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פרק א' -הזמנה להציע הצעות
הזמנה לקבלת הצעות למכרז פומבי מס'  03/2017למתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג
תפעולי
.1

כללי
 1.1הרשות לפיתוח הנגב ו/או הרשות לפיתוח הגליל (להלן" :הרשות") הינן תאגידים
סטטוטוריים שהוקמו בחוק הרשות לפיתוח הנגב ,התשנ"ב 1991 -והחוק הרשות
לפיתוח הגליל ,התשנ"ג .1993
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1.2

הרשות פונה בזאת בבקשה לקבל הצעות למתן שירותי השכרת כלי רכב בדרך של
ליסינג תפעולי.

1.3

בכוונת הרשות להתקשר בהסכם עם הזוכה במכרז.

1.4

על הזוכה לספק את השרות בעצמו ובאמצעות עובדים מטעמו.

1.5

מובהר כי ,המכרז הינו משותף לשתי הרשויות אולם ,השירות יסופק לכל אחת
מהרשויות (הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל ) בנפרד המציע הזוכה
יידרש לעמוד בכל תנאי המכרז ונספחיו אל מול כ"א מהרשויות.

1.6

כ"א מהרשויות תישא בהתחייבויותיה כלפי המציע הזוכה לרכבים שיוזמנו על ידה
בנפרד ותחוב כלפי הזוכה בלעדית לרכבים שהזמינה ,חשבונות שיוגשו על ידי
המציע הזוכה יוגשו לכל רשות בנפרד בגין הרכבים שהוזמנו על ידה.

1.7

לא תהא למציע הזוכה כל טענה כלפי אחת הרשויות בגין רכבים שהוזמנו על ידי
הרשות האחרת.

1.8

על אף האמור ,מסמכי המכרז כולם יוגשו לרבות הערבות הבנקאית לרשות לפיתוח
הנגב.

הגדרות
2.1

המזמינה  /הרשות -הרשות לפיתוח הנגב ו/או הרשות לפיתוח הגליל שתיהן יחד או
כ"א מהן לחוד.

2.2

המכרז או הפנייה – מכרז מס'  03/2017למתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג
תפעולי ,מסמך זה על כל נספחיו ,דרישותיו ,תנאיו וחלקיו ,לרבות קבצי הבהרות,
אם יהיו כאלה.

2.3

מציע  -ספק המעוניין להגיש הצעה למכרז זה.
ההצעה תהיה של הישות המשפטית בלבד ולא של יחידי המציע.
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2.4

זוכה  -ספק אשר הצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים לספק את השירותים
המבוקשים נשוא מכרז זה.

2.5

נציג המזמין  /הממונה – חשב הרשות או מי מטעמו.

השירותים הנדרשים
3.1

הרשות מעוניינת לרכוש שירותי השכרת כלי רכב בדרך של ליסינג תפעולי.
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3.2

על המציע להגיש את הצעתו בהתייחס לסוג כלי הרכב המפורטים בפרק ג' ,בכל
אחת מקבוצות הרכבים שפורטו;

3.3

על המציע להגיש הצעה המתייחסת לכל הדגמים המצוינים בכל קטגוריה .הצעה
שתתייחס רק לחלק מהדגמים תיפסל על הסף.

3.4

מובהר כי הרשות אינה מחוייבת להיקפים מסויימים או בכלל ,אם כי היא
מעריכה שתזדקק לכ 14-רכבים ,והיא רשאית לצמצם או להרחיב את היקף מתן
השירותים על ידי הספק ,בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ולמציע
הזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה.

3.5

מאפייני הרכבים והאבזור המינימליים הכלולים במחיר:
 3.5.1מחירי הרכבים המוצעים לא יעלו על ( ₪ 190,000מחיר מחירון יבואן נכון
לשנת .)2017
 3.5.2רכב מונע בבנזין.
 3.5.3תיבת הילוכים אוטומטית.
 3.5.4חיישני רוורס.
 3.5.5מראה פנורמית.
 3.5.6רדיו +נגן  CDכולל  MP3או כל טכנולוגיה דומה לרבות תוכנת ניווט.
 3.5.7מזגן.
 3.5.8חלונות חשמל ומרימי שמשות אוטומאטיים.
 3.5.9שתי מפתחות שיסופקו.
 3.5.10מערכת הגנה על פי דרישות הביטוח.
 3.5.11גלגל רזרבי תקין ושמיש ,בגודל ובהיקף מתאים לסוג הרכב המסופק.

3.6

מכסת הק"מ הבסיסית לכל רכב תעמוד על  35,000ק"מ לשנה ועבור מכסה זו תנתן
הצעת המחיר הבסיסית לכל רכב על ידי המציע .עם זאת יובהר ,כי בחישוב ק"מ
בסוף תקופת הליסינג ,ייערך  POOLבין מס' הק"מ של כל הרכבים ,כך שיחושבו
סה"כ הק"מ שבוצעו במצטבר על ידי כל הרכבים שסופקו לרשות יחד ,כאשר ככל
ומס' הק"מ המצטבר הכולל של כלל הרכבים שסופקו לרשות בהתאם למכרז זה לא
יעלו על  35,000ק"מ לשנה לא תשולם כל תוספת בגין ק"מ עודפים.
לעניין זה מובהר כי  POOLהרכבים שיסופקו לרשות לפיתוח הנגב יופרד מהרכבים
שיסופקו לרשות לפיתוח הגליל.

3.7

התחשבנות לעניין מס' הק"מ שבוצעו על ידי הרכבים תערך בסוף שנה קלנדרית
ו/או בסיום תקופת הליסינג ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

3.8

מובהר בזאת כי תשלום בעבור כל ק"מ עודף יעמוד על .₪ 0.18

3.9

הרשות תהא רשאית להורות לספק להתקין ,על חשבונה ,בכל כלי הרכב או בחלקם,
מערכת תדלוק אוטומטית ,לרבות הדבקת שילוט ,וזאת ללא צורך בקבלת אישורו
המוקדם של הספק.

 3.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בהתאם לדרישת הרשות ואם תחליט כך ,הספק יספק
ביחד עם כל כלי הרכב פלח מתכת עבור דיבורית מתאימה .במידה והרשות ביקשה
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את ההתקנה והפלח לא יותקן ,הרשות תבצע התקנה של הפלח אצל מתקין מורשה
ותחייב את הספק בהוצאותיה של התקנה זו.
 3.11כמו כן ,הרשות תהא רשאית לדרוש כי מערכת התדלוק האוטומטית תותקן בחצרי
הספק ,וכי הרכב יסופק לרשות כשמותקנת בו מערכת תדלוק כאמור וכשהוא
מתודלק .דרשה הרשות כאמור – לא יחייב הספק את הרשות בתשלום נפרד כלשהו
בגין שירות זה;
 3.12רישוי שנתי ותשלום האגרה השנתית ,הכנת הרכב למבחן הרישוי השנתי והעברתו
במבחן במכון רישוי ,כולל איסוף מאת העובד המשתמש ברכב והשבתו אליו ,אשר
יעשו בתוך יום עסקים אחד.
 3.13הספק יבטח את כל כלי הרכב (לרבות רכבי הגישור והרכבים החלופיים ,כמפורט
להלן) ,בביטוח חובה ובביטוח צד שלישי (נזקי גוף) ,ביטוח רכוש וביטוח מקיף לכל
נהג מעל גיל  21וע"פ דרישה אף ביטוח נהג צעיר/חדש ,ללא תוספת תשלום;
 3.14הספק יבצע טיפולים שוטפים בהתאם להוראות יצרן הרכב כולל איסוף מאת
העובד המשתמש ברכב והשבתו אליו ,אשר יעשו בתוך יום עסקים אחד.
 3.15יסופק שירות נהגים בכל הארץ ,בהתאם לצורך.
 3.16יסופקו שירותי דרך וחילוץ.

 3.17הספק יבצע תיקונים ברכבים בהתאם לצורך כולל איסוף מאת העובד המשתמש
ברכב והשבתו אליו ,אשר יעשו בתוך יום עסקים אחד.
 3.18מתן רכב חלופי ברמה זהה לרכב הקבוע ,כמפורט להלן ,הרכב יסופק לעובד על ידי
הספק ישירות ויוחלף על ידי הספק בסיום השימוש.
 3.19מתן מענה טלפוני במשך  24שעות ביממה ,כל ימות השנה ,מלבד מועדי שבת וחג.

 3.20לא תהיה מגבלה בחוזה על נסיעה בכבישי כל מדינת ישראל שמותר לנסוע בהם
עפ"י כל דין ,לרבות יהודה ושומרון ,שטחי .C
 3.21כלי הרכב יוחזרו לספק בתום  36חודשי שימוש בהם .המועד הקובע למניין 36
החודשים הוא מועד קבלת הרכב אצל הרשות ,כאשר הוא ראוי ומוכן לשימוש,
לרבות כל המסמכים והביטוחים הנדרשים לשם כך ,וניתן על כך אישור בכתב על
ידי הגורם המוסמך אצל הרשות כפי שיוגדר מראש בנהלי העבודה בין הצדדים;
 3.22על אף האמור ,לרשות שמורה האופציה להשיב כל רכב לספק במועד מוקדם או
מאוחר מ –  36חודשים כאמור ,עד תשעים ימים לפני מועד החזרתו המיועד או עד
תשעים ימים אחריו ,בתעריף הקבוע בהסכם ההתקשרות ,ובלבד שהודיע לספק 30
יום מראש על השינוי;
 3.23על הספק ליתן מענה תחזוקתי ותפעולי במוסכים ובתחנות שירות ,ולבצע את
התיקונים הנדרשים בכלי הרכב אך ורק במוסכים מורשים של יבואן כלי הרכב
הרלבנטיים או במוסכים מורשים שאושרו על ידי הרשות מראש;
 3.24הרכב/ים יילקח/ו על ידי הספק מאתרי הרשות ,על פי דרישתה ו/או מכל מיקום
אחר שהמחזיק ברכב ביקש .הספק מתחייב לקחת את הרכב/ים במועד שתואם
עימו מראש ,וכל איחור בהחזרת הרכב שלא ינבע מהתנהגות הרשות ו/או ממחדלה
יהיה על אחריות הספק בלבד .לא ישולמו לספק כל תמורה ו/או פיצוי בגין איחור
כאמור ,והרשות לא תהא אחראית לנזק כלשהו שייגרם לספק כתוצאה מאיחור
זה;
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 3.25למען הסר ספק מובהר כי לא תהא לספק כל בלעדיות באספקת השירותים מושא
המכרז .הרשות תהא רשאית אפוא ,בכל עת ,להתקשר עם כל ספק אחר בהסכם
למתן שירותי השכרת רכב בדרך של ליסינג תפעולי ו/או השכרה ו/או להתקשר עם
כל ספק אחר למתן שירותים אחרים ו/או לרכישת כלי רכב ,ולספק לא תהא כל
טענה בקשר לכך.
 3.26הרשות תשא בתשלומים וההוצאות בגין הרכבים שיסופקו עבורה כגון עבירות
מסוג ברירות קנס ,דו"חות חנייה ,עבירות חניה ,תשלומים בגין גרירת רכב ע"י
הרשות המקומית ו/או משטרה ,הוצאות משפט וכתבי אישום ,הרשות תשא
בעלויות השימוש בכבישי אגרה בגין הרכבים.
 3.27הספק לא יגבה עמלה ו/או דמי טיפול בעבור הסבת הדו"חות ו/או הקנסות ,כמפורט
לעיל.
 3.28כל הטיפולים והבדיקות יבוצעו במועד על ידי הספק ,ועל חשבונו ויתבצעו במוסך
מורשה מטעם הספק או היבואן ויירשמו בספר הטיפולים ברכב.
 3.29נלקח רכב קבוע לצורך טיפולים ו/או טסט ,יסופק לעובד רכב חלופי במעמד איסוף
הרכב הקבוע ממקום הימצאו – .key to key
 3.30הרכב החלופי שיסופק לעובד יהיה עם אותו מספר מקומות ישיבה ובדרגה זהה לזה
של הרכב הקבוע ,עד להשבתו של הרכב הקבוע לידי העובד ,בתיאום מראש עימו.
 3.31הספק ישלח דו"ח סיכום חודשי בסוף כל חודש קלנדרי לנציג הרשות בו יפורטו
מהות הליקויים והטיפולים ברכב הקבוע ,מספר הרכב החלופי שסופק בעדו ומשך
הזמן עד להשבתו של הרכב הקבוע לידי העובד.
 3.32הספק יספק לרשות רכב חלופי בכפוף לתנאים האמורים לעיל במקרה של גניבה
ו/או תאונה ,אשר בגינה יוכר הרכב )אובדן גמור או להלכה) ללא תשלום נוסף מצד
הרשות ו/או תנאי שיתווסף עד לסיום תקופת ההתקשרות בגין הרכב הקבוע.
 3.33במקרה של צורך בהחלפת הרכב עקב תקלה ,תאונה או כל אירוע אחר ,הדבר יבוצע
לפי האמור לעיל תוך לא יאוחר מ 3 -שעות ממועד ההודעה למוקד .מבלי לגרוע
מהתחיבויות הספק על פי מכרז זה ,ככל והספק לא יפעל כאמור תהא הרשות
זכאית לשכור רכב חלופי וכל ההוצאות יחולו על הספק.
 3.34הביטוחים הנדרשים עבור כל כלי הרכב לא יפחתו מהמפורט להלן ויחולו על כל
נהג מעל גיל  21למעט נהג חדש/צעיר:
 3.34.1ביטוח חובה.

 3.34.2ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 1,000,000 -לרכב
למקרה ולשנת ביטוח ,וגבול האחריות לצד שלישי לנזקי גוף שאין חובה
לבטחם לא יפחת מסכום של  ₪ 300,000לכל רכב לשנת ביטוח.
 3.34.3ביטוח מקיף.
 3.34.4ביטוח הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים בגבול
אחריות של לא פחות מ ₪ 30,000 -למקרה ,לכל רכב בנפרד.
 3.34.5רשאי לנהוג כל נהג מעל גיל  .21נהגים צעירים ו/או חדשים יינתן כיסוי
בגינם בהתאם לבקשות שתינתנה ע"י הרשות ביחס לכלי רכב מסוים
וספציפי ללא תוספת עלות כלשהיא וללא הגבלה.
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 3.34.6הרשות תודיע לספק ,בכתב ,על קרות מקרה תאונה בתוך שני ימי עבודה.

 3.34.7הרשות תדווח לספק בכתב בתוך  7ימים עם קרות כל אירוע ו/או ליקוי,
תקלה ,חבלה ,נזק למעט נזקים קלים וקוסמטיים ,ותמלא אחר כל הוראה
סבירה ועניינית ובכפוף להוראות הסכם זה שתימסר לרשות באמצעות נציג
הספק.
 3.34.8השתתפות עצמית במקרה של תאונה באשמת צד ג' ,תגבה רק לאחר מצוי
כל ההליכים ע"י הספק מול צד ג'.
 3.34.9בקרות אירוע נזק לצד ג' ,הספק על חשבונו יטפל בנזקי צד ג' ובמקרה של
תביעה משפטית ,גם טיפול בתביעות צד ג'.
 3.34.10לא תחולו/או תיגבה השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות
להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים.
 3.34.11גובה ההשתתפות העצמית בכל אירוע ביטוחי בנזק לרכב עצמו וכן בנזק
לרכוש של צד שלישי לא יעלה על ( ₪ 850כולל מע"מ ככל ונדרש).
 3.34.12במקרה של נזק גם לרכב עצמו וגם לצד שלישי רכוש באותו אירוע תחול
השתתפות עצמית אחת בלבד.
 3.34.13הספק ירכוש כיסוי ביטוחי לנזק עצמי (נזק לכלי הרכב של הספק שבשימוש
הרשות) או לחילופין ,נזקים אלו יהיו מכוסים במסגרת ביטוח הפעילות
העסקית של הספק.
 3.35כל שירות נוסף המפורט במסגרת ההסכם.

4

תנאים מקדימים (תנאי סף)
במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
תנאי סף מנהליים
4.1

הגוף המציע הינו עוסק מורשה יחיד שותפות רשומה או תאגיד הרשום ברשם רשמי
או גוף סטטוטורי.

4.2

קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו 1976-והתנאים הבאים לו ,לרבות
האישורים הבאים:
4.2.1

המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו .1976-

4.2.2

המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

4.3

ככל שהמציע תאגיד  -המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים
בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה .החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק
או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

4.4

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח (מקורית) ,על סך של
 ,₪ 10,000בתוקף עד ליום .10.8.2017
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נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח  1המצורף למכרז והיא תיחתם על ידי מורשי
חתימה מטעם הבנק/חברת הביטוח .סכום זה ישמש כערבות לקיום ההצעות
ולחתימת ההסכם ע"י הזוכה במכרז.
מובהר כי על הערבות לעמוד בנוסח המדויק בנספח  .1הצעה שתכיל ערבות שאינה
עומדת בנוסח הנספח – תפסל.
4.5

המציע מקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

4.6

המציע עומד בדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.

4.7

המציע חתם על התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.

4.8

המציע מקיים את החקיקה בתחום העסקת עובדים.

4.9

ככל שהמציע תאגיד – אין חשש לאי קיומו של המציע כעסק חי.

תנאי סף מקצועיים
 4.10בבעלות המציע צי רכבים המונה לפחות  500כלי רכב.

 4.11למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים
המוצעים לחכירה על פי תנאי מכרז זה ,או לחילופין לרשות המציע סניפים ו/או
מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה ,הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים
לתחזוקתם השוטפת של כלי הרכב.
 4.12המציע מפעיל מוקד שירות מאויש הפועל במשך  24שעות ביממה ,למעט זמני שבת
וחג.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ,המציע ימלא את הטפסים בנספח ד'.
התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בהם ,הצעתו תיפסל ולא תידון
כלל.
 5מסמכים הנדרשים להוכחת תנאי סף
5.1

להוכחת תנאי הסף שבסעיף  4.1יצרף המציע אישור על היותו רשום במרשם
המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ותעודת עוסק מורשה.

5.2

להוכחת תנאי סף שבסעיף  4.2.1יצרף המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד
שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 -התשל"ו 1976 -וניכוי מס במקור.

5.3

להוכחת תנאי סף שבסעיף  4.2.2יצרף המציע את נספח  - 3תצהיר חתום בכתב
מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

5.4

להוכחת תנאי הסף שבסעיף  4.3יצרף המציע יצרף המציע פלט עדכני מרשם
החברות המוכיח כי לתאגיד אין חובות אגרה שנתית.
הפלט ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים ,שכתובתו:
 Taagidim.justice.gov.ilבלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

5.5

להוכחת תנאי סף שבסעיף  4.4יצרף המציע ערבות בנקאית או מטעם חברת ביטוח
(רשימת חברות הביטוח המורשות מופיעה בנספח  2למכרז) ,בנוסח נספח  1למכרז,
בסך  ₪ 10,000ובתוקף עד ליום .10.8.2017
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5.6

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  ,4.5יצרף המציע התחייבות חתומה בנוסח נספח
.10

5.7

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  ,4.6יצרף המציע התחייבות חתומה בנוסח נספח
.8

5.8

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  ,4.7יצרף המציע התחייבות חתומה בנוסח נספח
.9

5.9

לצורך הוכחת סעיף  ,4.8יצרף המציע התחייבות חתומה בנוסח נספח .11

 5.10לצורך הוכחת סעיף  ,4.9יצרף המציע אישור רואה חשבון בנוסח נספח .4
 5.11לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים בסעיפים  4.12 -4.10ימלא המציע
את פרק ד' – פרטים אודות ניסיון המציע.
6

7

לוח זמנים
6.1

יום פרסום המכרז5.4.2017 :

6.2

המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות 1.05.17 :בשעה .10:00

6.3

המועד האחרון להגשת ההצעה 10.5.17 :בשעה .14:00

6.4

תוקף ההצעות :עד .05.8.2017

6.5

תוקף הערבות10.8.2017 :

6.6

הרשות רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה
כאמור תימסר לכל מי שנרשם על-ידי נציג הרשות.

6.7

תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של  40חודשים מיום קבלת ההודעה על זכייה.
לרשות קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד שתי תקופות בנות 12
חודשים כל אחת (סה"כ  64חודשים).

דרישות נוספות
7.1

יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת
המסמכים והבנתם .בנוסף ,טופס הגשת ההצעה (פרק ב') ,הצעת המחיר (פרק ג')
ייחתמו גם על ידי מורשי חתימה מטעם המציע ,בצירוף חותמת רשמית של המציע.

7.2

מציעה אישה המעוניינת כי תינתן לה העדפה בשל עובדה זו תצרף להצעתה אישור
רואה חשבון כי בעסק מחזיקה אישה בשליטה ותצהיר מאומת על ידי עורך דין.
בסעיף זה ,משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם
בסעיף  2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-

7.3

המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו ,שהמציע מעוניין שיהיו חסויים
במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף  8לחוברת ההצעה וכן יציין ניגודי עניינים בסעיף
 7לפרק ב'.

7.4

המציע יצרף את מסמכי התשובות ששלחה הרשות לשאלות ההבהרה ,ככל שהיו
כאלה .המציע יחתום בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.
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שאלות ובירורים
8.1

הרשות תקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת
( rinat@negev.co.ilשאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את
הרשות) עד התאריך המצויין בסעיף 6.2לעיל באמצעות מסמך "וורד" בלבד ,תוך
ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים.

8.2

הפנייה תכלול את שם המכרז ,מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה ,פרוט
השאלה ,פרטי השואל ,טלפון ,פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

8.3

לא יתקבלו שאלות לאחר המועד שצוין בסעיף  6.2לעיל.

8.4

תשובות לשאלות שיתקבלו כאמור יועברו למשתתפי המכרז אשר הגישו שאלות או
נרשמו בכתובת הדוא"ל שלעיל וביקשו לקבל עדכונים בדבר המכרז .בכל מקרה,
המחוייבות הינה על המציעים להתעדכן עד למועד ההגשה בפרסומים באתר
האינטרנט של הרשות ,לא תשמע טענה בדבר אי קבלת מסמכים לאחר הרשמה,
בשעה שמסמכים אלה פורסמו באתר הרשות.

8.5

רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של הרשות ובו התשובות לשאלות
שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז (אם יהיו כאלה) יחייבו את
הרשות.

8.6

מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו ,חובה על המציע ליתן
לרשות הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל ,שאם
לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

הגשת ההצעות
9.1

את ההצעות יש להגיש עד למועד הנקוב בסעיף  6.3לעיל לתיבת המכרזים במשרדי
הרשות אשר בשדרות יצחק רגר  ,22בית הנשיאים ,באר שבע (אין לשלוח הצעות
בדואר) .הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד זה תפתח רק לצורך זיהוי
המציע ,אולם לא תידון.

9.2

על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה ,ללא סימני זיהוי של המציע,
עליה יירשם "מכרז פומבי מס'  03/2017למתן שירותי השכרת כלי רכב בדרך של
ליסינג תפעולי".

9.3

על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה .את ההצעות יש לערוך לפי
ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד .הצעה חלקית או
במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.

9.4

על המעטפה להכיל  2עותקים מודפסים (מקור והעתק) ,כרוכים או ערוכים בקלסר
(להלן :עותקים "קשיחים").

9.5

עותק מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה
מטעם המציע ,את מסמכי הפנייה בשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל
מסמך אחר שהתקבל מהרשות בהקשר למכרז מס' .03/2017

9.6

ההצעה ,כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה ,תוגש במלואה .בחוברת
ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע .יש למלא את חוברת
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ההצעה בשלמותה ,לצרף את כל המסמכים הנדרשים ,בסדר המפורט בחוברת
ההצעה ונספחיה וכן למספרם.
9.7

על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.

9.8

ההצעות תוגשנה בשפה העברית .נספחים ,אישורים ,תעודות וכד' שאינם בעברית
או אנגלית  -יתורגמו לעברית.

9.9

חתימה על מסמכי ההצעה:
9.9.1

כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום
מטעמו.

9.9.2

בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו
בצירוף חותמת המציע.

 10שינויים והסתייגויות
 10.1לגבי כל שינוי ,תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז,
בין בגוף המסמכים ,בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת ,תהיה ועדת המכרזים
רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון ,לפעול באחת או יותר מהדרכים
הבאות:
 10.1.1לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
 10.1.2לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.
 11קריטריונים לבדיקת ההצעה
 11.1הבחינה תעשה בשני שלבים .בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף.
מציעים שיעמדו בתנאי הסף בלבד יעברו לשלב השני .בשלב השני תיבחן הצעת
המחיר והרשות תכריז על זוכה.
 11.2שלב א'  -בדיקת עמידה בתנאי הסף
בדיקת התנאים המוקדמים (תנאי סף)  -כל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות
בסעיף  4לעיל .הצעה שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא תידון כלל.

 11.3שלב ב'  -בדיקת המחיר ( 100%מהציון הכללי)
 11.3.1בשלב זה תשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע (פרק ג'  -טופס
הצעת המחיר).
 11.3.2עבור כל קבוצה ( )A, B, Cבהצעת המחיר מצויין המשקל של הקבוצה בציון
המחיר הכולל:
 11.3.2.1קבוצה  – Aמשפחתי –  45%מהציון הסופי.
 11.3.2.2קבוצה  – Bמנהלים –  45%מהציון הסופי.
 11.3.2.3קבוצה  7 – Cמקומות –  10%מהציון הסופי.
 11.3.3הרשות תערוך ממוצע בין הצעות המחיר של המציע לכל רכב ,והממוצע
יוכפל במשקל הקבוצה:
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 11.3.3.1סה"כ דמי ליסינג חודשי –  100%מהציון לקבוצה.
 11.3.4ההצעה הנמוכה ביותר בכל קטגוריה תקבל את הציון המירבי וההצעות
הגבוהות יותר תקבלנה ציונים יחסיים אחריה.
 11.3.5התוצאות ,עבור כל קבוצה ,יושוו בין המציעים ,והמציע שקיבל את הציון
הגבוה ביותר ,יקבל  100נקודות ויוכרז כזוכה במכרז.
 11.3.6יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי.
 11.3.7במקרה של שוויון מוחלט בין ההצעות ,ועדת המכרזים תהא רשאית לפצל
את הזכייה ,לקיים הליך תחרותי נוסף ,לעשות הגרלה בה יבחר הזוכה,
והכול כראות עיניה.
 11.3.8יובהר שבכוונת הרשות לבחור בזוכה יחיד בהליך מכרזי זה .עם זאת,
מובהר ,כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות ליותר ממציע אחד
לביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה ,לפי סדר הדירוג שנקבע לעיל.
 11.3.9במידה ושתי הצעות או יותר קיבלו ציון זהה ,וועדת המכרזים בחרה כי
ייבחר זוכה בדרך של הגרלה ,תערך הגרלה במתווה כמפורט להלן:
 11.3.9.1המציעים שהצעותיהם קיבלו ניקוד זהה כאמור לעיל יוזמנו
לרשות לצורך עריכת ההגרלה.
 11.3.9.2הנוכחים מטעם המציע יגישו ייפוי כוח מטעם המורשה לחתום
בשם המציע או יחתמו על הצהרה כי הם מייצגים את המציע
לצורך ההגרלה.
 11.3.9.3ההגרלה תתבצע בנוכחות חברי ועדת המכרזים והיועץ המשפטי
של הרשות או משקיף שיקבע לכך על ידי ועדת המכרזים,
במשרדי הרשות.
 11.3.9.4שם כל מציע שהגיע להגרלה יירשם על פתק נפרד בגודל זהה ,כל
פתק יקופל מספר זהה של פעמים ויוכנס לתוך תיבה שאינה
שקופה.
 11.3.9.5יו"ר ועדת המכרזים או היועץ המשפטי של הרשות או משקיף
שיקבע לכך על ידי ועדת המכרזים ,ישלוף מתוך הקערה פתק
אחד בלבד ,יכריז את שמו ויציג את השם הרשום על הפתק
למשתתפים.
 11.3.9.6המציע אשר שמו הופיע על גבי הפתק כאמור ,יוכרז כזוכה
במכרז ,או בחלק לגביו התקיימה ההגרלה.
 11.3.9.7ועדת המכרזים תנהל פרוטוקול מפורט אשר יכלול ,את מועד
ההגרלה ,שמות המציעים שהשתתפו בהגרלה ,שמות נציגי
המציעים ,מהלך ההגרלה ותוצאותיה.
 11.3.9.8מובהר ,כי מציע שהוזמן להגרלה ולא התייצב במועד ,יהא מנוע
מלטעון כנגד תוצאותיה של ההגרלה ולא יהיה באי התייצבותו
על מנת למנוע מהמזמין לקיים את ההגרלה שלא בנוכחותו.
 12הצעת המחיר והתמורה
 12.1על המציע למלא את טופס הצעת המחיר ,המצורף כפרק ג' למסמכי המכרז,
במלואו.
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1.1

הצעת המחיר תוגש במקור והעתק זהה .כל עמוד בעותק המקור יהיה חתום בידי
המורשים לחייב את המציע ,כאמור באישור שצורף למכרז זה ויוחתם בחותמת
המציע.

 12.2על התעריף שייקבע במסגרת מכרז זה ,יתווסף מע"מ כחוק.
 12.3יצוין כי ,התמורה שינקוב בה המציע כוללת את כל העלויות שיעמדו לספק ,למעט
אם נאמר במפורש במסמכי המכרז כי הרשות תישא בעלות כלשהי.
 12.4התמורה תשולם לספק כנגד הגשת חשבונית מס וכן מילוי טופס דיווח כמצורף
כנספח  5למסמכי המכרז .התשלום יעשה לאחר אישור הגורם המקצועי ברשות
במועדים הקבועים בהסכם.
 12.5התמורה תהיה סופית ומוחלטת.
 13חובת הזוכה עפ"י המכרז
 13.1ההסכם החתום שיצורף על ידו כחלק מהצעתו למכרז ייחשב כמחייב את הזוכה
במכרז ,לכל דבר וענין ,אלא אם תחליט ועדת המכרזים של הרשות לבטל את
המכרז ,להקטין/להגדיל את היקף השירותים ו/או לפצלם בין זוכים שונים .אם
תחליט הוועדה לבטל את המכרז ,להקטין/להגדיל את היקף השירותים ו/או לפצלם
בין זוכים שונים ,יחתום/מו הזוכה/ים ,תוך  7ימי עבודה מתאריך הודעת הרשות
בנדון ,על חוזה/ים מתוקן/ים ,בנוסח המצורף למכרז ,בשינויים המחויבים.
 13.2הזוכה ימציא לרשות ,תוך  7ימי עבודה מתאריך הודעת הרשות בדבר זכייתו במכרז
את המסמכים הבאים:
 13.2.1אישור על קיום ביטוחים ,בנוסח המצ"ב כנספח  6למסמכי
המכרז ,כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח של המציע ,בלא כל
הסתייגות ו/או שינוי ,אך לא יאוחר מיום החתימה על ההסכם.
 13.2.2ערבות בנקאית חתומה להבטחת ביצוע השירותים נשוא המכרז
בגובה של  .₪ 30,000הערבות הבנקאית תהיה בנוסח נספח 7
למסמכי המכרז (להלן – "ערבות הביצוע").
 13.3זוכה שלא יקיים ,במלואם ובמועדם ,את האמור בס"ק  13.2.2 - 13.2.1דלעיל,
הרשות תהא רשאית ,בנוסף לכל זכות העומדת לה על פי דין או הסכם ,מבלי לתת
כל הודעה או התראה ,להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה
הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה
של הרשות עם מציע אחר במקומו.
 13.4התקשרה הרשות עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם לרשות את ההפרש בין
ההצעה שנבחרה על ידי הרשות לבין הצעתו הוא.
 13.5אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות כנגד הזוכה עקב הפרת
ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
 14עיון בהצעת הזוכה
 14.1בהתאם לתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993 -עומדת למציעים
הזכות לעיין בהצעה הזוכה.
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 14.2במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים
אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בסעיף במפורש אלו פרטים
בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים .מציע שלא יציין פרטים שכאלה ,ייראה כמי
שהסכים לחשיפת הצעתו כולה .ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא בשיקול
דעת וועדת המכרזים של הרשות בלבד .בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע
מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות ,דרישות או תביעות כנגד הרשות בגין כל
החלטה בנדון.
 14.3סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 14.4יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים,
ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.
 14.5עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ,ולאחר תאום מראש עם
וועדת המכרזים.
 15שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים
 15.1הזוכה במכרז ועובדיו ומי מטעמו יתחייבו לשמור בסוד ,לא להעביר ,להודיע,
למסור ,להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע
החוזה או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו ,תוך תקופת ביצועו ,לפני תחילתו או
לאחר מכן ,לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע
ברמה גבוהה.
 15.2בסיום החוזה עם הזוכה ,מתחייב הזוכה להחזיר לרשות או למי שהרשות תורה לו
את כל המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת
ביצוע החוזה .לאחר העברת המידע ואישור הרשות ,על הזוכה למחוק את כל המידע
שאסף על הלקוחות במהלך ביצוע החוזה ,באופן שאינו ניתן לשיחזור.
 15.3כל עובד או מי מטעמו של המציע ,יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות
זו על הצהרת סודיות .לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב
או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.
 15.4מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן ייקנס ע"י הרשות ע"י חילוט הערבות
הבנקאית שימציא לרשות לביצוע החוזה .בנוסף על חילוט הערבות הרשות תהיה
רשאית לתבוע את מפר הוראה זו על כל נזק ובכל סכום שיראה לו כנכון .כמו כן,
מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית עפ"י סעיף  118לחוק העונשין תשל"ז .1977 -
 15.5המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים ,עסקיים ,אישיים עם גורמים
אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו לרשות בהתאם להצעה זו
(לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע) .ועדת
המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של
ניגוד עניינים.
 16ערבות הצעה
 16.1בהתאם לתנאי הסף ,על כל מציע להפקיד (בתוך מעטפת הצעתו) ערבות בנקאית
בלתי מותנת ,לזכות הרשות בסכום של ( ₪ 10,000אין להוסיף מע"מ) להבטחת
קיום ההצעה ,ושתוקפה עד תאריך .10.8.2017
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 16.2סכום זה ישמש כערבות לקיום ההצעות ולחתימת ההסכם ע"י הזוכה במכרז.
 16.3הערבויות של המציעים שלא יזכו במכרז יוחזרו להם לאחר חתימת ההסכם עם
המציעים שהצעתם תתקבלנה.
 16.4במידה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו או יסרב לחתום על ההסכם ,ערבותו לא
תוחזר לו והרשות תהיה רשאית לחלטה ,וזאת מבלי להזדקק להסכמת המציע או
לפנות לערכאות משפטיות.
 16.5מובהר כי אין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהרשות ו/או בכדי לשלול
מממנה מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לה עפ"י כל דין.
 16.6נוסח כתב הערבות מצורף כנספח  .1הצעה שהערבות שצורפה אליה לא תעמוד
בנוסח וביתר התנאים – תפסל.
 16.7הערבות תהא מאת מוסד בנקאי או חברת ביטוח בהתאם לרשימה המצ"ב כנספח
.2

 17ערבות ביצוע
 17.1כבטוחה לקיום התחייבויות הזוכה על פי ההסכם שייחתם עימו ימציא הזוכה
לרשות במעמד חתימת ההסכם ערבות לביצוע ,בלתי מותנית ,בגובה של 30,000
ש"ח ,אשר תהיה בתוקף עד תום  90יום לאחר גמר תקופת ההסכם.
 17.2הזוכה יידרש לוודא כי בכל עת תהיה בידי הרשות ערבות בתוקף בסכום הקבוע
לעיל.
 17.3הערבות תהא מאת מוסד בנקאי או חברת ביטוח בהתאם לרשימה המצ"ב כנספח
.7
 17.4בכל מקרה שלא עמד זוכה בהתחייבויותיו ,או הרשות עשתה כדין שימוש
בזכויותיה והוציאה סכומים בהם הזוכה חייב על פי ההסכם ,תהיה הרשות רשאית,
מבלי להיזקק להסכמת הזוכה או לפנות לערכאות ,לפרוע את סכום הערבות
שהמציא אותו זוכה ,כולו או חלקו וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה לפעול בהתאם לכל
דין.
 17.5סכום הערבות ישמש כסכום פיצויים מוסכם מראש על כל הפרת ההסכם על ידי
הזוכה מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק.
 17.6אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה במקרה
של מימושה.
 17.7הרשות תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקיה גבוהים יותר מגובה הערבות
ולתובעם מהזוכה .כמ ו כן מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהרשות ו/או
בכדי לשלול מממנה מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לה על פי כל דין.
 17.8חילטה הרשות את הערבות הנ"ל ולא ביטלה את ההסכם ,יפקיד הזוכה ערבות
חדשה בידי הרשות בסכום ובתנאים הנקובים בסעיף זה להבטחת המשך קיומו של
ההסכם ע"י הזוכה ,וזאת תוך  7ימים מהודעת הרשות על כך.
 17.9הוארכה תקופת ההסכם יפקיד הזוכה ערבות בנקאית מעודכנת בידי הרשות בסכום
הערבות כאמור לעיל ,להבטחת קיומו של ההסכם על ידה .במקרה זה הערבות
תהיה בתוקף עד תום  90יום לאחר גמר תקופת ההסכם המוארכת כאמור.
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 18זכויות הרשות
 18.1פיצול הזכייה – הרשות רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ,להזמין חלק
מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט.
 18.2הרשות רשאית לפי שיקול דעתה ,לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה
מבחינת מחיר או איכות ,או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז,
שלדעת הרשות מונעת הערכת ההצעה כראוי.
 18.3הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 18.4הרשות רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו
מסיבות ארגוניות ,תקציביות או אחרות ,וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז,
ללא צורך בנימוק החלטתה ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי .במקרה זה
תימסר הודעה מתאימה למציעים.
 18.5לרשות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי
להסיר אי בהירויות ,בכפוף לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993 -והתקנות
שהותקנו מכוחו ו/או לבקר במתקני המציע ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים,
שימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 18.6הרשות רשאית לבחור כשיר שני ושלישי .במידה והרשות לא תהיה מרוצה משירות
הזוכה תוכל לפנות לכשיר הבא בתור למתן השירות.
 18.7כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו
הזוכה במכרז והרשות ,ויש לראותם כמשלימים אותו.
 18.8מבלי לגרוע מזכויות הרשות בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל ,הרשות תהיה רשאית
לדרוש ולקבל מן הזוכה בתקופת ההתקשרות ותוך שנה לאחר מכן כל מידע הקשור
בביצוע השירותים.
 18.9סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הקשור להליכי מכרז זה וכן להסכם
שייחתם בעקבותיו תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד.
בברכה
ועדת המכרזים
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פרק ב' – הצעת המציע
לכבוד
ועדת המכרזים
הרשות לפיתוח הנגב
הנדון :מכרז פומבי מס'  03/2017למתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי
אני הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו ,מגיש בזאת
את הצעתי למכרז למתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי (להלן " -השירותים"),
בתנאים המפורטים במסמכי המכרז שבנדון על צרופותיו.

 .1פרטי המציע

א .שם המציע
ב .המס' המזהה (ת.ז ,.מספר חברה ,מס' שותפות)
ג .סוג התארגנות (עצמאי ,חברה ,שותפות)
ד .תאריך התארגנות
ה .שמות הבעלים (במקרה של חברה ,שותפות) :

ו .שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם:

ז .שם המנהל הכללי
ח .שם איש הקשר למכרז זה
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ט .מען המציע (כולל מיקוד)
י .טלפונים
יא .פקסימיליה
יב .כתובת דואר אלקטרוני

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת עורך הדין

 .2מבנה ארגוני
 .2.1תיאור כללי:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__ ____________________________________________________________
 .3אני מצהיר בזאת כי הנני בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות ,כוח האדם והאמצעים
הדרושים לביצוע השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז על
צרופותיו.
 .4אם הצעתי תיבחר ,הנני מתחייב כי בתוך  7ימים מיום קבלת הודעת הרשות בכתב,
אחתום על ההסכם המצורף למכרז זה ואשיב אותו לידי הרשות כשהוא חתום ,בצירוף
אישור בדבר קיום ביטוחים וערבות להבטחת ביצוע השירותים ,הכל כנדרש בהתאם
לתנאי ההסכם ,על נספחיו.
 .5אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  4לעיל ,כולן
או מקצתן ,במועד ,אני עשוי לאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים והרשות תהיה
רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים .כמו כן,
הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות שצורפה להצעתי ,כל זאת מבלי לגרוע מזכותה
לבקש כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי
כאמור.
 .6ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים .כמו
כן ,ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה
על ידי מורשי החתימה של הרשות ושל המציע ,והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר
קיום ביטוחים ,כאמור .ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין הרשות
לזוכה.
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 .7העדר ניגוד עניינים :להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים ,העסקיים והאישיים עם
גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים בהתאם להצעה זו
(לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):
_________________________________________________________ .7.1
_________________________________________________________ .7.2
_________________________________________________________ .7.3
 .8להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי .וכן הנימוק
למניעת החשיפה:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף ,אינם
חסויים .הכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט
אם מסמך כלשהו חסוי או לא ,הינה של ועדת המכרזים של הרשות אשר תפעל בעניין
זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .9אני מסכים כי הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90יום מהיום
האחרון שנקבע להגשת הצעות ,ולתקופה של  60יום נוספים אם תימסר לי הודעה על
כך מהרשות .אני מסכים כי לא אוכל לבטל הצעה זו תוך זמן זה ,גם אם הרשות טרם
הודיעה לי כי החליטה להתקשר עמי בהסכם.
 .10ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי
הוראות מכרז זה ,כולן או חלקן.
 .11ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי מכרז זה ,גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק
זה ,מחייבת את המציע.
 .12הפרטים אשר אני מעוניין כי יהיו חסויים בהצעתי הינם כדלקמן:
____________________________________________________________.
 .13הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי ולתיקון ,והיא עומדת בתוקפה
ומחייבת אותי כאמור לעיל.
בכבוד רב ,

שם

חתימה

תפקיד

שם

חתימה

תפקיד
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תאריך

חותמת תאגיד
אישור חתימה
(כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,שותפות וכיו"ב)

אני הח"מ
ת.ז.

 ,עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה
מוסמכים לחתום בשם ;

,

ולחייב אותה ,וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

תאריך

שם מלא של עו"ד

חתימה וחותמת המציע

20

מדינת ישראל
הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל

פרק ג'  -הצעת המחיר
 .1להלן הצעת המחיר ,כל הרכבים הינם אוטומאטיים:
קבוצה

(לצורך נוחות
בלבד)

 Aמשפחתי
 45%מהציון
הסופי

 Bמנהלים

יצרן

סוג הרכב

רמת גימור

נפח מנוע

מאזדה
פורד
ניסן
טויוטה
סקודה
קיה
יונדאי

3
New Focus
Sentra
קורולה
רפיד
 Forteהחדשה
Sonata

 4דל' New Comfort
 4 Tourer Trendדל'
SR
 4דל' GLI
Ambition
LX
Premium

1500
T 1500
1800
1600
TSI 1400
1600
2000

סקודה

אוקטביה

Style

TSI 1.8

מחיר מחירון
הרכב – כולל
מע"מ

סה"כ דמי ליסינג חודשי ללא מע"מ
 100%מהציון לקבוצה

 45%מהציון
הסופי
טויוטה
סקודה
פולקסווגן
יונדאי
טויוטה

Prius
New Superb
New Passat
Tucson 4*2
Verso

Hybrid GLI NG
Ambition
Comfortline
Open Sky
GLI

1800
1.8T
1.8T
2000
1.8

 7 Cמקומות
 10%מהציון
הסופי

 .2אנו מתחייבים כי התמורה הנ"ל כוללת את כל ההוצאות ,כל התשומות ,כל העלויות ,בגין הוצאות העסקת כוח אדם ,לרבות הפעלת מוקד מאוייש  24שעות
ביממה ,כל ימות השנה ,למעט יום הכיפורים ,ו/או רישיונות ו/או היתרים ואישורים ככל שיידרשו ,ו/או ביטוחים ,ו/או מסים ו/או הוצאות מכל מין וסוג שהוא
הכרוכים בהתקשרות לפי הסכם זה ,לרבות הוצאות תקורה והנהלה .כלל המחירים הנקובים בהצעתנו או בכל מקום אחר כוללים רווח הוגן שקבענו לעצמנו,
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והינם מחירים סופיים ,וממלאים את כל דרישותינו ואת כל הדרוש למתן השירותים במלואם ולמילוי כל אחת מהתחייבויותינו במועד ולשביעות רצון המזמין,
לפי כל אחד ממסמכי ההצעה.
 .3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הצעות המחיר עבור הרכבים דלעיל יכללו את כל הוצאות תפעול הרכב כגון טסט שנתי ,ביטוח צד שלישי ,ביטוח מקיף וביטוח חובה
כנדרש על פי הדין ,שירותי דרך ,טיפולים ותיקונים ,העמדת רכב חלופי במקרים של טיפול ברכב וכל הוצאה אשר תידרש ,למעט דלק וקנסות.

_________________

_____________________

שם
חותמת תאגיד _______________

חתימה

__________________
תפקיד

תאריך _________________________

{רק במקרה של תאגיד או שותפות רשומה}

אישור (במקרה של תאגיד)
אני הח"מ עו"ד/רו"ח _______________ מרח' _________________מצהיר בזה כי ה"ה ________________________ מוסמכים לייצג את המציע
_______________ וחתימותיהם מחייבות את המציע.
תאריך ____________ חתימה _______________ חותמת __________________
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פרק ד'  -פרטים בדבר ניסיון המציע
מכרז פומבי מס'  03/2017למתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי
 .1ניסיון המציע
 .1.1לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף  ,4.10יפרט המציע את מספר
הרכבים שצי הרכבים שלו מונה ביום הגשת ההצעה:
בבעלות המציע צי רכבים המונה _____________ רכבים.
 .1.2אני מצהיר כי למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי
הרכבים המוצעים לחכירה על פי תנאי מכרז זה ,או לחילופין לרשות המציע סניפים
ו/או מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה ,הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים
לתחזוקתם השוטפת של כלי הרכב.
פירוט והוכחה:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 .1.3אני מצהיר כי המציע מפעיל מוקד שירות מאויש הפועל במשך  24שעות ביממה,
למעט זמני שבת וחג.
הצהרה בדבר נכונות הנתונים בסעיף הניסיון
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ____________ ,עו"ד ,מספר רישיון __________ מאשר בזאת כי ביום
_____________ הופיע בפני מר/גב'_____________ אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז.
שמספרו _______________ /המוכר לי אישית ,והמוסמך להתחייב בשם המציע ,ולאחר
שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני
את נכונות הצהרתו וחתם עליה.
תאריך

שם מלא של עו"ד

חתימה וחותמת
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פרק ה' -ההסכם
הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום _________ לחודש _________ 2017

בין

הרשות לפיתוח הנגב ו/או הרשות לפיתוח הגליל ,המיוצגת על ידי המנהל הכללי של
הרשות ביחד עם חשב הרשות (להלן " -הרשות");
מצד אחד

לבין

מנהליו
ידי
על
המיוצג
___________________________
_____________________________________ ,המצהירים כי הינם רשאים
לחייבו בחתימתם לכל דבר ועניין (להלן" :הספק")
מצד שני

הואיל והרשות ערכה מכרז פומבי מס'  03/2017לצורך התקשרות למתן שירותי השכרת כלי
רכב בדרך של ליסינג תפעולי (להלן בהתאמה " -המכרז"" ,השירותים");
והואיל והספק הגיש הצעתו למכרז והרשות בחרה בה כהצעה הזוכה למתן השירותים;
והואיל והספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון ,מיומנות ומקצועיות ,כח האדם והאמצעים הדרושים
לשם ביצוע השירותים ברמה מעולה והוא מעוניין לבצעם ,והוא עונה על כל התנאים
המוקדמים כפי שפורטו במסמכי המכרז וכפי שהם מפורטים בהסכם זה להלן;
והואיל והצדדים החליטו כי השירותים יינתנו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד
למעביד ,אלא על בסיס קבלני דווקא ,כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי ,שלא
במסגרת שירות המדינה ,על כל המתחייב והמשתמע מכך ,הן לעניין תעריפי התשלומים
והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיים ,וזאת בהתחשב באופי השירותים על פי הסכם
זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפיו ,ההולמים העסקה על פי התקשרות
למתן שירותים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד;
והואיל והספק מצהיר כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין ,הסכם או אחרת
להתקשרותו בהסכם זה;
לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ,נספחים וכותרות
1.1

המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם
זה.

1.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות נספחיו ו/או מסמכי
המכרז ונספחיו ,יגבר האמור בהסכם זה.

1.3

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
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.2

.3

.4

נציגי הצדדים
2.1

נציגי הרשות לצורך ביצוע הסכם זה הם חשב הרשות או מי מטעמו (להלן:
"הנציג" או "הממונה") .הרשות תהיה רשאית להחליף את הנציג בכל עת על ידי
מתן הודעה בכתב למציע.

2.2

יובהר כי הנציג אינו רשאי להאריך את תקופת ההסכם ו/או להגדיל את ההיקף
הכספי של ההסכם ,אלא באישור ועדת המכרזים ולאחר חתימת הסכם מתאים
על ידי מורשי החתימה של הרשות.

תקופת ההתקשרות
3.1

תקופת ההסכם עם כל זוכה תהיה ל 40-חודשים מיום חתימתו וכפוף לתנאיו.
ההסכם יפוג אוטומטית בתום תקופתו.

3.2

כלי הרכב אשר יסופקו לרשות במסגרת הסכם זה יוחזרו לספק בהסכם הליסינג
בתום  36חודשי השימוש בהם .המועד הקובע למניין תחילת  36החודשים הוא
מועד קבלת הרכב ברשות ,כאשר הוא כשיר לשימוש ,לרבות כל המסמכים
והביטוחים הנדרשים לצורך כך.

3.3

על אף האמור בסעיף  3.1לעיל ,הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי
להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות שלא תעלנה כל אחת על  12חודשים,
וזאת בהודעת הרשות בכתב שתשלח עד  30יום מראש.

3.4

על אף האמור בסעיפים  3.1ו 3.2 -לעיל ,הרשות תהיה רשאית לבטל הסכם זה
בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב למציע שתשלח עד
 30יום מראש.

השירותים
4.1

הספק ,יידרש לספק לרשות שירותי ליסינג בהתאם לאמור להלן:
 4.1.1מאפייני הרכבים והאבזור המינימליים:
 4.1.1.1מחירי הרכבים לא יעלו על ( ₪ 190,000מחיר מחירון יבואן נכון
לשנת .)2017
 4.1.1.2רכב מונע בבנזין.
 4.1.1.3תיבת הילוכים אוטומטית.
 4.1.1.4חיישני רוורס.
 4.1.1.5מראה פנורמית.
 4.1.1.6רדיו +נגן  CDכולל  MP3או כל טכנולוגיה דומה לרבות תוכנת
ניווט.
 4.1.1.7מזגן.
 4.1.1.8חלונות חשמל ומרימי שמשות אוטומאטיים.
4.1.1.9

שני מפתחות שיסופקו.

 4.1.1.10מערכת הגנה על פי דרישות הביטוח.
 4.1.1.11גלגל רזרבי תקין ושמיש ,בגודל ובהיקף מתאים לסוג הרכב
המסופק.
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 4.1.2מכסת הק"מ הבסיסית לכל רכב תעמוד על  35,000ק"מ ועבור מכסה זו
תנתן הצעת המחיר הבסיסית לכל רכב על ידי המציע .עם זאת יובהר ,כי
בחישוב ק"מ בסוף תקופת ליסינג ,ייערך  POOLבין הק"מ של כל
הרכבים ,כך שיחושב סה"כ הק"מ שבוצעו על ידי כל הרכבים שסופקו
לרשות יחד ,כאשר ככל ומס' הק"מ המצטבר הכולל של כלל הרכבים
שסופקו לרשות בהתאם למכרז זה לא יעלו על  35,000ק"מ לשנה לא
תשולם כל תוספת בגין ק"מ עודפים.
 4.1.3התחשבנות לעניין מס' הק"מ שבוצעו על ידי הרכבים תערך בסוף שנה
קלנדרית ו/או בסיום תקופת תקופת הליסינג ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של הרשות.
במידה וחושבה חריגה בשיטת  ,POOLתשלם הרשות עבור החריגה עבור
כל ק"מ ,במידה ונמצאה ₪ 0.18 ,לק"מ.
לעניין זה מובהר כי  POOLהרכבים שיסופקו לרשות לפיתוח הנגב יופרד
מהרכבים שיסופקו לרשות לפיתוח הגליל.
 4.1.4הרשות תהא רשאית להורות לספק להתקין ,על חשבונה ,בכל כלי הרכב
או בחלקם ,מערכת תדלוק אוטומטית ו/או טלפון סלולארי ו/או כל
אביזר נדרש אחר ,לרבות הדבקת שילוט ,וזאת ללא צורך בקבלת אישורו
המוקדם של הספק.
 4.1.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בהתאם לדרישת הרשות ואם תחליט כך,
הספק יספק ביחד עם כל כלי הרכב פלח מתכת עבור דיבורית מתאימה.
במידה והרשות ביקשה את ההתקנה והפלח לא יותקן ,הרשות תבצע
התקנה של הפלח אצל מתקין מורשה ותחייב את הספק בהוצאותיה של
התקנה זו.
 4.1.6כמו כן ,הרשות תהא רשאית לדרוש כי מערכת התדלוק האוטומטית
תותקן בחצרי הספק ,וכי הרכב יסופק לרשות כשמותקנת בו מערכת
תדלוק כאמור וכשהוא מתודלק .דרשה הרשות כאמור – לא יחייב הספק
את הרשות בתשלום נפרד כלשהו בגין שירות זה;
 4.1.7רישוי שנתי ותשלום האגרה השנתית ,הכנת הרכב למבחן הרישוי השנתי
והעברתו במבחן במכון רישוי ,כולל איסוף מאת העובד המשתמש ברכב
והשבתו אליו ,יעשו בתוך יום עסקים אחד.
4.1.8

הספק יבטח את כל כלי הרכב (לרבות רכבי הגישור והרכבים החלופיים,
כמפורט להלן) ,בביטוח חובה ובביטוח צד שלישי (נזקי גוף) ,ביטוח רכוש
וביטוח מקיף וע"פ דרישה אף ביטוח נהג צעיר/חדש ,ללא תוספת תשלום;

4.1.9

הספק יבצע טיפולים שוטפים בהתאם להוראות יצרן הרכב.

 4.1.10יסופק שירות נהגים בכל הארץ ,בהתאם לצורך.

 4.1.11יסופקו שירותי דרך וחילוץ תוך לא יאוחר מ 5-שעות ממועד ההודעה
במוקד .עיכוב מעבר למועד זה יאפשר לרשות לעשות שימוש בספק חלופי
ולחייב את הספק במלוא העלות.
 4.1.12הספק יבצע תיקונים ברכבים בהתאם לצורך.
 4.1.13מתן רכב חלופי ברמה זהה לרכב הקבוע ,כמפורט להלן.
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 4.1.14מתן מענה טלפוני במשך  24שעות ביממה ,כל ימות השנה ,מלבד מועדי
שבת וחג.
 4.1.15לא תהיה מגבלה בחוזה על נסיעה בכבישי כל מדינת ישראל שמותר
לנסוע בהם עפ"י כל דין ,לרבות יהודה ושומרון ,שטחי .C
 4.1.16כלי הרכב יוחזרו לספק בתום  36חודשי שימוש בהם .המועד הקובע
למניין  36החודשים הוא מועד קבלת הרכב אצל הרשות ,כאשר הוא
שמיש לשימוש ,לרבות כל המסמכים והביטוחים הנדרשים לשם כך,
וניתן על כך אישור בכתב על ידי הגורם המוסמך אצל הרשות כפי שיוגדר
מראש בנהלי העבודה בין הצדדים;
 4.1.17על אף האמור ,לרשות שמורה האופציה להשיב כל רכב לספק במועד
מוקדם או מאוחר מ –  36חודשים כאמור ,עד תשעים ימים לפני מועד
החזרתו המיועד או עד תשעים ימים אחריו ,בתעריף הקבוע בהסכם
ההתקשרות ,ובלבד שהודיע לספק  30יום מראש על השינוי;
 4.1.18על הספק ליתן מענה תחזוקתי ותפעולי במוסכים ובתחנות שירות ,ולבצע
את התיקונים הנדרשים בכלי הרכב אך ורק במוסכים מורשים של יבואן
כלי הרכב הרלבנטיים או במוסכים שאושרו על ידי הרשות מראש;
 4.1.19הרכב/ים יילקח/ו על ידי הספק מאתרי הרשות ,על פי דרישתה ו/או מכל
מיקום אחר שהמחזיק ברכב ביקש .הספק מתחייב לקחת את הרכב/ים
במועד שתואם עימו מראש ,וכל איחור בהחזרת הרכב שלא ינבע
מהתנהגות הרשות ו/או ממחדלה יהיה על אחריות הספק בלבד .לא
ישולמו לספק כל תמורה ו/או פיצוי בגין איחור כאמור ,והרשות לא תהא
אחראית לנזק כלשהו שייגרם לספק כתוצאה מאיחור זה;
 4.1.20למען הסר ספק מובהר כי לא תהא לספק כל בלעדיות באספקת
השירותים מושא המכרז .הרשות תהא רשאית אפוא ,בכל עת ,להתקשר
עם כל ספק אחר בהסכם למתן שירותי השכרת רכב בדרך של ליסינג
תפעולי ו/או השכרה ו/או להתקשר עם כל ספק אחר למתן שירותים
אחרים ו/או לרכישת כלי רכב ,ולספק לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 4.1.21כל הטיפולים והבדיקות יבוצעו במועד על ידי הספק ,ועל חשבונו ויתבצעו
במוסך מורשה מטעם הספק או היבואן ויירשמו בספר הטיפולים ברכב.
 4.1.22נלקח רכב קבוע לצורך טיפולים ו/או טסט ,יסופק לעובד רכב חלופי
במעמד איסוף הרכב הקבוע ממקום הימצאו – .key to key
 4.1.23הרכב החלופי שיסופק לעובד יהיה עם אותו מספר מקומות ובדרגה זהה
לזה של הרכב הקבוע ,עד להשבתו של הרכב הקבוע לידי העובד ,בתיאום
מראש עימו.
 4.1.24בגין כל טיפול ו/או תיקון ולאחר החזרת הרכב לרשות ,יימסר דו"ח
מפורט הכולל את פרטי התיקון או הטיפול ,בדיקת בטיחות שבוצעה
ופרטי המוסך המטפל.
 4.1.25הרשות תשא בתשלומים וההוצאות בגין הרכבים שיסופקו עבורה כגון
עבירות מסוג ברירות קנס ,דו"חות חנייה ,עבירות חניה ,תשלומים בגין
גרירת רכב ע"י הרשות המקומית ו/או משטרה ,הוצאות משפט וכתבי
אישום.
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 4.1.26הספק לא יגבה עמלה ו/או דמי טיפול בעבור הסבת הדו"חות ו/או
הקנסות ,כמפורט לעיל.
 4.1.27הספק ישלח דו"ח סיכום חודשי בסוף כל חודש קלנדרי לאחראי הרכבים
אצל הרשות בו יפורטו מהות הליקויים והטיפולים ברכב הקבוע ,מספר
הרכב החלופי שסופק בעדו ומשך הזמן עד להשבתו של הרכב הקבוע לידי
העובד.
 4.1.28הספק יספק לרשות רכב חלופי בכפוף לתנאים האמורים לעיל במקרה של
גניבה ו/או תאונה ,אשר בגינם יפסק על השבתתו של הרכב)אובדן גמור
להלכה) ללא תשלום נוסף מצד הרשות ו/או תנאי שיתווסף עד לסיום
ההתקשרות בגין הרכב הקבוע.
 4.1.29במקרה של צורך בהחלפת הרכב עקב תקלה ,תאונה או כל אירוע אחר,
הדבר יבוצע לפי האמור לעיל תוך לא יאוחר מ 3 -שעות ממועד ההודעה
למוקד .אי עמידה בדרישות אלו ,תאפשר לנהג למוסרו ע"י חברה אחרת
וכל ההוצאות יחולו על הספק.
 4.1.30הספק מתחייב להעביר לתיק הרכב אצל הרשות צילום תעודת רישוי
הרכב בחותמת קצין בטיחות רכב וכן כל מסמך הנדרש להיות בצמוד
לרכב  ,זאת לא יאוחר מחמישה ימי עבודה בטרם פג תוקפו של הרישוי
הקיים.
 4.1.31מבלי לפגוע ביתר ההוראות שלעיל ,הספק מתחייב להחליף מגבים
ומצברים בהתאם לצורך ,על חשבונו בלבד.
 4.1.32כמו כן ,מתחייב הספק להחליף עד ארבעה צמיגים לכל רכב בתקופת
הליסינג ,במשך תקופת שימוש ברשות ,על חשבונו בלבד.
הרשות רשאית לחשב את מספר ההחלפות של הצמיגים כ  POOLבין כל
הרכבים שברשותה.
 4.1.33הביטוחים הנדרשים עבור כל כלי הרכב הינם לפחות:
 4.1.33.1ביטוח חובה.

 4.1.33.2ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות של לא פחות מ800,000 -
 ₪לרכב לשנת ביטוח ,וגבול האחריות של צד שלישי לנזקי גוף
שאין חובה לבטחם לא יפחת מסכום של  ₪ 300,000לכל רכב
לשנת ביטוח.
 4.1.33.3ביטוח מקיף.
 4.1.33.4ביטוח הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים
פליליים בגבול אחריות של לא פחות מ ₪ 30,000 -למקרה ,לכל
רכב בנפרד.
 4.1.33.5רשאי לנהוג כל נהג מעל גיל  .21נהגים צעירים ו/או חדשים
יינתן כיסוי בגינם בהתאם לבקשות שתינתנה ע"י הרשות ביחס
לכלי רכב מסוים וספציפי ללא הגבלה במספר הבקשות וללא
תוספת עלות כלשהיא.
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 4.1.33.6הרשות תודיע לספק ,בכתב ,על קרות מקרה תאונה לא יאוחר
משני ימי עבודה.
 4.1.33.7הרשות תדווח לספק בכתב בתוך  7ימים עם קרות כל אירוע
ו/או ליקוי ,תקלה ,חבלה ,נזק לרבות נזקים קלים וקוסמטיים,
וימלא אחר כל הוראה סבירה שתימסר לרשות באמצעות נציג
הספק.
 4.1.33.8השתתפות עצמית במקרה של תאונה באשמת צד ג' ,תגבה רק
לאחר מצוי כל ההליכים ע"י הספק מול צד ג'.
 4.1.33.9בקרות אירוע נזק לצד ג' ,הספק על חשבונו יטפל בנזקי צד ג'
ובמקרה של תביעה משפטית ,גם טיפול בתביעות צד ג'.
 4.1.33.10לא תחול השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות
להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים.
 4.1.33.11גובה ההשתתפות העצמית בכל אירוע ביטוחי בנזק לרכב עצמו
וכן בנזק לרכוש של צד שלישי לא יעלה על ( ₪ 850אם עפ"י
חוק תשלומי ההשתתפות העצמית מחוייבים במע"מ סכום זה
יהא כולל מע"מ).
במקרה של נזק גם לרכב עצמו וגם לצד שלישי רכוש באותו
אירוע תחול השתתפות עצמית אחת בלבד.
 4.1.33.12הספק ירכוש כיסוי ביטוחי לנזק עצמי (נזק לכלי הרכב של
הספק שבשימוש הרשות) או לחילופין ,נזקים אלו יהיו מכוסים
במסגרת ביטוח הפעילות העסקית של הספק.
 4.1.33.13הספק מתחייב בכל עת שיידרש לכך ,להמציא לרשות את
הסכמי הביטוח של כלי הרכב או קבלות על תשלום דמי
הביטוח השוטפים ו/או מסמכים אחרים הקשורים לביטוח
והרלוונטיים לכלי הרכב אשר סופקו לרשות במסגרת הסכם
זה.
 4.1.33.14כמו כן ,מתחייב הספק להעביר לרשות את תעודות הביטוח
הרלוונטיות ,וזאת לא יאוחר מעשרה ימי עבודה בטרם פג
תוקפו של הביטוח הקיים.
4.2

הספק יספק את הרכבים תוך לא יאוחר מ 21-ימים קלנדריים ממועד קבלת
ההזמנה אצלו .במידה ולא יוכל לעמוד בזמן זה ,יעמיד הספק רכב גישור העומד
בתנאים שלעיל (להלן ולעיל" :רכב גישור") ,ובלבד שהעיכוב במסירה לא יעלה
על  60ימים.
תקופת השימוש ברכבי גישור ו/או רכב חלופי תחשב במניין זמן הליסינג הכולל.

4.3

הספק מתחייב להגיש לרשות כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה בהסכת
מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם ,גם לאחר תום תקופת ההסכם.

4.4

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים ובאישורים התקפים
בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות
המוסמכות .הספק מתחייב להציגם לרשות בכל עת שיידרש ע"י הרשות.
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4.5

הספק מתחייב לקיים בתקופת ההסכם ,לגבי העובדים שיועסקו על-ידו ,את
האמור בחוקי העבודה להלן ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים
הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות הקיימים
במועד חתימת הסכם זה ,וזאת בנוסף לכל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענפים
המתאימים ,או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על-פי
הסכמים אלו .על מנת להסיר כל ספק מוסכם ומובהר כי חובתו של הספק לקיים
את ההסכמים הקיבוצים כמפורט לעיל אינה תלויה בתחולה הישירה של הסכם
זה עליו וככל שהסכם קיבוצי רלוונטי כלשהו אינו חל במערכת היחסים בינו לבין
עובדיו ,הוא מתחייב בהתאם להסכם זה להחיל את הוראות אותו הסכם
ביחסים בינו לבין עובדיו בכל הנוגע לביצוע השירותים נשוא הסכם זה.

4.6

הספק יציג לממונה פעם בשנה ,במהלך חודש ינואר אישור רואה חשבון על
עמידתו בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר לעובדיו כנדרש.
להלן החוקים העיקרים:
* חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ;1959 -
* חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ;1951 -
* חוק דמי מחלה ,תשל"ו ;1967 -
* חוק חופשה שנתית ,תשי"א ;1950 -
* חוק עבודת נשים ,תשי"ד ;1954 -
* חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו ;1966 -
* חוק עבודת הנוער ,תשי"ג ;1953 -
*חוק החניכות ,תשי"ג ;1953 -
* חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א ;1951 -
* חוק הגנת השכר ,תשכ"ח ;1958 -
* חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג ;1963 -
* חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשכ"ה ;1965 -
* חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987 -
* חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2000 -

.5

מקום עבודה
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מקום העבודה העיקרי של הספק ו/או מי מטעמו
לא יהיה ברשות ,לא יוקצה לו חדר או מקום עבודה ברשות ,והוא לא יהיה זכאי לקבל
כל שירותי מזכירות מן הרשות ,לרבות טלפונים והדפסות.

.6

העדר יחסי עובד-מעביד
6.1

אין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים או בין הרשות לבין עובדי הספק או הספק
בעצמו ,יחסי עובד ומעביד ,שותפות או שליחות.

6.2

הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי
מטעמו ו/או המועסק על ידו לבין הרשות יחסי עובד מעביד.

6.3

האנשים המועסקים על ידי הספק לצורך ביצוע הסכם זה ייחשבו לכל צורך
כעובדיו ו/או עוזריו ו/או שליחיו של הספק בלבד ,והוא יישא באחריות בלעדית
לכל טענה או תביעה הנובעת מיחסי עובד -מעביד אשר תופנה כלפי הרשות ו/או
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המדינה ,והוא יפצה את הרשות וישפה אותה בגין כל תביעה כזו ,אם תחויב בה
המדינה ו/או הרשות.

.7

.8

6.4

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים לרשות על בסיס קבלני,
ולכן הרשות לא תהיה אחראית בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לו ו/או למי
מטעמו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

6.5

הרשות לא תהיה אחראית בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לספק ו/או למי מטעמו
ו/או למי המועסק על ידו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה .כדי להבטיח
עצמו בפני נזקים כאמור ,מתחייב הספק לבטח את מי המועסק על ידו במוסד
לביטוח לאומי ולשאת בכל התשלומים שהוא חב בהם לפי כל דין.

6.6

לא תהיינה למציע ו/או למי מטעמו ו/או למועסקים על ידו בביצוע השירותים על
פי הסכם זה זכויות של עובדים אצל הרשות ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים
לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או
ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.

6.7

הספק מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסקת עובדים ו/או
מועסקים ,לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד
וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על פי חוק.

6.8

אם ייקבע מסיבה כלשהי ,כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי
ביטוי בהסכם זה ,יש לראות את ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד וכי
חלים עליה הדינים והתנאים החלים על עובד ,הרי מוסכם ומותנה בזה בין
הצדדים כי השכר כעובד ,בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה ,יחושב בהתאם
לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר ,הכול כפי
שייקבע על ידי נציב שירות המדינה ,ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור לפי
הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין ,לדעת נציב שירות המדינה .חישוב השכר
יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה
מחד גיסא ,והחישוב החדש כאמור מאידך גיסא ,יקוזזו הדדית.

6.9

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה
לידי ביטוי בהסכם זה ,תידרש הרשות במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו
בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בין הרשות לבין הספק ו/או למי מטעמו,
ישפה המציע את הרשות מיד עם דרישה בגין כל סכום שתידרש הרשות לשלם
כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד ,ככל שיהיו.

נציג הרשות
7.1

נציג הרשות לצורך הסכם זה הוא חשב הרשות .הרשות רשאית להחליף את
הנציג בכל עת ,ותודיע על כך בכתב לספק.

7.2

הנציג וכל מי שיוסמך לכך על ידי הרשות ,יהיו רשאים בכל עת לעיין בכל מסמך,
ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור בביצוע הסכם זה .הרשות ו/או חשב הרשות
יהיו רשאים לבצע בדיקה של כל נתון שהועבר על ידי הספק.

התחייבות שלא להעסיק
הספק מתחייב בזה שלא להעסיק ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אדם המועסק על ידי
הרשות ,אלא באישור בכתב ומראש של הרשות כל עוד הסכם זה בתוקף.

.9

פיקוח ובקרה
9.1

הספק מתחייב לאפשר לנציג הרשות או מי מטעמו ,לבקר פעולותיו ולפקח על
ביצוע והוראות המכרז והסכם זה.
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9.2
.10

הספק מתחייב להישמע להוראות נציג הרשות ,מי מטעמו ,בכל העניינים
הקשורים למתן השירותים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם זה.

דווח
אחת לחודש יגיש הספק לאישורו של הנציג שהזמין את השירותים ,דו"ח על ביצוע
השירותים ,ובו יפרט את היקף הפעילות שאותה ביצע בחודש החולף ,חתום על ידי
הספק.
טופס דווח לדוגמה מצורף כנספח  5למסמכי המכרז.

.11

התמורה
 11.1תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות הספק ע"פ הסכם זה ,תשלם
הרשות לספק בהתאם לאספקה בפועל של הרכבים ובתעריפים המופיעים
בהצעת המחיר של הספק ,בתוספת מע"מ כדין.
 11.2במידה והרשות תחזיר לספק רכבים שהוזמנו על ידה ,תשלם הרשות לספק פיצוי
מוסכם בהתאם לתקופת ההחזקה שהחזיקה הרשות בכל רכב ורכב שהוחזר על
ידה כמפורט להלן:
 11.2.1עד  12חודשים  -תשלום בגין שלושה חודשי שכירות/ליסינג ,לפי העניין;
 13 11.2.2עד  24חודשים  -תשלום בגין שני חודשי שכירות/ליסינג ,לפי העניין;
 24 11.2.3עד  33חודשים  -תשלום בגין חודש אחד שכירות/ליסינג ,לפי העניין.
סכומי הפיצויים המוסכמים המפורטים בסעיף זה נקבעו כיחס סביר לנזק שניתן
לראותו מראש ,בעת כריתת ההסכם ,כתוצאה מסתברת של החזרת הרכבים על
ידי הרשות.
 11.3הרשות תשלם לספק דמי השתתפות בנזק כמפורט בהצעת הספק בגין כל אירוע
תאונתי בו יהא מעורב רכב שסופק לרשות וכתוצאה מכך יגרם לרכב נזק .בכל
מקרה ,על הספק לצרף בכל תביעה חשבון מפורט לנזק שנגרם או דו"ח שמאי.
למרות האמור לעיל אם ארע הנזק בהתקיים באחת מהנסיבות המפורטות להלן
תישא המזמינה בתשלום עבור מלוא הנזק שנגרם לרכב:
 11.3.1נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג המכונית.
 11.3.2שימוש במכונית ע"י נהג שנמצא תחת השפעת משקאות אלכוהוליים או
סמים נרקוטיים.
 11.3.3הסעת נוסעים בשכר.
 11.3.4שימוש או נהיגה במכונית לתחרות.
מובהר ,כי אם הנזק ברכב נמוך מסכום ההשתתפות העצמית ,הרשות תשתתף
בגובה העלות בפועל בלבד.
 11.4במקרה של נזק ברכב ויש חשש שנגרם ע"י רשלנות הנהג ואין הסכמה בין
הצדדים ,ימונה בורר חיצוני שיוסכם על הצדדים שהינו שמאי רכב מוסמך.
הבורר יוסמך להחליט האם הרשות אחראית לנזק ,ואם כן ,מהו הסכום שעל
הרשות לשלם לספק .החליט הבורר שהרשות אינה אחראית לנזק ,ללא תשלם
הרשות לספק דבר ,לרבות לא את סכום ההשתתפות העצמית.
 11.5סכום התמורה לפי סעיף זה הוא סופי ומוחלט .תשלום אחר או נוסף פרט לאמור
בסעיף זה ,לא ישולם על-ידי הרשות ,לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר
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פקיעת הקשר על -פי הסכם זה ,לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם או כל
הנובע מהם.
 11.6הרשות תשלם לספק את התשלומים לאחר קבלת חשבונית מס ודו"ח מאושר על
ידי הגוף המקצועי ברשות ,בהתאם לנוסח הנדרש על ידי הרשות ושצורף למכרז
כנספח .5
 11.7התשלום יבוצע בתנאי שוטף 30 +ממועד קבלת החשבונית בהתאם לנוהג ימי
אשראי לספקי ממשלה וזאת בכפוף לאישור החשבונית.
 11.8התעריפים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום קבלת הרכבים
ברשות ,כשהם כשירים לנסיעה.
.12

איסור הסבת ההסכם
 12.1הספק אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה ,כולן או
מקצתן לכל צד שלישי שהוא.
 12.2כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא
בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
 12.3זכויותיו של הספק לפי הסכם זה ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד
כלשהו.

.13

אחריות לנזקים ושיפוי
 13.1הספק יישא לבדו באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא (לרבות מוות ,נזק גוף
ונזק רכוש) שייגרם על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מי שפועל מטעמו ,לכל אדם
(לרבות חבר בני אדם מאוגד ובלתי מאוגד) ,ובכלל זה לרשות ועובדיה ,לאורחי
הרשות ,לספק ועובדיו ולכל אדם או גורם אחר ובלבד שהנזק אירע תוך כדי או
עקב ביצוע השירותים או בקשר אליהם ,בין באופן בלעדי ובין יחד עם גורמים
נוספים ,בין מתוך זדון או מתוך רשלנות או בדרך אחרת .בכל מקרה שבו הרשות
תדרש או תתבע לשאת בתשלום או פיצוי בגין נזק שנגרם כמתואר לעיל ,הספק
ישפה את הרשות בגין כל תשלום כאמור ,לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.
 13.2הספק מתחייב לתקן ,להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור בסעיף
 13.1לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם ,אך אין בכך כדי לגרוע
מזכות הרשות לתקן את הנזק בעצמה ולחייב את הספק בתשלום הוצאותיו.
 13.3אחריות הספק כלפי הרשות על פי סעיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם הרשות
תחויב בתשלום לניזוק בגין היותו מחזיק במקרקעין או על פי כל דין.
 13.4למען הסר ספק ,הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא מבצע את השירותים עבור
הרשות על בסיס קבלני ,ולכן הרשות לא תהיה אחראית בצורה כלשהי לנזקים
שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל ביצוע השירותים על פי הסכם זה.
עוד יובהר ,כי במידה שמי מעובדי הספק יתבע את הרשות ,המדינה ,הממשלה
או עובדיהם או שליחיהם ,מכל סיבה שהיא הקשורה למתן השירותים או כרוכה
בהן ,יהא הספק חייב לשלם כל תשלום ו/או פיצוי הנדרשים או כרוכים בתביעה
או בצורך להתגונן בפניה ,וכן יהא חייב לשפות את הרשות בגין כל סכום אשר
הרשות תדרש לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום כמתואר לעיל ,לרבות
הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
 13.5סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק
לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליו.
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.14

ערבות ביצוע
 14.1כבטוחה לקיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ימציא הספק לרשות,
במעמד חתימת הסכם זה ,כתב ערבות על שמו ,מקורי ובלתי מותנה לשם
הבטחת ביצועו של ההסכם .כתב הערבות ויעמוד על סך של  ,₪ 30,000אם
ההתקשרות עם המציע תוארך ,הערבות תוארך בהתאם.
 14.2הערבות תהא בתוקף עד ( 90תשעים) יום מעבר לתקופת ההתקשרות עם הספק.
 14.3הנוסח של ערבות הביצוע מצורף כנספח  7להסכם זה .נוסח זה מחייב ואין
לסטות ממנו .הרשות לא תחתום על ההסכם עם הספק אם תהיה סטייה כלשהי
מנוסח הערבות בנספח  7הנ"ל.
 14.4הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח
ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א .1981-אם הערבות תהיה של חברת ביטוח,
החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.
רשימת חברות הביטוח מצורפת כנספח  2להסכם זה.
 14.5במקרה שיפר הספק הסכם זה הפרה יסודית כמפורט בהסכם זה להלן ו/או
הפרה שאינה יסודית שלגביה נתנה הרשות ארכה בכתב ואשר לא תוקנה
בתקופת הארכה ,תהיה הרשות רשאית לחלט את הערבות כולה או מקצתה לפי
שיקול דעתה ,ללא צורך לפנות לערכאות ,לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו,
וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק מהפרת התחייבויות הספק כפי
שהצדדים צופים אותו במועד זה.
 14.6היה והערבות תחולט על ידי הרשות וההסכם לא יבוטל ,ימציא הספק ערבות
חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך  7ימים מהיום שבו קיבל הודעה
שהערבות חולטה.
 14.7מתן הערבות אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי
הרשות על פי הסכם זה ,וגבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה על ידי
הרשות אינה גורעת מזכות הרשות לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים נוספים
וכן סעדים נוספים ואחרים על פי הסכם זה או על פי כל דין .אין בגובה הערבות
כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
 14.8כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הספק.

.15

הפרות
 15.1הרשות רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת ,אם הספק יפר את ההסכם
הפרה יסודית אשר לא תוקנה בחלוף  7ימים ממתן התראה בכתב; מוסכם בין
הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של ההסכם:
15.1.1

אם הספק או נשוא ההסכם ומכרז זה לא עמד בדרישות סעיף הדווח
וסעיף  4לעיל  -השירותים.

15.1.2

אם הספק נשוא ההסכם ומכרז זה לא עמדו בדרישות סעיף
הסודיות;

15.1.3

אם היועץ נשוא ההסכם ומכרז זה לא עמדו בדרישות סעיף ניגוד
עניינים.
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 15.2הרשות רשאית להפסיק את ההתקשרות באם הספק לא קיים את התחייבויותיו
לפי הסכם זה ולא תיקן את הטעון תיקון תוך  30יום ,על אף התראה בכתב
מטעם הרשות.
 15.3בוטל ההסכם על-ידי הרשות בהתאם לאמור לעיל ,יחזיר הספק את התמורה
שקיבל ,באם קיבל ,וכן רשאית הרשות לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה
שנגרמו לה כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו לרשות לפי
כל דין.
 15.4בוטל ההסכם על ידי הרשות על פי הוראות כל דין ,תהיה רשאית הרשות ,מבלי
לגרוע מהזכויות העומדות לרשותה לפי דין ,לבצע את השירותים נשוא ההסכם
בעצמה או באמצעות מי מטעמה.
 15.5הפר הספק הזוכה הוראה מהוראות הסכם זה ,רשאית הרשות ,בנוסף לסעדים
העומדים לה על פי דין ,לנקוט את הצעדים הבאים ,או מקצתם:
15.5.1

לתבוע מהספק את הנזקים הנובעים מההפרה ולקזז את סכום הנזק
מהתמורה המגיעה לספק.

15.5.2

לממש את הערבות שניתנה להבטחת התחייבויות הספק.

15.5.3

לאכוף על הספק את קיום ההסכם ו/או לבצע בעצמו או באמצעות
אחרים ,את ההתחייבויות המוטלות על הספק ,ולחייב את הספק
בהוצאות הביצוע.
בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל ,תהיה רשאית הרשות
בהתאם לצרכים והנסיבות ,לחייב את הספק ,בנוסף לאמור
בפסקאות האמורות ,גם בהוצאות טיפול מיוחדות שנגרמו לרשות
עקב אי – ביצוע הוראות הסכם כאמור.

אין באמור בסעיפים קטנים לעיל ,בכדי להראות על הסכמת הרשות לסטות
מתנאי המכרז ונספחיו.
.16

סודיות
 16.1הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידיו
ו/או לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו עשויים
להיות סודיים והספק מתחייב לשמור על כל מידע כאמור בסוד ולהביא סעיף זה
לידיעת עובדיו והמועסקים על ידו בעבודות הקשורות בביצוע הסכם זה.
 16.2כמו כן מתחייב הספק להחזיר לרשות כל מסמך שנמסר לו בקשר עם הסכם זה
מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה.
 16.3הספק מתחייב כי הוא וכל עובד ומועסק מטעמו ישמרו על סודיות המידע
והמסמכים הכרוכים בביצוע השירותים שהגיעו או שיגיעו לידיו ו/או למי מטעמו
לפי הסכם זה .כן מתחייב הוא לשמור בסוד ולא להעתיק ,להודיע ,למסור או
להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מעובדיו ו/או
למי מטעמו עקב ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים ,לפני תחילתם
או לאחר מכן .הספק מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום
תקופת ההסכם ,ככל שתהא כזו.
הספק יחתום על הצהרת חובת שמירת סודיות ,המצורפת כנספח .9
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 16.4הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה עשוי
להוות עבירה לפי סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-וכי יביא הוראות
החוק והוראות סעיף זה לידיעת עובדיו ו/או מועסקיו המועסקים על ידו לשם
ביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או בקשר עמו.
 16.5הספק מתחייב להיענות לכל דרישות הממונה על הביטחון ברשות.
 16.6הספק מתחייב לדווח לממונה על הביטחון ברשות בכל מקרה של אובדן מסמכים
או כניסת בלתי מורשים למבני הרשות ,אם וככל שיהיו מקרים כאלו.
 16.7הספק לא יחזיק בידיו כל מסמך הקשור במתן השירותים ,אלא אם קיבל לכך
אישור בכתב ומראש מהרשות .מבלי לגרוע מהאמור ,החזיק הספק מסמך
כלשהו בידיו בין בהיתר ובין שלא בהיתר ,ישיב כל מסמך כאמור לרשות מוקדם
ככל הניתן ועד תום ההתקשרות.
 16.8סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.
.17

ניגוד עניינים
 17.1הספק מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד
עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה ביחס לספק ו/או מי מטעמו .הספק מתחייב לשמור
על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים.
 17.2הספק מתחייב כי ככל שיתעוררו סוגיות שלא נצפו במועד חתימת הצדדים על
הסכם זה ,של הספק ו/או מי מטעמו ,העלולות להעמידו/ם במצב של חשש לניגוד
עניינים או במראית עין של חשש כאמור ,יהיה עליו להביא את פרטי המקרה
בפני היועץ המשפטי של הרשות ויפעל עפ"י הנחיותיו.
 17.3יודגש ,כי הספק יקפיד לעדכן את היועץ המשפטי ברשות במקרה של שינוי
העלול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים ,במהלך מתן השירותים על ידו
עפ"י הסכם זה.
 17.4הספק מתחייב שלא לעשות שימוש בכל מידע או מסמך שהגיע לידו במהלך מתן
השירותים שלא לשם מתן השירותים עבור הרשות.
 17.5הספק מתחייב שלא לקבל כל טובת הנאה או מתנה מכל צד שלישי אשר יבקש
להעניקה לו בקשר עם מתן השירותים על ידו .הספק מתחייב לדווח ליועץ
המשפטי של הרשות לאלתר על כל מקרה שבו הוצעה לו טובת הנאה או מתנה
כאמור ולנהוג על פי הוראותיה.
 17.6הספק מתחייב כי בתקופת מתן השירותים על ידו ימנע מי מטעמו מלבקר
בפומבי (במסיבת עיתונאים ,בראיון עיתונאי ,בנאום במקום פומבי ,בשידור ,או
בכל דרך פומבית אחרת) את הממשלה ,משרדי הממשלה ומדיניותם.
 17.7לעניין סעיף זה " ,הספק ו/או מי מטעמו" – לרבות מועסקים מטעמו ,בני
משפחה של הספק ותאגיד שהספק  ,עובדיו ומועסקיו או בני משפחותיהם
כאמור הינם בעלי עניין בהם" .בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה
כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – .1968
הספק יחתום על התחייבות להימנע מניגוד עניינים המצ"ב כנספח .9

.18

שמירה על זכויות ושיקול הדעת של הרשות
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 18.1הרשות אינה מחויבת כלפי הספק לרכוש שירותים בהיקף כלשהו ו/או לרכוש
שירותים כלל ,וכן תהיה הרשות רשאית להתקשר על פי שיקול דעתו עם ספקים
אחרים ו/או נוספים לצורך קבלת השירותים ,והכל מבלי שהדבר יזכה את הספק
בפיצוי כלשהו.
 18.2הרשות שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין בכל עת את היקף
השירותים ,או להזמין רק חלק מהשירותים (הכל בהתאם לצרכים ושיקול דעתה
של הרשות) .יובהר כי במקרה זה תשולם התמורה בהתאם לשירותים שיינתנו
בפועל עפ"י דרישת הרשות מראש ובכתב בלבד .עוד יובהר ,כי הספק לא יהיה
זכאי לפיצוי כלשהו עקב הקטנת ו/או הגדלת היקף השירותים.
 18.3כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) בתוצרי העבודה של הספק ו/או
המועסקים על ידו ו/או מטעמו ,במסגרת התקשרות המציע עם הרשות ,יהיו
בבעלות המלאה של הרשות בלבד ,שיהיה רשאי לנהוג בהם כמנהג בעלים ולבצע
בהם כל שימוש שיראה לו ,תוך כדי תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה ,לרבות
ביצוע שינויים והכנסת תוספות ,השלמות או עריכה מחדש ,פרסומו ,או העברתו
לאחר ,בתמורה או ללא תמורה.
 18.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי חתימת הספק על הסכם זה כמוה כוויתור
לטובת הרשות על כל זכויות היוצרים ככל שיהיו בתוצרי עבודת המציע וכן,
כמוה כמתן אישור לכל שימוש שתעשה הרשות בתוצרי העבודה כאמור.
 18.5הספק ימסור לידי הרשות את כל החומר שיוכן על ידו במסגרת הסכם זה.
 18.6מודגש בזה כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או אל מדיה
מגנטית או בכל צורה אחרת הוא רכושה של הרשות והספק לא יהיה רשאי
לעכבו תחת ידו גם במידה ויגיעו לו ,לטענתו ,תשלומים מאת הרשות.
 18.7מבלי לגרוע מזכויות הרשות בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל ,הרשות תהיה
רשאית לדרוש ולקבל מן הספק בתקופת ההתקשרות ותוך שנה לאחר מכן כל
מידע הקשור בביצוע השירותים.
 .19שונות
 19.1הרשות תהיה זכאית לקזז כל סכום שעשוי להגיע לה מהספק בהתאם להסכם זה
ו/או מכל מקור אחר ,מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו לספק ו/או לנכות הסכום
מתוך הערבות לביצוע ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות .הרשות תמסור
לספק הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור.
 19.2ידוע לספק כי מכוח החלטת ממשלה מס'  1116שעניינה "פרסום היתרים ומסמכי
התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים" ,חלה על הרשות החובה לפרסם
בפומבי את חוזה ההתקשרות זה ,על כל צרופותיו (זולת אם החליטה הוועדה כי
מדובר בסודות מקצועיים או מסחריים מתוקף סמכותה לפי סעיף (21ה) לתקנות
חובת המכרזים) .לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 19.3מוסכם בזה כי הוראות הסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא המוסכם בין
הצדדים וכי כל צד לא יהיה קשור במצגים ,הבטחות והתחייבויות שנעשו ,אם
בכלל ,לפני חתימת הסכם זה.
 19.4מוסכם כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין
נספחיו ,יגבר האמור בהסכם זה.
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 19.5הספק מצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח ,להדריך,
או ליתן הוראות לספק ו/או לעובדיו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה
במלואו וכי אין לספק או לעובדיו כל זכות לתשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות
בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה בכל נסיבות שהן.
 19.6סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט
המוסמך בבאר שבע בלבד.
 19.7הספק לא יציג עצמו כשליח או כנציג הרשות ,אלא אם הדבר יוטל עליו במפורש
ע"י הרשות לצורך ביצוע השירותים.
 19.8הספק לא יעשה שימוש בתארו או בתפקידו עפ"י הסכם זה שלא במסגרת פעילותו
על פי הסכם זה.
 19.9הספק מצהיר בזה כי הוא מנהל פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו 1976-וכי ימציא לרשות את כל האישורים הדרושים בהתאם לחוק זה.
 19.10שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד הרשות או הספק לא
ייחשבו כוויתור על זכויות הצדדים על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו השתק
או מניעות.
 19.11כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי מורשי
החתימה של שני הצדדים.
 .20הודעות
 20.1כל ההודעות בכל הקשור להסכם זה שתישלחנה בדואר רשום לכתובות המצוינות
להלן ,וכל הודעה כאמור תיראה כאילו הגיעה לתעודתה תוך  72שעות מעת
מסירתה בדואר כיאות.
 20.2כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך
 24שעות ,אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל ונתקבל אישור מכשיר
הפקסימיליה על העברתה התקינה בשלמות.
 20.3כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תישלח לפי המענים
הבאים:
הספק – רחוב

פקס:

הרשות – שדרות יצחק רגר  ,22בית הנשיאים ,באר שבע .פקס__________ :
ולראיה באו הצדדים על החתום:

המנהל הכללי

הספק

חשב הרשות
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הסעיף התקציבי למימון ההסכם:
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נספח 1
דוגמא לנוסח כתב ערבות הצעה
לכבוד
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
באמצעות הרשות לפיתוח הנגב ו/או הרשות לפיתוח הגליל
הנדון :ערבות מס'
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים ש"ח),
אשר תדרשו מאת _________________________________ (להלן" :החייב") בקשר עם
מכרז מס'  03/2017למתן שירותי השכרת כלי רכב בדרך של ליסינג תפעולי.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום מדרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו
במכתב בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקפה עד תאריך . 10.8.2017
דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק  /חברת ביטוח שכתובתו:
(מס' הבנק ומס'
_________________ (שם הבנק/חברת הביטוח)
(כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח).
הסניף)
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

______________
תאריך

___________________
שם מלא

__________________
חתימה וחותמת
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נספח 2
רשימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויות
.1

איילון חברה לביטוח בע"מ

.2

אליהו חברה לביטוח בע"מ

.3

אריה חברה לביטוח בע"מ

.4

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

.5

הדר חברה לביטוח בע"מ

.6

הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ

.7

כלל ביטוח אשראי בע"מ

.8

המגן חברה לביטוח בע"מ

.9

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

.11

כלל חברה לביטוח בע"מ

.11

מגדל חברה לביטוח בע"מ

.12

מנורה חברה לביטוח בע"מ

.13

הראל חברה לביטוח בע"מ

.14

ב.ס.ס.ח - .החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
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נספח 3
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם עורך התקשרות מספר __________ למתן שירותי ____________________
עבור ___________ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו
של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין
עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב-
 ,2011גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת
ההצעות (להלן" :מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר ___________
לאספקת ____________________ עבור ___________________.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
____________________
________________
חתימה וחותמת
שם
תאריך
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה
בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב'
______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________________
___________________
_________________
חתימה וחותמת
מספר רישיון
תאריך
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נספח 4
תאריך_______________:
לכבוד
________________(עורך המכרז)
א.ג.נ,.
הנדון :בעניין מכרז _________ ל ______ (להלן "המכרז") דיווח רואה חשבון
א.

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן" :המציע") הנני מדווח
כדלקמן:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____ ,בוקרו על ידי
וחוות דעתי נחתמה בתאריך _____.

לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי
חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.
ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו
לאחר מכן ,שנסקרו על ידי ,אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך
קיומו של המציע "כעסק חי" (*) ,או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע
להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

ג.

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז
הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי
עם הנהלת המציע (**).

ד.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא
לידיעתי ,לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל ,מידע על שינוי מהותי
לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של
המציע "כעסק חי".

לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  58של לשכת
(*)
רו"ח בישראל.
אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ 3-חודשים כי
(**)
אז אין דרישה לסעיפים ג' ,ד'.

בכבוד רב,

________________________
הערות:



רואי חשבון
נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת
למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט .2009
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
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נספח 5
טופס דיווח על ביצוע שירותים לדוגמא
לכבוד
הרשות לפיתוח הנגב
שלום,
הריני לדווח כי במהלך חודש__________ ,מסופקים לכם על ידי הרכבים הבאים כמפורט
להלן:

מספר רישוי

סוג הרכב

מספר החודשים
בליסינג אצל
הרשות עד
למועד הדיווח

הערות

בברכה,
המציע
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נספח 6
אישור עריכת ביטוחים
למילוי וחתימה רק לאחר הזכייה – במועד ההגשה יש רק לחתום בתחתית העמוד כאות להבנה

תאריך___________:
לכבוד

מדינת ישראל – הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל
א.ג.נ,.

הנדון :אישור עריכת ביטוחים.
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נספח 7
ערבות ביצוע (להגשה לאחר הזכייה במכרז)
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
כתב ערבות
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות הרשות לפיתוח הנגב ו/או הרשות לפיתוח הגליל
הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 30,000במילים :שלושים אלף )₪
אשר תדרשו מאת( ______________ :להלן "החייב") בקשר עם הסכם למתן שירותי השכרת
כלי רכב בליסינג תפעולי.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו
במכתב בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________
הביטוח
הבנק/חב'
לסניף
להפנות
יש
זו
ערבות
פי
על
דרישה
שכתובתו__________________________ שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
__________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה
________________
________________
תאריך

________________
שם מלא

חתימה וחותמת
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נספח 8
אישורים/התחייבויות

אישור לעניין סעיף 4.6

לתנאי סף

אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
המזמין במסגרת מכרז זה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני
מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז
מס'____________ ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה
במכרז.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________________
חתימת המצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________

______________________

_________________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עורך הדין
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נספח 9
ימולא על ידי הספק וכל עובד מטעם הספק שנותן שירותים

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______
על ידי _______________________
ת.ז_________________________ .
מכתובת ______________________
הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;
והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים;
והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;
והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/הספקת הטובין
ולאחריו;
לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:
 1הגדרות
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"השירותים"  -השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי.
כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.
"עובד" -
כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תוכנית,
"מידע" -
נתון ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים בין
בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ,אלקטרונית ,אופטית,
מגנטית או אחרת.
"סודות מקצועיים"  -כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים ,/בין
אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:
מידע אשר ימסר ע"י המזמין ,כל גורם אחר או מי מטעמו.
2

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ,במהלך תקופת מתן השירותים ,ובמהלך שלושה
חודשים מתום תקופה זו ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום
נושא הפניה ,למעט באם ועדת המכרזים אישרה בכתב ,לאחר שהעובדות הוצגו בפניה ,כי
אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים
שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.
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3

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים נשוא
מתן השירותים ,למעט מטעם המזמין ,במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושלושה
חודשים לאחריה ,אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

4

הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני ,עלול להימצא
במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

5

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי ,להתקשר עם כל גורם כאמור
בסעיפים  2-3להלן ,בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין.
המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד
עניינים ,והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.

 6שמירת סודיות
הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש
אך ורק לצורך מתן השירותים נושאי מכרז זה .למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
הנני מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או
הסודות המקצועיים.
הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה,
יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין ,תשל"ז .1977 -
הריני מצהיר כי ידוע לי ,כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי ,לגורם שאינו מורשה לקבלו ,עלולה
להוות פגיעה בפרטיותו של אדם ,עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף  5לחוק הגנת
הפרטיות התשמ"א.1981-
ולראיה באתי על החתום________________________________ :
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נספח 10
הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות
אני הח"מ __________ ת.ז __________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין
במסגרת מכרז זה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.
יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה :
 המציע מעסיק עד  25עובדים  -המציע מצהיר כי הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות") אינן חלות עליו.
 המציע מעסיק מעל  25עובדים ועד  100עובדים -המציע מצהיר כי הוראות סעיף  9לחוק
שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ,ובכלל זה פועל לקידום הייצוג ההולם בקרב
עובדיו ,לרבות ביצוע התאמות.
לעניין זה" ,התאמות" – לרבות התאמת מקום העבודה ,הציוד שבו ,דרישות התפקיד ,שעות
העבודה ,מבדקי קבלה לעבודה ,הכשרה והדרכה ,נוהלי עבודה ,והכל מבלי שהדבר יטיל על
המעסיק נטל כבד מד.
 המציע מעסיק מעל  100עובדים אך טרם פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות  -המציע
מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30יום
ממועד ההודעה על הזכייה במכרז ,ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז ,לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן.
 המציע מעסיק מעל  100עובדים ופנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות -המציע מצהיר כי
ביום __ __/__/פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות וכי פעל ליישום ההנחיות שקיבל
בעקבות פנייתו כאמור .
הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים בתוך  30יום ממועד תחילת ההתקשרות עמי ,ככל שאבחר כזוכה במסגרת מכרז
זה.
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 .2זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

לראיה באתי על החתום

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ____________ ,עו"ד ,מספר רישיון __________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע
בפני מר /גב'_____________ אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרו _______________ /המוכר לי אישית,
ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות
הצהרתו וחתם עליה.
תאריך

שם מלא של עו"ד

חתימה וחותמת
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נספח 11
קיום חוקי העבודה
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
הרשות לפיתוח הנגב ו/או הרשות לפיתוח הגליל
א/.ג.נ,.
אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
אני ,________ ,נציג המציע ______________ ,מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה
החלים על כל עובדי המועסקים על ידי בתקופה מיום _________ ועד ___________ ,המציע
מקיים את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך מסמך זה ,ובכללם החוקים המפורטים
להלן:
-

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)1945 ,

-

פקודת הבטיחות בעבודה1946 ,

-

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט1949 -

-

חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-

-

חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951-

-

חוק החניכות ,תשי"ג1953-

-

חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953-

-

חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-

-

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954-

-

חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-

-

חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959-

-

חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז1967-

-

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה1995-

-

חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-

-

חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1987-

-

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח1988-

-

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א1991-

-

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-

-

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998-

-

סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998-

-

חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-
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-

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-

-

סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א2000-

-

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב2002-

-

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו2006-

-

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל
התקין) ,תשנ"ז1997-

-

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א2001-

-

המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל
עובדיו במהלך ההתקשרות.

שם מלא

תאריך
המציע

חתימה וחותמת

אישור עו"ד
אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________
ת .ז __________ .המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי
עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפניי
על תצהיר זה.
תאריך

שם עו"ד

חתימת עו"ד
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