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 מסמך א'

 14/2021 מכרז פומבי מספר

 תל מונד תה המקומילהפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצ

מקומות חניה מזמינה להציע הצעות לקבלת זכות שימוש ב )להלן: "המועצה"(  תל מונד מקומיתהה מועצה
השכרה קצרת מועד של רכבים לרווחת  – לטובת הפעלת פרויקט רכב שיתופיקבועים ומסומנים ברחבי העיר 

 כמפורט כדלקמן: ,)להלן: "הפרויקט"( תושבי המועצה והמבקרים בה

 הפרויקט .א
קרים בה. בעד של רכבים לרווחת תושבי המועצה והמולהשכרה קצרת מהינו כאמור הפרויקט  .1

 לשימוש יחנו במקומות שהמועצה תקצה להם והתשלום עבורם יהיה בהתאםהשיתופיים הרכבים 
 הינה ללא תמורה.  יובהר, כי הקצאת החניות לשימוש בפועל שנעשה בהם על ידי משתמשים.

ם יהמצוי חניה מקומות 2-רכבים מידי יום ב 2 ההזוכה בהפעלת הפרויקט יהא זכאי להעמיד במועצ .2
 ים. המועצה תהא רשאית לדרוש מהזוכה להעמיד רכבל ידה לצורך הפרויקטוקצו עבבעלות המועצה וי

ובלבד שהמועצה הקצתה מקום לרכבים הנוספים ובכפוף לאישור  ,רכבים כאמור 2-מעבר ל פיםנוס
  בכתב מהמועצה.

. כל המעוניין בהשכרת המועצהברחבי שיוקצו על ידי המועצה בעמדות חנייה ייעודיות  הרכבים יועמדו .3
ו דרך אתר רך הזמנת הרכב דרך אפליקציה ייעודית אוהזוכה לצ צלרכב שיתופי יבצע הרשמה א

 אינטרנט או דרך מוקד טלפוני.
 חניית הרכב שלא במקום המתאים, תחייב באגרת חניה את הזוכה. ,למען הסר ספק .4
פי שיקול רק על  המועצה תעמיד מקומות חניה לרכבים לרשות הזוכה. כל מקום חניה נוסף יינתן .5

י חניה לפי צרכיה, מעת המועצה תהא רשאית להורות על שינוי של מיקומ דעתה הבלעדי של המועצה.
לעת, גם אם ניתנה זכות שימוש לחניה, וכן להפחית את מקומות החניה, הכל בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי. 
אית להאריך את תקופת הפעלת שט יופעל לתקופה של שנה אחת. המועצה בלבד תהא רקהפרוי .6

האפשרות לסיים את הפרויקט בלבד קיימת  הצכי למוע ,הפרויקט לשנה נוספת ו/או חלק ממנה. יובהר
, בהודעה מראש , ללא כל צורך במתן נימוקמכל סיבה ובכל שלב, הגם שטרם חלפה תקופת הניסיון

 .ימים 14של 
הזוכה מתחייב כי כל הרכבים יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש, כמצוין ברישיון הרכב, חל בשנת  .7

 ואילך.  2017
 יהיה בהתאם לאחת מהאופציות הבאות:ם מוש ברכביהמציע מתחייב כי המחיר לשי .8

כולל מע"מ וכי המחיר יכלול ₪  160שעות( לא יעלה על  24': מחיר לשימוש ברכב ליממה )אופציה א
ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך, לרבות ביטוח חובה, מקיף וצד ג'(, אפשרות 

ופן מלא, ללא דמי מנוי חודשיים וכן ק"מ ליממה, ביטול השתתפות עצמאית בא 150לשימוש בלפחות 
בעבור דלק  המשתמשיםשעות בכל יממה. יובהר, כי מלבד האמור ישלמו  24חובת זמינות במשך 

 וכבישי אגרה, דמי טיפול הסבת דוחות, דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים נוספים, דמי חריגת ק"מ.
כולל מע"מ וכי המחיר יכלול: ₪  30דקות( לא יעלה על  60המחיר לשימוש ברכב לשעה ) אופציה ב':

ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך, לרבות ביטוח חובה, מקיף וצד ג'(, אפשרות 
לק"מ, ללא ₪  2ק"מ לכל שעה. תוספת לכל ק"מ נוסף בשעה: לא יעלה על  25לשימוש של לפחות 
נוי חודשיים וכן חובת זמינות ביטול השתתפות עצמאית באופן מלא, ללא דמי מתוספת בעבור דלק. 

שעות בכל יממה. יובהר, כי מלבד האמור ישלמו בעבור דלק וכבישי אגרה, דמי טיפול הסבת  24במשך 
 וכיו"ב.  דוחות, דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים נוספים

 
מתחייב לנהל מערך הזמנת רכבים אינטרנטי ואפליקציה ייעודית לשימוש המשתמשים  מכרזהזוכה ב .9

 ברכבים.
 

מתחייב לפעול לפי כל דין ובהתאם לדרישות המועצה בכל עניין הנוגע להפעלת הפרויקט  מכרזהזוכה ב .10
 במישרין ו/או בעקיפין.

מו ולא תהא אחראית מובהר בזאת כי המועצה לא תישא בכל תשלום/תמורה למציע ו/או למי מטע .11
 לשימוש ברכבים ו/או לתשלום על ידי המשתמשים. 

 

בכל שעה ו/או המועצה לא תישא בשום נזק ו/או אובדן מכל מן וסוג שהוא שייגרם לרכב בעת החנייה 
 .ברכבים בפרויקט אחרת במהלך השימוש

יציג את  אינה צד בהסכמים שבין הזוכה למשתמשים ברכביו והזוכה אף לא המועצהמובהר כי  .12
 ה כצד בהסכים אלו והאחריות הכוללת על תפעול הפרויקט חלה על הזוכה בלבד.מועצה
 

 תנאי סף – מכרזהשתתפות ב .ב

 :יםהבאהמצטברים בתנאי הסף  יםהעומד יםמציע מכרז זה,להשתתף ב םרשאי
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 .המציע הינו יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל .1
ו/או  יומיו/או  שירותי השכרת רכב בעבור תשלום שעתימתן בעל ניסיון של שנתיים לפחות בהמציע  .2

 . 6/2021 -5/2018בין השנים  זאת ,מראש קבוע יחודש
כל . הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל

. המציע אינו רשאי מכרז זההמסמכים הנדרשים, יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה ל
, באמצעותו ו/או באמצעות מכרזלהיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה ל

מספר טעם בנוסף, לא תותר הגשת הצעה משותפת מ בעל השליטה בו ו/או באמצעות חברת בת שלו.
 מציעים.

 
 אישורים ומסמכים .ג

 
  המציעים נדרשים לצרף להצעתם את המסמכים הבאים כשהם תקפים למועד הגשת 

 :  ההצעה
וכן, אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד  תעודה המעידה על רישום תאגיד )במידה והמציע הינו תאגיד( .1

וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר  מכרזבאשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי החתימות על גבי ה
 .ועניין

העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף  .2
יצרף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק  -המדווח בתיק אחוד

 המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 
ץ מס מייצג )כהגדרות בחוק הסדרת העיסוק אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יוע .3

(, בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס 2005 –בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה 
 (.1976 –הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

ת בפני עו"ד לצורך הוכחת חתום על ידי המציע ומאומ מסמכי המכרזל 1.2נספח בנוסח תצהיר  .4
 ( לתנאי הסף. 2עמידתו בסעיף ב)

בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוק עובדים  מסמכי המכרזל 1.3כנספח תצהיר בנוסח הרצ"ב  .5
 –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  זרים )איסור העסקה

, כשהוא חתום על ידי מורשה חתימה 1976 ו, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"1987
 מטעם המציע ומאושר על ידי עורך דין;

 .מסמכי המכרזל 1.4נספח הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח  .6
 . מסמכי המכרזל 1.5נספח הצהרת והצעת המציע בהתאם לנוסח  .7
 למסמכי המכרז. 1.1 בנספח זה מכרז המציע ימלא טופס פרטי מציע הרצ"ב ל .8
המלצות בעבור מתן שירותי השכרת רכב לרשויות מקומיות, לצורך הוכחת אמות המידה כמפורט  .9

 בטבלה מטה. 
 מסמכי הבהרות, ככל שיפורסמו כאלה על ידי המועצה.  .10

 
הבלעדי, לדרוש מהמציע להציג כל מידע ו/או יובהר כי למועצה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה 

והתאמתו לביצוע השירות נשוא  יכולתוסיונו, מומחיותו, יידרש להוכחת כשירותו, נימסמך נוסף ש
)לרבות המלצות(. המציע יהיה חייב למסור למועצה את מלוא המידע/המסמכים להנחת מכרז זה 

לקבלו, רשאית המועצה להסיק  במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך שהמועצה תדרוש דעתה
 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 אמות מידה לבחינת ההצעה .ד
, כפי שמפורט יעברו לשלב הבא של בדיקת ההצעותלעיל,  אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף .1

 :מסמכי המכרזל 1.5וימולא במסגרת נספח  נקודות( 100) להלן בטבלה
הניקוד  אמת המידה

 100 -המירבי
 אופן הניקוד

בהם  רשויות המקומיותהמספר  .1
 מפעיל המציע שירות רכב שיתופי

 רשותנקודות עבור כל  10 –המציע יזכה ב  נקודות 40עד 
ועד  בה הוא מפעיל שירות רכב שיתופי

 4נקודות בעבור  40למקסימום של 
 .רשויות ומעלה

את למכרז  1.5בנספח המציע נדרש לנקוב 
בהם הוא  המקומיות רשויותמספר ה

 ציין את שמןלו מפעיל שירות רכב שיתופי
 .של הרשויות המקומיות הנ"ל

 
בעבור כל המלצה שיצרף המציע מטעם  נקודות  20עד  מרשויות מקומיות המלצות .2

רשות מקומית בעבור הפעלת שירות רכב 
נקודות ועד  4-שיתופי, יזכה את המציע ב

 המלצות כאמור.  5נקודות בגין  20
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 5התחייבות להעניק למשתמש  .3
שעות שימוש ברכב השיתופי 

)כולל מע"מ( ₪  100בעלות של 
 . למשתמש

 נקודות בעבור אישור 10-המציע יזכה ב נקודות  10עד 
 (למסמכי המכרז 1.5נספח )במסגרת 

בדבר התחייבות מראש להעניק 
למשך השיתופי למשתמשים שימוש ברכב 

)כולל מע"מ(, ₪  100שעות בעלות של  5
ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים 
הנדרשים לכך, לרבות ביטוח חובה, מקיף 
וצד ג'(, ביטול השתתפות עצמאית באופן 
מלא, ללא דמי מנוי חודשיים וכן חובת 

 .שעות בכל יממה 24זמינות במשך 
קיומו של מערך הזמנת רכבים  .4

הגשת נכון למועד אינטרנטי 
 ההצעות.

נקודות בגין קיומו של  5-המציע יזכה ב נקודות  5עד 
מערך הזמנת רכבים אינטרנטי, כפי 

 למכרז. 1.5שיפורט על ידי המציע בנספח 

נכון של אפליקציה ייעודית  הקיומ .5
 למועד הגשת ההצעות.

נקודות בגין קיומם של  25המציע יזכה ב  נקודות 25עד 
 מערך הזמנת רכבים אינטרנטי

, כפי שיפורט בנספח ואפליקציה ייעודית
 למכרז.  1.5

 

המצטבר הגבוה ביותר בהתאם לאמור בטבלה לעיל ומילוי המציע שיזכה לניקוד יובהר, כי  .2
 , יקבע כזוכה על ידי המועצה. מסמכי המכרזל 1.5הנתונים במסגרת נספח 

רשאית המועצה, על פי במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי שיינתן להצעות, תהיה  .3
הצבעה על  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבחור בזוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל, בדרך של

של חברי ועדת המכרזים ידי חברי ועדת המכרזים, כך שההצעה שתקבל את מירב הקולות 
,  בדבר העדפת עסק 1950המועצות המקומיות, תשי"א  צוזאת בכפוף להוראות  יקבע כזוכה,ת
 שליטת אישה.  ב

 הוראות נוספות .ה
 יהמצויה במשרדמכרזים תיבת המעטפות סגורות לעותקים ב 2-בבהפקדה ידנית, תוגשנה ההצעות  .1

מכרז "יש לציין ע"ג המעטפה  0071:בשעה  8.202110.עד ליום וזאת  ,תל מונד, 52 דקלב המועצה
הצעה יובהר, כי לא תידון תל מונד". להפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצת  14/2021פומבי מס' 

 שתוגש לאחר המועד ו/או שלא באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזים.
משום התחייבות כלשהי של המועצה או מי מטעמה כלפי  ואו בכל מעשה בגינזה  מכרזאין בפרסום  .2

 לשהם.גוף כאדם או 
 .ציע, הן באחריות הבלעדית של המזה למכרזכל ההצעות בתגובה  .3
זה כשהם חתומים בראשי תיבות  מסמכי מכרזת כל המסמכים הנדרשים במסגרת ההצעה תכלול א .4

 בכל עמוד ועמוד וחתימה מלאה במקומות המסומנים.
המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להשלים מסמכים ו/או לצרף כל פרט שהוא בהתאם  .5

 לשיקול דעתה הבלעדי.
כדי להטיל על המועצה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של  מכרז זהאין ב .6

 .למכרז זהבהמשך הפרויקט המועצה בנוגע להתקשרות או ביצוע 
לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר  מכרז זהגורם העונה ל .7

 למענה לפנייה זו.
ור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או בכל הצעה שהיא והיא אינה מתחייבת לבחהמועצה  .8

 ., בהתאם לכל דיןבכל שלב ו/או לצאת להליכים אחרים זהמכרז רשאית לבטל 
התברר למועצה, באמצעות המציע ובין בדרך אחרת כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר  .9

ם או מדויקים, רשאית המועצה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאי מועצהשהציג המציע כלפי ה
 לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כזוכה, לבטל את הזכייה. 

זה, מכרז יובהר, כי צביעת החניות שיוקצו והכיתוב על גבן יהיו באחריות ועל חשבון הזוכה ב .10
ה. יובהר, כי השבת החניות שהוקצו למצבם הקודם הינם מועצבהתאם לדרישות ונוסח שתקבע ה

 . פעיל ועל חשבונוהמבאחריות 
המועצה אינה מתחייבת לבצע אכיפה גם במקרה בו הוחנה רכב שאינו של הזוכה במקומות החניה  .11

 שהוקצו לטובת הזוכה.
, הוא עומד הםעל כל נספחי המכרזהגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי קרא את כל מסמכי  .12

 ייב למלא אחר כל האמור בהם.ובנספחיו ומתח מכרז, מסכים לכל האמור במסמכי המכרזבתנאי ה
לא יתחיל בהפעלת  מכרזמובהר כי הזוכה בהעירייה תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.  .13

מסמכי המכרז, צירוף אישור קיום דים על ההסכם המצורף לד, אלא לאחר חתימה של הצהפרויקט
אחר זה וללמסמכי המכרז,  2א'- 1א'בנוסח נספח  ימים מההודעה על הזכייה,  7בתוך  ביטוחים

 2א'-ו 1ים א'יובהר, כי אין לצרף את נספח קבלת אישור מהמועצה בהתאם להוראות הדין.
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ככל שלמציע יש ם על ידי חברת הביטוח בשלב הגשת ההצעות. מילמסמכי המכרז חתו
 להלן.  17שאלות ו/או הסתייגויות לעניין נספחים אלו, יש להעלות שאלות כמפורט בסעיף 

הר, כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף ו/או למחוק מהם )למעט ככל יוב .14
שנדרש(, ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים 
ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או 

"( שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאית הסתייגויותרך ו/או צורה כלשהי )להלן: "תוספת בכל ד
לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ( 2)לפסול את הצעת המציע ו/או ( 1)המועצה: 

( לדרוש מהמציע לתקן 4ו/או ) לראות כאילו ההסתייגויות הן פגם טכני בלבד( 3)ולהתעלם מהן ו/או 
. את ההסתייגויות הנ"ל ובלבד שאין בכך, בכדי לשנות את המחיר המוצע ו/או פרטי מהותי בהצעה

אם המציע יסרב להסכים להחלטה,  , תהיה נתונה לשיקול דעת המועצה.2-4ההחלטה בין סעיפים 
  היא רשאית לפסול את ההצעה שהוגשה. 

בר בהליך ניסיוני, ולפיכך היא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מדוהכי  שוב, המועצה מבהירה .15
 מראש. יום  14בהודעה של  ,ההסכם בכל עת שהיא

המועצה רשאית לבטל את כל המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או להוציא מכרז חדש  .16
ה מכל להגשת ההצעות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תהא כל טענה, דרישה או תביע

 מין וסוג שהוא, כנגד העירייה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' בגין כך ובלבד שפעלה בתום לב.
 :הבהרות ופרטים .17

דנן זה יש להפנות אך ורק בכתב בלבד בדוא"ל:  מכרזשאלות ו/או בקשות למתן הבהרות לגבי ה .א
mond.muni.il-liat_b@tel  המועצה תהא רשאית  .12:00בשעה  7.202172.ליום זאת עד ו

 להשיב על שאלות שהתקבלו לאחר מועד זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
באחריות המציעים לעקוב אחרי העדכונים וההודעות שיפורסמו באתר המועצה. למען הסר 

 ויש לצרפן להצעה. מכרזספק התשובות לשאלות ההבהרה הינן חלק ממסמכי ה
מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה תהא רשאית ליתן מיוזמתה או כאמור, בתשובה לשאלות  .ב

 המשתתפים הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לשנות תנאי מתנאיו. 
 

 :עיון במסמכי המכרז .18
רזים וכן במסמכי מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בפרוטוקול של ועדת המכ .ג

ההצעה הזוכה והמועצה תהא רשאית להמציאם לידם, על פי שיקול דעתה, בהתאם להוראות 
דיני המכרזים. המציעים מאשרים זאת מראש בעצם הגשת הצעתם ולא תהא להם כל טענה 

 בגין החלטת ועדת המכרזים כאמור. 
בהצעתם יש בהם סוד  מבלי לפגוע באמור לעיל, המציעים רשאים לציין מראש אילו חלקים .ד

מסחרי או סוד מקצועי, מהו הסוד המסחרי או הסוד המקצועי, ואת הנימוקים שבגינם אין 
לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. למעט הצעתו הכספית של המציע ונתונים הנוגעים 

 להוכחת עמידתו בתנאי הסף או בדרישות מהותיות של המכרז אשר יחשפו בכל מקרה. 
חלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת בכל מקרה, הה .ה

המכרזים של המועצה ולא יהיה בציון החלקים הסודיים כאמור כדי להגביל או לחייב את 
שיקול דעת ועדת המכרזים והקביעה לגבי עיון במסמך או בחלק ממנו המכיל סוד מסחרי, 

ועדת המכרזים ובהתאם לנסיבות כל מקרה.  תלויה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים
רשאית לחשוף כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי, והוא דרוש על 
מנת לפעול בהתאם להוראות דיני המכרזים, לרבות חלקים שצוינו על ידי המציע כחסויים 

 ולמציע לא תהא כל טענה בגין החלטת ועדת המכרזים כאמור. 
 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
  לין קפלן

 ראש המועצה
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 למסמכי המכרז 1.1נספח 

 )ימולא ע"י המציע(טופס פרטי המציע 

 שם המציע
 מס' עוסק מורשה

 מס' חברה
 כתובת 

 טלפון
 טלפון סלולרי

 פקס 
 דוא"ל

 

 פרטי מורשה חתימה מטעם המציע
 שם _________________ ת"ז ___________________              

 דוגמת חתימה
________________ 

 שם _________________ ת"ז ___________________              
 דוגמת חתימה

________________ 
 

 הצהרת המציע )ימולא ע"י המציע/מורשי החתימה במציע(

 ת.ז. _________________ ו ________________ ת.ז. אנו הח"מ ___________________

__________________ מורשי חתימה במציע )במידה והמציע  תאגיד( ו/או המציע הינו עוסק מורשה, 
ומסכים לכל  המכרזעל כל נספחיו, וכי המציע עומד בכל תנאי  מכרזמצהירים בזאת כי קראנו את כל מסמכי ה

 ומתחייב למלא אחר כל האמור בהם ודרישות המועצה. ובנספחיו מכרזהאמור במסכי ה

_________________________________ 

 חתימת וחותמת המציע/מורשי החתימה במציע
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 מסמכי המכרזל 1.2 חנספ

 תצהיר בדבר ניסיון המציע

עלי לומר את האמת כולה אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי 
 ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1

 -5/2018שנים, בין השנים  של ____מתאריך ________ )חודש/ שנה( ועד ___________ )חודש/ שנה(,  למציע ניסיון  .2
 חודשי קבוע.ו/או  יומיו/או  במתן שירותי השכרת רכב בעבור תשלום שעתי 6/2021

                 

    _______________    ________________ 

 חתימה        תאריך       

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח' 
ידי תעודת זהות מספר -______________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על
את האמת וכי יהיה/תהיה __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי.

__________________                 __________________ 
 עו"ד חתימת                                      חותמת עו"ד           
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 מסמכי המכרזל 1.3ספח נ

 1976-)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו1ב2-ב)ב( ו2תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיפים 

 לכבוד

 תל מונדמועצה מקומית 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת     מס' זהות     אני הח"מ 
 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד: 

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1
 אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק.הנני מצהיר כי  .2
הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .3

 .מכרז זהוההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא 
 נא למחוק את המיותר:  .4

הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק, לא הורשענו ביותר משתי עבירות  4.1
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים כהגדרתן בחוק, דהיינו עבירה 

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי  1991-הוגנים( התשנ"א

ו כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק, הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק הנני מצהיר כי אני א  4.2
 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. מכרזוכי במועד האחרון להגשת הצעות ל

במשבצת  Xסמן מתקיים אחד מאלה ) מכרז זהבנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות ל .5
 (:המתאימה

  'חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  – חלופה א
 "( לא חלות עלי.זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.  9הוראות סעיף  – חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 עובדים. 100-הנני מעסיק פחות מ – (1לופה )ח 

 ( 2חלופה) –  עובדים או יותר. 100הנני מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –( 2)למצהיר שסימן את חלופה )

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה מסמכי המכרז המצהיר מתחייב כי ככל שיזכה ב
ובמקרה הצורך  ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם והשירותים החברתיים

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

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

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה  5המצהיר מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  .6
ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  30יים, בתוך והשירותים החברת

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו
  :במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד )לרבות שותפות שאינה רשומה(

 תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ _________ ומוסמך להתחייב בשמו.  .1
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 ציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק. הנני מצהיר כי המ .2
הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .3

 . המכרזוההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא 
 נא למחוק את המיותר:  .4

בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות  הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל  4.1
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים כהגדרתן בחוק, דהיינו עבירה לפי 

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו עבירה לפי  1991-הוגנים( התשנ"א

וק, הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בח 4.2
 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. מכרזבחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות ל

במשבצת  Xסמן מתקיים אחד מאלה ) מכרזבנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות ל .5
 (:המתאימה

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

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  – חלופה ב 

 לוונטיות(:יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הר –)למציע שסימן את חלופה ב'      

 ( 1חלופה) – עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –( 2)למצהיר שסימן את חלופה )

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

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום  לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו לפי יישום בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות  פעל ליישומןחובותיו 
 שלגביה נתן התחייבות זו(.

לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה  5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  .6
ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  30, בתוך והשירותים החברתיים

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו
  _________________   _________________           

 חתימת המצהיר          תאריך       

           

 

 אישור

הופיע/ה בפני ___________ אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ 
המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה מורשה/ית החתימה 
מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 ונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכ

            

  _________________    _________________           

 חתימת עו"ד                    חותמת עו"ד                              
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 מסמכי המכרזל 1.4נספח 

 המועצהתצהיר בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר 
 

 תאריך:__________
 לכבוד

 ____________מועצה מקומית 
 ג.א.נ.,

 מכרזל"( במסגרת הצעתי המציעהצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: " .1
"( ומהווה חלק בלתי נפרד המועצה)להלן: " ____________מועצה המקומית להפעלת פרויקט רכב שיתופי ב

 .מכרזמהצעתי ב

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: תל מונדהנני מצהיר בזאת כי המועצה המקומית  .2

 "( הקובע כדלקמן:צו המועצות המקומיות)להלן: " 1950-לצו המועצות המקומיות, תשי"אא)א( 103ס'  .2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה עשרה אחוזים 

 .”בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" 

הקובע  ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות)א( של 12 כלל .2.2
 כדלקמן: 

לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  "חבר המועצה
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל  –

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 הקובע כי:  לפקודת העיריות )נוסח חדש()א(  174 סעיף .2.3

לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או  "פקיד או עובד של מועצה
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת -על ידי בן

 למענה."   

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

רה, בן או בת, אח או אחות ואף לא בן זוג, הו(: יש למחוק המיותר) אין לי/יש ליבין חברי מליאת המועצה  .3.1
 מי שאני לו  סוכן או שותף.

 עשרה(: חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על יש למחוק המיותר) אין/יש .3.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

 בו.

 (: בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה.יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .3.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל או אם  .4
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

ת, לצו המועצות המקומיו( 3א)ב()103באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין .6
א)א( 103מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת המועצה ברוב של 

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות לצו המועצות המקומיות

 חתימת המציע: __________________ _________________ שם המציע: __
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 מסמכי המכרזל 1.5נספח 

 הצהרת המציע
 לכבוד

 ועדת המכרזים
 תל מונדהמועצה המקומית 

 

אני הח"מ )שם מלא ות.ז.(  _________________________ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי  .1
הכל , תל מונדמקומית ה מועצהפרויקט רכב שיתופי ב להפעלתמכרז והנני מגיש בזאת הצעתי ל מכרזה

 "(. השירותים)להלן: " מכרזבהתאם למסמכי ה
 .מסמכי המכרזהנני מעוניין לספק למועצה את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף ל .2
, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, וכי מכרזהנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי ה .3

, השירותים המבוקשים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני ותנאי
מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את כל הפרטים הנוגעים לאספקת השירותים 

בלא כל הסתייגות,  מכרזואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ה
 ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי.  

בדקתי באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר  .4
, במועדן ובמלואן, ביררנו מכרזהולקיום התחייבויותינו על פי  מכרזהקשור לביצוע השירותים נשוא ה

אם  מכרזר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותינו על פי הכל פרט הדרוש לנו בקש
 נזכה בו.

 
 אני  מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כי: .5

הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים, כח האדם, הציוד  .א
 וגם מבחינה מקצועית., גם מבחינת המימון מכרזוהכישורים הדרושים למתן השירותים נשוא ה

ידוע לי כי במידה ולא  .מכרזהנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה ל .ב
 אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי.

 עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף .ג
שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, איתנותי הפיננסית, התאמתי לביצוע השירותים 

, לרבות המלצות, ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים מכרזנשוא ה
להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית המועצה להסיק 

 יניה ואף לפסול את ההצעה.מסקנות לפי ראות ע

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לספק את השירותים ולבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על  .ד
ומסמכיו, באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים הנדרשים על מנת לספק  מכרזפי הוראות ה

 ותים.  את השירותים בצורה מקצועית, לרבות עמידה בלוח הזמנים שייקבע לביצוע השיר

הנני מתחייב, כי במידה ואזכה והמועצה תתקשר איתי בחוזה, אבצע את התחייבויותיי מכח  .ה
והחוזה והוראות כל דין, ועל פי כל דין ו/או תקן ו/או  מכרזבשלמותן, בהתאם למסמכי ה מכרזה

 חוזר ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך קיום התחייבויותיי לשביעות רצונה המלאה של המועצה.  

כן הנני מתחייב כי במידה ואזכה והמועצה תתקשר עימי בחוזה, אשמור על קשר מיידי ורצוף עם  .ו
המועצה במהלך תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה, לפי העניין, תוך שימוש באמצעי קשר 

 )פלאפון, טלפון וכיו"ב(. 

חלקן, לצד שלישי,  הנני מתחייב שלא להמחות את זכויותיי או התחייבויותיי לפי החוזה, כולן או .ז
ואינני רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, לצד שלישי, 
ללא קבלת הסכמת המועצה, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. ניתנה הסכמה כאמור, 

 מקרה.אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיי לפי החוזה, והאחריות לביצוע החוזה תישאר שלי בכל 

הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד המועצה או לחבר המועצה וכראיה לכך חתמתי על  .ח
 התצהיר המצורף.

, גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה, מחייבת םידוע לי, כי כל התחייבות המופיעה במסמכי .ט
 אותי. 

 
 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן: .6
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דנן, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי  מכרזבמידה ואזכה ב .א
גזברות המועצה, בצרכים המשתנים של המועצה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים 
וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון 

 החוזה ו/או שינויים רגולטוריים, ככל שיהיו. 
מקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים ב .ב

התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתו כמפורט לעיל, לא יינתן השירות על ידי הזוכה ו/או לא יינתן 
 חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

 מכרזמתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את  ה המועצה איננה .ג
ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה ויועברו אליה בפועל. כן המועצה זכאית לפרסם מכרז/ים 

 הנדרשים לה.  נפרדים ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים

אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע במועד את הפעולות המנויות  .7
, אאבד את זכותי להתקשר עם במכרז זהלעיל, כולן או מקצתן או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה 

קב הפרת ההתחייבויות המועצה והמועצה תהא רשאית לפעול על פי כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה ע
 .מכרזשאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי ל

 
הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם  .8

, דחיית ביצועו, או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי המועצה, מכל סיבה מכרזהביטול 
דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף שהיא, כמפורט 

 בהיקף מסוים. מכרזאם יגרם לי נזק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה בגין ביצוע השירותים מכוח ה
 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.  .9
 

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ידוע  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .10
לי כי המועצה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה ובהתאם אדרש, וכי באם אסרב להארכת תוקף 

 כנדרש, איחשב כמציע שחזר בו מהצעתו.  ההצעה
 

וג שהוא, אשר מגיע לכל מי שיהיה מעורב בביצוע הזוכה יישא בעצמו ולבדו בכל תשלום מכל מין וס .11
השירותים מטעמו, על פי דין או על פי חוזה או הסכם קיבוצי או צו הרחבה כלשהו החל על מבצעי 
השירותים, והוא לא יהיה זכאי להשתתפות מהמועצה בתשלומים אלו. הזוכה יתחייב, כי הוא משלם 

 ת ותנאים נלווים על פי כל דין.לכל מי שמועסק על ידו שכר, זכויות סוציאליו
 

  :, כדלקמןמכרזל 1בהתאם לפרמטרים שבטבלה בסעיף ד הנני מצהירכמו כן,  .12
 

 אופן הניקוד אמת המידה
מספר הערים בהם מפעיל 

 המציע שירות רכב שיתופי
מספר הרשויות המקומיות בהם אנו מפעילים שירות רכב 

 : _______________שיתופי
 : ________________המקומיותשמות הרשויות 

.____________________________________ 
התחייבות של הזוכה להעניק 

שעות בעלות של  5למשתמש 
 )כולל מע"מ( למשתמש₪  100

 כן/ לא )יש להקיף בעיגול( . 

של מערך הזמנת רכבים  וקיומ
נכון למועד הגשת אינטרנטי 

 ההצעות.

 אינטרנטי ?האם ברשותך מערך הזמנת רכבים 
 )יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה(. כן/לא

קיומה של אפליקציה ייעודית 
נכון למועד הגשת אינטרנטי 

 ההצעות.

 האם ברשותך אפליקציה ייעודית ? 
 כן/ לא )יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה(. 

 להצעתי זו מצורפות המלצות מרשויות מקומיות, ככל שישנן כאלה. 
היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  הצעתי זו .13

 כאמור דלעיל.
 

 שם המציע:_____________________________   ת.ז./ח.פ.:_____________________________

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר(, נא לפרט:  _______________________________

 ________________________________________________________ כתובת:

 דוא"ל: _____________________________________ כתובת
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 ________________________________________________ טלפון/פלאפון: 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 ________________________________________ חתימות:___________

 ____________________. תאריך:

 אישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(

  
 

 אני הח"מ ______________________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

 __________________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(ה"ה _____________________ ת.ז. 

 ה"ה _____________________ ת.ז. __________________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(

 ה"ה _____________________ ת.ז. __________________

 בפני.וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה 

  
   ______________   ________________ 

 חתימה     תאריך             
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 מסמך א' 

 הסכם הפעלת פרויקט רכב שיתופי

 

 2021שנערך ונחתם ב _____________ ביום _______________ בחודש _______________

 בין:

 תל מונדמקומית המועצה ה

 ("המועצה" )להלן  52הדקל  מרח'

 

 אחדמצד 

 לבין:

 ________________חברה/עוסק _______________

 ______ח.פ./ע.מ./ע.פ. _______________________

 ___באמצעות המורשה מטעמה מר/גב' ____________

 כתובת: ___________________________________

 ______________טלפון: ________________ פקס: 

 __________________ימייל: ________________א

 ("המפעיל")להלן 

 מצד שני

 

להפעלת פרויקט רכב שיתופי והכל  14/2021מכרז פומבי מס' פרסמה  מונד-ה המקומית תלמועצהוהואיל:      
"הפעלת או  "העבודות"או  "העבודה"או  "השירותים"זה ולהוראות חוזה זה )להלן:  מכרז כאמור במסמכי

 .(הפרויקט"

 בישיבתה מיום ________________מכרזים , וועדת המכרז זהוהמפעיל הגיש הצעתו במסגרת  והואיל:
 אישרה את מסירת העבודה למפעיל.

 :      והמועצה מעוניינת בקבלת השירות מאת המפעיל;והואיל

 :     והמפעיל מסכים לבצע, את הפרויקט בהתאם למפורט להליך זה.והואיל

 בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם 

 מבוא .1

  וא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו.בהמ

 :הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירוש כדלקמן: 

 ו/או כל מי שהורשה על ידו לעניין הסכם     מונד -המועצה המקומית תלמנכ"ל  – "המנהל"     (א)
 זה או כל חלק ממנו.    

שהמועצה מסרה לו את הפעלת הפרויקט לרבות עובדיו, מנהליו, מכרז זוכה בה – "המפעיל" (ב)
 שלוחיו.
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השכרה קצרת מועד של רכבים לרווחת  – ו/או "הפרויקט" "העבודה" ו/או "השירותים"     (ג)
)זאת בהתאם  זה ולהוראות חוזה זה מכרזבהתאם למפורט בשבי המועצה והמבקרים בה, ות

 .המפעיל(קצאת מקומות חניה בבעלות המועצה ללא תמורה לידי לה

 :ביצוע השירותים   .       3

, זה מכרזהמועצה מוסרת בזאת למפעיל והמפעיל מקבל בזאת על עצמו לבצע את השירותים המפורטים ב
 .והחוזה מכרזוהכל בהתאם להוראות ה בהתאם להיקף שתקבע המועצה

 המפעיל:הצהרות והתחייבויות  .4

 המפעיל מצהיר כדלקמן:             

המפעיל מצהיר כי יש לו את הניסיון, הכישורים, הידע המקצועי, האמצעים הדרושים לביצוע  (א)
 הפרויקט, וכי הוא יפעיל את הפרויקט בצורה הטובה ביותר ובכפוף לאמור בהסכם זה.

ואמצעיו וישקיע את מיטב השקידה המפעיל מצהיר כי הוא ישתמש במיטוב כוחותיו, כושרו, ידיעותיו  (ב)
 פי חוזה זה.-ומיטב המסירות והנאמנות לשם ביצוע התחייבויותיו על

 . מכרזהמפעיל מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף שנקבעו ל (ג)
ה אינה צד בהסכמים שבין הזוכה למשתמשים ברכביו והזוכה אף לא יציג מועצהמפעיל מצהיר כי ה (ד)

 ות הכוללת על תפעול הפרויקט חלה על הזוכה בלבד.ה כצד בהסכים אלו והאחרימועצאת ה

 המפעיל מתחייב כדלקמן:

 לפעול בהתאם לחוקי המדינה והרשויות המקומיות, כלליהן והוראות הקבע שלהן. (א)
לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם כך להשתמש במיטב  (ב)

 הכושר והידיעה המקצועית.
 בהתאם להוראות הדין. , הכלשל המועצה בכתב דרישה, בהתאם ללהתחיל בהפעלת הפרויקט  (ג)
כל דין ולמלא כאחר כל ההוראות החוקיות שתינתנה להמפעיל מתחייב לבצע את השירותים בהתאם  (ד)

 לו מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות.
ושיתוף פעולה עם המנהל ושאר לבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק  (ה)

 גורמי המועצה הנוגעים בדבר.
)א( להלן ולמלא  6לאפשר למנהל לבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים כאמור בסעיף  (ו)

 )ב( להלן. 6אחר כל ההוראות וההנחיות שיינתנו לו על ידי המנהל כאמור בסעיף 
הוראות חוזה זה ו/או עפ"י דרישת המנהל, בדבר  להעביר למנהל דיווח שוטף ו/או דו"ח תקופתי עפ"י (ז)

 .במועצה הפעלת הפרויקט
 יובהר, כי חניית רכב שלא במקום המתאים, תחייב באגרת חניה את המפעיל. (ח)
המפעיל מתחייב כי כל הרכבים יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש, כמצוין ברישיון הרכב, חל בשנת  (ט)

 ואילך.  2017
  יהיה בהתאם לאחת מהאופציות הבאות: לשימוש ברכביםהמפעיל מתחייב כי המחיר  (י)

כולל מע"מ וכי המחיר יכלול ₪  160שעות( לא יעלה על  24מחיר לשימוש ברכב ליממה ) אופציה א':
ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך, לרבות ביטוח חובה, מקיף וצד ג'(, אפשרות 

תתפות עצמאית באופן מלא, ללא דמי מנוי חודשיים וכן ק"מ ליממה, ביטול הש 150לשימוש בלפחות 
בעבור דלק  המשתמשיםשעות בכל יממה. יובהר, כי מלבד האמור ישלמו  24חובת זמינות במשך 

 וכבישי אגרה, דמי טיפול הסבת דוחות, דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים נוספים, דמי חריגת ק"מ.
כולל מע"מ וכי המחיר יכלול: ₪  30ות( לא יעלה על דק 60המחיר לשימוש ברכב לשעה ) אופציה ב':

ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך, לרבות ביטוח חובה, מקיף וצד ג'(, אפשרות 
לק"מ, ללא ₪  2ק"מ לכל שעה. תוספת לכל ק"מ נוסף בשעה: לא יעלה על  25לשימוש של לפחות 

מלא, ללא דמי מנוי חודשיים וכן חובת זמינות  תוספת בעבור דלק. ביטול השתתפות עצמאית באופן
בעבור דלק וכבישי אגרה, דמי  המשתמשיםשעות בכל יממה. יובהר, כי מלבד האמור ישלמו  24במשך 

 טיפול הסבת דוחות, דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים נוספים
משים המפעיל מתחייב לנהל מערך הזמנת רכבים אינטרנטי ואפליקציה ייעודית לשימוש המשת (יא)

 ברכבים.  
 . כמפורט להלן המפעיל מתחייב לשאת בכל הביטוחים הנדרשים לצורך קיומה של התקשרות זו (יב)
, בהתאם לדרישות מפעיליובהר, כי צביעת החניות שיוקצו והכיתוב על גבן יהיו באחריות ועל חשבון ה (יג)

ונוסח שתקבע המועצה. יובהר, כי השבת החניות שהוקצו למצבם הקודם הינם באחריות המפעיל ועל 
 חשבונו. 

 סמכויות המנהל: .5
 



 

17 
 ________________:חתימת וחותמת המציע

 
 

המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום מתן השירותים, לבדוק את טיב הפעלת הפרויקט  (א)
 ואם המפעיל מבצעם בהתאם להוראות הסכם זה. וואת אופן ביצוע

 

במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת למפעיל הוראות והנחיות, בכל הנוגע לביצוע  (ב)
 .זה מכרז, בהתאם להוראות השירותים

המנהל יהיה רשאי לפסול כל עוזר או עובד או נותן שירות שהתמנה על ידי המפעיל לצורך ביצוע  (ג)
ימלא את תפקידו בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בניגוד להוראות הדין אשר לא הסכם זה, 

 ו/או בניגוד להנחיות המועצה ו/או אשר ייראה לו בלתי מתאים למתן השירותים נשוא החוזה,
 לפי שיקול דעת בלעדי של המנהל.הכל 

 המפעיל וכל מי מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר וכל מסמך שיידרש על ידו או מטעמו. (ד)
ל ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו והוא אחראי לכך שיתר בעלי המקצוע המפעי (ה)

 ימסרו גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר כאמור.
המנהל ו/או מי מטעמו יהא רשאי להורות על שינוי מיקומי חניה לפי צרכי המועצה, מעת לעת,  (ו)

 דעתה הבלעדי של המועצה.וכן להפחית את מקומות החניה, בהתאם לשיקול 
 

      צוות עבודה: .6

עלת הפרויקט יעסיק המפעיל, על חשבונו, אנשי מקצוע שונים שיהיה צורך בקבלת לצורך הפ (א)
 זה. מכרז וחוזהשירותיהם לצורך הפעלת הפרויקט, כמפורט ב

המנהל יהא רשאי לדרוש מהמפעיל, מטעמים שינומקו על ידו, להפסיק העסקתו של אנשי מקצוע  (ב)
 מטעמו והמפעיל מתחייב לקיים את דרישת המנהל.

המפעיל אחראי לכך שכל הוראות חוזה זה יקוימו, בשינויים המחויבים, גם על ידי אנשי מקצוע  (ג)
 מטעמו.

שכר היועצים שהמפעיל יעסיק לצורך הפעלת הפרויקט, ישולם ישירות ע"י המפעיל ועל חשבונו  (ד)
 בלבד.

יהיו בין המועצה לבין המפעיל ו/או לבין מי מעובדי/נציגי למען הסר ספק, יובהר כי אין ולא  (ה)
מעביד, וכי המפעיל לבדו אחראי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, בכל הנוגע  -המפעיל, כל יחסי עובד

 לביצוע הוראות מכרז וחוזה זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות המגיעות להם על פי דין.
 

 תקופת הפעלת הפרויקט: .7
 

חודשים החל מיום __________ ועד ליום  12הפרויקט הינה למשך  תקופת הפעלת (א)
לסיים את  תרשאי המועצה תהאיובהר, כי  (."תקופת השירות" –_____________( )להלן 

 ימים.  14ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות וזאת בכפוף להודעה מראש של 
תקופות  4-ב ההתקשרותהצדדים מסכימים כי המועצה בלבד רשאית להאריך את תקופת  (ב)

 ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיכל אחתחודשים  12 בנות  נוספות 
מועצה ומבלעדי אישור כאמור אין המובהר ומוסכם כי הארכת החוזה כאמור כפופה לאישור  (ג)

 להארכה כל תוקף.
על אף האמור לעיל שומרת המועצה לעצמה את הזכות להביא, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל  (ד)

שהיא, חוזה זה לסיום בהודעה בכתב ומראש שתשלח למפעיל. בכל מקרה בו תשתמש סיבה 
המועצה בזכותה, על פי סעיף זה, יובא החוזה לידי סיום במועד הנקוב בהודעה  ולמפעיל לא 
יהיו טענות ו/או תלונות ו/או תביעות מכל שסוג שהוא כלפי המועצה בשל שימוש המועצה 

 בזכותה זו.
 

 לוח זמנים: .8

דרישת המנהל ובהתאם לדין ויבצע את השירותים יום מ 14תוך עיל יחל בהפעלת הפרויקט המפ
 על כל שלביהם באופן רציף וללא הפסקה.

 שמירת סודיות: .9

בביצוע הסכם זה מתחייב המפעיל לשמור על חובת הסודיות לפי כל דין, לשמור בסוד  כל מידע 
 שיגיע לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה.

 מניעת ניגוד עניינים: .10

עם תחילת הפעלת הפרויקט יהיה המפעיל מנוע מלקבל על עצמו עבודה עבור כל גורם או גוף 
אם הדבר עלול להעמידו במצב של חשש לניגוד  ה מקומית תל מונדובכלל כך מועצ ,אחר

במקרה שעולה חשש בדבר ניגוד עניינים כאמור, יש להביא את האמור לידיעת  עניינים.
 המועצה. 
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 העדר יחסי עובד מעביד: .11
 סי עובד מעביד בין המועצה לבין  חלמען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו י  .א

 המפעיל ו/או כל מי מטעמו. 
 

ועצה ועובדי המפעיל או כמו כן מובהר כי לא תיווצר כל זיקה ו/או יחסי עובד מעביד בין המ .ב
כל עובד מטעמו. אך אם יווצר מצב בו לצורך ביצוע ההסכם ישהו עובדי המפעיל במועצה, 

 יישארו העובדים בגדר עובדי המפעיל בלבד.
למען הסר ספק מובהר כי אין בהעסקת העובדים מטעם המפעיל כדי להפחית ו/או לגרוע ו/או  .ג

 כלפי המועצה לביצוע תפקידיו ע"פ ההסכם.להחליף את התחייבויות המפעיל ואחריותו 
הצדדים מצהירים כי אין בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה למועצה לפקח, להדריך או  .ד

להנחות את המפעיל כל אחד אחר מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע יעיל של 
עיל או עם הוראות הסכם זה, ולא יהיה בכך באמור כדי ליצור יחסי עובד מעביד עם המפ

העובדים המועסקים על ידו. המועצה לא נושאת בכל אחריות בגין פעולתה כאמור לעיל לעניין 
 הפעולה המקצועית הראויה של המפעיל.

 
 איסור העברת זכויות: .12

 
 
 
 

המפעיל מתחייב לא להעביר לאחר הסכם זה כולו או חלק ממנו, או כל זכות מזכויותיו או  .א
 י חוזה זה, אלא על פי הסכמת המועצה מראש ובכתב על כך.התחייבות מהתחייבויותיו ולפ

 
 אחריות לנזקים: .13

 

יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה ו/או יפצה את המועצה על כל תשלום, נזק, הפסד, אובדן,  מפעילה .א
ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למועצה, לעובדיה או לצד שלישי כלשהו, בגין כל מעשה 

פוטר את המועצה מאחריות כלשהי בגין  מפעיל, מי מעובדיו או מי מטעמו. המפעילאו מחדל של ה
 כל תשלום, הפסד או אובדן כאמור לעיל. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כי אין ולא תהיה למועצה כל אחריות בקשר לעובדי  .ב
ישפה את  עילמפוהמועצה לא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם, וה מפעילה

המועצה בגין כל תשלום, הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בקשר לתביעה שתוגש נגדה על ידי מי 
 מעובדי המפעיל, שעילתה קשורה בביצוע השירותים ו/או ההתקשרות נשוא חוזה זה. 

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,  מפעילה .ג
ה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מכל עיל

מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שיגרם לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות 
המשפטיות שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד. אם תתבע המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא 

לסלק את התביעה כנגדה ולשלם  מפעילגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על המטעמה על נזק, שנ
כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט ו/או רשות מוסמכת אחרת לרבות הוצאות משפטיות 
ושכ"ט כאמור. כל סכום שיגיע כאמור לעיל למועצה מאת המפעיל יישא ריבית והצמדה כחוק 

 עד תאריך התשלום בפועל. מפעילמעת דרישתו על ידי המועצה מה
ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו/או רשלנות כאמור לעיל  מפעילאחריותו של ה .ד

 אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה. 
לא תהא  מועצהבמסגרת התקנון בין המפעיל למשתמשי הרכב, מתחייב המפעיל לכלול סעיף כי ל .ה

 בות השימוש ברכב. כל אחריות לנזקי גוף ו/או רכוש  בעק
כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל  מפעיללמען הסר ספק, אחריותו של ה .ו

בויותיו מכח חוזה זה, לרבות עובדים, ספקי משנה יגורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחי
 וכיו"ב.

 
 : ביטוח .14

 

לערוך ולקיים, על המפעיל על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המפעיל מבלי לגרוע מאחריות  .א
למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף  ,נוחשבו

" ו"אישור מפעיללהלן: "ביטוחי ה)והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  2א'-ו 1א' חלהסכם זה כנספ
 יטוח מורשית כדין בישראל.אצל חברת ב(, עריכת הביטוח", לפי העניין

, לפני תחילת מתן המועצה להמציא לידיהמפעיל , על המועצה ללא צורך בכל דרישה מצד .ב
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת  השירותים

המפעיל . כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המפעיל בידי מבטח הביטוח, כשהוא חתום
לתקופת המפעיל ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי  אישור עריכתהמועצה להמציא לידי 

 הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט לעיל. ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד
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עומד להיות מבוטל או עומד המפעיל , כי מי מביטוחי למועצה יודיעהמפעיל בכל פעם שמבטח  .ג
עריכת ביטוח  לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישורעל המפעיל לרעה,  שינוילחול בו 

 חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 

הינם בבחינת דרישה מזערית, המפעיל מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .ד
לפי ההסכם ו/או על פי כל המפעיל  , שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות שלהמפעיל המוטלת על

לא  מפעילממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולהמפעיל את  לשחרר דין, ואין בה כדי
 , בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.המועצה מטעם או מיהמועצה תהיה כל טענה כלפי 

המפעיל יומצא על ידי תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שלמועצה  .ה
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים המפעיל לעיל, ועל  כאמור

 על פי הסכם זה.המפעיל להתחייבויות מהפעיל   את ביטוחי

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן המועצה מוצהר ומוסכם כי זכויות  .ו
, המפעיל כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחיהמועצה מי מטעם  או עלהמועצה  מטילות על

ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על  טיבם, היקפם,
על פי כל דין, וזאת בין אם דרש עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין  על פי הסכם זה אוהמפעיל 

 ריכת הביטוח ובין אם לאו.ע אם לאו, בין אם בדק את אישור

ו/או גופים עירוניים מאחריות לכל אובדן המועצה ואת הבאים מטעם המועצה פוטר את המפעיל  .ז
שטח /לחצריהמפעיל או מי מטעם  מפעיללרכוש, רכבים או ציוד כלשהו, המובא על ידי ה או נזק

כל למפעיל המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה  ו/או לאתר ו/אוהמועצה  מוניציפלי של
אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול  טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

לא יכלול חריג בקשר לנזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מכלי רכב וזאת מעל צד שלישי כללי ביטוח  .ח
 ₪. 1,000,000יסת כלי הרכב בגבול אחריות של הכיסוי הניתן בפול

 – ביטוחי רכב .ט

 יבטח את הרכבים, כלל הנוסעים והנהגים בה על חשבונו ואחריותו בביטוח , המפעיל בנוסף
וחוק הפיצויים  1970 -, התש"ל(נוסח חדש)כנדרש בהוראות פקודת ביטוח רכב מנועי  חובה

ביטוח המקורית בלבד נמצאת בכל אחד  ,כאשר תעודת 1975-דרכים, התשל"ה לנפגעי תאונת
ביטוח מקיף "נזק עצמי"  (הגבלה בקשר עם גיל הנהג, ותק רישיון הנהיגה ללא)מהרכבים 

 .₪ 1,000,000בגבול אחריות בסך  לרכב וכן בביטוח צד ג'

 ויכסו כל נהג הנוהג ברכב המפעיל כל הביטוחים המפורטים בסעיף זה ייערכו על שם ,
 (.ובכלל זה נהג צעיר וחדש)רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב כאמור  שברשותו

  יהא אחראי להארכת תוקפן של הפוליסות הנ"ל ועדכונן מדי פעם. כמו כן, תעודותהמפעיל 
 בזמן סביר לפני סיום תוקפם שללמועצה ביטוח חובה ורישויים תקפים כולל אגרות, יועברו 

 הביטוחים והרישויים הקיימים.

  לץ כלי רכב במקרה הצורך וידאג לגרירתו למוסך הקרוב לביתו של נהג כלי הרכב יחהמפעיל
של תקלה טכנית ו/או מכנית ו/או בטיחותית שתמנע את המשך הנסיעה בכלי הרכב,  במקרה

ידאג לביטוח גרירה למקרה של נזק או תקלה כלשהיא המפעיל תאונת דרכים.  לרבות עקב
 לנסוע או היוצרת חשש המונע מלהשתמש ברכב.מונעת מהרכב  לכלי הרכב, ככל שהיא

 ייכללהמפעיל בביטוחי הרכב כאמור לעיל, ובכל ביטוח רכוש נוסף או משלים, שייערך על ידי , 
המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי 

יחול לטובת אדם, שגרם  גופים עירוניים; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא ו/או כלפי
 לנזק בזדון.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או  .י
על וככל שהדבר מותר עפ"י תנאי החוזה, , המפעיל יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם חלק מהם

סכומים הנדרשים על לתנאים ול לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח בהתאםהמפעיל 
 פי הסכם זה. 

ביחס לשירותים במלואם, לרבות המועצה מוטלת האחריות כלפי המפעיל מובהר בזאת, כי על  .יא
 .שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה שירותים

 תנאי הביטוח הנדרשים ונוסח אישור עריכת הביטוח הינם הבסיס לכל נושא הביטוח. יחד עם .יב
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לאשר שינויים בתנאים אלו בכפוף לאישור המועצהזאת, 
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לא מאשרת שינוי כלשהו, הזוכה/הקבלן מחויב שהמועצה הביטוח מטעמה. יובהר כי ככל  יועץ
 .ההסכם הביטוח כפי שנקבעו בתנאי לתנאי

 

 
 :תשלומים סוציאליים .15

 

רוכשים זכויות סוציאליות הקיימות בין עובד ומעביד אין המפעיל או מי מטעמו או מי המועסק על ידו, 
מכוח דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי. כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות 

 הסוציאליות חלים על המפעיל וישולמו על ידו בהתאם.
 

 :אחריות מקצועית .16

רים את המפעיל מהאחריות הסכמתה ו/או אישורה של המועצה לשירותים של המפעיל, אינם משחר
 המקצועית הבלעדית להם.

 :אספקת אמצעי עזר .17

מכרז מוצהר ומוסכם בזה כי המועצה תקצה מקום חניה לרכבים המשמשים להפעלת הפרויקט כאמור ב
זה בהתאם ובכפוף להחלטות המועצה, כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים  וחוזה

 לצורך ביצוע השירותים ו/או הקשורים אליהם, יסופקו על ידי המפעיל ועל חשבונו בלבד.

 :ויתור .18

על ויתור מצד המועצה ושום ויתור, הנחה, אי פעולה או מתן הארכה מצד המועצה למפעיל, לא יחשבו כ
זכויותיה ולא ישמשו לתביעה אא"כ תוותר המועצה על זכויות כמפורט ובכתב מראש בחתימת ראש 

       המועצה וגזבר המועצה גם יחד.

 :כתובות .19

כל הודעה שתישלח לצדדים לפי הכתובות  כתובות הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם כברישא להסכם.
שעות ממועד המשלוח  72דין, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך האמורות לעיל לרבות המצאת כתבי בית  

 ובמידה ונמסרה אישית ממועד מסירתה בפועל. בדואר רשום,

 

 סמכות שיפוט ייחודית: .20

סמכות השיפוט בכל הנוגע למחלוקות הנובעות מכוח הסכם זה ו/או כפועל יוצא ממנו מסורה לבתי המשפט 
 ולהם בלבד.במרכז המוסמכים 

 
 

 באו הצדדים על החתום: ולראייה
 
 

                                            ___________         _____________ 
 תאריך                 חתימה וחותמת                                     –המפעיל 

 
 

                                          _____________   _________________________     __ 
  חתימה וחותמת             חתימה וחותמת              תאריך                                     –המועצה 
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 להסכם 1א'נספח 

 ביטוח נספח
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר האמור בפול
 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 שם
המועצה המקומית תל מונד 
ו/או תאגידים עירוניים ו/או 

חברות עירוניות ו/או נבחריהם 
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 שם
 למלא

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

אחר: הפעלת ☒
 שירות רכב שיתופי

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 , תל מונד 52רחוב הדקל 

 מען
 למלא

 

 כיסויים                                             

 הביטוחסוג 
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
הפולי

 סה

נוסח 
ומהדו
רתהפו
 ליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף

מט סכום
 בע

מטב סכום
 ע

יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'
 רכוש 

 
-------

--- 
        

         
         
         

 צד ג'
 
 
הביטוח לא )

יכלול חריג 
בקשר לנזק 

לרכוש צד 
שלישי כתוצאה 
מכלי רכב וזאת 

מעל הכיסוי 
הניתן בפוליסת 
כלי הרכב בגבול 

אחריות של 
1,000,000 )₪ 

ביט  
2016 

אחריות  302   ₪   1,000,000  
 צולבת

הרחב  304
 שיפוי

הרחבת  307
קבלנים  -צד ג

 משנה וקבלני
ויתור  309

על תחלוף 
לטובת מבקש 

 האישור

כיסוי  315
לתביעות 

 המל"ל

מבוטח  318
מבקש -נוסף

 האישור

מבוטח  321
נוסף בגין 
מעשי או 

מחדלי 
 המבוטח

מבקש  322
האישור 

מוגדר כצד ג 
 בפרק זה
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 כיסויים                                             

328 
 ראשוניות

רכוש  329
מבקש 

האישור 
 ייחשב כצד ג

אחריות 
 מעבידים

ביט  
2016 

  20,000,000   ₪ 
 

אחריות  302  
 צולבת

הרחב  304
 שיפוי

ויתור  309
 על תחלוף

 לטובת מבקש
 האישור

מבוטח  318
נוסף מבקש 

 האישור

מבוטח  319
נוסף היה 

וייחשב 
מעבידם של 

 הנ"ל

מבוטח  321
נוסף מבקש 

 האישור

328 
 ראשוניות

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 072

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים                                
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 להסכם 2נספח א'

 לכבוד
 המועצה המקומית תל מונד
___________________ 

 
 כלי רכב -אישור קיום ביטוח

      
 

 הגדרות :
 
 (מועצהה –)להלן       המועצה המקומית תל מונד .1
 
 ___________________________ ת.ז. / ח.פ _______________ מפעילה .2

 (מפעילה -)להלן          
 

 הפעלת רכב שיתופי בתל מונד  : העבודהמהות 
         

 אנו הח"מ __________________  חברה לביטוח בע"מ.
 

 כתובת   __________________________________________.
 

 מודיעים, מתחייבים ומאשרים כלהלן:
 

 כלהלן: מפעילאנו מאשרים, כי ערכנו את הביטוחים, לביצוע עבודות החוזה של ה
 

    סות רכבפולי
 
 הרינו לאשר כי רכבים מס' רישוי כדלקמן: .1

 
 מס' פוליסת מקיף מס' פוליסת חובה מס' רכב

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

ביטוח וב חובההרכבים המפורטים לעיל הינם ע"ש המפעיל ומבוטחים בחברתנו בביטוח 
 .מקיף

 
 ____________ עד ___________________ -תקופת ביטוח מ .2
 

 ל י: כ ל
 

עפ"י הפוליסה, לכיסוי חבות  ףמבוטח נוסכ, המועצה צורףתבכל הפוליסות, כמוזכר לעיל,  א.
 .המפעיל בגין רשלנותהמועצה 

 
בחוק חוזה  59והוראות סעיף המועצה קודמת לכל פוליסה אחרת של המפעיל הפוליסה של  ב.

 ביטוח התשמ"א בדבר כפל ביטוח, לא יחולו.
 
יום קודם ביטול הפוליסות  30על פיו מתחייבים המבטחים להודיע  לפוליסה יוסף סעיף ג.

 ו/או אי חידושן. מועצהל
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וכנגד כל אחד מיחידי המבוטח.  תנאי המועצה המבטח מוותר על כל זכות תביעה, שיבוב כנגד  ד.

 זה לא יחול באם הנזק יגרם בכוונת זדון.
 

עצמיות הנובעות ממקרה ביטוח לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות ההמפעיל  ה.
 והחובות המוטלים עפ"י הפוליסה.               

 
 מפעיל.לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י ההמועצה .      מו"מ ולמען הסר ספק, כי זכויות ו
 
 
 
 
 

 תאריך ________________                      חתימת המבטח __________________
 
 
 
 
 


