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 חתימה וחותמת: __________________

 מסמכי ההזמנה –תוכן עניינים 

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

 

 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף מסמך פרטי המציע ופירוט ניסיונו הקודם – (1מסמך א)

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – (2מסמך א)

תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים  – (3מסמך א)
 ציבוריים

 
  תצהיר כללי בדבר קיום דיני עבודה – (4מסמך א)

   תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית – (5מסמך א)

   תצהיר והתחייבות המציע – (6מסמך א)

 (7מסמך א)
 

  תיאום הצעות-תצהיר בדבר אי –
 

 (8מסמך א)
 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד –

 (9מסמך א)
 

 בשליטת אישהאישור ותצהיר על תאגיד  –
 

 (10מסמך א)
 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה –
 

 תצהיר העדר עניינים וזיקה אישית/עסקית – (11מסמך א)

 כללי שימוש בפורטל והזנת הצעה במסגרת המכרז – (12מסמך א)

 נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה – (12.1מסמך א)

 
 מפרט השירותים  –ב'  מסמך
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 חתימה וחותמת: __________________

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

 כללי .1

הצעות מציעים להגיש  "( מזמינה בזאתהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " .1.1

"(, על פי השירותים)להלן: " ליסינג תפעולילמתן שירותי  מסגרת עמהבהסכם  להתקשרות

  התנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

 רלוונטיים במכרז:להלן טבלת ריכוז מועדים  .1.2

 מועד פעילות

 25.7.22 מועד פרסום המכרז

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם 

 המציעים 

 12:00בשעה  1.8.22

  7.8.22 מועד פתיחת הפורטל להגשת הצעות

 10:00בשעה  10.8.22 לרישום לפורטל הספקיםהמועד האחרון 

 14.8.22 המועד האחרון להגשת שאלות תמיכה בפורטל

בפורטל  המועד האחרון להגשת הצעות

 הספקים

16.8.22 

 14:00עד שעה 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל באמצעות הודעה  .1.3

אתר )להלן: " http://enviro-services.co.il בכתובתבאתר האינטרנט של החברה  שתפורסם

"(. האחריות לעקוב באתר האינטרנט אחר שינויים במועדים לעיל, חלה על המצעים האינטרנט

 יגיעה בעניין.-ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לאי

ד האחרון המציעים יהיו רשאים להגיש את הצעותיהם החל משלושה ימי עסקים לפני המוע .1.4

  .13:00-09:00בין השעות וזאת להגשת ההצעות ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, 

 עיקרי ההתקשרות .2

התאמה בין הוראות -זה הוא כללי בלבד. במקרה של סתירה או אי בסעיףהמידע אשר מובא  .2.1

  סעיף זה להוראה פרטנית אחרת שצוינה במסמכי ההזמנה, תגבר ההוראה הפרטנית.

"(, אשר ספקי המסגרת" או "המציעים הזוכיםעם מציעים )להלן: " להתקשרהחברה מעוניינת  .2.2

  שירותי ליסינג תפעולי לרכבים.יספקו לה מעת לעת 

יכללו כל שירות ישיר ועקיף הנדרש על מנת לספק  ספקי המסגרתהשירותים שיינתנו על ידי  .2.3

לחברה שירות איכותי בהתאם להוראות המכרז, לרבות, אספקת רכבי גישור, טיפולים שוטפים, 
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 חתימה וחותמת: __________________

 –במסמך ב' תיקונים, תיקוני דרך, גרירה, עריכת טסט שנתי, העמדת רכב חלופי והכל כמפורט 

 ונהלי החברה. ,השירותים מפרט

יוכרזו כספקי מסגרת. החברה תהיה רשאית להזמין את השירותים  ההצעות הזוכותמציעי  .2.4

 .פנייה פרטנית ועל פי "מנגנון הזמנת השירותים" המפורט להלן הליךמספקי המסגרת במסגרת 

לעובדי  , המוצמדים)רובם היברידים( כלי רכב 35-כ חוכרת כיוםלהבהיר כי היא מבקשת החברה  .2.5

החברה בתל אביב וחלקם במפעל החברה בנאות חובב  במשרדיהחברה אשר חלקם מוצבים 

לכל רכב. רק  תקופת הליסינג הקיימת בהתאם לסדר סיוםכלי הרכב יוחכרו  שבע(.-)סמוך לבאר

 המוסמכים בחברה תחייב את החברה. ידי הגורמים הזמנת רכב בכתב חתומה על

הרכב ומשתנה בהתאם  אינה הומוגנית בין כלל כלי  בחברה צריכת הנסיעה השנתיתמובהר, כי  .2.6

. קילומטר 50,000 -קילומטר ל 25,000לבעל התפקיד שאליו מיועד הרכב. הממוצע השנתי נע בין 

 .במסגרת הפניה הפרטנית לספקי המסגרתתועבר  תצרוכתבכל אופן 

, שתחילתה שנים (4ארבע )המסגרת היא לתקופה של  מספקיתקופת ההתקשרות עם כל אחד  .2.7

( 4) בארבעבמועד שייקבע על ידי החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות 

"(, תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: " ןחודשים או חלק מה 12תקופות נוספות, כל אחת בת 

וזאת עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי. תקופת ההתקשרות תוארך כאמור ללא צורך 

דעה מצד החברה, וזאת אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך תקופת במתן הו

ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה  30ההתקשרות, 

תקופת ההתקשרות, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות 

 המוארכת.

בתקופה  ,תקופת הליסינג של רכב מסויםת להאריך את החברה תהיה רשאימובהר, כי  2.7.1

 בלבד. ,( חודשים12שניים עשר )נוספת של עד 

מובהר, כי במקרה שבו תקופת הליסינג של רכב תעלה על תקופת ההתקשרות, עוד  2.7.2

 תמשיך ההתקשרות לחול עד לתום תקופת הליסינג של הרכב.

היא לבטל הסכם מסגרת עם כל ספק על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה ש .2.8

( ימים. ניתנה הודעה כאמור 30מסגרת, על ידי הודעה מוקדמת בכתב על כך של לפחות שלושים )

יסתיים הסכם המסגרת וכל הסכם שנכרת בעקבות פנייה פרטנית לספק המסגרת, בתאריך 

, ברה בענייןשיהיה נקוב בהודעת החברה ולספק המסגרת לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי הח

  .מלבד תמורה בגין שירותים שניתנו בפועל

שיש ) יתבקשו ספקי המסגרתבנוסף לשירותים המוזכרים לעיל, מעת לעת לפי צורכי החברה  .2.9

שירותי השכרה קצרת מועד של רכבים מסוגים לחברה פק לס (שירותים אלו להציע םבאפשרות

שונים עבור החברה. למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור כדי לחייב את החברה לשכור מאת 

רכבים לתקופות קצרות, והיא תהא רשאית לשכור את הרכבים לתקופות  ספקי המסגרת

 הקצרות מכל צד שלישי שתחפוץ.

. הסכם בהסכם שירותים פקי המסגרתסם במכרז/יהמציעים הזוכתתקשר עם  החברה .2.10

מכרז  וממסמכי להלן( 7.2)ס'  ספק המסגרתאצל  האחיד המקובל ההסכםהשירותים יורכב מ

 :. על הסכם השירותים יחולו התנאים הבאיםמפרט השירותים –ובפרט תנאי מסמך ב'  זה,
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 חתימה וחותמת: __________________

ההסכם תנאי מפרט השירותים, ייגברו על  –תנאי המכרז, ובפרט תנאי מסמך ב'  2.10.1

, מפורשת או סתירהמקרה של בכל , וזאת ספק המסגרתאצל האחיד מקובל ה

  .אצל ספק המסגרת האחיד בין תנאי המכרז להסכם המקובל משתמעת,

 ספק המסגרת שיצרףהאחיד כמו כן, על האף האמור בכל מקום בהסכם המקובל  2.10.2

 את האמור בתנאילתקן או  לשנותסייג, ל זה , לא יהיה בכוחו של הסכםלהצעתו

 .זה מכרז מסמכי

אצל האחיד בכל שאלה פרשנית הנובעת מצירוף מסמכי המכרז להסכם המקובל  2.10.3

ספק המסגרת, ייגבר הפירוש המטיב עם החברה או המחמיר עם ספק המסגרת, 

 .לפי העניין

הוסיפה החברה תנאים נוספים בפנייה פרטנית לספקי המסגרת, יחולו הוראות  2.10.4

טנית, בשינויים המחויבים, וכוחם יהיה יפה הסעיפים לעיל על תנאי הפנייה הפר

 כתנאי מסמכי מכרז זה. 

מובהר, כי במקרה שבו צירף או הוסיף הספק הסכם פרטני או תנאים פרטניים,  2.10.5

למענה שהגיש לפנייה פרטנית, לא יהיו בהם כדי לפגוע בכוחם של תנאי המכרז 

 ותנאי הפנייה הפרטנית, כאמור לעיל.

לספקי המסגרת הרשאה בלעדית לאספקת השירותים, והחברה  מובהר כי החברה לא תעניק .2.11

תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להעניק לה את השירותים וכן שירותים 

דומים. הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולספקי המסגרת לא תהא כל טענה או תביעה כלפי 

  .החברה בעניין

 תנאי סף .3

 בכל תנאי הסף המפורטים להלן: על המציע לעמוד בעצמו

 .תאגיד הרשום בישראל ועוסק מורשה הואהמציע  .3.1

 .1976-עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו המציע .3.2

ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, סיפק המציע שירותי ליסינג תפעולי  1.7.2017מיום  .3.3

 וזאת עבור שלושה לקוחות שונים, וכאשר:, לרכבים

 ( רכבים. 70) שבעיםבמהלך התקופה, הוחכרו לכל לקוח לפחות  3.3.1

 במהלך התקופה, השירותים ניתנו לכל לקוח לתקופה מצטברת של שלוש שנים לפחות. 3.3.2

והצורך בקבלת שירותים  החברהאופי פעילות  בשלוזאת  ,מובהר כי דרישת תנאי סף זה מחמירה

ופרמטרים נוספים המאפיינים חברות  הרחבת פעילויות החברה בפריסה ארצית, זמינות גבוהה,

 .הפועלות בהיקף רחב

המציע מפעיל בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני דרך,  .3.4

  ימים בשבוע. 7שעות ביממה,  24גרירה וחילוץ 
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 חתימה וחותמת: __________________

כנותן מעביד או -עובד ביחסי, המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבורה .3.5

 . שירותי חיצוני

 דה בתנאי סףיהעמהוכחת  .4

 לצורך הוכחה כי המציע עומד בתנאי הסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 

 העתק תעודת התאגדות של המציע. .4.1

 העתק של תעודת עוסק מורשה. .4.2

 .(1מסמך א) – לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף מסמך פרטי המציע ופירוט ניסיונו הקודם .4.3

, חתום על ידי 1976-תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .4.4

 .(2מסמך א) –מורשה חתימה מטעם המציע 

 . (3מסמך א) –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .4.5

, 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס  .4.6

המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה 

, או שהוא פטור מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה 1976-וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז

 לפי חוק מע"מ.על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס 

 קבלת מסמכי מכרז להגשה .5

 בקשה שליחת רק לאחר, להוריד בפורטל הספקים של החברהלהגשה ניתן  המכרזאת מסמכי  .5.1

 במסמךנוסח הבקשה לרישום נמצא  .ichrazim@escil.co.ilMלכתובת דוא"ל  לרישום לפורטל

 , וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה. (12.1א)

. לאחר קבלת יש להגיש את הבקשה לרישום עד לתאריך הנקוב בטבלת המועדים של המכרז .5.2

הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את 

ד הגשת הבקשה לרישום לפי החברה תהיה רשאית להאריך את המועמסמכי המכרז להגשה. 

 שיקול דעתה הבלעדי.

רישום המשתמש במערכת מהווה הסכמה לדיוור לטלפון הנייד ולדוא"ל. לאחר הרישום תתקבל  .5.3

הודעה שהוקם עבורכם משתמש במערכת, תקבלו קובץ הדרכה ותוכלו להיכנס ולהשתמש 

 בפורטל באופן מידי. 

כתובת . (טפליקציה של כרום )אינטרנבאמצעות מחשב או דרך הנייד בא לפורטלהכניסה  .5.4

 והקישור מופיע באופן קבוע באתר החברה.  /https://suff.escil.co.il/priportalהפורטל: 

בכל התחברות תקבלו הודעת זיהוי אימות לטלפון הנייד/דוא"ל שהוגדר הנדרשת לצורך  .5.5

 . התחברות למערכת

 בכפוף לתקנון שיפורסם באתר החברה. במערכתהשימוש  .5.6

www.enviro-תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  לעיוןמובהר כי חוברת המכרז  .5.7

services.co.il המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש .

mailto:Michrazim@escil.co.il.
mailto:Michrazim@escil.co.il.
mailto:Michrazim@escil.co.il.
https://suff.escil.co.il/priportal/
https://suff.escil.co.il/priportal/
https://suff.escil.co.il/priportal/
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 חתימה וחותמת: __________________

ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל  אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או עותק מודפס

 החברה.

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .5.8

זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע. בשום מקרה לא 

  רז. יהיה זכאי המציע לשיפוי או החזר בגין הוצאותיו לשם השתתפותו במכ

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה שהוציא מציע או לנזק שייגרם למציע במידה  .5.9

והחברה תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר 

מכן, ולרבות במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי 

 ה הכלכלי.  החברה או במצב

 הבהרות ושינויים .6

 בלבד, בפורמט הנ"ל: Wordבקובץ  Michrazim@escil.co.ilשאלות הבהרה יוגשו בדוא"ל  .6.1

 כותרת המסמך המכרז מס' שאלה

 בו נמצא הסעיף אליו 

 נוגעת השאלה

 מס' הסעיף במסמך במכרז

 אליו נוגעת השאלה

 פירוט השאלה

    

 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו אך ורק באופן זה.  .6.2

תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  .6.3

 המכרז. 

שאלות טלפוניות, שאלות בעל פה, או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת מהמפורטת לעיל, לא  .6.4

בהרה, ותשובות להן, ככל שיינתנו, לא ייחשבו כתשובות לשאלות הבהרה, לא ייחשבו לשאלות ה

 יהוו חלק ממסמכי המכרז, ולא ישמשו לפירושו.

לא השיבה החברה לשאלת הבהרה עד למועד האחרון להגשת הצעות, יראו בכך כמתן תשובה  .6.5

 ".התנאי במכרז אליו מתייחסת שאלה ההבהרה נותר ללא שינוימסוג: "

רשאית לפרסם או להפיץ את המענה לשאלות הבהרה, תוך עריכת שינויים בנוסח  החברה תהיה .6.6

השאלות או השמטת פרטים מזהים או פרטים העלולים לפגוע בתחרות בין המציעים בהליך או 

 במידע עסקי או מקצועי של מציע. 

 האחריות לעקוב באתר החברה אחר תשובות לשאלות הבהרה, חלה על המציעים ולא תהיה להם .6.7

 ידיעה בעניין.-כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לאי

 ההצעה .7

 הצעתו של המציע תכלול את המסמכים הבאים: 
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 חתימה וחותמת: __________________

שגיאה! מקור כל המסמכים שעל המציע לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, כאמור בסעיף  .7.1

 .ההפניה לא נמצא.

 אצל המציע. והאחיד נוסח הסכם הליסינג המקובל .7.2

  .(4מסמך א) –תצהיר כללי בדבר קיום דיני עבודה, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  .7.3

  .(5מסמך א) –תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  .7.4

  .(6מסמך א) –תצהיר והתחייבות המציע, חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  .7.5

 .(7מסמך א) –תיאום הצעות, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע -תצהיר בדבר אי .7.6

 .(8מסמך א) –התחייבות בדבר מניעת שוחד, חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  .7.7

 .(9מסמך א) –יטת אישה, ככל שהדבר רלוונטי תצהיר בדבר תאגיד בשל .7.8

 .(10מסמך א) –אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  .7.9

 .(11מסמך א) –תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית  .7.10

 .(12מסמך א) – כללי שימוש בפורטל והזנת הצעה במסגרת המכרז .7.11

 , כשהיא חתומה בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי הזמנה להציע הצעות – מסמך א'  .7.12

 תיבות של מורשי החתימה מטעמו.

, כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של מפרט השירותים –מסמך ב'   .7.13

 מורשי החתימה מטעמו.

ידי החברה, כשהם חתומים בתחתית כל -מסמכי תשובות לשאלות ההבהרה, כפי שפורסמו על .7.14

  חותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי החתימה מטעמו.דף ב

 הגשה בפורטל הספקים של החברה – ההצעה הגשתאופן  .8

בפורטל הספקים של החברה לשירותי איכות  PDFחוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ  .8.1

 .https://suff.escil.co.il/priportal בכתובת:  הסביבה בע"מ 

. לא ניתן יהיה להגיש הצעות לאחר המועד ההצעות יוגשו עד למועד האחרון להגשת הצעות .8.2

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל. הצעה שלא  האחרון להגשת הצעות.

א תיחשב כהצעה עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לההגשה הייעודית בפורטל תמצא בתיבת 

 שהוגשה במכרז.

יש לחתום בתחתית כל עמוד בהצעה באופן הבא: חותמת המציע בתוספת מורשי החתימה  .8.3

 בראשי תיבות. 

עד  המקורשל . כל מציע מתחייב לשמור עותק PDFסרוק בפורמט  תוגש בעותק מקור ההצעה .8.4

 .להשלמת הליכי המכרז לרבות מסירת ההודעות למשתתפיו

 תוקף ההצעה .9

https://suff.escil.co.il/priportal
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 חתימה וחותמת: __________________

( חודשים מהמועד האחרון 6בתוקפה לתקופה של שישה ) תעמודכל מציע מתחייב שהצעתו  .9.1

להגשת הצעות. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציעים 

( חודשים. מציע שלא יענה 3להתחייב שהצעתם תעמוד בתוקפה לתקופה נוספת של שלושה )

 ו בתום התקופה הראשונה.לבקשה להארכה לתקופה נוספת תפקע הצעת

 בחירת ספקי מסגרת .10

יכנס למאגר הספקים לאספקת כלי רכב יבחר כספק מסגרת ויכל מציע אשר עומד בתנאי הסף   .10.1

 עבור החברה. 

  תהודעה על זכייה והתקשרו .11

הזוכה בכתב. כל הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תעניק כל  למציעהודעת זכייה תימסר  .11.1

  זכות למציע. 

, על כל תנאיו ונספחיו, המסגרתייחשב הסכם עם משלוח וקבלת ההודעה בכפוף לסעיף להלן,  .11.2

  כנכרת בין הצדדים.

 המציע הזוכה ימציא לידי החברה בתוך הזמן הנקוב בהודעת הזכייה:   .11.3

 : עם ציון פרטים מלאים.ן הבנק-בקשה להעברת כספים לח 11.3.1

  ושים בהתאם לתנאי המכרז.מסמכים נוספים או השלמות נוספות שלדעת החברה דר 11.3.2

לא המציא המציע לידי החברה את המסמכים בתוך הזמן הנקוב בהודעת הזכייה תהיה רשאית  .11.4

של המציע הזוכה  ואת זכייתו המסגרתלבטל את הסכם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

מכל  במכרז; או להאריך את הזמן הנקוב בהודעת הזכייה ולחזור ולהאריכו. זאת, מבלי לגרוע

  זכות או סעד אחר העומדים לחברה.

 מנגנון הזמנת השירותים בהסכם המסגרת .12

לעת ובכפוף לאמור להלן, כאשר החברה תידרש לקבל שירות מהשירותים, היא תעביר  מעת .12.1

בפנייה  "(.הפניה הפרטניתהצעות למתן השירות )להלן: " לקבלתפנייה פרטנית  המסגרתלספקי 

, וההיקף הנדרש יםהרכב או הרכבים הנדרש, פרטי ומפרט פרטים לגבי סוג יינתנוהפרטנית 

מובהר, כי סוג הרכב או הרכבים יכול שיהיו מסוג בנזין,  .לרבות צבע הרכב, צבע הריפוד וכדומה

 סולר, היברידי או חשמלי או כל סוג אחר.

 הבאות: רשאית להזמין את השירותים מספקי המסגרת, על פי אחת הדרכים תהיההחברה  .12.2

  .לחכירת רכב או רכביםלפנות לספקי המסגרת בפנייה פרטנית  12.2.1

או יותר, תהיה רשאית החברה לפנות  ( ספקי מסגרת5קיימים חמישה )במקרה שבו 

ככל הניתן ייעשו , עבור רכביםלחמישה ספקי מסגרת, בלבד. פניות פרטניות נוספות 

 .השכרת רכביםבאופן מחזורי בין כלל ספקי המסגרת של 

לפנות לאחד מספקי המסגרת בפנייה פרטנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת לצורך  12.2.2

  "(. שירות דחוףקבלת שירות דחוף )להלן: "
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 חתימה וחותמת: __________________

פניות פרטניות נוספות לקבלת שירות דחוף, ייעשו ככל הניתן, באופן מחזורי בין כלל 

 ספקי המסגרת של סוג רכב מסוים. 

טנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת לצורך מספקי המסגרת בפנייה פר לאחדלפנות  12.2.3

שירות )לא כולל מע"מ( )להלן: "₪  30,000ששוויו אינו עולה על  שירותקבלת שירות 

 "(.בסכום כספי נמוך

נוספות לקבלת שירות בסכום כספי נמוך, ייעשו, ככל הניתן, באופן  פרטניותפניות 

 מחזורי בין כלל ספקי המסגרת.

להגשת הצעות, לפרט  נוספים פרטנית תהיה רשאית החברה להציב תנאי סףבמסגרת פנייה  .12.3

ולדרוש עמידה בתנאים  ,להתקשרות או לבחירת ההצעה או כספיות אמות מידה איכותיות

נוספים לצורך מתן השירותים המבוקשים בפנייה הפרטנית, לרבות חתימה על הסכם התקשרות 

התקשרות במסגרת פנייה פרטנית, ייגברו הם על  הוסיפה החברה תנאי. ספציפי שיצורף לפנייה

, ולא יהיה במענה של ספק לפנייה פרטנית כדי תנאי ההסכם המקובל והאחיד של ספק מסגרת

 .לסייג את תנאיה

פנייה פרטנית תהא רשאית החברה לכלול בפנייתה גם שירותים משלימים או נלווים  ביצועבעת  .12.4

תחול חובת מענה לפניה פרטנית אלא רק לספקי  מפורטים במכרז. במקרה זה, לא אינםאשר 

  המסגרת שיש להם יכולת לבצע את השירות.

יהיו מחויבים להגיש מענה לכל פניה פרטנית שתופנה אליהם עד המועד  המסגרתספקי  .12.5

  .שייקבע בה, ובהתאם למתכונת ולדרישות שיצוינו במסמכי הפניה הפרטנית

-החברה תהיה רשאית שלא לפנות בפנייה פרטנית לאחד מספקי המסגרת, וזאת במקרים של אי .12.6

שביעות רצון משירותים קודמים שסופקו על ידי ספק המסגרת, משיקולי זמינות ולוח זמנים, או 

  מכל שיקול ענייני אחר. 

הפרטנית,  תקופת מתן השירותים ואופן הספקתם על ידי ספק המסגרת, תוגדר במסגרת הפנייה .12.7

  והכול לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.

החברה מבקשת להבהיר כי היא אינה מתחייבת כי יועברו לספקי המסגרת הזמנות או פניות  .12.8

 פרטניות בהיקף כלשהו או בכלל, ולא תהא להם כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין.

 ל הסכמי מסגרת עם ספקי מסגרתרשאית לחתום, בשינויים המחויבים, ע תהיהבכל עת, החברה  .12.9

. נוספו ספק או ספקי , ולהרחיב את מאגר ספקי המסגרתחדשים לכל סוג שירות מהשירותים

שירותים זה על ספקי המסגרת החדשים  , יחול מנגנון הזמנתלמאגר הספקיםמסגרת חדשים 

  .וספקי המסגרת שייבחרו לפי מכרז זה, יחדיו

 עם ספק מסגרת התקשרות ביטול .13

 לגרוע מיתר הוראות המכרז וההסכם: מבלי

החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם ספק מסגרת שהצעתו לא זכתה בפנייה פרטנית  .13.1

( פניות פרטניות עוקבות. זאת, אף אם הפניות הפרטניות היו בקשר לסוגי 5מתוך חמש ) אחת

 . שונים רכבים
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 חתימה וחותמת: __________________

ו בפנייה פרטנית נפסלה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם ספק מסגרת שהצעתהחברה  .13.2

 שונים. רכבים( פעמים ברציפות. זאת, אף אם הפניות הפרטניות היו בקשר לסוגי 3שלוש )

החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם ספק מסגרת שלא הגיש מענה לפנייה פרטנית  .13.3

 שונים.  רכבים( פעמים ברציפות. זאת, אף אם הפניות הפרטניות היו בקשר לסוגי 2שתי )

החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם ספק מסגרת שנהג בערמה, בתכסיסנות או  .13.4

בחוסר ניקיון כפיים, במסגרת פנייה פרטנית. זאת, אף אם הפניות הפרטניות היו בקשר לסוגי 

 שונים. רכבים

החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם ספק מסגרת שמסר לחברה מידע מטעה או מידע  .13.5

דויק, במסגרת פנייה פרטנית. זאת, אף אם הפניות הפרטניות היו בקשר לסוגי מהותי בלתי מ

 שונים. רכבים

החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם ספק מסגרת שעלה לגביו חשש סביר כי תיאם  .13.6

את הצעתו או הצעותיו בפניות פרטניות, עם ספק מסגרת אחר. זאת, אף אם  או ניסה לתאם

 שונים. רכביםקשר לסוגי הפניות הפרטניות היו ב

עם אחד או יותר מספקי המסגרת או לא הוארכה, מכל סיבה שהיא, החברה  ההתקשרותבוטלה  .13.7

תהיה רשאית לחתום, בשינויים המחויבים, על הסכמי מסגרת עם ספקי מסגרת חדשים שיבואו 

 במקומם.

 סמכויות ועדת המכרזים .14

פי מסמכי הזמנה זו, ועדת המכרזים של -ו/או עלמבלי לגרוע מהסמכויות המוקנות לה על פי כל דין 

 "( תהא רשאית לפעול ולהחליט, כדלקמן:ועדת המכרזיםהחברה )להלן: "

למנות ו/או להפעיל סמכויותיה על פי דין ו/או בהתאם להוראות הזמנה זו באמצעות ועדה ו/או  .14.1

שימונו על ידיה, ועדות משנה שימונו על ידיה ו/או באמצעות צוותים ו/או גורמים מקצועיים 

  .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר, להשלים  .14.2

  ידי ועדת המכרזים. -או לתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע על

ך לאפשר למציע אשר לא פירט בהצעתו פרטים שנדרש לפרט, להשלים או לתקן את הצעתו תו .14.3

  ידי ועדת המכרזים.-פרק זמן שיקבע על

לפנות למציע בכתב או בדרך של שימוע, בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו או בבקשה  .14.4

 לקבלת נתונים ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, והכל כפי שתמצא לנכון.

התייצב לפסול הצעת מציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר לא   .14.5

  לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים אותם קבעה החברה.

לפנות לכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו ככל שנדרש לכך,  .14.6

לפי ראות עיניה לצורך לבירור ואימות פרטים בקשר למידע שמסר המציע, וכן להשתמש במידע 

  עם המציע, ככל שקיים, לצורך הערכת הצעתו. הקיים על המציע בהתאם לניסיון החברה
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לעשות שימוש במידע אודות המציע, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרי, לצורך בחינת  .14.7

  .ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף

לפסול הצעת מציע, אשר ערך שינוי, השמטה או תוספת במסמכי ההזמנה, או ציין כל הסתייגות  .14.8

התניה לגבי התנאים המופיעים בהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי  ו/או

או בכל דרך אחרת, ולחילופין לראות את השינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות/הסתייגות 

  .ההתניה כאילו לא נעשו

ת השנים האחרונות עסק באספק 4-לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע אשר בזמן כלשהו ב .14.9

שנים הופסקה או נפסלה  4השירותים מושא הזמנה זו עבור החברה וההתקשרות עימו באותן 

השנים האחרונות היה לחברה ניסיון  4עקב או כתוצאה מהפרת חוזה ו/או מציע אשר במהלך 

שלילי ו/או רע ו/או כושל עימו, לרבות מקרה/ים של תרמית, חוסר אמון, התנהלות בלתי הגונה 

לחברה ו/או  שירותים דומיםאי עמידה בהצעתו במסגרת מכרז לאספקת  וראויה מצידו,

  מקרה/ים של חוסר שביעות רצון משמעותי מעבודתו וכיוצא בזה. 

המציע עצמו ו/או בעל מניות המחזיק בלפחות מחצית ממניות  –לעניין סעיף זה "מציע", לרבות  .14.10

ו/או שותף  1968-ירות ערך, תשכ"חהמציע ו/או דירקטור יחיד ו/או בעל שליטה כהגדרתו בחוק נ

  )היה ומדובר בשותפות(. 

פי פניית מי מהמציעים, את המועדים -ביוזמתה ו/או על ,לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי .14.11

 .הקבועים בהזמנה זו, כולם או חלקם

 לתקן או לשנות את תנאי ההזמנה עד למועד האחרון להגשת הצעות.  .14.12

שיקול דעתה, ההרשעות ו/או ההליכים המתנהלים לגביו או לא לקבל הצעה של מציע אשר לפי  .14.13

מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו,  25%-לגבי מי שמחזיק במעלה מ

 או נסיבותיהן, מצדיקות זאת.

לא לקבל את ההצעה הזולה או היקרה ביותר או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )לפי  .14.14

 . כלשהיהעניין(, או הצעה 

לא לקבל כל הצעה ו/או לפסול הצעות אשר ימצאו על ידיה כבלתי סבירות ו/או לא בהירות ו/או  .14.15

לא ודאיות ו/או כתכסיסניות ו/או כסוטות משמעותית מן האומדן הפנימי של החברה, ככל 

  שנערך.

 לפסול הצעה אשר עולה חשש כי הצעה המחיר במסגרתה היא גרעונית או הפסדית.  .14.16

מו"מ עם המציעים ו/או מי מהם וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר בהתאם להוראות לנהל  .14.17

   .ההזמנה והדין

 לבחור כשיר נוסף או כשירים נוספים במכרז.   .14.18

לפצל את ביצוע העבודות בין שני מציעים, או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות  .14.19

בודות תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלבד, וזאת מקום שבו מחירם של חלק או חלקים מהע

  בלתי סביר.

 לתקן כל טעות חשבונאית או אריתמטית בהצעה.  .14.20

 לבטל את ההליך מחמת כל טעות שנפלה בהכנת ההליך או במסמכי ההליך.  .14.21
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לבטל את ההליך בשל שינוי מהותי בנסיבות כפי שהיו בעת פרסום המכרז או קיימים טעמים  .14.22

 ת ועדת המכרזים את ביטולו של המכרז.מיוחדים אחרים המחייבים, לדע

 לבטל את הליך מסיבות תקציביות, לפי שיקול דעתה.  .14.23

לקבל הצעות במכרז או לאשר התקשרות עם זוכה במכרז, על פי נוסח נספח ביטוח/אישור  .14.24

 ביטוחים הכולל שינויים טכניים המקובלים בענף. הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לפסול הצעה אם מצאה שההסכם המקובל  .14.25

או קיים בו תנאי בעל חזקת קיפוח, וזאת נהוג לעיל( אינו סביר, אינו  7.2והאחיד של המציע )ס' 

לוותר על זכויות החברה ביחס לתנאי פסילה כאמור כדי -לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא יהיה באי

. מובהר, כי במקרה שבו מציע לא צירף רוע מהדין החל על תנאי מקפח בחוזה אחידמקפח או לג

את ההסכם המקובל והאחיד להצעתו, או צירף באופן חלקי בלבד, תהיה רשאית החברה לאפשר 

 למציע לצרף את ההסכם או להשלים את החסר, לפי העניין.

  מכויות ועדת המכרזים.לא תהיה למציע כל טענה או תביעה כלפי החברה בשל הפעלת ס  .14.26

  שינוי או ביטול תנאי ההזמנה על ידי בית המשפט .15

בהזמנה זו בפני בית משפט, ונפסק כי יש לשנות או לבטל את התנאי,  לתנאיהובא ענין הנוגע  .15.1

רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז או להמשיכו, ולא תהיה  תהיה

 למציעים כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין. 

 זכות העיון במסמכי המכרז .16

"(, יצרף להצעתו המידע הסודימציע הסבור שהצעתו כוללת סוד מסחרי או סוד מקצועי )להלן: " .16.1

"(. במכתב זה יסמן המציע היכן מכתב סודיותהלן: "" )למידע סודי בהצעהבכותרת " מכתב

  לטענתו נכלל בהצעתו מידע סודי, על ידי פירוט:

 כותרת המסמך בהצעה בו נכלל המידע הסודי. 16.1.1

 מספר הסעיף בו נכלל המידע הסודי. 16.1.2

 כל פרט אחר לזיהוי מדויק של המידע הסודי. 16.1.3

דבר הסכמה מצידו כי לא יורשה סימן מציע מידע בנושא או מסוג מסוים כמידע סודי, יהווה ה .16.2

טענה או לו לעיין במידע באותו נושא או מאותו סוג הנכלל בהצעה של מציע אחר, ולא תהיה כל 

  תביעה כלפי החברה בעניין.

שאית לפנות למציע על מנת שיסמן בהצעתו מידע סודי, אף אם לא צירף מכתב ועדת המכרזים ר .16.3

 סודיות להצעתו.

ההחלטה בענייני עיון מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, והיא רשאית לדחות,  .16.4

חלקית בקשה לעיון. בכלל זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית להתיר עיון במידע לקבל או לקבל 

  אף אם מציע סימן מידע זה כמידע סודי.

ים, והיא רשאית לדחות, ההחלטה בענייני עיון מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרז .16.5

בקשה לעיון. בכלל זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית להתיר עיון במידע  לקבל או לקבל חלקית
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כמו כן, ועדת המכרזים תהיה רשאית להתנות עיון . אף אם מציע סימן מידע זה כמידע סודי

 גילוי מידע לצדדים שלישיים.-בחתימה על התחייבות לסודיות ואי

 מאחריות פטור .17

החברה אינה נושאת באחריות להוצאות שיוציאו המציעים או לנזקים שייגרמו להם עקב המכרז,  .17.1

, בדיקותיהם, פעולותיהם, השתתפותם, הגשת הצעותיהם במכרז, התעניינותםלרבות עקב 

 החלטה על ביטול המכרז, או כל החלטה אחרת שתקבל החברה לגבי המכרז.

  סודיות .18

כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר למכרז או להסכם  המציע מתחייב לשמור על סודיות .18.1

  ההתקשרות, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי דין.

המציע מתחייב לשמירת סודיות כאמור גם על ידי מנהליו, עובדיו, שלוחיו, קבלני המשנה שלו  .18.2

  או כל מי מטעמו.

 וגע לשמירת סודיות.הוראות החברה בכל הנ המציע מתחייב לציית לכל .18.3

 הודעות  .19

הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות  .19.1

  ומספרי הפקסימיליה שסיפק כל מציע בהצעתו במסגרת ההזמנה. 

  שעות ממועד המשלוח.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  .19.2

שעות ממועד  24או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  הודעה שנשלחה בפקס .19.3

המשלוח, ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקס או לא התקבלה הודעה אלקטרונית 

  כי הדואר האלקטרוני לא נשלח. 

קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת, למספר הפקס -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .19.4

של מי מהמציעים, אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידי  ת הדואר האלקטרוניאו לתיב

  המציע בהצעתו במסגרת הזמנה זו.

 זכויות החברה במסמכי ההזמנה ובמידע במסמכים .20

כל הזכויות במסמכי ההזמנה ובמידע במסמכי ההזמנה, שייכים לחברה. אין לעשות כל שימוש  .20.1

 ההזמנה ובמידע במסמכי ההזמנה, אלא לצורך המכרז.  במסמכי

 סמכות שיפוט ייחודית .21

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל הליך משפטי הנוגע להליך זה תהא של בתי המשפט  .21.1

  יפו.-אביב תלהמוסמכים בעיר 

 

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ      
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 ניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסףפרטי המציע ופירוט  –( 1מסמך א)

 פרטים על המציע .1

o שם המציע:         

o מס' הזיהוי:         

o )מען המציע )כולל מיקוד:         

o שם איש הקשר אצל המציע:         

o תפקיד איש הקשר:         

o טלפון קווי:         

o טלפון נייד:         

o פקסימיליה:         

o  אלקטרונידואר:         

 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת המציע___________  )להלן: " ת"ז, ,אני הח"מ ____________

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 :(Vיש לסמן ) .23-.13בסעיפים הצהרה בדבר עמידתו של המציע בתנאי סף המצוינים  .2

 .המציע הוא תאגיד רשום בישראל 

 יש לצרף העתק תעודת התאגדות של המציע •

 .המציע הוא עוסק מורשה 

 יש לצרף העתק תעודת עוסק מורשה של המציע •

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו עומד בהוראות המציע.  
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-שומה, מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו מפקידאישור  לצרףיש  •

, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס 1976

, או שהוא פטור מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד 1976-הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז

 על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל 

, חתום 1976-תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ויש לצרף  •

  .(2מסמך א) - על ידי מורשה חתימה מטעם המציע

 -תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים יש לצרף  •

 .(3מסמך א)

 :(ולפרט בטבלה V)יש לסמן  .33ף בסעי ןסף המצויההצהרה בדבר עמידתו של המציע בתנאי  .3

 סיפק המציע שירותי ליסינג "(התקופה)" ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 1.7.2017 מיום ,

במהלך התקופה, הוחכרו לכל לקוח  וזאת עבור שלושה לקוחות שונים, וכאשר:, תפעולי לרכבים

( רכבים; ובמהלך התקופה, השירותים ניתנו לכל לקוח לתקופה מצטברת של 70לפחות שבעים )

 שלוש שנים לפחות.

 פרטי הלקוח מס'

)שם לקוח, איש 

הקשר מטעם הלקוח, 

 טלפון נייד ודוא"ל(

שירותי תקופת 

)יש הליסינג 

לרשום תאריך 

 התחלה וסוף(

שהוחכרו כמות הרכבים 

)יש לסמן  ללקוח בתקופה

 "וי"(

התקופה המצטברת של מתן 

 שירותי הליסינג ללקוח

)יש לסמן  בתוך התקופה

 "וי"(

1  

 

  ( 70) שבעים לפחות

במהלך , רכבים

 התקופה

  מעל תקופה מצטברת

, ( שנים3של שלוש )

 התקופה במהלך

2    ( 70) שבעים לפחות

במהלך , רכבים

 התקופה

  מעל תקופה מצטברת

, ( שנים3של שלוש )

 במהלך התקופה

3  

 

  ( 70) שבעים לפחות

במהלך , רכבים

 התקופה

  מעל תקופה מצטברת

, ( שנים3של שלוש )

 במהלך התקופה

 

 :(V)יש לסמן  .43ף בסעי ןסף המצויההצהרה בדבר עמידתו של המציע בתנאי  .4

  שירותי תיקוני דרך, גרירה המציע מפעיל בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מרכז פניות ומתן

  ימים בשבוע. 7שעות ביממה,  24וחילוץ 
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 חתימה וחותמת: __________________

 :(V)יש לסמן  .53ף בסעי ןסף המצויההצהרה בדבר עמידתו של המציע בתנאי  .5

 כנותן מעביד או -ביחסי עובד, המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבורה

 . שירותי חיצוני

בסעיף לעיל הם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל  הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי

 או יותר מהפרטים שמסרתי. דשינוי באח

 

 המציעחתימת   כתובת רשומה  ת.ז.  המציעשם   תאריך

 

 

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 חתם עליו בפני.ו

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 

 

 

 

 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –( 2מסמך א)

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המבקש המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי 

 המציע.

 "(.החוק)להלן: " 1976 –הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .2

אני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק( לא  .3

פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין -עבירה על –ה הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין ז

(, או לחלופין, המציע 1987 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות 

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.במסגרת הזמנה זו, חלפה 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

________________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 אישור עו"ד 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

בפני באמצעות ת.ז. שמספרה ______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 וחתם עליו בפני.

                             ____________                          ______________ 
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 חתימה וחותמת: __________________

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                          תאריך         

  

  

 

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –( 3מסמך א)

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המבקש המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

"(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת ברההחלהתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 לתת תצהיר זה בשם המציע.

 סמן בעיגול את הסעיף המתאים: .2

 לא חלות על המציע. 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף  .2.1

חלות על המציע והוא  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף  .2.2

 מקיים אותן. 

)להלן: ''חוק שוויון  1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות ל 9במקרה שהוראות סעיף  .3

 , נדרש לסמן בעיגול את הסעיף המתאים:חלות על המציעזכויות''( 

  עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ .3.1

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק  .3.2

 , נדרש לסמן בעיגול את הסעיף המתאים:עובדים או יותר 100מעסיק במקרה שהמציע  .4

חייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע מת .4.1

 הצורך, לשם זכויות, ובמקרה לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים, לשם

  .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

רתיים לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החב .4.2

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום  לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות,  פעל ליישומןחובותיו, 

  שלגביה נתן התחייבות זו(.

למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו  .5

 ימים ממועד ההתקשרות 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה תאריך שם

 

https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
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 חתימה וחותמת: __________________

 

 

 

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 חתם עליו בפני.ו

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 

 

 

 

 מסמך א)4( – תצהיר כללי בדבר קיום דיני עבודה  

 

"( שהוא הגוף המבקש המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה להתקשר עם החברה 

 בשם המציע.

המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .2

 לוחמש ומחלות תאונות פקודתהקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר: 

-חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט ;1946 בעבודה הבטיחות פקודת 1945 )הודעה(; יד

-חוק החניכות, תשי"ג ;1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א ;1949

חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג ;1953

חוק שירות עבודה  ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח ;1954-תשי"ד

חוק הסכמים קיבוציים,  ;1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה ;1967-בשעת חירום, תשכ"ז

חוק  ;1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח ;1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז ;1957-תשי"ז

-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו ;1991-עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א

לחוק למניעת הטרדה  8סעיף  ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח ;1996

 ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-מינית, תשנ"ח

 ;2002-הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"בחוק  ;2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  ;2001-תשס"א

 ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף ;2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו

 .1997-תשנ"ז תקין(,ה במינהל או המידות בטוהר

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

 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בהפרת דיני העבודה. 3 -אני מצהיר כי לא הורשעתי ב .4

אני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מפקח עבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  .5

 קנסות בשל הפרת דיני העבודה.ביותר משני 

__________ ____________________ 

 שם המצהיר + חתימה     תאריך   

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

שמספרה ______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 חתימה וחותמת: __________________

  וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית –( 5מסמך א)

 

ת.ז. ________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים  _____ אני הח"מ
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר המציעאני נותן תצהיר זה בשם ____________________ )להלן: " .1

"(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע,מ )להלן: "

 תצהיר זה בשם המציע. 

 

מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה על פי אני מצהיר בזאת כי המציע ו/או  .2

, או בעבירה פלילית שיש 1997 –או חוק שירותי הובלה, תשנ"ז  1993-חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג

( השנים שקדמו 10עמה קלון, או בעבירה פלילית בכרוכה באלימות או בעבירת מרמה, שבוצעה בעשר )

להכנתו של תצהירי זה, וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או 

עבירה פלילית כאמור. הכל למעט ההרשעות בעניינים כמפורט להלן )ככל שיש  הליכים משפטיים בגין

הרשעות כאמור יש לפרט כל הרשעה ואת כלל הנסיבותיה באופן מלא ומרחיב תוך התייחסות למועד 

 ביצוע העבירה, מועד פסק הדין צירוף פסק הדין וגזר הדין, והעתק כתב האישום(. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

       ____________________ 

 חתימת המצהיר                         

 

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' _________________, שכתובתו/ה 

עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה  _________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפני. 

 

 ________________      ______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד             תאריך                       
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 חתימה וחותמת: __________________

 המציע תצהיר והתחייבות –( 6א)מסמך 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

"(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 בשם המציע.

הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע  .1

השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם, והנני מצהיר כי המציע הוא בעל הידע, המומחיות והניסיון 

 הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה. 

הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל אני מצהיר כי בידי המציע כל ההיתרים, האישורים ו .2

התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים 

 ומתחייב לפעול על פיהם.

אני מצהיר כי המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי עונה על כל הדרישות  .3

 שבמסמכי המכרז. 

מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחירים שנקב  המציע .4

 בהצעתו, והוא מקבל על עצמו לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של החברה.

בהגשת הצעתו זו, מתחייב המציע כי היה ותתקשר עמו החברה בהסכם, הוא ינהג על פי ההסכם שצורף  .5

ולמפרט השירותים שצורף למכרז, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי למסמכי המכרז 

כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, והמציע מקבל על עצמו את מלוא תנאיו, 

 וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

נתן לחברה במהלך ההליך בחתימתו על מסמכי המכרז, מצהיר המציע, כי כל העובדות והמצגים אשר  .6

 המכרזי הם נכונים ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם.

אני מצהיר כי ידוע למציע שהצהרה זו היא ביסוד הסכמת החברה להשתתפות המציע ו/או לזכייתו במכרז  .7

וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על 

התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעת המציע -כה(. ידוע לי כי במקרה של איהזו

 ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמו, אם יזכה במכרז, ולא תהא למציע כל טענה בקשר לעניין זה.

על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, המציע מתחייב לתת את השירותים המפורטים  בהסתמך .8

 כי המכרז בתמורה להצעת המחיר שבמסמך ג' המוגש יחד עם הצעה זו. במסמ

ידוע לי כי הסכומים בהם נקב המציע הם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידו בגין קיום  .9

פי כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר -מלוא התחייבויותיו על

 יים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. עובדים ו/או שינו

אני מודע לכך כי אם לא ימלא המציע אחר התחייבויותיו הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  .10

החברה פטורה מכל התחייבות כלפיו ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר, ובנוסף 

כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית תהא זכאית לחלט את ערבות הביצוע, וזאת 

 לו בגין נזקיה.
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 חתימה וחותמת: __________________

אני מצהיר כי הצעת המציע מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .11

 המגישים הצעות במכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתו על הצעה זו.

 יננה הצעה גרעונית או הפסדית. אני מצהיר כי הצעת המציע א .12

 

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

 

 הצהרת מורשי חתימה )ימולא אם המציע הוא תאגיד(

הרינו מצהירים כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת 

 המציע על הצעה זו.ההצעה, וכי אנו רשאים לחתום בשם 

 

           _____________ _____________ 

 מס' זיהוי      שם מורשה החתימה מטעם המציע

           _____________ _____________ 

 מס' זיהוי      שם מורשה החתימה מטעם המציע

 

 אישור עו"ד 

________________, שכתובתו הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' 

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

אישר נכונות תצהירו דלעיל להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 תיאום הצעות-תצהיר בדבר אי –( 7מסמך א)

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המבקש המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת  "(.החברהלהתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 לתת תצהיר זה בשם המציע.

 אני האחראי מטעם המציע להצעה אשר מוגשת בהזמנה זו. .2

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  .3

 עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות בהזמנה זו או תאגיד  המחירים המופיעים בהצעה זו לא .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות בהזמנה זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות בהזמנה זו.  .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

 זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא  הצעה .8

 . עם מתחרה ו/או עם מתחרה פוטנציאלי אחר בהזמנה זו

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 ידיעתי, המציע ו/או מי מנושאי המשרה במציע, לא נמצאים כרגע תחת חקירה בחשד  למיטב

 לתיאום הצעות.

 אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום הצעות יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .9

 .1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

אני מתחייב להודיע לעורך ההזמנה על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על תצהיר זה ועד  .10

 ועד הגשת ההצעות.מ
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 חתימה וחותמת: __________________

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת המציע  שם המציע  תאריך

 המצהיר

 

 אישור עו"ד 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 וחתם עליו בפני.

________                             __________________________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"דתאריך                                                                   תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

 התחייבות בדבר מניעת שוחד  –( 8מסמך א)

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המבקש המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת  "(.החברהלהתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 לתת תצהיר זה בשם המציע.

אני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או עובדיו ו/או כל גורם אחר מטעמו לא היה מעורב בהצעה, הבטחה,  .2

מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתמריץ 

 ל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד פעולה הקשורה בתפקידו.או תגמול לעובד ציבור הפוע

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

____________________ 

 חתימת המצהיר

  

 

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה  ______________________ המוכר לי

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפני.

 

___________________________________                                            ____ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                תאריך                
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 חתימה וחותמת: __________________

 אישור ותצהיר על תאגיד בשליטת אישה –( 9מסמך א)

 

 אישור רואה חשבון לעניין שליטת אישה

 הגדרות

אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים  אישור

 אף אחד מאלה:

הוא אינו קרוב של המחזיקה  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 בשליטה.

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -שליש מהדירקטורים אינם נשים אם  .ב

 .1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  אמצעי שליטה

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או  מחזיקה בשליטה

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50% -בעקיפין, למעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  נושא משרה

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו  עסק

 לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל.

מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות,  עסק אשר אישה עסק בשליטת אישה

של ההגדרה  2 -ו 1היכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 אישור.

 בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא. קרוב

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. תצהיר

 

תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה אם לאחר שקלול 

ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה 

 בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

אישור ותצהיר לפיו העסק הוא  מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו

 בשליטת אישה.

 .ריקיש לצרף אם רלוונטי ואכן מתקיים אצל המציע. אם לא מתקיים, יש להגיש עמוד זה 
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 חתימה וחותמת: __________________

אני גברת ____________, ת.ז ____________, שם העסק ____________, ח.פ_______ מצהירה בזאת 

לעניין עידוד נשים  2002 –(, התשס"ג 15כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים )מספר 

 בעסקים.

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה תאריך ת.ז. שם מלא

 

 אישור עו"ד 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפני.

_______________________ _______________________ 

 חתימת עוה"דחותמת +  תאריך

 

 אישור רואה חשבון

אני רו"ח ___________ מאשר בזאת כי המציע _____________  הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק 

 .1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 

המחזיקה בשליטה בעסק ______________, ח.פ __________ הינה גברת _____________ ת.ז 

. _________________ 
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 חתימה וחותמת: __________________

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה –( 01מסמך א)

 

 

 תאריך: ________                                       לכבוד

  החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ

      40רחוב יצחק שדה 

  67212אביב, -תל

 א.ג.נ.,

 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:

 

"( מאשר בזה כי המציע____________עו"ד של _______ ____________)להלן: "אני הח"מ _______ 

המציע התאגד כדין כחברה בע"מ/שותפות רשומה בישראל וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; כי המציע הצהיר בפניי 

ל כי אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; כי נתקבלו אצל המציע כ

ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על 

הם מורשי _____________ מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; וכי מר/גב'  ____________ומר/גב' 

מסמך נוסף או חתימה של המציע, אשר הוסמכו כדין לחתום בשם המציע על כל המסמכים כאמור וכן על כל 

 אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

 

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 חתימה וחותמת: __________________

  תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית -( 11מסמך א)

 

_________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי אני הח"מ, ______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד 

 להצהיר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 היעדר ניגוד עניינים .א

נכון למועד זה אני ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי לצורך מתן השירותים איננו עומדים בניגוד  .1

עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או תמורת 

ההתקשרות  טובת הנאה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא

עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ובין גורמים אחרים עימם יש לי התקשרות זהה ו/או דומה 

 ו/או אחרת. לעניין זה, ניגוד עניינים משמעו אף חשש ממשי לניגוד עניינים כאמור. 

י הנני מתחייב/ת כי בכל תקופת ההתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ אני ו/או בעל .2

התפקידים המוצעים מטעמי לא נהיה קשורים בחוזה או התקשרות אחרת ולא ניתן שירותים אשר יהיה 

 בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. 

הנני מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בכתב, בדבר כל מצב, חוזה ו/או  .3

גרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם התקשרות ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי ל

 להנחיותיה. 

 זיקה אישית/עסקית .ב

 במקום המתאים: Xיש לסמן             

 

 לאדם פרטי/ עוסק מורשה .1

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי    איןהריני להצהיר כי              

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.  

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי   ישהריני להצהיר כי  

  יש לציין שם ותפקיד(.החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד __________ )
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 חתימה וחותמת: __________________

 לתאגיד / שותפות .2

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  איןהריני להצהיר כי  

 אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. 

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  ישהריני להצהיר כי  

אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד 

 )יש לציין שם ותפקיד(. ______________

 :לעניין זה      

-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"

 , ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.1968

קרבת משפחה מדרגה ראשונה )הורה, לרבות הורה מאמץ והורה חורג,  " זיקה אישית"

בן/בת זוג לרבות ידועים בציבור, אח/אחות, צאצא, צאצא בן הזוג, לרבות 

 הורה או בן זוג של כל אחד מהם(.

מעביד, זכות משותפת לקבלת -קיום קשרים עסקיים, לרבות יחסי עובד " זיקה עסקית"

רווחים, להצבעה או למינוי מנהל, שותפות, בעלות, החזקה משותפת או 

 ( בתאגיד. 1968-"שליטה" )כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

כל התקשרות בכתב או בעל פה, הסכמה הסכם, הסדר, הזמנת עבודה,  " חוזה"

החלטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין החברה  התחייבות,

 לשירותי איכות הסביבה לבין הספק, יהא תאורה וכינויה אשר יהא.

 .1999-כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט " נושא משרה"

המציע וכן מי שקיים חוזה בינו לבין החברה לשירותי איכות הסביבה,  " הספק"

 וחתום על מסמך זה, יהא תוארו וכינויו אשר יהא. 

עובד החברה "

לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 
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 חתימה וחותמת: __________________

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

  _________________ 

 : חתימת מורשי חתימה וחותמת תאגיד לתאגיד                                                                            

 

   

 

  _________________ 

 : חתימהלאדם                                                                                                   

 

 

 וראיש

 

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____________, הופיע בפני ____________, אשר 

זיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת 

 ניי. ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וחתם/ה עליו בפ

 

 _________________ 

 ,עו"ד              
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 חתימה וחותמת: __________________

 כללי שימוש בפורטל והזנת הצעה במסגרת המכרז – (12מסמך א)

https://enviro-ככלל עבור שימוש בפורטל יחולו הכללים המפורסמים באתר החברה בכתובת: 

services.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d/  

 עבור השימוש במכרז יחולו הכללים הבאים: 

 התנהלות בפורטל הספקים .1.1

השימוש בפורטל הספקים אינו כרוך בתשלום לחברה בגין הקמת ותחזוקת פורטל הספקים.  .1.1.1

 החברה תישא בעלויות אלה. 

הספק נדרש לשאת בכל העלויות הנדרשות ממנו על מנת ליצור ולתחזק את גישתו לפורטל,  .1.1.2

ובכלל זה הקמת התשתית המקומית הנדרשת ממנו על מנת להתחבר לפורטל, עלויות הנגזרות 

משינויים טכנולוגיים או שינויים בהליכי עבודה בפורטל, וכן כל עלות נוספת הנדרשת על מנת 

 גישתו לפורטל ולפעול בהתאם להנחיות החברה במסגרת הפורטל. לתחזק או לשמר את 

במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים מונעת ביצוע פעולות באמצעות הפורטל, נציגי  .1.1.3

 החברה יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים בהתאם להנחיות שיפורסמו.  

 פעולות בפורטל בהתאם להוראות הדין ביצוע .1.2

ג חוק עסקאות גופים ציבוריים, 2יהיו בכפוף לכל דין, ובכלל זה ס'  פעולות במסגרת הפורטל .1.2.1

 .1993-ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 1976-התשל"ו

הגשת הצעה עבור מכרז זה תעשה בהזדהות כפולה עם דוא"ל של המציע וסיסמה ובנוסף גם  .1.2.2

 סיסמה זמנית נוספת שתישלח כמסרון לטלפון הנייד ששויך לדוא"ל. 

 תתשתית מקומי .1.3

לצורך הפעלת פורטל הספקים, יקים הספק תשתית מקומית )מחשב או טלפון נייד בתנאים  .1.3.1

הנדרשים להפעלתו, חיבור לאינטרנט, סורק/צילום באמצעות טלפון נייד וכן כל ציוד הנדרש על 

מנת להפעיל את הפורטל על כלל יכולותיו(. הקמת התשתית המקומית, הפעלתה ותחזוקתה 

ת של הספק ועל חשבונו. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק או הפסד, יהיו באחריות בלעדי

 תקינות התשתית המקומית.-ישיר או עקיף, הנובעים מאי

החברה רשאית, לדרוש מהספק לשדרג או לשנות את התשתית המקומית שלו, על מנת להמשיך  .1.3.2

 ו בלבד.לעשות שימוש בפורטל הספקים. היערכות זו תהיה באחריות הספק ועל חשבונ

הכניסה לפורטל באמצעות מחשב או דרך הנייד באפליקציה של "כרום" )אינטרנט(. כתובת  .1.3.3

, והקישור לה מופיע באופן קבוע באתר /https://suff.escil.co.il/priportalהפורטל היא: 

 החברה. 

הודעת זיהוי בדמות קוד אימות לטלפון הנייד/דוא"ל בכל התחברות לפורטל יקבל הספק  .1.3.4

 שהוגדר בעת הרישום לפורטל. 

 נציג הספק לפעולות בפורטל הספקים .1.4

בפורטל הספקים, יקבע הספק נציג או נציגים מטעמו אשר יוסמכו לפעול  ההגשהלצורך  .1.4.1

 במסגרת פורטל הספקים בשמו. לא ניתן לפעול בפורטל הספקים שלא באמצעות נציג.

 כאמור בהודעת הבקשה לרישום לפורטל. הצהרה הוי נציג על ידי הספק יהיה על ידי מינ .1.4.2

רישום הספק במערכת מהווה הסכמה לדיוור לטלפון הנייד ולדוא"ל. לאחר הרישום תתקבל  .1.4.3

הודעה שהוקם עבור הספק משתמש במערכת, הספק יקבל קובץ הדרכה ויוכל להיכנס לפורטל 

 ולהשתמש בו באופן מידי.

https://enviro-services.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://enviro-services.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://enviro-services.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://enviro-services.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://suff.escil.co.il/priportal/
https://suff.escil.co.il/priportal/
https://suff.escil.co.il/priportal/
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 חתימה וחותמת: __________________

פעולות הנציג מטעם הספק בפורטל הספקים תחייב את הספק והוא לא יוכל לטעון כנגד תוקפה  .1.4.4

 של פעולה שהתבצעה על ידי מי שהוא מינה להיות נציגו, כמפורט לעיל. 

על הספק תהיה אחריות בלעדית שאמצעי הזיהוי המשמשים את נציגו בגישה אל פורטל  .1.4.5

במידה ואמצעי הזיהוי או כל רכיב תוכנה אחר הספקים נמצא בשליטתו הבלעדית של הספק. 

אשר עלול לאפשר גישה לפורטל של גורם לא מורשה, נחשף, על הספק לפעול לאלתר לשם טיפול 

 בחשיפה.

על הספק האחריות שרק נציגיו יפעלו בפורטל הספקים מטעמו ושאמצעי הזיהוי המשמשים  .1.4.6

 אותם לא יועברו לשום גורם אחר.

 ציג מטעמו ימלא את כל חובותיו לפי תקנון זה. הספק אחראי לכך שכל נ .1.4.7

החברה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל ספק. החברה מתחייבת  .1.4.8

 שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות נציג אחד לדיוור עבור קבלת התראות ממוכנות. 

של נציג מסוים, ולמנות החלפת נציג הספק תיעשה באמצעות פניה לחברה, בבקשה לבטל המינוי  .1.4.9

 נציג חדש במקומו, על ידי חתימה על ההצהרה כמפורט בנספח ב' לטופס פתיחת ספק.

הספק מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג אשר חדל לפעול בשמו בפורטל הספקים או שכבר  .1.4.10

אינו מועסק על ידו, וזאת באמצעות הודעה טלפונית וכן הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל 
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הודיע הספק לחברה בכתב וטלפונית על ביטול המינוי של נציג מטעמו, תבטל החברה את  .1.4.11

שעות, בימי עבודה של החברה, מיום קבלת  72הרשאתו של הנציג להשתמש במערכת תוך 

 ההודעה בכתב.

 הגשת הצעות באמצעות הפורטל  .2

ך לספק יתבצע באופן ממוכן ואוטומטי אל אמצעי הדיוור והטלפון הנייד שהוגדרו על ידי הספק. שיוך הלי .2.1

על אף האמור, ייתכן כי במקרה של הגדרת כתובת החברה או מוקד הודעותיה כ"חסום" על ידי מערכות 

ו באחריותהספק או מפעילי רשת הסלולר שלו, הודעות מטעם החברה בגין הליכים לא יתקבלו ולכן 

 . הבלעדית של הספק להתעדכן בדף הפורטל בדבר הליכים שנפתחו עבורו

השתתפות בהליך תיעשה באמצעות האינטרנט, על ידי נציגי הספק המורשים להגיש הצעות מטעם  .2.2

 .1.4המציע ולהתחייב מטעמו כאמור בסעיף 

של ההצעה יהיה, לצורך הגשת הצעה, הספק יידרש להגדיר תוקף להצעתו )בהיעדר הגדרת תוקף, תוקפה  .2.3

 חודשים מיום הבקשה(.  3כברירת מחדל, 

הספק אינו נדרש למלא את המחירים באופן דיגטלי. אלא במקומות המיועדים  –במסגרת הגשת מכרז זה  .2.4

 לכך בחוברת המכרז שתיסרק לפורטל. את חוברת ההגשה הסרוקה יש לצרף ללשונית נספחים. 

ועד האחרון להגשה וכן יוודא כי צורפו נספחים או תכניות הספק יבחן היטב את כללי ההגשה, לרבות המ .2.5

הצעה וחתימתה יהיה המציע מנוע  צירוף הנספחים והגשתאשר הוגדרו כמחייבים לצורך ההגשה. לאחר 

בלהעלות טענות בדבר טעויות בהקלדה וכל טענה אחרת בקשר להגשת ההצעה וההצעה עצמה. על אף 

פקע, רשאי הספק לעדכן את הצעתו ובתנאי שמילא את כל האמור כל עוד מועד הגשת ההצעה טרם 

 הכללים לרבות חתימה על ההצעה האחרונה אותה הגיש. 

יש לוודא שמסמכי ההצעה בקובץ חתומים על פי . PDFסרוק בפורמט  ההצעה תוגש בעותק מקור .2.6

עד להשלמת הליכי המכרז לרבות מסירת  המקורשל כל מציע מתחייב לשמור עותק דרישות המכרז. 

 .ההודעות למשתתפיו
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 חתימה וחותמת: __________________

בכל עת טרם פתיחת ההצעות שיוגשו בהליך, תהיה רשאית החברה להודיע למציעים כי היא מבטלת  .2.7

את ההגשת באופן מקוון, וכי על המציעים יהיה להגיש את ההצעות באופן פיזי ובמעטפות במועד 

 .ובכתובת שיימסרו על ידי החברה

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך ו/או לקיים מיד לאחריו הליך נוסף, בכל דרך שהיא, החברה  .2.8

 :וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובפרט ובכל אחד מהמקרים המפורטים להלן

 אם יתברר שהתבצעה פעולה בלתי חוקית או בלתי תקינה במהלך ההגשה המקוונת. .2.8.1

הבנתה של החברה מנעה או עלולה הייתה למנוע אם אירעה תקלה טכנית אשר על פי מיטב  .2.8.2

 הגשת הצעות.

 בכל מקרה שנפלה טעות מהותית באיזה מהפרטים וההנחיות שהתפרסמו בקשר להליך. .2.8.3

במקרה שבו החליטה החברה לבטל את ההליך, לא תהיה למציעים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  .2.9

 מכל סוג שהוא כלפי החברה.

המפורסם באתר  ים לספקי החברה מהווה הסכמה לקוד האתי של החברההשתתפות בהליכים המפורסמ .2.10

 , לנספח הבטיחות וכן התחייבות למניעת שוחד ותיאום הצעות, המופיעים כנספח לתקנון זה. החברה
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 חתימה וחותמת: __________________

 נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה – (12.1מסמך א)

 

 במכרז:רישום כללי לפורטל הספקים ולהשתתפות 

 

 

 

 

הצהרת החברה: בחתימתי הנני מאשר כי העובדים הרשומים בטבלה זו רשאים להתחבר לפורטל הספקים של 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ לצפייה ולהגשת הצעות מכרזים  וחשבוניות ולצפייה בהזמנות. 

 שם המציע/הספק:_____________  מספר חברה:_________________

 החתימה: _______________    חתימה וחותמת: _________________שם מורשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם משתמש

)שם פרטי ומשפחה(
תפקיד

תעודת זהות

)9 ספרות(
דוגמת חתימהדואל משתמשטלפון ניידטלפון משרדי
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 חתימה וחותמת: __________________

 השירותיםמפרט  - מסמך ב'

 המכרז במסגרת ליתן המציע על אשר כלי רכב ורמת תיאור .1

עם מפרט מלא  זה, יהיה הסכם פי-על לחברה שיועמדו הרכב כל אחד מכלי כי מתחייב המציע .1.1

ומיגון( כפי שהוא מוצג לקהל הרחב באתר האינטרנט של היבואן )לרבות, אבזור, ציוד, מערכות 

הרשמי בישראל למעט תוספות למפרט שמציע היבואן במסגרת מבצעים המפורסמים באתר 

 המפורטים להלן. בתנאים יעמוד האינטרנט שלו ביחס למפרט הרגיל של הדגם המסופק ובנוסף

זין, סולר, היברידי או חשמלי או כל סוג מובהר, כי סוג הרכב או הרכבים יכול שיהיו מסוג בנ .1.2

 אחר.

כלי הרכב יעמוד בכל דרישות הדין, ובכלל זה יהיו לו האביזרים הנדרשים על פי דין, לרבות אפוד  .1.3

 זוהר, פח, רישיון רכב וביטוח חובה תקף.

 כלי הרכב יימסרו לחברה במקום שייקבע על ידי החברה ולאחר תיאום עמה. .1.4

בגין כל יום  בפנייה הפרטנית.שייקבע על ידי החברה  מועד האספקהבכלי הרכב יימסרו לחברה  .1.5

 ש"ח ליום. 300בסך של פיצוי מוסכם איחור באספקה של כלי רכב, יחויב הספק ב

במועד מסירתו לא יחלפו , ויהיה חדש לחלוטין מהמודל האחרון הקיים במועד ההזמנה רכבכלי  .1.6

 .)העלייה לכבישחודשים ממועד הוצאת רישיון הרכב )מועד  5מעל 

סטים של מפתחות לרכב שבשניהם שלט לפתיחה וסגירה של הרכב לרבות הרמת שמשות של  2 .1.7

החלונות החשמליים ובאותה לחיצה )קצרה( ובאופן אוטומטי, ככל שמאושר על ידי יבואן/יצרן 

 הרכב ו/או משרד התחבורה(.

אמצעות זמזם המתריע כי בקרת אורות, בין אם באמצעות כיבוי אורות בעת כיבוי הרכב או ב .1.8

האורות דולקים, למעט ברכבים אשר יוכח להנחת דעתו של הנציג המוסמך של החברה כי לא 

 ניתן להתקין זאת.

ככל ששיטת בקרת האורות אחרת ע"פ מפרט היבואן/היצרן הדבר יועבר לידיעת החברה  •

 במסגרת הפניה הפרטנית לידיעת החברה.

 ואן כמפורט באתר היבואן.מצויד במערכת שמע על פי מפרט היב .1.9

 מצויד בדיבורית. .1.10

 מערכת חשמליים, חלונות 4 -וב ירואו בכריות על פי מפרט היבואן כמפורט באתר היבואן  מצויד .1.11

 . ABSובמערכת מרכזית נעילה

בהתאם  בגלגל רזרבי כלי הרכב יהיה מצוידלדגם הרכב ובכפוף לכל דין או תקן מחייב, בהתאם  .1.12

כלי הרכב ו/או היבואן בארץ, לרבות מגבה, סט כלים להחלפת גלגל יצרן המסופק על ידי ל

לש אזהרה. ככל שיהיה תחליף ברמה דומה ובהתאם לתקן, ניתן יהיה לספק רכב בהתאם וומש

ככל שדגם רכב שמוצע על ידי הספק אינו כולל גלגל רזרבי יהיה עליו לציין זאת  לאותו תחליף.

 במענה לפנייה פרטנית.

יד במערכת מולטימדיה כמפורט באתר היבואן )ברכבים שהנ"ל לא מגיע כאבזור הרכב יהיה מצו .1.13

 מובנה, נבקש לציין זאת ולציין עלות תמחור גם של רכיב זה במסגרת עלות הליסינג החודשית(.
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  .שמשות במרימי מצויד יהיה כלי הרכב .1.14

ברה הרמת השמשות אחרת ע"פ מפרט היבואן/היצרן הדבר יועבר לידיעת הח ששיטתככל  •

 במסגרת הפניה הפרטנית לידיעת החברה.

)ברכבים שהנ"ל  הנעשה מאחורי הרכב( את המדמה במצלמה אחורית )צג מצויד יהיה כלי הרכב .1.15

 לא מגיע כאבזור מובנה, נבקש לציין תמחור גם של רכיב זה במסגרת עלות הליסינג החודשית(.  

כלי הרכב יהיה מצויד בחיישני רוורס )ברכבים שהנ"ל לא מגיע כאבזור מובנה, נבקש לציין  .1.16

 תמחור גם של רכיב זה במסגרת עלות הליסינג החודשית(.  

כלי הרכב יסופק בצבע לפי בחירת החברה. רק עבור צבעים שבגינם יש תוספת מחיר כפי שמפורט  .1.17

אתר היבואן או הסכום שהספק שילם בפועל בטופס הזמנת היבואן תשולם התוספת הנקובה ב

 עבורה, לפי הנמוך מביניהם. 

כלי הרכב יסופק כשהוא כולל התקן דלק על פי הוראות הדין, וזאת באחריות הספק ועל חשבונו  .1.18

 עלות הדלקן הינה על חשבון החברה.

 כלי הרכב יהיה מצויד במערכת התראה מובילאי או מערכת התראות אחרת שוות יכולות .1.19

)ברכבים שהנ"ל לא מגיע כאבזור מובנה, נבקש לציין תמחור גם של רכיב זה במסגרת עלות 

 .הליסינג החודשית(

על הספק להודיע לחברה מראש על כוונתו או רצונו לספק רכב בעל אפיון חריג, כגון צבע מיוחד  .1.20

על אפיון בוכדומה. על הספק יהיה לקבל את אישור החברה לאספקת רכב  או בלתי מקובל, ריפוד

חריג כאמור. החברה תהיה רשאית לסרב לקבל רכב בעל אפיון חריג, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

ועל הספק יהיה לספק לחברה רכב אחר העומד בכל דרישות תנאי המכרז, מפרט השירותים 

 והפנייה הפרטנית.

ל הרכב, מהם במענה לפניות פרטניות, על כל ספק יהיה לפרט את סוגי התצורות או אפיונים ש .1.21

 ניתן לבחור.

 הפרת סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הינה הפרה יסודית של ההסכם. .1.22

 התחייבות המציע לעניין אספקת רכבי גישור .2

ידי  על הספציפי הרכב כלי הזמנת ממועד עסקים ימי 3 תוך גישור רכב לספק מתחייב המציע .2.1

 .החברה

 לבין קטגוריית שהוזמן הספציפי הרכב כלי קטגוריית בין פרטנית התאמה לבצע מתחייב המציע .2.2

 המוזמן. הרכב לקבלת עד שיסופק הגישור רכב

 וחיצוני מכני מ ובמצב"ק 120,000 על יעלה ולא, במפרט דומה לרכב המוזמן יהא הגישור רכב .2.3

 .שנים 3, וכאשר שנתון הרכב לא יעלה על טוב

 התחייבות המציע לעניין אספקת רכבי השכרה .3

ולפי צורכי ודרישות החברה, יתבקש הזוכה לספק שירותי השכרה קצרת  השירותיםבמסגרת  .3.1

 מועד של רכבים, ככל שיש באפשרותו להציע שירותים אלו.
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הצעת המחיר לעניין השכרת רכבים תתבצע במסגרת הפניה הפרטנית, כאשר לחברה שמורה  .3.2

וש את הזכות באם לממש את הצעתו הפרטנית של הזוכה, לקיים מו"מ עם הזוכה או לרכ

 השירותים במסגרת פעילויות אחרות של החברה. 

ימי עסקים ממועד הזמנת כלי הרכב הספציפי  2המציע מתחייב לספק רכב מושכר תוך  .3.3

 על ידי החברה.

המציע מתחייב לספק רכב מהקטגוריה שהוזמנה לכל הפחות. שינוי בקטגוריה שיבוצע על  .3.4

 הנדרשת יהיה על חשבונו.  ידי הזוכה מפאת חוסר יכולתו לספק רכב מהקטגוריה

 הרכב כלי וחילוץ גרירה תחזוקה, שירותי לעניין המציע התחייבות .4

 .הרכב תחזוקת על ומלא בלעדי באופן אחראי יהיה הספק הליסינג שירותי במסגרת .4.1

זה  ובכלל הרכב מאחזקת המתחייבת הוצאה או/ו פעולה לכל אחראי הספק יהיה זה בכלל .4.2

 החברה, למעט שטיפה ידי על שיוזמנו הרכב כלי של ומלאים כולליםותחזוקה יעילים  לתיקון

 כל אחר, זאת למשך הכלל מן יוצא ללא שוטפת, אך דלק תצרוכת ולמעט ופנימית חיצונית

 תמורה לו כל שתשולם מבלי החברה, זאת רצון ולשביעות רכב כלי כל של השכירות תקופת

 תפעול שירותי" :ולהלן השכירות )לעיל דמי לתשלום מעבר החברה ידי על כך בגין נוספת

 התפעול שירותי יכללו ,לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי בלבד ההמחשה לשם "(.ותחזוקה

 :דלהלן ההתחייבויות את היתר, גם והתחזוקה, בין

 .שוטפים טיפולים .4.2.1

תיקונים מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא למעט בגין שימוש ברכב בניגוד לתנאי  .4.2.2

ימי עבודה לכל היותר למעט אם יאושר  14ההסכם; תיקון מכל סוג שהוא יושלם תוך 

 אחרת ע"י נציג החברה המוסמך אשר לא יסרב לבקשה, אלא מסיבות סבירות. 

טפים לרכב וייבדק מעת לעת ומים יעשה במסגרת הטיפולים השו שמן של שוטף מילוי .4.2.3

 ע"י המחזיק ברכב. 

 .דין כל פי על הנדרש )טסט( וכל שנתי מבחן עריכת .4.2.4

צמיגים בשנה )למעט אם מדובר בנזק תאונתי(, מגבים  אספקת והחלפת שמשות, ארבעה .4.2.5

הצורך, תהא סיבת  לפי )מגבי סיליקון תואמי מקור תקינים וחדשים(, מצבר וחלפים

 ו הפגם אשר יהא. התקלה ו/או הליקוי ו/א

ככל שיצרן/יבואן הרכב לא מספק מגבים מחומר מבנה סיליקון, ניתן יהיה  .4.2.5.1

 לספק מגבים תואמי מקור תקינים וחדשים שאינם סיליקון.

 לכל הפחות תל אביב, ירושלים, צפון, ודרום הארץ יספק שירותי תחזוקה כאמור המציע .4.3

 ד התחבורה. מוסכי יבואן או מורשי יבואן או מורשי משר באמצעות

המציע יגיע אל משרדי החברה או למקום שיידרש על ידי החברה לאיסוף הרכב לתיקון ו/או  .4.4

שעות, כל תקלה שאיננה  3, תקלת שירות תטופל תוך לתיקון במקום, בהתאם לתקלה או שירות

אם המציע לא יעמוד בזמנים כאמור, יחויב הוא בפיצוי  .שעות 24תקלה משביתת רכב תטופל תוך 

 בגובה תשלומים נדרשים למוניות למקום לינתו של העובד ו/או למקום עבודתו ו/או עיסוקו.

 המציע יבטח את הרכבים לפחות כפי הנדרש בחוק. .4.5
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או משרד /ו היצרן או/ו היבואן לדרישות המציע, בהתאם ידי על תבוצע הרכב כלי תחזוקת .4.6

 .דין כל לפי לכך המוסמכת רשות כל או/ו התחבורה

 .יעשה על ידי החברה ועל חשבונה תקרים תיקון .4.7

מראש. הרכב  הרכב מחזיק עם בתיאום העבודה יום במשך המציע יבוצעו ע"י תחזוקה שירותי .4.8

או כאשר הרכב נקי ושטוף  16:00השעה  עד ויוחזר הרכב של הימצאותו/עבודתו ממקום ייאסף

 רכב להשאיר ונדרש יום עבודה. במידה באותו על ידי החברה, מראששעה אחרת שתאושר 

דומה )אין הכרח כי יסופק רכב  רכב חלופי מקטגוריה ואפיון מידית מעבר לכך, יינתן במוסך

 גישור היברידי עבור רכב היברידי שנמצא בתיקון, אך הרכב צריך להיות מאותה הקטגוריה(

ופי חל רכב .120,000שנים והקילומטראז' ברכב לא יהיה מעל  4על  יעלה לא הרכב כאשר גיל

 יבוצע חיוב של אחר מלא, בכל מקרה מיכל דלק עם למציע מלא, ויוחזר דלק מיכל עם יסופק

 החסרה ע"פ המחיר המרבי לצרכן של הדלק במועד המילוי. הדלק לכמות יחסי באופן החברה

אם המציע לא יעמוד בזמנים כאמור, יחויב הוא בפיצוי בגובה תשלומים נדרשים למוניות למקום 

 עובד ו/או למקום עבודתו ו/או עיסוקו. לינתו של ה

 כלי הרכב של קטגוריה באותה לעיל המפורט על העונה חלופי רכב כלי יימצא לא באם כיר, יובה .4.9

 הרכב של כלי הקטגוריה על העולה מקטגוריה חלופי רכב כלי לספק המציע מתחייב ,המושבת

 .תמורה תוספת כל ללא ,המושבת

 שירותי דרך ומתן דרכים תקלות, גניבה, תאונת על לדיווחים ארצי פניות מרכז יפעיל המציע .4.10

 בשבוע )למעט יום כיפור(.  ימים 7ביממה  שעות 24גרירה 

 שעות 24דרכים  תאונת תקלה או של במקרה ישלח ניידת שירות לביצוע תיקוני דרך המציע .4.11

 מסירת להגעת ניידת השירות מרגע תגובה ימים בשבוע למעט ביום הכיפורים. זמן 7ביממה 

אם המציע לא יעמוד בזמנים כאמור, יחויב הוא בפיצוי בגובה  .שלוש שעות על לא יעלה הקריאה

  תשלומים נדרשים למוניות למקום לינתו של העובד ו/או למקום עבודתו ו/או עיסוקו.

המציע מתחייב להפעיל בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני  .4.12

ימים בשבוע. במידה והמציע מעניק שירותים אלה  7שעות ביממה  24דרך, גרירה וחילוץ 

 קבלן משנה, לא יגרע הדבר מאחריותו לספק שירותים אלה. באמצעות

את  תאונת דרכים המשביתה תקלה או של מקרהב למוסך ויגררם המכוניות יחלץ את המציע .4.13

ונוסעיהן של המכוניות  נהגיהן ימים בשבוע )למעט יום כיפור(. את 7ביממה  שעות 24 הרכב

הגרירה  לביצוע תגובה הנגררות יחלץ המציע בין בעצמו ובין באמצעות אספקת רכב חלופי. זמן

עליו יורו לגורם  למקום יחולצו רכבה נוסעי. שעות שלוש על יעלה לא הקריאה מסירת מרגע בפועל

 מסירת מרגע שעות שלוש תוך מענה יעניק המציע גלגל. יתבקש לסייע בהחלפת המחלץ. המציע

 מע"מ, עבור בתוספת ₪ 200 של עד בעלות החלפת גלגל, במקרה תקר יבוצע הקריאה. שירות

 .יחידה קריאה

יוכל להציע את שירותיו וזאת עד  –מציע אשר יש באפשרותו להציע שירות תיקון דרך לתקר  .4.14

 בתוספת מע"מ לתיקון.₪  200לסכום שלא יעלה על 

 לעיל. את נהגיהן כמוגדר חלופי רכב לחברה הספק גניבה, יעמיד או מוחלט אובדן של במקרה .4.15

 תגובה זמן .אליהם חלופי רכב אספקת באמצעות המציע יחלץ הגנוב הרכב כלי של ונוסעיהן
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. שעות שלוש על לא יעלה חלופי רכב אספקת לרבות הקריאה מסירת מרגע בפועל הגרירה לביצוע

 ולהגיש או הגניבה האובדן למקרה היעודיים הטפסים את למלא יתחייב הרכב נהג יובהר כי

אם המציע לא יעמוד  .החלופי הרכב להעמדת תנאי מהוות אינן אלו פעולות, האירוע בגין תלונה

בזמנים כאמור, יחויב הוא בפיצוי בגובה תשלומים נדרשים למוניות למקום לינתו של העובד 

 ולמקום עבודתו. 

 ,תנועה לרבות דוחות בחזקתו שהוא בעת לו שיגרם נזק וכל הרכב על בלעדי אחראי יהיה המציע .4.16

 .חניה ודוחות עירוניים עזר חוקי

 אגרות ודוחות .5

לחברה פעם בחודש את כל הדוחות או דרישות תשלום שהתקבלו באותו החודש המציע יעביר  .5.1

לת"א וכו'( עבור השימוש  מהיר הכרמל, נתיב מנהרות ,6 )לרבות: דוחות שונים, נסיעה בכביש

 ברכבים שהוחכרו לחברה בגין מועדים בהם היו הרכבים בחזקת החברה.

 רם הרלוונטי.דרישת התשלום עצמה תשולם על ידי החברה ישירות לגו .5.2

המציע לא יהא זכאי לכל תשלום בגין העברת דרישת התשלום לחברה או הסבת הדוחות על שם  .5.3

 החברה או דמי טיפול או כל תשלום אחר הנוגע לדרישת התשלום. 

 החברה תפעל להסדרת רישומם כמנויים בכבישי אגרה. הקבועיםעבור הרכבים  .5.4

 מנהל תיק לקוח אישי .6

 ועל ידי המציע על יועסק אשר לקוח תיק נוספת מנהל תמורה ה ללאהחבר לרשות יעמיד המציע .6.1

 לשמור יכולתו כמיטב יעשה הלקוח תיק מנהל שירותים.  למתן הנדרש בכל מטעמו ויטפל חשבונו

 זמן לפרק בכתב, עד הודעה באמצעות או/ו טלפוני מענה הפחות, יעניק ולכל מלאה זמינות על

 במקרים למעט  8:00-17:00 העבודה שעות בתוך הפנייה, זאת קבלת ממועד שעות החל שלוש של

 .דחופה התערבות הדורשים חריגים

 ודיווח הרכב כלי אודות מידע .7

הרכב  על כלי אחר דוח כל או/ו קבועים חודשיים החברה דיווחים לידי להעביר מתחייב המציע .7.1

 על מההתקשרות, הכלהנובע  אחר מידע כל או/ו בהם השימוש החברה, אופן לרשות שהועמדו

 .לעת החברה מעת דרישת פי

או /ו משום פגיעה להוות כדי זה בסעיף החברה כאמור בפעולות אין ספק, יובהר, כי הסר למען .7.2

 .המציע של מסחריים סודות של שהיא דרך בכל חשיפה

במהלך  נמסרו לשימוש אשר החלופיים כלי הרכב כל על בחודשו חודש מידי לדווח מתחייב המציע .7.3

 שם העובד לו נמסר הרכב, תאריך הרישוי של כל רכב חלופי, מספר את יפרט הדוח, החודש אותו

 .הרכב החלופי מסירת הרכב, וסיבת והחזרת המסירה ושעת

 ברכב התקנות .8

 סלולארי, דיבורית טלפון התקן תדלוק, לרשותה שיועמדו הרכב בכלי החברה רשאית להתקין .8.1

 מאת באישור מוקדם או/ו מוקדמת בהודעה צורך ללא וזאתאחר, לפי שיקול דעתה,  אביזר וכל

דיבורית תותקן בהתאם להוראות הספק ככל שתינתנה וככל שהותקנה כך, לא יהא  .המציע

המציע זכאי לפיצוי לאחר פירוקה, ככל שפורקה באופן מקצועי. בכל נזק הנובע מהתקנה אחרת 
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ור לעיל רשאית החברה להורות לספק תישא החברה בעלות התיקון בכפוף להוכחתו. על אף האמ

 להתקין בעצמו עבורה התקן תדלוק על פי בחירתה.

החברה תהיה רשאית לבצע התקנות ללא קדיחות וחורים לפי שיקול דעתה, קדיחה הקשורה  .8.2

תתבצע ההתקנה רק לאחר מתן  –למיתקון דלק. במקרה של התקנות שיחייבו קדיחות וחורים 

 הודעה על כך לספק.

 להתקין התקן מנוי לרכב לה מטעמה, המאפשר מי או/החברה ו לטובת כח יפוי על תוםיח המציע .8.3

  .בכבישי אגרה לנסיעה

 החברה התחייבויות .9

 בדיקת ,תחזוקתית בטיחותית, בדיקה לצורך עת בכל כלי הרכב לכל גישה המציע כוח לבא לתת .9.1

  .החברה נציג עם מראש קילומטרז' וכו' בתאום

לרבות דמי פיגורים, כפל  חניה ודרישות תשלום עבור שימוש בכבישי אגרהתנועה,  דוחות לשלם .9.2

ידה בכפוף להעברת/הסבת החיובים. החברה  על חיוב, הוצאות גביה וכד' בגין כלי רכב המוחזקים

תשתף פעולה עם המציע ככל שיידרש לצורך הסבת הדוחו"ת/כתבי האישום כאמור על שמה, 

 י משפט.לרבות הופעת המשתמשים מטעמה בבת

על אף האמור לעיל, מובהר כי חיובים כאמור בגין מועדים שבהם רכב כלשהו היה בחזקת המציע  .9.3

 )בעת תיקון, טיפול תקופתי, טסט וכיו"ב( יחולו על המציע.

 תשלום חודשיים, השתתפות עצמית ותשלומי החברה .10

 י חודש בחודשו.ולאחר מכן התשלום יהא מיד ,חודשי שכירות 2התשלום הראשון לספק יהא בגין  .10.1

יהיה המדד הידוע דמי השכירות החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס  .10.2

 ,באספקת הרכבבמקרה של איחור . ובתנאי שהרכב סופק במועד המוסכםבעת ביצוע ההזמנה 

 תקופת הליסינג לכל רכב. תלחברה ותחילהרכב  אספקתמדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד 

 לא כולל מע"מ.₪  1,000השתתפות עצמית )במידה וישנה( לא תעלה על סך של גובה  .10.3

כולל מע"מ )ללא תלות ₪  1,200 –גובה עלות החזרת מצב הרכב לקדמות בסיום תקופת ליסינג  .10.4

 לא כולל חוסרים ברכב(.) בהיקף ו/או כמות הפגיעות ו/או הליקויים(

התחייבויות המציע הזוכה לגבי רכב, למעט במקרה של הפרה יסודית של  –דמי ביטול עסקה  .10.5

תבחר החברה לסיים את תקופת ההתקשרות  של רכב מסוים,ככל ובמהלך תקופת הליסינג 

 היא תישא בתשלום הפיצוי הבא: ו,לגבי

 חודשי שכירות. 3 –בגין השבת רכב במהלך שנת ההתקשרות הראשונה  .10.5.1

 שכירות.חודשי  2 –בגין השבת רכב במהלך שנת ההתקשרות השנייה  .10.5.2

 חודש שכירות. 1 –בגין השבת רכב במהלך שנת ההתקשרות השלישית  .10.5.3

 .ללא פיצוי – הרביעית ומעלהבגין השבת רכב במהלך שנת ההתקשרות  .10.5.4

לא יחייב  ,מצי הרכב של החברה 10%מובהר כי ביטול עסקת ליסינג של עד לעיל, על אף האמור  .10.6

 בתשלום פיצוי כלשהו לספק.
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 חתימה וחותמת: __________________

  החברה תהיה רשאית לגבות פיצוי מוסכם עבור: לעיל, ולפי בחירתה ושיקול דעתה, בנוסף לאמור .10.7

 עבור כל שעה נוספת. ₪  200 -או חלק ממנה, וראשונה לשעה ₪  150 ,איחור במתן השירותים •

 ללא תוספת, ללא אבחנה בין הרכבים השונים. -תוספת חודשית עבור נהג צעיר/חדש  .10.8

תשלם מידי שנה )בעת סיום עיסקת רכב( עלות עבור מכסת הק"מ החברה  –עלות בגין ק"מ עודף  .10.9

העודפים כאשר נקודת הייחוס תהא שנתית )ייבחנו כל כלי הרכב שהוחזרו באותה שנה ומספר 

במסגרת הפניה הפרטנית על ידי הספק  ההק"מ שלהם(. העלות תהא מכפלת המחיר שהוצע

 ק"מ.אג' ל 15 -במספר הק"מ העודפים לשנה אבל לא מעבר ל

חודשים  12( תקופות נוספות, כל אחת בת 4בארבע )החברה רשאית להאריך את תקופת ההסכם  .10.10

"(, וזאת עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תקופת ההתקשרות המוארכתאו חלק מהן )"

 תלוי, ללא צורך במתן הודעה מצד החברה. 

ם, בתקופה נוספת מסוי מובהר כי החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת הליסינג של רכב  .10.11

 ( חודשים בלבד. 12של עד שניים עשר )

עוד מובהר, כי במקרה שבו תקופת הליסינג של רכב תעלה על תקופת ההתקשרות, תמשיך לחול   .10.12

 עד תום תקופת הליסינג של הרכב. 

 ביטול ההסכם .11

מובהר ומוסכם כי החברה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עם הספק, בכלל או לגבי רכב  .11.1

פציפי, בכל מקרה שבו שביעות הרצון של החברה מאיכות מתן השירותים על ידי הספק אינה ס

 ימים מראש לתקן את ההפרה. 7משביעה רצון, ולאחר שתינתן לספק התראה בת 

 גרירה ורכב חלופי .12

וידאג לגרירתו למוסך הקרוב לביתו של נהג כלי שעות  3תוך הספק יחלץ כלי רכב במקרה הצורך  .12.1

במקרה של תקלה טכנית ו/או מכנית ו/או בטיחותית שתמנע את המשך הנסיעה בכלי הרכב הרכב 

לרבות עקב תאונת דרכים. הספק ידאג לביטוח גרירה למקרה של נזק או תקלה כלשהיא לכלי 

אם המציע לא . ו היוצרת חשש המונע מלהשתמש ברכבהרכב, ככל שהיא מונעת מהרכב לנסוע א

ויב הוא בפיצוי בגובה תשלומים נדרשים למוניות למקום לינתו של יעמוד בזמנים כאמור, יח

  העובד ו/או למקום עבודתו ו/או עיסוקו.

, (Total loss)הספק ידאג להחלפת רכב שנגרם לו נזק "חלקי" ונשלח לתיקון ו/או "אובדן גמור"  .12.2

 שההה, אשר יימסר לתקופת חכירה חדבהתאם להגדרה המופיעה בחוק, ברכב חליפי ברמה ז

  .וזאת תוך חודש מיום ההשבתה


