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 מסמך א'

 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ )חל"צ(

 למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי -מכרז מסגרת 

 תוהצעלקבל בקשת מ "החברה"( –)להלן החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( 

"מכללה בקהילה"  מפעילותוכחלק , למתן שירותי השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

 .("השירותים")להלן:  כמפורט כמסמכי המכרז ,המופעלת על ידי החברה

חודשים ממועד חתימת הזוכה על ההסכם. בתוספת תקופות  36 -תקופת ההתקשרות הינה ל

ההתקשרות נוספות, אשר לא תעלנה במצטבר על תקופת החכירה המוצעת ועל פי שיקולה של דעת 

 ד.החברה בלב

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות (1

 כמפורט:המצטברים בכל התנאים במועד הגשת ההצעה מי שעומד  גיש הצעהזכאים לה

למתן השירותים נשוא פנייה זו, לרבות רישיון עסק, אם כל ההיתרים והאישורים הדרושים בעל  .א

 נדרש.

ק ברציפות במתן שירותי ליסינג )כולל(, עוס 1.1.2016תאגיד הרשום כדין בישראל אשר, לפחות מיום  .ב

 .תפעולי לכלי רכב בישראל

לצו הפיקוח על מצרכים  2המציע בעל רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעה למכרז זה בהתאם לסעיף  .ג

 .1985-תשמ״הה, ב(הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכ) ושירותים

 .ורהמעסיק באופן קבוע קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבהמציע  .ד

לקוחות, כאשר לכל אחד מהם הוא מעניק שירותי ליסינג  3עם לפחות  תקף מציע, אשר יש לו הסכם .ה

 .כלי רכב לפחות  250תפעולי בהיקף של 

מציע, אשר נותן בעצמו ו/או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו, שירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב  .ו

 :ים המפורטים להלןבשש תחנות שירות לפחות, המצויות בכ"א מששת האזור

 .באזור צפון הארץ )צפונית לנתניה(. .1

 (אזור השרון )עד נתניה כולל .2

 (.באזור גוש דן רבתי )כולל אזור השפלה, עד רחובות כולל .3

 .באזור ירושלים רבתי .4

 .באזור דרום הארץ )לא כולל חבל אילות( .5

 (.באזור אילת )בתחום שיפוט חבל אילות .6

 24בכל הארץ, ים מטעמו, שירותי גרירה וחילוץ ות גוף/ים אחר/מציע, אשר נותן בעצמו ו/או באמצע .ז

 .שעות ביממה

בתחום מתן שירותי ליסינג ₪ ליון ימ 20מציע בעל מחזור כספי שנתי, נומינלי ללא מע"מ, של לפחות  .ח

 .2018, 2017 2016 : תפעולי לכלי רכב )לא כולל ממכירת כלי רכב(, בכל אחת מהשנים 

 .1976 –הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו כל האישורים  מציע בעל .ט



 החברה למתנ"סים -מכרז ליסינג תפעולי 

 2 

ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .י

 .1975 – )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 .פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות .יא

המלצות מלקוחות בהווה ועד ארבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת  2לפחות  המציע הציג .יב

הצעה,  להם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה. ההמלצות יהיו מלקוחות 

כלי רכב כל אחד ויכללו פירוט בדבר סוג כלי הרכב המוחכרים להם,  250החוכרים או חכרו לפחות 

הממליצים וכן מספרי טלפון באמצעותם תוכל הוועדה, או מי מטעמה,  שמות אנשי הקשר אצל

ליצור קשר עימם על מנת להתרשם מהמלצתם. שיקול הדעת אם ההמלצה חיובית או לא תהא של 

הצעה שאינה עומדת בתנאי סף זה, אלא לאחר שנתנה למציע  תפסולהחברה, ואולם החברה לא 

 .הזדמנות להתייחס לכך טרם קבלת ההחלטה

 

 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכים (2

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים,  .א

 .האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף אליה את חוברת המכרז, על  .ב

 .כל מסמכיה

-מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט עפ"י פניה חד צמודצעתו ערבות בנקאית על המציע לצרף לה .ג

ש"ח( שתעמוד בתוקפה עד ליום   ףאל עשרים וחמישהש"ח ) 25,000צדדית של החברה בסך 

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי המכרז.  2/8/2019

 .תידון כלל על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא

 .התצהירים בנוסח המצורף למסמכי המכרזיש לצרף  .ד

לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים, טופס ההצעה  את חוברת מסמכי המכרז .ה

ופירוט האישורים והתצהירים שעל המציע להגיש וכן נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז 

, או להוריד באתר 5חדר מספר  3וד, קומה ל 4במשרדי החברה רח' המלאכה   לחתום. ניתן לקבל

 .לאחר מילויי הפרטים הנדרשים www.matnasim.org.ilהחברה 

בצירוף כל המסמכים , על ידי המציע כנדרש חתומיםהאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז  .ו

בלבד, לתיבת  "1/19"מכרז עליה יצוין  מעטפה סגורה להגיש ביש  ,והאישורים הדרושים

בלוד רח' למתנ"סים, חברה במשרדי היחידה לרכש והתקשרויות ב 5בחדר מס'  המכרזים

מגב' עלית  לקבל אישור מסירהיש  .09:00–13:00ה בין השעות  –בימים א 3 קומה 4המלאכה 

 .במועד, אשר יהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה שירז משהבביוף או מגב' 

לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר  .13:00שעה ב 12/5/2019עד האחרון להגשת ההצעות הינו המו .ז

 .מועד זה

ביותר או כל הצעה שהיא. החברה או הזולה אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  .ח

רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את העבודה בין מספר 

 .ואף לבטל את המכרז גדול יותר מציעים

 

http://www.matnasim.org.il/
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 הזמנה להציע הצעות למכרז מס' 1/2019

 מבוא .1

 הזמנה להציע הצעות .1.1

מתכבדת  "(החברה" )להלן: , מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(סים"החברה למתנ

)להלן:  בשיטת ליסינג תפעולי י רכבחכירת כלמתן שירותי ללבקש הצעות מחיר בזאת 

 (."השירותים"

במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז, התנאים להגשת הצעה במסגרתו ואופן הגשת 

לרבות בהזמנה זו ההצעה. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים 

ולרבות ערבות החוזה על כל צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע 

 בנקאית בתוקף.

על כל  חוזה( מתחייב לספק את השירותים כמפורט ב"הזוכה": )להלןמכרז זה  הזוכה עפ"י 

 .נספחיו

ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא תהא  ההזול ההחברה לא תהיה חייבת לבחור את ההצע

ובכפוף  רשאית לנהל מו"מ עם המציעים במכרז, בהתאם להוראות המפורטות בגוף המכרז

 לכל דין.

 תקופת ההתקשרותמהות השירות ו .1.2

החברה מבקשת להתקשר עם מציע אשר ישכיר לה כלי רכב לתקופות ארוכות  .1.2.1

ממועד חתימתו של חודשים  36 בשיטת ליסינג תפעולי. תקופת ההתקשרות הינה

תוקף את  האריךחדש ולאופציה להההסכם עם הזוכה במכרז. לחברה תהא 

תקופת נוספות, אשר לא תעלנה במצטבר על ת ת ההתקשרוותקופההסכם ב

 על תקופת ההתקשרות המוארכת יחולו תנאי הסכם זה. החכירה המוצעת.

תנאי ההתקשרות יחולו לגבי כלי הרכב אשר הוזמנו על ידי החברה במהלך תקופת  .1.2.2

  .כלי רכבכל של החכירה ההתקשרות, למשך כל תקופת 

קל וזה נשוא מכרז קודם בו זכתה חברת כיום ניתנים שירותי ליסינג תפעולי מכוח ח .1.2.3

 -כ וכלי הרכב לגביהם ניתנים שירותים אלו כיום מכוח החוזה הינ מספר. אוטו-

ליתן שירותים  החברה הנוכחיתכלי רכב. לגבי חלק מכלי רכב אלו תמשיך  367

חודש  36מכוח החוזה הנוכחי, שכן סיום תקופת השירותים לגבי כל כלי רכב הינו 

-קל), כך שבתחילת מתן השירותים צפויות החברה המסיימת לחברהו מיום מסירת

 והחברה החדשה שתזכה במכרז ליתן שירותים במקביל. ( אוטו
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 התמשיך ליתן שירותים מכוח התחייבויותי החברה הנוכחיתבהתאם לאמור לעיל,  .1.2.4

נשוא החוזה הנוכחי לגבי כלי הרכב, בצורה הולכת ופוחתת עד לסיום סופי של 

הספק הזוכה מכוח זכייתו במכרז החדש יספק  .2022נת שבלי הרכב החלפת כ

שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב חדשים, ככל שתזמין החברה וכן יספק, אם יידרש 

החברה לכך ע"י החברה, כלי רכב חדשים כנגד כל כלי רכב אשר לגביהם תסיים 

  במועדים המפורטים להלן: את השירותהנוכחית 

לצורך הצגת תמונת  מובאים מפורטים להלןשפורט  לעיל וי הרכב מספרי כלמובהר,  .1.2.5

המצב הקיימת במועד פרסום המכרז, ואין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי 

ים להלן. מספר כלי הרכב יכול להיות נמוך או המפורט במספריםרכבים  לשכירת

 לשיקול דעתה הבלעדי של החברה גבוה מהמפורט. היקפי ההתקשרות נתונים

  ובהתאם לצרכיה המשתנים. 

 

 מועד ההחזרה שנה

 

 כלי מספר

 הרכב

 46 אוגוסט 2019

 45 דצמבר

 33 מרץ 2020

 19 יולי

 23 ספטמבר

 25 פברואר 2021

 58 אפריל

 21 יולי

 14 אוקטובר

 7 דצמבר

 61 מרץ 2022

 

 ,וקתםתחז לתקופות ארוכות, סים"חברה למתנכלי רכב להחכרת השירות יכלול  .1.2.6

ביטוחם וכן שירותי הרשאה ושינוע של כלי הרכב למוסכי שירות ומכוני רישוי 

צורך ובהתאם לדרישות הוהחזרתם לאתרי השירות ו/או לכל יעד אחר והכל לפי 
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שירותי )להלן ביחד: " ובהסכם המצורף לו מכרזבהמפורטות  החברה למתנ"סים

 "(. השירות" או ליסינג

במסגרת השירות, יהיו מהסוגים השונים  סים"מתנחברה לכלי הרכב שיסופקו ל

בסוג ובתנאים המפורטים  בטיב, (11מס' )טופס  בטופס הצעת המחירהמפורטים 

 בחוזה.

. מובהר, כי הנקובים לעיל ובהסכםתהא בלוחות הזמנים  לחברהאספקת הרכבים  .1.2.7

 20יתכנו מקרים בהם יוזמנו כלי רכב במועדים שונים וזאת בהודעה מוקדמת בת 

 .יום

אספקת השירותים במסגרת ההתקשרות נשוא המכרז תבוצע בכל מקום בארץ בו  .1.2.8

לקבל השירותים. בעצם הגשת ההצעות מתחייבים המציעים לספק  החברהתידרש 

  ותים.את השירהחברה לקבל את השירותים בכל מקום בארץ בו תידרש  לחברה

 הגדרות .1.3

ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על אותן הגדרות  במסמכי המכרז יהיומושגים למונחים ול

 ובכלל זה ; נספחיו

 המצורף להזמנה זו על נספחיו. חוזהה –" החוזה"

 המציע שמגיש הצעה זו. –" המציע"

 .מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה הזוכה  –" הזוכה"

לפי העניין ועל פי  או וועדת המכרזים של החברה למתנ"סיםהחברה  – "המזמין" /"החברה" 

 כל דין.

 פורסם ע"י יבואן הרכב מחירו הרשמי של רכב מסוים, -" במועד הגשת ההצעות "מחיר היבואן                

  , כולל מע"מ. ידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז והיה  הרשמי

                  

כפי ייעשה שימוש במחיר היבואן  לצורך זה, , ורקכי לצורך השוואה בין ההצעות ,מובהר              

 יודגש, כי שיופיע במחירון "יצחק לוי" האחרון שיהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות.

 שאזבמהלך תקופת ההתקשרות,  אין למחירון זה מעמד או תוקף בכל הנוגע לביצוע ההזמנות

 שהוצעו.מחיר היבואן הוא שיהווה את הבסיס ממנו יופחתו אחוזי ההנחה 

 

 יםהמציע .1.4

למען הסר  .5בסעיף  להלןהמפורטים אשר עומדים בתנאי הסף  מציעיםלהשתתף רשאים 

, גם אם כ"א מחברי המיזם המשותף עומד  לא רשאי להשתתף מיזם משותףספק, במכרז 

במכרז. כל הצעה תוגש ע"י תאגיד אחד בלבד  בעצמו במלוא תנאי הסף הקבועים להשתתפות

 ן. הרשום בישראל כדי
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 חוזה למילוי ע"י הזוכהלחתימת  מוקדמים תנאים .1.5

ממועד הודעת הזכייה, ימציא הזוכה לאישור החברה את המסמכים  ימי עבודה 5בתוך  .1.5.1
 ע"י החברה: תנאי לחתימת החוזההבאים, שהמצאתם ואישורם יהוו 

  ערבות ביצוע, כהגדרתה בחוזה. ערבות ביצוע .1.5.1.1

, ם, חתומים על ידי המציעשל מסמכי ההסכ עותקיםשני  הסכמים חתומים .1.5.1.2
 , על כל נספחיהם.חתימה וחותמת, מקור

 התנאים להגשת הצעהבחינת התקיימות  .1.6

האם הומצאו כל , יבחן המזמין, לעילבסעיף זה כאמור זוכה ה מסמכילאחר קבלת  .1.6.1

ואת התאמתם לדרישותיו. ככל שמצא הנתונים והאסמכתאות הנדרשים , המסמכים

יודיע על תוצאות בדיקתו או השלמות לצורך אישורם, /, כי נדרשים תיקונים והמזמין

  מה הם התיקונים וההשלמות הנדרשים.ויציין  לזוכה

שתיקבע הזמן  בתוך נדרשים,ככל ש, הזוכה יבצע את התיקונים וההשלמות הנדרשים .1.6.2

לאחר שהשלים של המזמין לבדיקה חוזרת מסור את המסמכים וי החברה בהודעתה

 . הנדרשים השלמותלדעתו את כל התיקונים וה

מקום בו המועד הקבוע להמצאת מסמכים הינו לאחר חתימת ההסכם למען הסר ספק,  .1.6.3

פרק זמן סביר על ידי המועדים דלעיל או בקביעת אין בקביעת ע"י החברה, הרי ש

כדי להוות אישור לשינוי המועד  להלןואין בהטלת הפיצויים המוסכמים דהמזמין 

אין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או ו עבודות כלשהןהחוזי להשלמת 

 .הקבועים בהסכם יםלהשלמת העבודות ולעמידה במועד זוכהלגרוע מאחריות ה

 אישור החברה להתקיימות התנאים וסעדים .1.7

לא המציא הזוכה מסמך כלשהו להוכחת איזה מהתנאים המנויים לעיל בתוך פרק  .1.7.1

התקיימות  החברהאישרה ו/או לא  הזמן הנקוב להמצאתו )או להמצאה חוזרת שלו(

איזה מהתנאים המנויים לעיל בתוך פרק הזמן הנקוב לאישורו החוזר הראשון ע"י 

יהווה הדבר הפרה של , מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, המזמין

התחייבויות הזוכה על פי המכרז ו/או החוזה )לפי העניין(, והחברה תהא זכאית, בין 

זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר , ₪ 1,000 גובהבלכל יום איחור מוסכם היתר, בפיצוי 

 עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין. 

בנוסף לאמור  לעיל תהא רשאית החברה, בין היתר, מבלי שלזוכה תהא כל טענה ו/או  .1.7.2

  -תביעה כלפי החברה בשל כך, לפי העניין 

את זכיית הזוכה, לחלט לבטל  -בעניין אי התקיימות התנאים לחתימת חוזה  (1)

נשוא  השירותיםאת ערבות ההצעה של הזוכה ולהתקשר עם גורם אחר לביצוע 

 מכרז זה לפי בחירתה.
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 או לחילופין    

לבטל את ההתקשרות עם הזוכה  -בעניין אי התקיימות התנאים האחרים  (2)

 שירותיםשל הזוכה ולהתקשר עם גורם אחר לביצוע ה ולחלט את ערבות הבצוע

 רז זה לפי בחירתה.נשוא מכ

 

 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכים .2

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל    .2.1

 המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף.

את חוברת מסמכי המכרז לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים, טופס  .2.2

רים והתצהירים שעל המציע להגיש וכן נוסח ההסכם עליו ההצעה ופירוט האישו

במשרדי  21/3/2019יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לקבל ללא עלות החל מתאריך 

, או להוריד מאתר החברה 5חדר מספר  3לוד, קומה  4החברה רח' המלאכה 

www.matnasim.org.il  .לאחר מילוי פרטי המבקש ושליחת הפרטים ליחידת הרכש

 רדת המכרז תתאפשר רק לאחר אישור יחידת רכש. הו

את ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז החתומים כנדרש על ידי המציע, בצירוף כל  .2.3

 "1/19המסמכים והאישורים הדרושים, יש להגיש במעטפה סגורה  עליה יצוין "מכרז 

 4במשרדי החברה למתנ"סים, רח' המלאכה  5בלבד, לתיבת המכרזים שבחדר מס' 

. יש לקבל אישור מסירה מגב' 09:00–13:00ה בין השעות  –בימים א 3וד קומה בל

 אשר יהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה במועד.  שירז משה,עלית בביוף או מגב' 

ועל ההסכם  11מסמך ההצעה" מלאה על "טופס על המציע לחתום חתימה מקורית  .2.4

ה לשאלות ההבהרה לרבות על מענ ,ולחתום בראשי תיבות על כל מסמכי המכרז

 ולהגישם במעטפה כחוברת מאוגדת וכרוכה. ועדכונים מטעם החברה, ככל שיהיו

. לא יתקבלו הצעות 13:00בשעה  12.5.2019נו המועד האחרון להגשת ההצעות הי .2.5

 שיוגשו לאחר מועד זה. לעניין זה, על המציעים לקחת בחשבון בעיות חנייה באזור.

  הוראות כלליות .3

 ליות שתחולנה על ההזמנה להציע הצעות.להלן הוראות כל .3.1

  תכולת ההזמנה .3.1.1

 ההזמנה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:

 חוברת הזמנה להציע הצעות - מסמך א'
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 .אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה - 1טופס מס' 

 זכויות חתימה.אישור  -  2טופס מס' 

 השתתפותנוסח ערבות  - 3טופס מס' 

  4 טופס  מס' 

 5טופס מס'  

 6טופס מס'  

 7טופס מס'  

 8טופס מס'  

 9טופס מס'  

 10טופס מס'   

 11טופס מס'   

 12טופס מס'   

 13טופס מס'   

 14טופס מס'  

 15טופס מס' 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 .חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר עפ"י 

 אישור רואה חשבון בגין מחזור כספי.

 היקף כספי. תצהיר המציע על

 הצהרה בדבר אי קבלת דמי תיווך.

 בדבר העדר ניגוד עניינים.והתחייבות הצהרה 

 . 5.1.6 -וס'  5.1.4 - 5.1.2תצהיר בהתאם לדרישות ס' 

 תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה.

 טופס הצעת מחיר.

 הסכם

 התחייבות לשמירה על סודיות

 ערבות ביצוע

 נספח ביטוח

 וזהח - ב' מסמך

, יגברו הוראותיו של המסמך הספציפי מסמכי המכרזהתאמה בין -במקרה של אי

  וכן המאוחר על המוקדם. על הוראותיו של המסמך הכללי

 קניין החברה במסמכים .3.1.2

אין  .הם רכושה של החברה והם נמסרים למציע לשם השתתפותו בלבד המכרזמסמכי 

מען הסר ספק מובהר, כי כל שימוש אלא למטרה זו.  לבמסמכי המכרז לעשות 

מסמכים אלה הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי החברה 

כל שימוש, על פי שיקול דעתה ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים  תוכל לעשות בהם

הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את הפרויקט ובין אם לאו, מבלי שלמציע 

  .בקשר לכךתהא כל טענה או תביעה 

 םאישור הבנת תנאי .3.1.3

וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על  מסמכי המכרזכל מציע אחראי לבדיקת 

 .הצעתו ועל ביצוע הפרויקט
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, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על מסמכי המכרזהמציע יאשר, כי קיבל לידיו את 

להזמנה  ורףנוסח האישור מצ .עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם

  .1' כטופס מס זו

י המכרז והמציע לא יהיה רשאי אלא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנ

על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו  זו מוגדרת כתקפה לחזור בו מהצעתו כל עוד 

לרבות ועל פי מסמכי המכרז יעמדו לחברה כל הסעדים על פי דין  -מכל סיבה שהיא 

 בכלליות האמור חילוט הערבות הבנקאית.ומבלי לפגוע 

 המכרזשינוי תנאי  .3.2

שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות,  החברה, עד למועד האחרון להגשת הצעות .3.2.1

היא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג אם לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, 

 כאמור נדרשים לצרכי החברה.

. הודעות אלה שתפורסם  באתר החברה ייעשה בהודעה בכתב מכרזשינוי תנאי ה .3.2.2

תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה מכרז. תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי ה

מטעם החברה. המציע יחתום בחתימת  בהודעה בכתבעל כך אלא אם ניתנה לשינוי 

 .החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרז מורשה

 והודעות באשר למכרז זה.  עדכוניםלבדוק באתר החברה ות יעל המציעים האחר

 םמידע המסופק למציעיה ..3.33.4

רת מסמכי מכרז זה, במסג עי המסופק למשתתפים על ידי החברההמידע המקצו ..3.3.13.4.1

רב ידיעתה והערכתה של החברה במועד עריכת מכרז זה ופרסומו. יחד הינו בהתאם למ

בלבד, ואין החברה  אומדנהדר נתונים כמותיים, המידע הוא בג  ככל שנמסרועם זאת, 

מתחייבת למלוא היקף הנתונים הכמותיים האמורים, לא בעת עריכת המכרז ולא 

 בתקופת ההתקשרות.

, נים המשפטייםנתוהעל המשתתף לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את כל  ..3.3.23.4.2

ים לו לשם הגשת הצעתו או לשם מילוי הרלוונטי יםעסקיהאו  יםמקצועיוה, יםטכניה

 ויות הזוכה במכרז על פי המכרז וההסכם.מכלול התחייב

ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, והמשתתפים ייחשבו כמי  ..3.3.33.4.3

מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות.  ומקצועי שקיבלו ייעוץ משפטי

, מאשר כל משתתף כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, 1בחתימתו על גבי טופס מס' 

, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות קרא אותם והבינם

 הכלולות בהם.
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 כללי הגשת ההצעות .4

 התאמה לתנאי המכרז .4.1

לכל על המציע להתייחס בהצעתו ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  .4.1.1

. בכלל זאת, ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים מכרזהפרטים הנדרשים בתנאי ה

המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשלמותו. אין כל אימת שנדרש 

 להותיר סעיפים ללא מילוי.

המציעים אינם רשאים לכלול במענה מטעמם כל הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת 

ו/או השמטה ביחס לתנאי המכרז. המציעים יקבלו את תנאי המכרז על כל מסמכיו 

. מקום שהוגשה הצעה המכילה וכלשונםככתבם )ובכלל זה גם הסכם ההתקשרות( 

הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת ו/או השמטה כאמור תהא רשאית ועדת המכרזים 

כן, תהא רשאית החברה לראות במציע -לפסול את ההצעה האמורה בהתאם לדין. כמו

שכלל בהצעתו הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת ו/או השמטה כמציע אשר פעל 

להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, ותהא רשאית, בהתאם,  פייםבחוסר ניקיון כ

 .כולה או חלקה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו

למרות האמור לעיל, תהא רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שקול דעתה הבלעדי, להתעלם 

 מכל הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה כאמור ולראות במציע כמי שהגיש הצעה

 בלתי מסויגת והתחייב לפעול עפ"י תנאי המכרז ככתבם וכלשונם. 

ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת 

  המכרזים.  

המציע רשאי לצרף להצעתו פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה,  .4.1.2

נדרשים על מנת אימות הנתונים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר שלדעת המציע 

 .  ובלבד שאין בהם כדי לשנות מתנאי המכרז להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור  .4.1.3

תהיה רשאית, על פי שיקול  החברהיהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. 

ו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים דעתה, לאפשר למציע לצרף אישור מע

 שהגיש, גם לאחר פתיחת הצעתו.

 לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. .4.1.4

, תהא ו/או טעויות סופר המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות .4.1.5

עה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצ החברה

 תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי הועדה.  
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 הליך הוגןושמירה על  סודיות ההצעה  .4.2

אמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים מהמבלי לגרוע 

ו/או ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה  בפרטזה בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז 

 להזמנה זו 7 כטופסע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך המצורפת המצי .תכסיסנות

 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.  

 ניגוד עניינים .4.3

זה ובין קשריו במסגרת מכרז בינו או בין התחייבויותיו המציע לא יהיה בניגוד עניינים  .4.3.1

ובין אם  יהעסקים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשה

או, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין ל

ולצורך  מכרז זה, זולת במסגרת עוסק מכרז זהכל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם 

 . "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.וביצוע

כך מייד לחברה בכתב וימלא אחר כל  היה ונוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח המציע על .4.3.2

 הנחיות החברה בנדון.

על התחייבות בדבר אי ניגוד עניינים בנוסח המצורף  הזמנה זוהמציע יחתום במסגרת  .4.3.3

 להזמנה זו ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.   8כטופס מס' 

  ת מחיר חתומההצע .4.4

  .חברה , וחותמתהמציעההצעה תהיה חתומה בחתימה מלאה של מורשי החתימה של  .4.4.1

 .המציע ימציא אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה כאמור         

 .2כטופס מס'  להזמנה זו נוסח האישור מצורף         

, וכן המסמכים המפורטים בסעיף הצעתו הכספית של המציעכל מסמך המכיל את  .4.4.1

, ועותק נוסף ומן כמקוראשר יס( 1)עותק אחד זהים:  שני  עותקים-ביוגשו    5.1.3

 שיסומן כהעתק.

  בנוסף להצעת המחיר ההצעהמסמכי אופן הגשת  .4.5

המפורטים אשר צורפו למסמכי המכרז ועל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים  .4.5.1

את כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו  לעיל וכן 3בסעיף 

 .בתנאי הסף

על כל עמודי  החתימה מורשהתיבות של ובראשי המציע יחתום בחותמת חברה  .4.5.2

 .ולרבות ההסכם מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי ההבהרות ו/או המענה לשאלות

 כל העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.
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כל מסמך המכיל ו כל מסמכי ההצעה המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף .4.5.3
מפתח כולל  ,תומסודרנפרדות ו ותקיתישתי ביוגשו  הצעתו הכספית של המציעאת 

להוכחת תנאי סף יופרד מסמך המוגש מפורט ומספור רץ של כל העמודים. כל  עניינים
 כקבוע במסמכי הזמנה זו.  ,בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף

            פסול הצעה אשר לאבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית ל החברה, .4.5.4
החברה תהא רשאית לפנות למציעים ולבקש . ורט לעיליצורפו אליה המסמכים כמפ

השלמת מסמכים, ובלבד שמסמכים אלה היו בידי המציע במועד האחרון להגשת 
  ההצעות.

  

 שאלות הבהרה .4.6

 12:00בשעה  4/4/2019עד ליום  בלבד בכתבשאלות הבהרה ניתן  .4.6.1

ל אמצעות דוא"את השאלות יש להפנות לעלית בביוף, מנהלת רכש והתקשרויות ב .4.6.2
 . rechesh@matnasim.org.ilשכתובתו 

המסמכים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי מקבלי התשובות לשאלות ימסרו בכתב לכל  .4.6.3
 .המכרז. יש לצרפם להצעה כשהם חתומים בראשי תיבות של המציע

 תוקף ההצעה .4.7

 2/8/2019עד ליום ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, 

 ה)או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופ מהמציעים לדרושהחברה תהא רשאית 

 בהתאם לשיקול דעתה של החברה. נוספת, אחת או יותר

 בדיקת ההצעות .4.8

 . ההצעה תיבדק על ידי החברה, אשר תיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון

 להצעות שהוגשו  בקשת הבהרות .4.9

מהם( בבקשה לקבלת הבהרות לפנות למציעים )או מי  , אך אינה חייבת,החברה רשאית

בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת 

  .ההצעות והערכתן

 האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומר החברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

חסר ו/או הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע 

המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי 

הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, 

 בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.
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ד שקבעה המציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המוע

החברה. תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי  כתובת החברה בפנייתה, לפי

 .נפרד הימנה

 משא ומתן .4.10

 החברה רשאית לנהל מו"מ עם המתמודדים שהצעותיהם ימצאו מתאימות. 

 

 

 תנאי סף   .5

 תנאי הסף להשתתפות במכרז .5.1

רטים להלן במועד י הסף המפואתנרשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל 

 :האחרון להגשת הצעות למכרז

)כולל(, עוסק ברציפות במתן  1.1.2016אשר, לפחות מיום    תאגיד הרשום כדין בישראל 5.1.1

 שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב בישראל.

לצו הפיקוח  2המציע בעל רישיון בתוקף במועד הגשת ההצעה למכרז זה בהתאם לסעיף  5.1.2

  1985-תשמ״הה, ב(סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכהסעת ) על מצרכים ושירותים

 מעסיק באופן קבוע קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבורה.המציע  5.1.3

לקוחות, כאשר לכל אחד מהם הוא מעניק  3עם לפחות  תקף מציע, אשר יש לו הסכם 5.1.4

 כלי רכב לפחות.  250שירותי ליסינג תפעולי בהיקף של 

באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו, שירותי תחזוקה מלאים או ו/מציע, אשר נותן בעצמו  5.1.5

 האזורים המפורטים להלן:מששת תחנות שירות לפחות, המצויות בכ"א בשש לכלי רכב 

 באזור צפון הארץ )צפונית לנתניה(. .1

 אזור השרון )עד נתניה כולל(.2

 (., עד רחובות כוללבאזור גוש דן רבתי )כולל אזור השפלה .3

 .באזור ירושלים רבתי .4

 באזור דרום הארץ )לא כולל חבל אילות(. .5

 באזור אילת )בתחום שיפוט חבל אילות(. .6

ים מטעמו, שירותי גרירה וחילוץ באמצעות גוף/ים אחר/ו/או מציע, אשר נותן בעצמו  5.1.6

 שעות ביממה. 24בכל הארץ, 
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בתחום ₪ ליון ימ 20של לפחות  ,מציע בעל מחזור כספי שנתי, נומינלי ללא מע"מ .5.1.7

, בכל אחת )לא כולל ממכירת כלי רכב( תי ליסינג תפעולי לכלי רכבמתן שירו

 .  2018, 2017 2016 : מהשנים 

 –כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  מציע בעל .5.1.8

1976. 

ספרים כדין אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .5.1.8.1

חוק מס ערך מוסף בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ו

 .1975 - התשל"ו

פקודת מס  אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות .5.1.8.2

 הכנסה ]נוסח חדש[.

השנים הקודמות למועד  ארבעהמלצות מלקוחות בהווה ועד  2המציע הציג לפחות  .5.1.9

להם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז  האחרון להגשת הצעה, 

כלי רכב כל אחד ויכללו  250קוחות החוכרים או חכרו לפחות זה. ההמלצות יהיו מל

הממליצים וכן  לפירוט בדבר סוג כלי הרכב המוחכרים להם, שמות אנשי הקשר אצ

מספרי טלפון באמצעותם תוכל הוועדה, או מי מטעמה, ליצור קשר עימם על מנת 

 להתרשם מהמלצתם. שיקול הדעת אם ההמלצה חיובית או לא תהא של החברה,

ואולם החברה לא תיפסול הצעה שאינה עומדת בתנאי סף זה, אלא לאחר שנתנה 

 להתייחס לכך טרם קבלת ההחלטה. למציע הזדמנות

  השתתפות במכרזערבות    .5.2

 מאת בנק ישראלי בלתי מותנית אוטונומית, ערבות בנקאית יצרף להצעתוהמציע  .5.2.1
  .זהמכרלהבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי  ,₪ 25,000סכום של ב

 .3טופס מס'  בנוסחהערבות תהא ערוכה  .5.2.2

 .2/8/2019ליום ועד  ת ה החל מהמועד האחרון להגשת ההצעוות תעמוד בתוקפבהער .5.2.3

לתקופה פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת הערבות  החברה תהא רשאית, על

  יום כל אחת. 60נוספת בת 

ח שונה מהנוסח שצורף למסמכי ערבות בנוס שתצורף להמציעים, כי הצעה ה בתשומת ל .5.2.4
 תיפסל. המכרז

החברה חתמה על בסמוך לאחר שלמציעים שלא זכו  את הערבות הבנקאית תחזירהחברה  .5.2.5
משמצאה, כי זה עמד בתנאים לחתימת החוזה ו השירותיםהמציע שנבחר לבצע את חוזה עם 

 .)ובכלל זאת גם המצאת ערבות ביצוע עפ"י תנאי החוזה(

הסכום הנקוב בה לחלט את ציג את ערבות המכרז לפירעון ולההחברה תהא רשאית  .5.2.6
)או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו 
ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות 

ו שלא עמד ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/א
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במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך 
 "הסתלקות מהמכרז"(. –אחרת מהוראות המכרז )כל אחד מהנ"ל 

מוסכם בזה, כי בגין הסתלקותו של המציע מהמכרז יהא הוא חייב לחברה בפיצויים  .5.2.7

בותם באמצעות חילוט הערבות. מוסכמים ללא צורך בהוכחת נזק , אשר באפשרות החברה לג

הצדדים מסכימים כי הסכום האמור מבטא באופן סביר את צפיית הצדדים לנזקים שעלולים 

 להיגרם לחברה כתוצאה מהסתלקותו של המציע מהמכרז.

מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר  .5.2.8

 כרז ועל פי כל דין.אשר עומד לרשותה בהתאם למסמכי המ

החברה רשאית לחלט את הערבות, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישתה  .5.2.9

  .או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק

יה במכרז, אלא אם כן המציא ילא יוכל לערער על הזכ ,מציע אשר ערבותו הוחזרה לו .5.2.10
חודשים מיום  3תום תוקפה הינו ש רבותע ,במצורף לבקשתו לערער ,לחברה

 . לחברה החזרתה

 מסמכים להוכחת תנאי הסףירוף צ .5.3

על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל, ובכלל זה את 

 האישורים והמסמכים הבאים:

יצרף המציע העתק מאומת ע"י עו"ד של  5.1.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  .5.3.1

 ההתאגדות )תעודת התאגדות(, לרבות כל עדכון ו/או תיקון שנערך בהם. מסמכי

, 5.1.6וכן תנאי הסף הקבוע בסעיף   5.1.4 - 5.1.2בסעיף ים להוכחת תנאי הסף הקבוע    .5.3.2

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  (.9טופס מס' מאומת ע"י עו"ד ) תצהיר יצרף המציע

 . שיון מטעם משרד התחבורהיור ין הרכביצרף המציע גם תעודת הסמכה של קצ 5.1.6

 .חתומיםו את הטפסים המצורפים להזמנה זו, כשהם מלאים .5.3.3

( ואת 5להזמנה, את אישור רו"ח )טופס  5.1.5להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  .5.3.4

 להלן. (6)טופס  התצהיר

 לעיל. 5.1.7כאמור בסעיף צירוף כל האישורים הדרושים להוכחת תנאי סף  .5.3.5

 

לליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו מבלי לגרוע מכ .5.4

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע 

חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של 

המציע ו/או חברי  המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של

 הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל.

לעמוד בכלל תנאי הסף, במועד הגשת ההצעה  המציעלמען הסר ספק, מובהר, כי על  .5.5

 במכרז.
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   הצעת המחיר .6

במסגרת שתידרש כלי הרכב  מספראת  להגדיר בשלב זה תיודע האינ החברה ,יודגש .6.1

צאו לזוכה ע"י החברה מעת לעת החוזה ולפיכך הרכבים יסופקו בהתאם להזמנות שי

התחייבות מצידה להיקף הזמנות מינימאלי  ועפ"י שקול דעתה הבלעדי ללא כל 

  כלשהו.

בהתאם להצעת המחיר, הזוכה מתחייב לספק את כלי הרכב, יהא מספרם אשר יהא,  .6.2

 .החכירה במספר חודשי מחולק, שהציעבניכוי ההנחה  מחיר מחירון היבואן היינו

 ידו  המוצע על ההנחה אחוזאת ( 11המחיר )טופס מס' טופס הצעת בהמציע ימלא  .6.3

       )מחיר היבואן כפי שמופיע במחירון  בטופס ההצעהכהגדרתו , ממחיר היבואן

המופיע בטופס  ביחס לכל דגם רכב, "יצחק לוי" האחרון הידוע למועד הגשת ההצעה(

 .  ההצעה

 

ת ובין כלליות, מכל מין וסוג הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות, בין מיוחדו .6.4

ותתייחס למכלול הרכיבים  הכרוכים במתן השירותים והיא תהיה סופית ומלאה

והמתקנים שכלי הרכב יהיו מאובזרים בהם בהתאם להוראות המכרז ומלבד 

כל סכום נוסף על הסכום המוצע  . מובהר כי החברה לא תשלם"התקנים נוספים" 

 מכל סיבה שהיא. 

כמפורט בטופס הצעת המחיר לכל כלי  ש הצעתו בשלמות ובאופן מלא,על המציע להגי .6.5

מבלי . אין להציע הצעה חלקית רק לגבי חלק מדגמי כלי הרכב בכל קבוצה. הרכב

לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי פריט בטופס הצעת המחיר אשר מציע לא יציין לגביו 

צעות בלבד כמחיר תהא החברה רשאית לראות את מחירו לצורך השוואת הה –מחיר 

הפריט הזהה היקר ביותר שהוצע על ידי המציעים האחרים בגין פריט זה, ולצורך 

התשלום, ככל שהמציע יוכרז כזוכה במכרז, תהא רשאית לראות את מחירו כמחיר 

למציע לא תהא  .הפריט הזהה הנמוך ביותר שהוצע על ידי אחד המציעים האחרים

 בעניין. התביעאפשרות להעלות כל טענה ו/או 

מכלי הרכב המנויים בטופס כל אחד יהיה מחויב לכבד הזמנה של החברה לגבי הספק  .6.6

אותם תקבע החברה, ללא קשר למשקולות שהוגדרו על ידה  במספרים, הצעת המחיר

  . כל קטגוריית רכבים לצד 11בטופס 

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה ככל שהיא אינה  .6.7

ה ו/או תכסיסנית. בנוסף, עפ"י דין, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה סביר

הבלעדי, לפסול הצעה ככל שהיא חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות 

 או על הבנה מוטעית של נושא המכרז. 



 החברה למתנ"סים -מכרז ליסינג תפעולי 

 20 

אם וככל  למען הסר ספק, המציעים אינם רשאים לדרוש/למלא אחוז )%( תוספת. .6.8

בצמוד לאחוז ההנחה  "+")היינו: ציין מפורשות זאת אחוז תוספת  שמציע ימלא בכל

 תתקן החברה את סכום הצעתו הכספית באופן המנטרל את דרישת התוספתהמוצע( 

המציע לא יוכל להעלות כל טענה  .)אפס( אחוז הנחה 0על המחיר ומעמיד את הצעת 

 ו/או תביעה בעניין.

 מטבע ההצעה 6.7.1

 .יהיה שקלים חדשים בלבדעה והתשלום ההצצורך המטבע שישמש ל

 הצמדה ומע"מ 6.7.2

 את אחוז ההנחה יש להציע ממחיר היבואן כשהוא כולל מע"מ. 

 תנאי תשלום  6.7.3

 תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.   

 החלטות החברה .7

 שקילת ההצעות .7.1

 ההצעות ישקלו על פי המחיר המוצע בלבד. 

 תיקון טעויות .7.2

לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות. התיקון  תת המכרזים, רשאיועד

יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה וירשם בפרוטוקול, כאשר ההודעה על התיקון 

 תימסר למציע. 

 הזוכה במכרזקביעת  .7.3

 תפעל החברה כדלקמן: הזוכהלצורך קביעת ההצעה  .7.3.1

ר היבואן, כפי שמופיע במחירון "לוי מחימהמוצע בהסתמך על אחוז ההנחה  .7.3.1.1

יחס בחשב החברה תבמועד האחרון להגשת הצעות, יצחק" האחרון הידוע 

הממוצע לקבוצה  המחיר( 11של רכבים )המפורטת בטופס כל קבוצה ל

המחירים המוצעים לכל דגמי כלי רכב באופן הבא: תוצאת סכום כל 

. באותה קבוצה שצוינובמספר דגמי כלי הרכב תחולק  מאותה קבוצה

התוצאה שתתקבל תהווה את המחיר הממוצע לאותה קבוצת כלי רכב 

 (."לקבוצה הממוצע"המחיר )להלן: 
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כפי  אותה קבוצהשנקבע להרלוונטי  במשקלכל מחיר ממוצע לקבוצה יוכפל  .7.3.1.2

המחיר המשוקלל " :( )להלן11ופס המחיר )טשמפורט בטבלת הצעת 

 "(.לקבוצה

צה יסוכמו לכדי סכום אחד, אשר יהווה כלל המחירים המשוקללים לקבו .7.3.1.3

 את ההצעה המשוקללת של המציע למכרז. 

מציע בעל ההצעה המשוקללת הנמוכה ביותר ייחשב כמציע הזול ביותר. עם  .7.3.1.4

זאת, מודגש, כי סכום ההצעה המשוקללת ישמש אך ורק לצורך קביעת 

 ההצעה הזולה ותו לא. 

לפי יהיה  שיילקח בחשבוןמחיר היבואן  ,סעיף זה בלבדלצורך החישוב ב)             

מחירון לוי יצחק לרכב חדש האחרון הידוע במועד האחרון להגשת 

אין למחירון זה מעמד או תוקף בכל הנוגע יודגש, כי . ההצעות למכרז

מחיר היבואן הוא  שאזבמהלך תקופת ההתקשרות,  לביצוע ההזמנות

  .(ו.שיהווה את הבסיס ממנו יופחתו אחוזי ההנחה שהוצע

יובהר, כי במקרה של שוויון בין ההצעות המשוקללות של מספר מציעים, תקיים  .7.3.2

ין ההצעות הזהות, בתנאים ובאופן כפי שייקבע על ידי ב החברה הליך תמחור נוסף

, אם לאחר הליך התמחור יימצא שוויון בין ההצעות, תתקבל ההחלטה על .החברה

 בסיס הגרלה.

כדי ללמד אודות תמהיל המשקלות ביחסים בין  או במשקלותלמען הסר ספק, אין  .7.3.3

הזמנות כלי הרכב שימסרו לזוכה או בכדי לחייב את החברה בכל דרך אחרת. 

 ישמש אך ורק לצורך בחירת ההצעה הזולה במכרז. המשקל לכל קבוצה

ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט לא  .7.3.4

 כל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לחברה.לבחור כל הצעה שהיא, וה

  פסילת הצעות .7.4

או מבוססות על  ,המכרזים רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעותועדת  .7.4.1

הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים  הועדה אחרת.

 יפלו בהצעה בתום לב.טכניים ש

 שיקול לפי הזכות את לעצמה שומרת החברה -רע  קודם ניסיון בעקבות פסילה .7.4.2

 או/ו רע ניסיון לחברה היה אשר לגביו מציע הסף על לפסול  ,הבלעדי דעתה

 ו/או אספקת/ מעבודתו משמעותית שביעות אי של מקרה לרבות ,כושל

 תהפר ,הנדרש תהשירו של בסטנדרטים עמידה אי ידו, על שירותים

 חוות לגביו שקיימת או ב"וכיו למרמה חשד ,החברה כלפי התחייבויות קודמות

 טיעון זכות למציע תינתן ,אלה במקרים .עבודתו על טיב בכתב שלילית דעת
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 של דעתה לשיקול בכפוף וזאת הסופית מתן ההחלטה לפני פה בעל או בכתב

 .המכרזים ועדת

 מציע לפסול רשאית תהיה המכרזים עדתו - עניינים ניגוד בעקבות פסילה .7.4.3

 ועדת רשאית תהיה ,היתר בין .הבלעדי שיקול דעתה לפי ,עניינים ניגוד מחמת

ידו  על ההתקשרות בביצוע או/ו כי יסוד לחשש יהיה אם מציע לפסול המכרזים

 המכרז. נשוא השירותים עם ,פוטנציאלי או קיים ,עניינים ניגוד יש

 ד ענייניםהעדר ניגוהצהרת המציע על  .7.5

, עניינים והתחייבות בדבר העדר ניגוד  במועד הגשת ההצעה יחתום המציע על הצהרה 

 .8בנוסח המצ"ב כטופס 

 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות    .7.6

מבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע  .7.6.1

הצעתו וזאת גם לאחר  ותים על פישיספק את השירהשני במדרג ההצעות על מנת 

יותיו וייבהתחשהזוכה הראשון אינו עומד בזאת במקרה שהוכרז על זוכה אחר במכרז, 

  .עפ"י תנאי המכרז והחוזה

יום להודיע לחברה על קבלת הצעתה. לא עשה כן  7למציע שידורג שני תהא שהות של  .7.6.2

ור ולהציע את המציע המדורג שני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית החברה לחז

 הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה.

 זכות עיון בהצעה הזוכה .7.7

יהא כל משתתף במכרז  ,1993-התשנ"ג ,)ה( לתקנות חובת המכרזים 21התאם לתקנה ב .7.7.1

בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת , בפרוטוקול וועדת המכרזיםרשאי לעיין 

 ובהצעת הזוכה במכרזטי בוועדה מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפ

 . יום מקבלתו את ההודעה על תוצאות המכרז 30בתוך וזאת 

בחלקים , או ת ועדת המכרזיםרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא משתתף במכרז  .7.7.2

ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או של 

 . סוד מקצועי

מכים כאמור במשרדי החברה בלבד, בכפוף למשלוח בקשה בכתב ניתן יהיה לעיין במס .7.7.3

 .אש של מועד העיון עם נציג החברהלעיון לחברה ולתיאום מר

משתתף שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לחברה סך  .7.7.4

 (. A4נוסף עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל ₪( )אחד ₪  1של 

 תנאים כלליים .8
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  לדין ח .8.1

תערכנה ותוגשנה בהתאם  ההצעות. הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת

לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך 

 .והגשת ההצעות

 ייחודית תניית שיפוט .8.2

ו/או  יפו-יבאב-יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל לפרויקטכל עניין הנוגע 

 מחוז מרכז.

  הוצאות ההשתתפות בהליך .8.3

שא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה בגין יהמציע י

  .הוצאות אלה

 נשוא ההזמנה להציע הצעות השירותיםואישור תקציבי לביצוע  ביטול ההליך .8.4

ההליך.  במקרה זה  החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את .8.4.1

באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים  השירותיםרשאית החברה לבצע את 

  כל טענה או תביעה בקשר לכך.

קיימת אפשרות לפיכך,  .אישור תקציביבמכרז זה מותנה בקבלת  השירותיםביצוע  .8.4.2

שור , כתוצאה מאי קבלת האיהשירותיםמועד תחילת ביצוע ת לביטול המכרז ו/או דחיי

. בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים האמורהתקציבי 

ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה 

בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, בקשר 

 צוע העבודות לפי המכרז.עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת בי

בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במקרה שתיבחר   .8.4.3

לפי המכרז,  מתן השירותיםהצעתו כהצעה הזוכה במכרז, ותיגרם דחייה במועד תחילת 

יאריך את תוקף הערבות הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי 

( חודשים 4) ארבעהעל  תעלהובלבד שהארכת הערבות כאמור, לא דרישת החברה, 

פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. המציע המקורי למועד המ

מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה 

ת במקרה של ו/או תביעה כלפי החברה, בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבו

  ביטול המכרז, לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.

, החברה חוזהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז וה .8.4.4

תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, 
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אריך את תוקפה של את התחייבותו לההמציע במקרה שיפר בין היתר כולה או חלקה, 

 ערבות ההצעה כאמור בסעיף זה.

 

   הצעה בודדת .8.5

 .רשאי להגיש הצעה אחת בלבד מציעכל 

, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי במציעהאמור לעיל חל גם על מי ששולט 

מזכויות  25%-השולט גם בו.  לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ

  .מהדירקטורים 50%-או הזכות למנות יותר מו/פה הכללית הצבעה באסי

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .8.6

, והוא יחל בעבודתו, ["הזוכה המקורי" -להלן ]היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה 

לה ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בט

פסיק את , מתחייב הזוכה המקורי לה["הזוכה האחר" -להלן ]וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 

דו"ח עדכני באשר ביצוע העבודות ולהעביר לחברה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף 

פעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ל

 המנהל בדבר מועד העברת האחריות על אתר העבודה. ובכלל זה לקיים את הוראות

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .8.7

. כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת לעיל כתובתה של ועדת המכרזים היא כמפורט

 .םנקבעה במסמכיהש

בדואר  המשתתפיםכל הודעה אשר תישלח על ידי החברה ו/או ועדת המכרזים לכתובת 

תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם  המשתתפיםו התקבלה אצל רשום, תיראה כאיל

ביום העסקים המשתתפים תיראה כאילו התקבלה אצל  או בדוא"ל נשלחה בפקסימיליה

 בעת מסירתה. –שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביד 
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 1טופס מס' 

 טופס הצעהאישור הבנת תנאי ההזמנה ו

 תאריך __________         

 לכבוד

 החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 

 א.ג.נ.,

כרת ואחזקת כלי רכב בשיטת  ליסינג שמתן שירותי הל -מכרז מסגרת  – 1/19מכרז מס'  הנדון:

 תפעולי

מכרז  – 1/19מס' מס' להציע הצעות  מסמכי המכרז, כי קראנו בקפידה את אנו הח"מ מאשרים

למדנו והבנו את האמור  .ואחזקת כלי רכב בשיטת  ליסינג תפעוליכרת שמתן שירותי הל -מסגרת 

בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע 

ידיעה -, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באיהשירותיםעל הצעתנו או על ביצוע 

או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו  הבנה של דרישות, תנאים-או אי

 .מתן השירותיםאו על 

 .אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל נספחיה .1

 חוזהעם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה,  .2

 מחייב מבחינתנו.

נשוא ההזמנה  השירותיםי תנאי בלעדיו אין להתקשרות עם החברה בהסכם לביצוע ידוע לנו, כ .3

 ,הביטוחיםהמסמכים הנדרשים בהקשר זה, לרבות המצאת כל הינו  1/19מס' להציע הצעות 

לכך ע"פ  ו, במסגרת לו"ז אשר נקבעע"פ תנאי המכרז סכם חתומים על ידינוהועותקי ה הערבות

כל מקרה שבו לא יתקבל אישור החברה למי מהמפורטים לעיל, . בחוברת ההזמנה להציע הצעות

ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה רשאית החברה לפי שיקול דעתה 

אחר כלשהו, ולא תהיה לנו  מציעהמוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם 

לפי החברה בקשר עם התקשרות עם אחר, על אף ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כ

 זכייתנו במכרז.   

ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות על פי דרישתכם למשרדכם  להגיעאנו מתחייבים  .4

ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים  יםהמפורטהביטוח  אישורי בהסכם המצורף, את 

 המצאה.

 פקיעת ערבות )כולל הארכה(.תאריך זרה, עד עמוד בתוקפה, ללא זכות חהצעתנו זו ת .5
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אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים  .6

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה  כבטוחה .7

 .המכרז למסמכי 5.2סעיף ב המפורטיםבהתאם לתנאים לפקודתכם 

ידוע לנו כי אם נזכה עלינו להמציא את ההסכם החתום, את ערבות הביצוע ואישור קיום ב .8

ימי עבודה מיום שנמסרה לנו הודעת  7הביטוחים חתום על ידי החברה המבטחת וזאת בתוך 

 הזכייה.

הנזכרים הביטוח ו/או את המסמכים האחרים  אישורילא נפקיד את הערבויות ו/או את אם  .9

, יראה הדבר פרק הזמן אשר נקבע לכך ע"פ חוברת ההזמנה להציע הצעות תוךבבהקשר זה 

, ומבלי לפגוע 1970-כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

כפיצוי קבוע )ערבות ההצעה( ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות הבנקאית 

 על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ.ומוערך מראש 

אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת החוזה  .10

 .למתנ"סיםעל ידי החברה 

 

 כבוד רב,ב

 

_________________                                                      _________________ 
 חתימה וחותמת המציע      תאריך           
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 2טופס מס' 

 אישור זכויות חתימה 

 תאריך: __________

 לכבוד

 , חל"צסים"החברה למתנ

 א.ג.נ.

 

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

 ____________________, החתום/ים על ה"ה  מאשר בזאת, כי  , עו"דאני הח"מ _________

 ( במסגרת ההזמנה להציע "המציע"____________________ )להלן:  ההצעה שהוגשה על ידי

 1/19מס' מכרז  - כרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולישמתן שירותי הל -מכרז מסגרת להצעות 

 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.

 

 

__________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין
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 3טופס מס' 

  כרזהשתתפות במערבות 

 תאריך: __________

 לכבוד

 )חל"צ(, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ סים"החברה למתנ

 ,א.ג.נ.

 _______          ערבות בנקאית מס' הנדון:

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם המציעעל פי בקשת ____________________ )להלן: " .1

 (אלף שקלים חדשים עשרים וחמישהים: )במיל₪  25,000של  כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום

בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש  המציע)להלן: "סכום הערבות"(, בקשר לעמידתו של 

כרת ואחזקת כלי רכב שמתן שירותי הל - 1/19מכרז לבמסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות 

  .בשיטת ליסינג תפעולי 

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל  בכתבאנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה  .2
לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום  עליכם כל חובה להוכיח או 

ובכל מקרה לא יאוחר  מידיכל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן  ,הערבות מאת המציע
 ( ימים ממועד קבלת דרישתכם  7מתום שבעה )

את, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, למען הסר ספק מובהר בז .3

וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה 

 .לא יעלה על סכום הערבות

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4

לאחר מועד זה  2/8/2019 ויעמוד בתוקפו עד ליום 2.5.2019ביום כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .5

יום  120למשך עד על ידכם אם נתבקשה הארכתה  אלא תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, 

 .נוספים

 

 בכבוד רב, 

_______________ 
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 4טופס מס' 

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

ליי להצהיר את אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי ע

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כלהלן. ,האמת

 בחברת ___________________ )להלן "החברה"(. מורשה חתימהאני  .1

)להלן:  1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

 סים"החברה למתנשל  1/19מס' יים"( וכחלק מהצעת החברה למכרז "חוק עסקאות גופים ציבור

 החברה בע"מ.

בחוק בעל זיקה אליה )כהגדרת מונח זה  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשעה החברה ולא הורשע .3

עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

 .1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-ם(, התשנ"אוהבטחת תנאים הוגני

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם החברה, אשר  .4

 הסמיכה אותי למסור הצהרה זו.

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 ולראיה באתי על החתום,

         _____________ 
 חתימת המצהיר            

 

 אישור

 אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

 מר ____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ 

 לא יעשה כן יהיה  המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

________________      ___________________ 
 חתימה          תאריך            
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 5טופס מס' 

 תאריך:_____________      

 אישור רו"ח בגין מחזור כספי

 לכבוד 
 ועדת המכרזים

 ים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ, )חל"צ(החברה למתנ"ס
 

 הנדון:  חברת ______________ בע"מ/ח.פ.___________         

 1/19ובמסגרת הגשת הצעתם למכרז מס'  ("החברה")להלן: ______כרואי חשבון של חברת _________

 אנו מתכבדים לדווח כדלקמן:

בתחום מתן שירותי ליסינג תפעולי ₪ מליון  20ות לחברה מחזור כספי שנתי, נומינלי ללא מע"מ של לפח

 .2018, 2017, 2016, בכל אחת מהשנים )לא כולל מכירת כלי רכב(  לכלי רכב

 בכבוד רב,

     ________________, רו"ח
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    טופס מס' 6 

 להזמנה להציע הצעות .55.1תצהיר המציע על היקף כספי בהתאם לדרישות סעיף 

בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אני הח"מ, _________ 

 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

אני מנהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ ומוסמך מטעמה ליתן  .1

 .1/19"המציע"( במסגרת מכרז תצהיר זה כחלק מהצעתה של החברה )להלן: 

בתחום מתן ₪ מליון  20בעל מחזור כספי שנתי, נומינלי ללא מע"מ של לפחות  הנני מצהיר, כי המציע .2

על פי  2016,2017,2018 בכל אחת מהשנים, )שלא ממכירת כלי רכב( שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב

 [.בד]מספר השורות בטבלה שלהלן הוא להמחשה בלהפירוט שלהלן  

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

 
   ולראיה באתי על החתום,

         _______________ 
 חתימת המצהיר/ה          

 

 אישור

 אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה 

 זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ / המוכרת/ת  בפניי מר/גב' ________________ אשר

 לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא 

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
          
                  ___________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(                      



 החברה למתנ"סים -מכרז ליסינג תפעולי 

 32 

 7מס' טופס 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

, אנו הח"מ 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .1

 ______________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר לא  .1.1

בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה 

"החברה"( או נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה או של נושא  –בע"מ )להלן  למתנ"סים

ובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות משרה בחברה ו/או ע

 ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  .1.2

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות 

 או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.ו/

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  .1.3

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא 

 תחרותית.

רות של החברה ו/או כל הליכי ההתקש לעיל במסגרת 1.3 – 1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  .1.4

 חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

לעיל, ידוע לנו כי החברה שומרת לעצמה  1במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2

את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה 

זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתנו הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף 

בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן 

 שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

עורבים אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המ .3

 בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 

 על החתום: ולראיה

 שם: _____________________

 

 חתימה: ___________________

  

 ותמת )חברה(: ______________ח
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 8טופס מס'              

 לכבוד
 )להלן: "החברה"( סים"החברה למתנ

 

 הצהרה והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים                    

 

אני הח"מ ________________, נושא/ת ת.ז. מס' _________________,  מצהיר/ה ומתחייב/ת 

 בזאת כדלקמן:

לאחר שערכתי בדיקה וחקירה כמיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת, כי אין לי עצמי ו/או לבני  .1
אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים עם משפחתי כל עניין אישי, כלכלי או 

 החברה או פעילותה, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה. ם שלאינטרסי

אני מצהיר ומתחייב, כי כל אימת שההתקשרות תהא בתוקף וכן בכל עניין הנוגע להתקשרות, אף אם  .2
 פג תוקפה על פי העניין כדלקמן:

ככל שיהיה לי קשר משפחתי ו/או עסקי עם מי מעובדי החברה ו/או עם כל  אודיע לחברה לאלתר  2.1
 .1/19גורם אחר שעלול להשפיע על התקשרותי עם החברה במסגרת מכרז מס' 

לחברה על כך, תוך הצגת הסיבות  מידיתבכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל, אודיע  2.2
ן, אהיה רשאי להמשיך בהתקשרות מול לחשש. רק לאחר קבלת אישור החברה, ככל שיינת

 .1/19החברה במסגרת מכרז 

במקרה בו אהיה במצב שעשוי להעמיד אותי בחשש לניגוד עניינים, אודיע על כך לחברה ללא כל  2.3
 דיחוי, אמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה.

הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל  לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת 3
ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או נושא 

במסגרת מכרז משרה בחברה ו/או עובד החברה או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להתקשרות 
1/19. 

א משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי לא לשדל ו/או לשתף פעולה במישרין ו/או בעקיפין, עם נוש 4
במסגרת מכרז התקשרות המטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך 

1/19. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או  5
 .בלתי חוקיתבצורה מלאכותית ו/או  םלקבל תשלומימי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה 

ו/או עם של  לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות 5 - 3לאמור בס"ק בניגוד ו/או לא אפעל  תילא פעל 6
 החברה ו/או כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

 

 ולראיה על החתום:

       ____________ _____________________        ___________________ 
 חתימת המצהיר/ה         שם המצהיר/ה               תאריך     
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  9טופס מס' 

 להציע הצעות להזמנה 5.1.6 -וסעיף 5.1.4 -ו 5.1.2תצהיר המציע בהתאם לדרישות סעיף  

אני הח"מ, ___________, נושא ת.ז. מס' _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם 

 נשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:לא אעשה כן אהיה צפוי לעו

"( המציעאני נותן תצהיר זה במסגרת הצעת חברת ________________________________ )להלן: " .1

  .1/19כרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי מכרז מס' שמתן שירותי הל -למכרז מסגרת 

 עמו.הנני מנהל אצל המציע ומוסמך ליתן תצהירי זה מט   .2

)כולל(, עוסק  1.1.2009, אשר לפחות מיום בישראלאני מצהיר בזה כי המציע הינו תאגיד הרשום כדין  .3

 .בישראל שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב במתןודרך קבע  ברציפות

הסעת סיור, ) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 2המציע בעל רישיון בתוקף בהתאם לסעיף אני מצהיר , כי  .4

 .צ"ב לתצהירי זה רישיון המציע כאמור. ר1985-, תשמ״ה(וחדת והשכרת רכבהסעה מי

לקוחות, כאשר לכל אחד מהם הוא מעניק שירותי ליסינג  3לפחות  הסכם עם יש למציעאני מצהיר כי . .5

  .*כלי רכב לפחות כמפורט להלן 250תפעולי בהיקף של 

ינג תפעולי נכון כלי רכב ללקוח להם נותן המציע שירותי ליס מספר שם הלקוח

 ליום הגשת ההצעה

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

נותן בעצמו ו/או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו, שירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב  אני מצהיר כי המציע,

להזמנה להציע הצעות  5.1.5האזורים המפורטים בסעיף מששת בחמש תחנות שירות לפחות, המצויות בכ"א 

 .*כמפורט להלן

 **שם תחנת השירות וכתובת מדויקת תחנת  השירות ומהות מיקום 
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הערה: ליד כל תחנה יציין המציע אם היא מנוהלת על ידו או ע"י אחרים. אם מנוהלת ע"י אחרים יציין פרטי  **

 נותני השירות.

בכל שירותי גרירה וחילוץ  מטעמו בנוסף, הנני מצהיר כי המציע, נותן בעצמו ו/או באמצעות גופ/ים אחר/ים .6

 .*שעות ביממה 24הארץ, 

  בעצמו. .א

 או   

_____________________   )להלן: _____שכתובתו הרשומה: ____________________ באמצעות .ב

שעות  24"( עמו יש למציע התקשרות למתן שירותי גרירה וחלוץ לכלי רכב בכל הארץ נותן השירותים"

 ביממה.

 ב'. אם חלופה ולסמן בעיגול במקום המתאים ב –ל  א' בין חלופה )הערה: על המציע לבחור

יש למלא את שם ופרטי נותן השירותים עבורו במקום המיועד לכך  –היא החלופה הנבחרת 

 -. אם בחלק מהאתרים נותן בעצמו ובחלק מהם נותן השירותים באמצעות  אחריםב'בחלופה 

אני מצהיר כי המציע מעסיק  רים וע"י מי.יציין במפורש היכן נותן השירותים באמצעות אח

  . כנדרש בתקנות התעבורה קצין בטיחות

 פרטי קצין הבטיחות הם: .7

 : ___________________________.שם מלא

 .ת.ז.: ______________________________ 

 מצ"ב העתק תעודת ההסמכה של קצין הבטיחות.

 ר בתצהירי אמת.הנני מצהיר בזה כי זה שמי, זו חתימתי וכל האמו .8

          _____________________ 
 המצהיר                
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 אישור עורך דין     

 אני הח"מ, עו"ד ______________, מ.ר. _______________, מאשר/ת בזאת כי ביום 

 ___/___/___ הופיע בפני, במשרדי ב _______________, מר/גב' ___________________, 

 ו באמצעות ת.ז.מס' _________________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהציג/ה עצמ

 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, חתם/מה על הצהרתו/ה דלעיל.

       ________________________ 
 חתימה וחותמת העו"ד               

 
 

 * ההצהרה הינה נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
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 10טופס מס' 

 

 תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא 

 כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן: אעשה

( "המציע"אני מנהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ )להלן:  .1

 .1/19ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה כחלק מהצעתה למכרז מס' 

ה הוא מתחייב לעמוד בכל תנאי הריני להצהיר, כי אם המציע יזכה בביצוע השירותים על פי מכרז ז .2

 –המכרז, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

ובכל הוראות  להציע הצעות המהווים תנאי לחתימת החוזה עמו להזמנה 1.5שפורטו בסעיף בכל התנאים  .3

 ההסכם.

פרק עוד הריני להצהיר, כי אם המציע יזכה בביצוע העבודות מכוח מכרז זה, הוא ימציא לחברה, תוך  .4

, את כל המסמכים הדרושים במסגרת ההזמנה מן אשר נקבע לכך ע"פ חוברת ההזמנה להציע הצעותהז

להציע הצעות וכן את כל המסמכים הדרושים כתנאי לחתימת הסכם ומבלי לגרוע מכלליות האמור את 

 כל הטפסים המצורפים להזמנה להציע הצעות כשהם מלאים וחתומים כדבעי על ידי הגורם הרלוונטי. 

הריני להצהיר, כי אם המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות בהתחייבויותיו על פי    .5

תצהיר זה, יעמדו לחברה כל הסעדים על פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז, לרבות חילוט ערבות 

 ההצעה ו/או ערבות הבצוע, לפי העניין.

 ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי  . 6

 ולראיה באתי על החתום,

         _______________ 
 חתימת המצהיר/ה          

 

 אישור

 אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה 

 

 בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. __________שמספרה 

 

 ____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

 

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

 

   וחתם/ה עליו בפניי.

                     __________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                            
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 11טופס מס'            לכבוד 
 החברה למתנ"סים

 
 1/19מכרז  –טופס הצעת מחיר 

 
 הח"מ, לאחר שקראנו והבנו את תנאי המכרז ומסמכיו, לרבות ההסכם מתכבדים להגיש הצעתנו כמפורט להלן: אנו

 
 ממחיר היבואן כפי   ה, יופחת אחוז ההנחהידוע לנו כי לצורך ההשוואה בין ההצעות שייגשו למכרז ורק לצורך ז .1

 שפורסם במחירון יצחק לוי האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 

הצעת המחיר כוללת ביטול דמי השתתפות עצמית והשבת מצב הרכב לקדמותו ולא תשולם כל תוספת בגין מצב הרכב  .2

 .בעת החזרתו

כיבי העלות ו/או הוצאות ישירות ועקיפות, למתן השירותים המבוקשים הצעת המחיר כוללת את כל מרידוע לנו, כי  .3

 כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם והמפרט הנכלל בו. במלואם 

על פי שיקול הצעת המחיר בכלל ובכל קבוצה בפרט, חלק מהדגמים המפורטים ברק ידוע לנו, כי החברה רשאית לבחור  .4

 ים על פי הצעת המחיר בה ננקוב.לספק כל אחד מהדגמ מחויביםדעתה ואנו 

 :  חודשים 36לתקופת שכירות של  מהדגמים המפורטים בטבלהלכל כלי רכב על ידי אחוז ההצעה המוצע להלן  .5

משקל  קטגוריה
יחסי של 
 הקבוצה 
 באחוזים

 
 

 מוצעהאחוז הנחה  הרכב יכל
היבואן, כפי  ממחיר

שפורסם במחירון יצחק 
לוי האחרון שפורסם 

להגשת  במועד האחרון
  הצעה.

 
A 23%  היבריד  1800טויוטה קורולהsun  
A 23%  1600טויוטה קורולה  sun  
A 23%  1600יונדאיי איוניק היברידי premium  
A 22%  סוזוקיS  1400קרוסאובר טורבו Glx  
 
 

B      
 
    4% 

  comfort  1300הונדה ג'אז 

 
 

C       
 מקומות 7רכב 

 
    5% 

 comfort 1200טורבו  4Cקאסו סיטרואן פי
Space tourer  (7 )מקומות 

 

 
 

__________________                       _________________________ 
 חתימה + חותמת המציע                               תאריך             

 
 

 אישור עורך דין/רו"ח
 

 אשר בזאת כי על הצעת המחיר חתמו אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מ
 

 _______________________  ו _________________________ וכי הם מורשים לחייב 
 

 . בחתימתם___________ )יש לציין את שם המציע במלואו( את המציע 
 

                                                                                                                ________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                     
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 12טופס מס' 

 

 

 מצורף בנפרד. –הסכם 
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 נספח א'                                                                                                       

 

 תאריך:________________                       ___________  :מספר הזמנה

   

 /191: חוזה מספר  /מכרז  

מיום  למתנ"סיםהחלטת וועדת המכרזים של החברה ו 1/19למכרז בהמשך 

מתכבדת החברה להזמין את ועדת המכרזים"( )להלן: "החלטת ו ____________

 הרכבים כמפורט להלן:

 

 מס'

 סד'

 שם

 העובד

 דגם 

 מבוקש

דמי שכירות 

 חודשיים

מחירון 

היבואן 

)יעודכן 

בהתאם 

למחיר יבואן 

ביום מסירת 

 הרכב(

 

 צבע

 

 כמות

1.       

  

 הערות: 

 כמפורט בהסכם. - מאפייני הרכב .1

 .חודשים 36 -היא ל  תקופת השכירות.     2

 חודש כהגדרתו בהסכם, היינו עד ליום ____________.מועד אספקה:   3

 משרדי החברה למתנ"סים בכתובת: _______________. מקום אספקה:  .4

 . כמפורט בהסכם -תנאים כל יתר ה .5

 

 

________________   __________________________________ 

 החברה למתנ"סים                                                                                 הספק          
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 13טופס מס' 

 סודיות לשמירת התחייבות

 

     ________________  .ז .ת ________________________ מ"הח .  אני1

 חלק בביצוע טליםאו גורם, זולת הנו לאף אדם לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור בזאת מתחייב

 ידי החברה ו/או מי מטעמה על לידיעתי יגיע או/ו עהגי אשר אחר, או כספי ,ניהולי מידע כל השירותים

ום תקופת ביצוע ולאחר תזו  מכרז נשוא השירותים ביצוע תקופת כל במשך אליה, בקשר או

 השירותים ביצוע עם רבקש הגיע המידע אם בין ,ובין בעקיפין במישרין בין ,השירותים נשוא מכרז זה

 לאו. אם ובין

 או על תוכנם על, השירותים ביצוע אודות או/ו בקשר שהם פרטים כל למסור שלא בזה אני מתחייב .א

 המנהל הכללי י"ע אלה פרטים  לקב ובכתב מראש הוסמך לא אשר ,שהוא גוף או/ו אדם לכל, היקפם

 החברה. של

בין  עם השירותים, בקשר לידיו שהגיע שהוא מידע בכל שימוש כל לעשות שלא בזה אני מתחייב .ב

 .השירותים ביצוע למטרת אלא ,אחרים באמצעות ובין בעצמו

 לשם מניעת הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע את בהקפדה לשמור בזה אני מתחייב .ג

 .אחר לידי הגעתו

 -1977.ז "התשל ,העונשין  לחוק 118 סעיף הוראות חלות דלעיל ההוראות כל שעל לי ידוע .ד

 

 :החתום על באנו ולראיה

 _____________________ :שם ___________________ :שם

 _____________________ :.ז.ת __________________ : ז..ת

 ___________________ :חתימה ________________ :חתימה

 אם המציע הוא תאגיד –אישור עו"ד / רו"ח 

 חתמו  הסודיות"ד /רו"ח מאשר בזאת כי על טופס אני הח"מ _________________ עו

לכל  וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע. ______________  2______________  .1

 דבר ועניין.

        ________________                  ________________ 
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 ו"ח + מ.ר.עו"ד / ר                                             תאריך       

 

 

 14טופס מס' 

 ערבות ביצוע

 ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד

 החברה למתנ"סים,

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' ...............הנדון: 

 הזוכהולהבטחת התחייבות  1/19 במכרז "(הזוכה)להלן: "על פי בקשת ................................  .1

(. עפ"י "החברה"פי החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: כל

 75,000ננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של ה מתן ליסינגההסכם בדבר 

לצרכן כשמדד  בלבד. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים( ₪שבעים וחמישה אלף במילים: 

 )להלן: "סכום הערבות"(.ם ............ )יום חתימת החוזה( הבסיס הינו המדד הידוע ביו

ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

חתומה ע"י מנכ"ל החברה ו/או סמנכ"ל הכספים של החברה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל 

תכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דריש

 הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

תוקף כתב ערבות זה יהיה עד ליום ______ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  .4

הודעה בדבר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם ניתנה 

 הארכת תוקף ההסכם.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.   .5

החזרת כתב ערבות זה לסניף הבנק לא תביא לביטול הערבות, אלא לאחר קבלת אישור בכתב  .6

 חתום על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה או חשב החברה.

 בכבוד רב,                                             

 בנק ...............................                                                                                        
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 ...............סניף ...............
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 15טופס מס' 

 לכבוד
 החברה למתנ"סים "להלן המזמינים"

 

 אישור ביטוח הנדון:  

 

 "המבוטח הראשי"( שם המבוטח ______________________________)להלן:
 

 _____________________________ תיאור העיסוק ו/או השירות הניתן למזמינים

 _____ עד ____________מיום _ ______________פוליסת אחריות כלפי צד ג' מס' .1

 עד ____________ מיום__________ מס'__________________פוליסת חבות מעבידים  .2

 "(תקופות הביטוח" )להלן:

 

 אנו מאשרים כי ערכנו את הביטוחים שלהלן:

ריות המבטח את חבותו של המבוטח, עובדיו וכל הבאים מטעמו בגבול אח ביטוח אחריות כלפי צד ג' .1

 לתקופת ביטוח שנתית. ש"ח ןמיליו 4של 

הביטוחים כאמור אינם כפופים למגבלה בדבר חבות עקב אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה בעלי  .2

 חיים, הרעלה, וכל דבר מזיק במזון או משקה וכן תביעת תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

רוע ולתקופת הביטוח המבטח את חבות , לנפגע, לאיש"חמיליון  2ע"ס בסך  ביטוח אחריות מעבידים .3

המבוטח על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים כלפי כל המועסקים במתן 

השרות, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודה בגובה, עומק, שעות העסקה, עבודת נוער, 

" היה ונטען לעניין קרות קבלנים, קבלני מישנה ועובדיהם הביטוח מורחב לשפות את "המזמינים

 תאונת עבודה כל שהיא כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מהמועסקים במתן השרות.

ביטוח אחריות מקצועית וצד ג' כוללים את "המזמינים" כמבוטחים נוספים  בפוליסות בגין אחריותם  .4

 למעשי ו/או מחדלי המבוטח הראשי, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

טוחים כאמור תחול השתתפות עצמית על המבוטח הראשי. כל הביטוחים הנ"ל קודמים לכל בכל הבי .5

 ביטוח אחר הנערך ע"י המזמינים.

יום מראש לידי  30הביטוחים כאמור לא יצומצמו או יבוטלו ללא מתן הודעה בדואר רשום לפחות  .6

 החברה למתנ"סים.

 

 

___________ _____________________ __________ __________ __________ 

 טלפון    תפקיד    שם החותם    חתימת המבטח  + חותמת  תאריך


