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 הצעות  להציע   הזמנה

 
יעקב באר  מקומית  הצעות    "(המועצה "  -  להלן)  מועצה  לקבל  הפעלה שירות  למתן מבקשת  של    י 

 ים שיתופיים על בסיס שעתי/יומי. בהשכרת רכ
 

 מטרת הפנייה   .1
להשכיר ולהפעיל מערך של   הכשיריםמטרת פניה זו הינה קבלת הצעות מנותני שירותים,   .1.1

שיתופ מערכתי רכבים  באמצעות  )  ים,  יישומון    בעזרתהמופעלת    ,(ליין-אוןדיגיטלית 
על ידי הלקוח    )על בסיס כל הקודם זוכה(,  , בכל שעה, המאפשרת ביצוע הזמנה(אפליקציה)

לשימוש ברכב על בסיס שעתי או יומי, ללא צורך בהגעה למשרדי המציע או חיוג למוקד 
 .("הרכבים"לעיל ולהלן: )  אנושי

מקומות    3  תעמיד, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  המועצהאספקת השירות לציבור,    לצורך .1.2
ציבוריים הב  ייעודיים  חניה  רשאית,    המועצה  .ישוברחבי  עתתהא  ו/או    ,בכל  להפחית 

  זכות   הזוכה  למציע  תהיה  לא.  מיקומם  את  לשנותאו  /ו  החניה  מקומותלהגדיל את כמות  
 .  החנייהבשטח שהוא סוג מכל  קניינית

 
 תנאי סף   .2

 :ההצעה הגשת במועד להלן המפורטים הסף  תנאי בכל לעמוד הקורא  בקול המשתתפים על
 כדין.   מיםאו שותפות רשו חברה .2.1
השכרת   .2.2 של  שירות  בהפעלת  ניסיון  בעל  לפחות,  100מציע  בסיס שעתי/יומי  רכבים  ,  על 

  ואילך לפחות.  2020משנת 
תצהיר, המאמת את האמור בסעיף זה חתום ומאומת בפני  יצרף  להוכחת סעיף זה המציע  

 .   המצ"ב  20ובתצהיר המצורף בעמ'   'א נספח המצורף ב  בנוסח עורך דין
 מציע בעל רישיון עסק בתוקף נכון למועד הגשת ההצעות להשכרת רכבים.   .2.3

להוכחת סעיף זה המציע יצרף העתק נאמן למקור חתום ומאושר על ידי עו"ד של רישיון  
 עסק להשכרת כלי רכב.  

באמצעות מערכת און ליין ואפליקציה סלולרית המאפשרת   טכנולוגיות מציע בעל יכולות   .2.4
ביצוע הזמנה  על ידי הלקוח לשימוש ברכבים על בסיס שעתי או יומי, ללא צורך בהגעה  

 המציע או חיוג למוקד אנושי.   למשרדי
  כמו את פרופיל החברה ופירוט שיטות העבודה.    להצעתולהוכחת סעיף זה המציע יצרף  

 . יינתנו בו  והאופן המוצעים השירותים  את להציג המכרזים  וועדת  בפני יוזמן המציע כן, 
 

   מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .3
ספרי מס הכנסה וכן אישור לפי חוק עסקאות   אישור מרו"ח/פקיד שומה על ניהול   .3.1

 (. 1976 –אכיפת ניהול חשבונות התשל"ו )יבוריים צ  גופים
 עוסק מורשה.  אישור בדבר היות המציע  .3.2
התאגדות,   .3.3 תעודת  זכויות    נסחהעתק  בדבר  עו"ד  ואישור  הרלוונטי  מהמרשם  מעודכן 

שותפות, יש לצרף נסח שותפות עדכני  . אם מדובר במציע שהוא    (נספח ב')בנוסח    החתימה
 מרשם השותפויות ואישור עו"ד בדבר זכויות החתימה. 

ו .3.4 החברה  רכבים פרופיל  וסוגי  המוצע  השירות  בהחזקתו  פרוט  או  ,  בבעלותו 
שנת ייצור, מספר נוסעים    , לרבותבבאר יעקב  השירותים  לצורך הפעלת  המיועדים

 כפי שמופיע ברישיון הרכב.
המועצה שומרת על זכותה לבקש מהמציעים כל מסמך אחר או נוסף, שיידרש לה על פי   .3.5

שיקול דעתה לצורך קבלת החלטה. כן שומרת המועצה על זכותה לברר בכל דרך נוספת  
חות, מעסיקים  ממליצים, לקו   דעת  -חוות  קבלתאחרת את איכות ההצעה והמציע, לרבות  

  החלטה   קבלת  לצורך  הדרוש  נתוןאו  /ו  מסמך  כל  השלמתאו  /ו  הבהרה  בקשת,  קודמים
 וכיו"ב.  

 
 בחינת ההצעה ל מידה אמות .4

 .  במועד הגשת ההצעה  תנאי הסף של הקול קורא  כלבעמידה  להוכיחעל המציע  .4.1
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 . בסעיף זה המפורטותמידה  הלפי אמות    הכשירות  תבחן את ההצעותהמועצה   .4.2
 

 הניקוד   אופן   המרבי הניקוד מידה  אמת 
הזולה    ההצעה נק'  25 ק"מ(  150שימוש  יומי  )עד  תעריף .1

תזכה   ביותר 
.  הנקודות  במרב

  ההצעות   יתר
  באופן   ינוקדו

 יחסי 

  150שימוש יומי עבור כל ק"מ נוסף מעל    תעריף .2
 ק"מ 

 נק'  25

 נק'  25 שימוש לפי שעה  תעריף .3
 נק'  5 בגין נהג נוסף  תעריף .4
מיוחדים    דמי  תעריף .5 שירותים  בעבור  טיפול 

 '( וכו  6  לכביש)הסבת דו"חות, שליחת חיובים 
 נק'  5

הרכב    -  ריאיון . 6 צי    לשימוש   המוצעהצגת 
   ים,  הטבות ושירותים נוספ המועצה

 נק'  15

  נק'  100 "כ סה 
 

 השירותים   .5
 הצעת המציע תכלול את השירותים כמפורט להלן:  

הכולל, בין היתר קבלת הזמנה ואספקה של כלי הרכב באמצעות    7/24מתן שרות רציף   .5.1
 למעט יום כיפור.  ולרבות בשישי שבת וחגים בכל שעה,  ,שימוש באפליקציה סלולרית 

ר סומנו  הצבת הרכבים המיועדים להשכרה שעתית/יומית בתאי החניה המיועדים לכך אש .5.2
 .  המועצהעל ידי 

החלפת כלי רכב תקול ברכב תקין במידת ,  תחזוקה רציפה של הרכבים הכוללת, בין היתר .5.3
 הצורך.  

 מתן מענה רציף לנושא ניקיון הרכבים העומדים לשרות הלקוח .   .5.4
  בעלי   הרכבים  כלש  על המציע לוודא  חובה  .לפי ההצעה בקול קורא  כלי רכב   3     העמדת .5.5

   .בתוקף מקיףחובה ו  ביטוח, רכב רישיון
 ותק   שנת  עם  ומעלה  18מתן השירותים למחזיקים ברישיון נהיגה כדין, לכל נהג החל מגיל   .5.6

 .  בנהיגה
 .אחרים קבועים בתשלומים או  מינוי בדמי  יחויב  לא הלקוח  .5.7
 . מלא עצמית השתתפות ביטול דמיו מקיף , חובה כיסוי ביטוחי  כולל המחיר .5.8
  לאותו   ולהחזירו   הרכב   את   לאסוף  יחויב   הלקוח חזור"  -"הלוך  שירות   בורע  הינו   המחיר  .5.9

 . חניה מקום
 

 אופן הגשת ההצעה   .6
יש להגיש בתיבת המכרזים של המועצה  את ההצעות בצירוף המסמכים המפורטים לעיל   .6.1

במעטפה סגורה,   14:00בשעה   2021/08/24 עד ליום,  1)בלשכת מנכ"ל(, ברח' ז'בוטינסקי  
על גביה כתוב : "קול קורא השכרת רכבים שיתופיים על בסיס שעתי/יומי בחניה ציבורית  

 במועצה המקומית באר יעקב" 
 .הנקוב לא ידונו במסגרת קול קורא זהבקשות שיוגשו לאחר המועד  .6.2
לפנות .6.3 ניתן  פרטים  לקבלת  או  שאלות  בלבד  להפניית  ליום    בכתב  שעה    2021/08/12עד 

ג'בר  12:00 יוסף  מר  ברשות,  משאבים  מיצוי  בדוא"ללרפרנט   ,  :yosef@b-y.org.il   .
נפרד מתנאי  השאלות והת יופיעו באתר האינטרנט של המועצה והינן חלק בלתי  שובות 

הקול קורא. חלה חובה על המציעים להתעדכן באתר בכל הודעה או עדכון בקשר לתנאי  
 הקול קורא. 
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 שונות  .7

מובהר בזאת, כי פנייה זו ממוענת לכלל הגופים אשר עומדים בתנאים ובדרישות הנ"ל,   .7.1
, העומד בתנאים ובדרישות הנ"ל מבין הפונים, גוף אחדוכי בכוונת הרשות להתקשר עם  

 של המועצה ו/או מי מטעמה ולפי שיקול דעתה.    מכרזיםזאת לפי בדיקת וועדת 
, ייחתם הסכם התקשרות בין המועצה ובין נותן  ההצעההיה והמועצה תחליט בדבר קבלת   .7.2

 )נוסח הסכם התקשרות מצ"ב לפנייה זו(.   השירות
את הזכות לפנות לפונים להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים, המועצה שומרת לעצמה   .7.3

   .לרבות השלמת מסמכים
  הזכות   את  לעצמה  ושומרת  השירותים  באספקת  בלעדיות  לזוכה   מבטיחה  לא  המועצה .7.4

שירותים   לבחור  ו/או    נותן/י  כן, אחרים  כמו  בעתיד.  לבחור    נוספים  רשאית  המועצה 
  במקרה  נותן השירותים בתקופת הניסיון,החלפת    לצורך  כשיר שני,  במסגרת הקול קורא

 וההתקשרות לא עלתה יפה.
כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו    ,מובהר בזאת .7.5

על פנייה זו. עוד מובהר, כי המועצה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה כלשהו ואין בפנייה  
זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של המועצה 

ת המשך לפנייה זו. כמו כן, המועצה לא תישא בעלות  בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולו
 כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות פנייה זו.  

והיא רשאית גם שלא לבחור באף   אחד בלבד  עם מציעהמועצה רשאית לבחור להתקשר   .7.6
 הצעה שתוגש במסגרת ההליך, הכל על פי שיקול דעתה.  

המציע   .7.7 על  תחולנה  הצעה  בהגשת  הכרוכות  ההוצאות  יהיה  כל  לא  מקרה  ובשום  בלבד 
לו בקשר  נזקים שנגרמו  ו/או  בגין הוצאות  ו/או שיפוי  ו/או לפיצוי  זכאי להחזר  המציע 

 להצעה ו/או להכנתה ו/או הגשתה.
 

 
 

 
 בברכה,             

 מנכ"ל דני אורן,          
 מועצה מקומית באר יעקב 
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 פירוט ניסיון המציע -נספח א' 
 

יש למלא בטבלה שלהלן שמות רשויות מקומיות בהן המציע נתן את  לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף, 
 ;  ,  פירוט הניסיון )מס' כלי רכב שהושכרו בכל שנה( ואנשי קשר ממליצים השירותים מושא הקול קורא

  ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק.

 

הרכבים  מס'  שם הרשות המקומית  
 שהושכרו בכל שנה 

 פרטי איש קשר 

 + טלפון נייד  שם מלא

2020 2021  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

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

 
 

 _____________        _______________________ 
     שם חתימה וחותמת                תאריך                                    

 
 אישור עורך דין                                                                    

מטעמו   חתימה  מורשיי  הינם  במציע  חבר  המציע/  בשם  החתומים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 ורשאים  לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע להליך זה. 

ידי להצהיר את האמת,  וכי  יהיו   -הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על  צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו  

 נספח זה.
 

 _____________        _______________________ 
     חתימה וחותמת עו"ד               תאריך                                    

 ל המציע/חבר במציע ש                                                                                  
  



 
 

 

 מועצה מקומית באר יעקב 

השכרת רכבים שיתופיים על בסיס שעתי/יומי בחניה קול קורא 
 המקומית באר יעקב ציבורית במועצה 

5 
 
 

 
 אישור עוה"ד למורשי החתימה של המציע  –נספח ב' 

 מועצה מקומית באר יעקב לכבוד

 קול קורא להשכרת רכבים שיתופיים הנדון:  

  

הבאים לגבי הגוף  אני _____________________, מ.ר. ________________   מאשר הפרטים 
 המציע: 

 עו"ד   )שם מלא(  

שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי: . 1
  "(______________________________________

 "(. המציע

 _______________________________________  סוג התארגנות: . 2

 _______________________________________  תאריך ההתארגנות:  .3

 _______________________________________  מספר מזהה:  . 4

שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף המציע   .5
 ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת )אם נדרש(:

 ________________________________________________________ ___ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

.   העבודות והשירותים המבוקשים במכרז הנדון הם במסגרת סמכויותיו של  6
ידי המורשים  -תאגיד המציע וההחלטה להגיש הצעה במכרז התקבלה על

 ין. לכך כד

 בכבוד רב,      

 

 ____________________  ________________________         __________________ 

 חתימה וחותמת                 מס' רישיון        שם מלא               

 _____________________________    ______________________ 

    טלפון            כתובת                        

 _____________________________    

 תאריך                
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 מחיר הצעת ה
 לכבוד 

 המועצה המקומית 
 באר יעקב 

 
 ג.א.נ., 

 
 שיתופיים  רכבים השכרתקול קורא  הנדון: 

 
אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי הקול קורא, לרבות החוזה ונספחיו והנני מגיש בזאת את    .1

בחניה ציבורית ברחבי    יומי  או   שעתי  בסיס  על  שיתופיים  רכבים  השכרת   שירותיהצעתי למתן  
 "(.  השירותים)להלן: " המועצה המקומית באר יעקב

 
כל הגורמים האחרים המשפיעים    אתובחנתי  כל מסמכי הקול קורא,  עיינתי בכי    ,הנני מצהיר .2

 הצעתי. בהתאם לכך קבעתי את ו  על מתן השירותים, בהתחשב בדרישות הקול קורא, 
 

 אני מצהיר בזאת כי: .3
 הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות הדרושים למתן השירותים.  .א

 
וכוח .ב האדם הדרושים על מנת לתת את השירותים מושא הקול  -ברשותי כל הציוד 

 בהתאם לדרישות ולתנאים בקול קורא. קורא, 
 

הנני מסוגל ובעל יכולת, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות   .ג
 על פי דרישת המועצה. 

 
 הנני בעל ניסיון מוכח ברשויות מקומיות במתן השירותים מושא קול קורא זה.  .ד

 
לשביעות רצונה המלא של   ,השירותיםאם אזכה בקול קורא הנדון, הנני מתחייב ליתן את   .4

 ן:  כדלקמ  1-5בשורות , כמפורט במחירי הצעתי ,המועצה
 לציין ספרות אחרי הנקודה העשרונית(.   לאנא יש לנקוב במחירים כולל מע"מ )

 
  הניקוד מידה  אמת 

 המרבי 
  המוצע   המחיר

 במספרים 
 "מ( מע)כולל 

 במילים  המוצע  המחיר
 "מ( מע)כולל 

עד    תעריף .1 יומי    150שימוש 
 "מ ק

   נק'   25

  כל   עבור   יומי   שימוש   תעריף 2
 ק"מ  150"מ נוסף מעל ק

   ' נק 25

   ' נק 25 שעה  לפי שימוש תעריף 3

   נק'   5 נוסף   נהג  בגין תעריף 4
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  בעבור   טיפול   דמי  תעריף 5
)הסבת    מיוחדים   שירותים 

  חיובים   שליחת"חות,  דו
 '( וכו  6 לכביש

   ' נק 5

  הרכב   ציהצגת  -  ריאיון 6
,  המועצה  לשימוש  המוצע
 נוספים ושירותים  הטבות

   ' נק 15

   ' נק 100 "כ סה 
 
 

 _______ ____ שם המציע: __________
 

 _________ __ת.ז. או מס' חברה:______ 
 

 כתובת:________________________ 
 

 חתימה:________________________ תאריך:_____________________ 
 

 : )הצעה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע( המציע  חתימת
 
 

 
 

   

שם חתימה וחותמת של  
המציע/חבר במציע + ציון 

 תפקיד בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך          
 

 תאריך 

בשם     החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
מטעמו,   חתימה  מורשי  הינם  במציע  המציע/חבר 
ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע  
לקול קורא. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים  
בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי  
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו  

ר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על  כן, ולאח
 תצהיר זה. 
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 השכרת רכבים שיתופיים על בסיס שעתי/יומי בחניה ציבורית   ה ס כ ם

 
 2021חודש _____ שנת  בשנערך ונחתם ביום ______ 

 
   500225305, מס' מזהה מועצה מקומית באר יעקבבין: 

 : כדין  החתימה  מורשיי באמצעות
 המועצה  ראש, גוזלן  ניסים (1
 רו"ח מירי לוין, גזברית המועצה (2

 , באר יעקב  2  מרחוב ז'בוטינסקי
   ("המועצהלהלן: " ) 

 ;מצד אחד
 

  ____________________ :לבין
 : __________________ .ח.פ

  ____________כתובת: 
  ________________ :טלפון

 : _________________ פקס
  ("החברה"או  "נותן השירותלהלן: " )

 ; מצד שני
 
 

והמועצה  פרסמה הליך קול קורא להשכרת רכבים שיתופיים על בסיס שעתי ו/ או    הואיל:
יומי בחניה ציבורית במועצה המקומית באר יעקב )להלן בהתאמה: "קול קורא"  

 או "ההליך" ו "השירות/ים"(;
והיא    הואיל: יומי  ו/או  הגישה  והחברה מספקת שירותי השכרת רכבים על בסיס שעתי 

 הצעתה לקול הקורא וזכתה בו;
שימוש    הואיל: רשות  לתת  מוכנה  השירות,לוהמועצה  השירותים    נותן  אספקת  לצורך 

חניה  לציבור במקומות  עלייעודיים,  שיקבעו  דעתה  - ,  שיקול  המועצה  פי  ברחבי 
, זאת מבלי להעניק לנותן השירות זכויות קנייניות כלשהן  המקומית באר יעקב

 ;חניותהבשטח 
  , המועצה המקומית באר יעקב  בתחום  השירותים  פעלווי  , כיוהצדדים מעוניינים  הואיל:ו

 והכל כמפורט בהסכם זה להלן;
 

 :הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא ונספחים .1
 . מנומיהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1.1
 . כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם .1.2
  נספחי ההסכם:  .1.3

 ; נותן השירותוההצעה של   קול קוראה נוסח  –נספח א' 
 ;ביטוחים קיוםאישור -' ב נספח .1.4
 תצהיר העדר זיקה לעובד ו/או חבר מועצה;  -' ג  נספח .1.5

 הגדרות  .2

בעל ותק נהיגה של   ,ומעלה  18  מגיל,  כל אדם בעל רישיון נהיגה בתוקף  –  הלקוח/ות""
   .לרבות נהג צעיר וחדש שנה,

יומי במתכונת של    –  "השירות/ים" ו/או    24השכרת רכבים שיתופיים על בסיס שעתי 
במועצה המקומית באר לא כולל יום כיפור, בחניה ציבורית    , ימים בשבוע  7שעות ביממה,  

 עבור הלקוחות.   , המועצה שתיקבע כפי, יעקב
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ובהתאם להצעת מגוון כלי רכב בהתאם להזמנות מוקדמות    –   "כלי הרכב" או "הרכבים"
 . הזוכה

 מערכת אינטרנטית הכוללת אפליקציה סלולרית של החברה  –  "מערכת" או "יישומון"
המאפשרת שימוש במערך שיתוף הרכבים ואשר תעמוד בדרישות כמפורט בהסכם זה. 

ל  המערכת ואופציה  רכבים  של  והזמנה  קבלה  היתר  בין  תאפשר  עבור  כאמור  תשלום 
 השירות. 

 

 מהות ההסכם  .3
ותפעיל   3.1 תציב  הרכב    3החברה  מצי  זה,  ידה-על  שהוצערכבים  קורא  מתן    בקול  לצורך 

 השירותים בתחומי המועצה המקומית באר יעקב. 
 .ומסומנים ייעודייםמקומות חניה  3  תעמיד לטובת אספקת השירותים לציבור המועצה 3.2

  למעט ,  ות הציבוריותחנישטח הב  כלשהו  מסוג  קניינית  זכות  תהיה  לא  השירותים  לנותן
   מכוח הקול קורא. אספקת השירותים לציבור לצורך שימוש זכות

מובהר, כי למועצה האפשרות להגדיל או להקטין את כמות הרכבים ו/או את מקומות   3.3
בהסכמת פי שיקול דעתה. שינוי סוגי הרכבים יהיה  -החניה המפורטים לעיל בכל עת, על 

 .  המועצה
כי   3.4 רשאית  ו,  השירותים  באספקת  בלעדיות  אין  השירותים  לנותןמובהר  המועצה תהא 

אחרים למטרות    שירותים  לנותנירשות שימוש דומה בחניות נוספות ו/או אחרות גם    לתת
 .שירותיםה  אספקת שםדומות ל

 
   הצהרות והתחייבות החברה  .4

השירות בזאת   נותן  בנפרד  אחד  כל  ומתחייב/ים  מאשר/ים  מצהיר/ים,  מטעמה  מי  ו/או 
 כדלקמן:  

קראו את כל מסמכי ההסכם, מהות השירותים, מסכימים לבצעם ובאפשרותם לבצע   כי 4.1
 את כל התנאים המפורטים בהסכם זה.  

הינם 4.2 ברשותם    כי  וכי  ההסכם  נשוא  השירותים  לאספקת  וכישורים  מומחיות  בעלי, 
את   ואבים וכוח אדם מקצועי ומיומן לאספקת השירותים וכי הם יבצעהאמצעים, המש

 .  המועצהההסכם בדייקנות, באמינות ובמיומנות מרביים תוך הישמעות לכל הוראות  

ללקוחות,  4.3 להעניק  עליה  אותו  והשירות  החברה  על  המוטלות  והפעולות  השירותים  כל 
כו  הפעלת  הרכבים,  העמדת  לרבות  זה,  הסכם  להוראות  אספקה, בהתאם  האדם,  ח 

הובלה, תחזוקה, שדרוג ,שינוי וכל פעולה אחר , מכל מין וסוג שהוא,  הנדרשים לביצוע  
מובהר ספק  הסר  למען  ביותר.  הטוב  הצד  על  החברה  ידי  על  יבוצעו  כי    , ההסכם, 

 ההתקשרות בין החברה ללקוח תהא על חשבונו של הלקוח. 

אם )יוצרים ו/או זכויות הפטנטים  החברה הינה הבעלים של המערכת לרבות, זכויות ה  4.4
על כלל מרכיביה    ,(רשום פטנט וכל הזכויות הקנייניות או האחרות הגלומות במערכת 

וכמו כן בעלת רישיון להשתמש במערכת ובמרכיביה וכי אין בהתקשרות עמה בהסכם 
  זה, פגיעה בזכויות יוצרים ו/או בסודות מסחריים ו/או בפטנט ו/או בזכויות קניין רוחני 

אחרות של צד שלישי כלשהוא וכי המערכת ו/או השימוש בה אינם מפרים בדרך כלשהי  
ולשפות את  ות  כז לפצות  כלשהו. החברה מתחייבת  שלישי  צד  נזק   המועצהשל  כל  על 

כל  וכנגד  ידי החברה ובגין  שייגרם לה ו/או למי מטעמה כתוצאה מהפרת סעיף זה על 
ו/או למי מטעמה בגין הפרה של זכויות   ועצהמל  תביעה שתוגש ו/או בגין כל נזק שיגרם 

 במערכת.  
ביצוע   4.5 לצורך  הדרושים  והאמצעים  הכלים  הציוד,  כל  ובחזקתה  ברשותה  קיימים 

התחייבויותיו על פי הסכם זה כדין במשך כל תקופת ההסכם, כולל חומרה ו/או תוכנה, 
כשכולם תקינים, כשירים וזמינים לביצוע מידי של השירותים וכי היא מעסיקה  את כוח  
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פורט במסמכי ההסכם, במלואם ובמועדים האדם המתאים לצורך תפעול של המערכת כמ 
 הקבועים בהם.  

 החברה ו/או מי מטעמה יספקו את השירותים בהתאם להוראות כל דין.   4.6
 בתוקף, ביטוח חובה וביטוח מקיף, רישיון עסק   רכב  החברה מתחייבת להחזיק רישיונות 4.7

 בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות.   נדרש נוסף  אישור ו/או רישיוןוכל 
ורכב שאינו אחד מרכבי החברה, יחנה במקום חניה השמור לחברה, החברה תדאג   במידה 4.8

תפעל כמיטב יכולתה במסגרת   המועצה ו  מועצה לדווח על כך מיד שהתגלה לה הדבר ל
 המועצההסמכויות המוקנות לה על מנת לאכוף את חוקיה ודיני החניה במקום ואולם  

כל טענה, דרישה או תביעה כלפיה  , ולא תהיה  לא תישא בכל אחריות בנסיבות כאמור
 .  בגין האמור

 החברה מתחייבת לבצע את השירותים ו/או לספקם בהתאם להוראות הדין.   4.9

ביטוח    המועצההחברה תמציא מעת לעת לבקשת   4.10 העתקים מצולמים מתעודות 
 החובה אשר הוצאו בגין הרכבים. 

לנסיעה בטוחה. החברה  כל הרכבים מטעמה יהיו בעלי רישיון בתוקף ויהיו תקניים   4.11
אין אחריות בקשר לרכבים ואי עמידה בהוראות האמורות הקבועות    מועצהמצהירה כי ל

 בדין תהווה הפרה יסודית של ההסכם .  
 

   השירותים .5
 החברה תספק את השירותים כמפורט להלן :

ו/או יומי. 5.1 כלי רכב   3החברה תעמיד  מובהר כי    שירותי השכרת רכבים על בסיס שעתי 
   ., על בסיס כל הקודם זוכהבמועצה המקומית לצורך אספקת השירותים

החברה מתחייבת לספק את השירותים בכל תקופת ההסכם באמצעות יישומון המאפשר  5.2
  ללקוח להזמין רכב להשכרה.

מתחייבת 5.3 כשייך   ,החברה  הרכב  כלי  של  זיהוי  שיתאפשר  כך  יסומנו  החברה  רכבי  כי 
 לחברה על מנת שהלקוח יוכל להחנות בחניות.  

כגון: כמות הנסיעות   המועצהבהתאם לדרישות    , מעת לעת,החברה תספק דו"ח נתונים 5.4
 , הלקוחות  מספר  מסוימת,  תקופה  לאורך  שהוזמנו  הרכבים  כמות  רכבים,  סוגי  לפי 

   ם לפי אזורי מגורים וכיו"ב'.  השימוש בשירותי
השירותים.  5.5 ולטיב  לביטוחים  המושכרים,  לרכבים  הבלעדית  האחראית  תהא  החברה 

ו/או    המועצה להם  לנזקים  ו/או  לתיקונם  ו/או  לרכבים  אופן  בשום  אחראית  אינה 
   למשתמשים בהם ו/או לכל נושא הקשור בהם .

  באמצעות  הרכב   כלי   של   ואספקה  הזמנה  קבלת ,  היתר  בין ,  הכולל   24/7שרות רציף    מתן 5.6
 . כיפור יום  ולמעט,  חגים, שבת, בשישי לרבות, סלולרית  באפליקציה שימוש

 אשר  לכך  המיועדים  החניה  בתאייומית  /שעתית   להשכרה  המיועדים  הרכבים  הצבת 5.7
 . המועצהידי  - על סומנו 

,  תקין  ברכב  תקול  רכב  כלי  החלפת,  היתר  בין,  הכוללת,  הרכבים   של  רציפה  תחזוקה 5.8
 . הצורך במידת

 . הלקוח  לשירות העומדים  הרכבים ניקיון לנושא  רציף מענה מתן 5.9
 בקול קורא.   הצעהעל בסיס כל הקודם זוכה והמגוון כלי רכב  העמדת 5.10
  עם   ומעלה   18  מגיל  החל  נהג  לכל,  כדין  נהיגה   ברישיון  למחזיקים  השירותים  מתן 5.11

   של נהיגה. ותק שנת
 .אחרים קבועים בתשלומים או  מנוי בדמי  יחויב  לא הלקוח  5.12
 מקיף ודמי ביטול השתתפות עצמית מלא.    חובה, ביטוח  ביטוח   כיסוי  כולל   המחיר 5.13
לאסוף את הרכב    יחויב  שהלקוח  באופןחזור",  -"הלוך  שירות  עבור  הינו  המחיר 5.14

 ולהחזירו לאותו מקום חניה. 
 

 
    התקשרות עם לקוח .6
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אינה מהווה צד להתקשרות בין החברה לבין הלקוחות    המועצהמוסכם בין הצדדים, כי   6.1
 לא תישא באחריות כלשהי בעניין זה .   המועצהו

הפרטים  6.2 כל  את  לה  להמציא  הלקוח  את  לחייב  החברה  על  בשירות,  השימוש  לצורך 
 הנדרשים לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון סלולר.  

 
   פרסום .7

בערוצי התקשורת בה היא עושה    ,המלא  דעתה  לשיקול  בהתאם,  לפרסם  רשאית  תהא  המועצה
   .השירותשימוש שוטף את דבר מתן 

 
  תקופת ההסכם .8

 חודשים   12תקופת ההתקשרות תחל החל ממועד חתימת הצדדים על הסכם זה  ותמשך   8.1
 . ("תקופת ההתקשרות להלן:" )

ובהסכמת למועצה נתונה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתה   8.2
בהחברה   ,-  3  " )להלן:  פעם  בכל  חלקה  או  אחת  שנה  של  נוספות  תקופת תקופות 

 . שנים 3"( ובסה"כ תקופות האופציה לא תעלינה על האופציה

רשאית, בכל עת, להביא את ההתקשרות מכוח ההסכם   תהא  המועצה  ,על אף האמור 8.3
והחברה לא תהא    ,מיוחד  בנימוק  צורך  ללא,  יום לחברה  30לסיומה בהודעה מוקדמת של  

זכאית לכל פיצוי ו/או תשלום עקב כך והיא מוותרת  מראש על כל טענה ו/או דרישה 
    .המועצהכלפי  תקופת ההתקשרותבעניין 

 את  לסיים  ועצההמ   רשאיתהוו תקופת ניסיון במהלכה  החודשים הראשונים להסכם י  6 8.4
 . בלבד יום 14 של ובכתב  מראש בהודעה ההתקשרות

 
   חברה מועצהיחסי  .9

בזכות   9.1 לראות  עובד    המועצהאין  יחסי  שירותיה כמקיימים  על  ולפקח  לחברה  להורות 
ומעביד, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ולא יהיו בינה לבין מי  

. החברה המועצהמטעמה  ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למורישיה כל זכות של עובד 
יתקיימו יחסי עובד מעביד תפעל על פי הסכם זה כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין, מבלי ש

על   ומבלי שתחול  זה  ו/או    המועצהכתוצאה מהסכם  אחריות שילוחית למעשי החברה 
 עובדיה או למחדליה.  

החברה מצהירה, כי בביצוע התחייבויותיה ע"פ הסכם זה היא פועלת כקבלן עצמאי וכי   9.2
יעה,  עליה בלבד תחול האחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פצ

נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי 
 תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיה ע"פ הסכם זה. 

החברה מצהירה כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין החברה או מי מטעמה   9.3
 יחסי עובד מעביד.  המועצהלבין  

כמו כן, מצהירה החברה כי האמור לעיל יחול גם על הגורמים אשר אינם עובדיה ואשר  9.4
   מספקים לה שירותים לצורך ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה.

  
   אחריות וביטוח .10

החברה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר, שייגרמו   10.1
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לספק ו/או לעובדיו    מועצה ל

ו/או למי מטעמו עקב ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הפרת התחייבויותיה על פי  
 חוזה זה.  

  המועצה נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד    החברה אחראית, לכל 10.2
על השירותים  מתן  עם  בקשר  ו/או  כדי  ומתקנים - תוך  ציוד  זמן  ובכל  זה  הסכם  פי 

הנמצאים תחת השגחת החברה והיא מתחייבת להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, 
 ללא דיחוי.  

ול לציוד מכל סוג ותאור  החברה האחראית הבלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלק  10.3
הנמצא בשימושה או שהובא על ידה ו/או על ידי מי מטעמה בקשר עם ביצוע השירותים 
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מכל נזק   המועצה,ובכלל זאת לרכבים, לחלקים, לאביזרים ולחומרים והיא פוטרת את  
 ו/או אובדן שיגרם לציוד כאמור.  

את   10.4 פוטרת  בש   המועצה החברה  הנמצא  אדם  כל  ו/או  עובדיה  מכל  ו/או  ירותה, 
אחריות לכל אובדן ו/או נזק שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב  

ו/או לפצות את   ו/או את שלוחיה בכל סכום בגין כל    המועצהלשפות  ו/או את עובדיה 
תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם לה שהם באחריותה על פי חוזה זה ו/או על פי  

תודיע לחברה על קבלת    המועצהאות משפטיות ואחרות בקשר לכך.  כל דין, לרבות הוצ
 תביעה כאמור בתוך זמן סביר מקבלתה ותאפשר לה להתגונן מפניה .  

מבלי לפגוע באחריות החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת   10.5
תקופת   כל  ולמשך  המוקדם  לפי  השירותים,  מתן  תחילת  ממועד  או  ההתקשרות 

שלה)שרות  ההתק הארכה  כל  חשבונה  (לרבות  על  ולקיים  לערוך  החברה  מתחייבת   ,
בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס  

ביטוחים   קיום  על  נפרד   -האישור  בלתי  חלק  ומהווה  זה  להסכם  א  כנספח  המצורף 
 . ("אישור קיום ביטוחיםלהלן:"  )ממנו

 בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את התנאים הבאים:   10.6

 : המועצההספק ו/או   –שם "המבוטח "בפוליסות הינו  10.6.1
" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות תאגידים עירוניים ו/או חברות בת  המועצה" 10.6.2

 ו/או עובדים של הנ"ל.  

שר עם  בגין ו/או בק  המועצהביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את   10.6.3
 מעשה או מחדל של הספק  ומי מטעמו.  

את   10.6.4 לשפות  מורחב  מעבידים  חבות  אחריות    המועצהביטוח  עליה  ותוטל  היה 
 כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק.  

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.    10.6.5
כלפי   10.6.6 התחלוף  ו/או  השיבוב  זכות  לנזק  המועצהביטול  שגרם  מי  כלפי  למעט   ,

 בזדון.  
לאחר   10.6.7 אלא  לרעה,  תנאיהם  לשנוי  ו/או  לביטול  ניתנים  יהיו  לא  הביטוחים 

הודעה בכתב ,ע"י הספק ו/או חברת הביטוח מטעמו ,במכתב    מועצה שתימסר ל
   60רשום ,

 קש.  יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבו

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי  (  אם יש כזה)כל סעיף בפוליסות הספק   10.6.8
וכלפי    המועצהאת אחריות מבטחי הספק כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  

הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",     המועצהמבטחיה, ולגבי  
את   השתתפות    המועצההמזכה  זכות  ללא  תנאיו,  לפי  המגיע  השיפוי  במלוא 

מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הספק זכות תביעה ממבטחי    המועצה בביטוחי  
-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף    המועצה 

פק, מבטחת הספק  מוותרת על טענה של ביטוח כפל כלפי  . למען הסר ס1981
 וכלפי מבטחיה.     המועצה

של   10.6.9 "ביט"  פוליסות  פי  על  הכיסוי  מהיקף  יפחת  לא  בפוליסות  הכיסוי  היקף 
 קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.  

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור   10.7
ביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על החברה שאינה פוטרת אותה  עריכת ה

ממלוא חבותה לפי הסכם זה. על החברה לבחון את חשיפתה לחבות ולקבוע את גבולות  
האחריות בהתאם .החברה מצהירה ומאשרת בזאת כי היא מנועה מלהעלות כל טענה  

לגבולות האחריות האמורים ו/או  ו/או מי מטעמה בכל הקשור    המועצהו/או דרישה כלפי  
 היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו .  

מצד   10.8 דרישה  כל  לידי    המועצה,  המועצהללא  להמציא  עם    מועצה מתחייבת 
החתימה על הסכם זה, את אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו. החברה מצהירה 
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ידי המבטח   על  כי המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום  ידוע לה  הינו תנאי מתלה  כי 
של  מהתחייבויותיה  תגרע  לא  המצאתו  אי  ואולם  ידו,  על  השירותים  למתן  ומקדמי 

יום לפני מועד תום תקופת   14- החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ  
את אישור הביטוח כאמור לעיל    המועצהביטוחי החברה, מתחייבת החברה להפקיד בידי  

קופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח ולמשך כל התקופה בה בגין הארכת תוקפו לת
 התחייב לערוך ביטוח.  

רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי החברה    המועצה 10.9
כאמור לעיל, והחברה מתחייבת לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת 

יטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. החברה להתאים את הביטוחים נשוא אישור הב
זכויות   כי  אינה    המועצה מצהירה  לעיל  כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת 

על   נשוא    המועצהמטילה  הביטוחים  לגבי  אחריות  כל  ו/או  חובה  כל  מטעמה  מי  ו/או 
ל חובה אישור הביטוח, טיבם ,היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכ 

שהיא המוטלת על החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת 
 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.  

החברה מתחייבת למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם   10.10
רך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או  ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי הצו

להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי החברה תישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות 
 העצמיות הנקובים בביטוחי החברה.  

מובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי החברה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל   10.11
כדי לשחרר את החברה מחובתה לשפות  שהיא מהתחייבויותיה בהתאם להסכם זה או  

בגין כל נזק שהחברה תהא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי    המועצהו/או לפצות את  
כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי  

 ו/או מי מטעמה בגין נזק או הפסד.    המועצהו/או הפיצוי לו יהיו זכאים  
  

  ההסכם ותוצאותיההפרת .11
ההסכם 11.1 את  החברה  לקיצו,    המועצהתהיה    , הפרה  זה  הסכם  להביא  רשאית 

  לתקן ימים 7 של מראש בהודעה הזדמנות שניתנה לאחר, לאלתר, בהודעה בכתב לחברה
תהיה  ההפרה  את ההסכם  תקופת  בתום  להפסיק    המועצה.  מהחברה  לדרוש  רשאית 

 לאלתר את הפעלת השירותים ולהודיע ללקוחות בעניין.  

את    נותפל  החברה   מתחייבת,  הצדדים  בין  ההתקשרות  סיום  עם 11.2 מידי  באופן 
   החניות שהועמדו לצורך אספקת השירותים לציבור. 

בנוסף לאמור לעיל, בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים תחשב החברה כאילו   11.3
  את ההסכם הפרה יסודית ויחול האמור לעיל:  הפרה

ימים או שמונה לו    90הוגשה כנגד החברה בקשה לפירוק אשר לא בוטלה תוך   11.3.1
 מפרק ו/או כונס נכסים על נכסיו.  

או   11.3.2 ההסכם  מביצוע  הסתלקה  כי    המועצההחברה  דעתה,  שיקול  לפי  סבורה, 
 בכוונתה להסתלק מביצוע ההסכם. 

הוכחות, להנחת דעתה, שהחברה עשתה או ניסתה לעשות    המועצהכשיש בידי   11.3.3
, או שהציע לאדם כלשהו שוחד, מענק מתנה  המועצהפעולה שיש בה הונאה של  

 או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או כל דבר הכרוך בביצועו.  

 

 

 

 

 הסבת ההסכם   איסור .12
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  חלק   כל  או  ההסכם  את  לאחר  להסב  רשאי  אינו  השירות  נותןזה הינו אישי.    הסכם 12.1
מיזוג, או בכל דרך אחרת,  מהון המניות,  25%מכר לפחות    ,השעבוד דרך  על  לרבות,  ממנו

 אלא אם ניתנה הסכמת המועצה בכתב ומראש. 
המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת    נתנה 12.2

פי הסכם, ונותן השירות יישא באחריות  -את נותן השירותים מאחריותו והתחייבויותיו על
 מלאה לכל מעשה או מחדל.  

 
  שונות .13

 על הסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד .   13.1
סמכות השיפוט הייחודית בקשר לכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו תהיה   13.2

 ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר.    ,מרכז במחוזלבתי המשפט המוסמכים 

 כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים.  13.3
הסכם זה מבטא את ההסכם המלא שבין הצדדים וכל הסדרים, מצגים, מכתבים   13.4

או הבנות שהיו קודם לחתימת הסכם זה, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בהסכם זה, יהיו  
 חסרי תוקף.  

כויותיו על פי  שום התנהגות על ידי מי מן הצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מז 13.5
קיום של תנאי מתנאי החוזה,  -הסכם זה ו/או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי

 או כשינוי ,ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.  

כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל   13.6
השני   הישלח   72הצד  ממועד  המוצלח שעות  שיגורה  בעת  בפקסימיליה,  נשלחה  אם  ה, 

ביד   נמסרה  ואם  רשום,  בדואר  גם  במקביל  נשלח  מההודעה  שעותק  במועד    -ובלבד 
 מסירתה .  

 כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא להסכם זה.   13.7

 
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 ע"י: נותן השירותהמועצה ע"י:                                                                         

__________________________                                   ___________________________ 

  ראש המועצה                                                       

__________________________                                   ___________________________ 

 המועצה  יתגזבר                  

 ________________________ 

 חותמת המועצה                 

 
 
 
 
 

 יועמ"ש אישור 
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אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת  
 למועצה לחתום ולהתקשר בהסכם זה. 

                                                                                               _____________________                

       יועמ"ש   
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 'ב  נספח

 הנפקת האישור: תאריך    אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה   
למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  וחריגיה. יחד עם זאת, 
יסת הביטוח למעט במקרה שבו  התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מבקש האישור  מעמד אופי העסקה  מבוטח  מבקש האישור 
מועצה מקומית  

באר יעקב .  
)המזמינה  ו/או  

חברות בנות 
ועובדים של 

 הנ"ל(  

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 
 

 מען 
 

 נדל"ן      
 שירותים  *   

 אספקת מוצרים      
       אחר:      

 
 משכיר      

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐
 מזמין שירותים *   

 מזמין מוצרים     
 אחר:       

 ת.ז./ח.פ. 
 ____________ 

 

 מען 
 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 
לפי   חלוקה 

אחריות   גבולות 
  סכומיאו 

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים 
 בתוקף וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי  
 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום

ביט    צד ג'
 ______ 

 אחריות צולבת   302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי  304
קבלנים וקבלני   307

 משנה  
ויתור על תחלוף   309

 לטובת    
 מבקש האישור         
 תביעות המל"ל  315
מבקש האישור   318

 מבוטח נוסף
 ראשוניות 328
רכוש מבקש   329

 האישור יחשב כצד ג  
        

אחריות  
 מעבידים 

 

ביט   
 ______ 

 הרחב שיפוי  304 ₪       20,000,000  
ויתור על תחלוף   309

 מבקש  
 האישור         
מבוטח נוסף   319

 היה ויחשב  
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 הנפקת האישור: תאריך    אישור קיום ביטוחים 

כמעבידם של         
 מי מעובדי  

 המבוטח        
 ראשוניות   328

        
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  

 (*:ב'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
072 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
הודעה    משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או  האישור מבקש לרעת  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקש
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 ' ג  נספח                                                                                   

 לכבוד 

 מועצה מקומית באר יעקב 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון : 

הוראות הסעיפים  הנני   .1 לידיעתי את  יעקב הביאה  כי מועצה מקומית באר  מצהיר בזאת 
 הבאים: 

 
 הקובע כדלקמן :  1950- א' )א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 103סעיף  1.1

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

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או   –לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, "קרוב"  
 אחות". 

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות   12כלל   1.2

 המקומיות הקובע: 
 לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או 

 יטה בו  לחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש - "חבר מועצה"  
 ( )ב(". 1) 2 - ( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

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

 המבוצעת למענה". 
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2
 

בין חברי מועצת המועצה  אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי   2.1
 שאני לו סוכן או שותף. 

 
חבר   2.2 עשרה אין  על  העולה  חלק  מהם  לאחד  שיש  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה, 

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 
 מנהל או עובד אחראי בו. 

 
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.  2.3

 

 
הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את   .3

 מסרתי הצהרה לא נכונה. 
 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .4
  הנני ,  במכרז  זכייתי  לאחראו  /ו  ההצעה   מועד  הגשת  עד  הנסיבות  שישתנו  ככל  וכיאמת,  

 .כך בדבר המועצה"ש  ליועמאו /ו המועצה"ל למנכ לדווח מתחייב 
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הינו תאגיד/שותפות    אם    הכספים   מנהלאו  /ו"ל  מנכאו  /ו"ר  יו"י  ע   תיחתם  זו )הצהרה  המצהיר 
 :  (המציע מטעם

    

  של  וחותמת חתימה שם
 ציון+   במציעחבר /המציע

 בתאגיד  תפקיד

 "ד עו וחותמת חתימה תאריך 

 

 תאריך 

  במציעחבר  /המציע   בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני  
  עניין  בכל  אותו  לחייב  ורשאים,  מטעמו  חתימה   מורשי  הינם 

  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני.  למכרז  הנוגעאו  / ו  הקשור
  צפויים  יהיו   וכי  האמת   את  להצהיר  ידי  על   הוזהרו  המציע  בשם

  אותם   שהזהרתי  ולאחר,  כן  יעשו  לא  אם,  בחוק  הקבועים  לעונשים
  זה. תצהיר  על בפני חתמו כאמור
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 תצהיר עמידה בתנאי סף 
 

 הריני לאשר עמידתי בכל תנאי הסף של הקול קורא, כדלקמן: 
 
 

 )יש למחוק את המיותר(. כדין מיםשותפות רשו / חברה הנני  .1.1
 

, משנת  רכבים לפחות, על בסיס שעתי/יומי  100בעל ניסיון בהפעלת שירות של השכרת    הנני .1.2
  ואילך לפחות.   2020

 
)העתק רישיון    בעל רישיון עסק בתוקף נכון למועד הגשת ההצעות להשכרת רכביםהנני   .1.3

 עסק מצורף למסמכי ההצעה(.
 

באמצעות מערכת און ליין ואפליקציה סלולרית המאפשרת   טכנולוגיות יכולות  הנני בעל   .1.4
ביצוע הזמנה  על ידי הלקוח לשימוש ברכבים על בסיס שעתי או יומי, ללא צורך בהגעה  

 למשרדי המציע או חיוג למוקד אנושי.  
 

 
הינו תאגיד/שותפות    אם    הכספים   מנהלאו  /ו"ל  מנכאו  /ו"ר  יו"י  ע   תיחתם  זו )הצהרה  המצהיר 

 :  (המציע מטעם

    

  של  וחותמת חתימה שם
 ציון+   במציעחבר /המציע

 בתאגיד  תפקיד

 "ד עו וחותמת חתימה תאריך 

 

 תאריך 

  במציעחבר  /המציע   בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני  
  עניין  בכל  אותו  לחייב  ורשאים,  מטעמו  חתימה   מורשי  הינם 

  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני.  למכרז  הנוגעאו  / ו  הקשור
  צפויים  יהיו   וכי  האמת   את  להצהיר  ידי  על   הוזהרו  המציע  בשם

  אותם   שהזהרתי  ולאחר,  כן  יעשו  לא  אם,  בחוק  הקבועים  לעונשים
 זה.  תצהיר  על בפני חתמו כאמור

   
 
 


