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למתן שירותי חכירה  מכרז

 תפעולית של רכבים

04/2018מכרז מס'   

  

 כל הזכויות שמורות

 .תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"משל  ומסמך  זה הוא קניינ

לצלם את המסמך או חלקים ממנו או לעשות בו שימוש כלשהו,  אין להעתיק או

 , אלא לצורך השתתפות במכרז זה.תאגידמהללא קבלת אישור מראש ובכתב  
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 תאגיד מעיינות זיו בע"מ
 04/2018מכרז פומבי מס' 

 למתן שירותי חכירה תפעולית של רכבים )ליסינג(  

לשם "( עורך מכרז פומבי המזמין" ו/או "התאגיד" ו/או "החברהתאגיד מעיינות זיו בע"מ )להלן: "

"העבודות" להלן ולצורכי נוחות יכונו יחדיו: ) שירותי חכירה תפעולית של רכבים התקשרות למתן

 (."טובין" או"השירותים"  או

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את  .1

הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המכרז. הייתה 

 והמפורטת.

והכל כקבוע שירותי חכירה תפעולית של רכבים )ליסינג( לתאגיד הזוכה מכרז זה ייבצע  .2

 במסמכי המכרז.

הזוכה במכרז זה ייבצע את עבודות נשוא המכרז כאשר הצפי להתחלת ביצוע העבודות הינו  .3

01/11/2018. 

ולקבוע  המפורט במכרז המציעבגין העבודות תהיה בהתאם להצעת המחיר של  התמורה .4

 . במסמכי המכרז

מסמך זה, על נספחיו, כולל הוראות ותנאים, החלים על אופן הגשת הצעות לחברה, ניהול  .5

המכרז, בחירת ההצעה הזוכה, תנאי ההתקשרות עם הזוכה  וביצוע הליך הרכישה על ידי 

 החברה.

 
 

 בכבוד רב,
 יטל בורשטיין, מנכ"ל בפועל אב

 תאגיד מעיינות זיו בע"מ
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 כללי -תנאי ניהול המכרז 
 

 להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז )כפוף להוראות המכרז(: - מועדים .1

  התאריכים הפעילות

 פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט 

 

  03/08/2018ו',  ום י

 10/08/2018יום ו', 

1.1 

   19/08/2018', איום  רז יקבל שאלות הבהרה מאת המציעים.מועד אחרון בו עורך המכ

 .15:00עד השעה 

1.2 

המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות, הבהרות, תיקונים 

 ושינויים במכרז.

 23/08/2018  , 'היום 

 .15:30עד השעה 

1.3 

 להגשת ההצעות לתיבת המכרזים האחרוןהמועד 

החברה בקניון כוכב ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים, שבמשרדי 
 הצפון, דרך האלוף עוזי נרקיס במעלות תרשיחא. 

 06/09/2018, 'היום 

 .12:00עד השעה  

1.4 

חודשים מן המועד  3 תוקף ההצעה

האחרון להגשת הצעות 

 לעיל.  1.6כאמור בסעיף 

1.5 

 1.6 05/12/2018 תוקף ערבות לקיום הצעה

 
ה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבל

 המכרז, יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
 

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז 
 שיידונו על ידי החברה.

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

מוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי הנוחות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את מובהר בזאת, כי השי
 מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
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מסמכי המכרז ניתנים להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו 
ziv.com-http://maayanot מציעים אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז, שלא באמצעות אתר  .

( שיופק ע"י החברה יוכלו לקבלם במשרדי Hard Copyהאינטרנט כאמור אלא בעותק קשיח )
שקלים חדשים( שלא יוחזרו. מובהר כי סכום זה מהווה מאה ) ₪ 100החברה כנגד תשלום בסך של 

 את עלות הדפסת מסמכי המכרז.

על גבי טופס ההצעה וכתב ש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו המשתתף מתבק
, ולהחזיר את מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים הכמויות

 במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 

  

http://maayanot-ziv.com/
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 מעיינות זיו  בע"מ

 

 מתן שירותי חכירה פעולית של רכבים )ליסינג(

 

  04/2018מכרז פומבי מס' 

 

  עניינים תוכן

 

         :מסמכי המכרז

 לרבות: תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': . 1

 נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז  :    1 נספח 

   1976 -הצהרה בדבר חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  :2 נספח 

 

 על נספחיו: חוזה התקשרות מסמך ב':   .2

 .תב כמויותהצעת המשתתף וכ - '   נספח א

 .מפרט טכני לרכבים -    נספח ב'

 .סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח - ג'נספח 

 .טיב/ביצוע –נוסח כתב ערבות הסכם  -   ד'נספח 

פרוטוקול מפגש הבהרות+ תשובות לשאלות הבהרה ככל  -     'הנספח 
 .שנמסרו+ נספחי שינויים ככל שהועברו

 .פרטי חשבון בנק -     'ונספח 

המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או  כל .3
 בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
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 מסמך א'

 תאגיד המים והביוב   -מעיינות זיו  

  04/2018מכרז פומבי מס' 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 מהות המכרז .1

קבלת  אתמזמינה בז "(המזמין" ו/או "התאגיד" ו/או "החברה)להלן: ""מ מעיינות זיו בע .1.1

בהתאם לתנאי והוראות מסמכי  למתן שירותי חכירה תפעולית של רכבים )ליסינגהצעות 

 "(.העבודות" או  העבודההמכרז )להלן: "

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב  .1.2

 על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מסמך ב'כ

 תנאי סף  להשתתפות במכרז   .2

רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים 

המפורטים להלן. בכל התנאים המנויים להלן על המציע לעמוד בעצמו במועד הגשת ההצעות, אלא 

 אם מצוין אחרת.

או תאגיד רשום כדין בישראל. על מציע שהוא תאגיד  פרטי תושב ישראל ינו אדםהמציע ה .2.1

להיות רשום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו העתק תעודת 

 התאגדות. מציע שאינו תאגיד יצרף להצעתו העתק תעודת עוסק מורשה.

שירותי  מתןועד פרסום המכרז ב( שנים רצופות טרם מ3למשתתף ניסיון של לפחות שלוש ) .2.2

 חכירה תפעולית של רכבים )ליסינג(.

 לעיל משתתף יחשב כבעל ניסיון כאמור גם בהתקיים האמור להלן: 2.2לעניין סעיף 

 -מהבעלות בו  30%-המשתתף הוא תאגיד אשר שותף בו או בעל מניות המחזיק ב .2.2.1

 הוא בעל ניסיון כאמור.

 30% -שתתף הוא יחיד אשר היה מנהל או שותף או בעל מניות המחזיק בהמ .2.2.2

 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון כאמור.

 ניסיון מסחרי יחשב כניסיון של יחיד או חברה לפי העניין. .2.2.3

המשתתף הוא בעל רישיון  מאת המפקח על התעבורה, בהתאם לפרק ו' לצו הפיקוח על  .2.3

 .1985 –מיוחדת והשכרת רכב( תשמ"ה מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעה 

 .1961 –המשתתף מעסיק קצין בטיחות קבוע ומוסמך בהתאם לתקנות התעבורה, תשכ"א  .2.4

כלי רכב, לרבות פריסה נרחבת של מערך  100בבעלות המשתתף צי כלי רכב המונה לפחות  .2.5

 השירותים, יכולות לוגיסטיות, רכבים חלופיים ומצבת נהגים.

ק"מ נסיעה ממשרדי החברה  100תף ממוקם ברדיוס של עד מוסך השירות של המשת .2.6

 במעלות.

א' לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( 8.6המשתתף הוא בעל רישיון עסק לפי פריט  .2.7

 . 2013 -התשע"ג 

 אי הימצאות בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל. .2.8
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שבונות ותשלום צירוף אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול ח .2.9

 )אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות(. 1976 -חובות מס( התשל"ו 

. הערבות 1 נספח, בנוסח בדיוק בהתאם ל₪ 30,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס  .2.10

חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז  3תהיה בתוקף לפחות למשך 

ימים ממועד הדרישה,  10י מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד ותהיה בלתי מותנית, בלת

ללא כל צורך לבסס את הדרישה לחלוט הערבות מצד החברה. ערבות שתוקפה מעבר למצוין 

 לעיל תחשב כתקינה לעניין תקופת הערבות הנדרשת.

 , אף אם לא צוין בסעיף זה.ם נוסף שנקבע במסמכי המכרזכל תנאי מוקד .2.11

אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה, לאפשר למציע, אשר לא הציג עם  החברה תהיה רשאית, .2.12

הצעתו מסמך, אישור, היתר, מידע רישיון או כל מסמך אחר, שהגשתו נדרשת לפי מסמכי 

. יובהר כי אי השלמת ימים 7של  המכרז, להשלים את המצאתו לחברה תוך פרק זמן קצוב

 וט הערבות.מסמך כלשהו שנדרש בתנאי המכרז מהווה עילה לחיל

 עיקרי ההתקשרות .3

 "( הם כדלקמן:הזוכהעיקרי ההוראות אשר יחולו על המשתתף הזוכה )להלן: "

שירותי השכרת רכבים )ליסינג( כמפורט בכתב הכמויות נספח א'  הזוכה יספק לחברה .3.1

 להסכם ובהתאם להוראות ההסכם והמכרז. ,נספח ב' -להסכם, בהתאם למפרט הטכני 

רותים נלווים להשכרת רכבים, לרבות רכב חלופי ושירותי תיקונים הזוכה יספק לחברה שי .3.2

 ואחזקת עבור הרכבים.

 תקופת ההתקשרות ויתר תנאי ההתקשרות הם כמפורט בנוסח ההסכם והמכרז. .3.3

 מסמכי המכרז .4

 מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו( :

 למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו.תנאי המכרז והוראות   - מסמך א' .4.1

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.  - מסמך ב' .4.2

אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי  כל מסמך אחר .4.3

  המכרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז.

לצרפם לפי הוראות  םמציעיכל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל ה

 מסמכי המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, מסמך ב', שייחתם בין הצדדים.

 ערבויות .5

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של  .5.1

 ₪ 00003,לתנאי המכרז לטובת החברה, בסך של  1נספח בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ

 "(. "הערבות הבנקאית" או הערבות)לעיל ולהלן: " ( ₪אלף  שלושים)

הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. קבעה החברה, על  .5.2

תהיה  פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל, 

מציעים לצורך להקפיד הקפדה יתרה תשומת לב ההחברה רשאית לפסול את אותה הצעה. 

  פי דין.-על כל תג ותג בנוסח הערבות וזאת על
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החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  .5.3

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או בכל מקרה מתאים אחר לפי הוראות תקנות חובת 

 המכרזים ועל פי כל דין.

 

פיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה בו לא יעמוד המשתתף אחר הצעתו סכום הערבות ישמש כ .5.4

במכרז או במקרה בו יחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שהוא מהצעתו או במקרה בו יסרב 

המשתתף לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה עפ"י תנאי המכרז או במקרה בו 

כתנאי מוקדם להשתכללות  הזוכה מהמצאת כל המסמכים הנדרשים-ימנע המשתתף

 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. 15ההתקשרות בתוך 

הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין החברה   .5.5

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -לבין  הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ

 תוקף ההצעה .6

תוקף ההצעה  דשים מהמועד האחרון להגשת הצעות.( חוחודשים) 3במשך ההצעה תהיה בתוקף 

 ( חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה. שלושה) 3-יוארך ב

 הבהרות ושינויים  .7

, 15:00שעה:  19/08/2018 משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד ליום .7.1

בקובץ  ziv.com-sivan@maayanot ובאמצעות מייל  9575808-04וזאת באמצעות פקס מס' 

. באחריות המציעים לוודא את קבלת הפקס במשרדי החברה באמצעות טלפון מס'וורד

 , אלונה. 04-9579400  

בפנייתו בכתב יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו, לרבות שם   .7.2

ד, טלפון, פקס וכתובת דוא"ל. לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו מלא, שם התאגי

 היא מתייחסת.

לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו  23/08/2018החברה, תענה, עד ליום  .7.3

במשרדיה בכתב כאמור לעיל, ושמצאה לנכון לענות עליהן. אי קבלת תשובות מצד החברה לא 

 הגשת ההצעות. הווה עילה להארכת מועד לת

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים,  .7.4

יפרסמו באתר האינטרנט של החברה וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, 

עפ"י  שהעביר שאלות הבהרהו/או בדואר רשום ו/או בדוא"ל לכל מי  תב בפקסישלחו בכו

. באחריות המציעים לבדוק בקשת ההבהרותו/או המען ו/או הדוא"ל שציין בעת  מספר הפקס'

 מול החברה כי קיבלו את כלל העדכונים הרלבנטיים, ככל שהיו. 

על אף האמור לעיל תהיה רשאית החברה, למסור תשובותיה ו/או עדכונים למציעים  .7.5

באמצעות  –אישית  פוטנציאליים שביקשו כי יראו בהם מציעים פוטנציאליים גם במסירה

פקס, דוא"ל או דואר רשום, ובלבד שהתשובות לכל שאלות ההבהרה שהופנו אליו ו/או 

 העדכונים יופצו לכל המציעים הפוטנציאליים.

למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנות את  .7.6

שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו  תנאי המכרז. תשובות, פרטים, מידע, או נתונים

את החברה. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב כשהן חתומות על ידי החברה, מחייבות את 

mailto:sivan@maayanot-ziv.com
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החברה. רצתה החברה לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, תעשה זאת בכתב, 

 בהודעה מפורטת שתמסור למשתתפים.

ככל שיהיו, הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד נוסח התשובות ונוסח העדכונים,  .7.7

מהמכרז. במסגרת הגשת הצעה יחתמו המציעים על תדפיסי תשובות ותדפיסי עדכונים, כפי 

 שיישלח אליהם, ויגישו אותם עם הצעתם למכרז.

המציע יודיע לחברה בכתב על כל סתירה, אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו, אם יתגלו על  .7.8

יובהר כי משתתף כי הליך המכרז וזאת עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה. ידו במסמ

לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר למסמכי המכרז שתועלה לאחר המועד האחרון 

 .להצגת שאלות הבהרה

 אופן הגשת ההצעה .8

ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי , ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד .8.1

בתיבת  –. לתשומת לב המציעים על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד. וני אחרחיצ

המכרזים עשויות להימצא מעטפות של מכרזים נוספים, לפיכך אי רישום שם המכרז המלא 

 על גבי המעטפה עלול להביא לאי הצגתה לפני ועדת המכרזים ולאי שקילתה.

המבוקשים, אלא אם נקבע במפורש אחרת  המציע חייב להגיש את הצעתו לגבי כל הסעיפים .8.2

 במסמכי המכרז.

וינקוב בדמי  ,הסכםל 'אנספח המשתתף ימלא את הצעתו המצ"ב כ, "משתתף"הצעת ה .8.3

מכל סוג המופיע בכתב הכמויות השכירות לחודש )בשקלים לא כולל מע"מ( עבור רכב אחד 

סח מקורי, והעתק נו - בשני עותקיםתצורף הצעת המשתתף  אותו ברצונו להשכיר לחברה.

 . בכל מקרה של סתירה יהיה הנוסח המקורי הקובע. צילומי

כן, המשתתף ינקוב בהצעתו באחוז ממחירון היבואן הרשמי )ללא מע"מ(, שמשקף את כמו  .8.4

המחיר שהוצע על ידו. האחוז האמור ישמש לקביעת התמורה עבור רכב נוסף מאותו יצרן 

במקרה של הארכת תקופת  והדגם ל אותו יצרןועבור השכרת רכבים חדשים שואותו הדגם 

 חודשים נוספים. 36ההתקשרות לתקופה של 

יודגש, כי יש לנקוב בדמי שכירות וגם באחוז שמשקפים דמי השכירות ממחירון היבואן  .8.5

 הרשמי.

המחירים המוצעים בהצעת המשתתף יהיו מחירים כוללים, המגלמים את כל העבודות,  .8.6

אשר כרוכים במתן השירותים ומילוי כל ההתחייבויות  החומרים, ההוצאות והעלויות

 המשתתף לפי ההסכם והמכרז.

 הצעת המשתתף תנקב בסכומים ללא מע"מ. .8.7

 כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד. .8.8

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף ממועד הגשתה  .8.9

 הצעות למכרז.חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת  3ועד תום 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .9

לעיל ובכל מקום אחר במכרז על המציע לצרף להצעתו את  4בנוסף למסמכים המפורטים בסעיף 

 המסמכים הבאים:

 .1975 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .9.1

 מאומת ע"י עו"ד או רו"ח.אישור על זהות מורשי החתימה של המשתתף  .9.2
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אישור על דיווח הכנסות לרשויות המס ועל ניהול פנקסים בהתאם להוראות חוק עסקאות  .9.3

 .1976 –גופים ציבוריים התשל"ו 

ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו )בנוסח 2תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לסעיף  .9.4

 לעיל(. 2המצ"ב כנספח 

 פות/העתק תעודת התאגדות לפי העניין.צילום ת.ז/אישור על רישום שות .9.5

תצהיר חתום ע"י מורשה החתימה של המשתתף מאומת ע"י עו"ד או רו"ח בדבר עמידתו של  .9.6

לעיל, תוך פירוט השנים, פעילות המשתתף בשנים  2.2המשתתף בתנאי הסף האמור בסעיף 

 אלה ורשימת לקוחות.

 לעיל. 2.3תף כאמור בסעיף רישיון השכרה של המשת .9.7

תצהיר חתום ע"י קצין בטיחות, מאומת ע"י עו"ד, המעיד על עמידת המשתתף בתנאי הסף  .9.8

לעיל, הכולל את פירוט שמו של קצין הבטיחות, הסמכתו, ניסיונו ותקופת  2.3האמור בסעיף 

 תתף.עבודתו אצל המש

תצהיר חתום ע"י מורשה חתימה של המשתתף, מאומת ע"י עו"ד, המעיד על עמידתו של  .9.9

לעיל הכולל פירוט בדבר כמות כלי הרכב שבבעלות  2.5המשתתף בתאני הסף הקבוע בסעיף 

הנהגים , הרכבים החלופיים ומצבת תהמשתתף, פריסת מערך השירותים, היכולות הלוגיסטיו

 שברשות המשתתף.

, מאומת ע"י עו"ד, בדבר מיקומם המדויק של תצהיר חתום ע"י מורה החתימה של המשתתף .9.10

 לעיל. 2.6מוסכי השירות של המשתתף הממלאים אחר תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 לעיל. 2.7העתק מרישיון העסק של המשתתף כנדרש בסעיף  .9.11

 לעיל. 2.10ערבות אוטונומית כמפורט בסעיף  .9.12

פרוטוקול מפגש הבהרות וכל דפי תשובות והסברים שנמסרו למשתתפים, ככל שנמסרו, כשהם  .9.13

 חתומים על ידי המשתתף.

סכם, הסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב'. על המשתתף למלא את פרטיו בדף הראשון לה .9.14

חותמת(  חתימה+ לחתום בתחתית כל עמוד בצירוף חותמת, ולחתום חתימה מלאה )שם+

 בסוף ההסכם, בתוספת אישור החתימה ע"י עו"ד או רו"ח.

על ידי מורשה  בכל עמוד ועמודמסמך המכרז וכל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם  .9.15

 החתימה של המציע.

שנכלל במסמכי המכרז בכתב ברור או בהדפסה. על המציע למלא את מסמך ההצעה כפי  .9.16

 מחיקות, שינויים או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל  .9.17

 הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

שיזכה במכרז.  משתתףיעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי התשומת לב המצ .9.18

על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל 

הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. 

 ות לדרישות הביטוח.לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגוי

אין להגיש כל הסתייגויות, התניות, הוספות או שינויים לתנאים או לדרישות, הכלולים  .9.19

במסמכי המכרז. החברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה, הכוללת הסתייגויות, תוספות או 

שינויים לתנאים או לדרישות, הכלולים במסמכי המכרז, או לחילופין, להתנות את שקילת 
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בהסרת ההסתייגויות, התוספות או השינויים, תוך פרק זמן, שייקבע  ע"י החברה. ההצעה 

החברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר או באי בהירות או דו משמעות או כל 

 הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי הליך המכרז.

 בחינת ההצעות .10

בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא .10.1

התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

פי כל דין, מובהר כי -מבלי לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים לתקן טעות סופר בהצעות על .10.2

קום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מ

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

וכה. החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הז .10.3

 .שתתפיםשלא להתקשר עם אף אחד מהמ תרשאי החברהמובהר בזה כי 

החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או  .10.4

השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו 

פרטים ו/או  משתתףיקוליה, כאמור. לא המציא הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת ש

 מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.

החברה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את  .10.5

 החוזה המוצע ואת ניסיונו.

העובדים, ציוד, כלים וכו', כדי לוודא  החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות .10.6

 שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחלטה במכרז וכתנאי לזכייה בו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת הזוכה  .10.7

 תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

 איכותה.גובה ההצעה ו .10.7.1

 אמינותו, ניסיונו המקצועי, כישוריו ורמת שירותיו של המשתתף. .10.7.2

 ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם החברה ו/או גופים אחרים. .10.7.3

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. .10.7.4

 .מובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול משתתף בשל ניסיון העבר עמו

אית ועדת המכרזים, בי היתר, לבחור בהצעה שאינה ההצעה הזולה אלו רש על בסיס שיקולים .10.8

 ביותר או לא לבחור בהצעה זוכה כלל.

החברה שומרת לעצמת את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות  .10.9

  בקשר להצעתם, בכפוף להוראות כל דין.

אשר יתחייבו להעסיק רשאית ועדת המכרזים להעדיף ספקים  בתנאים שווים של מציעים .10.10

תרשיחא, שלומי, כפר -בעבודה נשוא מכרז זה עובדים תושבי רשויות החברות בתאגיד )מעלות

 סמיע(.-ורדים, כיסרא

לקבל אישור  שתתףהצעות שלא יוגשו במועד ו/או בדרך הנ"ל עלולות להיפסל. באחריות המ .10.11

 בדבר מסירת הצעתו ומועד המסירה. 
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 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

את הזכות להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף  הלעצמ תשומר חברהמובהר בזאת, כי ה .10.12

בין שני המציעים הזולים  1993-ה לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג17בהתאם להוראות סעיף 

 .חברההבלעדי של ה הביותר, והכל בהתאם לשיקול דעת

 הודעה על תוצאות המכרז .11

 לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום. .11.1

. או באמצעות פקסימיליה שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשוםמשתתף  .11.2

הערבות  שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין 

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -הזוכה במכרז ולא יאוחר מ

שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם הסכם,  .11.3

 המכרז.  

ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד חתימת ההסכם  14הזוכה במכרז יחתום על ההסכם תוך  .11.4

יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח כתב 

 הערבות המצורף כנספח ב' לנוסח ההסכם המצ"ב. 

החוזה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא עד למועד החתימה על  .11.5

בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  אישור על קיום הביטוחים הנדרשים על פי 

 מסמכי המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, חתום על ידי חברת ביטוח.

רה רשאית לבטל את היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החב .11.6

הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה וזאת 

לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות 

בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל 

 דין.

  לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: בנוסף .11.7

כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או  .11.7.1

 הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 

ה נכונה, או התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינ .11.7.2

שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע 

 על קביעתו כזוכה במכרז.

ההצעה הוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים או קיים חשש כי ההצעה היא תכסננית  .11.7.3

 ו/או בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסויימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה.

ייה במכרז כאמור לעיל, רשאית החברה, בנוסף על האמור בכל מקום במכרז זה, בוטלה הזכ .11.8

להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה 

 והמשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.  

 עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה .12

ה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במכרז בהתאם להוראות כל עיון במסמכי המכרז ובהצע .12.1

ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת  30 -דין, ולא יאוחר מ

 המכרזים.

 .₪ 500מתן זכות העיון יהיה מותנה בתשלום סך  .12.2
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 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

ה במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהוו .12.3

'סוד מסחרי', עליו לציין זאת במסמך שיצרף להצעתו. יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את 

 .החברה

סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד  .12.4

אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים 

 כרז זה ואלו לא יועמדו לעיונו. החברה תפעל על פי הבנתה לפי כל דין בעניין.האחרים במ

 הוצאות .13

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על 

 המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

 שמירת זכויות .14

שהיא, לרבות מטעמים הקשורים  החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה .14.1

בחברה עצמה או מטעמים הקשורים בהצעות או במציעים או משילוב של כל אלה בכל מועד 

שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות ולאחר בחירת זוכה, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה 

 כנגד החברה בשל כך. 

עבורה בעבר עבודות שלא החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו  .14.2

 לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.  המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .14.3

שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה 

ם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם של החברה, ה

לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. 

אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

ט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית והייחודית לבתי המשפ .14.4

 לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.

 בכבוד רב,                  

 מעיינות זיו בע"מ         
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 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

 1נספח 

 נוסח כתב ערבות מכרז

 רז* אין להסתייג, להתנות או להעיר על נוסח ערבות המכ

 

 לכבוד
 ("מעיינות זיו" -מעיינות זיו בע"מ  )להלן 
 מדרך האלוף עוזי נרקיז

 , קניון כוכב הצפון9040ת.ד. 
 תרשיחא -מעלות 

 
 א.ג.נ.,

 ערבות אוטונומית מספר_________
"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן הנערב" -)להלן  514210517לפי בקשת מעיינות זיו בע"מ מס' ח.פ 

)במילים: שלושים אלף ש"ח בלבד(  ₪ 30,000לום כל סכום עד לסכום כולל של בלתי חוזר לתש
למתן שירותי חכירה תפעולית של רכבים  04/2018"סכום הערבות"( בקשר למכרז מס'  -)להלן 

 )ליסינג(.
ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן  10לפי דרישתכם הראשונה בכתב, עד  .1

כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות  המפורט להלן,  אנו נשלם לכם
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 תחילה מאת הנערב.
כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת  .2

שב מעיינות זיו או ממלא מקומו. דרישה ____________________ כשהיא חתומה ע"י ח
אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של חשב מעיינות זיו תהא מלווה באישור עורך דין 

 בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם מעיינות זיו. 
 לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה. 

לעיל יעשה על ידנו, על דרך של העברה בנקאית לחשבון מעיינות  2 התשלום כאמור בסעיף .3
זיו, עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו 

 לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה  .4

ל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר בטלה ומבוטלת. כ
 מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 

 בכבוד רב, 
 ____________ 
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 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

 2נספח 

 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

      

    

אחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ ל

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

 

 ("המשתתף"הנני משמש כ________________ ב_______________________ )להלן  .1

 שם המשתתף      תפקיד                                                                       

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

 מבין האמורים להלן: יש לסמן את הסעיף הרלבנטי .2

 המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  

במועד האחרון להגשת המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך   

 ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-תשמ"זעבירה לפי חוק שכר מינימום, ה –"עבירה"  ***

 ;1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

                                   ____________________ 

 חתימה              

 אימות חתימה 

 

_____, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ________

____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 

 בפני. לעיל בחתמו/ה עליו

____________________ 

 עו"ד,                                                                                      
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 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

 

 למתן שירותי חכירה תפעולית של רכבים )ליסינג( הסכם

 2018שנערך ונחתם במעלות ביום ______ בחודש _______ בשנת  

 

 מעיינות זיו בע"מ  בין:  
 9040דרך האלוף עוזי נרקיס ת.ד.     
 קניון כוכב הצפון    
 תרשיחא-מעלות    
 ("החברה" ו/או "מעיינות זיו")להלן:     

 מצד אחד         
 

 ח.צ./ח.פ/ת.ז ______________ ________________  לבין:  
 ______כתובת: ____________________________    
 ___________________טל': ___________; פקס: _    
 ע"י מורשי החתימה מטעמו:    
 ____ת.ז. _____________ _שם _______________    
 ____ת.ז. _____________ _שם _______________    
 ("המשכיר")להלן:     

 מצד שני         

 

של  למתן שירותי חכירה תפעולית 04/2018ומעיינות זיו פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל :

 רכבים )ליסינג( כמפורט בהסכם זה ובנספחיו;

לאחר עיון ובחינה של מסמכי המכרז, לרבות ההסכם על כל נספחיו, הגיש  והמשכיר,       והואיל :

 למעיינות זיו הצעה לביצוע השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו; 

 והמשכיר זכה במכרז האמור; והואיל:

 רצון הצדדים לעגן בהסכם מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;וב      והואיל:

 

 אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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          ________________                           ___________________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

 נספחי ההסכם המפורטים להלן: .1

 ;וכתב כמויותהצעת המשתתף   -נספח א' 

 מפרט טכני לרכבים;  - נספח ב'

 אחריות בנזיקין וביטוח;              -נספח ג' 

 טיב/ביצוע; –ח כתב ערבות הסכם נוס  - נספח ד'

פרוטוקול מפגש הבהרות; תשובות להבהרות, ככל שנמסרו, ספחי שינויים,   - נספח ה'

 ככל שהועברו.

 פרטי חשבון בנק;  - נספח ו'

 :הגדרות .2

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:

עניין הסכם זה או חלק מנכ"ל מעיינות זיו ו/או מי שהוסמך/הוסמכו על ידה ל "המנהל"

 ממנו.

מנהל הכספים ו/או חשב מעיינות זיו ו/או מי שהוסמך/הוסמכו על ידו לעניין  "החשב"

 הסכם זה או חלקו.

שירותי חכירה תפעולית של רכבים )ליסינג(, לרבות אחזקתם ותיקונם, וכל  "השירותים"

 המטלות הנוספות כמפורט בהסכם;

כיר למעיינות זיו מכוח ההסכם, לרבות כמפורט הרכבים אותם ישכיר המש "הרכבים"

 ב' להסכם.-בנספחים א'

 רכב חלופי / "

רכב תקין שהינו דומה בשוויו ובנתוניו הטכניים לרכב אותו סיפק או שנדרש לספק  "רכב גישור

מקומות ישיבה  5למשכיר עפ"י הוראות ההסכם ובכל מקרה: בעל מנוע בנזין, בעל 

ליטר ובשנת  2, ובכל מקרה נפח מנוע שלא יעלה על לפחות, בעל נפח מנוע דומה

 .ייצור של לא יותר משלוש שנים טרם מועד קבלת הדרישה לרכב זה

כהגדרתו לעיל לרבות כל גורם מטעמו שהוסמך על ידו לעניי הסכם זה או חלק  "/ההמשכיר"

 ממנו;

 ההסכםמהות  .3

י המפורט בהסכם זה, לרבות המשכיר יספק למעיינות זיו שירותי השכרת רכבים )ליסינג( עפ"

 להסכם. שבנספח ב'להסכם, עפ"י המפרט בנספח א'  בכתב הכמויות

כמו כן, המשכיר יספק למעיינות זיו שירותים נלווים להשכרת הרכבים, לרבות רכב חלופי, 

 ושירותי תיקונים ואחזקה עבור הרכבים.
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 תקופת ההסכם .4

החזרת הרכב המושכר האחרון ותסתיים לאחר  01/11/2018תקופת ההסכם תחל ביום  .4.1

 (. "תקופת ההתקשרות"לידיו של המשכיר )להלן: 

)להלן: חודשים ממועד קבלתם במעיינות זיו  36הרכבים יושכרו למעיינות זיו לתקופה של 

 להלן. 4.2 (, בכפוף לאמור בסעיף"תקופת השכירות"

ם מתחילת תקופת ההתקשרות עם המשכיר, יהוו תקופת ניסיון החודשים הראשוני 4 .4.2

, ובכתב יום מראש 14למשכיר, ומעיינות זיו תהא רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו, 

באם, על פי שיקול דעתו של המנהל, לא עמד המשכיר בהתחייבויותיו על פי ההסכם 

 לשביעות רצונו, וזאת ללא כל פיצוי למשכיר.

 היקף השירותים .5

המשכיר ישכיר למעיינות זיו רכבים, בהתאם להצעתו שבמכרז ולפי כתב הכמויות  .5.1

 להסכם.נספח א' שב

בכל שלב במהלך ההתקשרות תהא רשאית מעיינות זיו לפנות למשכיר בדרישה להשכרת  .5.2

 רכבים נוספים, בהתאם לאפשרויות הבאות ועפ"י קביעת המנהל:

להסכם או דגם אחר של אותו א' שבנספח רכב חדש, מסוג המופיע בכתב הכמויות  .5.2.1

חודשים ממועד  36-להסכם, שיושכר לנספח ב' יצרן, ובכל מקרה עומד בדרישות 

 קבלתו במעיינות זיו. 

רכב משומש, שגילו עד שנתיים ממועד קבלת הדרישה, שעומד בדרישות נספחים  .5.2.2

 חודשים.  36ב' להסכם, שיושכר לתקופה שתקבע ע"י המנהל ושלא תעלה על -א' ו

עיינות זיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההיקף הכספי של ההסכם, ע"י שינוי מ .5.3

 להלן. 10.3לעיל ובכפוף לאמור בסעיף  5.2במספר הרכבים המושכרים כמפורט בסעיף 

לסכום הכולל של ההסכם  הוספהשל ההסכם שמשמעותו  שינוי ההיקף הכספי .5.3.1

 ייעשה באמצעות דרישה בכתב מהחשב והמנהל. 

מן הסכום הכולל של  הפחתהשינוי ההיקף הכספי של ההסכם שמשמעותו  .5.3.2

 ההסכם, ייעשה באמצעות דרישה בכתב מהמנהל.

המשכיר יהיה זכאי לתמורה נוספת מעבר לסכום הכולל של ההסכם, בכפוף  .5.3.3

 המנהל ו/או החשב. ישור בכתב חתום ומאושר ע"ילהצגת א

בכפוף לאמור  עיינות זיומהמשכיר מתחייב לפעול בהתאם לשינויים הנדרשים ע"י  .5.3.4

 .בהסכם זה בכלל ובסעיף זה בפרט
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 הרכבים ואופן השימוש בהם .6

מעיינות זיו מתחייבת שלא לבצע כל שינוי במבנה ו/או בחלקי הרכבים ו/או במתקנים  .6.1

ות זיו מתחייבת שלא להוציא מהרכבים כל אביזר ו/או מכשיר ו/או חלק שבהם. מעיינ

מובהר כי כלי הרכב ו/או מתקן השייכים להם, וזאת בלי הסכמת המשכיר בכתב מראש. 

 יגיעו עם מערכת בטיחות אינטגרלית כפי המגיעה מהיצרן.

 לעיל, תהא מעיינות זיו רשאית להתקין ברכבים, עפ"י צרכיה 6.1על אף האמור בסעיף  .6.2

ולפי שיקול דעתה, מכשירי קשר ו/או ערכות דיבורית ו/או להתקין אנטנות הדבקה ו/או 

להתקין מערכות איתור, מיגון וניהול ציי רכב ו/או מכשירים אלקטרונים למדידת דלק. 

בכפוף למתן הודעה בכתב  ככל שהדבר יתאפשר, ההתקנה תתבצע ע"י שימוש במתאמים

ימים לפני ההתקנה. מובהר, כי ידוע למשכירה כי בכוונת החברה 3למשכירה לפחות 

האחריות  להתקין מערכות איתור וזאת מבלי ליתן הודעה מראש כאמור בסעיף זה לעיל.

על פירוק ההתקן תחול על החברה והיא תישא במלוא הנזקים והעלויות שייגרמו בשל אי 

  ף להצגת ראיות לנזקים כאמור.פרוקו בכפו

 מעיינות זיו תנחה את המשתמשים ברכבים לקיים את המפורט להלן:  .6.3

מוסכם כי בכלי הרכב לנהוג כשברשותו רישיון נהיגה תקף לסוג כלי הרכב השכור.  .6.3.1

 השכורים מותרת נהיגה של נהגים צעירים ו/או חדשים.

כוהול מעבר למותר ו/או אל לא להשתמש ברכב כשהוא נמצא תחת השפעת סמים .6.3.2

 . על פי חוק

 לא להשתמש ברכב למטרות בלתי חוקיות.  .6.3.3

 לא לגרום ברכב נזק כלשהו בזדון.  .6.3.4

 .ו/או למטרות רווח לא להסיע ברכב נוסעים בשכר ו/או בתמורה .6.3.5

 לא להשתמש ברכב לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר.  .6.3.6

 לא להשתמש ו/או לנהוג ברכב בתחרות.  .6.3.7

 . מוד בכל התנאים הנקובים בפוליסות הביטוח החלות על הרכבלע .6.3.8

להשתמש בכלי הרכב רק בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים על ידי צה"ל  .6.3.9

 המותרים לנסיעת כלי רכב ישראליים.

לא להשתמש ו/או לנהוג בכלי הרכב מעבר למורשה על פי חוק ולא להעמיס מטען  .6.3.10

 מעבר למורשה על פי חוק.

 בכלי הרכב למטרות אלימות ו/או מהומות.לא להשתמש  .6.3.11

לא להפקיר את מפתחות כלי הרכב ולדווח למשכירה באופן מידי על כל מקרה של  .6.3.12

 אובדן ו/או גניבה של מפתחות כלי הרכב.
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לבצע את הנחיות והוראות המשכירה המתחייבות על פי דין, לרבות לעניין  .6.3.13

ות, נזקים וליקויים בכלי ביקורת בטיחות ותקינות ולהודיע למשכיר על קיום תקל

 , בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחרים.היודעםהרכב מיד עם 

הזכות לשימוש ברכבים שמורה אך ורק לעובדי מעיינות זיו אשר עבורם הושכר הרכב  .6.4

 ( ו/או בני זוגם ו/או י"המשתמש הקבוע")להלן: 

שתמש הקבוע, ובלבד לדיהם ו/או אחרים שהורשו לשימוש ברכבים ע"י המנהל או ע"י המי .6.5

 שנים ותשעה חודשים.  16שכל הרשאים לנהוג ברכבים יהיו מעל גיל 

מעיינות זיו רשאית להשתמש בכלי הרכב אך ורק לצרכיה העסקיים ולצרכים פרטיים של  .6.6

 המשתמשים הקבועים בכלי הרכב ולא לכל מטרה אחרת, למעט במקרי חירום.

סופקו יהיו מיועדים עבור נושא תפקיד מסוים, מעיינות זיו אינה מתחייבת כי כלי הרכב שי .6.7

והיא תהא רשאית להעביר את כלי הרכב בין נושאי תפקידים שונים מבלי שתהא מחויבת 

 בקנס או בתשלום נוסף בשל כך.

מעיינות זיו לא תהא רשאית להשכיר את הרכבים או חלק מהם ו/או להעביר ו/או להמחות  .6.8

לגבי חלק מהם, עפ"י הסכם זה, בין בתמורה ובין  ו/או לשעבד את זכותה לגבי הרכבים או

 בלי תמורה. 

שא בכל נזק שיגרם לכלי הרכב ו/או נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו ימעיינות זיו ת .6.9

כתוצאה מהפרה מוכחת שאינה בתום לב של איזו מהוראות הסעיפים הנ"ל על ידי מעיינות 

 זיו. נטל ההוכחה להפרה הנו על המשכיר.

לעיל, מעיינות זיו תהא פטורה מאחריות לנזקים בגינם המשכיר זכאי, או  על אף האמור .6.10

היה זכאי אם היה עורך ביטוח לכלי הרכב כמתואר בסעיף הכיסוי הביטוחי ומבלי לגרוע 

מכלליות האמור לעיל לרבות גם בביטוח מקיף, לקבל פיצוי ו/או שיפוי על פי פוליסת 

 וק כלשהו. הביטוח ו/או מצד ג' כלשהו ו/או על פי ח

למען הסר ספק, חובת הוכחת ההפרה של איזו מהוראות הסכם זה על ידי מעיינות זיו,  .6.11

תחול אך ורק על המשכיר, וכל עוד לא הומצאה על ידי המשכיר הוכחה קבילה להפרה, 

 יפעלו הצדדים באופן רגיל כפי שהיו נוהגים אילו לא נטענה טענה להפרה.

 והפרתו ע"י המשכיר תהווה הפרה יסודית של ההסכם.זה הינו תנאי עיקרי בהסכם  סעיף .6.12

 מסירת  רכבים  למעיינות זיו .7

ימי עבודה  21את הרכבים )לרבות רכבים נוספים( תוך  החברהעביר לחזקת ת ההמשכיר .7.1

ממועד קבלת דרישה חתומה על ידי המנהל ובכפוף להימצאות הרכב במלאי היבואן בארץ 

ב המבוקש בהזמנה אינו במלאי המשכירה, "(. ככל שהרכהרכבים הקבועים)להלן: "

ימי עסקים ותציע רכבים שווי ערך הקיימים  3תעדכן המשכירה את החברה בכתב בתוך 

ימי עסקים באם ברצונה לבטל את ההזמנה או  5במלאי. החברה תודיע למשכירה בתוך 

ו לקבל רכב שווה ערך בהתאם להצעת המשכירה".  הרכבים הקובעים ימסרו למעיינות זי
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ימי עבודה מהמועד בו הודיע המשכיר למעיינות זיו כי הרכבים הקבועים  2בחצריה בתוך 

 מוכנים למסירה. 

ימי עבודה  3עד לקבלת הרכבים הקבועים כאמור לעיל, יעמיד המשכיר רכבי גישור, תוך  .7.2

 ממועד קבלת דרישה חתומה על ידי המנהל.

עפ"י לוח הזמנים הנקוב לעיל,  ראה המשכיר כי אינו יכול לספק את הרכבים הקבועים .7.3

יבקש מהמנהל אורכה לאספקת הרכבים הקבועים. הבקשה תוגש בכתב ותפרט את 

 הסיבות בעטיין מבקש המשכיר ארכה.

המנהל יהא רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לאשר למשכיר אורכה לאספקת הרכבים  .7.4

מנוע את העיכוב או הקבועים, אם ימצא שבקשת המשכיר מוצדקת וכי המשכיר לא יכול ל

י לאיחור במסירת המכוניות איובהר, כי בכל מקרה לא יהיה המשכיר אחרהאיחור הנ"ל. 

 שעילתו באי זמינות הרכבים במלאי היבואן בארץ.

 החלטתו של המנהל תהיה סופית ותחייב את הצדדים. .7.5

ים מסירת רכב כלשהו למעיינות זיו תעשה רק לאחר שנתקבלו עבורו כל האישורים הנדרש .7.6

 עפ"י הסכם זה ועפ"י דין לשם השימוש ברכב. 

עם מסירת הרכבים הקבועים למעיינות זיו, יבדוק המנהל את האישורים שהונפקו להם  .7.7

עפ"י הדין וההסכם. המנהל רשאי להורות על בדיקתם של הרכבים במטרה לברר את 

 תקינותם. 

ם יהא המשכיר באם בבדיקתו של המנהל ימצא כי הרכבים אינם עומדים בתנאי ההסכ .7.8

 15חייב להחליף את הרכבים שסופקו על ידו, לשביעות רצונו המלאה של המנהל, בתוך 

 ימים ממועד קבלת ממצאי בדיקתו של המנהל.  

במקרה שיידרש המשכיר להחליף את הרכב/ים כאמור לעיל, יספק המשכיר למעיינות זיו  .7.9

קבלת הדרישה להחלפת  רכב/ים קבוע/ים אחר/ים במקום הרכב/ים שהוחלפו, מייד עם

 הרכב/ים. 

סעיף במקרה שיידרש המשכיר ע"י המנהל לתקן את הרכב/ים כאמור לעיל, יחולו הוראות  .7.10

 להלן באשר לאספקת רכב חלופי.  8

 הסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.זה הינו תנאי עיקרי ב 7סעיף  .7.11

 תיקונים ואחזקה שוטפת .8

המשכיר יידרש לתת מענה לתקלות אשר ידווחו ע"י המנהל. מובהר בזאת, למען הסר  .8.1

 ספק, כי המענה לתקלות יכלול גם אביזרים מתכלים כגון מצבר, צמיגים, מגבים וכיו"ב. 

קלות יהא חייב המשכיר לדאוג למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במסגרת הטיפול בת .8.2

שעות ממועד ההודעה  4להגעת ניידת שירות לטיפול ברכב בו נתגלתה תקלה, וזאת בתוך 
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שעות ממועד ההודעה תעשה במהלך  4על התקלה. מובהר כי הגעת ניידת השירות בתוך 

 כל שעות היממה ולכל מקום בארץ בו ימצאו המכוניות בעת שתתגלה בהן התקלה. 

יקון דרך כאמור לעיל אשר בעקבותיו תידרש גרירת הרכב למוסך, יועמד במקרה של ת .8.3

 רכב חלופי בזמנים המפורטים להלן: 

שעות ממועד  4באם התקלה ארעה מחוץ לשטח עירוני, יסופק רכב חלופי בתוך  .8.3.1

 ההודעה על התקלה למשכיר. 

 שעות ממועד ההודעה 4באם התקלה ארעה בשטח עירוני, יסופק רכב חלופי בתוך  .8.3.2

 על התקלה למשכיר.

מובהר כי שירותי החילוץ והגרירה לא יינתנו בכל מקרה בשטחי האוטונומיה  .8.3.3

בהסכם שנחתם בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית  Aהמוגדרים כשטחי 

או בשטחים אחרים אשר על פי הוראות הרשויות או צה״ל אסורה הנסיעה בהם 

  .לישראלים

שירות התיקונים כאמור לעיל, יעמיד המשכיר לרשות לצורך דיווח על תקלות והענקת  .8.4

שעות ביממה בכל ימות השבוע )למעט  24מעיינות זיו מוקד טלפוני שיהא מאויש במשך 

 יום כיפור(.  

בהתאם להוראות היצרן והיבואן, הוראות המנהל ועפ"י דין, יטול המשכיר ממעיינות זיו  .8.5

ו/או תיקון במסגרת שירותי האחזקה  את הרכבים בתאום עם המנהל, לצורך ביצוע טיפול

 השוטפים. 

ק"מ נסיעה  100הטיפול ברכבים יתבצע במוסך המשכיר, אשר יהיה ממוקם ברדיוס של עד  .8.6

 ממשרדי מעיינות זיו.  

לצורך מתן שירותי האחזקה השוטפים כאמור לעיל, הרכבים יילקחו ע"י המשכיר,  .8.7

( 12:00 -ל 8:00יו בשעות הבוקר )בין במועדים אשר יתואמו עם המנהל, מבניין מעיינות ז

 באותו היום.  15:00ויוחזרו ע"י המשכיר, לאחר ביצוע הטיפול, לא יאוחר מהשעה 

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי באם הטיפול ברכבים יצריך את השארתם בידי  .8.8

וכן  14:00, יהא על המשכיר להודיע על כך למנהל עד לשעה 15:00המשכיר לאחר השעה 

א עליו לקבל את אישור המנהל לדבר. עוד מתחייב המשכיר, להשיב למעיינות זיו את יה

 הרכבים מיד עם תום הטיפול בהם. 

כאמור לעיל,  15:00היה והטיפול ברכב יצריך את השארתו בידי המשכיר לאחר השעה  .8.9

 יספק המשכיר למעיינות זיו רכב חלופי לשימוש מעיינות זיו עד להשבת הרכב מהטיפול.  

המשכיר ישא בכל ההוצאות שתידרשנה לשם אחזקה ותיקון כל מכונית, בין תיקון חיצוני  .8.10

ובין תיקון פנימי. המשכיר ישא בכל ההוצאות לביצוע טיפולים שוטפים במכונית לפי 

הוראות היצרן והיבואן, וכפי שיידרש ע"י המנהל לאחזקה נאותה של הרכבים ולפי 
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ראי לבדוק נוזלים ברכב )שמן ומים( וכן ימסור נהג הרכב יהיה אחהוראות כל דין. 

למשכירה דיווח על הק"מ ברכב בהתאם לדרישה. כן ידאג נהג הרכב שהרכב יטופל 

 בהתאם להנחיות הצרכן.

מוסכם כי המשכיר יהא רשאי לתקן את הרכבים בעצמו ו/או ע"י מי מטעמו, לפי שיקול  .8.11

 .ובכפוף לתיקון המוסך מורשהוזאת בכפוף למתן הודעה בכתב למשכירה  דעתו הבלעדי

,  אינן נובעות מבלאי סביררכב בו יתגלו תקלות חוזרות ונשנות, אשר המנהל יסבור כי  .8.12

 לפי קביעת המנהל.  -יוחלף ע"י המשכיר ברכב קבוע שווה ערך בטיבו לרכב המקורי

המשכיר לא ישא בהוצאות טיפולים ו/או תיקונים שידרשו כתוצאה מגרימת נזק בכוונה  .8.13

 מעיינות זיו ו/או כתוצאה מהפרת תנאי פוליסת הביטוח ע"י מעיינות זיו.  ע"י

מעיינות זיו מתחייבת בזאת לפעול לפי הנחיותיו והוראותיו של קצין בטיחות מטעם  .8.14

המשכיר לעניין ביקורת בטיחות ותקינות הרכבים אשר יועברו בכתב על פי הצורך מעת 

 לעת.  

ר בכתב על קיום תקלות, נזקים וליקויים ברכבים מעיינות זיו מתחייבת להודיע למשכי .8.15

 מיד עם גילויים. 

לבדוק את כלי הרכב המושכרים מעת לעת בתיאום מראש עם החברה המשכירה רשאית  .8.16

 לבירור תקינותם.

 תאונות .9

ארעה תאונה  כלשהי לרכב, תודיע מעיינות זיו על אירוע התאונה למשכיר, מיד לאחר  .9.1

ככל האפשר את שמות העדים לאירוע, פרטי המכוניות שנודע לה על התאונה. ותרשום 

המעורבות ופוליסות הביטוח שלהם וכן תמסור דיווח מפורט על האירוע למשכירה ותשתף 

פעולה עם המשכירה ו/או המבטח בקשר לטיפול בעניין על פי דרישת המשכיר, תדווח 

 מעיינות זיו על כך לרשויות, כפי הנדרש עפ"י דין.

חייבויות מעיינות זיו על פי חוזה זה ולתשלום הסכום הנקוב להלן עבור בכפוף לקיום הת .9.2

השתתפות עצמית בנזק תהיה מעיינות זיו פטורה מתשלום עבור נזקים כלשהם שיגרמו 

לכלי הרכב ו/או לרכוש צד שלישי כלשהו, כאילו היו כלי הרכב מבוטחים בביטוח מקיף, 

 .בכפוף לאמור בהסכם זה ידי המשכיר כולל הרחבות לשמשות ולמערכות שמע שסופקו על

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של נזק ו/או תאונה ו/או מעורבות בתאונה, גם אם  .9.3

 לא נגרם נזק לרכב המשכיר, תפעל מעיינות זיו כדלקמן:

 תודיע טלפונית למשכיר על התאונה; .9.3.1

 תמלא דו"ח בכתב ובו פרטים מלאים אודות התאונה בצירוף תרשים; .9.3.2

 תודיע מיד למשטרה וזאת בנוסף להודעה למשכיר; –בתאונה אדם  נפגע .9.3.3
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 לא תקבל כל הצעה, לא תתחייב בכל התחייבות ולא תבטיח הבטחה כלשהי; .9.3.4

תפעל כמיטב יכולתה לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים  .9.3.5

 בתאונה ושל עדים לתאונה;

המעורב/ים בתאונה,  תפעל כמיטב יכולתה לקבל את מס' הרישוי של כלי הרכב .9.3.6

 פרטי רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור/ים;

בכפוף לנסיבות, תפעל שלא להשאיר את כלי הרכב הניזוק ללא שמירה ו/או ללא  .9.3.7

 אמצעי זהירות מתאימים;

תמסור למשכיר כל הזמנה לדין, תביעה, כתב טענות ו/או מסמך כלשהו הנוגעים  .9.3.8

מיד עם הגיעו של המסמך לידי  -בקשר לתאונהלכל תביעה, אישום או הליך 

 מעיינות זיו או לידי הנוהג בכלי הרכב. 

מעיינות זיו וכל אדם שישתמש ו/או ינהג ו/או יפעיל את הרכב, ישתפו פעולה באופן מלא  .9.4

עם המשכיר ו/או עם המבטחים על פי הפוליסות הנזכרות בחוזה זה, בכל העניינים 

ו/או אישום נגד המשכיר ו/או על ידי המשכיר, ובסיוע הקשורים בחקירה של כל תביעה 

 וניהולם או בהגנה נגדם.

היה ובעקבות תאונה כאמור יצא הרכב מכלל שימוש ו/או יילקח ע"י המשכיר לטיפול,  .9.5

יספק המשכיר למעיינות זיו רכב חלופי כנגד כל רכב שהושאר בידי המשכיר החל מרגע 

 העברתו לידי המשכיר.   

לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם  9.3.2, מילוי דו"ח תאונה כנדרש עפ"י ס"ק למען הסר ספק .9.6

 לעיל.  9.5לזכותה של מעיינות זיו לקבלת רכב חלופי כאמור בס"ק 

 החזרת הרכבים  לידי המשכיר .10

מתחייבת בזאת להחזיר את כל הרכבים לחזקתו של המשכיר מיד בתום  מעיינות זיו .10.1

לעיל, או קודם לכן באם בחרה מעיינות זיו  4בסעיף רכב, כאמור תקופת השכירות של כל 

   להחזירם מכל סיבה שהיא, לרבות עקב ביטול הסכם זה.

 משכיר תעשה כדלקמן:החזרת כלי הרכב לחזקת ה .10.2

החזרת כלי הרכב תיעשה במגרש החניה של מעיינות זיו, בשעות העבודה  .10.2.1

 המקובלות, אלא אם יתואם בכתב מקום או מועד אחר.

כלי הרכב יוחזרו כשהם ריקים מכל חפץ השייך למעיינות זיו ו/או מי שנהג ברכב  .10.2.2

קב שימוש מטעמה, במצב טו ותקין, כפי שקיבלה אותם וזאת בהתחשב בבלאי ע

 סביר בכלי הרכב.

במעמד ההחזר, יבדק כלי הרכב ע"י קצין הבטיחות מטעם המשכיר. המנהל  .10.2.3

ימסור למשכיר ו/או לקצין הבטיחות תעודות ומסמכים שקיבל בעת מסירת 

 הרכב, ויערוך על כך פרוטוקול.
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ימי עבודה מלאים,  3נתגלו חוסרים בכלי הרכב, תשלים אותם מעיינות זיו בתוך  .10.2.4

 חייב לשלם את שוויים.או תת

לאחר קבלת כלי הרכב על ידי המשכיר וחתימת נציגו על פרוטוקול ההחזרה  .10.2.5

כאמור, יהיה המשכיר אחראי בלעדית לכל נזק, קנס והוצאה אחרת שיחולו על 

 כלי הרכב המוחזר.

לאחר מועד החזרת כלי הרכב, תיערך התחשבנות סופית לגבי  ימי עסקים 14עד  .10.2.6

 מסגרתה ימציא המשכיר חשבונית מס כלהלן:כלי הרכב שהוחזר, ב

עבור יתרת התקופה שטרם שולמה ע"י מעיינות זיו או עבורה מגיע  .10.2.6.1

למעיינות זיו זיכוי )בחשבון זה יצויינו כמות התשלומים שכבר שולמו 

 ע"י מעיינות זיו(.

עבור פגמים ו/או ליקויים ו/או אובדן שנתגלו בכלי הרכב בעת המסירה  .10.2.6.2

סביר ו/או פגם בייצור, ושוויים הוסכם ואושר בכתב שאינם בגדר בלאי 

בפרוטוקול החזרת הרכב שנערך. לא הסכימו הצדדים על שווי הפגם 

ו/או הליקוי, יקבע השווי בהתאם להחלטת שמאי מוסכם. הצד שידרוש 

 את מינוי השמאי יממן את שכרו.

חשבונית כאמור תשולם בכפוף לבדיקת המנהל ואישורו בתנאי 

 פורטים בהסכם זה.התשלום המ

, החליטה מעיינות זיו כי ברצונה להלן 26לעיל וסעיף  4סעיף מבלי לגרוע מהאמור ב .10.3

עה תיתן מעיינות זיו הוד להחזיר רכב למשכיר טרם שהסתיימה תקופת השכירות לגביו,

תשלם מעיינות זיו למשכיר פיצוי מוסכם על בסיס ו ימים לפני מועד ההחזרה 7בכתב 

 הפירוט שלהלן:

החודשים הראשונים להשכרתו תשלם מעיינות  12בגין החזרת רכב אחד במהלך  .10.3.1

בנספח חודשי שכירות, עפ"י הנקוב בהצעת המשתתף  3זיו למשכיר סכום שגובהו 

 .להסכם א'

חודשים להשכרתו תשלם מעיינות זיו  24 -13מהלך בגין החזרת רכב אחד ב .10.3.2

 בנספח א'חודשי שכירות, עפ"י הנקוב בהצעת המשתתף  2למשכיר סכום שגובהו 

 .להסכם

חודשים להשכרתו )או במהלך תקופת  36 -25בגין החזרת רכב אחד במהלך  .10.3.3

חודשים( תשלם  12הארכת השכירות, ככל שהוארכה ההתקשרות בתקופה של עד 

 חודש שכירות, עפ"י הנקוב בהצעת המשתתף 1יו למשכיר סכום שגובהו מעיינות ז

 .להסכם בנספח א'

 בכתב החזרת רכבים כאמור לעיל בטרם סיום תקופת השכירות, תלווה בהודעה מוקדמת .10.4

 ימי עבודה טרם ההחזרה.  30שתימסר למשכיר ע"י מעיינות זיו לפחות 
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ייבת לקבלם לחזקתה, מיד עם אם בהחזרת כלי הרכב ימצאו בו חפצים, החברה מתח .10.5

ימים ממועד הדרישה בכתב,  14דרישת המשכיר בכתב. היה והחברה לא תעשה כן תוך 

 .מוותרת בזאת החברה על כל טענה בגין נזק או הפסד או הוצאה בקשר לחפצים אלה

 תשלומים  .11

 : מעיינות זיו תישא בתשלומים הבאים .11.1

 כבים בעת תקופת השכרתם. מעיינות זיו תישא בתשלום עבור הדלק שיצרכו הר .11.1.1

לא יתנגד לבקשת מעיינות זיו להצטרף לתוכנית מנויים לנסיעה בכבישי המשכיר  .11.1.2

 2000-ו/או נתיבים מהירים כהגדרתם בחוק נתיבים מהירים התש"ס אגרה

יובהר, כי המשכיר לא יישא בתשלומים למפעילות  ."(נתיבים מהירים)להלן: "

צלו דרישה ממי מהמפעילות לשלם בעד הכבישים אך בכל מקרה ככל שתתקבל א

 רכב, מעיינות זיו לא תדרש לשלם עמלה ו/או תוספת תשלום מכל סוג.

מעיינות זיו תשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות החניה ו/או דו"חות אחרים ביחס  .11.2

למכוניות המושכרות, במועד המצויין בהם. המשכיר יסב את הדוחות והקנסות על שם 

תשתף פעולה עם המשכיר ככל שיידרש לצורך הסבת הדו"חות/כתבי  החברה מעיינות זיו

 האישום כאמור על שמה, לרבות הופעת המשתמשים מטעמה בבתי המשפט.

 : המשכיר ישא בתשלומים הבאים .11.3

מוסכם בזאת כי כל המיסים, תשלומי החובה, האגרות וההיטלים )לרבות אגרות  .11.3.1

נשוא ההסכם ישולמו ע"י  הרישוי( ויתר התשלומים בקשר לרכבים ולשירותים

 המשכיר. 

 כפיפות ודיווח .12

ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה, המשכיר יהיה כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל 

 הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל בקשר עם ההסכם, ובכלל זה: 

וכן  השירותיםידווח המשכיר למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר למתן  .12.1

 על כל נושא הקשור לביצוע ההסכם.

יספק המשכיר למנהל תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין ההסכם  .12.2

 בכלל והשכרת הרכבים בפרט.

 תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הוא הז 12סעיף  .12.3

 התמורה .13

התמורה לה זכאי המשכיר עפ"י הסכם זה תחושב על יסוד מספר הרכבים שהושכרו  .13.1

כנספח א' בפועל, כשהוא מוכפל בדמי השכירות לחודש, כמפורט בהצעת המשכיר המצ"ב 

 להסכם.
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 להסכם יתווסף מע"מ כשיעורו בדין. בנספח א'לסכום התמורה הנקוב  .13.2

 רן, עפ"י דרישת מעיינות זיותמורה עבור רכב נוסף ורכב אחר של אותו יצ .13.3

ככל שתבקש מעיינות זיו לשכור רכב נוסף מהסוג המצוין בכתב הכמויות  .13.3.1

האחוז  : הסכום המתקבל לאחר חישובלעיל 5.2.1שבנספח א' להסכם, לפי סעיף 

ס"ק זה, רכב נוסף  ממחירון היבואן הרשמי, כפי שנקב המשכיר בהצעתו. לעניין

 חודשים.  3ייחשב אף כרכב מתוך כתב הכמויות שלא הוזמן תוך 

ככל שתבקש מעיינות זיו לשכור רכב מדגם אחר של היצרן המופיע בכתב  .13.3.2

: הסכום המתקבל לאחר לעיל 5.2.1הכמויות שבנספח א' להסכם, לפי סעיף 

 ז ממחירון היבואן הרשמי, כפי שנקב המשכיר בהצעתו. חישוב האחו

 , הסכוםלעיל 5.2.2רכב משומש, לפי סעיף  ככל שתבקש מעיינות זיו לשכור .13.3.3

המתקבל לאחר חישוב האחוז ממחירון היבואן הרשמי, כפי שנקב המשכיר 

  .10%בהצעתו, בהנחה קבועה של 

 מי התמורה הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כדין.לסכו .13.4

ק"מ  25,000מובהר בזאת, כי דמי השכירות החודשיים המפורטים לעיל, מחושבים לפי  .13.5

 . POOL -לשנה לכל רכב כפול מס' הרכבים שהושכר, בשיטת ה

 היה ויסתבר בתום ההתקשרות כי כל הרכבים יחד עברו יותר מסך של   .13.6

אג'  15 -, המשכיר יהיה זכאי ל(ול מס' הרכבים שהושכרוק"מ לשנה לכל רכב כפ 25,000)

 .לפני מע"מ לכל ק"מ נוסף

היה ויסתבר בתום ההתקשרות כי כל הרכבים יחד לא עברו את סך הק"מ האמור בסעיף  .13.7

 לעיל, תיבדק כמות הק"מ שעבר כל רכב במשך תקופת השכירות.  13.5

חודשים )או בתקופה אחרת בה  36 -ק"מ ב 100,000-ידה ורכב מסוים עבר יותר מבמ .13.8

אג' לכל ק"מ נוסף שעבר  15-לפי הקילומטראז' היחסי(, המשכיר יהיה זכאי ל -הושכר

 אותו הרכב מעל הקילומטראז' האמור. 

 יבוצע לאחר החזרת הרכב האחרון שנשכר ע"י מעיינות זיו לפי POOL -יובהר כי תחשיב ה .13.9

 הסכם זה. 

הקילומטראז' עוד יובהר כי בגין כל רכב אשר הושכר לתקופה הכוללת חלק משנה יחושב  .13.10

 באופן יחסי לחלק מהשנה. לעיל  13.5  - 13.5 האמור בסעיפים

המחירים הנקובים לעיל הינם סופיים, וכי גובה התמורה כמפורט מוצהר ומובהר בזאת כי  .13.11

להלן,  13.12לעיל מהווה את מלוא סכום התמורה המגיעה למשכיר, בכפוף לאמור בסעיף 

 לאמור לעיל. והמשכיר לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין מתן השירותים מעבר

, יעודכנו מדי חודש בחודשו ממועד קבלת אותו רכב במעיינות זיושכירות לכל רכב דמי ה .13.12

מובהר כי ביחס לדמי השכירות מדד הבסיס יהיה המדד . בהתאם לשיעור עליית המדד
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הידוע במועד מסירת הרכב וביחס לשאר התשלומים מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד 

 .חתימת ההסכם

 אופן תשלום התמורה .14

 ה כמפורט לעיל תשולם בהתאם למתכונת המפורטת להלן: התמור

לצורך ביצוע תשלום דמי השכירות החודשיים, מעיינות זיו תמציא למשכיר הוראת קבע  .14.1

בבנק בו מנוהל חשבונה. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הוראת הקבע תתייחס לתשלום 

 ה.דמי השכירות החודשיים בלבד ולהחזר תשלומי שימוש בכבישי אגר

טרם ביצוע התשלום למשכיר יעביר הוא לחשב מעיינות זיו דו"ח ובו פירוט כל הנדרש  .14.2

אודות החיוב הצפוי, לרבות מספר הרכב, פרטי המשתמש, תאריך השימוש, גובה התשלום 

מובהר כי ניתן לשלוח את החשבוניות כמפורט בסעיף וכל מסמך אחר שיידרש ע"י החשב. 

  חשב החברה. באחריות המשכירה לאשר קבלת הדוא"ל. זה גם באמצעות הדוא"ל לדוא"ל

מובהר, כי דמי השכירות החודשיים שישולמו ע"י מעיינות זיו כאמור לעיל, לא ישחררו  .14.3

את המשכיר בשום אופן מאחריותו ולא יגרעו מזכות מעיינות זיו להעלות כלפיו טענות 

 בגין רשלנות וכיו"ב.

 בים:תוספת לתמורה על בסיס הק"מ שיעברו הרכ .14.4

התוספת לתמורה אשר תחושב על בסיס הק"מ שיעברו הרכבים תשולם בהתאם  .14.4.1

 למתכונת המפורטת להלן: 

לעיל,  13.8 - 13.6 לאחר עריכת החישוב של כמות הק"מ כאמור בס"ק .14.4.1.1

מנהל חשבון המפרט את כמות הק"מ שעברו הרכבים יגיש המשכיר ל

 ואת התוספת לתמורה שעל מעיינות זיו לשלם.

המנהל יבדוק את החשבון, יאשרו כולו או מקצתו או שלא יאשרו כלל,  .14.4.1.2

 10ויעבירו בצירוף חשבונית מס שתומצא לו ע"י המשכיר לחשב תוך 

לאשר מובהר כי המנהל לא יסרב  ימים ממועד המצאתו ע"י המשכיר.

 את החשבון אל מנימוקים סבירים שיפורטו.

החשב יבדוק את החשבון המאושר ע"י המנהל, יאשרו כולו או מקצתו  .14.4.1.3

 או שלא יאשרו כלל.

 בשוטף+את הסכום המאושר על ידו לתשלום  החשב ישלם למשכיר .14.4.1.4

יום, שיתחילו להימנות מהמועד בו נתקבלו אצלו חשבונית המס  45

יכוי )אם נחוץ( בגובה ההפרש בין המאושרת בצירוף חשבונית ז

 החשבון שהוגש ע"י המשכיר לבין הסכום שאושר ע"י החשב.

לא הועברו התשלומים במועד הנקוב לעיל מסיבה התלויה במעיינות  .14.4.1.5

זיו תשלם היא למשכיר ריבית חשב בשיעור שייקבע ע"י החשב הכללי 
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ל. לפיגור ועד ליום התשלום בפוע 16 -באוצר מעת לעת, החל מיום ה

 יום מהמועד האמור לא ישא כל ריבית. 15פיגור בתשלום של עד 

לעיל, יחול גם על תשלומי  14.4.1מובהר, כי אופן תשלום התמורה המפורט בסעיף  .14.4.2

 השתתפות עצמית, ככל שיידרשו. 

ו ינוכ ו/או נתיבים מהירים תשלומים בהם נשא המשכיר למפעילות כבישי אגרה .14.4.3

כאמור מהוראת הקבע של מעיינות זיו, ללא כל עמלה או תוספת תשלום מכל סוג. 

מיד עם ביצוע התשלום יעביר המשכיר לחשב חשבונית מס, העתק מהודעת החיוב 

 ממפעילות כבישי האגרה, וכל מסמך אחר שידרוש החשב. 

 פיקדון ערבות .15

למעיינות זיו את הערבות  להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ימציא המשכיר

 הר"מ:

)במילים:  ₪ 15,000במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית, בסכום של  .15.1

(, ערוכה עפ"י הנוסח "ערבות הביצוע")להלן:  יםרכבה ללכל (₪חמישה עשרה אלף 

 30הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד ערבות  .להסכםכנספח ד' המצורף 

 לאחר החזרת הרכב האחרון לידי המשכיר.יום 

מקום בו מעיינות זיו הגדילה את היקף הרכבים המושכרים ע"י המשכיר מעיינות זיו תהא  .15.2

רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להורות למשכיר לעדכן את גובה ערבות הביצוע, כך 

 שהסך הנקוב לעיל יתווסף לערבות הביצוע ביחס לכל רכב מושכר נוסף. 

כיר יהיה זכאי לבקש מהחשב להפחית את סכום הערבות, באופן יחסי, בגין רכבים המש .15.3

 תחייב את המשכיר.  בעניין שהוחזרו למשכיר ע"י מעיינות זיו. הכרעת החשב

סכום הערבות אותו ימסור המשכיר לידי מעיינות זיו כאמור לעיל, יהיה צמוד למדד  .15.4

וע במועד להגשת ההצעות במכרז המחירים הכללי לצרכן על בסיס המדד האחרון היד

 לביצוע ההתקשרות דנן. 

הערבות תהא ניתנת למימוש אחר שהתקבלה אצל המשכיר הודעה בכתב בדבר ליקוי או  .15.5

פגם וניתנה בידו האפשרות לתקן את הפגם ו/או הליקוי בזמן סביר שנסיבות העניין, כפי 

 וי לא תוקנו .ימי עסקים, והפגם או הליק 7קביעת המנהל, ובכל מקרה לפחות 

 החשב יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או מקצתן. .15.6

 שמירת דינים ותקנים וכללי התנהגות .16

 שמירת דינים ותקנים:

 התחייבויותיהםעל הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל  וישמר הצדדים .16.1

 לעת בתקופת ההסכם.נשוא ההסכם, לרבות הוראות שיתעדכנו מעת 
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לקבל כל היתר, אישור או מסמך אחר הדרושים לפי הוראות כל  צדדיםה ובכלל זה ידאג .16.2

 דין או נוהל לצורך ביצוע השירותים.

 שמירה על כללי התנהגות .17

והן  םעל כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מציד וויקפיד וישמר הצדדים

כלפי  םאו מצד מי מטעמ םעל יחס אדיב מצידצדדים ה וקפיד. בכלל זה יםמצד כל גורם מטעמ

 כל אדם.

 הם תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.לעיל  17 -ו 16 סעיפים

 סי עובד מעבידהעסקת כוח אדם ואי קיום יח .18

 העסקת כוח אדם:

המשכיר יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או  .18.1

 כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

המשכיר יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  .18.2

 רש על ידי המנהל.כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שייד

מציא אישור מאת מורשה ת המעיינות זיו תהיה רשאית, בכל עת, לדרוש בכתב כי המשכיר .18.3

ו/או רו"ח בדבר עמידתו במחויבויות האמורות לעיל ותשלום שכר  החתימה במשכיר

 ימים ממועד דרישת החברה. 14מציא אישור כאמור בתוך ת המינימום כדין. המשכיר

אמורים לפי דרישת מעיינות זיו, תהיה מעיינות זיו רשאית לעכב לא הומצאו האישורים ה .18.4

 עד להמצאתם. התשלומים למשכיר

ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של מעיינות זיו ובשום מקרה  המוצהר בזאת כי המשכיר .18.5

 לא ייווצרו ביניהם לבין מעיינות זיו כל יחסי עובד ומעביד.

 המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם .19

מכוח ההסכם הינן מכוח  השל המשכיר הסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותימו .19.1

 .מי מטעמהו/או באמצעות  הלבצען בעצמ ההמקצועית ולפיכך עלי המומחיות

את זכויותיו במכוניות  לאחר/יםלהעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות המשכיר יהיה רשאי  .19.2

זיות על פי הסכם זה, כולן או חלקן, מבלי המושכרות, כולן או חלקן, ו/או את זכויותיו החו

 צורך בקבלת הסכמת מעיינות זיו ובלבד שלא תפגענה זכויותיה על פי הסכם זה.

מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה המשכיר את  .19.3

יצועו זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל, או מסר את ב

ישאר הוא אחראי  של שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,

להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך 

 כדי לפגוע בזכויותיה של מעיינות זיו כלפי הגורם הנמחה.
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 מעיינות זיו עפ"י כל דין או הסכם.אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית  .19.4

 זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 19סעיף  .19.5

 אחריות בנזיקין וביטוח .20

 . בנספח ג' להסכםכמפורט 

 פיצויים מוסכמים .21

למעיינות זיו, ישלם המשכיר בגין איחור במסירת רכבים כאמור בפרק מסירת הרכבים  .21.1

 לכל יום עבודה שלאחר מועד המסירה הנדרש. ₪ 100למעיינות זיו סכום של 

בגין כל יום איחור בביצוע התיקונים שנדרשו ע"י המנהל, כאמור בפרק מסירת הרכבים,  .21.2

 לכל יום איחור. ₪ 100ישלם המשכיר למעיינות זיו סכום של 

בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע עקב  ₪ 100ל מעיינות זיו תחייב את המשכיר בסך ש .21.3

 קיומו של צו עיקול כנגד המשכיר אשר הוטל על הכספים המגיעים לו ממעיינות זיו.

בגין כל חיוב שיתבצע בהוראת הקבע שמסרה מעיינות זיו, שאינו עבור תשלום דמי  .21.4

 .לכל חיוב כאמור ₪ 100השכירות החודשיים בלבד, ישלם המשכיר למעיינות זיו 

טרם חיוב המשכיר בפיצויים כאמור יעביר המנהל התראה בכתב למשכיר בו תפורט כוונת  .21.5

החברה לחייב את המשכיר בפיצויים כאמור בסעיף זה. ההתראה תכלול פירוט המקרים 

ימי  7והתאריכים בהם איחר המשכיר. המשכיר יהיה רשאי להגיש השגה על החיוב בתוך 

ישקול באם יש צידוק בחיוב המשכיר בפיצויים.  עסקים. בכפוף לאמור בהשגה המנהל

 .החלטת המנהל תינתן בכתב

 שיפוי .22

מעיינות זיו תשפה את המשכיר על תשלום דו"ח שהינה אחראית בגינו בקשר עם הרכבים  .22.1

 בתקופת ההתקשרות.

שילמה מעיינות זיו תשלום שהיה על המשכיר לשלמו מכוח כל הסכם או דין, ישפה  .22.2

בגין הוצאות כלליות של מעיינות  15%ו בגין תשלום זה בתוספת המשכיר את מעיינות זי

ימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל זה, ישפה המשכיר את מעיינות זיו בגין  7זיו, בתוך 

כל תשלום שחויבה בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבות 

נגרמה למעיינות זיו בקשר עם תשלומים בגין הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה ש

 ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נילוות נוספת.

 קיזוז .23

כל סכום  –מעיינות זיו תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע למשכיר לפי הסכם זה 

או  שלדעת המנהל מגיע מהמשכיר למעיינות זיו ו/או מי מטעמה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם

 דין.



32 
 

 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

 עיכבון .24

מרים, כלי עבודה וכיו"ב ומעיינות זיו רשאית תהיה לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקנים, ח .24.1

 וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של המשכיר אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.

לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית מעיינות זיו  25 -21אין באמור בסעיפים  .24.2

 על פי כל דין או הסכם.

לעיל מובהר כי החברה לא תהא זכאית לעכב תחת  24.2 -ו 24.1על אף האמור בסעיפים  .24.3

 הרכב המושכרים כנגד חוב נטען של המשכירה כלפיה.ידה את כלי 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .25

 המשכיר מצהיר בזאת כדלקמן: .25.1

 .1976 –כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .25.1.1

 .1975 –ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .25.1.2

רת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסג .25.1.3

כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של 

 הסכם זה.

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות  .25.1.4

 הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

ד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא המשכיר למעיינות במעמ .25.2

 זיו אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.

מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא למעיינות זיו אישור כאמור במועד, לא יהיה זכאי  .25.3

ה לה הוא זכאי בהעדר המשכיר לכל החזר ממעיינות זיו בגין סכומי מס שנוכו מהתמור

 אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.

עפ"י דרישת מעיינות זיו יציג המשכיר בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת  .25.4

 החשבונות ביחס להסכם זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .26

בכפוף  טל את ההסכם מידית במקרים הבאיםמוסכם בין הצדדים כי מעיינות זיו תהא רשאית לב

 :ימים במהלכם לא תוקנה ההפרה הרלוונטית 14למתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 –באם הינו תאגיד  –מונה למשכיר כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  .26.1

ר שחלפו והמינוי לא בוטל לאח קבוע או זמני -ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק

 .יום ממועד המינוי 60

נגד המשכיר או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם  .26.2

 ה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הסכם זה.מהינה בבחינת עברה שיש ע
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נתפס או נחשד בגניבה, במעשה שוחד, או בכל מעשה  נושא משרה מטעמוהמשכיר או  .26.3

 מרמה.

כח למעיינות זיו כי המשכיר אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה מקצועית הו .26.4

 בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

לעיל כעילות ביטול ההסכם  26.4 -26.1בסעיפים  מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים .26.5

בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות מעיינות זיו לבטל את ההסכם 

 מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי המשכיר.

בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום  .26.6

 תר לפי העניין.ו/או ששולמה בי

זכויותיה של  -בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם  .26.7

ויושארו בתוקפם המלא,  מעיינות זיו, חובותיו של המשכיר והביטחונות מטעמו לא יפגעו,

 כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנוגע לשירותים שסופקו עד מועד הביטול.

רע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית מעיינות זיו עפ"י האמור בפרק זה אינו בא לגו .26.8

 כל דין או הסכם. 

 פרטי חשבון הבנק של ספק .27

על גבי  –במעמד חתימתו על ההסכם ימציא המשכיר למעיינות זיו טופס פרטי חשבון בנק  .27.1

ניתן לצרף אישור הבנק על קיום מובהר, כי  להסכם. כנספח ו'דוגמת הטופס המצורף 

ם מילוי סעיף "אישור הבנק" בטופס. כך או כך יש למלא את יתר הסעיפים חשבון במקו

 .בטופס ולחתום בפני עו"ד/רו"ח

טופס זה יהיה חתום ע"י המשכיר ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק  .27.2

 בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

ו של טופס כאמור מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע למשכיר מחמת העדר .27.3

ו/או מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהיה זכאי המשכיר לכל תשלום 

 נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב.

ביקש המשכיר לעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה לחשב מעיינות זיו בבקשה בכתב,  .27.4

 .ו' להסכםבצירוף טופס פרטי חשבון בנק מעודכן, כדוגמת נספח 

 ויתור .28

כל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף  .28.1

 אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח  .28.2

 עתידי כאמור. שום תקדים לכל מקרהדין או הסכם לא יהיה בויתור כאמור מ
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 כתובות והודעות .29

 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת להסכם. .29.1

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך  .29.2

ימים מתאריך  5שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך 

 המשלוח.

 שונות .30

יבת לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע אשר יועבר אליה מהמשכיר או מי החברה מתחי

מטעמו במהלך תקופת ההסכם או עובר לכך לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור מידע אודות 

המשכיר, הוראות ההסכם, הצעות מחיר, שיטות עבודה וכיוב׳ לרבות מידע או מסמכים שיצרה 

להלן: ״המידע״(. החברה מתחייבת לשמור בסודיות מוחלטת החברה בהתבסס על מידע כאמור )

את המידע ו/או כל חלק ממנו ולא לגלות אותו לצד שלישי כלשהו, במישרין ו/או בעקיפים, בכל 

דרך שהיא, לרבות באמצעות שכפול, העתקה, צילום ו/או תדפיס, לכל אדם או גוף שהוא, בכל 

מידע למעט לעובדיה או נותני שירותים מטעמה עת שהיא, כל פרט הכלול במידע ו/או הקשור ל

הנדרשים לדעת את המידע לצורך ההתקשרות בין הצדדים ובלבד שהינם מחויבים בהתחייבות 

לסודיות בהיקף שאינו פחות מההיקף הקבוע לעיל. התחייבויות החברה לא יחולו ביחס למידע 

ובי החברה על פי סעיף זה יוגבלו המצוי בנחלת הכלל או שהחברה נדרשת לגלותו על פי כל דין. חי

 לתקופת ההתקשרות בין הצדדים.

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

___________________                               __________________ 
 החברההמשכיר                                                             

 

 אישור עו"ד

____________________ עו"ד אני הח"מ ______

___________________________________ של _____________________________ 

( מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה "המשכיר" )להלן:

נתקבלו כל ההחלטות וכל  משכיר, כי אצל ההמשכיר________________________ בשם 

על  משכירועל פי כל דין להתקשרות וה משכירעל פי מסמכי ההתאגדות של ה האישורים הדרושים

 .משכירפי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את ה

                                                                                                             _________________ 

 עו"ד________,                                                                                                                   
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 04/2018מכרז פומבי מס'  

 

 למתן שירותי חכירה תפעולית של רכבים )ליסינג( 

 נספח א'  -הצעת המשתתף

 

צ. ________________ מרחוב ____________ אני הח"מ _________________ח.פ./ת.ז./ח.

____________ עיר _______________ טל: ____________מצהיר, מסכים ומתחייב בזה 

 כדלקמן:

 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, לרבות: פרסום ההודעה  .1

המשתתף אשר  למשתתפים בעיתונות, ההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם

יזכה במכרז, על כל נספחיו, וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת 

המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר 

 הצעתי.

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .2

להעניק את שירותי החכירה התפעולית של הרכבים )ליסינג(, בהתאם לנדרש  .א

 המצורף וכפי שיורה לי המנהל, כהגדרתו בהסכם.  בהסכם

למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמך ההוראות למשתתפים, בהסכם ובכל  .ב

 מסמכי המכרז האחרים.

הנני מצהיר ומסכים כי אחתום על ההסכם ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים  .3

במכרז, והיה ולא אעשה  מיום שייוודע לי על זכייתי עסקים ימי 10הנדרשים ממני בתוך 

כן, תהיה חברת מעיינות זיו רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי, 

וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר 

 נגרם לעירייה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם. 

נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת הנני מציע לבצע את השירותים  .4

 מכרז זה תמורת דמי שכירות חודשיים כפי שהם מופיעים בטבלה כדלהלן: 
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מחירון מחיר  סוג הרכב

 של הרכב

חודשית עלות 

 (מ"לא כולל מע)

העלות החודשית  %

 ממחירון היבואן

 הרשמי

 *___.___  ___   כ"ס 130 1.2אקטיב  SW 308פיג'ו 

 *___.___  ___   1.0סקודה אוקטביה ספייס אמבישן 

 *___.___  ___   רנו קליאו אסטייט דיזל

 *___.___  ___    FRסיאט ארונה 

 *___.___  ___   אינטנס  ASXמיצובישי 

 *___.___  ___   כ"ס 110,  1.2ניו פרימיום  2008פיג'ו 

 *___.___  ___   טורבו בנזין ידני 1.2קשקאי ניסן 

 *___.___  ___   אמבישן 1.0סקודה קארוק ידני 

 *___.___  ___   1.0ט אמבישן סקודה קארוק אוטומ

 *___.___  ___   1.4סקודה אוקטביה אמבישן 

 *___.___  ___   טורבו בנזין אינטנס 1.2רנו קאדג'אר

 *___.___  ___   1.4סקודה סופרב אמבישן 

 *___.___  ___   מיצובישי אקליפס קרוס טורבו אינטנס

 *___.___  ___   כ"ס 120 1.6לו ניו אקטיב ב 3008פיג'ו 

 *___.___  ___   Acenta techקשקאי ניסן 

 *___.___  ___   שןאמבי 1.5קארוק סקודה 

 *___.___  ___   סטייל 1.5קארוק סקודה 
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אחוז  ממחיר מחירון היבואן ------ דמי השכירות החודשיים כאמור לעיל מהווים .א

 הרשמי של כל אחד מהרכבים האמורים כפי שהם מופיעים בטבלה כדלהלן:**

האחוז  -ספרות אחרי הנקודה. בכל מקרה שתימצא טעות בחישוב האחוז 2יש לציין  .ב

 פי שנגזר ממחירון היבואן הרשמי בפועל, ולא כפי שצוין ע"י המשתתף. שיחייב הינו כ

 

** ידוע לי כי האחוז האמור ישמש כבסיס לחישוב התמורה  עבור רכב נוסף ורכב אחר של אותו 

 ב' לנוסח ההסכם.  15 -ו 5יצרן, אותו אספק עפ"י דרישת החברה, ככל שאדרש, כאמור בסעיפים 

ם הנקוב לעיל הינו סופי וכולל את כל התמורה המגיעה לי בגין הנני מצהיר בזאת כי הסכו .5

מתן השירותים, ובכלל זה כל העלויות, ההוצאות והמחויבויות עפ"י ההסכם, וכי לא אהיה 

 זכאי לכל תמורה נוספת בגין מתן השירותים.

הנני מתחייב כי ביום תחילת העבודות נשוא המכרז יהיו ברשותי כל כוח האדם, הכלים  .6

 וד הדרושים למתן השירותים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.והצי

 

הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים, לרבות  .7

 ערבות המכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים.  

 

 ולראיה באתי על החתום

 

      _________________________           1____________.   2_______.______ 

 שמות מורשי החתימה של החברה          חתימת המשתתף               

         _______________________                  _________________________ 

 מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.                     כתובת המשתתף                 

         ________________________       _________________________ 

 מס' טל.                          שם מלא                                              

         _________________________ 

 תאריך       

 )במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן(

 אישור

החברה/ האגודה השיתופית __________ מאשר בזאת אני הח"מ ____________,  עו"ד/רו"ח 

כי חתימות ה"ה _______________ , _________________, בצירוף חותמת החברה/ האגודה 

והם מחייבות את החברה לכל דבר  השיתופית,  עפ"י מסמכי היסוד של החברה/ האגודה השיתופית

 .ועניין

        _____________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                    
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  כתב כמויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג כלי הרכב )דגם כלי הרכב יהא הדגם 

 המיועד לשוק הליסינג(

 

 כמות

 

 כ"ס/ 130 1.2אקטיב  SW 308פיג'ו 

 

 /1.0סקודה אוקטביה ספייס אמבישן 

 

 רנו קליאו אסטייט דיזל

3  

 

 

 טורבו בנזין אינטנס/ 1.2 רנו קאדג'אר

 /1.4סקודה סופרב אמבישן 

 נס/מיצובישי אקליפס קרוס טורבו אינט

 /כ"ס 120 1.6ניו אקטיב בלו  3008פיג'ו 

 /acente techקשקאי ניסן 

 אמבישן/ 1.5קארוק סקודה 

 סטייל 1.5קארוק סקודה 

 

1  

 /טורבו בנזין ידני 1.2קשקאי ניסן 

 / FRסיאט ארונה 

 /אינטנס  ASXמיצובישי 

 כ"ס/ 110, 1.2ניו פרימיום  2008פיג'ו 

 /אמבישן 1.0דני סקודה קארוק י

 /1.0סקודה קארוק אוטומט אמבישן 

 1.4סקודה אוקטביה אמבישן 

 

 

 

4 
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 :הבהרות

 הסכומים בטבלה אינם כוללים מע"מ. .1

ממחירון יבואן רשמי שמשקפים דמי  באחוז -ו ח "בש על המשתתף לנקוב בדמי שכירות .2

 השכירות.

 

 נספח ב'

 מפרט טכני לרכבים

 

 על כל הרכבים לכלול את כל המסופק כסטנדרט לדגם הליסינג, ולרבות: 

o  מערכת מולטימדיה הכוללתGPS  עם מסך מתאים, מצלמה אחורית ת בעברימובנה

 .BLUETOOTHודיבורית 

o מרימי שמשות 
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 נספח ג'

  אחריות בנזיקין וביטוח

 המשכיר יבטח את כלי הרכב בביטוח חובה כמתחייב על פי כל דין. 1.1

המשכיר לוקח על עצמו כלפי מעיינות זיו וכלפי כל מי שמורשה לנהוג בכלי הרכב )כולל  1.2

בנהיגה( אחריות במשך כל תקופת השכירות לנזקים לכלי הרכב  נהג צעיר ונהג חסר ותק

ולנזקים לרכוש של צד שלישי ולנזקי גוף לצד שלישי שאינם מבוטחים בביטוח חובה )כל 

 הנ"ל להלן ביטוח מקיף( שנגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי מכל סוג. 

תהיה בהתאם אחריותו של המשכיר בגין נזקים לכלי הרכב ונזקים לרכוש של צד שלישי  1.3

)על כל הרחבותיה( לביטוח מקיף מלא של כלי רכב שהתפרסמה  לקבוע בפוליסה התקנית

ותיקוניהן  1986-בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( תשמ"ו

ו/או על פי כל דין. ובנוסף לכך, יהיה המשכיר אחראי לנזקים הנובעים מרעידת אדמה 

עות, נזקים לשמשות כלי הרכב, ולנזקים למערכות השמע שסופקו ונזקי טבע, נזקי פר

 עם כלי הרכב.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המשכיר לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי  1.4

 מעיינות זיו או על ידי מי שכלי הרכב ניתן לשימושו הקבוע.

לצורך הגנה מוסכם בזאת כי המשכיר ישא בתשלום הוצאות משפטיות הנדרשות  1.5

משפטית במקרה של הליכים משפטיים פליליים בגין עבירות תנועה שנעשו על ידי 

לכל מקרה לכל אחד מכלי הרכב לכל  ₪ 20,000הנוהגים ברכב המורשים לנהוג בו עד סך 

 שנת ההסכם, עד לתום תקופת השכירות.

ית לרכוש לאחר מיצוי גבולות האחריות לגבי כלי רכב מסוים תהיה מעיינות זיו רשא 1.6

 גבולות אחריות חדשים תמורת תשלום נוסף שיסוכם בין הצדדים.

המשכיר יהיה אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות הסבירות להגנה בפני תביעות צד  1.7

 שלישי כאמור וזאת אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל.

יפול בנזקי בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, ייקח המשכיר על עצמו ועל חשבונו את הט 1.8

צד שלישי וסילוק הנזקים, ובמקרה של תביעה משפטית, את הטיפול בתביעות צד 

 שלישי.

מעיינות זיו מתחייבת להודיע בכתב למשכיר על קרות מקרה נזק לכלי הרכב ו/או לצד ג'  1.9

 סמוך לאחר שהדבר יגיע לידיעתה.

מצא באחריותו המשכיר מתחייב לשפות את מעיינות זיו על כל סכום שתחויב לשלם, הנ 1.10

 של המשכיר כאמור לעיל.

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מעיינות זיו,  –מעיינות זיו או המשתמש הקבוע ברכב  1.11

ישאו בהשתתפות עצמית בכל הוצאה שהמשכיר יעמוד בה בקשר לנזקים לכלי הרכב 

ש"ח לכל מקרה, למעט מקרה של נהג בין הגילאים  1,000ו/או לצד שלישי עד לסכום של 

ש"ח. למען הסר ספק,  1,500שאז ההשתתפות העצמית תעמוד על סך של עד   17-21

במקרה בו אירע נזק לכלי הרכב וגם לצד שלישי, ו/או במקרים בהם מעורבים מספר כלי 
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רכב הנמצאים בשימוש מעיינות זיו, יחויב המשתמש הקבוע או מעיינות זיו, לפי העניין, 

אמור בסעיף זה ייעשה בכפוף להוכחת גובה בהשתתפות עצמית אחת בלבד. התשלום ה

 התשלום ע"י העברתם של מסמכים תומכים לבדיקת המנהל.

 

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לסכומי ההשתתפות העצמית המפורטים לעיל לא יתווסף מע"מ. 

משפטיים לא תחול השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים  1.12

 פליליים.

בזאת כי במקרה של אבדן מוחלט או גניבה של כלי הרכב לא תהיה כל השתתפות  מובהר 1.13

 עצמית של השוכר.
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 נספח ד'

 

 ערבות זו אינה ערבות מכרז

 כתב ערבות טיב/ביצוע

 

 לכבוד

 "(מעיינות זיומעיינות זיו בע"מ )להלן: "

 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר _________

 

_______________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב לפי בקשת _____ .1

"( הנערב_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: "

 חמש עשר אלףבמילים ) ₪ 15,000של אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל 

 "( בקשר להסכם למתן שירותי חכירה תפעולית של רכבים )ליסינג(. סכום הערבות: "( בלבד )להלן₪

המרכזית סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2

 )להלן: "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: לסטטיסטיקה

בשיעור  15/07/2015שהתפרסם בתאריך  2015"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש יוני 

 __________________ נקודות.

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. 

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: "הפרשי ההצמדה"

דה בסכום השווה למכפלת ההפרש אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמ

 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות 

 ללא כל הפרשי הצמדה.

תובתנו המפורטת להלן אנו נשלם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כ .3

לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם 

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

ת ________________ כשהיא חתומה כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתוב .4

ע"י חשב מעיינות זיו או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של חשב מעיינות זיו תהא 

 מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם מעיינות זיו.

ל העברה בנקאית לחשבון מעיינות זיו, ע"פ הפרטים לעיל, יעשה על ידנו על דרך ש 3התשלום, כאמור בסעיף  .5

 שיימסרו על ידכם בדרישתכם, או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם, ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

כל  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. .6

 להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.דרישה על פי ערבות זו צריכה 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה, הסבה או להמחאה. .7

 בכבוד רב,          
           

  _________________ 
 

   טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

 נספח ה'

 

 ת לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו; פרוטוקול מפגש הבהרות; תשובו

 נספחי שינויים, ככל שהועברו
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 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי לאשר הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ________________                           ___________________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                      תאריך

 

 נספח ו'

 טופס פרטי חשבון בנק

 בטופס זה תתקבלנה חותמות וחתימות מקוריות בלבד של הגורמים המאשרים

 נא למלא בכתב ברור וקריא

 

 לכבוד

 מעיינות זיו בע"מ 

 

 ג.א.נ.,

 

 _______________________________________________שםהחברה/שותפות/עסק__

 

 מספר חברה/עוסק מורשה/ ת.ז/מלכ"ר ___________________________________

 

 כתובת למשלוח מכתבים: רחוב _____________________ מס' בית ______  ישוב________

 

 מיקוד ________ טלפון _____________ פקס____________ מייל __________________

 

 : שם הבנק _________________________ מס' סניף ______להעברת תשלומיםפרטי הבנק 

 

 ן בבנק ______________________ כתובת הסניף __________________________-מס' ח

 

 אישור הבנק
 

 הנ"ל כפרטי חשבון הבנק של הלקוחהננו מאשרים את הפרטים לעיל 
 

 תאריך_____________
 

 ____חתימת הבנק___________
 

 חותמת הבנק_______________
 

 הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם לחברת מעיינות זיו ללא שיהוי.

 

______________________________                ________________ 

 ( לאישורחתימה וחותמת )מורשה החתימה                                 שם הממלא

 

אני עו"ד/רו"ח_____________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של 

 הספק/מורשה הספק_______________________, וחתימתו מחייבת את הספק.

 

                                                                                                       _________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                               

 


