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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 1/2020מכרז פומבי מס' 
 

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראלל לחכירת כלי רכבהזמנה להציע הצעות 
 ("ההזמנה להציע הצעות" או"ההזמנה"  )להלן:

 

 הצעות להציע הזמנה .1

תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק המרכז להנצחת זכרו  הוא מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 1.1
את פעילותו להנצחת זכרו ופועלו של יצחק רבין ז"ל. , ומקדיש 1997-תשנ"זהשל יצחק רבין, 

חברתית, הנצחה מוזיאונית ותיעוד ופועל בכל שדרות -המרכז משלב בין פעילות חינוכית
 החברה הישראלית.

, מתכבד בזאת , באמצעות ועדת המכרזים של המרכזמרכז יצחק רבין לחקר ישראל 1.2
למתן שירותי ליסינג יע הצעתכם להזמינכם, במקביל להזמנתם של גורמים נוספים, להצ

, והכל כמפורט ("שירותי הליסינג")להלן:  כלי רכב עבור המרכז 1תפעולי מלא ולחכירת 
במסמכי המכרז מפורטים, בין היתר, שלבי  .ובהתאם לתנאי מסמכי המכרז במסמכי המכרז

 המכרז, התנאים להגשת הצעה במסגרתו ואופן הגשת ההצעה.

נוחות  כאחד. מטעמי גבריםלו לנשים מופנית זה מכרז מסמכי פי על הצעות להציע ההזמנה 1.3
 .זכר בלשון נוסחה הפניה בלבד

והן לא תשמשנה  נוחות בלבדמען הל נועדו( מטהמסמכי המכרז )כהגדרתם  כותרות סעיפי 1.4
 .לפרשנותם

, במסגרת מכרז יצחק רבין לחקר ישראל מובהר, כי כל זכות הנתונה למרכז ,להסרת ספק 1.5
 נתונה גם לוועדת המכרזים של המרכז.פומבי זה, 

 :הגדרות ופרשנות 1.6

לים הבאות ביחיד כוללות את ימלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מ
לים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, ילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מיהרבים, מ

ה התייחסות גם לים הבאות בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעימ
 .לתאגידים

במסמכי המכרז, לרבות בהזמנה זו, יהיו למונחים המפורטים להלן הפרושים המופיעים 
בצדם, בהטיה או בצירוף זהים או דומים, אלא אם נאמר במפורש אחרת או שהקשר הדברים 

 והגיונם מחייבים אחרת: 
וכן החומר אותו הגיש  (מטהמסמכי המכרז )כהגדרתם 

לדרישות מכרז זה, לרבות כל ההבהרות  המציע כמענה
שנתבקשו על ידו ו/או על ידי מציעים אחרים וכן תשובות 

 שניתנו על ידי המרכז להבהרות אלו.

 "ההצעה"

המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז כהצעה הזוכה במכרז 
 . )כהגדרת מונח זה מטה(זה ונחתם עמו הסכם 

 

 "הזוכה"

ו/או ועדת המכרזים של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 
 המרכז, לפי העניין ועל פי כל דין.

 

 "המזמין" או "המרכז"
 

ההסכם שייחתם בין הזוכה לבין המרכז, במסגרת מכרז זה, 
 למסמכי מכרז זה, על כל נספחיו. כחלק ג'ואשר מצורף 

 

 "ההסכם" או "החוזה"

, על נספחיה מכרז זה, על כל חלקיו, לרבות הזמנה זו
ההסכם ונספחיו, הטפסים, לרבות טופס הגשת הצעה, 

ולרבות כל הבהרה, ומידע אחר בכתב שנמסר על ידי המרכז, 
 למשתתפים, במסגרת הליך זה.

מסמכי " או "המכרז"
 "המכרז

 משתתף שהגיש הצעה למכרז בהתאם לתנאי המכרז.
 

 "מציעה"
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

וההתקשרות  כלל השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה
 .רז זהנשוא מכ

 

 "השירותים"

, ואם הסכםמונחים שלא הוגדרו לעיל, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן ב
 .בישראל חכירת הרכבבענף  הםלא הוגדרו שם, אזי המשמעות המקובלת לגבי

 המכרז חלקי .2

 .הזמנה זו –חלק א'  2.1

 :נספחי ההזמנה –חלק ב'  2.2

 סף; בתנאי עמידה בדבר רישיונות המציע ותצהיר – 'א נספח 2.2.1

 טופס הצעת מחיר; – נספח ב' 2.2.2

 פרטי לקוחות המציע; – נספח ג' 2.2.3

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;  – נספח ד' 2.2.4

 סודיות; שמירת על הצהרה טופס  – 'הנספח  2.2.5

 אישור הבנת תנאי המכרז;  – 'ו נספח 2.2.6

  ;אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה  – 'ז נספח 2.2.7

 ;תצהיר בדבר עסק בשליטת אישה  – 'חנספח  2.2.8

 ;תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקור  – 'ט נספח 2.2.9

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. – נספח י' 2.2.10

 .ההסכם )לרבות נספחיו( –חלק ג'  2.3

 הבהרה ובקשות שאלותעיון במסמכי המכרז,  .3

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המרכז, בכתובת:  3.1
www.rabincenter.org.il תחת לשונית "(של המרכז אתר האינטרנט" :)להלן ,

 .10.3.2020"מכרזים", החל מיום 

 10.3.2020החל מיום ללא תשלום, , )ללא זכות צילום( כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז
משרדי " :אביב )להלן-, תל8 ,חיים לבנון ברחובבמשרדי המרכז,  ,26.3.2020 ועד ליום

אצל עו"ד   10:00-13:00ה' )שאינם ימי חג, ערב חג וחוה"מ( בין השעות -"( בימים א'המרכז
 (. 630רוני אלטמן )קומה ב', חדר 

 .03-7453354או  03-7453322טלפון לבירורים:  ימספר

 המכרזים בתיבת ,12:00 בשעה 20204.2. יום האחרון להגשת הצעות למכרז הואמועד ה 3.2
 הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד זה, תיפסלנה.  .(2)קומה  המרכז במשרדי המצויה

 את לוחות הזמנים המפורטים ניתן למצוא בהמשך מסמך זה להלן.

 .17:00בשעה:  18.3.2020הבהרה ניתן להגיש עד ליום או בקשות ל שאלות 3.3

 ,בלבד בכתב כן יעשה נוסף למידע או להבהרה בקשה או שאלה להציג המבקש מציע
 ,ronya@rabincenter.org.il ל"דוא כתובתלעו"ד רוני אלטמן בשליחת דוא"ל  באמצעות

 לא להלן, 3.4ובהתאם לאמור בסעיף  ,וקריא ברור כשהוא הגיע למענו ל"שהדוא ובלבד
בטלפון מול המרכז יש לוודא את קבלת הפניה  .17:00 שעהה עד ,18.3.2020 מיום יאוחר

03-7453354. 

 :הבא בפורמט תיעשהאו למידע נוסף  להבהרות פניה הגשת 3.4

 ותאריך פנייה. (לרבות כתובת דוא"ל) , פרטי ההתקשרותפונהציון שם ה 3.4.1

 יוגשו במרוכז.פונה למען הסדר, וככל הניתן, בקשות להבהרות כל  3.4.2
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הפניות תכלולנה את פירוט הבקשה להבהרות תוך ציון מספר הסעיף ומספר  3.4.3
 , אליהם מתייחסת הבקשה.ושם המסמך העמוד במסמכי המכרז

שלא להתייחס והבלעדי, שלא להשיב  ורשאי, על פי שיקול דעת יהיה מרכזה 3.4.4
מחמת היותן לא ברורות,  ,ובין היתר ,ההבהרה וזאת מכל סיבה שהיא לבקשות

להישאר חסוי לו כלליות, לא ענייניות, או מחמת החשש לחשוף מידע שראוי 
 ו/או מכל טעם אחר. 

כאמור  ,ראויות למענה כזמר, אשר לדעת ההמרכז לבקשות ההבהרה תשובות 3.4.5
 ,למשתתפים , ומבלי לחשוף את זהות הפונה,, יופצו בכתב באופן מרוכזלעיל

בעת משלוח המשתתפים , לפי פרטי ההתקשרות שמסרו באמצעות דוא"ל
באתר  לבקשות ההבהרה יפורסמות המרכז ותשובבנוסף, . הבקשה להבהרות

להתעדכן באתר  המעונייןפונה ו/או כל האינטרנט של המרכז ובאחריות כל 
 .שניתנותשובות ההאינטרנט של המרכז אודות 

רק תשובתו הכתובה של המרכז תיחשב כתשובה סופית ובעלת תוקף מחייב  3.4.6
 לעניין המכרז. 

אלא אם  מרכזכי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של ה ,מובהר ,למען הסר ספק
על דרך שאינם  ,ולא יהיה בקבלת הסברים . איןכאמור בהודעה בכתבניתנה 

כדי להוות עילה לטענה  מענה לבקשה להבהרות בכתב באופן המתואר לעיל,
, בכל הנוגע להבנה או לאי המציע/המשתתף/הפונה מצדמרכז כלשהי כנגד ה

 מסמך ממסמכי המכרז.של כל  הבנה

מסמכי יהוו חלק בלתי נפרד ממובהר ומודגש, כי התשובות לשאלות ההבהרה  3.4.7
מהן, כשהן חתומות על ידי מורשה העתק  ולהצעת ףלצר ציעועל המ המכרז

 החתימה מטעמו בכל עמוד.

הבלעדי, לשנות את  והמרכז, בכל עת ועל פי שיקול דעת מסמכותאין באמור לעיל כדי לגרוע  3.5
 .("שינוי תנאי המכרז") להלן  4 , בהודעה שתינתן בהתאם לסעיףהאמור לוח הזמנים

 שינוי תנאי המכרז .4

 הבלעדי, לשנות, לעדכן יבת המכרזים, המרכז רשאי, על פי שיקול דעתוכל עוד לא נפתחה ת 4.1
ואת תנאי ההסכם, וזאת  נספחי המכרזובכלל זה גם את תנאי  ,את תנאי המכרזאו לסייג 

 .בתשובה לבקשות מציעים להבהרותאם ובין  וביוזמתאם בין 

בכל עת, ואף לאחר על אף האמור לעיל, שינוי בלוחות הזמנים יכול שייעשה על ידי המרכז 
 ., על פי שיקול דעתו הבלעדיפתיחת תיבת המכרזים

תפורסם באתר האינטרנט של המרכז תחת ייעשה בהודעה בכתב ש מכרזשינוי תנאי ה 4.2
למען מכרז. חלק בלתי נפרד מתנאי ה הווי , ככל שיהיו,הודעות אלההלשונית "מכרזים". 

הודעה על כך אלא אם ניתנה בתנאי המכרז לשינוי תוקף כל כי לא יהיה  ,מובהר ,הסר ספק
 . כאמור בסעיף זה לעיל מטעם המרכז בכתב

הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק כל על  המציע יחתום, בחתימת מורשה החתימה מטעמו, 4.3
 .ולהלן , כמפורט לעילממסמכי המכרז

 השירותים .5

השירותים  ובו מלא פעולית ליסינג שירותי רק, לא אך גם כוללים, הנדרשים השירותים 5.1
 :הבאים

 להלן.  9.1כמפורט בסעיף  המרכז ידי על ניםהמוזמ יםרכב 1 החכרת 5.1.1

 טיפולים לרבות ,יםהרכב וחלקי מכלולי כל את הכוללים אחזקה שירותי 5.1.2
רישוי  מבחני העברת היצרן, הנחיות במסגרת לנדרש בהתאם ,תקופתיים

והכל כמפורט  ,תאונות עקב לרבות ,יםכל התקלות ברכב תיקון טסט(, וכן(
 .במסמכי הזמנה זו ובהסכם להלן

 מועד אתויתאים  המרכז מול ישירות הטיפולים ביצוע מועד את יתאם הספק 5.1.3
 .ות המרכזלנוח השירות מתן
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 ,טיפול של במקרה או תיקון הדורשת ,רכבאיזה מכלי הב תקלה של במקרה 5.1.4
 למקום או למוסך יילקח ,הימצאותו ממקום הספק על ידי הרכב כלי ייאסף

כפי שייקבע על ידי המרכז,  העבודה יום לסיום עדלמרכז  ויוחזר השירות מתן
  .מעץ לעת

איסוף  בעת שהצפי או 17:00 השעה עד הסתיים לא ברכב הטיפול שבו במקרה 5.1.5
האמורה,  לשעה מעבר יהיו הנדרש השרות ו/או התקלה שתיקון ואהרכב ה

 וככל חשבונו, ועל הספק מטעם זהה מדגם חלופי המשתמש רכבלרשות  יועמד
 .זהה רכב מקטגוריהעל ידו  באפשרות הספק לספק רכב זהה, יסופק יהיה שלא

. מציע אשר צי הרכבים שלו כולל חדש נהג לרבות (,'ג וצד מקיף )חובה, ביטוח 5.1.6
 .רכבים, יוכל לבצע חיתום עצמי 40,000לפחות 

 ומהותה ההתקשרות תקופת .6

 .חודשים 36 בת קצובה לתקופה אהי מכרז זה לפי ההתקשרות 6.1

שתי ל לעיל ההתקשרות האמורה תקופת את להאריך הבלעדית הזכות שמורה בלבד למרכז 6.2
 .(חודשים נוספים בסך הכל 6) חודשים כל אחת 3תעלנה על  שלא ,נוספות תקופות

למרכז בלבד תהיה הזכות לסיים את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתו  6.3
 נימוקים, בהודעה מראש ובכתב כמפורט בהסכם.הבלעדי וללא 

  הצעות להגשת סף תנאי .7

 ,המקדימיםתנאים כל הדרישות והעל המציע לעמוד ב ,תנאי מוקדם להשתתפות במכרזכ 7.1
כי  ,הסרת כל ספק, מובהרל "(.הסף תנאי" :)להלן ובאופן מצטבר במלואם ,המפורטים להלן
ביא לפסילת ההצעה על ת ()או יותר שלהלן התנאיםמד ת מהדרישות או אחאי עמידה באח

 .הסף והיא לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים

 :להלן תנאי הסף 7.2

 השכרת ו/או טווח ארוכת רכב השכרת הוא המציע של עיסוקו עיקר – המציע 7.2.1
והוא מחכיר בליסינג תפעולי  ("תפעולי ליסינגלהלן: ")בחכירה תפעולית  רכב

 חמשב לפחות הליסינג התפעוליבתחום  עוסק והוא ,כלי רכב 5,000לפחות 
 שינוי כל לרבות(זה  במכרז הצעות להגשת האחרון הקודמות למועדהשנים 

 .)לעיל 4בהתאם לאמור בסעיף  הז מועדב

את  המכילה פרטי לקוחותטבלת צירף להצעתו  המציע – המציע לקוחות פרטי 7.2.2
מן המציע במועד הגשת ההצעה  החוכרים לקוחות שלושהפרטיהם של לפחות 

על ידי  יםהמבוקש ,, מאותו סוג או מסוג דומה לכלי הרכבכלי רכב 10 עד
כאמור  מלא ליסינג תפעוליתנאי ב ,להלן 9.1 טןקעיף כאמור בסהמרכז 

מבלי לפגוע . למסמכי המכרז 'נספח גכ, וזאת בנוסח המצורף במסמכי המכרז
על פי שיקול דעתו  ,)אך לא חייב( יהא רשאי המרכזבכלליות האמור לעיל, 

 קודם לאי עמידתו בתנאי סף זה להתייחס הזדמנות למציעלתת  ,הבלעדי
 .סף זהלפסול אותו בשל אי עמידתו בתנאי  חלטהה קבלתל

המציע עומד  – ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הדרושים ואישורים תנאים 7.2.3
 1976-תשל"והבכל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

"( ומחזיק בכל האישורים הנדרשים על חוק עסקאות גופים ציבוריים"להלן: )
)א( לחוק 2בתנאים הקבועים בסעיף מידה ספרים כדין וע ניהולפיו, לרבות 

  עסקאות גופים ציבוריים.

גוף משפטי  ואהמציע ה – ושמירה על החוק החברותהעדר חובות לרשם , רישום 7.2.4
 מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי. 

לשנים שקדמו לרשם החברות שנתית אגרה למציע לא קיימים חובות בנוסף, 
המציע לא  לשנה בה מוגשת ההצעה. בנוסף, המציע אינו חברה מפרת חוק וכן

 כחברה מפרת חוק. מוהתראה לפני רישוקיבל 

המציע התחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל פרט  – סודיות לשמירת ייבותהתח 7.2.5
ו/או נתון ו/או מידע, מכל סוג שהוא, שנמסר לו על ידי המרכז בקשר עם מכרז 
 זה, בכל הקשור לנושאי ההתקשרות נשוא מכרז זה ובכלל זה בקשר עם המרכז.
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המציע עושה שימוש אך ורק בתוכנות מקור לצורך  – שימוש בתוכנות מקור 7.2.6
 ביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

 .תל אביב העיר של השיפוט באזור שירות סניף למציע – סניפי המציע 7.2.7

משרד  על ידי מורשיםשהינם  שרות מוסכי עם הסדרים למציע – מוסכי שירות 7.2.8
 .זה מכרז תנאי פי על לחכירה ידועל  יםרכב המוצעהכלי התחבורה בקשר עם 

 כל אוו/ רגל פשיטת ו/או פירוק בהליכי נמצא לא המציע – אי קיום הליכים 7.2.9
 במכרז יזכה עצמו אם על טולישי ההתחייבויות במילוילפגוע  העלול אחר הליך

 .זה

קבלת  ולצורך המכרז נושא ההתקשרות של לאופייה בהתאם נקבעו זה במכרז הסף תנאי 7.3
 . גבוהים וברמה בזמינות שירותים

 סף( על ידי המציע עצמוהקיום התנאים המוקדמים )תנאי  7.4

זה לעיל )על כל תתי  7המפורטים בסעיף  הסף מובהר ומודגש, כי כל תנאי ,להסרת כל ספק
לא ניתן . אין ובאופן אישי להתקיים ביחס למציע עצמו יםצריכ סעיפיו(, בלא יוצא מן הכלל,

ובכלל  ,של כל גוף אשר אינו המציע עצמוהסף  תנאיעמידה בתכונה ו/או  למציע יהיה לייחס
, אדם ו/או תאגיד שהמציע הוא בעל עניין בו או שהוא בעל עניין במציע ו/או של כל גוף ,זה

 קשור למציע בכל דרך שהיא, בלא יוצא מן הכלל. שהוא

 איסור השתתפות מיזם משותף  7.5

במכרז לא רשאי להשתתף מיזם משותף, גם אם כל אחד מחברי המיזם המשותף עומד 
להשתתפות במכרז. הצעות  סף( הקבועיםהבמלוא התנאים המוקדמים )תנאי בעצמו 

 מציעים בודדים בלבד. תוגשנה על ידי

 התחייבויות, הצהרות ואישורים שעל המציע להמציא במסגרת הגשת ההצעה .8

 הנדרשים להוכחת התנאים המוקדמים )תנאי הסף(מסמכים ואישורים  8.1

 ,לעיל 7המפורטים בסעיף  ,על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף
 את כל האישורים והמסמכים הבאים: ,ובכלל זה

השכרת ו/או החכרת רכב  לחברת ישיוןר –לעיל  7.2.1להוכחת סעיף קטן  8.1.1
  .בתוקף כשהוא התחבורה, משרד מטעם)ליסינג( 

תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה מטעמו  –לעיל  7.2.1להוכחת סעיף קטן  8.1.2
בנוסח המצורף והיקף צי הרכב שלו  המציע ןניסיו ומאומת על ידי עו"ד בדבר

 .זמנהלה א'נספח כ

 נספחכ טבלת פרטי לקוחות המציע המצורפת –לעיל  2.7.2להוכחת סעיף קטן  8.1.3
 .זמנהלה 'ג

בדבר עמידה בדרישות ותנאי חוק תצהיר  –לעיל  7.2.3להוכחת סעיף קטן  8.1.4
ה חתום על ידי מורש זמנהלה 'ד נספחכצורף המעסקאות גופים ציבוריים 

 ומאומת על ידי עו"ד, כמצוין על גבי נספח ד'.  החתימה של המציע

 עץחשבון או מיו-אישור מפקיד מורשה, מרואה –לעיל  7.2.3להוכחת סעיף קטן  8.1.5
מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ 

או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח  1975-תשל"והוחוק מס ערך מוסף, 
לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל 

 עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 מסמכי תאגיד הכוללים: –יל לע 7.2.4להוכחת סעיף קטן  8.1.6
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תעודת רישום העתק "נאמן למקור", מאושר על ידי עו"ד, של  8.1.6.1
, כמפורט ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו תאגידה

 להלן:

תעודת רישום  –אם המציע תאגיד רשום  8.1.6.1.1
תאגיד )חברה, עמותה, אגודה שיתופית או 

 .(רשומה שותפות

הסכם  –אם המציע שותפות לא רשומה  8.1.6.1.2
ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו 
המציע הינו שותפות לא רשומה, בו יפורטו 
שמות השותפים, מספרי זהותם, אישיותם 

 .המשפטית, וחלקם בשותפות

אישור ניהול  –אם המציע עמותה רשומה  8.1.6.1.3
 .תקין מרשם העמותות

הנושא  מרשם התאגידים, עדכני למועד הגשת ההצעה,חברה  נסח 8.1.6.2
הכולל את שמות  ,תאריך של עד חודש עובר למועד הגשת ההצעה

 . המציעופרטי מנהלי 

אם המציע הוא תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח מתאים 
מרשם השותפויות הנושא תאריך של עד חודש עובר למועד הגשת 

 .המציעהכולל את שמות ופרטי מנהלי  ,ההצעה

לשנים  לא מצוינים חובות אגרה שנתיתעל המציע לוודא, כי בנסח האמור 
, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה

 התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. 

 המצורף סודיות לשמירה על  הצהרה טופס –לעיל  7.2.5להוכחת סעיף קטן  8.1.7
 .זמנהלה  'ה נספחכ

 בנוסחבדבר שימוש בתוכנות מקור  תצהיר –לעיל  7.2.6להוכחת סעיף קטן  8.1.8
 להזמנה. 'ט נספחכ המצורף

 :מסמכים ואישורים נוספים הנדרשים במסגרת הגשת ההצעה 8.2

 . זמנהלה ב' נספחכורף בנוסח המצ טופס הצעת מחיר 8.2.1

 .הזמנהל 'ונספח כ ורףהמצ אישור הבנת תנאי המכרז 8.2.2

 ימורשעו"ד בדבר לצרף אישור  ציעעל המ – חתימהאישור עו"ד בדבר זכויות  8.2.3
של המציע וכי ההצעה נחתמה על ידי בעלי זכות החתימה במציע החתימה 

 .הזמנהל 'זנספח כמפורט ב ,המורשים לחייב את המציע לעניין מכרז זה

של  חלק ג' את של ההסכם, המהווה חתוםלצרף עותק  ציעעל המ – הסכם 8.2.4
וכן  בראשי תיבות על כל עמוד של ההסכםיחתום  ציעמסמכי המכרז. המ

( במקום המיועד לכך בסוף המציעיחתום חתימה מלאה )לרבות חותמת 
 ההסכם. 

 שנמסר ,לצרף כל מסמך מציעעל ה – אישור בדבר קבלת שינויים בתנאי המכרז 8.2.5
, בדבר שינויים ו/או שהועלה לאתר האינטרנט של המרכז מרכזלו על ידי ה

שנמסר לו  ,או כל מידע אחר לשאלות הבהרהתשובות בדבר בתנאי המכרז, או 
על העותק לחתום על מורשה החתימה מטעם המציע , ועל ידי המרכז בכתב

 .ולצרפו להצעתו המציע שנשלח אל
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ב לחוק חובת המכרזים, 2אמור בסעיף ה לעציע, העונה מ – עסק בשליטת אישה 8.2.6
נשים בעסקים, "( לעניין עידוד חוק חובת המכרזים)להלן: " 1992-תשנ"בה

 ,עסק בשליטת אישה כי המציע הוא יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון,
כהגדרתו בחוק חובת המכרזים. בנוסף, יצרף המציע להצעתו תצהיר של 

מחזיקה בשליטה, לפיו, העסק הוא בשליטת אישה, כמשמעותם בחוק חובת ה
ים, בנוסח המכרזים ובכפוף להגדרות הקבועות בו לעניין עידוד נשים בעסק

 להזמנה זו. 'חנספח המצורף כ

 תוקף האישורים 8.3

שעל המציע להגיש בהתאם ו/או המסמכים  ו/או האסמכתאות כי כל האישורים ,מובהר
  .למכרז ההצעות הגשת למועד נכוןלתנאי המכרז, יהיו תקפים 

 ותנאיה ההצעה הגשת .9

, בצבע אקטיב, אוטומטי 3008פז'ו מסוג  רכב אחד לכלי התייחסות בהצעתו יכלול המציע 9.1
(, "כלי הרכב" –)להלן  2020, משנת הרישוי טורבו סמ"ק 1,200, בעל נפח מנוע של לבן

 ק"מ לשנה. 50,000בהתייחס להיקף נסיעה של עד 

המחיר החודשי המבוקש עבור ההתקשרות, בציון נפרד של המחיר ושל  את תפרט ההצעה 9.2
 הקילומטרז'. ממכסת חריגה עבור עודף מ"לק המוצע המחיר את וכןהמע"מ 

וסוג  מין מכל ,העלויות כל לכלול את ,המציע בהצעת המפורטים ,כי על המחירים יודגש, 9.3
עלות והוצאות  רק, לא אך לרבות, במלואן, זה מכרז לפי השירותים במתן הכרוכות ,שהוא

תשלומי  , אך למעט'צד ג וביטוח מקיףביטוח  חובה, רישוי, ביטוח אגרת בקשר עם
 והמציע, קלנדרית שנה לכל השני מהאירוע לאירוע ש"ח 1,500 של בגובה עצמית השתתפות

 המחירים למעט ,אחר מרכיב בגין כל או אלה בגין תשלום תוספת לכל זכאי יהיה לא הזוכה
 .בהצעתו ומראש במפורש רטישפ

הצעת למען הסר ספק, מובהר, כי המציע אינו רשאי להגיש הצעה חלקית ו/או להתנות את 
 , באופן השונה מהאמור לעיל ו/אוהצעה שיצוינו בה מחירים כלשהם .המחיר בשום תנאי

הצעת ב , פירוט ו/או שינוייםאו שתכלול הסתייגויות בהצעת המחיר מלבדבמקום אחר 
 .המחיר, עלולה להיפסל על הסף

 ןאופן הגשתמבנה ההצעות ו 9.4

 3ום כאמור בסעיף במועד ובמק ,במסירה ידנית בלבד הצעות למכרז תוגשנה, 9.4.1
 כנדרש באופן המפורט להלן: ,לעיל. ההצעות יוגשו שלמות, מלאות וחתומות

 מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.כל  9.4.2

או הנשלט סעיף זה חל גם על מי ששולט במציע או הנשלט על ידו האמור ב
 –" שליטה" ,סעיף זה ךעל ידי גורם שלישי השולט גם במציע. לצור

 .1981-כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

העתק( ו)מקור  מלאים זהים עותקים (2שני )עברית בכל הצעה תוגש ב 9.4.3
. עותק אחד יוגש ויסומן כמקור ובנוסף סגורות נפרדות בשתי מעטפות

יוכנסו למעטפה  אליו יוגש עותק של המקור. שתי המעטפות כאמור
מכרז בלבד וללא כל פרט מזהה של מרכזת אחת עליה יירשם מספר ה

 המציע.  

כי קיימת זהות מוחלטת בין עותק  ,כי באחריות המציע לוודא ,מובהר
, העתקו. בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור לבין העתקוהמקור לבין 

יגבר האמור בעותק המקור ולחילופין במקרה של סתירה כאמור יהיה 
, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי המרכז רשאי לפסול את הצעתו של המציע

 בעניין זה.

המציע על ידי המציע כ"מקור", יחתום  ויסומן יוגדראשר עותק על  9.4.4
בהתאם להסדר הרשאות החתימה  ,בחתימה מלאה )חתימות וחותמת

עמוד ועמוד, לרבות ההסכם, ובמקום הרלבנטי לחתימת בכל  במציע(
העותק מכרז. הזוכה בהסכם. עותק זה יהיה העותק המחייב לעניין ה

  .כצילום המקורהנוסף יוגש 

עותק מלא של ההצעה יכלול את כל מסמכי ההצעה על נספחיה, את  9.4.5
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ההסכם על נספחיו, את מסמכי המכרז בשלמותם, לרבות אך מבלי לגרוע 
מכלליות האמור, תשובות לשאלות לבקשת הבהרות, וכל מסמך אחר 

חלק  הואשפורסם על ידי המרכז בהקשר למכרז זה ושנקבע כי 
 מהמסמכים הנדרשים במסגרת המכרז.  

כל אחד מהעותקים )המקור וההעתק( יכלול שתי מעטפות פנימיות  9.4.6
 נפרדות וסגורות באופן הבא:

 כל מסמכי המכרז, למעט הצעת המחיר. – 1מעטפה מס'  9.4.6.1

 טופס הצעת המחיר בלבד. – 2מעטפה מס'  9.4.6.2

 שתי המעטפות יוכנסו למעטפה מרכזת אחת.

לציין את הצעת המחיר או פרטים אחרים כלשהם בקשר  כי אין ,מודגש 9.4.7
 .עם הצעת המחיר, אלא אך ורק בטופס הצעת המחיר המיוחד לכך

 התאמה לתנאי המכרז 9.5

על המציע להתייחס ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  9.5.1
ולצרף לה את כל  מכרזבהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי ה

לפיהם. בכלל זאת, כל אימת שנדרש המציע למלא  המסמכים הנדרשים
סעיף בהצעת המחיר, עליו למלא אותו בשלמותו. אין להותיר סעיפים ללא 

 מילוי.

להזמנה  8על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף  9.5.2
לרבות את כל המסמכים, המידע והאסמכתאות הדרושים לצורך  ,זו לעיל

 .הוכחת עמידתו בתנאי הסף

כל מסמכי ההצעה המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף,  9.5.3
יוגשו בקלסר/תיקיה מסודרת, כולל מפתח עניינים מפורט ומספור רץ של 
כל העמודים. כל מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את 

 מספר תנאי הסף, כקבוע במסמכי המכרז. 

 פסול הצעה אשר לארשאי ל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יהיה המרכז, 9.5.4
  .המסמכים כמפורט לעילאיזה מיצורפו אליה 

הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה  ורשאי, על פי שיקול דעת יהיה המרכז 9.5.5
 . מכרזהתניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי ה

מובהר, כי כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  9.5.6
או בכל נלווה לנדרש בהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים או במכתב 

דרך אחרת, וכל תנאי לתוקפה של ההצעה, במלואה או בחלקה, לא יובאו 
 . כאמור לעיל בחשבון בעת הדיון בהצעה ועלולים להביא לפסילת ההצעה

, ועדת המכרזים תהא רשאית שלא להתחשב כלל יחד עם זאת
בהסתייגות כלשהי ויראו את ההסתייגות כאילו לא הועלתה מעולם, 
וזאת בנוסף לזכותה )אך לא חובתה( של ועדת המכרזים לפנות למציע 
להסרת הסתייגותו. קיבל המרכז את הצעת המציע, ייחשבו השינויים 

 והתוספות האמורים כלא היו. 

 הצעה חתומה 9.6

נספחים , לרבות הזמנה להציע הצעות זו, ל עמוד מעמודי ההצעה, לרבותכ 9.6.1
בתחתית כל עמוד מציע, וצרופות, ייחתם בידי מורשי החתימה של ה

כל העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך . בצירוף חותמת המציעו
 זיהוי.

וקבצי הבהרות שניתנו על  שינויים בתנאי המכרזאת כל ההמציע יחזיר  9.6.2
לעיל, חתומים בכל עמוד בחותמת  8.2.5רכז, כמפורט בסעיף ידי המ

 המציע וחתימת מורשי החתימה מטעמו.

המציע ימציא אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים מטעמו  9.6.3
 להזמנה זו. 'זנספח על ההצעה כאמור, בנוסח המצורף כ
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בהתאם  ,הנדרשים המסמכים כל כנדרש ובצירוף חתומות את ההצעות על נספחיהן, כשהן 9.7
מעטפה  בתוך 12:00שעה ב ,2.4.2020ליום  עד המרכז, במשרדי להגיש המכרז, יש לתנאי
. את "כלי רכבחכירת לשירותי  1/2020 מכרז"ירשם:  עליה חיצוני, זיהוי ללא סגורה

 .במקום שתוצב לתיבת המכרזים להכניסהמעטפה יש 

 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת 9.8
 והשינויים לעיל( 3.3המרכז )כאמור בסעיף  תשובותהם, המצורף ל לרבות ההסכם ,המכרז

המהווים חלק  שהוכנסו(, לעיל( )אם וככל 8.2.5המכרז )כאמור בסעיף  במסמכי שהוכנסו
הבלתי חוזרת לכל  הסכמתו את ונתן אלה במסמכים, הבין את האמור בלתי נפרד מהם

לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי , והאמור והקבוע במסמכי המכרז
 .המכרז

 ולערוך המכרז את לבטל או כלשהי בהצעה לבחור שלא הזכות אתשומר לעצמו  המרכז 9.9
 .הבלעדי רכז ובהתאם לשיקול דעתוהמ צרכי לפי הכל חדש,מכרז 

 לדיון מקדמי תנאי מהווה ,זה בקובץ מפורטות שהן כפי ,המכרז הוראות של מדויק קיום 9.10
 האמורות מההוראות הוראה קוימה ולא היה המרכז. של המכרזים ועדת בהצעות בפני

 ההוראות מילוי את מהמציע לדרוש ההצעה או את לפסול רשאי כלשונה, יהא המרכז
 כל תהיה לא האחרים למציעים או ולמציע של המרכז, דעתו שיקול לפי והכל, האמורות

  .לכך בקשר טענה

 השונים המכרז מסמכי בין סתירה תימצא בו במקרה זה מקרה, ובכלל ספק, בכל הסר למען 9.11
 את תקבעש היא זו המכרזים המציע, ועדת הצעת ו/או המכרז מסמכי לגבי ותבהיר ו/או אי

 כל תהיה לא הפרשנות המחייבת לאמור במכרזים ו/או בהצעת המציע, לפי העניין. למציע
המכרז  במסמכי סתירה ו/או בהירות מאי הנובעתכנגד המרכז  ו/או דרישה תביעה ,טענה
 מכלליות לגרוע בלי. מהמכרזים ועדת שבחרה הנוסח או הפירוש בגין התאמה אי כל ו/או

 הוראות ו/או בכלל זה מכרז הוראות סתירה בין של מקרה בכל כי ,עוד מובהר ,להאמור לעי
המציע,  אצל המשמשים מסמכים ביןל ,נספחיו בפרט על זה מכרז במסמכי ההסכם הכלול

 יגברו ה,ז מכרז פי על ההתקשרות ביצוע לחתום במסגרת המרכז יתבקש ואשר עליהם
 אחרת הוראהסעיף ו/או  כל על נספחיו, על בו הכלול ההסכם והוראות מכרז זה הוראות
 .כאמור

 וקף ההצעות ת .10

 עד לתקופה של ציעים, ללא זכות חזרה,את המ נהותחייב ההצעות למכרז תישארנה בתוקפן 10.1
תקופת תוקף להלן: ") 1.7.2020, דהיינו עד ליום מועד האחרון להגשת ההצעותמה מיםי 90

 ."(תוקף ההצעות" או "ההצעות

המציע מתחייב בזאת, להאריך את תוקף הצעתו, לבקשת המרכז מכל סיבה שהיא ואף לאחר  10.2
מעבר  ימים 120הארכה כאמור לא תעלה על שחלפה תקופת ההצעות, כל עוד תקופת 

 לתקופת תוקף ההצעות.

יתקיים הליך משפטי אשר יעכב את הליך שבמידה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  10.3
מתום הסרת ימים  90 וזאת עד לתום ,המכרז, יידרשו המציעים להאריך את תוקף ההצעה

 המניעה המשפטית לעיכוב הליך המכרז.

לא יהיה המציע רשאי לחזור בו  לרבות במהלך כל הארכה שלה, פה,כל עוד ההצעה בתוק 10.4
מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע מלקיים כל 
דרישה או תנאי אשר המציע מחויב בהם על פי תנאי המכרז, לרבות חתימה על ההסכם 

ודכן במהלך המכרז. אם יודיע מי בנוסחו המצורף למסמכי המכרז או בנוסח מעודכן, אם יע
במהלך התקופה דלעיל על חזרתו בו מהצעתו או מכל חלק הימנה ו/או על סירובו  מהמציעים

 או חוסר יכולתו למלא אחר האמור בהצעה או כל חלק הימנה, תיחשב ההצעה כמבוטלת
 על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז.בגין כך ולמרכז יעמדו כל הסעדים 

אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה  ספק, המרכזלהסרת  10.5
 אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחרומבלי לפגוע בכלליות האמור, מסוימת. אולם, 

והמרכז לא פנה אל המציעים בדרישה להאריך  ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90
רשאי המציע לבטל את אזי , יע הצעות זובהתאם להוראות הזמנה להצ ,את תוקף הצעתם

רוני  עוה"ד הצעתו. ההודעה על ביטול ההצעה כאמור תועבר למזמין, בכתב בלבד, לידי
 .03-7453354יש לוודא את קבלת ההודעה כאמור מול המרכז בטלפון  אלטמן.
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 בהליך הזוכה ההצעה בחירת .11

 :כדלקמן יתבצע זה במכרז הסף בתנאי שעמדו ההצעות שקלול

 (:נקודות 100המחיר ) הצעת

  .נקודות 80 – הרכב כליחכירת ל ת מחירהצע 11.1

 .נקודות 10– לעיל 9.1מהיקף הנסיעה המוגדר בסעיף החורג  קילומטר עבור המוצע המחיר 11.2

  .נקודות 10 – תקשרותהקנס על ביטול ההתקשרות לפני תום תקופת השיעור ה 11.3

, יש לציין ביחס לתקופת ההתקשרות משתנה על פי מועד הביטול במידה שהקנס המוצע
 בהצעת המחיר מהו הקנס המוצע ביחס לביטול ההתקשרות בכל אחת משנות ההתקשרות

 . (הראשונה, השניה והשלישית)בשנה 

)הקנס ביחס  מוצעים ביחס לכל שנה זה לזהמעשה על ידי חיבור הקנסות היחישוב הניקוד י
והשוואת , לביטול בשנה א' + הקנס ביחס לביטול בשנה ב' + הקנס ביחס לביטול בשנה ג'(

 . ההצעות זו לזו על פי סך הקנסות המוצעים ביחס לכל אחת מהן

זה תקבל את מלוא הניקוד בתת  11ההצעה הזולה ביותר ביחס לכל אחד מתתי הסעיפים של סעיף 
 ת תנוקדנה ביחס אליה.הסעיף הרלוונטי, ושאר ההצעו

 ההזוכ האמות מידה לבחירת ההצע .12

בחר בהצעה המעניקה את מירב היתרונות למרכז וזאת על פי אמת מידה ועדת המכרזים ת 12.1
 . לעיל 11כמפורט בסעיף  ,המוצעשל המחיר 

כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לדחות הצעה, בהתאם לשיקול  ,יובהר ,למען הסר ספק 12.2
יהיה נמוך באופן בלתי סביר, לרבות במקרה בו מחיר  המוצעיר מחהדעתה הבלעדי, אם 

ההצעה יעלה חשש כי המציע לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, לרבות 
 ברמה הנדרשת. ,ההסכם והמפרט

ליט על בחירת מספר הצעות, המתאימות לדעתה, תוך חיודגש, כי ועדת המכרזים רשאית לה 12.3
ביניהן או על בחירת חלק מהצעה של מציע, והכל לפי שיקול דעתה פיצול ההתקשרות 

 .הבלעדי

 שלבי בדיקת והערכת ההצעות 12.4

המתוארים להלן, ועדת המכרזים, או מי מטעמה, תהיה רשאית  ,במסגרת שלבי הבדיקה
לדרוש מהמציע להציג לה כל מסמך ו/או הבהרה לגבי מסמכים שהוגשו במסגרת הצעתו של 

 המציע.

ע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים תבחר את הזוכה באופן שיפורט להלן. מהלך מבלי לגרו
ב מתקדם מותנה בעמידה כל מעבר לשל, כאשר הבדיקה יתבצע בשלבים המתוארים להלן

 :בשלב הקודם

 בחינת עמידה בתנאים המוקדמים )תנאי הסף( –שלב ראשון  12.4.1

תבדוק ועדת המכרזים עמידת  ,בשלב ראשון של בדיקת ההצעות 12.4.1.1
המציע בתנאי הסף של המכרז וכן הגשה מלאה ושלמה של 

והאישורים הנדרשים ושההצעה אינה פסולה  מסמכי המכרז
  בהתאם לתנאי המכרז.

הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף תיפסלנה. רק הצעות שיעמדו  12.4.1.2
  בתנאי הסף יעברו לשלב השני של בדיקת ההצעות.

 בדיקת. לא ינוקד לעיל, 9.4.6, כמפורט בסעיף 1תוכן מעטפה מס'  12.4.1.3
 (."go / no go"תתבצע על בסיס "עובר" או "לא עובר" ) מעטפהה

, שמולאו על ידי המציע בהצעתו ,לצורך בדיקת נכונות הפרטים 12.4.1.4
יהיה המרכז רשאי לזמן את נציגי המציע לפגישה. נתחוור למרכז, 

ההצעה  במסגרת בדיקה כאמור, כי הפרטים שנמסרו במסגרת
יהיה המרכז רשאי לפסול את  –אינם נכונים, מדויקים או שלמים 

 ., על פי שיקול דעתו הבלעדיהצעתו של המציע
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מציע שאלות, לבקש את ההמרכז שומר לעצמו את הזכות לשאול  12.4.1.5
הבהרות ולאפשר תיקון פגמים טכניים והשלמות טכניות 

פסילת בין היתר לעניין  ,להצעתו. כמו כן, על אף האמור לעיל
הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף, ועדת המכרזים תהיה 
רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע, 
אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך כלשהו, ובכלל זה ביחס 

בהתאם לתנאי המכרז, להשלים  ,לתנאי הסף, שהיה עליו לצרפו
ע על ידי ועדת את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקב

 יעשה לפי שיקול דעתההמכרזים. שימוש באפשרות זאת י
לא צירף מציע אישור ו/או מסמך,  הבלעדי של ועדת המכרזים.

כאמור, לאחר שניתנה לו הארכה, כאמור, רשאית ועדת 
המכרזים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו או ליתן 

 לו הארכה נוספת. 

 בחינת ההצעה הכספית  –שלב שני  12.4.2

תבדוק ועדת המכרזים את תוכן מעטפה  ,בשלב השני של בדיקת ההצעות
ההצעה הכספית של  , הכוללת אתלעיל 9.4.6, כמפורט בסעיף 2מס' 

לעיל ואשר הצעותיהם לא נפסלו בשל הראשון המציעים שעברו את השלב 
 כל סיבה אחרת.

  בחירת ההצעה הזוכה –שלב שלישי  12.4.3

 לעיל.  12.1מפורט בסעיף בהתאם ל יעשההזוכה במכרז ת בחירת ההצעה

 סמכויות לצורך בדיקת ההצעות 12.5

 ועדות משנה ומומחים 12.5.1

ועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, למנות ועדות 
משנה ולהיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים ובמומחים, כפי שתמצא 

או מי מהם, בזמן בחינת  לנכון, אשר יהיו רשאים לבקש מהמציעים
הצעותיהם, נתונים ו/או מידע ו/או מסמכים נוספים, לשם בדיקה ו/או 
אימות ההצעות והאמור בהן, לפי שיקול דעתם והוראותיהם. במקרה 

על ידי ועדת  ,כאמור ,ו/או ועדת משנה ,כאמור ,שימונו אנשי המקצוע
 מכרזים.לפני ועדת הלגבי ההצעות המכרזים, הם יביאו את המלצתם 

 תיקון טעויות על ידי ועדת המכרזים 12.5.2

יו"ר ועדת המכרזים, רשאי לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות 
יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת ישנתגלו בהצעות. התיקון 

תימסר למציע.  ,כאמור ,ירשם בפרוטוקול. הודעה על התיקוןיהמכרזים ו
כאמור, והוא מוותר ומנוע מלהעלות כל  ,המציע מסכים לביצוע תיקונים

טענה, דרישה ו/או תביעה בעניין זה, על כל המשתמע והנובע מכך, תהא 
 הטעויות ן אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקוןההשלכה הכספית לתיקו

 . , ככל שייעשהכאמור על ידי ועדת המכרזים לאחר שבוצע

 בקשת הבהרות להצעות שהוגשו 12.5.3

בבקשה לקבלת , או מי מהם ,יעיםרשאי לפנות למצ מרכזה 12.5.3.1
הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים 

)תוך  לצורך בדיקת ההצעות והערכתןו נוספים, כנדרש לדעת
, בכל שלב של בדיקת ההצעות, פירוט הטעמים לכך בפרוטוקול(

  כפי שימצא לנכון. ,מספר פעמים

רשאי לדרוש  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המרכז יהיה 12.5.3.2
מהמציעים, או מי מהם, פרטים נוספים ו/או הבהרות ו/או 
מסמכים נוספים, לפי שיקול דעתו ולשביעות רצונו המלא, לשם 
הוכחת עמידתם בתנאי הסף ועל מנת לבחון את כשירות וכישורי 

  המציעים, ככל שימצא לנכון.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים, או מי מהם,  12.5.3.3
 ם, או מי מטעמה, ולהציג את הצעתופיע בפני ועדת המכרזילהו
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. מציע לשאלות ועדת המכרזים כל מסמך שיידרש וכן להשיבו/או 
 , ויופיע בפני ועדת המכרזיםכאמור ,יענה לדרישת המרכז לפגישה

או מי מטעמה, כנדרש בפניית המרכז אליו. אם יידרש המציע 
מנים שייקבעו על להשיב בכתב, יענה מציע בהתאם ללוחות הז

ידי ועדת המכרזים בפנייה אליו, ובמתכונת המענה, ככל שתידרש 
 על ידי ועדת המכרזים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המרכז שומר לעצמו את  12.5.3.4
הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מהמציעים, או מי מהם, 
לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים 

לרטיביים וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע דק
סף המפורטים בהזמנה זו. למען הסר ספק, מובהר, כי הבתנאי 

  על הזוכה לעמוד בכל תנאי הסף במועד הגשת ההצעה במכרז.

מכרזים רשאית להבחין בין דרישות, שלפי ראות עיניה, ועדת ה 12.5.3.5
נדרשות להתקיים מהותיות בהליך זה, ובכללן תנאי הסף, אשר 

במועד הגשת ההצעות, לבין דרכי הוכחתן, שיכול ותושלמנה, בין 
גם לאחר  –מחמת טעויות, אי הבנות, השמטות וכיו"ב  ,השאר

הבלעדי של ועדת  ההגשת ההצעות, והכל בהתאם לשיקול דעת
 המכרזים.

יעבירו  ,ובכלל זה ,המציעים ישתפו פעולה עם המרכז באופן מלא 12.5.3.6
תונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד את כל הנמרכז ל

מרכז ו/או בדואר אלקטרוני ה כתובת , לפיובפניית מרכזשקבע ה
. תגובת המציעים תצורף או בפקס, כפי שיידרשו על ידי המרכז

  .להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה

שומרת ועדת המכרזים לעצמה  ,לצורך בדיקת ההצעות והערכתן 12.5.3.7
עצמאי דוחות ו/או נתונים ו/או מסמכים את הזכות לבדוק באופן 

ו/או השלמות נוספות או אחרות הנוגעות להצעות, לרבות 
כפי  ,באמצעות פנייה ללקוחות המציע, בכל שלב, מספר פעמים

שתימצא לנכון, וכן לעשות שימוש בנתונים שבידי ועדת המכרזים 
או כל גוף אחר, ככל שיש לה גישה לנתונים אלה. מובהר, כי לא 

טלת על ועדת המכרזים כל חובה לעשות כל בדיקה או בירור מו
 עצמאי והיא תחליט אם לעשות כן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בקשה מטעם המרכז, או מי מטעמו  די מציעיאם לא תיענה על  12.5.3.8
שיעסוק בבדיקת ההצעות, למתן מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או 

היה המרכז המצאת נתונים נוספים וזאת במועד שנקבע בבקשה, י
רשאי לראות את המציע הנ"ל כמי שחזר בו מהצעתו לכל דבר 

, לרבות לעניין עמידת כל הסעדים בגין כך על פי דין ו/או על ועניין
  .פי מסמכי המכרז

זוכה. לחלופין, רשאי המרכז  בהצעה המרכז של המכרזים ועדת תבחר ההצעות בחינת לאחר 12.6
 הבלעדי דעתו שיקול לפי המכרז, הכל את לבטל מתאימה או הצעה נמצאה כי לא, להחליט

 . בפועל שתתקבלנה להצעות המרכז, בהתאם של

ביצוע  ולאחר בכפוף זוכה בהצעה לבחור הזכות את לעצמו שומר המרכז כי ,ומודגש מובהר 12.7
 .המרכז דרישות לפי, הכל הצעה לאותה השמטותו/או  שינויים, תיקונים, תוספות

 ההצעה את לקבל מתחייב אינו המרכז כי ,בזאת מובהרמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  12.8
, אך תתן למציע שהיא הצעה בכל ביותר או בהצעה הזולה ביותר, הגבוה בניקוד שתזכה

 . נותיו בפניה בנידוןעה הזולה ביותר הזדמנות להביא טעההצ

 להתחיל יהיה רשאי לא והזוכה הזוכה הצעת כקיבול הזכייה הודעת את יראו לאכי , יודגש 12.9
המרכז  ידי על ,זה מכרז במסמכי הכלול ,ההסכם נחתם בטרם ההתקשרות בביצוע

ההתקשרות ועמידה ביתר התנאים המפורטים  הסכםחתימת הזוכה על  רצונו. ולשביעות
במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות מהווים תנאים מוקדמים ליצירת יחסים חוזיים בין 

חתימת  ולאחר בכפוף השירותים יהיה מתן ביצוע תחילת לכך, מועד בהתאם. הצדדים
 .קביעתו פי ועל המרכז ל ידיע ההסכם
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כמציעים כשירים  כזוכה, שנבחר המציע נוספים, מלבד מציעים או מציע המרכז רשאי לדרג 12.10
כלשהי.  מסיבה הזוכה המציע עם ההסכם יבוצע לא ו/או ייחתם לא בו נוספים, למקרה

 הצעת התבטלה כלשהו, ו/או בתנאי עמד לא הזוכה כי כאמור, וארע כשירים נוספיםנקבעו 
רשאי,  המרכז מכן, יהיה לאחראם  ובין הסכם עמו שנחתם לפני שהיא, בין סיבההזוכה, מכל 

אחריו.  הכשיר שדורג המציע במקומו יבוא כי ,לקבוע, ודעת שיקול לא חייב, על פי אך
 מהכשירים למי תהיה אול זה מכרז לבטל על פי שיקול דעתו,, רשאי יהיה המרכז ,ןלחלופי

 .כך עקב תביעה ו/או דרישה כל הנוספים

 רשאי המרכז המרכז, יהא על ידי לכך שנקבע במועד ההסכם על הזוכה המציע חתם לא 12.11
 דעתו שיקול לפי המכרז, הכל את לבטל או אחר מציע עם להתקשר או המועד להאריך את

מזכות  לגרוע כדי לעיל באמור אין .הזוכה המציע כלפי התחייבות כל לו ומבלי שתהיה
 סעדים לתבוע או הזוכה המציע של מחדלו י"ע לו שנגרמו נזקים על פיצויים לתבועהמרכז 

 .דין כל פי על לו נוספים המגיעים

 הליך תחרותי נוסף 12.12

ועדת המכרזים תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לבצע הליך תחרותי נוסף  12.12.1
על ידי  זהה אופןב ידורגושתי הצעות או יותר במקרה בו ביחס למחיר ההצעה, 

פי -הזהות, אם יהיו כאלה, וזאת עלהליך תחרותי בין ההצעות ייערך  ,המרכז
 .תנאים שתקבע ועדת המכרזים

ליך תחרותי נוסף, תודיע על כך ועדת היה וועדת המכרזים תחליט על ה 12.12.2
בהתאם  ,המכרזים למציעים הרלוונטיים. מציע אשר לא הגיש הצעה נוספת

תהיה הצעתו הראשונה הצעה כאמור, לנדרש ממנו על ידי ועדת המכרזים, 
 סופית למכרז זה.

 הצעות  תפסיל 12.13

ו/או בהתאם לסעיפים  על פי כל דין ,עדת המכרזיםומבלי לגרוע מהיקף הסמכות המוענק לו
 :ה הבלעדיועדת המכרזים, על פי שיקול דעתרשאית , האחרים במסמכי המכרז

או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או  לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות 12.13.1
על הבנה מוטעית של נושא המכרז. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המרכז 

 ום לב.למחול על פגמים טכניים שייפלו בהצעה בת

אינו משתף פעולה באופן מלא  ,שלדעת ועדת המכרזים ,מציעלפסול הצעה של  12.13.2
על כל המשתמע  , לרבות להכריז עליו כמי שחזר בו מן הצעתועם מי מטעמה

 ., ובכלל זה עמידת כל הסעדים בגין כך על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרזמכך

או לפי כל דין, בכל אחד  על פי מסמכי מכרז זה ,מבלי לגרוע מסמכויות המרכז 12.13.3
רשאית, בהתאם לשיקול דעתה  ועדת המכרזיםמהמקרים הבאים תהא 

הבלעדי, לפסול מציע, או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות, 
 כפי שתקבע:

המציע או ש או פירוק הליכי פשיטת רגלהמציע  נגדכננקטו ככל ש 12.13.3.1
, או או פירוק או הקפאת הליכים פתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל

הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס נכסים זמני או 
הגיע שמציע , או או נאמן זמני או קבוע או מנהל מיוחד קבוע

או להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, 
כל הליך בעל אופי דומה או שמונה לגוף מינוי בעל אופי דומה, 

מיום  ימים 30שמדובר בצו או במינוי אשר לא הוסרו תוך בלבד ו
 הוצאתם.
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הרשעת המציע ו/או מי מבעליו בעבירה שיש עמה קלון ו/או  12.13.3.2
עבירה מסוג מרמה והפרת אמונים ו/או בכל עבירה אחרת שיש 
עמה, לדעת המרכז, כדי להשליך על יושרו ו/או אמינותו של 

תים נשוא מכרז זה. המציע ו/או על יכולתו לספק את השירו
הקביעה האם העבירה תואמת את האמור לעיל תעשה על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי שיקול דעתו של  12.13.3.3
המרכז, השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע את 

 השירותים.

מכי המכרז, לרבות הפרה יסודית מצד המציע של הוראות מס 12.13.3.4
הגשת מידע שאינו נכון או מטעה למרכז או הצגה מכוונת של 

  מידע שאינו שלם בפני המרכז.

מציע אינו בעל איתנות פיננסית ו/או אינו מסוגל לעמוד התברר כי  12.13.3.5
בהשקעות הנדרשות ו/או בהתחייבויות הכספיות הכרוכות 

המרכז יהיה רשאי, בכל שלב של בדיקת  ,במכרז זה. לעניין זה
ההצעות, לבדוק את איתנותו הפיננסית של המציע. המציע 
מתחייב לשתף פעולה עם המרכז ולהמציא לו כל נתון ומסמך 

 ., כאמור לעילשיידרש על ידו לשם כך

 פסילה בעקבות ניסיון קודם רע 12.13.4

ל הסף מציע עדי, לפסול עאת הזכות, לפי שיקול דעתו הבל והמרכז שומר לעצמ
רצון היה למרכז ניסיון רע ו/או כושל, לרבות מקרה של אי שביעות  אשר עמו

שירותים על ידו, אי עמידה בסטנדרטים מאספקת  משמעותית מעבודתו ו/או
של השירות הנדרש, הפרת התחייבויות קודמות כלפי המרכז, חשד למרמה 

. או שירותו עבודתווכיו"ב או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב 
במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה 

 הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 פסילה בעקבות ניגוד עניינים 12.13.5

לוועדת המכרזים בכל מקרה של קיום ניגוד  ,מידית ,המציע יודיע 12.13.5.1
כרז ו/או ביצוע עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בקשר למ

עלולה לגרום לפסילת  ,כאמור ,השירותים. אי מתן ההודעה
  המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול מציע כאמור מחמת ניגוד  12.13.5.2
עניינים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר, תהיה רשאית ועדת 

ד לחשש כי בהצעתו ו/או המכרזים לפסול מציע אם יהיה יסו
בביצוע השירותים על ידו יש ניגוד עניינים, קיים או פוטנציאלי, 

ו או של מי עסקי או אישי, בשל עיסוק או תפקיד אחרים, של
 .ו או בביצוע השירותיםמטעמו המעורבים בהצעת

 חלקים סודיים בהצעה 12.14

יו חסויים במידה צרף להצעתו רשימת פרטים בהצעתו שהמציע מעוניין שיהרשאי להמציע 
יובהר,  ,. למען הסר ספקלהלן 14 סעיף אותבמכרז ולעניין זה יחולו, בין היתר, הור והוא יזכה

בכדי לחייב את המרכז לקבל את הבקשה לחיסיון  כאמורכי אין בעצם ההצהרה על החיסיון 
בהתאם לאמור בתקנות  ,בידי המרכז ,מוחלטנתון, באופן הפרטים ושיקול הדעת בנושא זה 

 .("המכרזים חובת"תקנות : )להלן 1993-התשנ"ג, חובת המכרזים

 במכרז הזוכה עם ההתקשרות תנאי .13

שינויים,  בהסכם. המרכז יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, להכניס מפורטים ההתקשרות תנאי 13.1
 ההתקשרות את נכונה להציג מנת על דרוש שהדבר ככל ההסכם, בנוסח ותיקונים תוספות

 .זה מכרז להוראות בהתאם הזוכה המציע ובין בין המרכז

באופן קבוע או חד  ,עת ההתקשרות, ולהוסיף, בכל נשוא את להרחיב הזכות שמורה למרכז 13.2
 מאת נוספים רכב כלי לחכור ו/או נוספים תקופת ההתקשרות, שירותים במהלךפעמי, 
 את לספק הזוכה המציע שהסכים ובלבד, צרכיו ולפי דעתולשיקול  הזוכה, בהתאם המציע
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 ,בכתב ,הוסכמוובלבד שכל אלו  המחיר, לרבות בקשר לכך, התנאים וכל השירותים, אותם
 .צד כל של החתימה מורשי בחתימת הצדדים בין

אין ולא תישמע מהקבלן כל טענה, דרישה ו/או תביעה לפיה הוא זכאי לקבלת תמורה נוספת  13.3
מהשינוי )הגדלה או הפחתה(, כאמור לעיל, בהיקף ו/או המחושבת באופן שונה, כפועל יוצא 

 פי חוזה זה.-ידו על-השירותים הניתנים על

)לרבות כלי רכב נוספים שהמרכז  הרכב מכלי אחד כל לרכישת ראשונים זכות שמורה למרכז 13.4
 שיעניקהמיטביים  בתנאים זה, הסכם אושניזמין בהתאם להסכם זה כמפורט בהסכם( 

   ו.ללקוחותי השעה באותה המציע הזוכה

 כללי –זכות עיון  .14

לעיין במסמכים שונים בהתאם להוראות  ,שהגיש הצעתו במכרז ,ועדת המכרזים תאפשר למציע
ועדת  .1998-תשנ"חהלתקנות חובת המכרזים ובהתאם להוראות חוק חופש המידע,  21תקנה 

מסמכים שונים שהוגשו על ידי מי  ,מבקש העיוןמציע, המכרזים תהיה רשאית להמציא ל
 .ובהתאם להוראות כל דין מהמציעים האחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 זכות עיון בהצעה הזוכה  14.1

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו לעיל, בסעיף זה מבלי לגרוע מהאמור  14.1.1
החלקים " :כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן

, יפעל לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים "(, שלדעתו איןהסודיים
 :כדלהלן

וינמק את  יציין במפורש בהצעתו מראש מהם החלקים הסודיים 14.1.1.1
 .בקשתו להותירם סודיים

 יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד משמעי. 14.1.1.2

במידת האפשר, יפריד את החלקים הסודיים מכלל ההצעה באופן  14.1.1.3
 פיזי.

חלקים ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל  14.1.2
גורף חלקים סודיים באופן אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון  סודיים
 בהצעה.

שמסכים ו כמי המציע אשר לא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו 14.1.3
ו/או לצדדים שלישיים  מציעים אחריםלמסירת ההצעה כולה לעיון 

 .אחרים

הר, כי ההצעה הכספית וסעיפים הנוגעים לעמידה בדרישות הסף מוב 14.1.4
 .כחלקים סודייםחשבו ילא י

מטעמו של אותו  ,סימון חלקים בהצעה כסודיים, מהווה הודאה בכך 14.1.5
אף הם סודיים  בהצעותיהם של המציעים האחרים דומיםשחלקים  ,מציע

ים , ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקכלפי אותו מציע
 אלה של הצעות המציעים האחרים.

סימן מציע את החלקים  וועדת המכרזים לא תהיה כפופה לאופן ב 14.1.1
בהם, גם לדעתו, ותהיה רשאית לאפשר עיון  ,שבהצעתו שהם סודיים

ואפשרה לו  ,בכתב ,ובלבד שבמקרה כזה נתנה למציע הודעה על כך
לא  העניין. להתנגד לכך, תוך הנמקת התנגדותו, בתוך זמן סביר בנסיבות

התנגד או לא נימק התנגדותו מציע, כאמור, יראו אותו כמסכים לזכות 
שיקול  ., ובכלל זה בחלקים הסודייםהעיון של מציעים אחרים בהצעתו

ועדת המכרזים בלבד, והדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים מסור ל
 אשר תפעל בעניין זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה  המחייבות רשות מנהלית.
בעניין עיון בהצעה ובדבר החלקים הסודיים בהצעה, הקביעה הסופית 

 המכרזים. תהיה של ועדת

עיון  ,)ו( לתקנות חובת המכרזים21בהתאם להוראות תקנה  ,כי ,מובהר 14.1.2
במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר 

ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת  ,המתייחס למכרז זה
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המכרזים, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בעיון לדעת ועדת 
 המכרזים.

 שונות .15

סגרת מסמכי מכרז זה, במהמסופק למציעים על ידי המרכז, אם מסופק,  ,המידע המקצועי 15.1
 על סמך הערכתו של המרכז במועד עריכת מכרז זה ופרסומו.  מתבסס

תנאי מסמכי המכרז וכל מידע רלוונטי בקשר  לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את כל ציעעל המ
 יםעסקיהאו  יםמקצועיוה יםטכניהפיזיים, ה, נים המשפטייםנתוה את כל ,ובכלל זה ,אליהם

מכלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי הגשת הצעתו או לשם מילוי ים לו לשם הרלוונטי
כי על המציע מוטלת האחריות הבלעדית לערוך את  ,. מובהרההסכם , לרבותהמכרזמסמכי 

מילוי התחייבויות הזוכה בהסכם. אין לצורך כלל הבדיקות האפשריות בקשר עם האמור 
ו אחריות בקשר לנכונותם ו/או דיוקם. במסירת נתונים כלשהם על ידי המרכז כדי להטיל עלי

המרכז לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למציעים, או למי מהם, עקב הסתמכותם על המידע 
תביעה ו/או דרישה כנגד  ל טענה,ולמציעים לא תהיה כ אשר נמסר למציעים על ידי המרכז

 המרכז בעניין זה.

 על פי כל דין. המרכזכי אין בהוראות ודרישות מכרז זה כדי לגרוע מזכויות  ,מובהר 15.2

 אחריות בכל נושא ואינ המרכז כי ,המציע מצהיר, זה במכרז ההצעה טופס על בחתימתו 15.3
 בכל כי ,יובהר. הצעתו קבלת אי בשל ובפרט ,הצעתו עם בקשר לו שייגרמו ,נזק או להוצאה

 הזמנהל מענה מתן עם בקשר הוצאות להחזר או כלשהו לפיצוי זכאי מציע יהיה לא מקרה
 .זו

 בעלות על מסמכי המכרז ועל ההצעה  .16

 בעלות על מסמכי המכרז ושימוש בהם 16.1

בהשאלה ובנאמנות למציע לפונה/למשתתף/מסמכי המכרז הם קניינו של המרכז ומועברים 
במסמכים . אין לעשות ולא לכל מטרה אחרתלצורך הגשת הצעה בקשר עם מכרז זה בלבד 

 הצעה. אמור כל שימוש שאינו לצורך הכנת כ

 בעלות על ההצעה ושימוש בה  16.2

להשתמש  בה הם רכושו של המציע. יחד עם זאת, המרכז יהיה רשאיציע והמידע הצעת המ
לרבות בדיקת  זה, למכרזבהקשר המרכז של  ובפעילותבה לכל צורך הקשור בהצעה ובמידע 

  .בכל עתההצעות, 

 כלליותהוראות ותניות  .17

 הדין החל  17.1

תערכנה ותוגשנה  ההצעות. זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת הליך מכרזי
השתתפות הוהמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך  בהתאם לכל דין

 .בהליך והגשת ההצעות

 ייחודית תניית שיפוט 17.2

יידון אך ורק בבתי המשפט  אליהםו/או בקשר בו למכרז זה והשירותים כל עניין הנוגע 
 .יפו-אביב-המוסמכים של העיר תל
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 מסמכי המכרזוהיררכיית תקפות  17.3
ההסכם, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את  17.3.1

בכל מקרה . המכרז ואת ההסכם )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את זה
ין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ בין נוסח המכרז לבו/או אי התאמה של סתירה 

לפי  ליישב בין שני הנוסחים. היה ולא ניתן יהיה ליישב בין הנוסחים כאמור
, יגבר נוסח ההסכם, על נספחיו, ויראו נוסח זה שיקול דעתו הבלעדי של המרכז

 .כנוסח המחייב את המציעים

כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי  ,אם ימצא בית משפט מוסמך 17.3.2
יף או סעיפים במסמכי המכרז, חסרי תוקף או בטלים או בלתי ניתנים סע

לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז אשר יוותרו 
למרכז תהיה  ., ככל שהמרכז יחליט כאמורתקפים ומחייבים לכל דבר ועניין

להחליט אם להמשיך במסגרת הליך המכרז לאחר צמצומו  הבלעדית הזכות
, ולא תהא למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר או לבטלוכאמור 

  .לכך

 עלות הכנת ההצעות הוצאות ההשתתפות בהליך ו 17.4

ף/המציע לא יהיה זכאי לתשלום ו/או החזר הוצאות, מכל סוג שהוא, המשתתהפונה/
לרבות בקשר עם הגשת ההצעה, בין אם זו התקבלה ובין אם  ,שהוציא בקשר עם מכרז זה

, ובין אם היה לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז ובין אם המכרז בוטל, מכל סיבה שהיא
. המרכז לא יישא בכל עלות ו/או הוצאה שנגרמה למציע כתוצאה מקבלת שינוי בתנאיו

 אחרת בקשר עם מכרז זה.הבקשה או מהכנת ההצעה ו/או מהגשת ההצעה ו/או בכל דרך 

 ור תיאום בין משתתפיםסאי 17.5

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם.

 ואישור תקציבי לביצוע השירותים ביטול ההליך 17.6

המכרז, מכל הבלעדי, לבטל את  והמרכז רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעת 17.6.1
מבלי לגרוע ו, במקרה זה .סיבה שהיא, לרבות לאור שיקולים תקציביים

לבצע לא לבצע את השירותים או לפי כל דין, רשאי המרכז  ומסמכויותי
או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא  ובעצמ השירותיםאת 

או ו/למציעים, לרבות למציע אשר הצעתו היא המיטבית ביותר, כל טענה 
  ביעה בקשר לכך.דרישה ו/או ת

כי ביצוע השירותים נשוא  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש, 17.6.2
מכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול 
המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים, כתוצאה מאי קבלת 
האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את 
 המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל

טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המרכז בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות 
כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המרכז, בקשר עם ביטול המכרז ו/או 

  דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי המכרז.

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים 17.7

, והוא ("הזוכה המקורי": להלן)כה היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זו 17.7.1
, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט ביצוע השירותיםיחל ב

כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר  ,מוסמך
להפסיק את ביצוע , מתחייב הזוכה המקורי ("הזוכה האחר" :להלן)

המצוי בידו, בצירוף דו"ח מיד למרכז את כל המידע השירותים ולהעביר 
ולאפשר כניסת הזוכה האחר  פעולות שכבר בוצעו על ידועדכני באשר ל

לביצוע השירותים באופן בטוח ומסודר ולקיים את הוראות ההסכם 
. הזוכה המקורי יהיה זכאי שעניינן הוראות הנוגעות לסיום ההתקשרות

ביטול  בפועל עד למועדשסופקו על ידו  השירותיםאך לתמורה בגין 
ההתקשרות על ידי בית משפט מוסמך, ובכל מקרה לא תעמוד לו כל טענה 

ו/או בקשר עם הקביעה  ו/או דרישה כלפי המרכז בגין ההליכים שבוצעו
 .לבטל את זכייתו

לזוכה האחר לא תעמוד כל טענה או דרישה כנגד המרכז, לרבות לא בגין  17.7.2
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

תו לפי קביעת בית אבדן רווחים, מוניטין או כל טובה אחרת, למעט זכו
 .לבצע את השירותיםהמשפט המוסמך 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .18

החל ממועד הגשת ההצעות . , תל אביב8 ,חיים לבנוןכתובתה של ועדת המכרזים היא  18.1
כפי שפורטו כנדרש  יםכתובתם של המציעים תיראה ככתובת נציגו המוסמך של המציע

 .("מציעכתובת הלהלן: ") להזמנה להציע הצעות 'ונספח ב

בדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה  מציעאשר תישלח על ידי המרכז לכתובת ה ,כל הודעה 18.2
 או בדוא"ל ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה שלושהתוך  מציעאצל אותו 

ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם  מציעהתיראה כאילו התקבלה אצל אותו  –
 בעת מסירתה. –יד נמסרה ב

 

 ועדת המכרזים

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 
 

 :אישור המציע
 

ם לכל התנאים ראתי, הבנתי ואני מסכיכי ק ,בזאת , ______________________, מאשר, הח"מאני
 המפורטים בהזמנה זו, במלואם וללא סייג.

 
 

___________________________ 
 המציע                

 מורשי החתימה וחותמת המציע()חתימת 
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 

 1/2020מכרז מס' 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב 

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

 

 נספחי ההזמנה –חלק ב' 
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 סףהבתנאי  רישיונות המציע ותצהיר בדבר עמידה –נספח א' 
 

בשם  _____________, ז"ת, מרחוב _____________, בעל מס' _______מר/גב' ______ מ,"הח אני
 לא אם בחוק הקבועים לעונשים /ה צפוי אהיה וכי את האמת לומר יעלי כי ,שהוזהרתי לאחרהמציע, 

 :כן, מצהיר/ה, כדלקמן אעשה

חכירת כלי רכב עבור מרכז  שירותי למתן 1/2020במכרז פומבי  ההצעה הגשת במסגרת המציע הנני .1
 זה להסכם המצורף נספחיו על ההזמנה וכמוגדר במסמך כמפורט , הכלרבין לחקר ישראליצחק 
 (. "ההליך" :)להלן 'אחלק כ הימנו נפרד ובלתי אחד כחלק

 תפעולית )ליסינג של חכירה דרך על רכב ו/או השכרת טווח ארוכת רכב השכרת עיסוקי עיקר .2
 להגשת האחרון למועדהקודמות )ברצף( השנים  לפחות בחמש זה בעיסוק ניסיון בעל אניותפעולי( 

 (.נדחה מועד כל )לרבות זה במכרז הצעות

)נא ______________   של מספר ,בסך הכל ,/המחכיר אני ,למכרז 10.2בסעיף  לאמור בהתאם .3
 .בליסינג תפעולי כלי רכב לציין במילים ובמספר(

במילוי  לפגוע העלול אחר הליך כל או רגל ו/או פשיטת פירוק בהליכי /תנמצא לא אני .4
 .זה במכרז אזכהש עצמי, במידה על שאטול ההתחייבויות

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי שמי, זו זה .5

 

 

_________________                                                          _________________ 
 

 המצהיר/ה חתימתתאריך                                                                                       
 
 
 

 אישור

 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 
 
 

 ברחובי, יבפנ הופיעו ,___________ ביום , כיאתבז מאשראני הח"מ, _____________, עו"ד, 
 זהות תעודת באמצעות העצמתה עצמו/שזיהמר/גב' _____________, שזיהה/ ,______________

 יהיה/תהיה וכי האמת את להצהיר העליעליו/ ה כיאותשהזהרתי אותו/ לאחר___, ו__מספר _______
 ה דלעילהצהרתהצהרתו/ נכונות את כן, אישר/ה תעשה/לא יעשה אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה
 .יבפני עליה הוחתמ/

 
 

_________________                                                          _________________ 
 

 תאריך                                                                          חתימה וחותמת             
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 מחיר הצעתטופס  – 'ב ספחנ

 
הזמנה להציע הצעות ל 9בסעיף  יםהמתואר ,רכבכלי הלביחס  מציע שאני החודשית המחיר הצעתלהלן 

 : לשירותי חכירת כלי רכב עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 1/2020במכרז 
 

 .לחודש כדין, מ"מע בתוספת)נא לציין במילים ובמספר(  ₪   _____________ .1

)נא לציין  ₪   _____________הואק"מ לשנה   50,000של למכסה  מעבר עודף לקילומטר המחיר .2
 כדין. מ"מע בתוספתבמילים ובמספר( 

להזמנה להציע הצעות במכרז,  9בסעיף ים המתוארים הרכבאיזה מן  להחזרת המוצע הקנס .3
 בתוספת)נא לציין במילים ובמספר(  ₪  _____________ הוא ,החכירה תקופת תום לפני ,כאמור

מועד הביטול ביחס לתקופת ההתקשרות המקורית, יש לציין אם הקנס משתנה על פי ) כדין מ"מע
, כאמור בהצעת המחיר מהו הקנס המוצע ביחס לביטול ההתקשרות בכל אחת משנות ההתקשרות

 .(המכרז למסמכי 11.3בסעיף 

 
 ,החתום על בא אני ולראיה

 
 

 ________________ תפקידו     ________________ החותם
 

 ____________ וחותמת חתימהתאריך ________________            
 
 

 אישור
 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

 
 רואה/משפטי כיועץ המשמש, ______________ מרחוב ,ח"רו/ד"עו, _______________, מ"הח אני

 בתאגיד חתימה מורשי הינם __________________ ה"ה כי בזאת, מאשרהמציע,  לתאגיד חשבון
 כי וכן, החברה ולהחלטות ההתאגדות למסמכי בהתאם ,ועניין דבר לכל התאגיד את מחייבת וחתימתם
 .תוכנם את והבינו המכרז מסמכי את קראו כי יבפני שהצהירו לאחר, זה מסמך על יבפני חתמוה"ה הנ"ל 

 
 
 
 

 _____________וחותמת  חתימה       תאריך _____________ 
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 המציע פרטי לקוחות – 'ג נספח

 
כלי  10עד בעסקת ליסינג תפעולי מלא,  ,במועד הגשת ההצעה ,מהמציע החוכרים לקוחותלהלן פרטי ה

הזמנה להציע הצעות )כאמור בסעיף ל 9.1בסעיף  יםמבוקשה, מסוג זהה או דומה לכלי הרכב אחד כל ,רכב
  :)יש למלא את כל חלקי נספח זה( (לקוחות 3לפחות של יש לצרף את פרטיהם  –להזמנה  7.2.2

 
שם ותפקיד  שם הלקוח

איש הקשר 
ליצירת קשר 

 עם הלקוח

טלפון 
 להתקשרות

מס' כלי רכב 
בליסינג 

 תפעולי מלא

סוגי כלי 
 הרכב

תאריך 
תחילת 
וסיום 

 ההתקשרות

1.  

 
 
 
 

     

2.  

 
 
 
 

     

3.  

 
 
 
 

     

4.  

 
 

     

5.  
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

  1976-התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  –נספח ד' 
 

אני הח"מ _____________, מרחוב ______________, בעל מס' ת"ז ________________, לאחר 
שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת, כדלקמן:

"(. אני משמש/ת בתפקיד ____________ המציע)להלן: " ________________אני נציג/ה של  .1
 במציע  ומוסמך/ת, על פי כל דין, ליתן תצהיר זה מטעם המציע. 

חוק עסקאות )להלן: " 1976-תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .2
 "(.המכרזבעבור משרד הבריאות )להלן: " 17/2019"( ובתמיכה למכרז מס' גופים ציבוריים

עסקאות גופים גוף ציבורי לעניין חוק  ואה ("המרכז"מרכז יצחק רבין )להלן: ידוע למציע ש .3
 .ציבוריים

 בתצהירי זה להלן, משמעות המונחים הבאים תהא כדלקמן: .4

 כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים. –" מועד ההתקשרות"-" ובעל זיקה" 4.1
 31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון, התשס"ג ) –" הורשע" 4.2

 .(2002באוקטובר, 
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  –" עבירות" או "עבירה" 4.3

 .1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו עד מועד מתן תצהיר זה, המציע ובעל  .5
הרי שעד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, חלפה או תחלוף שנה אחת  –ביותר משתי עבירות 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 במשבצת המתאימה:  Xסמן/י  .6

  חוק שוויון ")להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 "( לא חלות על המציע.זכויות

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה: xלחוק שוויון זכויות חלות על המציע, סמן/י  9במקרה שהוראות סעיף  .7

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר, סמן/י  100במקרה שהמציע מעסיק  .8

  המציע מתחייב, כי ככל שיזכה במכרז, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
לשם  –לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

לחוק שוויון זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות  9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 
ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו 

 ה נתן התחייבות זו(.התקשרות שלגבי
  ,המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

ככל שיהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  .9
 שינוי כאמור, לאלתר, לגופים המוסמכים במשרד הבריאות. אעביר את המידע אודות

 החתימה המופיעה מטה היא חתימתי ותוכן תצהירי הוא אמת. .10

 

 

__________________________                                          __________________________ 

 חתימה                           תאריך                                
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 אישור

 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזאת, כי ביום __________, התייצב/ה בפניי, 

ב____________________, מר/גב' _________________, שזיהה/שזיהתה עצמו/עצמה באמצעות 

_________________, ולאחר שהזהרתיו/הזהרתיה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי ת"ז מס' 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות האמור בתצהיר 

 זה וחתם/ה עליו בפני.

 

______                                          ______________________________________________ 

 חתימה וחותמת                          תאריך                               
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 התחייבות לשמירת סודיות – להזמנה' הנספח 
  

 לכבוד
  ,מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 , תל אביב 8 ,חיים לבנון
 "(המרכז" :)להלן

 
  התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
מס' פומבי בהגשת הצעה למכרז  מתעניין( "המציע" :)להלן ______________, ואני הואיל

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל )להלן:ל ברכ כלי חכירת שירותימתן שעניינו  ,1/2020
 (;"השירותים"

 
 ו/או מי מטעמו להיחשף למידע כהגדרתו להלן; המציעובמסגרת זו עשוי  והואיל

 
 ומתחייב כלפי המרכז כדלקמן:  המציעאי לכך, מצהיר בזה   

וכי המידע יימסר לו בהסתמך על הצהרותיו  , הוא מידע רגישכהגדרתו להלן ,שהמידע למציעידוע  .1
 והתחייבויותיו כמפורט בכתב זה.

בכל צורה שהיא, לא יוציא מרשותו ולא  ,בכל עת, בסודיות מוחלטת, לא יפרסם ,ישמור המציע .2
 ,המגיע לידיעתו ולרשותו ,מכל סוג שהוא ,או בעקיפין, כל מידע וכל סוד מסחרישרין יעביר במי

 בכל אמצעי שהוא, ולא ישתמש במידע כאמור אלא למטרת מתן השירותים.

 ,וכל מידע, נתונים, מסמכים ם לביצוע השירותיםשירותים, מועדיה –" בכתב זה משמעו מידע"
לעסקי המרכז, פעילותו, מוצריו, שיטות עבודתו,  יםהמבוטאים באמצעים מכל סוג, והנוגע

לקוחותיו ולקשורים עמו, וכן עצם קיומם של השירותים, פרטים הקשורים בהם, לרבות המידע 
או המתייחסים לעצם מתן והידע הטכניים, המקצועיים, הכספיים והמסחריים הקשורים 

 –, והכל למעט לפני החתימה על כתב זה למציעשנמסר  ,השירותים ולתנאיהם, וכן כל מידע שהוא
לפי כתב התחייבות  המציעברשות הכלל או שיהפוך לכזה שלא עקב הפרת התחייבות  מידע שהוא

התאגיד בעתיד מידע שיגיע לידי וזה; מידע שהיה בידיעת צד וברשותו כדין בטרם ההתקשרות; 
 ממקור עצמאי שלא הפר עקב כך את ההתחייבות לשמירת הסודיות.

לנקוט כל האמצעים הנדרשים כדי למנוע העברתו של המידע ו/או גילויו לאנשים ו/או לגופים  .3
 אחרים.

כאמור לעיל, אלא לצורכי מתן השירותים  ,לא להשתמש בזמן כלשהו, בכל אופן שהוא, במידע .4
 בלבד, לא להעתיקו ולא לשמרו בכל צורה ואופן.

לרבות  ,רכי שמירת המידע, לצמכל ההיבטים ,כל הדרושאת ולבצע  לנקוט אמצעי זהירות קפדניים .5
 על ידי עובדיו והפועלים עבורו ומטעמו.

 מידע. נחשף בו קיים חשש כי בדרך כלשהי בכל מקרה  ,מידית ,דווח למרכזל .6

לגלות את המידע רק לאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או נציגים מטעמו שיהיו זקוקים לו לצורך  .7
לכך אחראי כלפי המרכז  המציעכי בכל מקרה יהיה  ,ביצוע השירותים ולאלה בלבד. מובהר

ידע אשר קיבלו את המ ,מקבלי המידע כאמור וכן כל אותם מבין עובדיו ו/או שלוחיו ו/או נציגיוש
 כמתחייב מהוראות כתב זה. ,יקפידו על שמירת המידע ,ו/או המידע הגיע לידיהם

יהא אחראי כלפי המרכז בנזיקין, בהפרת חוזה, ובכל דרך אחרת על פי כל דין ו/או חוזה,  המציע .8
מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו ללקוח ו/או ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו  ,לכל נזק או פגיעה

 ת אחת מהתחייבויות על פי כתב זה.כתוצאה מהפר

ל גם לאחר וחתאינה מוגבלת לזמן כלשהו והיא  ,, היא לכל עתכאמור לעיל ,ההתחייבות לסודיות .9
 .החוזה בין התאגיד לבין המרכזסיום תקופת 

 

     _________________ 
 המציעחתימת וחותמת      
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 תצהיר ואישור המציע בדבר הבנת תנאי המכרז –להזמנה ' ונספח 
 
 

 לכבוד
 ,("המרכז": )להלן מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 אביב -תל, 8 ,חיים לבנון

 

 כלי חכירת שירותי למתן 20/201תצהיר ואישור המציע בדבר הבנת תנאי המכרז הפומבי מס' הנדון: 
 יצחק רבין לחקר ישראל  מרכזל רכב

 .שבנדון בהתאם לתנאי המכרז יבזה את שירותי /המציע ,החתום מטה ,אני .10

המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל  ,כי קראתי והבנתי את כל התנאים ,י מצהיר ומאשראנ .11
 לשביעות רצונכם המלא. , כאמור,בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות /תעל כל נספחיו, ומתחייב

 בזה על נוסח החוזה המצורף למסמכי המכרז. /תאני חותם .12

אישיים עם גורמים וה את כל הקשרים המקצועיים, העסקייםהמציע יפרט  – העדר ניגוד עניינים .13
העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למרכז בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש  ,אחרים

 לפרט גם קשרים עם משפחה או תאגידים(:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

כל ניגוד עניינים  ,הקשורים עמנו ,אגידיםכי אין לנו או לבן משפחתנו או לת ,בזאת אני מצהיר/ה .14
ן שירותינו למרכז בהתאם להצעה זו. העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מת ,עם גורמים אחרים

 לאחראי מטעם המרכז. ,בהקדם האפשרי ,יתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כךבמידה ש

וכן הנימוק  מסחרי או סוד מקצועי ם לחשוף סודבהצעתי העלוליאו הסעיפים להלן העמודים  .15
 מניעת החשיפה:בקשת ל

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם  ,סעיפיםשה ליידוע אני מצהיר/ה, כי 
ט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, נתונה הסמכות להחלי ,בכל מקרהכמו כן, ידוע לי כי, חסויים. 

 עדת המכרזים אשר תפעל בעניין זה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.וול

ווים מה ,זו וחתומים על ידי , המצורפים להצעתיכי ידוע לי שכל המסמכים ,בזאת /האני מצהיר .16
ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של  חלק בלתי נפרד מהחוזה, אם אזכה במכרז

המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו  ,ניגוד בין תנאי כלשהו
 י המופיע בחוזה.אתנהמופיע בחוזה, תהיה עדיפות ל

 הגוף המציע: להלן פרטי .17

 __________________ שם המציע: 17.1

 _______________ :ח.פ 17.2

 _______________ תאריך התאגדות: 17.3

 ______________________________ שמות הבעלים: 17.4

 עודות הזהותבשם המציע ומספרי ת ,לכל דבר ועניין ,שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב 17.5
 _____________________________________________ שלהם:

 _____________ שם המנהל הכללי: 17.6

 __________________ מען המציע )כולל מיקוד(: 17.7
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 ________________ שם איש הקשר למכרז זה: 17.8

 __________________________ טלפונים: 17.9

 _______________ פקסימיליה: 17.10

 _________________ מס' טלפון נייד: 17.11

 __________________ מייל:-אי 17.12

 
 

__________________________                                          __________________________ 

 חתימה וחותמת                          תאריך                               

 
 
 
 

 אישור
 1971-התשל"אלפקודת הראיות ]נוסח חדש[,  15בהתאם לסעיף 

 
ביום________,  כי בזאת, , מאשר______________מרחוב  ד,", עו_______________מ, "הח אני

מר/גב' _________________שזיהה/שזיהתה עצמו/עצמה, באמצעות ת"ז מס'  התייצב/ה בפניי
 _________________, אשר על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של המציע מוסמך/ת להתחייב בשם

כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא שהזהרתיו/הזהרתיה ולאחר  ,המציע בכל דבר ועניין
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את האמור בתצהירו/בתצהירה זה 

 וחתם/ה עליו בפניי.
 
 
 
 

 _____________וחותמת  תאריך _____________        חתימה
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 אישור עורך דין בדבר מורשי החתימה של המציע –להזמנה ' זנספח 

 

על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של  ,כי ,עו"ד, מאשר בזאת ,אני הח"מ, __________________

 א/ת ת"זהנוש ,מר/גב' _____________ ,מספר ________________ ,______________ ,המציע

פומבי בקשר עם מכרז  ,לכל דבר ועניין ,/ת להתחייב בשם התאגידמוסמך __,_____________ שמספרה

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל. למתן שירותי חכירת כלי רכב עבור 1/2020מס' 

 

 

 ________________וחותמת עורך הדין  תאריך _____________        חתימה
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 כי העסק בשליטת אישה  עו"דבעסק ואישור  בעלת השליטהתצהיר  –להזמנה ' חנספח 
 

לאחר  ,________________ בעל מס' ת"ז ,______________ ובמרח ,_____________ ,אני הח"מ
י לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה יכי על ,שהוזהרתי

 להלן:דכ

 ,בחוק חובת המכרזים"( נמצא בשליטתי בהתאם לאמור העסק" ______________ )להלן: .1
 .ובכפוף להגדרות הקבועות בו לעניין עידוד נשים בעסקים ,2002-התשס"ג

 

החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי הוא שמי הוא ________________,  .2
 אמת.

 

 __________________________    __________________________ 
      

 חתימה                                תאריך                                
 
 
 
 

 אישור
 

בחוק חובת כהגדרתו  ,בשליטת אישה , כי העסק הואמאשר בזאת עו"ד,אני הח"מ, _____________, 
 ובכפוף להגדרות הקבועות בו לעניין עידוד נשים בעסקים. ,2002-התשס"ג ,המכרזים

 
 ______________, בעלת תעודת זהות שמספרה גב'האני מאשר בזאת, כי בעלת השליטה בעסק,  ,בנוסף

כי עליה להצהיר את האמת  ,ולאחר שהזהרתיה_____________, התייצבה בפני ביום __________, 
 המוחת לעיל זה העשה כן, אישרה את האמור בתצהירתוכי תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 .יעליו בפני
 
 

 ________________וחותמת עורך הדין  תאריך _____________        חתימה
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקור  – להזמנה' טנספח 
 
 

 , נושא/ת ת"ז שמספרה______________ , מרחוב_____________ ,אני הח"מ
לעונשים הקבועים  /הלומר את האמת וכי אהיה צפוי יכי עלי ,לאחר שהוזהרתי ,________________

 להלן:דכ /הבחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

 (. "המציע" :_______________ )להלן /ה שלאני נציג .1

 ליתן תצהיר זה מטעם המציע. /תבתפקיד של _________ במציע ואני מוסמך /תאני משמש

 לשירותי 1/2020 פומביוריות לצורך מכרז המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מק .2
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל עבור  רכב כלי חכירת

 שהצעתו תוכרז כזוכה.

 תוכן תצהירי הוא אמת.ימתי והחתימה המופיעה מטה היא חתשמי הוא ________________,  .3

 

 

 __________________________    __________________________ 
      

 חתימה                                תאריך                                
 
 
 
 

 אישור

 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 
 

 
 רחוב, ביבפני /הכי ביום ________, התייצב ,אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר בזאת

/עצמה באמצעות עצמו /שזיהתה_________________ שזיהה /גב'מר ,____________________
להצהיר את האמת  /עליהכי עליו /שהזהרתיה,_________________, ולאחר שהזהרתיו שמספרה ת"ז

את האמור  /הכן, אישר /תעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה /הצפוי /תהאוכי יהא
 .יעליו בפני /הוחתם זה /בתצהירהבתצהירו

 
 
 

 ________________וחותמת עורך הדין  תאריך _____________        חתימה
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 נספח י' להזמנה – תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 מצהיר בזאת כדלקמן: _____________ ת"ז' מס____  אני הח"מ________________

 ומנהליו.אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד  .1

 יש לפרט את שם התאגיד) בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן .2
  :(ופרטי יצירת קשר עמו

 קבלנות ניתנת בו העבודה תחום התאגיד שם
 המשנה

 קשר יצירת פרטי

   

   

   

 עצמאי, ללאהמחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן  .3
 למעט קבלני המשנה אשר)התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר 

 .(לעיל 2 בסעיףצוינו 

 המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות .4
אשר  למעט קבלני המשנה)במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה 

 (.לעיל 2 בסעיףצוינו 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .6

 י מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא היית .7

מתחרה  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם .8
 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 

 :במקום המתאים vיש לסמן  .9

 לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, אנא פרט: המציע 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 העסקיים לרבות עבירות  לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים המציע
של תיאומי מכרזים. אם כן, אנא פרט: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 .בפועל מאסר שנות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על העונש כי לכך מודע אני .10

 

_____________                         ____________________                 __________________ 

 חתימה                                          המציע הספק/ שם                                     תאריך           
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 אישור

 1971 – תשל"א ,חדש[ ]נוסח הראיות לפקודת 15 לסעיף בהתאם

 ב בפני, התייצב ביום________, כי בזאת מאשר עו"ד, ______________, הח"מ, אני
 מס' ת.ז. ידי על עצמו _________________שזיהה מר ____________________

 בשם להתחייב מוסמך המציע של וההחלטות ההתאגדות מסמכי פי על אשר _________________,

 בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהא וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ן,ועניי דבר בכל המציע

 בפני. עליו וחתם זה בתצהירו האמור את אישר כן, יעשה לא אם

___________________________ 

    

 חתימה וחותמת           
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 

 1/2020מכרז מס' 

 למתן שירותי חכירת כלי רכב 

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

 

 ההסכם –חלק ג' 
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 חתימת המציע: ____________________                                            תאריך: ________________

 

 חכירת כלי רכב שירותי מתן הסכם

 

  ________ שנת ___ בחודש___  ביוםבתל אביב,  ונחתם שנעשה

 בין:

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 תאגיד שהוקם על פי חוק     

 6997504, , תל אביב8לבנון  מרחוב חיים      
   ("המזמיןאו " "המרכז" )להלן:
 ;מצד אחד        

 :לבין
 

 ______________, ח.פ. __________
 מרח' _________________________
 טל': ______; פקס': _____________

 מורשי החתימה מטעמו באמצעות

 _______________, ת.ז. _________;
  ת.ז. _________;_______________, 

 ("הספק)להלן: "
 ;שני מצד        

 .)המרכז והספק להלן יחד: "הצדדים"(
 

חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין,  אשר הוקם מכוח ,והמרכז הינו תאגיד סטטוטורי הואיל
 ; 1997-ז"התשנ

למתן שירותי חכירת כלי רכב  1/2020פרסם המרכז מכרז פומבי מס'  10.3.2020ביום ו והואיל
להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד  א' נספחכאשר העתק תנאיו ונספחיו מצורפים  , למרכז

 ;("המכרזאו " "מסמכי המכרז)להלן יחד: " ממנו

במסגרת המכרז )ובכלל זה, את  חכירת כלי רכבוהספק הציע למרכז לספק את שירותי       והואיל
 ;השירותים, כהגדרתם להלן(, הכול בהתאם למסמכי המכרז וחוזה זה

 כנדרש, התחבורה משרד מטעםו/או החכרת רכב  השכרת לחברתבתוקף  רישיון בעל והספק והואיל
 ;דין כל פי על

 במסמכי כהגדרתו ,תפעולי ליסינג של בשיטה כלי רכב מהספק לחכור מעוניין והמרכז הואילו
 ;המכרז

נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המרכז, בהחלטתה מיום ______, כהצעה  הספקוהצעת  והואיל
 הזוכה במכרז;

 פי על, אחרת או/ו כלכלית או/ו חוזית אוו/ חוקית מניעה כל עליו חלה לא כי מצהיר והספק והואיל
 בדייקנות ,פיו על התחייבויותיו כל אחר ולמלא זה בהסכם להתקשר, הסכם או/ו דין כל

 כל וביצוע זה בהסכם התקשרותו לצורך היתר ו/או אישור לכל נזקק אינו והוא, ובמועד
 ;כאמור ,פיו על התחייבויותיו

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בקשר עם מתן השירותים )כהגדרתם  והואיל
 ;בכפוף ועל פי תנאי הסכם זה להלן להלן( למרכז על ידי הספק, הכל

 

 :לקמןדכ ,הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר ,לפיכך

 וכותרות נספחים ,מבוא .1

" או ההסכם)להלן: " ממנו נפרד בלתי חלק מהווים לו שיצורף נספח וכל זה להסכם המבוא 1.1
 ."(החוזה"

לנוחות  נועדויפי משנה וכן מתן כותרות לסעיפים חלוקת הוראות הסכם זה לסעיפים ולסע 1.2
 ההסכם. ולא ישמשו לצרכי פרשנות דוהתמצאות בלב

הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בקשר עם העניינים המפורטים בו ומבטל כל  1.3
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בכל טיוטה  ,ולא יתחשבו בהם, ובכלל זה ,משא ומתן, הצהרה, מצג או חוזה שקדמו לו
פה של מנהלי, פקידי או עובדי  קודמת של הסכם זה, לשם פרשנותו. הצהרות והודעות בעל

המרכז אינם מחייבים את המרכז. המרכז יהיה מחויב רק במסמך חתום כדין על ידי מורשי 
 החתימה שלו.

 הגדרות .2

המונחים וההגדרות שנקבעו בהזמנה להציע הצעות )המהווה את חלק א' של מסמכי המכרז( שחוזה 
ה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה. זה מהווה נספח לה, יחולו בהתאמה על הוראות חוזה ז

 :בהתאמה, למונחים המוגדרים להלן הפרושים שלצדם

 .המכרז למסמכי 5 בסעיף המפורטיםהשירותים  –" השירותים"  או "הליסינג ירותיש"

 מכרז.מסמכי הל 9.1בסעיף כהגדרתם  –" כלי הרכב"

 ההתקשרות תקופת .3

זה, דהיינו  הסכם על המרכז חתימת מיום חודשים, החל 36 למשך היא ההתקשרות תקופת 3.1
תקופת ההתקשרות " )להלן:    ועד ליום     החל מיום 
 "(.הראשונה

למרכז בלבד תהיה אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשתי  3.2
)כל תקופה חודשים  42חודשים כל אחת, עד לתקופה הכוללת של  3תקופות נוספות בנות 

 "(.התקופות הנוספותוביחד: " ;"התקופה הנוספתלהלן: "כאמור תקרא 

תקופת ההתקשרות  " בהסכם זה משמעותקופת ההסכם" או "תקופת ההתקשרות" 3.3
הראשונה וכן כל תקופה נוספת, לפי העניין וככל שיבחר המרכז לממש את האופציה כאמור 

 .לעיל 3.2 בסעיף

 .המחויבים בשינויים ,זה הסכם תנאי כל כאמור, יחולו נוספות לתקופות ההסכם וארךי 3.4

חשבו כתקופת ניסיון. המרכז יי ההסכם לתקופתהחודשים הראשונים  3אף האמור לעיל, -על 3.5
 14בהודעה מוקדמת של  ספק,תקופה זו, לבטל את ההתקשרות עם ה מהלךיהיה רשאי, ב

לשיקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיצטרך לנמק את הודעת הביטול  בהתאםמראש,  ימים
 כלפי המרכז. ספקומבלי שהביטול כאמור יהווה עילה לדרישה, תביעה או טענה כלשהי של ה

ומכל סיבה במהלך תקופת ההתקשרות בלבד יהיה רשאי לבטל הסכם זה, בכל עת  המרכז 3.6
 ,ם מראשמיי 90 בת לספקעה בכתב שהיא, בהתאם לשיקול דעתו וללא מתן נימוקים, בהוד

לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המרכז בשל ביטול ההסכם על ידי  ולספק
 תמורת לתשלום זכאי הספק יהיה, כאמור ,זה הסכם לבטל המרכז בחרהמרכז כאמור. 

סכום הקנס  בתוספת, לתוקף ההסכם ביטול הודעת כניסת שעד התקופה בגין השירותים
 ס)טופ להזמנה 'ב נספחב כמפורט ,החכירה תקופת תום לפני הרכבכלי  להחזרתהמוסכם 

 התשלום יתרת את למרכז הספק ישיב – ביתר תשלום לספק ושולם היההצעת מחיר(. 
 מרכזחשבונות הלעניין ההחזר,  ., וזאת לא יאוחר מקבלת הודעה על כך מהמרכזהעודף

את  מרכזמתחייב לפרוע ל ספקלנכונותם והמכרעת ין ההוצאות דלעיל יהוו הוכחה ילענ
 .מיד עם הגשתם חייב ואהסכומים אותם ה

במקרה בו לא מילא הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה,  ,כי ,מובהר ומוסכם בזאת 3.7
אזי מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ו/או תרופה העומדים  ,כולן או חלקן, לשביעות רצון המרכז

על פי כל דין ו/או הסכם בנסיבות העניין, יהיה המרכז רשאי לבטל הסכם זה ו/או  ,למרכז
למסור את ביצוע השירותים, או כל חלק מהם, לכל צד שלישי שהוא, בהתאם לשיקול דעתו 

 הבלעדי. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להחזיר למרכז את כל ההוצאות הישירות 
לשפות ולפצות , עקב אי מילוי הוראות הסכם זה על ידי הספקוהעקיפות שהמרכז יישא בהן 

קטן כאמור בסעיף  ,עקב ביטול ההסכם ,שנגרמו או שייגרמו למרכז ,את המרכז בגין נזקים
  .זה

למרכז  להעביר מתחייב הספק או יבוטל, מכל סיבה שהיא, לידי סיום הסכם זהיגיע שבמידה  3.8
חומר, ה, את כל הנתונים דרישתו הראשונה, ו/או לגורם שייקבע על ידי המרכז, מיד עם

המצויים ברשותו ו/או בידי מי מטעמו, בכל אמצעי לאגירת נתונים  ,מידע או מסמך אחרה
מכל סוג שהוא, אשר הגיע לידו או הוכן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, בקשר עם מתן 

 השירותים ו/או במהלך מתן השירותים.
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כי בכל מקרה של סיום ההסכם או ביטולו, מכל סיבה שהיא, הספק ישתף  ,מובהר ומודגש
פעולה באופן מלא עם המרכז ו/או עם הצד השלישי לו מסר המרכז את ביצוע השירותים 

 , על פי כל דין ו/או הסכם,במקומו של הספק והכל על מנת להבטיח כי זכויותיו של המרכז
 לא תיפגענה.

 הספק התחייבויות .4

 :כדלקמן ,המרכז כלפי בזה ומתחייב מצהיר הספק

הנדרשים לצורך אספקת  ,הוא הבין את מהות השירותים וידועים לו כל הפרטים והמידע 4.1
  פי הסכם זה נעשו לאחר שקיבל-השירותים בהתאם להוראות הסכם זה. התחייבויותיו על

את כל הבדיקות האפשריות, בין היתר,  , באופן עצמאי,את כל ומלוא המידע האפשרי וערך
ים )לרבות עסקיהאו  יםמקצועיה, יםטכניהפיזיים, ה, נים המשפטייםנתובדבר כל ומלוא ה

 ,מכל סוג שהוא ,וכל מידע ו/או פרט אופי הסיכונים כדאיות כלכלית( בקשר עם התקשרות זו,
לעניין, וכן פרטים אחרים  הדרוש או הנחוץ לו ו/או הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ו/או הנוגע

הנוגעים להתקשרותו בהסכם זה, וכי בהסתמך על בדיקותיו והתרשמויותיו בלבד החליט 
למען הסר ספק, מובהר, כאמור לעיל בהסכם זה, כי למרכז לא תהא להתקשר בהסכם זה. 

 אחריות על המידע הנמסר.

, מקצועיועית, כח אדם הכישורים, היכולת המקצסיון, יהידע, המיומנות, הנ יש לו את כל 4.2
במלואן  ,המפורטות בהסכם זה ,ולביצוע התחייבויותי , הנדרשיםוהמשאבים הציוד

 את יבצע ברמה הגבוהה ביותר ולשביעות רצונו המלאה של המרכז וכי הוא ,ובמועדן
 ,רצון המרכז לשביעות, וביעילות במקצועיות, מומחיותב, בנאמנותבמיומנות,  השירותים

ויימנע מכל מצב של ניגוד  ,המרכז של יעיל שירות לשם הדרושים ,ובאינטנסיביות בהיקף
 עניינים בין ביצועו של הסכם זה לבין פעולותיו האחרות.

, ניגוד חודשים מתום תקופה זו 3 ובמהלך, ההתקשרות, במהלך תקופת ואין ולא יהיה ל 4.3
ואישור המציע בדבר הבנת תנאי להזמנה )תצהיר  'ונספח , כמפורט במכל מין וסוג ,עניינים
אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין  ועדת המכרזיםלמעט אם , המכרז(

בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי 
 .אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז

 .חוזה זה, במשך כל תקופת החוזהלבצע את כל השירותים, כמוגדר ב 4.4

 הסידורים כל את לעשות וכן, השירותים ביצוע לשם הנדרשות הפעולות כל את לבצע 4.5

 .השירותים של ותכליתי מקצועי יעיל, לביצוע הנדרשים

ככל שהיא נוגעת  על ידי המרכזהבלעדיים, כל הוראה שתינתן לו  וואחריות ועל חשבונ למלא, 4.6
 .זה, מיד לאחר הינתנה חוזהעל פי  ולוי התחייבויותיילמ

כדי להטיל אחריות  המרכזלמען הסר ספק, אין בהפעלת פיקוח ו/או במתן הוראות על ידי 
זה ו/או להסיר אחריות כלשהי  חוזהעל פי  ספקבכל הקשור בביצוע חיובי ה מרכזכלשהי על ה

 .זה חוזהעל פי  ספקהמוטלת על ה

ם בעלי הכשרה מתן השירותים, לרבות עובדיו, ה כל הפועלים בשמו ו/או מטעמו לצורך 4.7
לשם מתן  ,הנדרשים על פי כל דין ו/או הוראות רשות מוסמכת ,מקצועית, רישיונות והיתרים

 בהתאם להוראות הסכם זה ו/או כל דין. ,השירותים, מיומנים ומנוסים למתן השירותים

, או חוזה רשים על פי כל דיןהנד ,מורשה כדין, בעל כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הוא 4.8
בהתאם להסכם זה, וכי הוא מתחייב כי כל האישורים,  ,למתן שירותי חכירת כלי רכב

 הרישיונות וההיתרים כאמור יהיו בידיו בכל תקופת ההתקשרות.

למען הסר ספק, מובהר, כי זוהי אחריותו הבלעדית של הספק ועל חשבונו המלא והמוחלט 
פי כל דין -הנדרשים על שיון, היתר, תקן ו/או אישורירלהחזיק משך כל תקופת ההסכם בכל 

 פי הסכם זה, כאמור.-לשם מתן השירותים, על

ברמה  ,על פי הסכם זה ,וחיוביכל בצע את יו ושל הרישוי ובתנאי וא בקיא בעיסוקוה 4.9
 ,מוסמכת רשותו/או ו/או חוזה ולהוראות כל דין המרכז מקצועית מעולה, בהתאם לדרישות 

 הרלוונטיים ולנהלים לחוזרים, להוראות בהתאם, האמור מכלליות לגרוע מבלי אך, לרבות
 .משרד בתחבורהשל 

מנע מכל מעשה ו/או הוא מודע לכך שהמרכז הינו תאגיד ציבורי, הפועל מכוח חוק, והוא י 4.10
 של המרכז על פי דין. השונות מחדל אשר יפגע במחויבויותיו 
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 כל, כלשהו אדם לידיעת להביא אוו/ למסור או//או להשתמש וו להעביר ולא בסוד לשמור 4.11
 לידיעתו יגיעו אשר ,מדיניות אוו/ החלטות קבלת תהליכי אוו/ עבודה תהליכי אוו/ מידע

 אם אלא, אחריה עת בכל או/ו ההסכם תקופת במהלך, זה הסכם עם בקשר או/ו כתוצאה

ניתן אישור מפורש, כאמור, יפעל  .אחרת לנהוג המרכז של בכתב המפורש אישורו את קיבל
 הספק בהתאם לאמור באישור זה בלבד ולא יחרוג ממנו.

, מסמכי המכרזל 'הנספח כמפורט ב הסודיות שמירת על המרכז כלפי אחראי יהיה הספק 4.12
 וידאג, מטעמו הפועלים וכל עובדיו כל של מצדם וגם המוצעים היחידים של מצדם גם

 ה,מובהר בז ספק, להסרת .לכך בקשר מראש מטעמו הפועלים כלאת ו עובדיו את להזהיר
אינן מוגבלות לזמן  ,על פי כתב התחייבות לשמירת סודיות ,דלעיל ספקכי התחייבויות ה

מכל סיבה  ,ועובדיו הן בתקופת חוזה זה והן לאחר תום תקופתו ספקכלשהו והן חלות על ה
זה בא להוסיף על כל חובה לשמירה על  האמור בסעיףיודגש, כי  .שהיא, ללא הגבלת זמן

 סודיות על פי כל דין, חוזה, כללי אתיקה או מכל מקור אחר, ולא לגרוע ממנה.

 חוק לפי ספרים ניהול רבדב תקף אישור בידיו ויש ןכדי חשבונות ספרי מנהל הספק 4.13
 העתק. 1976-ו"התשל( מס חובות ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות
 .זה הסכם פי על התשלומים לביצוע כתנאי למרכז יומצא האישור

תה יהי ,רכב וליסינגהחכרת , שעיסוקה שחברה מקצועית, נאמנה וסבירה דבר כל לעשות 4.14
 והנדרש לשם ביצוע השירותים המפורטים לעיל ולהלן בהסכם זה.עושה בנסיבות העניין, 

נספח ב' המצורף כ ,הציע את הצעתו הכספית למכרז, המפורטת בטופס הצעת המחיר 4.15
כמפורט לעיל, וכי הצעה זו משקפת את עלות מתן  ,, על יסוד בדיקותיולמסמכי המכרז

על פי הסכם זה, ומהווה תמורה מלאה והוגנת לכל  ,השירותים והתחייבויות הספק
 התחייבויותיו על פי ההסכם. 

, כאמור הספק ידי על שיועסקו העובדים מי ובין המרכז בין ומעביד עובד יחסי כל ייווצרו לא 4.16
 למעט, ידם על שבוצעה העבודה בגין או/ו עובדים לאותם כלשהו בתשלום חויבי לא והמרכז

 .זה הסכם פי על השירותים תמורתבגין  ועלי המוטלים התשלומים

הן בשלב  ,בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה ומהתקשר ע המרכזש וידוע ל 4.17
 ההזמנה להציע הצעות והן במועד חתימת הסכם זה, וכמפורט בהסכם.

כל ו/או נזק שיגרמו למרכז בשל  כל הוצאהמיד עם דרישת המרכז, בגין  ,את המרכז לשפות 4.18
וכל זאת מבלי לגרוע מאילו מזכויות המרכז על פי חוזה זה התנהגות ו/או מחדל של הספק, 

 .ו/או על פי כל דין

, בכל מועד, הספקזה מהוות התחייבות יסודית בהסכם זה והפרתן על ידי  4הוראות סעיף 
 לרבות כל מועד לאחר סיום המכרז ו/או בחירת הזוכה, תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה

 להלן. 26.3 בסעיףאשר בגינה יהא המרכז זכאי לקבלת פיצויים מוסכמים כאמור 

 השירותים

 ,המרכז ידי על נווזמהש ,הרכב כלי של תפעולי ליסינג שירותי מרכזל להעניק עצמו על מקבל הספק .5
לרבות הרחבת הזמנת כלי הרכב בהתאם לאמור בהסכם זה,  ,למסמכי המכרז 9.1 בסעיף כאמור
  .לעיל 3 בסעיף כאמור ההתקשרות תקופת למשך

המרכז מתחייב שלא להסב את זכויותיו לקבלת השירותים מכוח הסכם זה לכל אדם ו/או גוף 
מי כל שהוא. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי להגביל את יכולתם של עובדי המרכז ו/או 

 . להלן 9, כמפורט בסעיף לעשות שימוש בכלי הרכב, מםמטעמ

וחובות הספק, על פי חוזה זה, כולן או מקצתן, לא יועברו על ידו לצד שלישי כלשהו, ללא זכויות 
 .קבלת הסכמה, מראש ובכתב, של המרכז לכך

, מיזוג ,או בהנהלתו ספקשליטה בהלרבות שינוי  ספק,להסרת ספק, כל שינוי במעמד המשפטי של ה
המחייבת קבלת  ספקכהעברת זכות החשב ירקונסטרוקציה או שינוי בהחזקת הון מניותיו, י

 ., כאמור לעילמראש ובכתב ,מרכזהסכמת ה

 :הבאים במקריםו בשיעורים מוסכם קנס למרכז הספק ישלם השירות רמת להבטחת .6

, המרכז מטעם יםמהמשתמש הרכבכלי  של והחזרה בלקיחה זמנים בלוחות עמידה אי בגין 6.1
 ש"ח בגין כל יום איחור 1,000של  סכוםישלם הספק למרכז , לחלק א' 5סעיף כפי שנקבעו ב

כאמור  ,וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אחר לו יהיה המרכז זכאי מהספק ,לכלי רכב )בודד(
 .על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין
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, ישלם ואילך התקלה חזרה בה השנייה מהפעם החל ,רכבכלי הב חוזרות תקלות של במקרה 6.2
, וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אחר לו יהיה תקלהבגין כל ש"ח  1,000הספק למרכז סך של 
 .כאמור על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין ,המרכז זכאי מהספק

 את הספק יפצה, ההזמנה מיום ימים 21 בתוך למרכז סופק לא שהוזמן רכב בו במקרה 6.3
 ,זה מתחשיב הנובע היחסי החלק לפי או ,עיכוב חודש לכל ש"ח 5,000 של בסך המרכז

להעמיד לטובת  מתחייב הספקומבלי לגרוע מהתחייבותו כאמור בסעיף קטן זה,  ,ובמקביל
 .שהוזמן הרכב לאספקת עד וזאת הספק חשבון על בהשכרה זהה מדגם חלופי רכבהמרכז 

כהגדרתו  ,מדגם זהה לכלי הרכב ידה שהספק יספק למרכז רכב חלופיעל אף האמור לעיל, במ
דרש יימים, לא י 7לתקופה אשר לא תעלה על בשל כל אחת מהסיבות המנויות לעיל,  ,בהסכם זה

 הספק לשלם את הקנסות הקבועים בסעיף זה לעיל. 

אלץ, בשל כל אחת מהסיבות המנויות לעיל, להשתמש ברכב ילמען הסר ספק, במידה שהמרכז י
 .עיף זה לעילימים, ישלם הספק את הקנסות הקבועים בס 7לתקופה העולה על  ,חלופי

 הרכבים

 ובתנאים בסוג, בטיב, ניםהמוזמ הרכב כלי את ,השירותים במסגרת למרכז, יספק הספק .7
 .המכרז ובמסמכי זה בחוזה המפורטים

 והרשאות אישורים, היתרים

,  הדינים לכל בהתאם הכול, נספחיו על זה בחוזה המפורטים הליסינג שירותי את יספק הספק .8
; ביטוח ובנושאי בטיחות בנושאי לרבות, לעניין הנוגעים והנהלים ההוראות, הרישיונות, ההיתרים

 ועל הספק באחריות יהיו א בזהוכיוצ הרישיונות, ההיתרים, הביטוחיים הכיסויים כל השגת
 .בלבד חשבונו

 ותבנ/בניל וכןו, מטעמ הפועל כלל או/ו ועובדילמרכז, ל רכב כלי בכל השימוש את מאשר הספק .9
 :להלן) וצעירים חדשים נהגים כולל, ראשונה מקרבה שאינם אף ,אלה של משפחה וקרובי זוגם

 .כאמור שימוש לאפשר מנת על יפעל אף והוא "(,מורשים נהגים"

 ותחזוקה תפעול

 .הרכבים ותחזוקת תפעול על ,ומלא בלעדי באופן ,אחראי יהיה הספק ,הליסינג שירותי במסגרת .10
, תיקון לרבות ים,הרכב מאחזקת המתחייבת הוצאה או/ו פעולה לכל אחראי הספק יהיה ,זה בכלל

 ופנימית חיצונית שטיפה למעט, ההסכם נשוא הרכב כלי של ומלאים כוללים, ותחזוקה תפעול
 כלול ההתקשרות תקופת כל למשך זאת, אחר הכלל מן יוצא ללא אך ,שוטפת דלק תצרוכת ולמעט

 כך בגין נוספת תמורה כל לספק שתשולם מבלי ,המרכז רצון ולשביעותבמסגרת ההסכם  רכב כלי
 תפעול שירותי" :ולהלן לעיל( להלן 23סעיף כמפורט ב התמורה לתשלום מעבר מרכזה ידי על

 "(.ותחזוקה

 בין, והתחזוקה התפעול שירותי יכללו, לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי בלבד ההמחשה לשם
 :דלהלן ההתחייבויות את גם, היתר

 משרד אוו/ היצרן אוו/ היבואן לדרישות או/ו ההסכם לדרישות בהתאם ,הרכב כלי תחזוקת 10.1
 תחייב ניהןיב סתירה של במקרה כאשר, דין פי על לכך מוסמכת רשות כל אוו/ התחבורה

 .יותר והמקיפה המחמירה ההוראה הספק את

 מבחני כולל( הרישוי מבחני והעברת ביצוע, הכנה, רישוי אגרות שלוםת – רישוי שירותי מתן 10.2
 .וכפי שיהיו מעת לעת במועד הרכב כלי של( שנתיים רישוי

 והחזרתם וכדומה חיצוניים אביזרים למתקיני, רישוי למכוני, למוסכים הרכב כלי שינוע 10.3
 .תיאום עם המרכזשייקבע ב אחר יעד לכל או/ו השירות לאתרי

 גרירה שירותי ומתן דרכים תותאונ, גניבה, תקלות על לדיווחים ארצי פניות מרכז הפעלת 10.4
בנוסף,  (.כיפור יום למעט) השנה ימי בכל, השבוע ימי כל במשך ,ביממה שעות 24 וחילוץ

 אביב.-תל העיר של השיפוט באזור שירות מוקד מתחייב הספק כי יש לו

 ימי השבוע, בכל ימי כל , במשךביממה שעות 24 וחילוץ גרירה, דרך תיקוני שירותי מתן 10.5
 3-מ יאוחר לא והחילוץ הגרירה שירותי את לבצע מתחייב הספק. )למעט יום כיפור( השנה
 .הקריאה מסירת מרגע שעות

 ובתוך כך, לספק הסדרים ,לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה שרות תחנות הספק מפעיל 10.6
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 תנאי פי על לחכירה ידועל  יםרכב המוצעה או יבואני יבואןעל ידי  מורשים שרות מוסכי עם
 . זה המכרז והסכם

  .כלל זה ביטוח חובה, ביטוח צד ג' וביטוח מקיףב, ולעיל 8בסעיף  כאמור ,ביטוחי כיסוי 10.7

 זקים/נליקויים גם ,האמור מכלליות לגרוע ומבלי, שונים נזקיםו/או  ליקויים ותיקון טיפול 10.8
 .בתאונות שמקורם

 או/ו התקלות סיבת תהאכמות,  הגבלת ללא ,ומגבים מצברים, צמיגים והחלפת אספקת 10.9
 .תהא אשר הפגמים או/ו הליקויים

: כגון, שלהם במרכב לרבות, הרכב שבכלי ובאביזרים במתקנים ליקויים ותיקון טיפול 10.10
, חשמלמערכות , אזעקה מערכת, סקדי רדיו, מערכות בטיחות, בלמים, שמשות, מיזוג אויר

 . יו"בוכ ידיות, מנעולים, צירים

 . וכיו"ב מלוכלכים וחלקים שמנים והחלפת אספקת, פרונט כיווני 10.11

כאמור לעיל, ידווח המרכז לספק על  ,הרכב יבמקרה של קרות נזק ו/או איתור ליקוי בכל 10.12
ובהיקף  ככל שהוא חייב בה על פי הסכם זה אודות הנזק האמור, ויישא בהשתתפות עצמית

  בו הוא חייב על פי הסכם זה.

 ביצוע לצורךהמרכז,  םע בתיאום, לפעם מפעם, השירות מאתרי הרכב כלי את ייטולהספק  10.13
 התפעול שירותי ביצוע לאחר, השירות לאתרי הרכב כלי את ויחזיר ,ותחזוקה תפעול שירותי

 צורך יהא אם אלא, הרכב כלי את נטל בו ביום 17:00 מהשעה יאוחר לא, כאמור והתחזוקה
 באתר במסירה הרכב כלי מחזיק לידי יועמד כאמור שבמקרה ובלבד, במוסך להשאירו

 להלן. 17 בסעיף כאמור חלופי רכב ,החברה

 מראש אישורו וקבלת דיווח טעון, כאמור ותחזוקה תפעול שירותישל  ביצוע כל כי, בזאת מובהר .11
 מראש ,כאמור ,אישור מחייב ,בתאונה שמקורו ,נזק תיקון המרכז.שיוסמך לכך על ידי  נציג של

 שהתקבל מבלי או/ו הספק ל ידיע דיווח שניתן מבלי ,ותחזוקה תפעול שירותי ובוצעו היה. ובכתב
 ו/או ממעשיו כתוצאה לה שתגרם הוצאה או נזק כל עבור המרכז את הספק ישפה, כאמור האישור
 .הספק של מחדליו

יינטל מחזקתו עקב מימוש  ,בשימוש המרכז על פי הסכם זהיהיו אשר  ,כלי הרכבאיזה משבמידה  .12
די, כלי רכב חלופי מדגם זהה, ויספק למרכז, באופן מילשהו, הספק יספק עיקול, שעבוד או חוב כ

 .ימים לכל היותר 7למרכז רכב קבוע מדגם זהה בתוך 

 הרכב כלי הזמנת

 ושברצונ הרכב כלי לגבי ,המרכז צרכי לפי ,רכבכלי  הזמנת יבצע , כהגדרתו להלן,המרכז נציג .13
 מטעמו ולחתום הרכב כלי את וועבור ובשמ לקבל הכוח מיופה שםאת  ויציין, הספק מאת לשכור

 .הרכב כלי מסירת אישור על

 והכל ,שהוכל בתשלום מבלי שיהא חייב ,שיזמין רכבכלי  כל בגין הזמנה לבטל שאיר האהמרכז י .14
  .ההזמנה משלוח מועד לאחר ימים 10 בתוך לספק ,בכתב ,כך על הודיע אם

 בהתאםהמרכז,  ידי על שהוזמן ,הרכב כלי את הספק וירכוש יזמין ,ההזמנה קבלת לאחר מיד .15
 .ההזמנה בטופס לפרטים

 למשך בתוקף תעמוד, לעיל המפורטים הכללים פי על כדין שנמסרה ,הזמנה, ספק הסר מעןל .16
 כל לגביה לחול וימשיכו ,ההתקשרות תקופת תום לאחר חל סיומה אם אף, ההתקשרות תקופת

 .ההסכם תנאי

, לעיל האמור המועד בתוך או איזה מהם, לפי העניין, כלי הרכב למרכז ונמסר לא בו במקרה .17
 :הבאות ההוראות תחולנה

 מאותה ,חלופי רכב כלי המרכז לרשות יעמיד הספקבגין כל רכב שלא נמסר כאמור,  17.1
 ייצור שנת ומאותה הילוכים תיבת של סוג אותו בעל ,כלי הרכבל הזהה מסוג או/ו קטגוריה

 31 על תעלה שלא לתקופה יותר, משופר מדגם רכב כלי ,המרכז בהסכמת, לחילופין ,או

 . "(החלופי הרכב)להלן: " םמיי

 בכל החלופי רכבה על יחולו זה הסכם נשוא השירות תנאי כל כי, יודגש, ספק הסר למען 17.2
 של בשיעור ויהיו יפחתו אשר, בגינו תהחודשי התמורה גובה למעט, וזאת ההחלפה תקופת

 .כלי הרכב בגין תהחודשי התמורה מגובה בלבד (81%אחוזים ) 81
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 אחרת זכות מכל לגרוע שמבלי הרי המרכז, לידי רכבכלי ה נמסר ולא ההחלפה תקופת חלפה 17.3
ת תקופ את להאריךרשאי  המרכז הא, ידין כל פיל ע אוו/ זה הסכם פיל ע ול הנתונה

 וא(כלי הרכב  לקבלת ד, עזה בסעיף האמורים בתנאים ול יסופק והרכב החלופי ,ההחלפה
 .)המרכז דעת שיקול לפי יותר קצרה לתקופה

לא התגלה  אשר פגם המרכז, לידי רכבמסירת כלי ה ממועד םימי 21 בתוך, והתגלה במידה 17.4
 איש שאינו אדם ידי על הנערכת ,סבירה בבדיקה ,בנסיבות העניין ,להתגלות היה יכול ולא

 ,כאמור במקרה למרכז. נמסר לא הרכב כאילו ייחשב והדבר לספק הרכבכלי  יוחזר, מקצוע
 ,האחר הליסינג רכב של להספקתו עד אולם, אחר ליסינג רכב להזמין רשאי המרכז האי

 .לעיל 17.2בסעיף  המפורטת תמורהחלופי, עבור ה רכבלמרכז  הספק יעמיד

למרכז תהא שמורה הזכות להזמין כלי רכב נוספים, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות הכוללת,  .18
 אשר הציע הספק במסגרת הצעתו למכרז זה.באותם התנאים 

 המרכז ידי על הרכב בכלי שימושה

 שכלי לכך גרוםי או/ו הרכב והוא יפעיל את כלי לצרכיו הרכב בכלי להשתמש המרכז יהא רשאי .19
 או/ו הרכב לכלי קלקול או זק, נאובדן למניעת הסבירה ובזהירות דין לכל בהתאם ,יופעלו הרכב

 .כלשהו שלישי לצד אובדן או נזק

 :הרכב בכלי שימוש שיעשה מי כל כי בשליטתו, שהדבר ככלהמרכז יוודא,  .20

 .(אגרה תשלום אי מחמת שפקע רישיון למעט) תקף נהיגה ברישיון יחזיק 20.1

 .הרכב לכלי בזדון נזק מגרימת ימנע 20.2

 מלא מקיף לביטוח התקנית ובפוליסה החובה ביטוח בפוליסת הנקובים ,בתנאים יעמוד 20.3
 רכב לביטוח חוזה תנאי) ביטוח עסקי על הפיקוח בתקנות שהתפרסמה כפי, רכב כלי של

 .ותיקוניה 1986-"ותשמה (,פרטי

, ל"צה ידי על המוחזקים והשטחים ישראל מדינת בשטח ורק אך ברכב שימוש יעשה 20.4
 .ישראליים רכב כלי לנסיעת המותרים

במקרה בו . הרכבכאשר מפתחות כלי הרכב נמצאים בתוך כלי  כלי הרכבעזוב את ילא  20.5
 המרכזישא יעל ידי מי מטעם המרכז, , , כאמוריושארו מפתחות כלי הרכב בתוך כלי הרכב

 לכלי הרכב.ו/או  לספקבמלוא הנזק שיגרם 

, ולהנחות "מנהג בעלים השומר על רכושו"רכב הלשמור על כלי הרכב בכל עת ולנהוג בכלי  20.6
ת תנועה שיגרמו להחרמת כלי משים בכלי הרכב מטעמו להימנע מלבצע עבירותאת המש

על אף האמור יוחרם כלי הרכב, מכל סיבה שהיא, פה. במידה שהרכב על ידי רשויות האכי
יישא המרכז בתשלום הקנס בגין עבירת התנועה, בעלות גרירת כלי הרכב ובעלות אחסונו, 

נה והכל כפי שיוטל עליו, על המשתמש מטעמו ו/או על הספק, מיד עם קבלת דרישתו הראשו
  של הספק.

 מעבידוהעדר יחסי עובד  .21

. אין של קבלן עצמאי לביצוע התחייבויותיו על פיו, הואסכם והלצורך ה ,הספקמעמדו של  21.1
ואין בהסכם זה כדי עובד של המרכז  ,ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הספקולא יהיה 

לקשור בין הצדדים להסכם ו/או מי מטעמם ו/או הפועל עבורם יחסי עובד ומעביד, והכל בין 
נעשית  ,זה הסכםעל פי  ,כל פעולהביחס לתקופה שקדמה לחתימת הסכם זה ובין לאחריה. 

  בלבד. ואחריותו ועל חשבונ הספקי על יד

יישא וישלם תשלומי ביטוח לאומי וכל מסים אחרים  הספקלמען הסר ספק, כי  ,יובהר
ובכלל זה, שכר עבודה, גמול שעות  ,ותשלומי חובה הנוגעים להעסקת עובדיו ו/או מי מטעמו

כל חובה לשלם  . על המרכז אין ולא תהיהלום עבור זכויות סוציאליות וכיו"בנוספות, תש
 כל סכום בקשר לכך. 

כי עובדיו ו/או מי מטעמו מצהיר ומתחייב הספק, , מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל
ובכלל  ,שיועסק על ידו לצורך מתן השירותים, יועסק על ידו בהתאם ובכפוף להוראות כל דין

כי הוא יקיים את הוראות דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  ,זה
  עליו, ככל שחלים, במלואם ובשלמותם.

, בין היתר, בהתבסס על ההנחה הנקבע כמפורט בהסכם זה, ,תמורההמובהר בזאת, כי  21.2
לתנאים ו/או זכאי  קבלן עצמאי והוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, אינו הוא שהספק
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גוף, לרבות רשות או על ידי כל , יקבע בכל עת בעתידשי. לכן, במידה לשכר כעובד של המרכז
כי בין הצדדים ו/או מי מטעמם חלו ו/או חלים יחסי  קרי גוף שיפוטי, כי הנחה זו אינה נכונה,

ו/או מי  לספקלשלם כאמור, על ידי כל רשות מוסמכת, יידרש המרכז, אם ו, עובד מעביד
 ,בעקבות קביעה כאמורעל פי הסכם זה  נוסף מלבד התמורהגמול מעובדיו ו/או מטעמו, 

וזאת  ,זה הסכםבמהאמור  (70%אחוזים ) 70 על ה בהסכם זההאמורתועמד התמורה 
 הספקבין ערך ית ,. במקרה כזהההתקשרות בין הצדדיםרטרואקטיבית החל מתחילת 

 לספקם ליש מרכזכי ה ,יתבררשצוע העדכון כאמור. במידה יהתחשבנות כמתחייב מבלמרכז 
כשסכומי  ,סכומים אלו וולהשיב ל המרכזלשפות את  הספק יהיה על ,כלשהם ביתר סכומים

ההחזר  לצרכן ממועד תשלומם לו ועד למועדלמדד המחירים  ,במלואם ,ההחזר צמודים
עקב  ולקזז את הסכומים המגיעים ל יהיה זכאי המרכזמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בפועל. 

לעניין ההחזר,  .יהיה זכאי לו כאמור לעילו/או מי מטעמו  שהספקההפחתה מכל סכום 
מתחייב לפרוע  ספקלנכונותם והמכרעת ין ההוצאות דלעיל יהוו הוכחה ילענ מרכזחשבונות ה

 .מיד עם הגשתם חייב ואאת הסכומים אותם ה מרכזל

ישפה את המרכז, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל תשלום או הוצאה  הספקבנוסף, 
 קהספשהמרכז יישא בהם או יחויב בהם בשל קביעה כאמור ו/או במקרה בו עובד כלשהו של 

ו/או מי  הספקו/או מי מטעמו, יעלה כלפי המרכז טענה ממנה יעלה כי בין אותו עובד של 
מעביד, לרבות כל תשלום שישולם על ידי המרכז ו לבין המרכז נקשרו יחסי עובד ומטעמ

 במסגרת פשרה. 

ו/או מי מטעמו, יחסי שליחות,  הספקהסכם זה אינו יוצר בין המרכז ו/או מי מטעמו לבין  21.3
ת, נציגות וכיוצא באלה. אם תושת על המרכז ו/או מי מטעמו עלות ו/או חבות ו/או סוכנו

או מי מטעמו כסוכן, כשלוח או כנציג  הספקלפיה הציג עצמו  ,הוצאה בשל קביעה שיפוטית
בגין כל עלות ו/או חבות  , מיד עם דרישתו הראשונה,את המרכז הספקשל המרכז, ישפה 

  .תשלום שישולם על ידי המרכז במסגרת פשרה, לרבות כל ו/או הוצאה כאמור

 הממונה ופיקוח השירותים היקף .22

, מנהל דני דנוש מר בהתאם להוראות היצרן והוראותיו של ,השירותים את יבצע הספק 22.1
, רשאי יהיה אשר, דעתו שיקולפי -על, לעת מעת, יסמיך שהמרכזוכל מי  התפעול של המרכז

 להלן:לעיל ו) ורמתם השירותים ביצוע אופן, השירותים את לבדוק, עת ובכל היתר בין
  (."המרכז נציגאו " "הממונה"

אינם מתבצעים כראוי,  –לפי העניין או חלק מהם  –קבע נציג המרכז, כי שירותי הליסינג  22.2
 תהא קביעתו סופית ועל הספק לתקן את הטעון תיקון מיד, לשביעות רצונו של נציג המרכז.

כאמור, אזי מבלי לגרוע מזכויות המרכז, על  מידי באופן, לא תיקן הספק את הטעון תיקון 22.3
פי חוזה זה ועל פי כל דין, יהא רשאי המרכז, בין היתר, לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי: 

, לגבות את הפיצויים המוסכמים לעיל 6 בסעיףלגבות את הקנסות המוסכמים כמפורט 
להלן ו/או לקבל את שירותי הליסינג מאחר ולקזז כל תשלום בגין זאת  26.3 בסעיףכמפורט 

כל טענות ו/או דרישות ו/או לספק לא יהיו ומתוך הכספים להם זכאי הספק על פי חוזה זה, 
 .פי כל דין ו/או הסכם-, וזאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאי עלכלפי המרכזבקשר לכך תביעות 

א ישחררו את הספק מחובותיו המקצועיות של הספק על למען הסר ספק, הוראות הממונה ל 22.4
 ., וכן לא ייצרו יחסי עובד ומעביד כמפורט לעילפי הסכם זה ועל פי כל דין

 התמורה .23

 , במועדן,של הספק התחייבויותיו כל מילוי וכנגד, זה בהסכם המפורטים השירותים תמורת 23.1
 בהצעת שנקבעה כפי ,תמורה לספק המרכז שלםילשביעות רצון המרכז, , זה הסכם פי על

התמורה  "(.התמורה" :הלןעיל וללמרכז )השחכר  רכב כליהספק עבור  לעניין שהגיש המחיר
 על ידי הספק. ,כדין ,החודשית תשולם כנגד הצגת חשבונית מס

עשה באמצעות הוראת קבע. התמורה תועבר למציע בתשלומים חודשיים, יתשלום התמורה י 23.2
  בכל חודש. 10-עד ל

, המהווה תמורה נאותה והוגנת לספק, לרבות ומוחלטת סופית תמורה היא הנ"ל התמורה 23.3
 המפורטים השירותים כל עם מתן השירותים ואת בקשר הנלוות ההוצאות כלרווח ו

ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר , סעיפיה כל על ההזמנה במסמכי
עלויות שכר עבודה, הטלתם או העלאתם של  להעלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת

מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל סוג או מחמת כל גורם אחר, אלא אך ורק 
)טופס הצעת המחיר( ו/או כקבוע בחוק. התמורה היא  נספח ב'בכפוף ובהתאם לקבוע ב

צועו התמורה המלאה והיחידה שיידרש המזמין לשלם לספק תמורת השירותים ותמורת בי
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  של חוזה זה.

 בלעדיות והעדר עניינים לניגוד חשש העדר .24

 פי על ,למרכז לספק התחייב אותם השירותים בין עניינים ניגודי אין כי ,בזה מצהיר הספק 24.1
 מתחייב בנוסף,. שלו אישיים עניינים ו/או מטפל הוא בהם אחרים עניינים ובין, זה הסכם
 העלולים אחרים עבודה או/ו עיסוק מכל מנעיי הוא ,זה הסכם תקופת משךב ,כי ,הספק

 זה.  הסכם פי על המרכז למען מבצע שהוא השירותים עם עניינים ניגוד של במצב להעמידו

 לצורךהמרכז  ל ידיע לו שנמסר במידע כלשהו שימוש יעשה לא כי ומתחייב מצהיר הספק 24.2
 ובהתאםהמרכז,  של בכתב המפורש אישורה פי על אלא ,זה הסכם פי על השירותים ביצוע

  .שהותנו ככל, באישור שהותנו לתנאים

 למרכז ידו על תניםיהנ השירותים את, בעקיפין או במישרין, כלשהי בדרך יפרסם לא הספק 24.3
, המרכז של המפורש ואישור את קיבלאם  אלא, למרכז שירות נותן היותו עצם את אוו/

 שהודיע לאחר, והעסקיים לצרכיו שימוש בו לעשות או זה מידע לפרסם ,מראשבכתב ו
ניתן אישור מפורש,  .והנסיבות הנמסר זהותלמסור,  מבקש שהוא המידע פרטי את למרכז

 כאמור, יפעל הספק בהתאם לאמור באישור זה בלבד ולא יחרוג ממנו.

 ,רשאי האהמרכז י וכי השירותים למתן בנוגע בלעדיות כל לספק ניתנת לא כי ,בזה מובהר 24.4
ו/או  מהם חלק כל או/ו השירותים את למסור ,והבלעדי המוחלט ,ודעת שיקול לפיבכל עת, 

 זה חוזה ואף לחדול כליל מהמשך ההתקשרות על פי, לאחריםו/או  לאחרשירותים דומים 
 .כך עקב ו/או תביעה דרישה אוו/ טענה כל ספקל תהיה ולא ,עם הספק

כי ידוע לו שמתן  ,מצהיר ומאשר ספקלעיל, ה 24.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 24.5
ביצוע שירותים נוספים ו/או  ספקלמסור ל מרכזאין משמעו כי חובה על ה מרכזהשירותים ל

 .אחרים כלשהם, אף אם הם כרוכים בשירותים כהגדרתם בחוזה זה

  הספקאחריות  .25

יהיה אחראי כלפי המרכז ו/או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם  הספק 25.1
ו/או מי מהפועלים עבורו ו/או  הספקכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של  ,ו גוףלכל אדם ו/א

מטעמו בקשר עם מתן השירותים ובכלל זה, אך לא רק, נזק שמקורו באי קיום הוראות כל 
  דין ו/או אי קיום הוראות הסכם זה.

יגרמו למרכז ייפצה את המרכז, עם דרישתו הראשונה, בגין כל הוצאה, נזק או הפסד ש הספק 25.2
  על פי הסכם זה. הספקו/או אשר הוא יישא בהם ואשר האחריות לגביהם חלה על 

לנקוט בכל הצעדים לביטול כל דרישה  ספקהלעיל, מתחייב  25.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 25.3
ולשפות  ,על פי הסכם זה ,הספקו/או תביעה שתוגש נגד המרכז בגין כל נזק שהוא באחריות 

עקב כל דרישה ו/או תביעה  ,אשר הוא יידרש להם ,כל הוצאה ו/או תשלוםאת המרכז בגין 
 כאמור, וכן בגין כל הוצאותיו האחרות בקשר לכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המרכז.

  תרופות בשל הפרת הסכם .26

על הפרת הסכם זה הוראות  וחולבהסכם זה ו/או מהוראות כל דין, י מבלי לגרוע מהאמור 26.1
  .1971-תשל"אהות בשל הפרת חוזה(, חוק החוזים )תרופ

אשר לא תוקנה על ידו בתוך  ,הסכם זה הפרה יסודית או הפרה שאינה יסודית הספקהפר  26.2
, ככל שניתנה הודעה אודות ההפרה לספקהמועד שנקבע לכך על ידי המרכז בהודעת המרכז 

 וו/או לפשיטת רגל של וו/או כינוס נכסי הספקאו אם תוגש בקשה לפירוק של  ,כאמור
ם מיום הגשתה, או אם מונה מפרק או כונס נכסים או כונס מיי 7והבקשה לא תבוטל תוך 

ימים מיום  7או כל חלק ממנו והמינוי לא בוטל תוך  הספקומנהל, זמני או קבוע, על רכוש 
/או על פי כל דין ו ,אזי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למרכזהגשת הבקשה למינוי, 

הסכם בנסיבות העניין, לרבות, אך לא רק, זכותו לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או צו מניעה ו/או צו 
יהיה המרכז רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבטל הסכם זה ו/או לבצעו בעצמו  ,עשה

 .הספקו/או באמצעות אחרים וזאת, על חשבון 

ת נפרדים ובלתי מותנים זה בזה ם סעדים ותרופוכל הסעדים האמורים לעיל הספק,  להסרת 26.3
 ,מרכזואין בהפעלת חלקם כדי לפגוע באחרים ו/או בכל זכות ו/או תרופה אחרים שיעמדו ל

 ין. יבנסיבות הענ ,על פי כל דין ו/או חוזה
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 קיזוז זכות .27

רשאי  יהיה המרכז, הסכםח כל דין ו/או ומכ רכזמבלי לפגוע בסעדים ובזכויות העומדים לרשות המ
 הסכםפי -על וזאת, המרכזמ לספקמכל סכום שיגיע  מרכזל מהספקקזז כל סכום שיגיע ל/או ו עכבל

לגבות כל  מרכזשל ה ו. להסרת ספק, הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותשהוא מקור מכל/או ו זה
 חוב כאמור בכל דרך אחרת. 

 שעומדת ככל, כובעי/או ו קיזוז, עיכבון זכות כל על חוזר בלתי ובאופן מראש בזאת מוותר הספק
 אף, שהוא מקור מכל/או ו זה חוזהפי -על, מטעמו מי/או ו המרכז כלפי, או שיסבור כי עומדת לו לו

  .זה חוזה פי על מהמרכז כלשהם סכומים לספק מגיעים אם

 כללי .28

 ובחתימת בלבד בכתב יעשו זה ו/או גריעה ממנו להסכם/או תיקון ו תוספת או/ו שינוי כל 28.1
 פה בעל עשויי אשר/או גריעה ו/או תיקון ו תוספת או/ו לשינוי תוקף כל יהיה לא. הצדדים

 .המרכז של החתימה מורשי דיי לע אוו/ הספק דיי לע חתמויי לא או

יחייבו  לא, מהצדדים מי ידי על, יינתנו אם, שיינתנו, ארכה, הנחה, ויתור, הצהרה, הודעה כל 28.2
ולא יהיה להם תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו כדין. בכל מקרה, כל ויתור, הנחה, ארכה 
וכיוצא באלה, כאמור, שיינתנו, אם יינתנו, על ידי מי מהצדדים במקרה מסוים, לא יהוו 

 למקרה אחר. שווהתקדים ולא ילמדו מהם גזירה 

זה או על  חוזהיתור על איזה מזכויותיו על פי ושום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כו 28.3
ויתור, ויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הופי דין, או כו

 ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול, או התוספת נעשו במפורש ובכתב

 .זה להסכם במבוא כמפורט ןה הודעות משלוח לצורך הצדדים כתובות 28.4

 במבוא ינותמצו שהן כפי ,לכתובותיהם למשנהו האחד הצדדים ייד לע נהשתשלח הודעות 28.5
 אם ;רשום בדואר שנשלחו מיום עבודה ימי 4 כעבור נתקבלו כאילו אותן יראו, זה להסכם

 שנתקבל בשעהאו  שלאחר היום בו נשלחו ביום העסקים, "לבדוא או בפקסימיליה נשלחו
  .ןבעת מסירת –ביד  ונמסר; ואם לפי המוקדם ,קבלתן על טלפוני אישור

 

 :חתימה מורשי באמצעות החתום על הצדדים באו ,ולראיה

 

 

   __________________                             ___________________ 

 הספק                                                מרכז יצחק רבין

 

 

 


