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 יות,משא , רכבים קלים, מסחרייםשל תיקון תקלות וטיפולים ב  לקבלת שירות 512/20 מס'פומבי  מכרזהנדון : 
 מי אביבים של   וקטנועיםנגררים 

 
לקבלת שירות הצעות לקבל ( מבקשת בזאת "מי אביבים"ו/או "החברה" בע"מ )להלן:  2010חברת מי אביבים  .1

 .נגררים וקטנועים של מי אביבים סחריים, משאיות,של תיקון תקלות וטיפולים ברכבים קלים, מ

 רגילהוא מכרז פומבי המכרז  .2

 ( פרקים:7השירות נשוא המכרז מחולק לשבעה ) .3

 .(יבואן )במוסך מורשה שירות טיפולים ותיקון תקלות לרכבים מסוג רנו קנגו: 1פרק  .3.1

 .(יבואן מורשה )במוסך שירות טיפולים ותיקון תקלות לטנדרים מסוג טויוטה היילקס: 2פרק  .3.2

  .מסוגי שונים מסחרי –שירות טיפולים ותיקון תקלות לרכב קל : 3פרק  .3.3

  .שירות טיפולים ותיקון תקלות בנגררים: 4פרק  .3.4

  .טון 10מעל  ברכבי משא כבדשירות טיפולים ותיקון תקלות : 5פרק  .3.5

  .טון 4עד  ברכבי משא קלשירות טיפולים ותיקון תקלות : 6פרק  .3.6

  .יפולים ותיקון תקלות בקטנועים ואופנועיםשירות ט: 7פרק  .3.7

 
 או לאחד מהם בהתאם לשיקול דעתו ויכולותיו , לחלקם ו/הפרקים (7) לכלכי, מציע יכול להגיש הצעה  מובהר

. שקלול להלן הרלוונטיים לאותו מס' פרק 13ובתנאי שעומד בכל התנאים המוקדמים המפורטים בסעיף 
  ד.עשה בנפרתובחינת ההצעות לכל פרק 

 

, תהווה לכל דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים מציע ידי-עלהגשת הצעה  .4

 .מכרזבמסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי ה

אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם  מכרזההמסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  .5

 חתומים:

 

 עמוד מסמך סידורי

 1-13 מכרזמסמכי ה 1

 14-24 טופס הצעת מחיר -נספח א'  2

 25 טופס התחייבות לקיום הצעה   -' נספח ב 3

 26-30 .7עד  3לפרקים  מקצועיהצהרה על ניסיון טופס  - 1/2/3/4/5נספח ג' 4

5 
עיריית תל אביב, חברות עירוניות של בטופס הצהרה על ניסיון בעבודה  - ד'נספח 

 ביב ומי אביביםעיריית תל א
31 

6 
תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -' הנספח 

 1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -תנאים הוגנים(, התשנ"א 
32 

 33 מכרזהצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום  -' ונספח  7

 34-49 וונספחי הסכם –' זנספח  8
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 הצעתו, את המסמכים הבאים:יצרף למציע , הלעיל 5בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .6

 . אחרת, יש לצרף תעודת עוסק מורשה.העתק מתעודת ההתאגדותאם המציע חברה,  .6.1

אם המציע חברה, אישור עו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד, שמות בעלי המניות או השותפים ושיעור  .6.2

מנהלי התאגיד )דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה חברה ו/או  אחזקותיהם, שמות

שותפות, יש לפרט את בעלי המניות ו/או השותפים באותה חברה ו/או שותפות, לפי המתאים, ושיעור 

 אחזקותיהם עד שהפירוט יגיע לכדי ישות בשר ודם ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר.

 
 שותפת.לא תותר הגשת הצעה מ .7

 

 זה מכרזהזמנים ב לוחות .8

 22.07.2020 -, ה רביעי ביוםעד למועד האחרון   avivim.co.il-oradh@meiדוא"ל ל הגשת שאלות הבהרה .8.1

   .15:00בשעה 

-, הביעיר ביוםמשרדי החברה עד למועד האחרון ב בתיבת המכרזים גשת הצעותמועד האחרון להה .8.2

 .12:00בשעה  29.07.2020

 

 לא תישקלנה. -הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל 

 

 שאלות הבהרה .9

בדוא"ל  לחברהלעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע  8עד למועד הקבוע בסעיף  .9.1

oradh@mei-avivim.co.il מכרז, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא במסמכי העל כל סתירות, שגיאות ,

או הנוגע  מכרזועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי ה

 או על כל שאלה או הערה הנוגעת להסכם, לרבות נספח הביטוח.  מכרזלעבודה נשוא ה

 כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות.מציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון  .9.2

 יחייבוהחברה מ בכתב שתתקבלנה תשובות ורק, טלפונית שיימסר למידע אחראית תהיה לאהחברה  .9.3

 ה.תוא

בלבד: מס'  WORDהפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת )שמופיעה להלן(, על גבי מסמך  .9.4

כי המכרז/ ההסכם ופירוט השאלה בלשון בהירה בשפה סידורי של השאלה, מס' סעיף ו/או נספח במסמ

 "כללי".  -העברית. ניתן לשאול גם שאלות כלליות, ואז לציין בטור סעיף/נספח 

 

 רוט השאלהיפ מס' סעיף ו/או נספח במסמכי המכרז/ ההסכם "דמס

 

 

 

  

 

 הינה ללא עלות מכרזהשתתפות ב .10

מאתר האינטרנט של חברת מי אביבים  מכרזת מסמכי השבנדון ידפיס א מכרזמציע המעוניין להגיש הצעה ל

 . avivim.co.il-www.mei - בע"מ בכתובת  2010

mailto:oradh@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
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 אופן הגשת ההצעה .11

תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת ל 07:00-15:00בין השעות  'ה -' להגיש בימים א את ההצעה יש .11.1

עד השעה , קומת כניסה ,בניין אמות אירופה ,תל אביב ,37שאול המלך  'שד ,מ"בע 2010מי אביבים 

15:00. 

  .בלבד מכרזההצעה תוגש על גבי מסמכי ה .11.2

יד קריא למלא את הצעתו בכתב רגיל ו 4Aבדף  מכרזלהדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי העל המציע  .11.3

 ברור או בהדפסה.  ו

 .מכרזי ההמציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכ .11.4

 כל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על ידי המציע. .11.5

 .על גבי טופס הצעת המחירויש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  .11.6

ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות, התניות, בקשות או  , הוספותאין לערוך כל מחיקות .11.7

תייגות תקנה למי אביבים זכות לפסול את ההצעה או לחילופין, כל הס ."(הסתייגויותהסתייגויות )להלן: "

 .הלהתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגויות, תוך פרק זמן שיקבע על יד

לא יוכל להגיש הצעה שהיא מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח  מציע .11.8

 מחיר המקסימום כמחיר בהצעתו לקטגורית השירות.מציע שיחרוג מכך, יחושב  א'.

תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו משמעות, או כל הצעה שאינה  החברה .11.9

 ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

 

 מכרזתיקונים ו/או תוספות למסמכי ה .12

מועד לו להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד ו/א מכרזהשומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי  החברה

 , כמו כן .או פקס/ל ו"ישלחו למציעים באמצעות דוא מכרזלעדכונים ושינויים בהתייחס  הגשת הצעות.האחרון ל

 .מכרזעל המציע לצרף להצעתו את כל תשובות ההבהרה שניתנו במהלך הכי מובהר 

 

 לכל הפרקים במכרז מכרזבתנאים מוקדמים להשתתפות  .13

כל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לא תענה על 

פסל. חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר מטעמו, בכל ת - מהתנאים המפורטים להלן איזה

 :שלהלןהתנאים 

 .1976 -תשל"ו , חוק עסקאות גופים ציבורייםהמציע בעל  כל האישורים הנדרשים לפי  .13.1

לשם עמידתו של המציע בתנאי זה, על המציע להמציא לחברה אישור על ניהול פנקסי חשבונות וניכוי מס  

 ידי-על, כשהם חתומים על ידו ומאומתים מכרזמסמכי הו' ל ף תצהיר בנוסח המצורף כנספחבמקור, ובנוס

 עו"ד. 

 

ו' ו/או בהתאם  8.9א' ו/או  8.9פי סעיף המציע הינו בעל רישיון עסק בתוקף מאת הרשות המקומית ל .13.2
להוכחת האמור, על המציע לצרף העתק הרישיון כאמור בתוקף נכון להוראות הדין נשוא ההתקשרות. 

 למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
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 )רנו קנגו(  בלבד 1 במכרז עבור פרקלהשתתפות  נוספים תנאים מוקדמים .13.3

( ממבנה Google – Mapsק"מ )לפי תוכנת  10של עד  מרחקמיקום המוסך, שבבעלות המציע, ב .13.3.1

 אירופה(. בניין אמותתל אביב ) 37, ברחוב שד' שאול המלך החברההמשרדים של 

סק שמופיעה בה כתובת העסק העדכנית נכון למועד רישיון עלהוכחת האמור, על המציע לצרף 

 להגשת הצעות למכרז.  האחרון

 

, בעל הסמכה מטעם היבואן לתת שירות של תיקון תקלות "ן "רנומורשה יבואהמציע הינו מוסך  .13.3.2

  .תוצרת רנו וטיפולים בכלי רכב

בתוקף נכון  להוכחת האמור, על המציע לצרף תעודה המעידה על היותו מוסך מורשה יבואן "רנו", 

 למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 

מאת משרד התחבורה ע"פ הינו מוסך מורשה בעל אישור לביצוע העבודות נשוא המכרז  המציע .13.3.3

 :הוראות צו הפיקוח בסימול המקצועי

 מכונאות בנזין.  -010

 מכונאות דיזל. - 020

תעודת מוסך מורשה עם פירוט של: סוג המוסך, מספר  לצרף העתק להוכחת האמור, על המציע 

  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.רישיון מוסך וסימול מקצוע, 

 

 )טויוטה היילקס( בלבד 2מכרז עבור פרק בלהשתתפות  נוספים יםתנאים מוקדמ .13.4

( ממבנה Google – Mapsק"מ )לפי תוכנת  15של עד מרחק מיקום המוסך, שבבעלות המציע, ב .13.4.1

 (.בניין אמות אירופהתל אביב ) 37, ברחוב שד' שאול המלך החברההמשרדים של 

כתובת העסק העדכנית נכון למועד עסק שמופיעה בה  רישיוןלהוכחת האמור, על המציע לצרף 

 להגשת הצעות למכרז.  האחרון

 

, בעל הסמכה מטעם היבואן לתת שירות של תיקון תקלות ן "טויוטה"מורשה יבואהמציע הינו מוסך  .13.4.2

 .תוצרת טויטה וטיפולים בכלי רכב

  בתוקף להוכחת האמור, על המציע לצרף תעודה המעידה על היותו מוסך מורשה יבואן "טויוטה", 

 נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 

הינו מוסך מורשה בעל אישור לביצוע העבודות נשוא המכרז מאת משרד התחבורה ע"פ  המציע .13.4.3

 :הוראות צו הפיקוח בסימול המקצועי

 מכונאות בנזין.  -010

 מכונאות דיזל. - 020

סוג המוסך, מספר תעודת מוסך מורשה עם פירוט של: לצרף העתק להוכחת האמור, על המציע  

  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.רישיון מוסך וסימול מקצוע, 
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 מסחרי(-)רכב קל בלבד 3מכרז עבור פרק בלהשתתפות  נוספים תנאים מוקדמים .13.5

(  Google – Mapsק"מ )לפי תוכנת  15של עד  מרחק מיקום המוסך, שבבעלות המציע,  בתוך  .13.5.1

 אירופה(. בניין אמותתל אביב ) 37, ברחוב שד' שאול המלך  החברהממבנה המשרדים של 

עסק שמופיעה בה כתובת העסק העדכנית נכון למועד  רישיוןלהוכחת האמור, על המציע לצרף 

 להגשת הצעות למכרז.  האחרון

 

 הינו מוסך מורשה בעל אישור לביצוע העבודות נשוא המכרז מאת משרד התחבורה ע"פ המציע .13.5.2

 :ח בסימול המקצועיהוראות צו הפיקו

 מכונאות בנזין.  -010 

 מכונאות דיזל. - 020 

לצרף העתק תעודת מוסך מורשה עם פירוט של: סוג המוסך, מספר להוכחת האמור, על המציע 

  רישיון מוסך וסימול מקצוע, בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 

 , במתן שירותאחרונותהשנים הבמהלך שלוש  פחותשנים ל 3למציע ניסיון מוכח של  - ניסיון מקצועי .13.5.3

 של תיקון תקלות וטיפולים בכלי רכב. 

, המצורף למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה 1ג'למלא ולחתום על נספח  המציעלהוכחת האמור, על 

  .אמורהעל הניסיון ומפרטת מנכ"ל החברה, המעידה חתימה של  נדרשת

 

  בלבד )נגררים( 4כרז עבור פרק מבלהשתתפות  נוספים תנאים מוקדמים .13.6

( ממבנה Google – Mapsק"מ )לפי תוכנת  15של עד מרחק מיקום המוסך, שבבעלות המציע, ב .13.6.1

 אירופה(.בניין אמות תל אביב ) 37, ברחוב שד' שאול המלך  החברההמשרדים של 

עד להוכחת האמור, על המציע לצרף תעודת עסק שמופיעה בה כתובת העסק העדכנית נכון למו

 להגשת הצעות למכרז.  האחרון

 

הינו מוסך מורשה בעל אישור לביצוע העבודות נשוא המכרז מאת משרד התחבורה ע"פ  המציע .13.6.2

 :הוראות צו הפיקוח בסימול המקצועי

 מכונאות בנזין.  -010

 מכונאות דיזל. - 020

 חשמלאות רכב. – 030

פירוט של: סוג המוסך, מספר  תעודת מוסך מורשה עם לצרף העתק להוכחת האמור, על המציע 

  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.רישיון מוסך וסימול מקצוע, 

 

, במתן שירות במהלך שלוש השנים האחרונות שנים לפחות 3למציע ניסיון מוכח של  - ניסיון מקצועי .13.6.3

 . בנגרריםשל תיקון תקלות וטיפולים 

, המצורף למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה 2ג'נספח  למלא ולחתום על המציעלהוכחת האמור, על 

  .אמורהעל הניסיון ומפרטת מנכ"ל החברה, המעידה חתימה של  נדרשת
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 (טון 10רכב משא כבד מעל ) בלבד 5 מכרז עבור פרקבלהשתתפות  נוספים תנאים מוקדמים .13.7

( ממבנה Google – Mapsק"מ )לפי תוכנת  30של עד מרחק מיקום המוסך, שבבעלות המציע,  ב .13.7.1

 תל אביב )"בית אירופה"(. 37המשרדים של חברת "מי אביבים", ברחוב שד' שאול המלך 

עסק שמופיעה בה כתובת העסק העדכנית נכון למועד  רישיוןלהוכחת האמור, על המציע לצרף 

 להגשת הצעות למכרז.  האחרון

 

שרד התחבורה ע"פ הינו מוסך מורשה בעל אישור לביצוע העבודות נשוא המכרז מאת מ המציע .13.7.2

 :הוראות צו הפיקוח בסימול המקצועי

 .מכונאות דיזל משאיות ואוטובוסים – 021

תעודת מוסך מורשה עם פירוט של: סוג המוסך, מספר  לצרף העתק להוכחת האמור, על המציע 

  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.רישיון מוסך וסימול מקצוע, 

 

, במתן שירות במהלך שלוש השנים האחרונות שנים לפחות 3יע ניסיון מוכח של למצ - ניסיון מקצועי .13.7.3

למלא ולחתום  המציעלהוכחת האמור, על . טון 10ברכבי משא כבד מעל של תיקון תקלות וטיפולים 

מנכ"ל החברה, חתימה של  , נדרשתהמצורף למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה 3על נספח ג'

 אמורהעל הניסיון ומפרטת המעידה 

 

 טון( 4בלבד )רכב משא קל עד  6מכרז עבור פרק בלהשתתפות  נוספים תנאים מוקדמים .13.8

(  Google – Mapsק"מ )לפי תוכנת  30של עד מרחק מיקום המוסך, שבבעלות המציע,  בתוך  .13.8.1

 אירופה(.בניין אמות תל אביב ) 37, ברחוב שד' שאול המלך החברהממבנה המשרדים של 

ע לצרף תעודת עסק שמופיעה בה כתובת העסק העדכנית נכון למועד להוכחת האמור, על המצי

 להגשת הצעות למכרז.  האחרון

 

 הינו מוסך מורשה בעל אישור לביצוע העבודות נשוא המכרז מאת משרד התחבורה ע"פ המציע .13.8.2

 :הוראות צו הפיקוח בסימול המקצועי

 מכונאות דיזל. - 020

מוסך מורשה עם פירוט של: סוג המוסך, מספר   תעודתלצרף העתק להוכחת האמור, על המציע 

  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.רישיון מוסך וסימול מקצוע, 

 

, במתן שירות במהלך שלוש השנים האחרונות שנים לפחות 3למציע ניסיון מוכח של  - מקצועי ניסיון .13.8.3

למלא ולחתום על  המציע, על להוכחת האמור. טון 4ברכבי משא עד של תיקון תקלות וטיפולים 

מנכ"ל החברה, חתימה של  , נדרשתהמצורף למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה 4נספח ג'

 אמורהעל הניסיון ומפרטת המעידה 
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   בלבד. 7מכרז עבור פרק בלהשתתפות  נוספים תנאים מוקדמים .13.9

( ממבנה Google – Mapsק"מ )לפי תוכנת  10של עד מרחק מיקום המוסך, שבבעלות המציע,  ב .13.9.1

 תל אביב )"בית אירופה"(. 37המשרדים של חברת "מי אביבים", ברחוב שד' שאול המלך 

עסק שמופיעה בה כתובת העסק העדכנית נכון למועד  רישיוןלהוכחת האמור, על המציע לצרף 

 להגשת הצעות למכרז.  האחרון

 

משרד התחבורה ע"פ  הינו מוסך מורשה בעל אישור לביצוע העבודות נשוא המכרז מאת המציע .13.9.2

 :הוראות צו הפיקוח בסימול המקצועי

 אופנועים וקטנועיםמכונאות  - 150

תעודת מוסך מורשה עם פירוט של: סוג המוסך, מספר  לצרף העתק להוכחת האמור, על המציע 

  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.רישיון מוסך וסימול מקצוע, 

 

, במתן שירות במהלך שלוש השנים האחרונות שנים לפחות 3יסיון מוכח של למציע נ - ניסיון מקצועי .13.9.3

 . בקטנועים ואופנועיםשל תיקון תקלות וטיפולים 

, המצורף למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה 5למלא ולחתום על נספח ג' המציעלהוכחת האמור, על 

 אמורהעל הניסיון ומפרטת מנכ"ל החברה, המעידה חתימה של  נדרשת

 

ולא חודש בגלל משבר הקורונה החברה  2019במהלך שיון עסק יורמשרד התחבורה  ןיע שהיה ברשותו רישיומצ .14

 תהא רשאית לקבל את זה.

חברה אשר העתיקה את פעילותה מעוסק מורשה לחברה בע"מ, או שנרכשה על ידי חברה אחרת ניתן יהיה לייחס  .15

ציע להוכיח כי אכן מדובר בהעתקת הפעילות את הניסיון/האסמכתאות של החברה תחת שמה החדש. על המ

הכוללת כמקשה אחת, כולל העברת עובדים לחברה החדשה, העתק תעודת התאגדות, בעלי מניות, וכן הסבר 

 מפורט של  החברה לפעילות.

תהיה רשאית לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, בע"מ  2010חברת מי אביבים  .16

תוך פרק זמן קצוב שיקבע ע"י  בע"מ 2010להשלים את המצאתו לחברת מי אביבים  ,מסמך אחרשיון או כל יר

 .החברה
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 עבור כל פרקי המכרז – (מחיר 100%) כללים, אמות מידה ומשקולות -במכרז בחירת הזוכה  .17

אלא אם ועדת המכרזים קבעה אחרת  הזולה ביותרתהיה ההצעה  אחד מן הפרקיםבכל ההצעה הזוכה  17.1

 מיוחדים. מטעמים

מכרז בין מציעים אחדים ולחלק את כל פרק ברשאית לבחור מס' זוכים ו/או לפצל את הזכייה ב החברה 17.2

בין מספר זוכים, בין היתר מטעמים של שיפור אמינות ו/או שיפור בכל פרק ביצוע השרות או חלק ממנו 

 ענייני אחר.מערך השרות ו/או חיסכון בעלויות ו/או עמידה בלוחות זמנים ו/או כל טעם 

לבחור ובנוסף לבצע הליך תחרותי נוסף בכל אחד מהפרקים במכרז מכרזים רשאית אך לא חייבת ועדת  17.3

מכרז אם תופסק כל פרק בעל פי שיקול דעתה הבלעדי. כשיר שני, יוכרז כזוכה בבכל פרק בכשיר שני 

ית להעביר את ההתקשרות בין הזוכה במכרז לחברה מכל סיבה שהיא. במקרה כזה החברה תהא רשא

 הזכייה במכרז וליצור התקשרות עם הכשיר השני בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם.

בו מציע, שיקבל מהחברה הודעת זכייה במכרז, יסרב לחתום על ההסכם, או יסרב ו/או לא ימלא במקרה  17.4

חברה את התחייבויותיו עפ"י תנאי ההסכם, או יחזור בו ויבקש לבטל הצעתו מכל סיבה שהיא, תהיה ה

רשאית לקבל את ההצעה הבאה בתור בדירוג ההצעות, העומדת בתנאי המכרז, או לצאת במכרז חדש, עפ"י 

שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר כי לא יהא בהודעה למציע, כי הצעתו למכרז לא התקבלה, בכדי 

 לגרוע מזכותה של החברה כמפורט לעיל.

 ור כל פרקי המכרזעב –( מחיר %100הצעת המחיר )שקלול אופן  .18

ואחוז בשקלים חדשים )לא כולל מע"מ( להגיש במסגרת ההצעה למכרז הצעת מחיר  יתבקשו המציעים 18.1

בטופס הצעת המחיר בנספח א' למסמכי  עבור קטגוריות השירות המפורטותהנחה לחלקי חילוף ושמנים 

 המכרז.

כמות הרשומה בכל קטגוריה הותשוקלל במכרז, תוכפל  ים/לצורך שקלול הצעת המחיר לבחירת הזוכה 18.2

, שיינתן ובשקלול האחוזי הנחה מההיקף הכספי בטופס הצעת המחיר בנספח א' במחיר בש"ח ללא מע"מ

ע"י המציע באותה קטגוריה. סכימת תוצאות המכפלות שיתקבלו תהווה את סכום ההצעה של המציע 

 למכרז. 

 המחיר. הצעה חלקית לא תישקל. בטופס הצעת באותו הפרק המציע למלא מחירים לכל הפריטיםעל  18.3

לא ניתן להגיש הצעת מחיר גבוהה יותר ממחיר המקסימום לקטגורית השירות בטופס הצעת המחיר  18.4

בנספח א' למסמכי המכרז. אם מציע יחרוג מכך, יחושב מחיר המקסימום כמחיר בהצעתו לקטגורית 

 השירות.

בלבד לשם שקלול ההצעות בלבד  הערכה הצעת המחיר הינם בטופס אותבטבל המצויניםנתוני הכמויות  18.5

 ואין בהם כדי לחייב את החברה להיקף הזמנות כלשהו מהזוכה. 

ו/או צריכת שירותים מכרז במסגרת נספח א' ל המפורטים השירותים להזמנתהחברה איננה מתחייבת  18.6

 החברה ושיקול דעתה הבלעדי. לצרכייקבע בהתאם  ההזמנותבכמות מינימלית. היקף 

תקופת ההתקשרות, רשאית החברה לצמצם או להגדיל את הזמנת השירותים המפורטים במשך כל   18.7

 בקטגוריות השירות במסגרת נספח א' למכרז בהתאם לצרכי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 השלבים בבדיקת ההצעות .19

 בתנאי הסף.תיבדק עמידתו של המציע  - תחילה .19.1

 ן המחיר.ריוקריטמציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב בדיקת 

יותר תהא ההצעה הזוכה אלא אם ועדת המכרזים קבעה אחרת מטעמים הזולה ב השתהיינההצעה  .19.2

 מיוחדים.

 אופן בדיקת ההצעות  .20

 לבדיקת ההצעות)לרבות היעזרות ביועצים חיצוניים( צוות מטעמה  ותמנרשאית לעדת המכרזים ו 20.1

  ."(צוות הבדיקה)להלן: " והמציעים

לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל על ידי המציע וכן  רשאייהיה  צוות הבדיקה 20.2

 רותים המוצעים.ילבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו או לש

תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא  החברה 20.3

 מסר מידע, כנדרש.

ע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה ביותר, אם אותו מציע או מצי החברה רשאית שלא לבחור בהצעת 20.4

חברה שהוא בעל שליטה בה, הפרו הפרה יסודית התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו או לחברה שהוא בעל 

זה, ובלבד  מכרזהשנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה ב שלוששליטה בה, כלפי החברה, במהלך 

 ה בנוגע לאותה הפרה.החברשנמסרה לו הודעה בכתב מ

התקשרות של החברה ו/או ההסכם ו/או כל הסכם אחר עם ה או מכרזהתעורר חשד סביר כי במסגרת ה 20.5

ביצע  ביצע או ניסה לבצע או היה מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה ו/או ו/או מי מטעמו מציעהחברה 

או לעסקה במקרקעין ו/או לביצוע ם ו/עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין או למכירתו ו/או למתן שירותי

או לבטל בכל זמן לפסול את הצעתו שיקול דעתה הבלעדי,  פי-עלהחברה תהא רשאית, , עבודה עבור החברה

 או התקשרות עימו, לפי העניין. שהוא את זכייתו

 .רשאית לנהל משא ומתן עם מציעים, כאשר ניהול משא ומתן מותר על פי דין החברה 20.6
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 ההצעות והארכתןקף מועד פקיעת תו .21

 מהמועד האחרון להגשת הצעות. ימים 120מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  21.1

 אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן.  החברה 21.2

  החברהתהיה  בדבר ההצעה הזוכה, החברההיה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה של  21.3

 או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם. רזכמהרשאית לבטל את 

מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב להארכתה. מציע  21.4

 .מכרזהתף בהמשך תעל הארכתה כמבוקש, לא יש לחברהשסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע 

 

 אחריות וביטוח .22

רישות החברה  לקיום ביטוחים על ידי הספק  שיזכה במכרז )להלן: לד לב המציעים מופנית תשומת .22.1

 ", בהתאמה(.הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח"

זה לעיל ולהלן, לרבות בהתאם לתנאים  25הספק הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף  .22.2

 ובנספח" אחריות וביטוח"  12סעיף )להלן : "ההסכם "(,  ות"למכרז "הסכם ההתקשר' חהמפורטים בנספח 

 ."(אישור ביטוחי הספקנספח אישור קיום ביטוחים )להלן: "להסכם,  3

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת  .22.3

את כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך בז מהות השירותים  לפי מסמכי המכרז וההסכם  במלואן ומצהיר

 עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

מגיש ההצעה מתחייב לבצע את דרישות הביטוח והוראות הביטוח המפורטות במסמכי המכרז ולהפקיד בידי  .22.4

  ספקאישור ביטוחי ה 3החברה  לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם, את נספח 

 כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת. 

החתום כאמור, מתחייב הספק  כי בכפוף לקבלת דרישה  2להמצאת אישור ביטוחי הספק  )נספח בנוסף  .22.5

ימים ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסות  14ימציא הספק  בתוך  "(הדרישהבכתב מהחברה  )להלן: "

 ."(מסמכי הביטוחהביטוח הנדרשות )להלן: "

ובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך מ .22.6

המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח 

 ו/או למסמכי הביטוח. 

יחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או דרישות ת במובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויו .22.7

הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הספק , החברה  תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו 

 הנוסח שצורף למסמכי המכרז, ההסכם  ונספחיהם.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת העתקים מקוריים של מסמכי הביטוח, בנוסחה  .22.8

ורי חתומה כדין על ידי המציע, החברה  תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת מתן השירותים המק

 בשל אי הצגת המסמכים כנדרש.

לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת מסמכי הביטוח,  25.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .22.9

פק ( כמי שהפר את ההסכם  ו/או לבטל את )הסלעיל, תהא החברה  רשאית לראות במציע  25.8כאמור בסעיף 

 זכייתו של המציע )הספק ( במכרז. 
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אלא בחתימה כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  ודגשי .22.10

המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי  וחותמת של המציע,

 .הכיסויים הביטוחיים הנדרשיםהתנאים והנוסח, 

 ההסכם והנספחים להסכם יחייבו את המציעים. תנאי .22.11

 

 מכרזהתחייבות המציע הזוכה ב .23

לביצוע  , יסיים את התארגנותובמכרזמסירת הודעת החברה על הזכייה ממועד מתחייב כי  במכרז הזוכה .23.1

 של החברה. ונה המלאהשירות, ויהיה ערוך ומוכן לביצוע השרות באופן מלא לשביעות רצ

 רישיון מוסך בתוקף., ההזכייימים מיום קבלת ההודעה על  7תוך  ,מתחייב להמציא לחברה מכרזב הזוכה .23.2

 חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו ובליווי חותמת המציע. םההסכ .23.3

 ., חתום כדין בידי מבטחי המציעבהסכם 2ביטוחי בהתאם לנספח  נספח .23.4

מהותית מצד המציע הזוכה, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את  הוו הפרהאי חתימה על הסכם, כנדרש, י  .23.5

 הודעת הזכייה.

למסמכי המכרז על ניסיון בעבודה מול עיריית תל אביב ד' מתחייב להצהיר בטופס המצ"ב כנספח  המציע .23.6

. החברה תהא מ ותאגידי מים וביוב אחריםבע" 2010וחברות עירוניות של עת"א ומול חברת מי אביבים 

. למסמכי המכרז ד'ל הצעה של מציע שיש לו ניסיון מול הגופים הנ"ל ולא ציין זאת בנספח אית לפסורש

 מובהר כי מדובר בניסיון בעבודה מכל סוג שהוא ולא רק בעבודות נשוא המכרז.

, החתום התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים -להסכם 3יצרף להצעתו את נספח  המציע .23.7

 המיועד לניהול ההתקשרות. העובדי יד-ו ועלעל יד

 עניין חשש לניגוד עניינים, ככל שיעלה מהתצהירים.  בעדת המכרזים של החברה תכריע ו 

 

  מכרזהביטול  .24

שומרת לעצמה זכות לבטל את החברה , על פי דין מכרזהלבטל את החברה בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית 

 , כאשר:מכרזה

 .מכרזהמוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי ה כל התנאיםק הצעה אחת עונה על ר .24.1

 או בבחירת ההצעה הזוכה.ו/ או בניהולוו/ מכרזבהתקיים פגם כי מצאה  החברה .24.2

 או בדרישות המפורטות במסמכיםו/רט שנפלה טעות במפ, מכרזה, לאחר הוצאת מסמכי חברההתברר ל .24.3

ישות אלו בוססו על או שדרו/ מכרזהמסמכי או מו/רט מהמפ יותדרישות מהות ו/אואו שהושמטו נתונים ו/

 או בלתי שלמים.ו/ נתונים שגויים

 .מכרזהביטול  החברהאו השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת ו/ חל שינוי נסיבות .24.4

או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/ או מחיריםו/בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות  יש .24.5

 כלשהו. חוקרה על או עביו/

 בנסיבות המפורטות לעיל. מכרזהאחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לביטול  אתהלא  החברה .24.6
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  ביטול זכייה או הודעת זכייה .25

 כאשר: ,שומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, בין היתר החברה .25.1

 .החברהידי אושרה על מהמציע הדגמת השרות וההדגמה לא בוצעה כנדרש, או לא ה נדרש 25.1.1

 המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוח הזמנים להם התחייב בהצעתו. 25.1.2

קיבלה מידע על המציע, ההצעה, או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתה, אילו היה בידה,  החברה 25.1.3

 לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות.

וך במועד לביצוע שרות, על פי לוחות הזמנים, ו יהיה ערקיים ספק סביר, אם המציע, יוכל א 25.1.4

 שנדרשו.

 קיים ספק סביר לביצוע תרמית. 25.1.5

לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת  החברה .25.2

 הזכייה, שבוטלה באמור.

, או בתוך פרק זמן מכרזבמן הקבוע ו/או אי חתימתו על ההזמנה בתוך פרק הז מכרזחזרת מציע מהצעתו ל .25.3

 (, יהוו הפרת הסכם, לכל דבר ועניין.מכרז)באם לא נקבע פרק זמן ב מכרזסביר ממועד הודעת הזכייה ב

 בחירתה: פי-עלזכות,  לחברהביטול הזכייה או הודעת הזכייה, תקנה  .25.4

 אופציות, הכלולות )לרבות שוויין של מכרזמשווי הצעתו ב 5%קבלת פיצוי מוסכם בשיעור של  25.4.6

 (, או לחילופין;מכרזבהצעה, על פי תנאי ה

בין אם לפני החתימה על , קבלת פיצוי על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים, שנגרמו לה 25.4.7

ההזמנה, ובין אם לאחר החתימה על ההזמנה ובטרם החל המציע בביצוע התחייבויותיו על פי 

 ההזמנה.

 קיים עסה שמירה על דיני ההגבלים .26

למסמכי  'ז כנספח, המצ"ב מכרזהצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום ף להצעתו יצרהמציע 

בשל חשד לאי שמירת המציע על דיני ההגבלים  ומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההצעהש החברה .מכרזה

  .שיירשמו מנימוקיםהעסקיים 
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 עיון בהצעה הזוכה .27

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה הסופית  30 תוךז יהיה רשאי, בע שלא זכה במכרמצי .27.1

 , למעט:1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21של החברה, לעיין במסמכי המכרז בהתאם לסעיף 

ים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד מסחרי או מקצועי, בחלק .27.2

 ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.בביטחון המדינה,  או לפגוע

ות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה בחו .27.3

או להחלטתה של וועדת המכרזים, או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים 

 .משפטיים עתידיים

פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון בהצעתו -על מכרזבהמוקנית למציעים  אור זכות העיוןל .27.4

במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול בהצעה, נדרש לסמן את החלקים 

 .החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון

ויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים לחיסיון יחשבו על ידי המציע כחס חלקים בהצעה אשר לא יסומנו .27.5

ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות למציע כדי לברר אם חלקים בהצעתו 

 .חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא צוינו בהצעתו

, החברהנה בסמכות ועדת המכרזים של של חלקים בהצעה היבכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון  .27.6

 אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. 

בכל מקרה ולמרות האמור בכל הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה לכל מציע אשר  .27.7

 .יבקש גילוי כאמור

חלקים המקבילים לאלה אשר בהצעת מציע אחר, במציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין  .27.8

 .סומנו כסודיים בהצעתו

 ₪ כולל מע"מ. 350בתשלום לחברה בסך  תהא מותניתמתן זכות עיון כאמור לעיל,  .27.9

בדוא"ל  ציע המעוניין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה בכתב אל מחלקת רכש והתקשרויותמ .27.10

oradh@mei-avivim.co.ilהתיעניניות לא . פניות טלפונ. 

. מציע המעוניין בעותק מהצעתו ידאג מכרזלא תאפשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתה ל חברהה .27.11

 .מכרזלשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה ל

זה ובכל טענה ו/או עילה הנובעים ממנו הינו  מכרזמקום השיפוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים ל .27.12

 מחוז תל אביב.בית המשפט המוסמך ב

 
 
 

 

 --נא לא לכרוך את מסמכי ההצעה  --
 

 --נא לא להגיש את מסמכי ההצעה בדפים דו צדדיים  --
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 :  1לפרק מס' מחיר  טופס הצעת   -נספח א' 
   טיפולים לרכבים מסוג רנו קנגותיקון תקלות וקבלת שירות של 

 1  מתוך 1עמוד 
 

כמות  שירות ה
משוערת 

 לשנה

 מקסימום ללא מחיר
מידה  מע"מ ליחידת

 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

טיפול שנתי לרכב מסוג רנו קנגו הכולל החלפת שמן מנוע + 
מסנן שמן מקורי, בדיקת מזגן,  החלפת מסנן אויר, בדיקת 

 בלמים, בדיקת מערכת היגוי, בדיקת אורות, 
בדיקת צמיגים + לחץ אויר, בדיקת מרכב תחתון, נסיעת 

 ין )טסט( שנתוהכנה למבח מבחן

6 750 ₪ 

 
 

₪ __________ 

שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות ברכב מסוג רנו 
 קנגו

50 220 ₪  
 

₪ __________ 
שירות אופציונלי של שינוע רכב קנגו ממשרדי החברה בתל 
אביב למוסך או מהמוסך למשרדי החברה בתל אביב לפני 

 )צד אחד( ו/או לאחר הטיפול ו/או התיקון

10 200 ₪  
 

₪ __________ 

שירות אופציונלי  להעברת מבחן )טסט( שנתי של רכב רנו 
 קנגו כולל תשלום עבור ביצוע המבחן )טסט( למכון הרישוי

6 300 ₪  
 

₪ __________ 
 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן לחלקי חילוף ושמנים
הנחה  אחוז )%( היקף כספי משוער לשנה

 של המציע

  קנגו ים לרכב רנוחילוף מקוריחלקי 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

10,000 ₪  
 
 

_________% 
 

 חלקי חילוף לא מקוריים לרכב רנו קנגו
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף לא מקוריים(

10,000 ₪  
_________% 

 

 שמנים וחומרי סיכה לרכב רנו קנגו
 )ממחירון יבואן לשמנים וחומרי סיכה(

1,000 ₪  
__%_______ 

 
 

 יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות בכל פרק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקל •

 

אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקוריים הינו ממחירון יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף  •
 .ייםוף הלא מקורהלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצרן חלקי החיל

 
חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש  •

 והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין הרכב של החברה.  
 
 
 
 
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    15עמוד  

 
 :  2מס'  לפרקמחיר  טופס הצעת   -נספח א' 

 טויוטה היילקס שירות של טיפולים ותיקון תקלות לרכבים מסוג  לתקב
 1  מתוך 1עמוד 

 
כמות  שירותה

משוערת 
 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
מע"מ ליחידת מידה 

 (1אחת )

 מחיר בש"ח
 ללא מע"מ

טיפול שנתי לטנדר טויטה היילקס הכולל החלפת שמן מנוע + מסנן 
ן, בדיקת קת מסנן מזגמקורי, בדי שמן מקורי, החלפת מסנן אויר

 בלמים, בדיקת מערכת היגוי, בדיקת 
 אורות, בדיקת צמיגים + לחץ אויר, בדיקת מרכב תחתון 

 ונסיעת מבחן

3 800 ₪ 

 
 

₪ __________ 

 שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות ברכב מסוג טויוטה 
 היילקס

30 250 ₪  
 

₪ __________ 
 ממשרדי החברה  ויטה היילקסשינוע רכב טשירות אופציונלי של 

בתל אביב למוסך או מהמוסך למשרדי החברה בתל אביב לפני ו/או 
 לאחר הטיפול ו/או התיקון )צד אחד(

6 200 ₪  
 

₪ __________ 
 שירות אופציונלי  להעברת מבחן )טסט( שנתי של רכב טויטה 

 ויהיילקס כולל תשלום עבור ביצוע המבחן )טסט( למכון הריש
3 300 ₪  

 
₪ __________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן לחלקי חילוף ושמנים
הנחה  אחוז )%( היקף כספי משוער לשנה

 של המציע

 טויטה היילקסחלקי חילוף מקוריים לרכב 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

3,000 ₪  
 
 

_________% 
  טויטה היילקסחלקי חילוף לא מקוריים לרכב 

 לא מקוריים( לחלקי חילוףירון יבואן )ממח
5,000 ₪  

_________% 
 טויטה היילקסשמנים וחומרי סיכה לרכב 

 )ממחירון יבואן לשמנים וחומרי סיכה(
2,000 ₪  

_________% 
 

 יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות בכל פרק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקל •

 

יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף נו ממחירון מקוריים הי אחוז ההנחה לחלקי חילוף •
 .הלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצרן חלקי החילוף הלא מקוריים

 

חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש  •
   ב של החברה.די קצין הרכוהתקנה בכלי הרכב על י

 
 
 
 
 
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    16עמוד  

 :  3לפרק מס' מחיר  טופס הצעת   -נספח א' 
 מסחרי  -מסוג קל קבלת שירות של טיפולים ותיקון תקלות לרכבים 

 1  מתוך 1עמוד 
 

כמות  שירות ה
משוערת 

 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
ה ליחידת מיד מע"מ
 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

 מסחרי הכולל החלפת שמן מנוע + -טיפול שנתי לרכב רכב קל
 מסנן שמן מקורי, החלפת מסנן אויר מקורי, בדיקת מסנן מזגן, 

 בדיקת בלמים, בדיקת מערכת היגוי, בדיקת אורות, בדיקת צמיגים 
 רת נה לפני העב+ לחץ אויר, בדיקת מרכב תחתון, בדיקה כללית והכ

 מבחן במכון רישוי )טסט(

5 600 ₪ 

 
 

₪ __________ 

מסחרי שיהיה -שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות ברכב קל
 ברשות החברה

100 200 ₪  
 

₪ __________ 
 שירות אופציונלי של שינוע רכב קל מסחרי ממשרדי החברה 
פני ו/או בתל אביב למוסך או מהמוסך למשרדי החברה בתל אביב ל

 הטיפול ו/או התיקון )צד אחד(אחר ל

10 200 ₪  
 

₪ __________ 
 שירות אופציונלי  להעברת מבחן )טסט( שנתי של רכב קל מסחרי 

 כולל תשלום עבור ביצוע המבחן )טסט( למכון הרישוי
5 300 ₪  

 
₪ __________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן לחלקי חילוף ושמנים
הנחה  (אחוז )%  שנההיקף כספי משוער ל

 של המציע

 לרכב קל מסחריחלקי חילוף מקוריים 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

2,000 ₪  
 
 

_________% 
 לרכב קל מסחריחלקי חילוף לא מקוריים 

 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף לא מקוריים(
10,000 ₪  

_________% 
 קל מסחרישמנים וחומרי סיכה לרכב 

 סיכה(נים וחומרי ן יבואן לשמ)ממחירו
2,000 ₪  

_________% 
 

 .יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות בכל פרק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקל •

 

אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקוריים הינו ממחירון יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף  •
 .קי החילוף הלא מקורייםאו יצרן חל/רון יבואן והלא מקוריים הינו ממחי

 
חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש  •

 והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין הרכב של החברה.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    17עמוד  

 :  4לפרק מס' מחיר  ת  טופס הצע -נספח א' 
 בנגררים קבלת שירות של טיפולים ותיקון תקלות 

 1  מתוך 1עמוד 
 

כמות  שירות ה
משוערת 

 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
מע"מ ליחידת מידה 

 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

טיפול שנתי לנגרר עם גנרטור הכולל טיפול גנרטור, החלפת שמן + 
 נזילות מים ושמן, בדיקת עות, בדיקת , בדיקת רצומסנן מקורי

בלמים, בדיקת צמיגים + לחץ אויר, בדיקת אורות, בדיקת רגלית 
 קדמית בנגרר/ תומך קדמי

12 600 ₪ 

 
 

₪ __________ 

 טיפול שנתי לנגרר ללא גנרטור הכולל בדיקת בלמים, בדיקת בלם 
 אורות,  חניה, בדיקת רגלית קדמית בנגרר/ תומך קדמי, בדיקת

 ת צמיגים + לחץ אויריקבד

19 400 ₪  
 

₪ __________ 
  ₪ 180 20 שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות בנגרר

 
₪ __________ 

 שירות אופציונלי של שינוע נגרר ממחסני החברה בתל אביב למוסך 
או מהמוסך למשרדי החברה בתל אביב לפני ו/או לאחר הטיפול ו/או 

 חד(התיקון )צד א

31 400 ₪  
 

₪ __________ 
שירות אופציונלי להעברת מבחן )טסט( שנתי של נגרר כולל תשלום 

 עבור ביצוע המבחן )טסט( למכון הרישוי
31 300 ₪  

 
₪ __________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן לחלקי חילוף ושמנים
הנחה  אחוז )%( היקף כספי משוער לשנה

 של המציע

 נגררלחלקי חילוף מקוריים 
 אן לחלקי חילוף מקוריים(ון יבו)ממחיר

5,000 ₪  
 
 

_________% 
 לנגררחלקי חילוף לא מקוריים 

 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף לא מקוריים(
10,000 ₪  

_________% 
 לנגררשמנים וחומרי סיכה 

 )ממחירון יבואן לשמנים וחומרי סיכה(
5,000 ₪  

_________% 
 

 .רק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקלשירות בכל פקטגוריות ה יש להגיש הצעת מחיר לכל •

 

אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקוריים הינו ממחירון יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף  •
 .הלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצרן חלקי החילוף הלא מקוריים

 
ה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש כותיים ושוונם חלפים איחלקי החילוף הלא מקוריים הי •

 והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין הרכב של החברה.  
 
 
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    18עמוד  

 :  5לפרק מס' מחיר  טופס הצעת   -נספח א' 
 טון 10 במשאיות מעלקבלת שירות של טיפולים ותיקון תקלות 

 2  מתוך 1עמוד 
 

כמות  שירות ה
משוערת 

 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
מע"מ ליחידת מידה 

 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

 הכולל בדיקת בלמים +  FL7 טיפול חצי שנתי לרכב מסוג וולוו
מערכת פנאומטי + אישור לטסט, בדיקת אורות + זמזמם רברס, 

 ת בדיקה כללי בדיקת צמיגים + לחץ אויר,
והכנה לפני העברת מבחן במכון רישוי )טסט(, נסיעת מבחן, העברת 

מבחן )טסט( שנתי כולל תשלום עבור ביצוע המבחן )טסט( למכון 
 הרישוי

8 1,400 ₪ 

 
 

₪ __________ 

 טיפול גדול )שנתי או דו שנתי בהתאם לשיקול דעת החברה( לרכב 
 מקורי, מסנן+ מסנן שמן הכולל החלפת שמן מנוע  FL7 מסוג וולוו

 סולר מקורי, בדיקת שמן גיר+ מסנן 
שמן גיר מקורי, החלפת מסנן אויר מקורי עפ"י הוראות יצרן, בדיקת 
בלמים + מערכת פנאומטית + אישור לטסט, בדיקת אורות + זמזם 
רברס, בדיקת מערכת היגוי כללי + נזילות, בדיקת שמן הגה, בדיקה 

, נסיעת מבחן,  רישוי )טסט(מבחן במכון כללית והכנה לפני העברת 
העברת מבחן )טסט( שנתי כולל תשלום עבור ביצוע המבחן )טסט( 

 למכון הרישוי

8 3,000 ₪ 

 
 

₪ __________ 

 שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות ברכב משא מסוג 
  FL7 וולוו

200 230 ₪  
 

₪ __________ 

 ושמנים אחוז הנחה ממחירון יבואן לחלקי חילוף
הנחה  אחוז )%( ספי משוער לשנהף כהיק

 של המציע

 FL7 לרכב משא מסוג וולווחלקי חילוף מקוריים 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

20,000 ₪  
 
 

_________% 
 FL7 לרכב משא מסוג וולווחלקי חילוף לא מקוריים 

 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף לא מקוריים(
40,000 ₪  

____%_____ 

 FL7 לרכב משא מסוג וולווומרי סיכה ם וחשמני
 )ממחירון יבואן לשמנים וחומרי סיכה(

20,000 ₪  
_________% 

 

 יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות בכל פרק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקל •

 

לחלקי חילוף  אחוז ההנחה וף מקוריים.אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקוריים הינו ממחירון יבואן הרכב לחלקי חיל •
 .הלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצרן חלקי החילוף הלא מקוריים

 
חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש  •

 והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין הרכב של החברה.  
 

נשוא ההסכם, הלוך וחזור ישולם בהתאם למחיר שנקבע בהסכם עם ל כלי הרכב ע בנהיגה, שהתשלום עבור שינו •
( ממתקני החברה למוסך ובחזרה ויוכפל בכמות השינועים שאושרו בכתב ומראש 1הספק הזוכה עבור שינוע )

הגורם עבור השירות ובוצעו בפועל. מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור שירות שסופק ללא אישור של 
תב ומראש. מובהר שהנהג מטעם הספק צריך להיות בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כל עי בחברה בכהמקצו

 הביטוחים והאישורים הנדרשים על פי דין.
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    19עמוד  

 
 :  5לפרק מס' מחיר  טופס הצעת   -נספח א' 

 טון 10במשאיות מעל תקלות  ולים ותיקוןקבלת שירות של טיפ
 2  מתוך 2עמוד 

 
כמות  שירות ה

משוערת 
 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
מע"מ ליחידת מידה 

 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

 הכולל החלפת שמן מנוע +  LF4 טיפול שנתי לרכב מסוג דאף
מסנן שמן מקורי, בדיקת שמן גיר מקורי,מסנן סולר מקורי, החלפת 

ת יצרן, בדיקת בלמים + מערכת עפ"י הוראו אויר מקורי מסנן
פנאומטית + אישור לטסט, בדיקת אורות + זמזם רברס, בדיקת 

הגה, בדיקה כללית והכנה  מערכת היגוי כללי + נזילות, בדיקת שמן
לפני העברת מבחן במכון רישוי )טסט(, נסיעת מבחן,  העברת מבחן 

 וילמכון הריש המבחן )טסט()טסט( שנתי כולל תשלום עבור ביצוע 

1 3,000 ₪ 

 
 

₪ __________ 

 שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות ברכב משא מסוג 
  LF4 דאף

10 250 ₪  
 

₪ __________ 
טון )וולוו, דאף וכ"ו(  10שירות אופציונלי של שינוע משאית מעל 

שברשות החברה ממחסני החברה בתל אביב למוסך או מהמוסך 
ו לאחר הטיפול ו/או התיקון )צד יב לפני ו/אחברה בתל אבלמשרדי ה

 אחד(

10 300 ₪ 
 
 

₪ __________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן לחלקי חילוף ושמנים
הנחה  אחוז )%( היקף כספי משוער לשנה

 של המציע

  LF4 לרכב משא מסוג דאףחלקי חילוף מקוריים 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

1,000 ₪  
 
 

_______%__ 

 LF4  לרכב משא מסוג דאףחלקי חילוף לא מקוריים 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף לא מקוריים(

2,000 ₪  
_________% 

 LF4  לרכב משא מסוג דאףשמנים וחומרי סיכה 
 )ממחירון יבואן לשמנים וחומרי סיכה(

1,000 ₪  
_________% 

 

 גש, הצעה חלקית לא תישקליו המציע ניבכל פרק אל יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות •

אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקוריים הינו ממחירון יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף  •
 .הלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצרן חלקי החילוף הלא מקוריים

המקוריים ואושרו לשימוש  לחלקי חילוףשווה איכות חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ו •
 והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין הרכב של החברה.  

התשלום עבור שינוע בנהיגה, של כלי הרכב נשוא ההסכם, הלוך וחזור ישולם בהתאם למחיר שנקבע בהסכם עם  •
בכתב ומראש עים שאושרו ( ממתקני החברה למוסך ובחזרה ויוכפל בכמות השינו1הספק הזוכה עבור שינוע )

עבור השירות ובוצעו בפועל. מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור שירות שסופק ללא אישור של הגורם 
המקצועי בחברה בכתב ומראש. מובהר שהנהג מטעם הספק צריך להיות בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כל 

 הביטוחים והאישורים הנדרשים על פי דין.
 

 
 

 
 

 חותמת המציע   המציעמת חתי  המציע שם  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    20עמוד  

 
 :  6לפרק מס' מחיר  טופס הצעת   -נספח א' 

 טון 4במשאיות עד קבלת שירות של טיפולים ותיקון תקלות 
 2  מתוך 1עמוד 

 
כמות  שירות ה

משוערת 
 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
מע"מ ליחידת מידה 

 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

ו/או כל רכב  NT 400מסוג ניסאן טון  4א עד נתי לרכב משטיפול  ש
 טון שברשות החברה הכולל החלפת שמן מנוע +  4משא אחר עד 

 מסנן שמן, החלפת מסנן אויר, בדיקת 
 מסנן מזגן, בדיקת בלמים, בדיקת מערכת היגוי, בדיקת אורות , 

 , בדיקת צמיגים + לחץ אויר, בדיקת מרכב תחתון, נסיעת מבחן
עברת מבחן במכון רישוי )טסט(העברת הכנה לפני היקה כללית ובד

מבחן )טסט( שנתי כולל תשלום עבור ביצוע המבחן )טסט( למכון 
 הרישוי

1 1,200 ₪ 

 
 

₪ __________ 

 שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות ברכב משא מסוג 
 NT 400ניסאן 

10 230 ₪  
 

₪ __________ 

 וף ושמניםן לחלקי חילאחוז הנחה ממחירון יבוא
הנחה  אחוז )%( היקף כספי משוער לשנה

 של המציע

  NT 400מסוג ניסאן לרכב משא חלקי חילוף מקוריים 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

1,000 ₪  
 
 

_________% 
  NT 400מסוג ניסאן לרכב חלקי חילוף לא מקוריים 

 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף לא מקוריים(
2,000 ₪  

 %_________ 

 NT 400מסוג ניסאן לרכב משא שמנים וחומרי סיכה 
 )ממחירון יבואן לשמנים וחומרי סיכה(

1,000 ₪  
_________% 

 

 יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות בכל פרק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקל •

ריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף י חילוף מקון הרכב לחלקאחוז ההנחה לחלקי חילוף מקוריים הינו ממחירון יבוא •
 הלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצרן חלקי החילוף הלא מקוריים

חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש  •
 והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין הרכב של החברה.  

של כלי הרכב נשוא ההסכם, הלוך וחזור ישולם בהתאם למחיר שנקבע בהסכם עם  נוע בנהיגה,לום עבור שיהתש •
( ממתקני החברה למוסך ובחזרה ויוכפל בכמות השינועים שאושרו בכתב ומראש 1הספק הזוכה עבור שינוע )

ל הגורם ללא אישור שעבור השירות ובוצעו בפועל. מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור שירות שסופק 
צועי בחברה בכתב ומראש. מובהר שהנהג מטעם הספק צריך להיות בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כל המק

 הביטוחים והאישורים הנדרשים על פי דין.
 
 
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    21עמוד  

 
 :  6לפרק מס' מחיר  טופס הצעת   -נספח א' 

 טון 4במשאיות עד ותיקון תקלות של טיפולים קבלת שירות 
 2  מתוך 2עמוד 

 
כמות  שירות ה

משוערת 
 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
מע"מ ליחידת מידה 

 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

ו/או כל רכב   40C13 טון מסוג איווקו 4טיפול  שנתי לרכב משא עד 
 + ת שמן מנוע טון שברשות החברה הכולל החלפ 4משא אחר עד 

 מקורי, בדיקת מסנן מזגן, מסנן שמן מקורי, החלפת מסנן אויר 
 בדיקת אורות , בדיקת בלמים, בדיקת מערכת היגוי, 

 בדיקת צמיגים + לחץ אויר, בדיקת מרכב תחתון,בדיקה כללית 
 במכון רישוי )טסט(, נסיעת מבחן, והכנה לפני העברת מבחן 

י כולל טסט( שנתת מבחן )העברת מבחן במכון רישוי )טסט(העבר
 תשלום עבור ביצוע המבחן )טסט( למכון הרישוי

1 1,200 ₪ 

 
 

₪ __________ 

 שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות ברכב משא מסוג איווקו
40C13   ו/או כל 

 טון 4רכב משא אחר עד 

10 230 ₪  
 

₪ __________ 
ו וכ"ו( ן, איווקטון )ניסא 4שירות אופציונלי של שינוע משאית עד 

שברשות החברה ממחסני החברה בתל אביב למוסך או מהמוסך 
למשרדי החברה בתל אביב לפני ו/או לאחר הטיפול ו/או התיקון )צד 

 אחד(

4 600 ₪ 
 
 

₪ __________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן לחלקי חילוף ושמנים
הנחה  אחוז )%( היקף כספי משוער לשנה

 של המציע

 ו/או כל   40C13 מסוג איווקוכב משא רלקוריים חלקי חילוף מ
  טון 4רכב משא אחר עד 

 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

2,000 ₪  
 
 

_________% 
 ו/או כל   40C13 משא מסוג איווקולרכב חלקי חילוף לא מקוריים 

  טון 4רכב משא אחר עד 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף לא מקוריים(

5,000 ₪ 
 

_%________ 

 ו/או כל   40C13 משא מסוג איווקולרכב שמנים וחומרי סיכה 
  טון 4רכב משא אחר עד 

 )ממחירון יבואן לשמנים וחומרי סיכה(

2,000 ₪ 
 

_________% 

 

 יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות בכל פרק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקל •

יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף ממחירון ים הינו אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקורי •
 .הלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצרן חלקי החילוף הלא מקוריים

חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש  •
  החברה.  הרכב של והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין

התשלום עבור שינוע בנהיגה, של כלי הרכב נשוא ההסכם, הלוך וחזור ישולם בהתאם למחיר שנקבע בהסכם עם  •
( ממתקני החברה למוסך ובחזרה ויוכפל בכמות השינועים שאושרו בכתב ומראש 1הספק הזוכה עבור שינוע )

סופק ללא אישור של הגורם שירות ש לום עבורעבור השירות ובוצעו בפועל. מובהר בזאת שלא ישולם כל תש
המקצועי בחברה בכתב ומראש. מובהר שהנהג מטעם הספק צריך להיות בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כל 

 הביטוחים והאישורים הנדרשים על פי דין.
 
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    22עמוד  

 :  7מס'  רקלפמחיר    טופס הצעת -נספח א' 
 בקטנועים ואופנועים קבלת שירות של טיפולים ותיקון תקלות 

 3  מתוך 1עמוד 
 

כמות  שירות ה
משוערת 

 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
מע"מ ליחידת מידה 

 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

 סמ"ק הכולל החלפת שמן  650טיפול  שנתי לאופנוע מסוג סוזוקי 
יקת אורות , בדיקת למים, בדבדיקת ב מנוע + מסנן שמן מקורי,

 צמיגים + לחץ אויר, בדיקת נזילות 
נסיעת מבחן בדיקה כללית והכנה לפני העברת מבחן במכון רישוי 

 )טסט(

1 600 ₪ 

 
 

₪ __________ 

 650שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות באופנוע מסוג סוזוקי 
 סמ"ק

10 220 ₪  
 

₪ __________ 

 קי חילוף ושמניםבואן לחלמחירון יאחוז הנחה מ
הנחה  אחוז )%( היקף כספי משוער לשנה

 של המציע

 סמ"ק 650אופנוע מסוג סוזוקי לחלקי חילוף מקוריים 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

2,000 ₪  
 
 

_________% 
 סמ"ק 650אופנוע מסוג סוזוקי לחלקי חילוף לא מקוריים 

 (מקוריים חילוף לא)ממחירון יבואן לחלקי 
1,000 ₪  

_________% 
  סמ"ק 650אופנוע מסוג סוזוקי לשמנים וחומרי סיכה 

 )ממחירון יבואן לשמנים וחומרי סיכה(
1,000 ₪  

_________% 
 

 יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות בכל פרק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקל •

יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף ממחירון ים הינו אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקורי •
 הלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצרן חלקי החילוף הלא מקוריים

חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש  •
 החברה.  הרכב של והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין 

התשלום עבור שינוע בנהיגה, של כלי הרכב נשוא ההסכם, הלוך וחזור ישולם בהתאם למחיר שנקבע בהסכם עם  •
( ממתקני החברה למוסך ובחזרה ויוכפל בכמות השינועים שאושרו בכתב ומראש 1הספק הזוכה עבור שינוע )

ופק ללא אישור של הגורם שירות שסום עבור עבור השירות ובוצעו בפועל. מובהר בזאת שלא ישולם כל תשל
המקצועי בחברה בכתב ומראש. מובהר שהנהג מטעם הספק צריך להיות בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כל 

 הביטוחים והאישורים הנדרשים על פי דין.
 

 
 
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    23עמוד  

 
 :  7לפרק מס' מחיר  עת  טופס הצ -נספח א' 

 בקטנועים ואופנועים קבלת שירות של טיפולים ותיקון תקלות 
 3  מתוך 2עמוד 

 
כמות  שירות ה

משוערת 
 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
מע"מ ליחידת מידה 

 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

 או כל קטנוע \סמ"ק ו 250טיפול שנתי לקטנוע מסוג סאן יאנג 
נן שמן מקורי, בדיקת נוע + מספת שמן מסמ"ק הכולל החל 250אחר 

בלמים, בדיקת אורות , בדיקת צמיגים + לחץ אויר, בדיקת נזילות  
נסיעת מבחן בדיקה כללית והכנה לפני העברת מבחן במכון רישוי 

 )טסט(

3 500 ₪ 

 
 

₪ __________ 

 שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות לקטנוע מסוג 
  סמ"ק 250אחר  ל קטנועאו כ\סמ"ק ו 250סאן יאנג 

30 220 ₪  
 

₪ __________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן לחלקי חילוף ושמנים
הנחה  אחוז )%( היקף כספי משוער לשנה

 של המציע

או כל \סמ"ק ו  250לקטנוע מסוג סאן יאנג חלקי חילוף מקוריים 
  סמ"ק 250קטנוע אחר 

 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

5,000 ₪  
 
 

__%_______ 
או כל \סמ"ק ו  250לקטנוע מסוג סאן יאנג חלקי חילוף לא מקוריים 

  סמ"ק 250קטנוע אחר 
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף לא מקוריים(

5,000 ₪ 
 

_________% 

 או כל \סמ"ק ו  250לקטנוע מסוג סאן יאנג שמנים וחומרי סיכה 
  סמ"ק 250קטנוע אחר 

 סיכה( וחומרי)ממחירון יבואן לשמנים 

1,000 ₪ 
 

_________% 

 

 יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות בכל פרק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקל •

אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקוריים הינו ממחירון יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף  •
 .וף הלא מקורייםי החילרן חלקהלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצ

חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש  •
 והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין הרכב של החברה.  

עם התשלום עבור שינוע בנהיגה, של כלי הרכב נשוא ההסכם, הלוך וחזור ישולם בהתאם למחיר שנקבע בהסכם  •
( ממתקני החברה למוסך ובחזרה ויוכפל בכמות השינועים שאושרו בכתב ומראש 1ה עבור שינוע )ק הזוכהספ

עבור השירות ובוצעו בפועל. מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור שירות שסופק ללא אישור של הגורם 
ובעל כל  מתאים נהיגה המקצועי בחברה בכתב ומראש. מובהר שהנהג מטעם הספק צריך להיות בעל רישיון

 הביטוחים והאישורים הנדרשים על פי דין.
 
 
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    24עמוד  

 
 :  7לפרק מס' מחיר  טופס הצעת   -נספח א' 

 בקטנועים ואופנועים קבלת שירות של טיפולים ותיקון תקלות 
 3  מתוך 3עמוד 

 
כמות  שירות ה

 משוערת
 לשנה

מחיר מקסימום ללא 
מע"מ ליחידת מידה 

 (1אחת )

 מחיר בש"ח 
 ללא מע"מ

או כל קטנוע \סמ"ק ו 125טיפול  שנתי לקטנוע מסוג ימהה טריסיטי 
סמ"ק הכולל החלפת שמן מנוע + מסנן שמן מקורי, בדיקת  125אחר 

בלמים, בדיקת אורות , בדיקת צמיגים + לחץ אויר, בדיקת נזילות  
 ת והכנה לפני העברת ה כללין בדיקנסיעת מבח

 מבחן במכון רישוי )טסט(

3 500 ₪ 
 
 

₪ __________ 

שעת עבודה עבור טיפולים ותיקוני תקלות לקטנוע מסוג ימהה 
 סמ"ק 125או כל קטנוע אחר \וסמ"ק  125טריסיטי 

30 220 ₪  
 

₪ __________ 
רשות החברה או קטנוע שב\שירות אופציונלי של שינוע אופנוע ו

 יב למוסך או מהמוסך למשרדי החברה די החברה בתל אבממשר
 בתל אביב לפני ו/או לאחר הטיפול ו/או התיקון )צד אחד(

1 150 ₪  
 

₪ __________ 
או קטנוע \שירות אופציונלי להעברת מבחן )טסט( שנתי של אופנוע ו

 שברשות החברה כולל תשלום עבור ביצוע המבחן )טסט( למכון 
 שויהרי

1 100 ₪  
 

₪ __________ 

 אחוז הנחה ממחירון יבואן לחלקי חילוף ושמנים
הנחה  אחוז )%( היקף כספי משוער לשנה

 של המציע

 סמ"ק  125לקטנוע מסוג ימהה טריסיטי חלקי חילוף מקוריים 
  סמ"ק 125או כל קטנוע אחר \ו

 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף מקוריים(

3,000 ₪  
 
 

_________% 
 סמ"ק  125לקטנוע מסוג ימהה טריסיטי מקוריים  חלקי חילוף לא

  סמ"ק 125או כל קטנוע אחר \ו
 )ממחירון יבואן לחלקי חילוף לא מקוריים(

5,000 ₪ 
 

_________% 

 סמ"ק  125לקטנוע מסוג ימהה טריסיטי שמנים וחומרי סיכה 
  סמ"ק 125או כל קטנוע אחר \ו

 סיכה()ממחירון יבואן לשמנים וחומרי 

1,000 ₪ 
 

_________% 

 

 יש להגיש הצעת מחיר לכל קטגוריות השירות בכל פרק אליו המציע ניגש, הצעה חלקית לא תישקל •

אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקוריים הינו ממחירון יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז ההנחה לחלקי חילוף  •
 .ורייםהחילוף הלא מק הלא מקוריים הינו ממחירון יבואן ו/או יצרן חלקי

חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות לחלקי חילוף המקוריים ואושרו לשימוש  •
 והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין הרכב של החברה.  

התשלום עבור שינוע בנהיגה, של כלי הרכב נשוא ההסכם, הלוך וחזור ישולם בהתאם למחיר שנקבע בהסכם עם  •
( ממתקני החברה למוסך ובחזרה ויוכפל בכמות השינועים שאושרו בכתב ומראש 1נוע )הזוכה עבור שי הספק

עבור השירות ובוצעו בפועל. מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור שירות שסופק ללא אישור של הגורם 
מתאים ובעל כל המקצועי בחברה בכתב ומראש. מובהר שהנהג מטעם הספק צריך להיות בעל רישיון נהיגה 

 הביטוחים והאישורים הנדרשים על פי דין.
 
 
 

 
 

 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    25עמוד  

 למכרז   'בספח נ
 
 

 )להלן: "החברה"( מ"בע 2010לכבוד חברת מי אביבים 
 מחלקת רכש והתקשרויות

 אביב-תל
 .,נ.ג.א
 
 

 20/512 'מס פומבי מכרזהנדון: 
 הבות לקיום ההצעהתחיי

 
על פי כל התנאים, התניות והדרישות הכלולים  מכרזהשירות נשוא האת ה אנו מציעים בזה לספק לחבר .1

 במסמכים אלה ובמחירים המפורטים לעיל, או במחירים שנסכים עליהם במו"מ.

 הצעה זו תפקע בתום שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. .2
 יעתה, כאמור לעיל.לפני תאריך פק הצעה זו אינה ניתנת לביטול .3

בזאת  בכל מקרה שהצעה מוגשת בשם חברה, שותפות או כל התאגדות אחרת, הח"מ מאשר/ים ומצהיר/ים .4
 שהוא/הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום על מסמך הצעה זה ולחייב את הגוף בשמו הם חותמים.

 רותים.יש טובין/  תלהזמנ החברהצד משום התחייבות מ מכרזמסמכי הידוע לנו כי אין בעצם החתימה על  .5

אנו מצהירים כי אין לנו ולא תהיה לנו כל זכות תביעה בגין פיצויים או מניעת רווחים כנגד החברה בגין האמור  .6
 לעיל.

או תאגיד אחר, יש לציין את השם,  רשומה יש לציין שם מלא ומדויק של המציע.  אם המציע הינו חברה, שותפות .7
 כפי שנרשם כדין.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם המציע
  - מציע הוא תאגיד יש לרשום את שם התאגיד( )אם ה

  - כתובת המציע

  - מספר טלפון

  - מספר טלפון נייד

  - פקסמספר 

  - שותפות רשומהמספר ח.פ. / 

  - ( EMAILכתובת דוא"ל )

  - מס' עוסק מורשה/ ת.ז

  - שם איש קשר לבירורים

  - תאריך

  - חתימה

  - ושם החותם ותפקיד
 

  - אם המציע הינו תאגיד(חותמת )



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    26עמוד  

 3לפרק  1'גספח נ
 20/512במסגרת מכרז פומבי מס' הצהרה על ניסיון  טופס 

 
 למכרז: 13.5.3סעיף בלצורך עמידה בתנאי מוקדם 

 
תיקון , במתן שירות של במהלך שלוש השנים האחרונות שנים לפחות 3למציע ניסיון מוכח של  - ניסיון מקצועי"

 יפולים בכלי רכב. תקלות וט
 

 ________________משרד/אני הח"מ ___________________, משמש כ____________ של חברת

 "(,   ח.פ/ע.מ ___________________. המציע)להלן: "

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 
 'מס

בוצע   ושם גוף עבור
 השירות

 תתיאור השירו
 

ביצוע  שנות וחודשי
 (קלנדרי)העבודה 

פרטי איש קשר בגוף בהם 
 שם וטלפון)בוצע השירות 

 (ישיר

1. 
 
 
 

  
 
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 
 
  שם המציע  תאריך

 

 

 

 חותמת המציע   חתימת המציע
 )במקרה של תאגיד(

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    27עמוד  

 4לפרק  2ג'ספח נ
 512/20הצהרה על ניסיון במסגרת מכרז פומבי מס' טופס 

 
 למכרז: 13.6.3לצורך עמידה בתנאי מוקדם בסעיף 

 
, במתן שירות של תיקון במהלך שלוש השנים האחרונות שנים לפחות 3למציע ניסיון מוכח של  - ניסיון מקצועי"

 .בנגרריםתקלות וטיפולים 
   
 

 ___, משמש כ____________ של חברת/משרד______________________________אני הח"מ __

 "(,   ח.פ/ע.מ ___________________. המציע)להלן: "

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 
 'מס

בוצע   ושם גוף עבור
 השירות

 תיאור השירות
 

ביצוע  שנות וחודשי
 (קלנדרי)העבודה 

 ש קשר בגוף בהםפרטי אי
 שם וטלפון)בוצע השירות 

 (ישיר

1. 
 
 
 

  
 
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 
 
 
 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך

 )במקרה של תאגיד(
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    28עמוד  

 
 5לפרק  3ג'ספח נ

 512/20י מס' סגרת מכרז פומבהצהרה על ניסיון במטופס 
 

 למכרז: 13.7.3לצורך עמידה בתנאי מוקדם בסעיף 

 
, במתן שירות של תיקון במהלך שלוש השנים האחרונות שנים לפחות 3למציע ניסיון מוכח של  - ניסיון מקצועי"

 .טון 10ברכבי משא כבד מעל תקלות וטיפולים 
   

 
 רת/משרד________________________ של חבאני הח"מ ___________________, משמש כ____

 "(,   ח.פ/ע.מ ___________________. המציע)להלן: "

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.

 
 'מס

בוצע   ושם גוף עבור
 השירות

 תיאור השירות
 

ביצוע  שנות וחודשי
 (קלנדרי)העבודה 

פרטי איש קשר בגוף בהם 
 וטלפון שם)בוצע השירות 

 (ישיר

1. 
 
 
 

  
 
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך

 )במקרה של תאגיד(
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    29עמוד  

 
 6לפרק  4ג'ספח נ

 512/20הצהרה על ניסיון במסגרת מכרז פומבי מס' טופס 
 
 למכרז: 13.8.3אי מוקדם בסעיף צורך עמידה בתנל

 
, במתן שירות של תיקון במהלך שלוש השנים האחרונות שנים לפחות 3למציע ניסיון מוכח של  - ניסיון מקצועי"

 . טון 4ברכבי משא עד תקלות וטיפולים 

 

 אני הח"מ ___________________, משמש כ____________ של חברת/משרד________________

 "(,   ח.פ/ע.מ ___________________. המציע)להלן: "

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.

 
 'מס

בוצע   ושם גוף עבור
 השירות

 תיאור השירות
 

ביצוע  שנות וחודשי
 (קלנדרי)העבודה 

פרטי איש קשר בגוף בהם 
 שם וטלפון)בוצע השירות 

 (ישיר

1. 
 
 
 

  
 
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 
 
 
  שם המציע  תאריך

 

 

 

 חותמת המציע   חתימת המציע
 )במקרה של תאגיד(

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    30עמוד  

 7לפרק  5ג'ספח נ
 512/20הצהרה על ניסיון במסגרת מכרז פומבי מס' טופס 

 
 למכרז: 13.9.3לצורך עמידה בתנאי מוקדם בסעיף 

 
, במתן שירות של תיקון במהלך שלוש השנים האחרונות שנים לפחות 3למציע ניסיון מוכח של  - ן מקצועיניסיו"

  .בקטנועים ואופנועיםתקלות וטיפולים 

 

 אני הח"מ ___________________, משמש כ____________ של חברת/משרד________________

 ___________. "(,   ח.פ/ע.מ ________המציע)להלן: "

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 
 'מס

בוצע   ושם גוף עבור
 השירות

 תיאור השירות
 

ביצוע  שנות וחודשי
 (קלנדרי)העבודה 

פרטי איש קשר בגוף בהם 
 שם וטלפון)בוצע השירות 

 (ישיר

1. 
 
 
 

  
 
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 
 
 
 חותמת המציע   חתימת המציע  שם המציע  תאריך

 )במקרה של תאגיד(
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    31עמוד  

 למכרז  ד' ספחנ
מי חברת הצהרה על ניסיון בעבודה עיריית תל אביב, חברות עירוניות של עיריית תל אביב וטופס 

 אביבים 
 20/512במסגרת מכרז פומבי מס' 

 
 

__________, משמש כ______________ של חברת __________________ )להלן: הח"מ _________אני  .1
 "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________. 

 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .2

 

 היקף כספי  שנות ביצוע  שם גוף  'מס
גוף בהם /פרטי איש קשר בחברה

 ( שם וטלפון)בוצעה העבודה 

1. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 

 .יפו-אביב המציע לא מעניק את אותו השירות לעיריית תל •
 

 . מכרזהכי מדובר בניסיון בעבודה מכל סוג שהוא ולא רק בעבודות נשוא  מובהר •
 
 

        
 חותמת המציע   ימת המציעחת  שם המציע  תאריך

 )במקרה של תאגיד(
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    32עמוד  

 
 למכרז '  הנספח 

 (, איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים 
 1987 - ז "התשמ  ,ובהתאם לחוק שכר מינימום 1991  - א" התשנ

 
 ____________אני הח"מ ______________ מס' ת.ז. _____________ מרח' ___

אחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה ל
 בכתב כדלקמן:

  
 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל. .1

 

 רזמכ  _______________ מס' חברה ________________ לצורך  אני מגיש תצהיר בשמי / בשם חברת .2
 ."(החברה)להלן: " בע"מ 2010עם חברת מי אביבים  512/20שמספרו 

 

לא הוצאו כנגדי / כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה פסק/י דין חלוט/ים,  .3
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  2002באוקטובר  31המרשיע/ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום 

, עד למועד 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -תנאים הוגנים(, התשנ"א א כדין והבטחת של
 החברה.ההתקשרות עם 

 

 -לחלופין 
  

אני / החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה הורשענו בפסק/י דין חלוט/ים ביותר משתי 
זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  לפי חוק עובדים 2002באוקטובר  31עבירות, שנעברו לאחר יום 

; אולם, ההרשעה האחרונה לא 1987-ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -הוגנים(, התשנ"א 
 הייתה בשנה האחרונה שלפני מועד ההתקשרות.

 

  בתצהיר זה: .4
  

הספק הוא חבר בני אדם, אחד  ( אם2י הספק; )( חבר בני אדם שנשלט על יד1כל אחד מאלה: ) -"בעל זיקה" 
מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו 
להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( 

 -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)ם שכר העבודה; מי שאחראי מטעם הספק על תשלו
 חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק. 

 

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

 י האדם.החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בנ -"שליטה מהותית" 
 

 .מכרזהמועד בו הוגשה ההצעה ל -מכרזהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז; ב-במכרז -ההתקשרות"  "מועד
  

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

 
                                     

    
 חתימת המצהיר  תאריך

                                                  
 אימות חתימה

 
הופיע בפני עו"ד ___________, במשרדי ב _______________, מר/גב'   נני מאשר בזה כי ביום ________ה

___________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות _________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל א יעשה/תעשה כןאת האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם ל

 וחתם/ה עליו.
 

    
 חתימה  חותמת
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 למכרז ' ונספח 
 20/512 ' מס מכרזהצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום 

 
 אני הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדלקמן:  

 

 לעיל. ת שלי הם כאמורשמי ומספר תעודת הזהו .1
 

של חברת מי  מכרזב"( המציעאני מגיש תצהיר זה בשם חברת ____________ )שם התאגיד( )להלן: " .2
)נושא  של החברה ונגררים משא, קבלת שירותי מוסך ותחזוקת רכבים קלים, מסחרייםל בע"מ, 2010אביבים 

 "(.מכרז)להלן: " 512/20 מכרזההתקשרות(, מספר 
 

 ו בשם התאגיד ומנהליו. תום על הצהרה זאני מוסמך לח .3
 

ודיני  1988-המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח .4
 , ובכלל זה )אך לא רק(:מכרזב"(, בקשר להצעתם דיני ההגבלים העסקייםההגבלים העסקיים )להלן ולעיל: "

 

מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע ו/או מנהליו רכיב נוסף אשר המחירים ו/או הכמויות וכן כל מ ▪
זה או עם מציע  מכרזבו/או מי מטעמו באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר 

 זה )למעט מציע במשותף( . מכרזבפוטנציאלי אחר 
 

ידיעת כל אדם באופן כלשהו ל המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו ▪
זה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל להציע הצעות  מכרזבאו תאגיד אשר מציע הצעות 

 זה )למעט מציע במשותף(. מכרזב
 

המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או כל  ▪
בין בנוגע להצעתם ובין בנוגע להצעה המוגשת על ידי מציע אחר  זה, מכרזבגשות פרט אחר בהצעות המו

זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או התנהגות  מכרזזה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם  מכרזב
 זה, ו/או לא ניסו לבצע אחד מאלו. מכרזשאינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת 

 

ו מי מטעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של מציע אחר, או של מציע או מנהליו ו/א/המציע ו ▪
זה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או למציע פוטנציאלי אחר שלא  מכרזבפוטנציאלי אחר, 

 זה.   מכרזבלהגיש הצעה 
 

וא עם מציע או עם ין ודברים כלשההצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או ד ▪
 זה )למעט מציע במשותף(. מכרזבמציע פוטנציאלי 

 

 במקום המתאים: vיש לסמן  .5
 

] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות 
 ;מכרזההגבלים העסקיים בחשד לתיאום 

 

 אם כן, אנא פרט:
 

______________________________________________________________________ 
 

] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות בעבירות על דיני 
פלילי בעבירות  מכרזולא תלוי ועומד כנגדם  הליכים/ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תאומי מכרזים

 ו;אל
 פרט: _________________________________________________________אם כן, אנא 

 
            __________         ___________          ___________   _______________ 

 חתימה+ חותמת        מספר ת.ז.              שם                 תאריך                
 

 אימות חתימה
 

הופיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי ב _____________, מר/גב'   ה כי ביום ___________הנני מאשר בז
_____________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ______________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

אישר/ה את נכונות יעשה/תעשה כן, להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.

 
                    ______________                                      ____________ 

 ימהחת                                                                                             חותמת              
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 למכרז ' זנספח 

 למתן שירותים                          ' הסכם מס
 

 2020שנערך ונחתם ב ________ ביום ___ בחודש _______ 

 
 מ"בע 2010מי אביבים  בין:   

 514374099ח.פ.  
   6492806יפו -אביב-תל, 37משדרות שאול המלך 

 03-7736292פקס:   03-7736117 :פוןטל  
  "(ברההח)להלן: "  

 דמצד אח 
 __________________________    לבין: 

 ח.פ. / ע.מ. __________________ 
 מרחוב _____________________

 פקס: ____________ טלפון: ___________
      "(הספק)להלן: " 

 מצד שני 
 
 

 ;של החברה ונגררים ניידיםמוסך ותחזוקת רכבים קלים, מסחריים, משא  ישירותוהחברה, מעוניינת בקבלת  הואיל
 

ידע, הניסיון, , הבעל הרקע המקצועיהצהיר והתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים על פי כל דין,  והספק והואיל
כדי לספק לחברה את השירותים )כהגדרתם להלן(, ולמלא אחר כל הכישורים והמיומנות המקצועית הנדרשים 

  ;ןהתנאים הנדרשים לשם כך על פי כל די
 

מוסך ותחזוקת רכבים קלים, מסחריים, משא ונגררים  ישירות, מעוניינת החברה לקבל הספקל סמך מצגי וע והואיל
מתחייב להעניק לחברה שירותים )כהגדרתם להלן(, הכל כקבלן  והספק הספקבאמצעות  ניידים של החברה
  הוראות ותנאי הסכם זה;עצמאי ובהתאם ל

 
שהסכם  מכרזההתנאי קבלת השרותים כמפורט בהסכם זה ובמסמכי  ינים להסדיר אתמעוני והספקוהחברה  והואיל

 זה מצורף להם;
 
 

 : הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוסכם
 

 מבוא
 המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 פרשנות ההסכם. כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לצורך .2

 

 כללי .3

 של ההסכם.נפרד והנספחים המצורפים או שיצורפו אליו מהווים חלק בלתי  מכרזההמבוא להסכם, מסמכי  3.1
 כל האמור בהסכם בלשון יחיד אף ברבים משמע וכן להיפך. 3.2

 :םרשימת הנספחי 3.3

 תעריף  )ימולא לפני החתימה על ההסכם עם הזוכה(    -  1נספח 
 י רכברשימת כל    -  2נספח 
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 הגדרות: 3.4

 בע"מ 2010מי אביבים  -" או "החברה" מי אביבים" 3.4.1

 -צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב( תש"ל -"צו הפיקוח"  3.4.2

 , על תיקוניו, ולרבות כל הוראת חיקוק שתבוא במקומו של צו הפיקוח או בנוסף אליו.1970

ו הפיקוח, אשר קיבל אישור מאת הרשות ובהתאם לצ 1על" בסעיף כהגדרתו של "מפ "מוסך"  3.4.3

לתנאים שקבעה ברשיון כמפורט בצו הפיקוח, לביצוע שרות של תיקון תקלות בכלי רכב, הנמצא 

בבעלותו ו/או ברשותו של בעל המוסך והממוקם ברחוב ________________ בעיר 

._______________ 

 לצו הפיקוח. 2לרבות האישור לפי סעיף  ון בצו הפיקוח,כמובנו של רישי – "רישיון למוסך"  3.4.4

הזמנת רכש של החברה חתומה כדין על ידי בעלי זכויות החתימה בחברה עבור ביצוע  "הזמנה"  3.4.5

 העבודה שאושרה על ידי קצין הרכב בחברה.

 שעות ביצוע העבודה בפועל. – שעות עבודה"" 3.4.6

 תאם להזמנה.כל עבודה או מלאכה במסגרת השרות ובה –" העבודה" 3.4.7

 עובדיו ו/או משמשיו של בעל המוסך לביצוע השירות. – שמשי השרות""מ 3.4.8

שעתון עבודות בתחזוקה שפרסם יצרן הרכב שבו מפורטים פרקי הזמן הדרושים  –"שעתון יצרן"  3.4.9

 לביצוע עבודות.

 חלק חילוף שהתקיימו בו אחד מאלה : – "חלק חילוף מקורי" 3.4.10

 רן וסימנו המסחרי.ושאת את שם היצהוא ארוז באריזה של יצרן הרכב הנ 3.4.10.1

 יצרן הרכב סימן אותו או את אריזתו במספר ואותו מספר מופיע בקטלוג של יצרן הרכב. 3.4.10.2

 ניתן לזיהוי בקטלוג של יצרן הרכב. 3.4.10.3

ו/או חלק חילוף חלק חילוף חדש באיכות טובה שאינו חלק חילוף מקורי  –" חלק חילוף לא מקורי" 3.4.11

 . ידי קצין הרכב של החברה אושר לשימוש עלמשומש או משופץ שעובד, נבדק ו

 ק"ג. 4,600כלי רכב סגור/אחוד או פתוח שמשקלו הכולל הינו עד  – "רכב קל מסחרי"  3.4.12

 .ק"ג 4,600כלי רכב סגור/אחוד או פתוח שמשקלו הכולל מעל  - "רכב משא"  3.4.13

די רכב מנועי רכב שאינו רכב מנועי, שמיועד לפי מבנהו להיגרר על י –"גרור ו/או נגרר נייד"  3.4.14

 2,500אחוריו, בין שהוא משמש להובלה, למעט רכב צידי, ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על מ

 ק"ג.

חשבונית מס של בעל המוסך ערוכה כדין ובה מפורטים השירותים שבוצעו כולל פירוט  "חשבונית" 3.4.15

 ר כל חלק חילוףשעות העבודה לפי שעתון היצרןוחלקי החילוף שהוחלפו בתיעוד מחיר היבואן עבו

 בניכוי אחוז ההנחה ופירוט שעתון היצרן.

קצין הרכב של החברה ו/או כל אדם שימונה על ידי החברה  –"מנהל החוזה" או "נציג החברה"  3.4.16

 להיות ממונה על העבודות או חלק מהן מטעמה.

 העיר תל אביב יפו בהתאם לשטח השיפוט של העיר ככל שיוגדר בכל תקופת – " תל אביב יפו" 3.4.17

 ההסכם.

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 49מתוך    36עמוד  

 לאספקת הטובין ולביצוע השירותייבות הספק התח .4

, לרבות החזקה בכל , ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י דיןתהרישיונוהינו בעל כל הספק מתחייב כי  .4.1

אך מבלי לגרוע מכלליות מסמכי הרישוי הנדרשים על פי דין לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, 

, ההיתרים ואישורים הנדרשים לביצוע תהרישיונוהתקשרות כל תו בכל תקופת ההאמור לעיל, יהיו ברשו

 .השרות

הספק מתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר לספק אחר את ביצוע השירות, אלא בהסכמת ועדת  .4.2

המכרזים של החברה בכתב ומראש. מובהר בזאת בין הצדדים כי אין בהעברת ביצוע השירות לספק אחר 

אה של הספק לביצוע הנאות של השירות או לפטור את הספק מאיזה מחיוביו ע מאחריותו המלכדי לגרו

כלפי החברה עפ"י ההסכם. כמו כן מובהר שבמידה וועדת המכרזים של החברה תאשר את העברת 

ביצוע השירות ו/או שימוש בקבלני משנה על קבלן המשנה לעמוד בכל התנאים המוקדמים כפי 

 מכרז.שמופיעים במסמכי ה

, והרשאה למתן השירות נשוא ההסכם, הספק תלהיות בעל ידע, ניסיון, יכולת מקצועית, רישיונועל הספק  .4.3

 מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים מיומנים, בעלי הכשרה והסמכה לביצוע השירות נשוא ההסכם.

ות, בדבר סדרי בטיחהספק מתחייב לוודא כי העובדים מטעמו יקיימו את הוראות כל דין, לרבות הוראות  .4.4

 בטחון מעקב ופיקוח, הנחוצים לגבי השרות ו/או כלי הרכב. 

הספק מתחייב כי יספק  את השירות, בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי  .4.5

על תיקונים לרבות כל הוראות חיקוק שיבואו במקומו של צו הפיקוח או בנוסף לו  1970-רכב( תש"ל

 חוק, הכול ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה.בטיחות ע"פ כל והוראות 

, יסיים את במכרזיה יימים מיום מסירת הודעת החברה על הזכ 14 -מתחייב כי לא יאוחר מ הספק .4.6

התארגנותו לביצוע השירות, ויהיה ערוך ומוכן לביצוע השרות באופן מלא לשביעות רצונה המלא של 

  החברה.

ת השירות רק בהתאם לקטגוריות השירות/מחירים שנקובים בתעריף בהסכם. מתחייב לבצע א הספק .4.7

מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור עבודה שתבוצע שלא נכללת בקטגוריות השירות/המחירים 

 הנקובים בתעריף בהסכם ו/או שלא אושרו מראש להכנסתם להסכם על ידי ועדת המכרזים של החברה. 

 קיים מקום חניה מוסדר לחניית כלי הרכב. יב כי , במוסך הספק מתחי .4.8

 הספק מתחייב כי ברשותו מחשב לאיתור תקלות לכלי רכב מהדגמים נשוא ההסכם וספרות מקצועית. .4.9

במערכת  ויישמרו יירשמוהספק מתחייב כי כל עבודות האחזקה והתיקונים בכלי הרכב של החברה  .4.10

 הידני.  בכרטיס התיקון המחשב של הספק לרבות הנתונים המפורטים

 הרכב. ןעבודות התיקון והתחזוקה יבוצעו בהתאם להוראות יצרמתחייב ש הספק .4.11

לא תשולם לספק כל תוספת תשלום עבור ביצוע תיקון שהינו במסגרת אחריות במוסך שירות המוסמך  .4.12

 .  המורשה ע"י יבואן הרכב , למעט שעת עבודה שתשולם בגין העברת הרכב בפועל למוסך ובחזרה

יומן תחזוקה לכל כלי רכב שטופל על ידו וידווח לנציג החברה באופן שוטף ובגמר ביצוע כל הספק ינהל  .4.13

בוצעה ופירוט חלקי החילוף שסופקו על ידו שאור העבודה יתעבודה. יומן התחזוקה יפרט בין היתר את 

 רת ההסכם לרבותויכיל כל מסמך המפרט את התיקונים ו/או הטיפולים ברכב שיבוצעו במסג ומחירם

 כרטיס תיקון ידני.  

 ההסכם. עבודות נשוא ההספק מתחייב להיות מצויד בכל הציוד המתאים והדרוש לביצוע  .4.14

, או מאושרים על ידי היצרןו/יהיו מקוריים   שיסופקו ויותקנו בכלי הרכבכל האביזרים הספק מתחייב ש .4.15
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 התחבורה. ושרים ע"י משרדחדשניים ועדכניים ביותר לכל דגם, נכון למועד אספקתם ומא

כלי הרכב. יובהר כי חלק חילוף מקורי הינו אביזר חלפים מיצרן מקורי של הספק מתחייב לספק  .4.16

 שהתקיים בו אחד מאלה:

 אביזר הינו ארוז באריזה של יצרן הרכב הנושאת את שם היצרן וסימנו המסחרי.  .4.16.1

 הרכב. בקטלוג של יצרןיצרן הרכב סימן אותו או את אריזתו במספר ואותו מספר מופיע  .4.16.2

 ניתן לזיהוי בקטלוג של יצרן הרכב.  .4.16.3

מידה ולספק אין חלק חילוף מקורי, יספק חלק חילוף שאינו מקורי. יובהר כי, חלק חילוף לא מקורי הינו  .4.17

חלק חילוף משומש או משופץ שעובד , נבדק והוכשר לשימוש ברכש, או חלק חילוף חדש שאינו חלק 

 החברה. ימוש ברכב ע"י חילוף מקורי , שאושר לש

 עבור כל חילוף מקורי שיסופק ויורכב  ע"י הספק כחלק משירותי התחזוקה נדרשת אחריות יצרן.  .4.18

 אספקה עבור ציוד במסגרת ההסכם שיחתם עם הספק הינה לאחר אישור קצין הרכב של החברה.  .4.19

כפי שנדרש  עבורם הסמכה חומרים שלא תהיה העל הספק חלה חובת ההוכחה של התאמת הציוד ו .4.20

וכן מסירתם לבדיקה של מוסד מוסמך במידת הצורך. כל ההוצאות בגין הבדיקות הנ"ל  מכי המכרז,במס

  דרשנה ע"י המפקח, תחולנה על הספק.יובגין בדיקות אחרות, במידה ות

תיקון ותחזוקת כלי הרכב  מהדגמים נשוא  של חלקי חילוף לסבירה להחזיק רמת מלאי הספק מתחייב  .4.21

 ימים מקבלת  הזמנת עבודה.   7אספקה של חלקי חילוף עד  די לעמוד בזמניההסכם כ

ימי עבודה לכל היותר כל חלק חילוף שנמצא כי אינו תואם להצעת המחיר  2הספק מתחייב להחליף תוך  .4.22

 שאושרה ע"י קצין הרכב של החברה.  

 ₪ נדרש אישור מראש של קצין התעבורה של החברה. 500שעלותו מעל  בתיקון .4.23

 ע את השירות נשוא ההסכם בהתאם לזמני התגובה הבאים: ספק מתחייב לבצה .4.24

 שעות  24יבוצע תוך  –שעות )לפי שעתון היצרן(  8ביצוע עבודה למשך  .4.24.1

יבוצע בהתאם לזמני השירות שיקבעו ע"י קצין הרכב של  –שעות  8 -ביצוע עבודה שהינה מעל ל .4.24.2

 החברה. 

שעות  24זמינות בביצוע השירות במשך והספק מתחייב להתדירות לביצוע העבודות תקבע ע"י החברה  .4.25

ביממה, בכל ימי החול במהלך השנה )לא כולל שבתות וחגים(, ללא כל תמורה נוספת.  מובהר בזאת שלא 

 תשולם כל תוספת כספית עבור עבודה שבוצעה בשעות הלילה.

לפים רכב עירוני לח הספק מתחייב לדווח לקצין הרכב של החברה על  הזמן הצפוי להמתנה של כלי .4.26

 שעות עבודה ויקבל את אישורו מראש.  7העולה על 

התמורה עבור שירות תיקוני הדרך לכלי הרכב של החברה במידה ונדרש ואושר על ידי קצין הרכב  .4.27

שבחברה תשולם לפי התעריף לשעת עבודה בהתאם למחיר שיקבע בהסכם שיחתם עם הספק הזוכה עבור 

 רה נוספת.נה לספק כל תמושעת עבודה, ולא תשולם בגי

פעולה של החלפה ו/או התקנה ו/או תיקון של חלקים, שאינם כלולים בעלות הטיפול השנתית ו/או כל  .4.28

במידה והספק לא עמד  אישור מראש של קצין הרכב של החברה.הספק מתחייב לקבל  –חצי שנתית 

שביעות רצון העבודה מחדש ל החברה לא תשלם בתמורה לכך כל תשלום ותוכל לדרוש ביצוע –בתנאי זה 

 החברה ובהתאם לתעריף ההסכם.

 שנתי או דו שנתי.ברה לבחור לעשות טיפול חתדירות הטיפול במשאית יהיה לפי שיקול דעת ה .4.29
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העבודה תחשב גמורה רק לאחר אישורה ע"י נציג החברה באמצעות חתימתו של קצין הרכב על גבי  .4.30

כל שינוי שיידרש ע"י נציג החברה יעשה מיד  ודה. יובהר כי,כרטיס התיקון הידני של כלי הרכב בגמר העב

 ע"י הספק ועל חשבונו.

 הספק אחראי על הוצאת כלי הרכב  מהמוסך בצורה תקינה ובטיחותית לנסיעה בגמר ביצוע העבודות. .4.31

קצין הרכב של החברה רשאי לפי שיקול דעתו לבחון את איכות העבודות שבוצעו ו/או מבוצעות ע"י  .4.32

 בדרישות הסכם זה.  את עמידת הספק הספק וכן

חודשים מיום סיום העבודה או  6הספק מתחייב כי, לאחר ביצוע השירות תינתן אחריות של לפחות  .4.33

 ק"מ לרכב )המוקדם מבניהם(. 00010,

קוי שיתגלה בתקופת האחריות, יתוקן ע"י הספק ועל חשבונו. למרות האמור בסעיף זה, במידה יל כל .4.34

חריות, יתגלה ליקוי, או פגם במערכת שהספק התקין, הנובעת ר תום תקופת האובמשך הזמן, גם לאח

מרשלנות בביצוע, או כתוצאה משימוש בחומרים פגומים, או כתוצאה מכל סיבה אחרת, יתוקנו כל 

 הלקויים ע"י הספק ועל חשבונו ללא כל תשלום נוסף.  

מראש מקוריים ואושרו לחלקי חילוף ה חלקי החילוף הלא מקוריים הינם חלפים איכותיים ושווה איכות .4.35

ואחוז ההנחה עבורם הינו ממחירון יבואן ו/או  לשימוש והתקנה בכלי הרכב על ידי קצין הרכב של החברה

 .  יצרן החלקים ו/או מחירון אחר מקובל בשוק

הספק מתחייב לספק לחברה בכל תקופת ההתקשרות אפשרות גישה למחירון והשעתון העדכני ביותר של  .4.36

  רן/יבואן הרכב.יצ

 

 בהסכם:  5תנאים נוספים לביצוע השרות והתחייבויות הספק במועד תחילת ביצוע השירות לפרק  .4.37

הספק מתחייב לספק שירותי שינוע עבור רכב משא לצורך תיקון כלי הרב באמצעות נהגים  .4.37.1

 מקצועיים של הספק וכלי רכב של הספק לניוד הנהגים בהתאם לצורך.

ו יגיע ליעדו תוך שעה ממועד מסירת ההודעה מקצין א המשונע על ידהספק מתחייב שרכב מש .4.37.2

 הרכב של החברה לספק, או ממועד סיום ביצוע העבודה במוסך הספק. 

הנהגים שיבצעו את השירות מטעם הספק יהיו בעלי כל הרישיונות הנדרשים לביצוע שירותי  .4.37.3

 מסמכי ההסכם. השינוע ויעמדו בדרישות חברת הביטוח של "מי אביבים" כמפורט ב

הספק מתחייב לספק לחברה בכל תקופת ההתקשרות אפשרות גישה למחירון והשעתון העדכני  .4.37.4

 ביותר של יצרן/יבואן הרכב. 

מתחייב לבצע את השרות בהתאם להזמנות  והספקהשרות יבוצע על פי הזמנות החברה מידי פעם  .4.37.5

כי אין  אתבז מוסכםר ספק למען הס החברה, אשר תהיינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 כל כמות שרות שהיא. בהסכם מהספקהחברה חייבת להזמין 

מהיקף ההתקשרות  100%)עד  במשך כל תקופת ההתקשרות, רשאית החברה לצמצם או להגדיל  .4.37.6

 .את השרות בהתאם לצורכי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדיהכולל( 

ל השרות בעצמה ו/או פריטים שונים שלמען הסר ספק, מובהר כי לחברה שמורה הזכות לבצע  .4.37.7

 באמצעות אחרים ולהפסיקו בכל עת, הכול כפי שהחברה תמצא לנכון.
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  :החברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בקרות אחד או יותר מהאירועים הבאים .5

 תה.יום לאחר הגש 30תביעה לפשיטת רגל או פירוק וזו לא הוסרה  הספקוגש נגד תאם  .5.1

 כונס נכסים או מנהל לטובת נושיו או במקרה של חדלות פירעון.לספק תמנה ונבמקרה  .5.2

 ה שהספק ו/או מי מטעמו יואשם בעבירה שיש עמה קלון.במקר .5.3

 לספק לחברה את השירותים המפורטים בהסכם זה אם נבצר מהספקה קרבמ .5.4

 יום ממועד ההפרה. 14הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  הספק הפראם  .5.5

את מקום עסקו כך שהמרחק בין עסקו של הספק למשרדי החברה עולה על המרחקים  ם הספק העתיקא .5.6

 הבאים:

 ק"מ ממשרדי מי אביבים. 10מרחק שלא  יעלה על  -1בפרק  .5.6.1

 ממשרדי מי אביבים. ק"מ 15מרחק שלא יעלה על  -2בפרק  .5.6.2

 ממשרדי מי אביבים. ק"מ 15מרחק שלא יעלה על  -3בפרק  .5.6.3

 ממשרדי מי אביבים. ק"מ 15יעלה על  מרחק שלא -4בפרק  .5.6.4

 י מי אביבים.דק"מ ממשר 30מרחק שלא יעלה על  -5בפרק  .5.6.5

 ממשרדי מי אביבים. ק"מ 30מרחק שלא יעלה על  -6בפרק  .5.6.6

 ממשרדי מי אביבים.. ק"מ 10מרחק שלא יעלה על  -7בפרק  .5.6.7

 

ו/או באמצעות  בעצמה רותיהששל  מסוימיםפרטים בזאת כי לחברה שמורה הזכות לבצע  מוסכםלמען הסר ספק, 

 ל כפי שהחברה תמצא לנכון.והכולהפסיקו בכל עת אחרים 

 

 

 תקופת ההסכם .6

"תקופת ____________ )להלן:  ליום עדו( של שנה לתקופה)תקופת ההסכם היא  מיום ___________  .6.1

  (.ההתקשרות הראשונה"

תקופות נוספות חת או במספר את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אלחברה תהא האופציה להאריך  .6.2

 שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם( בתנאים זהים או מיטביים.  5)סך הכל 

החברה תהא רשאית לבטל הסכם זה ו/או להפסיק את ביצועו, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, בהודעה      .6.3

 בעבור עבודה לתמורה הספקיהיה זכאי  ,ימים מראש. במקרה כזה 30לפחות  לספקבכתב שתימסר 

 שבוצעה טרם ביטול ההסכם ו/או הפסקת ביצועו.

לכבד את מימוש האופציה ייחשב כהפרת ההסכם לכל דבר ועניין, ויזכה את החברה  הספקסירוב של  .6.4

 כל דין. פי-עלבסעדים הקבועים בהסכם זה, וכן בסעדים 

 

 לום מהחברה.לפיצוי או תשזכות לספק סיום ההתקשרות ו/או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יקנו  .7
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  התמורה .8

 
 הפרקים בהסכם 7-עבור כל אחד מ

 
ולכמויות שיוזמנו על ידי להסכם  1בנספח  לתעריפים שנקבעובהתאם תשלם לספק את התמורה  החברה .8.1

 (, בתוספת מע"מ כדין וכנגד חשבונית מס."התמורה"החברה )להלן: 

ה ונדרש ואושר על ידי קצין הרכב שבחברה ל החברה במידעבור שירות תיקוני הדרך לכלי הרכב ש התמורה .8.2

תשולם לפי התעריף לשעת עבודה בהתאם למחיר שיקבע בהסכם שיחתם עם הספק הזוכה עבור שעת 

 עבודה, ולא תשולם בגינה לספק כל תמורה נוספת.

 

ב  ס ערוכה כדיןביצוע השירות יגיש הספק חשבון מפורט עבור השירות שבוצע על ידו, וכן חשבונית מ סיוםב .8.3

עבור השרות אשר ת"א,   37מחלקת כספים, רחוב שאול המלך  -מ"בע 2010עותקים לחברת מי אביבים  3

בהתאם לדרישות חברת מי אביבים , עותקים 3 -חשבון מפורט וכן חשבונית מס ערוכה כדין בעל ידו, בוצע 

ניות על גבי מדיה גיש את החשבומ תהא רשאית לדרוש מהספק לה"בע 2010. חברת מי אביבים בע"מ 2010

 מגנטית, או כל פורמט אחר שיידרש ע"י החברה. 

  עבור עבודות טיפול ותיקון  תקלות בכלי רכב: .8.4

 חשבונית המס תכלול את הפרוט הבא:

 ביצוע העבודהתאריך  •

 העבודה שבוצעהאור ית •

 סוג ודגם הרכב ומספר רישוי •

 קוד פעילות בהתאם לשעתון היצרן. •

 .עתון היצרןודה בהתאם לשמספר שעות העב •

 .להסכם 1העבודה בהתאם לתעריפים הנקובים בנספח מחיר  •

 סה"כ לתשלום עבור שעות עבודה.  •

 עבור אספקת מחירי חלקי חילוף מקוריים ולא מקוריים: .8.5

 חשבונית המס תכלול את הפרוט הבא:

 .אספקת הפריט/יםתאריך  •

 הפריט/ים שסופקו.אור ית •

 .להסכם 1ספח ם הנקובים בנהפריטים בהתאם לתעריפימחיר  •

 מס' קטלוגי של הפריט בהתאם למחירון יבואן/יצרן •

 מחיר לפי מחירון יבואן/יצרן •

 כמות פריטים שסופקו. •

 .להסכם 1אחוז הנחה בהתאם לתעריפים הנקובים בנספח  •

 סה"כ לתשלום עבור אספקת הפריטים.  •

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זתנאי תשלום בהתאם ל .8.6

 ת להגשת החשבונית לכתובת הנכונה בחברה, מוטלת על הספק.הר כי האחריויוב .8.7
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וכל מתן השירותים מהווה את התמורה הסופית, המוחלטת והמלאה עבור עבור השירות התמורה סך  .8.8

ו/או כל גורם אחר הקשור עימו, כל טענה באשר  מהספק, ולא תשמע הםעבודה ו/או הוצאה הכרוכים ב

 .תמורה האמורה עבור השירות שבוצעלתמורה נוספת מעבר ל ה ו/או דרישהלתמורה זו ו/או כל טענ

 .מהספקלמען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לכמות כלשהי של הזמנות  .8.9

ם תשלוכל ו , ניכוייםמסים ,ישא בעצמו, על חשבונו ואחריותו, בכל ההוצאות, התשלומים, ההיטלים הספק .8.10

כרוכים בשירותים הניתנים על ידו והמוטלים עליו מכוח ה ,עליואו הסכם החל עליו על פי דין ו/אחר 

בגין כל הסכומים שישולמו לו לפי , בין היתר, ובמסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי חוק

שלומי הביטוח הלאומי באופן עצמאי ועל תישא בכל  הספקהסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

הנובעת ו/או כל גורם אחר הקשור עימו, כל טענה כנגד החברה,  הספקשמע מן שבונו, ולא תאחריותו וח

  ביטוח לאומי.ו/או אי תשלום לתשלום ו/או בקשר עם 

יובהר כי במקרה של עסקה המדווחת על בסיס מזומן, הספק יהא רשאי להמציא חשבון לצורך התשלום,  .8.11

לחוק  42בלת התשלום )בהתאם לתיקון מס' ימים מיום ק 14ויהיה עליו להגיש לחברה חשבונית מס בתוך 

 מס ערך מוסף(. בהתאם לכך נכלל נוסח מעודכן של תנאי התשלום בהסכם ובמסמכי ההסכם.

 תשלם, ינוכה מס כדין.בע"מ  2010 שחברת מי אביביםמכל אחד מהתשלומים  .8.12

מוך יותר, מס בשיעור נ ימציא לחברה אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס או אישור לניכויהספק אם 

 החברה תפעל  על פי האישור כל עוד הוא בתוקף.

בגין העסקה עם החברה, עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל,  הספקבמקרה בו חל החיוב במס על  .8.13

במקרה בו חל החיוב במס בגין העסקה  8.1עיף , במקום חשבונית מס, כמפורט בסחשבוןרשאי הוא להגיש 

(, 1975 -)בהתאם לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו הספקעסקאותיו של  ב היקף מחזורעם קבלת התמורה עק

, בדבר היות מועד החיוב במס החל עליו בגין העסקה, עם קבלת הספקאישור רו"ח או אישור הספק ימציא 

ביחס לשנה שהסתיימה ויחודש מידי  הספקהתמורה ועל הסכום שהתקבל. אישור כאמור יומצא על ידי 

אישור כאמור, תפעל החברה על פי אישור זה לגבי תשלומים אשר יבוצעו בגין הספק המציא  שנה בשנה.

 חשבון.שיועברו לאחר העברת האישור, ותשלם התמורה כנגד המצאת  חשבון

במקום חשבונית מס, לצורך קבלת התמורה, כאמור, יחולו גם  חשבוןרשאי להמציא ה הספקבמקרה בו  .8.14

 ההוראות הבאות:

קבלת התמורה, ששולמה  ה חשבונית מס לא יאוחר מארבע עשר יום מיום להעביר לחבר מתחייב הספק (1)

 ןלו כנגד הצגת חשבו

לא יעביר לחברה חשבונית מס במועד כאמור, החברה תהא רשאית לעכב תחת ידה  שהספקבמקרה  (2)

ו, בין במסגרת התקשרות זו ובין במסגרת כל התקשרות אחרת שיש לה עמ לספקכספים המגיעים ממנה 

מצאת חשבונית המס. הסכום שיעוכב כאמור יהיה בגובה מס התשומות ששילמה החברה ולא עד מועד ה

 במועד כאמור. הספקיכלה לנכותו בגין אי העברת חשבונית המס על ידי 

ו/או לקזז מהכספים המגיעים ממנה  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לתבוע מאת ( 3) 

ובין במסגרת כל התקשרות אחרת שיש לה עמו, כספים בגין כל נזק  ת התקשרות זובין במסגר לספק

 .ראי העברת חשבונית המס במועד כאמושיגרם לה בשל 

מערכת התפעול של החברה )מפל( ו/או מבלי לגרוע מהאמור, הספק יגיש את החשבוניות גם באמצעות  .8.15

עת. הכניסה למערכת  החברה בכלות והנחיבהתאם להוראות ו"פורטל הספקים" של החברה באמצעות 

מתבצעת בעזרת קישור וזיהוי איש הקשר מטעם הספק במערכת, קבלת קוד חד פעמי והזדהות באמצעותו 

 והקלדה והטענה של נתוני החשבון בהתאם לתנאי ההסכם וההזמנה שאושרה לספק.
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כלולות  מקצועי ואינןבמקרים בהם יהיו עבודות שידרשו לביצוע על ידי הספק שעל פי החלטת הגורם ה .8.16

יתומחרו סעיפים אלו לפי אחד מכלי החישוב ו/או שלא ניתן לתמחרם בהתאם לתעריף , בהסכםבתעריף 

 כמפורט להלן הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ואישור מראש של הגורם המקצועי בחברה  : 

חות בניכוי של לפמחירון דקל או מחירון מקובל אחר בהתאם לשיקול דעת החברה המעודכן בכל עת  .8.16.1

 הנחה.  20%

 בחינה של מחירי שוק בעבודות דומות מבוסס עלויות ותשומות. .8.16.2

 לאחר בדיקת הצעת מחיר, מו"מ וסיכום עם הספק .8.16.3

 

אחוז ההנחה לחלקי חילוף מקוריים הינו ממחירון יבואן הרכב לחלקי חילוף מקוריים. אחוז  מובהר כי,  .8.17

 .או יצרן חלקי החילוף הלא מקורייםרון יבואן ו/ההנחה לחלקי חילוף הלא מקוריים הינו ממחי

התשלום עבור הטיפולים כולל שעות עבודה והחלפת שמנים חלפים והינו מחיר סופי שכולל גם את כל  .8.18

העלויות הישירות והעקיפות עבור השירות לביצוע השירות לשביעות רצון החברה, ומעבר לכך לא ישולם 

 כל תשלום נוסף עבור השירות. 

קבע בהסכם עם הספק  נודה עבור טיפול ותיקון תקלות ישולם בהתאם למחיר שעבור שעת עב התשלום .8.19

( ויוכפל בכמות שעות העבודה שאושרו בכתב ומראש עבור השירות 1הזוכה עבור שעת עבודה אחת )

בהתאם לשעתון היצרן. מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור שירות שסופק ללא אישור של הגורם 

 מראש.בחברה בכתב והמקצועי 

קבע נהלוך וחזור ישולם בהתאם למחיר ש כלי הרכב נשוא ההסכם,של  ,עבור שינוע בנהיגה התשלום .8.20

( ממתקני החברה למוסך ובחזרה ויוכפל בכמות השינועים שאושרו 1בהסכם עם הספק הזוכה עבור שינוע )

ות שסופק ללא לום עבור שירבכתב ומראש עבור השירות ובוצעו בפועל. מובהר בזאת שלא ישולם כל תש

מובהר שהנהג מטעם הספק צריך להיות בעל רישיון אישור של הגורם המקצועי בחברה בכתב ומראש. 

 נהיגה מתאים ובעל כל הביטוחים והאישורים הנדרשים על פי דין.

לא תשולם לספק כל תוספת תשלום עבור ביצוע תיקון שהינו במסגרת אחריות במוסך שירות המוסמך  .8.21

 ן הרכב , למעט שעת עבודה שתשולם בגין העברת הרכב בפועל למוסך ובחזרה.  רשה ע"י יבואהמו

התשלום עבור ביצוע השירות כולל את כל העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות לביצוע השירות  .8.22

לשביעות רצון החברה, בהתאם לכל האישורים הנדרשים על פי דין תקנים דרישות החברה ודרישות 

כל הציוד החומרים וחומרי העזר לביצוע העבודות החלפה פירוק והתקנה של בורה, אספקת משרד התח

 ציוד וחלקים, כ"א , שעות וכדו' ומעבר אליהם לא יינתן כל תשלום נוסף.

 
  נאי הצמדהת .9

 

 .המחירים הינם סופיים וללא הצמדה
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  פיצוי מוסכם וקנסות .10

ל דין, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן )כל אחד ו/או עפ"י כ לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זהבלי  .10.1

מהם יקרא להלן: "ההפרה"(, תגבה החברה את הפיצוי המוסכם כפי שנקבע להלן, וזאת מבלי שיהיה על 

 החברה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה:

 תיאור מילולי של ההפרה
יחידת 
 ההפרה

גובה הפיצוי מוסכם בעבור 
 ההפרה

רות ו/או ביצוע שירות חלקי ולקוי ולא בהתאם אי ביצוע השיבגין 
 )לכל מקרה(לדרישות החברה כמפורט בהסכם 

 ₪  1,000 יחידה

בגין הגשת חשבון לתשלום מוטעה שיש בו כדי לרמות את החברה 
 )לכל מקרה(

 ₪   2,000 יחידה

 ₪ 2,000 יחידה ירודה )לכל מקרה(אספקת חלקי חילוף לא תקניים ובאיכות בגין 

פיגור בזמן לביצוע השירות מעבר לדרישות החברה כמפורט בגין 
 בהסכם וללא אישור בכתב מהגורם המזמין )לכל יום(

 ₪  250 יחידה

בגין העסקת ו/או העברת העבודה לקבלן משנה שלא באישור 
 )לכל מקרה( מראש ובכתב ע"י החברה

 ₪  1,000 יחידה

 

 לעיל, מהווה תשלום ראוי ומוסכם מראש 10.1עיף י המשנה של סהפיצוי המוסכם שנקבע בכל אחד מסעיפ .10.2

 והינו לכל מקרה של הפרה.

החברה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לספק בכל עת או לגבותו   .10.3

ה של תימהספק בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של קיזוז. לא יהיה בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכויו

. תשלום הפיצויים, 1970-זה ולפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( תשל"ארה לפי הסכם החב

ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הספק מהתחייבותו להשלים את מתן השירות, או מכל התחייבות 

 אחרת עפ"י ההסכם.

ום הפיצויים למען הסר ספק, מובהר כי אין האמור לעיל גורע מזכות החברה לגבות מהספק במק .10.4

 המוסכמים, או בנוסף אליהם, את מלוא/יתרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו.

 מעמד הספק ועובדיו .11

מצהיר כי השירותים יינתנו על ידו כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין ויחסיו עם החברה, ולרבות יחסי הספק   .11.1

ת. הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו, חות או שותפומעביד, שלי-עובדי הספק עם החברה, לא יהיו יחסי עובד

 כי רק בהסתמך על הצהרה זאת הסכימה החברה להתקשר עימו בהסכם זה.

כי נקבעה בהתחשב בעובדה והחברה בהסכם זה,  הספק, שעליה הסכימו הכוללת בעד השירותיםהתמורה  .11.2

סיום העסקתו כל  ין העסקתו אובג לחברהעצמאי, ואינו בגדר "עובד", ושלא יהיו  כקבלןבחר לפעול  הספק

 עלויות נוספות בגין זכויות כעובד, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם.

פנית  ל פיובין ע הספקת יפני ל פיבית הדין לעבודה, או כל גורם מוסמך אחר, בין ע ידי-עלאם ייקבע לפיכך,  .11.3

, מסכימים זהורש בהסכם מפכ"עובד", למרות האמור ב לחברההגיש שירותיו  הספקגורם אחר כלשהו, כי 

 )שבעים 70%הינו  ,מתן השירותים בפרויקט כולוכ"עובד", בגין  ספקלהצדדים כי השכר שהיה מגיע 

 "(.השכר המוסכם כעובד)להלן: "על פי הסכם זה  לספקמהתמורה ששולמה אחוזים( 
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הספק  בה ייטען כי יהיה חייב להשיב לחברה, ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרת הסכם זה,הספק   .11.4

היה או הינו עובד שכיר של החברה, את כל התשלומים העודפים שקיבל מהחברה מעל לשכר המוסכם 

 כעובד.

 
 אחריות וביטוח .12

שא בלעדית יי נותן השירותעל פי הסכם זה ו/או על פי  דין,  נותן השירותמבלי לגרוע מכל התחייבויות  .12.1

נזק לרכוש שעלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו גופנית ו/או בחבות המוטלת עליו על פי דין בגין פגיעה 

של אדם כלשהו, לרבות לחברה ו/או לעירייה, מנהליהן ועובדיהן שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל 

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או קבלנים וקבלני משנה שנשכרו על ידו, במסגרת  נותן השירותשל 

 בקשר עמן.סכם זה ו/או ביצוע  התחייבויותיו  נשוא ה

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובדיו ו/או לכל אדם אחר  נותן השירות .12.2

הנמצא בשירותו ו/או הפועל עבורו עקב נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש, במסגרת ביצוע התחייבויותיו 

 .על פי הסכם זה ו/או בקשר עמן

ייה בגין פס"ד חלוט עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדן רה ו/או העירישפה את החב נותן השירות .12.3

על  לספקאחראי לו כאמור בסעיף זה לעיל, ובתנאי שהחברה תודיע  שנותן השירותבקשר לכל עניין 

 להתגונן עד למתן פס"ד חלוט.  לספקקיום דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר 

, כפי שיפורט להלן, כדי נותן השירותעל ידי כת הביטוחים לעיל ו/או בעצם ערי 12.1אין באמור בסעיף  .12.4

מאחריות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על החברה   נותן השירותלשחרר את 

 ו/או העירייה חובה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בדין.

האמור בהסכם זה, ו/או על פי  פי כל דין-על נותן השירותשל והתחיבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו  .12.5

מתחייב נותן השירות כי לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה )להלן : "השירותים"( על 

ידו ו/או עבורו, ולמשך כל זמן מתן השירותים לרכוש ולקיים על חשבונו הוא, על שמו, על שם קבלני 

 בישראל.לפעול כדין מורשית הטוח אצל חברת בי להלן, בהתאם לתנאים המפורטים מטעמוהמשנה 

בתוקף אחריות מקצועית על נותן השירות להחזיק  ביטוח אתחזיק בתוקף לה נותן השירות מתחייב .12.6

גם כל תקופה נוספת בה עלול נותן השירות להימצא אחראי על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל 

 דין.

"אש   רכושבביטוח  רותמתן השיצורך השגחתו לב  אשרמתחייב לבטח את כלי הרכב  נותן השירות .12.7

נותן השירות מתחייב כי בביטוחי הרכוש הנערכים על ידו על  מורחב" בהיקף המקובל בענף מוסכים.

פי הנדרש בהסכם זה, ייכלל סעיף בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי נותן השירות 

על זכות התחלוף לא יחול דבר הוויתור ובלבד שהאמור בכלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה 

 .זדוןבלטובת אדם שגרם לנזק  
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כלפי צד שלישי  נותן השירות מתחייב להחזיק בתוקף במשך כל תוקפו של הסכם זה ביטוח אחריות .12.8

כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן פי דין בשל -המבטח את אחריותו של נותן השירות על

בכל הקשור  פו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואאו נזק לגוה פגיעלאובדן  השירותים אשר גרמו

ה. בגבול לעובדיאו /ו הלמנהלילחברה ו/או  נזק או פגיעה לרבותלמתן השירותים בקשר עם ההסכם, 

₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. נותן השירות מתחייב  2,000,000אחריות שלא יפחת מסך של 

או מנהליה ו/או עובדיה /החברה וזה, תורחב לשפות את  12.8על פי סעיף כי פוליסת הביטוח הנערכת 

נותן מחדלי  למעשי ו/או שעלולה להיות מוטלת על מי מהם אחריות בגין, )להלן: "יחידי המבוטח"(

 צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחריות לסעיף בכפוף וזאת ו/או מנהליו ו/או עובדיו השירות

לעיל, מתחייב נותן השירות כי  12.7ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  בנוסף. מבוטחה אחד מיחידי

, ייחשב לצורך נותן השירותשל  שאינו רכוש בבעלותו החברהצוין במפורש כי רכוש יבפוליסת הביטוח 

 .ביטוח זה כרכוש צד שלישי

 עלי מוסכיםב נותן השירות מתחייב להחזיק בתוקף במשך כל תוקפו של הסכם זה ביטוח אחריות .12.9

בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם פי דין -מבטח את אחריותו המקצועית של נותן השירות עלה

ה. בגבול אחריות שלא יפחת מסך של לעובדיאו /ו הלמנהלילחברה ו/או  נזק או פגיעה לרבותההסכם, 

 ובתנאים המקובלים בענף המוסכים. ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח 1,000,000

 למלא אחר כל נותן השירות, מתחייב ולהלן זה לעיל בהסכםרוע מהאמור בכל מקום וסף ומבלי לגבנ .12.10

וכל הצווים, פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( והוראות  דרישות

ופן אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בא הנ"ל, ובעיקר, יםהתקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק

זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או  א הסכםנשו על ידו במתן השירותיםדים שיועסקו שכל העוב

וכל  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  הסכםתקופת  זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל

 הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה.

 ים על ידו בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה,יטוחים הנערכנותן השירות מתחייב ומצהיר כי הב .12.11

החברה וכי מבטחי נותן ידי  על נערךהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל

השירות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה 

 "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –טוח התשמ"א חוק חוזה הביל 59ו/או זכות כאמור  בסעיף 

 .יהכלפי מבטחהחברה וכלפי 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  .12.12

המתחייבים מן האמור בהסכם זה, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על נותן השירות, ועל נותן 

ים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או חשיפתו לנזק השירות לבחון את

תנאי הביטוח בהתאם. נותן השירות מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 

ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או 

 תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.אחריות ו/או גבולות ה

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית בגין הביטוחים  .12.13

הנערכים על ידי נותן השירות בכל הקשור לשירותים נשוא הסכם זה, חלים על הספק בלבד, ובכל 

 מקרה לא על המזמין ו/או על מי מטעמו.
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 הביטוח פוליסותמ לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקיםיב כי בכפוף נותן השירות מתחי .12.14

 .על פי הסכם זה הנדרשות

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב נותן השירות למלא אחר כל  .12.15

דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, 

הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים  ו לפי החוקיםשהותקנ

שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו 

 בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

זה )אחריות וביטוח( בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם  12ראה בסעיף מובהר בזאת, כי כל הו .12.16

של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של נותן השירות לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים 

 אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

פרה יסודית זה )אחריות וביטוח( הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה ה 12ובהר, כי הוראות סעיף מ .12.17

 .ל ההסכםש

 סודיות  .13

כלשהו מידע סודי הנוגע ' ישתמש, יגלה ו/או יפיץ לצד ג יעביר,שמור על סודיות מלאה ולא למתחייב  הספק .13.1

בלבד.  וולטובתהחברה לחברה, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא במסגרת ולמטרת ביצוע הסכם זה לתועלת 

מך ו/או מוצר ו/או חומר ו/או מידע סודי חפץ ו/או מס כלהחברה לא להוציא ממשרדי  הספקכן מתחייב 

להם ו/או בקשר מתן השירותים לחברה , לרבות כאלה שהוכנו על ידו במהלך הסכם זהשיגיע לידיו במסגרת 

לאחרים לבצע במידע הסודי  ותשלהרעתיק ו/או לה לאו של החברה, ו/או תכניותיו עסקיבקשר לו/או 

מתן השירותים לחברה ת העתקה אחרת אלא במסגרת ולצרכי ו/או כל צור שכפול, העתקה, צילום, תדפיס,

גבלת זמן. ההתחייבות הההתחייבות לסודיות כאמור תחול במשך תקופת ההסכם ואף לאחריה ללא  בלבד.

  לא תחול על מידע שהוא נחלת הכלל, ובלבד שלא הפך להיות נחלת הכלל עקב הפרת הסכם זה.
 

החברה ו/או מתן במהלך התקשרותו עם , הספקעל ידי  כן ו/או נעשהשהו "ב, מסמך וכיוכל חומר .13.2

 ,לא תהאלספק והחברה הבלעדי של  והוא רכושו, ו/או תכניותי ועסקים החברה, ו/או בקשר עהשירותים 

כל זכות עיכבון על כל חומר, מסמכים, ציוד וכיו"ב, המצויים ברשותו והשייכים והוא מוותר בזאת, על 

  .לחברה
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 סכםהמחאת הה .14

ו/או להסב לאחר,  אינו רשאי להעביר ו/או להמחות הספק .בעצמוהתחייבויותיו מתחייב לבצע את כל  הספק 

 הנובעות ממנו. הזכויותההתחייבויות ו/או  ,בעקיפין, את ההסכם ו/או כל חלק ממנואו במישרין 

 שונות .15

ילמדו ממנה גזירה שווה  וה תקדים ולאמתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהוסטייה  .15.1

לכל מקרה אחר בעתיד. לא השתמש, או השתהה מלהשתמש צד מהצדדים, בזכות מהזכויות המוקנות לו 

 פי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו-על

וקף לכל משא ומתן, לא יהיה כל תזה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ביחס למושאו, והסכם  .15.2

הבטחה, מצג, הבנה, התחייבות או הסכמה, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין בכתב ובין בעל פה, בין 

במפורש ובין במשתמע, עובר לכריתת הסכם זה. לא יהיה תוקף לכל שינוי בהוראות הסכם זה, אלא אם 

 נערך בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים לו.

אה או הוראות מהוראות הסכם זה אינה/אינן ניתנת/ניתנות לאכיפה או ייקבע כי הורשבמקרה  .15.3

שהינה/הינן חסרת/חסרות תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן 

ואכיפתן של שאר הוראות ההסכם ובמקרה כזה ההוראה תוחלף או תותאם בהוראה תקפה או ניתנת 

 י של הוראות הסכם זה, בצורה הרחבה ביותר האפשרית.שיאפשר מיצו לאכיפה, באופן

הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו כתובת  .15.4

שעות מעת  4שעות מעת המשלוח בדואר רשום או  72לפי הכתובות שלעיל תחשב כאילו הגיעה ליעדה כעבור 

 מיליה.משלוח בפקסי מסירה ביד או מעת

 
 

 
 
 

 
 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

 

 בע"מ  2010מי אביבים           
        

   
 אמצעות : ___________________________ב      ב

 
 תפקיד : ____________________________

 הספק                                  
           

 
 _באמצעות : __________________________

 
 _________________________תפקיד : ___
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 )יצורף להסכם(  תעריף - להסכם  1 ספחנ
 
 

 ________ מיום  __________להסכם מס' 
 

 מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. זהנספח 
 יצורף ויעודכן בהתאם להצעת המציע שיזכה במכרז, עבור כל אחד מהפרקים במכרז 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 : םהצדדים על החתוולראיה באו 

 
 
 

                         __________________                                   _______________________ 
                                                      הספק                                                    מ"בע 2010  מי אביבים                         
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   –להסכם    2נספח 
 512/20ז רשימת כלי הרכב הזקוקים לשירות תחזוקה במסגרת מכר

 

 כלי רכבסה"כ כמות  כלי רכבכמות  סוג רכב: יצרן / דגם במכרז פרקמס' 
 בכל פרק

 :1פרק מס' 
 רנו קנגו.

 6 6 רנו קנגו

 :2פרק מס' 
 היילקסטויוטה 

 2 2 היילוקסטויוטה 

 
 :3פרק מס' 

 מסחרי -רכב קל 

 I20 2יונדאי 

 1 יונדאי מטריקס 5
 1 סקודה רומסטר

 1 2מזדה 

 
 

 :4פרק מס' 
 נגררים ניידים

 1 א ג נגררים

31 

 2 אביב סוכנויות
 2 אטלס

 4 אלקלעי
 2 יוניפורם

 17 נוע-מ
 3 תחבורה-ת

 :5פרק מס' 
 ןוט 10שאיות מעל מ

 FL7 4וולוו 
5 

 LF4 1דאף 

 :6פרק מס' 
 טון 4משאיות עד 

 NT 400 1ניסאן 
2 

 40C13 1איווקו 

 :7פרק מס' 
 קטנועים ואופנועים

 1 סמ"ק 650סוזוקי 
 3 סמ"ק 250סאן יאנג  7

 3 סמ"ק 125ימהה 
 

 סה"כ כלי רכב בכל הפרקים
58 

 

 
 הבהרה:

שם מתן מידע בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה. כמו כן מובהר בזאת נו לעיל הינם לדגמי כלי הרכב שצוי •
שהספק הזוכה יצטרך לתת את השירות גם עבור כלי רכב נוספים שיתכן וירכשו במהלך תקופת ההסכם גם 

 .ואם לא נמנ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


