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 20/048 'מס פומבי מכרז
 עבורתפעולי  ליסינג שירותי למתן פומבי במכרז להשתתפות הצעות להציע הזמנה

 תשתיות נפט ואנרגיה

 מבוא .1

חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ (להלן:  1.1

"החברה") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי אספקת כלי רכב בשיטת 

ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז הליסינג התפעולי בהתאם לדרישות 

 להלן.

ן מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז פומבי למתן שירותי שכירות "תש 1.2

רכבים בשיטת הליסינג התפעולי, ולחתום עמה על הסכם לאספקת כלי רכב 

 שנים.  3בליסינג לתקופה של 

רכבים המחלוקים לשתי קבוצות: הקבוצה הראשונה, ובה  55ברשות תש"ן  1.3

ק"מ בשנה, והקבוצה השניה ובה  38,000 -כבים, אשר בממוצע נוסעים כר 47

ק"מ בשנה. כל המציעים מתבקשים להגיש  64,000-רכבים הנוסעים כ 8

הצעת מחיר עבור השכרת רכבים מהקבוצה הראשונה. מציעים אשר יכללו 

, נק' 10סך  עדבהצעתם גם הצעת מחיר כלפי הקבוצה השניה יקבלו בונוס 

 יובהר כי לא ניתן לפצל את ההצעה בתוך הקבוצות. כמו .14.3 בסעיף כמפורט

 החברה אינה מתחייבת לשכור את הרכבים בקבוצה ב'. כן, יובהר כי

 המציע אשר יזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר יזכה במכר. 1.4

להצעה ' חההסכם שיחתם עם המציע הזוכה במכרז שבנדון מצ"ב כנספח  1.5

 להציע.

רכבים שנמצאים תחת הסכם ליסינג, כלי הרכב הללו מפורטים לתש"ן יש כיום  1.6

ימשיך הספק הקיים ליתן לרכבים אלו  .ההצעה הכספית - ה'במכרז בנספח 

 חלופיים שירותים מכח החוזה הנוכחי, והזוכה במכרז יידרש לספק כלי רכב
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 חודשים 36או  חודשים 24הקיימת, לתקופה של  השכירותבתום תקופת 

 .החברהבהתאם להחלטת 

 ליצור כדי או בלעדיות ליצור כדי זה במכרז בזכייה אין כי, בזאת מובהר 1.7

תש"ן להזמנה של כלי רכב מהזוכה במכרז בכלל או בהיקף  מצד מחויבות

מסוים, לתש"ן נשמרת הזכות לפעול לצורך קבלת השירותים מספק אחר 

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והוראות כל דין.

לכלל התנאים ולמילוי כל הפרטים המוזכרים להלן  השתתפות במכרז כפופים 1.8

 על ידי המציעים.

נדרש   ולקבל הודעות ועדכונים בעניין המכרז כל המעוניין להשתתף במכרז 1.9

. האחריות למסירת הפרטים הינה www.pei.co.ilלהירשם באתר החברה: 

 ד מציע, כי לא קיבל עדכונים.של המציעים, ולא תשמע כל טענה מצ

 ריכוז תאריכים במכרז .2

 13.2.20 המכרזמועד פרסום 

 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 

27.2.20 

עות למכרז צהמועד האחרון להגשת ה

 לתיבת המכרזים

25.3.20 

 מסמכי המכרז .3
 כל הנספחים המצורפים לפניה זו, כשהם מלאים וחתומים כנדרש.  3.1

 9המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, כמפורט בסעיף  3.2

 להלן.

 ההצעה הכספית.  3.3

מסמכי המכרז לרבות מסמך ההבהרות, כשהם חתומים בראשי תיבות  3.4

 בתחתית כל דף, וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.
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 נוהל העברת שאלות ובירורים .4
בלבד, עד למועד האחרון הנקוב  Wordניתן להגיש שאלות/הבהרות בקובץ  4.1

בלבד. לא יתקבלו   proposals@pei.co.il לכתובת דואר אלקטרוני: 2בסעיף 

 פניות טלפוניות. 

 :Wordשאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא, קובץ בפורמט  4.2

מס' סידורי של  כותרת המסמך
 השאלה

 פירוט השאלה הסעיףשם  מספר הסעיף

     
     

 

התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של החברה, ללא ציון  4.3

פרטי הזיהוי של הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר 

פרסומי התשובות באתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר 

באתר האינטרנט יותר תחייבנה את החברה. החברה תהיה רשאית לפרסם 

 .מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך

מובהר, כי התשובות שיפורסמו באתר החברה לשאלות/הבהרות מהוות חלק   4.4

בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ 

הבהרות שפורסם כאמור, כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה 

 .של המציע

הר, כי התשובות שיפורסמו באתר החברה לשאלות/הבהרות מהוות חלק מוב 4.5

בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ 

הבהרות שפורסם כאמור, כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה 

 של המציע.

החברה תהיה רשאית, בכל עת קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס  4.6

שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות. השינויים 

והתיקונים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 

 המכרז. 

http://www.pei.co.il/
mailto:proposals@pei.co.il
mailto:proposals@pei.co.il


 
 תשתיות נפט ואנרגיה תפעולי עבור ליסינג שירותי למתן פומבי מכרז

 20/048מכרז 
 

 
 

 

 חתימה וחותמת המציע

 96מתוך  6עמוד 
 

אתר החברה  I 46120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
www.pei.co.il  :דוא"ל  9528553-09טלproposals@pei.co.il 

 

 :להלןיכונו  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב 4.7
 מקרה בכל .המכרז ממסמכי חלק ויהוו החברה את יחייבו, "הבהרות מסמכי"

 יגבר המקוריים המכרז מסמכי ובין ההבהרות במסמכי האמור בין של סתירה

 לבין ההבהרות מסמכי בין סתירה של מקרה ובכל ,במסמכי ההבהרות האמור

 ההבהרות המאוחר יותר. במסמך האמור יגבר ,עצמם

עם הגשת הצעתו בהליך, מצהיר המציע כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל  4.8

הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא 

יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח ההליך ותנאיו ויהיה מנוע מלטעון טענות 

 כלפיהם. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי ההליך

או בהם, החברה היא זו שתקבע את הפרשנות המחייבת. סתירות, אי 

התאמות ואי בהירויות בין הוראות שונות יפורשו באופן המרחיב את חובות 

המציע ואת זכויות החברה. למציע לא תהא כל טענה או תביעה, כלפי החברה 

 או מי מטעמה, הנובעת מהפרשנות שבחרה החברה.

 מהות ההתקשרות .5

ת להתקשר עם מציע אחד אשר יספק עבורה שירותים  לשכירות תש"ן מבקש 5.1

 כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי.

 לתש"ן נדרשים כלי רכב לצורך פעילותה השוטפת ברחבי מדינת ישראל. 5.2

י המטה שנמצאים בהרצליה, וכן באמצעות מתקניה דתש"ן פועלת ממשר 5.3

 .בצפון ובדרום הארץ הפרוסים
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 בנספח, בחוזה ,זו בהזמנה המפורטים השירותים כלל במתן יחויב הספק 5.4

 ,המכרז מדרישות נפרד בלתי חלק כולם המהווים נספח אחר, ובכל השירות,

 ,הספק של הרכבים צי ניהול ,אחזקתם ,רכב כלי של אספקה זאת ובכלל

 הרישיונות כל השגת ,המכון דרישות פי-על הרכב כלי אבזור ,תפעולו

 או/האגרות  ו התשלומים, בכל ונשיאה דין כל פי על הנדרשים והביטוחים

 זאת כל .הרכב כלי של דין כל דרישות פי ועל מלא לתפעול הנדרשים המיסים

 כמפורט השירות ובאמנת השירות בנורמות ביעדים,  עמידה יבוצע תוך

 הגבוהים ובסטנדרטים גבוהה במיומנותו במקצועית המכרז, במסמכי

   .דין לכל ובהתאם החוזה ונספחיו לדרישות בתחום, בהתאם המקובלים

 שירות מוקד מפעיל הוא כי בהצעתו יתחייב המציע ,מהאמור לגרוע מבלי 5.5

ימים בשבוע, ובכל ימות השנה למעט יום  7שעות ביממה, הפעיל  טלפוני

כיפור. מוקד השירות יטפל בכל מגוון השירותים להם מחויב הספק לפי 

גרירה, רכב, חלופי ,שירותי תחזוקה ההסכם, לרבות תיאום תיקוני דרך, 

 בהתאם להוראות יצרני כלי הרכב, תיקוני פחחות וטיפולים.

  דרישות כלי הרכב .6

כלי הרכב שיסופקו יהיו כלי רכב משנת ייצור האחרונה המצויה בשוק (להלן:  6.1

להזמנה להציע הצעות,  ה'") מסוגים שונים, כמפורט בנספח חדשים כלי רכב"

מהמודל האחרון הקיים בשוק ערב הזמנתם לתש"ן, בצבע לבן, על פי הוראות 

 תש"ן ובכפוף למלאי הקיים אצל היבואן. 

משרד לפחות בהתאם לנהלי  5פקו יהיו בדירוג בטיחות וכלי הרכב שיס 6.2

 התחבורה.

רכבי , וכן יםוחשמלי םהיברדי כלי הרכב להם זקוקה תש"ן הינם רכבי עבודה 6.3

בעלי מנוע דיזל ובנזין, בעלי תא דו תכליתי לנוסעים ו/או למטען בעלי  עבודה

, ABCדלת צדדית אחת או יותר ודלת אחורית הגה כל, מערכת שמע, מערכת 

 .1ז'ארבע כריות אוויר לפחות, אביזירים וציוד כמפורט בנספח השירות 
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  היקף  ההתקשרות .7

כלי רכב פרטיים בעסקאות ליסינג  55 -כיום כולל כצי כלי הרכב של תש"ן  7.1

 (המוגדרים כקבוצה א') כלי רכב אלה 47לכל הפחות שונות. בכוונה להחליף 

מספר כלי אצל הזוכה וזאת במשך תקופת ההסכם לרבות בתקופת הארכתו. 

ואין בו  מהווה הערכה בלבד בהתאם למצב הדברים הקיים היוםהרכב כיום 

רכב חדשים, לפי הנדרש, על פי שיקול  ליכתזמין  כדי ללמד על העתיד. תש"ן

דעתה הבלעדי, וללא כל התחייבות מצדה להזמנת רכבים בהיקף שווה או 

, ואף םתש"ן שומרת על זכותה להגדיל או להקטין את היקף הרכבידומה. 

 כלי רכב נוספים על אלו שהמציע יציע בהצעתו. דגמילדרוש 

חל ספירת הקילומטראז' לאחר מסירתו של הרכב הקבוע לתש"ן ע"י הספק, ת 7.2

באופן שנתי ביחס לכל כלי  להלן, 14.5סעיף ו, והיא תחושב כפי שמצוין בשל

 הרכב שיסופקו על ידי הספק.

 במידעלהלן פריסה גיאוגרפית של מצבת הרכבים בתש"ן. יובהר כי מדובר  7.3

יכולה לשנות או להחליף את הפריסה  בלבד ואין בו לחייב את תש"ן, תש"ן

בכל עת בהתאם לצריכה. מודגש בזאת כי החלוקה  באזורים שונים או לצמצמה

 המצוינת מטה אינה מהווה קשר להיקף הרכבים שהספק נדרש להציע במכרז. 

 מספר רכבים אזור גיאוגרפי

 8 צפון

 7 דרום

 40 מרכז
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 תקופת ההתקשרות .8
יובהר כי כיום ניתנים לחברה שירותי ליסינג תפעולי מכוח חוזה קיים. שירותי  8.1

חודש, ועתידים להימשך גם  24/36הליסינג ניתנים עבור כל רכב לתקופה של 

בתקופת ההתקשרות עם הספק החדש. לפיכך, לגבי חלק מכלי הרכב 

 המפורטים במכרז ימשיך הספק הקיים ליתן שירותים מכח החוזה הנוכחי,

והזוכה במכרז יידרש לספק כלי רכב חלופי בתום תקופת ההתקשרות עם 

הספק הנוכחי, לתקופה התואמת את סוג העסקה. הזוכה מתחייב לספק את 

(להלן:  השירותים עבור כל רכב ורכב למשך תקופת העסקה ממועד מסירתו

בכל מקרה, יראו את מועד המסירה ומועד תחילת  .")תקופת השכירות"

ירות של כלי הרכב המושכרים, במועד מסירת כלי הרכב המושכר תקופת השכ

בפועל או לכל היותר בחלוף שני מימי עסקים ממועד מתן הודעה על ידי הזוכה 

לתש"ן, בדבר היות עלי הרכב המושכרים מוכנים למסירה לתש"ן, המוקדם 

 מבניהם (להלן: "מועד המסירה").

פת ההתקשרות לשלוש כמו כן, לחברה תהיה אפשרות להאריך את תקו 8.2

תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת. במידה ותבחר החברה להיעשות 

 כן, תוארך תקופת ההתקשרות בהתאמה עבור כל רכב ורכב ממועד מסירתו. 

תש"ן תהיה רשאית להפסיק לבצע הזמנות חדשות של כלי רכב מהספק בכל  8.3

או לנמק את  עת והכל שלב, וזאת מבלי שתהא חייבת להודיע לספק על כך

החלטתה. לספק לא תהיה טענה או דרישה כלפי תש"ן בגין החלטתה, כאמור. 

בכל מקרה, החלטה כאמור, לא תפגע בהמשך מתן השירותים לגבי כלי רכב 

 שכבר הוזמנו על ידי תש"ן. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תש"ן תהא רשאית להביא את תקופת השירותים  8.4

על  תבשירות תש"ן אל סיומה, בכל שלב, וזא לגבי כל כלי רכב שסופק ונמצא

ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב, ללא צרך לנמק את החלטה. הפסקת 

 להסכם. 12ם המפורטים בסעיף יההתקשרות תהא בתנא
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: .9

 השתתפות מציעים במכרז מותנית במילוי מוקדם של מכלול התנאים הבאים:

 :תנאים מנהלתיים 9.1

ין לעניין התקשרות זו, דפי -על המתנהלשם רהמציע רשום בכל מ 9.1.1

פי דין לביצוע -וכן ברשות המציע כל הרישיונות הנדרשים על

 ההתקשרות.

 המציע הינו תאגיד שנרשם כחוק בישראל. 9.1.2

למציע אישור תקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  9.1.3

, (אישור רואה 1976 - חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו

חשבון או פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על 

 דווח למע"מ).

 ממנהלי מי או/ו ,המציע מבעלי מי או/ו המציע כנגד עומדות לא 9.1.4

 לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או/ו תביעות משפטיות המציע

 נכסים.  לכינוס או/ו רגל לפשיטת או/ו

 :תנאים מקצועיים 9.2

המציע בעל רישיון תקף במועד הגשת ההצעה להפעלת משרד  9.2.1

להחכרת רכב (ליסינג) מאת המפקח על התחבורה, בהתאם לצו 

הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעים סיור, הסעה מיוחד 

 .1985 –והשכרת רכב), תשמ"ה 

 כלי רכב. 2,500המציע בעל צי רכב הכולל לפחות  9.2.2
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מוקדים ובעל חמישה המציע בעל פריסה ארצית של סניפים/ 9.2.3

מוקדי שרות ברחבי הארץ לכל הפחות (יובהר כי לא ניתן לעמוד 

 בתנאי זה באמצעות קבלן משנה).

המציע בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות ארבע שנים רצופות  9.2.4

 אחרונות במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכב.

במועד הגשת ההצעות, המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי  9.2.5

כלי רכב  50 -גופים לפחות בכמות שלא תפחת מ 4 -ב, ללכלי רכ

 לכל אחד מהם.

 אופן הוכחת העמידה בתנאי הסף .10
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי  10.1

 הסף, לרבות המסמכים הבאים:

אישורים תקפים בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  10.1.1

, (אישור רואה חשבון או פקיד 1976 -ותשלום חובות מס) התשל"ו 

 על ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ). שומה

 אישור ניכוי מס במקור. 10.1.2

אישור אודות רישום החברה כחוק ו/או רישום העסק, בצירוף העתק  10.1.3

 תעודת התאגדות. (באם מדובר בחברה).

  אישור להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה. 10.1.4

אישור רואה חשבון מבקר של החברה בדבר מספר כלי הרכב  10.1.5

 .לרשותה העומדים

 נספח ד' להצעה להציע הצעות. 10.1.6

בבדיקת עמידת המציע בתנאי המכרז ובכלל זה תנאי הסף, יחולו בין השאר  10.2

 ההוראות הבאות:

רזים רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם ועדת המכ 10.2.1

מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל דרישה 

פורמאלית ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה 

 והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נשוא המכרז. 
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 מציע בבקשה לקבלתועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לפנות ל 10.2.2

השלמות ו/או הבהרות בדבר ההצעה, וכן לאפשר הגשת חומר ותיעוד 

נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, לרבות 

הגשת אישור שנשמט, תיקון נספח ב' להצעה והגשת מסמכים נוספים 

בהתאם וכדומה ובלבד שהתקיימו תנאי הסף במציע במועד הגשת 

יובהר לעניין זה כי ועדת מכרזים מפרידה בין תנאי  ההצעות למכרז.

 הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.

מובהר, כי על המציעים להגיש את חוברת המכרז כולה ובשלמותה, כשהא חתומה כנדרש 
 על ידי מורשי החתימה של המציע, לרבות נספחי המכרז, החוזה כל נספחיו.

  :המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מההצעה .11

 כנדרש. כל הנספחים המצורפים לפניה זו, כשהם מלאים וחתומים  11.1

המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, לרבות  כל 11.2

 להלן. 10כמפורט בסעיף 

 נספח ה' להזמנה להציע הצעות –צעה הכספית הה 11.3

מסמכי המכרז לרבות מסמך ההבהרות, כשהם חתומים בראשי תיבות  11.4

 במקומות המיועדים לכך. בתחתית כל דף, וחתימה מלאה

 אישור זכויות חתימה במציע חתום על ידי עו"ד או רו"ח. 11.5

 במידת הצורך. –להלן  20אישור ניהול עסק בידי אישה לפי סעיף  11.6

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  11.7

 .1976 -ציבוריים אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו

 אישור ניכוי מס במקור על שם מגיש ההצעה למכרז.  11.8

 אישור עוסק מורשה בתוקף. 11.9
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אישור רואה חשבון או עו"ד על עמידת המציע בתנאים המפורטים  11.10

 שלעיל.   10.1.15, 101.1, 9.1.3בסעיפים 

 אישור קצין הבטיחות המועסק על ידו וצילם תעודת קצין הבטיחות. 11.11

 העתק תעודת התאגדות. 11.12

 החכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה.רישיון תקף ל 11.13

להזמנה להצעת ממליצים לפחות על גבי נספח ד'  4 –רשימת ממליצים  11.14
 .הצעות

 

 הגשת ההצעה ותוקפה .12
כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד יש להגיש את כל מסמכי המכרז  12.1

החתימה מטעם המציע, לרבות כל המסמכים אותם על  על ידי מורשי
המציע לצרף להצעתו, יש להפקיד בשני עותקים זהים עם דיגלונים לכל 

 נספח. 
להזמנה זו, הכולל  ב'הצעת המציע תלווה בטופס למילוי ע"י המציע, נספח  12.2

המציע ימלא את כתב  הצהרה ופירוט מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.

הסכם במלואו. הצעה הכוללת רק חלק מהסעיפים הנדרשים הכמויות בנוסח ה

 בכתב הכמויות תיפסל על הסף.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה לציין את מספר במכרז. את  12.3

הכספית יש להגיש במעטפה נפרדת, עליה יירשם שם המציע ושם  ההצעה

פית. על המעטפה בבירור, כי מדובר בהצעה כסהמכרז. כמו כן, יש לכתוב 

יובהר, כי הגשת ההצעה הכספית יחד עם יתר מסמכי המכרז פוסלת את 
 ההצעה. 

לתיבת המכרזים, הנמצאת בקומת  ,25.3.20את ההצעה יש להגיש עד יום  12.4

 , א.ת. הרצליה פיתוח. 3כניסה, שבמשרדי הנהלת החברה ברחוב הסדנאות 

   הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון. 12.5
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ימים מהמועד  90ההצעות אשר יוגשו במסגרת המכרז יהיו בתוקף במשך  12.6

הימים האמורים, רשאי  90בוטלה ההצעה לפני תום  האחרון להגשת ההצעות.

  עורך המכרז לגבות את הפיצוי המוסכם, לפי שיקול דעתה המוחלט. 

 3ההכרזה על זוכה, תישאר הצעת המחיר מטעמו בתוקף  למשך   לאחר

להתאמות הנדרשות לפי שינוי מחירון הרכב, ועד לגובה של  שנים, בכפוף

 למסמכי המכרז. 'ההכל כמפורט בנספח  65%

יובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף (למעט ככל  12.7

שנדרש) ו/או למחוק מהם, ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד 

ן במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ובי

מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה 

 ) שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאי בנדון:"הסתייגויות"כלשהי (להלן: 

 לפסול את הצעת המציע. )1

 לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. )2

 בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד.לראות  )3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור  )4

 אין בכדי לשנות את המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.

של תש"ן. אם הבלעדי ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעתה 

המציע ו) לעיל, 4( –) 2ק (תחליט תש"ן לנהוג לפי אחת אפשרויות המנויות בס"

 ההצעה שהוגשה על ידי המציע.תיפסל , תש"ן יסרב להסכים להחלטת
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 ההצעה הכספית ותנאי תשלום .13
הנדרשים  הרכבים כל עבור השירות דמי את בהצעתו יפרט המציע 13.1

 - הכספית ההצעה בנספח לכך המיועדים במקומות, ")השירות דמי "להלן(

 ההצעה נספח" (להלן:  זו להזמנה הצעות להזמנה להצעת 'ה נספח
 ").הכספית

המחיר שעל פיו יבחר הזוכה הוא הסכום כולל מע"מ שמוכר על פי   13.2

תש"ן לא תשלם כל תשלום מראש, ועל בסיס זה מתבקש המציע  ן."חוק לתש

 בנספח ההצעה הכספיתלציין את המחירים כמפורט 

 הזוכה לספק ובעקיפין במישרין הנובעת הוצאה כל יכללו השירות דמי כי יובהר

 התשלום :לרבות האמור מכלליות לגרוע מבלי, השירותים מביצוע כתוצאה

 ,אחזקה ,וציוד אביזרים הכולל מסוים רכב בכלי השימוש רשות בעבור החודשי

 הכל ,הזוכה רווחי את יכללו וכן ב"וכיו רישויואגרה,  מס כל ,ביטוחים ,תקורות

 .המכרז במסמכי מפורשות כמצוין למעט

 והם יכללו מע"מ,דמי השירות בהצעה הכספית יהיו בשקלים חדשים  13.3

תשלם לספק הזוכה מע"מ, על . תש"ן ה'בהתאם לנספח ההצעה הכספית 

 המרכיבים עליהם חל מע"מ במועד ביצוע התשלום על פי דין.

דמי השירות שיפורטו בהצעה הכספית יתבססו על קילומטראז' שנתי  13.4

לכלי רכב בממוצע לשנה לקבוצה א', ולקבוצה  מק" 38,000בהיקף קבוע של 

ק"מ לכלי  64,000ב' דמי השירות יתבססו על קילומטראז' שנתי בהיקף של 

 , ככל שקבוצה ב' תיכלל בהסכם ההתקשרות.לשנה רכב בממוצע

דמי השירות החודשיים מחושבים בהנחה, שהרכב עבר לא יותר  13.5

רת המכסה המותרת"). (להלן: "תק ה'הקילומטרים הנקובים בנספח ממספר 

מובהר כי הספק יחשב את תקרת המכסה המותרת לכל כלי רכב שהוחזר 

ביחס לשימוש בפועל, כאשר למכסת השימוש בפועל יתווספו גם מס' הק"מ 

אשר נסעה תש"ן באמצעות כלי רכב חלופיים וכלי רכב שנמסרו לתש"ן בדמות 

 רכב חלופי באותה עסקה. 
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סיימו את תקופת החכירה תחושב ב"פול" כמות הק"מ שצברו כלי הרכב ש

)POOL לאחר ביצוע החישוב הראשון יבוצע חישוב בתום כל שנה קלנדרית .(

בגין אותם כלי הרכב שהוחזרו במהלך שנה זו. אם במסגרת הפול תהיה חריגה 

 בתוספת מע"מ. ₪  0 .15כי אז תוספת החריגה תעמוד על  25% -הגבוהה מ

פי הזמנתו את כל מגוון כלי הרכב המציע מתחייב לספק לתש"ן ל 13.6

המפורטים ברשימה של הצעת המחיר בתקופת ההתקשרות והוא לא יצמצם 

את המגוון שהוצע על ידו, אלא אם כן הופסק ייצורו של דגם מסוים ו/או כלי 

לשנתון המחיר מתייחסת  הצעתהרכב אינו זמין במלאי היבואן. יובהר, כי 

לתש"ן של כל דגם, ולא יחול שינוי בהצעת הקיים בשוק בעת המסירה  האחרון

המחיר  בתקופת ההתקשרות (קרי תקופת הסכם המסגרת). בכל מקרה, 

מתחייב הזוכה לספק לתש"ן את הדגם האחרון של כל דגם של כלי רכב 

 המיובא לישראל בעת ביצוע ההזמנה. 

במידה והופסק ייצור של דגם מסוים או תש"ן מבקשת להזמין כלי רכב  13.7

חור בין מלערוך תי תש"ן ת מופיע ברשימה או מכל סיבה אחרת, רשאישאינו 

 ספקים ולקבוע מינן הספק ממנו תבוצע הזמנת כלי הרכב.

 תנאי תשלום והצמדה  13.8

 .בהסכם 13.7המחירים שיוצעו במכרז יוצמדו על פי מנגנון בסעיף  13.8.1
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התשלומים בגין מרכיבי שכירות ואחזקה, וביטוח ורישוי ישולמו  13.8.2

חודשיים רצופים מיום  תשלומים 24/תשלומים 36 -בע"י תש"ן 

 תחילת תקופת השכירות של כל רכב. התשלום יבוצע כנגד

חשבונית מרכזת חודשית שתכיל את כל המרכיבים שלעיל 

(כשמרכיב הרישוי יהיה ביחד עם הביטוח) בעמודות נפרדות בגין 

מרכיבי שכירות שאינם חייבים מע"מ ומרכיבי שכירות שחייבים 

במע"מ. על הספק להעביר את פירוט החשבונית בקובץ אקסל 

 בפועל. ימים לפני החיוב  10בתום כל חודש שחלף, ולפחות 

בהיעדר השגות, תחויב תש"ן בגין סכומים אלה בחיוב של החודש  13.8.3

 העוקב.

לרכבים חדשים, התשלום הראשון והאחרון יהא רק עבור החלק  13.8.4

תקופת השכירות. בחודש הראשון יצרף הספק,  היחסי של

לחשבונית הראשונה, את החישוב בגין התקופה היחסית לאותו 

 השלם. הרכב בגין החלק היחסי מתוך החודש

בסוף כל חודש יגיש הזוכה את החשבון מראש לחודש השכירות  13.8.5

 העוקב לאחראי מטעם תש"ן.

 לכל חודש. 1 -התמורה תחויב בהוראת קבע. התשלום יבוצע ב 13.8.6

של כל  לסיומהדמי חריגה מק"מ במידה וקיימים ישולמו, בסמוך  13.8.7

שנה קלנדרית, בגין השנה הקלנדרית או חלק ממנה, ולא יאוחר 

 יום מסוף השנה. 90מתום 

עבור שירותים (כגון: השתתפות בנזקי תאונה, דלק, אביזירים  13.8.8

 דרך הוראת קבע. 30וכיו"ב) אחרים תנאי התשלום יהיו שוטף + 
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 אופן בחירת ההצעה הזוכה .14

 בחירת הזוכה תבוצע על פי השלבים במפורטים להלן:

 בדיקת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  14.1

בשלב זה תיבדקנה ההצעות לצורך עמידת המציע  14.1.1.1

בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים. רק הצעות 

שתעמודנה בכל תנאי הסף תעבורנה לבחינה בשלב ב'. 

 הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף תיפסלנה. 

על אף האמור, תש"ן רשאית, על פי שיקול דעתה  14.1.1.2

הבלעדי, להחליט על איחוד השלבים, ובדיקת עמידתה 

 ההצעה בתנאי הסף, יחד עם בדיקת איכותה. של 

מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד   14.1.1.3

פסילת ההצעה או בסיום ההליך (לאחר בחירת הזוכה), 

על פי שיקול דעתה המוחלט של תש"ן, והמציע מוותר 

 מראש על כל טענה,  דרישה או תביעה בעניין זה.

 מהציון הכללי) 20%( – בדיקת איכות ההצעה המקצועית –שלב ב'  14.2

בדיקה זו תעשה רק לגבי הצעות, שעברו את שלב א' כמתואר  14.2.1

ת ההצעה וכילעיל. בשלב זה תיבדק ההצעה המקצועית מבחינת א

 :ויינתן לה ציון איכות בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן
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  נקודות 10סה"כ  –חוות דעת ממליצים  .א

. בטבלה הוא יפרט את פרטי המצ"ב ד'המציע יצרף את נספח 

לקוחותיו, שם איש הקשר ומספר הטלפון להתקשרות עם 

הלקוח. תש"ן תפנה על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבלת חוות 

ספר דעת משני לקוחות של כל מציע, לפחות, ובכל מקרה למ

תש"ן תהא רשאית להביא . זהה של לקוחות של כל המציעים

אמינותו, ניסיונו,  בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את

וניסיון קודם שיש לה עם  כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע,

תרשמות כללית מהמציע וחוות ה . הניקוד ינתן על סךהמציע

 דעת לקוחותיו אודותיו  ואודות השירותים שהוא סיפק.

 נקודות 10סה"כ  –היקף צי הרכב של המציע  .ב

אי הכללי יקבל המציע שתי נקודות. ללי רכב במכ 1,000בור כל ע 14.2.2

כלי רכב  10,000נקודות עבור מלאי של  10הציון המקסימלי הינו 

המציעים אישור רואה יציגו לקבלת ציון עבור פרמטר זה  ויותר.

חשבון מבקר של החברה בדבר מספר כלי הרכב העומדים 

 לרשותה.

וחישוב עבור רכבים בקבוצה א'  בדיקת ההצעה הכספית  –שלב ג'  14.3
 נקודות: 80סה"כ  –הציון הסופי

זה יפתחו ההצעות הכספיות של המציעים בקבוצת  בבשל .א

המציעים הסופית, ויינתן לכל הצעה כספית ניקוד מחיר ביחס 

 לרכבים בקבוצה א'. להצעות המחיר האחרות
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 ביחס לקבוצה א' כך שההצעה הזולה ביותרחישוב הציון יעשה  .ב

נקודות והשאר מדורגות באופן יחסי כתוצאת חילוק  80מקבלת 

המחיר בהצעה הכספית הזולה ביותר מבין ההצעות, במחיר 

בהצעה הנבדקת. יובהר כי לצורך חישוב הניקוד עבור ההצעה 

הכספית יילקח בחשבון המחיר כולל מע"מ של כל רכב בפני עצמו, 

 מוצעת. כמפורט בכתב הכמויות, במכפלת כמות הרכבים ה

  10( עבור רכבים בקבוצה ב'  בדיקת ההצעה הכספית  –' דשלב  14.4
 נקודות: 8סה"כ  –וחישוב הציון הסופירכבים) 

המציעים רשאים להציע הצעת מחיר עבור  כל הרכבים המנויים  .א

מציעים אשר יציעו הצעת מחיר ה בקבוצה ב' או לחלקם.  מבין 

לפי התחשיב בונוס  יקבל המציע ניקוד  עבור רכבים בקבוצה ב' 

 ההצעה תזכהיתן הצעת מחיר  המציע יהבא: עבור כל רכב שבגינו 

והמציע יקבל נקוד ביחס שבין   נקודה נוספת 1 -ב  ביותר הזולה

נקודות  10וסה"כ הצעה שלו ביחס להצעה הזולה ביותר. 

, והצעתו מקסימאליות למציע שיציע הצעה לכל הרכבים בקבוצה זו

יובהר כי לצורך חישוב הניקוד חד מהרכבים. הזולה ביותר לכל א

בחשבון המחיר כולל מע"מ של כל  עבור ההצעה הכספית יילקח

יובהר כי החברה אינה מתחייבת לשכור מן הזוכה  .ורכב בפני עצמ

 .את כלי הרכב בקבוצה ב'

 

 חישוב הציון הסופי: .ב

לאחר מתן ציון להצעה הכספית. יחושב הציון המשוקלל של 

הציון המשוקלל יחבר את ציון האיכות מהשלב השני ואת ההצעות. 

 -המציע שיזכה בציון הסופי הגבוה ביותר . ציון ההצעה הכספית

 לפי מכרז זה. תש"ןיוכרז כזוכה, בכפוף לזכויות 

 הנוסחה לחישוב הניקוד הסופי תהיה כדלהלן: 

  

http://www.pei.co.il/
mailto:proposals@pei.co.il


 
 תשתיות נפט ואנרגיה תפעולי עבור ליסינג שירותי למתן פומבי מכרז

 20/048מכרז 
 

 
 

 

 חתימה וחותמת המציע

 96מתוך  21עמוד 
 

אתר החברה  I 46120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
www.pei.co.il  :דוא"ל  9528553-09טלproposals@pei.co.il 

 

 
  

80*   ניקוד סופי למציע =  בונוס + *20 + 

  

מציעים אשר יציעו הצעת מחיר עבור רכבים בקבוצה ב' ה מבין .ג

 עבור ההצעות יתר נק' נוספות. 10 -ב ביותר הזולה ההצעה תזכה

 של למחיר ביחס, הצעתן"י עפ בונוס נקודות הן גם יקבלו' ב קבוצה

יובהר כי החברה אינה מתחייבת  הזולה ביותר לקבוצה זו. ההצעה

 .ב'לשכור מן הזוכה את כלי הרכב בקבוצה 

תש"ן תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את  .ד

אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת 

 ניסיונה של תש"ן ו/או של גופים אחרים עם המציע בעבר. 

תש"ן רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל  .ה

ות או לנתונים מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדריש

שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת תש"ן מונע הערכת ההצעה 

 כנדרש.  

 בחירת ההצעה הזוכה 14.5
ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, מבין ההצעות  14.5.1

שיעמדו בתנאים המקדמיים תיבחר כזוכה במכרז, ובלבד שהיא 

 עומדת בכל תנאי הסף שהוגשו במכרז.

עיצמה לש תיפסכה העצהב ריחמה
תועצהה ןיבמ רתויב הכומנה תיפסכה העצהב ריחמה

100
עיצמה לש תוכיאה ןויצ
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תש"ן מתחייבת לקבל את ההצעה על אף האמור יובהר כי אין  14.5.2

בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, או כל הצעה אחרת, מכל 

סיבה שהיא, לרבות ביטחונית ולרבות היותה, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי של החברה, בלתי כלכלית ו/או חורגת מהאומדן שקבעה 

להלן ו/או מהתקציב העומד לרשות החברה  18תש"ן לפי סעיף 

. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל לביצוע העבודות

 מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

הוגשו שתיים או יותר הצעות זהות בסכומן המיועדות לזכות  14.5.3

 Best andבמכרז, תערוך החברה הליך התמחרות בדרך של 

Final בו יתבקשו המציעים שהגישו הצעות זהות וכן המציעים ,

מההצעות  10% -ובות בפער של לא יותר משהצעותיהן קר

הזולות, להגיש הצעה מתוקנת. המציע שהציע את ההצעה הזולה 

ביותר לאחר הליך זה, ייקבע כזוכה. אם התקבלו לאחר הליך זה 

תוצאות זהות, יהיה ניתן לחזור על הליך זה פעמים נוספות עד 

 לקבלת ההצעה הזולה ביותר.
 

 הודעה על זכייה  .15
ימים מקבלת ההודעה על הזכייה הזוכה מתחייב להמציא  14בתוך  15.1

ביצוע שהינה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של מאה לתש"ן ערבות 

צמודה למדד המחירים לצרכן. הערבות תהא בתוקף ₪),  ₪100,000 (אלף 

ימים נוספים לאחר תום תקופת הליסינג.  90לכל תקופת הליסינג ולמשך 

 ימי עסקים מעת שהתקבלה ההודעה כאמור. 7ערבות זו תומצא תוך 

ימים מקבלת ההודעה על הזכייה, הזוכה מתחייב  14כמו כן, בתוך  15.2

לתש"ן את כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לרבות חוזה להמציא 

 ההתקשרות חתום.
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-15.1במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיפים  15.3

רה, תהא רשאית תש"ן לבטל את זכייתו להלן, תוך התקופה האמו   15.2

במכרז, בהודעה בכתב שתיתן למשתתף החל מהתאריך האמור בהודעה וכן 

להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את הערבות הבנקאית כולה, 

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה 

 כל דין. אחרים להם זכאית תש"ן  על פי המכרז ו/או

היה ומשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו, טרם ההתקשרות בחוזה,  15.4

תש"ן רשאית לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב למשתתף. זאת, תהא 

לאחר שניתנה למשתתף הודעה  בכתב בה נדרש לתקן את המעוות 

והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין 

 גרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.בסעיף זה כדי ל

 ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי תש"ן.  15.5

 פגמים בהצעות ותיקון הצעות .16
ההצעות תיבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על מנת  16.1

שההצעות תקבלנה את המשקל הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פירוט 

נרחב על הצעתם. עם זאת, תש"ן רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי 

שתהא עליה חובת הנמקה, בין בכתב ובין בעל פה, בכל שלב בהליך, ובין 

בין במספר שלבים, לדון עם מציע בפרטי הצעתו, לבקש הבהרות בשלב אחד ו

לגביה, לבקש שהמציע יופיע בפניה, ולבקש מהמציעים שהצעותיהם נמצאו 

מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים (לרבות 

 עם חלק מהמציעים בלבד) להשלים, לתקן ו/או להתאים את הצעותיהם. 
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המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי ההליך. במידה ועל אף האמור,  16.2

התגלה פגם בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף 

המסמכים בין במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג תש"ן בהתאם לשיקול 

, דעתה המוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה או שימוע, ותהיה רשאית

בין היתר, לפסול את ההצעה או לבקש את תיקונה, או להתעלם מכל שינוי, 

תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו. בהגשת הצעתו מסכים 

המציע שתש"ן תהיה רשאית לפעול כאמור והמציע מוותר מראש על כל טענה 

 או דרישה בענין זה.

בסמכות שבסעיף זה למען הסר ספק מובהר ומודגש במפורש, כי אין  16.3

לחייב את תש"ן לבוא בדברים עם המציעים על מנת לאפשר להם לתקן כדי 

את הצעותיהם בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי ההליך, או כדי לאפשר למציע 

 לחזור בו מפרט מפרטי הצעתו.

לאחר הגשת ההצעות יתכן שתש"ן, תפנה בכתב למציעים או מי מהם,  16.4

או להתאים פרטים בהצעתם, אולם לא יהיה  בבקשה להבהיר, להשלים, לתקן

בכך כדי ללמד על כשרות ההצעה שהוגשה או על התרת ההבהרה, ההשלמה, 

התיקון או ההתאמה, לפי העניין, אלא ככל שיאושרו על ידי תש"ן, באמצעות 

 ועדת המכרזים כאמור לעיל. 

לאחר קביעת הזוכה, רשאית תש"ן לבוא עמו בדברים ולנהל עמו משא  16.5

במטרה לשפר או לתקן את הצעתו. תש"ן באמצעות ועדת המכרזים  ומתן

רשאית לשנות פרט מהותי בהסכם שייחתם או נחתם עם הזוכה בהליך, 

 בהתקיים התנאים לכך בדין.
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  פיצוי מוסכם .17
מוסכם בזה כי בשל כל אחד מסוגי ההפרות המפורטות להלן, ישלם  17.1

 .לתש"ןהמציע 

כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש ₪,  20,000פיצוי עד לגובה של  17.2

"פיצוי מוסכם"), ללא צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק מובהר בזה  –(להלן 

כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכות כלשהי של החברה לפי חוק החוזים (תרופות 

, לרבות הזכות לפיצוי גבוה יותר מסכום 1971-בשל הפרת חוזה), התשל"א

כלשהי של המציע גרמה לחברה נזק גבוה יותר  הפיצוי המוסכם, היה והפרה

 מסכום הפיצוי המוסכם.

המציע חזר בו מהצעתו, ו/או לא יקיים את תנאי המכרז בדייקנות  17.3

 ובשלמות.

המציע סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז,  17.4

ההוראות בדבר החתימה על הסכם ההתקשרות, ו/או לא עמד לרבות 

 ואן ובדייקנות.בהתחייבויותיו במל

החברה תהיה רשאית לגבות את החוב עפ"י הדין, ובכל האמצעים  17.5

החוקיים העומדים לרשותה. כמו כן, ככל שיש לחברה חובות כלשהם כלפי 

המציע, בין מהתקשרות זו או אחרת או בשל כל עילה אחרת, מסכים המציע 

ם או כי החברה תהיה רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם מכל חוב כספי, קיי

 עתידי, שיש או יהיה לה כלפי המציע.

  אומדן .18
במכרז זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות, אשר הופקד במעטפה  18.1

המכרזים. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול הצעה הסוטה בתיבת 

 באופן משמעותי מן האומדן.
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במידה וכל ההצעות שהוגשו למכרז יהיו מרעות עם החברה לעומת  18.2

רשאית תש"ן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים הליך תחרותי נוסף האומדן, 

 בין המציעים שהגישו את ההצעות המתאימות ביותר.

הוגשה הצעה יחידה או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת  18.3

המרע עם תש"ן לעומת אומדן שווי ההתקשרות, רשאית המכרזים במחיר 

ו להגיש הצעת מחיר בתנאים תש"ן להודיע על כך למגיש ההצעה, ולאפשר ל

מיטיבים במועד שתקבע, להחליט על בחירת ההצעה בהתאם לתנאי המכרז, 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. -או להחליט על ביטול המכרז 

במכרזים שבהם הוגשו לפחות חמש הצעות שעמדו בתנאי הסף,  18.4

 90%-תהא רשאית לפסול לפי שיקול דעתה, הצעות אשר יהיו נמוכות מ תש"ן

מממוצע ההצעות הכספיות שעמדו בתנאי הסף. לצורך חישוב ממוצע ההצעות 

כאמור לעיל, לא תילקחנה בחשבון ההצעה הזולה ביותר וההצעה היקרה 

ביותר. ככל אשר קיימות שתי הצעות קיצון זהות (גבוהות או נמוכות מהאומדן), 

 לא תגרענה הצעות אלה מהחישוב כאמור. 

 תוקף ההצעה .19
ימים מהמועד האחרון  90ההצעות אשר יוגשו במסגרת המכרז יהיו בתוקף במשך 

להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, יישארו ההצעות בתוקף עד למועד שבו 

התקבלה אצל עורך המכרז בקשה בכתב של המציע לבטל את הצעתו. אם לא הוגשה 

ה במכרז גם בקשה בכתב של מציע כאמור, החברה רשאית לבחור בהצעתו כזוכ

הימים האמורים, , בהתאם  90הימים כאמור. בוטלה ההצעה לפני תום  90בחלוף 

ב לתקנות חובת המכרזים או לגבות את הפיצוי המוסכם, לפי שיקול דעתה 16לתקנה 

 המוחלט.

שנים, בכפוף  3לאחר ההכרזה על זוכה, תישאר הצעת המחיר מטעמו בתוקף למשך 

. הכל כמפורט 65%מחירון הרכב, ועד לגובה של להתאמות הנדרשות לפי שינויי 

 ' למסמכי המכרז.הבנספח 
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 מתן העדפות על פי דין .20
תש"ן תיתן העדפה להצעות שיוגשו ע"י עסקים בשליטת אישה  20.1

, כך שאם יקבלו שתי 1992-ב לחוק חובת המכרזים תשנ"ב2כהגדרתם בסעיף 

יותר, ואחת הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ב

מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה 

 .במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר

לעיל, על המציע לצרף  20.1בכדי ליהנות מההעדפה כאמור בסעיף  20.2

 להצעתו את המסמכים הבאים:  

החתימה במציע ובה אישור כי  הצהרה חתומה על ידי מורשי 20.2.1

במציע מכהנת נושאת משרה אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים 

מכל סוג של  50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

אמצעי השליטה בעסק. וכי לא התקיים במציע אף אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב  –) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1(

) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2( של המחזיקה בשליטה.

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. –

אישור מאת רואה חשבון כי המציע הינו עסק בשליטת אישה  20.2.2

כמפורט בהצהרת המציע. האישור יערך בהתאם לתקני הביקורת 

. 20.2.1המקובלים בישראל, ואליו תצורף הצהרת המציע בסעיף 

 שבון לשם זיהוי בלבד.לעיל, מסומנת בחותמת רואה הח

 עיון במסמכי המכרז .21
, 1993-עיון בתוצאות המכרז על פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21.1

ש"ח, אשר ישולם לתש"ן  עם הגשת  1,000ייעשה תמורת  תשלום של 

הזכייה או -יום ממועד קבלת הודעת אי 30הבקשה לעיון ואשר לא יוחזר, תוך 

 פסילה, לפי העניין.
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ו, על המציע לפרט בצורה ברורה אלו חלקים (אם עם הגשת הצעת 21.2

בכלל) בהצעתו מהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי אשר אין להעבירם לעיון 

מציעים אחרים, תוך מתן נימוקים. לא סימן המציע אף חלק מהצעתו כסוד 

 תהא תש"ן רשאית להעביר את כל הצעתו לעיון מציעים אחרים.  -מסחרי 

ן המציע חלקים מסוימים בהצעתו כסוד מסחרי, מובהר, כי ככל שסימ 21.3

הריהו מוותר בזאת על עיון בחלקים המקבילים בהצעות אחרות. מובהר כי אין 

לקבל את עמדת המציע שלא לחשוף חלקים  תש"ןבאמור כדי לחייב את 

 מהצעתו שלו. 

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע להבהיר את עמדתו  תש"ן 21.4

 וחר יותר. בעניין גם בשלב מא

תידרש לקבוע אלו פרטים בהצעה להעביר לעיון מציעים  שתש"ןככל  21.5

במסגרת שיקוליה את עמדת המציע שבהצעתו נתבקש  תש"ןאחרים, תיקח 

העיון כאמור לעיל. מובהר עם זאת כי החלטה כאמור נתונה לשיקול דעתה 

, ובהגשת הצעתו מסכים המציע כי לא תהיה לו כל טענה תש"ןהבלעדי של 

 שהיא בקשר להעברת הצעתו או חלקה לעיונם של מציעים אחרים.

תסבור, לפי שיקול דעתה  שתש"ןכמו כן המציע מסכים כי במקרה  21.6

הבלעדי, כי קיים ספק בשאלה האם יש לגלות מידע בהצעה שהמציע יבקש 

רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא  תש"ןלעיין בה, תהיה 

 ניתן צו בית משפט לפי פנייתו. 

 כלליותהוראות  .22
למציע, או לקבלן משנה מטעמו, בעל שליטה במי מהם, וחברת בת של מי מהם,  22.1

 אסור להגיש יותר מהצעה אחת במכרז. 

כי  ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעה משותפת. יובהר 22.2

 הצעה משותפת תיפסל.
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על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר  22.3

מההוראות האמורות ו/או הסתייגות מהתנאים המפורטים במכרז, בטופס ההצעה 

ו/או בטופס למילוי על ידי המציע, לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא, עלולים 

 זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. לגרום לפסילת ההצעה,

בנוסף רשאית תש"ן להתיר תיקון והשלמה של הצעה חסרה או פגומה, לרבות  22.4

תיקון והשלמת פרטים ומידע שבה, וכן תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון. כמו כן, 

תש"ן תהא רשאית לוותר על דרישות או תנאים הכלולים במסמכי המכרז ככל שהם 

 ים.אינם מהותי

תש"ן רשאית לפסול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם את הצעתו של מציע אשר  22.5

לתש"ן קיים לגביו ניסיון שלילי בהתקשרויות קודמות, לרבות אי שביעות רצון או 

אי עמידה בסטנדרטים הדרושים מאופן ביצוע העבודה, מאספקת הטובין או ממתן 

 חשד למרמה וכיו"ב.השירותים על ידו, הפרת התחייבויות כלפי החברה, 

מובהר, כי תש"ן רשאית להשהות מציעים מלהשתתף במכרזיה בעקבות  ניסיון  22.6

רע עימם בהתקשרויות דומות. השהייה זו תארך לזמן קצוב, ולאחר עריכת שימוע. 

במכרז זה רשאים להשתתף רק מציעים אשר לא הושהו מלהשתתף במכרזי 

 החברה. 

ש"ן והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לת 22.7

 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

תש"ן מתכוונת להתקשר עם הזוכה לקבלת שירותי אספקת כלי רכב כמפורט  22.8

ברשימה שבנספח ה' למסמכי המכרז, מהסוגים המצוינים בו וזאת במהלך תקופת 

ר, כי תש"ן אינה מתחייבת לכמות רכבים ההתקשרות. למען הסר ספק יובה

מסוימת והיא אינה מתחייבת להזמין את כל סוגי כלי הרכב המפורטים בטבלה 

נספח ה' והיא תהא רשאית להזמין כמות רכבים וסוגי רכבים על פי צרכיה בלבד 

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
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רכב דומה לו  מובהר כי ככל והחברה תהיה מעוניינת לשכור רכב חדש, אשר אין 22.9

במפרט ההצעה הכספית, מחירו ייקבע במשא ומתן בין הצדדים. כמו כן, תש"ן 

 רשאית לערוך תמיחור בין ספקים ולבחור ספק ממנו תבוצע הזמנת כלי הרכב.

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז,  22.10

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל 

בהחלטתו אם להגיש הצעה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא 

 יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי תש"ן  או מי מטעמה.

ן רשאית לבטל את המכרז בכל שלב שהוא גם לאחר הגשת "את כי תשמובהר בז 22.11

ההצעות, וגם לאחר בחירת המציע (ובלבד שלפני החתימה על הזמנת כלי רכב). 

למציעים לרבות המציע שיזכה לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות כלפי 

 על ידם בגין רכישת מסמכי ן, למעט הזכות לקבל את הסכומים ששולמו"תש

 המכרז.

בדואר  בכל מקרה של שאלה/בקשת הבהרה, יש לפנות לעו"ד מאיה בן דור 22.12

וזאת לא יאוחר מיום  proposals@pei.co.ilבלבד. כתובת המייל  אלקטרוני

27.2.20. 

 

 

 בברכה,

 

 שטלריד-שרון אשכנזי           

 מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות
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 הצעות להציע להזמנה -ב'  נספח

 

 טופס למילוי ע"י המציע
____________, ת.ז -אנו הח"מ (שמות החותמים), ______________ ת.ז. ________ ו

____________, מגישים תצהיר זה בשם (שם הגוף המשפטי) 
_____________________ ת.ז./ח.פ.   _________________. כתובת 
________________________________ מיקוד _________ טלפון 

 _____________________ פקס. _______________

 "המציע") -מייל _______________________________________________ (להלן 
 ומאשרים ומצהירים בזה:

  -ביצוע העבודות  .1

הצעות; לרבות החוזה  שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע .1.1

"מסמכי ההזמנה") ואנו מסכימים  -ונספחיו, וטופס זה (להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד 

 לכל האמור בהם.

יש לנו היכולת הארגונית, הפיננסית והמקצועית, לרבות הידע והניסיון לבצע את  .1.2

 העבודות, כמפורט במסמכי ההזמנה, על כל נספחיהם.

נותן שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום לנגוד  המציע לא נתן שירותים ו/או .1.3

 עניינים בין אותם השירותים שהוא נותן לבין השירותים נשוא הזמנה זו להציע הצעות.

 ידוע לנו כי תש"ן אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. .2

אי הסף המפורטים בהזמנה להציע הנני מצהיר כי המציע עומד בכל תנ –עמידה בתנאי סף  .3

 הצעות.
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 להזמנה להציע הצעות.  11להצעה זו מצורפים כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בסעיף  .4

אני מצהיר ומתחייב כי במידה והמציע יזכה במכרז, הוא יבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו  .5

במדורג על פי לוח במלואם, ויתחיל בביצוע העבודות מיידית או בכל יום אחר כפי שיידרש, 

 זמנים שייקבע על ידי החברה, וימשיך בביצוע בתנאים המפורטים בחוזה.

יום  120המציע מצהיר בזאת כי הצעתו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה  .6

 מהמועד האחרון להגשת ההצעה.

ו חלפ –ואם הורשעו כאמור (המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון  .7

שנים מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם) וכן ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום  7

 בגין עבירה שיש עמה קלון. 

 במקום המתאים): Xהמציע ו/או מי ממנהליו (יש לסמן  .8

[  ] לא הורשעו בעבירה על חוק שכר מינימום, וחוק עובדים זרים לפי חוק עסקאות עם 
 גופים ציבוריים.

שעו בעבירה על חוק שכר מינימום, או חוק עובדים זרים לפי חוק עסקאות עם גופים [  ] הור
 ציבוריים, אולם חלפו מאז ___ שנים.

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבהסכם המצורף  .9

י עניין בו, לבין לו, ואין אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעל

 ביצוע העבודות על ידי המציע ומי מטעמו.

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה,  .10

 בהתאם לנהלי החברה. 

 במקום המתאים):   Xנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמן .11

על ידי המציע באופן עצמאי, ללא המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו  .12

התייעצות הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ולא הוצגו בפני כל 

מציע אחר כאמור, למעט ספקי משנה בהם בכוונת המציע להשתמש במסגרת הצעה זו, 

נא  -אשר פרטיהם הינם: ________________________________ (אם קיימים 

 המשנה, התחום בו נותן שירותים, ופרטי יצירת קשר). לציין שם ספק
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 במקום המתאים):   Xנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמן .13

 [  ] למציע אין חברת בת/ חברת אם/ חברה אחות.

[  ] למציע יש חברת בת/ חברת אם/ חברת אחות בשם _______ אך היא לא הגישה 
 הצעה במכרז זה. 

מטעמו לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז  המציע או מי .14

 זה.

המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או  .15

 נמוכה יותר מהצעה זו.

המציע או מי מטעמו לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית  .16

 מכל סוג שהוא.

עה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או הצ .17

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

אני והמציע מתחייבים להודיע למזמין על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על  .18

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.

 כול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני והמציע מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז י .19

 אמת.-הנני מצהיר כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

___________________  ____________________  _______________ 

 חותמת וחתימה  תאריך  שם המציע

 

 אישור

מאשר/ת כי בתאריך אני הח"מ, ______________________ עו"ד (מ.ר.__________),  
____________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב _________________ מר/גב' 

ידי ת.ז. מס' _________________ / המוכר -____________________ שזיהה עצמו על
לי אישית, המוסמך לחתום בשם _______________ [המציע], ולאחר שהזהרתי אותו, כי 

יה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר עליו להצהיר את האמת, וכי יה
 את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________                       _________________
 חתימה        חותמת
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 הצעות להציע להזמנה -ג'  נספח

 

 נוסח אישור מורשה חתימה 
 תאריך __________

 

 לכבוד 

 ואנרגיה בע"מתשתיות נפט 

 

  אישור מורשה חתימה לחברת ____________הנדון: 

 

אני הח"מ שם ____________ מ.ר. ______ עו"ד / רו"ח של חברת ______________ 
 ח.פ. _____________, (להלן: "החברה") מאשר בזה כדלקמן:

 

 החברה הינה רשומה כדין בישראל, מספרה הרשום הינו כמצוין לעיל.  .1

טת דירקטוריון החברה מיום _____, מורשי החתימה בחברה לצורך על פי החל .2

 התקשרות במכרז לשירותי החכרה תפעולית, הינם בין היתר כדלקמן:

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

חתימתם של _________________________ בצרוף חותמת החברה, תחייב  .3

 עם תש"ן. 19/191את החברה, לרבות בכל הקשור למכרז 

 

 _____________ ___________  תאריך _________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח   שם עו"ד/רו"ח     
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 הצעות להצעת להזמנה  -נספח ד' 
 

  לקוחות ורשימת המציע פרטי תצהיר
 

 לאחר ,_______________ 'מס. ז.ת נושא ,__________________ מ"הח אני

 ,בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי

 :כדלקמן בכתב בזה מצהיר

 

 כללי
 בחברת  ______________ בתפקיד אני מכהן .1

 ").המציע" להלן(________________________

 .המציע בשם זה תצהיר למסור מוסמך אני .2

 להציע בהזמנה כמפורט,רכב לכלי תפעולי ליסינג לתש"ן שירותי לספק מעוניין המציע .3

 .בחוזה המפורטים והדרישות התנאים לפי ,ההתקשרות בחוזה זו הצעות

 ומהווים מטעמי החתימה מורשי ידי על חתומים זו להצעה המצורפים המסמכים כל .4

 בכל ,אולם. אותו כמשלימים לראותם ויש ,במכרז אזכה אם ,מהחוזה בלתי נפרד חלק

 להצעה המצורפים ,האמורים במסמכים המופיע כלשהו תנאי בין סתירה של מקרה

 .בחוזה המופיע לתנאי עדיפות תהיה ,בחוזה המופיע כלשהו תנאי ובין ,זו

 כל את לי ויש זו התקשרות לעניין הצריך דין פי על המתנהל מרשם בכל רשום אני .5

 .זה מכרז נשוא השירותים למתן דין פי על הנדרשים הרישיונות

 בדבר ובחוזה בהזמנה הנדרשים השירותים כל לתש"ן את לספק מניעה כל לי אין  .6

 .רכב לכלי ליסינג תפעולי שירותי

 

 המציע של הפעילות
המציע בעל רישיון תקף במועד הגשת ההצעה להפעלת משרד להחכרת רכב (ליסינג)  .7

מאת המפקח על התחבורה, בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעים סיור, 

 .1985 –הסעה מיוחד והשכרת רכב), תשמ"ה 

 השנים לפחות ארבע רצוף באופן רכב לכלי תפעולי ליסינג שירותי במתן עוסק המציע .8

 .לפחות ,זה מכרז למועד פרסום שקדמו
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 .בבעלותו רכבים  55 של בהיקף רכבים צי ,הצעתו הגשת למועד נכון ,יש למציע .9

 ,לפחות גופים לארבעה תפעולי ליסינג שירותי מספק המציע ,ההצעה הגשת ליום נכון .10

 של בהיקף במכרז הנדרשת במתכונת ליסינג שירותי מספק הוא אחד מהם שלכל

 לכל אחד מהם. רכב כלי 50 לפחות

 :לעיל המוצהר להוכחת הפירוט להלן

 

 רכב לכלי מלאים תחזוקה שירותי ,מטעמו אחרים באמצעות או בעצמו ,מספק המציע  .11

 האפשרות את ,בהתאם ולמלא לסמן יש .התחבורה משרד מטעם מורשה במוסך

 :הנכונה

 . בעצמו .א

 .התחבורה משרד מטעם מורשים מוסכים באמצעות  .ב

 לכלי מלאים תחזוקה שירותי למתן המכרז בדרישות לעמוד ביכולתו כי מצהיר המציע

 המכרז. נשוא הרכב

 ברחבי רכב לכלי וחילוץ גרירה שירותי ,ההצעות הגשת ליום נכון ,מספק המציע  .12

 הביטחון כוחות ידי על אסורה אינה אליהם שהכניסה נוספים ובמקומות ישראל מדינת

 לסמן יש כיפור). יום למעט( בשבוע ימים  7,ביממה שעות,  24 ישראל מדינת של

 :הנכונה האפשרות את ,בהתאם ולמלא

 .בעצמו .א

כמות כלי רכב  פרטי איש קשר ותפקידו שם הלקוח  

מספק עבורם 

המציע שירותי 

ליסינג תפעולי מכון 

 ליום הגשת ההצעה

1.    

2.    

3.    

4.    
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 .משנה קבלני באמצעות  .ב

 .רכבים וחילוץ גרירה שירותי למתן המכרז בדרישות לעמוד ביכולתו כי מצהיר המציע
 .הצורך במידת ,המבוקשים הפרטים את ולהשלים, המתאימה החלופה את לסמן יש *

 

 ובכל ,בשבוע ימים 7, ביממה שעות 24 הפעיל טלפוני שירות מוקד מפעיל המציע .13

 הסכם לפי הנדרשים לשירותים ביחס מענה הנותן ,כיפור יום למעט השנה ימות

 וטיפול וגרירה דרך תיקוני תיאום לרבות ההתקשרות

 .למכרז הצעתו הגשת ליום נכון ,בתעבורה בטיחות קצין מעסיק המציע .14

המציע בעל פריסה ארצית של סניפים/מוקדים ובעל חמישה מוקדי שרות ברחבי הארץ  .15

 לכל הפחות. להלן פירוט כתובות הסניפים/המוקדים של המציע:

 מס' טלפון כתובת עיר
   

   

   

   

   

   

 
 ._______________ ז"ת ,___________________ מלא שם  הם הבטיחות קצין פרטי

 
 .אמת בתצהירי האמור וכל המציע מטעם החתימה כמורשה חתימתי זו ,שמי זהו .16

 
_________________       ___________ 

 המצהיר חתימת         תאריך
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 אישור
 ביום כי בזאת ת/מאשר  _________.ר.מ ,_______________,ד"עו ,מ"הח אני

 מורשה  ________________________ב במשרדי ,הופיעבפני ___________
 _________ 'גב/מר ,המציע מטעם החתימה

 לי ת/המוכר' / _______________ מס .ז.ת באמצעות ה/עצמו ה/שהציג____________
 אישי באופן
 ה/צפוי תהיה/יהיה כן תעשה/יעשה לא אם וכי האמת את לומר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי

 לעונשים
 .בפניי דלעיל ה/הצהרתו על ה/חתם , בחוק הקבועים

          
         _________________   ____________________ 

 דין – עורך      חותמת
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 הצעות להצעת להזמנה  -נספח ה' 
 
 

 השירות ומחירי הכמויות כתב ,הכספית ההצעה
 

תש"ן, אנו  עבור תפעולי ליסינג שירותי למתן ______ פומבי למכרז כספית הצעה במתן

 :הבאים לתנאים מתחייבים

 ,שבנדון השירות למתן המכרז מסמכי את והבנו בחנו ,בעיון שקראנו לאחר ,מ"הח אנו .1

 ,ובחוזה הצעות להציע בהזמנה כמפורט ,לעלויות הנוגע המידע כל את ולאחר שבדקנו

 .המכרז במסמכי וכנדרש כמפורט השירותים את לתש"ן מציעים

 ביום ,מסוגלים נהיה במכרז תזכה הצעתנו אם כי ,בזה ומתחייבים מצהירים הננו .2

 הדרישות י"עפ ,השירותים את לתת, המכרז פי על השירותים לתחילת מתן שנקבע

 .נספחיו על ובהסכם במכרז המפורטות הישימות

תש"ן . ן"לתשהמחיר שעל פיו יבחר הזוכה הוא הסכום כולל מע"מ שמוכר על פי חוק  .3

לא תשלם כל תשלום מראש, ועל בסיס זה אנו מתבקשים לציין את המחירים כמפורט 

 כאן. המחיר כולל את כל ההוצאות, האגרות וההיטלים הכרוכים בשכירות הרכב.

במידה ועד מועד הרכישה, יחול שינוי מחיר כלי הרכב אצל היבואן, יותאם המחיר על 

המחירים מתייחסים לאותו דגם של כלי רכב ללא כל שינוי, פי הנוסחה שלהלן. יובהר כי 

כמו כן, לזוכה תעמוד הזכות לסרב לספק את הדגמים  לרבות עקב שינוי פני הרכב.

 החדשים במחיר שהחברה תדרוש.

עוד מובהר כי כלי רכב שהוזמן והתקבל, התשלום בגינו לא יועלה בשום דרך מעבר  .4

 סכם ההתקשרות.לה 1'חלהפרשי ההצמדה כמופרט בנספח 

 .2020המחירים אשר מוצעים בחוזה זה יהיו תקפים למחירון שנת  .5
אנו מאשרים כי לא נהיה זכאים לכל תוספת במחיר, לרבות במקרה של עליית מחירים.  .6

חודשים מעת החתימה עם הזוכה, ובלבד שרק  12ובלבד שההזמנות תגענה תוך 

, תאפשר לזוכה להעלות ביחס במקרה של עליית מחירי כלי הרכב לפי מחיר היבואן

יעלה מחיר ₪  1,000את מחירי הליסינג. כלומר, אם תהיה עלייה במחיר של  65%של 

 לחודש. (כולל מע"מ).₪  18.05 -לכל התקופה קרי ב₪  650 -הליסינג לכל היותר ב

http://www.pei.co.il/
mailto:proposals@pei.co.il


 
 תשתיות נפט ואנרגיה תפעולי עבור ליסינג שירותי למתן פומבי מכרז

 20/048מכרז 
 

 
 

 

 חתימה וחותמת המציע

 96מתוך  40עמוד 
 

אתר החברה  I 46120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
www.pei.co.il  :דוא"ל  9528553-09טלproposals@pei.co.il 

 

 64,000 -לקבוצה א', ו ק"מ לשנה 38,000הגבלת ק"מ: בממוצע תחול הגבלת ק"מ של 

 ככל שקבוצה ב' תיכלל בהסכם ההתקשרות.ב' ק"מ לקבוצה 

כלי רכב בעסקות ליסינג קיימות. בכוונתה להחליף כלי רכב אלה  55 -לתש"ן ישנם כ

 אצל הזוכה וזאת במשך תקופת ההסכם לרבות בתקופת הארכתו. 

סוגי כלי הרכב המוצעים והמחירים: (יש למלא את העלות לפי הפרמטרים שמופיעים  .7

הצעה לכל אחד מסוגי כלי הרכב). הצעה שלא תעמוד בדרישה זו בטבלה יש למלא 

 תיפסל.
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 הצעתנו: להלן .8

 

 : 

 

 שכירות כמותמחיר המחירוןסוג הרכבמ.ס
לפני מע"מ

 אחזקה 
לפני מע"מ

ביטוח 
סה"כ כולל מע"מורישוי

סה"כ כמות 
משוערת 
כולל מע"מ

SUN132,9007 טווטה קורולה היברידית1

132,9907 רנו גראנד קופה דיזל 21.5

139,9005 יונדאי איוניק3

4 (Ambition)1.0 סקודה אוקטביה TSI134,9902

139,9001פריוס היברידית5

143,9001 קיה סיד דיזל סטיישן 1.6 דיזל6

X2104,9001דאצ'ה דאסטר 1.5  74

142,5002קיה נירו היברידית8

9 URBAN 151,9002קיה ספורטאג' 1.6 טורבו דיזל

10ACENTA 151,9902ניסן קשקאי 1.5 טורבו דיזל

169,9902בנזין SV ניסן אליטמה11

ACTIVE167,9902 פיג'ו 3008 1.6 דיזל12

175,9002מאזדה 6  132.0

171,9001מיצובישי אאוטלנדר 7 מקמ14

182,9002ניסן אקסטריילר 7 מק' דיזל15

169,9002טויוטה פריוס+ היברידית 7 מקמ' 161.8

139,9002 קיה קארנס 7 מקומות17

18 Ambition1.5 סקודה קארוק TSI 153,9902

19 1.4 TCI סיטרואן C5 152,9902איירקרוס

47

כלי הרכב שבמסגרת מכרז הליסינג של תש"ן לפי 38,000  ק"מ - קבוצה א' 

http://www.pei.co.il/
mailto:proposals@pei.co.il


 
 תשתיות נפט ואנרגיה תפעולי עבור ליסינג שירותי למתן פומבי מכרז

 20/048מכרז 
 

 
 

 

 חתימה וחותמת המציע

 96מתוך  42עמוד 
 

אתר החברה  I 46120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
www.pei.co.il  :דוא"ל  9528553-09טלproposals@pei.co.il 

 

 

 

 

 שכירות כמותמחיר המחירוןסוג הרכבמ.ס
לפני מע"מ

 אחזקה 
לפני מע"מ

ביטוח 
סה"כ כולל מע"מורישוי

סה"כ כמות 
משוערת 
כולל מע"מ

SUN132,9001 טווטה קורולה היברידית1

132,9902 רנו גראנד קופה דיזל 21.5

139,9000 יונדאי איוניק3

4 (Ambition)1.0 סקודה אוקטביה TSI134,9900

139,9000פריוס היברידית5

143,9000 קיה סיד דיזל סטיישן 1.6 דיזל6

X2104,9000דאצ'ה דאסטר 1.5  74

142,5000קיה נירו היברידית8

9 URBAN 151,9001קיה ספורטאג' 1.6 טורבו דיזל

10ACENTA 151,9901ניסן קשקאי 1.5 טורבו דיזל

169,9900בנזין SV ניסן אליטמה11

ACTIVE167,9901 פיג'ו 3008 1.6 דיזל12

175,9000מאזדה 6  132.0

171,9000מיצובישי אאוטלנדר 7 מקמ14

182,9001ניסן אקסטריילר 7 מק' דיזל15

169,9000טויוטה פריוס+ היברידית 7 מקמ' 161.8

139,9000 קיה קארנס 7 מקומות17

18 Ambition1.5 סקודה קארוק TSI 153,9900

19 1.4 TCI סיטרואן C5 152,9901איירקרוס

8

כלי הרכב שבמסגרת מכרז הליסינג של תש"ן לפי 64,000  ק"מ - קבוצה ב'
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ידוע לנו כי מדובר בכמות מכוניות משוערת והכמות המדויקת תסוכם עם הזוכה. עוד ידוע לנו 

אינה מתחייבת להזמין את כל כמות הרכבים המפורטת לעיל וכן היא אינה מחויבת  כי תש"ן

להזמין את כל סוגי כלי הרכב המפורטים לעיל והדבר תלויה בצרכיה ועל פי שיקול דעתה. 

תש"ן רשאית להחליף סוגי רכב מתוך אלה המצוינים בטבלה, באחרים המצוינים בטבלה 

 באותם התנאים.

ן "ע"י בדיקה והשוואת העלות הכוללת כולל מע"מ שמוכר על פי חוק לתש בדיקת הזוכה תתבצע

 של סך כל כלי הרכב הרשומים כאן.

ידוע לנו כי תש"ן רשאית אך לא חייבת להזמין מאיתנו רכבים נוספים בכמות העולה על הכמות 

 המשוערת, באותו מחיר ובאותם התנאים הנקובים לעיל. 

 _________________חברת הליסינג: _________________   חתימה וחותמת: 

 _______ ________________ טלפון: ________כתובת:_____________

 מס' תאגיד:_______________ פרטי איש הקשר:________________________ 

 ____________דואר אלקטרוני:______________

 

 אישור עו"ד
 . ________המשמש כעו"ד של התאגידאני הח"מ עו"ד ______________ מ.ר

 __________ ח.פ. __________, מאשר בזאת כי ביום _______ התייצבו בפני ה"ה:

 _________ ת.ז. ____________

 _________ת.ז. _____________

תעודת הזהות  המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותם על פי
 שהציגו בפני, חתמו על מסמך זה בפני. 

 

 חתימת עו"ד ____________    תאריך: ___________
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 הצעות להצעת להזמנה  -נספח ו' 

 

 אנשי קשר והמלצות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10%על המציע לפרט בטבלה שלהלן את כל הפרטים הנדרשים לצורך ניקוד האיכות (

 ממשקל ההצעה)

 

 

   הלקוח 
איש  שם הלקוח 

 הקשר
מספר  טלפון

 רכבים
תקופת מתן 

 השירותים
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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 הצעות להצעת להזמנה  - ז'נספח 

 

 רשימת המסמכים המצורפים להצעה
סימון 

/+)-( 
 מס' הדרישה

 1 כנדרש)הזמנה להציע הצעות (חתומה  

 2 החוזה ונספחיו (חתומים כנדרש) 

 3 )נספח ב' להזמנהפרטי המציע ( 

 4 )נספח ג' להזמנהנוסח אישור מורשי חתימה ( 

 5 )ח ד' להזמנהפנסתצהיר פרטים ורשימת לקוחות ( 

 6 )נספח ה' להזמנההצעת מחיר ( 

 7 )נספח ו' להזמנהרשימת אנשי קשר והמלצות מטעם המציע ( 

 8 אישור ניהול עסק בידי אישה 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת  

 .1976 -ניהול חשבונות) תשל"ו

9 

 10 אישור ניכוי מס במקור על שם מגיש ההצעה למכרז.  

 11 אישור עוסק מורשה בתוקף. 

 12 מספר כלי הרכב העומדים לרשותה אישור רואה חשבון מבקר של החברה בדבר 

 13 אישור קצין הבטיחות המועסק על ידי המציע וצילם תעודת קצין הבטיחות. 

 14 העתק תעודת התאגדות. 

 15 רישיון תקף להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה. 
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 נספח ח' - הסכם למתן שירותי ליסינג תפעולי

 

 ה ס כ ם
 

 2019ביום ____ בחודש _________ שנערך ונחתם ב________ 
 

  520027293תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ח.פ. ב י ן: 
 , הרצליה3הסדנאות 

 -מצד אחד    "הלקוחה"  ו/או "תש"ן " –אשר תקרא להלן 

 
 _________________ ח.פ.________________ל ב י ן: 

 ____________________________________רחוב___
____________________________ 

 -מצד שני      ""החברה" ו/או הזוכה" –אשר יקרא להלן 
 

הליסינג  לאספקת כלי רכב בשיטת _______ותש"ן פרסמה מכרז פומבי שמספרו  הואיל

להסכם  ב'"), אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף כנספח המכרז" -התפעולי (להלן 

 סכם זה:זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מה

 ב'"), אשר העתק ממנה מצורף כנספח ההצעה" –והזוכה הגישה הצעה למכרז (להלן  והואיל

 למכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

ן, החליטה להמליץ על המציע כזוכה במכרז ותש"ן אישרה את "וועדת המכרזים בתש והואיל

 הזכייה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז;

הסכים להעניק את השירותים כהגדרתם להלן בהתאם לתנאים המפורטים והזוכה  והואיל

 נספחיו: בהסכם זה  ובכל

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 המבוא הנספחים ופרשנות .1

המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי 

  .מההסכם וייקראו ביחד עמו נפרד

ין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על א

 .תוכנם

 כללי .2

מוסכם בזאת כי חתימת מורשי החתימה של תש"ן על הסכם זה נעשית מתוקף  .2.1

 תפקידם ואינה מטילה עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה. 

החתימה של שני הצדדים  הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי .2.2

 ובכפוף לצירוף כל האישורים הנדרשים, כפי שפורטו בהסכם זה. 

 הגדרות .3

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש 

  אחר.

 הסכם זה, על נספחיו. -" ההסכם"

 על כל הנובע והכרוךאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי  –" השירותים" או "השירות"
 בכך, והכול כמתואר בחוזה זה על כל נספחיו.

תקופה במסגרתה תוכל תש"ן להזמין רכבים בתנאי ליסינג  –" תקופת ההתקשרות"

 להסכם ההתקשרות. 8תפעולי באופן ובתנאים הקבועים בחוזה, כמוגדר בסעיף 

או שאינן חלק מקורי  תוספות שאינן סטנדרטיות או שאינן חלק מתקני הרישוי –" אביזרים"

 של הרכב.

הנדרשים  בקשת תש"ן לאספקה, הנוגעת לסוג כלי הרכב, האביזרים והשירותים –" הזמנה"

 מהזוכה.
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כל רכב שיידרש הזוכה לספק לתש"ן, בהתאם לאמור בחוזה ואשר  -" הרכביםאו " הרכב""

 ן.דרישת תש" מפרטו הטכני מצורף לחוזה זה כנספח להסכם, ורכבים אחרים לפי

התשלומים החודשיים שישולמו לזוכה בגין כל רכב נשוא  -"דמי השכירות החודשיים"

 הסכם זה כולל תשלום רישוי שנתי, ביטוח חובה וצד ג' וכן יתר מרכיבי הליסינג.

 מחירון לרכב שמפרסם היבואן. –ן" המחירו"

 מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או -"המדד"

 שיתפרסם על ידי גוף רשמי אחר, שיבוא במקום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 המדד האחרון שפורסם לפני מועד מסירת כל מכונית לתש"ן. –" "המדד היסודי

 .מדד הידוע במועד מסירת הרכב. -" מחיר הבסיס"

 המדד האחרון שפורסם לפני הוצאת החשבונית בגין התשלום. -המדד החדש""

 ההצעה האמורה במבוא להסכם. -" ההצעה"

מקומות ישיבה  5 -רכב  בעל מנוע בנזין, המכילה לא יותר מ -רכב גישור"/ "רכב חלופי""

ונפח מנוע אשר יהיה דומה לנפח מנוע מכונית המושכרת במקומה הועמדה המכונית 

ליטר, והכל על פי זמינות המכוניות  2אולם בכל מקרה לא יעלה נפח המנוע על  החילופית,

 . גיל הרכב לא יהיה יותר משנה וחצי מיום רכישתו אצל המשכירה ושיקול דעתה הבלעדי.

 אנשי קשר .4

להיות המנהל הממונה  054-2828533: 'טל ,ן ממנה בזה את מר עמי שוחט"תש .4.1

 זה. מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם

תש"ן וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי תש"ן,  נציג הזוכה יהיה זמין לכל פניה מצד .4.2

 אם יידרש לכך ע"י תש"ן. פרטיו יימסרו לידי נציגי תש"ן.

 תקופת ההתקשרות .5

לתקופה  התקשרות עם הזוכה לגבי אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי תהיה .5.1

ההתקשרות" ו/או "תקופת  "תקופת של שלש שנים מקבלת כל כלי רכב. (להלן
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 ההסכם"). תקופה זו כוללת גם את תקופת השימוש ברכב גישור.

לתש"ן תהיה אפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות בנות 

יום טרם סיום תקופת  30אחת כל אחת, ובתנאי שתודיע על כך לזוכה לפחות  שנה

ההתקשרות. במידה ותבחר תש"ן להיעשות כן, תוארך תקופת ההתקשרות בהתאמה 

 עבור כל רכב ורכב ממועד מסירתו.

חודשים,  36 או 24של תקופת שכירות כלי הרכב בהתאם להסכם זה תהיה לפרק זמן  .5.2

ד מכלי הרכב, כמפורט בתעודת המסירה שיעביר הזוכה החל מיום מסירת כל אח

תקופת לתש"ן עם מסירת הרכב וקבלת אישורה של תש"ן למסירה (להלן: "
להלן,  5.1"). במידה ותש"ן תבחר להאריך את ההתקשרות כמפורט בסעיף השכירות

 תוארך תקופת השכירות כהגדרתה בסעיף זה, בהתאמה. 

מובהר, כי על הזוכה להיות ערוך לספק רכבים בהתאם לדרישת תש"ן מיד עם תחילת  .5.3

ימי עסקים  24תקופת ההתקשרות כאמור, ובלבד שתש"ן הזמינה את הרכבים לפחות 

. בכל מקרה ועל 1'חלנספח  2לפני המועד המבוקש להעמדת הרכב, כמצוין בסעיף 

תב, שיהיה לא נחות מהרכב ן בכ"הספק הזוכה לספק רכב חליפי, לפי דרישת תש

המוזמן (דגם זהה או דומה ורכב ולא יותר משנה), החל ממועד הזכייה ועד לאספקת 

 מקומות ישיבה. 5-ליטר ו 2הרכב לתש"ן, ובלבד שכלי הרכב יהיה עד 

 הליך קבלת הרכב .6

עם מסירת כלי הרכב, תש"ן תבדוק את המכונית עובר למסירתן בפועל לחזקתה, ועם  .6.1

ב תש"ן כמוותרת על כל טענת אי התאמה ו/או ברירה למעט ככל מסירתן תיחש

 שהדבר נוגע לפגם נסתר, או לפגם שלא ניתן לגלותו אלא רק לאחר נסיעה.

כלי הרכב יימסרו לתש"ן בחצריה, או בכל מקום אחר שיתואם בין נציג תש"ן לנציג  .6.2

לשחרר את כלי הרכב בכוחות עצמה בתיאום עם  הזוכה, אלא אם ביקשה תש"ן

הזוכה, תוך יום עבודה אחד מהמועד בו הודיעה הזוכה לתש"ן כי כלי הרכב מוכנים 

למסירה, ולאחר תיאום עם נציג תש"ן. בכל מקרה יראו את מועד המסירה, ומועד 
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תחילת השכירות של כלי הרכב, בחלוף יום עבודה אחד ממועד מתן ההודעה ע"י 

 ה לתש"ן  בדבר היות כלי הרכב מוכן למסירה.הזוכ

מפרט השירות, ומבלי לגרוע מההוראות  -להזמנה להציע הצעות 1'חכמפורט בנספח  .6.3

שבהסכם זה, במעמד מסירת/קבלת הרכב החלופי/הקבוע יערך פרוטוקול מסירה 

שיכלול את הפרטים הבאים של שני כלי הרכב (החלופי והקבוע): יצרן, דגם, מספר 

של מד הקילומטרים, תאריך, שעה, מצב המרכב של הרכב ומצב מיכל  קריאה רישוי,

מפרוטוקול זה יישאר בידי מחזיק הרכב ויישלח על ידי הזוכה לנציג  הדלק. עותק

 תש"ן.
 במקרים בהם נלקח הרכב הקבוע בשל תאונה או אירוע אחר למגרש חניה-הבהרה

י משומש לפחות מאותה ונשאר במגרש החניה בהוראת המשטרה יינתן רכב חליפ

הרמה ובלבד שהוא מאותו השנתון ועם מספר ק"מ דומה, גם ללא מתן הרכב הקבוע 

מובהר כי במקרים בהם נדרש הנהג לשחרר את  .לזוכה עד שחרורו של הרכב הקבוע

כלי הרכב ולא עושה כן, לא יהא זכאי לרכב חלופי. עוד מובהר כי במידה והחרמת 

 ן ביצע המשתמש, גם אז לא יהא זכאי לרכב חלופי. המשטרה נובעת מעבירות אות

ימים מרגע שהודיעה לזוכה כי הרכב יצא מכלל פעולה באופן סופי או  30לאחר חלוף  .6.4

נגנב, תהא לתש"ן האופציה להזמין רכב משומש מאותו הסוג ועם ק"מ דומה לתקופת 

 שכירות ליתרת התקופה, או לבטל את השירות לגבי אספקת הרכב שיצא מכלל

 כהחזרה מוקדמת של רכב.פק יובהר, כי אירוע זה לא ייחשב פעולה. למען הסר ס

באפשרות תש"ן לבקש להחליף הרכב בכלי רכב חדש ואז ההתקשרות תהא לתקופה 

 חדשה ומלאה.

במידה ותש"ן תחויב בדלק בגין השימוש ברכב חלופי, חישוב מחיר הדלק יהיה לפי  .6.5

מחיר הרשמי בתדלוק עצמי בתחנות הדלק הדלק הנהוג ברכב החליפי, ולפי ה סוג

תוספת מחיר. תנאי לתשלום בגין הדלק לרכב החלופי יהיה צירוף דוחות  וללא כל

 קבלה ומסירה של הרכב החליפי חתום בידי נציג תש"ן.
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 )חוצה ישראל או בכבישי אגרה אחרים (במידה ותש"ן תחויב על נסיעה בכבישי אגרה .6.6
החשבון יהיה מסירת חשבונית בצירוף אסמכתא  של הרכב החלופי, תנאי לתשלום

המחייב (כביש האגרה) ובנוסף טופס מסירה ואיסוף רכב חליפי חתום ע"י  מהגורם

 נציג תש"ן.

מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון, כמשמעותו בחוק כביש  תש"ן .6.7

, חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), 1995-אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה

, לרבות כל שינוי ו/או תיקון 2000 –וכן בחוק נתיבים מהירים התש"ס  1995 -תשנ"ה 

ותקנו בעתיד מכוח חוקים אלה, ו/או תוספת להם, וכן כל התקנות אשר הותקנו או י

בכל חיוב בגין נסיעת המכוניות המושכרות, בכבישי אגרה, לרבות אגרה, דמי גביה, 

הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים, קנסות, החזר הוצאות הכרוכות בגביית האגרה 

ובאכיפת התשלומים, ופיצוי בשל כל נזק שנגרם לכביש האגרה, הכל כמפורט בחוקים 

 ותיהם.האמורים ובתקנ

או כל חברה אחרת שתתחיל לספק שרות  6חיוב ע"פ סעיף זה, יהיה לפי תעריף כביש 

 דומה בישראל.

בכפוף להוראות סעיף ההסכם ומבלי לגרוע מחובותיה של תש"ן בגין נסיעת המכוניות  .6.8

המושכרות בכבישי אגרה, תשפה תש"ן את הזוכה בגין כל נזק שנגרם לה, לרבות 

על ידי בעל הזיכיון כאמור לעיל, עקב מעשה או מחדל של תש"ן, או מי  חיוב  תש"ן

 מהמשתמשים מטעמה במכוניות המושכרות בכבישי האגרה.

או כל חברה אחרת שתתחיל לספק  6יהיה לפי תעריף כביש  6.8חיוב ע"פ סעיף  .6.9

תש"ן תבצע רישום כלי הרכב על שמה.  .שרות דומה בישראל, וללא כל עמלה נוספת

ולא תסדיר רישום כלי הרכב על שמה, תחויב בדמי טיפול בגין החיוב החודשי  במידה

 בגין כלל כלי רכב שיחויבו בעלות זו בכל חודש.₪  15בסך של 
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 ,כל חשבונית אשר ימציא הזוכה לתש"ן בדבר חיובים הנובעים משימוש ברכב חלופי .6.10
טוקול תשולם על ידי תש"ן. במקרה של מחלוקת, יצרף הזוכה העתק מפרו

 המסירה/קבלה של הרכב החלופי חתום על ידי נציג תש"ן.

 מטרות השימוש ברכב .7

תש"ן מתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה במכוניות המושכרות לשמור על 

המכוניות המושכרות בכל עת ולנהוג בהן מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת 

הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו כל חוק התקף במהלך תקופת השכירות ובכלל זה 

להחרמת איזה מהמכוניות המושכרות על ידי רשויות האכיפה. תש"ן תשפה את המשכירה 

בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או חבות אחרת בה תחוב המשכירה כתוצאה מהפרת האמור 

רת בסעיף זה, לרבות תשלום הקנס בגין עבירת התנועה, דמי הטיפול בגינו, עלות גרי

המכונית המושכרת, עלות אחסונה, וכן הוצאות משפטיות בהם תישא המשכירה בשל 

תביעה כאמור, ובתנאי שהודיעה לתש"ן על תביעה כאמור, אפשרה לה להתגונן מפניה ולא 

הגיעה להסכם פשרה או עסקת טיעון ללא הסכמתה. תש"ן לא תהא זכאית למכונית 

 חילופית בנסיבות סעיף זה.

לנהוג, להשתמש ולהחזיק ברכב, בתקופת השכירות, לצרכים פרטיים  תש"ן מתחייבת

ועסקיים של תש"ן בלבד בהתאם להוראות הדין, היצרן ופוליסת הביטוח התקנית. כמו כן 

מתחייבת תש"ן שלא להשתמש בכלי הרכב, ולא להרשות לאחרים לעשות בו שימוש 

 למטרות הבאות:

חפץ אחר שהוא, למעט אותם כלי רכב דחיפה או גרירה של כל כלי רכב, נגרר או  .7.1

 עליהם הותקן וו גרירה.

 .לתחרות מבחן או מירוץ ו/או להוראת נהיגה .7.2

שנים (עבירת  3לביצוע עבירה פלילית שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על  .7.3

פשע), למעט נזקים הנגרמים בשל הפרת פקודת התעבורה ותקנותיה ופקודת 

 הנזיקין. 
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למעבר ו/או לנסיעות כלי רכב מסוג כלי הרכב  אינם מתאימיםנסיעה בדרכים אשר  .7.4

  .המושכר

נהיגה על ידי אדם שביום התאונה רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף לתקופה העולה על  .7.5

חודשים או שאינו מתאים לנהיגת סוג הרכב שבשימוש. נהיגה ע"י מי שהיה ביום  24

 התאונה פסול מלהחזיק רישיון נהיגה.

 .בשכר ו/או בתמורה ואו למטרות רווח הסעת נוסעים .7.6

במכונית המושכרת במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או מושבתים  .7.7

או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית המושכרת 

באקראי לאותו מקום או שלא באופן פעיל במהומות או בשביתה ע"י תש"ן ו/או הנוהג 

. במקרה כזה, תפעל השוכרת או מי מהנוהגים במכונית המושכרת, ברשותה ברכב

 להרחיקה במידת האפשר וללא סיכון חיי אדם לאלתר ממקום האירוע. 

יובהר כי במקרה של רשלנות וגרימת נזק לכלי הרכב, שלא היה מכוסה בפוליסה  .7.8

תקנית אילו נערכה פוליסה כזו, תש"ן תהא מחויבת בתשלום במלוא עלות הנזקים 

ובלבד שעלותו לא תעלה על עלות התיקון הישירה של הזוכה וכל עוד הרכב לא הוכרז 

 כאובדן מוחלט.

בכל מקרה יחולו על תש"ן כל חריגי הביטוח על פי הפוליסה התקנית גם אם אינן  .7.9

 מצוינות בחוזה זה. למעט:

שימוש במכונית המושכרת על ידי נהג המצוי תחת השפעת סמים  •

קודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג מסוכנים, כהגדרתם בפ

 גרימת נזק למרכב התחתון של המכונית המושכרת. 1973

  רוע תאונתי.יפגיעה במרכב תחתון כתוצאה מא •

 

תש"ן מתחייבת שלא לעזוב את המכוניות המושכרות מכל סיבה שהיא,  •

לכל מרחק שהוא ולכל פרק זמן שהוא, על ידי יציאה מתא הנהג של 
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שכרת, ללא שמירה או קשר עין עם כלי הרכב או ללא הפעלה המכונית המו

ושימוש באמצעי המיגון המותקן בה, ותש"ן ו/או המשתמש במכונית 

המושכרת ידעו על כך, או היה עליהם לדעת על כך או כשמפתחות 

המכונית המושכרת נותרו בתוכה ללא קשר עין של מי מטעם תש"ן. פעלה 

האמור בהסכם זה ו/או בכל דין, תישא תש"ן כאמור לעיל, הרי שעל אף 

 תש"ן במלוא הנזק שיגרם לזוכה ו/או למכוניות המושכרות.

 הפרה תש"ן סעיף זה, תישא במלוא עלות הנזק.

 מורשים לנהוג ברכב .7.10

תש"ן מתחייבת לא להעביר את החזקה בכלי הרכב לאחרים, לא לשתף אחרים  

לתיתו במתנה, לא לשעבדו, לא בשימוש ו/או החזקה ברכב, לא למכור את הרכב, לא 

להשכירו, לא להשאילו, ולא להקנות לאחרים כל זכויות שהן בכלי הרכב. למרות 

להרשות לעובדיה, למנהליה ולבני משפחתם ולכל  האמור לעיל, תהא תש"ן רשאית

הנוהג ברשותם של אלו ולעובדי קבלני כח אדם המועסקים אצלה, להשתמש ברכב 

 התנאים כדלקמן: ), ובלבד שנתקיימו בהם(להלן: "המשתמשים ברכב"

לנוהג רישיון נהיגה בר תוקף לרכב בכלל וסוג הרכב המסוים בפרט או  .7.10.1

חודש  24שהחזיק ברישיון בר תוקף כאמור בתקופה שאינו עולה על 

 טרם התאונה ובלבד שהוא אינו פסול מלהחזיק רישיון נהיגה.

וח התיקנית הנוהג רשאי לנהוג ברכב בהתאם לתנאי פוליסת הביט .7.10.2

שהוצאו ו/או שהיו אילו נערכה פוליסה כאמור. מוסכם לכלי רכב מנועי 

בזאת כי ברכב רשאים לנהוג נהגים ללא הגבלת גיל וללא הגבלת ותק 

 רישיון.

 

 

בתוקף, ובעקבות כך  רישיון נהיגהלנוהג ברכב אין במידה ויובהר כי  .7.10.3

 נזק, אחסון בחניון משטרתי וכל מהכבישהוצאות כגון הורדה  ויגרר
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שייגרם לזוכה בגין אי הימצאות הרישון בתוקף אצל הנהג יושט אחר 

 על הלקוח.נזק זה 

 התחייבות הזוכה .8

 בחתימתו על הסכם זה, מתחייב הזוכה כדלקמן:

 1'חבנספח הזוכה מתחייב להעמיד לרשותה של תש"ן רכבים ושירות כמפורט  .8.1
 למסמכי המכרז. ה'ובנספח  ,לחוזה

הינו תאגיד רשום כחוק ושבידיו קיימים ויהיו קיימים בכל תקופת ההתקשרות, כל  .8.2

האישורים הדרושים לביצוע השירות נשוא הסכם זה וכי לא ידוע לו על מניעה חוקית 

 או אחרת להתקשרותו עם תש"ן  בהסכם זה.

לי בתנאים הזוכה מתחייב לספק שירותי השכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעו .8.3

תש"ן גם לגופים הנוספים כהגדרתם. לעניין זה הגופים הנוספים הינן  החלים על

. הגופים הנוספים, יהיו מחויבים לחתום בשליטת תש"ן ועמותות השייכות להחברות 

 על הסכם הצטרפות להסכם זה.

ובשעות כמתחייב על  , בימים1'חהזוכה מתחייב ליתן את השירות כמפורט בנספח  .8.4

ח השירות, עפ"י הוראות ההסכם, הנספחים והוראות הנציג של תש"ן ככל שהן פי נספ

 נוגעות לביצוע של הסכם זה.

תש"ן תהא רשאית להזמין במהלך כל תקופת ההתקשרות רכבים זהים על אלה  .8.5

כלי רכב אלו במחיר שיהיה  והזוכה מתחייב לספק לתש"ן ה'בנספח המפורטים 

בהתאמה מלאה לעלייה, אם תהיה כזו, של מחיר המחירון הרשמי של היבואן לאותו 

 24או  חודשים 36סוג כלי רכב, ובאותם תנאים שנקבעו בהסכם זה, לתקופת זמן של 

 .בהתאם להחלטת תש"ן חודשים

ו מעורבות תש"ן מתחייבת להודיע לזוכה בתוך זמן סביר אודות כל הליך משפטי ב .8.6

המכוניות המושכרות, ולהודיע לגורם המתאים שהמכוניות המושכרות הינן בבעלות 

הזוכה. תש"ן מתחייבת לשתף פעולה עם הזוכה ולהושיט לה את מלוא העזרה בכל 
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הליך משפטי או אחר לשם הבטחת זכויותיה של הזוכה ולשם מניעות או הפחתת כל 

תש"ן ובין היתר בכל הנוגע להשכרת המכוניות נזק והפסד העלולים לפגוע בזוכה ו/או ב

 המושכרות והשימוש בהם.

תש"ן מתחייבת לבצע את הנחיות והוראות הזוכה המתחייבות על פי דין, לרבות  .8.7

לעניים ביקרות בטיחות ותקינות ולהודיע לזוכה על קיום תקלות, נזקים ליקויים בכלי 

 מתאונה ובין אחרים.  הרכב המושכרים מיד עם היוודעם, בין שנגרמו כתוצאה

 התחייבויות תש"ן בקשר לרכב .9

תש"ן מתחייבת כי במשך תקופת השכירות תשמור על כלי הרכב כמנהג בעלים ותעשה 

הסבירים על מנת למנוע אובדן,  בהם שימוש בהתאם לכל דין ותשתמש באמצעי הזהירות

 נזק או קלקול לרכבים או לצד שלישי כלשהו.

בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או חבות אחרת בה תחוב השוכרת תשפה את המשכירה 

המשכירה כתוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, לרבות תשלום הקנס בגין עבירת התנועה, 

דמי הטיפול בגינו, עלות גרירת המכונית המושכרת, עלות אחסונה, וכן הוצאות משפטיות 

ל תביעה כאמור, בהם תישא המשכירה בשל תביעה כאמור, ובתנאי שהודיעה לשוכרת ע

אפשרה לה להתגונן מפניה ולא הגיעה להסכם פשרה או עסקת טיעון ללא הסכמתה. 

 מכונית חילופית בנסיבות סעיף זה. השוכרת לא תהא זכאית ל

 אספקת השירות .10
ידוע לזוכה כי תש"ן תזמין מהזוכה, בכתב, רכבים מתוך רשימת הרכבים המופיעה  .10.1

 .ה'בנספח 

 ב ושם בעל הזכות ברכב.ההזמנה תכלול את סוג הרכ .10.2

לחוזה, על פי הסכם זה ועל  פי  1'חהזוכה יספק את השירות על פי הקבוע בנספח 

 יתר הנספחים.

 

 הזוכה ידאג לתקינות כל ציודו ומתקניו במסגרת מתן השירות לתש"ן. .10.3

 החזרת הרכב .11
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 קנס בגין החזרה מוקדמת:

מי מהם, בכפוף הלקוחה רשאית בכל עת להשיב לחברה את כלי הרכב, כולם או  11.1

 לתשלום קנס כפי שיפורט להלן:

-חודשי שכירות (להלן 3הקנס המקסימלי בעבור השבת כלי רכב עומד על  11.1.1

 ").הקנס המקסימלי"

חודשים בשיעור של חצי חודש באופן  6הקנס המקסימלי יופחת מידי  11.1.2 

 חודשי שכירות. 2.5חודשי שכירות יעמוד הקנס על  6שלדוגמה כעבור 

 יחויבו בחודש קנס נוסף.₪  180,000-כלי רכב ששווים גבוה מ 11.2

תש"ן מתחייבת בזה להחזיר את הרכב והחזקה הבלעדית בו לזוכה בתום תקופת  11.3

 , אורכב הנלקחחודשים בהתאם ל 36חודשים או  24השכירות, דהיינו לאחר 
 .אם הרכב ניזוק באופן מוחלט או נגנב –הפסקתה מכל סיבה שהיא 

הזוכה אחראית לשלוח בתום תקופת השכירות, אדם מטעמה, במסגרת שירותי  11.4

ההובלה, שייקח את הרכב מכל מקום בו ימצא, על חשבון הזוכה ועל אחריותה. 

במידה והזוכה לא תיקח את הרכבים בתום תקופת השכירות היא לא תוכל לבוא 

בכל תשלום ן לא תהיה מחויבת "ן ותש"בדרישה ו/או בכל טענה שהיא כנגד תש

 עבור תקופה זו. 

ן תהיה רשאית להחזיר לזוכה ללא תשלום פיצוי "למרות כל האמור לעיל, תש

הפיצוי על ידה במסגרת הסכם כאשר  מהרכבים, אשר נשכרו 10%כלשהוא, עד 

לאחוז זה תחויב  מעבר חודשים) מקבלתו. 12יעשה על כל רכב שעברה שנה (

תוגבל  10%-לעיל. במסגרת ה 12.1בגין כל רכב שתחזיר כמפורט בסעיף  ן"תש

 ₪. 180,000-החזרת כלי רכב ששויים גבוה מ

יופסק התשלום  11ו/ 12.3בגין רכבים אשר תש"ן תחזיר לזוכה בהתאם לסעיף  11.5

 ימי עסקים מיום הודעת תש"ן על 30השכירות לכל היותר לאחר  על כל מרכיבי
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רצונה להחזיר הרכב. זאת, אפילו אם הזוכה טרם אסף את הרכב ממתקן תש"ן 

מובהר כי הפסקת התשלומים איננה חלה על יתר התשלומים  כפי שתורה תש"ן.

 קנסות, כבישי אגרה וכו'. -על פי ההסכם כגון

 תקלה חוזרת ונשנית ותקלה משביתה 12

יחשב במסגרת כלי תש"ן רשאית להחזיר כלי רכב, ללא כל פיצוי ומבלי שזה י 12.1

), כלי רכב שנלקח לצורך טיפול באותה תקלה 10%הרכב המוחזרים ללא פיצוי (

פעמים בשנה או כלי רכב שבמהלך שנה סבל מתקלה שעל פי החלטת  5משביתה 

תקלה " קצין הבטיחות של תש"ן הוכרז כרכב החייב השבתה זמנית (להלן
 ").משביתה

אית בכל עת, לפי שיקול דעתה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תש"ן תהא רש 12.2

 30הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה בהודעה מוקדמת לזוכה של 

ימים מראש, ולזוכה לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלפי תש"ן למעט הזכות 

 לקבלת פיצוי כאמור לעיל.

 התמורה 13

ה עבור אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומילוי כל התחייבויות הזוכ 13.1

הסכם זה, תשלם תש"ן לזוכה עבור השירותים המפורטים  פי-כלפי תש"ן על

: למסמכי המכרז' ההסכומים המפורטים בטופס ההצעה, נספח  1'חבנספח 

 ורישוי. שכירות ואחזקה, ביטוח

לרכיבי השכירות והאחזקה יתוסף מע"מ כדין. לרכיבי ביטוח החובה והרישוי לא  13.2

 יתווסף מע"מ.

 24 -התשלומים בגין מרכיבי שכירות ואחזקה, וביטוח ורישוי ישולמו ע"י תש"ן ב 13.3

חודשיים רצופים מיום תחילת תקופת  )רכב הנלקח(בהתאם ל תשלומים 36או 

חשבונית מרכזת חודשית שתכיל את  השכירות של כל רכב. התשלום יבוצע כנגד

ח) בעמודות נפרדות כל המרכיבים שלעיל (כשמרכיב הרישוי יהיה ביחד עם הביטו
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בגין מרכיבי שכירות שאינם חייבים מע"מ ומרכיבי שכירות שחייבים במע"מ. על 

הזוכה להעביר את פירוט החשבונית בקובץ אקסל בתום כל חודש שחלף, ולפחות 

ימים לפני החיוב בפועל. חיובים כאמור מעבר לליסינג עצמו ישולמו בנפרד  10

 קבלת דרישה מפורטת בכתב. לאחר 30ע"י תש"ן  על בסיס שוטף+

 בהיעדר השגות, תחויב תש"ן בגין סכומים אלה בחיוב של החודש העוקב.

בסוף כל חודש יגיש הזוכה את החשבון מראש לחודש השכירות העוקב לאחראי  13.4

 מטעם תש"ן.

 לכל חודש.  1 -ב -התמורה תחויב בהוראת קבע. התשלום יבוצע ב 13.5

 ן יהא רק עבור החלק היחסי שללרכבים חדשים, התשלום הראשון והאחרו 13.6
תקופת השכירות. בחודש הראשון יצרף הזוכה, לחשבונית הראשונה, את 

החישוב בגין התקופה היחסית לאותו הרכב בגין החלק היחסי מתוך החודש 

 השלם.

 :הצמדות 13.7
לאחר קבלת כלי הרכב: התמורה, לכל רכיבי התשלום, תהיה צמודה למדד 

 ירד מתחת למחיר השכירות הבסיסי. המחירים לצרכן, ובכל מקרה לא

 חשבונית בגין השתתפות עצמית תועבר בצירוף דו"ח מפורט (כולל עותק מדו"ח 13.8
שמאי אם קיים) על השירותים והעבודות שכלולות בחשבונית לאירועים ברכבים 

במידה  .נפרדים תוגשנה חשבוניות נפרדות ניתן לאחד מס' אירועים לאותו רכב

ם שונים שלא קשורים לאותו אירוע, ייחתמו דוחות נזק לפי והנזקים הינם במוקדי

 כל מוקד בנפרד.

במידה וחברת הליסינג לא תמציא דוח שמאי, ולתש"ן תהיה מחלוקת בדבר גובה 

 הנזק, כי אז ימונה שמאי מוסכם. עלות השמאי תחול על אותו צד שדעתו נדחתה.

חשבונית בגין תיקונים/ אירועים/ השתתפות עצמית תועבר לתש"ן בדו"ח מפורט,  13.9

 דו"ח שמאי הזוכה.  כולל
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להלן: ( ך מכסת קילומטראז'סמחושבים על  השירותהצדדים מצהירים כי דמי  13.10

 -לקבוצה א', וכ לכלי רכב בממוצע לשנה ק"מ 38,0000") של המכסה הקובעת"

 תיכלל בחוזה. ככל שקבוצה ב'לקבוצה ב'  64,000

לאחר מועד חתימת הסכם זה, רק בגין שינויים  –יעודכנו או יפחתו  השירותדמי  13.11

 שיחולו מן הסיבות הבאות, ולפי המנגנונים הקבועים להלן:

במועד ביצוע הזמנה חדשה של כלי הרכב יבוצע עדכון מחירים   13.11.1
 כדלהלן: 

 אם וככל שיחולו שינויים במחירון של כלי הרכב שתש"ן 13.11.1.1

הזמינה על פי הסכם זה (מחירון היבואן), יעודכנו דמי 

השכירות של אותו כלי רכב לפי הנוסחה המפורטת  להלן, 

והכל בכפוף לכך שהזוכה ימסור לתש"ן הודעה על כך עם 

ביצוע ההזמנה ויציג את המחירון העדכני לפיו חושב 

העדכון. מנגנון ההזמנה יחול בין אם מחירון יעלה ובין אם 

 רד.הוא י

 

במידה  –עדכון ההנחה לספק מצד היבואן  13.11.1.2

שיעור העדכון 
 ביחס

 רזכלהצעה במ
= 

 
65% 

 
 

* } 1 - 

 
מחיר ההצעה (ללא 

מע"מ)לפי מחירון 
העדכני להיום היבואן 

 ההזמנה
מחיר הרכב (ללא 
מע"מ) לפי מחירון 

היבואן שהיה בתוקף 
במועד הגשת ההצעה 

 } למכרז
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והנחת היבואן שניתנת לזוכה על דגם מסוים השתנתה, 

באפשרות הזוכה להגיש לתש"ן תצהיר חתום על ידי עו"ד בו 

אותו דגם עבורו.  שתנהציין את הסכום נומינאלי בו ההוא מ

מחיר הדגם ב שינוימה 65%במקרה זה, תש"ן תספוג 

חודשים בהתאם לסוג  24חודשים או  36 -הספציפי, מחולק ל

דוגמא: היה ובעקבות קיטון בהנחת היבואן, העסקה. ל

יתייקרו דמי השירות ₪ ,  1,000 -התייקר הדגם לספק ב

 ₪65% *  ₪1,000 ( 18.05החודשיים בסכום נומינאלי של 

 חודשים 36 -מחולק ל

יובהר כי במידה והנחת היבואן לספק תגדל, תש"ן רשאית 
לדרוש מן הספק להפעיל מנגנון זה, כך שמחירי הרכבים 

 .65%-יופחתו ב
 

במידה ותש"ן ביצעה הזמנה לרכב מסוים, והרכב  13.11.1.3 

אינו נמצא במלאי היבואן בארץ ועל הזוכה להמתין עד להגעת 

משלוח רכבים על ידי היבואן לארץ ובפרק הזמן זה התמורה 

שישלם הזוכה ליבואן בגין הרכב עלולה להשתנות כתוצאה 

שינוי במחירון היבואן בפרק מעדכון מחיר היבואן, אם כאמור חל 

הזמן עד הגעת הרכב ארץ והזוכה מעוניין בשל כך לעדכן את 

דמי השירות, יפנה לתש"ן בכתב מייד עם ידיעתו על עדכון 

מחירון היבואן על מנת לקבל אישור תש"ן לעדכון דמי השירות. 

יובהר כי תש"ן רשאית לסרב לקבל את הרכב בהתאם לדמי 

ק ובכך ההזמנה תראה כמבוטלת. דמי השירות אותם הציע הספ

 65%השירות המעודכנים יחושבו על ידי הכפלת מקדם של 

בשיעור השינוי במחירון היבואן עבור אותו רכב ביחס למחירון 

האחרון. לדוגמא: במידה ומחיר היבואן לפני השינוי היה 

הספק ₪,  110,000ומחירון היבואן העדכני הוא ₪  100,000

*( 65%את דמי השכירות באופן הבא: יהיה רשאי לעדכן 
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 ) בכפוף לאישור תש"ן כאמור.110,000/100,000-1

 תשלום עבור חריגה מק"מ 13.12

+ מע"מ לק"מ עבור חריגה ממכסת הק"מ  0.15₪תש"ן תשלם תוספת בסך: 

. התוספת תשולם לחריגה מממוצע ה' למסמכי המכרזהמופיעה בנספח 

קיימת, תחושב  החריגה, אםה"פול" (החישוב יבוצע לכל הרכבים ביחד). 

במועד השבת כלי הרכב ביחס לאותם כלי רכב בלבד. בחישוב החריגה יילקחו 

בחשבון חלקיות השנה של רכבים אשר היו ברשות תש"ן תקופה הפחותה 

משנה, וק"מ שנסעו רכבים חליפיים, אם היו בידי תש"ן, במקום רכבים 

פת השכירות הסתיימה קבועים. הפול יחושב לגבי כל אותם כלי רכב שתקו

 יבוצע  במועד החזרת הרכבבאותה השנה הקלנדרית. לאחר ביצוע החישוב 

 

חישוב בתום כל שנה קלנדרית בגין אותם כלי הרכב שהוחזרו במהלך שנית 

יובהר כי ככל והחישוב השני יתברר כי החברה אינה חרגה ממכסת שנה זו. 

 י הרכב שחרגו.וחזר התשלום ששולם בגין כלהק"מ לכלל ה"פול", י

תש"ן תישא במיסים ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או בתשלומים שחלים ו/או 

שיחולו על מחזיק ברכב, במובחן מבעל הרכב, ואשר יוטלו או יועלו על פי דין 

 לאחר מסירת המכוניות לתש"ן, למשך ייתרת תקופת השכירות.

 תשלומים החלים על תש"ן  14

מוסכם בזה בין הצדדים כי בנוסף להתחייבות תש"ן על פי הסכם זה, התשלומים 

וההוצאות שלהלן יחולו על תש"ן או עובדיה וישולמו על ידה או על ידם, אלא אם כן היה 

 בשימושו של הזוכה או מי מטעמו. הרכב בחזקתו או

זיק בו, קנסות, שיוטלו על הנוהג ברכב קבוע או חליפי או על בעליו או על המח 14.1

מעבירות הנובעות מן השימוש ברכב, במשך כל תקופת השכירות, אף  כתוצאה

תגענה לאחר סיום תקופת השכירות, בתנאי שהרכב היה  אם דרישות כאמור
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 בשימוש או בחזקת תש"ן.

מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון, כמשמעותו בחוק  תש"ן 14.2

, חוק כבישי אגרה (מנהרות 1995-נ"הכביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התש

, לרבות כל 2000 –וכן בחוק נתיבים מהירים התש"ס  1995 -הכרמל), תשנ"ה 

שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל התקנות אשר הותקנו או יותקנו בעתיד 

מכוח חוקים אלה, בכל חיוב בגין נסיעת המכוניות המושכרות, בכבישי אגרה, 

י גביה, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים, קנסות, החזר הוצאות לרבות אגרה, דמ

הכרוכות בגביית האגרה ובאכיפת התשלומים, ופיצוי בשל כל נזק שנגרם לכביש 

  .האגרה, הכל כמפורט בחוקים האמורים ובתקנותיהם

הוצאות דלק וכל הקשור לשימוש השוטף ברכב (כגון שמן ומים) שלא במסגרת  14.3

  התקופתי.  הטיפול

החברה תסב  –(משטרה, חניה, איכות הסביבה, או כל דו"ח אחר)  בת דוחותהס 14.4

הדוחות הנ"ל ע"ש תש"ן. ללקוחה קיימת הזכות לדרוש מהחברה להסב  את

ע"ש המשתמשים למעט דוחות משטרה שיוסבו מיד על שם  הדוחות ישירות

 תש"ן. 

חס תש"ן תשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות חניה ו/או דו"חות אחרים בי 14.5

למכוניות המושכרות, במועד המצוין בהם, וכן תחתום על הסכמה בדבר הסבת 

הדו"חות וכתבי האישום על שמה, ותשתף פעולה עם הזוכה ככל שיידרש לצורך 

הסבת הדוחו"ת / כתבי האישום כאמור על שמה, לרבות הופעת המשתמשים 

 מטעמה בבתי משפט.

 

 הרכב/כלי הרכבדרישת הזוכה לביטול השכירות והחזרת  15

ימי  10ן לא תיקנה הפרה זו תוך "דמי השכירות במועדם, ואם תש תשלוםאי  15.1

עסקים מעת שקיבלה הודעה בכתב בדבר אי התשלום, תהווה הפרה יסודית 

ן מסכימה כי "המאפשרת לזוכה לבטל ההסכם ולהשיב לידיה את כלי הרכב. תש

http://www.pei.co.il/
mailto:proposals@pei.co.il


 
 תשתיות נפט ואנרגיה תפעולי עבור ליסינג שירותי למתן פומבי מכרז

 20/048מכרז 
 

 
 

 

 חתימה וחותמת המציע

 96מתוך  64עמוד 
 

אתר החברה  I 46120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
www.pei.co.il  :דוא"ל  9528553-09טלproposals@pei.co.il 

 

ס לחצריה על מנת לתפוס במידה ולא יוחזרו כלי הרכב, תהא הזוכה רשאית להיכנ

 .את כלי הרכב

הזוכה אחראי על פי כל דין, ובכפוף לתנאי הפוליסה התיקנית מבלי לגרוע מהאמור  16

 בהסכם זה ובין השאר כדלקמן:

או חבלה שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לגוף כלשהו ו/או לרכושו  אובדןלכל נזק,  16.1

קשר עם מתן השירותים עובדיו, בשל מעשה או מחדל של הזוכה ב ו/או לרכוש

 על פי הסכם זה.

ן ולכל מי "ן ו/או לעובדי תש"לכל נזקי גוף שייגרמו, במישרין או בעקיפין לתש 16.2

שפועל בשמה או מטעמה או לצד שלישי, בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של 

מטעמו או עקב מתן השירות, ו/או עקב מילוי  עובדיו ו/או של מי שפועל בשמו או

 .ההסכם או בקשר עימם התחייבויות הזוכה על פי הוראות ו/או אי מילוי

לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, במהלך מתן השירותים, בשל מעשה או  16.3

ן ו/או רכוש או ציוד "מחדל של הזוכה ו/או מי מטעמו לרכוש תש"ן ו/או ציוד תש

 תש"ן. עובדי תש"ן  או מי מטעמה של

חבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או תש"ן לא תישא באחריות כלשהי לגבי  16.4

שייגרמו לזוכה, לעובדיו, לבאים מכוחו או לצד שלישי כלשהו תוך כדי  נזק כלשהו

 הנזק נגרם עקב מעשה בזדון ו/או ברשלנות של תש"ן. מתן השירות, אלא אם

, בנוסף מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, הזוכה מתחייב לשפות את תש"ן 16.5

לכל הוראה אחרת בהסכם, על כל נזק, הפסד או אובדן שייגרמו עקב או כתוצאה 

קיום או הפרה של הוראה מהוראות הסכם על ידי הזוכה, עובדיו או מי שפועל -מאי

ולמי שפועל בשמה או מטעמה. למען הסר  בשמו או מטעמו, לתש"ן, לעובדיה

"י הזוכה ו/או מתן פס"ד כנגד השיפוי יעשה רק לאחר הוכחת נזק שנגרם עספק, 

 .הזוכה

הזוכה מתחייב לשפות את תש"ן בכל סכום שתש"ן תחויב לשלם בגין תביעה  16.6

שתוגש כנגדה ואשר הזוכה אחראי לה על פי ההסכם, לרבות הוצאות ושכר טרחת 

עבור כל הוצאה שתיגרם לתש"ן, במישרין או  עורך דין אשר יוצאו על ידה וכן
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שיפוי כאמור התביעה שתוגש נגדה.  כים אלה או עם בירורבעקיפין, בקשר עם הלי

בסעיף זה יהיה רק לאחר פס"ד חלוט ובלבד שניתנה לזוכה הודעה על ניהול הליך 

כאמור וניתנה לה אפשרות להצטרף לניהול ההגנה ושלא יתקבל כל הסדר טיעון 

 או פשרה מבלי אישורה מראש.

בול האחריות למקרה בפוליסה הוגשה תביעה (כאשר הסכום הנתבע גבוה מסך ג 16.7

להלן) נגד תש"ן והזוכה ביחד ו/או  18סעיף "ביטוח ורישוי" (ס'  הנערכת על פי

לחוד, הזוכה לא יהא רשאי להסדיר, לחלק או לשלם תביעה כזאת, ללא אישורה 

 של תש"ן בכתב ומראש.

 הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה על כל תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית. 16.8

  ורישויביטוח  17

 הזוכה ידאג לביטוחים שלהלן: 

הספק יבטח את כלי הרכב, הנוהג והנוסעים בו על חשבונו  - רכבביטוח חובה  17.1

-התש"ל ]נוסח חדש[והאחריות בביטוח חובה כנדרש בפקודת ביטוח רכב מנועי 

וזאת ללא הגבלה  ,1971-וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 1970

ותק רישיון הנהיגה, הימצאות כריות אוויר ברכב, מספר בקשר עם גיל הנהג, 

תביעות קודמות בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב בדרך קבע 

ומספר שלילות רישיון הנהיגה בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב 

בדרך קבע. הזוכה מתחייב להעביר לנציג החברה את תעודות החובה המשולמות 

ין העתק נאמן  למקור של תעודות החובה שנחתמו ע"י קצין הבטיחות או לחילופ

 יום טרם תחילת תקופת הביטוח של כלי הרכב. 14אצל הספק, לפחות 

הזוכה יודיע לחברה על קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגינה יחויב הזוכה, יעביר   

החומר הרלבנטי בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה כאמור,  לחברה את כל

החברה. הזוכה יאפשר לחברה להתגונן בפני  שהתקבלה אצלו, וישתף פעולה עם

או מלהעמיד סיוע כלשהו  התביעה ו/או הדרישה כאמור וכן ימנע מלהתפשר

למעט במקרה  למגיש התביעה ו/או הדרישה, או פרטים כלשהם לכל צד שלישי,

 תגונן בפנישנדרש לעשות כן על פי כל דין או שיש באמור כדי לאפשר לזוכה לה
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התביעה ו/או הדרישה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייבת החברה   

פעולה עם הזוכה, במידת הצורך, לביטול  לנקוט בכל הצעדים הנדרשים ולשתף

ו/או עילתן, פעולה ו/או  כל דרישה ו/או תביעה אשר יוגשו נגד הספק, שעניינן

 פי האמור לעיל.מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה, כ

ביטוח מקיף "נזק עצמי" לכלי הרכב וכן ביטוח צד ג', בגבול אחריות  -ביטוח מקיף  17.2

לכל רכב לשנת ביטוח, שניהם בכיסוי שלא יפחת ₪  600,000 -יפחת מ שלא

מתנאיה של הפוליסה התקנית כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח 

כולל ההרחבות המקובלות בשוק , 1986-(תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) תשמ"ו

מעת לעת, לרבות כיסוי שמשות ולמערכות השמע שסופקו על ידי הזוכה, פרעות 

ומהומות, וכן כיסוי בגין רעידות אדמה, שביתות, כיסוי לפרעות ומהומות, גניבה 

. ביטוח אביזרים שמגיעים באופן אינטגראלי עם הרכב ופריצה, נזקי מרכב תחתון

 והוצאות הגנה משפטית. יןבמועד מסירתו למזמ

למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק לחפץ 

הושאר במכונית המושכרת על ידי מי מהמשתמשים בה, לרבות  אישי אשר

מולטימדיה, אביזרים נוספים שהותקנו במכונית  סחורה, כספים, מערכות

אחריותו של הספק אלא תחת  המושכרת וכל חפץ שהוא לא יהא הדבר תחת

לשפותו בגין אותו   אחריותו של המשתמש ברכב והספק לא יצטרך לפצותו ו/או

אינטגרלי  הנזק לחפץ כאמור. יובהר כי האמור לעיל לא יחול לגבי חפץ שהינו חלק

 מכלי הרכב ולא יחול על ציוד/ חפץ שהותקן ע"י הספק ו/או מי מטעמו.

ה לעיל יערכו על שם הזוכה ועל שם החברה כל הביטוחים המפורטים בסעיף ז 17.3

ויכסו נהג הנוהג ברשות החברה ו/או ברשות מחזיק הרכב מטעמו שברשותו 

רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב כאמור (ובכלל זה נהג צעיר וחדש) או שהחזיק 

חודשים טרם מקרה הביטוח ושאינו פסול מלהחזיק ברישיון.  24ברישיון לפני 

 סעיף השבה לקדמות, ללא עלות נוספת. הביטוח המקיף יכלול

הזוכה מתחייב להעביר לנציג החברה עותק פוליסות המקיף/צד שלישי לפחות  17.4

יום טרם תחילת תקופת הביטוח של כל כלי רכב, אלא אם כן מבטח את כלי  14
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 הרכב בביטוח עצמי. 

מוסכם בזאת, כי על אף האמור בסעיף זה, רשאי הספק שלא לבטח את כלי  17.5

ביטוח מקיף מפני נזק העלול להיגרם לכלי הרכב (למעט ביטוח רכוש הרכב ב

כלפי צד שלישי). אולם כל האמור בהסכם זה, בדבר ביטוח כלי הרכב בביטוח 

מקיף כאמור, יחול כאילו נערך הביטוח במלואו על ידי הספק, באופן שהחברה 

לם על תהא פטורה מאחריות לכל אבדן או נזק שהפיצוי בגינו היה אמור להשת

ידי חברת הביטוח, אילו נערך הביטוח במלואו. מובהר במפורש, כי החברה לא 

תהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב בעת הימצאם בחצריה ו/או בכל מקום 

 אחר, הכול בכפוף להוראות סעיפי הביטוח והאחריות בהסכם זה.

, ללא כל הרכבים בהסכם יבוטחו עם מרכיב ביטוחי זה -ביטוח נהג חדש/צעיר  17.6

 תוספת עלות.

הספק יהא אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות להגנה בפני  -הגנה משפטית  17.7

תביעות צד שלישי וזאת  אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל ללא הגבלה. 

בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, ייקח הזוכה  על עצמו ועל חשבונו את הטיפול 

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

בתביעות צד שלישי לרבות הוצאות משפטיות הנובעות מכך, שכר שמאי, הוצאות 

 תקורה וכו' וזאת אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל.

מוסכם בזאת במפורש כי יראו בפוליסה התקנית לביטוח כלי רכב כמסמך הבלעדי  17.8

נזק יושתת על פיה בלבד. כל תנאי ו/או סייג  המחייב וכל שיפוי במקרה אובדן או

בהסכם זה הגורע מזכות החברה לשיפוי המוקנה על פי פוליסה תקנית לביטוח 

 כלי רכב (בין אם נערכה ובין אם לאו), בטל ומבוטל.

הזוכה פוטר בזאת את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לאובדן  17.9

להינתן שיפוי כאמור בין אם הוצאה פוליסת ביטוח או נזק בגינו ניתן או יכול היה 

 אצל מבטח ובין אם לאו.
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 ביטוח ורישוי כלי הרכב 18

הטסט  הזוכה ידאג לביצוע מבחן שנתי (טסט) לרכב ולתשלום אגרת הרישוי. מועד ביצוע

יתואם עם מחזיק הרכב. על הזוכה להעביר את מסמכי הרישוי ו/או העתקם המאושר 

 .ימים לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה הקודמת 15לנציג תש"ן לפחות 

 הרכב לכלינזקים  19

נגרם ל כלי הרכב או לכל צד ג' שהוא נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר  בובמקרה  19.1

ביצור, יבצע הזוכה את הטיפולים ו/או התיקונים שידרשו, אולם תש"ן   או מפגם

מע"מ) לנהג שאינו צעיר ואינו  כולל(לא ₪   800בנזק עד  תשלם דמי השתתפות

-מע"מ) לנהג צעיר ו/או חדש בגין כל אירוע (להלן כולל(לא ₪  1,000חדש, ועד 

 "), אך לא יותר מגובה הנזק עצמו. בכל מקרה לאמוגדלת השתתפות עצמית"
תחול יותר מהשתתפות עצמית אחת לכל אירוע בו נגרם נזק לכלי הרכב ולצדדים 

השתתפות העצמית שתעביר תש"ן לזוכה בגין תביעה כלשהם. מסכום ה שלישיים

של צד ג' תקוזז כל עלות שהוציאה בפועל תש"ן בגין אותו אירוע לתיקון כלי הרכב, 

 רק אם קיבלה אישור מהזוכה לתקן הנזק בכוחות עצמה.

 בנזק בו מעורבות שתי מכוניות תחושב אך ורק השתתפות עצמית אחת. 19.2

ל ידי תש"ן כאמור לעיל, יישא הזוכה בנזקי כנגד תשלום דמי השתתפות בנזק ע 19.3

עקב תאונה לצד ג', אם אחראית תש"ן ו/או מי מהנוהגים בכלי  רכוש שנגרמו

יודגש, כי בכל מקרה בו ייגרם פגם ו/או אובדן  הרכב להיגרמם. למען הסר ספק

ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר הושאר ברכב ע"י מי משמשתמשים 

 ורה, כספים וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר תחת אחריות הזוכה, בו, לרבות סח

 אלא תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש ברכב, והזוכה לא תצטרך לפצותו 19.4

ו/או לשפותו בגין אותו נזק למעט לגבי ציוד בטיחות כגון כיסאות בטיחות לילדים. 

עם החזרת כלי הרכב לזוכה, ייבדק כלי הרכב על ידי שמאי של הזוכה, אשר יקבע 

סכום  אם נגרם נזק לכלי הרכב אשר אינו בגדר בלאי סביר בלבד, וכן יקבע את

 הנזק.
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ן את ההשתתפות "ג' תשלם תשבכל מקרה של מחלוקת לגבי אחריות צד 

העצמית על פי החלטה משותפת בין נציגה לבין נציג הזוכה. בהיעדר הסכמה 

 תועבר ההחלטה לידי שמאי מוסכם. עלות השמאי תחול על שני הצדדים

ו/או מי  על הזוכה לטפל מול צדי ג' בכל תביעה ו/או דרישה שתוגש כלפי תש"ן

 שמורשה מטעמה לנהוג ברכב לרבות בתביעות מתחת להשתתפות העצמית.

 השבה לקדמות 20

עם החזרת כלי הרכב לזוכה, ייבדק כלי הרכב על ידי שמאי של הזוכה, אשר יקבע  20.1

סכום  אם נגרם נזק לכלי הרכב אשר אינו בגדר בלאי סביר בלבד, וכן יקבע את

 כנזק המחייב תשלום.הנזק. שריטות בצבע לא יילקחו בחשבון 

מצא השמאי הנ"ל, כי נגרם נזק כאמור, תשלם תש"ן לזוכה את סכום הנזק,  20.2

(לא  1,200כמפורט בחוות דעת השמאי, בכל מקרה לא יעלה שעור הנזק על 

כולל מע"מ). מובהר בזאת במידה ומדובר בנזק הנובע מתאונה שלא דווחה ע"י 

 ה זו.תש"ן, תשולם גם ההשתתפות העצמית בגין תאונ

חלק אחד הצדדים על חוות דעת השמאי הנ"ל, לגבי כלי הרכב, ימונה שמאי בורר  20.3

הצדדים, אשר יכריע במחלוקת, לאחר שיקבל לידיו את חוות דעת  מוסכם על

הראשוני ויברר את הטענות השנויות במחלוקת לרבות  השמאי שערך את הדוח

 על ידי קבלת הסברים מאת השמאי.

 תשולם השתתפות עצמית.במקרה של גניבת הרכב  20.4

 לא תשולם השתתפות עצמית. -במקרה של שבר שמשות בכלי הרכב 20.5

 אובדן מוחלט 21

, לעניין הסכם זה יהיה כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח מוחלטאובדן  21.1

  .1986-(תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו
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ן כלי רכב של אובדן מוחלט (לרבות גניבה), יעמיד הזוכה לרשות תש" במקרה 21.2

 ' שכותרתו רכב חלופי.גלנספח  5.7בסעיף  חלופי כמוגדר

כלי הרכב החילופי לידי הזוכה, תחשב עסקת השכירות של כלי הרכב  החזרתעם  21.3

מוחלט, כאילו הגיעה לסיומה, ולתש"ן לא תהא חבות כספית  לה נגרם אובדן

לא תהא אחראית  עקב האובדן המוחלט. תש"ן כלשהי בגין הנזק שנגרם לזוכה

לנזק שיגרם לכלי הרכב בעת הימצאם בחציריה ו/או בכל מקום אחר בכל נזק 

 הנובע מרעידת אדמה לרבות גניבה  המתרחשת לאחריה.

ימים ממועד הגרם האובדן המוחלט, הזמינה  7על אף האמור לעיל, היה ובתוך  21.4

לו נגרם  תש"ן כלי רכב אחר משומש מאותו הסוג ובמצב דומה, במקום כלי הרכב

"), יועמד כלי הרכב החילופי לרשות כלי הרכב האחרהאובדן המוחלט, (להלן: "

 תש"ן, עד למועד מסירת כלי הרכב האחר לתש"ן. 

עם מסירת כלי הרכב האחר לתש"ן תמשיך עסקת השכירות על פי תנאי השכירות  21.5

המקוריים והוראות הסכם זה. לתש"ן יש את הזכות להזמין רכב חדש, ובמקרה 

 ה תקופת השכירות תהא מלאה.ז

 רישיונות והיתרים 22

הזוכה מתחייב לקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או  22.1

הרישיונות הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב 

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על 

 .וא, במשך כל תקופת ההסכםחשבונו ה

 הזוכה מתחייב לקיים את הוראות כל דין בכל הקשור למתן השירות. 22.2

האמור בהסכם איננו מהווה רישיון ו/או היתר, לפעול שלא בהתאם להוראות דין,  22.3

חוק. הפרת כל דין, צו, תקנות או חוק על ידי הזוכה ייחשבו כהפרת  צו, תקנות או

 הסכם.
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מדווח על פעילותו על פי הסכם זה כנדרש בחוק לשלטונות הזוכה מצהיר כי הוא  22.4

 מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ולכל רשות אחרת בהתאם לכל דין.

עוד מצהיר הזוכה כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בכל תקופת ההתקשרות יהא  22.5

 -בידיו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו 

פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, וכי  עיד על ניהול, המ1976

הוא ידווח לפקיד השומה על הכנסותיו בגין הסכם זה וכן ידווח על עסקאותיה  

 למע"מ בהתאם לחוק.

הזוכה יחתום על תצהיר בפני עו"ד המצ"ב כנספח להסכם זה בהתאם להוראות  22.6

, לפיו עד למועד חתימת ההסכם, 1976 –גופים ציבוריים התשל"ו  חוק  עסקאות

זיקה אליו, ביותר משתי עבירות  עפ"י חוק עובדים  לא הורשע  הזוכה ו/או בעל

ו/או  1991–זרים (איסור העסקה  שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א 

משתי עבירות, הרי  ואם הורשעו ביותר 1987–חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 ההרשעה האחרונה. שחלפה שנה אחת לפחות ממועד

הזוכה יודע כי תנאי להתקשרות זו הינו המצאות אישורים כנ"ל בידיו והצגתם  22.7

בפני  תש"ן. הפרת כל אחת מהוראות סעיפי המשנה של סעיף זה מהווה הפרה 

 יסודית.

הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא  22.8

ם תש"ן או מטעמה, או כמקנה לו מעמד את הזוכה להופיע בש יתפרש כמסמיך

 למטרה כלשהי. של נציג תש"ן בעניין כלשהו או
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מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לתש"ן, הזוכה מתחייב לפצות ו/או  22.9

בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות  ,לשפות את תש"ן

מהמוצהר בהוראות פרק זה.  העובדתי שונים מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או

שיפוי כאמור בסעיף זה יהיה רק לאחר פס"ד חלוט ובלבד שניתנה לזוכה הודעה 

על ניהול הליך כאמור וניתנה לה אפשרות להצטרף לניהול ההגנה ושלא יתקבל 

 כל הסדר טיעון או פשרה מבלי אישורה מראש.

אשר הפרתו מהווה סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם,  22.10

 הפרה יסודית של ההסכם.

 יחסי הצדדים 23

למערכת היחסים בין תש"ן לבין הזוכה יחשב הזוכה כקבלן עצמאי  הקשורבכל  23.1

והעובדים המועסקים על ידיו הינם עובדיו בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי 

בדי הזוכה ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב תש"ן בתשלום כלשהו למי מעו

הזוכה, יפצה וישפה הזוכה את תש"ן בכל סכום בו הם תחוייב כתוצאה מתביעה 

כאמור וכן בהוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. שיפוי/פיצוי כאמור בסעיף זה יהיה רק 

לאחר פס"ד חלוט ובלבד שניתנה לזוכה הודעה על ניהול הליך כאמור וניתנה לה 

דר טיעון או פשרה מבלי אפשרות להצטרף לניהול ההגנה ושלא יתקבל כל הס

 אישורה מראש.

הזוכה מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיה הינם  23.2

עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא 

בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי 

 ים בחוזה ועל לפי כל דין, הכרוכים בהעסקתם.התנאים המפורט

  

http://www.pei.co.il/
mailto:proposals@pei.co.il


 
 תשתיות נפט ואנרגיה תפעולי עבור ליסינג שירותי למתן פומבי מכרז

 20/048מכרז 
 

 
 

 

 חתימה וחותמת המציע

 96מתוך  73עמוד 
 

אתר החברה  I 46120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
www.pei.co.il  :דוא"ל  9528553-09טלproposals@pei.co.il 

 

הזוכה מתחייבת למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות  23.3

על פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר 

. בנוסף, הזוכה מתחייב לעמוד בהוראות חוק שעות 1987 –מינימום התשמ"ז 

, חוק חופשה 1976 –, חוק דמי מחלה תשל"ו 1951 –מנוחה התשי"א עבודה ו

, חוק שכר שווה 1954 –, חוק עבודת נשים התשי"ד 1950 –שנתית התשי"א 

, חוק פיצויי 1958 –, חוק הגנת השכר תשי"ח 1964 -לעובדת ולעובד תשכ"ד

ות , חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) וחוק ביטוח בריא1983 –פיטורין תשכ"ג 

 . 1994 –ממלכתי התשנ"ד 

הזוכה מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל  23.4

ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הזוכה ועובדיה, ככל שיחולו, 

 במועדים הרלבנטיים לביצוע השירותים המוגדרים כאן.

ת תש"ן, תצהיר החתום בידי בנוסף לאמור לעיל יעביר הזוכה לנציג תש"ן, לבקש 23.5

מורשה חתימה של הזוכה, ומאומת, בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים 

החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים במסגרת חוזה 

זה לפיו לעובדים כאמור, שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק וכן כל 

חוקי העבודה, צווי ההרחבה  התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות

 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.

 העדר קירבה לעובדי תש"ן  24

 הזוכה מצהיר בזאת כי: 24.1

 בין עובדי תש"ן אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .א

אין עובד תש"ן, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .ב

או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד  אחוזים בהונו

 מהם מנהל או עובד אחראי בו.
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 שמירת סודיות 25

בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם,  לשמורהזוכה מתחייב  25.1

בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף, או  כל ידיעה

ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההסכם, לפני  במהלך, או אגב ביצוע

אם וככל שיידרש, הזוכה תהא רשאים לגלות את תחילתה או לאחר סיומה, 

המידע/ידיעה אך ורק לאותם נושאי משרה ו/או עובדים ו/או נציגים ו/או יועצים 

שלה, אשר חייבים לדעת אותו לצורך תפקידיהם בקשר עם ביצוע ההסכם ולצורך 

 ים, ובלבד שהם חבים בחובת סודיות לגבי המידע האמור.מתן השירות

הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  25.2

 .1977 –העונשין, התשל"ז  לחוק 118

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה  25.3

 הפרה יסודית של ההסכם.

  מועסקי הזוכה 26

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו  26.1

לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של תש"ן, במישרין 

או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי 

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

ב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל הזוכה מתחיי 26.2

 החלים עליו. דין ו/או הסכם

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן  26.3

השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם 

 ה למתן השירות.להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשור

פי ההסכם, -כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 26.4
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פי ההסכם לתש"ן ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם -שניתנת על וכי כל זכות

ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא 

במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל הוראות ההסכם  אמצעי להבטחת ביצוע

של עובדי תש"ן והם לא יהיו זכאים לכל  העובדים המועסקים על ידו כל זכויות

ההסכם או הוראה  תשלום, פיצוי או הטבה אחרת מתש"ן בקשר עם ביצוע

התקשרות על  שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל

 א.פי ההסכם, מכל סיבה שהי

 הפרת הסכם 27

הפר צד את הפרה יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרת יהא הצד השני  27.1

 רשאי:

 לבטל את ההסכם לאלתר, אם ההפרה מתייחסת למרבית כלי הרכב.  27.1.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהצד השני לתקן את  27.1.2

ההודעה ימי עסקים מיום שתימסר  7ההפרה ו/או ההתחייבות, תוך 

בכתב לצד השני. המפר מתחייב בזה למלא אחר הוראות הצד השני, 

 וכמו כן לשלם לו פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה
הפיצויים ישולמו לאחר הוכחת  .הקיום כאמור-מההפרה האמורה ו/או אי

 נזק.

לעיל ו/או הפר  28.1לא תיקן הצד המפר את ההפרה כאמור, בסעיף  27.1.3

ת ההסכם הפרה שאינה יסודית והצד השני דרש מהמפר לתקן את א

ו/או את ההתחייבות, ו/או היפר את  ההפרה ו/או לקיים את ההוראה

אחרי  ההסכם הפרה יסודית, והמפר לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא

הוראות ו/או התחייבות, כפי שנדרש על ידי הצד השני לשביעות רצונה, 

 קיומו,-ת ההסכם מחמת הפרתו או איטל אלב יהא הצד השני רשאי
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והמפר יהא חייב לשלם לצד  ,וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב

אלף  (עשרים₪  20,000השני פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך 

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לצד השני כתוצאה ₪), 

זו כדי לגרוע מזכותו  הקיום כאמור. אין באמור בפסקה -מההפרה ו/או אי

 .סעד או  תרופה על פי דין של הצד השני לקבל כנגד המפר כל

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה  27.1.4

זהיר של הנזק אשר עלול להיגרם לצד השני עקב הפרתו ו/או הפרתו 

 לעיל. היסודית של ההסכם, כמפורט

ייעשה באמצעות הודעה בכתב  ביטול ההסכם על ידי אחד הצדדים 27.1.5

שיקבע על הצד השני בהודעה אך לא  והביטול ייכנס לתקפו במועד

 .ימים מעת קבלת ההודעה 30 -פחות מ

תש"ן לא תהא זכאית לעכב תחת ידה את המכוניות, כנגד חוב נטען של  27.1.6

 הזוכה כלפיה.

 ת.להסכם תהווה הפרה יסודי 29, 22, 18-19, 8-12יובהר כי הפרה של סעיפים  27.2

ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג  הסרלמען  27.3

שהוא לחפץ אישי אשר הושאר ברכב על ידי מי מהמשתמשים בו, לרבות סחורה, 

כספים וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר תחת אחריותה של המשכירה, אלא תחת 

או אחריותו הבלעדית של המשתמש ברכב, והמשכירה לא תצטרך לפצותו ו/

לשפותו בגין אותו נזק. מוסכם בין הצדדים, כי תש"ן תשפה את המשכירה בגין 

 כל תביעה שתוגש כנגדה על ידי צד שלישי כלשהו בעניין זה.
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תש"ן מתחייבת לשמור על המכוניות בכל עת ולנהוג במכוניות מנהג בעלים  27.4

השומר על רכושו, ולהנחות את משתמשיה להימנע מלבצע עבירות תנועה 

גרמו להחרמת איזה מהמכוניות על ידי רשויות האכיפה. במידה ועל אף האמור שי

תוחרם איזה מהמכוניות המושכרות לשוכרת על ידי המשכירה, מכל סיבה שהיא, 

תישא הלקוחה בתשלום הקנס בגין עבירת התנועה, ובדמי הטיפול בגינו, בעלות 

ל המשתמש מטעמה גרירת המכונית ובעלות אחסונה, והכל כפי שיוטל עליה, ע

ו/או על המשכירה, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה של המשכירה. מובהר 

ומוסכם, כי במקרה כאמור תשקיע הלקוחה את מיטב מאמציה לשחרור המכוניות 

ותשתף פעולה עם המשכירה או מי מטעמה לצורך כך, ככל שיידרש. כן מוסכם, 

, 1'חבנספח  5.7מור בסעיף כי תש"ן לא תהיה זכאית לקבלת כלי רכב חילופי כא

ובמידה ותרצה לקבל רכב חילופי מאת המשכירה, תשלם לה בגינו כל סכום 

 שהמשכירה תחוייב לשלם לחברה ממנה שכרה את הרכב החילופי.

תש"ן תשפה את הזוכה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה על ידי צד שלישי כלשהו 

או למכוניות כתוצאה  הנוגעת להחרמת המכוניות, ובגין כל נזק שייגרם לה

 מהחרמתן.

מוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה לא תהא זכאית הלקוחה להשבת דמי השכירות  27.5

 מראש, אלא אם נקבע אחרת מפורשות באיזה מסעיפי הסכם זה.

 ופיצויים  SLAאמנת שירות  27.6

 לא מילאה החברה את התחייבויותיה, בקשר למועדי הביצוע  27.6.1

והתאמתם לדרישות המזמין, זכאית תש"ו  והאספקה של השירותים 

 לפיצוי  מוסכם כמפורט בטבלה שלהלן:
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 מס
סעיף 

 במכרז
 SLA -חריגה מ

 גובה הפיצוי המוסכם

 (לא כולל מע"מ)

 5.7סעיף  1

 1'חלנספח 
איחור באספקת רכב חלופי  מציע 

 למחוק את הפיצוי לפי שעות

 בגין כל שעת איחור רשאית תש"ן

 ₪ . 100לגבות פיצוי בסך של עד 

הקנסות בגין אי עמידה באמנת השירות יקוזזו על ידי תש"ן מהחשבונות  27.6.2

השוטפים. תש"ן תשלח לחברה בפועל את התחשיב החודשי של קיזוז 

הפיצויים המוסכמים והחברה תפחית סכום זה מחשבונית המס המוגשת 

 לתשלום לתש"ן.

בעת הפעלת סעיף זה על החברה להמציא לתש"ן תעודת זיכוי בגובה סכום הקיזוז או 

לחילופין להמציא חשבונית מתוקנת לאחר הפחתת סכום הקיזוז, על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי של החברה.

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 28

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי  28.1

בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמצ"ב (להלן:  תש"ן, ערבות

שתוקפה החל ביום החתימה על ₪. 100,000"), בגובה של ערבות הביצוע"

יום לאחר תום תקופת השכירות לרכב האחרון שיוחזר  90ההסכם וכלה בתום 

מתש"ן לזוכה. לזוכה ניתנת האפשרות להגיש ערבות שתוקפה לשנה אחת 

אך הוא מתחייב לחדשה מידי שנה. אי חידושה מהווה הפרה יסודית של הסכם 

זה ומאפשרת לתש"ן לבטל ההסכם מבלי לשלם קנסות וכו'. הזוכה ישלם 

 לתש"ן כל נזק שנגרם לה בעקבות כך.

ערבות הביצוע תהיה בתוקף כל עוד ההתקשרות בתוקף, וכל עוד תש"ן  28.2

ה תדאג להארכת תוקף הערבות מחזיקה כלי רכב של החברה ברשותו. החבר

 .בהתאם לאמור
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מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת  28.3

מתן השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם לתש"ן  ההתקשרות או הסתיים

תהא תש"ן רשאית לחלט את  –ההסכם  נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי

הערבות לתקופה שתיקבע.  ה נוספת שלהערבות הבנקאית או לדרוש הארכ

הסתיימה תקופת השכירות לרכב האחרון שיוחזר מתש"ן לזוכה, והזוכה סיים 

 .לפצות את תש"ן כאמור תחזיר תש"ן לזוכה את כתב הערבות הבנקאית

 

 8בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם כמפורט בסעיף  28.4

ערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את ה לעיל, תהא תש"ן רשאית לממש את

למו"מ משפטי כלשהו,  ,כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות

 או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה תש"ן בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של  28.5

חייב לחדש את הערבות או  הערבות, ולא ביטלה את ההסכם, יהא הזוכה

 14בות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך להשלים את סכום הער

) ימי עסקים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי תש"ן גבתה את ארבע עשרה(

 הערבות או כל סכום ממנה.

אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה  28.6

 .על פי ההסכם

פי -לפי ההסכם או על האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי תש"ן 28.7

 כל דין.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו  28.8

 של ההסכם. מהווה הפרה יסודית
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 הסבת ההסכם 29

הצדדים אינם רשאים למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את  29.1

את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור  זכויותיהם על פי ההסכם או

הזוכה תוכל להסב את זכויותיה לבעל השיעבוד  .מראש ובכתב של הצד השני

 של כלי הרכב בכפוף לאמור בסעיף הבא.

מובהר כי תש"ן לא תסרב לביצוע המחאת הזכות כאמור, כל עוד נוסחה יהיה  29.2

מקובל עליה וכל עוד זכויותיה לא תפגענה, ובתנאי כי המומחה ימשיך לתן 

ה זה. על אף האמור לעיל, המשכירה תהא השירות על פיה הוראות חוז

רשאית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות לטובת גורמים מממנים את 

זכויותיה במכוניות המושכרות, כולן או חלקן, ו/או את זכויותיה החוזיות על פי 

הסכם זה, כולן או חלקן, ו/או להמחות את התחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן 

רמים מממנים, מבלי צורך בקבלת הסכמת תש"ן, אם או חלקן, לטובת גו

 תסרב ללא סיבה סבירה, ובלבד שלא תפגענה זכויות תש"ן לפי הסכם זה.

מובהר כי הזוכה תהא רשאית לבצע המחאה על דרך השעבוד של זכויותיה  29.3

על פי הסכם זה לטובת הגורם המממן לה את כלי הרכב, וזאת בכפוף לאמור 

 בס' זה לעיל.

ו הזוכה בהתאמה ובהקשר הרלבנטי), תהא רשאית להסב הסכם תש"ן (ו/א 29.4

גוף משפטי  פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל-זה ו/או להעביר את זכויותיה על

עניין" -המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של תש"ן ו/או שתש"ן הינה "בעל

 .1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -בו כהגדרתו של "בעל

עיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו סעיף זה, על כל ס 29.5

 .של ההסכם מהווה הפרה יסודית
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 שימוש בזכות ע"י מי מהצדדים-אי 30

הסכמת צד להסכם לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש 

תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש צד להסכם במקרה 

תיה על פי ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכויותיו אלה, לא לגבי בזכויו מסוים

 ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן. המקרה המסוים

 ויתור הצדדים בכתב 31

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 31.1

מסוים הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה  31.2

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא תשמש

לא ייחשב  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו על 31.3

על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים  הדבר כויתור

 בהמשך.

 העדר בלעדיות 32

שניתנה לו על ידי  הזוכה מצהיר ומאשר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה 32.1

השירות אינה הרשאה בלעדית, וכי יתכן ותש"ן קשורה או  תש"ן לספק את

 למתן שירותים אלו. תהיה קשורה בהסכם עם ספק נוסף

מובהר, כי לקראת תום תקופת ההתקשרות, תש"ן תהא רשאית להזמין  32.2

רכש /מכרז אשר יערך באותה העת טרם סיום תקופת  רכבים מהזוכה בהליך

 ת נשוא הסכם זה.ההתקשרו

 המסמךפרשנות  33

האמור בהסכם בין הצדדים בא לרבות על האמור במפרט השירותים, ומבלי לגרוע מן 

האמור במפרט השירותים. יחד עם זאת, ככל וישנה סתירה בין המסמכים, האמור 
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 במפרט השירות יגבר על האמור בהסכם. 

 כתובות הצדדים 34

-שמופיעות במבוא להסכם. כל ההודעות עלכתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי 

תחשבנה  פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך

 שעות מעת שליחתן. 72כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 מתן הודעות 35

כל ההודעות עפ"י הסכם זה תישלחנה בדואר רשום או דואר אלקטרוני, ובהישלחן כך 

שעות מעת מסירתן כיאות, בבית דואר  72לתעודתן בחלוף  כאילו הגיעו תחשבנה

 בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 סמכות שיפוט 36

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור להוראות הסכם זה ו/או הנובע ממנו 

 תהיה לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב.

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

___________________                    _________________
  

 ה ז ו כ ה        תש"ן      
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 נספח ח'1 לחוזה ההתקשרות

 השירותיםמפרט 
  כללי .1

מבקשת לקבל הצעה למתן שירותי אספקת כלי רכב חדש בשיטת הליסינג התפעולי,  תש"ן

 כוללים השכרת רכב ושירותים נלווים כמפורט במכרז על כל נספחיו, לרבות נספח זה. 

 משך ההתקשרות .2

ימי עסקים ממועד החתימה על ההסכם, אלא אם  21הזוכה יחל בביצוע העבודות תוך 

ימי עסקים כאמור לעיל, וימשיך בעבודות ברצף  21 -חות מתחליט החברה אחרת, אך לא פ

הינו שלוש שנים ממועד החתימה על ההסכם. יובהר כי  ההתקשרותעד לסיומן. תקופת 

חודשים  24כיום ניתנים שירותי ליסינג תפעולי מכוח חוזה קיים, לפיו תקופת השכירות הוא 

. לפיכך, לגבי חלק מכלי ממועד אספקת הרכב )רכב המבוקשחודשים (בהתאם ל 36או 

הרכב המפורטים במכרז ימשיך הספק הקיים ליתן שירותים מכח החוזה הנוכחי, והזוכה 

 24במכרז יידרש לספק כלי רכב חלופי בתום תקופת ההתקשרות הקיימת, לתקופה של 

 .- לרכב המבוקשחודשים בהתאם  36חודשים או 

 ב למשך שלוש שנים ממועד מסירתו.הזוכה מתחייב לספק את השירותים עבור כל רכב ורכ

כמו כן, לחברה תהיה אפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות 

בנות שנה אחת כל אחת. במידה ותבחר החברה להיעשות כן, תוארך תקופת ההתקשרות 

 בהתאמה עבור כל רכב ורכב ממועד מסירתו

 העמדת כלי רכב בליסינג תפעולי .3

הזמנת כלי רכב על ידי המזמינה תיעשה באמצעות טופס הזמנה, כמקובל   3.1

 אצל חברת הליסינג. 

חברת הליסינג לרשותה של הלקוחה, תעמיד במשך כל תקופת ההתקשרות,  3.2

ימי עסקים מיום הוצאת הזמנה לזוכה, ובתנאי שהרכב קיים במלאי  30בתוך 

היבואן, ובלבד שנמסרה הודעה בדבר היעדר כלי הרכב בעת ההזמנה, את 

 כל כלי הרכב המוזמנים, וזאת על פי המצוין בטופס ההזמנה. 
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כלשהוא)  נעשה בו שימוש כל כלי רכב חדש שיימסר ללקוחה יהיה חדש (שלא 3.3

בתוך לא יאוחר מחצי שנה, ובתנאי שלא נעשה בו שימוש כלשהו ממועד 

 עלייתו לכביש.

 כל הרכבים שיועמדו לרשות החברה יהיו בצבע לבן. 3.4

עד לאספקת הרכב, חברת הליסינג מתחייבת להעמיד לרשות הלקוחה, ככל  3.5

שהוא עד נפח  שתבקש זאת, רכב גישור דומה או זהה לרכב המוזמן (ובלבד

מקומות ישיבה), וזאת בתוך שני ימי עסקים  5סמ"ק) ועם  2,000ליטר ( 2

מיום קבלת דרישת המזמינה לקבלת רכב גישור כאמור (להלן: "רכב 

ראה ההגדרה שבהסכם הליסינג. רכב הגישור יהיה מקבוצה זהה  -גישור")

רכב הגישור  לזה שהוזמן ועם שנה וחצי  וותק של עד שנה. דמי הליסינג בגין

 7יהיו בגובה עלות תשלום הרכב שהוזמן, לפי החלק היחסי. לרכבים בעלי 

מקומות, חברת הליסינג תעשה ככל יכולתה לספק  5מושבים ימסר רכב בעל 

 מקומות ככל שניתן. 7רכב בעל 

השוכרת מאשרת כי כל מי שעושה שימוש ברכב מטעמה יהיה אחראי ביחס  3.6

היה נוהג ב"כלי הרכב", ויחולו לגביו הוראות לרכב הגישור וינהג בו כפי ש

הזמנה זו החלות ביחס ל"כלי הרכב", בשינויים המחויבים. השוכרת 

מתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה במכוניות המושכרות לשמור על 

המכוניות המושכרות בכל עת ולנהוג בהן מנהג בעלים השומר על רכושו, 

קופת השכירות ובכלל זה הימנעות להימנע מהפרת כל חוק התקף במהלך ת

מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת איזה מהמכוניות המושכרות על ידי 

רשויות האכיפה. השוכרת תשפה את המשכירה בגין כל הוצאה ו/או תביעה 

ו/או חבות אחרת בה תחוב המשכירה כתוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, 

י הטיפול בגינו, עלות גרירת לרבות תשלום הקנס בגין עבירת התנועה, דמ

 המכונית המושכרת, עלות אחסונה, וכן הוצאות משפטיות בהם תישא 
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המשכירה בשל תביעה כאמור, ובתנאי שהודיעה לשוכרת על תביעה כאמור, 

אפשרה לה להתגונן מפניה ולא הגיעה להסכם פשרה או עסקת טיעון ללא 

 בנסיבות סעיף זה.הסכמתה. השוכרת לא תהא זכאית למכונית חילופית 

 עיכוב באספקת הרכב:  3.7

ימי  24במידה ונבצר מחברת הליסינג להעמיד ללקוחה את הרכב בתוך  

חברת הליסינג  ,עסקים מיום הוצאת ההזמנה בשל עיכוב מצד יבואן הרכב

יודיע על כך בכתב ללקוחה. עם קבלת הודעה כאמור, תהא הלקוחה רשאית 

 החלופות שלהלן: 3לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, בין 

להודיע לזוכה כי מקבלת את הודעתו בדבר העיכוב, ובלבד  3.7.1

 ימי עסקים נוספים.  30-שאספקת הרכב לא תתעכב ביותר מ

ל ההזמנה. במקרה זה על הלקוחה להשיב להודיע לזוכה על ביטו 3.7.2

את רכב הגישור שקיבלה, ככל שקיבלה, בתוך שבעה ימים ולשלם 

לזוכה את דמי הליסינג בגובה עלות תשלום הרכב שבוטל, לפי 

החלק היחסי. אם לא נלקח רכב גישור הביטול לא יהיה כרוך 

בעלות, וזאת אף אם חברת הליסינג שילמה תשלום כלהו ליבואן 

 ההזמנה.  בגין

להודיע לזוכה על ביטול ההזמנה בדבר הרכב שהוזמן ולהזמין כלי  3.7.3

רכב אחר במקומו. במקרה זה רכב הגישור שהועמד לרשות 

הלקוחה, ככל שהועמד יישאר בחזקתה עד לקבלת הרכב החדש 

שהוזמן. מובהר כי ביטול ההזמנה נשוא הודעת העיכוב לא יהיה 

ליסינג  שילמה מקדמה על כרוך בעלות. במידה וחברת הליסינג 

 ₪. 3,000הרכב המוזמן תש"ן תשלם 
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 :ביטול הזמנה 3.8

בכל מקרה בו הלקוחה תבחר לבטל הזמנה שביצעה בטרם קבלת הרכב לחזקתה 

(שלא עקב עיכוב באספקת הרכב כאמור לעיל) היא תוכל לעשות כן, ובלבד 

חלקה,  שבמקרים בהם שילם חברת הליסינג ליבואן את התמורה, במלואה או

תשפה הלקוחה את חברת הליסינג, עם דרישתה, בגין כל ההוצאות שנגרמו לו 

עקב ביטול ההזמנה כאמור. בנוסף, ככל שהועמד רכב גישור בגין הזמנה שבוטלה, 

תשלם הלקוחה לזוכה את דמי הליסינג בגינו בגובה עלות תשלום הרכב שבוטל, 

 לפי החלק היחסי.

 כללי -שירות  .4

, 'הנספח  ,פי המצוין בטופס ההצעה-הרכבים שיעמיד הזוכה לשימוש תש"ן יהיו על 4.1

 ובהתאם להחלטתה של תש"ן  ברשימה מפורטים הדגמים והתוספות הנדרשות. 

 .כלי הרכב יימסרו לתש"ן עם שני סטים של מפתחות 4.1.1

 כלי הרכב יימסרו לתש"ן מבלי שהזוכה יערוך שינויים כלשהם  4.1.2

אם יידרש ע"י תש"ן אחרת, בהתאם להוראת במפרטי היבואן, אלא 

צמיגים מקוריים של היצרן או  5הליסינג. כך למשל, הרכב יימסר עם 

היבואן או כאלה שקיבלו אישור משרד התחבורה. האמור לעיל תקף גם 

לגבי כל מערכת אחרת או אבזור אחר שכלולים במפרט היבואן. מובהר 

 5וערכת תיקון לא יימסרו עם  צמיגים 4כי כלי רכב המגיעים מהיבואן עם 

 צמיגים כאמור.

הזוכה יבצע תיקון וטיפול באביזרים ובתוספות מקומיות, לפני מסירת  

 ,הרכב ובאופן שוטף, כגון מערכת רדיו דיסק, מערכת מיגון נגד גניבה
 .חלונות חשמליים, נעילה חשמלית, מתקני תדלוק אוטומטיים וכיו"ב

ים שהגיעו במקור עם כלי הרכב. הזוכה יהיה אחראי על כל המתקנ

  מתקנים שהותקנו לאחר קבלת הרכב כגון דלקן לא יהיו באחריות הזוכה.

יובהר כי בעת הזמנת התקנתם של אביזרים נוספים, תישלח הצעה 

בכתב ע"י הזוכה. עם אישורה ע"י נציג תש"ן ובכתב, יבוצע המיתקון, 
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 העסקה. ותש"ן תישא בתשלום העלות בתשלום חד פעמי בתחילת

 הזוכה יהיה אחראי להתקין ברכב, לפני מסירת הרכב לתש"ן, התקן  4.1.3

תדלוק (מערכת ממוחשבת לתדלוק אוטומטי), אצל מתדלק מורשה, 
 בהתאם להנחיית תש"ן. 

בתום תקופת השכירות תש"ן תפרק את התקן התדלוק מהרכב על  4.1.4

תהא אחראית הבלעדית להודיע בכתב לספק הדלק על  חשבונו. תש"ן

 סיום תקופת השכירות של כל כלי הרכב המוחזר.

 כל הרכבים החדשים יסופקו עם האביזרים הבאים: 4.1.5

מכשיר אזהרה בנסיעה לאחור כולל צג ליד הנהג המציין את  4.1.5.1

טווח המפגע, למעט בכלי רכב המסחריים להם אין פגוש 

 אחורי.

איווקס/ מערכת בטיחות בהתאם לשיקול מערכת מובליאיי/ 4.1.5.2

דעת של המשכירהו/או כל מערכת בטיחות אינטגרלית כל עוד 

 מתאפשרת התקנתם ע"י היבואן ללא תוספת תשלום 

במידה ולא יהיה ניתן להתקין אחת מהמערכות/ מכלולים  4.1.5.3

אישור היבואן יוצג מסמך של היבואן  הרשומים מעלה בשל אי

 שאינו מאשר זאת.

ו/או מכלול ו/או רכיב אותם יבקש הזוכה להתקין כל מערכת  4.1.5.4

מגיעים כסטנדרט יבואן, על הזוכה לפנות  ברכבים, ואשר אינם

המערכת/המכלול/הרכיב,  לתש"ן לצורך קבלת אישור התקנת

 לפני התקנתם.

 ביטוח חובה ורישוי שנתיים.  4.1.5.5

 

הזוכה ידאג לביצוע מבחן שנתי לרכב ולתשלום אגרת רישוי,  4.1.5.6

או ביטוח עצמי בתנאי הפוליסה הסטנדרטית לביטוח מקיף (
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ביטוח, והכל כמפורט בהסכם  של ביטוח מקיף) וחובה בחברת

 הליסינג, נספח ה'.

 :טיפולים ואחזקה שוטפת .5

זוכה יבצע טיפול מונע תקופתי /תיקונים במוסך מורשה של משרד התחבורה ה  5.1

או מורשים שקבע משרד התחבורה. החלפים שיוחלפו יהיו מקוריים  בתדירות כפי

ע"י היבואן ו/או משרד התחבורה. חלק מהטיפול השוטף, הזוכה יחליף צמיג שנפסל 

מקרע או שחיקה, או על פי שיקול דעתו על בסיס שיקולים בטיחותיים, של  כתוצאה

 קצין הבטיחות של תש"ן. 
לתאם מועד ביצוע טיפול תקופתי. האחריות לביצוע התיאום היא על  באחריות תש"ן 5.2

המחזיק ברכב. תש"ן מתחייבת ליידע את הזוכה בדבר המועדים לביצוע טיפולים 

שוטפים, בהתאם להנחיות והוראות היצרן ו/או היבואן בחוברת הטיפולים של 

פעול לביצוע המכוניות המושכרות, ולמספר הק"מ שגמאו המכוניות המושכרות וכן ל

טיפולים שוטפים בהן במועדם. יובהר כי אי יידוע הזוכה כאמור בסעיף זה עשוי 

להביא להסרת אחריות היבואן על המכונית ולגרור נזקים בלתי הפיכים, מיידים או 

ק"מ מהטיפול הנדרש  2,000חריגה מטיפול תקבע החל מחריגה של עתידיים. 

ו/או היבואן ו/או חברת הליסינג, בתנאי לחריגה בהתאם להנחיות והוראות היצרן 

  שלא תהיה מניעה לבצע טיפולים מצד המשכירה.
 -הזוכה ידווח לנציג תש"ן על רכבים ששהו במוסך מעל ארבעה ימי עבודה. אחת ל 5.3

חודשים תבוצע בדיקת בטיחות ותיקון ליקויים, לפי הצורך, ועל פי שיקול דעת  3

אישור בטיחות לרכב ישלח  שירות. העתק הזוכה, תוכל לבצע זאת באמצעות ניידת

הבדיקה איננה חייבת להיות  .ימי עבודה לאחר הבדיקה 15 -לנציג תש"ן, לא יאוחר מ

 ע"י קצין בטיחות בתעבורה.
 

 

 
הזוכה יהיה אחראי למתן שירותי הובלה והחזרת הרכב לתש"ן לצורך טיפולים  5.4

ש"ן  ו/או מי מטעמה תקופתיים/תיקונים ובלבד שאין מדובר בנזק שנגרם ע"י ת
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. כלי רכב שיחזור אחרי תיקון הרכב יוחזר כפי שנלקח מהנהג וללא שטיפה -בזדון.

 בעקבות תאונה יחזור כשהוא שטוף ונקי.
 הזוכה תהא רשאית לבדוק מעת לעת את כלי הרכב בתיאום עם תש"ן.  5.5
  החלפה והתקנת אביזרים: 5.6

 הזוכה ידאג: בהתאם לצורך ועל פי החלטת קצין הרכב של החברה,   5.6.1

להחלפת המצבר ברכב (פעם אחת בתקופת השכירות) במצבר  5.6.1.1

מצבר שאושר על ידי היבואן/משרד התחבורה. להחלפת ב

צמיגים (עד ארבעה צמיגים בתקופת השכירות) ומערכת מגבים 

 סטים בתקופת השכירות). 2(

יובהר כי המשכירה, תחליף מצבר ו/או מגבים ו/או צמיגים, ובלבד שהחלפתם 

דרושה כתוצאה מבלאי סביר ו/או פגם ביצור. בשאר המקרים בהם תידרש 

החלפת מצבר ו/או מגבים ו/או צמיגים לרבות תיקונם עקב תקרים, תשא השוכרת 

ותקנו על ידי בהוצאות הכרוכות בכך. סוג המצבר ו/או המגבים ו/או הצמיגים שי

המשכירה מכוח סעיף זה יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המשכירה וניתן 

 לשינוי מעת לעת.

האביזרים המוחלפים יהיו מקוריים או באיכות זהה או גבוהה  5.6.1.2

מאושרים ע"י  יותר לרבות תואם מקורי, והכל בתנאי שיהיו

 היבואן/משרד התחבורה.

ם וצמיגים) להם תהיה חישוב כמויות החלפים (מגבים, מצברי 5.6.1.3

זכאית תש"ן יהיה לפי "שיטת הפול", קרי, תשלום נוסף בגין כל 

חלק כאמור יהיה על חשבונה של תש"ן רק אם הכמות הכוללת 

 של ההחלפות עלתה על הכמות המוקצית עבור כל הרכבים

 

 

שבשימושה של תש"ן. מובהר כי חישוב הפול יהיה לגבי אותם  

השירות באותה השנה הקלנדרית.  כלי רכב שסיימו את תקופת
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 הפול מתייחס לבלאי בלבד.

החלפת חלקים והתקנת אביזרים (מגבים, מצברים וצמיגים)  5.6.1.4

בפוליסת ביטוח, לרבות ביטוח עצמי,  שנבעו מאירוע המכוסה

 לא יכללו בחישוב המצטבר בשיטת הפול.

 –החלפת גלגל (תקלת דרך) בכלי רכב בעל גלגל חליפי  5.6.1.5

על פי דרישת נציג תש"ן, הזוכה ייתן מענה במקרים חריגים, ו

במקרה של  .שעות מהדיווח למוקד להחלפת גלגל 6תוך 

תשלם תש"ן סך  08:00-17:00החלפת גלגל במשך היום קרי 

לגלגל השני. בכל מקרה של ₪  50לגלגל אחד ועוד ₪  100של 

לגלגל השני. ₪  100ועוד ₪  200התשלום יהיה –חילוץ לילה 

לגלגל השני. בכביש ₪  150-ו₪  300 -בימי חג ושבתות

הערבה הסכומים יהיו כפולים. הגדרת השבת/חג היא מכניסתו 

 ועד שעתיים מצאתו.

בכל מקרה של חילוץ או גרירה שלא במסגרת שירותי התחזוקה  5.6.1.6

או עקב תאונת דרכים, או עקב בלאי טבעי, הזוכה תבצע את 

גרירה החילוץ או הגרירה אך תש"ן תשלם את דמי החילוץ וה

לפי דרישת הזוכה, ובלבד שהעלות לא תהיה גבוהה מזו של 

 גרר פרטי.

תש"ן תהא רשאית להתקין ע"ג כלי הרכב אביזרים לרבות  5.6.1.7

מכשירי קשר וכו' ובלבד שקיבלה לכך אישור מראש ובכתב 

מאת הזוכה. כלי הרכב יושבו לזוכה לאחר שתש"ן תסיר 

אותם. היה מכשירים אלה ותחזיר את כלי הרכב כפי שקיבלה 

 ונגרמו לכלי הרכב נזקים, תשלום תש"ן בגין תיקונם.

 

  רכב חלופי: 5.7
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הזוכה מתחייבת להעמיד לרשות תש"ן  בכל מקרה בו כלי הרכב אינו בר שימוש 

אצלה, לרבות במקרה של טיפולים שוטפים, ולמעט במקרים בהם כלי הרכב אינו בר 

ת אירוע אשר גרם לנזק שאינו שימוש מחמת נזק שנגרם בזדון או ברשלנות או בעקבו

נכלל במסגרת שירותי האחריות או התחזוקה או חריגי הפוליסה התיקנית. הרכב 

באוותו היום במקום כפי שיסוכם בין הצדדים, והכול  16:00החלופי יימסר עד השעה 

 בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

יום לכל  30זכאית לרכב חלופי, הוא יועמד לרשותה למשך עד  היה ותש"ן 5.7.1

היותר, שבסיומם, אם לא קיבלה את כלי הרכב המקורי, תקבל תש"ן רכב 

קבוע אחר, משומש ודומה לרכב המקורי (דגם זהה או דומה ורכב שעלה 

לכביש לא יותר משנה), במקומו של זה שהוחזר/נגנב/הפך לבלתי ראוי 

במקרה של טת שמאי), וזאת ליתרת תקופת השכירות. לנהיגה (על פי החל

אובדן/גניבה יועמד לרשות תש"ן רכב משומש דומה במצבו של זה המוחזר 

ומאותו הסוג, ליתרת התקופה. תש"ן יכולה להחליף הרכב בכלי רכב חדש 

לתקופה מלאה. הזוכה תחזיר לידיה את הרכב החלופי עם העמדת הרכב 

את הרכב המוחלף, תישא בכפל דמי שכירות במקומו. סירבה תש"ן להשיב 

 הליסינג בגין כל יום איחור בהשבת הרכב.

הזוכה תמסור את הרכב החלופי עם טנק דלק מלא או עם רבע טנק. עם  5.7.2

מסירת הרכב החלופי יחתים הזוכה את הנהג על מצב הדלק. תש"ן תשיב 

ע את כלי הרכב שהועבר אליה עם טנק מלא באותו מצב ואם קיבלה עם רב

 טנק, ללא כל מגבלת כמות (נמוכה יותר).

מוסכם בזאת כי התחייבויות תש"ן ביחס לרכב גישור/רכב חליפי לרבות  5.7.3

ההתחייבויות הכספיות, יחולו בשינויים המחויבים, על הרכב החליפי/רכב 

 הגישור כאילו מדובר במכונית במקומה הועמד רכב הגישור/הרכב החליפי.

 

מקומות,  7מקומות יהנו מרכב חלופי עם  7מוסכם בזאת כי כלי הרכב עם  5.7.4

ימי עסקים. עד מועד האספקה  7אך ניתנת לזוכה האפשרות לספקו כעבור 

 מקומות. 7יתקבל התש"ן כלי רכב ללא 
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 :אופן ורמת השירות 5.8

הזוכה יהיה אחראי לתיקון כל נזק או פגם ברכב שנגרם מכל סיבה שהיא,  5.8.1

תאונה, פריצה, גניבה, שריפה וגרירה. תש"ן תעביר לזוכה לרבות קלקול, 

דו"ח (מאושר ע"י נציגה), בגין כל נזק, פגם או תאונה שאירעו לאלו מהרכבים 

במקרים בהם אין כיסוי ע"י  .וכל זאת בכפוף להוראות פוליסת הביטוח

הפוליסה התיקנית ו/או הוראות הסכם הליסינג, תישא תש"ן במלוא הנזק 

ונית המושכרת ו/או לצד ג' ו/או לזוכה, לרבות עלות חילוץ ו/או שנגרם למכ

 גרירה ו/או שינוע ולא תהיה לה כל טענה בשל כך כלפי הזוכה.

למכונית המושכרת ו/או לכל חלק ממנה או נגנבה  כלשהואירע נזק מסוג  5.8.2

 "), תפעל תש"ן על פי הכללים הבאים:האירועהמכונית המושכרת (להלן: "

ע לזוכה מיד עם קרות האירוע ותמלא דו"ח אירוע תודיע על האירו 5.8.2.1

שעות מקרות האירוע, לרבות באופן של דיווח טלפוני,  24תוך 

אשר ייחתם על ידי תש"ן באמצעות אישור טלפוני לאמור בו, 

 יהווה ראיה לכאורה לתוכנו ויחייב את תש"ן .
 תדווח על האירוע לרשויות, ככל שרלוונטי וכפי הנדרש על פי דין. 5.8.2.2
שום ככל האפשר את שמות העדים לאירוע וכתובותיהם, תר 5.8.2.3

פרטים על מכוניות המעורבות באירוע והביטוח בגינם, וכן פרטים 

על הנהגים של אותן מכוניות, תשתף פעולה עם המשכירה 

ובמידת הצורך עם המבטח במתן כל סיוע ומידע אמינים 

ומדויקים, הנדרשים בקשר לטיפול בעניין ולא תמסור לצד ג' 

כלשהו כל הודאה, הצעה, הבטחה, ויתור, פשרה או תשלום או 

 תמסור מידע, פרט למידע שיש למסור על פי דין.

הזוכה יהיה אחראי, בכל עת שיידרש במסגרת מתן השירותים, להוביל את  5.8.3

הרכב מכל מקום ברחבי הארץ בו ימצא הרכב עד למקום בו יינתן השירות, 

מקומות,  5 -הה או דומה, ולא יותר מלספק לתש"ן רכב חלופי מקבוצת דגם ז

לעיל) ולהשיב את הרכב בגמר מתן השירות  5.7.4(למעט האמור בס' 

ולקחת בחזרה  –לכל מקום אליו יידרש הזוכה להוביל את הרכב – לתש"ן  
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שהעמידה לתש"ן בתקופת מתן השירות, והכול לפי לוח  את הרכב החלופי

 :"), כדלהלןשירות ההובלהלהלן: "(הזמנים המתחייב מאופי השירות 

תש"ן למוקד השרות של הזוכה לשרות נייד  מהודעתשלוש שעות  5.8.3.1

 .לבעיות קטנות הניתנות לפתרון במקום האירוע
במקומות מרוחקים כגון בכביש הערבה או בצפון רמת הגולן, זמן  5.8.3.2

 התגובה יהיה ארבע שעות.
במקרה בו לא ניתן לפתור התקלה במקום האירוע יגיע אל  5.8.3.3

 :לפי המצבים הבאים רכב חלופי המשתמש

תוך ארבע  17:00ועד  08:00בשעות היום משעה  5.8.3.3.1

 .השרות של הזוכה שעות מהודעת הלקוח למוקד

תוך  08:00ועד  17:00בשעות הלילה החל משעה  5.8.3.3.2

למוקד השרות של  חמש שעות מהודעת הלקוח

מובהר בזאת כי בחלק מהמקרים בהם  .הזוכה

הגרר/חילוץ יגיע לפני הרכב החליפי, אם אין פתרון 

למשתמש, יסיע אותו המחלץ לנקודה הקרובה של 

 הזוכה לטובת אספקת רכב חליפי.

מקבל הרכב החלופי ימסור את מפתחות הרכב המקולקל לנציג הזוכה וימתין עד  5.9

רכבים חלופיים לא יילקח הרכב שלוש שעות לבוא הגרר. במקרים בהם יסופקו 

 .התקול לפני קבלת הרכב החלופי

 
 

  דו"חות:  5.10

מידי רבעון, ימציא הזוכה לתש"ן מספר דוחות שיכללו פרטי הרכבים ופעולות  5.10.1

שבוצעו ברכבים: תיקונים כולל חלפים למערכות בטיחות ושליטה על הרכב, 

. הדוחות יסופקו בקובץ טיפולים, בדיקות וכיו"ב, כפי שיידרש ע"י נציג תש"ן

 של המשכירה B2Bאקסל בכפוף לאתר 
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הזוכה ימציא לתש"ן, אחת לרבעון, דו"ח תאונות לפי מספר רכב, שם נהג,  5.10.2

 .הנזק/תיקון מהות

 תש"ן תמסור לזוכה, אחת לרבעון, דו"ח ק"מ עדכני של כל כלי רכב. 5.10.3

  הוראות כלליות בדבר אופן ביצוע השירות: 5.11

 השירות כדלקמן:הזוכה ינהג במסגרת מתן 
ידו ו/או מטעמו, בהגינות, בנימוס -במתן השירותים ינהג הזוכה, וכל מי שיועסק על

נציג הזוכה יגיע  .לשירותיו, השירות יינתן ברמה מקצועית גבוהה ובכבוד הנזקקים
 כשהוא לבוש בלבוש מלא.

 במתן השירות על הזוכה להיענות להנחיות נציג תש"ן, כפי שיינתנו לזוכה 5.11.1
מעת לעת. הזוכה מתחייב לבצע את בקשות נציג תש"ן הנובעות מהתקשרות 

 זו, במהירות וביעילות. 

כל העובדים שיועסקו אצל הזוכה במתן השירות יתאימו לתפקידם מכל  5.11.2

הבחינות, אדיבות ויכולת מקצועית ולרבות כל האישורים והרישיונות 

ל טענות תש"ן בכל מקרה ש .הדרושים לשם העסקתם והכל באחריות הזוכה

פעמים, תהיה הזוכה חייבת להחליפו/ה  5-כלפי נציג/ת הזוכה, מעבר ל

 לבקשת תש"ן.

 הזוכה יקיים כל דין הקשור לבטיחות, ביצוע דרישות יצרני כלי הרכב והחוק. 5.11.3
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  שעות מתן השירותים: 5.12

כל השירותים הדחופים נשוא התקשרות זה כגון גרירה, תיקוני דרך, רכב  5.12.1

ביממה, לרבות ערבי שבת, שבתות,  שעות 24יינתנו, במשך חלופי וכיו"ב 

הרגילות. כל זאת  ערבי חג וחגים. שירותים אחרים יינתנו בשעות העבודה

 למעט ביום הכיפורים.

שעות ביממה  24לזוכה יהיה מרכז קבלת פניות שיענה לפניות תש"ן במשך  5.12.2

 שבתות, ערבי חג וחגים, למעט ביוה"כ. ,לרבות ערבי שבת

 ומתקנים, השמירה עליהם והאחריות לגביהםציוד  .6

מעבר לאחריות שקיבלה על עצמה תש"ן מפורשות בהתקשרות זה, תש"ן לא תהיה 
של הזוכה או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים השונים, וכל נזק  אחראית לציוד ומתקנים

 שיגרם לציוד או מתקנים כאמור, או בגינם, יהיה באחריותו הבלעדית של הזוכה.

 

 המסמךפרשנות  .7

האמור במפרט השירות בא לרבות על האמור בהסכם בין הצדדים, ומבלי לגרוע מן האמור 
בהסכם בין הצדדים. יחד עם זאת, ככל וישנה סתירה בין המסמכים, האמור במפרט 

 השירות יגבר על האמור בהסכם. 
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 נספח ח' 2 לחוזה ההתקשרות

 

 נוסח הערבות הבנקאית

 
 מהווה דוגמת ערבות בלבד ואינו נוסח מחייב.מובהר כי נוסח זה 

 
 

 שם הבנק: _____________________
 רחוב: __________________ מס': ______עיר:___________

 
 לכבוד

 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

 46120הרצליה,  2121ת"ד 

 

 20/048ערבות בנקאית אוטונומית לחוזה מס'  הנדון:

 

___________________ מס' ח.פ/ת.ז_____________ (להלן:  בקשתפי -על
(ובמילים: ש"ח 100,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ")המציע"

 (להלן: "סכום הערבות"). __________ ₪) 

מיום קבלת  ימים 15אנו מתחייבים בזה לשלם לכם מפעם לפעם כל סכום שתדרשו וזאת בתוך 
כם בכתב מפונית אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את התשלום דרישת

תחילה מאת המציע ובלבד שסה"כ הסכום שנשלם ע"פ ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות 
 כמפורט לעיל.

 

ועד בכלל. אחרי תאריך זה יפקע תוקף הערבות והיא  _____ ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 תתבטל מאליה.

 בות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.ער

 רב, בכבוד

 

 ________וחותמת הבנק __ _______תאריך____ חתימת מורשי החתימה_________
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	3.1 כל הנספחים המצורפים לפניה זו, כשהם מלאים וחתומים כנדרש.
	3.2 המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, כמפורט בסעיף 9 להלן.
	3.3 ההצעה הכספית.
	3.4 מסמכי המכרז לרבות מסמך ההבהרות, כשהם חתומים בראשי תיבות בתחתית כל דף, וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.
	4.1 ניתן להגיש שאלות/הבהרות בקובץ Word בלבד, עד למועד האחרון הנקוב בסעיף 2 לכתובת דואר אלקטרוני:  proposals@pei.co.il בלבד. לא יתקבלו פניות טלפוניות.
	4.2 שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא, קובץ בפורמט Word:
	4.3 התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של החברה, ללא ציון פרטי הזיהוי של הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את החברה. החברה תהיה רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ...
	4.4  מובהר, כי התשובות שיפורסמו באתר החברה לשאלות/הבהרות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם כאמור, כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע.
	4.5 מובהר, כי התשובות שיפורסמו באתר החברה לשאלות/הבהרות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם כאמור, כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע.
	4.6 החברה תהיה רשאית, בכל עת קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות. השינויים והתיקונים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
	4.7 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב יכונו להלן: "מסמכי הבהרות", יחייבו את החברה ויהוו חלק ממסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה בין מסמ...
	4.8 עם הגשת הצעתו בהליך, מצהיר המציע כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח ההליך ותנאיו ויהיה מנוע מלטעון טענות כלפיהם. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מס...
	10.1 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, לרבות המסמכים הבאים:
	10.1.1 אישורים תקפים בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976, (אישור רואה חשבון או פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ).
	10.1.2 אישור ניכוי מס במקור.
	10.1.3 אישור אודות רישום החברה כחוק ו/או רישום העסק, בצירוף העתק תעודת התאגדות. (באם מדובר בחברה).
	10.1.4 אישור להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה.
	10.1.5 אישור רואה חשבון מבקר של החברה בדבר מספר כלי הרכב העומדים לרשותה.
	10.1.6 נספח ד' להצעה להציע הצעות.
	10.2 בבדיקת עמידת המציע בתנאי המכרז ובכלל זה תנאי הסף, יחולו בין השאר ההוראות הבאות:
	10.2.1 ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל דרישה פורמאלית ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נשוא המכרז.
	10.2.2 ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לפנות למציע בבקשה לקבלת השלמות ו/או הבהרות בדבר ההצעה, וכן לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, לרבות הגשת אישור שנשמט, תיקון נספח ב' להצעה והגשת מסמכים נוספים בהתאם וכדומה וב...
	12.1 את כל מסמכי המכרז יש להגיש כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לרבות כל המסמכים אותם על המציע לצרף להצעתו, יש להפקיד בשני עותקים זהים עם דיגלונים לכל נספח.
	12.2 הצעת המציע תלווה בטופס למילוי ע"י המציע, נספח ב' להזמנה זו, הכולל הצהרה ופירוט מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו. המציע ימלא את כתב הכמויות בנוסח ההסכם במלואו. הצעה הכוללת רק חלק מהסעיפים הנדרשים בכתב הכמויות תיפסל על הסף.
	12.3 את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה לציין את מספר במכרז. את ההצעה הכספית יש להגיש במעטפה נפרדת, עליה יירשם שם המציע ושם המכרז. כמו כן, יש לכתוב על המעטפה בבירור, כי מדובר בהצעה כספית. יובהר, כי הגשת ההצעה הכספית יחד עם יתר מסמכי המכרז פוסלת את ה...
	12.4 את ההצעה יש להגיש עד יום 25.3.20, לתיבת המכרזים, הנמצאת בקומת כניסה, שבמשרדי הנהלת החברה ברחוב הסדנאות 3, א.ת. הרצליה פיתוח.
	12.5 הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.
	12.6 ההצעות אשר יוגשו במסגרת המכרז יהיו בתוקף במשך 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. בוטלה ההצעה לפני תום 90 הימים האמורים, רשאי עורך המכרז לגבות את הפיצוי המוסכם, לפי שיקול דעתה המוחלט.
	לאחר  ההכרזה על זוכה, תישאר הצעת המחיר מטעמו בתוקף  למשך 3 שנים, בכפוף להתאמות הנדרשות לפי שינוי מחירון הרכב, ועד לגובה של 65% הכל כמפורט בנספח ה' למסמכי המכרז.
	12.7 יובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף (למעט ככל שנדרש) ו/או למחוק מהם, ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או ...
	א. בשלב זה יפתחו ההצעות הכספיות של המציעים בקבוצת המציעים הסופית, ויינתן לכל הצעה כספית ניקוד מחיר ביחס להצעות המחיר האחרות לרכבים בקבוצה א'.
	ב. חישוב הציון יעשה כך שההצעה הזולה ביותר ביחס לקבוצה א' מקבלת 80 נקודות והשאר מדורגות באופן יחסי כתוצאת חילוק המחיר בהצעה הכספית הזולה ביותר מבין ההצעות, במחיר בהצעה הנבדקת. יובהר כי לצורך חישוב הניקוד עבור ההצעה הכספית יילקח בחשבון המחיר כולל מע"מ ש...
	א. המציעים רשאים להציע הצעת מחיר עבור  כל הרכבים המנויים בקבוצה ב' או לחלקם.  מבין  המציעים אשר יציעו הצעת מחיר עבור רכבים בקבוצה ב'  יקבל המציע ניקוד  בונוס לפי התחשיב הבא: עבור כל רכב שבגינו המציע ייתן הצעת מחיר  תזכה ההצעה הזולה ביותר  ב- 1 נקודה נ...
	ב. חישוב הציון הסופי:
	לאחר מתן ציון להצעה הכספית. יחושב הציון המשוקלל של ההצעות. הציון המשוקלל יחבר את ציון האיכות מהשלב השני ואת ציון ההצעה הכספית. המציע שיזכה בציון הסופי הגבוה ביותר - יוכרז כזוכה, בכפוף לזכויות תש"ן לפי מכרז זה.
	הנוסחה לחישוב הניקוד הסופי תהיה כדלהלן:
	80* + 20* + בונוס  ניקוד סופי למציע =

	ג. מבין המציעים אשר יציעו הצעת מחיר עבור רכבים בקבוצה ב' תזכה ההצעה הזולה ביותר ב- 10 נק' נוספות. יתר ההצעות עבור קבוצה ב' יקבלו גם הן נקודות בונוס עפ"י הצעתן, ביחס למחיר של ההצעה הזולה ביותר לקבוצה זו. יובהר כי החברה אינה מתחייבת לשכור מן הזוכה את כל...
	ד. תש"ן תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של תש"ן ו/או של גופים אחרים עם המציע בעבר.
	ה. תש"ן רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת תש"ן מונע הערכת ההצעה כנדרש.
	14.5.1 ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, מבין ההצעות שיעמדו בתנאים המקדמיים תיבחר כזוכה במכרז, ובלבד שהיא עומדת בכל תנאי הסף שהוגשו במכרז.
	14.5.2 על אף האמור יובהר כי אין תש"ן מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, או כל הצעה אחרת, מכל סיבה שהיא, לרבות ביטחונית ולרבות היותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בלתי כלכלית ו/או חורגת מהאומדן שקבעה תש"ן לפי סעיף 18 להלן ו/או מהת...
	14.5.3 הוגשו שתיים או יותר הצעות זהות בסכומן המיועדות לזכות במכרז, תערוך החברה הליך התמחרות בדרך של Best and Final, בו יתבקשו המציעים שהגישו הצעות זהות וכן המציעים שהצעותיהן קרובות בפער של לא יותר מ- 10% מההצעות הזולות, להגיש הצעה מתוקנת. המציע שהציע ...
	ההצעות אשר יוגשו במסגרת המכרז יהיו בתוקף במשך 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, יישארו ההצעות בתוקף עד למועד שבו התקבלה אצל עורך המכרז בקשה בכתב של המציע לבטל את הצעתו. אם לא הוגשה בקשה בכתב של מציע כאמור, החברה רשאית לבחור בהצעתו...
	לאחר ההכרזה על זוכה, תישאר הצעת המחיר מטעמו בתוקף למשך 3 שנים, בכפוף להתאמות הנדרשות לפי שינויי מחירון הרכב, ועד לגובה של 65%. הכל כמפורט בנספח ה' למסמכי המכרז.
	1. המבוא הנספחים ופרשנות
	2.1. מוסכם בזאת כי חתימת מורשי החתימה של תש"ן על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואינה מטילה עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה.
	2.2. הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף לצירוף כל האישורים הנדרשים, כפי שפורטו בהסכם זה.
	3. הגדרות
	4. אנשי קשר
	4.1. תש"ן ממנה בזה את מר עמי שוחט, טל': 054-2828533 להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.
	4.2. נציג הזוכה יהיה זמין לכל פניה מצד תש"ן וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי תש"ן, אם יידרש לכך ע"י תש"ן. פרטיו יימסרו לידי נציגי תש"ן.

	5. תקופת ההתקשרות
	5.1. התקשרות עם הזוכה לגבי אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי תהיה לתקופה של שלש שנים מקבלת כל כלי רכב. (להלן "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"). תקופה זו כוללת גם את תקופת השימוש ברכב גישור.
	5.2. תקופת שכירות כלי הרכב בהתאם להסכם זה תהיה לפרק זמן של 24 או 36 חודשים, החל מיום מסירת כל אחד מכלי הרכב, כמפורט בתעודת המסירה שיעביר הזוכה לתש"ן עם מסירת הרכב וקבלת אישורה של תש"ן למסירה (להלן: "תקופת השכירות"). במידה ותש"ן תבחר להאריך את ההתקשרות...
	5.3. מובהר, כי על הזוכה להיות ערוך לספק רכבים בהתאם לדרישת תש"ן מיד עם תחילת תקופת ההתקשרות כאמור, ובלבד שתש"ן הזמינה את הרכבים לפחות 24 ימי עסקים לפני המועד המבוקש להעמדת הרכב, כמצוין בסעיף 2 לנספח ח'1. בכל מקרה ועל הספק הזוכה לספק רכב חליפי, לפי דרי...

	6. הליך קבלת הרכב
	6.1. עם מסירת כלי הרכב, תש"ן תבדוק את המכונית עובר למסירתן בפועל לחזקתה, ועם מסירתן תיחשב תש"ן כמוותרת על כל טענת אי התאמה ו/או ברירה למעט ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר, או לפגם שלא ניתן לגלותו אלא רק לאחר נסיעה.
	6.2. כלי הרכב יימסרו לתש"ן בחצריה, או בכל מקום אחר שיתואם בין נציג תש"ן לנציג הזוכה, אלא אם ביקשה תש"ן לשחרר את כלי הרכב בכוחות עצמה בתיאום עם הזוכה, תוך יום עבודה אחד מהמועד בו הודיעה הזוכה לתש"ן כי כלי הרכב מוכנים למסירה, ולאחר תיאום עם נציג תש"ן. ב...
	6.3. כמפורט בנספח ח'1 להזמנה להציע הצעות- מפרט השירות, ומבלי לגרוע מההוראות שבהסכם זה, במעמד מסירת/קבלת הרכב החלופי/הקבוע יערך פרוטוקול מסירה שיכלול את הפרטים הבאים של שני כלי הרכב (החלופי והקבוע): יצרן, דגם, מספר רישוי, קריאה של מד הקילומטרים, תאריך,...
	הבהרה-במקרים בהם נלקח הרכב הקבוע בשל תאונה או אירוע אחר למגרש חניה ונשאר במגרש החניה בהוראת המשטרה יינתן רכב חליפי משומש לפחות מאותה הרמה ובלבד שהוא מאותו השנתון ועם מספר ק"מ דומה, גם ללא מתן הרכב הקבוע לזוכה עד שחרורו של הרכב הקבוע. מובהר כי במקרים ב...
	6.4. לאחר חלוף 30 ימים מרגע שהודיעה לזוכה כי הרכב יצא מכלל פעולה באופן סופי או נגנב, תהא לתש"ן האופציה להזמין רכב משומש מאותו הסוג ועם ק"מ דומה לתקופת שכירות ליתרת התקופה, או לבטל את השירות לגבי אספקת הרכב שיצא מכלל פעולה. למען הסר ספק יובהר, כי אירוע...
	6.5. במידה ותש"ן תחויב בדלק בגין השימוש ברכב חלופי, חישוב מחיר הדלק יהיה לפי סוג הדלק הנהוג ברכב החליפי, ולפי המחיר הרשמי בתדלוק עצמי בתחנות הדלק וללא כל תוספת מחיר. תנאי לתשלום בגין הדלק לרכב החלופי יהיה צירוף דוחות קבלה ומסירה של הרכב החליפי חתום בי...
	6.6. במידה ותש"ן תחויב על נסיעה בכבישי אגרה) חוצה ישראל או בכבישי אגרה אחרים( של הרכב החלופי, תנאי לתשלום החשבון יהיה מסירת חשבונית בצירוף אסמכתא מהגורם המחייב (כביש האגרה) ובנוסף טופס מסירה ואיסוף רכב חליפי חתום ע"י נציג תש"ן.
	6.7. תש"ן מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון, כמשמעותו בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), תשנ"ה - 1995 וכן בחוק נתיבים מהירים התש"ס – 2000, לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל התקנות א...
	חיוב ע"פ סעיף זה, יהיה לפי תעריף כביש 6 או כל חברה אחרת שתתחיל לספק שרות דומה בישראל.
	6.8. בכפוף להוראות סעיף ההסכם ומבלי לגרוע מחובותיה של תש"ן בגין נסיעת המכוניות המושכרות בכבישי אגרה, תשפה תש"ן את הזוכה בגין כל נזק שנגרם לה, לרבות חיוב  תש"ן על ידי בעל הזיכיון כאמור לעיל, עקב מעשה או מחדל של תש"ן, או מי מהמשתמשים מטעמה במכוניות המוש...
	6.9. חיוב ע"פ סעיף 6.8 יהיה לפי תעריף כביש 6 או כל חברה אחרת שתתחיל לספק שרות דומה בישראל, וללא כל עמלה נוספת. תש"ן תבצע רישום כלי הרכב על שמה. במידה ולא תסדיר רישום כלי הרכב על שמה, תחויב בדמי טיפול בגין החיוב החודשי בסך של 15 ₪ בגין כלל כלי רכב שיחו...
	6.10. כל חשבונית אשר ימציא הזוכה לתש"ן בדבר חיובים הנובעים משימוש ברכב חלופי, תשולם על ידי תש"ן. במקרה של מחלוקת, יצרף הזוכה העתק מפרוטוקול המסירה/קבלה של הרכב החלופי חתום על ידי נציג תש"ן.

	7. מטרות השימוש ברכב
	7.2. לתחרות מבחן או מירוץ ו/או להוראת נהיגה.
	7.3. לביצוע עבירה פלילית שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על 3 שנים (עבירת פשע), למעט נזקים הנגרמים בשל הפרת פקודת התעבורה ותקנותיה ופקודת הנזיקין.
	7.4. נסיעה בדרכים אשר אינם מתאימים למעבר ו/או לנסיעות כלי רכב מסוג כלי הרכב המושכר.
	7.5. נהיגה על ידי אדם שביום התאונה רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף לתקופה העולה על 24 חודשים או שאינו מתאים לנהיגת סוג הרכב שבשימוש. נהיגה ע"י מי שהיה ביום התאונה פסול מלהחזיק רישיון נהיגה.
	7.6. הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ואו למטרות רווח.
	7.7. במכונית המושכרת במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או מושבתים או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית המושכרת באקראי לאותו מקום או שלא באופן פעיל במהומות או בשביתה ע"י תש"ן ו/או הנוהג ברשותה ברכב. במקרה כזה, תפעל השוכרת ...
	7.8. יובהר כי במקרה של רשלנות וגרימת נזק לכלי הרכב, שלא היה מכוסה בפוליסה תקנית אילו נערכה פוליסה כזו, תש"ן תהא מחויבת בתשלום במלוא עלות הנזקים ובלבד שעלותו לא תעלה על עלות התיקון הישירה של הזוכה וכל עוד הרכב לא הוכרז כאובדן מוחלט.
	7.9. בכל מקרה יחולו על תש"ן כל חריגי הביטוח על פי הפוליסה התקנית גם אם אינן מצוינות בחוזה זה. למעט:
	 שימוש במכונית המושכרת על ידי נהג המצוי תחת השפעת סמים מסוכנים, כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג 1973 גרימת נזק למרכב התחתון של המכונית המושכרת.
	 פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מאירוע תאונתי.
	 תש"ן מתחייבת שלא לעזוב את המכוניות המושכרות מכל סיבה שהיא, לכל מרחק שהוא ולכל פרק זמן שהוא, על ידי יציאה מתא הנהג של המכונית המושכרת, ללא שמירה או קשר עין עם כלי הרכב או ללא הפעלה ושימוש באמצעי המיגון המותקן בה, ותש"ן ו/או המשתמש במכונית המושכרת ידע...
	הפרה תש"ן סעיף זה, תישא במלוא עלות הנזק.
	7.10. מורשים לנהוג ברכב
	תש"ן מתחייבת לא להעביר את החזקה בכלי הרכב לאחרים, לא לשתף אחרים בשימוש ו/או החזקה ברכב, לא למכור את הרכב, לא לתיתו במתנה, לא לשעבדו, לא להשכירו, לא להשאילו, ולא להקנות לאחרים כל זכויות שהן בכלי הרכב. למרות האמור לעיל, תהא תש"ן רשאית להרשות לעובדיה, ל...
	7.10.1. לנוהג רישיון נהיגה בר תוקף לרכב בכלל וסוג הרכב המסוים בפרט או שהחזיק ברישיון בר תוקף כאמור בתקופה שאינו עולה על 24 חודש טרם התאונה ובלבד שהוא אינו פסול מלהחזיק רישיון נהיגה.
	7.10.2. הנוהג רשאי לנהוג ברכב בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח התיקנית לכלי רכב מנועי שהוצאו ו/או שהיו אילו נערכה פוליסה כאמור. מוסכם בזאת כי ברכב רשאים לנהוג נהגים ללא הגבלת גיל וללא הגבלת ותק רישיון.
	7.10.3. יובהר כי במידה ולנוהג ברכב אין רישיון נהיגה בתוקף, ובעקבות כך יגררו הוצאות כגון הורדה מהכביש, אחסון בחניון משטרתי וכל נזק אחר שייגרם לזוכה בגין אי הימצאות הרישון בתוקף אצל הנהג יושט נזק זה על הלקוח.


	8. התחייבות הזוכה
	8.1. הזוכה מתחייב להעמיד לרשותה של תש"ן רכבים ושירות כמפורט בנספח ח'1 לחוזה, ובנספח ה' למסמכי המכרז.
	8.2. הינו תאגיד רשום כחוק ושבידיו קיימים ויהיו קיימים בכל תקופת ההתקשרות, כל האישורים הדרושים לביצוע השירות נשוא הסכם זה וכי לא ידוע לו על מניעה חוקית או אחרת להתקשרותו עם תש"ן  בהסכם זה.
	8.3. הזוכה מתחייב לספק שירותי השכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי בתנאים החלים על תש"ן גם לגופים הנוספים כהגדרתם. לעניין זה הגופים הנוספים הינן חברות בשליטת תש"ן ועמותות השייכות לה. הגופים הנוספים, יהיו מחויבים לחתום על הסכם הצטרפות להסכם זה.
	8.4. הזוכה מתחייב ליתן את השירות כמפורט בנספח ח'1, בימים ובשעות כמתחייב על פי נספח השירות, עפ"י הוראות ההסכם, הנספחים והוראות הנציג של תש"ן ככל שהן נוגעות לביצוע של הסכם זה.
	8.5. תש"ן תהא רשאית להזמין במהלך כל תקופת ההתקשרות רכבים זהים על אלה המפורטים בנספח ה' והזוכה מתחייב לספק לתש"ן כלי רכב אלו במחיר שיהיה בהתאמה מלאה לעלייה, אם תהיה כזו, של מחיר המחירון הרשמי של היבואן לאותו סוג כלי רכב, ובאותם תנאים שנקבעו בהסכם זה, ל...
	8.6. תש"ן מתחייבת להודיע לזוכה בתוך זמן סביר אודות כל הליך משפטי בו מעורבות המכוניות המושכרות, ולהודיע לגורם המתאים שהמכוניות המושכרות הינן בבעלות הזוכה. תש"ן מתחייבת לשתף פעולה עם הזוכה ולהושיט לה את מלוא העזרה בכל הליך משפטי או אחר לשם הבטחת זכויותי...
	8.7. תש"ן מתחייבת לבצע את הנחיות והוראות הזוכה המתחייבות על פי דין, לרבות לעניים ביקרות בטיחות ותקינות ולהודיע לזוכה על קיום תקלות, נזקים ליקויים בכלי הרכב המושכרים מיד עם היוודעם, בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחרים.

	9. התחייבויות תש"ן בקשר לרכב
	10.1. ידוע לזוכה כי תש"ן תזמין מהזוכה, בכתב, רכבים מתוך רשימת הרכבים המופיעה בנספח ה'.
	10.2. ההזמנה תכלול את סוג הרכב ושם בעל הזכות ברכב.
	הזוכה יספק את השירות על פי הקבוע בנספח ח'1 לחוזה, על פי הסכם זה ועל  פי יתר הנספחים.
	10.3. הזוכה ידאג לתקינות כל ציודו ומתקניו במסגרת מתן השירות לתש"ן.
	11.1 הלקוחה רשאית בכל עת להשיב לחברה את כלי הרכב, כולם או מי מהם, בכפוף לתשלום קנס כפי שיפורט להלן:
	11.1.1 הקנס המקסימלי בעבור השבת כלי רכב עומד על 3 חודשי שכירות (להלן-"הקנס המקסימלי").
	11.1.2 הקנס המקסימלי יופחת מידי 6 חודשים בשיעור של חצי חודש באופן שלדוגמה כעבור 6 חודשי שכירות יעמוד הקנס על 2.5 חודשי שכירות.
	11.2 כלי רכב ששווים גבוה מ-180,000 ₪ יחויבו בחודש קנס נוסף.
	11.3 תש"ן מתחייבת בזה להחזיר את הרכב והחזקה הבלעדית בו לזוכה בתום תקופת השכירות, דהיינו לאחר 24 חודשים או 36 חודשים בהתאם לרכב הנלקח, או הפסקתה מכל סיבה שהיא – אם הרכב ניזוק באופן מוחלט או נגנב.
	11.4 הזוכה אחראית לשלוח בתום תקופת השכירות, אדם מטעמה, במסגרת שירותי ההובלה, שייקח את הרכב מכל מקום בו ימצא, על חשבון הזוכה ועל אחריותה. במידה והזוכה לא תיקח את הרכבים בתום תקופת השכירות היא לא תוכל לבוא בדרישה ו/או בכל טענה שהיא כנגד תש"ן ותש"ן לא תה...
	למרות כל האמור לעיל, תש"ן תהיה רשאית להחזיר לזוכה ללא תשלום פיצוי כלשהוא, עד 10% מהרכבים, אשר נשכרו על ידה במסגרת הסכם כאשר הפיצוי יעשה על כל רכב שעברה שנה (12 חודשים) מקבלתו. מעבר לאחוז זה תחויב תש"ן בגין כל רכב שתחזיר כמפורט בסעיף 12.1 לעיל. במסגרת ...
	11.5 בגין רכבים אשר תש"ן תחזיר לזוכה בהתאם לסעיף 12.3 ו/11 יופסק התשלום על כל מרכיבי השכירות לכל היותר לאחר 30 ימי עסקים מיום הודעת תש"ן על רצונה להחזיר הרכב. זאת, אפילו אם הזוכה טרם אסף את הרכב ממתקן תש"ן כפי שתורה תש"ן. מובהר כי הפסקת התשלומים איננה...
	12.1 תש"ן רשאית להחזיר כלי רכב, ללא כל פיצוי ומבלי שזה ייחשב במסגרת כלי הרכב המוחזרים ללא פיצוי (10%), כלי רכב שנלקח לצורך טיפול באותה תקלה משביתה 5 פעמים בשנה או כלי רכב שבמהלך שנה סבל מתקלה שעל פי החלטת קצין הבטיחות של תש"ן הוכרז כרכב החייב השבתה זמ...
	12.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תש"ן תהא רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה בהודעה מוקדמת לזוכה של 30 ימים מראש, ולזוכה לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלפי תש"ן למעט הזכות לקבלת פיצוי כאמור לעיל.

	13 התמורה
	13.1 עבור אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומילוי כל התחייבויות הזוכה כלפי תש"ן על-פי הסכם זה, תשלם תש"ן לזוכה עבור השירותים המפורטים בנספח ח'1 הסכומים המפורטים בטופס ההצעה, נספח ה' למסמכי המכרז: שכירות ואחזקה, ביטוח ורישוי.
	13.2 לרכיבי השכירות והאחזקה יתוסף מע"מ כדין. לרכיבי ביטוח החובה והרישוי לא יתווסף מע"מ.
	13.3 התשלומים בגין מרכיבי שכירות ואחזקה, וביטוח ורישוי ישולמו ע"י תש"ן ב- 24 או 36 תשלומים (בהתאם לרכב הנלקח) חודשיים רצופים מיום תחילת תקופת השכירות של כל רכב. התשלום יבוצע כנגד חשבונית מרכזת חודשית שתכיל את כל המרכיבים שלעיל (כשמרכיב הרישוי יהיה ביח...
	בהיעדר השגות, תחויב תש"ן בגין סכומים אלה בחיוב של החודש העוקב.
	13.4 בסוף כל חודש יגיש הזוכה את החשבון מראש לחודש השכירות העוקב לאחראי מטעם תש"ן.
	13.5 התמורה תחויב בהוראת קבע. התשלום יבוצע ב- ב- 1 לכל חודש.
	13.6 לרכבים חדשים, התשלום הראשון והאחרון יהא רק עבור החלק היחסי של תקופת השכירות. בחודש הראשון יצרף הזוכה, לחשבונית הראשונה, את החישוב בגין התקופה היחסית לאותו הרכב בגין החלק היחסי מתוך החודש השלם.
	13.7 הצמדות:
	לאחר קבלת כלי הרכב: התמורה, לכל רכיבי התשלום, תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ובכל מקרה לא ירד מתחת למחיר השכירות הבסיסי.
	13.8 חשבונית בגין השתתפות עצמית תועבר בצירוף דו"ח מפורט (כולל עותק מדו"ח שמאי אם קיים) על השירותים והעבודות שכלולות בחשבונית לאירועים ברכבים נפרדים תוגשנה חשבוניות נפרדות ניתן לאחד מס' אירועים לאותו רכב. במידה והנזקים הינם במוקדים שונים שלא קשורים לאו...
	במידה וחברת הליסינג לא תמציא דוח שמאי, ולתש"ן תהיה מחלוקת בדבר גובה הנזק, כי אז ימונה שמאי מוסכם. עלות השמאי תחול על אותו צד שדעתו נדחתה.
	13.9 חשבונית בגין תיקונים/ אירועים/ השתתפות עצמית תועבר לתש"ן בדו"ח מפורט, כולל דו"ח שמאי הזוכה.
	13.10 הצדדים מצהירים כי דמי השירות מחושבים על סך מכסת קילומטראז' (להלן: "המכסה הקובעת") של 38,0000 ק"מ לכלי רכב בממוצע לשנה לקבוצה א', וכ- 64,000 לקבוצה ב' ככל שקבוצה ב' תיכלל בחוזה.
	13.11 דמי השירות יעודכנו או יפחתו – לאחר מועד חתימת הסכם זה, רק בגין שינויים שיחולו מן הסיבות הבאות, ולפי המנגנונים הקבועים להלן:
	13.11.1.2 עדכון ההנחה לספק מצד היבואן – במידה והנחת היבואן שניתנת לזוכה על דגם מסוים השתנתה, באפשרות הזוכה להגיש לתש"ן תצהיר חתום על ידי עו"ד בו הוא מציין את הסכום נומינאלי בו השתנה אותו דגם עבורו. במקרה זה, תש"ן תספוג 65% מהשינוי במחיר הדגם הספציפי, ...
	13.11.1.3 במידה ותש"ן ביצעה הזמנה לרכב מסוים, והרכב אינו נמצא במלאי היבואן בארץ ועל הזוכה להמתין עד להגעת משלוח רכבים על ידי היבואן לארץ ובפרק הזמן זה התמורה שישלם הזוכה ליבואן בגין הרכב עלולה להשתנות כתוצאה מעדכון מחיר היבואן, אם כאמור חל שינוי במחי...
	13.12 תשלום עבור חריגה מק"מ
	תש"ן תשלם תוספת בסך: 0.15₪ + מע"מ לק"מ עבור חריגה ממכסת הק"מ המופיעה בנספח ה' למסמכי המכרז. התוספת תשולם לחריגה מממוצע ה"פול" (החישוב יבוצע לכל הרכבים ביחד). החריגה, אם קיימת, תחושב במועד השבת כלי הרכב ביחס לאותם כלי רכב בלבד. בחישוב החריגה יילקחו בחש...
	שנית חישוב בתום כל שנה קלנדרית בגין אותם כלי הרכב שהוחזרו במהלך שנה זו. יובהר כי ככל והחישוב השני יתברר כי החברה אינה חרגה ממכסת הק"מ לכלל ה"פול", יוחזר התשלום ששולם בגין כלי הרכב שחרגו.
	תש"ן תישא במיסים ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או בתשלומים שחלים ו/או שיחולו על מחזיק ברכב, במובחן מבעל הרכב, ואשר יוטלו או יועלו על פי דין לאחר מסירת המכוניות לתש"ן, למשך ייתרת תקופת השכירות.

	14 תשלומים החלים על תש"ן
	מוסכם בזה בין הצדדים כי בנוסף להתחייבות תש"ן על פי הסכם זה, התשלומים וההוצאות שלהלן יחולו על תש"ן או עובדיה וישולמו על ידה או על ידם, אלא אם כן היה הרכב בחזקתו או בשימושו של הזוכה או מי מטעמו.
	14.1 קנסות, שיוטלו על הנוהג ברכב קבוע או חליפי או על בעליו או על המחזיק בו, כתוצאה מעבירות הנובעות מן השימוש ברכב, במשך כל תקופת השכירות, אף אם דרישות כאמור תגענה לאחר סיום תקופת השכירות, בתנאי שהרכב היה בשימוש או בחזקת תש"ן.
	14.2 תש"ן מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון, כמשמעותו בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), תשנ"ה - 1995 וכן בחוק נתיבים מהירים התש"ס – 2000, לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל התקנות א...
	14.3 הוצאות דלק וכל הקשור לשימוש השוטף ברכב (כגון שמן ומים) שלא במסגרת הטיפול  התקופתי.
	14.4 הסבת דוחות (משטרה, חניה, איכות הסביבה, או כל דו"ח אחר) – החברה תסב את הדוחות הנ"ל ע"ש תש"ן. ללקוחה קיימת הזכות לדרוש מהחברה להסב הדוחות ישירות ע"ש המשתמשים למעט דוחות משטרה שיוסבו מיד על שם תש"ן.
	14.5 תש"ן תשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות חניה ו/או דו"חות אחרים ביחס למכוניות המושכרות, במועד המצוין בהם, וכן תחתום על הסכמה בדבר הסבת הדו"חות וכתבי האישום על שמה, ותשתף פעולה עם הזוכה ככל שיידרש לצורך הסבת הדוחו"ת / כתבי האישום כאמור על שמה, לרבות הו...

	15 דרישת הזוכה לביטול השכירות והחזרת הרכב/כלי הרכב
	15.1 אי תשלום דמי השכירות במועדם, ואם תש"ן לא תיקנה הפרה זו תוך 10 ימי עסקים מעת שקיבלה הודעה בכתב בדבר אי התשלום, תהווה הפרה יסודית המאפשרת לזוכה לבטל ההסכם ולהשיב לידיה את כלי הרכב. תש"ן מסכימה כי במידה ולא יוחזרו כלי הרכב, תהא הזוכה רשאית להיכנס לח...

	16 הזוכה אחראי על פי כל דין, ובכפוף לתנאי הפוליסה התיקנית מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובין השאר כדלקמן:
	16.1 לכל נזק, אובדן או חבלה שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לגוף כלשהו ו/או לרכושו ו/או לרכוש עובדיו, בשל מעשה או מחדל של הזוכה בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה.
	16.2 לכל נזקי גוף שייגרמו, במישרין או בעקיפין לתש"ן ו/או לעובדי תש"ן ולכל מי שפועל בשמה או מטעמה או לצד שלישי, בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של עובדיו ו/או של מי שפועל בשמו או מטעמו או עקב מתן השירות, ו/או עקב מילוי ו/או אי מילוי התחייבויות הזוכה על פי ה...
	16.3 לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, במהלך מתן השירותים, בשל מעשה או מחדל של הזוכה ו/או מי מטעמו לרכוש תש"ן ו/או ציוד תש"ן ו/או רכוש או ציוד עובדי תש"ן  או מי מטעמה של תש"ן.
	16.4 תש"ן לא תישא באחריות כלשהי לגבי חבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו שייגרמו לזוכה, לעובדיו, לבאים מכוחו או לצד שלישי כלשהו תוך כדי מתן השירות, אלא אם הנזק נגרם עקב מעשה בזדון ו/או ברשלנות של תש"ן.
	16.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, הזוכה מתחייב לשפות את תש"ן, בנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, על כל נזק, הפסד או אובדן שייגרמו עקב או כתוצאה מאי-קיום או הפרה של הוראה מהוראות הסכם על ידי הזוכה, עובדיו או מי שפועל בשמו או מטעמו, לתש"ן, לעובדיה ולמי ש...
	16.6 הזוכה מתחייב לשפות את תש"ן בכל סכום שתש"ן תחויב לשלם בגין תביעה שתוגש כנגדה ואשר הזוכה אחראי לה על פי ההסכם, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין אשר יוצאו על ידה וכן עבור כל הוצאה שתיגרם לתש"ן, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הליכים אלה או עם בירור התביע...
	16.7 הוגשה תביעה (כאשר הסכום הנתבע גבוה מסך גבול האחריות למקרה בפוליסה הנערכת על פי סעיף "ביטוח ורישוי" (ס' 18 להלן) נגד תש"ן והזוכה ביחד ו/או לחוד, הזוכה לא יהא רשאי להסדיר, לחלק או לשלם תביעה כזאת, ללא אישורה של תש"ן בכתב ומראש.
	16.8 הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה על כל תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית.

	17 ביטוח ורישוי
	הזוכה ידאג לביטוחים שלהלן:
	17.1 ביטוח חובה רכב - הספק יבטח את כלי הרכב, הנוהג והנוסעים בו על חשבונו והאחריות בביטוח חובה כנדרש בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל-1970 וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1971, וזאת ללא הגבלה בקשר עם גיל הנהג, ותק רישיון הנהיגה, הימצאות...
	17.2 ביטוח מקיף - ביטוח מקיף "נזק עצמי" לכלי הרכב וכן ביטוח צד ג', בגבול אחריות שלא יפחת מ- 600,000 ₪ לכל רכב לשנת ביטוח, שניהם בכיסוי שלא יפחת מתנאיה של הפוליסה התקנית כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) תשמ"ו-1986, כולל ...
	17.3 כל הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל יערכו על שם הזוכה ועל שם החברה ויכסו נהג הנוהג ברשות החברה ו/או ברשות מחזיק הרכב מטעמו שברשותו רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב כאמור (ובכלל זה נהג צעיר וחדש) או שהחזיק ברישיון לפני 24 חודשים טרם מקרה הביטוח ושאינו פס...
	17.4 הזוכה מתחייב להעביר לנציג החברה עותק פוליסות המקיף/צד שלישי לפחות 14 יום טרם תחילת תקופת הביטוח של כל כלי רכב, אלא אם כן מבטח את כלי הרכב בביטוח עצמי.
	17.5 מוסכם בזאת, כי על אף האמור בסעיף זה, רשאי הספק שלא לבטח את כלי הרכב בביטוח מקיף מפני נזק העלול להיגרם לכלי הרכב (למעט ביטוח רכוש כלפי צד שלישי). אולם כל האמור בהסכם זה, בדבר ביטוח כלי הרכב בביטוח מקיף כאמור, יחול כאילו נערך הביטוח במלואו על ידי ה...
	17.6 ביטוח נהג חדש/צעיר - כל הרכבים בהסכם יבוטחו עם מרכיב ביטוחי זה, ללא תוספת עלות.
	17.7 הגנה משפטית - הספק יהא אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות להגנה בפני תביעות צד שלישי וזאת  אף מעבר לגבולות האחריות הנזכרים לעיל ללא הגבלה. בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, ייקח הזוכה  על עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי וסילוק הנזקים, ובמקרה של תב...
	17.8 מוסכם בזאת במפורש כי יראו בפוליסה התקנית לביטוח כלי רכב כמסמך הבלעדי המחייב וכל שיפוי במקרה אובדן או נזק יושתת על פיה בלבד. כל תנאי ו/או סייג בהסכם זה הגורע מזכות החברה לשיפוי המוקנה על פי פוליסה תקנית לביטוח כלי רכב (בין אם נערכה ובין אם לאו), ב...
	17.9 הזוכה פוטר בזאת את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לאובדן או נזק בגינו ניתן או יכול היה להינתן שיפוי כאמור בין אם הוצאה פוליסת ביטוח אצל מבטח ובין אם לאו.

	18 ביטוח ורישוי כלי הרכב
	הזוכה ידאג לביצוע מבחן שנתי (טסט) לרכב ולתשלום אגרת הרישוי. מועד ביצוע הטסט יתואם עם מחזיק הרכב. על הזוכה להעביר את מסמכי הרישוי ו/או העתקם המאושר לנציג תש"ן לפחות 15 ימים לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה הקודמת.

	19 נזקים לכלי הרכב
	19.1 במקרה בו נגרם ל כלי הרכב או לכל צד ג' שהוא נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר או מפגם ביצור, יבצע הזוכה את הטיפולים ו/או התיקונים שידרשו, אולם תש"ן  תשלם דמי השתתפות בנזק עד 800  ₪ (לא כולל מע"מ) לנהג שאינו צעיר ואינו חדש, ועד 1,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לנהג ...
	19.2 בנזק בו מעורבות שתי מכוניות תחושב אך ורק השתתפות עצמית אחת.
	19.3 כנגד תשלום דמי השתתפות בנזק על ידי תש"ן כאמור לעיל, יישא הזוכה בנזקי רכוש שנגרמו עקב תאונה לצד ג', אם אחראית תש"ן ו/או מי מהנוהגים בכלי הרכב להיגרמם. למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו ייגרם פגם ו/או אובדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר ה...
	19.4 אלא תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש ברכב, והזוכה לא תצטרך לפצותו ו/או לשפותו בגין אותו נזק למעט לגבי ציוד בטיחות כגון כיסאות בטיחות לילדים. עם החזרת כלי הרכב לזוכה, ייבדק כלי הרכב על ידי שמאי של הזוכה, אשר יקבע אם נגרם נזק לכלי הרכב אשר אינו בגדר ב...
	בכל מקרה של מחלוקת לגבי אחריות צד ג' תשלם תש"ן את ההשתתפות העצמית על פי החלטה משותפת בין נציגה לבין נציג הזוכה. בהיעדר הסכמה תועבר ההחלטה לידי שמאי מוסכם. עלות השמאי תחול על שני הצדדים
	על הזוכה לטפל מול צדי ג' בכל תביעה ו/או דרישה שתוגש כלפי תש"ן ו/או מי שמורשה מטעמה לנהוג ברכב לרבות בתביעות מתחת להשתתפות העצמית.

	20 השבה לקדמות
	20.1 עם החזרת כלי הרכב לזוכה, ייבדק כלי הרכב על ידי שמאי של הזוכה, אשר יקבע אם נגרם נזק לכלי הרכב אשר אינו בגדר בלאי סביר בלבד, וכן יקבע את סכום הנזק. שריטות בצבע לא יילקחו בחשבון כנזק המחייב תשלום.
	20.2 מצא השמאי הנ"ל, כי נגרם נזק כאמור, תשלם תש"ן לזוכה את סכום הנזק, כמפורט בחוות דעת השמאי, בכל מקרה לא יעלה שעור הנזק על 1,200 (לא כולל מע"מ). מובהר בזאת במידה ומדובר בנזק הנובע מתאונה שלא דווחה ע"י תש"ן, תשולם גם ההשתתפות העצמית בגין תאונה זו.
	20.3 חלק אחד הצדדים על חוות דעת השמאי הנ"ל, לגבי כלי הרכב, ימונה שמאי בורר מוסכם על הצדדים, אשר יכריע במחלוקת, לאחר שיקבל לידיו את חוות דעת השמאי שערך את הדוח הראשוני ויברר את הטענות השנויות במחלוקת לרבות על ידי קבלת הסברים מאת השמאי.
	20.4 במקרה של גניבת הרכב תשולם השתתפות עצמית.
	20.5 במקרה של שבר שמשות בכלי הרכב- לא תשולם השתתפות עצמית.

	21 אובדן מוחלט
	21.1 אובדן מוחלט, לעניין הסכם זה יהיה כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986.
	21.2 במקרה של אובדן מוחלט (לרבות גניבה), יעמיד הזוכה לרשות תש"ן כלי רכב חלופי כמוגדר בסעיף 5.7 לנספח ג' שכותרתו רכב חלופי.
	21.3 עם החזרת כלי הרכב החילופי לידי הזוכה, תחשב עסקת השכירות של כלי הרכב לה נגרם אובדן מוחלט, כאילו הגיעה לסיומה, ולתש"ן לא תהא חבות כספית כלשהי בגין הנזק שנגרם לזוכה עקב האובדן המוחלט. תש"ן לא תהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב בעת הימצאם בחציריה ו/או ב...
	21.4 על אף האמור לעיל, היה ובתוך 7 ימים ממועד הגרם האובדן המוחלט, הזמינה תש"ן כלי רכב אחר משומש מאותו הסוג ובמצב דומה, במקום כלי הרכב לו נגרם האובדן המוחלט, (להלן: "כלי הרכב האחר"), יועמד כלי הרכב החילופי לרשות תש"ן, עד למועד מסירת כלי הרכב האחר לתש"ן.
	21.5 עם מסירת כלי הרכב האחר לתש"ן תמשיך עסקת השכירות על פי תנאי השכירות המקוריים והוראות הסכם זה. לתש"ן יש את הזכות להזמין רכב חדש, ובמקרה זה תקופת השכירות תהא מלאה.

	22 רישיונות והיתרים
	22.1 הזוכה מתחייב לקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההסכם.
	22.2 הזוכה מתחייב לקיים את הוראות כל דין בכל הקשור למתן השירות.
	22.3 האמור בהסכם איננו מהווה רישיון ו/או היתר, לפעול שלא בהתאם להוראות דין, צו, תקנות או חוק. הפרת כל דין, צו, תקנות או חוק על ידי הזוכה ייחשבו כהפרת הסכם.
	22.4 הזוכה מצהיר כי הוא מדווח על פעילותו על פי הסכם זה כנדרש בחוק לשלטונות מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ולכל רשות אחרת בהתאם לכל דין.
	22.5 עוד מצהיר הזוכה כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בכל תקופת ההתקשרות יהא בידיו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו - 1976, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, וכי הוא ידווח לפקיד השומה על הכנסותיו בגי...
	22.6 הזוכה יחתום על תצהיר בפני עו"ד המצ"ב כנספח להסכם זה בהתאם להוראות חוק  עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976, לפיו עד למועד חתימת ההסכם, לא הורשע  הזוכה ו/או בעל זיקה אליו, ביותר משתי עבירות  עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה  שלא כדין והבטחת תנאים...
	22.7 הזוכה יודע כי תנאי להתקשרות זו הינו המצאות אישורים כנ"ל בידיו והצגתם בפני  תש"ן. הפרת כל אחת מהוראות סעיפי המשנה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית.
	22.8 הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את הזוכה להופיע בשם תש"ן או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג תש"ן בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.
	22.9 מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לתש"ן, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את תש"ן, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. שיפוי כאמור בסעיף זה יהיה רק לאחר פס"ד חלוט...
	22.10 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

	23 יחסי הצדדים
	23.1 בכל הקשור למערכת היחסים בין תש"ן לבין הזוכה יחשב הזוכה כקבלן עצמאי והעובדים המועסקים על ידיו הינם עובדיו בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי הזוכה ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב תש"ן בתשלום כלשהו למי מעובדי הזוכה, יפצה וישפה הזוכה את תש"ן בכל ...
	23.2 הזוכה מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיה הינם עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים בחוזה ועל לפי כל דין, ...
	23.3 הזוכה מתחייבת למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז – 1987. בנוסף, הזוכה מתחייב לעמוד בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – 1951, חוק דמי מחלה ...
	23.4 הזוכה מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הזוכה ועובדיה, ככל שיחולו, במועדים הרלבנטיים לביצוע השירותים המוגדרים כאן.
	23.5 בנוסף לאמור לעיל יעביר הזוכה לנציג תש"ן, לבקשת תש"ן, תצהיר החתום בידי מורשה חתימה של הזוכה, ומאומת, בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים במסגרת חוזה זה לפיו לעובדים כאמור, שולם לפחות שכר המיני...

	24 העדר קירבה לעובדי תש"ן
	24.1 הזוכה מצהיר בזאת כי:

	25 שמירת סודיות
	25.1 הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר סיומה, אם וככל שיידרש, הזוכה ...
	25.2 הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
	25.3 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

	26 מועסקי הזוכה
	26.1 הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של תש"ן, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.
	26.2 הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם החלים עליו.
	26.3 הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות.
	26.4 כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על-פי ההסכם, וכי כל זכות שניתנת על-פי ההסכם לתש"ן ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלוא...

	27 הפרת הסכם
	27.1 הפר צד את הפרה יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרת יהא הצד השני רשאי:
	27.1.1 לבטל את ההסכם לאלתר, אם ההפרה מתייחסת למרבית כלי הרכב.
	27.1.2 לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהצד השני לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות, תוך 7 ימי עסקים מיום שתימסר ההודעה בכתב לצד השני. המפר מתחייב בזה למלא אחר הוראות הצד השני, וכמו כן לשלם לו פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפר...
	27.1.3 לא תיקן הצד המפר את ההפרה כאמור, בסעיף 28.1 לעיל ו/או הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית והצד השני דרש מהמפר לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות, ו/או היפר את ההסכם הפרה יסודית, והמפר לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי הוראות ו/או ...
	וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב, והמפר יהא חייב לשלם לצד השני פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך 20,000 ₪ (עשרים אלף ₪), וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לצד השני כתוצאה מההפרה ו/או אי- הקיום כאמור. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותו של הצד השני...
	27.1.4 הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהיר של הנזק אשר עלול להיגרם לצד השני עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל.
	27.1.5 ביטול ההסכם על ידי אחד הצדדים ייעשה באמצעות הודעה בכתב והביטול ייכנס לתקפו במועד שיקבע על הצד השני בהודעה אך לא פחות מ- 30 ימים מעת קבלת ההודעה.
	27.1.6 תש"ן לא תהא זכאית לעכב תחת ידה את המכוניות, כנגד חוב נטען של הזוכה כלפיה.

	27.2 יובהר כי הפרה של סעיפים 8-12, 18-19, 22, 29 להסכם תהווה הפרה יסודית.
	27.3 למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר הושאר ברכב על ידי מי מהמשתמשים בו, לרבות סחורה, כספים וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר תחת אחריותה של המשכירה, אלא תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש ברכב, והמשכירה ...
	27.4 תש"ן מתחייבת לשמור על המכוניות בכל עת ולנהוג במכוניות מנהג בעלים השומר על רכושו, ולהנחות את משתמשיה להימנע מלבצע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת איזה מהמכוניות על ידי רשויות האכיפה. במידה ועל אף האמור תוחרם איזה מהמכוניות המושכרות לשוכרת על ידי המשכיר...
	תש"ן תשפה את הזוכה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה על ידי צד שלישי כלשהו הנוגעת להחרמת המכוניות, ובגין כל נזק שייגרם לה או למכוניות כתוצאה מהחרמתן.
	27.5 מוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה לא תהא זכאית הלקוחה להשבת דמי השכירות מראש, אלא אם נקבע אחרת מפורשות באיזה מסעיפי הסכם זה.
	27.6 אמנת שירות  SLAופיצויים

	איחור באספקת רכב חלופי  מציע למחוק את הפיצוי לפי שעות
	28 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
	28.1 כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי תש"ן, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמצ"ב (להלן: "ערבות הביצוע"), בגובה של 100,000 ₪.שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 90 יום לאחר תום תקופת השכירות לרכ...
	28.2 ערבות הביצוע תהיה בתוקף כל עוד ההתקשרות בתוקף, וכל עוד תש"ן מחזיקה כלי רכב של החברה ברשותו. החברה תדאג להארכת תוקף הערבות בהתאם לאמור.
	28.3 מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים מתן השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם לתש"ן נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם – תהא תש"ן רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה שתיקבע...
	28.4 בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם כמפורט בסעיף 8 לעיל, תהא תש"ן רשאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למו"מ משפטי כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.
	28.5 השתמשה תש"ן בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, ולא ביטלה את ההסכם, יהא הזוכה חייב לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 14 (ארבע עשרה) ימי עסקים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי תש"ן גבתה את הערב...
	28.6 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם.
	28.7 האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי תש"ן לפי ההסכם או על-פי כל דין.
	28.8 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

	29 הסבת ההסכם
	29.1 הצדדים אינם רשאים למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את זכויותיהם על פי ההסכם או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של הצד השני. הזוכה תוכל להסב את זכויותיה לבעל השיעבוד של כלי הרכב בכפוף לאמור בסעיף הבא.
	29.2 מובהר כי תש"ן לא תסרב לביצוע המחאת הזכות כאמור, כל עוד נוסחה יהיה מקובל עליה וכל עוד זכויותיה לא תפגענה, ובתנאי כי המומחה ימשיך לתן השירות על פיה הוראות חוזה זה. על אף האמור לעיל, המשכירה תהא רשאית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות לטובת גורמים מממני...
	29.3 מובהר כי הזוכה תהא רשאית לבצע המחאה על דרך השעבוד של זכויותיה על פי הסכם זה לטובת הגורם המממן לה את כלי הרכב, וזאת בכפוף לאמור בס' זה לעיל.
	29.4 תש"ן (ו/או הזוכה בהתאמה ובהקשר הרלבנטי), תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של תש"ן ו/או שתש"ן הינה "בעל-עניין" בו כהגדרתו של "בעל-עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968.
	29.5 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

	30 אי-שימוש בזכות ע"י מי מהצדדים
	31 ויתור הצדדים בכתב
	31.1 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב.
	31.2 הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
	31.3 לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו על-פי ההסכם – לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

	32 העדר בלעדיות
	32.1 הזוכה מצהיר ומאשר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי תש"ן לספק את השירות אינה הרשאה בלעדית, וכי יתכן ותש"ן קשורה או תהיה קשורה בהסכם עם ספק נוסף למתן שירותים אלו.
	32.2 מובהר, כי לקראת תום תקופת ההתקשרות, תש"ן תהא רשאית להזמין רכבים מהזוכה בהליך רכש /מכרז אשר יערך באותה העת טרם סיום תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה.

	33 פרשנות המסמך
	34 כתובות הצדדים
	35 מתן הודעות
	36 סמכות שיפוט
	3.1  הזמנת כלי רכב על ידי המזמינה תיעשה באמצעות טופס הזמנה, כמקובל אצל חברת הליסינג.
	3.2 במשך כל תקופת ההתקשרות, תעמיד חברת הליסינג לרשותה של הלקוחה, בתוך 30 ימי עסקים מיום הוצאת הזמנה לזוכה, ובתנאי שהרכב קיים במלאי היבואן, ובלבד שנמסרה הודעה בדבר היעדר כלי הרכב בעת ההזמנה, את כל כלי הרכב המוזמנים, וזאת על פי המצוין בטופס ההזמנה.
	3.3 כל כלי רכב חדש שיימסר ללקוחה יהיה חדש (שלא נעשה בו שימוש כלשהוא) בתוך לא יאוחר מחצי שנה, ובתנאי שלא נעשה בו שימוש כלשהו ממועד עלייתו לכביש.
	3.4 כל הרכבים שיועמדו לרשות החברה יהיו בצבע לבן.
	3.5 עד לאספקת הרכב, חברת הליסינג מתחייבת להעמיד לרשות הלקוחה, ככל שתבקש זאת, רכב גישור דומה או זהה לרכב המוזמן (ובלבד שהוא עד נפח 2 ליטר (2,000 סמ"ק) ועם 5 מקומות ישיבה), וזאת בתוך שני ימי עסקים מיום קבלת דרישת המזמינה לקבלת רכב גישור כאמור (להלן: "רכ...
	3.6 השוכרת מאשרת כי כל מי שעושה שימוש ברכב מטעמה יהיה אחראי ביחס לרכב הגישור וינהג בו כפי שהיה נוהג ב"כלי הרכב", ויחולו לגביו הוראות הזמנה זו החלות ביחס ל"כלי הרכב", בשינויים המחויבים. השוכרת מתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה במכוניות המושכרות לשמור על...
	המשכירה בשל תביעה כאמור, ובתנאי שהודיעה לשוכרת על תביעה כאמור, אפשרה לה להתגונן מפניה ולא הגיעה להסכם פשרה או עסקת טיעון ללא הסכמתה. השוכרת לא תהא זכאית למכונית חילופית בנסיבות סעיף זה.
	3.7 עיכוב באספקת הרכב:
	במידה ונבצר מחברת הליסינג להעמיד ללקוחה את הרכב בתוך 24 ימי עסקים מיום הוצאת ההזמנה בשל עיכוב מצד יבואן הרכב, חברת הליסינג יודיע על כך בכתב ללקוחה. עם קבלת הודעה כאמור, תהא הלקוחה רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, בין 3 החלופות שלהלן:
	3.7.1 להודיע לזוכה כי מקבלת את הודעתו בדבר העיכוב, ובלבד שאספקת הרכב לא תתעכב ביותר מ-30 ימי עסקים נוספים.
	3.7.2 להודיע לזוכה על ביטול ההזמנה. במקרה זה על הלקוחה להשיב את רכב הגישור שקיבלה, ככל שקיבלה, בתוך שבעה ימים ולשלם לזוכה את דמי הליסינג בגובה עלות תשלום הרכב שבוטל, לפי החלק היחסי. אם לא נלקח רכב גישור הביטול לא יהיה כרוך בעלות, וזאת אף אם חברת הליסי...
	3.7.3 להודיע לזוכה על ביטול ההזמנה בדבר הרכב שהוזמן ולהזמין כלי רכב אחר במקומו. במקרה זה רכב הגישור שהועמד לרשות הלקוחה, ככל שהועמד יישאר בחזקתה עד לקבלת הרכב החדש שהוזמן. מובהר כי ביטול ההזמנה נשוא הודעת העיכוב לא יהיה כרוך בעלות. במידה וחברת הליסינג...
	3.8 ביטול הזמנה:
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