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מסמך 1
קול קורא מס'  - 04/2020למתן הצעות להפעלת פרויקט רכב שיתופי בעיר ערד
עיריית ערד (להלן ":העירייה ו/או הרשות") פונה בזאת למתן הצעות לקבלת זכות שימוש במקומות
חניה קבועים ומסומנים ברחבי העיר ,לטובת פיילוט להפעלת פרויקט רכב שיתופי -השכרה קצרת
מועד של רכבים לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה (להלן" :הפרויקט" ו/או "הפיילוט") ,כמפורט
כדלקמן:
א.

הפיילוט:
 .1העירייה בוחנת הפעלת פרויקט רכב שיתופי בתחומה .לצורך בחינת נחיצות שירות זה
בעיר ,העירייה עורכת פיילוט לתקופה קצובה של שלושה חודשים ( 3חודשים).
 .2לצורך פרויקט זה העירייה תקצה מקומות חניה קבועים ברחבי העיר.
 .3פניה זו ממוענת לכלל הספקים הפועלים בתחום השכרת הרכבים ,אשר עומדים בתנאים
ובדרישות הקול קורא ,כאשר מובהר כי העירייה רשאית להתקשר עם כמה מציעים,
אשר ייעתרו לפניה זו והינם עומדים בתנאים ובדרישות אלה.
 .4זוכה אשר עונה לדרישות קול קורא זה ,יהיה זכאי לעד 2-מקומות חניה במיקום שתקבע
העירייה .מיקומי החניות יקבעו באופן סופי על ידי העירייה ,כאשר באם יהיה יותר
מזוכה אחד יקבעו מקומות החנייה באמצעות הגרלה בין הזוכים .כללי ההגרלה יקבעו
על ידי העירייה בלבד ולזוכים לא תהיה כל טענה על כך.
 .5ככל שכמות הזוכים תעלה על כמות מקומות החניה המוקצים על ידי העירייה ,או שככל
ולא יהיה ניתן לחלק את כמות החניות בין הזוכים בצורה שווה לאור כמות הזוכים,
תיערך הגרלה בין כל הזוכים ותינתן הזדמנות לזוכים להיות נוכחים בהגרלה.
 .6השכרת הרכב תהיה על בסיס שעתי או יומי לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה 24/7
לאורך כל תקופת הפיילוט.
 .7בתום תקופת הפיילוט ובהתאם לנתוני השימוש שיועברו לעירייה מהזוכה ,תבוצע
הערכה לגבי הצורך העירוני בפרויקט ,כאשר לעירייה נתונה האופציה להארכת תקופת
ההתקשרות ,עם הזוכה בפרויקט ,לתקופה נוספת של עד שלושה חודשים ( 3חודשים)
ו/או יצירת התקשרות אחרת בכל דרך חוקית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
העירייה.
 .8העירייה רשאית להורות על שינוי מקומות החניה לפי צרכיה ,מעת לעת ,גם אם ניתנה
זכות שימוש לגבי חניה נקודתית וכן רשאית העירייה להפחית את מקומות החניה לפי
שיקוליה וצרכיה ,ולזוכה לא תהיה טענה על כך.
 .9כאמור ,הפרויקט יופעל במתכונת פיילוט לתקופה של עד שלושה חודשים ( 3חודשים).
העירייה רשאית לסיים את ההתקשרות הגם שטרם חלפה תקופת הניסיון ,מכל סיבה
ובכל שלב ,בהתראה של  14ימים מראש ,ולזוכה לא תהא כל טענה על כך.
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 .10הזוכה בהליך מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הינו מנהל מערך הזמנת רכבים באופן
אינטרנטי ,וכי קיימת אפליקציה ייעודית למשתמשים המעוניינים לשכור רכב מהזוכה.
 .11השכרת הרכב תכלול ביטוח נהג צעיר/חדש ולא תדרוש דמי מנוי חודשיים.
 .12הזוכה מתחייב כי שנתוני כלי הרכב שיסופקו ,לא יעלה על  5שנים ,דהיינו כל הרכבים
יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש ,כמצוין ברישיון הרכב ,חל בשנת  2016ואילך.
 .13האחראיות הבלעדית לרכבים המושכרים ,לביטוחים הנדרשים ולטיב השירות מוטלת
על הזוכה .העירייה אינה אחראית ולא תישא בשום נזק או אובדן מכל מין וסוג שהוא,
העלול להיגרם לרכבים או לתקינותם או לשמירתם.
 .14העירייה אינה צד להסכמים שבין הזוכה למשתמשים ברכביו .בנוסף ,לעירייה אין כל
חלק בתנאי השכרת הרכבים ולא במחירון אשר נקבע אך ורק על ידי הזוכה .הזוכה
מתחייב בזאת ,כי הוא לא יציג את העיריה כצד בהסכמים אלו ,והאחריות הכוללת על
תפעול המערך להשכרת הרכבים חלה על הזוכה בלבד.
 .15בתום כל חודש ( 30ימים) במהלך תקופת הפיילוט ,יעביר הזוכה לעירייה מידע ביחס
לשימוש ברכבים המושכרים לרבות ,כמות משתמשים ,גילאי המשתמשים ,ימי השימוש,
תקופות השכרה ,כמות קילומטרים שבוצעה בכל רכב ,פילוח המשתמשים לתושבי ערד
ותושבי חוץ ועוד .המידע יועבר לכל רכב בנפרד ,ביחד עם הנתונים של כלי הרכב ,לרבות
גיל כלי הרכב.
 .16למען הסר ספק ,חניית רכב שלא במקום שהוקצה לזוכה ,לרבות במקרה בו הסכים
הזוכה שלו הוקצתה החניה על ידי העירייה ,תיחשב הפרה של החוזה ותגרור הטלת
סנקציות על פי ההסכם כולל ביטול ההסכם ,כולל גרירת רכבים ,קנסות וכו'.
 .17הזוכה בהליך מתחייב לפעול לפי כל דין ובהתאם לדרישות העירייה בכל ענין הנוגע
להפעלת הפרויקט ,במישרין ו/או בעקיפין.
ב.

תנאי סף:
 .1רשאים להשתתף בקול קורא זה יחידים אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין
בישראל (לרבות שותפויות רשומות) ,אשר הינם בעלי רישיון בתוקף להשכרת רכבים
בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב),
תשמ"ה.1985-
 .2היקף צי הרכב של המציע בתחום השכרת רכבים בשנת  2020עומד על  100כלי רכב לכל
הפחות.
 .3לצורך הוכחת תנאי סף זה ימציא המציע אישור חתום על ידי רואה חשבון ,לצי הרכבים
של החברה בשנת .2020
 .4מובהר כי :הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת ,הנדרשת לעמוד בתנאי הסף
הנקוב לעיל .כל המסמכים הנדרשים ,יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה לקול
הקורא.
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 .5המציע אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה לקול
הקורא ,באמצעותו ו/או באמצעות בעל השליטה בו ו/או באמצעות חברת בת שלו.
בנוסף ,לא תותר הגשת הצעה משותפת מטעם מספר מציעים.
מסמכי ההצעה:
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת
ההצעה:
 .6כל מסמכי הקול קורא ,בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנשלחו על ידי העירייה) ,כשהם
חתומים על ידי מורשה החתימה מטעם המציע.
 .7לצורך הוכחת תנאי סף ב ,1המציע יצרף העתק נאמן למקור חתום על ידי עורך דין או
רואה חשבון ,של רישיון בתוקף ,הרשום על שמו ,להפעלת חברה להשכרת רכבים לפי
לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,תשמ"ה-
.1985
 .8לצורך הוכחת תנאי סף ב ,2המציע יצרף אישור רואה חשבון להיקף צי הרכבים בשנת
.2020
 .9תיאור כללי של המציע  /פרופיל חברה ,לרבות הצגת מערך השכרת הרכבים ,המחירון
המוצע על ידי החברה ,סוגי הרכבים המוצעים על ידי המציע ,תנאי השכרת הרכבים
הכוללים את ענין הביטוחים וכיוצ"ב ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח 1א'.
 .10ככל שמדובר בתאגיד או בשותפות  -תעודת התאגדות מרשם החברות או רשם
השותפויות ,אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה
בתאגיד או בשותפות וכי החתימות על-גבי מסמכי הקול קורא וההצעה מחייבים את
התאגיד/שותפות לכל דבר וענין וכן ,תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות או רשם
השותפויות בדבר פרטי הרישום של התאגיד/שותפות ,מנהלי התאגיד והשעבודים
הרובצים על נכסיו.
 .11כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  ,1976דהיינו:
א .אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי המציע מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,
התשל"ז ( 1976להלן  -חוק מע"מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד
השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
ב .אישור בדבר ניכוי מס במקור.
ג .אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.
 .12תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,בנוסח נספח 1ב'.
 .13הצהרה חתומה בפני עורך דין על העדר רישום פלילי כאמור מהמשטרה כמפורט בנספח
1ג'.
 .14הצהרה בדבר העסקת כוח אדם הדרוש לאספקת השירותים כנדרש בקול קורא זה,
בנוסח נספח 1ד'.
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 .15הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה ,בנוסח נספח 1ה'.
 .16הצעה והצהרת המשתתף ,בנוסח נספח 1ו'.
יובהר כי לעירייה שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהמציע להציג כל
מידע ו/או מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו ,יכולותיו והתאמתו לביצוע השירות נשוא
ההליך .המציע יהיה חייב למסור לעירייה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה.
במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך שהעירייה תדרוש לקבלו ,רשאית העיריה להסיק
מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

ג.

הבהרות ופרטים:

 .1שאלות ו/או בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אך ורק בכתב בלבד על
גבי מסמך  WORDבדוא"ל yaara_h@arad.muni.il :וזאת עד ליום .04/02/2021
 .2באחריות המציעים לעקוב אחרי העדכונים וההודעות שיפורסמו באתר העירייה .למען הסר
ספק התשובות לשאלות ההבהרה הינן חלק ממסמכי הקול הקורא ויש לצרפן להצעה.
 .3יובהר ,כי באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר שאלות ההבהרה שיפורסמו באתר
העירייה ,ולא יהיו למציע כל טענות בנושא.
ד.

אופן הגשת ההצעה:

 .4את מסמכי הקול קורא ,ניתן להוציא מאתר האינטרנט של עיריית ערד ,שם יופיעו כל
המסמכים הרלוונטיים לקול קורא.
 .5המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל ,חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי
הקול קורא ,ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה (כשהיא חתומה
בחותמת "נתקבל") לתיבת המכרזים המיועדת לכך בלשכת מנכ"ל העירייה .ההצעות
תוגשנה במסירה אישית בלבד ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.
 .6המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא זה הינו  18.02.2021בשעה .16:00

ה.

הוראות נוספות:

 .1מובהר בזאת ,כי פניה זו ממוענת לכלל הספקים הפועלים בתחום השכרת הרכבים ,אשר
עומדים בתנאים ובדרישות הנ"ל ,וכי העירייה רשאית להתקשר עם כמה מציעים העומדים
בתנאים ובדרישות הנ"ל ,אשר יעתרו לפנייה זו.
 .2על המציעים בקול קורא לחתום על ההצעה וכן על ההסכם שהינו חלק בלתי נפרד מקול
קורא זה.
 .3הזוכה בקול קורא יגיש לעירייה ביחד עם ההסכם החתום ,אישור ,לפיו הינו עורך ומקיים,
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,את הביטוחים
הנדרשים לפי כל דין לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות כל ביטוחי הרכב
הנדרשים לפי דין .על האישור להיות חתום על ידי חברת הביטוח.
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 .4מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו
על פניה זו.
 .5עוד מובהר ,כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל
עליה חובה בנוגע להתקשרות כאמור ,כמו כן העירייה רשאית לבטל קול קורא זה בכל שלב
ו/או לצאת להליכים אחרים.
 .6גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו
בקשר למענה לפנייה זו או בקשר עם הפעלת הפיילוט.
 .7הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי קרא את כל מסמכי ההליך על כל נספחיו ,הוא
עומד בתנאי ההליך ,הינו מסכים לכל האמור במסמכי הקול קורא ובנספחיו ומתחייב
למלא את כל האמור בהם.
 .8התברר לעירייה ,באמצעות המציע ובין בדרך אחרת כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג
אחר שהציג המציע כלפי העיריה במסגרת הצעתו ,אינם נכונים ,מלאים או מדויקים,
רשאית העיריה לפסול את ההצעה ,ואם בחרה בהצעה כזוכה ,לבטל את הזכיה.
 .9מובהר כי הזוכה בהליך לא יתחיל בהפעלת הפרויקט ,אלא לאחר החלטת ועדת המכרזים,
חתימת הצדדים על ההסכם המצורף לקול קורא זה ולאחר קבלת אישור בכתב מהעירייה.
 .10העירייה מבהירה שוב ,כי המדובר בפיילוט ולפיכך היא שומרת לעצמה את הזכות לבטל
את ההסכם בכל עת שהיא ,ובהתאם לאמור במסמכי הקול קורא.
 .11סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לקול קורא זה תהא
לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.
 .12מובהר בזה ,כי מציע /זוכה ,לא יבוא בטענות או בדרישות כלפי העירייה בגין כל עיכוב
בחתימה על החוזה ו/או אספקת השירותים ו/או הפסקת השירותים ,אשר יגרמו אם יגרמו,
כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו אם יינקטו ,על ידי מציע או צדדים שלישיים
כלשהם.

בכבוד רב,
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העיר
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נספח 1א'
תיאור המציע ופרטים כלליים


המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן ,ולחתום בסוף הטופס.



המציע נדרש לצרף כל חומר משלים.

.1

פרטי המציע

שם מלא:

מס' עוסק מורשה/ח.פ:

מעמד משפטי (צורת התאגדות):

מועד הקמה משנת:

כתובת המשרד הראשי:

דואר אלקטרוני:

טלפון:

הרכב הבעלות בתאגיד /שמות בעלי המניות
ושיעור החזקתם:

פקס:
פרטי איש הקשר אצל המציע :

.2

.3

.1
.2

תיאור כללי של המציע

מחירון המציע (כולל סוגי רכבים ,תנאי השכרת הרכבים ,ביטוחים וכדו'
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נספח 1ב'
תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "הגוף") שהוא הגוף המבקש
להתקשר עם עיריית ערד .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

.2

בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
כדין) ,התשל"ו – ( 1976להלן" -חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,תחת הכותרת "תשלום שכר מינימום
והעסקת עובדים זרים כדין – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם
של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

.3

(למילוי ולסימון  Xבחלופה הנכונה)

.4

___

הגוף ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 ,1987בשנה שקדמה למועד הגשת הצעה מטעם המציע בקול קורא מספר ב'  15/04לאספקת
שירותי טלפוניה למשרדי הממשלה בקרית מחוזית תל-אביב (להלן – "מועד ההגשה").

___

הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עסקאות עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ו/או חוק שכר מינימום,
התשמ"ז 1987-בשנה שקדמה למועד ההגשה.

(למילוי ולסימון  Xבחלופה הנכונה במקרה שהגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי
עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א
  1991ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז:)1987-__ ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.
__ ההרשעה האחרונה הייתה בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.

.5

(למילוי ולסימון  Xבחלופה הנכונה במקרה של הרשעה בפסק דין חלוט בלבד):
___ העבירה נעברה לפני יום .31.10.15

.6

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר,_________ .
אשר משרדי ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
___________________

__________________

חתימה וחותמת עוה"ד

תאריך
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נספח 1ג'
תצהיר בדבר העדר הרשעות
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף
המבקש להתקשר עם עיריית ערד (להלן – "העירייה") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.
 .2הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו
בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה ו/או
בעבירות נשוא קול קורא זה ,וזאת בעשר ( )10השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר
משרדי ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
____________________
עורך דין
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נספח  1ד'
הצהרה בדבר העסקת כוח אדם הדרוש ל ניהול חברה להשכרת רכבים כנדרש
בשירותים המפורטים בקול קורא מס' 04/2020
אנו הח"מ_______________ ,ת.ז/.ח.פ(_____________________________ .שם המציע)
מצהירים בזאת ומתחייבים כדלקמן:
.1

הצהרתנו זו ניתנת בנוסף וכחלק בלתי נפרד מההתחייבויות שנטלנו על עצמנו במסגרת
תנאי הקול קורא שבנדון .

.2

אנו מצהירים כי התחייבות זו ניתנת לאחר שבחנו את כל מסמכי הקול קורא ובדקנו
את פרטי העבודות נשוא הקול קורא ,על כל המשתמע מכך .

.3

ברשותנו כוח האדם הדרוש לביצוע מלוא העבודות נשוא הקול קורא ,תוך עמידה בלוח
זמנים ברמה המקצועית ובאיכות המקצועית להם אנחנו מתחייבים על פי מסמכי
הקול קורא .

.4

התחייבותנו זו אינה תלויה ו/או מושפעת ו/או תושפע בצורה כלשהי ממחסור קיים
ו/או עתידי בפועלי שטחים ו/או אחרים ,סגר על השטחים ,שביתה ו/או כל סיבה אחרת
שעלולה למנוע מפועלים מלהגיע לעבודה .

.5

אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח אדם מיומן מכל
סיבה שהיא ,לרבות הסיבות המנויות דלעיל .ידוע לנו כי מחסור בכוח אדם לא יהיה
צידוק ,סיבה ,טענת הגנה ו/או עילה להפרת תנאי הקול קורא ו/או לעיכוב ו/או איחור
ו/או הארכה בלוח הזמנים .

.6

לביצוע העבודות אני מתחייב להעסיק אך ורק עובדים על פי חוק שירות התעסוקה
תשי"ט –  1959ובשום מקרה לא אעסיק לביצוע העבודות עובדים שאינם בעלי אזרחות
ישראלית ,אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.

.7

הריני להצהיר כי שילמנו בקביעות ונשלם לכל עובדנו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי ,במידה שחלים עלי,
ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש .אנו
מתחייבים להמשיך ולמלא אחרי כל חוקי העבודה ולשלם לעובדינו את כל התשלומים
המגיעים ושיגיעו להם על פי כל דין ולא פחות משכר מינימום .אנו מתחייבים להמציא
לכם כל מסמך שתדרשו לצורך בדיקת עמידתנו בהתחייבות זו.

.8

בנוסף אנו מתחייבים לקיים בכל תקופת ההתקשרות אחר האמור בחוקים הבאים:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951 -
חוק דמי מחלה ,תשל "ו1976-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א1950-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו1965-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953-
חוק החניכות ,תשי"ג1953-
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)תשי"א1951-
10

חוק הגנת השכר ,תשי"ח 1958
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג1963-
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום  ,התשמ"ז1987-
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)  ,התשס"ב – 2002
פקודת התנועה בעבודה (נוסח חדש) תש"ל –  1970לרבות התקנות
שהותקנו מכוחה
חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 -
פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)1945 ,
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח1988-
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א1991-
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-
פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998-
סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-
סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א2000-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו2006-
.9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובשאר מסמכי הקול קורא ,אנו מתחייבים לשפות את
עיריית ערד בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבותנו זו .
_______________________
חותמת המציע

__________________
חתימת המציע
______________
תאריך
אישור עו"ד

הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי
ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל
וחתם עליו בפני.
__________________
תאריך

_______________
חתימה וחותמת עוה"ד
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נספח 1ה'

הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
.1

הנני מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הוראות הסעיפים הבאים:
1.1

סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:

"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או
עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה,
"קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".

1.2

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

1.3

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

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;
לעניין זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או
קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף
()1(1ב) ו()1(5-ב))".

.2

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

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי (נא למחוק את המיותר):
2.1

בין חברי מועצת העירייה יש  /אין (מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,ואף לא סוכן או שותף.

2.2

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

2.3

יש /אין לי (מחק את המיותר) בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.

2.4

יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שהוא חבר
הנהלה או חבר בחבר נאמנים ללא בעלות או שליטה.

.3

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

.4

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

.5
שם המשתתף___________________ :

חתימת המשתתף__________________ :
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מסמך 2
לכבוד
עיריית ערד (להלן" :העירייה")
ג.א.נ,.

הצעה והצהרת המשתתף
קול קורא מס'  - 04/2020למתן הצעות להפעלת פרויקט רכב שיתופי בעיר ערד

אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי הקול קורא ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי הקול קורא ,בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו,
ובדקנו באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ,התנאים ,המגבלות ,העלויות ,הסיכונים
וכל פרט אחר הקשור לביצוע השירותים נשוא הקול קורא ולקיום התחייבויותינו על פי
הקול קורא ,במועדן ובמלואן ,ביררנו כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה
ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותינו על פי הקול קורא אם נזכה בו.
 .2הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי הקול קורא ובהסתמך על הבדיקות שערכנו,
ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי הקול קורא ולא נציג כל תביעות או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בקול קורא ,יש לנו את כל האישורים,
התעודות ,ההיתרים והרישיונות וכשירויות הנדרשים לצורך אספקת השירותים ,כמו כן
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הקול קורא ,ואנו מקבלים על עצמנו לספק את
השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי הקול קורא.
 .4הננו מסוגלים ,מכל בחינה היא ,לספק את השירותים ולבצע את כל הדרישות
וההתחייבו יות על פי הוראות הקול קורא ומסמכיו ,באמצעות כוח האדם המיומן וכל
האמצעים הנדרשים על מנת לספק את השירותים בצורה מקצועית ,לרבות עמידה בלוח
הזמנים שייקבע לביצוע השירותים.
 .5הננו מתחייבים לספק רכבים שגילם לא יעלה על חמש שנים , ,דהיינו כל הרכבים יהיו
כאלה שמועד עלייתם לכביש ,כמצוין ברישיון הרכב ,חל בשנת  2016ואילך .כמו כן הננו
מתחייבים לתקינות הרכבים במשך כל תקופת ההתקשרות וככל וימצא רכב שאינו תקין,
הוא יוחלף מיידית וללא שיהוי .ככל ולא נעמוד בהתחייבות הנ"ל ,הדבר יכול להוות עילה
לביטול החוזה לאלתר על ידי העירייה.
 .6הנ נו מנהלים מערך הזמנת רכבים באופן אינטרנטי ,ובאמצעות אפליקציה ייעודית
למשתמשים המעוניינים לשכור רכב.
 .7הננו מתחייבים כי השכרת הרכבים תכלול ביטוח נהג צעיר/חדש ללא תוספת עלות לדמי
השכרת הרכבים וכי לא נדרוש דמי מינוי חודשיים.
 .8הננו מתחייבים כי האחראיות הבלעדית לרכבים המושכרים ,לביטוחים הנדרשים ולטיב
השירות מוטלת עלינו .העירייה אינה אחראית ולא תישא בשום נזק ו/או אובדן מכל מין
וסוג שהוא ,העלול להיגרם לרכבים ו/או לתקינותם.
 .9הננו מתחייבים כי העירייה אינה צד להסכמים שייערכו עם המשתמשים ברכבים .בנוסף,
לעירייה אין כל חלק בתנאי השכרת הרכבים ולא במחירון אשר נקבע אך ורק על ידינו .אנו
לא נציג את העיריה כצד בהסכמים אלו ,והאחריות הכוללת על תפעול המערך להשכרת
הרכבים חלה עלינו בלבד.
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 .10הננו מתחייבים שלא להמחות את זכויותינו או התחייבויותינו לפי החוזה ,כולן או חלקן,
לצד שלישי ,ואיננו רשאים להעביר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,במישרין או
בעקיפין ,לצד שלישי ,ללא קבלת הסכמת העירייה ,מראש ובכתב ,ובהתאם להוראות
החוזה.
 .11הננו מתחייבים כי במידה ונזכה והעירייה תתקשר עמי בחוזה ,נבצע את התחייבויותינו
מכוח הקול קורא בשלמותן ,בהתאם למסמכי הקול הקורא והחוזה והוראות כל דין ,ועל
פי כל דין ו/או תקן ו/או חוזר ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך קיום התחייבויותינו.
 .12ידוע לנו כי העירייה תהיה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ולמסור את ביצוע
השירותים למציע אחד או יותר ,לפי שיקול דעתה וכפי שייקבע על-ידה.

 .13עוד ידוע לי ,כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך
נוסף שידרש לצורך הוכחת כשירותי ,ניסיוני ,מומחיותי ,איתנותי הפיננסית ,התאמתי
לביצוע השירותים נשוא הקול קורא ,ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא
המידע/המסמכים להנחת דעתה .אם אסרב למסור מסמך ,הסבר או ניתוח כלשהוא
כאמור ,רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .14הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך 90
(תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בקול קורא .ידוע לנו ,כי העירייה תהא
רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך ( 30שלושים) יום נוספים ,וכי אם לא נאריך
הצעתנו זו לכשנידרש ,תיפסל הצעתנו זו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם
זכאית העירייה על-פי הקול קורא ו/או על-פי כל דין.
 .15אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללא-
חוזרת ,כאמור בסעיף  3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  1973ובקבלתה על ידכם יכרת
הסכם מחייב בינינו לבניכם.

 .16היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שייקבע בהודעתכם (לעיל ולהלן – "מועד
צו התחלת עבודה") ,נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם
למסמכי ה קול קורא .לרבות אישור מחברת הביטוח ,לפיו כל צי הרכבים אשר ברשותנו
מבוטחים על פי כל דין.
 .17אנו מצהירים ומסכימים ,כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים
במסמכי הקול קורא ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע השירותים בהתאם להצעתנו,
כולם או מקצתם ,או כל התחייבות אחרת הכלולה בקול קורא זה ,נאבד את זכותנו
להתקשר עם העירייה והעירייה תהא רשאית לפעול על פי כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה
עקב הפרת התחייבויות שהננו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו לקול הקורא .
 .18אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .19אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי
דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
תאריך ________

חתימה______________________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר כי ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז המצורפים לו נחתמו
על-ידי ה"ה ________________ ו__________________ ,המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד
_______________ *(מחק את המיותר).
חתימה________________
חותמת ______________
תאריך __________
שם המציע___________ :ח.פ______________ : .כתובת__________________________ :
טל' _______________ :פקס' __________________ :

איש קשר _______________ :טל' נייד _________________ :
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מסמך 3
חוזה התקשרות
שנערך ונחתם ב

בתאריך_________________

בין :עיריית ערד ח.פ500225602 .
מרחוב הפלמ"ח  6ערד
(להלן "המזמין" או "העירייה")
מצד אחד

לבין:

________________ מס' ח.פ_______________

מרחוב ________________________________
(להלן "הספק" או "החברה")
מצד שני
הואיל :והמזמין מעוניין בביצוע פיילוט במסגרתו תעמיד העירייה עבור החברה ,מספר מקומות
חניה בהתאם לכמות הזוכים  ,לצורך הפעלת מערך להשכרת רכבים קצרת מועד.
והואיל :והעירייה פרסמה קול קורא מס  04/2020להפעלת פרויקט רכב שיתופי בעיר ערד (להלן –
"ההליך") והצעת החברה נבחרה כהצעה הזוכה בקול קורא;
והואיל :והחברה מצהירה כי יש לה הידע ,הניסיון ,כלי הרכב ,הכישורים ,היכולת וכח האדם
הדרושים לביצוע השירותים ,וכי ידועים לו כל הנתונים העובדתיים ,המשפטיים והאחרים
הנוגעים לשירותים כהגדרתם להלן;
והואיל :והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם בהתאם להוראות ההסכם
שלהלן;
לפיכך הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא והגדרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.
 .1.2בפרשנות של הסכם זה יינתן למונחים שלהלן הפירוש המופיע בצידם :
".1.2.1המזמין" או "העירייה" – עיריית ערד או מי שימונה על ידה בכתב ,מעת לעת,
לצורך פרויקט זה.
".1.2.2הספק" ו/או "החברה" – הספק/ים איתו/ם יתקשר או התקשר המזמין בהסכם/ים
לאספקת השירותים ,או כל חלק מהם ,לרבות נציגיו של הספק ,עובדיו שליחיו,
מורשיו המוסמכים.
".1.2.3המנהל" – מי שייקבע על ידי העירייה ,מעת לעת ,לרבות כל אדם המורשה בכתב
על ידי העירייה לצורך חוזה זה.
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".1.2.4העבודה" ו/או "השירותים" ו/או "הפיילוט" – הקצאת מקומות חניה בבעלות
העירייה ללא תמורה לידי ספק לצורך השכרה קצרת מועד של רכבים לרווחת תושבי
העירייה והמבקרים בה ,בהתאם למפורט בהליך זה ולהוראות חוזה זה.
".1.2.5החוזה" -פירושו החוזה על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים ,לרבות
התנאים הכלליים לאספקת השירותים וכל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה
בעתיד.
 .2הספק מצהיר בזאת כדלקמן:
 .2.1הספק מורשה על פי הדין לעסוק בביצוע השירותים.
 .2.2הספק בעל מיומנות ,ניסיון ,הכשרה ,השכלה וידע לביצוע השירותים ויש לו רישיון בתוקף
להשכרת רכבים בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת
והשכרת רכב) ,תשמ"ה1985-
 .2.3יש לו כוח אדם מיומן ומקצועי אשר באמצעותו יספק את השירותים על פי הסכם זה.
 .2.4הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם ,כלי רכב ,ציוד וחומרים,
הדרושים לביצוע השירותים וכך יהיה בכל תקופת ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה.
 .2.5הוא פועל כספק עצמאי ולא יתקיימו ,בכל שלב ומועד ,יחסי עובד-מעביד בין המזמין
לספק ,המזמין ועובדי הספק או כל אדם אחר מטעמו.
 .2.6ידועות לו כל הוראות הדין ,הנהלים ,התקנים והתקנות החלים בקשר לביצוע השירותים
נשוא חוזה זה.
 .3מהות השירות:
 .3.1הפרויקט שהספק ידרש להפעיל הינו הפעלת מערך להשכרת רכבים לתקופה קצרת מועד.
הרכבים לשימוש יהיו פזורים ברחבי העיר ויועמדו במקומות חנייה ייעודיות בעיר ,שיוקצו
לספק מראש על ידי העירייה.
 .3.2כל המעוניין בהשכרת רכב שיתופי יבצע הרשמה אצל הספק לצורך הזמנת הרכב דרך
אפליקציה ייעודית או דרך אתר אינטרנט או דרך מוקד טלפוני.
 .3.3העירייה תעמיד עד  2מקומות חניה לרשות הספק .כל מקום חניה נוסף ינתן לפי שיקול
דעתה הבלעדי של העירייה.
 .3.4השירות יינתן  24/7לאורך כל תקופת הפיילוט ,לרבות אנשי תפעול שיפעלו למען שירות
המשתמשים.
 .3.5מובהר בזאת כי העירייה לא תהא אחראית לשימוש ברכבים ו/או לתשלום על ידי
המשתמשים או לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לספק.
 .3.6מובהר בזאת כי העירייה אינה צד להסכמים שבין הזוכה למשתמשים ברכביו .בנוסף,
לעירייה אין כל חלק בתנאי השכרת הרכבים ולא במחירון אשר נקבע אך ורק על ידי
הזוכה .הזוכה מתחייב בזאת כי הוא לא יציג את העיריה כצד בהסכמים אלו והאחריות
הכוללת על תפעול המערך להשכרת הרכבים חלה על הזוכה בלבד.
 .3.7מובהר בזאת ,כי הזוכה הינו האחראי הבלעדי לרכבים המושכרים ,לביטוחים הנדרשים
ולטיב השירות .העירייה אינה אחראית ולא תישא בשום נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג
שהוא ,העלול להיגרם לרכבים ו/או לתקינותם.
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 .3.8מובהר בזאת כי המדובר בפיילוט אשר נועד לבחון את הצורך של תושבי העיר בפרויקט
רכב שיתופי ,והעירייה אינה מתחייבת לכמות משתמשים ברכבים השיתופיים ,אם בכלל.
 .3.9מובהר בזאת כי אין בהסכם זה בכדי לחייב את העירייה בדרך כלשהי להיזקק לשירותי
הספק באופן בלעדי .העירייה תהיה רשאית להתקשר עם ספקים נוספים לשירותים דומים,
בכל דרך שתראה לנכון בכפוף לכל דין ,ולספק לא תהיה כל טענה על כך.
 .4הספק מתחייב בזאת כדלקמן:
 .4.1לספק את השירותים בנאמנות ובמומחיות נאותה ,תוך השקעת מירב המאמצים,
הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועה ,הן מעובדיו והן מאחרים
המומחים לנושאים ספציפיים בתחום השירותים.
 .4.2לקיים עם העירייה קשר שוטף בדבר התקדמות השירותים ,וכל יתר העניינים הקשורים
לביצועם.
 .4.3לבצע את השירותים בתיאום ,ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם העירייה ,לפעול עפ"י
הוראותיה ולמסור לה דין וחשבון מלא ומפורט על התקדמות ביצוע השירותים מעת לעת
ובכל מקרה שיידרש לעשות כן ,ידווח הספק למזמין ,בכתב ,בדבר אופן התקדמות הביצוע
של השירותים.
 .4.4לדווח למזמין באופן מידי ,על כל אירוע או דבר חריג אשר יתגלה לו תוך כדי מתן
השירותים הניתנים על ידו ,כאמור בהסכם זה ובנספחיו.
.4.5
.4.6
.4.7
.4.8
.4.9
.4.10

.4.11

.4.12

.4.13

כי הינו מנהל מערך הזמנת רכבים באופן אינטרנטי וכי קיימת אפליקציה ייעודית לשימוש
המעוניינים לשכור רכב מהזוכה.
כי המחירים להשכרת הרכב כוללים בתוכם ביטוח נהג צעיר/חדש וכי השכרת הרכבים לא
דורשת דמי מינוי חודשיים.
לספק רכבים שגילם לא יעלה על חמש שנים ,דהיינו כל הרכבים יהיו כאלה שמועד עלייתם
לכביש ,כמצוין ברישיון הרכב ,חל בשנת  2016ואילך.
כי הינו אחראי לתקינות הרכבים במשך כל תקופת ההתקשרות וככל וימצא רכב שאינו
תקין ,הוא יוחלף מיידית וללא שיהוי.
כי הינו מתחייב לערוך את כל הביטוחים הנדרשים לצורך הפעלת מערך רכב שיתופי
בעירייה.
כי בתום תקופת ההתקשרות ,הוא יעביר מידע ביחס לשימוש ברכבים המושכרים לרבות,
כמות משתמשים ,גילאי המשתמשים ,ימי השימוש ,תקופות השכרה ,פילוח המשתמשים
מתושבי ערד ותושבי חוץ ועוד.
כי מיד עם תום תקופת ההתקשרות הוא יפנה את הרכבים שנעשה בהם שימוש במסגרת
החוזה ,מהמקומות שיועדו לכך על ידי העירייה .ככל והרכבים לא יפונו מיד עם תום
תקופת ההתקשרות הספק צפוי לקבל קנסות חניה בהתאם.
יפעל בנאמנות כלפי המזמין וימנע מניגוד אינטרסים בכל דרך שהיא במישרין ו/או
בעקיפין ,לרבות מקבלת כל טובת הנאה מכל סוג שהוא מצד שלישי הקשור בעבודות נשוא
חוזה זה.
כי הינו אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים
אותו במתן השירותים לפי חוזה זה.
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 .4.14הוראות סעיף זה מחייבות את הספק עד לתום הפיילוט ,אף אם הובא החוזה לידי גמר או
בוטל מסיבה כלשהי לפני סיומו.
 .4.15למען הסר ספק מובהר כי אין בהתקשרות בהסכם זה משום מתן בלעדיות לספק בתחום
ביצוע השירותים.
 .5הסבת החוזה וקבלני משנה
 .5.1הספק אינו רשאי להסב או למסור לאחר את החוזה ,או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת העירייה ,מראש ובכתב .אולם
העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור
העבודה ,אין בה ,כשלעצמה ,משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.
 .5.2מובהר בזה כי אין למסור לאחר את השירותים ,כולם או מקצתם ,אלא בהסכמת העירייה
מראש ובכתב ,לספק המשנה אותו בכוונת הספק להעסיק.
 .5.3הספק אינו רשאי לאפשר לספק אחר שזכה בקול קורא ,לעשות שימוש בחניות אשר הוקצו
לו על ידי העירייה .כמו כן ,הספק אינו רשאי לאפשר לכל אדם אחר ,לעשות שימוש בחניות
אשר הוקצו לו על ידי העירייה ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 .5.4העירייה תהא רשאית לסרב ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,לספק משנה אשר יוצע על ידי
הספק ,ואולם מובהר ,כי בכל מקרה ,יציע הספק אך ורק ספק משנה בעל היכולת והניסיון
לאספקת השירותים.
 .5.5נתנה העירייה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה
מטילה חבות כלשהי על העירייה ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו
לפי החוזה ולפי כל דין והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מספקי
השירותים ,שלוחיהם ועובדיהם.
 .6תפקידו וסמכויותיו של המנהל
 .6.1המנהל רשאי לפקח על אספקת השירותים ,ולהשגיח על ביצועם וכן לבדוק את מצב
הרכבים החונים במקומות שיועדו לכך מראש ,לפקח על העמדת הרכבים במקום אשר
יועד לספק מראש על ידי העירייה ,לפקח כי אכן נעשה שימוש במקומות שיועדו לספק .כן
רשאי הוא לבדוק אם הספק מבצע כהלכה את החוזה ,את הוראות המנהל ואת הוראותיו
 הוא. .6.2במשך כך תקופת ההתקשרות המנהל יהיה רשאי לתת לספק הוראות והנחיות ,בכל הנוגע
לביצוע השירותים ,בהתאם להוראות קול קורא זה.
 .6.3הספק וכל מי מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר וכל מסך שיידרש על ידו או מטעמו.
 .6.4המנהל ו/או מי מטעמו יהא רשאי להורות על שינוי במקומות החניה לפי צרכי העירייה,
מעת לעת ,וכן להפחית את מקומות החניה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 .6.5אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לעירייה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל
שלביו על ידי הספק ואין בכך כדי לשחררו מחובתו על פי הסכם.
 .7סתירות במסמכים והוראות מילואים
 .7.1גילה הספק סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות
החוזה להוראה אחרת ממנו ,או שהיה הספק מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל
חלק ממנו ,או שמסר המנהל הודעה לספק ,שלדעתו אין הספק מפרש כהלכה את החוזה,
יפנה הספק בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב .במקרה כזה הוראת המנהל היא
הקובעת.
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 .8העדר יחסי עובד מעביד
 .8.1מובהר בזה כי הספק משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין בין העירייה לבינו או לבין
כל אדם אחר ,המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,יחסי עובד מעביד .אם על
אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת ,ייקבע כי העירייה היא מעבידתו של
הספק או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,מתחייב הספק לשפות
מייד את העירייה מיד עם דרישתה הראשנה בכל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך
לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 .9נזיקין לגוף או לרכוש ואחריות
 .9.1הספק יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה ו/או יפצה את העירייה על כל תשלום ,נזק ,הפסד,
אובדן ,ישיר או עקיף ,לגוף או לרכוש ,שייגרם לעירייה ,לעובדיה או לצד שלישי כלשהו,
בגין כל מעשה או מחדל של הספק ,מי מעובדיו או מי מטעמו .הספק פוטר את העירייה
מאחריות כלשהי בגין כל תשלום ,הפסד או אובדן כאמור לעיל.
 .9.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם ,כי אין ולא תהיה לעירייה כל אחריות בקשר
לעובדי הספק והעירייה לא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם ,והספק
ישפה את העירייה בגין כל תשלום ,הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בקשר לתביעה שתוגש
נגדה על ידי מי מעובדי הספק ,שעילתה קשורה בביצוע השירותים ו/או ההתקשרות נשוא
חוזה זה.
 .9.3הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה על כל נזק וכנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או
שלוחיה ו/או מי מטעמה ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שיגרם לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש,
לרבות ההוצאות המשפטיות שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד .אם תתבע העירייה ו/או עובדיה
ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק ,שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא על הספק
לסלק את התביעה כנגדה ולשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט ו/או רשות
מוסמכת אחרת לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור .כל סכום שיגיע כאמור לעיל
לעירייה מאת הספק יישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו על ידי העירייה מהספק עד
תאריך התשלום בפועל.
 .9.4אחריותו של הספק ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו/או רשלנות כאמור
לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.
 .9.5למען הסר ספק ,אחריותו של הספק כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של
כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו מכח חוזה זה ,לרבות עובדים,
ספקי משנה וכיו"ב.
 .10ביטוח
 .10.1העירייה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והבטוח בחוזה זה משמעם :עיריית ערד ו/או
תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ושאו
מנהליהם ו/או עובדיהם
 .10.2מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,הספק
מצהיר ומתחייב כי הינו עורך ומקיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל
תקופת מתן השירותים ,את הביטוחים הנדרשים לפי כל דין לצורך מתן השירותים נשוא
הסכם זה.
 .10.3מיד לאחר הודעה על זכיה בקול קורא זה ,על הספק להעביר לעירייה אישור חתום על ידי
חברת הביטוח ,לפיו כל צי הרכבים אשר ברשותו ,מבוטחים על פי כל דין.
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 .10.4כמו כן ימציא הספק לעירייה תעודות חובה תקפות לכ"א מכלי הרכב שיוצבו בתחום העיר,
וכן העתקי פוליסות ביטוח רכב  ,צד שלישי לפחות ,עבור אותם כלי רכב.
 .10.5ככל והספק לא יעביר את הפורט לעיל ביחד עם החוזה החתום ,הדבר יהווה עילה לביטול
הזכייה באופן מיידי.
 .11נזקים לעובדים ולשלוחים
 .11.1הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר
הנמצא בשירותו של הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי אספקת השירותים
או בקשר עם אספקת השירותים ,לרבות נזק שנגרם לעובד העירייה ,לאדם המספק
שירותים ,חומרים או מוצרים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של
הספק והן של קבלני המשנה.
 .12תקופת החוזה
 .12.1הסכם זה נערך לתקופת התקשרות במשך שלושה חודשים ( 3חודשים) ,החל ממועד חתימת
ההסכם .לעירייה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת של שלושה
חודשים ( 3חודשים) ,וזאת בהודעה שתימסר ע"י העירייה לספק  15יום לפני תום תקופת
ההתקשרות .מימשה העירייה את זכותה כאמור ,יחולו כל הוראות מסמכי הקול קורא
וההסכם גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.
 .12.2למרות האמור לעיל לעירייה זכות ,חד צדדית ,לסיים את ההסכם בכל עת הן בתקופת
ההסכם והן בתקופות המוארכות על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא וזאת בהתראה של
 14ימים מראש ולספק לא תהיה כל טענה על כך.
 .13שימוש או אי שימוש בזכויות ,סטיות וארכות
 .13.1הימ נעות העירייה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או
בכלל  -אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין
ללמוד מהתנגדות זו ויתור כלשהוא על זכויות לפי חוזה זה.
 .13.2הסכמה מצד העירייה ו/או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 .13.3כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי העירייה או מטעמה לא
יפגעו בזכויותיה של העירייה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום
מצד הספק ,ולא ייחשבו כוויתור מצד העירייה על זכות מזכויותיה.
 .14הפרות ,ביטול ופיצויים
 .14.1הפר הספק ו/או מי מטעמו הוראה מהסכם זה ,ישלם לעירייה פיצוי מוסכם של ₪ 1,000
בגין כל הפרה שלא תוקנה בתוך  7ימים מהיום שהודיעה העירייה על ההפרה כאמור.
 .14.2היה והספק יפר החוזה הפרה יסודית ,תהא העירייה זכאית לכל סעד ותרופה משפטית
המגיעים לה על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות ,תהא זכאית
לבטל את החוזה ולתבוע פיצויים על הפרת החוזה.
 .14.3מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,הרי שהאירועים הבאים ייחשבו כהפרה
יסודית של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה על פי מסמכי החוזה ועל
פי כל דין ,במקרה של הפרה יסודית ולסיים את השירותים לאלתר:
 .14.4הוטל עיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק,
כולם או חלקם ,והעיקול או הפעלה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך  30יום ממועד
ביצועם.
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 .14.5הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם,
או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של ספק שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה
על פירוק מרצון .או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה
או סידור עם נושיו  ,כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען
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 .14.6הוכח ,להנחת דעתה של העירייה ,כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.
 .14.7הספק הסב את זכויותיו ו/או חובותיו לספק משנה או לספק אחר.
 .14.8הוכח ,להנחת דעתה של העירייה ,כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק,
דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה בקול קורא ו/או בקשר לחוזה ו/או ביצועו.
 .14.9הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הצהרה מהותית של הספק שניתנה בקול קורא ואו
בקשר עם מסמכי החוזה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי
להשפיע על ההתקשרות עימו.
 .14.10ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו.
 .14.11השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי סעיף דלעיל ,לא יראו את השימוש האמור
בזכויות העירייה כביטול החוזה על ידי העירייה אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש
ובכתב ,והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה ,כל עוד לא ניתנה לו הודעה
כאמור.
 .15ערבות ביצוע
.15.1

הספק ימסור לעירייה ערבות בנקאית עפ"י הנוסח המצ"ב כמסמך  ,4לביצוע החוזה
בסך ( ₪ 20,000עשרים אלף  )₪עד  90ימים לאחר המועד במשוער לסיום העבודה.

.15.2

ערבות הביצוע תהיה אוטונומית ,של בנק ישראלי לטובת העירייה וצמודת מדד מיום
חתימת החוזה למשך תקופת החוזה בתוספת שלושה חודשים.

.15.3

מוסכם על הצדדים כי בנוסף לכל הזכויות החוקיות האחרות ,במידה והספק יפר
התחייבות מהתחייבויותיו על-פי החוזה תהא העירייה זכאית לחלט את סכום
הערבות ,כולו או חלקו .הערבות תשמש כבטחון לקיום ומילוי מדוייק של כל הוראות
החוזה .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

.15.4

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי
כלשהו מתנאי חוזה זה.

.15.5

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או
להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

.15.6

בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו,
בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות
והתשלומים כאמור.

.15.7

השתמשה העירייה בזכותה לחלט את הערבות או את חלקה ,חייב הספק להשלים מיד
את סכום הערבות לסכום המקורי.

.15.8

אם לא עשה כן הספק בתוך  3ימים מיום שחולטה הערבות – תהיה העירייה רשאית
לבטל את החוזה על פי שיקול דעתה.
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.15.9

במידה ותוארך תקופת החוזה ,הספק מתחייב להאריך את הערבות הבנקאית למשך
תקופת ההארכה .לא עשה כן הספק רשאית העירייה לממש את הערבות ,כולה או
מקצתה.

 .16נוהלי טיפול בתביעות
.16.1

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה מיד לדרישתה הראשונה בכתב ,בגין
כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על העירייה ו/או
שהעירייה תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל ,מחמת כל מעשה ו/או
מחדל הקשורים בספק ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או באופן ביצוע העבודות .כל
סכום שיגיע כאמור לעיל לעירייה מאת הספק ,יישא הפרשי ריבית הצמדה על פי
החוק ,מעת דרישתו על ידי העירייה מהספק ועד תאריך התשלום בפועל.

.16.2

בכפוף לאמור בסעיפים לעיל ,ומבלי לגרוע ממנו ,תחולנה ההוראות כדלהלן:

.16.3

טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:
א .הספק יידע את העירייה אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו ,בגין כל אירוע באתר
או סמוך לו ,בתקופת פעילותו ,לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות העצמית,
ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור.
ב .העירייה תיידע בכתב את הספק בדבר כל דרישה כספית שתוגש לה ,בגין נזקים
שאירעו ,על פי טענת המתלונן ,בגין פעילותו של הספק.
ג .הספק מתחייב ,בתוך תקופה של ( 21עשרים-ואחד) יום ממועד שיגור המכתב אליו,
למסור לעירייה כתב ויתור או סילוק מצד המתלונן ,או להעביר אל העירייה הודעה
בדבר הסתייגות מהתביעה ,תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדה.
ד .הספק מסמיך בזאת את העירייה לסלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות
העצמית כלפי המבטח ,מעת לעת ,וזאת על חשבונו של הספק ,ועל פי שיקוליה של
העירייה ,ובלבד ששוגרה אליו הודעה כאמור ,והוא לא פעל כמפורט לעיל.
ה .העירייה תהא רשאית לחייב את חשבון הספק בכל עת ,אשר יהא חייב לפרוע את
הסכום ,תוך ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת הדרישה.

 .17טיפול בתביעות קטנות
.17.1

הספק מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כתביעה הנופלת
לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות ,ולגרום לחיובו ,בכל מקרה ,בגובה ההשתתפות
העצמית.

.17.2

ביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבונו של העירייה או על-ידי חיובו
של הספק על פי המפורט לעיל ,לפי שיקול דעת העירייה.

.17.3

העירייה תעביר לקבלן כל תביעה המוגשת נגדה ,כתביעה קטנה ,בין אם הוגשה נגדה
באופן בלעדי ,ובין אם הוגשה נגדו ביחד עם הספק ,ועל הספק תוטל החובה לטפל
בתובענה זו ,לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות.

.17.4

אין באמור כדי לגרוע מזכות העירייה לייצג את עצמה בבית משפט ,באם תחפוץ בכך.

.17.5

העירייה תהא זכאית לחייב את הקבלן בכל סכום בו תחויב היא בביהמ"ש לתביעות
קטנות ,בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של הספק (ואף אם הוגשה במועד מאוחר
ממועד סיום עבודתו) ,ולתחום עבודתו ,לרבות בהליך בו נמנע הוא מלייצג עצמו ,ובלבד
שפעל כמפורט לעיל.
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.17.6

למען הסר ספק ,מוצהר בזאת כי הוראת המפורט לעיל יחול בכל עת שהיא ,לרבות
לאחר סיום העבודות/השירות.

 .18שינוי החוזה
.18.1

אין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב ,בחתימת שני הצדדים.

.18.2

החוזה כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים.

 .19הודעות
הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט לעיל כל הודעה שתישלח לפי
הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  72שעות ממסירתה למשרד הדואר.
 .20ביול
הוצאות ביול הסכם זה ,אם יחולו ,יחולו על הספק וישולמו על ידו.
ולראיה באו הצדדים על החתום
__________________

__________________

הספק

המזמין

באמצעות מורשה/י החתימה ________________
________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר כי ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז המצורפים לו נחתמו
על-ידי ה"ה ________________ ו__________________ ,המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד
_______________ *(מחק את המיותר).
חתימה_______________________
חותמת ______________
תאריך __________
ח.פ ______________ : .כתובת_______________________ :
שם המציע___________ :
טל' _______________ :פקס' __________________ :
איש קשר _______________ :טל' נייד _________________ :
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