה או ההמחאה כפופים לזכויות המועצה
בהתאם להסכם זה.

.15.5.4

במקרה ובעל השיעבוד יפעל או ינקוט בהליך למימוש זכויותיו בכלי הרכב ,שלא
כדין ו/או בטעות ו/או בניגוד להסכמים בינו לבין החברה ו/או כאשר החברה לא
הגנה על זכויות המועצה בענייניה עם בעל השיעבוד ,ונמנע מהמועצה שימוש
חופשי ובלתי מופרע בכלי הרכב ,תהא המועצה רשאית ,והחברה מסכימה,
לממש זכות עיכבון על כלי הרכב הן כלפי החברה והן כלפי בעל השיעבוד.

.15.5.5

לא גרמה החברה לביטול פעולה או הליך שנקט בעל השיעבוד כנגד כלי הרכב,
תוך ( 21עשרים ואחד) יום ,יחד עם אישור למועצה שעשתה כן ויחד עם העתק צו
או החלטה או פסק דין המאשר ביצעו הפעולה או ההליך ,ככל שקיים צו או
החלטה או פסק דין כזה ,תיחשב החברה כמי שהפרה הסכם זה בהפרה יסודית.
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.15.5.6

.16

במקרה בו ייתפס או יילקח כלי רכב שהיה בשימוש המועצה או יימנע מהמועצה
שימוש בכלי רכב בגין פעולות או הליכים שנקט בעל השיעבוד ,תשלם החברה
למועצה ,בנוסף ובנפרד ,פיצוי מוסכם ומוערך מראש ,שנשקל ונמצא סביר והולם
לנסיבות ,בשיעור של פי חמש מדמי השירות היומיים היחסיים החלים אותה עת
על כלי הרכב שייתפסו או יילקחו או שימנע בהם השימוש ,עד להעמדת כלי רכב
חלופי לשימוש המועצה ,בפועל.

.15.6

המועצה מתחייבת להודיע לחברה ,באופן מיידי ,עם היוודע לה על קרות אירוע כלשהו
העלול לפגוע בזכויות החברה כבעלת כלי הרכב או בקשר עמו ,ולשתף פעולה עם החברה
ככל שיידרש לשם הבטחת זכויותיה בכלי הרכב ושמירתן ,לרבות במסגרת כל הליך משפטי
שיידרש לצורך האמור.

.15.7

המועצה מתחייבת לא למשכן ,לשעבד או ליתן כבטוחה את כלי הרכב ו/או את זכויות
המועצה על פי הסכם זה בכלי הרכב והיא מתחייבת ,כי בכל מקרה של מתן נכסיה ,כולם
או חלקם ,כבטוחה לצד שלישי כלשהו ,היא תציין מפורשות כי כלי הרכב אינו כלול
בנכסים הניתנים כבטוחה.

.15.8

המועצה לא תהא רשאית להעביר ,להסב או להמחות ,בתמורה או שלא בתמורה ,את חובותיה
והתחייבויותיה לפי הסכם זה ,כולן או חלקן ,ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

המועצה כמפעל חיוני
החברה מצהירה כי ידוע לה שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים
קיומים" והחברה מתחייבת בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים
בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים -
-

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות
מיוחדות) תשל"ד.1973-

-

הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית,
תשי"א.1951-

-

הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח
חדש) ,תשל"א.1971-

הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או
הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי החברה המשמשים לצורך ביצוע
העבודות נשוא הסכם זה.
.17

שונות
.17.1

המועצה תפעל ככל יכולתה ,ובהתאם להוראות הדין ,על מנת למנוע מצד שלישי לתפוס
חזקה של קבע בכלי הרכב ובמקרים בהם כלי רכב יעוכב ,יעוקל ,יוחרם ,יחולט או ייתפס
על ידי צד שלישי ,תעשה כמיטב יכולתה להודיע לצד השלישי על זכויותיו הוא בכלי הרכב,
על זכויות החברה בהם וכן לשתף פעולה עם החברה לשמירת זכויותיה ,וכן תודיע לחברה
על כל פעולה שננקטה נגד כלי רכב ,כאמור.
במידה ועל אף האמור יוחרם איזה מכלי הרכב שהועמד לרשות המועצה ע"י החברה ע"פ
הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,תשא המועצה בתשלום הקנס בגין עבירת התנועה ,בדמי
הטיפול בגינו ,בעלות גרירת המכונית ובעלות אחסונה ,והכל כפי שיוטל עליה ,על המשתמש
מטעמה ו/או על החברה ,מיד עם קבלת דרישתה הראשונה של החברה.
מובהר ומוסכם ,כי במקרה כאמור תשקיע המועצה את מיטב מאמציה לשחרור המכוניות
ותשתף פעולה עם החברה או מי מטעמה לצורך כך ,ככל שיידרש.
כן מוסכם ,כי במקרה כזה ,המועצה לא תהיה זכאית לקבלת כלי רכב חילופי כאמור
בסעיף  11לעיל ,ובמידה ותרצה לקבל רכב חילופי מאת החברה ,תשלם לה בגינו כל סכום
שהחברה תחויב לשלם לחברה ממנה שכרה את הרכב החלופי.

.17.2

החברה מתחייבת ,כי במשך כל תקופת ההתקשרות והשירות לכלי הרכב נשוא הסכם זה,
היא תנהל את פעילותה בהתאם לתנאי הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על ידי כל
הרשויות המוסמכות ועל פי כל דין .השגת הרישיונות וההיתרים וכן חידושם במקרה
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הצורך ,יהיו באחריות החברה ועל חשבונה .המועצה תהיה רשאית לדרוש מהחברה הצגת
רישיונות והיתרים אלה.
.17.3

החברה מתחייבת למלא אחר כל החוקים ,התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה שיחולו
במשך תקופת ההתקשרות על מתן השירותים נשוא הסכם זה.

.17.4

החברה מצהירה בזה מפורשות ,כי בביצוע התחייבויותיה עפ"י חוזה זה היא פועלת כקבלן
עצמאי ולא יתקיימו בין עובדי החברה ו/או כל אדם אחר הפועל בשמה ו/או מטעמה
לרבות מי שיועסק על ידה כקבלן משנה ו/או באמצעות קבלן משנה שלה לבין המועצה,
יחסי עובד מעביד.

.17.5

כל ויתור ,השתק או אי תגובה מטעם צד לחוזה בקשר לאי קיומה או קיומה הבלתי שלם
של התחייבות כלשהי של משנהו ,לא יחשבו כויתור על זכות מזכויותיו ,וכל הסכמה מצדו
לעניין העומד בניגוד לתנאי הסכם זה תיחשב כמוגבלת לאותו עניין ולא תיחשב כהסכמה
כללית או כויתור כללי ,ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לגבי מקרה אחר.

.17.6

הסכם זה ממצה ובא במקום כל הסכמה או הבנה קודמת בין הצדדים ,בין בכתב ובין בעל
פה .כל שינוי או תיקון בהסכם זה או בתנאי מתנאיו או בנספח מנספחיו טעון מסמך בכתב
החתום על ידי מורשי החתימה של שני הצדדים גם יחד.

.17.7

ספרי המועצה ,פנקסיה וחשבונותיה ייחשבו לנכונים ,יהוו ראיה ,לכאורה ,והוכחה לכל
פרטיהם ,אלא אם הוכח אחרת.

.17.8

המועצה מצהירה ומתחייבת ,כי על אף האמור בכל דין ,אין ולא תהיה לה ,בשום מקרה,
זכות עיכבון בכלי הרכב ,והיא מוותרת בזאת מראש ובמפורש על זכות עיכבון כאמור.

.17.9

הודעות צד למשנהו ישוגרו על פי הכתובות במבוא להסכם זה או כל כתובת אחרת עליה
הודיע צד למשנהו ,בכתב ובדואר רשום או במסירה אישית.
הודעות ייחשבו כמסורות בתעודתן בסיום יום העסקים החמישי שלאחר יום משגורן
ובלבד שבידי המשגר אישור מתוארך למשגור בדואר רשום ובסיום יום העסקים למשגור
במסירה אישית ובלבד שבידי המשגר אישור הנמען לקבלת ההודעה במסירה אישית ,בציון
שם המקבל ויום הקבלה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________
החברה

_____________________
המועצה
שם החותם_______________ :

שם החותם ________________ :

תפקידו__________________ :

תפקידו___________________ :
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נספח א' להסכם

מפרט השירותים
מפרט שירותים זה בא להוסיף ולהשלים על האמור בחוזה ההתקשרות:
.1

.2

מסמכים:
.1.1

החברה תדאג כי בכל כלי רכב שיימסר למועצה ימצאו כל המסמכים הדרושים ,כגון:
רישיון רכב ,פוליסת ביטוח ,ספר רכב (עברית ואנגלית) ,ספר טיפולים ,דרכי התקשרות
למוקד החברה ודרכי התקשרות למוקד חילוץ וגרירה.

.1.2

המסמכים ודרכי ההתקשרות למוקד החילוץ והגרירה יאוגדו בנרתיק פלסטיק למסמכים
בכל כלי רכב.

תיאור רמת כלי הרכב אשר על החברה לספק למועצה במסגרת הסכם זה:
.2.1

רמת הרכבים ואביזרי חובה:
החברה מתחייבת ,כי כלי הרכב שיועמדו לרשות המועצה על פי הסכם זה ,יהיו כנקוב
בהצעתה למכרז ובנוסף יעמדו בתנאים הבאים:

.2.2

.2.1.1

כלי רכב חדשים מהמודל האחרון הקיים בשוק ערב הזמנת השירות.

.2.1.2

בעלי גיר אוטומטי ,אלא אם כן צוין אחרת ברשימת קבוצות כלי הרכב.

.2.1.3

מצוידים במערכת מולטימדיה הכוללת מצלמת רוורס ,מובילאיי ,רדיו דיסק  ,שני
רמקולים ,לפחות ,ואנטנה.

.2.1.4

מצוידים במערכות מיגון בהתאם לדרישות חברת הביטוח ,לרבות מערכת נעילה
מרכזית הנשלטת בשלט רחוק.

.2.1.5

בעלי מערכת מיזוג אויר מקורית.

.2.1.6

מצוידים בשתי כריות אויר ,לפחות ,ובמערכת .ABS

.2.1.7

מצוידים בשני חלונות חשמליים קדמיים ,לפחות.

.2.1.8

מצוידים בגלגל חלופי המסופק על ידי היצרן  /יבואן ,מגבה ,כלים להחלפת גלגל
ומשולש אזהרה.

.2.1.9

מצוידים באפוד זוהר ובשתי נורות להחלפה (פנס קדמי ופנס אחורי).

מתקנים ואביזרים ברכב:
.2.2.1

החברה מתחייבת לאפשר למועצה להתקין בכלי הרכב שיועמדו לרשותה מערכת
תדלוק אוטומאטית ,דיבורית לטלפון סלולארי וכן כל אביזר אחר בהתאם
לדרישות המועצה מעת לעת וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או באישור של
החברה.

.2.2.2

ההתקנות דלעיל תתבצענה בחצר החברה בטרם מסירת כלי הרכב למועצה.

.2.2.3

החברה מתחייבת לאפשר התקנת ווי גרירה ,ארגזים ,ומיגון גחון לכלי רכב ,על פי
החלטת המועצה .תשלום עבור התקנות אלו ישולם באופן חד פעמי ובנפרד ,כולל
אגרת שינוי מבנה ,על ידי המועצה .ההתקנה תתבצע על ידי החברה כולל הסדרת
שינוי מבנה ברישיון הרכב.
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.3

.4

אספקת כלי הרכב
.3.1

אספקת כלי רכב חדש תתבצע בתוך פרק זמן שלא יעלה על ( 40ארבעים) יום ממועד
הוצאת הזמנת שירות בכתב מנציג המועצה ,בכפוף לאמור בהסכם ,בתנאים ובמחיר של
הרכב החדש שהוזמן.

.3.2

עם הזמנת כלי רכב חדש יסופק למועצה "רכב גישור" לשימוש עד לאספקת הרכב שהוזמן,
כמפורט בהסכם.

.3.3

סוג רכב הגישור יהיה זהה לכלי הרכב החדש שהוזמן ומחירו יגולם בתשלום השירות בגין
כלי הרכב שהוזמן.

.3.4

קבלת כלי הרכב תתבצע ע"י קצין הבטיחות בתחבורה של המועצה /איש הקשר מטעם
המועצה.

תחזוקת כלי הרכב ותיקונים שוטפים
.4.1

החברה תהיה אחראית באופן בלעדי לתחזוקת כלי הרכב שיעמדו למועצה בתקופת
ההסכם.

.4.2

החברה מתחייבת לספק למועצה ,במסגרת אחריותה כאמור לעיל ,מענה תפעולי ותחזוקתי
במוסכים ובתחנות שירות בכל רחבי הארץ באמצעות מוסכים מורשים של היבואן לכלי
רכב אלו ו/או ע"י היבואן ו/או ע"י משרד התחבורה.

.4.3

החברה תהיה אחראית לטיב ולאיכות השירותים בכל מהלך תקופת ההתקשרות ולכל כלי
הרכב.

.4.4

שירות התחזוקה ,הטיפולים והתיקונים יכללו את כל הנדרש לתחזוקה הולמת וראויה,
לרבות שמנים ,סיכה ,מסננים ,נוזל קירור ,תיקונים מכאניים ,תיקונים חשמליים ,תיקון
והחלפת חלקים ,צירים ,מנעולים ,שמשות ,מכשור הרכב ואביזריו ,מזגן אויר ,רדיו-טייפ,
התקנות ותוספות אופציונאליות וכדומה.

.4.5

הטיפולים והתיקונים המפורטים להלן יבוצעו ע"י החברה בחצרי המועצה :החלפת מגבים,
צמיגים ,מצברים ,נורות ,שמנים ,מסננים וכיו"ב .החברה תספק את כל הנדרש לביצוע
הטיפול/התיקון ,לרבות חלפים ,ציוד וחומרים מתכלים.

.4.6

תחזוקת כלי הרכב כוללת עריכת מבחן שנתי (טסט) לכלי הרכב וכן ביצוע ומעבר בדיקות
בטיחות תקופתיות ,הכל כנדרש על פי כל דין.

.4.7

החלפת צמיגים/מצבר/מגבים תתבצע בקרות בלאי או פגם בייצור ,ולפחות פעם אחת
במהלך  36חודשי השימוש בכלי הרכב ,על ידי החברה ועל חשבונה.

.4.8

כל תיקון ו/או החלפה של חלקים ,שאינה תוצאה משימוש סביר או פגם בייצור יהיו על
חשבון המועצה .תשלום בגין ביצוע תיקון ו/או החלפה כאמור יבוצע בכפוף להגשת הערכת
שמאי למועצה ולאישור מראש ובכתב של קצין הבטיחות בתחבורה של המועצה .היה
ובוצע תיקון/החלפה על ידי החברה בלא שהתקבל האישור כאמור  -לא תשלם המועצה
עלות התיקון/החלפה.

.4.9

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה תהיה אחראית לביצוע טיפולים שוטפים
ותיקון תקלות בכל כלי רכב ו/או החלפת חלקים על פי הוראות היצרן/יבואן ,והיא תישא
בכל הוצאה שתידרש לשם אחזקה ותיקון לכל כלי רכב ,בין תיקון חיצוני ובין תיקון פנימי,
לרבות נזקי תאונות והחלפת צמיגים וחלפים לפי הצורך ,כפי שיידרש לאחזקה נאותה של
כלי הרכב.

.4.10

תחזוקת כלי הרכב תבוצע על ידי החברה ,בהתאם לדרישת היבואן ו/או היצרן ו/או משרד
התחבורה ו/או כל רשות המוסמכת לכך לפי כל דין .ובכל מקרה באופן כזה שלא יפגע מתן
השירותים לידי המועצה לשביעות רצונו של האחראי מטעם המועצה.

.4.11

באחריות החברה ,הן במקרה של הודעה מראש על ידי החברה והן במקרה של הודעת
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המועצה על תקלה ,לבצע תיאום מראש עם המועצה בנוגע ללקיחת כלי רכב לשירות/תיקון
מחצרי המועצה ו/או לגבי מיקום כלי הרכב לפי תיאום עם הנהג בפועל .כמו כן ,לאחר
ביצוע שירות באחריות החברה להשיב את כלי הרכב לחצרי המועצה או למיקום אחר
בתיאום עם הנהג בפועל .החברה תגיש למועצה טופס/אישור לטיפול/תיקון כתוב על ידו
ביחד עם העתק דו"ח טיפול/תיקון של המוסך.

.5

.6

.7

.4.12

שירותי התחזוקה יבוצעו על ידי החברה במשך יום העבודה בתיאום עם מחזיק כלי הרכב
מראש .כלי הרכב ייאסף מאתר המועצה בו יימצא כלי הרכב עד השעה  12:00ויוחזר עד
השעה  16:00באותו יום עבודה.

.4.13

בגין כל כלי רכב שייאסף לצורך ביצוע טיפולים ,ובמידה והטיפול יתבצע לאחר השעה
 ,16:00יימסר למועצה/לעובד המועצה רכב חלופי דומה" ,מפתח תמורת מפתח" עד למועד
החזרת כלי הרכב ,שיהיה תוך זמן סביר בהתאם לסוג הטיפול ו/או התקלה.

.4.14

לצורך ביצוע התחזוקה לפי סעיף זה ,מתחייבת החברה ,לאחר תיאום מראש ,לקחת את
כלי הרכב מאתרי המועצה השונים ומבתי העובדים.

.4.15

בתום כל טיפולי התחזוקה ו/או התיקונים הנדרשים ,יוחזר הרכב כשהוא נקי (ללא שטיפה
חיצונית).

אגרות ותשלומים נוספים
.5.1

עלויות הנסיעה בכבישי אגרה (כדוגמת כביש  )6לכלי רכב אשר אינם מנויים לשירות זה,
ישולמו על ידי המועצה לחברה בסכום בו היא תחויב על ידי החברה המפעילה את כביש
האגרה ,ללא כל תוספת וכנגד העתק החשבונית המשולמת על ידה.

.5.2

דוחות תנועה וחניה וחיובים דומים אחרים ישולמו ע"י המועצה בהתאם לחיוב כפי
שיתקבל ויוסב לעובד המועצה הרלוונטי .קנסות פיגורים בשל עיכוב בהעברת דרישת
התשלום לידי המועצה ישולמו ע"י החברה.

.5.3

כל אימת שכלי רכב יועבר לידי החברה תהיה החברה האחראית הבלעדי על כלי הרכב,
תישא בכל נזק שייגרם לו ובכל תשלום בו יחויב בעת שהוא בחזקתה ,לרבות דו"חות
תנועה ,חוקי עזר עירוניים ודו"חות חניה.

העמדת נציג שירות
.6.1

החברה תעמיד לרשות המועצה ,ללא תמורה נוספת ,נציג שירות אחד (להלן" :נציג
השירות") למען הסר ספק ,מוסכם כי נציג השרות יהיה רשאי לספק שירות גם לגורמים
נוספים ולא יועמד באופן בלעדי לרשות המועצה.

.6.2

נציג השירות יועסק על ידי החברה ועל חשבונה ויטפל מטעמה בכלי הרכב ,הכל על פי
התחייבויות החברה בהסכם זה ויהווה איש הקשר מול המועצה ,לכל דבר ועניין בכל ימי
ושעות פעילות המועצה ,באמצעות טלפון נייד זמין (ימים א'-ה' בין השעות  08:00עד 17:00
ובימי ו' וערבי חג בין השעות  08:00עד  .)13:00על אף האמור ,מוסכם כי נציג השירות הוא
אחד מנציגי מוקד שירות הלקוחות .יחד עם זאת ,בכל הנוגע להזמנת כלי רכב ,תמנה
החברה נציג מטעמה שיהיה איש הקשר מול המועצה.

.6.3

למען הסר ספק ,יובהר כי נציג השירות יהיה עובד של החברה ,ולא יתקיימו כל יחסי עובד
מעביד בין המועצה ובין נציג השירות .החברה תישא בכל הוצאות העסקתו של נציג
השירות והמועצה לא תשא בכל הוצאה בהקשר זה .אם מסיבה כלשהי יתבע נציג השירות
את המועצה בטענה כי בינו ובין המועצה היו יחסי עובד מעביד ,תשפה החברה את המועצה
בכל ההוצאות שיידרשו לשם התגוננות כלפי התביעה ובכל החבויות בהן תשא המועצה
כתוצאה מהתביעה ובלבד שהמועצה הודיעה לחברה על כל הליך/תביעה ואפשרה לחברה
להתגונן ולא התפשרה בהליך כאמור ללא הסכמת החברה מראש.

מידע אודות כלי הרכב ודיווח:
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.8

.9

.7.1

החברה מתחייבת להעביר לידי המועצה דיווחים חודשיים קבועים ו/או כל דו"ח אחר על
כלי הרכב שיועמדו לרשות המועצה ,אופן השימוש בהם ו/או כל מידע אחר הנובע
מהתקשרות נשוא הסכם זה ,הכל על פי דרישות המועצה מעת לעת.

.7.2

החברה תגיש למועצה דו"חות רבעוניים סטטיסטיים על ביצועי כלי הרכב והשימוש בהם.
צורת הדו"ח ותכולתו תקבע על ידי המועצה ,בתיאום החברה ולא באופן חד צדדי.

.7.3

למען הסר ספק ,יובהר כי אין בפעולות המועצה כאמור בסעיף זה כדי להוות משום פגיעה
ו/או חשיפה בכל דרך שהיא של סודות מסחריים של החברה.

שירותים תפעוליים:
.8.1

הרשאת שימוש :רשאים להשתמש בכלי הרכב שלוחי המועצה ,עובדי המועצה ,בני
משפחה מדרגה ראשונה ובני זוג ,לרבות נהג חדש ,צעיר וכדומה ,ללא צורך בהודעה וללא
חיוב נוסף.

.8.2

חידוש רישוי וביטוח :על ידי ובאחריות החברה במועד מסירת כלי רכב לראשונה ,ביחד עם
כלי הרכב ולאחר מכן לפחות  30ימים לפני סיום תקופת ביטוח או רישוי שבתוקף .ביצוע
בדיקות רישוי שנתיות ,לרבות העברת כלי הרכב אל מקום הבדיקה וחזרה הינם באחריות
החברה.

.8.3

בכלי רכב חדשים תבוצע התקנה של מערכת תדלוק אוטומטית ע"י מתקינים חיצוניים
ההתקנה תבוצע בתאום של החברה עם המועצה.

.8.4

החברה תפעיל מרכז פניות ארצי לדיווחים על תקלות ,גניבה ,תאונות דרכים ומתן שירותי
גרירה בכל רחבי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידי צה"ל (כולל שטחים מעבר לקו
הירוק ,למעט שטח  24 ) cשעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.

.8.5

החברה תדאג לחילוץ כלי רכב ,נהגיהן ונוסעיהן ,בעצמה או באמצעות מי מטעמה שפרטיו
נמסרו למועצה מראש ובכתב ,ותדאג לגרירת כלי הרכב למוסך במקרה של תקלה כלשהי
המשביתה את הרכב והנובעת מאירוע הכלול בהסכם התחזוקה או תאונת דרכים24 ,
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .במידה והגרירה אינה מחויבת על פי ההסכם תשלם המועצה
את עלות הגרירה.

רכב חלופי והחלפת רכב:
.9.1

החברה מתחייבת להעמיד למועצה רכב חלופי ,ללא תמורה נוספת ,לצורך החלפת כל אחד
מכלי הרכב בעת מתן שירות ואחזקה שוטפים ו/או תיקון תקלות ,גיוס כלי רכב ,השבתה
וכיו"ב ,או כתוצאה מתקלה גניבה או תאונה כמפורט בהסכם.

.9.2

רכב חלופי יועמד למשך כל תקופת הטיפול ,התיקון ,הגיוס ההשבתה ,הגניבה וכדומה ,ללא
תוספת תשלום.

.9.3

יודגש ,כי בכל מקרה בו נגרמה לכלי הרכב תקלה מכל סוג שהוא או שארעה תאונה
המונעת מהמועצה להשתמש בו ,או שהרכב נגנב ,מתחייבת החברה לספק למועצה רכב
חלופי הזהה לרכב המוחלף באופן מיידי במנגנון של "מפתח תמורת מפתח" ולא יותר מ4 -
שעות מעת שניתנה ההודעה הטלפונית על התקלה לחברה .תקופת מתן השירותים לגבי כלי
הרכב החלופי תהיה יתרת התקופה אשר עמדה לכלי הרכב המקורי בו בוצעה ההחלפה,
ערב החלפתו.

.9.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תהא המועצה רשאית לדרוש בכל עת ,לרבות אם תקופת
השימוש ברכב חלופי עלתה על מספר ימים סביר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החלפת כל כלי
רכב שהועמד לרשותו על ידי החברה ,בכלי רכב חדש מאותו הסוג ו/או מסוג דומה .במקרה
זה תשולם התמורה עבור כלי רכב החדש בהתאם לתנאי התשלום של כלי הרכב הישן,
דהיינו לעניין התמורה יראו כאילו לא הוחלף כלי הרכב.

.9.5

למען הסר ספק יובהר ,כי במקרה בו עשתה המועצה שימוש בזכותה זו ,תקופת השירות
הכוללת הן של כלי הרכב הישן והן של כלי הרכב החדש ,תהא התקופה שתחילתה במועד
מסירת כלי הרכב הישן ,וסופה לאחר  36חודשים מאותו מועד .עשתה המועצה שימוש
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בזכותו זו ,יחולו הוראות חוזה זה בשינויים המחויבים על כלי הרכב חדש.
.9.6
.10

תקופת השירות ברכב המוחלף תחול על הרכב החליפי.

שונות:
.10.1

החברה תחזיק לגבי כל אחד מכלי הרכב "תיק רכב" בו יישמר תיעוד מלא של כל מסמכי
הרכב והביטוח ,לרבות אחריות יצרן/יבואן ,טיפולים ,תיקונים וכדומה ותאפשר למועצה
לעיין ולצלם את תיק הרכב לבקשתה ,בתיאום מראש.

.10.2

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

.10.3

אופציית רכישה :בסוף תקופת השירות לגבי כל כלי רכב ,תעמוד למועצה או למי מעובדיה,
אפשרות לרכישת כלי הרכב ע"פ המפורט בהסכם .אופציית הרכישה תתאפשר לפי הודעת
המועצה ( 30שלושים) יום טרם סיום תקופת השירות של אותו כלי רכב.

הזמנת שירות לכלי רכב
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נספח ב' להסכם

(לכל כלי רכב מוזמן תיערך הזמנה בנפרד)
תאריך________ :
אל:

___________________ ("החברה")

לידי:

___________________ (שם הרפרנט הקבוע)

מאת :מועצה אזורית עמק יזרעאל
ג.א.נ;
אנו מתכבדים להזמין בזאת רכב שירות  /רכב תפעולי  /טנדר (מחק את המיותר) ,ביחד עם
האביזרים והציוד לפי ההסכם בינינו ,מיום ___________ ,ועל פי תנאיו ,וביחד עם אביזרי
ושירותי הרשות המפורטים בשולי הזמנה זו.
סוג רכב השירות  /רכב תפעולי  /טנדר (מחק את המיותר) המבוקשים ופרטיהם ,הנם:
סוג הרכב המבוקש:

__________________

יצרן:

__________________

דגם:

__________________

מועד קבלה מבוקש:

__________________

צבע:

__________________

דלקן (חברת הדלק):

__________________

אביזרי רשות________________________________________________________:
__________________________________________________________________
שירותי רשות_______________________________________________________ :
__________________________________________________________________
ציוד תקשורת :כן  /לא ; של חב' _________
בכבוד רב,
מועצה אזורית עמק יזרעאל
על ידי ____________ :
אנו מאשרים בזאת קבלת הזמנה זו ומתחייבים כי מועד המסירה המשוער הינו יום _______.
_____________
החברה
ע"י (שם) ,_________________ :תפקיד ______________:תאריך________ :
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נספח ג' להסכם
פרוטוקול מסירה
תאריך_______ :
פרטי הרכב:
סוג :רכב שירות  /רכב תפעולי  /טנדר (מחק המיותר)
_____________
יצרן:
_____________
דגם:
_____________
מס' רישוי:
_____________
מס' מנוע:
_____________
מס' שלדה:
_____________ ק"מ.
קילומטראז':
דמי שירות חודשיים( _________ :במילים.₪ )____________________ :
מדד ידוע במועד מסירה  :מדד חודש ___________ שפורסם ביום ___________ ,כלומר __________ נקודודת.
רישיון רכב :קיים  /לא קיים
תעודת ביטוח חובה ומקיף :קיים  /לא קיים
ספר רכב וכתב אחריות יצרן/יבואן :קיים  /לא קיים
מצב הרכב החיצוני (פירוט)__________________________________________________________________ :
אביזרי בטיחות (פירוט מצאי)________________________________________________________________ :
אביזרים וציוד (פירוט המצאי)________________________________________________________________ :
מערכת שמע (פירוט המצאי)_________________________________________________________________ :
ציוד תקשורת___________________________________________________________________________ :
דלקן_______________________ :
הוראות הפעלה ,כתבי אחריות (פירוט המצאי):
מערכת שמע________________ :
דלקן____________________ :
אביזרים וציוד______________ :
אחרים/שונות_______________ :
שירותי רשות (פרוט)_________________________________________________ :
מיכל הדלק :מלא/לא מלא (מחק את המיותר).
שונות/אחר/הערות_________________________________________________________________________:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

חתימת המוסר__________ :

חתימת המקבל__________ :

שם מלא_____________ :

שם מלא_______________ :

תפקיד_______________ :

תפקיד________________ :
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נספח ד' להסכם
מתקינים מורשים

(הרשימה תומצא על ידי החברה)
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נספח ה' להסכם
מוסכים מורשים

(הרשימה תומצא על ידי החברה)
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נספח ו' להסכם
הודעה על מימוש זכות רכישה
תאריך________ :
אל:

___________________ ("החברה")

לידי:

___________________ (שם הנציג הקבוע)

מאת :מועצה אזורית עמק יזרעאל /מורשה המועצה
ג.א.נ;
אנו מתכבדים להודיעכם בזאת על מימוש זכותנו לרכישת כלי הרכב ,ביחד עם אביזריו וציודו,
שפרטיו להלן ,בהתאם להוראות סעיף  10להסכם בינינו מיום __________.
פרטי הרכב הינם:
סוג הרכב:

__________________

יצרן:

__________________

דגם:

__________________

סכום הרכישה:
(מחירון "לוי יצחק" לרכב חברה ,הידוע ביום זה ,בניכוי  15%כולל מע"מ):
_____________ (במילים.₪ )_________________________ :
מועד קבלת הרכב ומסמכי הבעלות:

________________

בכבוד רב,
מועצה אזורית עמק יזרעאל /

מורשה המועצה

על ידי______________________ :
חתימה_____________________ :
אנו מאשרים קבלת הודעתכם דלעיל ,ומאשרים את מועד מסירת כלי הרכב והעברת הבעלות
בו ,כשהיא נקייה מכל חוב ,שיעבוד וזכות של צד ג' ,לרבות החברה ,ליום _______.
____________
החברה
ע"י (שם מלא) ;_______________ :תפקיד ; ____________ :תאריך____________ :
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נספח ז' להסכם
פרוטוקול השבה
תאריך_______ :

פרטי הרכב:
סוג :רכב שירות  /רכב תפעולי  /טנדר (מחק המיותר)
__________
יצרן:
__________
דגם:
__________
מס' רישוי:
__________
מס' מנוע:
__________
מס' שילדה:
מד קילומטראז'__________:
השבת מסמכים ,אביזרים וציוד:
רישיון רכב :קיים  /לא קיים
תעודת ביטוח חובה ומקיף :קיים  /לא קיים
ספר רכב וכתב אחריות יצרן/יבואן :קיים  /לא קיים

מצב הרכב החיצוני (פירוט)____________________________________________________ :
אביזרי בטיחות (פירוט מצאי)__________________________________________________ :
אביזרים וציוד (פירוט המצאי)_________________________________________________ :
מערכת שמע (פירוט המצאי)___________________________________________________ :
ציוד תקשורת_____________________________________________________________ :
דלקן_______________________ :
שונות/אחר/הערות/לתקן_____________________________________________________:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
חתימת המוסר__________ :

חתימת המקבל__________ :

שם מלא______________ :

שם מלא_______________ :

תפקיד_______________ :

תפקיד________________ :

הערה :למסירה חוזרת לאחר תיקון ליקויים יש לערוך פרוטוקול נוסף ונפרד
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