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 לכבוד

 א.ג.נ.,
 

 מתן שירותים להחכרת רכב ל 8/2018הנדון: הזמנה להציע הצעות במכרז מס' 
 בשיטת הליסינג התפעולי לכנסת

============================================== 
 
 כללי .1

העומדים בתנאי הסף להשתתפות  ,"( מבקשת בזאת מספקיםהכנסת" או "המזמינההכנסת )להלן: " .א

 להגיש לה הצעות לביצוע השירותים כהגדרתם להלן. ,במכרז זה

"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם מכי המכרזמסכל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: " .ב

 כמשלימים זה את זה.

 מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן, בין אם צורפו לחוברת המכרז ובין אם לאו: .ג

 .מכרז - מסמך זה 

 טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמידה בדרישות מכרז זה.  -  נספח א

 . להגשת ההצעה בנקאית נוסח ערבות - 1-נספח א

 .עמידה בהוראות הדיןתצהיר בדבר  -  2-נספח א 

 נוסח אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה. - 3-נספח א

 התמורה ותנאי התשלום.הצעת  - 4-נספח א

 תשקיף למשתתף.  - 5-נספח א

 .ם מוקדמיםתצהיר בדבר עמידה בתנאי - 6-נספח א

 הסכם התקשרות. -  ספח בנ

 הודעה על יציאת רכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. –אישור הספק )חברת הליסינג(  - 1-נספח ב

 .שירותיםמפרט  -  נספח ג

 .נספח בטחון -  דנספח 

 כתב סודיות. - הנספח 

 הצהרה על העדר ניגוד עניינים. -   ונספח 

 נספח ביטוחים. -  זנספח 

 ידי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו(.נוסח ערבות בנקאית לתקופת ההסכם )תומצא על  -  נספח ח

, תחת www.knesset.gov.il להוריד מאתר האינטרנט של הכנסת שכתובתו: את מסמכי המכרז ניתן .ד

 ".רכש והתקשרויות לשונית "מכרזי

 מהות ההתקשרות והיקפה .2

עבור מתן שירותים להחכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי ור עבל ידי הכנסת הן ע מתבקשותה ותצעההא. 

 "(.העבודות" או "םהשירותיכל על פי המפורט במסמכי המכרז )להלן: "והכנסת, ה

היו  2017 בשנת בכוונת הכנסת לחכור כלי רכב לחברי הכנסת ולעובדי הכנסת בשיטת הליסינג התפעולי.ב. 

 ורכבי מינהלה וביטחוןהכנסת, לשימושם של חברי הכנסת ועובדי חכורים כלי רכב  300-הכנסת כברשות 

הגבלת שימוש  עם ובחלקם קילומטרים שימוש הגבלת ללא בחלקם ,התפעולי הליסינג יטתבש

הנתונים המפורטים לעיל מוצגים לשם תיאור המצב הקיים בלבד ואינם מהווים כי  ,ודגשיקילומטרים. ב

רכב והיקף הכלי  מספרלעניין הכנסת אינה מתחייבת בסיס להיקף ההתקשרות הנדרש בהליך זה. 

אינה מתחייבת להזמנת מלוא השירותים או להזמנת ו ,אשר יוזמנו על ידה מהזוכה במכרז השירותים

 .שירותים בהיקף כלשהו, והכל ייעשה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי
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 תקופת ההתקשרות .3

שתחילתן נוספות  )שלוש( שנים 3ממועד חתימת הסכם ההתקשרות ולמשך תקופת ההתקשרות תהא  .א

. "(הראשונהתקופת ההתקשרות ")להלן:  כנסתידי הכלי הרכב לנה של ה הראשומסירהבמועד 

)להלן:  )שלוש( שנים 3למזמינה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת בת 

 . "(תקופת האופציה"

או במהלך  הראשונהההתקשרות מובהר, כי הכנסת רשאית להזמין כלי רכב בכל עת במהלך תקופת  .ב

או  הראשונהההתקשרות יובהר, כי ככל שהכנסת תזמין כלי רכב במהלך תקופת . יההאופצתקופת 

חודשים  36 אלה, כל הוראות ההסכם לתקופה שליחס לכלי רכב , יחולו בהאופציהבמהלך תקופת 

ההתקשרות וזאת אף אם הסתיימה תקופת  "(תקופת הליסינג)להלן: " ממועד מסירת כלי הרכב לכנסת

 "(.ההתקשרות הנוספתתקופת )להלן: "אופציה האו תקופת  הראשונה

כל שתהא, יקראו כנוספת, אם וה ההתקשרותותקופת  האופציה, תקופת ראשונהההתקשרות התקופת 

 ".ההתקשרותתקופת " -להלן ביחד 

כמו כן, ת השירותים באופן מיידי ממועד ההודעה על הזכייה במכרז. קלהיערך לאספל המציע שייבחר ע .ג

אשר ) חדשים, בהתאם להזמנות שימסרו לו על ידי הכנסת כלי רכבלכנסת לספק  על המציע שייבחר

עם זאת, . ממועד ההזמנה( ימי עסקים שלושים) 30בתוך וזאת כלי רכב(  100יכול לעלות על  היקפן

 מובהר כי היקפי ההזמנות ומועדן יקבעו בהתאם לצרכיה של הכנסת ושיקול דעתה הבלעדי.

 

 ת במכרזתנאים מוקדמים להשתתפו .4

 
 
 
 
 

 תנאים הבאים:במועד הגשת ההצעה ברשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו  

  תאגיד רשום בישראל כדין.יחיד תושב ישראל, או שותפות בישראל, או מציע הוא ה .א

ובכלל זה ניהול   1976–ידי המציע אישור ותצהיר כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וב .ב

ין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, ספרים כד

, ומילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין 1987-, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-התשנ"א

 זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים. 

 .1975–ומציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ה .ג

אינו יחיד, שילם את כל חובותיו לרשם, המופקד על המרשם בו הינו רשום על פי דין, כגון:  אםהמציע,  .ד

חברה אינו  הוארשם החברות, רשם השותפויות וכיו"ב, עד למועד הגשת ההצעה. כמו כן, מציע אשר 

 רשום ברשם החברות כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

 במועד הגשת ההצעה. על פי כל דין שיון להפעלת משרד להחכרת רכב )ליסינג("י"רידי המציע ב .ה

כלי רכב לפחות לכל  150לקוחות, בהיקף של  3-ל שירותי ליסינג תפעולי 2017 שנתמהלך המציע סיפק ב .ו

  לקוח.

כלי רכב  40 הכוללים לקוחות 2-לשירותי ליסינג תפעולי  2015-2017מהשנים המציע סיפק בכל אחת  .ז

לכל  ₪ 160,000  ההי בעת אספקתם היבואן הרשמישמחיר הקניה שלהם על פי מחירון ,לכל לקוח לפחות 

 .הפחותרכב לכל 

 מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. התנאים המוקדמים / תנאי הסף הרשומים להלן הם

הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת 

 המכרזים.



 

 

4 

ברציפות, בעצמו או באמצעות  2015-2017במהלך השנים  מספק עבור כלי הרכב המוחכרים על ידוהמציע  .ח

 .בפריסה ארציתשירותי גרירה קבלני משנה מטעמו, 

בגובה  ,המציע בלבדעל המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית, שהוצאה לבקשת יום הצעתו הבטחת קל .ט

יום  90תוקף הערבות למשך  הערבות תהיה בלתי מוגבלת בתנאים, לפירעון עם דרישה. .₪ 200,000 של

נוסח הערבות יהא בנוסח  2018בדצמבר  12 עד לתאריך לפירעון , היינומהמועד האחרון להגשת ההצעות

  למסמכי המכרז. 1-המדויק המובא בנספח א

 

  אופן מילוי ההצעה .5

כל יתר ועל המציע להגיש את הצעתו בחוברת המכרז בלבד ולמלא בה את טופס ההצעה בנספח א'  .א

הנספחים, בהם הוא נדרש למלא פרטים ולחתום במקומות המיועדים לכך בחתימה מלאה של 

 המוסמכים לכך מטעמו.

 ציע וחתימת בעלי זכות החתימה בתאגיד, על כל דף ממסמכי המכרז.המציע יחתום בחותמת המ .ב

אין לשנות, לרבות על ידי המציע ימלא את המסמכים אך ורק במקומות הנדרשים למילוי על ידי המציע.  .ג

 מסמכי המכרז, אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז הוספה או מחיקה את

המציע, בשגגה, יעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט השגוי, ורישום של פרטים שמולאו על ידי  תיקון .ד

הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי החתימה בו. אין לבצע 

 .("טיפקס"נוזל תיקון )מחיקות או תיקונים באמצעות 

יעשו במסמכי המכרז או למען הסר ספק מובהר בזה, כי כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר י .ה

באיזה מהם, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהו, בין על ידי תוספת במסמכי המכרז או במכתב 

לוואי, או בכל דרך אחרת, וכן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל, עלולים לגרום 

 לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

רזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות מכהאמור בסעיף זה לעיל, ועדת העל אף  .ו

ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא  -כי על אף הסטייה  -המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה 

 משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.-ברורה וחד

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה .6

בהיעדר צירוף כאמור רשאית המזמינה שלא המפורטים להלן.  מסמכיםה את ועל המציע לצרף להצעת .א

לשקול את ההצעה, או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים. אי הגשת מסמך שמהווה תנאי סף 

מסמכים הכלולים בחוברת המכרז, ימולאו בחוברת להשתתפות במכרז, עלול להביא לפסילת ההצעה. 

  .המכרז, ולא יצורפו אליה

1)  

רטים מלאים על זהות תאגיד המציע, תעודת פ –( "תאגיד"אם המציע הוא תאגיד )להלן:  (א)

רישום התאגיד כדין, תדפיס עדכני מן המרשם בו רשום התאגיד )רשם החברות/השותפויות( 

בעלים  אישור זיהוי - 3-נספח א'ואו אישור רו"ח או עו"ד של התאגיד שהתאגיד עדיין פעיל 

 ;חתוםוזכויות חתימה 

אישור זיהוי בעלים  - 3-נספח א'תצלום תעודת זהות לרבות הספח ו –אם המציע הוא יחיד  (ב)

 ;חתוםוזכויות חתימה 

 "(;חוק העסקאות)להלן: " 1976–אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו (2

 ; 2-צהיר בדבר קיום הוראות הדין בנוסח נספח את (3

 ;אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה (4
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 חתום כנדרש;וטופס הצהרת המציע והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז, ממולא  -נספח א'  (5

 על כל הצרופות הנדרשות בו; 5-תשקיף למשתתף בנוסח נספח א (6

 ;6-, בנוסח נספח אמכרזבם מוקדמים תצהיר בדבר עמידה בתנאי (7

 ;1-ערבות בנקאית כנדרש בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, בנוסח נספח א (8

 ; 4-אנספח  -התמורה ותנאי התשלום  הצעת (9

 ;ה'4רישיון להפעלת משרד להחכרת רכב )ליסינג(, כנדרש בתנאי מוקדם העתק של  (10

, והבטיחות בדרכים מטעם משרד התחבורה קצין בטיחות בתעבורהכשל עובד המציע כתב הסמכה  (11

 ;כנדרש במפרט השירותים ,גף קציני בטיחות בתעבורהא ,מנהל תנועה

 תומים על ידי המציע;חו' ונספח ח'  –' בנספחים  (12

במועד הגשת ההצעה נדרשת חתימת המציע בלבד ואין  להחתים את  -חתום על ידי המציעז'  נספח (13

 ;חברת הביטוח

ומסמכים להוכחת העמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז אישורים  המלצותדעת, -חוות (14

 ההצעות המפורטות במכרז זה; לשקילתאמות המידה בזה ו

אם וככל  -תשובות המזמינה לשאלות הבהרה והודעות עדכון שיישלחו למציעים על ידי המזמינה  (15

כשהן חתומות על ידי המציע לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידו, הובנו, ונלקחו  -שיהיו כאלה 

 בחשבון בעת הכנת ההצעה;

 .כל יתר המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז (16

בכל הדרישות דלעיל, ולצרף את כל הצירופים, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם על המציע לעמוד  .ב

וצרופותיהם. בהיעדר צירוף כאמור רשאית המזמינה שלא לשקול את ההצעה, או לפי שיקול דעתה 

לבקש השלמת מסמכים, ככל שהגשתו של מסמך פלוני אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. אי 

ווה תנאי סף להשתתפות במכרז )כגון ערבות בנקאית( תביא לפסילה של הגשת מסמך שהגשתו מה

 ההצעה. 

 המציע רשאי, אך לא חייב, לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן: .ג

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור  (1

ב 2ר" ו"תצהיר" היא כמשמעותם בסעיף משמעות כל המונחים, לרבות "אישו -ותצהיר. בפסקה זו 

 .1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

או טובין מאיזור עוטף עזה כמשמעותם בתקנות חובת  תוצרת הארץטובין מע אשר הינו בעל מצי  (2

, ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף 1995-המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה

 להצעתו אישור ותצהיר. 

המציע רשאי להגיש, בנוסף לכל המסמכים אותם הוא נדרש לצרף לפי מסמכי המכרז, כל חומר העשוי  .ד

להיות רלוונטי לדעתו, לשם הוכחה כי הוא עומד בדרישות של המכרז. בשום מקרה אין לצרף מסמכים 

 הכוללים הסתייגויות, שינויים, תוספות או גריעות מנוסח ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז.

 

 קום ומועד אחרון להגשת הצעותמ .7

 . דיוקב 11:00השעה  עד 2018בספטמבר  13חמישי,  יוםהמועד האחרון להגשת הצעות הוא  .א

 .צעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיוןה 

תשומת לב המציעים מופנית לכך, כי כל כניסה למשכן הכנסת כרוכה בתיאום מראש, קבלת אישור  .ב

 . 02-6408733/4/5וני. מס' הטלפון לתיאום כניסה: בטחוני ובידוק בטח
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ך זמן ועל המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשכן הכנסת נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לאר .ג

 ממושך.

ההצעות, בצירוף המסמכים הנזכרים לעיל, יש להכניס לתוך מעטפה סגורה חלקה )ללא ציון כל פרט  את .ד

מתן שירותים ל 8/2018עבור מכרז מס' טפה(. על המעטפה יש לרשום: מזהה של המציע על גבי המע

 .בשיטת הליסינג התפעולי לכנסתלהחכרת רכב 

בכיר רכש מדור את מעטפת ההצעה הסגורה יש להפקיד, באופן אישי, בתיבת המכרזים במשרדי  .ה

, כמפורט כנסת, ירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות לעיל. יש לתאם כניסה מראשבומכרזים 

 לעיל. אין לשלוח הצעות בדואר או בדרך אחרת.

 

 ערבות בנקאית .8

. העדר תנאי מוקדם להשתתפות במכרזלמען הסר ספק יודגש, כי צירוף ערבות בנקאית להצעה הינו  .א

 ערבות כנדרש יגרום לפסילת ההצעה על הסף ואי הבאתה לדיון בוועדת המכרזים.

בדרישות הקבועות בתנאי הסף להשתתפות במכרז  על הערבות הבנקאית שתצורף להצעה לעמוד .ב

 ובתנאים הבאים:

בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי מוציא הערבות יהיה  (1

, ונכלל ברשימה שמפרסם החשב הכללי 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 במשרד האוצר. 

 משרד הראשי או בסניף של מוציא הערבות בישראל.מימוש הערבות יהא ב (2

שם המבקש  ןשם המבקש בכתב הערבות יהיה זהה במדויק לשם המציע. לא תתקבלנה ערבויות בה (3

 עבור המציע;המבקש ערבות הוא אחר או שהמבקש הוא גוף אחר 

 להצעה;המקורית יש לצרף את הערבות  (4

 למסמכי המכרז; 1-א נוסח הערבות הבנקאית יתאם בקפדנות לנוסח שבנספח (5

 הערבות תהא בשפה העברית בלבד; (6

לא יתקבלו חלופות ערבות, כגון שעבוד, הקפאה, עיכוב של חובות או כספים המגיעים למציע  (7

 מהמזמינה או מגוף אחר של המדינה.

 , דואר אלקטרוניאין לסייג את האפשרות לדרוש מימוש הערבות גם באמצעות פקסימיליה, מברק (8

צ"ב. עם זאת, לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי סייג כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר וכיו

יוביל לפסילת הערבות או ההצעה ולתת למציע אשר יגיש ערבות שבה ייכלל סייג זה אפשרות 

 להגיש ערבות מתוקנת בפרק זמן שיינתן לו, כתנאי לדיון בהצעתו.

לוי תנאי המכרז על ידי המציע שיזכה במכרז וכבטחון הערבות שתצורף להצעה תשמש להבטחת מי .ג

לקיום התחייבויותיו להתקשר עם המזמינה לעניין הספקת הטובין או השירותים או העבודות נושא 

יוברר כי נהג בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון המכרז. ערבותו של מציע אשר יחזור בו מהצעתו או 

או שיוברר כי הצהרות ז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז, כפיים, או שלאחר שנבחר כזוכה במכר

שהצהיר או מצגים שהציג אינם נכונים, מלאים ומדויקים, הן במהלך הליך המכרז והן לאחר קבלת 

וזאת לאחר שניתנה למציע  תחולט בהתאם לשיקול דעתה של הכנסת -ההודעה על זכייה במכרז 

הכנסת ובין המציעים כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית  . מוסכם ביןהזדמנות לטעון את טענותיו

מהווה פיצוי ראוי ומוסכם מראש, שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה כנזק העשוי להיגרם לכנסת כתוצאה 

 מסתברת של חזרתו של מציע מהצעתו.
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המציע שהצעתו תיבחר, יידרש להמיר את הערבות שצורפה להצעתו בערבות אחרת כמפורט בהסכם  .ד

 רות.ההתקש

 יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות:מציע  .ה

, לאחר חתימת החוזה והמצאת המסמכים הנדרשים - כזוכה במכרז המציע אם נקבעה הצעת (1

 לרבות ערבות הביצוע.

לאחר מתן הודעת  -על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות  ה המזמינהם הודיעא (2

, תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציע שהצעתו כה שניכזוכאמור; ואולם, אם נקבע מציע  המזמינה

 .את כל המסמכים הנדרשים מזמינהנקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא ל

 לאחר ביטולו. -אם החליטה המזמינה על ביטול המכרז  (3

 

 ציע לבדושל המ -הצעה  .9

 או אנשים אחרים המגישים ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים .א

–תשכ"חקשר של בעל עניין במציע אחר, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ה הצעות למכרז זה. בכלל זה,

1968 . 

אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. הצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו  .ב

 בלבד.

, בכפוף לאמור ות המפורטות במסמכי המכרזעל המציע עצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המקדמי .ג

 ' לעיל.ח 4למעט התקשרות עם קבלני משנה לצורך עמידה בתנאי הסף  במפורש במכרז זה

פי נתוני אותו מציע, כאישיות -עמידת המציע בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיבחן אך ורק על .ד

ים המוקדמים להשתתפות במכרז, על משפטית נפרדת. אין המציע רשאי להסתמך, לעניין עמידתו בתנא

רכיבים, המתקיימים בצדדים שלישיים, זולת המציע עצמו, לרבות אך  ,תכונות, כישורים, ניסיון וכיו"ב

 ני, והכל למעט התקשרות עם קבלדיו, תאגידים קשורים שלו וכיו"בלא רק בעלי מניותיו, מנהליו, עוב

 ' לעיל.ח 4משנה לצורך עמידה בתנאי הסף 

ן תנאי מוקדם הדורש ניסיון מוכח בביצוע עבודות ו/או שירותים דומים בסוגם ובהיקפם לעבודות ענייל .ה

ו/או לשירותים נושא המכרז, כפי שפורט בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז. על המציע להוכיח כי 

עד מועד הגשת ההצעה השלים ביצועם של עבודות ו/או שירותים במספר הנדרש בתנאים המוקדמים 

להשתתפות במכרז )לעניין זה, עבודה אחת ו/או פרויקט אחד ו/או שירות אחד משמעם עבודה, פרויקט 

הדומים הן בסוגם והן בהיקפם )כל אחד (, פי חוזה אחד-או שירות לפי העניין, שניתנו למזמין אחד על

 מהם( לעבודה ו/או לשירות נושא המכרז.

 

 תוקף ההצעה .10

תי חוזרת, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה כל הצעה תעמוד בתוקפה ותהיה בל .א

. המזמינה יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 90מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ולכל המאוחר עד 

אינה מתחייבת לדון בהצעות ולהחליט ביניהן לפני תום תוקפן. פג או עמד לפוג תוקפן של ההצעות וטרם 

תו של איזה מהמציעים, תמשיך ההצעה לעמוד בתוקפה וזאת כל עוד לא בוטלה ניתנה הודעה בדבר זכיי

על ידי המציע בהודעה בכתב למזמינה. ביטול ההצעה יהיה בתוקף רק מהמועד בו התקבלה הודעה 

בכתב כאמור. על המציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו בהתאם לדרישות 

 המזמינה.
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הצעה היא בלתי חוזרת יחזור בו המציע מהצעתו ו/או יסרב למלא ו/או שלא במקרה שבתקופה בה ה .ב

יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי המכרז ו/או ינהג שלא בדרך מקובלת 

או בתום לב, תהא המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את החוזה אם נחתם 

תמצא לנכון וכן תהיה רשאית לחלט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש את כל ולהתקשר עם כל אדם ככל ש

הסכום הנקוב בערבות המכרז וכל כספים אחרים אשר שולמו על ידי המציע. אין באמור לעיל כדי לגרוע 

 מכל סעד או זכות אחרת העומדים למזמינה כלפי מציע כאמור לפי כל דין.

 

 סמכי המכרז מטעם המזמינהאלות הבהרה ממציעים, הבהרות ושינויים במש .11

הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה, במענה לשאלות בכתב  .א

 ordWבקובץ  ,hillele@knesset.gov.ilלמדור בכיר רכש ומחסנים במייל: לכנסת,  שימסרובלבד, 

 :הבאותבחלוקה לעמודות 

אליו מתייחסת  הנספח מס"ד

 ההערההשאלה / 

סעיף רלוונטי אליו מתייחסת 

 ההערההשאלה / 

 ההערההשאלה / מהות 

    

 

. שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה, לא 14:00בשעה , 2018ביולי  29ראשון, יום  עד השאלות ימסרו

 .לא יינתן מענה לשאלות הבהרה אשר תוגשנה בעילום שם .יענו

מדור בכיר רכש ומחסנים המציע לבדו יהא אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי  .ב

 .02-6408733/4/5בטלפון  בכנסת עד למועד האמור

רכש  , תחת לשונית "מכרזיהמזמינהפורסם באתר האינטרנט של או הבהרה ת/תשובה וכל  .ג

לכל תשובה שלא תינתן על ידי נציג  לא יהא כל תוקף שהוא", בסמיכות למסמכי המכרז. והתקשרויות

 ותפורסם באתר כאמור. המזמינה

רשאית בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים במסמכי המכרז. כל  מזמינהה .ד

 ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.פורסם באתר הכנסת כאמור, שינוי י

ובין המזמינה בין ביוזמת  -להגשת ההצעות ל שינוי או תוספת למסמכי המכרז, לפני המועד האחרון כ .ה

, לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים, המזמינהייעשה על ידי  -בעקבות שאלות הבהרה של מציעים 

 תפורסם באתר הכנסת. בהתאם להודעה ש

, ידי המציע להצעתו(, יצורפו על פורסמו)אם י שיפורסמו באתר הכנסתהבהרות והודעות שינוי תשובות,  .ו

 אישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. שם ל וזאת

הנוגעים באתר האינטרנט יובהר, כי באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר פרסומי המזמינה  .ז

  למכרז זה.

 

 הרות המציעהצ .12

המכרז, מצהיר עם הגשת הצעתו במכרז, ובנוסף לכל הצהרה או התחייבות אחרת הכלולים במסמכי  .א

המציע ו/או מתחייב בהתאם לאמור בנספח א'. עצם הגשת ההצעה על ידי מציע כמוה כאישור 

 והתחייבות מצדו לכל המפורט בנספח א', בין אם חתם על נספח זה ובין אם לאו.

המציע כלפי המזמינה  שלהתברר למזמינה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה או מצג  .ב

הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית המזמינה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בה  במסגרת

 לבטל את הזכייה. -כהצעה הזוכה 

mailto:hillele@knesset.gov.il
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אם ייגרם כתוצאה  -במקרה כאמור בסעיף קטן ב' לעיל, ישא המציע באחריות לכל נזק שייגרם לכנסת  .ג

 בות שצירף המציע להצעתו.מכך; בלי לגרוע מכל סעד אחר, תהא המזמינה רשאית לחלט את הער

 

 פרטים ומסירת פרטים נוספים ובירורי המזמינהעדכון  .13

הכנסת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מן המציע פרטים, מסמכים וכל מידע אחר הנראה 

לה נחוץ לשם בחינת הצעתו, לרבות השלמת מידע חסר, הבהרות וכל מידע אחר או נוסף הנראים לה דרושים 

שיקול דעתה הבלעדי, והמציע מתחייב להמציא לכנסת, מיד עם דרישתה, את המידע הנדרש וזאת בין  לפי

 היתר לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

הכנסת רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו,  .א

הון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי עניין בו, שיטת התמחור / ניתוח המחירים לפיהם מבנה ה

תימחר את הצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור את המידע 

רשאית הכנסת שלא לדון עוד בהצעתו או  -הדרוש במועד שקבעה לכך הכנסת, או מסר מידע לא נכון 

 לפסלה. 

נציגי הכנסת יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרים בהם ביצע עבודות דומות לעבודות נושא  .ב

המכרז, ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת אודותיו. כן תהא 

ים שלישיים, לפי המזמינה רשאית לפנות ולקבל חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות המציע מגורמ

 .וצא באלהשיקול דעתה, לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע, דירוג האשראי שלו וכי

מבלי לגרוע ממחויבות המציע בהצעתו, חייב המציע לעדכן את הכנסת ללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר  .ג

כרז ועד למועד פרסום יחול, אם יחול, במידע שמסר לכנסת, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למ

 עד לחתימה על ההסכם. -החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז, ואם נקבע כזוכה 

 
 גילוי הצעת המציע .14

תידרש  מזמינההסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם האת בהגשת הצעתו מביע המציע 

יהם הודיע המציע במפורש, בכתב ובאופן לעשות כן, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעל

בולט בעת הגשת הצעתו. ידוע למציע, כי לוועדת המכרזים סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש 

ולמציע לא תהא וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונה למסור פרטים אלה, המציע להותיר חסויים, 

  כל טענה או תביעה בקשר לכך. המזמינהכלפי 

 

 ריותאח .15

 עה, מצהיר המציע ומסכים כי:ההצ שתגה צםבע בלי לגרוע מהוראות כל דין

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו  ויישאומי מטעמה, לא  מזמינהה  .א

 במסגרת המכרז או בקשר למכרז.

פותו בכל מקרה, לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתת .ב

במכרז, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם נבחר זוכה במכרז ובין אם בוטל המכרז מכל סיבה 

 שהיא, אלא אם ובמידה שנאמר במפורש אחרת במסמכי מכרז זה.

כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון או אינו  -אם ייגרם -המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למזמינה .ג

 תו.מדוייק או מטעה בהצע
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  מידה לבחירת ההצעה הזוכהאמות  .16

ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמינה את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על  .א

 :טהוהמשקלות הרשומות מ אמות המידה

 פי החישוב המפורט להלן:-על (,85%מבוקש )ה ירחמה (1

הרשמי של היבואן ממחיר המחירון  האחוזאת , בטבלאות בנספח התמורה, המציע ינקוב (א)

האחוז שיפורט בנספח התמורה כלי הרכב. של  חודשייםהשימוש הדמי שבהתאם לו יחושבו 

היבואן במועד על פי המחירון הרשמי של  מוכפל במחיר כלי הרכב, 14 -ו 7, 1בטבלאות מס' 

ת הליסינג לכל תקופ כולל מע"ממחיר דמי השימוש החודשיים את יהווה  ,ביצוע ההזמנה

 עד 'א ותקבוצ)הרכב כלי ות קבוצאחת מ בכל כלי רכב מובהר, כי לכל .תו כלי רכבעבור או

לפיו  יהיה אחוז אחיד ,נספח התמורהב 15-18, 8-13, 2-6מס' כפי שצוינו בטבלאות (, 'טו

המשתייכים , וכי לא יהיה ניתן להציג אחוז שונה לכלי רכב שונים יחושבו דמי השימוש

  ת המחיר. , כמפורט בטבלאוהקבוצלאותה 

אותם הרכב כלי  דגמיואת  ,כהגדרתם להלן במפרט השירותים ,יצרניםאת היפרט המציע  (ב)

  .פורטות בנספח התמורההמ 15-18, 8-13 ,2-6מס' טבלאות בהוא מציע 

ה, וזאת קבוצממוצע להמחיר הרכב, כלי ת קבוצכל עבור לצורך חישוב ניקוד ההצעה, יחושב,  (ג)

)מחיר כלי רכב ה קבוצהמוצעים על ידי המציע לכלי הרכב  על ידי סיכום כלל המחירים של

שהוצעו על ידי מחולק במספר הרכבים  הינו מחיר היבואן הרשמי במועד פרסום המכרז(

מובהר כי מספר כלי הרכב המוצעים לא יפחת מהמספר המינימלי הנדרש  .ה זוקבוצהמציע ל

 לכל קבוצה.

אחוז דמי ב כמפורט לעיל הקבוצהממוצע לר מחיהלצורך המשך חישוב ניקוד ההצעה, יוכפל  (ד)

שהוצע על ידי המציע בנספח התמורה. התוצאה תהווה את דמי כפי  הקבוצאותה השימוש ל

 ה זו.קבוצהשימוש החודשיים הממוצעים ל

ת קבוצכלי רכב יוכפלו במשקל היחסי של של ה קבוצדמי השימוש החודשיים הממוצעים לכל  (ה)

התוצאה תהווה את דמי  תמורה.בנספח ה 14 -, ו7, 1מס' בטבלאות , כפי שנקבע כלי הרכב

 .לצורך חישוב הניקוד ה זוקבוצ לשהשימוש החודשיים היחסיים 

ות כלי הרכב בשלוש הקטגוריות השונות, קבוצסיכום דמי השימוש החודשיים היחסיים לכל  (ו)

 .לצורך חישוב הניקוד מחיר ההצעה הסופיאת  הכמפורט בנספח התמורה, יהו

 :(רכבי מינית קבוצ) ו' הקבוצהצעת מחיר ל - לדוגמא (ז)

 7בטבלה מס'  2%של  ת כלי רכב זו אחוז דמי שימוש חודשייםקבוצהמציע הציע עבור  .1

 בשורה הראשונה )כמפורט בס"ק )א( לעיל(.

שמחיר היבואן הרשמי שונים  יצרניםרכבים מדגמי שלושה  8 מס' המציע פרט בטבלה .2

)כמפורט בס"ק )ב(  ₪ 75,000 -ו ₪ 72,000, ₪ 66,000הוא  פרסום המכרזשלהם ביום 

 לעיל(.

 ₪ 71,000הוא לצורך חישוב הניקוד,  ,ה ו'(קבוצ) ה זוקבוצממוצע למחיר כלי רכב  .3

 )כמפורט בס"ק )ג( לעיל(.

 71,000*  2%ה זו הם קבוצלצורך חישוב הניקוד, דמי השימוש החודשיים הממוצעים ל .4

 יל(.)כמפורט בס"ק )ד( לע ₪ 1,420שהם  ₪
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, דמי השימוש בהתאם לכך. 1%, הוא 7ה זו, כמפורט בטבלה מס' קבוצמשקלה של  .5

)כמפורט בס"ק )ה(   ₪ 14.2שהם  1%*  ₪ 1,420ה זו יהיו קבוצהיחסיים להחודשיים 

 .לעיל(

ות המפורטות בנספח קטגוריהתאם לכלי רכב ב תקבוצזהה יבוצע עבור כל  חישוב .6

ק"מ בשנה  35,000רכבים עם הגבלה של  ;ק"מ רכבים ללא הגבלת - ובהתאמה התמורה

סך כל דמי השימוש היחסיים יהוה את  .ק"מ בשנה 30,000ורכבי איגום עם הגבלה של 

 )כמפורט בס"ק )ו( לעיל(. מחיר ההצעה הסופי לצורך חישוב הניקוד

את הציון הנמוך ביותר תקבל ן המחיר יחושב כך שההצעה עם מחיר ההצעה הסופי ציו (ח)

 :הצעות יקבלו ציון יחסי על פי הנוסחה הבאהיתר הנקודות ו 85המרבי של 

 
 

= מחיר ההצעה אותה  Pnביותר, הנמוכה = מחיר ההצעה  Px= ניקוד המחיר, p  כאשר:

 רוצים לנקד. 

 מתן השירותיםניין זה יובהר ויודגש, כי ועדת המכרזים תבחן לא רק את המחיר הכולל ללע

צעה הכוללת פרטי ה .בנספח התמורהא גם את פרטי המחירים הכלולים וסבירותו, אל

העצמי של  ןמחירים שאינם סבירים )גבוהים או נמוכים באופן בלתי סביר( בהתייחס לאומד

( ו/או בהתייחס למחירי השוק באותה עת, עשויה לא להחשב כהצעה כזההמזמינה )אם הוכן 

 מוך ביותר מבין כל ההצעות שהוגשו.המתאימה ביותר, אף אם מחירה הכולל יהא הנ

 על פי הקריטריונים להלן: ניקוד איכות 15% (2

 – 2013במהלך השנים המציע להם סיפק  לקוחות 10עד  להציגניתן  - שביעות רצון לקוחות  (א)

 ,בין הלקוחות שיוצגו. מלכל לקוח לפחות כלי רכב 200הכוללים שירותי ליסינג תפעולי  2017

ניתן שיבחר על ידי הכנסת עבור כל לקוח  .לקוחות 5 ל דעתה הבלעדי,, לפי שיקותבחר הכנסת

 10במקרה בו לא יציג המציע . בהתאם לרמת שביעות רצון הלקוחות נקודות 2עד לקבל 

נקודה בגין כל  0.5שהוצגו, ממנו תופחת לקוחות כאמור, יקבל המציע ניקוד בגין הלקוחות 

ר כי לא תתאפשר הפחתה בגין לקוחות שלא הוצג מתוך העשרה הנדרשים. מובה אלקוח של

  .עבור כל לקוח( 2%עד ) 10%  -נקוד לסעיף זה  מקסימום. הוצגו אשר תוביל לניקוד שלילי

ניתן להציג לקוחות שפורטו לצורך עמידה  ,מובהר כי לצורך קבלת ניקוד באמת מידה זו

 .רטו לעילדרישות אמות המידה כפי שפו ממלאים אחרהם שובלבד  ו'4בתנאי הסף 

מוחכרים בשיטת השבבעלותו של המציע כלי רכב  4,000בגין כל  – צי הרכב של המציעהיקף  (ב)

כנדרש כלי הרכב  600 -מעבר לנדרש בתנאים המוקדמים )קרי בנוסף ל ,הליסינג התפעולי

 .כלי רכב לכל היותר בגינם יינתן ניקוד( 20,000)עד  5%עד  - 1%יינתן  (בתנאים המוקדמים

 .לא ניתן להציג כלי רכב בבעלות המציע אשר משמשים להשכרהי מובהר כ

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2ינתן העדפה "לעסק בשליטת אישה" לפי סעיף ת (3

תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ או לטובין מאיזור עוטף עזה, בהתאם לתקנות חובת  (4

 .1995–המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה

 מינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.אין המז .ב

כנסת שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור הצעת מציע שהוא או נושא משרה בו הורשע בעבירה ה .ג

מסוג עוון או פשע בשבע השנים האחרונות או שמתנהלים נגדו הליכים בשל עבירה כאמור, בשל מהותה, 

 חומרתה או נסיבותיה של העבירה.

X 85 
Px 

P= 
Pn 
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הזכות שלא לבחור הצעת מציע כהצעה המתאימה ביותר, אם  את ובהר, כי הכנסת שומרת לעצמהי .ד

התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו כלפי הכנסת, במהלך  של אותו מציע הפר הפרה מכל סוג שהוא

 עשר השנים האחרונות, זאת אף אם הצעה זו תהא הזולה ביותר.

פי שיקול -תר ולפצל את אספקת השירותים בין המציעים עלזמינה רשאית לקבל שתי הצעות או יוהמ .ה

 דעתה.

, לפנות למציעים, לצורך קבלת הצעת מחיר אך לא חייבתצוין, כי על פי הדין, רשאית ועדת המכרזים, י .ו

משוקלל הגבוה ביותר, או במקרה שכל החוזרת ומשופרת, במקרה שיותר מהצעה אחת זכתה בניקוד 

מדן. פנתה המזמינה לקבל הצעות מחיר סופיות ומשופרות, יחושב הניקוד הצעות המחיר חורגות מן האו

למחיר והניקוד המשוקלל למחיר ולאיכות, בהתאם להצעות המחיר הסופיות. מציע שלא הגיש הצעת 

 מחיר נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית.

 

 אופן בדיקת ההצעה .17

 :הלןשל התנאים פי על יבדקו זה במכרז שיוגשו ההצעות

 בתנאי העומדות הצעות רק. זה במכרז הנדרשים הסף בתנאי ההצעות עמידת תיבדק הראשון בשלב .א

 .הבא הבדיקה לשלב יעברו הסף

אמות המידה  פי על איכות ציון יקבלו וההצעות איכותית מבחינה ההצעות יבדקו השני בשלב .ב

 . (2)א() 16 המפורטות לעיל בסעיף

 נתן לה ניקוד.ייבשלב השלישי תבדק הצעת המחיר, ו .ג

ההצעה שתזכה בניקוד את שקלול של ניקוד האיכות וניקוד המחיר, ותבחר  המזמינהלבסוף תבצע  .ד

 המשוקלל הגבוה ביותר.

 

 יועצי המזמינה .18

אריק  מרהניתן על ידי המזמינה ביעוץ חיצוני  נעזרת בדיקת ההצעותלצורך  הכנת המכרז וכן צורךל .א

חל  ,ועד להחלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרזההצעות  שלב הכנת. בזוהר גולדשותפות מגולד 

. והנ"ל איסור לסייע למי מן המציעים, ועל המציעים חל איסור מוחלט להסתייע ב יהמקצוע ץעל היוע

הנ"ל עלולה הצעתם  ץביועהמציעים מצהירים ומאשרים כי ידוע להם שבמקרה בו יתברר שנעזרו 

 להיפסל.

באופן ישיר או עקיף, הוא עצמו או באמצעות אדם או גוף המצוי  דם אשר קשור בדרך כלשהי,א .ב

בשליטתו, ניהולו או הקשור אליו בכל דרך אחרת, להכנת המכרז או דבר הכרוך בו, אינו רשאי להגיש 

  הצעה למכרז והצעתו תיפסל על הסף.

 

 הודעה על הזכייה .19

תודיע לזוכה בדבר המועד המזמינה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן  .א

והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים 

 בהודעת המזמינה כאמור לעיל לחתימה על המסמכים.

ידרש לעמוד בכל הדרישות המנויות י כןהמצ"ב ובנוסח הסכם התקשרות  המציע יידרש לחתום על .ב

 טוחים בנוסח המופיע בנספח ז'. בהסכם לרבות אישור עריכת בי
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במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המזמינה, תהא  .ג

המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז והדבר יהווה הפרה של 

 התחייבויותיו.  

 
 התקשרותהסכם ה .20

 כנוסחו בנספח ב' למסמכי המכרז. הסכם תתקבל ייחתם שהצעתו עם המציע  .א

 וכן ערבות בנספח ז'מפורטים על המציע שהצעתו תתקבל להמציא אישור על קיום הביטוחים ה  .ב

, שתוקפה יהא לשנה ממועד סיום בנוסח נספח ח' ₪ 1,000,000בנקאית לביצוע ההסכם בגובה 

 ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז.  14ההתקשרות, וזאת בתוך 

בדרך אחרת לאחר את זכייתו, כולה או חלקה, אלא אם כן  שיזכה אינו רשאי להסב או להעביר המציע .ג

קיבל את הסכמת המזמינה בכתב, וגם במקרה זה ימשיך המציע שיזכה להיות אחראי כלפי המזמינה 

 בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז.

 

 עיוןזכות  .21

בלת ההודעה על תוצאות המכרז, לעיין בהחלטה הסופית של ועדת יום ממועד ק 30כל מציע יהא רשאי, תוך 

וכן חוות דעת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה 

)ה( לתקנות חובת 21אשר בהם לא תתיר ועדת המכרזים לעיין, מהנימוקים המפורטים בתקנה משפטיות, 

מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר שביחס כמו כן,  .1993-המכרזים, התשנ"ג

ביקש המעיין לצלם את  לעיל. 14כאמור בסעיף אליהם טען בהצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי 

 לדף כולל מע"מ.  ₪ 0.3גם בעלות הצילום בתעריף של  איישהמסמכים בהם עיין, כולם או חלקם, 

 

 "יכשיר שנ" ו"כשיר ראשון" .22

 כשיררשאית להכריז על המציע שהצעתו תזכה בניקוד השני בטיבו בשלב בדיקת ההצעות כ" המזמינה .א

 ". ראשון

להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון מתפקודו,  מזמינהבמידה ותחליט ה .ב

ם. במידה " מבין המציעיכשיר הראשון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם ה"מזמינהרשאית ה

יום ממועד  14" לחתום על חוזה ההתקשרות תוך הכשיר הראשוןלעשות כן מתחייב " מזמינהותחליט ה

 ההודעה על כך. 

 "הכשיר הראשוןבו גם את ה"יאת הזוכה, יחי יםיביהמח ,במכרז זההמפורטים  התנאיםכל הכללים ו .ג

  .יו"בכו הפקדת ערבות ביצוע כנדרשידרש לחתום על החוזה, לרבות, יבמידה ו

הזוכה או עם כל מקרה שחוזה ההתקשרות עם ב" כשיר שניתהיה רשאית לבחור גם ב"מזמינה ה .ד

" יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף ב' כשיר השניה" לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא." הכשיר הראשון"

 ., בשינויים המתחייביםלעילוג' 

 

 ותנפרש .23

 בד, ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן שהוא.הכותרות במסמכי המכרז נועדו לשם הנוחות בל א.

במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה או אחד הנספחים להסכם ההתקשרות תגבר הוראת הסכם  ב.

ההתקשרות, אלא אם נאמר במפורש כי הוראת מסמך זה או הנספח גוברת. במקרה של סתירה בין 

 רז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.ההצעה שהגיש הספק במסגרת המכרז )נספח א(, לבין מסמכי המכ
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 ביטול המכרז .24

מינה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל המז .א

סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יחרגו בעלויות מתחום הציפיות, או שלא יעמדו 

הזמנים או כתוצאה מעיכובים מנהליים, אישור בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות 

 רשויות, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

, כגון אישור המזמינהמציע מצהיר כי ידוע לו שקיומו של המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת ה .ב

 מתחייבת לבחור זוכה במכרז.  מזמינהרשויות, בעיות מימון, תקציב וכד'. אין ה

פי כל דין, מובהר ומודגש כי המזמינה תהא רשאית לבטל את המכרז גם -עלבנוסף לאמור לעיל ולאמור  .ג

 בכל אחד ממקרים אלו:

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן של  (1

המזמינה, או מהמחיר שהוצע למזמינה על ידי מציעים אחרים בהליכי התקשרות אחרים או 

 עבודות;ביצוע האה למזמינה כמחיר הוגן וסביר למהמחיר שנר

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות או מחירים ו/או פעלו בניסיון  (2

 ליצור הסדר כובל.

 

 שונות .25

גוף המצוי  ואשר יהיה קשור בדרך כלשהי, באופן ישיר או עקיף, הוא עצמו או באמצעות אדם אמציע  .א

ו הקשור אליו בכל דרך אחרת, להכנת המכרז או דבר הכרוך בו, אינו רשאי להגיש בשליטתו, ניהולו א

 הצעה למכרז והצעתו תפסל על הסף.

ל סכסוך נושא המכרז יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בירושלים, ולשום כ .ב

 בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה.

 

 

 

 רב,בכבוד               

 

 דן עמר               

 יו"ר ועדת המכרזיםמ"מ 
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 נספח א
 8/2018מכרז מס' 

 טופס הגשת הצעה

 לכבוד
 ועדת המכרזים 

 הכנסת, ירושלים
 

 למתן שירותים להחכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי  8/2018הצעה במכרז מס' הנדון: 
 עבור הכנסת )להלן: "המזמינה"( להלן: "המכרז"() לכנסת

 
י החתום מטה ___________________ מתכבד להגיש הצעה למכרז שבנדון וכן מצהיר, מאשר ומתחייב אנ

 כלפי המזמינה כדלקמן:

 הצהרות והתחייבויות כלליות .1

הצעתי לאספקת הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות כמפורט במסמכי המכרז את הנני מגיש בזאת  .א

רז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי ואני מסכים ומצהיר שקראתי בעיון רב את כל מסמכי המכ

לדרישות ולתנאים הכלליים והמיוחדים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיע בזה, שהצעתי ערוכה 

על פי דרישותיו. כן הבנתי את השיטה לפיה מתבצע המכרז, על שלביו ועל שיטת בחירת הזוכה בו, באם 

 יהיה זוכה. 

הידע המקצועי, הניסיון, היכולת, האפשרות הפיננסית, וכן כל הרישיונות,  הנני מצהיר, כי יש לי .ב

ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות על פי 

 מסמכי המכרז.

ות הנני מצהיר כי לא הורשעתי בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט עביר .ג

נושא משרה שהורשע בעבירה כאמור וכי לא מתנהלים נגדי או נגד נושא  מציעתעבורה, וכי לא מכהן ב

הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך, והכל למעט אם פורטו על ידי הרשעות  מציעמשרה ב

 או הליכים כאמור בתשקיף למשתתף המצורף להצעתי.

שירותים ו/או העבודות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, אני מתחייב לספק את הטובין ו/או ה .ד

מקצועיות ודיוק רב ומצהיר שיש ברשותי כל המשאבים, כוח האדם ויתר האמצעים הדרושים לאספקת 

הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות כאמור ועל פי הנדרש במסמכי המכרז. לא תהיה לי כל זכות 

אחר בקיום התחייבויותיי מסיבות כלשהן, לרבות בגין היעדר כוח אדם  לטענת עיכוב או פיגור או ליקוי

 מיומן ו/או כוח אדם בכלל או באמצעי אחר כלשהו.

אני מאשר, כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין  .ה

השירותים ו/או העבודות, הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות באספקת הטובין ו/או 

בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי 

 המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו ו/או מכל סיבה אחרת.

בלי לגרוע מכלליות הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל, ברורות ומובנות לי הסמכויות הנתונות למזמינה  .ו

רת המכרז על פי הדין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות הסמכות לברר פרטים אודות המציע אצל במסג

גורמים שלישיים, הסמכות לאפשר למציע לתקן פגמים ולהשלים חסרים בהצעתו, הסמכות לחלק את 

הזכייה במכרז בין מספר מציעים, הסמכות שלא לבחור זוכה במכרז והסמכות לבטל את המכרז או 

 תהיה לי כל טענה או דרישה הנובעת מהחלטת המזמינה כאמור. לצמצמו ולא

לא תהיה לי כל תביעה, טענה או דרישה המבוססת ו/או נובעת מטעות ו/או אי הבנה ו/או אי ידיעה  .ז

כלשהי של פרטי ההסכם ו/או תנאיו המיוחדים ו/או מסמכי המכרז שניתנו במסגרת המכרז ו/או המידע 

אשר לנוהל המכרז, והנני מוותר בזה, מראש, על כל טענות ו/או תביעות החלקי שניתן במסגרת המכרז ב

 ו/או דרישות כאמור.
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הנני מצהיר כי אני מכיר היטב את הדין הישראלי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני  .ח

המכרזים החלים בישראל, ובין השאר את כל דרישות הרישום והרישוי החלות על המציעים ו/או 

 ם במכרז ואת השיקולים הנלקחים בחשבון בהליך המכרז.הזוכי

, ובתנאי הסף 1993–)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג6הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות תקנה  .ט

שנקבעו במסמכי המכרז, וכי אין מניעה, לפי כל דין או לפי כל הסכם שאני צד לו, או אחרת, 

 שאני עשוי ליטול על עצמי אם אזכה במכרז. להשתתפותי במכרז ולביצוע כל ההתחייבויות

הנני מתחייב להודיע לכנסת על כל שינוי בעובדה, במצב או בהצהרה שניתנו על ידי במסגרת הצעתי או  .י

בכל מסמך אחר שנמסר על ידי למזמינה וכן על כל שינוי שחל במצב המציע שיש בו כדי להשפיע השפעה 

ל פי המכרז ובכלל זה, שינוי במבנה המציע, בבעלות בו, מהותית על יכולתו לקיים התחייבויותיו ע

בנושאי משרה מקצועיים או אדמיניסטרטיביים בו, מינוי קדם מפרק, מפרק, כונס נכסים, מנהל מיוחד 

)בין אם המינוי הוא זמני או קבוע(, עריכת הסדר בין המציע לבין חבריו או נושיו, מתן צו הקפאת 

הטלת עיקול או פתיחה בהליכי הוצאה לפועל על נכסים מהותיים של הליכים המתנהלים נגד המציע, 

 המציע. 

ידוע לי כי הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעתו של מציע במקרה של שינוי שחל במציע אשר  .יא

ייראה מהותי בעיני הכנסת, בין אם נודע לה על כך על ידי המציע ובין אם נודע לה עליו בדרך אחרת, 

 של הרשעת המציע או נושא משרה בכיר בו בעבירה מסוג עוון או פשע. לרבות במקרה

אני מסכים מראש לגילוי הצעתי בפני משתתפים אחרים, אם הכנסת תידרש לעשות כן, פרט למידע  .יב

שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, ובלבד שאודיע עליהם במפורש ובכתב באופן בולט במסגרת 

י במקרה שהכנסת תהא סבורה, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות הצעתי. עם זאת, אני מסכים, כ

מצד מציע אחר, כי אין עילה לחיסוי המידע, תהיה הכנסת רשאית לגלותו ולא תהיה לי כלפיה כל טענה, 

 21 בהצעה הזוכה כאמור בסעיףככל שאבקש לעיין הנני מסכים כי  דרישה או תביעה בקשר לכך.

ביחס אליהם טענתי בהצעתי כי ם של ההצעה הזוכה, אשר רשאי לעיין בחלקילא אהיה למסמכי המכרז, 

 למסמכי המכרז  14הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי כאמור בסעיף 

הצעתי זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידי ותעמוד לתוקפה לתקופה  .יג

 הקבועה במסמכי המכרז. 

וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים הצעתי מוגשת בשמי בלבד,  .יד

הצעות למכרז זה. בכלל זה, ידוע לי כי לא אהיה רשאי להעסיק מי מהמציעים האחרים ו/או תאגיד 

 שבשליטתם בביצוע אי אילו מההתחייבויות במסגרת המכרז.

אהיה זכאי לכל החזר בגין  ידוע לי, כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעתי למכרז וכי לא .טו

הוצאות אלו, בין אם אזכה במכרז ובין אם לאו, בין אם יוכרז הזוכה במכרז ובין אם המכרז יבוטל מכל 

 סיבה שהיא, אלא אם וככל שנאמר אחרת במסמכי המכרז במפורש.

ר גם הנני מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לי על ידי הכנסת ולדאוג לשמירת סודיות כאמו .טז

 מצד עובדיי, קבלני המשנה שלי, או כל מי מטעמי.

 

 סיור קבלנים / כנס ספקים ומידע נדרש .2

הנני מצהיר כי השתתפתי בו,  -אם קיימה המזמינה סיור קבלנים / כנס ספקים במסגרת הליכי המכרז  .א

ום, דרכי כי סיירתי באתר בו יסופקו הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות, הכרתי היטב את תנאי המק

 הגישה אליו, מיקומם של המתקנים והאזורים בהם יסופקו הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות. 
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הנני מצהיר כי קיבלתי, אם וככל שביקשתי, את כל ההסברים הדרושים לביצוע התחייבויותיי על פי  .ב

 מסמכי המכרז. 

 

 ערבות  .3

המצ"ב, הנני מצרף ערבות בנקאית כנדרש הבטחת קיום התחייבויותיי על פי תנאי המכרז והצעתי ם לש .א

 במסמכי המכרז.

  1,000,000₪בגובה ידוע לי, כי ערבות זו תוחלף על ידי, אם אזכה במכרז, בערבות בנקאית אחרת  .ב

 .מכרז שתוקפה יהא לשנתיים ממועד סיום ההתקשרותכנדרש במסמכי ה( ₪ מיליון)

קבוע ומוסכם מראש אם אחזור בי  המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי .ג

ו/או לא אעמוד במילוי התחייבויותיי בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי  מהצעתי ו/או אסרב למלא

לא אחתום על הסכם  -במקרה שאזכה במכרז -המכרז ו/או אנהג שלא בדרך מקובלת או בתום לב ו/או 

 ההתקשרות.

 

 הצעת מחיר .4

וע לי כי הצעת המחיר כוללת גם את כל ההוצאות המיוחדות להלן. יד 4-א'הצעת המחיר מצ"ב בנספח  .א

ו/או הכלליות וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהספקת הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות נושא מכרז 

זה, לרבות הוצאות עבור חומרים, ציוד וכל הוצאה אחרת הקשורה בביצועם והעסקת עובדים לצורך 

תביעה או טענה בשל אי הבנת תוכן מסמכי המכרז, תנאי ההסכם או כך. מוסכם עלי כי לא תהא לי כל 

 ידיעתם.-נספחיו, או אי

בלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי האחריות לתשלום שכר עבודה וזכויות לעובדים מתוך  .ב

 התשלומים שתבצע המזמינה חלה אך ורק עלי והצעת המחיר שלי מביאה בחשבון הוצאות אלו.

צעת המחיר שלי תהיה שונה באופן מהותי ובלתי סביר מהאומדן שנקבע על ידי ידוע לי, כי אם ה .ג

 המזמינה, תהיה המזמינה רשאית לפסול את הצעתי.

 

 זמנים לוח .5

תחייב מעל זכייתי. כמו כן, אני  הההודע ממועדהיערך לאספקת השירותים באופן מיידי לתחייב מ ינא   .א

 . ההזמנהועד ממעסקים ( ימי שלושים) 30 בחצרי המזמינה בתוךהחדשים פק את כלי הרכב סל

ידוע לי, כי הכנסת רשאית לדרוש כי בתקופה שבין יום קבלת ההזמנה לבין יום האספקה בפועל, כאמור   .ב

שעות ממועד  24וזאת תוך  ברמתם לרכב המוזמןבסעיף א', אעמיד לרשות המזמינה רכבי גישור הזהים 

 . אוחר, או בהתאם לדרישת המזמינה, לפי המההזמנה

י שמבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי דין או על פי רהיל, ים לעועד במועדי האספקה הקבמולא אעו דהיבמ  .ג

סעיף בבהתאם לקבוע  אשרמ וסכמיםומפיצויים קבועים  רשאי המזמין לדרוש מהספקמסמכי המכרז, 

 .הסכםל 19

 

 מסמכי ההתקשרות  .6

רות במועד ובמקום שייקבע על ידי המזמינה אם תתקבל הצעתי, הנני מתחייב לחתום על הסכם התקש .א

ולבצעו בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתי. אני מסכים בזאת, כי כל המסמכים והנספחים המצורפים 

למכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות וייראו משלימים זה את זה. כן הנני מתחייב להמציא 

 ערבויות, בטחונות, תעודות ביטוח, ואישורים כנדרש.
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ידוע לי, כי הזמנה לאספקת הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות תצא אל הפועל אך ורק לאחר  .ב

 חתימתי על הסכם התקשרות.

ידוע לי, כי לאחר חתימת הסכם ההתקשרות לא אתחיל באספקת הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות  .ג

 אלא אך ורק לאחר קבלת הזמנה מתאימה.

 

 

 מספר תאגיד: _________________________  שם המציע: _____________
 

 _______________________________________כתובת )לא תא דואר(: ___________
 

 מספר פקס: ________________   מספר טלפון: ___________________
 

 _____________________ תימת מורשי החתימה וחותמת המציע:ח  : ________תאריך
 
 

 שי החתימה החתומים על הצעה זו: שמות מור

 

 מציע: ___________בתפקיד    ת.ז.: _____________   : _________________םש

 מציע: ___________בתפקיד    ת.ז.: _____________   : _________________םש
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 תאריך: ____________         1-נספח א
 8/2018מכרז מס' 

 
    לכבוד

   הכנסת
 
 
 

 ערבות מס'_______ן: הנדו
 

 
 

"( הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי החייבעל פי בקשת _____________ )להלן: "
"( סכום הערבותחדשים( )להלן: "אלף שקלים  מאתיים) ₪ 200,000מותנית, לתשלום כל סכום עד 

יע לכם מאת החייב כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן, המגיע או עשוי להג
 החכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי לכנסת.מתן שירותים לל 8/2018מכרז בקשר עם 

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

 המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

)או בסמוך למועד ________לחודש  15-שהתפרסם ב___________ערבות זו יהיה מדד חודש  עניין"המדד היסודי" ל
 זה( בשיעור _______ נקודות*.

 ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. עניין" להמדד החדש"
 ערבות זו יחושבו כדלהלן: עניין" להפרשי הצמדה"
 

הסכום השווה למכפלת  -י, יהיו הפרשי ההצמדה ודיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד ה
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ומחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

 
דרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יי

הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה 
 את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.

 
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום 

 ם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.מקרה לא ישול
 

ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד למועד בו תודיעו לנו על צמצומה או 
 **.2018בדצמבר  12 פקיעתה, אך תסתיים לא יאוחר מתאריך

 
 ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.

 
 
 
 

 בכבוד רב,

 בנק____________

 סניף___________

 
 
 
 

 שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
 המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז. *
 פי מסמכי המכרז.-יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות על 90 **
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 תאריך: ____________          2-נספח א
 8/2018מכרז מס' 

 
 הכנסת

 
  בר עמידה בהוראות הדיןבד תצהיר

 

אני הח"מ, _____________, נושא/ת ת.ז. ___________, מרחוב ___________________, לאחר 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזאת, בכתב, כדלקמן:

 "(.מציעהת _______________ )להלן: "הנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחבר .1

 כנדרש בתצהיר זה. מציעהנני מוסמך/ת להצהיר בשם ה .2

______________ של הכנסת )להלן:  במכרז מציעהנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת ה .3

 "(.המכרז"

 (:סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות) .4

  ובעל זיקה אליו ביותר משתי  מציעלא הורשעו ה במכרזעד למועד האחרון להגשת הצעות

 עבירות;

 או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעת  מציעה

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;  במכרז

  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי

 נויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה;החיקוקים המ עבירות לפי

  הספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי החוקים המנויות בתוספת

לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז  השלישית

י לעניין זה יראו מספר הפרות לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. יובהר, כ חלפו שלוש שנים

כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה  שבשלהן הוטל עיצום

בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו  במשרד הכלכלה כי ההפרות

( 1ב)ב2המזמינה לאשר את ההתקשרות בכפוף לסעיף  שכר. על אף האמור בסעיף זה, רשאית

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לחוק

  -בסעיף זה
 כל אחד מאלה:  -" בעל זיקה"
 ; מציעחבר בני אדם שנשלט על ידי ה (1)

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  מציעאם ה (2)

 בעל השליטה בו;  .א

בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור  חבר .ב
פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של , ותחומי מציעשל ה

 ; מציעה

 על תשלום שכר העבודה;  מציעמי שאחראי מטעם ה .ג

חבר בני אדם אחר, שנשלט לשיטה  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית (3)
 מהותית בידי מי ששולט במציע.

 .1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"אכמשמעותם בחוק  -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -" שליטה מהותית"

 האדם;
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(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) עבירה לפי חוק עובדים זרים -" עבירה"
 המנויות החיקוקים הוראות על , ועבירה1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
 .2011-לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב השלישית בתוספת

באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) -" הורשע" 
2002;) 

 

ם המציע מקיים אחר הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימו .5

 לעובדים.

 למציע אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפות במכרז. .6

ובכלל זה מחזיק בכל  1993-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג6המציע עומד בדרישות תקנה  .7

 , כשהם תקפים.1976 -האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

למכרז ו/או לאיש המפתח אין הרשעות  4-ה המפורטים בנספח אלמציע ו/או לנושאי המשר .8

פליליות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט בעבירת תעבורה בשבע השנים האחרונות ולא 

או כנגד איש המפתח הליכים  45-מתנהלים נגד המציע או נגד נושאי המשרה המפורטים בנספח א

 -אלא כמפורט להלןפליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי 

 אמת. –תוכן תצהירי 

 
 

 
 ) ח ת י מ ה (

 
 
 
 עו"ד אישור

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

, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, מאשר/ת אני הח"מ, _____________

כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב' _____________ המוכר/ת לי 

אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא 

 ק אם לא יעשה/תעשה כן.צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחו

 
 
 
 (וחותמת) חתימה 
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 ____________ תאריך:          3-נספח א
 8/2018מכרז מס' 

 
 

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה

 

 הח"מ עו"ד/רו"ח __________________, מרחוב________________________________

 מאשר בזה כדלהלן:

 

 _________________ מס' תאגיד: __________נני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד _ה .1

 

 ורשי חתימה בשם התאגיד הנם: מ .2

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________         .ג

 חתימת ______________ מהם מחייבת את התאגיד.

 עוה"ד או רוה"ח. ידי על: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום הערה

 

 עלי התאגיד הנם:ב .3

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________         .ג

 הערה: 

 במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד או רוה"ח. (1)

 במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד יש לפרט את מבנה הבעלות בו וחוזר חלילה. (2)

 

( מתוך מורשי 8/2018ני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' נה .4

 החתימה המפורטים לעיל הנם וכי הם חתמו בפניי על מסמכי המכרז:

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________         .ג

 

 הערות נוספות:

________________________________________ ____________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 

 

_________________ 

 עו"ד
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 __________ :תאריך         4-א פחנס
 8/2018מורה ותנאי התשלום למכרז הת

 
 ____________שם המציע:           בודלכ
        כנסתה

  םושלייר

 רז הנ"למכעה במסגרת ההצדון: נה

ו מוכנים ומתחייבים בהתאם לתנאי המכרז הנ"ל לספק / לבצע את העבודות / השירותים / הטובין אנ .1

 כדלקמן:

 :רכב ללא הגבלת קילומטריםכלי  -קטגוריה א'  .א

ממחיר המחירון הרשמי של היבואן  אחוזלהצעתו את  המציע מפורטת להלן יפרטה 1בטבלה מספר 

, 2-6כאמור בטבלאות  ,בקטגוריה זוהמוצעים  ו יחושבו דמי השימוש החודשיים בכלי הרכבשבהתאם ל

  .כהגדרתם להלן במפרט השירותים כלי הרכב קבוצותלפי 

כלי הרכב על פי המחירון הרשמי של היבואן במועד ביצוע , מוכפל במחיר כאמור לעיל ,האחוז שיפורט

  .לכל תקופת הליסינג עבור אותו כלי רכב כולל מע"מיים שההזמנה, יהווה את מחיר דמי השימוש החוד

כך במהלך תקופת ההתקשרות הרשמי במחירון היבואן  לי הרכבכשינוי במחיר  במקרה של יובהר כי

לא  ,המכרז פרסוםבמועד כלי הרכב ת כלי הרכב אליה השתייך קבוצלשיעלה על המחיר המקסימאלי 

לא יחול שינוי באחוז לפיו  ,אחרת ובהתאם לאמורכב ת כלי רקבוצלתאפשר מעבר של כלי הרכב י

  מחושבים דמי השימוש בגין כלי הרכב.

, לאחר שינוי המחירעל ידי המזמינה שיוזמנו וביחס לכלי רכב במקרה של שינוי המחיר כאמור לעיל, 

 באחוזשל המחירון הרשמי של היבואן יחושבו דמי השימוש החודשיים בהתאם למכפלת המחיר העדכני 

 .כאמור לעיל פרסום המכרזכלי הרכב במועד  דגםת כלי הרכב אליה השתייך קבוצהמוצע עבור 

 
יודגש כי כלי הרכב  .הקבוצבכל  המוצעים על ידו כלי הרכב דגמייפרט הספק את  2-6בטבלאות מס' 

וב הנק כלי רכב, יהיו כלי רכב שמחירם יהיה בטווח המחיריםת קבוצכל שיפורטו בטבלאות אלה, עבור 

הרשמי במועד פרסום המחיר המופיע במחירון היבואן  יהיההרכב כלי לעניין זה, מחיר . 1מס'  בטבלה

  מכרז זה.

מספר ל שונים, ולכל הפחות בהתאם יצרניםכלי רכב המשתייכים ליובהר כי על המציע לפרט בכל טבלה 

כלי רכב של להציע ולהוסיף שורות ניתן בכל טבלה הטבלה. בראש המפורט  יצרניםהמינימלי של ה

המינימלי הנדרש,  יצרניםהמציע שלא יציע את מספר  נוספים, מעבר למספר המינמלי הנדרש. יצרנים

 .תפסל הצעתו
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 רכב ללא הגבלת ק"מכלי  -ה א' לקטגורי הצעת המחיר - 1 מס'טבלה 
 

 רכבהת כלי וקבוצ
 

 הקבוצסיווג 

 בש"ח כולל מע"מ טווח מחירי יבואן
 אוט' בלבד -

 
 פי מחירון הרשמי של היבואן על

 
  נוספים םמאפייניו

יחסי משקל 
 כלי רכב תקבוצל

דמי שימוש 
חודשיים כולל 

אחוז  –מע"מ 
 יבואןהמחיר מ

 הרשמי

רכבי מנהלים 
 1)סדן/הצבק( 

 

 א

176,000-195,000 ₪ 
ס"מ )על פי  470אורך מינימאלי 

 מפרט היבואן( 
 1,350נפח מנוע מינימלי של 

 סמ"ק

17% 
 

מנהלים  רכבי
 2)סדן/הצבק( 

 

 ב

165,000-175,999 ₪ 
ס"מ )על פי  470אורך מינימאלי 

מפרט היבואן( נפח מנוע מינימלי 
 סמ"ק 1,350של 

4%  

 רכבי פנאי /שטח
 

 ג

174,000-185,000 ₪ 
ס"מ )על פי  435אורך מינימאלי 

 מפרט היבואן(
13%  

היברידי  -רכבי מנהלים
 מושבים 5 -

 

 ד

174,000-185,000 ₪ 
ס"מ )על פי  435אורך מינימאלי 

 מפרט היבואן(
5%  

 מושבים 7רמב"י 
 לפחות

 

 ה

150,000-185,000 ₪ 1%  

 40% רכב ללא הגבלת ק"מכלי משקל יחסי לקטגוריית 
 ילא למילו

 

 ת כלי רכב א'קבוצלם דגמיההצעת  - 2טבלה מס' 
 

ם לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה ( יצרנים שוני4בקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כלי רכב מארבעה )

 עבור קבוצה זו יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן  א
 כולל מע"מ

 דיזל בנזין/ רטמפודגם  יצרן
אורך 
כלי 
 הרכב

שורה למילוי 
 חובה / רשות

  ₪ 000617,-195,000  – 1רכבי מנהלים )סדן/הצבק( 
סמ"ק 1,350של  ס"מ )על פי מפרט היבואן( נפח מנוע מינימלי 470 אורך מינימאלי   

 ילא למילו 1
    

למלא שורה  חובה
 זו 

     ילא למילו 2
למלא שורה  חובה

 זו

     ילא למילו 3
למלא שורה  חובה

 זו

     ילא למילו 4
למלא שורה  חובה

 זו

     לא למילוי 5
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו  
ממוצע מחיר 

 יבואן
ילא למילו ילא למילו  ילא למילו  ילא למילו  לא  

ילמילו ילא למילו   
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 ת כלי רכב ב'קבוצם לדגמיההצעת  - 3טבלה מס' 
 

( יצרנים שונים לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה 4בקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כלי רכב מארבעה )

 עבור קבוצה זו יצרנים נוספים. 

מחיר יבואן כולל  ב
 מע"מ

בנזין/ מפורט דגם יצרן
 דיזל

אורך כלי 
 הרכב

שורה 
מילוי חובה ל

 / רשות

 ₪ 165,000-175,999 – 2רכבי מנהלים )סדן/הצבק( 
 סמ"ק 1,350ס"מ )על פי מפרט היבואן( נפח מנוע מינימלי של  470אורך מינימאלי 

     ילא למילו 1
למלא  חובה

 שורה זו 

     ילא למילו 2
למלא  חובה

 שורה זו

     ילא למילו 3
למלא  חובה

 שורה זו

     ילא למילו 4
למלא  חובה

 שורה זו

     לא למילוי 5
 רשאיהמציע 

למלא שורה 
 זו

ממוצע מחיר 
 יבואן

לא  ילא למילו ילא למילו ילא למילו
 ילמילו

לא 
 ילמילו

 
 ילא למילו

 

 ת כלי רכב ג'קבוצם לדגמיהצעת ה - 4טבלה מס' 
 

ות. ניתן לכלול בהצעה ( יצרנים שונים לכל הפח4בקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כלי רכב מארבעה )

 עבור קבוצה זו יצרנים נוספים. 

מחיר יבואן כולל  ג
 מע"מ

 מפורט דגם יצרן
בנזין/
 דיזל

אורך כלי 
 הרכב

שורה 
למילוי חובה 

 / רשות

₪ 185,000-174,000 - רכבי פנאי /שטח  
ס"מ )על פי מפרט היבואן( 435אורך מינימאלי   

 ילא למילו 1
    

למלא  חובה
 שורה זו

 ילמילו לא 2
    

למלא  חובה
 שורה זו

 ילא למילו 3
    

למלא  חובה
 שורה זו

 ילא למילו 4
    

למלא  חובה
 שורה זו

     לא למילוי 5
 רשאיהמציע 

למלא שורה 
 זו

ממוצע מחיר 
 יבואן

לא  ילא למילו ילא למילו ילא למילו
 ילמילו

לא 
 ילא למילו ילמילו
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 י רכב ד'ת כלקבוצם לדגמיהצעת ה - 5טבלה מס' 
 

( יצרנים שונים לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה עבור 2) משניבקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כלי רכב 

 קבוצה זו יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן כולל  ד
 מע"מ

 הברידי מפורט דגם יצרן
אורך כלי 

 הרכב

שורה 
למילוי 
חובה / 

 רשות

  ₪ 174,000-185,000 - מושבים 5 - ירכבי מנהלים היבריד
 ס"מ על פי מפרט היבואן  435אורך מינימאלי 

 ילא למילו 1
    

 חובה
למלא 
 שורה זו

 ילא למילו 2
    

 חובה
למלא 
 שורה זו

 ילא למילו 3

    

המציע 
 רשאי
למלא 
 שורה זו

ממוצע מחיר 
 יבואן

לא  ילא למילו ילא למילו ילא למילו
לא  ילא למילו ילמילו

 ילמילו
 

 ת כלי רכב ה'קבוצם לדגמית ההצע - 6טבלה מס' 
 

( יצרנים שונים לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה 4בקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כלי רכב מארבעה )

 עבור קבוצה זו יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן כולל  ה
 מע"מ

 מפורט דגם יצרן
בנזין/דיזל/

 הברידי
שורה למילוי 
 חובה / רשות

₪ 185,000-150,000 - )רמב"י( לפחותמושבים  7 רכב  

    ילא למילו 1
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 2
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 3
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 4
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 5
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילמילו לא ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו
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 חודשים( 12ק"מ בשנה )  00035,של  הרכב עם הגבלכלי  -קטגוריה ב'  .ב

ממחיר המחירון הרשמי של היבואן  אחוזלהצעתו את  המציע המפורטת להלן יפרט 7ה מס' בטבל

 ,8-13כאמור בטבלאות בקטגוריה זו, המוצעים  שבהתאם לו יחושבו דמי השימוש החודשיים בכלי הרכב

  .רכבהי כל ותקבוצלפי 

היבואן במועד ביצוע מוכפל במחיר כלי הרכב על פי המחירון הרשמי של כאמור לעיל, האחוז שיפורט, 

 .ור אותו כלי רכבלכל תקופת הליסינג עב כולל מע"מההזמנה, יהווה את מחיר דמי השימוש החודשיים 

יו אחידים ללא ויה למספר הקילומטרים שיסע כלי הרכב בהתאםדמי השימוש החודשיים לא ישתנו 

, בשנה ק"מ 35,000 -הקילומטרים מעבר לכלי הרכב ממכסת חריגת במספר הקילומטרים. בגין  תלות

 -מעבר ל ק"מעבור כל כולל מע"מ  ₪ 0.12וש בסך של מיהיה הספק זכאי לתמורה בנוסף לדמי השי

של כלי סינג הליתקופת  ו/או בתום חריגת הק"מ תחושב לכל רכב בנפרד בעת החזרתו .ק"מ 35,000

במצטבר ולא בגין כל  הליסינגכאשר החישוב יבוצע לכל תקופת הרכב ו/או בתום תקופת ההתקשרות, 

 .שנה בנפרד

יובהר כי במקרה של שינוי במחיר כלי הרכב במחירון היבואן הרשמי במהלך תקופת ההתקשרות כך 

המכרז, לא  פרסוםמועד כלי הרכב בת כלי הרכב אליה השתייך קבוצלשיעלה על המחיר המקסימאלי 

ת כלי רכב אחרת ובהתאם לאמור, לא יחול שינוי באחוז לפיו קבוציתאפשר מעבר של כלי הרכב ל

 גין כלי הרכב. מחושבים דמי השימוש ב

, על ידי המזמינה לאחר שינוי המחירבמקרה של שינוי המחיר כאמור לעיל, וביחס לכלי רכב שיוזמנו 

התאם למכפלת המחיר העדכני של המחירון הרשמי של היבואן באחוז יחושבו דמי השימוש החודשיים ב

 ת כלי הרכב אליה השתייך דגם כלי הרכב במועד פרסום המכרז כאמור לעיל.קבוצהמוצע עבור 

 
. יודגש כי כלי הרכב הקבוצבכל  כלי הרכב המוצעים על ידו דגמייפרט הספק את  8-13בטבלאות מס' 

הנקוב  כב, יהיו כלי רכב שמחירם יהיה בטווח המחיריםת כלי רקבוצ שיפורטו בטבלאות אלה, עבור כל

יהיה המחיר המופיע במחירון היבואן הרשמי במועד פרסום הרכב כלי לעניין זה, מחיר . 7מס'  בטבלה

  מכרז זה.

שונים, ולכל הפחות בהתאם למספר  יצרניםיובהר כי על המציע לפרט בכל טבלה כלי רכב המשתייכים ל

המפורט בראש הטבלה. בכל טבלה ניתן להוסיף שורות ולהציע כלי רכב של  יצרניםשל ה המינימלי

המינימלי הנדרש,  יצרניםמציע שלא יציע את מספר הנוספים, מעבר למספר המינמלי הנדרש.  יצרנים

 .תפסל הצעתו
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 ק"מ 35,000ה של הגבל עםרכב כלי  -ב'  ההצעת המחיר לקטגורי - 7טבלה מס' 
 

 רכבהי ת כלוקבוצ
 

 הקבוצסיווג 

 -בש"ח כולל מע"מטווח מחירי יבואן 
 אוט' בלבד

 
 על פי מחירון הרשמי של היבואן 

משקל יחסי 
 רכבהת כלי קבוצל

דמי שימוש 
חודשיים כולל 

אחוז  –מע"מ 
 יבואןהמחיר מ

 הרשמי

 מינירכב 
 

 ו
65,000-80,000 ₪  1% 

 

 סופר מינירכב 
 

 ז
100,000-120,000 ₪  3%  

פחתי סדן/ רכב מש
 הצ'בק

 

 ח

128,000-135,000 ₪  21%  

 רכב פנאי /שטח
 

 ט
130,000-145,000 ₪  10%  

 5 -יברידי ה רכב
 מושבים

 

 י

129,000-138,900 ₪  5%  

 מושבים 7רמב"י 
 לפחות

 

 יא

138,000-165,000 ₪  10%  

עם הגבלה של רכב נוסעים כלי  -ה ב' משקל יחסי לקטגוריי
 50% ק"מ 35,000

 ילמילולא 

 

 ת כלי רכב ו'קבוצם לדגמיהצעת ה - 8טבלה מס' 
 

( יצרנים שונים לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה 3) משלושהבקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כלי רכב 

 עבור קבוצה זו יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן כולל  ו
 מע"מ

 מפורט דגם יצרן
 בנזין/דיזל/

 הברידי
שורה למילוי 
 חובה / רשות

₪ 00065,-0,0008  -מיני כב ר  

    ילא למילו 1
למלא שורה  חובה

 זו

    ילא למילו 2
למלא שורה  חובה

 זו

    ילא למילו 3
למלא שורה  חובה

 זו

    ילא למילו 4
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו
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 ז' כלי רכבת קבוצם לדגמיה הצעת - 9טבלה מס' 
 

ניתן לכלול בהצעה . לכל הפחותשונים  יצרנים( 3דגמי כלי רכב משלושה )על המציע לפרט בקבוצה זו 

יהיה כלי רכב , לכל הפחות ,יצרניםמהאחד עבור כלי הרכב המוצע . נוספים יצרניםה זו קבוצעבור 

 היברידי. 

 

מחיר יבואן כולל  ז
 מע"מ

/ ן/דיזלבנזי מפורט דגם יצרן
 היברידי

שורה למילוי 
 חובה / רשות

 ₪ 100,000-120,000 – סופר מינירכב 

   ילא למילו 1
 היברידי

למלא  חובה
 שורה זו

    ילא למילו 2
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 3
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 4
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילא למילו ילא למילו ילא למילו ימילולא ל ילא למילו

 

 ח' כלי רכבת קבוצם לדגמיההצעת  - 10טבלה מס' 
 

( יצרנים שונים לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה 8) משמונהבקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כלי רכב 

כב כלי הרכב המוצע עבור אחד מהיצרנים, לכל הפחות, יהיה כלי רעבור קבוצה זו יצרנים נוספים. 

 .סטיישן

 

מחיר יבואן כולל  ח
 מע"מ

 בנזין/דיזל מפורט דגם יצרן
שורה למילוי 
 חובה / רשות

 ₪  128,000-135,000 –רכב משפחתי סדן/ הצ'בק 

   ילא למילו 1
 סטיישן

למלא  חובה
 שורה זו

    ילא למילו 2
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 3
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 4
למלא  החוב

 שורה זו

    ילא למילו 5
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 6
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 7
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 8
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 9
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו

ממוצע מחיר 
 יבואן

 יולא למיל ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו
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 ת כלי רכב ט'קבוצם לדגמיהצעת ה - 11טבלה מס' 
 

( יצרנים שונים לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה 3) משלושהבקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כלי רכב 

 עבור קבוצה זו יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן כולל  ט
 מע"מ

 בנזין/דיזל מפורט דגם יצרן
שורה למילוי 
 חובה / רשות

 ₪ 130,000-145,000 –שטח פנאי/  רכב

    ילא למילו 1
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 2
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 3
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 4
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו

 

 ת כלי רכב י'קבוצם לדגמיהצעת ה - 12טבלה מס' 
 

( יצרנים שונים לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה עבור 2) משניבקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כלי רכב 

 קבוצה זו יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן כולל  י
 מע"מ

 הברידי מפורט דגם יצרן
שורה למילוי 
 חובה / רשות

 ₪ 129,000-138,900 - מושבים 5 - יהיברידרכב 

    ילא למילו 1
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 2
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 3
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו
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 יא' כלי רכבת קבוצם לדגמיהצעת ה - 13טבלה מס' 
 

לכלול בהצעה עבור  ניתן( יצרנים שונים לכל הפחות. 2) משניי רכב בקבוצה זו על המציע לפרט דגמי כל

 כלי רכב היברידי. יצרניםלהציע עבור אחד מה ניתןקבוצה זו יצרנים נוספים. 

מחיר יבואן כולל  יא
 מע"מ

 מפורט דגם יצרן
 בנזין/דיזל/

 הברידי
שורה למילוי 
 חובה / רשות

₪ 000381,-00,0651 - )רמב"י( לפחותמושבים  7 רכב  

    ילא למילו 1
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 2
למלא  חובה

 שורה זו

    לא למילוי 3
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו

 

 חודשים( 12ק"מ בשנה )  00030,של  הם עם הגבלאיגו רכבי -קטגוריה ג'  .ג

ממחיר המחירון הרשמי של היבואן  אחוזלהצעתו את  המציע המפורטת להלן יפרט 14' ה מסבטבל

     כאמור בטבלאותבקטגוריה זו, המוצעים  שבהתאם לו יחושבו דמי השימוש החודשיים בכלי הרכב

 .רכבהכלי  ותקבוצלפי  ,15-18

היבואן במועד ביצוע ל מוכפל במחיר כלי הרכב על פי המחירון הרשמי ש כאמור לעיל, האחוז שיפורט,

 .ר אותו כלי רכבלכל תקופת הליסינג עבו כולל מע"מההזמנה, יהווה את מחיר דמי השימוש החודשיים 

ויהיו אחידים ללא  למספר הקילומטרים שיסע כלי הרכב בהתאםדמי השימוש החודשיים לא ישתנו 

יהיה  ,ק"מ 30,000 -ר להקילומטרים מעבכלי הרכב ממכסת חריגת  בגין .תלות במספר הקילומטרים

 30,000-כולל מע"מ עבור כל ק"מ מעבר ל ₪ 0.12הספק זכאי לתמורה בנוסף לדמי השימוש בסך של 

הקילומטרים ת זכות ו. יתרותחושב כ "פול" שנה קלנדריתב יםלכל הרכבב ייתחו. חריגת הק"מ ק"מ

יבוצע לכל הרכבים  כאשר החישובבתום תקופת ההתקשרות, לשנה הבאה עד לקיזוז סופי יועברו 

 .כל תקופת הליסינג במצטבר ולא בגין כל שנה בנפרדעבור זו יחד  הקבוצב

יובהר כי במקרה של שינוי במחיר כלי הרכב במחירון היבואן הרשמי במהלך תקופת ההתקשרות כך 

ת כלי הרכב אליה השתייך כלי הרכב במועד פרסום המכרז, לא קבוצשיעלה על המחיר המקסימאלי ל

ת כלי רכב אחרת ובהתאם לאמור, לא יחול שינוי באחוז לפיו קבוצשר מעבר של כלי הרכב ליתאפ

 מחושבים דמי השימוש בגין כלי הרכב. 

, על ידי המזמינה לאחר שינוי המחירבמקרה של שינוי המחיר כאמור לעיל, וביחס לכלי רכב שיוזמנו 

של המחירון הרשמי של היבואן באחוז יחושבו דמי השימוש החודשיים בהתאם למכפלת המחיר העדכני 

 ת כלי הרכב אליה השתייך דגם כלי הרכב במועד פרסום המכרז כאמור לעיל.קבוצהמוצע עבור 

יודגש כי כלי הרכב . הקבוצבכל  כלי הרכב המוצעים על ידו דגמייפרט הספק את  15-18בטבלאות מס' 

רכב שמחירם יהיה בטווח המחירים הנקוב ת כלי רכב, יהיו כלי קבוצשיפורטו בטבלאות אלה, עבור כל 

. לעניין זה, מחיר כלי הרכב יהיה המחיר המופיע במחירון היבואן הרשמי במועד פרסום 14בטבלה מס' 

  מכרז זה.

שונים, ולכל הפחות בהתאם למספר  יצרניםיובהר כי על המציע לפרט בכל טבלה כלי רכב המשתייכים ל

הטבלה. בכל טבלה ניתן להוסיף שורות ולהציע כלי רכב של המפורט בראש  יצרניםהמינימלי של ה

המינימלי הנדרש,  יצרניםמציע שלא יציע את מספר הנוספים, מעבר למספר המינמלי הנדרש.  יצרנים

 .תפסל הצעתו
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 ק"מ בשנה 00030,של  הם עם הגבלאיגו רכבי -ה ג' הצעת המחיר לקטגורי - 14טבלה מס' 
 

 קבוצת כלי רכב
 

 הסיווג קבוצ

טווח מחירי יבואן בש"ח 
 אוט' בלבד -כולל מע"מ

 
על פי מחירון הרשמי של 

 היבואן 

משקל יחסי לקבוצת 
 כלי רכב

דמי שימוש חודשיים 
אחוז  –כולל מע"מ 

 הרשמי יבואןהמחיר מ

  רכב מסחרי קטן
 

 יב
130,000-165,000 ₪  2.5%  

דאבל קבינה  4X4טנדר
 אוטו'

 

 יג

225,000-265,000 ₪  2.5%  

 7רכב שטח גדול 
 4X4מושבים ללא ארגז 

 'אוטו
 

 יד

300,000-360,000 ₪  2.5%  

 מושבים 8רכב הסעות 
 

 טו
215,000-265,000 ₪  2.5%  

עם הגבלה של  איגוםמשקל יחסי לקטגוריית רכבי 
 10% ק"מ 30,000

 ילא למילו

 

 ת כלי רכב יב'קבוצם לדגמיההצעת  - 15טבלה מס' 
 

( יצרנים שונים לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה עבור 2) משניפרט דגמי כלי רכב בקבוצה זו על המציע ל

 קבוצה זו יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן כולל  יב
 מע"מ

שורה למילוי  הברידי מפורט דגם יצרן
 חובה / רשות

 ₪ 130,000-165,000 - רכב מסחרי קטן

    ילא למילו 1
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 2
למלא  החוב

 שורה זו

    ילא למילו 3
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו
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 'יגת כלי רכב קבוצם לדגמיההצעת  - 16טבלה מס' 
 

זו  לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה עבור קבוצה אחד ןיצרמכלי רכב  םבקבוצה זו על המציע לפרט דג

 יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן כולל  יג
 מע"מ

 הברידי מפורט דגם יצרן
שורה למילוי 
 חובה / רשות

 ₪ 225,000-265,000 - דאבל קבינה אוטו' 4X4טנדר

    ילא למילו 1
למלא  חובה

 שורה זו

    ילא למילו 2
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילא למילו ילא למילו יולא למיל ילא למילו ילא למילו

 

 'ידת כלי רכב קבוצם לדגמיהצעת ה - 17מס' טבלה 
 

לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה עבור קבוצה זו  אחד ןיצרמכלי רכב  םבקבוצה זו על המציע לפרט דג

 יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן כולל  יד
 מע"מ

שורה למילוי  הברידי מפורט דגם יצרן
 חובה / רשות

 ₪ 300,000-360,000 -' אוטו 4X4מושבים ללא ארגז  7דול רכב שטח ג

    ילא למילו 1
למלא  חובה

 שורה זו

    לא למילוי 2
 רשאיהמציע 

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו

 

 'טות כלי רכב קבוצם לדגמיהצעת ה - 18טבלה מס' 
 

לכל הפחות. ניתן לכלול בהצעה עבור קבוצה זו  אחד ןיצרמכלי רכב  םמציע לפרט דגבקבוצה זו על ה

 יצרנים נוספים. 

 

מחיר יבואן כולל  טו
 מע"מ

שורה למילוי  הברידי מפורט דגם יצרן
 חובה / רשות

 ₪ 215,000-265,000 - מושבים 8רכב הסעות 

    ילא למילו 1
למלא  חובה

 שורה זו

    לא למילוי 2
 רשאי המציע

 למלא שורה זו
ממוצע מחיר 

 יבואן
 ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו ילא למילו
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 :אי התשלוםתנ .2

התשלום יבוצע בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ומבלי לגרוע מהאמור בהן התשלום  .א

 .30יבוצע בתנאי שוטף + 

יצועו, יגיש הספק המועד לביצוע התשלום על פי הסכם זה, ובהתמלא התנאים לבבהגיע  .ב

למזמינה דרישת תשלום, בצרוף חשבון מפורט המסביר את אופן חישובה של אותה דרישת 

 "(.דרישת תשלוםתשלום ובצרוף חשבונית ערוכה כדין )להלן: "

התשלום תוגש לבדיקה ואישור של המזמינה והגשתה היא תנאי מוקדם לביצוע דרישת  .ג

 .התשלום על פי הסכם זה

ידי -ידי הספק, בכפוף לאישור התשלום על-גד חשבוניות שיוצאו לכנסת עלהתשלום יבוצע כנ .ד

 נציג מוסמך של הכנסת.

 מיום בו תוצא לכנסת חשבונית. 30התשלום יבוצע שוטף +  .ה

פי מסמכי המכרז לפני אישור החשבונית -התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על .ו

 לתשלום.

 המחירים הנקובים בטבלה כוללים מע"מ. .ז

נאים דלעיל באים להוסיף ואינם גורעים מכל תנאי אחר הנקוב בכל מסמך אחר ממסמכי תה .ח

 כרז.המ

 

 

את הצעתי כנדרש במכרז הנדון בהתאם לתנאים המפורטים במסמכיו ומצהיר  י החתום מטה מגיש בזהאנ .3

יב בזה ומאשר כי קראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ומתחי

 למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

 

 בוד רב,בכ

 המציע: _______________________ שם

 חותמת: _______________________ תימה /ח
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 5-נספח א
 8/2018מכרז מס' 

 תשקיף למשתתף

 שם המציע:____________

 

 כללי .1

ת כל א לאלמונים הרשומים בו. חובה שתתף במכרז למלא התשקיף ולאמת בחתימתו את הנתהמ על

 .ת ריקיםמוהשאיר מקול ןאיהפרטים הנדרשים בטופס זה. 

 (.WORDאין למלא נספח זה בכתב יד )באתר הכנסת מופיע מסמך זה בקובץ  .א

על המציע לפרט כמיטב יכולתו ושיקול דעתו, את מירב המידע הנוגע לניסיונו, היקף פעילותו  .ב

 הכל בהתאם לעניין נשוא מכרז זה. –ל כיוצא באלו פרטים ועסקיו, כישוריו, יכולתו וכ

ועדת המכרזים תקבל החלטתה גם על בסיס תשקיף זה והעולה ממנו, לעניין איכות השירות  .ג

 המוצע, אמינותו, כושרו, ניסיונו, מומחיותו, ותחומי התמחותו של המציע.

עיד על כישוריו, ניסיונו המציע אמור לצרף לתשקיף זה כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי לה .ד

 או יכולתו.

 

 פרטי המציע .2

 כד'( ו סקהעמציע  )חברה, קבלן, שם שם ה .א

____________________________________________________ 

 (.או השותפויותו/תפות )כפי שרשום אצל רשם החברות וש/  רהחב' מס .ב

____________________________________________________ 

 (.מלטונות מע"ש לאצפי שרשום כ)  רמורשה / מלכ" קסעו' מס .ג

_____________________________________________________ 

 )מחק המיותר( ו מורשי החתימהא/ו שותפים, העליםבה תומש .ד

 מדעמ .ז.ס' תמ םש מס'

1.     

2.     

3.     

4.     

 



 

 

36 

 :ציעמה ובתכת .ה

  :רעי

  :וברח

  :קודימ  :מס'

  :קודימ  .:ד.ת

  :ולארילס  :פוןטל

  מייל:  :ספק

   ה :ז רזמכלעניין  מציעה יגנצ .ו

____________________________________________ 

 ___________________:  ספק __________________ : פוןטל

  

 כח אדם .3

 מס' העובדים המועסקים על ידי המציע )במועד הגשת ההצעה(: .א

 
  מס' עובדים

 

  תפקידי ניהול:בפירוט העובדים  .ב

מועד תחילת  תפקיד מס' ת.ז. שם 
 העסקה

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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 :יסיוןנ .4

לקוחות בהיקף של  3-, ל2017במהלך שנת ירוט נסיון המציע באספקת שירותי ליסינג תפעולי פ .א

 ו':4, בהתאם לנדרש בתנאי מוקדם לכל לקוחכלי רכב לפחות  150

 ו סופקו שם הלקוח של ס'מ
 שירותי הליסינג

 התפעולי
 

 מועד אספקת
 השירותים

מספר כלי 
 שהוחכרו רכב

 יש קשרא
 ותפקידו

 )שם וטלפון(

1.     

2.     

3.     

. מציע שיפרט בהצעתו יותר משלושה לקוחות, לכל היותרמובהר כי ניתן לפרט שלושה לקוחות 

גש כי נסיון יחשב אף אם ניתן עבור יוד ייבדקו שלושת הלקוחות הראשונים שפורטו בהצעתו.

 .2017חלק משנת 

לקוחות  2-ל 2015-2017בכל אחת מהשנים  פירוט ניסיון המציע באספקת שירותי ליסינג תפעולי .ב

שמחיר הקניה שלהם על פי מחירון היבואן הרשמי בעת  ,כלי רכב לפחות לכל לקוח 40וללים הכ

 ':ז4בתנאי מוקדם  בהתאם לנדרש לכל הפחות ₪ 160,000אספקתם היה  

שם הלקוח שלו סופקו   ס'מ
 שירותי הליסינג התפעולי

 

 שנת
אספקת 

 םהשירותי

מספר כלי רכב 
שהוחכרו שמחיר 
הקניה שלהם על 
פי מחירון היבואן 
הרשמי בעת 

-אספקתם גבוה מ
 ש"ח 160,000

יש קשר א
 ותפקידו

 )שם וטלפון(

1.  2015   

2.  2015   

3.  2016   

4.  2016   

5.  2017   

6.  2017   

 שני. מציע שיפרט בהצעתו יותר מלכל שנה לכל היותרלקוחות  שנימובהר כי ניתן לפרט 

 הלקוחות הראשונים שפורטו בהצעתו. שני, ייבדקו לכל שנה לקוחות

 ניתן להציג את אותו לקוח עבור יותר משנה אחת.

 רית.יודגש כי נסיון יחשב אף אם ניתן עבור חלק מכל שנה קלנד



 

 

38 

שירותי ליסינג תפעולי  2017 – 2013לקוחות להם סיפק המציע במהלך השנים  10ניתן להציג עד  .ג

 ()א(:2)א()16וזאת לצורך קבלת ניקוד באמת המידה  כלי רכב לפחות לכל לקוח 200הכוללים 

שם הלקוח שלו  ס'מ
סופקו שירותי 

 הליסינג התפעולי
 

מועד אספקת 
 השירותים

מספר כלי רכב 
 ושהוחכר

 יש קשרא
 ותפקידו

 )שם וטלפון(

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

ניתן להציג לקוחות שפורטו לצורך עמידה בתנאי , מובהר כי לצורך קבלת ניקוד באמת מידה זו

  .שעומדים בדרישות אמות המידה כפי שפורטו לעילובלבד  ו'4הסף 

ובהר כי ניתן לפרט עשרה לקוחות לכל היותר. מציע שיפרט יותר מעשרה לקוחות, ייבדקו מ

 עשרת הלקוחות הראשונים שפורטו בהצעתו.

 

מספר כלי רכב בבעלות המציע במועד הגשת ההצעה לצורך מתן ניקוד באמת המידה  .5

 ()ב(:2)א()16

 

 

המוחכרים  סה"כ כלי רכב בבעלות המציע

לא ניתן להציג  תפעולי.הליסינג בשיטת ה

כלי רכב בבעלות המציע אשר משמשים 

 להשכרה.
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 :קצין בטיחות בתעבורה .6

 שם: ___________________

 ת.ז.: _______________

 תאריך הסמכה כקצין בטיחות בתעבורה: ____________

 תאריך תחילת עבודה במציע: ___________

משרד התחבורה והבטיחות טעם מ קצין בטיחות בתעבורהכתב הסמכה כהערה: יש לצרף 

 .גף קציני בטיחות בתעבורה ,מנהל תנועה בדרכים,

 

 :מוקד שירות .7

 פרטי המוקד שמפעיל המציע:

 טלפון: ___________________      כתובת: ___________________

 מספר מוקדנים: ___________________     פקס: ___________________

 ימי פעילות המוקד:_______________ _____________שעות פעילות המוקד: ______

 

 רשעות בפליליםה .8

 אם המציע הורשע בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט בעבירת תעבורה? א.
 כן / לא 

__________________________________________________________________ 

 שהורשע בעבירה כאמור?      כן / לא האם מכהן במציע נושא משרה ב.

__________________________________________________________________ 

 האם מתנהלים נגד המציע או נגד נושא משרה בו הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך? ג.
 כן / לא

_________________________________________________________ _________ 

 במקרה של תשובה חיובית, יש לפרט.

 צהרות המציעה .9

 )ייחתם על ידי מורשי החתימה ובחותמת המציע(:

 

הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים מלאים ומדויקים, וכי כל העובדים, הציוד 

רז וכי יש בהם וכיוצא באלה משאבים, עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכ

 הכל בהתאם לעניין. -כדי להבטיח ביצוע נאות של אספקת הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות 

 

________________________ 

 חתימה וחותמת המציע  
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 ___ך:__________תארי          6-א פחנס
 8/2018 רזמכ

 
 לכבוד

 הכנסת
 

 ם מוקדמים עמידה בתנאי בדבר תצהיר הנדון:
 

 לומר עליי כי כחוק שהוזהרתי לאחר'_____________ מס. ז.ת נושא___________ __________ מ"חה אני

 :כדלקמן, בכתב, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת' ומס שמי

 ומוסמך שלו חתימה מורשה שאני"( המציע: "להלן____________ )______ בשם התצהיר את מגיש אני

 .ומטעמו בשמו זה תצהיר לעשות

 

 :הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר התנאים המפורטים להלן

כלי רכב לפחות  40לקוחות הכוללים  2-שירותי ליסינג תפעולי ל 2015-2017המציע סיפק בכל אחת מהשנים  .א

 .₪ 160,000בעת אספקתם הינו לכל הפחות  היבואן הרשמי לכל לקוח ,שמחירי הקניה שלהם על פי מחירון

ברציפות, בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו, שירותי גרירה  2015-2017המציע מפעיל במהלך השנים  .ב

 ברחבי הארץ.

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי 

 
 
 
 

____________________      ______________________ 
 חתימה וחותמת         תאריך

 

 

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ,______________עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי 

ידי ת.ז. -ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

הזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר ש

צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר 

 כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 
 
 

____________________      ______________________ 
 ותמתחתימה וח         תאריך
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 נספח ב
 8/2018מכרז 

  התקשרות הסכם
 

 2018שנערך ונחתם בירושלים ביום __________ לחודש ________ 
 

 ב י ן  

 הכנסת 
  –באמצעות המורשים להתחייב מטעמה 

 הכנסת וחשב הכנסת מנכ"ל
 שכתובתה לצורך הסכם זה היא:

 91950גבעת רם, ירושלים 
  02-6496003פקס: 
 "המזמינה"("הכנסת" או : )להלן

 מצד אחד;
 
 

 ל ב י ן  

 _________________ ח.פ __________

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה:

 _____________ת.ז __________

 ____________ ת.ז ___________

 שכתובתה _____________________

 טלפון _____________

 פקס_______________
 "(ספק"ה :)להלן

 מצד שני
 

 
"( שירותי ליסינגרכב בשיטת ליסינג תפעולי )להלן: " חכרתהן הכנסת לקבל שרותי וברצו הואיל:

 לצרכיה כמפורט בהסכם זה;

להחכרת רכב  8/2018ולצורך קבלת שרותי ליסינג פרסמה הכנסת מכרז פומבי מספר   הואיל:ו
 "(;המכרז" שיטת הליסינג התפעולי )להלןב

 הכנסת; דייל הצעתו נבחרה עוהספק הגיש הצעתו במסגרת המכרז, ו  הואיל:ו

והספק התחייב ליתן לכנסת את שירותי הליסינג במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי   הואיל:ו
 המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ובכפוף לאמור בהסכם זה.

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא, כותרות, נספחים והגדרות .1

 יו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה ונספח 1.1

מסמכים המצורפים להסכם זה וכן הבקשה להציע הצעות ו/או ההצעה של הספק ו/או מסמכי ה 1.2
המכרז האחרים, על כל הכלול ו/או האמור ו/או המצוין ו/או המסומן בהם, מהווים חלק בלתי נפרד 

 מהסכם זה.

לפרשנותו של  ישמשו בשום צורה שהיאזה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא  הסכםותרות הסעיפים בכ 1.3
 .זה הסכם

מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות אחד הנספחים תגבר הוראת ההסכם, אלא אם ב 1.4
נאמר במפורש כי הוראת הנספח גוברת. במקרה של סתירה בין ההצעה, שהגיש הספק במסגרת 

 .המכרז, לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז
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 זה, תהא למונחים שלהלן, המשמעות המפורטת לצדם להלן: סכםהב 1.5
 .המפורטים במפרט המאפייניםווכן ציוד נלווה, אשר להם התכונות  כלי רכב " כלי הרכב"
וה והמרכיבים, התכונות והמאפיינים, המפורטים בנספח ג' למסמכי המכרז, המה " המפרט"

תונים אלה בהסכמת הצדדים חלק בלתי נפרד הימנו ולרבות כל שינוי שיוכנס בנ
 מראש ובכתב או על פי דרישת הרשויות המוסמכות; 

הזמנה שתימסר בכתב, על ידי המזמינה לספק, על גבי טופס הזמנה הנהוג "הזמנת המזמינה"
במזמינה, והיא תחייב את המזמינה רק אם נערכה על גבי טופס כאמור, ופורטה 

 תשלום ומועד ההספקה;בה כמות המוצרים המוזמנת, המחיר, תנאי ה
השטחים שבשליטת הרשות ולמעט  שומרון שבשליטת ישראלו יהודהלרבות שטחי  "ישראל"

 ם שישראל צד להם;יהפלשתינית בהתאם להסכמים בינלאומי
היכולת לכוון את ענייניו של תאגיד או גוף עסקי, בין במישרין ובין בעקיפין, ויראו  " שליטה"

בידיו ובידי  -ואם הוא אדם  -במישרין ובין בעקיפין  כבעל שליטה מי שבידיו, בין
או יותר מזכויות ההצבעה  50%או יותר מהון התאגיד ו/או  50% -קרובו גם יחד 

באסיפה הכללית של התאגיד או באורגן מקביל לה ו/או זכות למנות מחצית או 
ת יותר מחברי הדירקטוריון של הגוף או אורגן מקביל לו ו/או הזכות למנות א

 המנהל הכללי של הגוף או אורגן מקביל לו;
תאגיד או גוף עסקי הנשלט על ידי הספק, או אדם, תאגיד או גוף עסקי השולט  "תאגיד קשור"

 לפי העניין;בספק, 
 זוג, ילד וצאצא של אחד מהם;-בן  " קרוב"
-8:00בין השעות  יום עסקים בו מנהלים שני הצדדים את מהלך עסקיהם הרגיל, "יום עסקים"

 למעט הימים שישי ושבת, וימים שהם ימי מנוחה על פי דין;, 17:00
 .להסכם 15כמשמעותו בסעיף  "מנהל צי"

 
 ספקההצהרות  .2

 מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:, צהירמ ספקה
 ,המשאביםו, האמצעים ןהניסיוהמיומנות,  בעל הרקע המקצועי המתאים, הידע, הכישורים, ינוה יכ 2.1

 יפמתאים והמיומן, באיכות ובהיקף הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על ח האדם הוכ ,הביטוחים
 הסכם זה ונספחיו במלואם, ברמה מקצועית גבוהה.

ההסכם, בין אם מניעה שבדין או מניעה  יפאין מניעה מכל סוג שהוא לקיום כל התחייבויותיו על י כ 2.2
 ו, או כל מניעה אחרת.העל פי חוזה כלש

; כי ההתקשרות בהסכם זה ןפירעו ושרכרשומה ופועלת כדין, ובעלת  הספק הינו חברה מאוגדתי כ 2.3
 צוינושלה וכי כל הפרטים וההצהרות אשר  התאגדותהנעשית בסמכות ומאושרת כנדרש על פי מסמכי 

 ווניסיוניכולתו, כישוריו לותקנים(  תרישיונולרבות הסמכות, ) בידושבהצעה בנוגע לזהותו, אישורים 
 .כוניםנהקודם, הינם 

ידי -פי כל דין ועל-על נדרשיםה, ההיתרים והאישורים תהרישיונוהוא ואנשי צוותו הינם בעלי כל י כ 2.4
יהיו ל ההיתרים והאישורים הנ" תהרישיונו כיופי הסכם זה, -כל רשות, לצורך ביצוע התחייבויותיו על
 . הז םבתוקף במשך כל תקופת תוקפו של הסכ

להעמיד את  מחויבתקריטיים עבור המזמינה; כי הכנסת  םהינ לו כי השירותים נושא מכרז זה דועי יכ 2.5
 גרוםלעל פי דין, ושתקלה או עיכוב באספקתם עלולים מנהלים ועובדים  ,השירותים לחברי הכנסת

 למזמינה ו/או לחברי הכנסת ו/או לנהנים אחרים מן השירותים לנזקים ניכרים.

מי מטעמה את הרכבים בשיטת הליסינג  זכאי ו/או רשאי להעמיד לרשות המזמינה ו/או ואי הכ 2.6
פגיעה או הפרה מכל  אין ולא תהיה, בהתקשרות בהסכם זה ובביצוע הסכם זה, משוםכי . התפעולי

 קניין רוחני כלשהן של צד ג'. סוג שהוא של זכויות, לרבות זכויות

בחמש  ( לא הורשעו1999–י הוא ו/או נושאי משרה בו )כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"טכ 2.7
השנים האחרונות שלפני מועד חתימת ההסכם בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע ו/או לא תלויים נגדו 

הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר לעבירה  ואאו נושאי משרה כאמור כל תביעה, טענה, חקירה 
 כאמור, והכל למעט אם הצהיר על כך במפורש במסגרת הצעתו.

 שרת עימו בהסכם זה על סמך הצהרותיו בסעיף זה ובהצעתו.לו שהמזמינה מתק דועי יכ 2.8
 
   מהות ההתקשרות .3

לפי שיקול בהתאם לצרכי המזמינה ו, שירותי הליסינג התפעוליספק מתחייב בזה לספק למזמינה את ה
 זה. הסכםדעתה הבלעדי, והכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב
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 תקופת ההסכם .4

נוספים שימנו ממועד  ( חודשיםשלושים ושישה) 36ל ממועד חתימתו ולמשך הסכם זה יהא בתוקף הח 4.1
זכות מזמינה תהא ל ."(הראשונה הסכםתקופת ה" -)להלן  לכנסת רכבכלי השל  ההראשונ המסירה

 36לתקופה נוספת של  ,לפי שקול דעתה הבלעדי ,זה הסכםתוקפו של את ברירה )אופציה( להאריך 
  ."(המוארכת הסכםתקופת ה" -לן ( חודשים )להשלושים ושישה)

הראשונה או במהלך  מובהר, כי הכנסת רשאית להזמין כלי רכב בכל עת במהלך תקופת ההסכם 4.2
ככל שהכנסת תזמין כלי רכב במהלך תקופת ההסכם הראשונה יובהר, כי . תקופת ההסכם המוארכת

 36 ההסכם לתקופה שלכל הוראות  אלה,יחס לכלי רכב או במהלך תקופת ההסכם המוארכת, יחולו ב
 וזאת אף אם הסתיימה תקופת "(תקופת הליסינג: "ן)להל מסירת כלי הרכב לכנסתחודשים ממועד 

 הסכםתקופת ה "(.ההסכם הנוספתתקופת )להלן: "סכם הראשונה או תקופת ההסכם המוארכת הה
 -יחד נוספת, אם וכלל שתהא, יקראו להלן בה ההסכם ותקופתמוארכת ה הסכםהראשונה, תקופת 

 ".הסכםתקופת ה"
 
 התחייבויות הספק .5

 ספק מתחייב בזה כדלקמן:ה
לספק את שירותי הליסינג המפורטים בהסכם זה ובמסמכי המכרז בהתאם לכל הדינים, ההיתרים,  5.1

הרשיונות, ההוראות והנהלים הנוגעים לעניין, לרבות בנושאי בטיחות ובנושאי ביטוח; מוסכם בזאת, 
 יתרים, הרשיונות וכיו"ב יהיו באחריות הספק ועל חשבונו בלבד.כי השגת כל הביטוחים, הה

ספק לכנסת במסגרת שירותי הליסינג מספר כלי רכב, בטיב, בסוג ובתנאים המפורטים בהסכם זה ל 5.2
 על נספחיו.

ספק את שרותי הליסינג התפעולי באמצעות העמדת כלי רכב אשר כולם הינם ו/או יהיו בבעלותו ל 5.3
הספק, וכי לא תוטל כל מגבלה על השימוש בכלי הרכב, למעט מגבלות  ובשליטתו הבלעדית של

 הקבועות בדין ומגבלות הקבועות בהסכם זה.

של הכנסת, ולמלא אחר דרישות הכנסת כפי  הספק את שירותי הליסינג לשביעות רצונה המלאל 5.4
 שצוינו בהזמנות מטעמה, והכל בכפוף לתנאי הסכם זה על נספחיו.

ובמסירות ברמה גבוהה העולה בקנה אחד עם  שקידהבבמומחיות, במקצועיות, ספק מתחייב לפעול ה 5.5
ו/או נציגיו  ספקהם באמצעות עובדי ימתחייב לבצע את השירות ספק. הענףבהסטנדרטים המקובלים 

בהתאם להוראות  שירותיםהבעלי יכולת מקצועית גבוהה, מיומנות וניסיון הנדרשים לצורך מתן 
 הסכם זה.

 
 ידי המזמינה-ב עלהזמנת כלי רכ .6

 .של כלי הרכבספקה אבמועדי ה המעת לעת, וכן תנקוב בהזמנ כלי רכבלספק הזמנת  עבירמזמינה תה 6.1
ם שהציע הספק במסגרת המכרז, וכן תהיה רשאית דגמילהזמין כלי רכב מן הרשאית  אתה המזמינה

אף אם לא הוצע על ידי הספק זה כלי רכב חשמלי,  ובכלל אחר יצרןדגם אחר או מלהזמין כלי רכב מ
במסגרת המכרז, ובלבד שכלי הרכב המוזמן הינו כלי רכב המיובא לישראל ביבוא מסחרי במהלך 

 יעמיד את כלי הרכבהספק  .להלן 16.3בסעיף כאמור  , והתמורה שתשולם בגינו תהיהעסקים רגיל
ר לספק מעת לעת על למזמינה בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, ולהזמנת המזמינה, כפי שתימס

  ידי המזמינה.

עד לעיל, במקרה בו תזמין המזמינה כלי רכב כאשר תקופת ההסכם שנותרה  6.1על אף האמור בסעיף   6.2
יהיה הספק רשאי להציע למזמינה וכלי הרכב ישמש לתקופה זו בלבד, חודשים,  12 -פחותה מלסיומו 

לתמורה הקבועה בנספח התמורה ה זכאי והספק יהיכלי רכב משומש מהדגם שנבחר על ידי המזמינה 
לקבוצת כלי הרכב אליה משתייך כלי הרכב מהאחוז המוצע על ידי הספק  0.5%בניכוי  לכלי רכב זה

  . המוצע

או  כלי רכבמען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם, כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של ל 6.3
ובכפוף תבוצע בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי והזמנת השירותים , כלי רכבכמות כלשהי של 

 זה. הסכםלהוראות 

ועשויות לחול בה תנודות  ,בנסיבות שאינן בשליטתהדוע לספק, כי הזמנת המזמינה תלויה גם י 6.4
ולבצע את כל הבדיקות הרלוונטיות לגבי , לנקוט בכל האמצעים הדרושיםהספק מתחייב  .קיצוניות
כפי שנמסרה  כלי הרכבלשם הבטחת עמידתו בדרישת הכמויות של  הרכבים המוצעיםלדגמי מלאים 

 .ההסכםתקופת  אורך ולכל לו בהזמנת המזמינה, מעת לעת

הצפוי להתרחש זה, הספק מתחייב, כי בכל מקרה של עיכוב  הסכםבלי לגרוע מהוראה אחרת במ 6.5
ר על כך למזמינה , ימסואשר נגרם בשל יבואן כלי הרכב ואינו בשליטתו של הספק ,במועדי ההספקה

הודעה מיידית, תוך ציון סיבת העיכוב הצפוי ותקופת העיכוב המוערכת על ידיו. הספק יעשה כמיטב 
. בהתאם להזמנות המזמינה כלי הרכביכולתו על מנת להתגבר על העיכוב, ולספק למזמינה את כמות 
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לשנות את מנה או לבטל את ההזתהיה הכנסת רשאית  ,ל עיכוב כאמור באספקת כלי הרכבשבמקרה 
 7.2בסעיף ההזמנה ולבחור כלי רכב אחר או להותיר את ההזמנה על כנה ולדרוש רכב גישור כמפורט 

 להלן ולכל סעד 19.1אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של הכנסת לפיצוי מוסכם בהתאם לסעיף  .להלן
 .אחר לפי כל דין

באופן קבוע או עד לתום ק במסגרת הצעתו בוא כלי רכב אשר הוצע על ידי הספיהופסק יבמקרה בו  6.6
 )להלן: או שמועד חידוש ייבוא כלי הרכב אינו ידוע תקופת ההסכם או תקופת ההסכם המוארכת

על כך לכנסת בכתב מיד עם היוודע לו הדבר בצירוף  להודיע הספק מתחייב "(כלי הרכב החסר"
 כלי לכנסת להציע הספק מתחייב, כן כמו. לישראל הרכב כלי ליבוא המניעה בדבר הרכב יבואן אישור

ת כלי הרכב אליה קבוצדרישות מקיים אחר  אשר )בנוסף לאלו שנכללו בהצעת הספק( אחר רכב
 ככל ג'. נספח, ומפרט השירותים 4-א נספח ,השתייך כלי הרכב החסר בהתאם לנספח התמורה

לתמורה בגין כלי רכב זה יהיה הספק זכאי ל, כלי הרכב המוצע כאמור לעילשתינתן הסכמת המזמינה 
מובהר, כי ככל . כלי הרכב החסר הרכב אליה השתייךת קבוצאחוז דמי השימוש של לבהתאם 

תהיה המזמינה רשאית להזמין את כלי , שיתחדש ייבוא כלי הרכב החסר במהלך תקופת ההסכם
מהלך הרכב שחזר למלאי וזאת מבלי לגרוע מהאפשרות להזמין במקביל את כלי הרכב שהתווסף ב

 התקופה בה לא ניתן היה להזמין את כלי הרכב החסר. 

 עד והכול, אחר רכבהציע למזמינה כלי ל הספקידרש י, הסכמת המזמינה לכלי הרכב המוצעלא ניתנה 
למען הסר ספק, מובהר כי . החסרכלי הרכב  חלף אחר רכב כלי לקבלת בכתב המזמינה להסכמת
אשר לא בוצעו במסגרתה  יצרןחדיש של אותו  דגםק בשל כלי רכב הנכלל בהצעת הספ דגםהחלפת 

יבוא של כלי רכב הנכלל בהצעת י, לא תחשב כהפסקת החלפת מנועניים מהותיים, כגון שינוים מכא
אין בסעיף זה כדי לפגוע . כלי הרכב החדיש יבוא חלף כלי הרכב אשר נכלל בהצעת הספק דגםהספק, ו

 אחר לפי כל דין. להלן ולכל סעד 19.1עיף בהתאם לסבזכותה של הכנסת לפיצוי מוסכם 
 

 העמדת כלי רכב לרשות הכנסת .7

 הסכם הראשונה או בתקופת ההסכם המוארכתהספק מתחייב להעמיד לרשות הכנסת, בתקופת ה 7.1
 כפי, 4-נספח א -ובהתאם לנספח התמורה  ג'נספח  - השירותיםבמפרט המוגדרות ות הקבוצמכלי רכב 

 ממועדימי עסקים  30תוך וזאת הנדרש,  דגםלמעת לעת, בהתאם  שיוזמנו על ידי הכנסת מהספק
אוקטובר, נובמבר ודצמבר,  יםחודשהעל אף האמור, ככל שהזמינה הכנסת כלי רכב במהלך  ההזמנה.

יהיה רשאי הספק להעמיד את כלי הרכב לרשות הכנסת עד לסוף חודש ינואר של השנה העוקבת אף 
 . ימי עסקים 30עד לאספקת כלי הרכב עולה על במקרה בו משך הזמן ממועד ההזמנה ו

יום משלוחה, באמצעות  –למען הסר ספק יובהר, כי לצורך סעיף זה ייחשב מועד ההזמנה ע"י הכנסת 
 פקס או מייל, לספק.

ההזמנה לבין יום האספקה בפועל, יעמיד הספק  מועדהכנסת רשאית לדרוש מהספק כי בתקופה שבין  7.2
שעות ממועד ההזמנה, או  24תוך  המשתייך לקבוצת כלי הרכב שהוזמן אחרכלי רכב לרשות הכנסת 

בגין רכב הגישור ישולמו . "(רכב גישור)להלן: " , לפי המאוחרבמועד אחר, בהתאם לדרישת המזמינה
מובהר, כי הספק יהיה רשאי להעמיד לדמי השימוש של הרכב שהוזמן. דמי שימוש חודשיים בהתאם 

לא ממוגן גם במידה וכלי הרכב שבגינו נדרש רכב הגישור הינו  וכן כלי רכב שאינו חדש רכב גישורכלי 
 ממוגן. 

שהוצע על ידו  דגםבין אם הם מ -לרשות הכנסת על פי הסכם זה ספק מתחייב כי כלי הרכב שיועמדו ה 7.3
 יהיו כלי רכב חדשים שלא נעשה בהם שימוש ,במסגרת הצעתו, ובין אם לאו, למעט רכבי הגישור

 .חדיש ביותרה דגםמהו

הספק מתחייב להעביר לידי הכנסת יפוי כוח לצורך רישום של כל כלי רכב שהועמדו לרשות הכנסת,  7.4
 לרבות רכבי גישור, לכל כבישי האגרה והנתיבים המהירים. 

ספק מתחייב לאפשר לכנסת להתקין על חשבונה בכלי הרכב שיועמדו לרשותה מערכת קשר ו/או ה 7.5
יוחזרו במצבם אשר )רכבים ספורים מיגון חלונות נגד אבנים אחר, לרבות טלפון סלולארי וכל אביזר 

AS IS ) בהתאם לדרישת הכנסת כפי שתהיה מעת לעת, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או
 באישור מוקדם מאת הספק.

המותקן על ידו  המאפשר איתור של כלי הרכב התקןהספק מתחייב ליידע את הכנסת בכתב בדבר כל  7.6
טרם מסירת כלי הרכב לידי המזמינה או טרם וזאת , לרבות אמצעי מיגון, בקרה ומעקב, רכבבכלי ה

 .  ביצוע ההתקנה במקרה בו כלי הרכב מצוי בידי המזמינה

 .והכנסת ועל פי הנחיותינציג כנסת בחצריה, לאחר תיאום עם נציג הלי הרכב יימסרו לכ 7.7
 
 הליסינג והחזרת כלי הרכב תקופת .8

יעמוד הראשונה או בתקופת ההסכם המוארכת  הסכםמד לרשות הכנסת בתקופת הכל כלי רכב שהוע 8.1
החודשים ימנו ממועד  36יובהר כי  חודשים ממועד מסירתו לידי הכנסת. 36לרשותה לתקופה של 

  דרש הספק למלא אחר כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה. י, ובמהלכם ירכבכלי  כלמסירת 
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תקבע הכנסת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי כלי רכב שהועמד  על אף האמור לעיל, במקרה שבו 8.2
פעמים לפחות במהלך תקופה  3שארעה  חוזרת ונשנת ת בטיחותלרשותה הינו פגום ו/או סובל מתקל

הכנסת רשאית להחזיר את כלי הרכב לספק אף לפני תום שלוש שנים מהמועד בו תהא , חודשים 6של 
 ,שהוחזר המשתייך לקבוצת כלי הרכברכב חדש כלי הכנסת  והספק מתחייב להעמיד לרשות התקבל

הכנסת תהא  חודשים מיום העמדת הרכב החדש. 36של  הלתקופבחירתה של הכנסת, וזאת  לפי
הרכב שהוחזר כלי כלי רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאשר לספק להעמיד לרשותה חלף 

בתמורה שתסוכם בין הצדדים, ובלבד זר ליתרת תקופת הליסינג של כלי הרכב שהוחרכב משומש 
 התמורה ששולמה בגין כלי הרכב שהוחזר. תפחת מהתמורה בגינו ש

של כלי רכב )לרבות גניבה(, יחשב כלי  במקרה של אובדן מוחלט או אובדן להלכה ,על אף האמור לעיל 8.3
והרכב  ימי עסקים ממועד קרות האובדן או הגניבה כאמור 21הרכב האמור כמוחזר לספק בתום 

ועד  גישור מאותו מועדישמש כרכב  אשר יועמד לרשות הכנסת להלן 12כהגדרתו בסעיף  פיוהחל
אספקת כלי רכב חדש. הכנסת תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאשר לספק להעמיד ל

לרשותה חלף הרכב שהוחזר כלי רכב משומש ליתרת תקופת הליסינג של כלי הרכב שהוחזר בתמורה 
 ם בין הצדדים, ובלבד שהתמורה בגינו תפחת מהתמורה ששולמה בגין כלי הרכב שהוחזר.שתסוכ

מסירתו חודשים ממועד  36על אף האמור לעיל שמורה לכנסת הזכות להחזיר כלי רכב אף לפני תום  8.4
 : אחד מהמקרים הבאיםבהתקיים  וזאת ללא כל תמורה מצדה של הכנסת,לכנסת, 

סגן לב חדל לכהן בכנסת מכל סיבה שהיא, או התמנה לשר או כחבר הכנסת שהוקצה לו כלי הר 8.4.1
חרף מאמץ סביר שנקטה הכנסת לא עלה בידה להקצות את הרכב לשימושו של אחד מחברי ושר, 

 הכנסת האחרים. 

וחרף  ,עובד כנסת שהוקצה לו כלי הרכב פרש ו/או התפטר ו/או פוטר מהכנסת מכל סיבה שהיא 8.4.2
הכנסת  בידיה להקצות את הרכב לשימושו של אחד מעובדי מאמץ סביר שנקטה הכנסת לא עלה

 האחרים.

ממועד ההחזרה והחזרת כלי רכב כאמור בסעיף זה לא תחייב את המזמינה בתשלום תמורה כלשהי 
 חייבת בתשלום דמי השימוש החודשיים. מזמינהלא תהיה ה

ה לכנסת הזכות להחזיר לעיל, שמור 8.4ובנוסף להחזרת כלי רכב כאמור בסעיף על אף האמור לעיל,  8.5
חודשים ממועד מסירתם  36במהלך תקופת ההסכם אף לפני תום מסך כלי הרכב שסופקו לה  3%

שמורה לכנסת הזכות לכנסת, מכל סיבה שהיא, וללא כל תמורה מצדה של הכנסת. בנוסף על האמור, 
למעט הנסיבות  חודשים ממועד מסירתו לכנסת, מכל סיבה שהיא, 36להחזיר כלי רכב אף לפני תום 

 תמורה כמפורט להלן: , וזאת בתשלום8.4בסעיף מפורטות ה

תשולם תמורה השווה  -חודשים ממועד מסירתו לכנסת  12בגין כלי רכב שיוחזר לפני תום  8.5.1
לדמי שימוש חודשיים עבור שלושה חודשים בלבד וממועד ההחזרה לא תהיה הכנסת חייבת 

 בתשלום דמי השימוש החודשיים.

 -חודשים ממועד מסירתו לכנסת  24חודשים ולפני תום  12רכב שיוחזר לאחר תום בגין כלי  8.5.2
תשולם תמורה השווה לדמי שימוש חודשיים עבור שני חודשים בלבד וממועד ההחזרה לא 

 תהיה הכנסת חייבת בתשלום דמי השימוש החודשיים.

 -לכנסת  מסירתוחודשים ממועד  36חודשים ולפני תום  24בגין כלי רכב שיוחזר לאחר תום  8.5.3
ממועד ההחזרה לא תהיה ו תשולם תמורה השווה לדמי שימוש חודשיים עבור חודש אחד בלבד

 הכנסת חייבת בתשלום דמי השימוש החודשיים.

 36-על אף האמור לעיל רשאית הכנסת לדרוש מהספק כי יעמיד לרשותה כלי רכב לתקופה הקצרה מ 8.6
או מכל  בתפקידו האמור וממשיך להיות חבר הכנסתחודשים במקרה שבו שר או סגן שר חדל מלכהן 

החודשים האחרונים לתקופת ההסכם הראשונה או לתקופת ההסכם  12במהלך  ,סיבה שהיא
במקרה כאמור רשאי הספק להעמיד לרשות הכנסת כלי רכב שאינו חדש מבלי שהדבר  .המוארכת

חזיר לספק כלי רכב שהועמדו יביא לשינוי בדמי השימוש המשולמים בגינו. הכנסת תהיה רשאית לה
פי סעיף קטן זה בכל עת ללא תמורה נוספת. הוראות הסכם זה בדבר העמדת כלי רכב -לרשותה על

 לרשות הכנסת יחולו גם על העמדת כלי רכב בהתאם להוראות סעיף קטן זה.

ירת בחצרי המזמינה, במס אתה –בין בתום תקופת הליסינג, בין לפני כן  –חזרת כלי הרכב לספק ה 8.7
( במועד ההחזרה, ולספק as isמפתחות הרכב לידי נציג הספק. הרכב יוחזר לספק במצבו כפי שהוא )

, למעט לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה, בקשר לכלי הרכב ו/או למצבו ו/או להחזרתו כאמור
 להלן. 24.5בסעיף בהתאם לקבוע 

 
 הקצאת כלי הרכב והשימוש בהם .9

י הרכב שהועמדו לרשותה לשימושם של חברי הכנסת ו/או קרוביהם הכנסת רשאית להקצות את כל 9.1
לפי  והכל ,גורמים נוספיםלכן ו ,וקרוביהםמשמר הכנסת  ועובדי , וכן לעובדי הכנסתיועציהםו/או 

(, והספק לא יהיה רשאי להטיל מגבלה כלשהי על זהות "המשתמש" :שיקול דעתה הבלעדי )להלן
 המשתמש, בכפוף להוראות כל דין.

 משתמש יהיה רשאי להשתמש בכלי הרכב כל שימוש המותר על פי דין, בכל תחומי ישראל.ה 9.2
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משתמש יהיה רשאי להשתמש בכלי הרכב גם מחוץ לישראל בכפוף להוראות כל דין ובלבד שימלא ה 9.3
ימציא למשתמש, לפי דרישת  . הספק1-להסכם בנספח באחר התנאים המפורטים בנספח המצורף 

 אה שנתי לחו"ל, לגבי כל כלי רכב שיתבקש.המזמינה, אישור יצי

 
 הספקת חומרים וציוד .10

היעיל  ו, או ניצולכלי הרכבהדרוש לשם שימוש ב נדרש הספק עפ"י המפרט לספק למזמינה ציוד נלווה, 10.1
נקבעה בדין חובת שימוש או אחזקה בפריט כלשהו בעת שימוש במקרה בו או  או לכל מטרה אחרת

על חשבונו, את כל הציוד הנלווה  בכלי הרכבספק יספק ויתקין "(, ההציוד נלוו)להלן: " בכלי רכב
 בהתאם לדרישת המזמינה.

יוצר חריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט של ציוד נלווה, שסופק על ידיו בין אם הוא א 10.2
ינה ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות המזמ על ידו

 ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה.

או שימסרו לספק על ידי צד ג' כלשהו ל חומר, ציוד או טובין אחרים שהמזמינה תמסור לספק כ 10.3
( הינם, יהיו, ייחשבו ויישארו בבעלות המזמינה בלבד "החומרים" :זה )להלן הסכםלמטרת ביצוע 

אחרת, לא להחליפם, לא למוכרם, לא למשכנם או  והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה
לשעבדם, לא למוסרם לאחר, לא למסור את השימוש בהם לאחר, ולא להוציאם באופן אחר מבעלות 

חייב הספק על חשבונו הוא לשמור  ,המזמינה. כל עוד החומרים נמצאים ברשותו ובפיקוחו של הספק
זה, הספק יהיה  הסכםי לגרוע בכל סעיף אחר בולהשגיח עליהם באופן שלא ייגרם להם כל נזק. מבל

בין שהייתה או שלא הייתה רשלנות  –אחראי על אובדן או נזק לחומרים הנובעים מסיבה כלשהי 
 .מצדו או מצד כל אדם אחר

 
 ושירות לכלי רכב תחזוקה .11

 .הסכםהספק אחראי באופן בלעדי לתחזוקת כלי הרכב שיועמדו לרשות הכנסת בתקופת ה 11.1

ב לספק לכנסת, במסגרת אחריותו כאמור בסעיף זה לעיל, מענה תפעולי ותחזוקתי ספק מתחייה 11.2
  .במוסכים ובתחנות השירות בכל רחבי הארץ

רבות החלפת חלפים, אביזרים, ספק מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקת כלי הרכב, ככל שידרש, לה 11.3
 .ו/או המשתמש ינההמזמשוטף של דלק, אשר יהיו באחריות  מצברים, ולמעט מילוי ,נורות

ו/או ו/או המזמינה ו/או היצרן חזוקת כלי הרכב תבוצע על ידי הספק, בהתאם לדרישות היבואן ת 11.4
 ו/או כל רשות המוסמכת לכך לפי כל דין. והבטיחות בדרכיםהתחבורה  משרד

בדיקות בטיחותיות  ,זה הינה לרבות עריכת מבחן שנתי )טסט( לרכב הסכםחזוקת כלי הרכב לעניין ת 11.5
על פי וכן בדיקות בטיחותיות תקופתיות, הכל כנדרש  תעבורהבטיחות בעל ידי קצין לת חודשיות ת

 5על הספק למסור למזמינה את דוחות הבדיקות שבוצעו תוך  על פי כל דין.הוראות משרד התחבורה ו
י המזמינה או במקום אחר שיתואם מראש עם רהבדיקות תבוצענה בחצ .ימים ממועד ביצוען

 . המזמינה

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יהיה אחראי לביצוע טיפולים שוטפים וטיפולים תקופתיים מ 11.6
בכל כלי רכב ותיקונו, והוא ישא בכל הוצאה שידרש לשם אחזקה ותיקון לכל כלי רכב, בין תיקון 

תקניים לפי )והחלפת צמיגים בלאי סביר, פגמי יצור, נזקי תאונות חיצוני ובין תיקון פנימי, לרבות 
התגלתה מחולקת בין , למעט תיקון תקרים. וחלפים לפי הצורךתקנים אירופאים ו/או ישראלים( 

הכנסת לספק לעניין תקינות כלי הרכב שנבדק על ידי הספק או מי מטעמו, הכנסת תהא רשאית לבצע 
ן מכל סיבה בדיקת תקינות לכלי הרכב במכון רישוי. ככל שתוצאות הבדיקה יעלו כי הרכב אינו תקי

כמו כן, . לבצוע התיקון כאמורשהיא, יישא הספק בהוצאות הבדיקה שערכה הכנסת ויהיה אחראי 
ככל שיוטלו על כלי הרכב דוחות בגין תקלה מכנית או חשמלית שדווחה לספק ולא תוקנה או בגין אי 

 אלה. תשלום דוחות עמידה בתקנים, יהיה אחראי הספק ל

עיף זה, מתחייב הספק, לאחר תיאום מראש, לקחת את כלי הרכב צורך ביצוע התחזוקה לפי סל 11.7
. הספק ידאג להחזרת כלי הרכב לחצרי , ככל שעבודות התחזוקה אינן מבוצעות בכנסתמחצרי הכנסת

 הכנסת בתום ביצוע התחזוקה השוטפת לא יאוחר מתום יום העסקים שבו נלקח כאמור. 

שעות  24הרכב לפי סעיף זה מכל חלקי הארץ ובמשך ספק יתן מענה לשירותי גרירה וחילוץ של כלי ה 11.8
, בכל הארץלכל היותר  שעתיים תוךינתנו  ופיוהספקת הרכב החלביממה. שירותי הגרירה והחילוץ 

 .פתיחת הקריאה , וזאת ממועדשעות באיזור אילת ורמת הגולן 3איזור אילת ורמת הגולן ותוך  למעט
 

 רכב חלופי .12

בכלי הרכב מסיבה כלשהי, בין אם עקב הצורך במתן שירות בכל מקרה בו לא ניתן להשתמש  12.1
ותחזוקה לכלי הרכב, בין אם התגלתה ברכב אשר סופק ע"י הספק תקלה, מכל סוג שהוא, או 

, לרבות בו, ובין אם לא ניתן להשתמש בכלי הרכב מכל סיבה אחרתשימוש שאירעה תאונה המונעת 
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אליה ה קבוצהמהספק לספק לכנסת רכב חלופי  (, מתחייב"אי שמישות" :)להלן גניבת כלי הרכב
ה קבוצמ, לכל היותר, ובלבד שרכב חלופי אחת נמוכה יותר הקבוצברכב המוחלף או הכלי משתייך 

ה קבוצהמשעות לכל היותר, ויוחלף ברכב חלופי  24נמוכה יותר כאמור יועמד לרשות הכנסת למשך 
 לכל היותר מרגע הדיווח ע תוך שעתייםתבוצאספקת הרכב החלופי  הרכב המקורי. אליה השתייך

 .שעות באיזור אילת ורמת הגולן 3בכל הארץ, למעט איזור אילת ורמת הגולן ותוך  לספק 

אם פעולות התחזוקה  -שוטפת  התחזוקביצוע עבודות במקרה של  -כב חלופי יועמד לרשות הכנסת ר 12.2
  .הרכבכלי בו נמסר ביום  16:00לשעה השוטפת נמשכות מעבר 

ב, יוחזר כעקב אובדן מוחלט או גניבה של כלי הר ,חלופי שהועמד לרשות הכנסת לפי סעיף זה רכב 12.3
ימי עסקים ממועד העמדתו של הרכב החלופי, אלא אם בתוך התקופה האמורה  21לספק בתום 

הזמינה הכנסת רכב חדש במקום זה שאבד או נגנב ובמקרה כאמור יוחזר הרכב החלופי במועד 
 החדש. העמדתו של הרכב 

יוחזר לספק  לעיל, 12.1-12.3כאמור בסעיפים מובהר, כי כלי רכב חלופי שהועמד לרשות הכנסת,  12.4
שעות מהמועד בו נמסר לכנסת כלי הרכב שבמקומו הועמד הרכב  24-בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

החלופי לרשות הכנסת. לעניין סעיף זה, יראו במסירת הודעה לספק כי כלי הרכב נמצא בחצרי 
 הכנסת, כהחזרת כלי הרכב. 

"(. הספק רשאי להעמיד רכב העתודה)להלן: " מושבים 7של  רכב אחדהספק יעמיד בחצרי הכנסת  12.5
חדש מתוך מלאי הרכבים שברשותו. רכב העתודה יועמד בחצרי הכנסת ללא שאינו רכב עתודה 

בהם ש ,ם לעיל, אולם ישמש אך ורק כרכב חלופי במקרים המפורטיההסכםתמורה לכל אורך תקופת 
קמה הזכות להעמדת רכב חלופי. במקרים כאמור תהיה הכנסת רשאית להעמיד לרשות המשתמש את 

צי. הכנסת לא תהיה רשאית להשתמש ברכב העתודה לכל מטרה הרכב העתודה בתיאום עם מנהל 
  בחזקת וברשות מנהל הצי. המשמש כרכב חלופי, יהי ואחרת ובכל עת שאינ

 
 ירותשירות ורמת שמוקד  .13

במשך כל תקופת ההסכם יפעיל הספק מוקד שירות אשר יתן מענה מיידי לכנסת ו/או למשתמשים  13.1
בכלי הרכב, בכל מקרה בו נדרש הספק למלא התחייבות כלשהי לגבי הרכב, לרבות במקרה של אי 

 "(.מוקד השירותשמישות כלי הרכב )להלן: "

ימים בשבוע, במשך כל ימות  7ת ביממה, שעו 24במשך  מוקד השירות יפעל ברציפות ויהיה מאוייש 13.2
השנה למעט יום הכיפורים, לצורך מתן מענה לקריאות הדורשות מענה מיידי בהתאם להוראות 

ידי מוקד השירות בשעות העבודה -מסמכי המכרז. פניות שגרתיות בנושאים שוטפים יטופלו על
 המקובלות.

לא  ,אתר המבוקשב דת השירות תתייצבניי, ניידת שירותיש צורך ב ,ככל שלצורך תיקון התקלה 13.3
  .דקות מרגע פתיחת הקריאה 70 -יאוחר מ

בכל אחד מכלי הרכב אשר יסופקו למזמינה ימצא עלון הכולל את כל המידע הנדרש לשם יצירת קשר  13.4
 עם מוקד השירות, שעות פעילות, דרכי הטיפול בתקלות ובאירועים שונים בכלי הרכב וכיו"ב.

 ביהם תימסר הודעה על ידי המזמינה, ובכלל זה חברי הכנסת וחברי הנהלה,שלגמשתמשי כלי הרכב 
יסווגו כלקוחות מהסוג המועדף ביותר אצל הספק ויזכו לקדימות המירבית בטיפול בפניותיהם באופן 

 שיבטיח את השירות המהיר והיעיל ביותר.

נוגעות לכלי הרכב דין וחשבון על פניות ה ,מיד עם הצגת דרישה מצדה ,למזמינההספק יעביר  13.5
שהתקבלו במוקד. הדו"ח יכלול פירוט כדלקמן: מועד הפנייה, מהות הפנייה, אופן הטיפול ומועד 

 סיום הטיפול.
 

 מידע אודות כלי הרכב ודיווח .14

במסגרת  , על חשבונו, קישור למערכת המיחשוב שברשותוהספק מתחייב להעמיד לרשות המזמינה 14.1
לכלי הרכב אשר ברשותה ו/או  יחסנתונים בכלל הבלצפות  אשר יאפשר לה, "תוכנה שירות עצמי"

על  הכל בהתאם להרשאות שיקבעו, 'הזמנות פתוחות, טיפולים מוזמנים וכו לרבותהמוזמנים על ידה, 
ככל שלא קיימת בידי הספק מערכת כאמור, יסופקו הנתונים  .ידי הכנסת בתיאום עם הספק

 ינה בהתאם לדרישתה.המפורטים לעיל באמצעות דוחות שימסרו למזמ

ספק מתחייב להעביר לידי הכנסת דווחים חודשיים קבועים ו/או כל דו"ח אחר על כלי הרכב ה 14.2
זה,  הסכםשהועמדו לרשות הכנסת, אופן השימוש בהם ו/או כל מידע אחר הנובע מהתקשרות על פי 

 הכל על פי דרישת הכנסת מעת לעת.

כאמור בסעיף זה כדי להוות משום פגיעה ו/או  ההמזמינמען הסר ספק יובהר, כי אין בפעולות ל 14.3
 חשיפה בכל דרך שהיא של סודות מסחריים של הספק.
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 מנהל צי רכב  .15

, בעל נסיון במשרה מלאה אחד לפחות מנהל צי רכבהספק יעמיד לרשות הכנסת, ללא תמורה נוספת,  15.1
ידי הספק ועל -ק עלאשר יועס כלי רכב, לכל הפחות, 300של של חמש שנים לפחות בניהול צי רכב 

חשבונו ויטפל מטעמו בכלי הרכב בחצרי הכנסת, ושאר השירותים על פי התחייבויות הספק בהסכם 
 (. "מנהל צי רכב" –זה )להלן 

מול קצין הבטיחות בתעבורה של  יהיה אחראי בין היתר לענייני בטיחות כלי הרכבמנהל צי הרכב  15.2
והחילוץ, מוסכים, העמדת רכב חלופי, העברת כלי , תאום וטיפול מול ספקי שירות הגרירה הכנסת

רכב לטיפול תקופתי, תיקונים וכל בעיה שתתעורר בטיפול השוטף של כלי הרכב. אין בהוראה זו כדי 
לפתור את הספק מחובתו על פי דין להעסיק קצין בטיחות בתעבורה, או מכל חובה אחרת החלה עליו 

 על פי דין.

תחייב את הספק להעמיד בחצרי , משני ימי עבודהלמעלה של  ישל מנהל הצ תוסכם כי היעדרומ 15.3
, עד לשני ימי עבודה הרכב מחצרי הכנסת מנהל ציהכנסת עובד אחר במקומו. בכל מקרה בו נעדר 

ישמש אחד מעובדי הספק איש קשר לטיפול בפניותיה של הכנסת. פרטיו של איש הקשר ימסרו לכנסת 
 מעת לעת ע"י הספק.

וכל  הפעילותלביצוע מרוהט ושלוחה של טלפון קוי , במשרדיה, מקום ת החברהלצווכנסת תקצה ה 15.4
 הציוד וההוצאות הכרוכות בביצוע פעילות זו יהיו על חשבון הספק.

אשר במשרה מלאה "( נהג" :לןה)ל הרכב, יציב הספק בחצרי הכנסת עובד נוסף למנהל צינוסף ב 15.5
טפת, כגון שינוע כלי רכב מחצרי הכנסת ואליהם, יועסק על ידו ועל חשבונו, כנהג לצורך העבודה השו

 וכדומה. ומכשירי סלולאר התקנות מערכות דלק, ציוד תקשורתטיפולים שוטפים, להעברת כלי רכב ל

אשר  מלאה בהיקף משרהמנהלי עובד הספק יעמיד לרשות הכנסת ובמשרדיה, ללא תמורה נוספת  15.6
תיאום טיפולים ומסירת רכב, מטלות משרד  עסק על ידו ועל חשבונו בריכוז פניות המשתמשים,יו

 וע רכבים ומטלות נהיגה וכדומה.הקשורות בניהול הצי של הכנסת, שינ

. יודגש, כי המזמינה יהיו לכל אורך יום העסקים ושני העובדים הנוספיםשעות העבודה של מנהל הצי  15.7
ם, וזאת ללא כל ככל שהדבר יידרש לצורך אספקת השירותי ,ית לשנות את שעות העבודהתהא רשא

 יינתן מענה לפתרון בעיות ותשובות במהלך כל שעות היממה מול מנהל מדור ,כמו כןתמורה נוספת. 
 תחבורה בכנסת. בכיר

המועמדים לתפקידים על ידי הספק ידי הכנסת מראש לאחר שיוצגו לה -זהות העובדים תאושר על 15.8
יחלו העסקתם י התפקידים הנ"ל בעל ימי עסקים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז. 5אלה תוך 

. הספק לא יהיה בכפוף לתחקיר בטחוני כנדרש בכנסת ימי עסקים מהמועד האמור 10 בתוך בכנסת
רשאי להחליף את העובדים ללא הסכמת הכנסת מראש וזו לא תמנע ממתן ההסכמה אלא מטעמים 

ל כך הספק לכנסת מיד סבירים. במקרה שאחד העובדים יחליטו על סיום עבודתם אצל הספק, יודיע ע
עם היוודע לו הדבר. הכנסת תהיה רשאית לדרוש שהעובד ימשיך במילוי תפקידו עד למועד עזיבתו 

לבקשתה. הספק יפעל לכך שהחלפת העובד לא תפגע בהתחייבויותיו  תבפועל והספק ישתדל להיענו
ל שני הצדדים, על פי הסכם זה. הספק יבצע חפיפה מיטבית ומספקת של העובד בהיקף המקובל ע-על

 חשבונו.

יהיו "( בכנסת עובדי הספק")להלן:  יהמנהלעובד ההנהג ו מנהל צי הרכב,מען הסר ספק יובהר, כי ל 15.9
הספק ישא  ם אלה.עובדילבין מעביד, בין הכנסת  –של הספק, ולא יתקיימו כל יחסי עובד עובדים 

הוצאה בהקשר זה; אם מסיבה והכנסת לא תשא בכל  עובדי הספק בכנסת,של  םבכל הוצאות העסקת
בין הכנסת לבין עובדי הספק  מעביד –יחסי עובד  לקיומם שלכנסת בטענה ה תוגש תביעה כנגדכלשהי 
, ישפה הספק את הכנסת בכל ההוצאות שידרשו לשם התגוננות כלפי התביעה, ובכל החבויות בכנסת
 שא הכנסת כתוצאה מהתביעה.יבהן ת

תהיה הזכות לדרוש מהספק את סיום העסקתו בכנסת של כל אחד  למען הסר ספק יובהר, כי לכנסת 15.10
היה על ימבעלי התפקידים באופן מיידי ללא כל התנגדות של הספק מכל סיבה שהיא. במקרה כזה 

 .בד זמני עד למציאת עובד חדש קבועהספק להעמיד עו

 
 קבלן ראשי וקבלני משנה א.15

, בכפוף לקבלת אישור זה באמצעות קבלני משנה הספק יהיה רשאי לבצע התחייבויותיו על פי הסכם
המזמינה מראש ובכתב למתן השירות בתחום הרלוונטי באמצעות קבלן משנה. מובהר ומוסכם כי 
אין במתן האישור על ידי המזמינה כדי לגרוע מאחריות הספק או להטיל אחריות כלשהי על 

אם וככל  ר עם ביצוע ההסכם.הספק יהיה אחראי אחריות כוללת כלפי המזמינה בקשהמזמינה. 
שהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או רכיבים שלהם יבוצעו ו/או יסופקו בפועל על ידי 
קבלני משנה מטעמו, המורשים על ידי המזמינה כאמור בהסכם, יהווה הספק קבלן ראשי האחראי 

אחראי לכך שקבלני  על ביצועם ו/או אספקתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יהיה
המשנה יהיו כפופים להתחייבויות הספק על פי ההסכם, שהוראות ההסכם יחולו עליהם בשינויים 

 המחויבים, וכי הם ימלאו את חיוביהם בהתאם להוראות ההסכם.
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מתן השירות עבורה על ידי קבלן משנה או להפסיק המזמינה תהיה רשאית להורות לספק להמנע 
 דעתה הבלעדי. מסוים בהתאם לשיקול 

 

 התמורה .16

הספק  תומילוי כל יתר התחייבויו ,זה ונספחיו הסכםכנגד מתן שרותי הליסינג בהתאם להוראות  16.1
נספח התמורה לשביעות רצון הכנסת, מתחייבת הכנסת לשלם לספק על פי התעריפים הנקובים ב

 (."התמורה" -המכרז )להלן למסמכי 4-נספח א -התשלוםותנאי 

קבעו על פי מחיר יך כדלקמן: בגין כל כלי רכב יחושבו דמי שימוש חודשיים שיישוב התמורה יערח 16.2
הכנסת מוכפל באחוז שפורט על ידי של כלי הרכב הזמנתו במועד הרשמי במחירון היבואן הרכב 

(. דמי השימוש "דמי שימוש חודשיים" :להלן) רכבהכלי ה אליה משתייך קבוצהבנספח התמורה לגבי 
תקופת מהלך בי כל כלי רכב ממועד העמדתו לרשות הכנסת ומדי חודש בחודשו בהחודשיים ישולמו לג

 הליסינג. בגין חלק מחודש ישולמו דמי שימוש יחסיים.

במסגרת או כלי רכב חשמלי שלא נכלל בהצעת הספק  יצרןאו  דגםהזמינה המזמינה כלי רכב מ 16.3
לדמי  עת החישוב יתווספודמי השימוש החודשיים בהתאם למפורט לעיל, אולם בהמכרז, יחושבו 

ה קבוצבגין אחוז שפורט בנספח התמורה. לדוגמא: אם במכרז צוין מתוך ה 17% השימוש החודשיים
  .2.34% הספק, יחושב שיעור של נכלל בהצעת , שלאה זוקבוצמרכב , אזי בגין הזמנת 2%של  שיעור 'ד

רים לצרכן המתפרסם על ידי יהיו צמודים למדד המחי, לבדב הםודמי השימוש החודשיים,  :מדהצה 16.4
המדד הידוע במועד העמדת כלי הרכב לרשות כשמדד הבסיס הוא , סטטיסטיקהלהלשכה המרכזית 

 הכנסת.

 .למסמכי המכרז כולל מס ערך מוסף 4-התעריף הנקוב בנספח א 16.5

המכרז כוללים את מחירי האביזרים  למסמכי 4-מובהר בזאת כי התעריפים המפורטים בנספח א 16.6
 ל ידיהרכב המוצע לכנסת ע דגםוכל אביזר אינטגרלי של השירותים  מפורט במפרטכוהפריטים 

הנכללים במחיר היבואן הרשמי של כלי  פריטים,ככל שתבקש המזמינה לרכוש אביזרים או  .הספק
התמורה בגינם תהיה בהתאם למחיר היבואן הרשמי של  ,הרכב ואשר לא נכללו במפרט השירותים

 כלי הרכב. 

בעניינים הנוגעים לתמורה ו/או להיקף  מזמינהה יובח: ות את היקף התמורהלשנ מכותסה 16.7
הכנסת וחשב הכנסת )שני חותמים(.  מנכ"לידי  לעתקשרות יהיה אך ורק מראש ובמסמך בכתב הה

שיש בה כדי להשפיע על התמורה ו/או על היקף ההתקשרות  וראההשכל  ,ידוע לספק והוא מסכים
ואם  ,לא תחייב את המזמינה והספק לא יהא רשאי לפעול לפיה ,אמורכאשר לא ניתנה במסמך בכתב 

 .תמורה בקשר לכך כלללפיה לא יהא זכאי  פעל

תמורה כאמור היא סופית, מרבית וכוללת את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע הסכם זה וכל ה 16.8
לספק במועד  שאינן ידועות עלויות, לרבות מנומהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או הנובעות 

השקעות שביצע בקשר (, הסכםחתימת ההסכם, לרבות עלויות ציוד )ככל שיהיה נחוץ לצורך ביצוע ה
ו/או תשלומי חובה עם אספקת השירותים, הוצאות בגין העסקת אנשי הצוות, נסיעות וכד', הוצאות 

נוספים  ו/או מסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא. הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים
מסמך אם צוין כך מפורשות בהסכם זה או אם יוסכם על כך מפורשות בין הצדדים, ובלמעט  ,כלשהם

. התמורה אינה כוללת את עלויות ביצוע מחויבויותיה של המזמינה, 16.7כמפורט בסעיף  כתבב
 כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

 פק בכפוף לתנאים שלהלן:כאמור תשולם לס תמורה: הדרישת תשלום, בדיקתה ואישורה שתגה 16.9

צוע תשלום על פי הסכם זה, ובהתמלא התנאים לביצועו, יגיש הספק ימועד לב לכ הגיעב 16.9.1
תשלום, בה יפרט את העובדות המבססות את זכותו לתשלום, בצרוף חשבון  רישתדלמזמינה 

ערוכה כדין מס את אופן חישובה של אותה דרישת תשלום, ובצרוף חשבונית  מסבירהמפורט 
הספק יידרש להגיש דרישת תשלום המתייחסת לתמורה בגין דמי (. תשלום" רישתדהלן: ")ל

השימוש של כלי הרכב המוחכרים ודרישת תשלום נפרדת המתייחסת לכל יתר השירותים 
 המסופקים על ידו. 

אישור על ידי המזמינה, והגשתה היא תנאי מוקדם לביצוע ליקה ודתוגש לב תשלוםה ישתרד 16.9.2
הסכם זה. כל עוד לא תוגש דרישת תשלום, על כל צרופותיה, לא תתגבש זכותו  פי לעהתשלום 

 לתשלום על פי הסכם זה. ספקהשל 

ספק, מובהר ומוסכם, כי המזמינה רשאית שלא לאשר לספק את דרישת התשלום,  סרה עןמל 16.9.3
אם מצאה, לאחר בדיקת הדרישה, כי הספק אינו זכאי לתשלום כפי , לקהחכולה או 

המזמינה את דרישת התשלום בחלקה, יגיש הספק, לאחר שיקבל  ישרהאידיו; שהתבקש על 
התשלום שאושר, דרישת תשלום מתוקנת, בצרוף חשבונית  יעורשהודעה מהמזמינה בדבר 

תשלום  רישת"דלהלן: ) שאושר לתשלום בלבד סכוםלערוכה כדין כשהיא מתייחסת מס 
קנת זו. אין בהגשת דרישת תשלום על פי דרישת תשלום מתו בוצעיוהתשלום (, מתוקנת"

מן הספק את הזכות לחלוק על החלטת המזמינה לאשר רק חלק  שלוללמתוקנת כאמור, כדי 
לא יפסיק הספק את מתן  אמורכדעות  ילוקיח אולם במקרה של, מקוריתהמדרישת התשלום 
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הספק  של חרתאעל פי הסכם זה, ולא יהיה בכך כדי לעכב או להשעות כל התחייבות  שירותיו
 על פי הסכם זה.

יום ממועד הגשת חשבונית מס בכל חודש בעבור אספקת שרותי הליסינג  30התשלום יבוצע תוך  16.10
 .על ידי המזמינהבחודש שלפניו, ולאחר שהחשבונית אושרה 

)שלושים( ימים מהמועד הקבוע בסעיף זה תישא הכנסת  30 -יחרה הכנסת בתשלום התמורה מעבר לא 16.11
 החשב הכללי במשרד האוצר. על ידיים הנקבעת מעת לעת בתשלום ריבית פיגור

מען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין הכנסת מתחייבת להזמין את כל מספר כלי הרכב המפורטים ל 16.12
במסמכי המכרז, והיקף ההזמנות יכול להשתנות בהתאם לתקציב הכנסת וצרכיה, ומבלי שיהיה בכך 

 המכרז. מכילמס 4-המפורטת בנספח אכדי לשנות את התמורה 
 

 עוסק מורשה וניהול ספרים .17

אישור בהתאם, מדי כל  מזמינהליר בזאת, כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור המצ ספקה 17.1
 שנה. 

הסכם זה, אישורים בתוקף על  לשמתחייב למסור למזמינה, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו  פקסה 17.2
יועץ מס מוסמך בהתאם להוראות  וא, ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, או רואה חשבון

 .1976–וות גופים ציבוריים, התשל"אחוק עסק
 

 , פיצוי ושיפויאחריות .18

שייגרמו במישרין או בעקיפין למזמינה  רכושליהיה אחראי לכל נזק, הפסד או אבדן, לגוף ו/או  ספקה 18.1
שלוחיו, קבלני  מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, קבעאו מי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו, בשל או 

 בשמו או מטעמו או הנובע ממעשה או מחדל כאמור. פועלההמשנה שלו, או כל אדם או גוף אחר 

שא באחריות לכל אובדן או נזק שיגרם לכלי הרכב ויתקן על חשבונו כל פגם או קלקול יהספק לבדו י 18.2
המשתמשים בכלי בכלי רכב, בין אם נגרמו עקב מעשה או מחדל של המזמינה או מי מטעמה ו/או של 

הרכב, בין אם נגרמו על ידי צד שלישי, בין אם נגרמו עקב תאונה, תקלה או גניבה ובין אם מכל סיבה 
מובהר, כי במקרה  אחרת והכל למעט אם הספק יוכיח שהמזמינה ו/או המשתמשים גרמו לנזק בזדון.

ישא הספק בעלות בידי המשתמש היה הרכב כלי של פגם או קלקול אשר נגרמו עקב תאונה בעת ש
 .להלן 24.5עצמית, כמפורט בסעיף התיקון בניכוי דמי השתתפות 

נוסף לאמור לעיל, יהיה הספק אחראי באופן בלעדי לכל נזק, אובדן או הפסד שהוא חייב לערוך ב 18.3
 לגביהם ביטוח לכלי הרכב, אף אם לא ערך ביטוח כאמור.

לא יישא הספק  –ה להיעדר כיסוי ביטוחי הסר ספק, הוכח כי התנהגות זדונית של הנהג גרמלמען  
 בנזקים כלשהם שייגרמו עקב כך. 

 אחריותממצהיר בזאת כי הוא פוטר את המזמינה, הבאים מטעמה וכל משתמש בכלי הרכב  פקסה 18.4
או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הספק, לרבות עקב מעשה או מחדל של מי מהם ו/ ן לכל אבד

במקרה של נזק בזדון  חולילה או מכל סיבה אחרת, אולם פטור כאמור לא או עקב תאונה, גניבה, תק
 שנגרם על ידי המזמינה או מי מטעמה.

על ידי הספק בהתאם להסכם זה או על פי  המזמינה פעולה כלשהי של הספק, אשר בוצעה שרהאי 18.5
חרת א אחריותמהמקצועית או  אחריותומאת הספק  אמורהלא ישחרר האישור  -דרישות המזמינה 

 בגין שירותיו או כל חלק מהם ולאיכותם.

, העל פי דין או על פי הסכם ז חריםאלגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה או מכל תרופה או סעד  ליבמ 18.6
ו/או ישפה את המזמינה ו/או הבאים מטעמה ו/או כל משתמש בכלי הרכב בגין כל הפסד,  פצהי ספקה

טענה או תביעה של צד  לש מקרהבפי הסכם זה, ו לענזק או אבדן שהוא אחראי להם על פי דין או 
לנהל על חשבונו את הליכי , בלעדיהשלישי תהא המזמינה רשאית להטיל על הספק, לפי שיקול דעתה 

כל ההוצאות, הפיצויים ושכר הטרחה  תאספק ישלם הההגנה של המזמינה מפני הטענה/התביעה. 
בין אם נוהלה על ידי הספק ובין אם ) מוראכדין שהוצאו לצורך הגנה מפני תביעה/טענה -לעורכי

שאינו  בלבדובמועד קרוב , כתבבתודיע לספק  המזמינהשנוהלה על ידי המזמינה או מטעמה(, בתנאי 
-וכל משא הגנההנה/התביעה וכן תאפשר לספק את ניהול עפוגע בניהול הליכי הגנתו של הספק, על הט

 .מזמינהה לשה המפורשת בכתב ומתן נלווה להסדר, אך אלה לא ייעשו אלא בהסכמת

בתוקפן גם לאחר סיום  ושארייספק מובהר בזאת כי התחייבויות הספק על פי סעיף זה  סרהלמען  18.7
 .ןזה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמ סכםה

 
 פיצויים מוסכמים .19

, לכנסת ספק, בנוסף לכל האמור בהסכם זה, כי במקרים המפורטים להלן ישלם המסכימים הצדדים 19.1
מוסכמים ומוערכים מראש בשיעורים הנקובים להלן, וזאת מבלי שיהיה  פיצויים דרישתה,בהתאם ל

 כי נגרם לה נזק כלשהו: להוכיחעל הכנסת 
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או אספקת כלי רכב גישור  רכב חדש או כלי רכב גישור, מועדי האספקה של כליב איחור 19.1.1
 ;או חלק ממנולכל כלי רכב לכל יום  ₪ 400 -ההסכם שאינו עומד בדרישות 

 ;יום איחור או חלק ממנובגין כל  ₪ 1,000 -איחור בביצוע טיפול שוטף או טסט לכלי הרכב  19.1.2

 ;שעת איחורכל בגין  ₪ 400 -איחור באספקת שירותי חילוץ והצלה 19.1.3

ר לא הועמד לרשות ש, כא11.8כמפורט בסעיף  רכב בתום יום העסקיםכלי איחור בהחזרת  19.1.4
 ;בגין כל שעת איחור ₪ 400 -12.2כמפורט בסעיף  המזמינה רכב חלופי

 בגין כל הפרה; ₪ 500 - 13.2אי זמינות של מוקד השירות כנדרש בסעיף  19.1.5

כל איחור במועדים הקבועים במסמכי ההסכם והמכרז ואשר לא נכללה לגביו התייחסות  19.1.6
 בגין כל יום איחור או חלק ממנו; ₪ 400 –בסעיף זה 

 .או יום בגין כל הפרה ₪ 500 -15סעיף הפרת הוראות  19.1.7

, 23, 22, 18, 15, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 5פי סעיפים -בכל מקרה שבו יפר הספק איזו מהתחייבויותיו על 19.2
לעיל, ו/או מקרה שבו יתברר כי הצהרה  19.3סעיף , ואשר ביחס אליהן לא נקבעה התייחסות ב31, 25

בלי לגרוע ם הסכם זה אינה נכונה תהיה המזמינה זכאית, ממהצהרותיו במסגרת המכרז ו/או הסכ
למקרה ולכל שבוע  ₪ 5,000פי דין או הסכם זה, לפיצוי מוסכם בסך של -מכל סעד אחר או נוסף על

שבו תמשך ההפרה ו/או אי נכונות ההצרה כאמור, כשסכום זה נקבע מתוך הערכה של הנזק המסתבר 
 שגרם למזמינה עקב כך.

הנזק העלול להיגרם למזמינה נקבעו כהערכה מוסכמת של  לעילהפיצויים המוסכמים המפורטים  19.3
 וישולמו ללא צורך בהוכחת נזק כאמור. לעילכתוצאה מסתברת של ההפרות המפורטות 

, זאת לעילהמפורטים  בסכומיםפיצוי מוסכם וקבוע מראש  ספקלדרוש מן ה תהיה רשאיזמינה תהמ 19.4
 כל דין. פי על ולפי ההסכם  זמינהבנוסף לכל סעד אחר העומד למ

 לספקתשלום כל אחד משיעורי הפיצויים ובתנאי כי ניתנה ספק מוסמך להטיל על הנציג הכנסת יהיה  19.5
לא הופיע להסביר את דברו,  ספקהזדמנות להסביר את דברו בפניו במועד שייקבע. עבר המועד וה

 רשאי נציג הכנסת להחליט בעניינו מבלי להמתין עוד.

הכנסת על הפסקת ההתקשרות החליטה  אשר בעקבותיה, ספקיסודית של הבכל מקרה של הפרה  19.6
ידו, לפני תום ההתקשרות, -ביקש להפסיק את מתן השירותים על ספקעימו, וכן, בכל מקרה שבו ה

, וזאת לאחר שניתנה לספק הזדמנות לטעון ₪ מליון 1.5למזמינה פיצוי מוסכם בסך של  ספקישלם ה
 . את טענותיו

 
 העדר ניגוד עניינים .20

אינה מעמידה ולא  נאיותשל הספק בהסכם זה וביצועו על פי  מצהיר ומאשר, כי התקשרותו פקסה 20.1
התחייבויות הספק על פי  יןבעמיד את הספק או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים ת

לרבות כל דבר הנובע ממצבו של , עקיפיןבהסכם זה וביצועו לבין כל עניין אחר של הספק, במישרין או 
במפורש  וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר עליו; אלהבתיו, וכל כיוצא הספק, מעמדו, עיסוקיו, לקוחו

תהא הכנסת  –על קיום חשש לניגוד עניינים כאמור  ספקהובאורח בולט במסגרת ההצעה. הצהיר 
זה, אם לדעתה אין מניעה, בשל חשש כאמור, להתקשר עם  סכםהרשאית, במועד ובמעמד חתימת 

ת על אלה הקבועות בהסכם זה, אשר יפורטו בנספח אשר יצורף נוספו גבלותמהספק, להטיל על הספק 
 .תימתוחהסכם במועד ל

 כנסתלכי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך הספק מיד  תחייבמ פקסה 20.2
 באתהבכתב, והכנסת תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון בעקבות הודעה כאמור, לרבות 

החשש  וסריא לאו הטלת מגבלות על פעולת הספק בכנסת וזאת אם או כל עוד  ההסכם לידי סיום,
 האמור על ידי הספק.

להיעדר ניגוד עניינים  תחייבותההמועסק על ידיו על  מנהל הציבזה להחתים את  תחייבמ פקסה 20.3
 המכרז. לאמור בנספח ו' למסמכיבנוסח זהה 

 דצהגיש לכל לכם זה, הספק מתחייב בזה לא תיו האחרות של הספק על פי הסומהתחייבוי גרועל ליבמ 20.4
רותי ישלישי, לרבות לספקים אחרים של המזמינה או למי מטעמם, כל שירות או מידע בקשר לש

או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין ו/הליסינג הניתנים לכנסת 
מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה פרט  זה, בין שהשירות או המידע כאמור סכםהלשירותיו על פי 

מזמינה החלים עליו במפורש מתוקף התקשרות זו, ועל פי הסכם זה, אלא אם כן ה טעםמלשירותים 
 לכך הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב. יתנהנ

מכל אפשרות אחרת של המזמינה להביא הסכם זה לידי סיום, בכל מקרה שבו ייודע  גרועל ליבמ 20.5
הספק  מזמינההדעתה של  לות הספק ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר לפי שיקובין באמצע מזמינהל

למתן שירותיו על פי  הקשרבמצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים 
ימים מראש ובמקרה  7לספק  הודעהבהסכם זה, תהא המזמינה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום 

 בקשר לכך. מזמינההל טענה, דרישה או תביעה כלפי זה לא תהא לספק כ
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  סודיות .21

מי שיועסק על ידו בביצוע  כלוסודיות על ידי הספק: הספק מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלניו  ירתשמ 21.1
בסודיות את כל המידע הסודי של  שמרו(, יהספק" נשיא"פי הסכם זה )להלן: -התחייבויותיו על

פי הסכם זה, -ביצוע התחייבויות הספק על קבעפה במשך או -או בעל המזמינה אשר יגיע אליהם בכתב
כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפין לכל אדם  ותםאלא יעשו בהם כל שימוש, לא יעבירו ולא יגלו 

י ידוע לו כמצהיר ומאשר  ספקה. , למעט לצורך קיום התחייבויות הספק על פי הסכם זהאו גוף אחר
 .1977–זעלול להוות עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל" יותודסשגילוין של ידיעות 

כסודי או זוהה בעת  מזמינהי האו בכתב אשר סומן ע"פ כל מידע בע" –סודי"  ידע"מ - הז עיףסב 21.2
 סודותהמור לעיל, אלגרוע מכלליות ה מבליוגילויו כסודי, או אשר מעצם טיבו עשוי להיחשב כסודי, 

 באיהוריים של המזמינה, או שברשותה, מידע אודות חברי הכנסת, עובדיה, והמסח מקצועייםה
 –נוהלי עבודה, תוכניות עבודה ונתונים פיננסים, והכל , טטיסטייםסהמזמינה, נתונים  לשהאחרים 

 יוכיח שהוא כל אחד מאלה: הספקשלמעט מידע כאמור, 

 דם לגילוי ללא חובת סודיות;ובחזקת הספק ק צוימ יהה 21.2.1

 עצמאי על ידי הספק, ללא כל קשר להסכם זה; אופןב ותחפ 21.2.2

 צד ג' ללא חובת סודיות;י ע" ספקל מסרנ 21.2.3

 הכלל; חלתנהפך להיות בגדר  וא ינוהה 21.2.4

ל על הספק חובה לגלותו על פי הוראות הדין, ובלבד שהגילוי יעשה רק למי שמוסמך על פי ח 21.2.5
 אותו דין לדרוש את גילוי המידע.

טכניקות ושיטות עבודה, ידע  תפישות,, רעיונותביץ ולהשתמש רשאי לגלות, לפרסם, להפ פקסה 21.3
של הספק ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי  עסקיתהות ל(, אשר קשורים לפעיknow howמקצועי )

או  ספקלגישה למידע בהתאם להסכם זה. אין באמור בסעיף זה משום מתן הרשאה  עליבהספק שהיו 
זה, מידע שהוא כל אחד  הסכםבא כמפורט בכל מקום אחר ם או להפיץ, אלסלמי מטעמו לגלות, לפר

 מאלה:

 של המידע המקור 21.3.1
סטטיסטיים או נתוני כח אדם או נתונים אישיים של חברי הכנסת, עובדיה ובאיה  תוניםנ לכ 21.3.2

 של המזמינה. אחריםה

 של המזמינה. בודהע וכניותת 21.3.3

 ן.יכמשמעותם בכל ד שמייםר ודותס 21.3.4
הסכמים מתאימים  לעוכן כל אחד מעובדיו הנגיש למידע סודי  הרכב מנהל צילהחתמת  דאגי ספקה 21.4

בביצוע  המכרז. לא תתחיל העסקתו של אדם כלשהו מסמכיל ה' ספחנלשמירת סודיות, בנוסח 
 תחייבותההספק על פי הסכם זה, אלא לאחר חתימתו על התחייבות לסודיות. הפרת  תחייבויותה

ההסכם  הפרתכיבויות הספק על פי הסכם זה תחשב לסודיות על ידי כל אדם שהועסק בביצוע התחי
פי  לעל פי דין או ע עדסעל ידי הספק, ומבלי לגרוע מזכויות המזמינה על פי דין או מכל תרופה או 

בנוסף לעילתו של הספק , ישיאהסכם זה, תהא למזמינה עילת תביעה ישירה כלפי המפר, באופן 
 וכעילה עצמאית של המזמינה.

בהר בזאת כי ההתחייבויות הספק על פי סעיף זה תשארנה בתוקפן גם לאחר סיום ספק מו סרה עןמל 21.5
 זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן. סכםה

פי דין יהיה מחויב להביא את -ידי רשות מוסמכת על-במקרה שהספק יתבקש לגלות מידע סודי על 21.6
 מוסמכת. הדרישה לידיעת המזמינה, ולאפשר לה להתנגד למסירת המידע לפני הרשות ה

 
 ידי הספק-אי פרסום על .22

ו/או תוכנו של הסכם זה ושל ההתקשרות שבבסיסו, בכל דרך שהיא, אלא  יומוקלא יפרסם את  ספקה
 מען. לאותנפי דין או לצורך גילוי  לאם תסכים( ובתנאים שתתנה, וזאת למעט פרסום ע) מזמינההבהסכמת 

הסכם זה  יוםסחר אף זה תשארנה בתוקפן גם להסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויות הספק על פי סעי
 מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.

 
 תשלומי חובה ומסים .23

מוסכם בין הצדדים כי כל המסים, תשלומי החובה, אגרות והיטלים כולל אגרות רישוי וביטוח )חובה,  23.1
 מקיף וצד ג'( בקשר עם כלי הרכב יחולו וישולמו ע"י הספק.

פי חוקי עזר עירוניים, -ו"ת / כתבי אישום בגין עבירות תעבורה ועבירות עליה ויגיעו לידי הספק דוחה 23.2
שבוצעו בתקופת ההסכם בגין כלי וכן חיובים בגין כבישי אגרה והנתיב המהיר, לרבות עבירות חניה, 

לשם בירור הנושא והסדרת התשלום הרכב ו/או בקשר אליהם, יפנה הספק לכנסת מייד עם קבלתם 
 .בהתאם

טל צו איסור שימוש על כלי הרכב כאמור לעיל, הכנסת תישא בתשלום דמי השימוש במידה ויו 23.3
החודשיים בגין תקופת איסור השימוש בכלי הרכב והספק לא יהיה חייב להעמיד לרשות הכנסת כלי  

 .רכב חלופי
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 ביטוח .24

     הספק מתחייב לקיים על חשבונו בכל עת רלוונטית להסכם זה, ביטוחים תקפים בחברת ביטוח  24.1
 הרשומה בישראל לכל כלי הרכב שיועמדו לרשות הכנסת על פי חוזה זה.

 :לכל הפחות לעניין סעיף זה, כוללים לכלי הרכב יטוחיםב

 ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.  24.1.1

ה למקרה לשנ ₪ 500,000 -יטוח כלפי נזק לצד ג' עקב השימוש בכלי רכב בסך שלא יפחת מב 24.1.2
 ולתקופת ביטוח שנתית. 

ש הרשאי יכללו כל משתמאו כל ביטוח נוסף שיעשה הספק לכלי הרכב לפי סעיף זה הביטוחים  24.1.3
 לנהוג ברכב על פי כל דין, לרבות נהג צעיר ונהג חדש.

 בנוסף מתחייב הספק לקיים על חשבונו בכל עת רלוונטית להסכם זה, ביטוחים אלה:  24.2

)חמש מאות  500,000לרבות עובדי הכנסת ורכושה, בגבול אחריות של  ביטוח חבות כלפי צד ג', 24.2.1
 אלף( דולר ארה"ב, לכל ארוע ולתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעות גופניות הנגרמות במשך תקופת ההסכם, תוך כדי ועקב  24.2.2
יליון דולר מ 2-ביצוע השירותים בגבול אחריות של מיליון דולר ארה"ב לפחות לעובד אחד ו

 ארה"ב לפחות לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית.

יבוצעו כהרחבה לביטוחים הקיימים של הספק, וכי בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים האמורים  24.3
, על יצויין בתעודות הביטוח כי שם המבוטחים יהיה הספק ו/או הכנסת ובהם סעיף אחריות צולבת

כאמור בסעיף זה ביטוחי הספק . לכל יחיד מיחיד המבוטח פיו יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד
ידי הכנסת ולא יחול עליהם -יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על

ביטוחי הספק יכללו הוראה על פיה מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח,  סעיף השתתפות.
 יגרע מזכויות המבוטחים האחרים. העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה, לא

פי סעיף זה לפני -הספק ימציא למזמינה אישור מאת המבטח אצלו ערך את הביטוחים הנדרשים על 24.4
חתימת המזמינה על הסכם זה וכתנאי מוקדם לחתימתה עליו. האישור יהיה ערוך בנוסח נספח ז' 

 למסמכי המכרז.

הסכמי הביטוח של כלי הרכב או קבלות על  ספק מתחייב בכל עת שידרש לכך, להמציא לכנסת אתה 24.5
תשלום דמי הביטוח השוטפים ו/או מסמכים אחרים הקשורים לביטוח והרלוונטים לכלי הרכב אשר 

הספק לבדו ישא בכל תשלומי דמי הביטוח, למעט  דמי השתתפות  סופקו לכנסת במסגרת הסכם זה.
לי הרכב בגין נזקים אשר נגרמו לכלי )כולל מע"מ(, בהם ישא המשתמש בכ ₪ 500עצמית עד לסך של 

)להלן:  לפי דו"ח תאונהבאשמת המשתמש  שנגרמה הרכב או לצד שלישי במקרה של תאונה
מובהר כי משתמש לא יחויב בתשלום דמי השתתפות עצמית יותר מפעם אחת  "(.השתתפות עצמית"

השתתפות העצמית מאת ה בגין כל מקרה ביטוחי, ללא קשר לגובה הנזק או למספר הניזוקים. תשלום
 המשתמש יועבר על ידי המזמינה לידי הספק. 

מול צד ג' או חברת  זכויותיוצד ג', יפעל הספק למיצוי באשמת שנגרמה  תאונה בו ארעהבמקרה  24.6
ממועד דיווח המזמינה על התאונה יום  180בתום תקופה של במקרה בו . על ידה הוא מבוטחהביטוח 

הנדרשים לקבלת ההחזרים  מירב המאמציםצד ג' למרות שנקט את לא הצליח הספק לקבל החזרים מ
וזאת רק לאחר  עצמיתההשתתפות הלגובה  לספק בגין נזק צד ג' כאמור עדהמשתמש ישלם כאמור, 

מאמצים השתכנעה כי אכן בוצעו  מזמינהוהנקיטת מירב המאמצים שהוצגו מסמכים המעידים על 
 צד ג'.ככל שיושלמו לו על ידי , סכומים אלולמשתמש . הספק יחזיר כאמור

יהיה , בגינו ניתנים לכנסת שירותי ליסינגתאונה בה מעורב יותר מכלי רכב אחד בו ארעה במקרה  24.7
 הספק זכאי להשתתפות עצמית מהמשתמש ברכב הפוגע בלבד.

השבת כלי הרכב לספק לא תחויב המזמינה בעלות כלשהי בגין נזקים שנגרמו לכלי בעת מובהר, כי  24.8
 ו חוסרים בכלי הרכב.הרכב א

 
 מהות ההתקשרות בין הצדדים .25

זה הם יחסים של קבלן  הסכםמוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין הספק, לבין המזמינה על פי  25.1
זה לא יתפרש  הסכםזה כדי ליצור, ושום דבר בהוראות  הסכםעצמאי ומזמין, בהתאמה, כי אין ב

וכנות בין הספק, עובדיו, פקידיו, שלוחיו וכל מעביד, יחסי שותפות או יחסי ס-כיוצר, יחסי עובד
 הפועלים בשמו או מטעמו, לבין המזמינה.

על פי דין כלפי עובדיו, לרבות  וספק יהא אחראי באורח בלעדי, לקיום כל החיובים החלים עליה 25.2
תשלום שכרם, תשלום מסים ותשלומי חובה אחרים בגינם, הבטחת תנאי בטיחות בעבודה על פי 

, ושמירת בריאותם ורווחתם. הספק אחראי למסירת מידע מלא והדרכה לעובדיו, לרבות הוראות הדין
לסיכונים הקשורים בייצור המוצרים והספקתם למזמינה, אם וככל שהם קיימים וידועים בכל הנוגע 

 לו, ולנקיטת כל אמצעי המנע הסבירים למניעת סיכונים אלה.
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 ערבות לקיום ההסכם .26

ות הספק על פי ההסכם, ימציא הספק לכנסת עם חתימת החוזה ערבות להבטחת מילוי התחייבוי 26.1
תוקף . ₪ 1,000,000בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן להנחת דעתה של הכנסת בסכום של 

הראשונה וכלל שתבחר הכנסת לממש את זכות  ההסכםיום לאחר תום תקופת  90הערבות למשך 
במהלך תקופת ההסכם . קופת ההסכם המוארכתיום לאחר תום ת 90-הברירה, תוארך הערבות ל

 צמודה למדד המחירים לצרכן להנחת דעתה של הכנסתהנוספת, ימציא הספק לכנסת ערבות בנקאית 
כלי רכב, או פחות, שיוותרו ברשות הכנסת בתקופה זו. תוקף  100בגין כל  ₪ 400,000בגובה של 

י הרכב האחרון שיוותר שברשות יום לאחר תום תקופת השימוש של כל 90הערבות יהא למשך 
 הכנסת. 

 . למכרז בשינויים המחויבים 'חבנוסח נספח  יהיהנוסח הערבות  26.2

הפר הספק את ההסכם או תנאי מתנאיו, תהיה הכנסת רשאית, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי  26.3
י הסכם זה ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה, לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו לפ

 .את טענותיו טעוןשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שניתנה לספק הזדמנות ל

סכום הערבות שיחולט ע"י הכנסת ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה לספק זכות כלשהי  26.4
יגרע מזכויותיה האחרות של לבוא כלפי הכנסת בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה 

 על פי ההסכם.הכנסת 

יום, והסכם זה נותר  30או חלקה או שתוקפה עומד לפוג בתוך  כולההערבות הבנקאית,  משהומ 26.5
, ימציא הספק לכנסת ערבות בנקאית חלופית כך שבכל מקרה תהא תוקפו תקופתבתוקפו או הוארכה 

 לעיל, כל עוד הסכם זה עומד בתוקפו. 26.1בנקאית כנדרש בסעיף  ערבותבידי הכנסת 
 

 לי המזמינהקיום הוראות ונוה .27

 וראותהכל דין, לרבות  כי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, ימלא בהקפדה אחר הוראות תחייבמ ספקה
בהתאם להוראות הדין,  ניתנושהכנסת, קצין הכנסת, אנשי משמר הכנסת, סדרניה ועובדיה האחרים, ר יו"

 ואחר כל נוהלי הכנסת הבאים:
 מסמכילד  ספחנ, ןהביטחובנספח  כלולותהלרבות ההוראות השגרתיים של המזמינה,  ןהביטחו הלינו 27.1

 המכרז.

שאינו מפריע או מעכב באופן משמעותי את  בלבדונוהל סביר אחר שתביא המזמינה לידיעת הספק ל כ 27.2
 יותיו.ובביצוע התחייב ספקה

המפורטים לעיל כפי שישתנו מעת  נהליםהשל הספק לשמירת נהלי המזמינה, תחול לגבי  חייבותותה 27.3
 לידיעת הספק. מעודכןהעת, ובלבד שהמזמינה הביאה את דבר הנוהל ל

 ההוראות והנהלים כאמור לעיל. מירתשמתחייב לפעול לכך שכל אנשי הצוות יקפידו על  ספקה 27.4
 

 המזמינה ינציג .28

)להלן:  הסכםהמזמינה תמנה נציג מקצועי מטעמה, אשר ישמש איש הקשר מטעם המזמינה לעניין ביצוע ה
 (. המזמינה תהא רשאית לשנות מינוי זה בכל עת.ה"נציג המזמינ"

אינו ולא יהא מוסמך להתחייב כלפי הספק בחיובים כספיים או בכל  לבדו מובהר ומוסכם, כי נציג המזמינה
 עניין הנוגע לשינויים או תיקונים להסכם זה על נספחיו.

 
 סיום ההסכם או ביטולו .29

תהיה רשאית לבטל ו/או להביא לידי סיום  זמינהמ: הנוחיותהההסכם על ידי המזמינה מחמת  וםיס 29.1
יום מראש,  30עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק של  כלבהבלעדי,  הסכם זה, על פי שיקול דעתה

בכל הקשור ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של  מזמינההולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד 
אינו רשאי לבטל את  ספקה. מובהר בזאת כי ןזה להלבסעיף  אמורלהסכם זה לידי סיום, בכפוף 

ובכפוף לאמור בסעיף זה , הלןלההסכם אלא מחמת הפרה או בנסיבות מיוחדות כמפורט בסעיף זה 
להלן. מובהר בזה כי סעיף זה מתייחס להזמנת כלי רכב חדשים ולא לאלה שמועד השימוש בהם ע"י 

 זה לידי סיום.הכנסת החל לפני מתן ההודעה לספק על הבאת החו

יהיה הספק זכאי לתמורה היחסית עבור סיום ההסכם מחמת הנוחיות על ידי המזמינה, של  מקרהב 29.2
 8לרבות התמורה הקבוע בסעיף  אשר ניתנו על ידיו בהתאם להסכם זה עד מועד הסיום, שירותיםהכל 

 זה בלבד. ולסכום  חודשים ממועד מסירתו למזמינה, 36כלי רכב לפני תום לעיל בדבר החזרת 

 וםי 30כי בכל הסכמיו עם ספקי משנה, ייכלל סעיף המאפשר ביטול ההסכם בהודעה של  בטיחי פקסה 29.3
ספקי  םעכנסת לא תישא בכל תשלום שהספק יצטרך לשאת בו בגין סיום החוזה המראש. בכל מקרה, 

 המשנה. 

זה, במקרה בו יפר מכל סעד או תרופה אחרת של המזמינה על פי דין או על פי הסכם  גרועל בלימ 29.4
או  עצמהבאיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, תהא המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לבצע  ספקה
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 20%בתוספת , ךכלהטיל על אחר ביצוע התחייבות זו, והספק ישא בכל הוצאה שתגרם למזמינה עקב 
 בגין הוצאות טיפול המזמינה בביצוע האמור.

ימים ממועד  7ם זה הפרה יסודית, ולא פעל לתיקון ההפרה תוך הפר הספק הסכ :ביטול מחמת הפרה 29.5
, 5כהפרה של סעיפים ההודעה על כך, תהא רשאית המזמינה לבטל את ההסכם. לעניין סעיף זה, יראו 

  כהפרה יסודית. 32-ו 26, 24, 21, 20, 18, 17, 15, 13, 12, 11, 7

לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות מבלי לגרוע מזכויותיה של המזמינה, תהא רשאית המזמינה  29.6
, לאחר שניתנה לספק 29.5ממנה כל סכום בשל נזקים שיגרמו לה עקב הפרת ההסכם כאמור בסעיף 

 . מנות לטעון את טענותיו לעניין זה, וזאת מבלי לגרוע מכל מחויבות אחרת של הספקדהז

( 10) עשרהש של לבטל את ההסכם, בהודעה מרא הכנסת תהא רשאית: מסיבות מיוחדות יטולב  29.7
 בכל אחד מן המקרים המנויים להלן:, מיםי

כנגד הספק או על ידיו בקשה למינוי מנהל מיוחד, מפרק זמני או קבוע, או  הוגשהש מקרהב 29.7.1
זמני או קבוע, או בקשה להסדר עם חברים ו/או נושים, ועקב כך נוצרה מניעה של  יםסכנכונס 

 ( יום.60לא הוסרה תוך שישים )שה פי הסכם זה, והבק-מחויבויותיו על יצועב

החלטה על פירוק מרצון או שהוצא כלפי הספק צו פירוק זמני או קבוע או צו  יבלק ספקה 29.7.2
עמדת או הקפאת הליכים זמני או קבוע או צו ניהול מיוחד הזמני או קבוע או צו  כסיםנכינוס 

 .וםי 14והצו לא בוטל בתוך  הסדר עם חברים ו/או נושים בספק צו לעריכת וא

פי -על נכסי הספק, או חלק מהם, באופן המונע מהספק את ביצוע מחויבויותיו על יקולע וטלה 29.7.3
 יום. 60ר תוך זה, והעיקול לא הוס סכםה

הסוג  ןמה, ו/או את עיקר פעילותו הרגילה ליהפסיק את מהלך פעילותו הרג הספקש מקרהב 29.7.4
 נשוא הסכם זה.

הוגש נגד מי  ועבירה שיש עמה קלון, אהורשע ב מנושאי המשרה בואו מי  הספקש מקרהב 29.7.5
  עבירה כאמור. גיןבמהם כתב אישום 

בלתי נכונה או  הלכנסת, שהצהרה מהצהרות הספק בהסכם זה היית יתבררש מקרהב 29.7.6
 מדויקת.

 ללא הסכמת המזמינה ואישורה בכתב. הצימינוי או החלפת מנהל  לש מקרהב 29.7.7
 

שמועד ל הוראות ההסכם וזאת גם ביחס לכלי רכב ביטול כולל של ככי סעיף זה מתייחס ל ,מובהר בזה
 טרם הסתיים. השימוש בהם ע"י הכנסת 

 
 תוצאות סיום ההסכם או ביטולו .30

 מועד שהוא, יחולו, בין היתר, ההוראות הבאות:  בכלוסיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ם ע
סיבה שהיא,  כל, מהסכםה( ימים מיום סיום 7בתוך שבעה ): הפרויקטמידע והמשך ביצוע  חזרתה 30.1

מידע סודי ו/או מידע אחר של המזמינה שנמצא בחזקתו בקשר עם , מורהתיחזיר הספק ללא כל 
בהסכם זה  קשורהיעביר הספק למזמינה, באופן מסודר וענייני את המידע  ןכהסכם זה וביצועו. 

 לאצ ידע שהצטבר לרבותוללא עיכוב,  הפרויקטוביצועו, אשר נדרש למזמינה כדי להמשיך בביצוע 
 הספק ו/או קבלני המשנה. דייהספק, תיקים, תיעוד, מסמכים הקשורים בשלבי ביצוע העבודה על 

 ישאריההסכם,  יוםסבהסכם זה אשר מעצם טיבו מיועד לחול גם לאחר  סעיף לכ: תוקף שךמה 30.2
  .לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה תוקפוב

לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים  ואין בכל האמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/א: תרופות ירתמש 30.3
 פי כל דין בכפוף להוראות הסכם זה. -פי הסכם זה ו/או על-על מזמינהל

 מלאה, בהתאם לתנאי כל דין. השבהלשל המזמינה  הבאמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות ןאי 30.4

 
 קיזוז עכבון .31

 שאיתרכי המזמינה תהא  בזכויות המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מוסכם בזאת, פגועל בלימ 31.1
 לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהספק מהסכומים אשר יגיעו לספק על פי הסכם זה.

 כוםספי כל דין, רשאית המזמינה לעכב אצלה כל -או על מזכויות המזמינה לפי הסכם זה גרועל ליבמ 31.2
וכל מסמך או דבר אחר השייך או מגיע לספק הנמצא אצלה כל עוד לא מילא הספק איזו 

 על פי הסכם זה. התחייבויותיומ

כי לספק לא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל סכום המגיע לו מאת המזמינה ו/או זכות , זאתב סכםומ 31.3
מגנטית  מדיהבו/או מידע השמור ח תיו ו/או בכל מסמך לרבות תוכנית ו/או דו"ובתוצרי שיר ןעיכבו

 על כל זכות כאמור. וותרממינה, והוא הקשור בביצוע שירותיו ו/או בכל חפץ או דבר אחר השייך למז
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 הסבת זכויות .32

, ובהתבסס על אמון העל הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם ז התבססבהסכם זה נעשה עם הספק  32.1
או להמחות ו/או ו/אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להעניק  ספקהלפיכך . ביכולותיווהמזמינה בו 

לאחר, בין בתמורה ובין , קצתןמתיו על פי הסכם זה, כולם או לשעבד איזה מזכויותיו ו/או התחייבויו
מפורשות, מראש ובכתב ובתנאים כפי , ינתןתשלא בתמורה, אלא בהסכמת המזמינה אשר תינתן, אם 

מובהר, כי ככל שתינתן הסכמתה של המזמינה כאמור, הסבת הזכויות תתאפשר  שתתנה המזמינה.
טוח מוכרת שהינם הגוף שמימן את רכישת כלי הרכב אך ורק למוסד פיננסי מוכר או חברת בי

 שהועמדו לרשות המזמינה על ידי הספק.

או בהעברת מניות של הספק, שיהיה בהן משום העברת רשאית לראות בהקצאה ו/ היהת מזמינהה 32.2
ו/או מכירה או העברה בדרך אחרת של השליטה בספק, משום הסבת זכויות על  ספקהשליטה בתאגיד 

 ודיעתביצוע הפעולה, והמזמינה  םעכאמור  עולהפכל  על מזמינהלעל הספק להודיע בכתב . הזפי סעיף 
 לספק בכתב אם בכוונתה לראות בפעולה הסבת זכויות כאמור בסעיף זה.

או להמחות זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה,  הסבלומוסכם בזאת כי למזמינה הזכות  וצהרמ 32.3
ינה, תאגיד שהוקם על פי דין, חברה דמוסד או מפעל של המ, משלתימכולן או חלקן, לכל משרד 

או כל תאגיד אחר שלמדינה שליטה בו או לכל אדם או גוף אחר  משלתיתמממשלתית או חברה בת 
צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו. הודעה על פעולה כאמור  לאלכפי שתמצא לנכון 

 יצועה.תינתן לספק סמוך לאחר ב מזמינההשל 

 

 שונות .33

סכם זה בהפעלת זכות המצדו של צד ל יכובעהתנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי או  םוש 33.1
על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או  ויתורלפי הסכם זה ו/או הדין לא ייחשבו  לעמזכויותיו 

וספת של איזה תנאי שהוא, או ארכה או כשינוי, ביטול או ת הכנותנת דחיי ואאי קיום תנאי הסכם זה 
 ומפורשות. כתבבידי אותו צד  לע עשונאלא אם 

בשום מקרה, לרבות במקרה של  כאיזהאמור מפורשות בהסכם זה, הספק לא יהיה  ןלגרוע מ ליבמ 33.2
כלשהו מאת המזמינה בגין ההשקעות אשר  החזרלביטולו המוקדם של הסכם זה, לפיצוי כלשהו ו/או 

הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה ו/או ביצועו ו/או  כלב אוצאות בהם יישישקיע, אם ישקיע, ו/או ה
 קידומו.

או כמייצגו של הצד השני או מי  שלוחוכתחייב בשם הצד השני, לא יציג עצמו ולא יפעל יצד לא ל כ 33.3
אלא באישור הצד השני  -או מועסקיו /או מי מטעמו ו/מטעמו לכל דבר ועניין והוא הדין לגבי עובדיו 

 בכתב ומראש. מפורשות

בויות שבין הצדדים יוהנספחים לו מגבשים ומבטאים את מערכת היחסים, הזכויות וההתחי הז כםסה 33.4
 תימתוחבלעדי ומוחלט. תנאי הסכם זה מהווים את ההסכם השלם והמחייב שבין הצדדים. עם  אופןב

, ורמציהינפאשל חוזה זה בטלים ומבוטלים כל הסכם, טיוטה, מצג, הצהרה, פרוספקטים, דפי 
היו כאלה ורק  אם, טעמהמפה על ידי המזמינה או מי -הבטחות התחייבויות שנעשו בכתב ו/או בעל

 הסכם זה הוא הממצה את כל שהוסכם בין הצדדים ואין בלתו. 

זה יהיו ברי תוקף, ובלבד שנערכו בכתב ונחתמו על ידי  הסכםל שינוי, התאמה, תיקון או הוספה לכ 33.5
 .זה הסכםשני הצדדים ל

מתחייבים לנקוט בכל הצעדים הנוספים )לרבות, חתימה על מסמכים נוספים( אשר יידרשו  צדדיםה 33.6
 , כלשונו וכרוחו.ם לשם יישומו של הסכם זה וביצועואו יהיו נחוצי

ספק מובהר בזאת כי אין לספק ולא תהיה לו כל בלעדיות לאספקת שרותי ליסינג על פי  הסרמען ל 33.7
כל עת, להתקשר עם כל ספק אחר בהסכם למתן שרותי ליסינג ו/ או הסכם זה וכי הכנסת רשאית, ב

אחרים ולספק לא תהיה כל  םשרותי השכרת כלי רכב ו/ או רכישת כלי רכב ו/ או אספקת שירותי
 טענה ו/או התנגדות להסכם עם ספק אחר כאמור.

 
 מקום שיפוט .34

הליך משפטי בין הצדדים בכל סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל  האתהמשפט המוסמך בירושלים,  יתבל
ממנו, בכל דרך שהיא, ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות לדון בסכסוך  נובעלהקשור להסכם זה, או 

 כאמור.
 

 כתובות הצדדים .35

 לצורך הסכם זה יהיו כתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם. 35.1

ליד כתובות הודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום, באמצעות מספר הפקס המצוין ה 35.2
שעות לאחר שנשלחו בדואר רשום, ביום  72הגיעו ליעדן בנה כאילו הצדדים או במסירה ביד, ותחש

 העסקים שלאחר המשלוח בפקס, או במועד המסירה ביד.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 חתימת מורשי החתימה וחותמת_____________  : ________תאריך
 

 על הצעה זו:  שמות מורשי החתימה החתומים

 ___________: בספקתפקיד    ת.ז.: _____________   : _________________םש

 ___________: בספקתפקיד    ת.ז.: _____________   : _________________םש

 
 חתימת מורשי החתימה של הכנסת:  ____________________
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 1-ב פחנס
 8/2018רזמכ

 
 אישור הספק )חברת הליסינג(

 
 מחוץ לגבולות מדינת ישראלב הודעה על יציאת רכ

 
 

 תאריך: _________
 

 ___________________ לקוח:

 שם משתמש: ______________

 מס' רישוי: ________________

 רכב: _________________ יצרן

 שנת יצור: _________________

 דגם: _____________________

 
ל יציאה עם הרכב שפרטיו מפורטים לעיל מחוץ לגבולות מדינת ישראל, וזאת אנו הח"מ מודיעים בזאת לספק ע

 .: __________ לתאריך: __________בין התאריך
 

ידוע לנו כי הודעתינו לעיל אינה מכוסה על ידי הכיסוי הביטוחי המוענק לכלי הרכב שבשימושנו ובבעלות הספק, 
 ים להלן.וכי הספק מסכים לבקשתנו רק בכפוף לתנאים המפורט

 
לאור האמור לעיל, הננו מצהירים כי כל נזק שייגרם בעקבות יציאת כלי הרכב מגבולות ישראל, בין אם לכלי 
הרכב, בין אם לצד ג' כלשהו, בין אם ברשלנות או בתום לב, בין אם נזק רכוש או נזק גוף, בין אם מחוץ לרכב או 

אחראי לכל הזק שיגרם לרכב כאמור, אם ייגרם, מכל סוג בתוכו, יהיה על אחריותינו הבלעדית, והספק לא יהיה 
 שהוא, לרבות גניבה, שריפה, פעולות איבה, פיגועים חבלניים, או נזק למרכב תחתון.

 
כל גורם שהוא הנובעת או קשורה  ידי-ה כנגד הספק מכל סוג שהוא עלידוע לנו כי אם תוגש בהווה או בעתיד תביע

ות את התביעה כאמור נגדנו. כמו כן, אם יגרם לרכב הנ"ל נזק כל שהוא על ידי להודעתנו הנ"ל, ידאג הספק להמח
 צד שלישי, לא ישא הספק באחריות ניהול התביעות כנגד צד שלישי, והאחריות תוטל עלינו בלבד.

 
ת כן ידוע לי כי אין לספק אפשרות ליתן לנו במקרה הצורך כל שירות דרך ו/או חילוץ מכל סוג שהוא מחוץ לגבולו

ישראל, וכי במקרה שנזדקק לשירותים כל שהם נאלץ להסתייע באמצעים אחרים ולשפות את הספק בגין כל נזק 
 שייגרם לכלי הרכב עקב כך, אם וככל שייגרם.

 
 
 
 
 
 
 

              
_________________       _________________ 

 חתימת המשתמש            ימת הכנסתחת     
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 ג' פחנס
 8/2018מכרז 

 מפרט שירותים
 

 כללי .1

 בכוונת הכנסת לחכור כלי רכב עבור חברי הכנסת ועובדי הכנסת בשיטת הליסינג התפעולי.  .א

נספח ב'  –ההוראות המפורטות בהסכם ההתקשרות להוסיף על זה באות שירותים הוראות מפרט  .ב

 לעיל.כמפורט 

 

 רכב נדרשיםכלי  .2

, כלי רכב ללא הגבלת קילומטרים - יחולקו לשלוש קטגוריות שונותעל ידי הכנסת כלי הרכב שיוחכרו  .א

ק"מ בשנה  30,000רכבי איגום עם הגבלה של , חודשים( 12ק"מ בשנה ) 35,000כלי רכב עם הגבלה של 

 .להלןשונים כפי שיפורט  יצרניםמשל כלי רכב ות קבוצמספר  תכלול. כל קטגוריה (חודשים 12)

אפיון וטווח "( תכלול מספר כלי רכב בעלי הקבוצ" או" ת כלי רכבקבוצ"להלן: ולעיל )ב ת כלי רכקבוצ .ב

ות א' עד טו' קבוצ – ות שונותקבוצ 15 כוללותהמפורטות במכרז זה מחירים זהה. שלוש הקטגוריות 

 .להלןלעיל וכמפורט בטבלאות 

שונים, כמפורט  ל יצרניםש כלי רכב ,4-נספח א בנספח התמורה ,ת כלי רכב, יפרט המציעקבוצבכל  .ג

ג'נרל מוטורס, יונדאי לצורך מכרז זה קונצרן כלי רכב, כגון: טיוטה, להלן. יובהר כי לעיל ובטבלאות 

 ;וכיו"ב לא ימנה כיצרן אחד, אלא טיוטה, דייהטסו, סובארו , רנוסיטרואן-פולקסווגן, פיז'ווקיה, 

י, סיאט וסקודה;  פז'ו, סיטרואן ואופל; רנו, ; יונדאי, קיה; פולקסווגן, אודG.M.C-שברולט, דייהו ו

"(. בהתאם לכך, יצרןוכיו"ב, ימנו כל אחד כיצרן בפני עצמו )לעיל ולהלן: "ניסאן, מיצובישי, ודאצ'יה 

יש להתייחס ליצרנים המוצעים  4-נספח א –בפירוט הטבלאות המוצעות על ידי המציע בנספח התמורה 

 4 -יצרנים, תכלול הצעתו התייחסות ל 4 כשנדרש המציע להציע א', כאמור לעיל, כך שלדוגמא בטבלה

 לאות אלה אכלשהו בדוגמ צרןקונצרן ו/או ייובהר כי הכללתו או אי הכללתו של  יצרנים כמפורט לעיל.

  .במכרז זה כלשהו יצרןבא להמליץ או לא להמליץ על קונצרן ו/ או 

הרכב בהתאם לאפיון כלי  כלי דגםאת פרט המציע שיוצע, י יצרן , ועבור כלמקבוצות כלי הרכבבכל אחת  .ד

 הרכב וטווח המחירים שנקבע. 

קבוצת ות בכל קטגוריה, אפיון וטווח המחירים לכל קבוצהלהלן פירוט הקטגוריות השונות תוך פירוט  .ה

נקבע  ת כלי רכבקבוצה. יובהר כי עבור כל קבוצנימלי שיש להציע לכל יהמ יצרניםומספר ה כלי רכב

נוספים, עבור  יצרניםבנספח התמורה. ניתן להציע  שעל המציע לפרט בהצעתו יצרניםמלי של מספר מיני

יובהר כי מציע שלא יציע את מספר . המינימלי הנדרש יצרניםכל קבוצת כלי רכב, מעבר למספר ה

 . הצעתותפסל המינימלי הנדרש,  יצרניםה

 רכב ללא הגבלת קילומטרים:כלי  .ו

שיקבעו בהתאם למחירון הרשמי של  ,קבועים דמי שימוש חודשיים קבעולכל כלי רכב בקטגוריה זו י

, מוכפל באחוז ממחיר מחירון זה כפי שיפרט המציע בהצעתו. דמי השימוש היבואן במועד ביצוע ההזמנה

 לא ישתנו בהתאם למספר הק"מ שיסע כלי הרכב. 

 -שנים החולפות היה כממוצע השימוש בכלי רכב שהוחכרו לחברי הכנסת ללא הגבלת קילומטרים ב

מהווה בסיס להערכה בלבד ואין בו כדי לחייב את  נתון זהכי  ,עם זאת מובהר .קילומטרים בשנה 55,000

גם במקרה של שימוש בכלי הרכב המשתייכים לקטגוריה זו מעבר לממוצע  הכנסת ביחס לשימוש עתידי.
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וזאת ללא קשר להיקף השימוש השימוש כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הספק לתוספת תמורה כלשהי, 

 בכלי רכב מסוים או בכלל הרכבים. 

 זו:בקטגוריה כלי רכב דגמי 

 הקבוצסווג ה
בנספח 
 התמורה

 רכבהכלי ת קבוצ

 אפיון וטווח מחירים
 

לרכב , כולל מע"מ בש"ח)
אוטומטי בלבד ועל פי מחירון 

 הרשמי של היבואן(

 יצרניםמספר 
 מינימלי

בהצעה בנספח 
 התמורה 

מנהלים  רכב א
 1קבוצה  –)סדן/הצבק( 

ס"מ )על פי  470אורך מינימאלי 
נפח מנוע  .מפרט היבואן(

 סמ"ק 1,350מינימלי של 
 

176,000-195,000 ₪  

לכל  יצרנים 4
 הפחות

רכב מנהלים  ב
 2קבוצה  –)סדן/הצבק( 

ס"מ )על פי  470אורך מינימאלי 
מפרט היבואן( נפח מנוע מינימלי 

 סמ"ק 1,350של 
 

165,000-175,999 ₪  

יצרנים לכל  4
 הפחות

 פנאי /שטח רכב ג

ס"מ )על פי  435אורך מינימאלי 
 מפרט היבואן(

 
174,000-185,000 ₪  

יצרנים לכל  4
 הפחות

 ד
רכב מנהלים סדן/ 

 5 -הצ'בק היברידי 
 מושבים

ס"מ )על פי  435אורך מינימאלי 
 מפרט היבואן(

 
174,000-185,000 ₪  

יצרנים לכל  2
 הפחות

  ₪ 150,000-185,000 לפחות מושבים 7רמב"י  ה
יצרנים לכל  4

 הפחות

 

 חודשים(: 12ק"מ בשנה )  00053,של הגבלה רכב עם כלי  .ז

ש חודשיים קבועים שיקבעו בהתאם למחירון הרשמי של לכל כלי רכב בקטגוריה זו יקבעו דמי שימו

 רט המציע בהצעתו. באחוז ממחירון זה כפי שיפ היבואן במועד ביצוע ההזמנה, מוכפל

חריגה קילומטרים בשנה.  35,000הגבלה של מכסת קילומטרים לנסיעה של  , תכללעבור כלי רכב אלה

 ק"מכל ל כולל מע"מ ₪ 0.12ממכסת הקילומטרים האמורה תזכה את הספק בקבלת תמורה נוספת של 

 תקופת הליסינגו בתום ו/א בעת החזרתו לכל כלי רכב בנפרד תחויב. חריגת הק"מ ק"מ 35,000 -מעבר ל

במצטבר ולא  הליסינגכאשר החישוב יבוצע לכל תקופת  ,של כלי הרכב ו/או בתום תקופת ההתקשרות

 .בגין כל שנה בנפרד
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 זו: טגוריהכלי רכב בקדגמי 

 הקבוצסווג ה
בנספח 
 התמורה

 רכבהכלי ת קבוצ

 אפיון וטווח מחירים
 

לרכב , כולל מע"מ בש"ח)
חירון אוטומטי בלבד ועל פי מ
 הרשמי של היבואן(

 יצרניםמספר 
 מינימלי

בהצעה בנספח 
 התמורה

  ₪ 65,000-80,000 רכב מיני ו
יצרנים לכל  3

 הפחות

  ₪ 100,000-120,000 רכב סופר מיני ז

יצרנים לכל  3
כלי ) .הפחות

הרכב המוצע 
עבור אחד 

מהיצרנים, לכל 
הפחות, יהיה כלי 

  (רכב היברידי

רכב משפחתי  ח
 בק()סדן/הצ

128,000-135,000 ₪  

יצרנים לכל  8
 .הפחות

כלי הרכב המוצע )
עבור אחד 

מהיצרנים, לכל 
הפחות, יהיה כלי 

 (רכב סטיישן

  ₪ 130,000-145,000 פנאי /שטחרכב  ט
יצרנים לכל  3

 הפחות

  ₪ 129,000-138,900 מושבים 5 -רכב היברידי  י
יצרנים לכל  2

 הפחות

 מושבים 7רמב"י ) יא
 (לפחות

138,000-165,000 ₪  

יצרנים לכל  2
 ניתן .הפחות

להציע עבור אחד 
מהיצרנים כלי 

 רכב היברידי
 

 חודשים(: 12ק"מ בשנה )  30,000של הגבלה רכבי איגום עם  .ח

לכל כלי רכב בקטגוריה זו יקבעו דמי שימוש חודשיים קבועים שיקבעו בהתאם למחירון הרשמי של 

 באחוז ממחירון זה כפי שיפרט המציע בהצעתו.  היבואן במועד ביצוע ההזמנה, מוכפל

חריגה קילומטרים בשנה.  30,000הגבלה של מכסת קילומטרים לנסיעה של  אלה, תכללכלי רכב עבור 

לכל ק"מ  כולל מע"מ ₪ 0.12ממכסת הקילומטרים האמורה תזכה את הספק בקבלת תמורה נוספת של 

יתרות ותחושב כ "פול".  שחזרו בשנה קלנדריתכבים הרלכל  תחוייבחריגת הק"מ ק"מ.  30,000 -מעבר ל

 ההתקשרות.תקופת בתום  לשנה הבאה עד לקיזוז סופי יועברוהקילומטרים זכות 

כלי רכב עבור כל  3כלי רכב אחד ועד זו במסגרת ההתקשרות האחרונה של הכנסת, הוזמנו בקטגוריה 

לשם תיאור המצב הקיים בלבד ואינם כי הנתונים המפורטים לעיל מוצגים  ,ודגשי .ת כלי רכבקבוצ

הכנסת אינה מתחייבת לעניין מספר כלי הרכב מהווים בסיס להיקף ההתקשרות הנדרש בהליך זה. 

אינה מתחייבת להזמנת מלוא השירותים או ו והיקף השירותים אשר יוזמנו על ידה מהזוכה במכרז,

 .ול דעתה הבלעדילהזמנת שירותים בהיקף כלשהו, והכל ייעשה בהתאם לצרכיה ושיק
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 זו:בקטגוריה כלי רכב דגמי 

 
 הקבוצסווג ה

בנספח 
 התמורה

 רכבהכלי ת קבוצ

 אפיון וטווח מחירים
 

לרכב , כולל מע"מ בש"ח)
אוטומטי בלבד ועל פי מחירון 

 הרשמי של היבואן(

 יצרניםמספר 
 מינימלי

בהצעה בנספח 
 התמורה

  ₪ 130,000-165,000 רכב מסחרי קטן יב
כל יצרנים ל 2

 הפחות

דאבל קבינה  4X4טנדר יג
 אוטו'

225,000-265,000 ₪  
לכל  אחד יצרן

 הפחות 

 יד
 7רכב שטח גדול 
 4X4מושבים ללא ארגז 

 אוטו
300,000-360,000 ₪  

לכל  אחד יצרן
 הפחות 

  ₪ 215,000-265,000 מושבים 8רכב הסעות  טו
לכל  אחד יצרן

 הפחות 

 

י הרכב במחירון היבואן הרשמי במהלך תקופת ההתקשרות כך יובהר כי במקרה של שינוי במחיר כל .ט

, לא פרסום המכרזהשתייך כלי הרכב במועד ת כלי הרכב אליה קבוצשיעלה על המחיר המקסימאלי ל

ה אחרת ובהתאם לאמור, אף לא יחול שינוי באחוז לפיו מחושבים קבוציתאפשר מעבר של כלי הרכב ל

לאחר שינוי  שיוזמנושינוי המחיר כאמור לעיל, וביחס לכלי רכב  דמי השימוש בגין כלי הרכב. במקרה של

ת כלי קבוצהמחיר, יחושבו דמי השימוש החודשיים בהתאם למכפלת המחיר העדכני באחוז המוצע עבור 

 לעיל.   כאמור פרסום המכרזכלי הרכב במועד  דגםהרכב אליה השתייך 

 

 וציוד נלווה אבזור משליםנתונים טכניים,  .3

לכל קילומטר  200שלא נעשה בהם שימוש בעבר ושנסעו עד  חדשיםיהיו כלי רכב יסופקו ש הרכבכלי  .א

 האחרונה ביותר. רשיוצר ומשנת היצו החדיש ביותר דגםיהיה מה. כלי הרכב היותר

הספק הזוכה ימסור לכנסת עלון פרסומי )פרוספקט( הכולל מפרט טכני, כפי שמפורסם על ידי  .ב

 ו.י הרכב אשר הוצעו על ידו בהצעתהיבואן הרשמי, לכל אחד מכל

רכבים שיוזמנו מראש על ידי המזמינה בעלי  דגמי, למעט בעלי גיר אוטומטי בלבדכלי הרכב יהיו  .ג

  .תיבת הילוכים ידנית

ניתן הוהמלאי הקיים בארץ  מתוך קטלוג הצבעים של היבואן, צבע הרכב יהיה לפי בחירת הכנסת .ד

  .בטווח הזמן הקבוע במכרז אספקהל

דלתות לפתיחה וסגירה של נוחות  שני מפתחות רכב שבשניהם שלטהכנסת פק ימסור לידי נציג הס .ה

 .הרכב

 :ימסרו לידי הכנסת לאחר שהותקנו בהםכלי הרכב  .ו

 .מערכת מולטימדיה מקורית או בהתקנה מקומית הכוללת מצלמה אחורית (1

 לי הרכבשצבעם זהה לצבע פגוש כ ""חיישני רוורס -חיישני אזהרה לנסיעה לאחור  (2



 

 

63 

  .ו מערכת התראה על אורות דולקיםכיבוי אורות בעת כיבוי הרכב אל הבקרמערכת  (3

 .הרכב סגירה אוטומטית של החלונות החשמליים של הרכב בעת נעילת (4

 כנדרש על פי דין. – ומערכת למניעת תאונות מערכות בטיחות (5

הו בעת שימוש ברכב, במקרה בו בהתאם להוראות הדין קיימת חובת שימוש או אחזקה בפריט כלש .ז

כאמור עבור כל כלי רכב כנדרש לצורך עמידה בהוראת  ציוד נלווההספק לספק ו/או להתקין  נדרש

 הדין וזאת טרם מסירתו לידי הכנסת.

 את הכנסת עבירת, כך לצורך. דלק התקן בו שמותקןלידי המזמינה כ הרכבכלי  את למסורעל הספק  .ח

 .ובתאום עם הכנסת אתר הספקב בוצעת הדלק התקן התקנת. הרלוונטי הדלק ספק פרטי

, ובתנאי שאביזר זה במידה והכנסת תבחר להוסיף אבזור כלשהו שאיננו כלול במפרט הרכב שהוזמן .ט

(, תודיע על 'צבע מיטלי בתשלום, מולטימדיה, מערכת ניווט וכו )כגון: הרשמי מופיע במחירון היבואן

 .הרשמימחיר היבואן לבהתאם  תהיהבזור הא התמורה בגיןבמסגרת הזמנת הרכב.  ספקכך ל

 

 הנחיות כלליות נוספות .4

ולהודיע למשתמש ברכב על הצורך  הספק יהיה אחראי לעקוב אחר השימוש בכלי הרכב וליזום .א

 .הוראות יצרן הרכבטיפולי התחזוקה השוטפים הנדרשים לפי  בביצוע

תחנות השירות שיקבעו על לאחד מהמוסכים או הרכב כלי ללקיחת  בכל מקרה, הספק יהיה אחראי .ב

מוסך הביא בעצמו את הרכב לל לא יורשה בכלי הרכב והחזרתו לכנסת. המשתמש ידי מנהל צי הרכב

 בעצמו.הרכב כלי או לקחת את ו/או לתחנת שירות 

 שקלים לתיקון תקר בודד. 30הספק יאפשר תיקון תקרים ברשת תקריות בפריסה ארצית בעלות של  .ג

 מסודרים ובלבוש יצוגי עם חולצות/מעילים שישאו את סמל הספק. עובדי הספק יגיעו לכנסת .ד

 שירותי הגרירה והחילוץ של כלי הרכב ינתנו באמצעות הספק או באמצעות קבלני משנה מטעמו. .ה

 יטפל אשרבמשרדי הספק,  מטעמו, בתעבורה בטיחות קצין הספק יעסיק, הרכב למנהל צי בנוסף .ו

 ותקנות התעבורהודת פק לרבות, דין כל מכוח עליו המוטל שיוקצו לשימוש הכנסת על פי הרכב בכלי

 בטיחות קצין על המוטלת אחרת הוראה כל או/ו הרכב בכלי ביקורות עריכת גם זה ובכלל, התעבורה

 של במינויו אין, ספק הסר למען הכנסת. נציג עם יתואמו הבטיחות קצין של פעולותיו. בתעבורה

 . בתעבורה בטיחות קצין שלואחריותו  מתפקידיו לגרוע בכדי הרכבמנהל צי 

 
 

 
__________________              _______________                         __________________ 

 הספק                        חיים אבידור                           אלברט סחרוביץ                
 המנהל הכללי                        חשב הכנסת                      
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 ד פחסנ
 8/2018מכרז 

 
 חוןטב פחנס

 
 ן________________________הסכם ההתקשרות בין הכנסת לבימ רדנפה מהווה חלק בלתי ז פחנס .1

 (."הספק" :ןללה)

 

 . תכן הכנסמשופק ב"( שתסבודההעכלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי )להלן: " ספקחוזה יחכיר הה סגרתמב .2

שהם אזרחי  להעסיק בביצוע העבודה עובדים הספק רשאי ,לאישור קצין הכנסת או מי שהוסמך על ידו בכפוף .3

 להלן: כמפורט ישראל, ובנסיבות חריגות בלבד, עובדים

 וחות המילואים. עם כו שנמנים א לצה"בשראל אשר שירתו שירות סדיר בי ישתו (א)

 ם כוחות המילואים.ע ניםנמאינם ו לשראל אשר לא שירתו שירות סדיר בצה"י שביות (ב)

 .ראלישתחומי עבודה מסוימים שאינם תושבי ב מחיםומ (ג)

 
                                                                                 לגבי כל אחד ואחדת באתר העבודות טעונה אישור מראש של קצין הכנס ספקה יידובדים על ע סקתהעא.     .4

התנות את או לעצמו. קצין הכנסת רשאי שלא לאשר העסקת עובד כלשהו, להגביל  ספקבות ה, לרבדיםעומה
 העסקתו.

כך, כי משך הזמן הדרוש לשם בדיקה ומתן אישור העסקה עשוי להמשך : ל פניתמו ספקב הל ומתשת .ב
 30  -(  )ג -וב(  )3עובדים המנויים בסעיף י לגב, וחותלפימים  14 -)א(  3מנויים בסעיף ה בדיםעולגבי 

 ימים לפחות.
 

 
עובדים שאושרו, יעשה באמצעות קצין ל ניסההכבכנסת ומתן אישורי  ספקאישור להעסקת עובדי הב יפולהט .5

 ו מי שהוסמך על ידיו., אנסתהכ מרמשחקירים ואבטחת מידע של ת אכ"

דים בוע בילגדים שבדעתו להעסיק: ובאת רשימת הע ספקגיש הי מורכאישור ההעסקה א ורךלצ (א)

 נוייםהמיום לפני מועד התחלת ביצוע העבודה, ולגבי עובדים  14 –לא יאוחר מ  - )א( 3המנויים בסעיף 

 מים לפני מועד התחלת ביצוע העבודה.י 30 -מלא יאוחר  –)ג( -)ב( ו 3סעיף ב

 ר הכנסת.שממב הוגהנל גבי טופס פירוט עובדים ע גשות ובדיםעה ימתרש 

על סודיות מידע  יתורו הרתהצטופס פירוט עובדים יהיה לחתום על טופס ב ולליכל עובד שפרטיו על כ (ב)

ובהר בזאת, כי הכנסת לא תבדוק פרטי עובד ולא תאשר . מנסתהכמשמר ב הוגהנ וסודיות רפואית

 ויתור".ה הרתהצהעסקתו, אם לא חתם על "

 ספקובדים שבדעת ההע כלישור העסקה לגבי א תןבמסר ספק מובהר בזאת, כי יתכנו עיכובים ה עןמל (ג)

 )ב( שלעיל. 4גבי חלקם, מעבר לתקופות המנויות בסעיף או לעבודה, בלהעסיק 

עובדים חיוניים לביצוע העבודה, מטעמים שאינם תלויים ל שוריםאים יהיה עיכוב במתן א יכךלפ 

זכאי  ספק, לא יהיה הבביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזההיה להתחיל י תןני, באופן שלא ספקב

חוזה, לתקופה השווה לתקופת ה ופתקת ארכתלהב, אך הוא יהיה זכאי וגין העיכב שהוכלפיצוי ל

 העיכוב.

, לעובדיו או לכל מאן דהוא ספקיגרם לי ראשי הכנסת לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, , כבהרמו (ד)

או בשל המשנה שלו,  ני/או למי מעובדיו ו/או לקבלו ספקלאחר, בשל סירוב במתן האישור הביטחוני 

-על ספקקיום חיובי ה-ירוב או עיכוב כאמור לא יהווה עילה לאי. סמורכאאישור ביטחוני  ןעיכוב במת

אלא כאמור במפורש לעיל לעניין הארכת  ספקו תביעה כלפי הכנסת מצד הא ענהלטפי המכרז או 

 עבודות במקרה של עיכוב במתן האישור.ה צועבימועד 
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 לתקבייד עם מ נסתלכלהמציא  ספקעל ה – והשכלתו של עובד שלא לאשר העסק סתצין הכנק ליטחה (ה)

אשר העסקת ל אשלהודעה על כך, שם של עובד חלופי, על גבי טופס פירוט עובדים. הכנסת רשאית ה

להפסיק לאלתר  ספקעל העובד, אף אם ניתן אישור להעסקתו בין קבוע ובין זמני, ובמקרה כזה 

 ופס פירוט עובדים.ט"ג עעובד חלופי,  לנסת שם שעובד, ולהמציא מיד לכו העסקתו של אות

 
ת אבמשמר הכנסת  אלקצין כ" ספקה ישיגלהעסיק עובדים נוספים,  ספקמהלך ביצוע העבודה יבקש האם ב .6

 הרתהצופס "ט צרףוילעיל, ש 5 עיףבסאמורים ה ועדיםבמהפרטים עליהם, על גבי טופס פירוט עובדים נוסף, 

 עובד בנפרד.כל  בילגיתור" ו

 
עבודה, או להתנות אישורו בתנאים, ב עסיקולה ספקלאשר או לא לאשר כל עובד שבדעת ה כנסת רשאיה יןצק .7

 ואין הוא חייב לנמק החלטתו.

עבודה, ואסורה ביתר חלקי משכן הכנסת. ה ראתועובדיו מותרת אך ורק בשטח  ספקזה כי שהיית הב דגשמו .8

קנים הדרושים לרווחת העובדים, אלא תהיו כל המעבודה יה תרכאהוגדר ש דאוג לכך שבמקוםל ספקעל ה

וספים במשכן הכנסת. בכל מקרה, לא תותר נ ומותמקו א/וימוש בכתב בחלקים ש שוראי ספקאם כן קבל ה

 עבודות או במשכן הכנסת.ה תרבאו/או משמשיו  ספקלינת עובדי ה

תר הכניסה של כל יאת ה תורן, מידי יום ,ה ציןו לקמשמר הכנסת אב אתחייב להחזיר לקצין כ"מ ספקה .9

 ת אחרת שיידרש.ע לבכובד, או ע תואויום עבודתו של  עם סעובד שבשמו ניתן ההיתר , מיד 

 

  הוראות בטחוןל ותצי .10

תנאי הבטחון השוטף של משכן הכנסת, הגבלות תנועה וכו' כפי שנקבעו ל ופיםכפעובדיו יהיו ו ספקה .א

 כנסת.ה מרשמ יע"

שמר הכנסת מזמן מ יפופים להנחיות בטחון נוספות שינתנו ע"כיו עובדו ספקהאמור, יהיו ל ףנוסב .ב

 יהיה אחראי לביצוען גם על ידי עובדיו.ו ואלתחייב לבצע הנחיות מ ספקוהצורך ה עתובלזמן 

 יטחונית, כדוגמת אובדן אישורי כניסה או כניסת בלתי מורשים.ב להתקדווח על כל י ספקה .ג

 ת ורחבתו.סשכן הכנמ חוםבתה לינת עובדים רשוא תל .ד

 
 סמכים ומידעמ טחתאב .11

שימוש היומי במסמכים, במפרטים בתכניות וברשומות אחרות הקשורות ה וםבתתחייב כי מ ספקה .א

 /או בארגזי מתכת נעולים שימצאו במבנה סגור ומאובטח.ו רוןבאחזיקם , יבודההעבביצוע 

ת על תיקונים ו/או ולהורו לגבי אבטחת המסמכים הנ"ל יקורתב רוךלעכנסת יהיה מוסמך ה יגנצ

 .בטחההאשיפורים בנהלי 

 ממונה על כל מסמך, מפרט, תכנית או רשימה אחרת שאבדה תוך כדי עבודתו.ל ידיתמידווח י ספקה .ב

ממונה את כל המסמכים, המפרטים, התוכניות והרשומות האחרות ל חזירלהתחייב מ ספקה .ג

 ידי הממונה.-ש לכך עלשידר תיד עם השלמת העבודה או בכל עמ הבודהעהקשורות בביצוע 

 

בדבר מסירת ידיעות וחובת שמירת סודיות וברורה , 1977–ז"לתשהצהיר כי קרא את חוק העונשין, מ ספקה .12

דיעות י סורלמליו לשמור בסוד ידיעות המגיעות אליו עקב ביצוע החוזה והחובה שלא ע וטלתהמלו החובה 

 .ספקלאדם שלא יהיה מוסמך ל ללא סמכות כדין

י אם לא ימלא אחר התחייבויותיו ו/או הוראה מהוראות החוק האמור, יהיה לו, כשידוע  ספקהצהיר כן מ

 .1977–זתשל"ה ,קבועים בחוק העונשיןה ונשיםלעצפוי 
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, בכל מקרה של אי מילוי הוראה ספקה ובדימעאו כל אחד  ספקהזכות להפסיק את עבודת ה נסתלכ .13

לא תהיה כל טענה ו / או תביעה  ספקם מטעם הכנסת, ולוסמכימ יםנמוהמות נספח זה ו/ או הוראות ראמהו

 ל הפסקת עבודה כאמור.ש קרהבמנגד הכנסת 

 

 יוחדים:מ איםתנ .14

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

י קרא את האמור בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הנכללות כ הירצמ ספקה

 בו.

 

 

 

 ___________ ספקימת התח    __________ ריךתא
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 נספח ה
 8/2018מכרז 

 
 

 לכבוד
 הכנסת

 
 .א.נ.,ג

 בלתי חוזרת לשמירת סודיות ייבותהתח: הנדון
 

( "החברה"מס' _________, עובד של ______________ )להלן:  ז, _____________ הנושא ת"מהח" אני
, בתוקף התפקיד שאני ממלא בזאת(, מתחייב "המזמינה"שירותי _______________לכנסת )להלן:  הנותנת

החברה והמזמינה, לשמור על סודיות  בענייניותי בחברה במסגרת מתן השירותים למזמינה, ולאור מעורב
פי הסכם -אלי בקשר או עקב ביצוע התחייבויות החברה על הגיעמוחלטת של כל המידע הסודי של המזמינה אשר 

או בעקיפין לכל אדם  במישריןלגלותם ולא להעבירם, כולם או מקצתם,  לאזה, ולא לעשות בהם שימוש כלשהו, 
 יום עבודתי עבור המזמינה ו/או עבודתי בחברה.לאחר ס גםאו גוף אחר, 

בעת גילויו  זוההכל מידע בעל פה או בכתב אשר סווג על ידי הכנסת כסודי או  –סודי"  מידעבמונח " הכוונה
לעיל, הסודות המקצועיים  האמורכסודי, ומבלי לגרוע מכללות  בלהיחשכסודי, או אשר מעצם טיבו עשוי 

עובדיה ובאיה האחרים של הכנסת, מנהליה, , הכנסתרשותה, מידע אודות חברי והמסחריים של הכנסת, או שב
ויישומי מחשב שפותחו עבור הכנסת, נהלי עבודה,  תוכנותנתונים סטטיסטיים, סקרים, מסמכים, מדיניות, 

 .בוכיו" פיננסיים, נתונים חותתוכניות ודו"

 אשר: סודילעיל לא יחול על מידע  האמור

 או שהוא פותח לעיון הציבור כדין.שפורסם כדין  מידע -

 מצוי בחזקתי קודם לגילוי ללא חובת סודיות. היה -

 ידי באופן עצמאי.-על פותח -

 ידי צד ג' ללא חובת סודיות.-לי על נמסר -

 או הפך להיות בגדר נחלת הכלל. הינו -

של עבודתי,  כתוצרבזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי, תוך כדי עבודתי כאמור ו/או  מתחייב אני
של המזמינה, אלא באמצעות  אחריםלכל גורם, לרבות גורמים הקשורים למזמינה, ואף לא להפיצם ליועצים 

 המזמינה או על פי הנחיותיה המפורשות בכתב.

לא להוציא ממשרדי המזמינה ו/או החברה מסמכים ו/או חומר אחר השייך למזמינה, ועם  בזאתמתחייב  אני
הנמצא ברשותי  חומרור המזמינה במסגרת החברה ו/או בחברה, להשיב למזמינה כל מסמך ו/או עבודתי עב סיום

 ו/או בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של המזמינה.

 ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והנן בלתי חוזרות. ל"הנ התחייבויותיי
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 ו נספח
 : ____________תאריך                                                                                                                     8/2018 מכרז

 
 לכבוד

 הכנסת
 
 .א.נ.,ג

 יםוהתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד עניינ הצהרה: הנדון
 

( "החברה"מס' _________, עובד של ________)להלן:  ז, _____________ הנושא ת"מ"הח אני
בין החברה לבין  שנחתם(, על פי הסכם "המזמינה"שירותים ___________ לכנסת )להלן:  הנותנת

 : כדלקמן"( מצהיר בזאת ההסכםהמזמינה )להלן: "
 

שלי לבין התחייבויות  אחרתחרת ו/או התחייבות מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות א לא .1
 החברה על פי הסכם זה.

 

 אינני קשור למזמינה ו/או למי מטעמה בקשר מסחרי קבוע. ניא .2

 

על פי הסכם זה לבין  החברהאמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כעובד  ניא .3
, ואני מתחייב בזאת בעקיפיןן ו/או מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של החברה, במישרי
התחייבויותיי כעובד החברה על פי  ביןלהודיע לחברה ולמזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים 

 הסכם זה לבין פעילות אחרת שלי.

 

אעסוק בכנסת בלבד, ולא  בהסכם מתן שירותים הקבועיםאעסוק בתקופת ההתקשרות כי במהלך  .4
קידום עניינים בעלי אופי שאינם במסגרת האמורה, שעניינם או מול חברי הכנסת בנושאים 

 שדלנות.פרטניים, או  -רי, נושאים אישייםמסח

 
הניתנים  לשירותיםמתחייב בזאת לא להגיש לכל צד שלישי, כל שירות או מידע בקשר  ניא .5

 /או בקשר לתוכנה ו/או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעתולמזמינה על פי ההסכם, 
 שלאאו בעקיפין לשירותים אלה, בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין  במישרין

 התקשרותבתמורה, פרט לשירותים מטעם המזמינה החלים עלי במפורש כעובד החברה מתוקף 
 זו, ועל פי ההסכם, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב.

 

או בעל סמכות  הכנסת עובדכלאף אדם, גורם או גוף כלשהו  יעצמאת ציג אלא שאני מתחייב  .6
פרסום, כרטיס ביקור, נייר מכתבים וכיוצא באלה. הקשר שהוא, לרבות בכל כלשהי מטעם הכנסת 

ו/או בסימנים גרפים  כנסתמתחייב שלא לעשות כל שימוש בסמל המדינה ו/או בסמלי האני כן 
 א.על זיקה למדינה בכל דרך שהי אחרים המעידים

 
 .חוזרותניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי  להנ" תחייבויותייה .7
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 ____________: תאריך      אישור עריכת ביטוחים -ז  פחנס
 8/2018מכרז

 לכבוד
 הכנסת

 ירושלים
 ההצעה על המציע בלבד לחתום על נספח זה.במועד הגשת 

 .המציע שיזכה במכרז יידרש להחתים את חברת הביטוח
 

מתן שירותים להחכרת רכב בשיטת  בגין"( המבוטחעל עריכת ביטוחים של )להלן: " אישור: הנדון
 הכנסת עבור "(השירותים)להלן: "הליסינג התפעולי 

הביטוחים המפורטים להלן, בקשר לביצוע  את___ ערכנו מאשרים כי החל מיום _____ ועד יום __ הננו .1
 השירותים:

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי הרכב.-ביטוח חובה כנדרש על .א

' )עובדי הכנסת ורכושה יחשבו לעניין זה כצד ג'(. גבול האחריות בביטוח זה יהיה גחבות כלפי צד  ביטוח .ב
, ולתקופת ביטוח שנתית. בפוליסת הביטוח יבטל עאירו לכל ₪)חמש מאות אלף(  500,000 –

, נמכרולחול על המבוטח והנובעת ממוצרים שיוצרו,  שעשויה/הסייג המתייחס לחבות כלשהי החריג
שהדבר מתייחס  ככלידי המבוטח או בקשר עמו או כל איש שבשירותו -סופקו, טופלו, הורכבו, שווקו על

 .כלי הרכב שבבעלות הספקל

פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת הביטוח, עבור כל העובדים, קבלני  בגיןבידים חבות מע ביטוח .ג
 1,000,000-אחריות שלא יפחת מ בגבולבביצוע השירותים,  ספקידי ה-המועסקים על ועובדיהםהמשנה 

 מקרה ולתקופת ביטוח שנתית.ל במיליון( דולר ארה" שני) 2,000,000-ו לעובד ב)מיליון( דולר ארה"

הביטוחים יכללו  גם את מדינת ישראל ואת הכנסת. לכלולהמפורטים לעיל הורחב  בביטוחים טחהמבו שם .2
כוללים סעיף  להביטוחים הנ"פי כל דין לרבות נהג צעיר ונהג חדש. -כל משתמש הרשאי לנהוג ברכב על

התחייב  שהמבוטחיחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או  מכלתחלוף"  על ויתור"
פיו יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד -, עלבכתב לשפותו, או הקשור לשירותים, וכן סעיף אחריות צולבת

 .לכל יחיד מיחידי המבוטח

של יחיד מיחידי המבוטח, העלול לגרוע  מחדלאחת מהפוליסות כוללות תנאי מפורש לפיו מעשה או  לכ .3
 האחרים. טחיםהמבופי הפוליסה, לא יגרע מזכויות -מזכויות על

יום  60לכם הודעה על כך בדואר רשום, לפחות  תשלחלא יצומצמו, לא יבוטלו, אלא אם  להנ" ביטוחיםה .4
 מראש.

שנערך על ידי הכנסת, ולא יחול עליהם סעיף  אחרהינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח  להנ" ביטוחיםה .5
בדרך כלשהי את אחריותנו כשקיים  המפקיע או מקטין או מגביל להנ" בביטוחים". כל סעיף השתתפות"

השיפוי  במלואכמזכים את הכנסת  ללא יופעל כלפי הכנסת, ולגבי הכנסת ייחשבו הביטוחים הנ" אחרביטוח 
 המגיע לפיהם.

בתשלום דמי הביטוח, השתתפות עצמית  איישזה  למסמך בכותרת" המבוטחהמבוטח אשר שמו נקוב כ" קר .6
 .להנ" ביטוחיםבויתר החבויות המוטלות על המבוטח 

הכיסוי בפוליסות, כאשר התביעה מעוגנת  המגביליםומבוטלים: כל חריג או הוראה המפקיעים או  טליםב .7
-ופריקה, חפירות, צינורות, מתקנים או כבלים תת ההרמה, טעינ מכשיריבנזק לבנינים, למנופים, מעליות, 

הכנסת שבו פועל המבוטח, זיהום משנה ועובדיהם, עבודת נוער, רכוש של  וקבלניקרקעיים, קבלנים 
 תאונתי.

בחוזה ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות  הביטוחידיכם כאישור לקיום תנאי -לנו כי כתב זה מתקבל על דועי .8
 שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה. לתנאי כפוףב .9
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 תאריך: ________                          חנספח 
 8/2018מכרז מס' 

 
 

 .בשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות בנקאית
 .דרש למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זהירק המציע שיזכה במכרז י

 
 
 

    לכבוד
   הכנסת

 ערבות מס'_______הנדון: 
 
 

נו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי "( הנהחייבעל פי בקשת _____________ )להלן: "
"( כשהוא סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: " מיליון) ₪ 1,000,000מותנית, לתשלום כל סכום עד 

צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב ביחד בקשר 
 להחכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי לכנסת.למתן שירותים ביצוע התחייבויותיו בהסכם עם 

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

 המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

לחודש ________ )או  15-"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש ______ בשנת _______ שהתפרסם ב
 סמוך למועד זה( בשיעור _______ נקודות*.ב
 " לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.המדד החדש"
 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי הצמדה"
 

ת הסכום השווה למכפל -י, יהיו הפרשי ההצמדה יסודאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד ה
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ומחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

 
כם אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישת

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי  לרבות באמצעות פקסמיליה, הראשונה בכתב,
 שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.

 
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום 

 סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות 
 

 .עד ליום _____________**ו ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה
 

 ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 

 בכבוד רב,

 בנק____________

 סניף___________

 
 
 
 
 

 שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
 מועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז.המדד הידוע ב *

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. 60** 
  

 


