10-4-2016
לכבוד
כללי

סימוכין:
דפנה יעקובוביץ
טל'03-6270409 :
פקס03-5611320 :
דוא"לfrangi@ingl.co.il :
קריית עתידים ,מגדל עתידים
תל אביב
www.ingl.co.il

באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 2מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
"( INGL/TENDER/2015/18ההליך")

כללי:
.1

אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
ההליך.

.2

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

.3

השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.

.4

למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גרוע מהאמור במסמכי ההליך.

.5

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום למשרדי החברה
מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.

להלן הבהרה ותיקון מס'  2למסמכי המכרז
סעיף
נספח ח' למכרז – נוסח
ערבות הצעה

שאלה
 .1סעיף  -4הערבות ניתנת להסבה לטובת
מדינת ישראל.
נבקש לשנות את הסעיף ",הערבות לא
ניתנת להסבה".
 .2סעיף  11שורה  4נבקש הבהרה האם
התאריך המצוין בסעיף זה הינו
?4.4.16

עמוד  1מתוך 2

תשובה
 .1סעיף  4יימחק.
 .2התאריך יהיה תאריך
הוצאת הערבות על ידי
הבנק.

סעיף

תיקון/תוספת

טופס הצעת המחיר

לקבוצה ו' יתווסף דגם חובה:
טיוטה קאמרי היברידית ( LE2.5מצ"ב טופס הצעת מחיר מתוקן להגשה).

למעט ההבהרות שלעיל ,אין כל שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
עו"ד דפנה יעקובוביץ,
הלשכה המשפטית
ומזכירות החברה

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 2מכרז פומבי למתן שירותי השכרת
ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי "( INGL/TENDER/2015/18ההליך") וכן ידוע לנו שכל האמור בו
מהווה חלק מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בו מלכתחילה .אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי
ההליך הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל שיישלח מטעם החברה.
חתימה ________________ :חותמת________________ :
תאריך__________________ :

עמוד  2מתוך 2

21-4-2016
לכבוד
כללי

סימוכין337002 :
דפנה יעקובוביץ
טל'03-6270409 :
פקס03-5611320 :
דוא"לfrangi@ingl.co.il :
קריית עתידים ,מגדל עתידים
תל אביב
www.ingl.co.il

באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 3מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
"( INGL/TENDER/2015/18ההליך")
כללי:
.1

אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
ההליך.

.2

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

.3

השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.

.4

למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גרוע מהאמור במסמכי ההליך.

.5

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום למשרדי החברה
מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.

להלן הבהרה ותיקון מס'  3למסמכי המכרז
לוחות הזמנים הקבועים בסעיף  8למכרז ישונו כדלקמן:

.1

מועדי הגשת הצעות

ד

החל מיום  10.5.2016בין השעות  16:00 – 09:00ולא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום  18.5.2016בשעה .12.00
(למעט ימי ו' ,שבת וחג) בכתובת בסעיף  12להלן.

.2

תשובות לשאלות ההבהרה שהוגשו על ידי המציעים יפורסמו לאחר חג הפסח.

.3

למעט ההבהרות שלעיל ,אין כל שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
עו"ד דפנה יעקובוביץ,
הלשכה המשפטית
ומזכירות החברה

עמוד  1מתוך 2

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 3מכרז פומבי למתן שירותי השכרת
ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי "( INGL/TENDER/2015/18ההליך") וכן ידוע לנו שכל האמור בו
מהווה חלק מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בו מלכתחילה .אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי
ההליך הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל שיישלח מטעם החברה.
חתימה ________________ :חותמת________________ :
תאריך__________________ :

עמוד  2מתוך 2

5-5-2016
לכבוד
כללי

סימוכין337313 :
דפנה יעקובוביץ
טל'03-6270409 :
פקס03-5611320 :
דוא"לfrangi@ingl.co.il :
קריית עתידים ,מגדל עתידים תל אביב
www.ingl.co.il

באמצעות דוא"ל

הנדון:

הבהרה ותיקון מס'  – 4מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי "( INGL/TENDER/2015/18ההליך")

כללי:
.1

אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי ההליך.

.2

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

.3

השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.

.4

למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גרוע מהאמור במסמכי ההליך.

.5

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום למשרדי החברה מיד עם קבלתו .עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.

.6

למעט ההבהרות שלהלן ,אין כל שינוי במסמכי המכרז.

.7

מפאת כמות השינויים שבוצעו במסגרת ההבהרות מצ"ב לנוחיות המשתתפים מסמכי המכרז וההסכם המעודכנים בהתאם להבהרות ,בנוסח מסומן ובנוסח נקי (הגשת ההצעות תהא על גבי
הנוסח המעודכן הנקי).

להלן הבהרה ותיקון מס'  4למסמכי המכרז
.8

על כל משתתף להציג בדוא"ל דגם אופציונאלי נוסף עבור קבוצה ג' ,שווה ערך ודומה ככל הניתן לרכבים המופיעים בקבוצה (עם ציון מחיר היבואן הנוכחי אך ללא ציון ההנחה המוצעת) על גבי
נספח א' למסמך הבהרות זה.
הצעת המשתתפים לגבי דגם אופציונאלי נוסף עבור קבוצה ג' ואישור הקבלה החתום יוגשו בכתובת הדוא"ל frangi@ingl.co.il :עד ליום  10.5.2016בשעה .15:00

.9

מצ"ב טבלה המפרטת את שאר תשובות החברה לשאלות ההבהרה במסגרת המכרז.

.10

המועד להגשת ההצעות הקבוע בסעיף  8למכרז יידחה ליום  25.5.2016בשעה .12:00
בכבוד רב,
עו"ד דפנה יעקובוביץ,
הלשכה המשפטית
ומזכירות החברה

נספח א'  -אישור קבלה
 .11אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 4מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי INGL/TENDER/2015/18
("ההליך") וכן ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חל ק מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בו מלכתחילה .אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה ובכל
מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל שיישלח מטעם החברה.
 .12הדגם החלופי המוצע על ידנו עבור קבוצה ג' הינו _________________________ מחיר היבואן הנוכחי הינו. ₪ _____________________:

 .13תאריך__________________ :

חתימה________________ :

חותמת________________ :

מסמך המכרז העיקרי
מס' שאלה

מספר
הסעיף

שאלה

תשובה

.1

3.2

נבקש למחוק את המילה "ביטוחם" ובמקומה לרשום "כיסויים הביטוח"

ר' מסמך מתוקן

.2

3.3

האם יש לצרף הערבות אוטונומית לכל הצעה בנפרד (רכבים פרטיים ורכבי שטח) ?

כאמור בסעיף  15.1למכרז ,לעניין ערבות ההצעה ,מספיקה ערבות אחת גם
עבור מציעים המגישים הצעה בעבור שני סוגי שירותי הליסינג.

.3

3.4.1

בשורה הרביעית לאחר המילים "בהודעה מוקדמת" נבקש להוסיף המילה "בכתב" .ר' מסמך מתוקן
כמו כן ,נבקש לתקן את  30הימים ל.60-

.4

3.4.2

ר' מסמך מתוקן

נבקש להאריך את תקופת השכירות ל 36/32-חודשים.

תקופת האפשרות הינה התקופה בה מורשית החברה להזמין רכבים חדשים
נבקש הבהרה למילים "תקופת האפשרות"
(מוגדרת כתקופת ההזמנה) זאת לעומת תקופת השכירות שהיא תקופה של 30
ראוי כי החברה תוכל להזמין רכבים למשך  12חודשים ממועד חתימת ההסכם עם
חודשים במהלכם ניתנים שירותי הליסינג התפעולי עבור כל רכב בנפרד.
אופציה להארכה בעוד שתי תקופות של  12חודשים כל אחת.
תקופת ההזמנה הינה  12חודשים עם אופציה להארכה של  2תקופות נוספות
בנות  12חודשים.
.5

4.2

אחרי המילים "לא ינקטו" נבקש להוסיף "בחוסר תום לב".

לא מקובל

.6

6.2.6

נבקש להוסיף את המילים "ולמעט יום כיפור"

ר' מסמך מתוקן

.7

8

לאור חופשת החגים הקרבה ,המותירה לנו ימים ספורים נבקש לקבל אורכה בהגשת ר' מסמך מתוקן (עד )25.5.16
המכרז.

.8

10.1

.9

15.7

יש להבהיר כי המציע רשאי להסתמך על הערות ו/או אישור החברה בהליך המקדמי

.10

16.6

נבקש הסבר האם בקשתכם היא לקבלת  3לקוחות הפעילים בחברתנו מעל  3שנים? הכוונה היא ללקוחות עמם סיים המציע את התקשרותו במהלך  3השנים
האחרונות
ואם כן ,באלו היקפי פעילות?

.11

18.7

נבקש להוסיף את הסיפא בנוסח הבא" :וזאת לאחר שנתנה מציע הזדמנות לתקן את לא מקובל
הצעתו"

.12

18.9

נבקש כי הארכה נוספת תהא בהסכמת הצדדים.

לא מקובל

נבקש למחוק את הנוסח בשורה השנייה "לשיקול דעתה הבלעדי"

הבהרה לעניין ההצמדה למדד

ר' מסמך מתוקן

מובהר כי מחירי ההצעה אינם צמודים למדד (ממילא המחיר במועד ההזמנה
נקבע בהתאם למחיר היבואן המעודכן בניכוי אחוז ההנחה המוצע).
מובהר כי התשלום החודשי תחת ההסכם יהיה צמוד למדד (ר' ס' 14.8.8
להסכם).

לא מקובל

.13

18.11

נבקש למחוק את הסעיף

.14

19.1

בשורה השישית נבקש למחוק המילים "ומבלי למעט" .בסוף הפסקה השניה נבקש ר' מסמך מתוקן
להוסיף "ולמעט פיצוי מוסכם ,דמי חריגת קילומטרים ודמי השתתפות בנזק או
תשלום אחר כמפורט בהסכם"

.15

24.1

הבהרות לעניין ערבות ההצעה

.16

25.3

נבקש להוסיף את הסיפא" :וזאת לאחר שניתנה למשכירה הזדמנות לתקן את לא מקובל
הטעות"

נבקש למחוק את המילים "והשתתפויות עצמיות"
ר' מסמך מתוקן

.17

25.4

נבקש להוסיף את הסיפא" :וזאת לאחר שניתנה התראה למשכירה בכתב"

ר' מסמך מתוקן

.18

25.10

הסיפא של הסעיף אינה ברורה ,נא הסבירו

הכוונה היא שהעמידה בתנאי הסף חייבת להיות נכונה למועד הגשת ההצעה.
עם זאת ,הוכחת העמידה בתנאי הסף במועד ההגשה יכול גם להיות בשלב
מאוחר יותר ,לדוגמא במקרה בו נדרשות הבהרות נוספות.

.19

25.13

יש לסייג כי האמור בסעיף זה נכון כל עוד לא נחתם הסכם עם המציע הזוכה.

לא מקובל

.20

27.2

בשורה השישית ,ביחס למשלוח הודעה בדואר רשום ,נבקש להגדיל את ימי העסקים ר' מסמך מתוקן
מ 3-ל.14-

.21

29.4

.22

30.1

.23

30.3

נבקש להוסיף את הסיפא" :במקרה זה תשפה השוכרת את המשכירה בגין כל הנזקים לא מקובל
שנגרמו לה עקב ביטול ההסכם.

.24

30.4

בשורה השניה לאחר המילים "במסגרת המכרז" נבקש להוסיף "ובלבד שהחברה נתנה ר' מסמך מתוקן
למציע הודעה על כך  3ימי עסקים מראש ובכתב".

.25

31.1

הבהרות לעניין זכויות הקניין והשימוש בהצעות

ר' מסמך מתוקן

.26

31.2

בשורה הרביעית נבקש להחליף המילה "הזכאי" במילה "המוסמך" .כמו כן נבקש ר' מסמך מתוקן
למחוק המשפט האחרון בסיפא של הפסקה המתחיל במילה "במידה".

.27

33.2

ר' מסמך מתוקן

נבקש למחוק את הסעיף

לא מקובל

לחילופין נבקש להפכו להדדי.
יש לסייג את האמור בפסקה כך שיחול רק עד לחתימת ההסכם עם הזוכה.

ר' מסמך מתוקן

בסוף הפסקה נבקש להוסיף "ובלבד שהחברה נתנה למציע הזדמנות להשמיע את
טענותיו".

נבקש למחוק את המשפט האחרון בפסקה המתחיל במילה "אלא".

.28

פרטי ואישור בפסקה השניה המתחילה במילים "בהגשת הצעתנו" בשורה השלישית נבקש למחוק לא מקובל
המציע (עמ' את המשפט המתחיל ב"ו/או" ועד "המכרז".
)16

.29

נספח ה'1

.30

נספח ה'

יש להבהיר כי בסעיף (7ב) המציעים רשאים למלא פרטים של קבלני משנה שונים ר' מסמך מתוקן
עימם הספק עובד.
נבקש הבהרה מיהו המצהיר

הגורם המוסמך מטעם החברה להצהיר על עמידתה בתנאי הסף.

נספח א' – ההסכם
מס' שאלה

מספר
הסעיף

שאלה

תשובה

.1

1.1

הבהרות לעניין הגדרת "דמי שכירות" ו"ערך החוזה המכסימלי" (בשילוב סעיף )22.4.3

ר' מסמך מתוקן

.2

2.1

נבקש למחוק את המלים "או פגיעה כלשהי באחר או חשש לכך" – המינוח הנ"ל רחב ר' מסמך מתוקן
ועמום מדי.

.3

2.3

נבקש למחוק את הנוסח "והוא מוותר על כל טענה שיש ,או שתהיה לו כלפי החברה לא מקובל
בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו לרבות בקשר להגבלות הקשורות להעסקת
קבלני משנה"

.4

2.5

נבקש למחוק המילים "על כך מיד" ולאחר המילה "לממונה" נבקש להוסיף "עם ר' מסמך מתוקן
היוודע לו על כך" .כן נבקש למחוק את הסיפא של הפסקה המתחילה במילה
"מחלוקת".

.5

3.5

א" .המועד הקובע" – נא להסביר הגדרה זו
ב" .ערך החוזה המכסימלי" – נא להסביר הגדרה זו ,באיזה היקף כספי מדובר
ג .נבקש לשנות את הגדרת "דמי השכירות" כמקדם באחוזים המוכפל במחירון היבואן
המלא ולבטל את המינוחים "אחוז הנחה ממחיר היבואן" ו" -סה"כ מחיר אחרי
הנחה" .הגדרות אלו אינן מתאימות למבוקש.במקרה כזה של מקדם אחוזים ,הוא
יהווה נוסחת שינוי מחיר למקרה שינוי מחיר הרכב במחירון היבואן
נבקש הבהרה לשירותי השכרת רכבים -מדובר בהסכם ליסינג ולא השכרה

נבקש למחוק את הנוסח "או להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה

א .המועד הקובע הינו חודש ממועד החתימה על ההסכם .מחיר רכבים
אשר יוזמנו במהלך חודש זה יחושב לפי מחיר היבואן כפי שהופיע
בהצעת המחיר של הספק .רכבים שיוזמנו לאחר המועד הקובע
יחושבו לפי מחיר היבואן ביום ההזמנה.
ב .נמחק.
ג.

לא מקובל.

השירותים כוללים גם אפשרות להשכרת רכבים לטווח קצר ,בהסכמה בין
הצדדים לעניין התמורה.

לא מקובל

.6

3.7

.7

4

א .נבקש להוסיף ובתנאי שניתנה לספק הודעה על דרישה ו/או תביעה ,וניתנה לו א .ר' מסמך מתוקן
הזכות להתגונן טרם תביעה/דרישה זו והכל בהתראה בכתב של  90יום לפחות
ב .נבקש למחוק את הסעיף (סעיף כללי מדי)

ב .לא מקובל

נבקש למחוק את המילים "שירותי השכרת רכבים " מדובר בהסכם ליסינג ולא ר' הבהרה  1לעיל
השכרה
נבקש למחוק את המילים "תיקונם באופן מלא" ובמקומן לרשום "תיקונם על פי
הצורך"

ר' מסמך מתוקן

.8

5.2

נבקש למחוק את המילים "באיכות וטיב משובחים ובצורה יעילה"

לא מקובל

.9

6.1

א .בשורה השניה יש למחוק את המלים "הזוכה במכרז" ולהחליפם ב"הספק".

א .ר' מסמך מתוקן

.10

6.2

נבקש להעמיד את משך ההתקשרות על  36 / 32חודשים ממועד מסירת כלי הרכב

.11

6.3

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "לתקופה זו ,ובכפוף למסירת הודעה מראש ובכתב של  60ר' מסמך מתוקן
ימים טרם תום התקופה המקורית ולאחר אישור הספק" (וזאת על מנת שהספק יוכל
להיערך בהתאם).

במקום המילים" :שיקול דעתה הבלעדי של החברה" ,יירשם ":בהסכמה בין
הצדדים".
בשורה החמישית לאחר המילים " 30ימים" נבקש להוסיף "בכתב".
ב .נבקש שהאופציה להארכת תקופות השכירות תהיה הדדית (קרי ,בהסכמת  2ב .לא מקובל
הצדדים).
ר' מסמך מתוקן

.12

7

נבקש כי הסעיף יהיה הדדי

לא מקובל

.13

7.1

הבהרות לעניין ביטול ההתקשרות

ר' מסמך מתוקן

.14

7.1.1

נבקש להוסיף בסוף הפסקה "שאז יחולו הוראות סעיף  7.1.2להלן".

ר' מסמך מתוקן

.15

7.1.2

הבהרות לעניין פיצוי בשל ביטול שכירות

ר' מסמך מתוקן

.16

7.2

נבקש למחוק את הסעיף .לחילופין וככל שבקשה זו לא תתקבל נבקש כי ביטול
ההסכם יעשה בהודעה מוקדמת של  30יום מראש .נבקש למחוק את המילים" :והספק
מרשה לחברה באופן בלתי חוזר ...ועד לסוף הסעיף.

לא מקובל

.17

7.2.1

הבהרות לעניין ביטול ההסכם על ידי החברה

ר' מסמך מתוקן

.18

7.2.2

נבקש למחוק סעיף זה העומד בסתירה לקבוע בסעיף 7.2.1

ר' מסמך מתוקן

נבקש להוסיף זכות ביטול מקובלת לספק בנסיבות של הפרת יסודית של ההסכם על לא מקובל
ידי הספק או מי מטעמו שלא תוקנה לאחר התראה של  14ימים מראש ובכתב של
הספק.

.19

( 7.2כללי)

.20

7.3

.21

7.4

.22

7.5

.23

7.6

.24

7.7

.25

7.7

.26

7.8

נבקש להחליף את המלה "לחברה" ב"למי מהצדדים".

.27

9.1

א .בשורה השלישית יש להוסיף לאחר המילה "הספק" ובלבד שהוראות אלה אינם א .לא מקובל

נבקש לתקן את ההפניה בשורה הראשונה לסעיף .7.2

ר' מסמך מתוקן

א .בשורה הראשונה נבקש למחוק המילים "בין היתר".

א .לא מקובל

ב .נבקש לשנות את הסעיף כך שהחברה תהיה רשאית לפנות לספקים אחרים
רק מקום בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו בהתאם להסכם הזה.

ב .לא מקובל

נבקש למחוק את הנוסח החל מהמילים "והספק מוותר מראש על כל טענה ועילת
תביעה "...ועד לסוף הסעיף .נבקש כי במידה והחברה תבחר להתקשר עם ספק אחר
היא תפצה את הספק בכל הנזקים שנגרמו לה.
א .נבקש למחוק המשפט המתחיל ב"או בשל אי עמידת הספק" ועד "ההסכם".
לפני המילה "הסבירות" בשורה הרביעית נבקש להוסיף "ובלבד שמדובר
במחירי שוק" .בסוף המשפט נבקש להוסיף "ובלבד שמסרה לספק הודעה
בכתב על כוונתה לעשות כן והספק לא תיקן את ההפרה הרלבנטית.

לא מקובל

א .ר' מסמך מתוקן

ב .לא מקובל

ב .נבקש למחוק את המילים" :הוצאות הסבירות שנגרמו לה עקב כך ".
ג.

נבקש למחוק את הסעיף.

ג.

לא מקובל

ג.

הבהרות לעניין נימוק זכות הביטול

ג.

ר' מסמך מתוקן

בשורה הראשונה נבקש לתקן את הספרה  3ל.7-

ר' מסמך מתוקן

בסוף הפסקה נבקש להוסיף "למעט עותק אחד שיישאר בידי הספק כראיה לעמידתו
בהתחייבויותיו על פי ההסכם או ככל שיידרש על פי דין".
נבקש למחוק את המילים :כל חומר או טובין שנרכש על ידו".

ר' מסמך מתוקן

ובנוסף נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים " :ובלבד שהחברה עמדה במלוא
התחייבויותיה הכספיות כלפי הספק עד למעד זה".
ר' מסמך מתוקן

סותרים את הוראות ההסכם או מגדילים את התחייבויות הספק בהתאם להסכם זה".
ב .הנחיות הממונה הינן הנחיות מקצועיות סבירות ומקובלות אשר ינתנו מעת
ב .נבקש לדעת טרם הגשת המכרז מהן הנחיות הממונה .שהרי הנחיות שיתקבלו מעת
לעת במהלך ביצוע השירותים.
לעת אינן ידועות כרגע ולא נסכים לקבלם טרם הגשת המכרז ו/או תשובת החברה.
ר' מסמך מתוקן

.28

9.4

הבהרות לעניין החלטות הממונה

.29

9.4

נבקש להחליף את המילים " :הן סופיות " למילים" :בשיתוף פעולה עם הממונה של ר' מסמך מתוקן
הספק".

.30

10.1

א .נבקש כי הודעה שנשלחה לספק וההפך לא יהיו ע"י הנציג אלא לאנשי הקשר שימונו א .לא מקובל
ע"י  2הצדדים.
ב .יש להבהיר ולהבדיל בסעיף זה בין נציגי מוקד השירות הטלפוני המטפלים בתקלות
שוטפות ,לבין מנהל הלקוחות העומד מול החברה לגבי שאר הנושאים .נבקש לנסח את
הסעיף מחדש.

ב .כל הטיפול מול הממונה ונציג הספק.

.31

10.2

הבהרות לעניין נציג הספק

ר' מסמך מתוקן

.32

10.3

א .נבקש להוסיף בסוף הסעיף "אלא אם יצוין מפורשות אחרת".

א .ר' מסמך מתוקן

ב .נבקש הבהרה לכלי רכב שאינו תקין -הגדרה רחבה מדיי

ב .כל פגם ו/או תקלה ברכב ,בין אם מכנית ובין אם חיצונית.

.33

10.4

א .נבקש להבהיר כי שירותי החילוץ והגרירה לא יינתנו בכל מקרה בשטחי
האוטונומיה המוגדרים כשטחי  Aבהסכם שנחתם בין מדינת ישראל לבין הרשות
הפלסטינית.

א .ר' מסמך מתוקן

ב .יש להבהיר – על עובדי החברה מוטלת האחריות הבלעדית לקבוע טיפול שוטף מול
מוקד השירות .זהו אינו תפקידו של המוקד להתקשר לכל נהג ולברר מס' ק"מ ברכב.

ב .מקובל .למעט רישוי שנתי (טסט) וחידוש ביטוחים הינם באחריות
הספק.

ג .נבקש למחוק את העניינים הבאים:
חילוץ עקב נזק/תיקון תקר וכו  -באחריות הנוהג ברכב ויסופק ע"י חברתנו בכפוף
למילוי דו"ח אירוע ותשלום.

ג.

ר' מסמך מתוקן

טיפול בכל תלונה בקשה או פנייה של החברה (סעיף כללי מדיי)
כל בעיה אחרת המתעוררת בקשר למתן שירותים (סעיף כללי מדיי)
.34

11.1

הבהרות לעניין כלי רכב חלופי

ר' מסמך מתוקן

.35

11.1.1

הבהרות לעניין כלי רכב חלופי

ר' מסמך מתוקן

.36

11.1.2

הבהרות לעניין כלי רכב חלופי

ר' מסמך מתוקן

.37

11.2

הבהרות לעניין כלי רכב חלופי

ר' מסמך מתוקן

.38

11.4

הבהרות לעניין כלי רכב חלופי

ר' מסמך מתוקן

.39

12.1

הבהרות לעניין התקנים נוספים

ר' מסמך מתוקן

.40

12.3

הבהרות לעניין התקנים נוספים

ר' מסמך מתוקן

.41

12.6

הבהרות לעניין התקנים נוספים

ר' מסמך מתוקן

.42

12.9

נבקש להחליף המילים "יסיר הספק" במילים "תסיר החברה" ,וכן למחוק המילים ר' מסמך מתוקן
"וישיבם לחברה".

.43

12.10

הבהרות לעניין התקנים נוספים

.44

13.1-13.5

יובהר בסעיף זה ,כי הדוחות אשר ימסרו לחברה ,יינתנו אך ורק בהתאם לדוחות ר' מסמך מתוקן
שניתן להפיק ממערכות הספק.

.45

13.2

.46

13.3

הבהרות לעניין מידע ודיווח ,דרישות והתאמה למערכות המידע של החברה

.47

13.4

נבקש להבהיר כי ככול שנתונים אלו ניתנים להעברה ללא פיתוח נוסף של מערכות ר' מסמך מתוקן
המחשוב של הספק.

.48

13.5

בסוף הסעיף נבקש להוסיף "ובלבד שמידע כאמור לא יועבר לצדדים שלישיים ללא לא מקובל
הסכמת הספק מראש ובכתב".

.49

14.1

נבקש למחוק את המילה "ובדייקנות".

.50

14.2

לאחר המילה "בנזק" בשורה השניה ,נבקש להוסיף "או כל תשלום אחר המפורט ר' מסמך מתוקן
בהסכם זה" .הדרישה לשינוי זה נובעת מכך שיש תשלומים נוספים שאינם משתקפים
כאן לרבות דמי החזרה מוקדמת החזר הוצאות דלק ,פיצוי בגין נזקים מעבר
להשתתפות עצמית וכיוב.

.51

14.3

א .נבקש להחליף המילים "באופן מיידי" במלים "בהקדם האפשרי".

ר' מסמך מתוקן

א .ר' מסמך מתוקן

ב .נבקש למחוק את המילים "באופן מיידי" .ובנוסף נבקש לשנות את הסעיף כך ב .לא מקובל
שדוחות על הרכבים שנכנסו למוסך לצורך תיקון נזק/או בעקבות תאונה ודיווח על
רכבי גישור והרכבים חלופיים יבוצעו על ידי הספק רק על פי בקשה נקודתית.
ר' מסמך מתוקן

נבקש לשמור על סודיות בכל הקשור למכרז זה .כמו כן להפוך את הסעיף להדדי.
ר' מסמך מתוקן

נבקש להוסיף לאחר המילים "השתתפות בנזק" את המילים דלק ,חוסרים וכבישי
אגרה.
נבקש לשנות ל 36-תשלומים.
נבקש כי התשלומים יהיו צמודים למדד הבסיס ביום ההזמנה ,כמו כן התשלום
החודשי לא ירד מהמחיר החודשי ביום הזמנת הרכב.

ר' מסמך מתוקן

.52

14.4

הבהרות לעניין תנאי התשלום

ר' מסמך מתוקן

.53

14.5

הבהרות לעניין תנאי התשלום

ר' מסמך מתוקן

.54

14.6

הבהרות לעניין תנאי התשלום

ר' מסמך מתוקן

.55

14.7

נבקש כי התשלומים יהיו באמצעות הוראת קבע בנקאית כמקובל

התשלומים יבוצעו לפי שיקול דעת החברה

.56

14.8

נבקש להוסיף לאחר המילים "מהחשבון התקופתי" את המילים "במידת האפשר" .ר' מסמך מתוקן
חלק מהנתונים המבוקשים כאן אינם קיימים בחשבונית השוטפת.

.57

14.8.5

נבקש למחוק סעיף זה היות ואין ברשותנו לספק נתון זה .יחד עם זאת נוכל לספק דוח ר' מסמך מתוקן
הכולל כמות טיפולים ,תיקונים וחילוצים.

.58

14.8.12

נבקש למחוק סעיף זה היות ואין ברשותנו לספק נתון זה.

ר' מסמך מתוקן

.59

14.8.12

יש לתקן המילה "חריע" למילה "חריג"

ר' מסמך מתוקן

.60

14.8.13

נבקש למחוק סעיף זה ,או לחילופין לציין את הנתונים האחרים.

ר' מסמך מתוקן

.61

15

הבהרות לעניין המקדמה

ר' מסמך מתוקן

.62

16.1

נבקש להעמיד את משך ההתקשרות לפי  32או  36חודשים ממועד מסירת כלי הרכב

ר' מסמך מתוקן

.63

16.2.1

א .נבקש לציין שחישוב חריגת ק"מ חישוב יערך רק בכל סוף שנה קלנדארית.

א .לא מקובל

.64

16.2.3

הבהרות לעניין דמי חריגת קילומטרים

.65

16.2.4

נבקש למחוק סעיף זה ,חישוב הק"מ יבוצע אחת לשנות עבור כל כלי הרכב אשר
הוחזרו באותה שנה קלנדרית ומעבר לכך לא ניתן יהיה לצבור ק"מ לשנים.

.66

16.2.5

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "מובהר כי אם מסיבה כלשהי הספק לא יערוך את חישוב ר' מסמך מתוקן
הקילומטרים אחת לשנה ,לא יהא בכך כדי למנוע ממנו לבצע חישוב זה בכל מועד אחר
ולא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויותיו לקבל דמי חריגת קילומטרים בהתאם להוראות
הסכם זה".

.67

16.2.6

נבקש להוסיף סעיף חדש לפיו "תשלום בגין חריגת קילומטרים יחול גם ביחס לרכבים ר' מסמך מתוקן
חלופיים ורכבי גישור".

.68

17.1

ב .נבקש לשנות את הסעיף לפי עריכת חישוב ק"מ עודף ייערך בסיום העסקה לאותם ב .לא מקובל
רכבים שסיימו את תקופת הליסינג כמקשה אחת ,לא משנה לאיזו קבוצת רכבים הם
משתייכים
ר' מסמך מתוקן
לא מקובל

נבקש לבטל את הסעיף.

הבהרות לעניין קביעת מחירים חסרים

ר' מסמך מתוקן

.69

18.2

הבהרות לעניין תשלומי חובה ,מיסים ודו"חות

ר' מסמך מתוקן

.70

18.3

הבהרות לעניין תשלומי חובה ,מיסים ודו"חות

ר' מסמך מתוקן

.71

18.4

הבהרות לעניין תשלומי חובה ,מיסים ודו"חות

ר' מסמך מתוקן

.72

19.1

הבהרות לעניין דמי השתתפות

ר' מסמך מתוקן

.73

19.2

הבהרות לעניין דמי השתתפות

ר' מסמך מתוקן

.74

19.4

הבהרות לעניין דמי השתתפות

ר' מסמך מתוקן

.75

19.5

הבהרות לעניין דמי השתתפות

ר' מסמך מתוקן

.76

19.6

נבקש להוסיף סעיף חדש כדלקמן:

לא מקובל

.77

20.1

נבקש לשנות במקרה של אבדן מוחלט של הרכב השתתפות העצמית תהיה כפולה.

.78

20.2

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הטקסט הבא" :בין אם החברה תזמין כלי רכב חדש ר' מסמך מתוקן
ובין אם לאו תיזקף לזכות החברה המקדמה ,כהגדרתה לעיל ,אשר שולמה בגין אותו
הרכב שהוכרז כאבדן מוחלט".

.79

21.2

הבהרות לעניין החזרת כלי הרכב לספק

ר' מסמך מתוקן

.80

21.4

נבקש להוסיף הסעיף החדש הבא:

ר' מסמך מתוקן

"החברה מצהירה כי ידוע לה כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותה לנזקים
תוצאתיים לרכב כתוצאה מנזק שנגרם לגלגלים (לרבות תקרים) וכתוצאה מנזק
שנגרם למרכב התחתון של הרכב .החברה מתחייבת לשלם לספק כל עלות והוצאה
שתיגרם לספק כתוצאה מכל האמור.
מובהר ומודגש כי החברה תהיה פטורה מתשלום בגין נזקים כאמור בסעיף  19.1כל
עוד החברה וכל מי שיעשה שימוש בכלי הרכב מטעמה יקיימו כלשונן את כל הוראות
ותנאי הסכם זה (לרבות סעיף  24להל) ואת כל הוראות ותנאי פוליסות הביטוח (חובה
וצד ג') .במקרה שהחברה ו/או מי מטעמה לא יפעלו כאמור ,תהא החברה אחראית
לפצות ולשפות את הספק ו/או צד ג' בגין כל הנזקים ,ההפסדים ,העלויות וההוצאות
שתיגרמנה לו ו/או לצד ג' כתוצאה מכך ,אם במישרין ואם בעקיפין ופיצוי זה לא יוגבל
אך ורק להשתתפות העצמית.

"כלי הרכב יוחזר כאשר הוא ריק מכל חפץ השייך לחברה ו/או למי מטעמה וכאשר כל
האביזרים שהותקנו בכלי הרכב על ידי החברה הוסרו על ידי החברה ,למעט ככל
שנקבע אחרת בהסכם זה .מובהר כי אם ימצאו חפצים בכלי הרכב ,החברה מתחייבת
לקבלם לחזקתה ,מיד עם דרישת הספק .היה והחברה לא תעשה כן תוך  7ימים ממועד
הדרישה ,תוותר בזאת החברה על כל טענה בגין נזק או הפסד או הוצאה בקשר
לחפצים אלה".

לא מקובל

נבקש להוסיף הסעיף החדש הבא:

לא מקובל

.81

21.5

.82

22.1

יש להחליף המילה "להלן" במילה "לעיל".

.83

22.4.3

בהמשך להערתנו בהגדרת "ערך החוזה המכסימלי"  -אנו מבקשים למחוק את סעיף ר' מסמך מתוקן
זה – אין זה אחריות הספק לוודא כי החברה תעמוד בפרמטרים של עצמה ולא הגיוני
כי הספק יפגע אם החברה תחרוג מפרמטרים אלה .לדוגמא ,אם החברה תחרוג מערך
החוזה האמור ותבצע הזמנה כאמור אשר הספק יספק – מה תוקף ההזמנה הנ"ל ומי
יפצה את הספק על נזקיו כשהרכב יוחזר?

.84

22.5

הבהרות לעניין הזמנת כלי הרכב

.85

22.6

נבקש למחוק את הטקסט מהמלה "לא" בשורה השניה לסוף הסעיף .איננו מסכימים ר' מסמך מתוקן
להיות מוחזקים כמסכימים לדמי השכירות רק בשל חלוף הודעה .חרף זאת נבקש כי
יראו את ההזמנה מאושרת רק לאחר חתימת ההזמנה.

.86

22.7

נבקש למחוק המילה "מיד"

ר' מסמך מתוקן

.87

22.9

נבקש למחוק את המילים" :או כלי רכב אחרים שהחברה תשקול לשכור"

לא מקובל

.88

23.1.1

נבקש למחוק את המילים " :מיכל דלק מלא"

ר' מסמך מתוקן

.89

23.1.2

נבקש להוסיף אחרי המילה "וחדשים" את המילים "(עד  100ק"מ)".

ר' מסמך מתוקן

.90

23.1.4

יש לתקן את הסעיף בהתאם לקביעה מי האחראי להשלמת ההתקנות.

ר' מסמך מתוקן

.91

23.1.5

הבהרות לעניין מסירת כלי הרכב לחברה

ר' מסמך מתוקן

.92

23.1.6

הבהרות לעניין מסירת כלי הרכב לחברה

ר' מסמך מתוקן

.93

23.1.6.1

הבהרות לעניין מסירת כלי הרכב לחברה

ר' מסמך מתוקן

.94

23.1.6.2

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "יחד עם זאת תינתן לספק האפשרות לספק רכב לא מקובל
חילופי/רכב גישור עם מיכל דלק ברמה של רבע עד שליש מיכל .עובד החברה יוכל
להחזיר את הרכב לידי הספק בכל מצב דלק שהוא ,החברה לא תחוייב עבור דלק בכל
מקרה".

.95

23.1.6.5

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "אלא אם הספק הוגיע לחברה על עיכוב במסירת הרכב ר' מסמך מתוקן

"החברה מסכימה בזאת כי במידה ולא יוחזר כלי הרכב לספק כאמור לעיל ,יהיה
הספק רשאי לתפוס את כלי הרכב ולהחזירו לחזקתו ,בין בדרך של התנעתו ונסיעה בו
ובין בכל דרך חוקית אחרת שימצא לנכון וזאת מבלי שיידרש לתת כל הודעה נוספת
לחברה .הוצאות תפיסת כלי הרכב ע"י הספק במקרה זה יוחזרו ע"י החברה לספק,
מיד עם דרישה וכנגד חשבונית מס כדין".
ר' מסמך מתוקן

ר' מסמך מתוקן

המוזמן והחברה נתנה את הסכמתה לעיכוב זה"
.96

23.1.7

הבהרות לעניין פגם ברכב הנמסר

ר' מסמך מתוקן

.97

24.2

הבהרות לעניין השימוש בכלי הרכב

ר' מסמך מתוקן

.98

24.2.2

נבקש להוסיף רשלנות

לא מקובל

.99

24.3

בסוף הסעיף נבקש להוסיף "למען הסר ספק החברה מתחייבת שלא להחליף מנעולים ר' מסמך מתוקן
בכלי הרכב".

.100

24.4

יש למחוק את המילים "תוך זמן סביר" ולהחליפן במילים "בהזדמנות הראשונה".

ר' מסמך מתוקן

.101

24.5

א .נבקש להוסיף הסעיף החדש הבא:

ר' מסמך מתוקן

.102

24.6

.103

25

נבקש להפוך את הסעיף להדדי

.104

26.1

נבקש את הבהרתכם למושג "ניגוד עניינים" שהרי אין בין הספק לחברה זהות לא מקובל
אינטרסים מלא משל היה מועסק כעובד הספק .נשמח אם תתנו מספר דוגמאות
לנושא.

.105

26.2

"החברה מצהירה בזאת כי ידוע ומובהר לה מעל לכל ספק כי הבעלות הבלעדית בכלי
הרכב הינה של הספק וכי זכותה היחידה הינה להחזיק ולהשתמש בכלי הרכב שימוש
סביר ,בהתאם להוראות הסכם זה .החברה תודיע לספק מיד בקרות כל מקרה העלול
לפגוע בזכויות הבעלות בכלי הרכב ,בין במישרין ובין בעקיפין .כן תודיע החברה לספק
מיד אם יוטל על כלי הרכב או חלקם עיקול ו/או אם ניתנו בגינם צווים ,החלטות או
פסקי דין מטעם בית משפט ,גוף מעין שיפוטי או רשות אחרת וכן תודיע בכתב לכל צד
הנוגע בדבר ולכל צד מעוניין כי כלי הרכב הינם רכושה הבלעדי של הספק".
ב .נבקש להוסיף הסעיף החדש הבא:

לא מקובל

"במקרה שהחברה ו/או מי מטעמה לא יפעלו כאמור בסעיף  24לעיל ,תהיה החברה
אחראית לפצות ולשפות את הספק ו/או צד ג' בגין כל הנזקים ,ההפסדים ,העלויות
וההוצאות שיגרמו לו ו/או לצד ג' כתוצאה מכך ,אם במישרין ואם בעקיפין ,ופיצוי זה
לא יוגבל אך ורק לדמי ההשתתפות בנזק".

בשורה הראשונה נבקש למחוק המילה "מיד".

ר' מסמך מתוקן

ר' מסמך מתוקן

בשורה השניה לאחר המילה "אפשרי" נבקש להוסיף "בקשר עם ביצוע ההסכם".
.106

26.4

נבקש למחוק הסעיף מאחר ואינו פרקטי .בכל מקרה האחריות היא של הספק..

ר' מסמך מתוקן

.107

26.6

נבקש למחוק סעיף זה ,היות ואינו בר ביצוע.

לא מקובל

.108

27.1

נבקש להפוך את הסעיף להדדי

לא מקובל

בשורה השניה לאחר המילה "אליהם" נבקש להוסיף "האחד מהשני"

ר' מסמך מתוקן

.109

27.3

.110

27.4

נבקש למחוק המשפט הראשון בסעיף ולציין במקומו כי העובדים המועסקים מטעם ר' מסמך מתוקן
הספק במתן השירותים יהיה כפופים לחובות סודיות בנוסח דומה לחובות המפורטות
בנספח ג'.

.111

27.5

לאחר המילים "האמצעים הדרושים" נבקש להוסיף "באופן סביר"

ר' מסמך מתוקן

.112

27.6

נבקש למחוק סעיף זה.

ר' מסמך מתוקן

.113

28.1

נבקש למחוק המילה "מיד" בשורה הרביעית.

ר' מסמך מתוקן

.114

28.2

.115

28.3

נבקש להפוך את הסעיף להדדי

.116

30

נבקש להוסיף בסוף הסעיף ובתנאי שניתנה לספק הודעה על דרישה ו/או תביעה ,קיימת הוראה דומה
וניתנה לו הזכות להתגונן טרם תביעה/דרישה זו והכול בהתראה בכתב של  90יום
לפחות.

.117

30.1

נבקש להוסיף לאחר המלה "במחדל" בשורה השלישית את המלים "על ידי הספק או ר' מסמך מתוקן
מי מטעמו" וכן להחליף את המלים "בקשר עם" במילה "בעת" .כמו כן נבקש למחוק
את המלים "ו/או במהלכם ו/או כתוצאה מהם ו/או כנובע מהם".
לא מקובל
נבקש למחוק את הסעיף

.118

30.2

נבקש למחוק הסעיף ולהחליפו בנוסח הבא:

נבקש למחוק המשפט המתחיל במילים "ללא הגבלת" ועד "ההסכם" ולציין במקומו
"במשך תקופת ההתקשרות ו 3שנים לאחר מכן".
לאחר המילים "אלא אם" נבקש להוסיף "גילוי כאמור מותר".
בשורה הרביעית במקום המילה "הם" נבקש להוסיף "או שהמידע הנו"
לאחר המילים "שבנחלת הכלל" נבקש להוסיף "או מידע שהיה ידוע לצד אחד טרם
גילויו על ידי הצד השני".

בסוף הסעיף נבקש להוסיף "למעט עותק אחד שיישאר בידי הספק כראיה לעמידתו
בהתחייבויותיו על פי ההסכם או ככל שיידרש על פי דין".
בשורה השניה נבקש להחליף המילה "בין" במילה "ככל" ,המילה "הספק" במילה לא מקובל
"החברה" והמילה "מטעמו" במילה "מטעמה.
כן נבקש למחוק המילים "ובין אם לאו".
לא מקובל

"החברה לבדה תהיה אחראי כלפי הספק לכל הפרת הוראה מהוראות ההסכם על ידי לא מקובל
כל מי שיעשה שימוש בכלי הרכב ברשותה ו/או מטעמה ו/או עבורה ,או ברשות מי
שהורשה על ידה ו/או עשה שימוש מטעמה ו/או עבורה בכלי הרכב ,ותהיה אחראית

לפצות ולשפות את הספק על כל הנזקים ,ההפסדים ,העלויות וההוצאות שתיגרמנה לה
כתוצאה מהפרת הוראה מהוראות ההסכם ,אם במישרין ואם בעקיפין".
נבקש למחוק את המילים" :ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן" כנ"ל לגבי הסיפא של
הסעיף.
נבקש להחליף המילים "עם דרישתן הראשונה" במילים "קבלת פסק דין סופי וחלוט".

ר' מסמך מתוקן
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30.3

.120

30.4

.121

31.2

הבהרות לעניין הביטוח

.122

31.4

בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילים" :ואת הגורמים המפורטים בסעיף  31.2לא מקובל
לעיל".
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31.5

נבקש להוסיף כי החברה או אחד הנהגים מטעמה יהיו אחראים לנזקים שנגרמו בזדון לא מקובל
ע"י החברה או ע"י מי מטעמה".

.124

31.5

לאחר המילה "בזדון" נבקש להוסיף "ו/או ברשלנות".

לא מקובל
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31.8

נבקש להוסיף בסיפא":עד ."₪ 30,000

נבקש למחוק את המילים" :ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן"
נבקש למחוק את הסעיף

לא מקובל

בשורה הראשונה נבקש למחוק המילה "מיד".

ר' מסמך מתוקן

בשורה השלישית לאחר המילים "פסק דין" כן נבקש להוסיף המילים "סופי וחלוט.
לאחר המילה "החלטה" נבקש להוסיף המילה "סופית".
בשורה השישית לאחר המילה "לספק" נבקש להוסיף המילה "מיד".
נבקש למחוק את המילים" :ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן"

לא מקובל

נבקש למחוק את הסעיף
ר' מסמך מתוקן

בסיפא של הסעיף נבקש להוסיף את המילים ":החברה מתחייבת לעמוד בהוראות ר' מסמך מתוקן
סעיף ."32.1
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31.9

נבקש להוסיף את הסיפא" :וזאת לאחר בדיקת טענות החברה ובדיקה מקיפה
שתערוך המשכירה כי אכן נגרמו נזקים שהינם באחריות המשכירה .השיפוי יעשה
לאחר מציאת המשכירה כאחראית לנזק והסכמת המשכירה לתשלום".

לא מקובל
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32.1.1

נבקש להחליף המילה "בסמוך" במילים "מיד עם"

ר' מסמך מתוקן

.128

32.1.2

נבקש למחוק המילים "ככל שיהא צורך".

לא מקובל
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32.1.3

נבקש לשנות את נוסח הסעיף ל" -תודיע למשטרה במקרה אירוע גניבה ו/או פגיעה ר' מסמך מתוקן
באדם
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32.1.6

אחרי המילים "לכל תביעה" נבקש להוסיף מייד עם קבלתה"

ר' מסמך מתוקן

.131

32.1.7

נבקש להוסיף הסעיף החדש הבא:

ר' מסמך מתוקן
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32.1.8

"החברה לא למסור לצד ג' ו/או לכל אחד אחר כל הודאה ,הצעה ,הבטחה ,ויתור,
פשרה ו/או תשלום ,או למסור מידע (פרט למידע שיש למסור על פי דין) בקשר לאירוע
שהרכב היה מעורב בו במישרין או בעקיפין .החברה ו/או מי מטעמה ירשמו את שמות
העדים לתאונה וכתובותיהם ,פרטי הרכב המעורב בתאונה והביטוח בגינו וכן את פרטי
הצדדים לתאונה .החברה מתחייבת לשתף פעולה עם הספק ובמקרה הצורך עם
המבטח של צד ג' במתן כל סיוע ומידע הנדרשים בקשר לטיפול בעניין"
נבקש להוסיף הסעיף החדש הבא:

כבר מטופל במסגרת סעיפי האחריות.

"החברה מצהירה כי ידוע לה כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותה לנזקים
תוצאתיים לרכב כתוצאה מנזק שנגרם לגלגלים (לרבות תקרים) וכתוצאה מנזק
שנגרם למרכב התחתון של הרכב .החברה מתחייבת לשלם לספק כל עלות והוצאה
שתיגרם לספק כתוצאה מכל האמור".
מובהר ומודגש כי החברה תהיה פטורה מתשלום בגין נזקים תאונתיים כל עוד החברה
וכל מי שיעשה שימוש בכלי הרכב מטעמה יקיימו כלשונן את כל הוראות ותנאי הסכם
זה ואת כל הוראות ותנאי פוליסות הביטוח (חובה וצד ג') .במקרה שהחברה ו/או מי
מטעמה לא יפעלו כאמור ,תהא החברה אחראית לפצות ולשפות את הספק ו/או צד ג'
בגין כל הנזקים ,ההפסדים ,העלויות וההוצאות שתיגרמנה לה ו/או לצד ג' כתוצאה
מכך ,אם במישרין ואם בעקיפין ופיצוי זה לא יוגבל אך ורק להשתתפות העצמית.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הפטור בגין נזקים תאונתיים לא יחול במקרים בהם
הלקוח או הנוהג ברכב מטעמו יפרו את ההוראות המפורטות להלן:
 לא ינהג ברכב אם אין ברשותו רישיון נהיגה תקף ומתאים לסוג הרכב.







לא יוציא את הרכב מחוץ לשטחי מדינת ישראל ובכלל זה אל שטחי
האוטונומיה המוגדרים כשטחי  Aבהסכם שנחתם בין מדינת ישראל לבין
הרשות הפלסטינית.
לא ינהג ברכב כשהוא מצוי תחת השפעת סמים.
לא יסיע ברכב חומרים רעילים ו/או מסוכנים ו/או רדיואקטיביים.
לא יסיע נוסעים בשכר למטרות רווח.
לא ישתמש ו/או ינהג ברכב לצרכי תחרות או למבחני כושר רכב.
לא ישתמש ברכב למטרות של שביתה ומהומות.
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33.3

הבהרות לעניין הערבות

ר' מסמך מתוקן
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34.1

בקשה לבטל את זכות הקיזוז

לא מקובל
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34.2

הבהרות לעניין זכות העכבון

ר' מסמך מתוקן
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35.1-35.2

הבהרות לעניין פיצויים מוסכמים.

ר' מסמך מתוקן
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36.1

הבהרות לעניין איסור העברה והודעה על שינוי בשליטה או בעלות

ר' מסמך מתוקן
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36.2

נבקש למחוק המשפט המתחיל ב"החזקה" ועד סוף הסעיף ובמקום זאת להוסיף ר' מסמך מתוקן
"כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"1968-

.139

37

נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף המתחיל במילים "מבלי לגרוע"

לא מקובל

נבקש כי בטרם יועבר ביצוע השירותים לספק אחר או יבצעו ע"י החברה ישלח מכתב
התראה בכתב לספק.
.140

38.2

נבקש למחוק סעיף זה.

לא מקובל
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39.1

בשורה השלישית לאחר המילה "השירותים" נבקש להוסיף "בכפוף להוראות ההסכם"

ר' מסמך מתוקן

.142

39.5

לאחר המילה "בדואר" נבקש להוסיף "רשום"

ר' מסמך מתוקן

כן נבקש להגדיל את פרק הזמן מ 3-ימים ל 14-ימי עסקים.
.143
דרישות השירות (נספח א' להסכם)
מס' שאלה

מספר
הסעיף

שאלה

תשובה

.1

תחת "תחזוקת רכבים" ,בשורה השישית למבוא אחרי לפני המילה "לשם" נבקש ר' מסמך מתוקן
להוסיף "אלא ככל שנקבע באופן מפורש אחרת בהסכם"

.2

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט שני ,נבקש כי יובהר כי הספק לא יהיה אחראי לאי ר' מסמך מתוקן
ביצוע מבחן רישוי במועד בכל מקרה בו הנוהג ברכב אינו משתף עמו פעולה בקביעת
מועד ביצוע המבחן.

.3

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט שלישי ,נבקש למחוק את המשפט" :ו/או לכל יעד לא מקובל
אחר".

.4

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט חמישי ,נבקש כי לוח הזמנים יהיה זהה ללוח הזמנים ר' מסמך מתוקן
שקבע בסעיף  11.1.1להסכם ולעניין זה ראה גם הערתנו לסעיף זה.
נבקש לשנות ,כי חילוץ /גרירה הינם בעלות כספית במקרים שאינם תאונות.

.5

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט שישי ,נבקש להחליף את המילים" :מכל מקום בארץ" ,ר' מסמך מתוקן
במילים ":למשרדי החברה בכתובת הרשומה במבוא להסכם זה".
נבקש לשנות מ  16:00ל 17:00

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט שביעי ,נושא שינוי תחנות השירות הוא נושא פנימי של ר' מסמך מתוקן
הספק .איננו רואים הצדקה להתערבות החברה בנושא זה.

.6

נבקש למחוק – במידה והספק ירצה לשנות איזו מתחנות השירות האמורות יהיה כפוף
להסכמת החברה מראש ובכתב.
תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט עשירי ,נבקש להגביל את מספר המגבים ל 2 -בשנה ,לא לא מקובל
יינתן לחברה פול צמיגים אלא הגבלה של עד  4צמיגים לרכב (לא בפול) ,נבקש להגביל
את מספר המצברים לאחד בכל תקופת הליסינג (גם כאן אין מדובר בפול אלא במצבר
אחד לרכב לתקופה).

.7

נבקש למחוק אספקה והחלפת שמשות ללא הגבלת מספר.
.8

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט אחד עשר ,נבקש להבהיר כי תיקון וטיפול באביזרים ר' מסמך מתוקן
יבוצע רק במידה והותקנו על ידי חברתנו.

.9

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט שניים עשר ,נבקש למחוק " מובהר כי בכל מקרה בו לא מקובל
מוחלף צמיג אחד או יותר ברכב ,מחויב הספק לבצע כיוון פרונט לרכב.

.10

-

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט חמש עשרה ,נבקש למחוק את המילים :מקוריים ר' מסמך מתוקן
בלבד".
נבקש למחוק חלקי חילוף מקוריים בלבד או מאושרים ע"י יצרן הרכב .
נבקש להבהיר כי אנו עושים שימוש בחלפים העומדים בתקנים הישראלים ומאושרים
ע"י משרד התחבורה.

.11

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט שש עשרה ,הגעת ניידת שירות לכל מקום – כל עוד ר' מסמך מתוקן
מדובר בדרך סלולה ולא בשטח הנדרש לעבירות רכב גבוה .4X4
נבקש למחוק.
לא כל המקומות שבהם אתם עובדים עם רכבי  X44נגישים לניידות ועם מיקום מדויק
להגעה.
נבקש להוסיף את המילים "פרט ליום כיפור".

.12

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט שבע עשרה ,לגבי ציון מועד הטיפול הבא – נבקש ר' מסמך מתוקן
להוסיף "במידת האפשר" (לא תמיד המוסכים זוכרים להדביק מדבקות אלו)

.13

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט שמונה עשר ,נבקש להבהיר ,כי הנ"ל מבוצע בשוטף אך לא מקובל
לעיתים שבוע מראש ולא נוכל להתחייב ל"לפחות שבועיים מראש".

.14

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט תשע עשרה ,לא ניתן לעדכן את נציג החברה בכל פעולת ר' מסמך מתוקן
שירות ,תחזוקה ,תיקון או הכנסת הרכב לתיקון תאונה באופן מיידי .הדבר מקשה
מאוד על השירות השוטף של הספק הן לחברה והן לשאר לקוחותיו .נבקש לשנות סעיף

זה ל" -במידת האפשר" או לבטלו כליל.
ימחק המשפט" :וקבלת אישורו מראש של נציג החברה.תיקון נזק שמקורו בתאונה,
מחייב אישור כאמור מראש ובכתב".
נבקש למחוק.
תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט עשרים ,לגבי דרישת החברה שלא לתקן את הרכב ר' מסמך מתוקן
במוסך מסויים נבקש להוסיף ,כי הספק ייענה לדרישת החברה במידת האפשר ,הכל
בכפוף להוראות האגף הטכני של הספק.

.15

נבקש למחוק .אך אם זה להבהיר כי נשמח לבחון נקודתית בשיתוף פעולה אך לא נוכל
להגדיר זאת בהסכם.
תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט עשרים ואחת ,נבקש להוסיף כי ביצוע ביקורות ובקרה ר' מסמך מתוקן
ע"י החברה יהיה באחריותה ועל חשבונה

.16
.17

-

תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט עשרים ושלוש ,נבקש למחוק סעיף זה .יובהר כי לא מקובל
מצברים יוחלפו במסגרת הסכם זה עפ"י צורך.
תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט עשרים וארבע ,פול הצמיגים

.18

ר' מסמך מתוקן

נבקש למחוק " הצמיגים לא יהיו מתוצרת סינית "
נבקש למחוק " לא יעלה מחיר החלפת כל צמיג נוסף מעבר לפול הצמיגים הכללי על
 ₪ 250לרכב פרטי "
תחת "תחזוקת רכבים" ,בולט עשרים וחמש ,נבקש לסייג את המשפט "טיפולי ר' מסמך מתוקן
תחזוקה לא יארכו מעבר ל 24-שעות " –במידה ולא ימצאו תקלות הדרושות טיפול
יבואן במסגרת אחריות או תיקונים שמעבר לטיפול רגיל שמצריכות החלפת חלקים.

.19

.20

-

תחת "תחזוקת רכבים" ,נבקש להוסיף הבהרה כי "מובהר כי הספק לא יהא אחראי ר' מסמך מתוקן
בכל דרך שהיא לכל חפץ ,מכשיר או מתקן שיושאר ע"י החברה ו/או מי מטעמה ברכב
בכל עת שהחזקה בו נמסרה לספק (לרבות לצורך ביצוע טיפולים ,תיקונים וכיוב') וכן
לא יהא הספק אחראי לתקינות ו/או שלמות כל חפץ בנסיבות כאמור .על החברה ו/או
מי מטעמה לדאוג לפנות כל חפץ כאמור מכלי הרכב טרם מסירת כלי הרכב לספק.
מובא בזה לידיעת החברה במפורש כי הספק אינו מחזיק ביטוח כלשהו אשר מכסה
אובדן או ו/נזק לחפצים כאמור".

הצהרה על היעדר ניגוד עניינים (נספח ב' להסכם)
מס' שאלה

מספר
הסעיף

שאלה

תשובה

.1

1

נבקש כי יובהר למה הכוונה ב"ניגוד עניינים" שהרי אין זהות אינטרסים מוחלטת בין ניגוד עניינים הוא מצב שבו אדם או גוף משפטי אחר ממלא תפקיד ,כאשר יש
החברה לבין הספק .ההצהרה מנוסחת עבור גורם הפועל בשם החברה או מטעמה – לו אינטרס נוסף ,סותר ,אשר עלול להשפיע על החלטותיו ולהוות שיקול זר.
החותם על ההצהרה הוא הגורם המוסמך מטעם הספק לייתן הצהרה זו.
נציגיה ,עובדיה וכיוב – ואיננו סבורים כי מתאימה לספק הנותן שירותים לחברה.
מדובר בנוסח הסטנדרטי עליו חותים כל ספקי החברה.

.2

3

נבקש למחוק את המילים "או עלולים" בשורה הראשונה.

ר' מסמך מתוקן

.3

5

נבקש כי ההתחייבות תעמוד בתוקף עד תום תקופת ההתקשרות.

לא מקובל

.4

8

נבקש למחוק הסעיף מאחר ואינו פרקטי.

לא מקובל

התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש (נספח ג' להסכם)
תשובה

מס' שאלה

מספר
הסעיף

שאלה

.1

1

בפסקה הראשונה ,לפני הגדרת המידע הסודי ,נבקש להוסיף "במהלך תקופת ר' מסמך מתוקן
ההתקשרות"

.2

2

במקום המשפט אשר מתחיל במילים "ואשר חתמו" נבקש לציין "ואשר כפופים ר' מסמך מתוקן
לחובות סודיות בנוסח דומה לחובות המפורטות במסמך זה".

.3

3

בסוף הסעיף נבקש להוסיף "למעט העתק אחד שיישאר בידינו כראיה לעמידתנו ר' מסמך מתוקן
בהתחייבויותינו לפי ההסכם".

.4

5

לאחר המילים "דרישה הראשונה" נבקש להוסיף "בכתב"

ר' מסמך מתוקן

.5

8

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "אלא אם נקבע במפורש אחרת במסמך זה"

ר' מסמך מתוקן

.6

10

נבקש למחוק את סוף הסעיף המתחיל במילים "ואנו מתחייבים להחתים"

ר' מסמך מתוקן

.7

12

נבקש למחוק סעיף זה.

לא מקובל

בפסקה השניה ,בשורה אחת לפני אחרונה נבקש להחליף המילה "נוכיח" במילה
"נראה" .בסוף המשפט נבקש להוסיף "או מידע שהיה כבר ידוע לנו".

נספח ז' – תוספת להסכם לעניין שירותי ליסינג לרכבי שטח
מס' שאלה

מספר
הסעיף

שאלה

תשובה

.1

.2

נבקש למחוק "רכב חלופי פרטי מקבוצה ג'"

ר' מסמך מתוקן

נבקש לשנות מ  13:00ל 17:00
נבקש למחוק "שבמידה ולא יתוקן רכב השטח בתוך  24שעות יסופק לחברה רכב שטח
 4*4חלופי מסוג זהה "
.2

.3

נבקש למחוק " הצמיגים לא יהיו מתוצרת סינית "

ר' מסמך מתוקן

.3

.4

נבקש להוסיף למחיר של " ₪ 450בתוספת מע"מ".

ר' מסמך מתוקן

נספח ח' – נוסח ערבות ההצעה
תשובה

מס' שאלה

מספר
הסעיף

שאלה

.1

4

נבקש למחוק את יכולה של החברה להסב הערבות למדינת ישראל .איננו מבינים את ר' מסמך מתוקן
ההקשר ולא מוכנים לחיות עם מצב שבו הערבות תוסב למדינה ללא קשר לדבר.

נספח ד' – נוסח ערבות הביצוע
מס' שאלה

מספר
הסעיף

שאלה

תשובה

.1

3

נבקש לשנות ל 7ימי עסקים

לא מקובל

.2

7

נבקש למחוק את המילים "והננו מוותרים בזה במפורש על כל טענה לרבות כל ברירה לא מקובל
המוענקת לספק ע"פ דין"

.3

9

נבקש למחוק את יכולה של החברה להסב הערבות למדינת ישראל .איננו מבינים את לא מקובל
ההקשר ולא מוכנים לחיות עם מצב שבו הערבות תוסב למדינה ללא קשר לדבר.

נבקש כי חילוט הערבות יעשה רק לאחר אישור המשכירה לחילוט ולאחר נימוקים
סבירים והוכחת הדרישה לחילוט

נספח ט' – טופס הצעת מחיר
מס' שאלה

מספר
הסעיף

שאלה

תשובה

.1

כללי

הבהרות לעניין טופס הצעת המחיר

ר' מסמך מתוקן

17-5-2016
לכבוד
כללי

סימוכין337964 :
דפנה יעקובוביץ
טל'03-6270409 :
פקס03-5611320 :
דוא"לfrangi@ingl.co.il :
קריית עתידים ,מגדל עתידים
תל אביב
www.ingl.co.il

הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 5מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
"( INGL/TENDER/2015/18ההליך")
כללי:
.1

אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
ההליך.

.2

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

.3

השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.

.4

למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גרוע מהאמור במסמכי ההליך.

.5

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום למשרדי החברה
מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.

להלן הבהרה ותיקון מס'  5למסמכי המכרז

מסמך/סעיף

תיקון  /הבהרה

סעיפים  18.2 ,3.5למכרז

יתוקנו מ 30-חודשים ל 32-חודשים

טופס הצעת המחיר – קבוצה
ג'

סיטרואן  C3פיקאסו  -יתוקן לדגם דיזל במקום דגם בנזין

טופס הצעת המחיר – קבוצה
ג'

לאחר בחינת החברה את הנושא ,לא תותר הגשת כלי רכב
נוסף לבחירת המציעים בקבוצה זו.

טופס הצעת המחיר – קבוצה
ד' דמי רשות

יימחק דגם מיצובישי  1.6לאנסר אוט' אינסטייל

טופס הצעת המחיר – קבוצה
ו1

אופל אינסיגניה – תוגש הצעה עבור דגם  5דלתות בלבד

טופס הצעת המחיר (כללי)

יצויין כי מחיר היבואן והמחיר לאחר ההנחה כוללים מע"מ

ס'  1.1להסכם  -הגדרת "דמי יתוקן מ 30-ל32-
שכירות חודשיים"
עמוד  1מתוך 3

.6

לבקשת המשתתפים ,להלן הסבר נוסף לגבי אופן הגשת ההצעה הכספית וחישוב ההצעות (עבור הרכבים
הפרטיים):
6.1

כל מציע ימלא בטופס הצעת המחיר ,עבור כל דגם חובה ,את מחיר היבואן לאותו הדגם (כולל
מע"מ) ,את אחוז ההנחה המוצע על ידו לאותו הדגם ואת חישוב המחיר הסופי לאחר ההנחה לאותו
הדגם (כולל מע"מ).

6.2

החברה תחשב  ,ביחס לכל קבוצה של רכבים את סך המחירים המוצעים לכל דגמי החובה של כלי
רכב מאותה קבוצה ותחלק את התוצאה במספר דגמי החובה שבאותה קבוצה .התוצאה שתתקבל
תהווה את המחיר הממוצע לאותה קבוצת כלי רכב.

6.3

כל מחיר ממוצע לקבוצה יוכפל במכפיל הרלוונטי לאותה קבוצה.

6.4

כלל המחירים המשוקללים לקבוצה יסוכמו לכדי סכום אחד ,אשר יהווה את ההצעה המשוקללת
של המציע למכרז.

6.5

החישוב יעשה על ידי החברה ,ועל המציעים להגיש רק את האמור בסעיף  6.1לעיל (עבור כל דגם
חובה  -מחיר יבואן ,הנחה מוצעת ומחיר אחרי הנחה).

.7

לנוחיות המשתתפים ,מצורף נוסח מתוקן נקי של מסמכי המכרז וההסכם הכוללים את התיקונים
האמורים לעיל.

.8

למעט ההבהרות שלעיל ,אין כל שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
עו"ד דפנה יעקובוביץ,
הלשכה המשפטית
ומזכירות החברה

עמוד  2מתוך 3

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 5מכרז פומבי למתן שירותי השכרת
ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי "( INGL/TENDER/2015/18ההליך") וכן ידוע לנו שכל האמור בו
מהווה חלק מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בו מלכתחילה .אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי
ההליך הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל שיישלח מטעם החברה.
חתימה ________________ :חותמת________________ :
תאריך__________________ :
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נתיבי הגז הטבעי לישראל

17.5.2016
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ד.י

א.כ/ג.ש

ר.ת

תאריך
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חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ מבקשת בזאת הצעות למתן שרותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג
תפעולי כמפורט להלן.
פרק א' :כללי
 .1הגדרות
במכרז זה ,תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"בעל זיקה"

בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –
.1968 -

"ההסכם"

 ההסכם על כל נספחיו שייחתם עם הזוכה/ים בנספח א' למכרז. -מציע/ים במכרז שהוועדה הודיעה לו/להם כי הוא/הם הזוכה/ים על-פי תנאי המכרז.

"הזוכה" או
"הספק"
"החברה" או
"נתג"ז"
"המכרז"
"הממונה"
"השירותים"

"הצעה"

.2

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.בקשה זו להציע הצעות ונספחיה לבחירת ספק לביצוע השירותים הכל כמפורט
 במסמך זה להלן. קצין הבטיחות בתעבורה של החברה ,או נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיעהחברה לספק בכתב.
שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג-תפעולי ,תפעולם ,תחזוקתם ,הענקת כיסוי
ביטוחי ,רישוים ,תיקונם באופן מלא וכל פעילות ו/או הוצאה רלוונטיים ,לרבות
 כמפורט בנספח א' להסכם (נספח דרישות השירות).במסגרת המכרז יוצעו בנפרד הצעות לשירותים עבור רכבים פרטיים (להלן" :ליסינג
רכבים פרטיים") ועבור רכבי שטח (( )4X4להלן" :ליסינג רכבי שטח").
הצעת מציע במכרז הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על-פי המכרז ונספחיו
 -כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין ,בצירוף מסמך זה וכל הבהרה או תיקון לו.

"הצעת
המחיר"

הצעת המחיר של המציע שיגיש המציע בנוסח שבנספח ט' ו/או ט' 1להלן בהתאם
 -למכרז.

"מציע"

 -מי שהגיש את הצעה על מנת להשתתף במכרז כמפורט במכרז זה על נספחיו.

רקע על חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ הינה חברה בבעלות
ממשלתית מלאה והיא בעלת רישיון ,בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב –  ,2002להקים
ולתפעל את מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי בישראל.
מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת www.ingl.co.il

.3

מהות ההתקשרות ,תנאיה ותקופתה
 3.1מהות ותנאי ההתקשרות נשוא מכרז זה הם בהתאם ובכפוף לתנאי מסמך זה על נספחיו ,לרבות ההסכם
ושאר הנספחים ,וככל שצורפו במהלך המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה .בכל מקרה החברה
לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע ,מכל סיבה ,במסמכי המכרז על נספחיו לרבות
בהסכם.
 3.2באופן כללי ולא ממצה ,השירותים העיקריים שעל המציע לבצעם במסגרת מכרז זה הינם השכרת כלי
רכב לנתג"ז לתקופות ארוכות בשיטת ליסינג תפעולי ,תחזוקתם ,כיסויים הביטוחי וכן שירותי הרשאה
ושינוע של כלי הרכב למוסכי שירות ומכוני רישוי והחזרתם לאתרי השירות ו/או לכל יעד אחר
השירותים .השירותים המחייבים הנדרשים לחברה ולוחות הזמנים הם כמפורט במסמכי המכרז
וההסכם ,לרבות כמפורט בנספח דרישות השירות (נספח א' להסכם).
 3.3כלי הרכב הנדרשים לחברה כוללים הן רכבים פרטיים והן רכבי שטח ( .)4X4יחד עם זאת ,כמפורט
בהמשך ,הגשת ההצעות במכרז היא נפרדת בין הרכבים הפרטיים לרכבי השטח .כל משתתף רשאי
להגיש הצעה רק ביחס לרכבים הפרטיים או רק ביחס לרכבי השטח או להגיש הן הצעה ביחס לרכבים
הפרטיים והן הצעה ביחס לרכבי השטח ,והכל כמפורט ובכפוף להמשך .דהיינו ,מובהר כי במכרז זה
עשויים להיות שני זוכים או זוכה אחד בשתי הקטגוריות.
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 3.4תקופת ההתקשרות ואופציה להארכתה
 3.4.1תקופת האפשרות של החברה להזמנת רכבים הינה למשך  12חודשים ממועד חתימתו של ההסכם עם
הזוכה במכרז (להלן "תקופת ההזמנה") .לחברה תהא האופציה לחדש ולהאריך את תוקף התקופה
בעוד שתי תקופות הזמנה נוספות של  12חודשים כל אחת (להלן "תקופת ההזמנה הנוספת") ,זאת
לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,בהודעה מוקדמת בכתב לספק של  30ימים לפחות לפני תום
תקופת ההזמנה.
 3.4.2תנאי ההתקשרות יחולו לגבי כלי הרכב אשר הוזמנו על ידי החברה במהלך תקופת ההזמנה או תקופת
ההזמנה הנוספת ,לפי העניין ,למשך  32חודשים ממועד מסירת כל כלי הרכב (להלן "תקופת
השכירות").
 3.4.3בנוסף לאמור לעיל ,בכל אחת מתקופות ההזמנה הנקובות לעיל ,תהא לחברה האפשרות להאריך את
תקופת השכירות של כל כלי רכב בתקופות שונות שלא תעלנה במצטבר על  6חודשים נוספים לכל
רכב.
 3.4.4תוקפו והוראותיו של ההסכם ימשיכו לחול כל עוד חל תוקפן של תקופת ההזמנה ו/או תקופת
ההזמנה הנוספת ו/או תקופת השכירות של כל אחד מכלי הרכב (לפי המאוחר) (להלן – "תקופת
ההתקשרות").
 3.5התקשרותה הקיימת של החברה
כיום ניתנים שירותי ליסינג תפעולי מכוח חוזה נשוא מכרז קודם בו זכתה קבוצת שלמה  SIXTבע"מ.
כמות כלי הרכב לגביהם ניתנים שירותים אלו כיום מכוח החוזה הינה כ 100-כלי רכב .לגבי חלק מכלי
רכב אלו עשויה להמשיך שלמה  SIXTליתן שירותים מכוח החוזה הנוכחי ,שכן סיום תקופת השירותים
לגבי כל כלי רכב הינו  32חודשים מיום מסירתו לחברה ,כך שבתחילת מתן השירותים צפויות החברה
המסיימת (שלמה  )SIXTוהחברה החדשה שתזכה במכרז לייתן שירותים במקביל.
 3.6ערבות ביצוע
לאחר חתימת ההסכם ולהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של המציע הזוכה במכרז על-פי ההסכם וכתנאי
לביצוע תשלום כלשהו על ידי החברה ,ימציא המציע לחברה ,בתוך  10ימים מיום חתימת ההסכם ובכל
מקרה לא יאוחר משבוע לפני תחילת השירותים ,כתנאי להחזרת ערבות ההצעה במכרז ,ערבות
אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן ,בנוסח שנקבע בנספח ה' להסכם ,בגובה
של  ₪ 100,000להלן" :ערבות הביצוע") ,בהתאם להוראות סעיף  33להסכם ולמשך התקופה הנקובה בו.
כל ההוצאות בקשר להוצאת הערבות והארכה חלות על המציע.
.4

חשיבות המכרז והשירותים
 4.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובאת לידיעת המציעים החשיבות הלאומית בשירותים הנדרשים לחברה
לפי מכרז זה ,חובתה של החברה להתקשר עם ספק המספק שירותים אמינים ,בטיחותיים ,גמישים,
בפריסה רחבה וברמת תחזוקה גבוהה במסגרת מתן שירותי הליסינג התפעולי ,זאת בשל חובתה של
החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ספקי וצרכני הגז הטבעי ,והנזקים ,בין היתר הכספיים ,שייגרמו
ללקוחות החברה בשל אי ביצוע השירותים הנדרשים במועדם.
 4.2בהשתתפותם בהליך ובהגשת הצעתם ,המציעים מתחייבים שבכל מקרה לא ינקטו ,במישרין ו/או
בעקיפין ,בכל פעולה שיש בה לעכב ו/או לדחות ו/או לעצור את מכרז זה וביצוע השירותים על פיו מבלי
לגרוע מסעדים אחרים שבדין.

.5

הודעה מוקדמת של משתתף במכרז על כוונתו להגיש הצעה למכרז
 5.1מציע המעוניין להשתתף במכרז הנדון ולהגיש הצעה ,מתבקש (מבלי שיהיה בכך התחייבות מצידו להגיש
הצעה) ,למסור על כך הודעה לחברה כאמור בנספח י' להלן ,עם קבלת מסמכי המכרז ועוד קודם
למועדים הנקובים בסעיף (8ב) להלן ,לכתובת הדוא"ל בסעיף  9להלן.

.6

תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף)
 6.1רשאי להשתתף במכרז רק מציע העונה על כל התנאים הבאים במועד הגשת ההצעות (מציע אחד רשאי
להגיש הצעה הן עבור שירותי ליסינג רכבים פרטיים והן עבור שירותי ליסינג רכבי שטח):
 6.2תנאי סף כלליים עבור מציעים בשני סוגי שירותי הליסינג:
 6.2.1המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל ,אשר עוסק במתן שירותי ליסינג תפעולי והשכרת כלי רכב
בישראל;
 6.2.2המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ;1976
 6.2.3למציע הסכם עם לפחות שלושה ( )3לקוחות קיימים ,כאשר לכל אחד מהם הוא מעניק שירותי ליסינג
תפעולי בהיקף של  100רכבים לפחות.
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6.2.4

המציע בעל מחזור כספי שנתי נומינלי (ללא מע"מ) של לפחות  60מיליון  ₪בתחום מתן שירותי ליסינג
תפעולי לכלי רכב ,בכל אחת מהשנים .2014 ,2013 ,2012

 6.2.5המציע ,נותן בעצמו ו/או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו ,שירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב בחמש
( )5תחנות שירות לפחות ,כאשר בכ"א מהאזורים המפורטים להלן ישנה לפחות תחנת שירות אחת:
באזור צפון הארץ (צפונית לנתניה).
באזור גוש דן רבתי (כולל אזור השפלה).
באזור ירושלים רבתי.
באזור דרום הארץ.
באזור אילת.
 6.2.6המציע נותן בעצמו ו/או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו ,שירותי גרירה וחילוץ בכל הארץ,24/7 ,
למעט יום הכיפורים;
 6.2.7המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבורה ,תשכ"א;1961-
 6.3תנאי סף נוסף עבור מציעים המציעים הצעה לשירותי ליסינג רכבי שטח בלבד:
מציע ,א שר יש לו הסכם עם לפחות לקוח אחד ,לו הוא מעניק שירותי ליסינג תפעולי עבור רכבי שטח
( )4X4בהיקף של  20רכבים לפחות.
.7

עיון במסמכי המכרז וקבלתם
7.1
7.2
7.3
7.4

את מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל בדוא"ל בקובץ ( PDFלהדפסה על ידי המציע) או במשרדי החברה
כחוברת מודפסת.
כתנאי לקבלת מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו ישלם כל מציע ,מראש ,סכום של  ,₪ 500טרם מועד הגשת
ההצעה ("דמי ההשתתפות") .הקבלה המאושרת ע"י החברה על ביצוע התשלום תצורף אל הצעת המציע
בעת ההגשה.
עלות דמי ההשתתפות במכרז לא תוחזר בשום מקרה ,גם אם בחר המציע בסופו של דבר להימנע מהגשת
הצעתו.
תשלום בגין דמי ההשתתפות ישולם במשרדי החברה בכתובת דלעיל בהמחאה לפקודת החברה או
בהעברה בנקאית לחשבון החברה שפרטיו הינם כדלקמן:
בנק לאומי לישראל בע"מ
סניף מס' 901
חשבון מס' 200800/46
IBAN: IL050109010000020080046

 7.5אישור על תשלום באמצעות העברה בנקאית בצירוף פרטי המציע או קבלה שנמסרה מאת החברה יש
לשלוח לדואר האלקטרוני . frangi@ingl.co.il :על הפנייה יש לציין "מכרז פומבי למתן שירותי
השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי מס' מכרז ."INGL/TENDER/2015/18
 7.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ניתן לעיין בעותק מלא של מסמכי המכרז ללא צורך בתשלום ,במשרדי
החברה בכתובת לעיל בתיאום מראש ,החל מהמועד שבסעיף (8א) להלן ,או באתר האינטרנט של החברה
בכתובת .www.ingl.co.il
 7.7לבירורים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני.frangi@ingl.co.il :
 7.8בעת קבלת מסמכי המכרז ימסור כל מציע:
 את שם הגוף מקבל המסמכים והמציע שהוא מייצג;
 שמות איש/אנשי קשר שכל אחד מהם מוסמך לייצג את המציע לעניין מכרז זה;
 כתובת מוסמכת למסירת הודעות למשתתף ,לרבות מספר פקסימיליה ודואר אלקטרוני.
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.8

לוח זמנים למכרז
לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן:
א

מועדים למסירת מסמכי
המכרז

החל מיום  20.3.2016בימים א'-ה' בין השעות 16:00 – 9:00

ב

מועדי הגשת הבהרות

לא יאוחר מיום  4.4.2016בשעה 12.00

ג

מועדי הגשת טיוטת
ערבות לקיום הצעה
לבחינת החברה

לא יאוחר מיום  4.4.2016בשעה .12.00

ד

מועדי הגשת הצעות

החל מיום  23.5.2016בין השעות  16:00 – 09:00ולא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום  25.5.2016בשעה .12.00
(למעט ימי ו' ,שבת וחג) בכתובת בסעיף  12להלן.

החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד ,לדחות כל מועד מן המועדים האמורים לעיל ו/או
להודיע על מועדים נוספים נפרדים להגשת ההצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ו/או מפגש מציעים
בנוסף והודעה על-כך תימסר למציעים על-פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי המכרז.
.9

הבהרות ותיקונים למכרז
 9.1מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות מהחברה בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו ובכלל כך
לגבי אופן הכנת ההצעה והנוהל להגשתה ,בפניה בכתב בשפה העברית בלבד ,לכתובת הדוא"ל:
.frangi@ingl.co.il
 9.2המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות הוא כמפורט בסעיף (8ב) לעיל.
 9.3לחברה שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד .תשובות החברה ישלחו בכתב ע"י נציגה לכל
המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם .החברה תתחשב
רק בתשובות שניתנו על ידה כאמור לעיל.
 9.4המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות אך בכל מקרה תשובות אלה לרבות
תיקונים לתנאי המכרז ,יהיו תקפות כלפי המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו.

 9.5החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל מציע.
פרק ב' :הגשת הצעות במכרז
 .10תוקף ההצעה
 10.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך תשעים ( )90יום מיום הגשתה .החברה תהא רשאית להורות
על הארכת תוקף ההצעות בעד  90ימים נוספים ,לשיקול דעתה הבלעדי ,לרבות הארכת כל תנאי אחר
בקשר עם הצעתו ,אם נדרש לפי תנאי המכרז ,לרבות הארכת תוקף ערבות המציע .מציע שלא הודיע
לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה כאמור
לעיל ,לא ישותף בהמשך המכרז.
 10.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או במקום
שהדבר הותר במפורש על-פי תנאי המכרז והדין  .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה לפסילת ההצעה.
 10.3מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום האחרון להגשת
הצעות בסעיף (8ד) לעיל (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה); לאחר ביטול כאמור ,לא יוכל מציע לחזור
בו מהביטול.
 .11הנחיות להגשת ההצעה
 11.1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיפים  18-13להלן וכן מידע נוסף ,הכל
בהתאם להנחיות המפורטות להלן .החומר בהצעה יתייחס גם לעמידה בתנאי הסף והאיכות ולכל תנאי
אחר שעל המציע להוכיח לחברה.
 11.2מציע יגיש את הצעתו ב 2 -מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה (א) ו( -ב) ותישאנה את שם המכרז להלן:
"שירותי השכרת רכב וליסינג תפעולי – רכבים פרטיים" או  /ובנוסף "שירותי השכרת רכב וליסינג
תפעולי – רכבי שטח (.")4X4
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עבור כל סוג הצעה יגיש כל מציע בנפרד את המעטפות הבאות:
מעטפה (א) שתתייחס לעמידה בתנאי הסף וכן תכלול את כל המסמכים שבסעיפים  16-15 13להלן.

11.3
11.4
11.5

11.6

מעטפה (ב) שתתייחס רק להצעת המחיר ,תוגש בנפרד ותכלול רק את טופס הצעת המחיר (נספח ט' או
נספח ט' 1למכרז).
ההצעה תוגש ב 2 -עותקים (מקור בצירוף  2העתק).
מסמכים מקוריים ייכללו בעותק המקור של ההצעה אשר ירשם עליה במקום ברור "מקור".
מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי המכרז ומסמכיו ולתנאי ההסכם .נכללה
בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי המכרז ומסמכיו ,לחברה
הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ,לרבות לראות בה כאילו היא מהווה
פגם טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ,או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה
ו/או בחירתה ,לתקן את מסמכי המכרז או כל חלק מהם ולשנותם ,ובלבד שהתיקון יחול על כל
המציעים ,ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה ,לבטל מכרז זה ,הכול מבלי
לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי המכרז והדין.
מובהר כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה או
בהצעות שונות.

 .12מקום להגשת ההצעה
 12.1ההצעות על כל המסמכים הנדרשים תוגשנה בכתובת שלהלן עד למועד האחרון להגשת הצעות שבסעיף
(8ד) לעיל :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,קריית עתידים תל-אביב ,מגדל עתידים (בניין ,)8
קומה  ,33לידי עו"ד דפנה יעקובוביץ.
 12.2משלוח ההצעה במועד כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה ,אלא רק הגשתה בפועל  -במועד ובמקום
ההגשה שלעיל.
 12.3מגיש ההצעה יקבל אישור בדבר מסירת הצעתו ,חתום בידי נציג החברה שהוסמך על-ידה לעניין זה;
אישור על קבלת הצעה מהווה ראיה לעצם מסירת ההצעה בלבד והוא אינו מהווה אישור להגשתה
בהתאם לתנאי המכרז ,או לנכונות האמור בה.
 .13מסמכים שיש לצרף למעטפה א':
 13.1מסמך המכרז ונספחיו (לרבות ערבות המכרז) ,חתום על כל עמודיו בר"ת וחותמת המציע ובחתימה
מלאה בצירוף חותמת התאגיד במקומות המיועדים לכך.
 13.2חומר לעניין עמידת המציע בתנאי הסף כמפורט בסעיף  6לעיל.
 13.3ההסכם המצורף כנספח א' למכרז זה כשהוא חתום כדין בכל עמוד על ידי המציע כלהלן:
א .בר"ת בתוספת חותמת המציע בכל עמוד; וכן,
ב .חתימה מלאה בצירוף חותמת התאגיד במקום המיועד לכך (בסוף ההסכם).
ג .כל נספחי ההסכם יהיו חתומים בר"ת בשולי כל עמוד וכן במקום המיועד לכך אם נדרש חתומים
בחתימה מלאה בצירוף חותמת של המציע.
ד .מציעים המגישים הצעה עבור שירותי ליסינג רכבי שטח יחתמו ויצרפו גם את נספח ז' להסכם
"תוספת להסכם לעניין שירותי ליסינג לרכבי שטח".
 13.4כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך המכרז ,חתומים בר"ת וחותמת המציע.
 13.5חומר שיאפשר להעריך את איכות ההצעה ובכלל זה החומר כמפורט בסעיף  16להלן.
 13.6פרטי התקשרות עם נציג המציע ,טלפון ,פקס ,טלפון נייד ,כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.
 13.7כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז.
 13.8קבלה מאושרת על ידי החברה בגין תשלום דמי ההשתתפות במכרז.
 .14מסמכים שיש לצרף למעטפה ב':
 14.1טופס הצעת המחיר (נספח ט' ו/או ט' '1למכרז) בלבד.
 .15ערבות לקיום תנאי המכרז (ערבות הצעה) (תוגש במעטפה א')
 15.1הליך מקדמי וולונטרי לבחינת טיוטת ערבות לקיום הצעה שבכוונת המציע להגיש עם הצעתו (מספיקה
ערבות אחת גם עבור מציעים המגישים הצעה בעבור שני סוגי שירותי הליסינג):
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15.2

15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

לאור ריבוי מקרים בהם ערבות הצעה המוגשת בהליכים תחרותיים אינה תואמת את נוסח הערבות
הנדרשת וגורמת לפסילת הצעת המציע ,המציעים נדרשים להקפיד על הגשת ערבות הצעה בנוסח הקבוע
בנספח ח' למכרז.
על מנת למזער אפשרות לטעות ו/או פגם בערבות ההצעה המוגשת כחלק מהצעת המציע במכרז זה ,מציע
רשאי אך אינו חייב ,להמציא לבחינת מקדמית (באמצעות פקס או סריקה בדוא"ל) של החברה את
טיוטת נוסח הערבות שבכוונתו להגיש עם הצעתו (להלן" :ההליך המקדמי").
המצאה לפי סעיף קטן זה תעשה רק במועד שנקבע לכך בסעיף (8ג) לעיל ובכפוף לאמור בסעיף זה.
החברה תעיר על נוסח כאמור ,באם נדרש ,על מנת שהמציע יתקנה בהתאם ויגיש את ערבות זו בנוסח
המתוקן יחד עם הצעתו במועד שנקבע להגשת ההצעות.
אי שימוש בהליך המקדמי על ידי מציע אין בו כדי לגרוע מזכויות מי מהמציעים.
הערות החברה ו/או אישורה לנוסח טיוטת הערבות שהומצאה לה בהליך המקדמי תינתנה ,תוך הקפדה
על שוויון בין כל המציעים ובהתאם לנוסח הערבות שבסעיף  15.13להלן.
המציע רשאי להסתמך על הערות ו/או אישור החברה במסגרת ההליך המקדמי ,עם זאת הערות ו/או
אישור החברה בהליך המקדמי בשום מקרה אינם גורעים מאחריותו הבלעדית של המציע לפעול ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,ולהגיש את הצעתו בהתאם לכל דרישות מכרז זה ומסמכיו ,לרבות צירוף ערבות
ההצעה בנוסח הנדרש בסעיף  15.13להלן ,עד למועד שנקבע להגשת ההצעות כאמור בסעיף (8ד) לעיל.

 15.8למען הסר ספק ,כל הערות ו/או המלצות החברה בהליך המקדמי תעשנה על בסיס בלתי מחייב כלפי
המציע .המצאת המציע לחברה טיוטת ערבות לבחינה בהליך מקדמי שלעיל לא תגרע מכל חובות
ואחריות המציע לפי מכרז זה לרבות החובה למלא אחר כל תנאיה ,ולא תטיל על החברה התחייבות ו/או
חבות כלשהי ביחס למציע כאמור ו/או ביחס למציעים אחרים ו/או לא תגרע מכל זכות של החברה לפי
תנאי מכרז זה ומסמכיו ו/או הדין .החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להעיר ו/או לאשר בכתב,
בכל עת ,בקשר לכל עניין בהליך זה ,למציע כאמור לעיל ו/או למציעים אחרים .מציע יהיה מנוע מלטעון
טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור בסעיף  15.1למכרז.
 15.9למען הסר ספק ,ההליך המקדמי לבחינת טיוטת ערבות ההצעה אינו הליך משא ומתן בין החברה ומציע
כלשהו ו/או מתן אפשרות לשנות מתנאי הערבות ,אלא מכשיר של החברה ,לאפשר למציעים למזער
אפשרות להגשת ערבות כאמור בסעיף  15.13להלן מבלי שנפל בה טעות ו/או פגם ,בגינם קיים חשש
לפסילת ההצעה.
 15.10אין להגיש את הערבות המקורית לפי סעיף  15.13להלן ,אלא יחד עם הגשת ההצעה במועדים שנקבעו
להגשת ההצעות במכרז.
 15.11החברה תעיר ו/או תאשר נוסח טיוטת ערבות שהוגשה לה בהליך מקדמי עד למועד שנקבע לכך
בסעיף (8ג) לעיל וכפי שישונה ,אם ישונה ,לפי החלטת החברה במהלך מכרז זה ,אך בכפוף לאמור
בסעיפים  15.7ו 15.8 -לעיל ,ומבלי לגרוע מכל זכות של החברה לפי מכרז זה ומסמכיו ו/או הדין.
 15.12אין בהגשת טיוטת ערבות הצעה על ידי מציע לבחינת החברה בהליך מקדמי כאמור לעיל כדי לחייב
בדרך כלשהי את המציע להגיש הצעה למכרז זה .החברה לא תראה הגשת טיוטת ערבות לבחינתה
החברה בהליך המקדמי כהגשת הצעה ,אלא אם תוגש הצעה בהתאם לכל תנאי מכרז זה ומסמכיו עד
למועד האחרון להגשת ההצעות.
 15.13הגשת ערבות (מקור) לקיום ההצעה
 15.14המציע ימסור יחד עם הגשת הצעתו ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מבנק בישראל או מחברת
ביטוח בישראל שהציגה רישיון בתוקף לפי הדין למתן ערבויות ,לטובת החברה ,מבוילת כדין ,בסכום של
 ,₪ 50,000שתהיה בתוקף לתקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,בנוסח ובתנאים
הקבועים בנספח ח' למכרז (להלן" :הערבות") .הערבות תשמש להבטחת התחייבויותיו של מציע לקיים
תנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ,ובכלל זה לפעול בכל עניין בקשר עמו בתום לב ובדרך מקובלת,
ולהבטחת האמור בהצעתו.
 15.15כתב הערבות המקורי ,יצורף לעותק המקור של ההצעה .צילומי כתב הערבות יצורפו ליתר העותקים.
 15.16המציעים מתבקשים להקפיד על התאמה מלאה בין הערבות לבין הנוסח הקבוע בנספח ח' למכרז.
החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם הגשת ערבות שלא לפי הנוסח שבנספח זה.
 .16חומר לבחינת איכות ההצעות (יוגש במעטפה א')
כל מציע יגיש חומר שיאפשר להעריך את איכות שירותיו ,ובכלל זה:
 16.1ניסיון המציע  -כללי עבור מציעים בשני סוגי שירותי הליסינג:
 16.2פירוט לעניין ניסיונו במתן שירותי ליסינג לרבות מספר שנות ניסיונו ,מספר לקוחות וציי רכבים,
הצטרפות לקוחות חדשים בשנים האחרונות;
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 16.3פירוט לעניין ניסיונו ומומחיותו במתן שירותי תחזוקה כלליים;
 16.4חומר לעניין היצע הרכבים שברשות המציע ככלל ,וכן בהקשר לדרישות המכרז;
 16.5המלצות;
 16.6פרטיהם של לפחות  3לקוחות עמם סיים המציע את התקשרותו במהלך  3השנים האחרונות (נספח ו'
למכרז);
במסגרת סעיף זה ,רשאי המציע להסתמך על ניסיון שצבר בהתקשרויות עם החברה.
 16.7ניסיון נוסף של המציע – עבור מציעים שירותי ליסינג רכבי שטח בלבד:
 16.8פירוט לעניין ניסיונו ומומחיותו במתן שירותי תחזוקה וחילוץ רכבי שטח (;)4X4
 16.9פירוט לעניין ניסיונו ומומחיותו במיגון רכבים ואביזרים נלווים;
 .17דרישה למידע נוסף ומפגש מציעים
 17.1החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או חלקם השלמות והבהרות לאמור
בהצעה ,בכתב ו/או בעל-פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים ,וככל שיישמר
עקרון השוויון בין המציעים.
 17.2החברה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לערוך מפגש מציעים ,תוך מתן הודעה מראש למציעים
על קיום המפגש.
 .18הגשת ההצעה הכספית
 18.1המציע ימלא בטופס הצעת המחיר את מחיר היבואן ואת אחוז ההנחה ( )-לכל דגם ביחס למחיר היבואן.
 18.2מובהר כי ,כאמור בהסכם ,דמי השכירות החודשיים עבור כל רכב יחושבו בהתאם לדמי השכירות
הכוללים של הרכב (דהיינו ,מחירו של הרכב ,לפי הצעת המחיר ,בניכוי אחוז ההנחה הנקוב בטופס
הצעת המחיר) כאשר הוא מחולק ב.32-
 18.3חובה על המציע למלא את אחוז ההנחה המוצע בעבור כל הדגמים המופיעים תחת "דגמי חובה" בכל
אחת מהקבוצות .בכל שורה ריקה בה מופיע הסימן "(*)" ימלא המציע דגם רכב נוסף לבחירתו בהתאם
לקטגוריה המתאימה (רכב בעל מאפיינים דומים וקרובים לרכבים המופיעים בקטגוריה) שיש לו
צריכת דלק אשר לא תעלה על צריכת הרכב של דגם הרכב בעל צריכת הדלק הגבוהה ביותר מבין דגמי
החובה באותה הקבוצה ,הדגמים הנוספים יחושבו יחד עם דגמי החובה בשקלול המחיר.
 18.4המציע רשאי גם למלא את אחוז ההנחה המוצע בעבור הדגמים המופיעים תחת "דגמי רשות" ,כולם או
חלקם ,אך מובהר כי לצורך חישוב ההצעה הזוכה יילקחו בחשבון אך ורק דגמי החובה.
 18.5במידה ולא כלל המציע אחוז הנחה בעד כלי רכב כלשהו המופיע תחת "דגמי חובה" ,תהא רשאית
החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט לשקול את ההצעה במלואה ולראות במציע כמי שהציע 0
(אפס) אחוז הנחה עבור אותו כלי רכב ,זאת לאחר ובכפוף לכך שמצאה ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,כי
חישוב כאמור אינו מעניק יתרון בלתי הוגן או הופך את ההצעה לבלתי סבירה ו/או תכסיסנית.
 18.6בכל במקרה בו חישוב אחוז ההנחה המוצע ממחיר היבואן אינו תואם את סה"כ המחיר אחרי הנחה,
כהגדרתו בטופס הצעת המחיר ,סה"כ המחיר אחרי הנחה יהיה המחיר הקובע לעניין ההצעה והחברה
תתקן את אחוז ההנחה המוצע בהתאם.
 18.7החברה תהא רשאית לפסול הצעה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ככל שהיא אינה סבירה ו/או תכסיסנית.
בנוסף ,ע"פ דין ,החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה ככל שהיא חסרה,
מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית דל נושא המכרז.
 18.8המחיר המוצע (התמורה) שייכתב בטופס הצעת המחיר בנספח ט' ו/או ט' 1למכרז יהיה בשקלים
חדשים ולא יכלול מע"מ אשר יתווסף ע"י החברה לכל חשבון שישולם לספק במסגרת ביצוע השירותים
לפי ההסכם.
 18.9ההצעה לא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של מציע,
אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו.
 18.10הצעת המחיר תתבסס על תכולת העבודה כמפורט בהסכם ונספחיו המצורפים למכרז זה.
 18.11כשל ו/או טעות מצד המציע בהבנת תנאי ו/או דרישה כלשהי והתחשבות בהם במסגרת הצעתו לא
תוכר ע"י החברה כסיבה מספקת לשינוי ו/או לתוספת מחיר מכל סוג.
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 .19סופיות התמורה
 19.1המציעים יגישו את הצעת המחיר על גבי טופס הגשת הצעת המחיר (נספח ט' למכרז) ובהתאם להנחיות
מכרז זה .מובהר בזאת ,כי התשלומים בגין השירותים שבמכרז זה כפי שיאושרו על-ידי החברה בעת
הגשת הצעת המחיר ,יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כל השירותים שיבוצעו על-פי ההסכם .לא
יתווסף לסכומים הנקובים בהצעה סכום נוסף כלשהו אלא מע"מ בלבד .למעט התמורה שלעיל אין זוכה
או מציע כאמור לעיל זכאי לכל תשלום ,החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו,
עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות:
בעבור שכר צוות עובדיו ,שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ למציע ,הוצאות ,טלפון ,עבודה
משרדית ,ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,תשלומי תגמולים ,תשלומים סוציאליים,
עלויות תקורה ורווח קבלני ,ערבויות ,אש"ל ,רכבים ,טיפולים ,דלק ונסיעות ,לינה ,ארוחות ,תאום ביצוע
עם צדדי ג' ,פיקוח ,הוצאות משפטיות ,הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה ,כל מס (למעט מע"מ) ,היטלים
ואגרות ,וכל הוצאה אחרת וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים ,החזר
הוצאות ,עלויות שונות בהם נשא המציע וכיוצא בכך ללא קשר למספר השעות שהושקעו במתן
השירותים ולמעט דמי חריגת קילומטרים ,דמי השתתפות בנזק או תשלום אחר כמפורט בהסכם.
 .20הוראות ותנאים מחייבים
 20.1לצורך השתתפותו במכרז והגשת הצעה ,יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה ,הכללים והתנאים
המחייבים ,הנוגעים לנושא מכרז זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:
כל חוקי העבודה והבטיחות הרלבנטיים ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או
המיוחדים ,שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי אחר
שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים הרלבנטי למתן השירותים ,את האפשרות כי הסכמים אלה יוארכו
או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה .בהגשת הצעתו מתחייב המציע
לקיים את כל האמור בסעיף זה כלפי כל העובדים והמועסקים על ידו ו/או מטעמו ,בכל תקופת ההסכם
אם ייחתם עמו ,וכן לשלם להם שכר ברוטו שאינו כולל הטבות סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת
מהמתחייב לפי דין.
 .21הוצאות השתתפות במכרז
 21.1עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות
בהשתתפות במכרז ובכל הנובע לאחריו וכתוצאה ממנו ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה וכל
ההליכים לפיו הגשת ההצעה ועדכונה ,תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות מכל סוג ,בכל מועד לפני
ואחרי המכרז ,יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של המציע ,ללא קשר לתוצאות המכרז כאמור ,וכי
לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור
והחברה לא תשא בכל אחריות לכך.
 21.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול המכרז ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא ,לרבות
מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/או במקרה של פסילת מציעים ו/או
הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,לא יהיו המציעים זכאים
להחזר הוצאות או לפיצו י כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול ,בתיקון או בפסילה או באי
בחירתם או ביטולה כאמור.
 .22אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן
 22.1אמות המידה לקביעת ההצעה הטובה ביותר ,ביחס לשירותים הן כדלקמן:
 22.2איכות ההצעה (עד  30נקודות);
 22.3מחיר הצעה (עד  70נקודות);
 22.4ניקוד איכות ההצעה בגין שירותי ליסינג רכבים פרטיים
 22.5התרשמות כללית מניסיון המציע בשירותי ליסינג (עד  5נק');
 22.6התרשמות כללית מניסיון המציע במתן שירותי תחזוקה כלליים (עד  5נק');
 22.7אמינות המציע ,עמידה בלוחות זמנים ,שירותיות ,מקצועיות ואיכות מתן השירותים על ידי המציע
(לרבות לפי המלצות ולרבות לפי ניסיון עבר עם לקוחות שסיימו התקשרותם) (עד  20נק');
 22.8ניקוד איכות ההצעה בגין שירותי ליסינג רכבי שטח
 22.9התרשמות כללית מניסיון המציע בשירותי ליסינג (עד  5נק');
 22.10התרשמות מניסיון המציע במתן שירותי תחזוקה וחילוץ רכבי שטח (עד  5נק');
 22.11התרשמות מניסיון המציע במיגון רכבים ואביזרים נלווים (עד  5נק');
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 22.12אמינות המציע ,עמידה בלוחות זמנים ,שירותיות ,מקצועיות ואיכות מתן השירותים על ידי המציע
(לרבות לפי המלצות ולרבות לפי ניסיון עבר עם לקוחות שסיימו התקשרותם) (עד  15נק');
 22.13ניקוד הצעת המחיר יינתן לפי השקלול שלהלן:
הצעת המחיר הזולה ביותר עבור כל סוג שירותי ליסינג תזכה את המציע ב 70 -נקודות .יתר ההצעות
יקבלו ניקוד בהתאם לשיעור הסטייה מהצעת המחיר הזולה ביותר .הצעת המחיר הזולה ביותר תהיה
הצעת המחיר בה אחוז ההנחה יהיה הגבוה ביותר לפי החישוב שלהלן:
 22.14החברה תחשב ,ביחס לכל קבוצה של רכבים (המפורטת בנספח ט') את סך המחירים המוצעים לכל
דגמי החובה של כלי רכב מאותה קבוצה ותחלק את התוצאה במספר דגמי כלי הרכב שבאותה קבוצה.
התוצאה שתתקבל תהווה את המחיר הממוצע לאותה קבוצת כלי רכב (להלן" :המחיר הממוצע
לקבוצה").
 22.15כל מחיר ממוצע לקבוצה יוכפל במכפיל הרלוונטי לאותה קבוצה (להלן":המחיר המשוקלל
לקבוצה").
 22.16כלל המחירים המשוקללים לקבוצה יסוכמו לכדי סכום אחד ,אשר יהווה את ההצעה המשוקללת של
המציע למכרז.
 22.17מציע בעל המחיר הנמוך ביותר בהצעה המשוקללת ייחשב כמציע הזול ביותר .עם זאת ,מודגש ,כי
סכום ההצעה המשוקללת ישמש אך ורק לצורך קביעת ההצעה הזולה ותו לא.
למען הסר ספק ,אין במכפיל או ביחסים בין המכפילים בכדי ללמד אודות תמהיל הזמנות כלי הרכב
שימסרו לזוכה או בכדי לחייב את החברה בכל דרך אחרת .המכפיל ישמש אך ורק לצורך בחירת ההצעה
הזולה במכרז.
חישוב המחיר בטופס ההצעה לרכבי ליסינג שטח ,לצורך השוואת ההצעות בלבד ,יעשה בשיקלול סך
הצעת המחיר בהתאם למחירים המוצעים ולמכפילים המצויינים בטופס הצעת המחיר.
 22.18החברה תבחן את ההצעות בהתאם למכרז הכולל את השלבים הבאים:
 22.19החברה תבחן את תכולת מעטפה א' על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וכן אם צרף את
המסמכים הדרושים כמפורט לעיל .מציע שעמד בתנאי הסף תיבחן איכות הצעתו בהתאם למסמכים
שבמעטפה א' ,מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי המכרז ועל פי כל דין.
 22.20מציע שלא הגיע לניקוד איכות מינימאלי של  20נקודות (מתוך סה"כ  30נקודות) ,תפסל הצעתו ולא
תפתח הצעת המחיר שלו.
 22.21מציע שעמד בתנאי סעיף  22.19לעיל וכן עמד בניקוד האיכות המינימאלי הנדרש בסעיף  22.20לעיל,
תפתח החברה את מעטפה (ב) של הצעתו ,מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי המכרז.
 22.22למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז בבחינת הצעת המציע ,לרבות בשוקלה את
הקריטריונים להערכת איכות ההצעה וקבלת החלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של המציע לפי
תנאי המכרז והדין ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא בחשבון אינפורמציה
המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו ,בין שמקורה במציע או בין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך
אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,על השתתפות המציע במכרז או יכולתו
לבצע את העבודות בכל דרך ,לרבות בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן ,לשם כך ימסור מציע ,כל מידע
הנדרש לחברה לדרישתה בכל עת:
 22.22.1.1הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי;
 22.22.1.2שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה,
לרבות בקשר להגשת הנתונים הפיננסיים של המציע;
 22.22.1.3נסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות ו/או התקשרויות קודמות עם
המציע;
 22.22.1.4כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה.
 22.23למען הסר ספק ,החברה תהיה רשאית למנות צוות אחד ו/או יותר לבדיקת ההצעות ,הכולל בודק
אחד או יותר ,ולהחליפם ,כולם או חלקם ,בכל עת ,ורשאית שלא לחשוף את זהותם בפני המציע ,לרבות
לאחר גמר המכרז ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .23החלטה על זוכה במכרז
 23.1הוועדה תבחר בזוכה/ים בהתאם לאמור להלן:
 23.2ביחס לשירותים תיקבע מהי ההצעה הטובה ביותר ,שתהא ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה
ביותר – איכות ומחיר – בהתאם לקבוע בסעיף  22.1לעיל (להלן" :ההצעה הטובה ביותר").
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23.3

23.4

23.5
23.6

המציע שהגיש את ההצעה הטובה ביותר בעבור כל סוג שירותי ליסינג ,תקבע הוועדה כי הוא הזוכה
במכרז בעבור אותו סוג שירות ליסינג ובלבד שהוועדה השתכנעה כי הזוכה מסוגל ליתן את כלל העבודות
ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות.
לצורך זה ,רשאית הוועדה לדרוש ממציע ליתן כל חומר ,לספק כל מסמך ,לאפשר עריכת ביקור בכל אתר
וכיו"ב.
הזוכה שייבחר לביצוע השירותים עבור שירותי ליסינג רכבים פרטיים יידרש לחתום עם החברה על
ההסכם בהתאם לנוסח הרצ"ב כנספח א' למכרז .יובהר כי אין בבחירת הזוכה כדי ליצור מחויבות
כלשהי של החברה כלפיו אלא אם נחתם הסכם עמו .מובהר כי סירוב לחתום על הסכם ההתקשרות
ישמש עילה לחברה לבחור בזוכה אחר.
הזוכה שייבחר לביצוע השירותים עבור שירותי ליסינג רכבי שטח יידרש לחתום עם החברה על ההסכם
בהתאם לנוסח הרצ"ב כנספח א' למכרז בתוספת נספח ז' להסכם – תוספת להסכם לעניין שירותי
ליסינג לרכבי שטח.
על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לוועדה לפי תנאי מכרז זה,
מובהר כי הוועדה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי על כל אחד ו/או יותר מאלה:
לנהל מו"מ עם  3המציעים בעלי ההצעות שקיבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר
23.6.1.1
בעבור כל סוג שירותי ליסינג ,בהתאם לתקנה  7לתקנות חובת המכרזים;
23.6.1.2
23.6.1.3

23.6.1.4

לבחור במציע אחד לכל העבודות במכרז זה;
שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר (וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו)
גם אם עמד בכל התנאים האמורים לעיל או שלא לבחור בזוכה כלל; להתנות את
ההתקשרות עם הזוכה בהפחתה נוספת של מחיר הצעת המחיר ולנהל עמו משא
ומתן ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.
לפצל את העבודות שבמכרז בהן יזכה מציע ו/או לבחור במספר מציעים לעבודות אם
לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה ,בהתחשב באילוצי זמן ו/או כח אדם ו/או היקף
עבודה ו/או קרבת ציוני הערכת ההצעות ו/או איזור גיאוגרפי וכיו"ב ,וזאת מכל סיבה
ומבלי שתהא חייבת לנמק את החלטתה זו .במקרה כזה ,לוועדה שיקול הדעת
הבלעדי לקבוע:
( )1איזה עבודות יבצע המציע שהצעתו היא הטובה ביותר ובאיזה אזור; וכן,
( )2לקבוע כי שאר העבודות או חלק מהן ,יבוצעו על ידי מציע אחר שהצעתו היא
ההצעה השניה הטובה ביותר לפי השקלול בסעיף  22.1לעיל לאחר ההצעה
הטובה ביותר של מציע בסעיף  23.1.1לעיל ,וכך הלאה לגבי מציע השלישי
שהצעתו בשקלול לפי סעיף  22.1היא השלישית הטובה ביותר כאמור לעיל ,ו/או,
( )3לבצע כל דבר לפי מכרז זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 .24חילוט ערבות ההצעה
 24.1מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לחברה לפי כל דין או לפי מכרז זה ,תהיה החברה רשאית להורות על
חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,בכל אחד מהמקרים שלהלן ,אחרי שנתנה למציע הודעה בת  7ימים
מראש ובכתב וכן הזדמנות להשמיע את טענותיו בקשר לכך בדרך שתחליט על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
החלטות החברה לפי סעיף קטן זה הן סופיות:
המציע נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ובכלל זה בחוסר
תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת ,לרבות בשל תאום הצעות או ניגוד עניינים;
המציע מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק בקשר עם הצעתו;
המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז ,כולה או חלקה ,בכל דרך ,בעודה בתוקף לפי תנאי המכרז ,לאחר
חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
אחרי שנבחר כזוכה במכרז ,המציע לא פעל לפי כל ההוראות הקבועות במכרז או בהסכם שצורף לו ,שהן
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז ,לרבות בקשר עם המצאת ערבות ו/או
אישור עריכת ביטוחים ו/או כל אישור ו/או התחייבות אחרת ככל שנדרשה במכרז ו/או בהסכם.
 24.2הע רבות תוחזר כמפורט להלן ,אלא אם הורתה החברה על חילוטה כאמור בסעיף  24לעיל או כל עוד
נשקלת האפשרות לעשות כן:
למציע שהוא ,או הצעתו נפסלו לפי סעיף  25להלן ,או שלא זכה במכרז או במקרה של ביטול המכרז –
לאחר שלושים יום מיום שהודיע לו על כך;
למציע שביטל את הצעתו לפי סעיף  10.3לעיל  -תוך ארבעה עשר יום מיום קבלת הודעתו;
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לזוכה במכרז  -לאחר שהמציא את ערבות הביצוע ובאם לא נדרשה ערבות ביצוע לאחר חתימת ההסכם;
 24.3החזרת הערבות תיעשה במסירה ביד או בדואר רשום או בדרך של הודעה בכתב לערב על ביטולה לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .25פסילת הצעה  /מציע
 25.1החברה רשאית לפסול הצעה ו/או מציע בכפוף לדין ,אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי התקיים
אחד ו/או יותר מהנסיבות שלהלן:
 25.2ההצעה ו/או המציע אינם מקיימים את תנאי הסף;
 25.3נמצא ע"י החברה כי ההצעה חסרה ,מוטעית ,או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על הבנה מוטעית
של מסמכי או נושא המכרז ,או הצעה הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות ,או הצעות שעולה מהן
שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים;
 25.4המציע נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ובכלל זה בחוסר
תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת ,לרבות בשל תאום הצעות או ניגוד עניינים ,או מסר לחברה מידע
מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק בקשר עם הצעתו; וזאת לאחר שניתנה התראה למציע בכתב.
 25.5מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת של גוף או
משרד ממשלתי  ,איתם התקשר המציע בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים האחרונות מהמועד
שנקבע להגשת ההצעה במכרז (ואם וכפי שהוארך) ,שעניינים זכויות העובדים שהועסקו על ידו
בהתקשרות כאמור לעיל.
 25.6מציע שלגביו קיים ניסיון רע או שלילי בחברה.
 25.7אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי סעיף  25.8להלן ו/או על פי כל דין.
 25.8על אף האמור בסעיף  25.1לעיל רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר שתקבע לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,כדי לתקן את הפגם או הפסול שבו ולא לפסול אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך
שמירה על עקרון השוויון בין המציעים .לעניין זה מובהר כי החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין:
 25.9להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף ,בשים לב לתכליתה והיחס בינה
לבין השירותים ואופי ההתקשרות נשוא המכרז ובכלל זה ,בין השאר ,לייחס תכונות של תאגיד או גוף
אחד למשנהו ,מקום בו הוכח כי התכונות שהיו קיימות בידי תאגיד אחר מצויות למעשה בידי המציע.
יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מההוראות בקשר עם זהות ואופן התאגדות הגוף שהגיש הצעה למכרז.
 25.10לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ,לאשר הגשת
אישור שנשמט וכיו"ב ,ובלבד שהתקיימו תנאי הס ף עד למועד הגשת ההצעות למכרז .יובהר לעניין זה כי
הוועדה מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.
 25.11החברה תהא רשאית לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך ו/או מידע מכל סוג הנדרש
להוכחת או לעמידה בתנאי כלשהו ,לרבות תנאי סף או מוקדם ,או הנדרש לצורך עמידה בחינת ההצעה,
או שנפל פגם בהצעתו ,להשלימו ,להמציאו ,או לתקנו ,בהתאמה ,בפרק זמן קצוב ובדרך שתקבע החברה,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לדין והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.
 25.12להסרת ספק מובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם
בהצעה ,וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות
המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.
 25.13החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר שהיה מצדיק
פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.
 .26ביטוח
בטרם תחילת השירותים ע"י המציע ,המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם .מובהר ,כי
החברה רשאית לשקול לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל שלב במכרז ,לרבות לאחר הודעת הזכייה ,הערות בדבר
סוג ונוסח הביטוחים ובלבד שלא יכילו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח ומבלי לפגוע בעקרון
השוויון אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל המשתתפים במכרז ,אך אין בכך כדי להשתמע כויתור על
החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל.
 .27מסירת הודעות והודעה על זכייה
 27.1מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו ,מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש לפי
מסמכי המכרז ו/או הדין ,במועד שתודיע לו החברה ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות ,לא יאוחר מ-
 7ימים מיום הודעת החברה ,ובכלל זה ,אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי הדין רישיונות
הנדרשים בדין הצריכים לעניין נושא ההתקשרות.
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 27.2החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד מנציגי
המציע במסירה ביד ,באמצעות פקסימליה ,בדואר רשום או אלקטרוני ,או בכל דרך אחרת עליה תחליט
החברה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה; משלוח הודעה באמצעות
פקסימליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסר
בהצעת המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום לאחר משלוח ההודעה; משלוח הודעה בדואר
רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת המציע ותחשב כאילו התקבלה כעבור  14ימי עסקים מיום
המשלוח .מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המציעים כמי שתוכן
ההודעה הובא לידיעתם.
 27.3הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות :בכתב למען הגשת ההצעה ,באמצעות דואר
רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתיקבע החברה.
 .28איסור על תאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות
 28.1מציע ,בעל זיקה למציע ,או מי מטעמם ,לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר ,בעל זיקה למציע האחר
או מי מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תיאום הצעה ,לרבות אלה:
הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור למכרז זה ,בין היתר,
בעניין מחירי השירותים המוצעים ,תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.
מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים ,בעלי זיקה
אליהם או מי מטעמם.
 28.2אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים ,או מספר חברות או גורמים שונים וכיו"ב ,אלא
אם הותר הדבר במפורש במסמך הוראות כלליות להגשת הצעה זה.
 28.3בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-המציע ו/או
מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת לצורך הגשת הצעתם וביצוע ההסכם שיחתם עם הזוכה:
לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל
ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא
משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר למכרז זה ו/או ההסכם;
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור למכרז זה ו/או להסכם ו/או הנובע
מהם או במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית .המציע אחראי להביא תוכן סעיף
זה לידיעת כל המעורב מטעמו במכרז זה ובהסכם שיחתם בעקבותיו.
פרק ג' :הוראות שונות
 .29כללי
29.1
29.2

29.3

29.4

29.5

כל הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק בלתי
נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז ו/או עד למועד
הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק האמור במסמכי
המכרז ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב יחייב את
החברה.
למען הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע התקשרות
כלשהי בקשר לנשוא המכרז ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה למציע כלשהו במכרז
זה כדי להוות הצהרה ו/או מצג ע"י החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או הצעתו עומדים בתנאי המכרז
ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת ההצעה .ואין באמור במכרז זה כל
התחייבות מצידה של החברה באשר לכמות הרכבים שיוזמנו במסגרת השירותים ולגבי עצם הזמנתם.
כל האמור במכרז זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמציע שהגיש הצעתו לא תהיה
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למכרז זה .מבלי לגרוע מהאמור
במכרז זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא המכרז ולקבלת כל האישורים
הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הדין.
במידה ולדעת המציע קיימת טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר למסמכי
המכרז עליו להביא זאת לידיעת החברה לשם קבלת הנחיות החברה.

 .30אי בחירה  /ביטול זכיה
 30.1החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור בהצעת מציע ו/או לבטל זכייתו
של מציע שהוכרז כזוכה בשל כל אחד מאלה( :א) שלא מילא אחר תנאי מתנאי המכרז על מסמכיו לרבות
לאחר חתימת ההסכם או מסירת ההזמנה לרכש  /לשירותים  /לעבודה ,או (ב) שלדעת החברה שקיים
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ספק סביר ביכולת המציע לעמוד בקצב ובהיקף השירותים הנדרש עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו ,או (ג)
שהתברר לחברה בכל מועד מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה לבחור בהם ,אילו
מידע זה היה בידה לפני קבלת החלטתה כאמור ,או (ד) התבררו לחברה ,בכל עת ,עובדות המעלות את
הסיכון העסקי בכרוך בביצוע ההתקשרות עם המציע ,מעבר לסיכון עסקי מקובל וסביר .במקרה כזה
רשאית החברה ,מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכרז ו/או הדין ,למסור את ההתקשרות /
הזמנה למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו ובלבד שנתנה למציע
הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 30.2מובא בזאת לידיעת המציעים כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע השירותים כלל ו/או
לרכשם מחברות ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או לצאת במכרז ו/או לקיים כל הליך
תחרותי אחר ו/או נוסף ו/או ל התקשר באמצעות סבב הצעות בין המציעים ו/או בין חברות ו/או גופים
אחרים ו/או נוספים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר בזאת כי בקשה להצעת הצעות מחיר או כל
הליך אחר בו תנקוט החברה .לעיל יכול שיכלול תנאים ודרישות השונים מדרישות מכרז זה ו/או אחרים
שלא פורטו במכרז זה ,לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 30.3מובהר כי בכל מקרה בו לא נבחר זוכה עבור אחד משירותי הליסינג המבוקשים (ליסינג רכבים פרטיים
או ליסינג רכבי שטח) רשאית החברה לבטל את המכרז גם ביחס לשירותי הליסינג האחרים.
 30.4עיון בהצעת מציע
החברה לפי שיקול דעתה ו/או אם תחויב לעשות כן ,תהיה רשאית לחשוף ,בכפוף לדין ,את הצעת המציע וכל
מידע שיתקבל במסגרתה במסגרת המכרז ,למעט באותם מסמכים או קטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול,
לדעת החברה ,לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי ,ובלבד שהחברה נתנה על כך הודעה למציע  3ימי עסקים
מראש ובכתב.
 .31זכויות קניין במסמכי המכרז ושימוש במידע שבהצעות
 31.1כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות במכרז ו/או מסמכים שיסופקו ,אם יסופקו ,למציעים
כהשלמה ,הם רכושה של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו להחזירם לחברה לא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת הצעות ,עם דרישתה ,בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו ,למעט עותק אשר
יישאר בידי המציע .מציע אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום
מטרה אחרת ,לבד מהגשת הצעה.
 31.2החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל ממציע (להוציא הדוחות הכספיים ופרטי עלויות שירותי
המציע) ,ללא תמורה ,לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות כתיבת מפרט או מסמך
דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים בכוח ולהעביר את
המידע ליועציה ולכל אדם המוסמך לקבלו לפי דין .במידה ומידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים
שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של המציע ,יצוין הדבר במפורש בהצעה ,תוך ציון החלק החסוי
והחברה תנהג בו בהתאם לדין.
 .32סמכות שיפוט והדין החל
בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט הבלעדית .דיני
מדינת ישראל יחולו על מכרז זה.
 .33פרשנות ותחולה
 33.1ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז או של
תנאי אחר מתנאיו.
 33.2בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו ,יחול סדר העדיפות בהסכם
ההתקשרות.
 33.3מלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם בחוק
הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
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פרטי ואישור המציע
פרטי המציע:
שם המציע ______________________________ :מספר עוסק מורשה/חברה _________________
טלפון _______________ :פקס _________________ :כתובת דואר אלקטרוני________________ :
כנציג המציע ת/ישמש גב/מר ______________________ טלפון_____________ :
טלפון נייד _____________ :פקס _________________ :כתובת דואר אלקטרוני________________ :
אישור המציע
אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע _______________________________
[השלם שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן כי:

קראנו היטב והבנו את כל האמור במסמכי המכרז בעניין מכרז לשירותי השכרת רכב וליסינג תפעולי (מס' מסמך
 )325017על נספחיו ותנאיו (ובכלל זה הסכם ההתקשרות) ,ברורים לנו כל תנאי המכרז הנתונים הנדרשים
והתחייבויות המציע הנובעים מהשתתפות במכרז ומביצוע ההתקשרות על פיו ,אנו מסכימים להם והצעתנו
הוגשה בהתאם לכך.
בהגשת הצעתנו אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ,מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל
המבוססת על אי הבנה ו/או אי בהירות ו/או חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו/או הגבלה מכל סוג בקשר עם המכרז
ו/או שימושכם בכל סמכות לפי מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר
עם האמור ,מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל .ככל שיש לנו דרישות ו/או טענות ו/או הבהרות כאמור ,אנו
מצהירים ומתחייבים כי העלנו אותן בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענו אותן יש לראותנו כמי שוויתרו
עליהן .כן אנו מצהירים ומתחייבים כי אין לנו כל טענה בקשר עם שיטת בחירת ההצעות כפי שהיא מפורטת
במסמכי המכרז.
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח א' – ההסכם ונספחיו
(מעטפה א')
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נספח ב – אישור המציע על קריאת והבנת כל הנספחים למכרז ולהסכם
(מעטפה א')
אישור
אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע _______________________________
[השלם שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן כי:
קראנו והבנו את כל הנספחים למכרז למתן שרותי השכרת ואחזקת רכב וליסינג תפעולי לרבות כל הנספחים
המצורפים להסכם ההתקשרות שצורף למכרז ,תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם והם מהווים
חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז:
ולראייה באנו על החתום בשם הספק:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח ג'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים
(מעטפה א')
(יצורף להסכם בנספח יא' בגמר המכרז)
אני הח"מ , ___________________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ________________ מכתובת
_________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע")
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז למתן שירותי השכרת
ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי( .מס' מסמך  )325017שנערך על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ (להלן" :החברה").
 .2עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים
ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר מינימום") ו/או לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א – ( 1991להלן" :חוק עובדים
זרים").
 .3לחילופין ,אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים
זרים  -במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4בתצהיר זה" ,בעל זיקה" כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעלי השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע;
(ג) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ,חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית
בידי
מי ששולט במציע.
"שליטה" כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
"מועד ההתקשרות" –
(א) לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים – המועד האחרון להגשת
הצעות במכרז או בהליך כאמור;
(ב) לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן (א) לעיל – המועד שבו הוגשה לחברה הצעת המציע
ולפיה נערכת התקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד ההתקשרות בעסקה.
 .5הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
חתימת המצהיר/ה

_____________
תאריך
אישור

אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
מס'__________________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ד'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע
(מעטפה א')
__________________ ,
עו"ד/רו"ח
הח"מ,
אני
________________ מאשר/ת ,כדלקמן:

מס'

רישיון

__________

שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ____________________ ומר/גב'
__________________________ נושא ת.ז .מס' ___________________________ בשם
_________________________________________________ [השלם שם המציע] (להלן" :המציע")
על המכרז ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע ,וצורף להצעתו במסגרת המכרז
נחתמו על פי כל דין ,בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלבנטיים ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והן
מחייבות את המציע .כן אני מאשר/ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה
התחייב המציע.

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

_____________
תאריך
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נספח ה' – תצהיר עמידה בתנאי סף לעניין ליסינג רכבים פרטיים
(מעטפה א')

תצהיר המציע בהתאם לדרישות המכרז
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:
 .1אני נותן תצהיר זה במסגרת הצעת חברת ________________________________ (להלן" :המציע")
למכרז למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי.
 .2הנני מנהל אצל המציע ומוסמך ליתן תצהירי זה מטעמו.
 .3אני מצהיר בזה כי המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל אשר עוסק במתן שירותי ליסינג תפעולי
והשכרת כלי רכב בישראל.
 .4אני מצהיר כי למציע יש הסכם עם לפחות  3לקוחות קיימים ,כאשר לכל אחד מהם הוא מעניק שירותי
ליסינג תפעולי בהיקף של  100רכבים לפחות ,כמפורט להלן.
שם הלקוח

כמות כלי רכב ללקוח להם
נותן המציע שירותי ליסינג
תפעולי נכון ליום הגשת
ההצעה

איש קשר  +טלפון מטעם
הלקוח

.1
.2
.3
אני מצהיר כי המציע נותן בעצמו ו/או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו ,שירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב
בחמש ( )5תחנות שירות לפחות ,כאשר בכ"א מהאזורים המפורטים בסעיף  6.2.5לעיל ישנה לפחות תחנת
שירות אחת ,כמפורט להלן.
מיקום תאור תחנת השירות

שם תחנת השירות וכתובת
מדויקת

שם  +טלפון
איש קשר
בתחנה

.1
.2
.3
.4
.5

 .5בנוסף ,הנני מצהיר כי המציע ,נותן בעצמו ו/או באמצעות גופ/ים אחר/ים מטעמו שירותי גרירה וחילוץ בכל
הארץ 24 ,שעות ביממה*.
א .בעצמו.
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ו/או
ב .באמצעות ___________________ שכתובתו הרשומה( _____________________ :להלן" :נותן
השירותים") עמו יש למציע התקשרות למתן שירותי גרירה וחלוץ לכלי רכב בכל הארץ  24שעות
ביממה.

(הערה :על המציע לבחור בין חלופה א' ל – ב ולסמן בעיגול במקום המתאים .אם חלופה ב'
היא החלופה הנבחרת – יש למלא את שם ופרטי נותן/י השירותים עבורו במקום המיועד לכך
בחלופה ב' .אם בחלק מהאתרים נותן בעצמו ובחלק מהם נותן השירותים באמצעות אחרים-
יציין במפורש היכן נותן השירותים באמצעות אחרים וע"י מי).
 .6אני מצהיר כי המציע מעסיק קצין בטיחות כנדרש בתקנות התעבורה*.
מצ"ב העתק תעודת ההסמכה של קצין הבטיחות.
פרטי קצין הבטיחות הם:
שם מלא.___________________________ :
ת.ז.______________________________ :.
כתובת.____________________________ :
* ההצהרה הינה נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 .7הנני מצהיר בזה כי זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.
_____________________
המצהיר

אישור עורך דין
אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר בזה ,כי ביום ___________ התייצב/ה בפני מר/גב'
____________ ,אשר זיהה/תה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________ /המוכר/ת לי
באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.
__________________
עו"ד (חתימה  +חותמת)
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נספח ה' – 1תצהיר עמידה בתנאי סף לעניין ליסינג רכבי שטח
(מעטפה א')

תצהיר המציע בהתאם לדרישות המכרז
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:
 .1אני נותן תצהיר זה במסגרת הצעת חברת ________________________________ (להלן" :המציע")
למכרז למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי.
 .2הנני מנהל אצל המציע ומוסמך ליתן תצהירי זה מטעמו.
 .3אני מצהיר בזה כי המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל אשר עוסק במתן שירותי ליסינג תפעולי
והשכרת כלי רכב בישראל.
 .4אני מצהיר כי למציע יש הסכם עם לפחות  3לקוחות קיימים ,כאשר לכל אחד מהם הוא מעניק שירותי
ליסינג תפעולי בהיקף של  100רכבים לפחות ,כמפורט להלן.
שם הלקוח

כמות כלי רכב ללקוח להם
נותן המציע שירותי ליסינג
תפעולי נכון ליום הגשת
ההצעה

איש קשר  +טלפון מטעם
הלקוח

.1
.2
.3
 .5אני מצהיר כי למציע יש הסכם עם לפחות לקוח אחד ,לו הוא מעניק שירותי ליסינג תפעולי עבור רכבי שטח
( )4X4בהיקף של  20רכבים לפחות.
שם הלקוח

כמות כלי רכב שטח ()4X4
ללקוח להם נותן המציע
שירותי ליסינג תפעולי נכון
ליום הגשת ההצעה

איש קשר  +טלפון מטעם
הלקוח

.1
 .6אני מצהיר כי המציע נותן בעצמו ו/או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו ,שירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב
בחמש ( )5תחנות שירות לפחות ,כאשר בכ"א מהאזורים המפורטים בסעיף  6.2.5לעיל ישנה לפחות תחנת
שירות אחת ,כמפורט להלן.
מיקום תאור תחנת השירות

שם תחנת השירות וכתובת
מדויקת

.1
.2
.3
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שם  +טלפון
איש קשר
בתחנה

.4
.5

 .7בנוסף ,הנני מצהיר כי המציע ,נותן בעצמו ו/או באמצעות גופ/ים אחר/ים מטעמו שירותי גרירה וחילוץ בכל
הארץ 24 ,שעות ביממה*.
א .בעצמו.

ו/או
ב .באמצעות ___________________ שכתובתו הרשומה( _____________________ :להלן" :נותן
השירותים") עמו יש למציע התקשרות למתן שירותי גרירה וחלוץ לכלי רכב בכל הארץ  24שעות
ביממה.

(הערה :על המציע לבחור בין חלופה א' ל – ב ולסמן בעיגול במקום המתאים .אם חלופה ב'
היא החלופה הנבחרת – יש למלא את שם ופרטי נותן/י השירותים עבורו במקום המיועד לכך
בחלופה ב' .אם בחלק מהאתרים נותן בעצמו ובחלק מהם נותן השירותים באמצעות אחרים-
יציין במפורש היכן נותן השירותים באמצעות אחרים וע"י מי).
 .8אני מצהיר כי המציע מעסיק קצין בטיחות כנדרש בתקנות התעבורה*.
מצ"ב העתק תעודת ההסמכה של קצין הבטיחות.
פרטי קצין הבטיחות הם:
שם מלא.___________________________ :
ת.ז.______________________________ :.
כתובת.____________________________ :
* ההצהרה הינה נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 .9הנני מצהיר בזה כי זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.
_____________________
המצהיר
אישור עורך דין
אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר בזה ,כי ביום ___________ התייצב/ה בפני מר/גב'
____________ ,אשר זיהה/תה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________ /המוכר/ת לי
באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.
__________________
עו"ד (חתימה  +חותמת)
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נספח ו' – פרטי לקוחות עבר וממליצים
(מעטפה א')
פרטיהם של לפחות  3לקוחות ממליצים
שם הלקוח

איש קשר  +טלפון מטעם הלקוח

כמות כלי רכב ללקוח
להם נתן המציע
שירותי ליסינג תפעולי

.1
.2
.3

פרטיהם של לפחות  3לקוחות עמם סיים המציע את התקשרותו במהלך  3השנים האחרונות
שם הלקוח עמו סיים
המציע את ההתקשרות
השנים
3
במהלך
האחרונות
.1

איש קשר  +טלפון מטעם הלקוח

כמות כלי רכב ללקוח
להם נתן המציע
שירותי ליסינג תפעולי

.2
.3

ולראייה באנו על החתום בשם הספק:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח ז' -אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע
(מעטפה א')
אני הח"מ מאשר בזאת כי לפי הדו"חות הכספיים של ___________________________ [הכנס שם
מלא של המציע] (להלן" :המציע"):
המציע בעל מחזור כספי שנתי נומינלי (ללא מע"מ) של לפחות  60מיליון  ₪בתחום מתן שירותי ליסינג
תפעולי לכלי רכב ,בכל אחת מהשנים 2014 ,2013 ,2012
שם רו"ח __________________________________ :מס' רשיון______________ :
חתימה ______________ :חותמת______________ :
תאריך______________ :

26

נספח ח' – נוסח ערבות הצעה
(מעטפה א')
(סעיף  15למכרז)
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'________________________ :
 .1על פי בקשת ____________ [הכנס את שם מדויק של המציע] (להלן  -המציע) אנו ______________
[הכנס את שם הבנק/חב' ביטוח וכתובת מלאה] ערבים בזה כלפיכם ,בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל
תנאי ,לתשלום כל סכום עד לסכום של  50,000ש"ח (להלן – סכום הערבות) שתדרשו מאת המציע.
הערבות מוצאת בקשר עם הצעה למכרז למתן שרותי השכרת רכב וליסינג תפעולי (מס'
 )INGL/TENDER/2015/18שנערך ע"י חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  7ימים מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא
ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע ומבלי שתעמודנה לנו טענות של המציע .כמו כן,
מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה
מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.
 .3אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך
סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על
סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא
תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
 .4אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  2לעיל.
 .5כל דרישה תחת ערבות זו תוגש בכתב לבנק שכתובתו מצוינת בסעיף  1לעיל ,במהלך שעות העבודה
הרגילות.
 .6אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע מתשלום
עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה
המוענקת למציע עפ"י הדין.
 .7בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המציע כלפיכם והינה בלתי חוזרת,
בלתי מותנית ועצמאית.
 .8דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך בתביעה בקשר לערבות זו יובא בפני בית המשפט המוסמך
בתל אביב  -יפו בלבד.
 .9הערבות תהיה בתוקף עד ליום _____________ ועד בכלל.
 .10דרישה בכתב כאמור לעיל משמעה דרישה שתמסר בדואר רשום או במסירה אישית ,אך אין פרושה
דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס או מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם
לערבות.
ערבות זו הוצאה לפועל באמצעות אחד או יותר נושאי משרה ,המוסמך כדין ,בתאריך __________,
.2016
בכבוד רב,
[____________________] [הכנס את שם הבנק/חב' ביטוח]
על ידי___________________:
שם_____________________:
תפקיד___________________:
נספח ט' – טופס הצעת מחיר
(מעטפה א')
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טופס הצעת מחיר
להלן הצעתנו הכספית למכרז לכל אחד מהדגמים המפורטים בטבלה:
(*) בכל שורה ריקה המסומנת בכוכבית ,ימלא המציע דגם רכב נוסף לבחירתו בהתאם לקטגוריה המתאימה (רכב
בעל מאפיינים דומים וקרובים לרכבים המופיעים בקטגוריה) ,שיש לו צריכת דלק אשר לא תעלה על צריכת
הרכב של דגם הרכב בעל צריכת הדלק הגבוהה ביותר מבין דגמי החובה באותה הקבוצה ,הדגמים הנוספים
יחושבו יחד עם דגמי החובה בשקלול המחיר.
קבוצות כלי
הרכב

מכפיל

דגמי הרכבים

קבוצה א'

מחיר היבואן
(כולל מע"מ)

אחוז הנחה
ממחיר
היבואן

דגמי חובה

(ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

רכב קטן
1

קאיה פיקנטו  lx 1.0אוטומט
סקודה סיטיגו  1.0אמבישין
אוט'
סיטרואן 1.0 c1אוט' פיל
(*)
דגמי חובה

קבוצה ב'

(ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

יונדאי -I 25אוט'  1.4אינספייר
מאזדה  2אוט' אקטיב
סקודה פביה אמבישין
(*)

רכב בינוני

דגמי רשות

3

(לא ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

יונדאי  I-20אוט'  1.4פרימיום
פורד פיאסטה  1.6טרנד
קאיה פיקנטו lx 1.25
אופל אדם  1.4טורבו רובוטי
אופל קורסה פיקס אינגוי
סקודה פביה סטיישן אמבישין

קבוצה ג'
רכב
טכנאים

דגמי חובה

(ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

20

קיה סול LX 1.6
דאצ'יה דאסטר  1.5טורבו דיזל 2X4
(ללא חבילת איבזור)
** סוזוקי קרוסאובר  1.6גיר רציף
2X4
** [דגם זה יחושב פעמיים בשקלול מחיר
הקבוצה]

סיטרואן  C3פיקאסו קומפורט 1.6
דיזל רובוטי
(*)
קבוצה ד'
רכב עובדי
מטה

דגמי חובה

(ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

20

יונדאי  I-30פרימיום 1.6
מאזדה  3אוט'  1.5אקטיב  5דלתות
סקודה אוקטביה החדשה TSI
אמבישין אוט' 1.2
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סה"כ מחיר
אחרי הנחה
(כולל מע"מ)

פורד פוקוס סטיישן ,אוט'  1.5טרנד
קאיה סיד סטיישן lx sw
טויוטה קורולה SUN
טויוטה אוריס  tsסטיישן היברידי
(*)
(*)
דגמי רשות

(לא ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

הונדה סיוויק  1.8קומפורט  5דלתות
סקודה אוקטביה החדשה TSI
אמבישין אוט' סטיישן 1.2
פורד פוקוס אוט' 4 1.5דלתות טרנד
סיטרואן  C4אוט'  1.2קומפורט
רנו פלואנס /בנזין קומפורט
סוברו אימפרזה  1.6סטייל
אופל אסטרה ברלינה 1.4
יונדאי אלנטרה אוט'  5דל' 1.6
פולקסוואגן גטה  1.2טרדליין
קאיה פורטה 1.6 lx
קאיה סיד  1.6 exבנזין
קאיה ריו  1.4בנזין  5 lxדלתות
סיאט לאון סטיישן 1.2
פיאט  1.6 TIPOאוט' קומפורט
דגמי חובה

קבוצה ה'
מסחרי
קטן

(ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

1

קבוצה ו'

(ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

רכב
סמנכ"ל
4

קבוצה ו'1
רכב מנכ"ל

סיטרואן ברלינגו דלת צד ידני 1.6
דיזל  75כ"ס קומפורט
רנו קנגו ,בנזין אוט' האוטנטיק ,דלת
צד אחד
(*)
דגמי חובה

1

מאזדה  6אוט' 2000
מזדה cx 5
פיג'ו 3008
 1.6טורבו-בנזין premium
שברולט מאליבו LS
יונדאי סונטה היברידי פרימיום
טויוטה אוונסיס 1.8
ניסאן אלטימה SV 2.5
(*)
אופל אינסיגניה אדישין 5
דלתות
פולקסווגן פאסאט  1.8טורבו-בנזין
comfortline
טויוטה קאמרי היברידית LE
2.5
דגמי רשות

(לא ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

סקודה סופרב  1.4אמבישין
קאיה ספורטג  2.0אורבן
יונדאי טוסון  1.6פריים
פורד קוגה טרנד
פיגו  1.6 508סטיישן CW
29

סוברו  b4 2.5קלאסיק
פולקסוואגן פאסאט
קומפורטליין 1.4
דגמי חובה

קבוצה ז'

(ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

רכב ייחודי

5

טויוטה ורסו  7 gli 1.8מקומות
ויטארה 4X4
ויטארה 2X4
קרוסאובר 4X4
קשקאי 2X4
(*)
דגמי רשות

(לא ילקחו בחשבון לצורך חישוב ניקוד המחיר)

סקודה יטי  1.4סטייל 4/4
קאיה קארנס  7מקומות 2.0 lx
אופל זאפירה  1.4אינגוי
סיטרואן  c4גרנד פיקסו
קומפורט פק 1.6

__________________
חתימה וחותמת המציע

______________
תאריך
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נספח ט' – 1טופס הצעת מחיר לרכבי שטח
(מעטפה א')

טופס הצעת מחיר לרכבי שטח
להלן הצעתנו הכספית למכרז לכל אחד מהדגמים המפורטים בטבלה:

מכפיל

דגמי הרכבים

מיצובישי טרייטון אוטומט desert

5

מיצובישי טרייטון אוטומט Dakar

6

טיוטה היילקס 2.4אוטומט

3

** דאצ'יה דאסטר  4X4לאורית

מחיר היבואן

4

** [המציעים רשאים להציע דגם חלופי ,שווה
ערך מבחינת ביצועי שטח ועבירות]

סה"כ הצעת המחיר
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אחוז הנחה
ממחיר
היבואן

סה"כ מחיר אחרי הנחה
[(מחיר יבואן  -הנחה)*מכפיל]

נספח י' – הודעה על כוונה להשתתף במכרז
(סעיף  5למכרז)
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
אני ,הח"מ ,המוסמך לפעול בשם חברת ____________________________________ (להלן:
"המשתתף") לעניין המכרז לבחירת ספק למתן שרותי השכרת ואחזקת רכב בשיטת ליסינג תפעולי מאשר
כי בזאת כלהלן (נא סמן  Xבריבוע/ים הרלבנטי/ים להלן):



בכוונת המציע להשתתף במכרז ולהגיש הצעה למתן שירותי ליסינג רכבים פרטיים.



בכוונת המציע להשתתף במכרז ולהגיש הצעה למתן שירותי ליסינג רכבי שטח.



אין בכוונת המציע להשתתף במכרז ולהגיש הצעה.

יצירת קשר עם המציע
איש קשר:
טלפון ___________________ :מכשיר נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
פרטי המציע
שם המציע_______________________________ :
שם נציג המציע____________________________ :
תפקיד נציג המציע__________________________ :
טלפון ___________________ :פקס___________ :
כתובת_______________________ :
דואר אלקטרוני_______________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך__________________:
יש לשלוח נספח זה לפני המועדים להגשת הצעות והבהרות במכרז לכתובת דואר אלקטרוני
 s-cohena@ingl.co.ilוfrangi@ingl.co.il-
.
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נתיבי הגז הטבעי לישראל

17.5.16

תאריך

ד.י

סופי

סטאטוס

הוכן

א.כ/ג.ש
נבדק
החברה

ר.ת
אושר

הסכם שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת
ליסינג תפעולי

נציג החברה

מר אבי כהן

יוזם המסמך

עו"ד דפנה יעקובוביץ

מספר מסמך:
325016
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 .1הגדרות ,פרשנות ותחולה
1.1

במסמך זה שיקרא להלן "ההסכם" תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"החברה""/נתג"ז"  -חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
מי שנבחר ע"י החברה לביצוע השירותים וחתם כצד על הסכם זה.
"הספק"
 אתר בו מבוצעים השירותים או חלק מהם."אתר"
 המכרז שערכה החברה לקבלת שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב וליסינג תפעולי"מכרז"
הכוללת כחלק בלתי נפרד כל מסמך ומפרט שהחברה צרפה לבקשה זו ,לרבות
הסכם זה וכל מסמך אחר שהבקשה מפנה אליהם במפורש אף אם לא צורפו לה.
 מסמך זה וכן המכרז על כל נספחיהם חתומים ע"י החברה והספק ,וכל מסמך"ההסכם"
אחר שהמכרז ו/או ההסכם מפנים אליהם במפורש אף אם לא צורפו.
 כל העבודות והשי רותים כנדרש לפי תנאי המכרז וההסכם על כל נספחיהם"השירותים"
שיבצע הספק לפי ההסכם ולפי כל דין ,לרבות שירותי השכרת רכבים והשכרת
רכבים בשיטת ליסינג-תפעולי ,תפעולם ,תחזוקתם ,הענקת כיסוי ביטוחי,
רישויים ,תיקונם באופן מלא וכל פעילות ו/או הוצאה רלוונטיים ,לרבות כמפורט
בנספח א' להסכם זה.
 קצין הבטיחות בתעבורה של החברה ,או נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי"הממונה"
שתודיע החברה לספק בכתב.
 מדד המחירים לצרכן ,כולל ירקות ופירות ,כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי"מדד"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור ,מדד
זהה באופיו שיפורסם על ידי גוף אחר .מדד הבסיס  -המדד הידוע במועד מסירת
הרכב לחברה ,מדד הקובע  -מדד הידוע ליום הפקת החשבונית החודשית ולא
נמוך ממדד בסיס.
 ימים קלנדאריים (כולל ימי ו' ,שבת וערבי חג וחג וימי שבתון)."יום" " /ימים"
 המועד שבו יחלוף החודש הראשון שלאחר חתימת הסכם זה ע"י החברה."המועד הקובע"
 מי שהספק הזמין אצלו או באמצעותו את הרכב והינו היבואן הרשמי של הרכב."היבואן"
 ביחס להזמנות שבוצעו עד המועד הקובע (ועד בכלל):"מחיר היבואן"
מחירו הרשמי של רכב מסוים ,אשר פורסם ע"י יבואן הרכב והיה ידוע במועד
האחרון להגשת הצעות למכרז (כולל מע"מ).
ביחס להזמנות שבוצעו לאחר היום הקובע:
מחירו הרשמי של רכב מסוים ,אשר פורסם ע"י יבואן הרכב והיה ידוע במועד
ביצוע הזמנה.
 דמי השכירות לכלל תקופת השכירות בגין רכב מסוים ,השווים למחיר היבואן"דמי שכירות"
(כהגדרתו לעיל) בניכוי אחוז ההנחה הנקוב בטופס הצעת המחיר מטעם הספק
שהוגש במסגרת המכרז; או סכום נמוך יותר שהוסכם בין הצדדים.
 דמי השכירות כשהם מחולקים ב( 32-שלושים ושניים)."דמי שכירות
חודשיים"

1.2

כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

1.3

הוראות ההסכם שמטבען או עפ"י האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע השירותים או סיום
ההתקשרות מכל סיבה שהיא (אף טרם סיום השירותים) ,לרבות ומבלי למעט ,התחייבות לעניין
סודיות ,ימשיכו לחול על אף סיום ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא.

1.4

מורכב הספק ממספר יחידים ו/או חברות ו/או שותפויות וכיו"ב ,חייב כל אחד מהם במלוא
ההתחייבויות לפי הסכם זה ביחד ולחוד.

1.5

אין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות ואחריות הספק לפי הדין ,אלא להוסיף עליהן בלבד.
כל תנאי ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר לא יגרעו ו/או ישנו מההסכם ומזכויות החברה
והתחייבויות הספק לפיו ,אלא אם הסכימה להם החברה במפורש ובכתב.

1.6

מקום שנקבע בהסכם כי הוראה היא מעיקריו אין בכך לגרוע מיסודיותן של הוראות אחרות
בהסכם ,לפי נסיבות העניין.

1.7

הוצאות ישירות בהסכם זה משמען הוצאות ,אם הוכחו ,בגין כח אדם ,ציוד וחומרים אך ללא
הפסד רווח והוצאות עקיפות כהוצאות מימון ,הוצאות כלליות וכיו"ב.
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 .2הצהרות כלליות של הספק ובדיקות מוקדמות
הספק מצהיר ומתחייב כלהלן:
2.1

כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או הפרת הסכם או דין בהתקשרותו בהסכם ובביצועו ,כי
הוא מקיים את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין (כדרישת מינימום) וכן לפי ההסכם,
וימשיך למלאם בכל תקופת ההסכם על הארכותיו ,אם יהיו ובכל תקופה נוספת (גם לאחר
השלמת ביצוע השירותים) אם נדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם:
2.1.1

הוא בעל הידע המקצועי ,הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים ובעל כל
הזכויות ,הרישיונות ,האישורים ,ההיתרים ,וההסמכות התקפים הנדרשים לפי חוק;

2.1.2

לרשותו כל כח האדם ,הציוד וכלי העבודה המתאימים ,בעלי רשיונות וכיו"ב אם
נדרשים לפי כל דין ,והיכולת לגבות בכח אדם חלופי בעת היעדרויות העוסקים בביצוע
השירותים מטעמו ובציוד בעת תקלה ,מכל סיבה .כל קנס שיוטל בגין היעדר קיומו של
רשיון ,היתר או אישור שעל הספק להשיגו לצורך מתן השירותים על ידו ו/או באמצעות
מי מטעמו ,או בגין הפרת תנאיהם וכיו"ב ,יחולו על הספק.

2.1.3

הוא בעל הכושר הפיננסי המתאים לביצוע העבודות ובעל אישורי עוסק מורשה וניהול
ספרים תקפים;

2.1.4

מתקיימים לגביו תנאי הסף כמפורט במכרז.

2.2

באם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע העבודות הקשורה בספק ו/או מי מטעמו בקשר לאמור
בסעיף  2.1לעיל מתחייב הספק לנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה מוקדם ככל הניתן,
לרבות ע"י פניה לבית משפט וכן ישא בכל תשלום והוצאה ,לרבות משפטיות ,שיגרמו בשל
האמור בסעיף קטן זה.

2.3

כי לפני הגשת הצעתו בדק והבין היטב את כל דרישות ההסכם והנובע ממנו ,כי יש בידו למלא
אחר מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ,ברמה מקצועית גבוהה וכי ההסכם והתמורה הוגנים
ומניחים את הדעת ,לוחות הזמנים שנקבעו לשירותים הם סבירים ,והוא מוותר על כל טענה
שיש ,או שתהיה לו ,כלפי החברה בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו ,לרבות בקשר
להגבלות הקשורות להעסקת קבלני משנה.

2.4

כי הצעתו שלמה והוא יבצע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל כל דין והוא נוטל
אחריות בלעדית כלפי החברה לשירותים ,לרבות של קבלני משנה מטעמו (אם יהיו) אף אם
אושרו ע"י החברה.

2.5

גילה הספק או נודע לו והוא סבור כי קיימת סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה
מהוראות ההסכם לבין הוראות אחרות או שהיה לספק ספק בפירושן הנכון ,ימסור הודעה
לממונה עם היוודע לו על כך .בהעדר קביעה מפורשת בהסכם יקבע הממונה כאמור בסעיף 9.4
להלן והספק יפעל לפי הוראות הממונה .מחלוקת בקשר לאמור אינה מהווה עילה לעיכוב ביצוע
העבודה על ידי הספק ו/או מי מטעמו.

 .3בטיחות וגהות בשירותים
3.1

מוסכם כי הספק הוא בעל האחריות הכוללת והבלעדית לבטיחות ולגיהות בעבודותיו ולבטיחות
עובדיו וכל הבא מטעמו.

3.2

הספק וכל הבא מטעמו ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים לקראת ובביצוע
השירותים ויקיימו את כל הוראות תקנות התעבורה ,תשכ"א ,1961-פקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) תש"ל ,1970-התקנות מכוחה וכל הוראת דין אחרת הנוגעת לביצוע השירותים.

3.3

הספק אחראי לוודא כי כל הבא מטעמו מבצע את השירותים לפי כל הדינים הנוגעים לבטיחות
ולגהות בעבודה ולבטיחות בתעבורה.

3.4

הספק מתחייב להבטיח תנאי עבודה נאותים כנדרש על פי כל דין; להבטיח את הבטיחות
ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הוראות הנוגעות לבטיחות על פי כל
דין ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על
העבודה התשי"ד  1954ו/או ע"י החברה.

3.5

מוסכם כי אין באמור כדי לגרוע מאחריות והתחייבויות הספק לפי הסכם זה לבצע את
השירותים באופן בטיחותי לפי ההסכם ו/או הדין או להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי
מטעמה.
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3.6

אין באמור בסעיף  3לעיל ונספחיו למצות את חובות הספק בקשר עם בטיחות בשירותים
שאחראי הספק לבצען בזהירות ובבטיחות קפדניים ,בהתאם להוראות כל דין ומבלי שהחברה
תהיה צריכה לבצע זאת בעצמה במקום הספק.

3.7

הספק מקבל על עצמו אחריות מלאה כלפי החברה ו/או מדינת ישראל וכל הבאים מכוחם
לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגד מי מהם ו/או נגד הספק בגין הפרת
התחייבויות הספק לפי סעיף  3להסכם ,ובלבד שהחברה הודיעה לספק עם קבלת תביעה כאמור
אצלה ומסרה מסמכיה לספק על מנת לאפשר לו אפשרות סבירה להתגונן מפניה.

3.8

הספק מתחייב לדאוג לביצוע ההנחיה ע"י כל עובדיו.

 .4מהות השירותים
שירותי השכרת רכבים וכן השכרת רכבים בשיטת ליסינג-תפעולי ,תפעול הרכבים ,תחזוקתם ,הענקת
כיסוי ביטוחי ,רישויים ,תיקונם באופן על פי הצורך וכל פעילות ו/או הוצאה רלוונטית כאמור בהסכם
זה לרבות כמפורט בנספח א' להסכם זה.
 .5טיב השירותים
5.1

הספק אחראי כי השירותים שיבוצעו יהיו בהתאם לכל האמור בהסכם ונספחיו.

5.2

הספק יבצע את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,באיכות וטיב משובחים ובצורה
יעילה כמקובל מספק מומחה בתחומו.

 .6תקופת ההתקשרות ואופציה להארכתה
6.1

תקופת האפשרות להזמנת רכבים הינה למשך  12חודשים ממועד חתימתו של ההסכם עם
הספק (להלן "תקופת ההזמנה") .לחברה תהא האופציה לחדש ולהאריך את תוקף התקופה
בעוד שתי תקופות הזמנה נוספות של  12חודשים כל אחת (להלן "תקופת ההזמנה הנוספת")
ובסה"כ עד  3שנים ,זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,בהודעה מוקדמת לספק של 30
ימים בכתב לפחות לפני תום תקופת ההזמנה או תקופת ההזמנה הנוספת ,לפי העניין.

6.2

תנאי ההתקשרות יחולו לגבי כלי הרכב אשר הוזמנו על ידי החברה במהלך תקופת ההזמנה או
תקופת ההזמנה הנוספת ,לפי העניין ,למשך  32חודשים ממועד מסירת כל כלי הרכב (להלן
"תקופת השכירות").

6.3

בנוסף לאמור לעיל ,בכל אחת מתקופות ההזמנה הנקובות לעיל ,תהא לחברה האפשרות
להאריך מפעם לפעם את תקופת השכירות של כל כלי רכב בתקופות שונות שלא תעלנה
במצטבר על שישה חודשים ( 6חודשים) נוספים לכל רכב ,זאת בתמורה לתשלום דמי
השכירות החודשיים לתקופה זו ,ובכפוף למסירת הודעה מראש ובכתב של  60ימים טרם תום
התקופה המקורית.

6.4

תוקפו והוראותיו של ההסכם ימשיכו לחול כל עוד חל תוקפן של תקופת ההזמנה ו/או תקופת
ההזמנה הנוספת ו/או תקופת השכירות של כל אחד מכלי הרכב (לפי המאוחר) (להלן – "תקופת
ההתקשרות").

 .7ביטול ההתקשרות או השירותים ע"י החברה ,קיצור תקופת ההתקשרות וביצוע ע"י אחר
7.1

לחברה תהא הזכות ,מכל סיבה שהיא ,להפסיק את ההתקשרות עם הספק אף לפני תום
תקופת ההתקשרות (להלן" :ביטול ההתקשרות") ,בהודעה מוקדמת לספק של  30יום מראש
ובכתב ,ו/או לקצר/להפסיק לחלוטין את תקופת השכירות של כלי הרכב נשוא ההתקשרות
(קיצור ו/או ביטול  -להלן":ביטול השכירות") ,ואז תחולנה ההוראות הבאות:
7.1.1

במקרה של ביטול ההתקשרות כאמור ,לא תימסרנה לספק הזמנות נוספות ,אולם,
תקופת השכירות של כל רכב תמשיך ותחול ,אלא אם תבחר החברה מפורשות
לקצר/להפסיק לחלוטין את תקופת השכירות של כלי הרכב נשוא ההתקשרות ,כולם או
כל חלק מהם ,שאז יחולו הוראות סעיף  7.1.2להלן.

7.1.2

החל ממועד השבת הרכב לספק ,החברה לא תמשיך לשלם את יתרת דמי השכירות,
אולם היא תחוב לשלם לספק פיצוי מוסכם בגין כל כלי רכב נשוא הודעת ביטול
השכירות ,בהתחשב במועד מתן ההודעה על ידי החברה הכל בהתאם לתנאים כדלקמן:

5

1.1.2.1

במקרה של מתן הודעת ביטול לאחר הזמנת הרכב כאמור בסעיף ,22
ולפני תום  12חודשי שירות :סך השווה לשילוש דמי השכירות החודשיים
(דמי שכירות חודשיים .)3 X

1.1.2.2

במקרה של מתן הודעת ביטול לאחר חלוף  12חודשי שירות ולפני תום 24
חודשים ,סך של כפל סכום דמי השכירות החודשיים (דמי שכירות
חודשיים .)2 X

1.1.2.3

במקרה של מתן הודעת ביטול לאחר חלוף  24חודשי שירות ,סך השווה
לדמי השכירות החודשיים (דמי שכירות חודשיים .)1 X

1.1.2.4

במקרה של מתן הודעת ביטול לאחר חלוף  24חודשי שירות עבור רכב
שמחיר היבואן שלו ביום הזמנת הרכב עולה על  ,₪ 170,000סך השווה
לכפל דמי השכירות החודשיים (דמי שכירות חודשיים  ,)2 Xלפני חלוף 24
חודשים יחולו ההוראות שלעיל.

7.2

בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות לאלתר וללא כל הודעה
מוקדמת והספק מרשה לחברה באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל דרך שהיא על פי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה טובין מכל סוג השייכים לחברה ללא צורך במתן רשות נפרדת
מהספק:

7.3

 7.2.1הוגשה בקשה לפירוק הספק ,או לפשיטת רגל של הספק ,או להקפאת הליכים כנגדו או
למינוי כונס נכסים לו אשר לא הוסרה תוך  60יום; שינוי בשליטה על נכסי הספק ,כאמור
בסעיף  36.2להלן; הספק עבר עבירה פלילית הקשורה לחברה ולשירותים שהוא מבצע
עבורה; התגלה ניגוד עינינים מהותי אשר יש בו כדי להשפיע על יכולת הספק לספק את
השירותים נשוא ההסכם בהתאם להוראותיו במתן שירותי הספק לחברה; הספק הפר את
ההסכם הפרה יסודית ולא תיקנה בתוך  30ימים ממועד קבלת הודעה על כך מהחברה בכתב;
החברה מחויבת בכך לפי דרישה של רשות כלשהי שהינה עפ"י דין; איזה מתנאי הסף במכרז או
מהצהרות הספק המהותיות חדל להתקיים בו או שנמצא כי אינו נכון או מלא; הספק הסב או
המחה או העביר את זכויותיו בהסכם ללא הסכמת החברה בכתב ומראש (למעט המחאה
לגורם מממן מוסדי בלבד לגביה תינתן הודעה בלבד כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא ;.שימוש בזכות החברה לפי סעיף  7.2להסכם לא יגרע מחובת הספק להשלים ,לדרישת
החברה ,כל התחייבות שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה ,לרבות השלמת
שירותים כולם או חלקם שנמסרו לביצועו ,במועדם.

7.4

החברה תהיה רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בין היתר באי עמידת
הספק בהתחיבויותיו ,בהיקף השירותים הצפויים ,לוחות זמנים ועוד ,לפנות לספקים אחרים
בין שהגישו את הצעותיהם לביצוע השירותים ובין אם לאו ,בכל הליך שתמצא לנכון ו/או מבלי
לקיים הליך כלשהו קודם לכן ,או לפצל את ביצוע השירותים בין ספקים שונים ,והספק מוותר
מראש על כל טענה ועילת תביעה כלשהי כלפי החברה כתוצאה מכל החלטה של החברה כאמור
לעיל.

7.5

מימשה החברה את זכותה לפי סעיף  7.2לעיל ,שמורה לה הזכות להשלים את ביצוע
השירותים בכל דרך שתראה לנכון ומועדים הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולחייב
את הספק במלוא הפרש המחיר ובלבד שמדובר במחירי שוק וכן ההוצאות הסבירות שנגרמו לה
עקב כך ובלבד שמסרה לספק הודעה בכתב על כוונתה לעשות כן והספק לא תיקן את ההפרה
הרלבנטית.

7.6

החברה לא תהא חייבת לנמק שימוש בזכויותיה לפי סעיף  7להסכם והספק לא יהיה זכאי לכל
פיצוי על-פי דין ו/או ההסכם בשל כך למעט כמצוין לעיל .בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או
עבודה כלשהי מכל סיבה ,לספק לא תהיה כל זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד
החברה בגין הפסקת ביצוע השירותים על ידו ,למעט זכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה
אשר על החברה לשלם לספק על פי ההסכם בגין השירותים שביצע עד מועד הפסקת
ההתקשרות ו/או העבודה ו/או שהשלימם לאחר מכן בהוראת החברה או בהתאם לאמור לעיל.
זכות הספק לקבל תשלום הינה לפי תנאי התשלום בסעיף  11לעיל בשינויים המחויבים כפופה
לאישור החברה את חלק השירותים שבוצע בפועל.

7.7

במקרה של סיום השירותים ו/או ההתקשרות מכל סיבה ,ימציא הספק לחברה תוך  7ימים כל
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מידע שהוא ו/או מי מטעמו קיבל או הפיק בקשר עם השירותים ,באופן שלא יגרום לעיכוב
המשך השירותים בכפוף לקבלת התמורה בגינו לפי ההסכם .הספק לא יתנגד בדרך כלשהי
להעסקת ספק אחר במקומו וישתף עם החברה והספק האחר פעולה באופן מלא כדי להבטיח
העברה יעילה ,מלאה ,תקינה ומסודרת של השירותים ,מתן מידע ,ובכל דרך אחרת .לאחר
קבלת אישור החברה כי כל המידע נמסר לה בהתאם להתחייבות הספק שלעיל ,ישמיד הספק
כל עותק של המידע אם נשאר בידיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,עותקים על אמצעי
אחסון מכל סוג ,בכפוף לכל דין  ,למעט עותק אחד שישאר בידי הספק כראייה לעמידתו
בהתחייבויותיו על פי ההסכם או ככל שיידרש על פי דין.
7.8

אין באמור בסעיף  7לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים למי מהצדדים לפי ההסכם ו/או
הדין.

 .8כוח אדם
8.1

הספק מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל כח האדם הדרוש לביצוע השירותים ביעילות ,באיכות
ובלוחות הזמנים שנקבעו .הספק יעסיק בביצוע השירותים רק כח אדם מהימן ,בעל ניסיון,
מומחיות ומיומנות גבוהה בעל ידע ואמצעים טכניים המתאימים לשירותים ,ובכלל זה בעל כל
הרישיונות ,היתרים ,אישורים ,הסמכות וסיווגים ככל שנדרש לביצוע השירותים ,ורק לאחר
שעברו הדרכות בטיחות.

8.2

הספק מצהיר כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק ,לרבות ביטוח
חבות מעבידים ,ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת ,ויישאר כזה במשך כל תקופת ההסכם.

 .9סמכויות הממונה – נציג החברה
9.1

הספק יבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ו/או הנחיות הממונה אם וככל שינתנו
מעת לעת ו/או על פי כל גורם אחר אשר הוסמך על ידי החברה לצורך כך עפ"י הודעה שתימסר
לספק ,ובשיתוף פעולה מלא עמם.

9.2

הממונה ו/או מי מטעמו רשאים בכל עת לבדוק את אופן ואיכות מתן השירותים והתאמתם
לדרישות הסכם זה וכן לבדוק כל דבר אחר אשר לדעת הממונה קשור במתן השירותים נשוא
הסכם זה .הספק מתחייב לאפשר לממונה לבצע הבדיקות הנ"ל ולסייע לממונה בכל דרך סבירה
לפי דרישתו .ובלבד שלא יהיה בכך בכדי לפגוע בזכויותיו של הספק לפי כל דין.

9.3

הסמכות למתן ההנחיות שלעיל נועדה רק כאמצעי להבטיח כי הספק יקיים את ההסכם
במלואו .אין במתן ההנחיות או בהעדרן לרבות ע"י החברה ו/או מי מטעמה ,לרבות הגופים
המנחים מקצועית ,לגרוע ו/או לשנות בדרך כלשהי מהתחייבויות ואחריות הספק לפי ההסכם
והדין.

9.4

הוראות והחלטות הממונה הן סופיות ומחייבות את הספק ממועד מסירתן לספק ו/או מי
מטעמו והספק ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן .ככל שתתעורר מחלוקת בין
הממונה לבין הספק ,הצדדים יפעלו לפתירת המחלוקת בתום לב ובשיתוף פעולה הדדי.

 .10נציג הספק ומוקד שירות 24/7
נציג הספק
10.1

הספק ימנה נציג מטעמו אשר ינהל ויארגן את השירותים ויפקח עליהם מטעמו באופן שוטף
וישמש כבא כוחו של הספק לכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה .כל הוראה או הודעה שתימסר
לנציג הספק על פי ההסכם תיראה כאילו נמסרה לספק ,וכל הוראה או הודעה שתימסר על ידי
נציג הספק תיראה כאילו נמסרה על ידי הספק.

10.2

למען הסר ספק ,יובהר ,כי נציג הספק יהיה עובד של הספק ולא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד
בין החברה לבין נציג הספק .הספק יישא בכל הוצאות העסקתו וביטוחו של נציג הספק .מובהר
בזאת כי הספק ישפה את החברה בכל ההוצאות ו/או חבויות אחרות בהן תישא החברה
כתוצאה מסכסוך/תביעה בינה לבין נציג החברה בעילה הכרוכה ביחסי עובד-מעביד ,ובלבד
שהחברה הודיעה לספק עם קבלת תביעה כאמור אצלה ומסרה מסמכיה לספק על מנת לאפשר
לו אפשרות סבירה להתגונן מפניה.

10.3

נציג הספק יהא רשאי (וככל שהונחה כך ע"י הממונה – יהא חייב) ,בעצמו או באמצעות בעל
מקצוע מוסמך ,לבצע ביקורת על כלי הרכב של החברה ,בתיאום עם נציגיה ,במהלך תקופת
ההתקשרות על מנת לבדוק את תקינותם החיצונית של הרכבים וזאת בנוסף לשירותי התפעול
והתחזוקה השוטפים .היה ויימצא כלי רכב שאינו תקין כאמור יפעל נציג הספק ע"פ כל דרישות
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ההסכם ונספחיו לתיקון הרכב ,אלא אם יצוין מפורשות אחרת.
מוקד שירות 24/7
10.4

הספק מחויב בכל תקופת ההתקשרות להעמיד לרשות החברה מוקד שירות אשר יפעל  7ימים
בשבוע במשך  24שעות ביממה  364ימים בשנה (מלבד יום הכיפורים) ,וייתן מענה לכל
הבעיות המתעוררות בקשר עם מתן השירותים .יובהר כי שירותי החילוץ והגרירה לא יינתנו
בכל מקרה בשטחי האוטונומיה המוגדרים כ"שטחי  "Aבהסכם שנחתם בין מדינת ישראל לבין
הרשות הפלסטינית .מובהר כי אין באמור בסעיף בכדי לגרוע מתוקף תחולת ביטוחי הרכבים
בכל מקרה ביטוחי המתרחש בשטחים אלה .מוקד השירות יטפל בעניינים הבאים:



תיאום הזמנות לביצוע תיקונים/טיפולים בכלי הרכב;



תיאום תיקוני דרך ,חילוץ וגרירה;



תיאום תיקוני נזקים לכלי הרכב (בהתאם למפרט דרישות השירות);



תיאום מתן כלי רכב חלופי ,במקרים של תקלה מתמשכת ,תאונות ,גניבות וכיו"ב;



תיאום ושינוע הרכבים לצורך קבלת שירותי אחזקה ,תיקון טיפול וחילוץ בכלי רכב בהתאם
להוראות היצרן בלבד;



טיפול בכל תלונה ,בקשה או פנייה של החברה;



ביצוע רישום של כל הפעולות המנויות לעיל;



כל בעיה אחרת המתעוררת בקשר למתן השירותים.

 .11כלי הרכב החלופי
11.1

כל אימת שלא ניתן לעשות שימוש בכלי רכב (להלן" :הרכב המוחלף") ,ובכלל זה ,בין היתר,
רכב תקול ,תאונה ,גניבה ,נטילת הרכב לצורך ביצוע שירותי תפעול ותחזוקה ונטילת הרכב
לצורך ביצוע טיפולים תקופתיים ,יעמיד הספק לרשות החברה ,ללא תמורה נוספת ,רכב חלופי,
מסוג הזהה ככל הניתן לרכב המוחלף שהינו מכונית פרטית ,בעלת מנוע בנזין ,המכילה חמישה
מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה לנפח מנוע המכונית המושכרת במקומה הועמד הרכב
החלופי ,אולם בכל מקרה לא יעלה נפח המנוע על  2ליטר ,והינו במצב תקין נקי וסביר מבחינת
תחזוקת הרכב (להלן" :רכב חלופי") ,זאת עד להשבת הרכב המוחלף ,בכפוף להוראות הבאות:
 11.1.1החלפת חירום בגין רכב תקול (לרבות תיקון דרך) – רכב חלופי ,המועמד לרשות
החברה בשל תקלה ברכב ו/או תאונה ו/או גניבה של הרכב המוחלף ו/או בשל אירוע
המחייב שימוש בשירותי גרירה וחילוץ (להלן":האירוע") ,יימסר לחברה בתוך פרק זמן
סביר ,אך לא יאוחר מארבע ( )4שעות מהודעת החברה על האירוע כאשר האירוע
התרחש מחוץ לאזור גוש דן (לרבות איזורי הערבה ורמת הגולן) ולא יאוחר משלוש ()3
שעות כאשר האירוע התרחש בתוך גוש דן או במועד גרירת/חילוץ הרכב המוחלף ,לפי
המוקדם מבניהם.
 11.1.2החלפת רכב במקרה של טיפול/שירותי תפעול ותחזוקה שנקבעו מראש – רכב חלופי,
המועמד לרשות החברה בשל טיפולים תקופתיים או שירותי תפעול ותחזוקה שוטפים,
יסופק לא יאוחר מהשעה ( 16:00ארבע אחה"צ) באותו יום או במועד נטילת הרכב
המוחלף.

11.2

במקרה של אובדן מוחלט לרכב  -יימסר כלי הרכב החלופי לחברה במועד הקבוע בסעיף
 ,11.1.1אולם בניגוד לאמור בסעיף  ,11.1יימסר הרכב המוחלף למשך  30ימים ,או  -ככל
שהזמינה החברה כלי רכב חדש במקום כלי הרכב לו נגרם אובדן מוחלט  -עד למסירת כלי
הרכב החדש .מובהר כי במקרה זה ,לא יעלה מס' הק"מ ברכב החלופי על  60,000ק"מ ובהתאם
למלאי הספק באותו מועד.

11.3

למען הסר ספק ,כל אימת שנמסר רכב חלופי  -תמשיך החברה לשלם את דמי השכירות בגין
הרכב המוחלף.

11.4

רכב חלופי יימסר לחברה כשמיכל הדלק שלו מלא ויושב לספק כשמיכל הדלק מלא .היה
ולמרות האמור ,יושב הרכב לספק כשמיכל הדלק אינו מלא ,יהיה רשאי הספק ,לאחר קבלת
אישור נציג החברה ,לתדלק את הרכב בעצמו ולחייב את החברה בגין הדלק עפ"י "מחירון
דלקים בתחנות" ,המפורסם ע"י ספק הדלק ,במחיר שירות עצמי .למען הסר ספק ,לא יהיה
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רשאי הספק לגבות כל תשלום נוסף מעבר לאמור .יחד עם זאת תינתן לספק האפשרות לספק
רכב ח לופי/רכב גישור עם מיכל דלק ברמה של רבע עד שליש מיכל .במקרה זה ,עובד החברה
יוכל להחזיר את הרכב לידי הספק בכל מצב דלק שהוא ,והחברה לא תחוייב עבור דלק בכל
מקרה.
 .12התקנים נוספים
12.1

הספק מתחייב לאפשר לחברה להתקין בכלי הרכב שיעמיד לרשותה התקנים נוספים שונים,
כגון ,התקני תדלוק ,מערכת קשר ,כריזה ,תאורת רכב חירום/הצלה ,מערכות מיגון ,מגיני גחון,
תפוח ,וו-גרירה ,כננת ,מערכת תדלוק אוטומטית ,טלפון סלולארי קבוע ,דיבוריות ,מדבקות
הנושאות את שם ולוגו החברה וכל אביזר אחר ,בהתאם לדרישת החברה כפי שתהיה מעת לעת,
בכפוף לעמידת החברה בהנחיות הספק לעניין זה ,ככל הניתן.
ביצעה החברה שינוי במבנה ו/או בחלקי כלי רכב שהועמד לרשותה ו/או במתקנים שבו
באופן שגרם לנזק ,תפצה החברה את הספק בגין הנזק שנגרם לכלי הרכב בגובה הנזק ,אך
בכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי על סכום ההשתתפות העצמית הקבועה בסעיף 19.1
להסכם.

12.2

רכישת ההתקנים הנוספים השונים ועלויות ההתקנה יהיו על ידי ועל חשבון החברה.

12.3

ההתקנות יבוצעו על ידי ספקים מורשים/מוסמכים בלבד .החברה תודיע לספק מיהו המתקין
עבור כל אחד מן ההתקנים הנוספים כאמור .לחברה שמורה הזכות לדרוש התקנת ההתקנים על
ידי מתקין מטעם הספק (להלן – "מתקין מטעם הספק").

12.4

התקנת התקני תדלוק יבוצעו על ידי הספק בהתאם להוראות החברה ובהתאם לספק הדלק
עמה עובדת החברה.

12.5

במידה ובחרה החברה להתקין את ההתקנים הנוספים באמצעות מתקין מטעם הספק ,כאמור
לעיל ,תחול האחריות על תקינות ההתקנים הנוספים ,ביצוע ההתקנה ,עדכון רישוי הרכב לאחר
ביצוע ההתקנה ,ככל שיידרש ,וכן כל פעולה נוספת בקשר עם התקנת ההתקנים ,ככל שתידרש,
על הספק.

12.6

מובהר בזאת ,כי התקנתם של ההתקנים הנוספים עלולה להיות כרוכה בביצוע פגמים סבירים
בגוף הרכבים נשוא ההסכם .בהקשר זה מוסכם על הצדדים ,כי החברה תעשה ככל יכולתה על
מנת להימנע מביצוע הפגמים בגוף הרכב החברה תהיה אחראית להסרת ההתקנות השונות
שיתבצעו ברכב והשבת הרכב לקדמותו.

12.7

במידה ויותקנו התקנים על ידי מתקין מטעם הספק ,ההתקנים החיצוניים יבוצעו לפני מסירת
כלי הרכב המוזמנים לידי החברה וכן במהלך תקופת השכירות של כל אחד מהרכבים ,לפי
החלטת החברה.

12.8

ככל שיידרש לעשות כן ,יחתום הספק על ייפוי כוח לטובת החברה ו/או מי מטעמה ,לצורך
התקנת מתקן מנוי לרכב לנסיעה בכביש אגרה.

12.9

בסוף תקופת ההתקשרות ,בהתאם לבקשת החברה ,תסיר החברה את ההתקנים הנוספים ,על
חשבונה של החברה ,באמצעות המתקין הרלוונטי כאמור בסעיף  12.3לעיל ,וישיבם לחברה.

 .13מידע ודיווח ,דרישות והתאמה למערכות המידע של החברה
13.1

הספק מתחייב להעביר לידי החברה דיווחים חודשיים קבועים ו/או כל דו"ח אחר ,לרבות
דו"חות סטטיסטיים על כלי הרכב שהועמדו לרשות החברה ,אופן השימוש והטיפול בהם ו/או
כל מידע אחר הנובע מההתקשרות בהסכם ,הכל על פי דרישת החברה מעת לעת ובהתאם
לדוחות שניתן להפיק ממערכות הספק.

13.2

הספק מתחייב לדווח לממונה בהקדם האפשרי על כל רכב שנכנס למוסך לצורך תיקון נזק ו/או
בעקבות תאונה ,וכן לדווח מידי חודש בחודשו על כל רכבי הגישור (כאמור בסעיף 23.1.6.1
להלן) והרכבים החליפיים אשר נמסרו לשימוש במהלך החודש החולף .הדו"ח יפרט את מספר
הרכב ,מספר הרכב המוחלף ,שם מקבל הרכב ,תאריך ושעת המסירה וההחזרה של הרכב וכן
סיבת מסירת רכב כאמור .לדו"ח יצורף אישור מסירת והחזרת הרכב ,אשר נחתמו ע"י מקבל
הרכב.

13.3

הספק מתחייב להעביר בהקדם האפשרי לממונה/לנהג העתק של אישורי המסירה כאמור לעיל.

13.4

בימים אלו פועלת בחברה מערכת מחשוב ארגונית מסוג  ERPהמבוססת על  ,SAPאשר יכול
9

ותחייב נתונים שונים ובין היתר ,עדכוני כמויות ודיווחים אחרים הקשורים במתן השירותים
(כגון הגשת חשבונות) וביצוע התשלומים .כמו-כן ,יכול ותפעל מערכת מחשוב מסוג שונה (להלן:
"מערכות המחשוב") .מובהר ,כי על הספק יהיה לפעול בהתאם לדרישות מערכות המחשוב ו/או
החברה בעניין זה  ,ככל שנתונים אלו ניתנים להעברה ללא פיתוח נוסף של מערכות המחשוב של
הספק ,וכל הוצאה שיידרש להוציא הספק על מנת לעבוד ו/או להיות מקושר עם מערכות
המחשוב ו/או לספק את הנתונים הדרושים לחברה ,ולרבות בגין רישוי תוכנה ,יחולו על הספק
ולא תשולם בגין כך כל תוספת תשלום.
13.5

למען הסר ספק ,יובהר ,כי אין במסירת המידע לחברה כאמור בסעיף זה ובפרסומו על-ידה כדי
להוות משום פגיעה ו/או חשיפה שלא כדין של סודותיו המסחריים של הספק.

 .14התמורה ,חשבונות תקופתיים ותשלומים
14.1

תמורת השירותים כאמור לעיל ,ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה
במועדן ,מתחייבת החברה לשלם לספק את דמי השכירות (כהגדרת מונח זה לעיל) ,ביחס לכל
רכב שהוזמן על ידה ,בגין התקופה שתחילתה מיום שנמסר לה ,זאת כפי שנקבע בהסכם ובכפוף
לכל תנאיו והוראותיו.

14.2

מובהר בזאת ,כי דמי השכירות כוללים את מלוא התשלום עבור כל התחייבויות הספק על פי
ההסכם ונספחיו ,למעט פיצוי מוסכם ,דמי חריגת קילומטרים ודמי השתתפות בנזק או כל
תשלום אחר המפורט בהסכם זה ,כמפורט להלן .מובהר כי כל תשלום מעבר לתשלום דמי
השכירות יעשה רק לאחר קבלת אישורה של החברה בכתב לביצוע התשלום.

14.3

תשלום דמי השכירות בגין כל רכב יבוצע באמצעות  32תשלומים של "דמי שכירות חודשיים",
זאת עפ"י חשבונות חודשיים רצופים ושווים.

14.4

עד ה 14-בכל חודש קלנדרי יגיש הספק חשבונית לתשלום עבור דמי השכירות בעבור כל הרכבים
שהיו בשימוש בחודש הקודם (להלן":חשבונית שכירות תקופתית") .החשבונית תכיל ,ביחס
לכל רכב כאמור ,תשלום בגובה "דמי השכירות החודשיים" (כהגדרתם לעיל) .בהתאם ,תתייחס
החשבונית הראשונה לתקופת שכירות בת חודש שכירות שלם ,זאת אף אם תקופת השכירות
בחודש הקודם הייתה קצרה מחודש ,כשהתשלום העודף ישמש לכיסוי מראש של התמורה בגין
יתרת הימים שיחולו בתום תקופת השכירות ,בהם יועמד הרכב לרשות החברה ,זאת לצורך
השלמת חודש שכירות .בנוסף ,באותו המועד יוגשו חשבוניות בגין תשלומים נוספים לפי הסכם
זה (כגון :השתתפויות עצמיות ,נזקים ,הסבת דוחות וכו') עבור כל כלי רכב בנפרד ("חשבונית
תשלומים נוספים ") .חשבוניות התשלומים הנוספים יבדקו על ידי הממונה ובמידת הצורך יגיש
הספק חשבוניות זיכוי בגין סכומים שלא אושרו.

14.5

התמורה בגין מתן השירותים תועבר על ידי החברה לא יאוחר מ 30-ימים מתום החודש בו
התקבלה החשבונית ("שוטף .)"30 +

14.6

לתשלומים יתווסף מע"מ כדין.

14.7

החברה תהא רשאית לשלם את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית או בהוראת קבע לחשבון
הבנק של הספק לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי מעת לעת .היה ותבחר החברה לשלם לספק
בהעברה בנקאית מתחייב הספק להמציא לחברה את פרטי חשבונו המעודכנים לצורך התשלום.
מובהר כי תשלום בהוראת קבע נוגע לדמי השכירות החודשיים בלבד וכי כל תשלום נוסף
(לרבות חיובים בגין נזקים ,תיקונים ,התקנות ,קנסות וכדומה) יעשה בדרך של שיק או העברה
בנקאית ,לאחר קבלת אישור החברה מראש ובכתב לביצוע התשלום ,כאמור בסעיף 14.2
להסכם.

14.8

מעבר לסיכום העלות ,כחלק בלתי נפרד מהחשבון התקופתי ,במידת האפשר ,יצורף דו"ח חתום
ומאושר ע"י גורם מוסמך של ספק אשר יכלול את הפרטים הבאים ביחס לכל רכב:
 14.8.1דגם רכב;
 14.8.2מס' רישוי;
 14.8.3מועד מסירה;
 14.8.4מועד סיום תקופת השכירות;
 14.8.5שם משתמש;
 14.8.6תאריכי פג תוקף לרישיון הרכב והביטוח;
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 14.8.7דמי שכירות חודשיים לרכב ועלות חודשית;
 14.8.8מדד הבסיס וסכום החיוב בגין השינויים במדד הקובע (לרבות ירידה במדד ,אך לא
נמוך ממדד הבסיס);
 14.8.9מספר התשלום;
 14.8.10ק"מ אחרון מדווח במגע עם הספק;
 .15מקדמה
לא יאוחר מ 14-ימי עסקים מיום משלוח הזמנה חתומה על ידי נציג החברה ,תעמיד החברה בטחון בגובה 2
חודשי שכירות בגין כל אחד מכלי הרכב שנכללו בהזמנה (להלן – "המקדמה") .התשלום בגין החודשיים
האחרונים של תקופת השכירות של כל כלי רכב יתבצע מתוך המקדמה .במקרה של ביטול ההתקשרות
כאמור בסעיף  7להלן ,תוחזר בהתאם המקדמה לחברה בתוך  21ימי עסקים.
 .16דמי חריגת קילומטרים והחלפה בגין קילומטראז' גבוה
16.1

מוסכם בין הצדדים ,כי סכום דמי השכירות בגין כל כלי רכב נקבע על בסיס הנחה שכלי הרכב
שהושכרו לחברה על פי הסכם זה לא יעברו ב  32חודשים את מכסת הק"מ המוקצית להם
בהתאם לחלוקה הבאה לקבוצות:
 16.1.1רכבים מקבוצה ג' (רכב טכנאים) – עד  133,000ק"מ ( 4,166ק"מ בחודש 50,000 ,ק"מ
בשנה)
 16.1.2רכבי שטח ( – )4X4עד  117,000ק"מ ( 3,666ק"מ בחודש 44,000 ,ק"מ בשנה)
 16.1.3שאר הרכבים – עד  96,000ק"מ ( 3,000ק"מ בחודש 36,000 ,ק"מ בשנה)

16.2

מוסכם בין הצדדים ,כי בהתקיים הנסיבות המפורטות להלן ,תשלם החברה דמי חריגת ק"מ
בנוסף לדמי השכירות:
 16.2.1בתום שנה ממועד מסירת כמות כלי הרכב הראשונה לחברה ייערך סיכום מס' הק"מ
המכסימאלי הכלול במסגרת דמי השכירות החודשיים של כל כלי הרכב בגינם שולמו
דמי שכירות חודשיים באותה תקופה ,באופן יחסי לתקופת השימוש בכלי הרכב
בתקופה זו ,לפי כל קבוצת רכבים כאמור בסעיף  16.1לעיל (להלן" :מס' הק"מ
הבסיסי הכולל לקבוצה").
 16.2.2במועד האמור ייעשה גם סיכום של מס' הק"מ שעברו בפועל כל כלי הרכב בגינם שולמו
דמי שכירות חודשיים ,בתקופת החישוב כאמור ,לאחר מסירתם לחברה ,בכל קבוצה
בנפרד (להלן" :מס' הק"מ בפועל לקבוצה").
 16.2.3עלה מס' הק"מ בפועל לקבוצה על מס' הק"מ הבסיסי הכולל לאותה הקבוצה ,תשלם
החברה לספק דמי חריגת ק"מ בשיעור של  14אגורות לק"מ (לא כולל מע"מ) ,דמי
חריגת ק"מ עבור רכבי שטח יהיו כאמור בנספח ז' .סכום זה לא יהיה צמוד למדד.
 16.2.4עלה מס' הק"מ הבסיסי הכולל לקבוצה על מס' הק"מ בפועל לאותה הקבוצה ,יעמוד
ההפרש בק"מ לזכות החברה במועדי החישוב הבאים כאמור בסעיף  16.2.5להלן.
 16.2.5חישוב על פי אותם כללים ועקרונות ייעשה בתום כל שנה קלנדרית ממועד זה ,עד שלא
יוותרו כלי רכב בחזקת החברה .מובהר כי אם מסיבה כלשהי הספק לא יערוך את
חישוב הקילומטרים אחת לשנה ,לא יהא בכך כדי למנוע ממנו לבצע חישוב זה בכל
מועד אחר ולא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויותיו לקבל דמי חריגת קילומטרים בהתאם
להוראות הסכם זה.
 16.2.6דמי חריגת קילומטרים יחול גם ביחס לרכבים חלופיים ורכבי גישור.

 .17קביעת מחירים חסרים
17.1

היה ובמהלך תקופת החוזה יופסק הייצור ו/או הייבוא של אחד מהדגמים המפורטים בנספח
הצעת המחיר (להלן" :הדגם הקיים") ובמקומו ייוצר ו/או ייובא דגם חדש (להלן" :הדגם
המחליף") ,אזי החברה תהא רשאית לקבוע באמצעות הודעה בכתב לספק ,כי דגם זה יחליף את
הדגם הקיים כאשר לצורך קביעת דמי השכירות כהגדרתם לעיל יבוא במקום מחיר היבואן של
הדגם הקיים  -מחיר היבואן של הדגם המחליף ואילו שיעור ההנחה שהוצע ביחס לדגם הקיים
יוותר בעינו .מובהר כי לחברה הסמכות המלאה לאשר איזה דגם ייחשב כדגם מחליף.
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היה ובמהלך תקופת ההתקשרות החברה תפנה לספק בדרישה לקבל דגמי כלי רכב נוספים
שאינם מפורטים בטופס הצעת המחיר (להלן" :דגם חדש") ,הספק יידרש להציג את מחיר דגם
הרכב החדש במחירון היבואן במועד הזמנתו על ידי החברה ,והתמורה שתשולם לספק תהא
בהתאם למחיר היבואן במועד הזמנת הרכב החדש בניכוי אחוז ההנחה שהוצע בטופס הצעת
המחיר עבור רכב אותו תבחר החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מתוך טופס הצעת המחיר של
הספק שהוא הדומה ביותר לרכב החדש מתוך קבוצת הרכבים הרלוונטית בטבלה ,הן מבחינת
מחיר המחירון והן מבחינת מפרט הרכב .מובהר כי ככל ומדובר ברכב שהספק אינו עוסק
בהשכרתו ,ייקבע מחיר הרכב החדש בהסכמה בין הצדדים .הספק רשאי יהיה לערער על קביעת
החברה לעניין הרכב הדומה ביותר מנימוקים סבירים ובתום לב בלבד.
 .18תשלומי חובה ,מיסים ודו"חות
18.1

כל המסים ,תשלומי החובה ,אגרות והיטלים כולל אגרות רישוי ודמי ביטוח ,כפי שיעודכנו מעת
לעת ,יחולו ויושלמו על ידי הספק ,אלא אם נקבע מפורשות אחרת בסעיף זה להלן.

18.2

עם קבלתם של דרישת תשלום מכביש אגרה ו/או נתיב מהיר ו/או כל דו"ח ו/או כתב אישום בגין
עבירות תעבורה ו/או עבירה על פי חוק עזר עירוני ,לרבות עבירות חנייה שבוצעו בתקופת
ההתקשרות ,בגין כלי הרכב ו/או בקשר אליהם ,יפנה הספק לחברה ,בהקדם האפשרי ,לשם
בירור הנושא והסדרת התשלום בהתאם (להלן" :חובת הדיווח") .מצאה החברה ,כי במועד
הרלוונטי היה הרכב באחזקת הספק ו/או נציג מטעמו ,תחול האחריות וישולם התשלום ע"י
הספק.

18.3

החברה תפעל ככל יכולתה על מנת שעובדיה ישלמו את הקנסות הנקובים בדו"חות חניה ביחס
למכוניות המושכרות ,במועד המצוין בהם ,וכן תחתום על הסכמה בדבר הסבת הדו"חות וכתבי
האישום על שמה ,ותשתף פעולה עם הספק ככל שיידרש לצורך הסבת הדוחו"ת /כתבי האישום
כאמור על שמה ,לרבות הופעת המשתמשים מטעמה בבתי משפט.

18.4

הספק מתחייב לבצע ,על חשבונו וללא כל תמורה ,הסבה של כל דרישה לתשלום כאמור בסעיף
 18.2ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כולל דרישה לתשלום בגין עבירת תנועה ו/או מעבר
בכביש אגרה ו/או נתיב מהיר ,ככל שתהיה ,על שם הספק ו/או החברה ,לחברה ("חובת
ההסבה") .בעת מסירת הרכבים לידי החברה ,תחתום החברה על הצהרת שוכר לשם ביצוע
הסבת הדוחות על שם החברה.

18.5

הספק מתחייב ,באופן בלתי חוזר ,לשפות את החברה עבור כל הוצאה ו/או תביעה ו/או כל נזק,
אשר תידרש החברה לשלם בגין כל החלטה שיפוטית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת ואשר תגרם
בגלל אי עמידתו במועדים הקבועים בדין או רשלנותו של הספק בקשר עם חובת הדיווח ו/או
חובת ההסבה כאמור לעיל.

 .19דמי השתתפות בנזק תאונתי לכלי הרכב
19.1

בגין הוצאה שהספק יעמוד בה בקשר לנזקים לכלי רכב ,לאביזר מאביזריו ו/או לצד שלישי
שמקורם בתאונת דרכים אשר היה מעורב בה כלי רכב מסוים (להלן":נזק תאונתי") ,תשלם
החברה לספק דמי השתתפות בנזק עד לסך של ( ₪ 850כולל מע"מ) ,ככל שיחול אך בכל מקרה
לא יותר מסכום הנזק בפועל.

19.2

האמור לעיל לא יחול לגבי תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים
ובגינם לא תשולם כל השתתפות עצמית.

19.3

נתגלעה מחלוקת בין הצדדים אם נזק ו/או תקלה ו/או פגם הינו "נזק תאונתי" אם לאו ,ימנו
הצדדים שמאי מוסכם ,אשר יכריע במחלוקת ביניהם .בהוצאות השמאי ישא הצד שגרסתו לא
התקבלה.

19.4

שופה הספק במלואו על ידי צד ג' לרבות חברת ביטוח ,בגין אירוע שלגביו שילמה החברה דמי
השתתפות בנזק ,לא יחייב הספק את החברה ו/או ישיב (לפי העניין) לחברה את דמי
ההשתתפות בנזק ,כולם או חלקם ,בהתאם לסכום השיפוי שיקבל מאת צד ג' ,ובאותו יחס שבין
הסכום שקיבל לבין הסכום שנדרש ו/או שנתבע על ידו מצד ג' .מודגש ,כי הספק יעשה את מירב
המאמצים לגבות את השיפוי הנ"ל מצד ג' ככל שניתן ,וימציא לבקשת החברה את כל המסמכים
המעידים על כך .השיפוי לחברה בכל מקרה יהיה עד לגובה סכום השתתפות העצמית (אם נגבה
ממנה).

19.5

החברה תדווח לספק ו/או מי מטעמו על כל נזק תאונתי לכלי הרכב בהקדם האפשרי לגרם
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הנזק ,תפעל בהתאם להוראות סעיף  32להלן ותשתף פעולה עם הספק או מי מטעמו לבירור
פרטי כל אירוע ולדיווח לרשויות על פי דין.
 .20אבדן מוחלט
20.1

במקרה של אבדן מוחלט (לרבות גניבה) תחשב תקופת השכירות כאילו הגיעה לסיומה במועד
החזרת כלי הרכב החלופי שנמסר לחברה כאמור בסעיף  11.2לעיל לספק ,זאת בלא שהחברה
תהיה חייבת לשלם כל תשלום בגין האבדן המוחלט (לרבות גניבה) או דמי שכירות נוספים,
זולת דמי השתתפות בנזק תאונתי לכלי הרכב ,כאמור בסעיף  19לעיל ויתרת דמי שכירות ,ככל
שקיימת כזו ,בגין התקופה הקודמת בה היה כלי הרכב ו/או כלי הרכב החלופי בחזקת החברה
ובגין תקופת העמדת הרכב החלופי לרשות החברה כאמור בסעיפים  11.2ו 11.3-לעיל.

20.2

מיד עם קרות אירוע האבדן המוחלט וככל שטרם תמה תקופת ההתקשרות ,תהא החברה
זכאית להזמין כלי רכב חדש במקום זה לו נגרם אבדן מוחלט ,ותחל לגביו תקופת שכירות
חדשה .בין אם החברה תזמין כלי רכב חדש ובין אם לאו תיזקף לזכות החברה המקדמה,
כהגדרתה לעיל ,אשר שולמה בגין אותו הרכב שהוכרז כאבדן מוחלט.

 .21החזרת כלי הרכב לידי הספק
21.1

עם סיום תקופת השכירות ,מכל סיבה שהיא ,תחזיר החברה את כלי הרכב לחזקתו ולשימושו
של הספק באתר/י השירות.

21.2

עם השבת כלי הרכב יבדוק הספק את כלי הרכב ויבחן אם נגרם להם נזק אשר לא דווח על ידי
החברה .התגלה נזק כאמור , ,יחולו לעניין זה הוראות סעיף  19לעיל.

21.3

על אף האמור לעיל ,במקרים של בלאי סביר לרכב (שריטות/מכות קלות מאוד/קילופי צבע
מזעריים וכל נזק אחר הנגרם כתוצאה מבלאי סביר ושימוש סביר ברכב) לא תחויב החברה
בהשתתפות עצמית ולא יחולו הוראות ס'  19לעיל.

21.4

כלי הרכב יוחזר כאשר הוא ריק מכל חפץ השייך לחברה ו/או למי מטעמה (לרבות מדבקות,
דיבוריות ,מערכת קשר וכריזה ,תאורת חירום/הצלה ,מיגונים) וכאשר כל האביזרים שהותקנו
בכלי הרכב על ידי החברה הוסרו על ידי החברה ,למעט ככל שנקבע אחרת בהסכם זה .מובהר כי
אם ימצאו חפצים בכלי הרכב ,החברה מתחייבת לקבלם לחזקתה ,מיד עם דרישת הספק .היה
והחברה לא תעשה כן תוך  7ימים ממועד הדרישה ,תוותר בזאת החברה על כל טענה בגין נזק
או הפסד או הוצאה בקשר לחפצים אלה.

.22

הזמנת כלי הרכב

22.1

במהלך תקופת ההסכם תהא החברה רשאית להזמין רכבים לשירותי ליסינג מאת הספק ,תוך
בחירת רכב הליסינג הרצוי מבין כלי הרכב המפורטים בנספח הצעת המחיר (נספח ה') או כלי
רכב אחרים כאמור בסעיף  17לעיל; זאת באמצעות משלוח הזמנה.

22.2

נציג החברה יחתום על טופס הזמנת רכב (להלן":טופס ההזמנה") לגבי כל אחד מכלי הרכב
שברצונה לשכור מאת הספק ,ויציין שם מיופה הכוח לקבל בשמה ועבורה את כלי הרכב,
ולחתום מטעמה על אישור מסירת כלי הרכב.

22.3

לצורך עריכת ההזמנות לספק ,יהיה נציג הספק ,שימונה בהתאם להוראות סעיף  10לעיל ,ערוך
ומחויב בכל עת למסור לחברה מידע מוקדם בדבר מחיר היבואן של רכב כלשהו ,לרבות
המצאת אסמכתאות בכתב.

22.4

מוסכם בין הצדדים ,כי במקרים הבאים לא יהא תוקף להזמנה:
 22.4.1ההזמנה נערכה לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות.
 22.4.2ההזמנה נמסרה לאחר תום תקופת ההתקשרות.

22.5

החברה תהא רשאית לבטל הזמנה בגין רכב כלשהו ,ללא חבות בתשלום הפיצוי המוסכם
כמפורט בסעיף  7.1.2לעיל ,אם הודיעה על כך בכתב לספק בתוך  7ימים לאחר מועד משלוח
ההזמנה.

22.6

על הספק יהיה להשיב לחברה את ההזמנה כשהיא מאושרת על ידו וככל שלדעתו קיימת שגיאה
ביחס לגובה דמי השכירות לכל רכב ,יצרף הוכחה בכתב ביחס למחיר היבואן.

22.7

בהקדם האפשרי לאחר קבלת ההזמנה יזמין הספק את כלי הרכב שהוזמן על ידי החברה,
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בהתאם לפרטים בטופס ההזמנה.
22.8

למען הסר ספק ,הזמנה שנמסרה כדין על פי הכללים המפורטים לעיל ,תעמוד בתוקף למשך
תקופת השכירות כהגדרתה בסעיף  6.2לעיל ,אף אם סיומה חל לאחר תום תקופת ההזמנה
וימשיכו לחול לגביה כל תנאי ההסכם.

22.9

הספק יסייע לחברה ככל שיידרש על מנת להציג בפני עובדי החברה את כלי הרכב מהסוגים
המפורטים בנספח הצעת המחיר או כלי רכב אחרים שהחברה תשקול לשכור ,ובכלל זה יעמיד
רכבים לתצוגה בחצרי החברה ויעמיד לרשות החברה חומר פרסומי לעיון והכל ככל שיידרש
לשם הצגה יעילה של סוג כלי הרכב לעובדי החברה.

.23

מסירת כלי הרכב לחברה

23.1

ביחס למסירת כלל כלי הרכב תחולנה ההוראות הבאות:
 23.1.1כלי הרכב יימסרו לחברה באתר השירות הרלוונטי לפי דרישת החברה ולאחר תיאום
עמה.
 23.1.2הספק מתחייב למסור את כלי הרכב לידי החברה כשהם תקינים וחדשים (עד 100
ק"מ) ,מתאימים לשימוש סביר ובהתאם לדרישות המפורטות בהסכם.
 23.1.3החברה אינה מחויבת לקבל רכב שאינו עומד בדרישות כאמור .מוסכם ,כי החברה תהא
רשאית לבדוק את כלי הרכב לפני מסירתם בפועל לחזקתה.
 23.1.4הספק ימסור את כלי הרכב לחברה עם שחרורם על ידי היבואן ובמידה ותבקש התקנת
ההתקנים על ידי מתקין מטעם הספק ,לאחר שתושלם התקנת המתקנים ,ההתקנים
הנוספים וכל האביזרים בהם ,בהתאם לדרישת החברה.
 23.1.5כל רכב יימסר לחברה כאמור לכל המאוחר בתוך  26ימי עסקים ממועד משלוח טופס
ההזמנה לספק (היינו  -באותו תאריך בחודש העוקב) .הספק מתחייב כי במידה וכלי
רכב מסוים אינו נמצא במלאי היבואן ,יודיע על כך הספק בכתב לחברה בהקדם
האפשרי לאחר קבלת ההזמנה וביצוע הבירור מול היבואן ,וייתן הערכת זמן לחברה
לעניין מועד ביצוע האספקה הצפוי של הרכב .במקרה זה ,במידה ומועד האספקה
הצפוי עולה על  21ימי עסקים ,תהא לחברה הזכות לבטל את הזמנת הרכב לאלתר ו/או
להחליפה בהזמנת רכב אחר .היה והרכב אינו במלאי היבואן והחברה עודנה מעוניינת
לבצע את ההזמנה אז יובהר כי כל מועד מסירה כאמור הינו משוער ואין לספק שליטה
על מועד הגעת הרכבים הרלבנטיים למלאי הספק.
 23.1.6בכפוף לאמור לעיל ,במקרה בו לא נמסר רכב כלשהו לחברה בתוך המועד האמור
(להלן":הרכב המוזמן") תחולנה ההוראות הבאות:
 23.1.6.1הספק יעמיד לרשות החברה כלי רכב חלופי מאותה קטגוריה ו/או מסוג דומה
לרכב המוזמן ,עם אותו סוג של תיבת הילוכים ,או ,בהסכמת החברה ,כלי רכב
מדגם משופר יותר ,במצב תקין ונקי (להלן" :רכב גישור") ,לתקופה שלא תעלה
על  30יום (להלן" :תקופת ההחלפה") .מובהר כי כמות הק"מ ברכב הגישור לא
תעלה על  60,000ק"מ.
 23.1.6.2רכב הגישור יימסר לחברה כשמיכל הדלק מלא ויושב כשמיכל הדלק מלא
ויחולו לעניין זה הוראות סעיף  11.4להלן בשינויים המחויבים.
 23.1.6.3למען הסר ספק ,יודגש ,כי כל תנאי השירות נשוא הסכם זה ,יחולו על רכב
הגישור ,בכל תקופת ההחלפה.
 23.1.6.4חלפה תקופת ההחלפה ולא נמסר רכב הליסינג לידי החברה ,הרי שמבלי
לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,תהא
החברה רשאית להאריך את תקופת ההחלפה ורכב הגישור יסופק לה
בתנאים האמורים בסעיף  23.1.6.3לעיל ,עד לקבלת הרכב המוזמן (או
לתקופה קצרה יותר לפי שיקול דעתה).
 23.1.6.5אין באמור בסעיף זה ,בין אם הוארכה תקופת ההחלפה ובין אם לאו ,בכדי
לגרוע מחובת הספק לתשלום פיצוי מוסכם לחברה כקבוע בסעיף  35להלן
בגין כל יום איחור מהיום ה  -31לאיחור ועד מסירת הרכב המוזמן .אלא אם
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הספק הודיע לחברה על עיכוב במסירת הרכב המוזמן והחברה נתנה את
הסכמתה לעיכוב זה.
 23.1.7במידה והתגלה ,בתוך  21יום ממועד מסירתו של רכב לידי החברה ,פגם אשר אינו יכול
להתגלות בבדיקה הנערכת על ידי אדם שאינו איש מקצוע ואשר לא תוקן לשביעות
רצון החברה בתוך  48שעות ממועד הודעת החברה לספק ,יוחזר הרכב לספק והוא
ייחשב כאילו לא נמסר כלל לחברה .במקרה כאמור תהא החברה רשאית להזמין רכב
ליסינג אחר ,אולם עד לאספקתו של רכב הליסינג האחר יעמיד הספק לחברה רכב
גישור ,בתמורה המפורטת בסעיף  23.1לעיל.
.24

השימוש בכלי הרכב על ידי החברה

24.1

החברה תהא רשאית להשתמש בכלי הרכב לצרכים עסקיים ופרטיים והיא תפעיל את כלי הרכב
ו/או תגרום שכלי הרכב יופעלו בהתאם לכל דין.

24.2

החברה מתחייבת תקבע הוראות נוהל פנימי ,על מנת שכל מי שיעשה שימוש ברכב (מובהר כי
הוראות הנוהל המפורטות להלן כפופות לכל דין ואין בהן בכדי להחמיר על הדין הקיים):
 24.2.1יחזיק ברישיון נהיגה תקף (למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה עד  12חודשים
מיום הפקיעה) לסוג כלי הרכב המסוים.
 24.2.2ימנע מגרימת נזק כלשהו לכלי הרכב בזדון;
 24.2.3יעמוד בתנאים הנקובים בפוליסות ביטוח הרכב.
 24.2.4לא ישתמש ברכב באופן בלתי חוקי או למטרות שאינן חוקיות.
 24.2.5לא ישתמש ברכב למטרות אלימות.
 24.2.6לא יסיע נוסעים או מטען בשכר או בתמורה או מעבר למורשה על פי כל דין.
 24.2.7לא ישתמש ו/או ינהג ברכב לצרכי תחרות ,לימוד נהיגה.
 24.2.8לא יעשה בכלי הרכב שימוש לגרירה ו/או דחיפה של כל כלי רכב או חפץ אחר (למעט
אם הותקן ברכב וו גרירה כחוק).
 24.2.9לא יעזוב את כלי הרכב מכל סיבה שהיא ולכל פרק זמן שהוא ללא הפעלת אמצעי
המיגון המותקנים בו.

24.3

החברה תודיע לנציג הספק ,אשר יועמד לשירותה ,בהקדם האפשרי ממועד גילויה אודות מקרה
כאמור להלן ,על כל מקרה של תאונה ,פגם ,נזק או קלקול בכלי הרכב ,מכל סוג שהוא ומכל
סיבה שהיא ותפעל בנדון על פי הוראותיו.

24.4

החברה מצהירה בזאת כי ידוע ומובהר לה מעל לכל ספק כי הבעלות הבלעדית בכלי הרכב הינה
של הספק וכי זכותה היחידה הינה להחזיק ולהשתמש בכלי הרכב שימוש בהתאם להוראות
הסכם זה .החברה תודיע לספק מיד בקרות כל מקרה העלול לפגוע בזכויות הבעלות בכלי
הרכב ,בין במישרין ובין בעקיפין .כן תודיע החברה לספק מיד אם יוטל על כלי הרכב או חלקם
עיקול ו/או אם ניתנו בגינם צווים ,החלטות או פסקי דין מטעם בית משפט ,גוף מעין שיפוטי או
רשות אחרת וכן תודיע בכתב לכל צד הנוגע בדבר ולכל צד מעוניין כי כלי הרכב הינם רכושו
הבלעדי של הספק.החברה מתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה במכוניות המושכרות
לשמור על הרכבים בכל עת ,להימנע מהפרת כל חוק התקף במהלך תקופת השכירות ובכלל זה
הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת איזה מהמכוניות המושכרות על ידי רשויות
האכיפה.

24.5

החברה מתחייבת להודיע לספק בתוך זמן סביר אודות כל הליך משפטי בו מעורבות המכוניות
המושכרות ,ולהודיע לגורם המתאים שהמכוניות המושכרות הינן בבעלות הספק .החברה
מתחייבת לשתף פעולה ,ככל הניתן ובאופן סביר ,עם הספק ולהושיט לו את מלוא העזרה בכל
הליך משפטי או אחר לשם הבטחת זכויותיו של הספק ולשם מניעות או הפחתת כל נזק והפסד
העלולים לפגוע בספק ובין היתר בכל הנוגע להשכרת המכוניות המושכרות והשימוש בהם.

24.6

החברה מתחייבת לבצע את הנחיות והוראות הספק המתחייבות על פי דין ,לרבות לעניין
ביקורת בטיחות ותקינות ולהודיע לספק על קיום תקלות ,נזקים וליקויים במכוניות
המושכרות מיד עם היוודעם ,בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחרים.

24.7

החברה מתחייבת ליידע את הספק בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים ,בהתאם להנחיות
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והוראות היצרן ו/או היבואן בחוברת הטיפולים הרשמית של המכוניות המושכרות ,ולמספר
הק"מ שגמאו המכוניות המושכרות וכן לפעול לביצוע טיפולים שוטפים בהן במועדם.
24.8

למען הסר ספק יודגש ,כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ
אישי אשר הושאר במכונית המושכרת על ידי מי מהמשתמשים בה ,שלא בשל פגם ברכב
המושכר עצמו אשר באחריות הספק ,לרבות סחורה ,כספים ,מערכות מולטימדיה ,אביזרים
נוספים שהותקנו במכונית המושכרת ,וכל חפץ שהוא ,לא יהא הדבר תחת אחריותו של הספק,
אלא תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש במכונית המושכרת ,והספק לא יצטרך לפצותו ו/או
לשפותו בגין אותו נזק.

 .25הקטנת נזק
מבלי לגרוע מכלליות ההסכם והדין ,הצדדים מתחייבים להימנע ולצמצם במידה הרבה האפשרית ,כל
עיכוב ,הוצאות נוספות ותוצאה אחרת בשל ביצוע השירותים לפי ההסכם ,לרבות בקשר לשינויים
בשירותים אם בוצעו עפ"י אישור החברה ,ולגרום כי כל המועסק מטעמם בשירותים ,יפעלו בהתאם
לאמור בסעיף זה.
 .26העדר ניגוד עניינים ואי קבלת טובות הנאה
26.1

הספק מצהיר ומתחייב כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור חשש לניגוד עניינים כלשהו,
בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו ובין החברה.

26.2

הספק מתחייב ליידע את החברה בהקדם האפשרי לאחר שנודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד
עניינים אפשרי בקשר עם ביצוע ההסכם .הספק ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים
בנסיבות העניין וידאג להסרה מיידית של ניגוד העניינים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם
זה ,ויפעל בהתאם להנחיות החברה.

26.3

במועד החתימה על הסכם זה יחתום הספק על הצהרה על העדר ניגוד עניינים בנוסח נספח ב'
להסכם.

26.4

לא יערך כל שינוי בנספח זה אלא באישור החברה מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי
שיהיה בכך כדי להוות מצג ו/או התחייבות לביצוע שינוי כאמור.

26.5

הספק נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני המשנה שלו ,נציגיו ,סוכני ומי מטעמו
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע הסכם זה לרבות
השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא
קיומה של התחייבות זו ואכיפתה.

 .27סודיות ואבטחת מידע
27.1

הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע
השירותים כפי שימסרו לספק מעת לעת.

27.2

כמו כן ,כן חל איסור על הספק לעשות כל פרסום בדבר ביצוע השירותים עבור החברה אלא אם
קיבל את הסכמתה מראש ובכתב ובתנאים שקבעה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

27.3

הספק והחברה מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל
אדם ,במישרין או בעקיפין ,כל מידע לרבות חומר מקצועי שיגיעו אליהם האחד מהשני בקשר
עם המכרז ו/או ההסכם ו/או ביצועו ,במשך תקופת ההתקשרות ו 3-שנים לאחר מכן ,אלא אם
גילוי כאמור מותר עפ"י הדין או שהמידע הינו מידע שבנחלת הכלל או מידע שהיה ידוע לצד
אחד טרם גילויו על ידי הצד השני ,או אם נמסרו לספק כדי שיימסרו על ידו לצד ג' לצורך ביצוע
השירותים.

27.4

העובדים המועסקים מטעם הספק במתן השירותים יהיה כפופים לחובות סודיות בנוסח דומה
לחובות המפורטות בנספח ג' .לא יערך כל שינוי בנספח זה אלא באישור החברה מראש ובכתב
לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך כדי להוות מצג ו/או התחייבות לביצוע שינוי
כאמור.

27.5

הספק מתחייב להביא את התחייבותו בסעיף זה לידיעת כל המועסק מטעמו בביצוע השירותים
ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר לוודא כי התחייבות זו מקוימת במלואה
על ידו וכל הבא מטעמו ואכיפתה.

27.6

התחייבות זו של הספק תמשיך לעמוד בתוקפה לאחר סיומו של הסכם זה כאמור לעיל והיא
מעיקרי ההסכם.
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 .28זכויות קניין והעדר עיכבון
28.1

כל המסמכים והמידע מכל סוג שימסרו לספק ו/או למי מטעמו ,בין במישרין ו/או בעקיפין,
במהלך המכרז ו/או ביצוע ההסכם והעתקיהם ,הנם רכוש החברה וימסרו לצורך מטרת ביצוע
השירותים בלבד .הספק יחזירם לחברה וכן כל דבר וחומר שרכש הספק לצורך ביצוע
השירותים ושבגינו שילמה החברה ,בגמר השירותים ו/או עם מסירת דרישתה ומכל סיבה,
למעט עותק אחד שיישאר בידי הספק כראיה לעמידתו בהתחייבויותיו על פי ההסכם או ככל
שיידרש על פי דין.

28.2

כל זכות קניין ,לרבות קניין רוחני ,בכל מסמך ו/או מידע מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו/או
השירותים לרבות תוצריהם ו/או הנובע מהם בין שהופק ע"י הספק ו/או מי מטעמו ובין אם
לאו ,תהיינה נתונות לחברה ו/או למדינת ישראל בלבד .הספק מוותר בזאת על כל זכות בקשר
לאמור בסעיף זה ובכלל זה זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת
ישראל ,לרבות ומבלי למעט מסמכים ,מידע וכל תוצרי השירותים בין שיוצרו ע"י הספק ו/או
מטעמו ובין אם לאו.

28.3

הופרו זכויות כאמור בהתאם לפס"ד סופי וחלוט ,יהיה הספק האחראי הבלעדי בגין הפרה זו
ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים הישירים שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין
הפרה כאמור .אין באמור כדי לגרוע מחובת הספק לנקוט בפעולות כאמור בסעיף  2.2לעיל.

28.4

סעיף  28להסכם יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

 .29העדר יחסי עובד – מעביד ושליחות
29.1

החברה מתקשרת עם הספק על בסיס ראייה ומצג מצד הספק והצהרתו :כי הוא מבצע את
ההסכם הנדון כחוזה קבלנות לעשיית מלאכה ו/או למתן שירות בשכר כשהספק אינו עובד של
החברה וכי לפי מצב הדברים בפועל הספק הוא ספק עצמאי ובלתי תלוי המנהל עסק עצמאי
משלו ,על כל המתחייב והמשתמע מכך ,כי לא ביקש לשמש כעובד של החברה וכי הוא מתחייב
להישאר כך בכל תקופת ההסכם.

29.2

אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל לספק ו/או כל המועסק ו/או הבא מטעמו יחסי
שליחות ו/או שותפות והספק ו/או מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל
מטרה ,במישרין או בעקיפין .אף הוראה בהסכם לא תתפרש כמסמיכה את הספק ו/או מי
מטעמו להופיע בשם החברה ו/או מי מטעמה ו/או להקנות לו מעמד של נציג החברה בעניין
כלשהו או למטרה כלשהי.

29.3

הספק פוטר בזאת מראש את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד-
ומעביד כלפיו וכלפי מי המועסק על ידו ו/או מטעמו.

29.4

אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד–מעביד בין
החברה ו/או מדינת ישראל לספק ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו ,בכל עת ,לרבות
לאחר סיום הסכם זה ,ומכל סיבה ,מוסכם כי הספק יפצה את החברה ו/או מדינת ישראל ,לפי
העניין.

29.5

אין באמור לעיל לגרוע מכל זכות מוקנית אחרת לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין .הספק
אחראי בלעדית לכל זכות ,נזק ופיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידו ו/או מטעמו.

 .30נזיקין ושיפוי
30.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי כל דין ,הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן
ו/או הוצאה כספית ו/או תביעה ,מכל סוג ,לרבות לגוף ו/או לרכוש ,שייגרם על ידי הספק ו/או
מי מטעמו ,במעשה או במחדל על ידי הספק ו/או מי מטעמו ,בקשר עם ביצוע השירותים ו/או
במהלכם ו/או כתוצאה מהם ו/או כנובע מהם לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או לעובדיהן ו/או
למי מטעמן ו/או לחליפיהן ,לרבות לספק ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או למי
אחר מטעמו ו/או לצדדים שלישיים ו/או למערכת ההולכה.

30.2

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש ,כי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן לא
יהיו אחראים ולא ישאו בשום תשלום ,הוצאה ,הפסד ,אובדן או נזק מכל סוג או סיבה ,לרבות
שייגרמו לרכוש ו/או לגוף ,לרבות לספק ,לעובדיו ,לבאים מכוחו ו/או מועסקים על ידו ו/או
לעובדים ו/או באים מכוחה של החברה ו/או לצד ג' תוך כדי ועקב ביצוע הסכם זה ו/או הוראות
שניתנו על פיו והספק משחרר בזה את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן מכל אחריות
שהיא בקשר לכך.
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30.3

הספק מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג' ,מיד
עם קבלת פסק דין סופי וחלוט ,בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה כספית ו/או
תביעה ,שהוא אחראי להם כאמור בסעיף  30.1לעיל.

30.4

השיפוי כאמור לעיל ,משמעו שהספק ישלם ,במקום החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן
ו/או צד ג' ,או ישלם מיד לכל אחד מאלה לפי העניין ועפ"י דרישתם ,כל סכום מכל סוג שמי
מהם יחויב לשלמו על-פי פסק דין סופי וחלוט ו/או החלטה סופית של גורם מוסמך ,שלא עוכב
ביצועם ו/או שהספק יידרש לשלמו על-פי פשרה ו/או לפי כל הסכם לרבות הוראות הסכם זה.
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל :פיצויים ,הוצאות ,לרבות שכ"ט ומומחים או קנס ,ו/או
יחזיר למי מהם כל סכום שנדרשו לשלם כתוצאה מתביעה כאמור לעיל ,ובלבד שהחברה
הודיעה לספק עם קבלת תביעה כאמור אצלה ומסרה מסמכיה לספק על מנת לאפשר לו
אפשרות סבירה להתגונן מפניה .מבלי לגרוע מחובת השיפוי כאמור ,הצדדים ישתפו פעולה ככל
שניתן וסביר בנסיבות העניין.

 .31אף אחד מהצדדים לא יסכים להסכם כלשהו שיש בו כדי להטיל חובת שיפוי ו/או פיצוי על הצד האחר
להסכם מבלי לקבל את הסכמת הצד החייב בתשלום מראש ובכתב .ביטוח
31.1

הספק יבטח את כלי הרכב בביטוח חובה כמתחייב על פי כל דין .הביטוח יחול לגבי כל נהג ללא
מגבלת גיל.

31.2

הספק יערוך על חשבונו ביטוח מקיף וביטוח צד שלישי לכלי הרכב בתנאים שלא יפחתו מתנאי
הפוליסה התקנית לביטוח מקיף רכב .הביטוחים יכללו את החברה וכל אדם מטעמה הנוהג
ברכב כמבוטח נוסף בפוליסות .ביטוח צד שלישי יחול בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של
 ₪ 500,000לכלי רכב .בביטוח צד שלישי ייכלל סעיף אחריות צולבת .הביטוחים יכללו סעיף
בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי החברה ,מנהליו ועובדיו ובני משפחותיהם וכן
כלפי כל אדם שמבוטח סביר היה מוותר כלפיו על זכות שיבוב כלפיו מחמת קרבת משפחה ו/או
יחסי עובד מעביד וכל אדם שהמבוטח או מי מטעמו נתן לו את רשותו ,מראש או בדיעבד לעשות
שימוש בכלי הרכב.

31.3

למרות האמור לעיל רשאי הספק שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף  31.2לעיל
(להלן" :כיסוי ויתור") .במקרה כזה יחולו התנאים המפורטים בסעיף  31.2לעיל על הספק,
כאילו היה הספק חברת הביטוח .בהתאם לכך ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק
מתחייב לשפות ולפצות החברה וכל אדם אחר כמפורט בסעיף  31.2לעיל בגין אחריותו לנזקי
רכוש צד שלישי בהתאם לגבול האחריות שצוין לעיל ולתנאים של הפוליסה התקנית לביטוח
כלי רכב.

31.4

הספק פוטר את החברה ואת הגורמים המפורטים בסעיף  31.2לעיל מכל אחריות לנזק שהיא
זכאית לשיפוי בגינו על פי הביטוחים המפורטים בסעיף  31.2לעיל או שהיתה זכאית לו אילו
נערכו הביטוחים בהתאם לסעיף  31.3לעיל.

31.5

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי החברה
או על ידי מי מטעמה.

31.6

לאחר מיצוי גבולות האחריות לגבי כלי רכב מסוים תהיה החברה רשאית לרכוש גבולות
אחריות חדשים תמורת תשלום נוסף שיסוכם בין הצדדים.

31.7

הספק יהיה אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות הסבירות להגנה בפני תביעות צד שלישי
כאמור וזאת אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל

31.8

בקרות מקרה של נזק לצד שלישי ,ייקח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי
וסילוק הנזקים ,ובמקרה של תביעה משפטית ,את הטיפול בתביעות צד שלישי .החברה
מתחייבת לעמוד בהוראות סעיף .32.1

31.9

הספק מתחייב לשפות את החברה על כל סכום שתחויב לשלם ,הנמצא באחריותו של הספק
כאמור לעיל.

 31.10החברה תישא בהשתתפות עצמית בהתאם להוראות סעיף  19לעיל.
.32

הוראות נוספות למקרי תאונה או גניבה

32.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק מתחייבת החברה ,כי בכל מקרה של תאונה או גניבה תנהג החברה
כדלקמן:
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 32.1.1תודיע על כך לספק בהקדם האפשרי לאחר היוודע לחברה על קרות התאונה.
 32.1.2ככל שיהא צורך ,תמלא דו"ח בכתב ושתשלח לספק פרטים מלאים אודות התאונה.
 32.1.3תודיע למשטרה במקרה גניבה ו/או אירוע במהלכו נפגע אדם.
 32.1.4תפעל ככל יכולתה לקבל את שמות וכתובות הצדדים המעורבים בתאונה ושל עדים
לתאונה.
 32.1.5תפעל ככל יכלתה לקבל את מספר הרישוי של כלי הרכב המעורב/ים ,פרטי רישיון הרכב
ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור.
 32.1.6תמסור לספק ,כל הזמנה לדין ,תביעה ו/או כל מסמך אחר הנוגעים לכל תביעה ,אישום
או הליך משפטי הקשור בתאונה שיגיעו לידי החברה ,בהקדם האפשרי.
 32.1.7החברה לא תמסור לצד ג' ו/או לכל אחד אחר כל הודאה ,ויתור ,פשרה ו/או תשלום
בקשר לאירוע שהרכב היה מעורב בו במישרין או בעקיפין .החברה מתחייבת לשתף
פעולה עם הספק ובמקרה הצורך עם המבטח של צד ג' במתן כל סיוע ומידע הנדרשים
בקשר לטיפול בעניין.
 .33אין בהתחייבויותיה של החברה כמפורט בסעיף  32.1לעיל בכדי לגרוע מחבויות הספק עפ"י הסכם זה
ובכלל זה גם מהתחייבויותיו עפ"י סעיף  31לעיל.ערבות
33.1

להבטחת כל התחייבויות הספק לפי ההסכם ימסור הספק לחברה לא יאוחר מ 7-ימים מיום
חתימת ההסכם ערבות אוטונומית ובלתי מותנית הצמודה למדד המחירים לצרכן בסך של
 ₪ 100,000מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל שהציגה רישיון בתוקף לפי הדין למתן
ערבויות ,בנוסח שבנספח ה' להסכם ("הערבות").

33.2

למען הסר ספק ,הערבות תישאר בתוקף עד למאוחר שבין המועדים כדלקמן 30 )1( :יום לאחר
גמר תקופת השכירות של הרכב האחרון שנותר בידי החברה ( 30 )2יום לאחר סיום תקופת
ההתקשרות או תקופת ההתקשרות הנוספת ,לפי העניין.

33.3

הערבות ניתנת למימוש מיידי ,בכל עת ,ללא תנאי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,בכל
מקרה של הפרה יסודית של ההסכם לרבות במקרה של אי המצאת ערבות ו/או הארכתה ו/או
עדכונה כאמור לעיל ,מבלי לגרוע מכל ז כות ו/או סעד ו/או טענה המוקנה לחברה לפי ההסכם
ו/או הדין ,ובלבד שהחברה מסרה על כך הודעה לספק ובה שהות לתיקון ההפרה האמורה.

 .34קיזוז ועכבון
34.1

החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,המגיע לספק לפי הסכם זה ,כנגד כל
סכום המגיע לחברה מאת הספק ,בכפוף להודעה מוקדמת בכתב מאת החברה לספק של  14יום
לפחות.

34.2

במקרה בו הספק לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,כולן או חלקן ,זכאית החברה לפי
שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות ומבלי
למעט ,חילוט ערבות או חלקה ,ומבלי שיהיה באמור כדי לשחרר את הספק מכל התחייבויותיו
לפי ההסכם לרבות השלמת ביצוע השירותים שלא הוצאו מידיו ושביצע קודם לכן .על אף
האמור בכל דין ,החברה לא תהיה זכאית בכל מקרה לעכב תחת ידה את כלי הרכב כנגד חוב
נטען של הספק כלפיה

 .35פיצויים מוסכמים
35.1

הפרה יסודית של ההסכם שעילתה איחור באספקת הרכבים ו/או כל אי עמידה במועדים להם
מחויב הספק בהסכם זה ,למעט איחור לגביו השתכנעה החברה כי הינו מוצדק ,כגון מטעמי
כוח עליון ולאחר שהספק נקט בכל האמצעים על מנת לעמוד בלוח הזמנים ,תקנה לחברה זכות
לפיצוי קבוע ,מוסכם ומוערך מראש בסכום של  ₪ 200צמוד למדד ,בגין כל כלי רכב ,ו/או על כל
יום איחור ,וזאת בין אם בחרה החברה בקיום ההסכם ובין אם בחרה בביטולו ,והכל מבלי
לגרוע מכל זכות ו/או פיצוי על מלוא נזקיה בנסיבות העניין.

 .36איסור העברה והודעה על שינוי בשליטה או בעלות
36.1
36.2

הספק יהא רשאי מפעם לפעם לשעבד את כלי הרכב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו
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וחובותיו בכלי הרכב על פי הסכם זה ,כולם או מקצתם ,ו/או לשעבד או להמחות על דרך
השעבוד את זכויותיו וחובותיו החוזיות על פי הסכם זה לאחרים וזאת בלא צורך במתן הסכמה
מוקדמת של החברה ,בתנאי שזכויותיה של החברה על פי הסכם זה לא תפגענה .החברה לא
תהיה רשאית למסור ו/או להעביר ו/או להשאיל ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או לשעבד ו/או
למשכן ו/או להוציא מרשותה ו/או משליטתה את כלי הרכב או חלק מהם לאחר ו/או להעביר
ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה על פי הסכם זה לגבי כלי הרכב או לגבי חלק מהם
לאחר ,למעט במסגרת שעבוד צף והרשאה לנהגים המורשים להשתמש במכוניות המושכרות
ולמעט למדינת ישראל ו/או חליפה על פי דין .מבלי לגרוע באמור לעיל ,במקרה בו הספק הינו
חברה  -הספק מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי בשליטה או בבעלות בו .שליטה לעניין זה,
כמשמעותה בחוק נייירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 .37העדר בלעדיות
מובהר בזאת ,כי החברה לא נותנת לספק ו/או מתחייבת כלפיו לבלעדיות לביצוע השירותים ו/או כל
חלק מהם ע"י הספק והחברה רשאית להתקשר בכל עת עם ספק אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע
השירותים ,כולם או חלקם .מבלי לגרוע באמור בסעיף זה ,מובהר כי במידה והספק לא יעמוד בזמינות
לביצוע השירותים לפי לוחות הזמנים שבהסכם זה ונספחיו ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה,
רשאית החברה לפי שיקול דעתה לבצע את השירותים בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה ,לרבות ספק אחר
וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין ומבלי לגרוע מזכויות החברה לפי
הסכם זה ו/או הדין.
 .38יישוב מחלוקות והתחייבות לאי נטישת השירותים ועיכובם
38.1

לבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית הייחודית לדון בכל מחלוקת בקשר להסכם והמכרז
ויחול בה הדין הישראלי.

38.2

מוסכם כי גם במקרה של כל מחלוקת בין הצדדים לרבות בעת פניה ליישובה ,ימנע מלבצע כל
פעולה שיש בה :כדי לעכב את ביצוע השירותים במלואם ,ברציפות וללא הפסקה או להשהותם
או לדחותם וכיו"ב ו/או לעכב העברת התפקיד ו/או השירותים לצד ג' ו/או יימנע מפניה לקבלת
סעד שיש בו לעכב את ביצוע השירותים בקשר עם מערכת ההולכה ו/או יימנע מכל סעד עצמי
לרבות עכבון וכיו"ב ,זאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלת סעד אחר לפי הדין.

38.3

מוסכם כי הצדדים יפעלו באופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררה בלוחות זמנים
קצרים הסבירים לנסיבות כל מקרה.

 .39שונות
39.1

הסכם זה מהווה מעין "הסכם מסגרת" בלבד והוא אינו מהווה התחייבות של החברה להזמין
מהספק שירותים בכלל ושירותי ליסינג בהיקף כלשהו בפרט .לחברה בלבד נתונה הסמכות
הבלעדית לקבוע את כמות ,קטגוריית ודגם כלי הרכב לגביהם יוזמנו השירותים בכפוף
להוראות ההסכם .אין לראות בכמויות ו/או בתמהילי קטגוריות ו/או דגמי הרכבים המפורטים
בנספח הצעת המחיר כהתחייבות או אף כאינדיקציה להזמנות בהיקף כלשהו מהספק.

39.2

הספק מצהיר ,כי אין לו ציפייה ו/או זכות תביעה ביחס להיקף ו/או כמות ו/או תמהיל
ההזמנות ,שתימסרנה לו ,אם בכלל ,לפי הסכם זה.

39.3

לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין למקרה מסוים ,אין בכך
תקדים ,השתק או ויתור על זכויות אלה או על התחייבויות עפ"י ההסכם ו/או הדין וכנובע
מהם ,למקרה המסוים או למקרה אחר.

39.4

המכרז וההסכם על נספחיהם מגלמים וממצים את כל המוסכם בין הצדדים להם והם מבטלים
כל מצג ,הבנה או הסכמה שנעשו אם בכלל ,קודם למועד ההסכם .כל שינוי ו/או תוספת להסכם
ולתנאים המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים
להסכם (למעט מסמכים שלא נחתמו ע"י הספק לפי סעיף  39.1לעיל).

39.5

הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב ע"פ הכתובות המפורטות להלן (אלא אם
ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת) ותחשב כמתקבלת :אם נשלחה בדואר רשום – תוך 14
ימים מהמשלוח ,בפקס – עם קבלת אישור קבלה אצל השולח ,במסירה אישית – בעת המסירה.
מסירת הודעה למנהל העבודה מטעם הספק באתר ו/או לנציג מוסמך אחר מטעמו תחשב
כמסירת הודעה לספק.
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החברה
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מקריית עתידים ,מגדל עתידים ,ת"א
טלפון 03-6270400 :פקס03-5611320 :

39.6

הספק [השלם שם מלא של הספק]
_____________________________________
מרח' _________________________________
טלפון ______________ :פקס_____________ :

הספק מצהיר ומאשר כי קרא את כל מסמכי המכרז וההסכם ,המהווים חלק בלתי נפרד
מהתחייבויותיו כלפי החברה ,הבין את תכנם ומסכים להם.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

בשם הספק

בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ

___________________ _______________
חתימה
שם מלא ותפקיד

_______________________ _______________
חתימה
שם מלא ותפקיד

____________________ _______________
חתימה
שם מלא ותפקיד

_______________________ _______________
חתימה
שם מלא ותפקיד

חותמת התאגיד_______________ :

חותמת התאגיד_______________ :

תאריך______________ :

תאריך______________ :

21

אישור זכויות חתימה בשם הספק

נספח אישור זכויות חתימה

אני ,עו"ד  /רו"ח __________________ ,מ.ר _____________ .מאשר בזאת כי ה"ה:
_________________ ת.ז .מס' __________________
ו _________________-ת.ז .מס' _________________
אשר חתמו לעיל בשם חברת _____________________ ,ח.פ( ___________ .להלן" :הספק")
מוסמכים לחייב את הספק בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.
_______________
עו"ד  /רו"ח
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נספח א' -דרישות השירות
דרישות השירות
אספקת הרכבים
הספק יספק במסגרת השירותים את כלי הרכב המוזמנים ,בטיב ,בסוג ובתנאים המפורטים בהסכם זה .כל
אחד מכלי הרכב שיועמדו לרשות החברה על פי ההסכם יעמוד בדרישות הבאות (למען הסר ספק ,אלא אם
צוין אחרת ,העמידה בדרישות תהיה על חשבון הספק וכן העמידה והאחריות לעניין האיכות יהיו באחריותו
הבלעדית):
ערכת נורות;

מערכת ;ABS

תיבת הילוכים אוטומטית (אלא אם צוין אחרת בטופס הזמנת הרכב);

שתי כריות אוויר לפחות;

נעילה מרכזית;

מרימי שמשות בנעילה;

שני חלונות חשמל לפחות;

מערכת מיזוג;

אימובילייזר;

רדיו דיסק – ;MP3

הגה כוח;

מתקן/זמזם אתראה לאורות דולקים;

מערכת ;ESP

מערכת ) ;ESP( electronic stability program

מראות צד חשמל;

חיישני רוורס;

תחזוקת הרכבים
במסגרת שירותי הליסינג הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא על תפעול ותחזוקת הרכבים .בכלל זה יהיה
הספק אחראי לכל פעולה ו/או הוצאה המתחייבת מאחזקת הרכב ובכלל זה לתיקון ,תפעול ותחזוקה,
יעילים ,כוללים ומלאים של כלי הרכב ,למעט שטיפה חיצונית ופנימית ולמעט תצרוכת דלק שוטפת ,אך ללא
יוצא מן הכלל אחר ,זאת למשך כל תקופת השכירות של כל כלי רכב ולשביעות רצון החברה ,זאת מבלי
שתשולם לו כל תמורה נוספת בגין כך על ידי החברה מעבר לתשלום דמי השכירות (להלן – שירותי תפעול
ותחזוקה") אלא ככל שנקבע באופן מפורש אחרת בהסכם .לשם ההמחשה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,יכללו שירותי התפעול והתחזוקה ,בין היתר ,גם את ההתחייבויות דלהלן:
 תחזוקת כלי הרכב בהתאם לדרישות ההסכם ו/או לדרישות היבואן ו/או היצרן ו/או משרד התחבורה
ו/או כל רשות מוסמכת לכך על פי דין ,כאשר במקרה של סתירה בניהן תחייב את הספק ההוראה
המחמירה יותר.
 מתן שירותי רישוי  -תשלום אגרות רישוי ,הכנה ,ביצוע והעברת מבחני הרישוי (כולל מבחני רישוי
שנתיים) של כלי הרכב במועד .יובהר כי הספק לא יהיה אחראי לאי ביצוע מבחן רישוי במועד בכל
מקרה בו הנוהג ברכב אינו משתף עמו פעולה בקביעת מועד ביצוע המבחן.
 שינוע כלי הרכב למוסכים ,למכוני רישוי ,למתקיני האביזרים החיצוניים וכדומה והחזרתם לאתרי
השירות ו/או לכל יעד אחר (לרבות כאמור בסעיף  12להסכם).
 הפעלת מרכז פניות ארצי לדיווחים על תקלות ,גניבה ,תאונת דרכים ומתן שירותי גרירה וחילוץ 24
שעות ביממה במשך כל ימי השבוע 364 ,ימים בשנה (כאמור בסעיף  10להסכם).
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 מתן שירותי תיקוני דרך ,גרירה וחילוץ  24שעות ביממה (לרבות כאמור בסעיף  11להסכם) .המשכירה
תחלץ/תגרור את הרכב עקב תקלה טכנית ,מכנית ,בטיחותית או תאונה מכל מקום בארץ כולל רכבי
שטח בשטח עבודה .מובהר כי עלות חילוץ משטח בעל תנאי עבירות קשים תהא על חשבונה של
החברה ,עד לגובה סכום ההשתתפות העצמית המקסימאלי לפי סעיף  19.1לעיל.
 נטילת כלי הרכב מכל אתרי החברה בארץ ,בתיאום עם החברה ועם המחזיק ברכב ,מפעם לפעם,
לצורך ביצוע שירותי תפעול ותחזוקה והחזרתו את כלי הרכב לאתרי השירות ,לאחר ביצוע שירותי
התפעול והתחזוקה כאמור בהסכם.
 הפעלתן של תחנות שרות הנחוצות למתם השירותים ובכלל זה ,הפעלת תחנות השירות ,שהציג לצורך
עמידתו בתנאי הסף למכרז.
 כיסוי ביטוחי לכלי הרכב כמפורט בסעיף  31להלן.
 טיפול ותיקון ליקויים/נזקים שונים ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכלל זה גם ליקויים/נזקים
שמקורם בתאונות (זאת בכפוף לכיסוי הביטוחי המתואר בסעיף  31להלן).
 אספקה והחלפת שמשות ללא הגבלת מספר ,אספקת והחלפת מגבים ללא הגבלת מספר ,החלפת
צמיגים (מתוך פול הצמיגים ,כהגדרתו להלן) החלפת מצברים (מתוך פול המצברים ,כהגדרתו להלן)
תהא סיבת התקלות ו/או הליקויים ו/או הפגמים אשר תהא.
 טיפול ותיקון ליקויים במתקנים ובאביזרים שבכלי הרכב אשר הותקנו על ידי הספק ו/או מי מטעמו,
לרבות במרכב שלהם ,כגון :מזגן ,רדיו דיסק ,מערכת אזעקה ,חלונות חשמליים ,צירים ,מנעולים,
ידיות וכדומה.
 כיווני פרונט ,אספקת והחלפת שמנים וחלקים מלוכלכים וכדומה .מובהר כי בכל מקרה בו מוחלף
צמיג אחד או יותר ברכב ,מחויב הספק לבצע כיוון פרונט לרכב.
 אספקת והתקנת חלפים ואביזרים שונים (כל עוד אינם "התקנים נוספים" כהגדרת מונח זה בסעיף 12
בהסכם) ,וכן מתן כל שירות ,ביצוע כל פעולה ו/או הוצאת כל הוצאה אחרת.
 הספק אחראי לכך ,כי כלי הרכב ,אשר יהיו בשימוש החברה עפ"י הסכם זה ,לא יינטלו מחזקתה עקב
מימוש עיקול ,שיעבוד או חוב כל שהוא.






החלפת חלקים בעת תיקון/טיפול – חלקי חילוף בטיחותיים יהיו חלקים המאושרים ע"י היצרן
(לדוגמא :בלמים,צלחות ,דיסקיות ,דרמים ,רפידות ,תפוחים ,משולשים וכדומה);
הגעת ניידת שירות של נורות /מגבים /מצברים (עבודות חשמל ונוספות) לשטח ,למקום הימצאות
העובד ,בכל שעה ביום ובלילה ,פרט ליום הכיפורים ,בכפוף ליכולת הנגישות לאתר.
ציון במקום בולט ברכב ,במידת האפשר ,בעת אספקת הרכב ובכל תום טיפול שוטף ברכב ,של מועד
הטיפול השוטף הבא הנדרש לרכב בהתאם להוראות יצרן ,ולמס' הק"מ שגמא הרכב.
הודעה לחברה ,לפחות שבועיים מראש ,על מועד פקיעת תוקפן של תעודות הרישוי של כל כלי רכב,
ומסירתן ,לכל המאוחר 7 ,ימים לפחות לפני מועד פקיעת תוקפן.
מובהר בזאת ,כי ביצוע שירותי תפעול ותחזוקה כאמור ,טעון דיווח לנציג החברה .תיקון נזק שמקורו
בתאונה ,מחייב אישור כאמור מראש ובכתב של נציג החברה .היה ובוצעו שירותי תפעול ותחזוקה
מבלי שניתן דיווח ע"י הספק ו/או מבלי שהתקבל האישור כאמור ,ישפה הספק את החברה עבור כל
נזק או הוצאה שתגרם לה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הספק.

 מובהר בזאת כי למזמין שמורה הזכות לדרוש מהספק שלא לתקן את כלי הרכב במוסך מסוים אשר
שירותי התחזוקה הניתנים על ידו אינם ברמת שירות גבוהה (ככל שרכב חזר מתיקון במוסך מסוים
עם אותה תקלה יותר מפעמיים).
 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה בכל עת שתחפוץ אחר תהליכי האחזקה ורמות
השירות אשר יכללו ביקורות מעת לעת בכל מתקני הספק לרבות במרכזי השירות ובמוסכים ,ובכלל
זה ביצוע בדיקות תקינות הרכבים לאחר התיקון .בבדיקות אלו ייבדקו ,בין היתר ,רמת השירות
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הניתנת ע"י מוסך מסוים ,איכות התיקונים/טיפולים ,שימוש בחלפים כפי שהוגדר במסמך זה,
בטיחות הרכב וכדומה .ביצוע ביקורות ובקרה על ידי החברה יהיה על אחריותה ועל חשבונה.
 עמידה בכל יתר דרישות ההסכם.







"פול המצברים"  -ניתן יהיה להחליף מצבר אחד בכל אחד מכלי הרכב הנמצאים ברשות החברה
במהלך תקופת ההשכרה ,ללא עלות נוספת מצד החברה (להלן – "תקציב החלפת המצבר") .במידה
ובאחד או יותר מכלי הרכב הנמצאים בידי החברה לא נוצלה תקציב החלפת המצבר במהלך כל
תקופת ההשכרה ,יתווסף תקציב החלפת המצבר של אותו כלי רכב לתקציב החלפת המצברים שלא
נוצלו על ידי רכבי החברה (להלן – "תקציב החלפת המצברים הכללי") .במידה וכלי רכב מסוים עבר
את מכסת תקציב החלפת המצבר שלו ,ניתן יהיה להשתמש בתקציב החלפת המצברים הכללי של
החברה ולהחליף את מצברו של הרכב ללא עלות נוספת.
"פול הצמיגים" – ניתן יהיה להחליף  4צמיגים בכל אחד מכלי הרכב הנמצאים ברשות החברה
במהלך תקופת ההשכרה (עבור קבוצה ג' ורכבי  4X4החברה לא תסכים לקבל צמיגים מתוצרת סינית
במקרה שיתברר שקצב שחיקתם ברכבים אלה אינו סביר) ,ללא עלות נוספת מצד החברה (להלן –
"תקציב החלפת הצמיגים") .במידה ובאחד או יותר מכלי הרכב הנמצאים בידי החברה לא נוצל כל
ו/או חלק מתקציב החלפת הצמיגים במהלך כל תקופת ההשכרה ,יתווסף תקציב החלפת הצמיגים של
אותו כלי רכב לתקציב החלפת הצמיגים שלא נוצלו על ידי רכבי החברה (להלן – "תקציב החלפת
הצמיגים הכללי") .במידה וכלי רכב מסוים עבר את מכסת תקציב החלפת הצמיגים שלו ,ניתן יהיה
להשתמש בתקציב החלפת הצמיגים הכללי של החברה ולהחליף את צמיגיו של הרכב ללא עלות
נוספת .מובהר כי במידה ואזל תקציב פול הצמיגים הכללי ,לא יעלה מחיר החלפת כל צמיג נוסף מעבר
לפול הצמיגים הכללי על  ₪ 250לרכב פרטי.
מובהר כי טיפולי תחזוקה שוטפים של כלל רכבי הליסינג לא יארכו מעבר ל 48-שעות ממועד לקיחת
הרכב לטיפול ,זאת מבלי לגרוע מחובת הספק לספק רכב חלופי במועד לקיחת הרכב לטיפול.
מובהר כי הספק לא יהא אחראי בכל דרך שהיא לכל חפץ ,מכשיר או מתקן שיושאר ע"י החברה ו/או
מי מטעמה ברכב בכל עת שהחזקה בו נמסרה לספק (לרבות לצורך ביצוע טיפולים ,תיקונים וכיוב')
וכן לא יהא הספק אחראי לתקינות ו/או שלמות כל חפץ בנסיבות כאמור .על החברה ו/או מי מטעמה
לדאוג לפנות כל חפץ כאמור מכלי הרכב טרם מסירת כלי הרכב לספק .מובא בזה לידיעת החברה
במפורש כי הספק אינו מחזיק ביטוח כלשהו אשר מכסה אובדן או ו/נזק לחפצים כאמור.

ולראיה באנו על החתום בשם הספק:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ב' -הצהרה על העדר ניגוד עניינים
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")
אנו הח"מ _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות] ("הספק") מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
הננו נותנים תצהיר זה כ ספק /נותן שירותים __________ [הגדרת התפקיד] ב נתג"ז ובתוקף תפקיד נו זה.
 . 1הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כ ספק /נותן שירותים לחברה ו/או
להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
 . 2בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם או במהלך
ביצועו ,כל מידע הקשור בהיותו בעל מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או
האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל תחום קרוב אחר ,המתחרה בעסקי החברה ו /או המשמש לקוח החברה.
 . 3תפקיד ינו ו/או עיסוק ינו האחרים אינם יוצרים ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין
עסקי ,עם תפקיד נו כ ספק /נותן שירותים ל חברה ואין בתפקיד ינו או עיסוק ינו האחרים כדי לפגוע ביכולת נו ל בצע
את תפקידנו כ ספק /נותן שירותים חברה .במקרה של היווצרות חשש ל ניגוד עניינים תוך כדי תפקיד נו כ ספק /נותן
שירותים לחברה  ,לרבות במהלך השתתפות נו בישיבות ,הננ ו מתחייב ים להודיע על כך ל מנכ"ל החברה  ,מיד
כשי ו דע ל נו על חשש אפשרי לניגוד עניינים .כן אנו מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים
בנ סיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה ו כמתחייב בחוק.
 . 4בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז  , 1977 -לא נציע ו/או לא ניתן
ו/או נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת לרבות בעת ביצוע הס כם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה,
עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות
ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת ,במטרה להשפיע במישרין
ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא
משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או
הזמנה הנובעים ממנו.
 . 5אנו ,לרבות מי שביצע מטעמו שירותים לפי ההסכם לא נייצג ו/או נפעל מטעם מאן דהוא כלפי החברה ו/או בהליך
מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו עסקנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם,
אלא אם קיבלנו את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין
בכך חשש לניגוד עניינים .התחייבות זו תמשיך בתו קפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה.
 . 6לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה
ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים
ממנו וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
 . 7לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה
ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן לא נעשה כן לאחר מועד
חתימת ההסכם.
 . 8אנו נהיה אחראים להבי א תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני המשנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו
מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/או הזמנה
הנובעים ממנו.
 . 9הננ ו מתחייב ים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
. 10

אין באמור ב ה צהר תנו ז ו כדי לגרוע מחובות ינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלי נו בתוקף תפקיד נו כנותן
שירותים ל חברה.

. 11

הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את כל
הוראותיה.
ולראיה באנו על החתום בשם הספק:
שם מלא

חתימה

תפקיד

חותמת

נספח ג' -התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
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תאריך

לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
אנו הח"מ _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות] ("הספק") מצהירים בזה
בכתב כדלקמן:
 .1מתחייבים בזה ,ללא הגבלת זמן ,לשמור בסודיות גמורה ,לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל
שימוש ,לצורך עצמי או לצורך אחרים ,בעצמנו ו/או באמצעות אחר ,במעשה ו/או במחדל ,בכל מידע הנוגע
ו/או הקשור לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ו/או בשם ועבור חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ ובכלל זה בקשר למערכת ההולכה לגז טבעי (להלן" :החברה") ,לרבות ,מבלי למעט ,פעילותה,
עסקיה ,בעלי מניותיה ,לקוחותיה ,ספקיה  ,עובדיה ונושאי המשרה בה ,כל גוף או אדם הבא עם מי
מהחברה במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של החברה ,אשר יגיע ,יימסר לנו על ידי החברה ו/או
באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או יגיע לידינו בכל אופן אחר מכל
מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל ,מתוך שמיעה ,ראיה או עיון במהלך תקופת ההתקשרות
(להלן" :המידע הסודי").
"מידע סודי"  -לצורך כתב התחייבות זה כולל ,לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין
השאר ,גם ידיעות ונתונים (בכתב ,בקבצי מחשב או בכל אופן אחר ,לרבות בע"פ) לרבות בקשר למיקום
ומאפייני מערכת ההולכה לגז טבעי ,נוסחאות ,רישומים ,תרשימים ,מסמכים ,תיאורים ,תוכניות,
תהליכים ,שיטות ,שיטות עבודה ,אסטרטגיה ,מפרטים ,מודלים ,דגמים ,שכלולים ,מחקרים ,דיווחי
מכירות ,מחקרי ישימות ,מחקרים ארגוניים ,מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה ,מכשירים,
מתקנים ,מוצרים ושירותים ,תכונות מוצרים ושירותים ,שיטות שיווק ,רשימת לקוחות החברה,
מחירונים ,הנחות ,רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם
החבר ה ,קשרי מסחר ,חישובים כלכליים ,ניתוחים פיננסים ,ניתוחיים כלכלים וחשבונאים ,לרבות ,מבלי
למעט ,ניתוחים של תוצאות עסקיות ,עלויות הפעילות והמוצרים ,נכסי החברה ,רכישות ומכירות
המבוצעות או מתוכננות על ידי החברה ,מערכת ההפעלה של המחשבים ,המסופים ,והתקני התקשורת של
החברה וארכיבי החברה ,ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא ,כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור
במישרין ו/או בעקיפין לחברה ,וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע
סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא ,למעט ,כל מידע
אשר נראה כי בעת גילויו היה או הפך להיות ,שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת ,מידע
בנחלת הכלל או מידע שכבר היה ידוע לנו.
 .2ה תחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר (למעט עובדים
הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר כפופים
לחובות סודיות בנוסח דומה לחובות המפורטות במסמך זה)  ,אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת
החברה.
 .3אנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהוה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה ,ומתחייבים לא
לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהוא ,אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר
האמור ,למעט העתק אחד שיישאר בידינו כראיה לעמידתנו בהתחייבויותינו לפי ההסכם.
 .4אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו
כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוא ,עלול לגרום
לחברה נזקים חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות
כאמור לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת.
 .5הננו מודעים לכך שאי עמידתנו (ו/או אי עמידת עובדינו) בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה ,כולן או
מקצתן ,עלול לגרום לחברה נזק ,ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה ,מיד עם קבלת דרישה
הראשונה בכתב  ,בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור ,וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד ו/או תרופה אחרת העומדת להן על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או
שיפוי שתהא לחברה כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור.
 .6אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות
אחרים שאנו צד לו או שהיינו צד לו וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר
האמור בהסכם זה.
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 .7ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב התחייבות זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח
הסכם או מכוח הדין.
 .8אנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו ,מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישה ראשונה מהחברה ,בכל
עת ,להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל ,המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או
בשליטתו של כל אדם אחר מטעמנו ,בין אם נעשה החומר ו/או המסמך על ידי החברה ו/או גורם מטעמה
ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן החומר ו/או המסמך על ידינו .כן אנו מתחייבים
שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו/או מידע כאמור ,אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של
החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור ,אלא אם נקבע במפורש אחרת במסמך זה.
 .9התחייבותנו על פי מסמך זה תחייב אותנו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או שליטה בחברה ,שינוי מבנה
ארגוני ,שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר .לפיכך ,הננו נותנים בזה את הסכמתנו לקיום
כלל התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה כלפי כל גוף ו/או חברה ,אשר במסגרת שינוי כאמור ,יועברו
אליו כלל התחייבויותינו על פי ההסכם.
 .10אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה.
 .11מובהר כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו
בשקול דעתה המוחלט של החברה.
עוד מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע ,בין שהינו סודי ובין אם לאו ,משום
מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו ,מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל
מידע בטרם ייעשה בו שימוש.
 .12אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם ו/או
לגוף ו/או לחברה אשר הם יודעים ,או שיש יסוד סביר להניח ,כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב התחייבות
זה.
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב התחייבות זה על כל חלקיו ,והבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל
הוראותיו ללא הגבלת זמן.
ולראיה באנו על החתום בשם הספק:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ד' – ערבות ביצוע
לכבוד
חברת נתיבי הגז לישראל בע"מ (להלן "החברה")
רח' קרמניצקי 2א' ,ת"א ,ישראל
באמצעות ערבות זו ("הערבות") אנחנו[ ]_____________________[ ,הכנס את שם הבנק/חב' ביטוח] ,בעלי הכתובת
הבאה [_____________________________________________] ("הערב") ,מתחייב לשלם כל סכום עד
לסכום כולל של "( ₪ 100,000סכום הערבות") אשר החברה עשויה לדרוש ,בכתב ,בשם ה[-הכנס את שם הספק],
("הספק") בקשר להסכם למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי שנחתם בין החברה לספק
בתאריך [_________].
 .1סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה כלהלן:
"המדד היסודי" יהיה מדד המחירים לצרכן חודש חתימת ההסכם ע"י הצדדים.
"המדד הקובע" לעניין הערבות יהיה המדד האחרון שפורסם לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו עפ"י
הערבות.
"הפרשי הצמדה" לעניין הערבות יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי הצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין
המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי,
נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישותיכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
.2

הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הספק כלפיכם והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.

.3

אנו מתחייבים כי תוך  7ימים מקבלת דרישת החברה הראשונה בכתב ,ישולם לחברה הסכום המלא כנדרש על ידה
בכתב ,מעת לעת ,עד לגובה סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שהחברה תצטרך לנמק ו/או לבסס את
דרישתה ו/או להוכיחה בכל אופן שהוא ו/או לפנות ראשית אל הספק בדרישה לקבלו ו/או ראשית לנקוט בהליכים
משפטיים נגד הספק ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו לחברה.

.4

במידה והחברה לא תממש ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום
הערבות הבלתי ממומש.

.5

ערבות זו בתוקף מיום [__________] [הכנס תאריך] ובכפוף לאמור להלן ,תיוותר בתוקף במלואה עד
[__________] [הכנס תאריך גמר  13 -חודשים מתאריך חתימת ההסכם -לתקופת ההתקשרות הראשונה] (כולל).

.6

הערב יאריך את תוקף הערבות בתנאי שהחברה תגיש לו בקשה בכתב ,לפחות שבוע לפני מועד פקיעת הערבות
במלואה או מחציתה ,לפי העניין ,כאמור בסעיף  5לעיל.

.7

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב
ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לספק עפ"י
הדין.

.8

כל דרישה תחת ערבות זו תוגש בכתב לערב שכתובתו מצוינת לעיל ,במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף
הערבות לפי סעיף  6לעיל .הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה
אישית אך לא בפקסימיליה ,טלקס ,מברק או דואר אלקטרוני.

.9

החברה תהא רשאית להסב את ערבות זו למדינת ישראל בלבד.

.10

דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך משפטי בקשר לערבות זו יובא בפני ביהמ"ש המוסמך בתל אביב
בלבד.

ערבות זו הוצאה לפועל באמצעות אחד או יותר נושאי משרה ,המוסמך כדין ,בתאריך ________
[____________________] [הכנס את שם מלא של הבנק  /חב' הביטוח]
על ידי שם ______________:תפקיד ______________ :חתימה וחותמת______________ :
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נספח ה'  -הצעת המחיר של הספק
(תצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך)

30

נספח ו'  -מסמכי המכרז ושונות
(יצורף בעת החתימה על ההסכם בגמר ההליך)

 .1מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ,על נספחיו.
 .2כל הבהרה ו/או תיקון שנמסרו ע"י החברה במהלך ההליך.
 .3כל נספח אחר.
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נספח ז' – תוספת להסכם לעניין שירותי ליסינג לרכבי שטח ()4X4
(ייחתם רק על ידי הספק הזוכה לעניין שירותי ליסינג לרכבי שטח ())4X4
תוספת השירותים לעניין שירותי ליסינג עבור רכבי שטח ()4X4
הואיל

והספק הוכרז כמציע הזוכה במכרז לעניין שירותי ליסינג לרכבי שטח (;)4X4

והואיל

והמציע חתם על הסכם שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
("ההסכם") אליו מצורפת תוספת זו;

והואיל

וקיימות הוראות מיוחדות לעניין שירותי הליסינג עבור רכבי שטח ,בנוסף להוראות
הכלליות הקיימות בהסכם אשר יוסדרו כאמור בתוספת זו.

לפיכך

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:

 .1כל הוראות ההסכם יחולו גם על תוספת זו ,בשינויים המחויבים ,אלא אם שונו במפורש
בתוספת זו;
 .2לעניין החלפת רכב כאמור בסעיף  11.1להסכם:
החלפת רכב שטח –
רכב חלופי המחליף רכב שטח ,המועמד לרשות החברה בשל טיפולים קבועים ,שירותי תפעול
ותחזוקה וטיפול בתקלות קלות ,יסופק לא יאוחר מהשעה ( 17:00חמש בערב) באותו יום או
במועד נטילת הרכב המוחלף ,לפי המוקדם מביניהם .במידה ולא תוקן רכב השטח בתוך  3ימים
מנטילתו לצורך ביצוע שירותי התיקון/טיפול/תחזוקה ,יסופק לחברה רכב שטח ( )4X4חלופי
(מסוג זהה) ,במקום הרכב החלופי ,עד לתיקון הרכב .מובהר כי כל עוד מסופק רכב חלופי
פרטי/אחר (שאינו רכב  )4X4המחליף רכב  4X4יקוזז הפרש דמי השכירות בין עלות השכירות
של הרכב המחליף הפרטי/אחר לבין עלות השכירות של רכב ה.4X4-
רכב חלופי המחליף רכב שטח ,המועמד לרשות החברה בשל תאונות ו/או טיפול בתקלות
קשות ,יסופק לא יאוחר מהשעה ( 17:00חמש בערב) באותו יום או במועד נטילת הרכב
המוחלף ,לפי המוקדם מביניהם .במידה ולא תוקן רכב השטח בתוך  14ימים מנטילתו לצורך
ביצוע התיקון ,יסופק לחברה רכב שטח ( )4X4חלופי (מסוג זהה) ,במקום הרכב החלופי ,עד
לתיקון הרכב .מובהר כי כל עוד מסופק רכב חלופי פרטי/אחר (שאינו רכב  )4X4המחליף רכב
 4X4יקוזז הפרש דמי השכירות בין עלות השכירות של הרכב המחליף הפרטי/אחר לבין עלות
השכירות של רכב ה.4X4-
.3

.4
.5
.6
.7

לעניין אספקת הרכבים (כאמור בנספח דרישות השירות) – רכבים מסוג  4X4יסופקו עם
צמיגי  – 50/50שטח/כביש (החברה לא תסכים לקבל צמיגים מתוצרת סינית במקרה
שיתברר שקצב שחיקתם ברכבים אלה אינו סביר).
לעניין "פול הצמיגים" (כאמור בנספח דרישות השירות) – מובהר כי במידה ואזל תקציב פול
הצמיגים הכללי ,לא יעלה מחיר החלפת כל צמיג נוסף מעבר לפול הצמיגים הכללי על ₪ 450
בתוספת מע"מ לרכב שטח.
תיאום ושינוע הרכבים לצורך קבלת שירותי אחזקה ,תיקון טיפול וחילוץ בכלי רכב בהתאם
להוראות היצרן בלבד;
לעניין תשלום דמי חריגת קילומטרים (ס'  16להסכם) – ישולמו לפי סך של עד  117,000ק"מ
בממוצע לרכב שטח ב 32-חודשים ,בכפוף לאמור בסעיף  16.1להסכם.
דמי חריגת ק"מ עבור רכבי שטח ( )4X4יהיו בשיעור של  18אג' לק"מ (לא כולל מע"מ).
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ולראייה באנו על החתום
בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ

בשם הספק [לפי סעיף  39.5לעיל]

_____________________ _______________ _______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

שם מלא ותפקיד

חתימה

חתימה

_____________________ _______________ _______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

שם מלא ותפקיד

חתימה

חותמת התאגיד_______________ :
תאריך______________ :

חתימה

חותמת התאגיד_______________ :
תאריך______________ :
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24.5.2016
לכבוד
כללי

דפנה יעקובוביץ
טל'03-6270409 :
פקס03-5611320 :
דוא"לfrangi@ingl.co.il :
קריית עתידים ,מגדל עתידים
תל אביב
www.ingl.co.il

באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 6מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
"( INGL/TENDER/2015/18ההליך")
כללי:
.1

אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
ההליך.

.2

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

.3

השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.

.4

למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גרוע מהאמור במסמכי ההליך.

.5

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום למשרדי החברה
מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.

להלן הבהרה ותיקון מס'  6למסמכי המכרז
ועדת המכרזים של החברה החליטה לאפשר למציעים להגיש שוב שאלות הבהרה למכרז .נוכח זאת ,לוחות הזמנים
הקבועים בסעיף  8למכרז ישונו כדלקמן:
מועד הגשת הבהרות נוסף

לא יאוחר מיום  2.6.2016בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

לא יאוחר מיום  16.6.2016בשעה 12:00

למעט ההבהרות שלעיל ,אין כל שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
עו"ד דפנה יעקובוביץ,
הלשכה המשפטית
ומזכירות החברה

עמוד  1מתוך 2

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 6מכרז פומבי למתן שירותי השכרת
ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי "( INGL/TENDER/2015/18ההליך") וכן ידוע לנו שכל האמור בו
מהווה חלק מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בו מלכתחילה .אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי ההליך
הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל שיישלח מטעם החברה.
תאריך__________________ :

עמוד  2מתוך 2

חתימה ________________ :חותמת________________ :

7.6.2016
לכבוד
כללי

דפנה יעקובוביץ
טל'03-6270409 :
פקס03-5611320 :
דוא"לfrangi@ingl.co.il :
קריית עתידים ,מגדל עתידים
תל אביב
www.ingl.co.il

באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 7מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
"( INGL/TENDER/2015/18ההליך")
כללי:
.1

אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
ההליך.

.2

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

.3

השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.

.4

למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גרוע מהאמור במסמכי ההליך.

.5

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום למשרדי החברה
מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.

להלן הבהרה ותיקון מס'  7למסמכי המכרז

סעיף  /מסמך

תיקון
(נוסח התיקונים מופיע במסגרת מסמכי המכרז וההסכם המעודכנים
המצורפים לקובץ הבהרות זה)

מכרז – ס' 8 ,15,24ג ,נספח ח'

בוטלה ערבות ההצעה

מכרז – ס' 3.4.1
הסכם – ס' 6.1

תקופת ההזמנה תוקנה ל 24-חודשים  +אופציה לשנה נוספת

מכרז – ס' 3.5 ,3.4.2
הסכם – ס' 14.3 ,6.2 ,1.1

תקופת השכירות של כל רכב תוקנה ל 36-חודשים

מכרז – ס' 4.2

תיקון ניסוח (עיכוב הליכי מכרז וביצוע השירותים)

מכרז – ס' 7.2-7.5

נמחקו – בוטלו דמי ההשתתפות במכרז.
מובהר כי מציעים אשר שילמו את דמי ההשתתפות יקבלו
החזר בגובה .₪ 500

מכרז – ס' 10.1

תיקון ניסוח (הארכת תוקף ההצעה)

מכרז – ס' 18.3

תיקון ניסוח (מחיקת התייחסות לדגמי חובה ורשות)

מכרז – ס' 18.4

נמחק (כנ"ל)
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מכרז – ס' 18.11

נמחק (הבנת תנאי המכרז)

מכרז – ס' 22.14

תיקון ניסוח (מחיקת התייחסות לדגמי חובה ורשות)

מכרז – ס' 25.3

נמחק (עילה לפסילת הצעה)

מכרז – ס' 25.12

תיקון ניסוח (פסילת הצעה טרם חתימת ההסכם)

מכרז – ס' 29.4

נמחק (העדר טענות בקשר למכרז)

מכרז – ס' 31.1

נמחק (זכות קניין במסמכי המכרז)

מכרז – נספח ט'  -טופס
הצעת המחיר

תוקן (צמצום דגמים)

הסכם – ס' 2.3

תיקון ניסוח (וויתור טענות)

הסכם – ס' 5.2

תיקון ניסוח (טיב השירותים)

הסכם – ס' 7.2

תיקון ניסוח (ביטול ההתקשרות בהודעה מראש)

הסכם – ס' 7.5

נמחק (חיוב הספק בהשלמת השירותים ע"י אחר)

הסכם – ס' 9.2

תיקון ניסוח (סמכויות הממונה)

הסכם – ס' 11.1.2

תיקון ניסוח (מועד אספקת רכב חלופי בטיפול שוטף)

הסכם – ס' 23.1.6.1 ,11.2

תיקון ניסוח (ביטול מקסימום ק"מ ברכב חלופי)

הסכם – ס' 12.3

תיקון ניסוח (אישור זהות המתקין)

הסכם – ס' 12.5

תיקון ניסוח (שינוע בעת התקנות ע"י הספק)

הסכם – ס' 13.2

תיקון ניסוח (דיווח לפי דרישת החברה)

הסכם – ס' 13.5

נמחק (חשיפת מידע)

הסכם – ס' 14.3

תיקון ניסוח (הצדמה למדד)

הסכם – ס' 16.2.1 ,16.2.5

תיקון ניסוח (חישוב חריגת קילומטרים שנתי)

הסכם – ס' 18.4

תיקון ניסוח (תשלום עבור הסבת דוחות)

הסכם – ס' 20.1

תיקון ניסוח (כפל דמי השתתפות באובדן מוחלט)

הסכם – ס' 21.3

תיקון ניסוח (בלאי סביר בהחזרת הרכב)

הסכם – ס' 23.1.1

תיקון ניסוח (מקום מסירת רכבים)

הסכם – ס' 23.1.6.2

תיקון ניסוח (תדלוק רכב גישור)

הסכם – ס' 24.3

תיקון ניסוח (החלפת מנעולים)

הסכם – ס' 27.1

תיקון ניסוח (הדדיות בסודיות ואבטחת מידע)

הסכם – ס' 28.2

תיקון ניסוח (הדדיות בשמירת קניין רוחני)

הסכם – ס' 28.3

נמחק (הפרת קניין רוחני)

הסכם – ס' 31

תיקון ניסוח (ביטוח)

הסכם – ס' 34

נמחק (קיזוז ועכבון)

נספח
השירות

א'
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– דרישות

תיקוני ניסוח
בולט  – 3החזרת רכבים לאתרי החברה
בולט  – 5תיקון ניסוח

בולט  – 10החלפת שמשות ומגבים
בולט  – 12ביטול כיוון פרונט בהחלפת צמיגים
בולט  – 23החלפת מצברים בהתאם לצורך
בולט  – 24הפרדת פול צמיגי  4X4ושאר הרכבים
נספח ז' – תוספת
להסכם לעניין רכבי 4X4

החלפת רכב שטח – ביטול הדרישה לרכב  4X4חלופי
הפרדת פול הצמיגים

נוסח התיקונים המחייב מופיע במסגרת מסמכי המכרז וההסכם המעודכנים המצורפים לקובץ הבהרות זה.
למעט ההבהרות שלעיל ,אין כל שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
עו"ד דפנה יעקובוביץ,
הלשכה המשפטית
ומזכירות החברה

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 7מכרז פומבי למתן שירותי השכרת
ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי "( INGL/TENDER/2015/18ההליך") וכן ידוע לנו שכל האמור בו
מהווה חלק מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בו מלכתחילה .אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי ההליך
הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל שיישלח מטעם החברה.
תאריך__________________ :

עמוד  3מתוך 3

חתימה ________________ :חותמת________________ :

13.6.2016
לכבוד
כללי

דפנה יעקובוביץ
טל'03-6270409 :
פקס03-5611320 :
דוא"לfrangi@ingl.co.il :
קריית עתידים ,מגדל עתידים
תל אביב
www.ingl.co.il

באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 8מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
"( INGL/TENDER/2015/18ההליך")
כללי:
.1

אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
ההליך.

.2

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

.3

השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.

.4

למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גרוע מהאמור במסמכי ההליך.

.5

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום למשרדי החברה
מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.

להלן הבהרה ותיקון מס'  8למסמכי המכרז
לוחות הזמנים הקבועים בסעיף  8למכרז ישונו כדלקמן:
מועד אחרון להגשת הצעות

לא יאוחר מיום  23.6.2016בשעה 12:00

למעט ההבהרות שלעיל ,אין כל שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
עו"ד דפנה יעקובוביץ,
הלשכה המשפטית
ומזכירות החברה

עמוד  1מתוך 2

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 8מכרז פומבי למתן שירותי השכרת
ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי "( INGL/TENDER/2015/18ההליך") וכן ידוע לנו שכל האמור בו
מהווה חלק מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בו מלכתחילה .אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי ההליך
הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל שיישלח מטעם החברה.
תאריך__________________ :

עמוד  2מתוך 2

חתימה ________________ :חותמת________________ :

20.6.2016
לכבוד
כללי

דפנה יעקובוביץ
טל'03-6270409 :
פקס03-5611320 :
דוא"לfrangi@ingl.co.il :
קריית עתידים ,מגדל עתידים
תל אביב
www.ingl.co.il

באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 9מכרז פומבי למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
"( INGL/TENDER/2015/18ההליך")
כללי:
.1

אלא אם נאמר במפורש אחרת ,משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכי
ההליך.

.2

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה ,כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו ,יחייבו את המציעים ויחשבו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

.3

השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שישלח ,ככל שישלח ,מטעם החברה בעתיד.

.4

למעט אם נאמר במפורש אחרת ,שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גרוע מהאמור במסמכי ההליך.

.5

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום למשרדי החברה
מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו ,להצעתכם כשתוגש.

להלן הבהרה ותיקון מס'  9למסמכי המכרז
לוחות הזמנים הקבועים בסעיף  9למכרז ישונו כדלקמן:
מועד אחרון להגשת הצעות

לא יאוחר מיום  7.7.2016בשעה 12:00

למעט ההבהרות שלעיל ,אין כל שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
עו"ד דפנה יעקובוביץ,
הלשכה המשפטית
ומזכירות החברה

עמוד  1מתוך 2

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 9מכרז פומבי למתן שירותי השכרת
ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי "( INGL/TENDER/2015/18ההליך") וכן ידוע לנו שכל האמור בו
מהווה חלק מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בו מלכתחילה .אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי ההליך
הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח ,ככל שיישלח מטעם החברה.
תאריך__________________ :

עמוד  2מתוך 2

חתימה ________________ :חותמת________________ :

