חוזה התקשרות מס' _______
שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _____ לשנת ____

חברת נתיבי איילון בע"מ ,חברה מס' 510536352
משד' נים  2ראשון לציון

בין:

(להלן" :נתיבי איילןן ו/או המזמין")
מצד אחד;
__________________ ,חברה מס'_______

לבין:

מרח' _____________________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני;
הואיל

והמזמין פנה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי ליסינג תפעולי עבור רכבי המזמין
(כהגדרתם להלן" :השירותים") ,והכל בהתאם להגדרות ולתנאים המפורטים בהסכם זה
להלן;

והואיל

והספק הגיש למזמין הצעתו לביצוע השירותים לפי התנאים שהיו ידועים לו מראש
ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז;

והואיל

ובהתאם להסכמת הצדדים ועל בסיס הנתונים שנמסרו למזמין על ידי הספק נמצא הספק
מתאים לביצוע השירות;

והואיל

והספק מצהיר כי יש לו הניסיון ,האמצעים והמשאבים הדרושים לביצוע השירות וכי הוא
מעוניין לבצע את השירות עבור המזמין והמזמין מסכים שהשירות יתבצע ע״י הספק והכל
בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה להלן;

והואיל

והספק מתחייב לבצע את השירות בכפוף להוראות כל דין ,על פי הוראות חוזה זה
ובתנאים המפורטים להלן;

והואיל

וברצון הצדדים להגדיר ,להסדיר ולעגן את מערכת היחסים העסקית והמשפטית
שתיווצר ביניהם לכדי הסכם כתוב וחתום והכל כמפורט בהסכם זה על תנאיו והוראותיו
(להלן" :ההסכם או החוזה");
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ונספחים
1.1

המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו ,הוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.2

המסמכים והנספחים שבחוברת המכרז והצעת המציע הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה
והביטוי

1.3

ההסכם על נספחיו כולל את המסמכים והנספחים המפורטים להלן:

1.4

 1.3.1נספחים
(א) נספח א' – טופס ההצעה – (נספח  2.1למסמך א' – חוברת תנאי המכרז)
(ב) נספח ב'  -ערבות ביצוע
(ג) נספח ג' – מסמך ג' למסמכי המכרז  -המפרט הכללי – תנאים כללים
(ד) נספח ד'  -מסמכי המכרז (חוברת תנאי המכרז על נספחיה)
פרשנות ועדיפות בין מסמכים
 1.4.1בכל מקרה של אי התאמה מהותית בין הוראות הסכם זה להוראות שבנספחיו,
יגבר האמור בנספח הרלוונטי  .מסמכי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
במסכי המכרז נכללים גם קובץ התשובות לשאלות ,וכן תיקונים והבהרות למכרז.
אם יש אי התאמה מהותית בין הוראות ההסכם למסמכי המכרז  -יגבר האמור
במסמכי המכרז ,למעט אם יערכו בהסכם תיקונים מאוחרים או אם לפי פרשנות
סבירה של המזמין גובר האמור בהסכם בהתאם לנסיבות העניין.
 1.4.2להסרת ספק ,מפורש בזה כי אין ולא מוקנית לספק כל בלעדיות בהתקשרותו עם
המזמין במסגרת הסכם זה וכי במהלך תקופת הסכם זה וכל עוד ההסכם יעמוד
בתוקפו ,רשאי המזמין להתקשר עם צדדים שלישיים נוספים ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי.

.2

הצהרות והתחייבויות הצדדים
2.1

המזמין מצהיר כי ,החלטתו להתקשר בהסכם זה עם הספק ,מבוססת על התחייבויותיו
והצהרותיו של הספק המפורטות בסעיף זה להלן.

2.2

כל הפרטים שמסר למזמין ובכלל זה ניסיונו ויכולתו לספק את השירותים ,הרישיונות
והאישורים שבידיו ומצגים נוספים כמפורט בהסכם זה לרבות כי בידיו רישיון בתוקף
במועד הגשת ההצעה למכרז זה בהתאם לסעיף  2לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,תשמ״ה1985-

2.3

הספק מצהיר ומתחייב בזה כי בדק ובחן לשביעות רצונו הגמורה את הסכם ההתקשרות
ונספחיו לרבות תנאיו ומטרותיו לפרטיו וכי ראה ובחן את השירותים אותם הוא נדרש
לספק למזמין ואת כל יתר הפרטים והגורמים האחרים העלולים להשפיע על מחיר
השירות או על אפשרויות ביצועה.

2.4

כי על יסוד בדיקותיו המוקדמות התמורה הנקובה בהצעתו בהסכם ופרוט המחירים בה
מהווה תמורה מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו עפ״י הסכם זה .מוסכם על הצדדים
כי לא תועלה ע״י הספק כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי לימוד או טעות בהערכה של

היקף השירות המצריך שינוי בכח אדם ו/או בכל אמצעי אחר כל פעולה אחרת נוספת על
המפורט .למען הסר ספק ,מפורש בזאת כי במקרה של שינוי ,כאמור ,הנובע מהערכה
לקויה של הספק עובר לביצוע השירות  -לא יהווה עילה לתוספת תשלום כלשהי על
התמורה המוסכמת בהסכם זה והספק מצהיר כי כל עלות נוספת בגין האמור ,הינה על
חשבונו הבלעדי.
2.5

כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין המתאימות המתייחסות ו/או הקשורות לשירות
ולביצועו והוא ימלא אחריהן בדייקנות ובשלמות לרבות השגת כל ההיתרים ,הרישיונות
והאישורים הדרושים והמתאימים מהרשויות המוסמכות ו/או מכל אדם או גוף אחר ,לפי
העניין ,כן מתחייב הספק כי ימלא אחרי הוראות כל דין בכל דבר הכרוך בביצוע העבודה,
לרבות קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות  -במידה ואלה חלות או יחולו על הספק.

2.6

כי יש בידו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשומות עפ״י חוק עסקאות
גופים ציבוריים תשל״ו  1976 -וכן אישור על ניכוי מס במקור ,כנדרש ע״י שלטונות מס
הכנסה ומע״מ .הספק מתחייב בזה לשמור על תוקפו של האישור הנ"ל לאורך כל תקופת
ההסכם.

2.7

כי בידיו ו/או בידי עובדיו ו/או לכלי הרכב שיהיו בשימושו ,כל הרישיונות ו/או האישורים
ו/או ההיתרים הדרושים ,הן מהבחינה הבטיחותית והן מהבחינה המקצועית לצורך
אספקת השירותים נשוא הסכם זה.

2.8

כי יספק את השירות למזמין במועד הנדרש ,באיכות ובאופן שוטף ,יעיל ואדיב ובהתאם
לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה בכלל ובנספח המפרט הטכני בפרט ועפ״י צרכי
המזמין מעת לעת.

2.9

כי יפעל בהתאם להוראות וההנחיות שתתקבלנה מנציג המזמין ומתחייב לבצע את
השירותים בתיאום מלא ,בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עמם.

2.10

למען הסדר הטוב מתחייב בזאת הספק ,כי אם טרם המציא האישורים ,הרישיונות
וההיתרים הנדרשים בהתאם לקבוע ,בסעיפים לעיל (להלן ,לשם הקיצור" :האישורים"(
ימציא אותם למזמין מיד עם דרישתה הראשונה .מוסכם בזאת כי המצאת האישורים,
כנדרש ,ע״י הספק מהווה תנאי יסודי לקיום ההסכם.

2.11

ביצוע התחייבויות הספק במלואן כמפורט בהסכם זה מהווה תנאי יסודי של הסכם זה
והפרתן או הפרת אחד מהן תהווה הפרה יסודית של ההסכם ע״י הספק על כל הכרוך.

2.12

במקרה שהספק מערער על הוראה כלשהי של נציג המזמין ,הרי למרות זאת על הספק
להמשיך בביצוע השירות ולבצע כל הוראה שתינתן לו במסגרת ההסכם והדין ,לרבות
הוראה שנויה במחלוקת ולשביעות רצונו של נציג המזמין ,עד להודעת הכרעתו של מנכ"ל
המזמין בעניין .ידוע לספק כי עצם מתן האפשרות להיכנס לשטחי המזמין ולפעול במקום
מתן השירות ,לא מקנה ולא יקנה לו כל זכויות שהן ,אלא באה אך ורק לאפשר את מתן
השירות לו התחייב בהתאם לתנאי הסכם זה.

.3

השירותים
3.1

השירותים נשוא הסכם זה הינם שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי.

3.2

השירותים הנדרשים יעשו בהתאם להוראות המפרט הכללי המסומן כנספח ג' להסכם זה
(מסמך ג' למסמכי המכרז) והוראות הסכם זה ומסמכי המכרז המצורפים כנספח ד'
להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו.

3.3

המציע מתחייב לבצע את העבודות והשירותים בהיקף ובתדירות כמפורט בהסכם זה על
נספחיו לשביעות רצונו המלאה של המזמין .

3.4

הספק מתחייב לספק למזמין שירותי ליסינג ,בהתאם לכל הזמנה אשר יבצע המזמין
מפעם לפעם ,ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.
ביצע המזמין הזמנה כאמור ,הספק מתחייב לספק למזמין את כלי הרכב שהוזמנו
במסגרת ההזמנה ,כאשר אספקת כלי רכב תהא על פי דרישת המזמין ובמועדים
המבוקשים על ידו .רכב שהוזמן על ידי המזמין יסופק לו לא יאוחר מ –  14ימי עבודה
מהמועד שבו נתקבלה דרישת המזמין לאספקתו.

3.5

הספק ירכוש את כלי הרכב המוזמנים בהזמנה ,רכב שיירכש יהיה חדש משנת הייצור
העדכנית נכון ליום הוצאת ההזמנה וימומן לכל תקופת ההתקשרות .הרכב יעבור טסט
שנתי במכון רישוי מוסמך עד סוף תקופת הליסינג.

3.6

ידוע למזמין ,כי הרכב הינו רכב בבעלות הספק ונשאר בבעלותו למשך כל תקופת הליסינג.
על אף האמור לעיל תינתן למזמין בהתאם לשיקול דעתו אופציה לרכוש את הרכב בסיום
תקופת הליסינג במחיר מחירון יצחק לוי הידוע במועד סיום ההתקשרות ,בהפחתה של
.15%

3.7

במידה ויבחר המזמין לממש את סעיף האופציה ,יעבור הרכב לבעלות המזמין ,וכל
העלויות וההוצאות הכרוכות במימוש האופציה יהיו על חשבון המזמין.

3.8

ברכב יותקן אבזור מלא עלפי המפרט של דגם הרכב אצל היבואן לרבות התוספות
הנדרשות שיפורטו מראש על ידי המזמין.

3.9

כל השירותים המפורטים בהסכם ובמפרט יינתנו על ידי הספק ועל חשבונו ללא תוספת
תשלום ,לרבות אישורים הדורשים חידוש מעת לעת אשר יחודשו על ידי הספק במועד,
לכל תקופת הליסינג.

3.10

באם אין באפשרות הספק לספק את הרכב המבוקש במועד יודיע על כך הספק לנציג
המזמין ויעמיד לרשות המזמין לתקופת ביניים רכב גישור באותה רמה ,בהתאם לתנאי
לרמת הרכב המוזמן בהזמנה ובמחיר שנקבע בהצעת הספק במסגרת הבקשה לקבלת
הצעה.

3.11

מובהר בזאת ,כי תקופת הביניים לא תעלה על  60יום .על אף האמור ,רשאי הספק לפנות
לנציג המזמין ולקבל אישור להאריך את תקופת הביניים ,ככל שהספק יוכיח כי אין
באפשרות יבואן הרכב לספק את הרכב בפרק הזמן הקצוב .אישור כאמור יינתן על ידי
המנהל מראש ובכתב.

3.12

הספק יבצע על חשבונו את כל הפעולות הקשורות בהיערכות למתן השירותים על פי
הוראות ההסכם ,לרבות הפעלת מרכז שירות ,רכישת רכבים ואספקתם ככל שיוזמנו ע"י
המזמין ,מתן שירותי אחזקה ,תיקון וטיפול ברכבים על פי הוראות היצרן ,טיפולים
ותיקונים המתחייבים על פי חוק ,פעולות הקשורות בדרישות משרד התחבורה ועל פי כל
דין החל על מתן שירותי ליסינג תפעולי ו/או כל שירות אחר הניתן על פי הוראות הסכם
זה ,תיקון נזקי תאונות ,החלפת כלי רכב שנגנבו וכיו"ב שירותים המצוינים בהוראות
ההסכם.

3.13

הספק יתקין בכלי הרכב לגביהם ביקשה המזמין להתקין מתקני תדלוק אוטומטיים ללא
כל תוספת תמורה .עלויות התדלוק יחולו על המזמין.

3.14

הספק מתחייב לערוך לכל כלי הרכב המוזמנים על ידי המזמין את הביטוחים כמפורט
בסעיף ___ להסכם זה ,אשר יחולו על כל נהג אשר ינהג ברכב ללא מגבלת גיל ו/או וותק.
הספק מתחייב כי האמור לעיל יהיה בתוקף גם לגבי רכב גישור או רכב חלופי.

3.15

מובהר מוסכם בזאת כי המזמין יהא רשאי לקזז את מספר הקילומטרים אשר נצברו בכל
כלי רכב כנגד כלי רכב אחר אשר הוזמן מהספק בהתאם למוגדר במפרט הכללי המסומן
כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

3.16

אביזרים
 3.16.1הספק מתחייב לספק את כלי הרכב כאשר הם מאובזרים בכל האביזרים
המסופקים על ידי יבואן הרכב כחלק מהאביזרים הסטנדרטיים לרכב המוזמן ועל
פי הוראות המפרט הכללי המסומן כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד
הימנו.
 3.16.2כל החלפים ,האביזרים ,המכשירים וכדומה ,אשר יסופקו על-ידי הספק ,במסגרת
השירותים הניתנים על ידו ,יהיו ממין משובח ויתאימו בכל לדרישות רשות
מוסמכת כלשהי כגון :משרד התחבורה ,חברת הביטוח וכדומה ,ותבוצענה
בהתאם לאותן דרישות ,תקנות וכדומה .חלפים ,אביזרים ,מכשירים וכדומה אשר
לא יתאימו לנ"ל ,יוחלפו מיד על-ידי הספק ועל חשבונו ,וחלפים מתאימים יובאו
במקומם.
 3.16.3הספק אחראי לתקינותם של כל האביזרים ברכב לאורך כל תקופת ההתקשרות.
הספק מתחייב לתקן או להחליף אביזרים מקולקלים במסגרת הזמן הנקוב
במפרט הכללי המסומן כנספח ג' להסכם זה .בתום תקופת ההתקשרות במועד

החזרת כלי הרכב לספק ,יחויב המזמין להחזיר את כל האביזרים הנלווים עמם
סופק הרכב.
 3.16.4בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הספק מתחייב לאבזר את כלי הרכב
באביזרים נוספים בהתאם לדרישות המזמין לרבות מצלמה לנסיעה לאחור,
חיישני רברס ,ווי גרירה וכו'.
3.17

המזמין רשאי לדרוש שהספק ימציא לידיו אישור בכתב על התאמת הנ"ל לדרישות,
תקנות וכדומה של אותה רשות ,הספק מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.

3.18

רכב חלופי במקרה של תיקון או טיפול כל שהוא או כל מקרה אחר ,יוחלף ברכב אחר
שווה ערך לרכב החכור (קבוצת רכב דומה) והכולל את האביזרים כדוגמת וו גרירה .

3.19

ברכבים מסוג טנדרים  /מסחריים ו/או כאלה שהוגדרו על ידי המזמין מראש בהסכם
הליסינג ,יסופק רכב חלופי בדרגה תואמת באופן מיידי (כולל בטיפול שוטף  /תיקונים
וכד').

3.20

מובהר למען הסר כל ספק כי השירות כולל שירותי דרך ( 24/7גרירה  ,חילוץ ותיקוני דרך).

3.21

המזמין יהא ראשי להתקין ברכבים ,מדבקות עם לוגו המזמין או כל התקן אחר בהתאם
לצרכיה.

3.22

צמיגי הרכב יוחלפו ע"י הספק בהתאם להוראות ההסכם הכללי המסומן כנספח ג'
להסכם זה .

3.23

כל השירותים המנויים להלן יינתנו/יסופקו על ידי הספק ועל חשבונו ללא תוספת תשלום,
כמו כן אשורים הדרושים חידוש מעת לעת יחודשו על ידי הספק במועדם לכל תקופת
הליסינג.

3.24

מגבי השמשות ברכבים יוחלפו ע"י הספק כמפורט במפרט הכללי המסומן כנספח ג'
להסכם זה .

3.25

הרכב יבוטח בהתאם למפורט בסעיף "אחריות וביטוח" (סעיף  8להסכם) לרבות הרחבה
לנזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח החובה ,עד לגובה גבול האחריות כנדרש לכל
כלי רכב על פי הסכם זה.

3.26

על כל הרכבים להיות בעלי כיסויי ביטוח בהתאם למפורט בסעיף ( 8אחריות וביטוח)
להסכם זה.

3.27

תאונות ,גניבות והעמדת כלי רכב חלופי

 3.27.1במידה והמשתמש ברכב נקלע לתאונה ו\או תקלה טכנית ו/או מכל סיבה שהיא
יספק לו הספק רכב חלופי מקטגוריה זהה בהתאם להוראות המפרט הכללי
המסומן כנספח ג' להסכם זה.
 3.27.2במקרה של תאונה או גניבה ,רכב חלופי כאמור ,יסופק לאחר מילוי דו"ח תאונה
או גניבה .המזמין ינחה את כל הנהגים מטעמו לדווח מיידית לספק על כל תאונה
ו/או גניבה.
 3.27.3המזמין מתחייב להנחות את הנהגים מטעמו ,כי במקרה של תאונה שלא לתת לצד
ג' כל הודאה ,הצעה ,הבטחה ,ויתור ,פשרה או תשלום או למסור כל מידע מעבר
למידע שחייבים למסור על פי דין בקשר לתאונה או לגניבה .כמו כן יש לרשום את
שמות המעורבים בתאונה ,פרטיהם ,פרטי הרכבים המעורבים בתאונה ,פרטי
הביטוח ופרטי העדים לתאונה .המזמין מתחייב לשתף פעולה עם הספק במתן כל
סיוע ואינפורמציה הנדרשים לטיפול באירוע ,והכל בהתאם לדין .בכל כלי רכב
יעמיד הספק טופס דיווח ובו כל הפרטים הנדרשים על ידו.
 3.27.4הספק יחליף את הרכב החלופי תוך תקופה שלא תעלה על  45ימים מיום האירוע
ברכב קבוע אשר יהיה מאותו דגם ובשנתון שלא יפחת משנתון הרכב שהוחלף.
 3.27.5מובהר בזאת ,כי המזמין רשאי להחליט במקרה של גניבה או אובדן מוחלט של
הרכב לסיים את העסקה בגין הרכב הנדון ,והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או
פיצוי בגין סיום ההתקשרות בגין אותו רכב.
 3.27.6הוראות נוספות במקרה נזק ואו מעורבות בתאונה
( )1ארעה תאונה כלשהי לרכב ,יודיע המזמין חברה על אירוע התאונה לספק,
מיד לאחר שנודע לה על התאונה .על פי דרישת הספק ,ידווח המזמין על כך
לרשויות ,כפי הנדרש עפ"י דין.
( )2בכפוף לקיום התחייבויות המזמין על פי חוזה זה ולתשלום סכום השתתפות
עצמית בנזק יהיה המזמין פטור מתשלום עבור נזקים כלשהם שיגרמו לכלי
הרכב ו/או לרכוש צד שלישי כל שהוא ,כאילו היו כלי הרכב מבוטחים בביטוח
מקיף ,כולל הרחבות לשמשות ולמערכות שמע ומיגון שסופקו על ידי הספק.
( )3מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב בזה המזמין כי בכל מקרה של נזק ו/או
תאונה ו/או מעורבות בתאונה גם אם לא נגרם נזק לרכב הספק:
(א)

להודיע מיד ,טלפונית ,לספק על דבר תאונה;

(ב)

למלא דו"ח בכתב ולשלוח לספק פרטים מלאים אודות התאונה
בצירוף תרשים;

(ג)

נפגע בתאונה אדם – להודיע מיד למשטרה וזאת בנוסף להודעה
לחברה;

(ד)

לא לקבל כל הצעה ,להתחייב בכל התחייבות או להבטיח הבטחה
כלשהי;

(ה)

לפעול כמיטב יכולתה לקבל את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים
המעורבים בתאונה ושל עדים לתאונה;

(ו)

לפעול כמיטב יכולתו לקבל את מס' הרישוי של כלי הרכב המעורב(ים)
בתאונה ,פרטי רישיון הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור;

(ז)

לא להשאיר את כלי הרכב הניזוק ללא שמירה ו/או ללא אמצעי
זהירות מתאימים ,בכפוף לנסיבות;

(ח)

למסור לספק ,מיד עם הגיע לידי המזמין או הנוהג בכלי הרכב ,כל
הזמנה לדין ,תביעה ,כתב טענות ו/או מסמך כלשהו הנוגעים לכל
תביעה ,אישום או הליך בקשר לתאונה .החברה וכל אדם שישתמש
ו/או ינהג ו/או יפעיל את המכונית ,ישתפו פעולה באופן מלא אך ורק
עם המזמין ו/או עם המבטחים על פי הפוליסות הנזכרות בחוזה זה,
בכל העניינים הקשורים בחקירה של כל תביעה ו/או אישום נגד הספק
ו/או על ידי הספק ,ובסיוע וניהולם או בהגנה נגדם.

( )4מילוי דו"ח תאונה כנדרש לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם לזכותו של המזמין
לקבל רכב חלופי ע"פ סעיפי הסכם זה ,אולם על המזמין למלא את הדו"ח
ולהעבירו לספק כמתחייב מהסכם זה.
3.28

קצין בטיחות בתעבורה
הספק יפעיל קצין/ני בטיחות בהיקף הנדרש על פי הוראת כל דין עדכני כפי שיעודכן מעת
לעת .קצין הבטיחות יהיה קצין בטיחות מורשה ומוסמך כחוק וכל הוצאותיו ,שכרו,
ביטוחו וכיו"ב של קצין/ני הבטיחות יחולו על הספק.

3.29

מידע וקשר עם הספק
 3.29.1הספק יפקח על איכות השירות אשר ניתן לחברה וכן יעמיד לרשות המזמין מידע
טכני תפעולי ,מצטבר ושוטף ,בהיקפים ובמועדים כפי שיורה לו המזמין .כל
הוצאות השירות הנ"ל נכללים בתמורה הכוללת הקבועה בהסכם זה והספק לא
יקבל תוספת תמורה כלשהי בגין שירות זה.
 3.29.2במרכז השירות של הספק תסומן החברה כלקוח נפרד וכל בירור כלשהו שנתבקש
ע"י המזמין יענה תוך לא יאוחר מיום עבודה אחד.

 3.29.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הספק יעמיד לרשות המזמין מנהל תיק לקוחות
אישי ,לצורך מענה לפניות שוטפות.
3.30

כפיפות ודיווח
 3.30.1הספק יהא כפוף להוראות נציג המזמין ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על
ידו בקשר עם ההסכם.
 3.30.2הספק ידווח לנציג המזמין ויספק לו תשובות והסברים ביחס לכל פניה של נציג
המזמין אליו בעניין השירותים נשוא ההסכם.
 3.30.3הספק יהא רשאי לפנות בכתב ומראש לנציג המזמין בבקשה ליתן לו ארכה בביצוע
מחויבויותיו ע"פ הסכם זה ,ונציג המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי
להיענות לבקשה או לדחותה או להתנותה בתנאים .החלטת נציג המזמין תהא
סופית ותחייב את הספק.

.4

התחייבויות החברה
המזמין מתחייב להנחות כל נהג מטעמו שינהג באחד מכלי הרכב אשר יסופקו על פי הסכם זה,
לקיים אחר האמור להלן:

.5

4.1

לעשות בכלי הרכב שימוש הוגן וזהיר ועל פי כל דין ,ולא לגרום לו כל נזק בזדון.

4.2

לנהוג בכלי הרכב כשברשותו רישיון נהיגה תקף.

4.3

לנהוג ברכב בהתאם לדין.

4.4

לא להסיע ברכב נוסעים בתמורה.

4.5

לא להשאיר את מפתחות הרכב בתוך הרכב בעת חניה ,מבלי לשמור על קשר עין עם הרכב
ולהפעיל את אמצעי המיגון ,אם קיימים.

4.6

לא להשתמש ברכב באופן שיפר את תנאי פוליסת הביטוח ובלבד שתנאים אלו יועברו אל
החברה בכתב ,טרם תחילת השימוש ברכב.

4.7

לא להסיע ברכב נוסעים ו/או להעמיס מטען מעבר למורשה על פי חוק.

4.8

לא לנסוע בכלי הרכב ולא להתיר את השימוש בו אלא בתחומי שטח מדינת ישראל (לרבות
שטחי יהודה ושומרון).

4.9

לא להעביר ו/או להשכיר את הרכבים.

התמורה

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

5.13
5.14

תמורת ביצוע התחייבויותיו של המציע בהתאם להסכם זה מתחייב המזמין לשלם למציע
את התמורה המגיעה לו אחת לחודש בהתאם להצעת המחיר שפירט בטופס ההצעה
המסומן כנספח א' (להלן" :התמורה").
התמורה הנקובה בנספח א' (בכפוף לשינויים על פי ההסכם) הינה קבועה וכוללת את כל
ההוצאות המתחייבות מתנאי ההסכם או המסמכים המהווים חלק הימנו על כל פרטיהם
או הקשורות עמם ,או הנובעים מהם ,הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה כל ההוצאות
והנזקים של הספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו עפ״י ההסכם לרבות רווחי הספק וכל
התקורה של הספק לרבות הוצאות המימון ,בין שההוצאות האמורות ידועות עתה
לצדדים ובין אם לאו ומוסכם כי כל ההוצאות כלולות במחיר .מע"מ יתווסף למחיר
(לרכיבים הרלוונטיים) על פי שיעורו כחוק.
התמורה בגין דמי השכירות החודשיים תחושב על בסיס המחירים המפורטים בנספח א'
– טופס ההצעה  -עבור כלי הרכב שהיו מצויים ברשות המזמין באותו חודש.
דמי השכירות לכלי הרכב ישולמו עבור חודש מלא בתנאי אשראי כאמור להלן .רכב חדש
ישולם על פי חלקו היחסי לפי  30ימים בחודש באותו חודש (תחילת השכירות מיום
המסירה הקובע) .בסיום תקופת השכירות של כל כלי רכב (להלן" :סיום העסקה") תבוצע
התחשבנות עד סיום תקופת השכירות בפועל של אותו כלי רכב .חישוב ימי שכירות
בודדים שאינם מגיעים לכדי חודש שלם ,יחושבו באופן יחסי לפי  30יום בחודש ,סיום
העסקה יתבצע לכל כלי רכב בנפרד ,ברמה של כלי רכב בודד.
"סיום עסקה" לעניין הסכם זה משמעותו – מועד החזרת הרכב לספק הן בסיום תקופת
השכירות (לרבות החזרה מוקדמת של רכב) והן במקרים של השבתת רכב ו/או גניבת רכב.
תהליך החזרת הרכב ייעשה בהתאם לתהליך המפורט בהסכם זה ונספחיו.
המועד הקובע לעניין סיום העסקה במקרה של סיום תקופת השכירות (לרבות החזרה
מוקדמת של הרכב) יהא המועד בו עובד/נציג המזמין מסר בפועל את כלי הרכב לידי נציג
הספק בכל לשכות המזמין או שלושה ימים מהמועד בוא הודיע המזמין כי הרכב מוכן
להחזרה.
התמורה בגין דמי השכירות החודשיים (לאחר קבלת הרכב) תהיה קבועה ולא צמודה
למדד כלשהו.
"מדד הבסיס" לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד המסירה הקובע של כלי הרכב
למזמין.
"המדד הקובע" לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע בסוף החודש שלגביו ניתן השירות.
ערך המדד הקובע לא יפחת ממדד הבסיס.
תאריך המדד הקובע לא יהיה נמוך מתאריך מדד הבסיס.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי דמי השכירות הנקובים בנספח המחירים המצורף
להסכם זה יהיו קבועים וסופיים למעט שינויים במחיר היבואן כפי שיפורט להלן עד מועד
מסירת כלי הרכב.
למעט האמור בסעיף זה והאמור בסעיף  21למפרט יתר התשלומים יוותרו קבועים וללא
שינוי.
מוצהר ומוסכם כי בכפוף לאמור בס"ק  5.2המחירים הנקובים בטופס ההצעה הם קבועים
ומוחלטים למעט שינויים כאמור בהסכם זה ונספחיו וכי הם כוללים תמורה נאותה

5.15

5.16
5.17

5.18
5.19

5.20

.6

והוגנת למציע ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות ממתן השירותים ומיתר
התחייבויותיו של המציע על פי חוזה זה ,או על פי כל דין .המציע לא יתבע ולא יהיה רשאי
לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה ,שאינם מוגדרים בהסכם ,בין מחמת עליות
שכר עבודה ,שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או העלאתם של מסים ,היטלים
או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים ,או מחמת כל סיבה
אחרת למעט מסים ואגרות שיוטלו לאחר קבלת הרכב על הנוסע ברכב ולא היו ידועים עם
קבלת הרכב.
חשבוניות על פי הסכם זה טעונות אישור של נציג המזמין וישולמו לאחר הגשת חשבוניות,
תשלום התמורה לספק יהיה בתוך  45ימים ממועד הצגת החשבונית למזמין בכפוף
לאישור החשבונית ע"י נציג המזמין.
חשבוניות דמי השכירות החודשיים יוגשו בנפרד מחשבוניות שאינן דמי שכירות חודשיים
וילוו בגליון אלקטרוני מפורט.
התשלומים המגיעים למציע על פי סעיף זה ישולמו רק כנגד מסירת חשבוניות מפורטות
שכוללות פירוט של הרכבים בחזקת המזמין ו/או השירותים ו/או העבודה והכמויות
שבוצעו בפועל על ידי המציע במהלך החודש החולף לפי הפירוט בטופס ההצעה המסומן
כנספח א' להסכם זה .תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא
כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי נציג המזמין.
המזמין יוסיף מס ערך מוסף לתמורה עבור השירותים לפי שיעורו שבתוקף במועד ביצוע
התשלום בפועל.
כל מס ,היטל ,או תשלום חובה אחר ,מכל סוג ,החלים או אשר יחולו בעתיד ,על השירותים
או ביצועם או על העסקת עובדים על ידי המציע על פי חוזה זה ,יחולו על המציע וישולמו
על ידיו .
המזמין ינכה מהסכומים שיגיעו למציע את כל הסכומים שעליו לנכות לפי כל דין ,ובכלל
זאת מסים היטלים ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי יהווה תשלום למציע.

אי תחולת יחסי עובד מעביד
6.1

אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד -מעביד ,שותפות או שליחות בין הצדדים ו/או בין
המזמין לעובדי הספק.

6.2

מתן השירותים על ידי הספק למזמין ייעשה על ידו כספק עצמאי לכל דבר ,צורך ועניין
הספק ו/או עובדי הספק לא יהיו עובדי המזמין ולא ישררו ולא יתקיימו בין המזמין ובין
הספק ,ו/או עובדיו ,או מי מטעמו יחסים של מעביד-עובד .הספק מאשר ומסכים בזאת
לא לטעון ולא להעלות טענות בפורום או במועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע באמור לעיל
לעניין מעמדו כספק עצמאי ,או לענייך העדר יחסי מעביד-עובד בין הצדדים ו/או בין
המזמין לעובדי הספק.

6.3

למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי שום דבר האמור בהסכם זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר
יחסי עובד מעביד בין המזמין ובין הספק ו/או בין המזמין לבין כל אדם או גוף אחר איתו
יתקשר הספק ו/או שיועסק על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה הספק ו/או עובדי הספק ו/או

כל אדם או גוף אחר איתו יתקשר הספק ו/או שיועסק על ידו או ימצא בשירותו לא יחשבו
בשום מקרה ולצורך איזה עניין שהוא "כעובד המזמין".
6.4

.7

.8

הספק מצהיר כי הוא נותן שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של
המזמין ואין בכוונתו לעשות כן.

אחריות לנזקים ושיפוי
7.1

מעת חתימת הסכם זה ועד לתום תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו קיימת ,יהיה הספק
בלבד אחראי כלפי צד שלישי לרבות המזמין ועובדיו בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש
המזמין ,לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר ,לרבות עובדי המזמין ו/או משתמשים
אחרים ,עקב מעשה או מחדל של הספק ,עובדיו ,שליחיו ,או כל מי שבא מכוחו או מטעמו
תוך כדי ביצוע הסכם זה ,וכן הוא מתחייב לשלם כל תשלום ,פיצוי ,פיצויים ,הוצאות,
שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה או הצורך להתגונן בפניה,
והספק ישפה את המזמין בגין כל סכום או תשלום כמפורט לעיל.

7.2

הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אבדן שנגרמו כאמור לעיל מיד או במועד קרוב
ביותר לקרותם.

7.3

הספק יהיה אחראי כלפי המזמין ,עובדיו ושליחיו בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם או כל
אחד מהם ,אם תוגש ,ושעילתה נזק כאמור בסעיף  7.1לעיל והוא מתחייב לשלם תחתם
כל סכום שיידרשו לשלם ,או להחזיר להם כל סכום שהוציאו בקשר לנ"ל ,כולל כקנס,
כפיצויים כהוצאות וכשכר טרחת עורך דין ,בין על פי פסק דין ובין על פי פסק בורר וזאת
לדרישת כל אחד מהם.

7.4

סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים
שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליהם.

ביטוחים
הספק הזוכה מתחייב לרכוש ,ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה ,לטובתו ולטובת המזמין,
ולהציג למזמין ,את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות
האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
8.1

ביטוח חבות מעבידים
 8.1.1הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל
תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 8.1.2גבול האחריות לא יפחת מסך ₪ 20,000,000 -לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה).

 8.1.3הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
 8.1.4הביטוח יורחב לשפות את המזמין ,היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע
כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק .
8.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (למעט ביטוח כלי הרכב המוסדר בסעיף )8.3
 8.2.1הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי
צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו ,בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים
המוחזקים.
 8.2.2גבולות האחריות לא יפחתו מסך –  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 8.2.3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability -
 8.2.4רכוש המזמין יחשב רכוש צד שלישי.
 8.2.5הביטוח יורחב לכסות נזקים שיגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על מידי ובאמצעות
 8.2.6מכשירי הרמה מכל סוג שהוא .אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה הוא
יבוטל.
 8.2.7הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
 8.2.8הביטוח יורחב לשפות את המזמין ,ככל שיחשב אחראי למעשי ו/או מחדלי הספק
והפועלים מטעמו.

8.3

ביטוח כלי הרכב (שכורים וחלופיים)
 8.3.1הספק מתחייב לבטח את כלי הרכב השכורים והחלופיים (להלן" :כלי הרכב")
בביטוח חובה כמתחייב על פי כל דין .נוסף על כך ,הספק מתחייב לבטח את כלי
הרכב בביטוח מקיף ובביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של
 ₪ 1,000,000למקרה וללא השתתפות עצמית מצד המזמין .על אף האמור ,הספק
יהא רשאי שלא לבטח את כלי הרכב בביטוח מקיף ,ובמקרה כאמור יחולו הוראות
הפוליסה התקנית בין הספק למזמין ,כאילו היה הספק בגדר "מבטח "(ביטוח
עצמי") .במקרה של ביטוח עצמי – יציג הספק מכתב הצהרה המופנה למזמין ,בו
הוא מצהיר כי הוא לוקח על עצמו אחריות מלאה לכל הנזקים שייגרמו לכלי הרכב
ומשחרר מכל אחריות ,וכן מתחייב שלא לתבוע בגינם את המזמין ,עובדיו וכן
המשתמשים ברכבים .מובהר בזאת ,כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות
הפוליסה התקנית לבין הוראות חוזה זה ,יגברו הוראות חוזה זה .

 8.3.2הביטוח הנ"ל לא יכלול כל הגבלה בתנאים לעניין גילו של הנהג (כולל נהג מתחת
לגיל  24ונהג חסר ותק בנהיגה).
 8.3.3הספק אחראי ,גם לנזקים הנובעים מרעידת אדמה ונזקי טבע ,נזקי פרעות ,נזקים
לשמשות כלי הרכב ,ולנזקים למערכות השמע שסופקו עם כלי הרכב ,שנגרמו שלא
כתוצאה בשל מעשה מכוון של המזמין לגרימת נזק לרכב .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,מובהר בזאת ,כי אחריות הספק כאמור תהיה גם לאבדן או גניבה של
הרכב או חלק ממנו ולא תהיה לספק ו/או לחברת הביטוח כל טענה לאחריות
המזמין במקרה כאמור .למען הסר ספק ,הספק יהא אחראי כאמור ,למעט במקרה
של הוכחת זדון של המזמין או המורשה מטעמו (לא של צד ג).
 8.3.4הספק יישא בתשלום ההוצאות המשפטיות הנדרשות לצורך הגנה משפטית
במקרה של הליכים משפטים פליליים בגין עבירות תנועה ,בקשר לתאונה ,שנעשו
על ידי הנוהגים ברכב .
 8.3.5הספק יהיה אחראי לתשלום הוצאות הטיפול בתביעה/בנזקים ,לרבות ההוצאות
המשפטיות הנובעות מכך ,שכר טרחת עו"ד ,שכר שמאי ,הוצאות תקורה וכו'
להגנה בפני תביעות צד שלישי .בקרות מקרה של נזק לצד שלישי ,ייקח הספק על
עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי וסילוק הנזקים ,ובמקרה של תביעה
משפטית ,את הטיפול בתביעות צד שלישי .
 8.3.6הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות
ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 8.3.7הספק יישא בהשתתפות עצמית בגין נזקים לכלי הרכב ו/או לצד שלישי .
 8.3.8הביטוח יכלול שרותי דרך וגרירה.
 8.3.9המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי
המזמין ועובדיו וכן כלפי המשתמשים ברכבים ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 8.3.10לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :נתיבי איילון בע"מ וכן המשתמשים
ברכבים ,בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
 8.3.11בפרק החבות ייכלל סעיף אחריות צולבת ויתוסף הסעיף" :למען הסר ספק ,מובהר
בזאת כי למרות שהמזמין מופיע כמבוטח נוסף ,רכוש המזמין ייחשב כצד ג' לכל
דבר.
8.4

ביטוחים נוספים /משלימים:
 8.4.1בעלי מקצוע ,ספקים ,קבלנים ,קבלני משנה מטעמו של הספק  -יערכו ביטוחים
מתאימים לפעילותם בגבולות אחריות סבירים ,בהתאם לעבודה/שרות הניתן על

ידם ,כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם,
ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר וביטוח עבודות קבלניות (ככל
ורלוונטיים) ,וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים
ביטוח חובה ,רכוש ואחריות כלפי צד שלישי .ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את
המזמין ,ככל שיחשב אחראי למעשיו ו/או מחדליו .לצורך כך ,ייחשב המזמין
כמבוטח נוסף כולל (בכל הביטוחים – רכוש וחבויות) ויתור המבטח על זכות
השיבוב כלפיו וכלפי עובדיו ,אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
מתוך כוונת זדון.
8.5

כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהזוכה יכללו התנאים הבאים:
 8.5.1לשם המבוטח יתווסף כמבוטח נוסף המזמין ,בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט
לעיל.
 8.5.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף
אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לנציג
המזמין.
 8.5.3המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי
המזמין ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 8.5.4הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי
כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.
 8.5.5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על ההספק .
 8.5.6כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות
המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין ,והביטוח הינו בחזקת
ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 8.5.7תנאי הכיסוי של הפוליסות צד שלישי וחבות מעבידים ,לא יפחתו מהמקובל על פי
תנאי "פוליסות נוסח ביט" ,בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
 8.5.8חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות.
 8.5.9הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המזמין ,וכל עוד אחריותו
קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח
תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח ,כל עוד ההסכם עם המזמין בתוקף.
 8.5.10אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים ,יומצא על ידי הספק לידי
המזמין עד למועד חתימת החוזה .הספק מתחייב להציג את האישור חתום

בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למזמין לכל המאוחר שבועיים לפני תום
תקופת הביטוח.
 8.5.11מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות
הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל ,ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י
הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות
הפיקוח עליהן .הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל .על
הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו ,על
מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.
 8.5.12המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות
במלואן או בחלקן ,במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות
ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספק בסעיפי בנספח זה ו/או מכל סיבה
אחרת ,והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם
קבלת הדרישה .הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים
את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' שבנספח זה.
 8.5.13הספק מצהיר ומתחייב כי זכות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים
כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין ומי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא
לגבי פוליסות הביטוח /אישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי
העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה לפי ההסכם ,וזאת
בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו ,בין אם נבדקו ובין אם לאו.
 8.5.14למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה ,גבולות
האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק ,ואין
בהם משום אישור המזמין או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון
את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים
הנחוצים לרבות היקף הכיסויים ,וגבולות האחריות בהתאם לכך.
 8.5.15אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על
פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של המזמין על כל זכות או
סעד המוקנית לו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.
 8.5.16אי עמידה בתנאי סעיף  8זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
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הסבת ההסכם
9.1

הספק אינו רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור
לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא לפי הסכמה בכתב ומראש של המזמין .המזמין לא יהא
חייב ליתן הסכמה כאמור ואם יסרב ליתן הסכמה לא יהא חייב לנמק סירובו ולספק לא
תהיה עילה בגין כך.
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9.2

מפורש בזאת כי זכויותיו של הספק לקבלת כספים אינן ניתנות להמחאה ,לשעבוד,
להעברה או להסבה בכל דרך אחרת ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב,
ובכפוף לכל תנאי ההסכמה.

9.3

נתן המזמין הסכמה בהתאם לאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק
מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ,והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל
של מבצעי השירות ,באי כוחם ועובדיהם .ההסכמה האמורה אף אינה פוטרת את הספק
מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה כלפי כל צד שלישי .אחריות הספק עפ״י סעיף זה
הינה כחייב עיקרי ולא כערב גרידא.

9.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לגבי כל עבודה המצריכה רישיון ,היתר או אישור לפי כל דין
אוהוראות רשות מוסמכת ,מתחייב הספק לא למסור את ביצועה לספק משנה שאיננו בעל
רישיון ,היתר או אישור ,כאמור.

9.5

מותנה ומובהר בזה ,כי כל פעולה של הספק בניגוד להוראות דלעיל תהיה בטלה ומבוטלת
מעיקרה וזאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה השמורים למזמין .

9.6

למרות האמור לעיל ,יהא רשאי הספק לשעבד ולהמחות את זכויותיו על פי הסכם זה
לגורם מממן שהוא גוף פיננסי ישראלי מוכר למטרת מימון העסקה וזאת ללא אישור
המזמין.

9.7

ידוע למזמין כי חלק משירותי הספק ניתנים באמצעות קבלני משנה.

9.8

המזמין מצהיר בזאת ,כי הבעלות בכלי הרכב הינה של הספק בלבד והוא לא יהא רשאי
למסור ו/או להעביר ו/או להשאיל ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או לשעבד ו/או למשכן
ו/או להוציא מרשותו ו/או משליטתו את הרכב לצד שלישי ו/או להעביר ו/או להמחות
ו/או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי ההסכם ביחס לכלי הרכב לצד שלישי כלשהו
להוציא גורמי המזמין ו/או המורשים לנהוג ברכב מטעם המזמין.

9.9

הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

ערבות ביצוע
10.1

כביטחון לקיום התחייבויותיו של המציע על פי הסכם זה וכתנאי לחתימת המזמין על
ההסכם ,ימציא המציע בתוך  7ימים מקבלת ההודעה על זכייתו ערבות בנקאית
אוטונומית בלתי מותנית בסכום של  ₪ 150,000או ערבות דומה של חברת ביטוח בעלת
רישיון לנהל עסקי ביטוח .הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף
במשך  15חודשים מיום הוצאתה .שתוארך עד לתום תקופת ההתקשרות אם תוארך
תקופת ההתקשרות ימסור המציע למזמין סמוך לפני תום תקופת ההסכם ערבות בנקאית
חדשה באותו סכום בתוקף ל 15-חודשים נוספים ,וכך יעשה בכל הארכה נוספת של
ההתקשרות .נוסח הערבות יהיה על פי הדוגמה המצורפת כנספח ה' להסכם זה.
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10.2

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או חלקה ,לפי שקול דעתו ,בכל מקרה שלדעתו
הפר המציע התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה .היה והערבות תחולט על ידי
המזמין וההסכם לא יבוטל ,ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.
כל סכום שיחולט יהפוך להיות קניינו של המזמין.

10.3

מתן הערבות כאמור לעיל אינו פוטר את המציע ממילוי כל התחייבויותיו כלפי המזמין
על פי הסכם זה .גבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה על ידי המזמין לא יהא בה
כדי למנוע מהמזמין לתבוע מהמציע פיצוי על כל נזקים והפסדים נוספים שנגרמו לו וכן
כל סעדים נוספים על פי הסכם זה או על פי דין.

10.4

כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות דלעיל והוצאות חילוטה יחולו על המציע.

שינוי הסכם ושינוי כמויות
11.1

כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי נציגיהם המוסמכים
של הצדדים.

11.2

כמויות הרכבים מהווים אומדן לא מחייב .המזמין ישלם רק על כלי רכב שלקח בפועל.
למזמין עומד הזכות להגדיל או להקטין את כמויות כלי הרכב שילקחו מהספק בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו.

11.3

הספק לא יהיה רשאי לעשות כל שינוי או תיקון שהוא במושא הסכם זה או בדרכי ביצועו,
ולא יהיה רשאי לסטות מהוראות או הנחיות המזמין שניתנו בקשר עם ביצוע מושא הסכם
זה ,אם ניתנו ,אלא אם ניתנה לגביהם הוראה אחרת מפורשת מראש ובכתב מהמזמין.

11.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הפחתה בהיקף חכירת הרכבים לא תהווה הפרת
ההסכם ולא תגרור אחריה כל תביעה ו/או טענה מצד הספק כנגד המזמין לרבות טענה
בגין מניעת רווח.

11.5

מוסכם כי כל שינוי בהיקף חכירת הרכבים לא ישנה את צורת התמחיר ולא יזכה את
הספק בכל תשלום מעבר לקבוע בהסכם זה ,בהתאם לתעריפים או לפי מחיר קבוע חודשי
והכל עפ״י ובהתאם לקבוע בלוח המחירים המופיע בטופס ההצעה – המסומן כנספח א'
להסכם זה .

11.6

כל שינוי בתמורה המשולמת לספק (עלות נוספת ו/או הפחתה) בהתאם לשינויים או שינוי
בתנאי ההסכם ,יאושרו ע״י המנהל בכתב ומראש .השינויים יעוגנו בתוספת שתצורף
להסכם זה ותהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

11.7

התחיל הספק בביצוע שינויים לפני שהוצאה התוספת המתאימה כאמור בסעיף 11.6
לעיל ,לא יהיה לה תוקף ללא אישור המנהל כאמור.

11.8
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי המזמין ,אך אינו חייב ,להזמין מהזוכה כלי רכב
נוספים ,מדגמים נוספים ו/או מיצרנים אחרים שאינם מפורטים בטופס ההצעה .מחיר
הרכבים יקבע במו"מ הוגן בין הצדדים.

הפרות
12.1

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א-
.1970

12.2

הפרת סעיפים  15, 10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3תהווה הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה
בחוק.

12.3

בכל מקרה שהמציע יפר הפרה יסודית את ההסכם ,יהיה המזמין זכאי בנוסף ובלי לגרוע
מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ,לבטל את ההסכם על ידי מסירת הודעה בכתב
על כך למציע ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור
למציע.

12.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יהא המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל הסכם
זה מיד ,במלואו או בחלקו ,על ידי מתן הודעה בכתב לספק ,ללא צורך במתן התראה
כלשהי ומבלי שיחויב בתשלום פיצוי כלשהו ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף
שיעמוד לזכותו ,בקרות אחד מהמקרים הבאים:
 12.4.1הספק /או בעל השליטה בספק כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח –  1968נחשד
בביצוע עבירה או הוגש נגדו כתב אישום ו/או הורשע בגין עבירה שנושאה
פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים ( 290-297עבירות שוחד) לחוק העונשין,
התשל"ז( 1977 -להלן" :חוק העונשין") ,או לפי סעיפים  383-393לחוק העונשין
(עבירות גניבה) ,או לפי סעיפים  414עד  438לחוק העונשין (עבירות מרמה ,סחיטה
ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג
שהוא ,ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי
חוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב;.2001-
 12.4.2אם התברר לספק בכל שלב שהוא כי קיימת מניעה חוקית כלשהי להמשך
ההתקשרות עם הספק ;
 12.4.3אם התברר כי הספק הפר ו/או עומד להפר הוראות כל דין ,בין אם הן קשורות
בהסכם ובין אם לאו;
 12.4.4הספק התרשל בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם ו/או הפר את חובת הנאמנות
ו/או האחריות ו/או פעל תוך ניגוד עניינים להסכם;
 12.4.5הוגשה כנגד הספק או על ידו בקשה לפירוק או בקשה להסדר עם נושיו או בקשה
לפשיטת רגל;

 12.4.6הוטל עיקול על רכוש של הספק ו/או על כספים המגיעים לספק מהמזמין
והמוחזקים על ידי המזמין והעיקול לא הוסר תוך  14ימים.
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פיצויים מוסמכים
13.1

מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ,והסעדים להם זכאית החברה על פי כל דין ,הספק
ישלם לחברה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש ,פיצויים
מוסכמים בגין כל אחד מהאירועים המפורטים בנספח  2למפרט הכללי – המסומן כנספח
ג' להסכם זה להלן בשיעורים הבאים (להלן יחדיו ובנפרד :״הפיצוי המוסכם״) יודגש כי
לחברה שיקול דעת בהפעלת הפיצויים.

13.2

החברה תהיה רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק .מובהר כי
הסכומים המפורטים בסעיף זה יוצמדו למדד.

13.3

הצדדים מצהירים בזאת ,כי סך הפיצוי המוסכם ואופן חישובו מהווה פיצוי הולם וסביר
לנזקים אשר נגרמו למזמין בנסיבות האמורות.

13.4

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם ,כולו או חלקו על מנת
לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,לרבות ומבלי
לגרוע ,מכל זכות המוקנית לרשות לבטל הסכם זה בגין הפרתו על ידי הספק ו/או בגין
נזקים נוספים שנגרמו לו ו/או למי מטעמו מעבר לסכום הפיצוי המוסכם

13.5

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי החוזה ו/או על פי דין ,בנסיבות בהן התעכב
הספק בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם ,יהיה המזמין רשאי לפנות לספק נוסף
לביצוע ההתחייבויות האמורות ו/או לכל צד שלישי ,ויחולו בעניינים אלה שאר ההוראות
המפורטות בהסכם זה.

13.6

הספק רשאי ,בכל עת ,ליתן לספק הודעה על ביטול השירותים ,והספק מוותר בזאת באופן
סופי ,מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין
וסוג שהן בקשר לכך ,לרבות טענות ו/או תביעות שעניינן פיצוי ו/או שיפוי בגין נזקים ו/או
הוצאות ו/או תשלומים בהן נשא בגין ביטולם של איזה מהשירותים.

נציג החברה
14.1

נציג החברה לצורך ביצוע הסכם זה הינו מי שימונה על ידי המזמין לצורך הסכם זה.

14.2

המזמין יהיה רשאית להחליף את נציגה בכל עת וזאת בדרך של הודעה לספק .

14.3

למען הסר ספק ,נציג המזמין אינו מוסמך לשנות מתנאי הסכם זה ,לרבות שינוי שיהיה
בו כדי לחייב את המזמין בחיובים כספיים נוספים מעבר למפורט בסעיף  5לעיל; כל שינוי
בהסכם ייעשה אך ורק בהתאם לאמור בסעיף  11לעיל.

14.4

.15

.16

נציג המזמין חברה יהיה רשאי להיכנס לכל מקום בו מתנהלת פעילות כלשהי הקשורה או
הכרוכה במתן השירותים ,להשתתף בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו וכן יהיה
זכאי נציג המזמין לעיין בכל מסמך ולקבל לידיו כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך
במתן השירותים על ידי הספק .

תקופת ההסכם
15.1

הסכם זה נערך לתקופה של ( 36שלושים ושישה) חודשים החל מיום חתימתו על ידי
המזמין (להלן" :התקופה הראשונה").

15.2

למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות
 12חודשים כל אחת .סה"כ  5שנים (ניתן להאריך לכל התקופה או לחלקה) .ההסכם יחול
בכל עת שנלקח כלי רכב מתוקף ההסכם ועד להחזרת כלי הרכב האחרון .האופציה
תמומש בהודעה בכתב שתינתן לספק עד  30יום לפני תום כל תקופת הסכם בין הראשונה
ובין תקופות הארכה (להלן" :התקופה הנוספת").

15.3

התקופה הראשונה והתקופה הנוספת יקראו לעניין ההסכם ביחד ובנפרד "תקופת
ההסכם או תקופת ההתקשרות".

15.4

בהתאם לקבוע להלן ,ביטול חוזה והפרות יהא המזמין רשאי לבטל החוזה ,באופן חד
צדדי וללא צורך בנימוק כלשהו בהודעה לספק בכתב של  60יום מראש (להלן :הודעה
מוקדמת") החזרות כלי הרכב הקיימים ,אם יוחזרו ,יהיו בהתאם לאמור במפרט הכללי
המסומן כנספח ג' להסכם זה .

15.5

למרות כל דבר האמור בהסכם זה ,יהיה המזמין רשאי להביא לסיומה את תקופת ההסכם
בתוך פרק זמן קצר מזה הנקוב בסעיף  15.4לעיל וזאת במקרה של הפרה יסודית של
הוראות הסכם זה על ידי המציע וכן בכל מקרה בו תוגש בקשה להכריז על המציע כפושט
רגל ,או בקשה לפירוק המציע ,לפי העניין ,או בקשה לקבלת נכסים ,או למינוי כונס נכסים
על המציע.

15.6

הספק מתחייב לספק את השירותים המוגדרים בחוזה זה עד תום תקופת החוזה,
וההסכם יהיה בתוקפו בכל עת שלמזמין יהיה רכב מתוקף הסכם זה.

15.7

בתום התקופה הראשונה ידונו הצדדים על מחירי כלי הרכב לתקופות הבאות בתום לב.

15.8

תנאי לחידוש ההסכם כאמור לעיל הוא שהמציע ימסור למזמין -לפני סיום תקופת
ההסכם ערבות בנקאית חדשה כבטוחה לקיום התחייבויותיו בתקופה הנוספת בהתאם
לנדרש בסעיף  10לעיל.

15.9

סעיף זה הינו תנאי עיקרי בחוזה ,הפרתו הינה הפרה יסודית

סודיות
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16.1

בסעיף זה "המציע" פירושו המציע ,עובדיו לרבות כל מציע משנה מטעמו וכל הפועל למענו
ומטעמו במתן שירות למזמין.

16.2

המציע מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהיא ,ולא להעניק בתמורה או שלא
בתמורה ,להודיע למסור ,לפרסם ,לגלות ,להעתיק ,או להשתמש שלא בהקשר להסכם זה,
או

16.3

להביא לידיעת כל אדם ,למעט המזמין ,עובדיו ומי מטעמו ,עובדי המציע ו/או מי מטעמו
אשר נשוא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע השירות ,כל ידיעה ,מידע ,מסמך וכל חומר
אחר (להלן :חומר) בין בכתב ,בין במדיום אחר ובין בכל דרך אחרת ,למעט חומר שהוא
נחלת הכלל ,שיגיע אל המציע במלואו או בחלקו בהקשר עם מתן השרות ,או בתוקף מתן
השירות וכל זאת בתוך תקופות ההתקשרות ,לפני תחילתן או לאחר מכן.

16.4

כל החומר המפורט בס"ק  16.3לעיל לא יוצא מרשות המזמין ו/או ממתקניו על ידי המציע
ו/או מי מטעמו ,אלא אם כן במהלך מתן השירותים נשוא הסכם זה ,יהיה צורך בהוצאתו
ממתקני המזמין ,שאז ינקוט המציע ו/או מי מטעמו בכל אמצעי הזהירות הדרושים
לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ויחזירו במלואו מיד עם דרישת המזמין ,ו/או
בסיום מתן השירות ו/או שלבי הביניים או אם יתעורר חשש לניגוד עניינים של המציע או
של מי מטעמו

ניגוד עניינים
המציע מצהיר כי אין בביצוע הסכם זה על ידו (לרבות על ידי כל מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו(
כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו (לרבות
כל מי מהמועסקים על ידו ומטעמו( ובין המזמין .כמו כן ,מתחייב המציע להימנע מלהימצא במצב
של ניגוד אינטרסים כאמור ובכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יודיע על כך
המציע למזמין ללא כל שיהוי וידאג מידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור .אם ימצא המזמין כי
נוצר מצב של ניגוד אינטרסים בין המציע לבין המזמין ,יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם
לאלתר ,ולפעול בהתאם להוראות בסעיף  12.3ע"פ הסכם זה.

.18

ויתור
שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המזמין או המציע לא ייחשבו כויתור
על זכויות על פי הסכם זה או על פי דין ולא יהא בהם כדי למנוע כל תביעה.

.19

תנאים לביצוע תשלומים
במעמד חתימת הסכם זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של הסכם זה
וכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים למציע על פי הסכם זה ,ימציא המציע למזמין צילום תעודת
עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו( -1975להלן ":החוק") וכן אישור מפקיד
מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -1976-או מרואה חשבון או יועץ מס
כי המציע מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרישומים שעליו לנהלם על פי פקודת מס

הכנסה ולפי החוק וכמו כן שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על
עסקאות שמוטל עליהן מס לפי החוק.
.20
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הודעות
20.1

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.

20.2

כל ההודעות בכל הקשור להסכם זה יישלחו בדואר רשום לכתובות המצוינות לעיל או
במסירה ביד בצירוף אישור מסירה לפי המען או בפקס .הודעה שתישלח בדואר רשום
תיחשב כאילו הגיעה ליעדה  72שעות לאחר מסירתה למשלוח כאמור באישור מזמין
הדואר ,והודעה שתימסר ביד תיחשב כאילו הגיעה ליעדה במועד מסירתה ביד .מועד
שיגור ההודעה באמצעות דואר אלקטרוני  ,בהתאם לאישור שהתקבל על פי השולח
והמאשר משלוח תקין ,ייחשב אף הוא משלוח הודעה כדין .

סמכות השיפוט
סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור בהסכם זה או הנובע ממנו ,תהא אך ורק לבית המשפט
המוסמך בתל אביב.

.22

כללי
מוסכם בזה כי הוראות הסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים וכי צד לא
יהיה קשור במצגים ,הבטחות והתחייבויות שנעשו ,אם בכלל ,לפני חתימת הסכם זה.
ולראייה באו הצדדים על החתום :
__________________
הספק

________________
החברה

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הספק וכי חתימות
דלעיל מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.
___________________
חתימה וחותמת.

נספח א'
טופס ההצעה – (נספח  2.1למסמך א' – חוברת תנאי המכרז)

נספח ב'
ערבות ביצוע
נספח ו
תאריך______:

לכבוד
נתיבי איילון בע"מ

משד' נים 2
ראשון לציון

הנדון:ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם
.1

על פי בקשת __________________ ת.ז/.ח.פ(______________ .להלן ":הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום
כל סכום עד לסך של _________ ( ₪במילים( )₪ _______ :להלן:הסכום הבסיסי") אשר יהיה צמוד ,בהתאם לתנאי
ההצמדה המפורטים בסעיף להלן ,שתדרשו מאת הספק בקשר להסכם שביניכם לבינו מיום _____ בקשר למתן שירותי
השכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

.2

הסכום הבסיסי ,האמור בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב  15 -לחודש מרץ שנת  2022דהיינו ______ ,נק')
(להלן":המדד הבסיסי").
אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש)  ,יהיה גבוה מן המדד
הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש (להלן":סכום
הערבות").

.3

אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל ,תוך  3ימים לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,
בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת
הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.4

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.6

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום __________ ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה לא
יאוחר מ - 3ימים לפני מועד פקיעת הערבות ;כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

.7

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,

בנק ___________________

נספח ג'
המפרט הכללי (מסמך ג' למסמכי המכרז  -המפרט הכללי – תנאים כללים)

נספח ד'  -מסמכי המכרז (חוברת תנאי המכרז על נספחיה)

