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 50/22מס'  קול קורא 

 קדימה צורן   תה המקומי להפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצ
מקומות  מזמינה להציע הצעות לקבלת זכות שימוש ב  )להלן: "המועצה"(   קדימה צורן  ה מקומיתמועצ

השכרה קצרת מועד של רכבים   –  לטובת הפעלת פרויקט רכב שיתופיחניה קבועים ומסומנים ברחבי העיר  

 כמפורט כדלקמן:  ,)להלן: "הפרויקט"( לרווחת תושבי המועצה והמבקרים בה

 הפרויקט  . א
 

קרים בה.  בעד של רכבים לרווחת תושבי המועצה והמולהשכרה קצרת מהינו  כאמור  הפרויקט   .1

יהיה  השיתופיים  הרכבים   עבורם  והתשלום  להם  תקצה  שהמועצה  במקומות  יחנו  לשימוש 

משתמשים.בהתא ידי  על  בהם  שנעשה  בפועל  לשימוש  החניות    ם  הקצאת  כי  סימונם  יובהר, 

 הינה ללא תמורה. והצבת השילוט 

 

במועצ .2 להעמיד  זכאי  יהא  הפרויקט  בהפעלת  ב   4  ה  הזוכה  יום  מידי    חניה  מקומות  4-רכבים 

לדרוש מהזוכה  . המועצה תהא רשאית  ל ידה לצורך הפרויקטוקצו עם בבעלות המועצה וייהמצוי

רכב ל   פיםנוס  יםלהעמיד  כאמור  4-מעבר  לרכבים    ,רכבים  מקום  הקצתה  שהמועצה  ובלבד 

   הנוספים ובכפוף לאישור בכתב מהמועצה.

 
. כל המעוניין  המועצהברחבי  שיוקצו על ידי המועצה  בעמדות חנייה ייעודיות    הרכבים יועמדו .3

הזוכה לצרוך הזמנת הרכב דרך אפליקציה ייעודית או   צלבהשכרת רכב שיתופי יבצע הרשמה א 

 דרך אתר אינטרנט או דרך מוקד טלפוני. 

 
 חניית הרכב שלא במקום המתאים, תחייב באגרת חניה את הזוכה. ,למען הסר ספק .4

 
המועצה תעמיד מקומות חניה לרכבים לרשות הזוכה. כל מקום חניה נוסף יינתן לפי שיקול דעתה  .5

המועצה תהא רשאית להורות על שינוי של מיקומי חניה לפי צרכיה, מעת   המועצה.הבלעדי של  

לעת, גם אם ניתנה זכות שימוש לחניה, וכן להפחית את מקומות החניה, הכל בהתאם לשיקול  

 דעתה הבלעדי. 

 
אית להאריך  שט יופעל במתכונת של פיילוט לתקופה של שנה אחת. המועצה בלבד תהא רקהפרוי .6

קיימת  ולמפעיל    הצכי למוע  ,פעלת הפרויקט לשנה נוספת ו/או חלק ממנה. יובהראת תקופת ה

, ללא כל  האפשרות לסיים את הפרויקט מכל סיבה ובכל שלב, הגם שטרם חלפה תקופת הניסיון 

 . ימים 14, בהודעה מראש של צורך במתן נימוק
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₪ כולל מע"מ וכי המחיר יכלול: ביטוח    30עלה על  ילא  דקות(    60לשעה )שימוש ברכב  המחיר ל

נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך, לרבות ביטוח חובה, מקיף וצד ג'(, אפשרות לשימוש  

₪ לק"מ, ללא תוספת   2כל שעה. תוספת לכל ק"מ נוסף בשעה: לא יעלה על ק"מ ל 25לפחות של 

חודשיים וכן חובת זמינות במשך   ביטול השתתפות עצמית באופן מלא, ללא דמי מנוי  בעבור דלק.

שעות בכל יממה. יובהר, כי מלבד האמור ישלמו המשתמשים בעבור כבישי אגרה, דמי טיפול  24

 . הסבת דוחות, נהגים נוספים

 

לשימוש   .8 ייעודית  ואפליקציה  אינטרנטי  רכבים  הזמנת  מערך  לנהל  מתחייב  בהליך  הזוכה 

 המשתמשים ברכבים. 

 
 

ל לפי כל דין ובהתאם לדרישות המועצה בכל עניין הנוגע להפעלת  הזוכה בהליך מתחייב לפעו .9

 הפרויקט במישרין ו/או בעקיפין. 

 
מובהר בזאת כי המועצה לא תישא בכל תשלום/תמורה למציע ו/או למי מטעמו וכל לא תהא   .10

 אחראית לשימוש ברכבים ו/או לתשלום על ידי המשתמשים.  
 

בכל ו/או  מן וסוג שהוא שייגרם לרכב בעת החנייה    המועצה לא תישא בשום נזק ו/או אובדן מכל

, אלא אם נגרם נזק לרכב בזדון או ברשלנות על  ברכבים בפרויקט  שעה אחרת במהלך השימוש

 .ידי המועצה, והדבר נקבע בפסק דין חלוט

 

אינה צד בהסכמים שבין הזוכה למשתמשים ברכביו והזוכה אף לא יציג את    המועצהמובהר כי   .11

 ה כצד בהסכים אלו והאחריות הכוללת על תפעול הפרויקט חלה על הזוכה בלבד.מועצה

 
 תנאי סף  –השתתפות בהליך  . ב

 :יםהבאהמצטברים בתנאי הסף   יםהעומד  יםלהשתתף בהליך מציע  םרשאי

 .הרשום כדין בישראלהמציע הינו יחיד או תאגיד  .1

המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי השכרת רכב לטובת שימוש בעבור תשלום   .2

ב בזמן,  למשך תקופה מוגבלת  חודשי קבוע  יומי/  ועד מועד הגשת   1.1.2019מ  תקופה  שעתי/ 

 .ההצעות 

 האופציות הבאות:מהמציע מתחייב כי המחיר לשימוש ברכבים יהיה בהתאם לאחת  .7

 

 ר ₪ כולל מע"מ וכי המחי  189שעות( לא יעלה על    24שימוש ברכב ליממה )מחיר ל  -אופציה א'

יכלול: ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך, לרבות ביטוח חובה, מקיף וצד  

ק"מ ליממה, ביטול השתתפות עצמאית באופן מלא, ללא   150ג'(, אפשרות לשימוש בלפחות  

שעות בכל יממה. יובהר, כי מלבד האמור    24חודשיים וכן חובת זמינות במשך    ידמי מנו

ישלמו המשתמשים בעבור דלק וכבישי אגרה, דמי טיפול הסבת דוחות, דמי טיפול כבישי 

 אגרה, נהגים נוספים, דמי חריגת ק"מ".   

 

   -אופציה ב'
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כל  .  עילהצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים ל
. המציע אינו  קול הקוראהמסמכים הנדרשים, יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה ל

, באמצעותו  קול הקורארשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה ל
בת שלו. באמצעות חברת  ו/או  בו  בעל השליטה  באמצעות  בנוסף, לא תותר הגשת הצעה    ו/או 

 מטעם מספר מציעים.משותפת 

 אישורים ומסמכים  .ג

 
 המציעים נדרשים לצרף להצעתם את המסמכים הבאים כשהם תקפים למועד הגשת  

 :   ההצעה

הינו תאגיד( .1 )במידה והמציע  על רישום תאגיד  רו"ח של   תעודה המעידה  עו"ד או  וכן, אישור 

התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי החתימות על גבי הקול הקורא וההצעה מחייבים 

 .את התאגיד לכל דבר ועניין

משלטונות   .2 אישור  או  מורשה  עוסק  תעודת  של  העתק  )במקרה  מורשה  עוסק  היותו  על  המס 

יצרף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל   -משתתף המדווח בתיק אחוד

 בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.  

 

אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג )כהגדרות בחוק הסדרת העיסוק   .3

(, בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת 2005  –ייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה  ב

 (. 1976 –מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

חתום על ידי המציע ומאומת בפני עו"ד לצורך הוכחת לקול הקורא    1.2נספח  בנוסח  תצהיר   .4

 לתנאי הסף.   (2עמידתו בסעיף ב)

בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוק עובדים   לקול הקורא   1.3כנספח  תצהיר בנוסח הרצ"ב   .5

שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א וחוק שכר מינימום, התשמ"ז    זרים )איסור העסקה

, כשהוא חתום על ידי מורשה  1976  ו, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל" 1987  –

 חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי עורך דין;

 לקול הקורא.  1.4נספח הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח  .6

 . לקול הקורא 1.5נספח הצהרת והצעת המציע בהתאם לנוסח  .7

 הרות, ככל שיפורסמו כאלה על ידי המועצה. מסמכי הב .8

 
יובהר כי למועצה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע להציג כל מידע  

יכולתיו מומחיותו,  נסיונו,  כשירותו,  להוכחת  שידרש  נוסף  מסמך  לביצוע   ו/או  והתאמתו 

מלוא   את  למועצה  למסור  חייב  יהיה  המציע  המלצות(.  )לרבות  ההליך  נשוא  השירות 

דעתה להנחת  תדרוש   המידע/המסמכים  שהמועצה  מסמך  למסור  יסרב  המציע  בו  במקרה 

 לקבלו, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 
 

 אמות מידה לבחינת ההצעה  . ד

 

, כפי יעברו לשלב הבא של בדיקת ההצעותלעיל,    ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסףאך   .1

 : לקול הקורא 1.5וימולא במסגרת נספח  נקודות( 100) שמפורט להלן בטבלה
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הניקוד   אמת המידה 
 המירבי 

 אופן הניקוד 

מספר הערים בהם מפעיל המציע  

שיתופי רכב  למועד    שירות  נכון 

 הגשת ההצעות 

 50עד  

 נקודות

בה הוא   רשותנקודות עבור כל  10 –המציע יזכה ב 

שיתופי רכב  שירות  האחרון    מפעיל  למועד  נכון 

 .להגשת ההצעות

  רשויות את מספר ה 1.5בנספח המציע נדרש לנקוב 

שיתופי   המקומיות רכב  שירות  מפעיל  הוא    בהם 

ההצעות,   להגשת  האחרון  למועד  את  לונכון  ציין 

 . של הרשויות המקומיות הנ"ל  שמן

רכבים  הזמנת  מערך  של  קיומם 

ייעודית   ואפליקציה  אינטרנטי 

 נכון למועד הגשת ההצעות. 

 50עד  

 נקודות

ב   יזכה  מערך   50המציע  של  קיומם  בגין  נקודות 

, כפי  הזמנת רכבים אינטרנטי ואפליקציה ייעודית

 . 1.5שיפורט בנספח 

 

הגבוה ביותר בהתאם לאמור בטבלה לעיל ומילוי  המצטבר המציע שיזכה לניקוד יובהר, כי  .2
 לקול הקורא, יקבע כזוכה על ידי המועצה. 1.5הנתונים במסגרת נספח 

  
במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי שיינתן להצעות, תהיה רשאית המועצה, על   .3

בדרך של  הנ"ל,  הזהות  בזוכה מקרב ההצעות  דעתה הבלעדי והמוחלט, לבחור  פי שיקול 
בדבר  ,  1950צו המועצות המקומיות, תשי"א זאת בכפוף להוראות  ,לאותם מציעים  הגרלה 

 העדפת עסק בשליטת אישה.   

 

 ראות נוספותהו .ה

ידנית,  תוגשנה  ההצעות   .1 ב  2-בבהפקדה  לעותקים  סגורות  המעטפות  המצויה  מכרזים  תיבת 

יש לציין ע"ג   12:00בשעה    2.2028.11עד ליום  וזאת    , קדימה,1בהרצל    המועצהבמשרד מנכ"ל  

יובהר, כי    ."הליך קול קורא להפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצת קדימה צורן"המעטפה  

 הצעה שתוגש לאחר המועד ו/או שלא באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזים. לא תידון 

 

משום התחייבות כלשהי של המועצה או מי   ואו בכל מעשה בגינזה    קול קוראאין בפרסום   .2

 לשהם.גוף כמטעמה כלפי אדם או 

 
 . ציע, הן באחריות הבלעדית של המקול קורא זהכל ההצעות בתגובה ל .3

 
במסגרת   .4 הנדרשים  כל המסמכים  את  תכלול  קורא  ההצעה  בראשי קול  חתומים  כשהם  זה 

 תיבות בכל עמוד ועמוד וחתימה מלאה במקומות המסומנים. 

 
המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להשלים מסמכים ו/או לצרף כל פרט שהוא בהתאם  .5

 לשיקול דעתה הבלעדי.

 
בה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו  אין בפניה זו כדי להטיל על המועצה כל חו  .6

 בהמשך לפנייה זו. הפרויקט של המועצה בנוגע להתקשרות או ביצוע 

 



5 
 

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו  .7

 בקשר למענה לפנייה זו. 

 
גבוה ביותר ו/או בכל הצעה שהיא והיא  אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת הניקוד ההמועצה   .8

 בכל שלב ו/או לצאת להליכים אחרים.קול קורא זהרשאית לבטל 

 
התברר למועצה, באמצעות המציע ובין בדרך אחרת כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר   .9

ה כלפי  המציע  רשאית    מועצהשהציג  מדויקים,  או  מלאים  נכונים,  אינם  הצעתו,  במסגרת 

 המועצה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כזוכה, לבטל את הזכייה. 

 
, בהתאם נהועל חשבוועצה מייעשה על ידי הוהכיתוב על גבן יובהר, כי צביעת החניות שיוקצו  .10

 .  שיקול דעת המועצהל

 
רה בו הוחנה רכב שאינו של הזוכה במקומות המועצה אינה מתחייבת לבצע אכיפה גם במק .11

 החניה שהוקצו לטובת הזוכה. 

 
על כל נספחיו,    קול הקורא  הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי קרא את כל מסמכי ה .12

הוא עומד בתנאי ההליך, מסכים לכל האמור במסמכי ההליך ובנספחיו ומתחייב למלא אחר  

 כל האמור בהם.

 
בהליך   .13 הזוכה  כי  הפרויקטמובהר  בהפעלת  יתחיל  הצלא  של  חתימה  לאחר  אלא  על ד,  דים 

 אחר קבלת אישור מהמועצה בהתאם להוראות הדין.ההסכם המצורף לקול קורא זה ול

 
למועצה ולמפעיל שייבחר שמורה מדובר בהליך ניסיוני, ולפיכך  הכי    שוב,  המועצה מבהירה .14

 מראש.  יום  14בהודעה של  ,בכל עת שהיאהביא את ההסכם לידי סיום ל הזכות 

 . 1.1בנספח  ימלא טופס פרטי מציע הרצ"ב להליך זה המציע .15

 :הבהרות ופרטים .16

שאלות ו/או בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אך ורק בכתב בלבד  
   .12:00בשעה  2.20210.25ליום וזאת עד  ZORAN.MUNI.IL-A@KADIMAAY בדוא"ל: 

 
באחריות המציעים לעקוב אחרי העדכונים וההודעות שיפורסמו באתר המועצה. למען הסר  

 ויש לצרפן להצעה.  קול הקוראספק התשובות לשאלות ההבהרה הינן חלק ממסמכי ה
 
 

 בכבוד רב, 
 

 קרן גרין, 
  ראש המועצה

mailto:AYA@KADIMA-ZORAN.MUNI.IL
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 לקול הקורא  1.1נספח 

 )ימולא ע"י המציע( טופס פרטי המציע 

 שם המציע 

 מס' עוסק מורשה 

 מס' חברה 

 כתובת 

 טלפון 

 טלפון סלולרי 

 פקס 

 דוא"ל
 

 פרטי מורשה חתימה מטעם המציע

שם _________________ ת"ז ___________________              דוגמת 

 חתימה

 ________________ 

שם _________________ ת"ז ___________________              דוגמת 

 חתימה

 ________________ 

שם _________________ ת"ז ___________________              דוגמת 

 חתימה

 ________________ 
 

 הצהרת המציע )ימולא ע"י המציע/מורשי החתימה במציע(

 ___________________ ת.ז. _________________ ו ________________ ת.ז. אנו הח"מ 

עוסק   הינו  המציע  ו/או  תאגיד(  והמציע   )במידה  במציע  חתימה  מורשי   __________________
מורשה, מצהירים בזאת כי קראנו את כל מסמכי ההליך על כל נספחיו, וכי המציע עומד בכל תנאי  

מסכי ההליך ובנספחיו ומתחייב למלא אחר כל האמור בהם ודרישות  ההליך ומסכים לכל האמור ב
 המועצה.

 _________________________________ 

 חתימת וחותמת המציע/מורשי החתימה במציע 
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 לקול הקורא  1.2 חנספ

 תצהיר בדבר ניסיון המציע 

שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר  
כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת   האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה 

 כדלקמן: 

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1

, במתן שירותי השכרת רכב  מועד הגשת ההצעותועד  1.1.2019מ  בתקופה שנים,  של ____למציע ניסיון  .2
 לטובת שימוש בעבור תשלום שעתי/ יומי/ חודשי קבוע למשך תקופה מוגבלת בזמן. 

 

 

     _______________     ________________ 

 חתימה        תאריך        

 אישור

 

בפני   הופיע/ה   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  ברח' הנני  במשרדי  עו"ד,   ,___________________
זיהה/תה עצמו/ה על זהות  -______________________, מר/גב' _________________ אשר  ידי תעודת 

מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
ק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו

 וחתם/מה עליה בפניי. 

   

 

   

 עו"ד חתימת                                       חותמת עו"ד            
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 לקול הקורא  1.3נספח 

 1976-ציבוריים, התשל"ו)א( לחוק עסקאות גופים 1ב2-ב)ב( ו2תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיפים 

 לכבוד 
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 
לומר       מס' זהות       אני הח"מ   עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  
 בזאת לאמור: 

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד: 

 (.  "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1
 הנני מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק. .2

הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה   .3
 . אקול הקורוההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא ה

 נא למחוק את המיותר:   .4

הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק, לא הורשענו ביותר משתי   4.1
עבירה   דהיינו  בחוק,  כהגדרתן  כדין  עבירות  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי 

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי  1991-והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א

עבירות    4.2 משתי  ביותר  הורשענו  בחוק,  כהגדרתו  אליי  זיקה  בעל  כל  או  אני  כי  מצהיר  הנני 
ל הצעות  להגשת  האחרון  במועד  וכי  בחוק  הקוראכהגדרתן  ממועד    קול  לפחות  שנה  חלפה 

 ההרשעה האחרונה.

  Xסמן  מתקיים אחד מאלה )קול הקורא  בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות ל  .5
 (:במשבצת המתאימה

  'להלן:    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    –  חלופה א(
 "( לא חלות עלי. חוק שוויון זכויות"

  'לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.   9הוראות סעיף  – חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 ( 1חלופה) – עובדים.  100-הנני מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –  עובדים או יותר.   100הנני מעסיק 

 המשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: יש ל –( 2)למצהיר שסימן את חלופה )
 ב שיזכה  ככל  כי  מתחייב  הקוראהמצהיר  העבודה    קול  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה 

לשם החברתיים  והשירותים  שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והרווחה   לחוק 
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –ובמקרה הצורך  ,זכויות

   התחייב והשירותים המצהיר  והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר 
זכויות, הוא פנה כאמור  לחוק שוויון  9 סעיף חובותיו לפי החברתיים לשם בחינת יישום

)במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע    פעל ליישומןואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  
 זו(.  פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות

 

סעיף   .6 לפי  שמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר  מתחייב  משרד   5המצהיר  של  הכללי  למנהל  לעיל 
בתוך   הרווחה והשירותים החברתיים,  זה   30העבודה,  כהגדרת מונח  ימים ממועד ההתקשרות, 

 . 1976 -בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
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   :שומה(במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד )לרבות שותפות שאינה ר

 תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ _________ ומוסמך להתחייב בשמו.   .1
 הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.  .2

הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה   .3
 .  קול הקוראיים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא הוההסכמים הקיבוצ

 נא למחוק את המיותר:   .4
הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי     4.1

לפי   עבירה  דהיינו  בחוק,  כהגדרתן  כדין  עבירות  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק 
 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו עבירה לפי  1991-והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א

או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות   הנני מצהיר כי המציע 4.2
ל הצעות  להגשת  האחרון  במועד  וכי  בחוק  הקוראכהגדרתן  ממועד    קול  לפחות  שנה  חלפה 

 ההרשעה האחרונה.

  Xסמן  מתקיים אחד מאלה )  קול הקוראבנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות ל  .5
 (:במשבצת המתאימה

  להלן:    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    –  א'  חלופה(
 "( לא חלות על המציע. חוק שוויון זכויות"

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף  – חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –)למציע שסימן את חלופה ב'      

 ( 1חלופה) – עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –  עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –( 2)למצהיר שסימן את חלופה )

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה    קול הקוראל שיזכה בהמציע מתחייב כי ככ
לשם החברתיים  שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים   ,זכויות לחוק 

 .ליישומן בקשר לשם קבלת הנחיות –הצורך  ובמקרה

  והשירותים והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע 
זכויות, הוא פנה כאמור  לחוק שוויון  9 סעיף חובותיו לפי יישום לשם בחינתהחברתיים  

חובותיו   ליישום  הנחיות  ליישומןואם קיבל  )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע    פעל 
 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(. 

לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה,   5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף   .6
בתוך   החברתיים,  והשירותים  בחוק    30הרווחה  זה  מונח  כהגדרת  ההתקשרות,  ממועד  ימים 

 . 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
   _________________    _________________            

 חתימת המצהיר           ךתארי       
 אישור 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________  
המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה מורשה/ית החתימה מטעם 

האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את 
  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.

  
        _________________     _________________ 

  חתימת עו"ד                   חותמת עו"ד 
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 לקול הקורא  1.4נספח 

 תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה 
 תאריך:__________ 

 לכבוד 

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 ג.א.נ., 

קול  ל"( במסגרת הצעתי המציעהצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: " .1
"( ומהווה חלק  המועצה)להלן: " מועצה המקומית קדימה צורן בהקורא להפעלת פרויקט רכב שיתופי 

 . קול הקוראבלתי נפרד מהצעתי ב

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה המקומית קדימה צורן הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .2

תשי"אא)א(  103ס'   .2.1 המקומיות,  המועצות  "  1950-לצו  המקומיות)להלן:  המועצות  הקובע צו   )"
 כדלקמן:

ו שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו א 
בו, לא   או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  על עשרה אחוזים בהונו 

בן זוג, הורה, בן או בת,   –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב"  
 .”אח או אחות

  עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד  )א( של  12  כלל .2.2
 הקובע כדלקמן:  

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה    –מועצה"  

 ()ב((." 5)1-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 הקובע כי:  לפקודת העיריות )נוסח חדש()א(   174 סעיף .2.3

ידי   על  בעקיפין,  או מעוניין, במישרין או  נוגע  או עובד של מועצה לא יהיה  "פקיד 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום  - עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."    
 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .3

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות (:  יש למחוק המיותר)  אין לי/יש לי בין חברי מליאת המועצה   .3.1
 ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף. 

(: חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  יש למחוק המיותר)  אין/יש .3.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל    עשרהעל  

 או עובד אחראי בו. 

 (: בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה. יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .3.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל או  .4
 מסרתי הצהרה לא נכונה. אם 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

ובפרט מהוראות סעיף    אין .6 בכלל  דין  כל  לגרוע מהוראות  כדי  לעיל  לצו המועצות  (  3א)ב()103באמור 
ם רשאית להתיר התקשרות מחבריה ובאישור שר הפני  2/3ת, לפיהן מועצת המועצה ברוב של  המקומיו
 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות לצו המועצות המקומיותא)א( 103לפי סעיף 

 
 חתימת המציע: __________________  שם המציע: ___________________  
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 לקול הקורא  1.5נספח 

 הצהרת המציע  
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 המועצה המקומית קדימה צורן 

 
מוסמך ליתן הצהרה זו , להתחייב אני הח"מ )שם מלא ות.ז.(  _________________________   .1

כי קראתי בעיון את כל מסמכי      מצהיר,(,  לציין את שם המציע) ולחתום בשם המציע: __________
מועצה המקומית בקול הקורא להפעלת פרויקט רכב שיתופי  והנני מגיש בזאת הצעתי לקול הקורא  ה

 "(.  השירותים)להלן: " קול הקוראהכל בהתאם למסמכי ה, צורןקדימה 
 .קול הקוראהנני מעוניין לספק למועצה את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף ל .2
ה .3 פרטי  כל  את  והבנתי  קראתי  כי  מצהיר,  הקוראהנני  למציעים  קול  ההודעה  פרסום  לרבות   ,

תנאי  וכי  וכל  ובעיתונות,  המבוקשים  השירותים  השירותים,  ,  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים 
ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את כל הפרטים  
כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים  את  על עצמי  ואני מציע לקבל  הנוגעים לאספקת השירותים 

רותים ו/או כל חלק מהם בהתאם בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השי  קול הקוראבמסמכי ה
 להצעתי.   

בדקתי באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, העלויות, הסיכונים וכל פרט  .4
ה נשוא  השירותים  לביצוע  הקשור  הקוראאחר  פי    קול  על  התחייבויותינו  הקוראולקיום  ,  הקול 

לנו בקשר לכך וויד כל פרט הדרוש  ביררנו  ובמלואן,  כל במועדן  ביכולתנו לקיים את  יהיה  כי  אנו 
 אם נזכה בו. קול הקוראהתחייבויותינו על פי ה

 
 אני  מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כי: .5

הציוד   .א האדם,  כח  ההיתרים,  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הניסיון,  הידע,  בעל  הנני 
וגם מבחינה , גם מבחינת המימון  קול הקוראוהכישורים הדרושים למתן השירותים נשוא ה

 מקצועית. 

ידוע לי כי   .קול הקוראהנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה ל .ב
 במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי.

 עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך  .ג
לביצוע   התאמתי  הפיננסית,  איתנותי  מומחיותי,  ניסיוני,  כשירותי,  להוכחת  שיידרש  נוסף 

ה נשוא  הקוראהשירותים  מלוא קול  את  לוועדה  למסור  חייב  אהיה  ואני  המלצות,  לרבות   ,
המידע/המסמכים להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור,  

 לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.רשאית המועצה להסיק מסקנות 

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לספק את השירותים ולבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על   .ד
ומסמכיו, באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים הנדרשים על    קול הקוראפי הוראות ה

לביצוע  שייקבע  הזמנים  בלוח  עמידה  לרבות  מקצועית,  בצורה  השירותים  את  לספק  מנת 
 השירותים.   

הנני מתחייב, כי במידה ואזכה והמועצה תתקשר איתי בחוזה, אבצע את התחייבויותיי מכח   .ה
והחוזה והוראות כל דין, ועל פי כל דין  קול הקוראבשלמותן, בהתאם למסמכי ה קול הקוראה

רצונה   לשביעות  התחייבויותיי  קיום  לצורך  הוראה  ו/או  הנחייה  ו/או  חוזר  ו/או  תקן  ו/או 
 המלאה של המועצה.  

כן הנני מתחייב כי במידה ואזכה והמועצה תתקשר עימי בחוזה, אשמור על קשר מיידי ורצוף   . ו
או תקופת ההארכה, לפי העניין, תוך שימוש באמצעי קשר  /עם המועצה במהלך תקופת החוזה ו

 )פלאפון, טלפון וכיו"ב(.  

לצד   .ז חלקן,  או  כולן  החוזה,  לפי  התחייבויותיי  או  זכויותיי  את  להמחות  שלא  מתחייב  הנני 
שלישי, ואינני רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, לצד  

סכמת המועצה, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. ניתנה הסכמה  שלישי, ללא קבלת ה
כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיי לפי החוזה, והאחריות לביצוע החוזה תישאר שלי 

 בכל מקרה.
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על  .ח חתמתי  לכך  וכראיה  המועצה  לחבר  או  המועצה  לעובד  קרבה  בעל  אינני  כי  מצהיר  הנני 
 התצהיר המצורף. 

 , גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה, מחייבת אותי.  םכל התחייבות המופיעה במסמכיידוע לי, כי   .ט
 

 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:  .6
דנן, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר    קול קוראבמידה ואזכה ב .א

יים על ידי גזברות המועצה, בצרכים המשתנים של המועצה וכן בקבלת כל האישורים התקציב
וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון  

 החוזה ו/או שינויים רגולטוריים, ככל שיהיו.  
במקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים   .ב

רות על ידי הזוכה ו/או לא התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתו כמפורט לעיל, לא יינתן השי
יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב  

 כך. 
קול  המועצה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את  ה .ג

הבל  הקורא דעתה  לשיקול  בהתאם  בלבד,  מהשירותים  חלק  הזמנת  על  להחליט  עדי ו/או 
זכאית   המועצה  כן  בפועל.  אליה  ויועברו  לרשותה  שיעמדו  לתקציבים  ובהתאם  והמוחלט 

 לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשים לה.  
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע במועד את הפעולות המנויות  .7

כל   או  מקצתן  או  כולן  בלעיל,  הכלולה  אחרת  כלשהי  קורא  התחייבות  זכותי הזקול  את  אאבד   ,
להתקשר עם המועצה והמועצה תהא רשאית לפעול על פי כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב  

 . קול הקוראהפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי ל

 
או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר  /הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו .8

, דחיית ביצועו, או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי המועצה,  ההליךעם ביטול  
מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל 

קול  בגין ביצוע השירותים מכוח ה פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה
 בהיקף מסוים.  הקורא
 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.  .9
 

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.   90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .10
וכי   אדרש,  ובהתאם  ההצעה  תוקף  הארכת  את  לדרוש  רשאית  המועצה  כי  לי  אסרב ידוע  באם 

 כנדרש, איחשב כמציע שחזר בו מהצעתו.   ההצעהלהארכת תוקף  
 

הזוכה יישא בעצמו ולבדו בכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, אשר מגיע לכל מי שיהיה מעורב בביצוע   .11
השירותים מטעמו, על פי דין או על פי חוזה או הסכם קיבוצי או צו הרחבה כלשהו החל על מבצעי 

י לא  והוא  הוא  השירותים,  כי  יתחייב,  הזוכה  אלו.  בתשלומים  מהמועצה  להשתתפות  זכאי  היה 
 משלם לכל מי שמועסק על ידו שכר, זכויות סוציאליות ותנאים נלווים על פי כל דין. 

 

   : לקול הקורא, כדלקמן 1בהתאם לפרמטרים שבטבלה בסעיף ד הנני מצהירכמו כן,  .12

 

 אופן הניקוד  אמת המידה 

מפעיל המציע  מספר הערים בהם  

שיתופי רכב  למועד    שירות  נכון 

 .האחרון להגשת ההצעות

נכון   מספר הרשויות המקומיות בהם אנו מפעילים שירות רכב שיתופי

 : ____ למועד האחרון להגשת ההצעות

 : ____________________________. שמות הרשויות המקומיות

רכבים  הזמנת  מערך  של  קיומם 

ייע ואפליקציה  ודית  אינטרנטי 

 נכון למועד הגשת ההצעות. 

 האם ברשותך מערך הזמנת רכבים אינטרנטי וגם אפליקציה ייעודית? 

 )נכון למועד האחרון להגשת ההצעות( 

 )יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה(.  כן/לא

בתוקפה   .13 עומדת  והיא  לתיקון,  או  לשינוי  לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתי 
 ומחייבת אותי כאמור דלעיל.
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שם המציע:_____________________________    

 ת.ז./ח.פ.:_____________________________ 

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר(, נא לפרט:  _______________________________ 

 ________________________________________________________  כתובת:
 

 דוא"ל: _____________________________________  כתובת

 ________________________________________________  טלפון/פלאפון:  

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 
 ________________________________________  חתימות:___________

 
 ____________________.  תאריך:

 אישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(

  

דלעיל  המסמך  כי  בזאת  מאשר  עו"ד/רו"ח   ,______________________________ הח"מ  אני 

 נחתם ע"י: 

 ה"ה _____________________ ת.ז. __________________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( 

 _____________ ת.ז. __________________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד( ה"ה ________

 ה"ה _____________________ ת.ז. __________________ 

לצורך הגשת ההצעה   וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________ ולחייב את התאגיד

 , וכי חתמו על מסמך זה בפני. ולמימוש זכיה בהליך

  
    ______________    ________________ 

 חתימה     תאריך              
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 להסכםמסמך א' 

 הסכם הפעלת פרויקט רכב שיתופי 

 

 2022 שנערך ונחתם ב ________ ביום ___ בחודש ___

 

 בין: 

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 מחלקת

 קדימה צורן, 1הרצל  מרח'

 ("המועצה" )להלן
 מצד אחד 

 לבין: 

 ________________ חברה/עוסק _______________ 

 ______ ח.פ./ע.מ./ע.פ. _______________________

 _ __באמצעות המורשה מטעמה מר/גב' ____________

 כתובת: ___________________________________

 ____________ __טלפון: ________________ פקס:  

 ___________ _______ ________________ימייל: א

 ("המפעיל")להלן 
 מצד שני 

 

ומועצת קדימה צורן פרסמה הליך קול קורא להפעלת פרויקט רכב שיתופי והכל כאמור הואיל:       
  "העבודות" או  "העבודה"או  "השירותים"במסמכי הליך זה ולהוראות חוזה זה )להלן: 

 . ("הפעלת הפרויקט"או 

הליך  והואיל:       במסגרת  הצעתו  הגיש  קוראוהמפעיל  ההקול  וועדת  מיום    מכרזים  ,  בישיבתה 
 _____________________אישרה את מסירת העבודה למפעיל. 

 :      והמועצה מעוניינת בקבלת השירות מאת המפעיל; והואיל

 :     והמפעיל מסכים לבצע, את הפרויקט בהתאם למפורט להליך זה.והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא  .1

  וא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו.בהמ

 : הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירוש כדלקמן: 

 מנכ"ל מועצת קדימה צורן ו/או כל מי שהורשה על ידו לעניין הסכם       – "המנהל"     ( א)

 זה או כל חלק ממנו.     
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הפרויקט        שהמועצה מסרה לו את הפעלת זוכה בהליך הקול הקורא  ה  –  "המפעיל" (ב)
 מנהליו, שלוחיו. לרבות עובדיו, 

 
"השירותים"     (ג) ו/או  "הפרויקט"  "העבודה"  מקומות    –  ו/או  בבעלות הקצאת  חניה 

לידי מפעיל לצורך השכרה קצרת מועד    ללא תמורה(  סימונם והצבת שילוט  )לרבות  הצהמוע
בהתאם למפורט בהליך זה ולהוראות  של רכבים לרווחת תשובי המועצה והמבקרים בה, 

 חוזה זה.

 :ביצוע השירותים   .       3

עצמו   על  בזאת  מקבל  והמפעיל  למפעיל  בזאת  מוסרת  השירותים  המועצה  את  לבצע 
והכל בהתאם להוראות הקול הקורא    בהתאם להיקף שתקבע המועצה,  המפורטים בהליך זה

 .והחוזה

 הצהרות והתחייבויות המפעיל:  .4

 המפעיל מצהיר כדלקמן:              

המפעיל מצהיר כי יש לו את הניסיון, הכישורים, הידע המקצועי, האמצעים הדרושים   ( א)
לאמור לביצוע   ובכפוף  ביותר  הטובה  בצורה  הפרויקט  את  יפעיל  הוא  וכי  הפרויקט, 

 בהסכם זה. 

המפעיל מצהיר כי הוא ישתמש במיטוב כוחותיו, כושרו, ידיעותיו ואמצעיו וישקיע את   (ב)
 פי חוזה זה. -מיטב השקידה ומיטב המסירות והנאמנות לשם ביצוע התחייבויותיו על

 סף שנקבעו לקול הקורא.  המפעיל מצהיר כי הוא עומד בתנאי ה (ג)

 

ה (ד) כי  מצהיר  שבין המועצהמפעיל  צד בהסכמים  אינה  ברכביו    מפעילה  למשתמשים 

ה  מפעילוה את  יציג  לא  תפעול  מועצאף  על  הכוללת  והאחריות  אלו  בהסכים  כצד  ה 

 הפרויקט חלה על הזוכה בלבד. 

 המפעיל מתחייב כדלקמן: 

 המקומיות, כלליהן והוראות הקבע שלהן.לפעול בהתאם לחוקי המדינה והרשויות  ( ה)

כך  ( ו) ולשם  מעולה,  מקצועית  וברמה  בחריצות  שוטף,  באופן  השירותים  את  לבצע 
 להשתמש במיטב הכושר והידיעה המקצועית.

 

בהתאם להוראות    , הכלשל המועצה  בכתב  דרישה, בהתאם ללהתחיל בהפעלת הפרויקט  ( ז)
 הדין.

 
בהתאם   ( ח) השירותים  את  לבצע  מתחייב  ההוראות  להמפעיל  כל  כאחר  ולמלא  דין  כל 

 החוקיות שתינתנה לו מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות.

 
לבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם  ( ט)

 המנהל ושאר גורמי המועצה הנוגעים בדבר. 

 
)א( להלן   6ביקורת שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים כאמור בסעיף  לאפשר למנהל לבצע   ( י)

 )ב( להלן. 6ולמלא אחר כל ההוראות וההנחיות שיינתנו לו על ידי המנהל כאמור בסעיף 

 
הוראות חוזה זה ו/או עפ"י דרישת  להעביר למנהל דיווח שוטף ו/או דו"ח תקופתי עפ"י ( יא)

 . במועצה המנהל, בדבר הפעלת הפרויקט

 
 ר, כי חניית רכב שלא במקום המתאים, תחייב באגרת חניה את המפעיל. יובה ( יב)
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₪ כולל מע"מ וכי המחיר יכלול:   30עלה על  ילא  דקות(    60לשעה )שימוש ברכב  המחיר ל

טוח חובה, מקיף וצד ג'(, ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך, לרבות בי

כל שעה. תוספת לכל ק"מ נוסף בשעה: לא יעלה על  ק"מ ל  25לפחות  של  אפשרות לשימוש  

ביטול השתתפות עצמית באופן מלא, ללא דמי מנוי   ₪ לק"מ, ללא תוספת בעבור דלק.  2

זמינות במשך   חובת  וכן  כי מלבד האמור ישלמו    24חודשיים  יובהר,  בכל יממה.  שעות 

 . בעבור כבישי אגרה, דמי טיפול הסבת דוחות, נהגים נוספים המשתמשים

 
לשימוש   ( יד) ייעודית  ואפליקציה  אינטרנטי  רכבים  הזמנת  מערך  לנהל  מתחייב  המפעיל 

 המשתמשים ברכבים.   

 
 המפעיל מתחייב לשאת בכל הביטוחים הנדרשים לצורך קיומה של התקשרות זו.   ( טו)

 
 סמכויות המנהל: .5

ועד לסיום מתן השירותים, לבדוק את טיב הפעלת  ( א) רשאי מפעם לפעם,  יהיה  המנהל 
 ואם המפעיל מבצעם בהתאם להוראות הסכם זה. והפרויקט ואת אופן ביצוע

 
 

במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת למפעיל הוראות והנחיות, בכל הנוגע  (ב)
 ., בהתאם להוראות קול קורא זהלביצוע השירותים

 

ידי המפעיל  (ג) על  נותן שירות שהתמנה  עובד או  עוזר או  כל  יהיה רשאי לפסול  המנהל 
זה,   ביצוע הסכם  ו/או אלצורך  זה  חוזה  שר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראות 

בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להנחיות המועצה ו/או אשר ייראה לו בלתי מתאים 
 לפי שיקול דעת בלעדי של המנהל. הכל  למתן השירותים נשוא החוזה,

 

 מטעמו. המפעיל וכל מי מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר וכל מסמך שיידרש על ידו או  (ד)
 

המפעיל ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו והוא אחראי לכך שיתר בעלי   ( ה)
 המקצוע ימסרו גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר כאמור.

 
המנהל ו/או מי מטעמו יהא רשאי להורות על שינוי מיקומי חניה לפי צרכי המועצה,   ( ו)

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.  מעת לעת, וכן להפחית את מקומות החניה,

 
 :אנשי המקצוע והאחרים המיועדים לתת שירות במסגרת  הפרויקט/ צוות עבודה .6

        

שונים    ואנשי שירות  עלת הפרויקט יעסיק המפעיל, על חשבונו, אנשי מקצועלצורך הפ ( א)
, כמפורט )להלן: "אנשי מקצוע"(   שיהיה צורך בקבלת שירותיהם לצורך הפעלת הפרויקט

 בהליך זה. 
 

 האופציות הבאות: ממתחייב כי המחיר לשימוש ברכבים יהיה בהתאם לאחת מפעיל ה ( יג)

 

₪ כולל מע"מ וכי    189שעות( לא יעלה על    24שימוש ברכב ליממה )מחיר ל  -אופציה א'

המחיר יכלול: ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך, לרבות ביטוח חובה, 

בלפחות   לשימוש  אפשרות  ג'(,  וצד  עצמאית    150מקיף  השתתפות  ביטול  ליממה,  ק"מ 

שעות בכל יממה. יובהר,   24באופן מלא, ללא דמי מנוי חודשיים וכן חובת זמינות במשך  

שלמו המשתמשים בעבור דלק וכבישי אגרה, דמי טיפול הסבת דוחות, כי מלבד האמור י

 דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים נוספים, דמי חריגת ק"מ".  

 

   -אופציה ב'
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של אנשי    ההמנהל יהא רשאי לדרוש מהמפעיל, מטעמים שינומקו על ידו, להפסיק העסק (ב)
 מטעמו והמפעיל מתחייב לקיים את דרישת המנהל.  מקצוע

 

ימו, בשינויים המחויבים, גם על ידי אנשי המפעיל אחראי לכך שכל הוראות חוזה זה יקו (ג)
 מקצוע מטעמו. 

 

שכר היועצים שהמפעיל יעסיק לצורך הפעלת הפרויקט, ישולם ישירות ע"י המפעיל ועל   (ד)
 חשבונו בלבד. 

 
מי   ( ה) לבין  ו/או  המפעיל  לבין  המועצה  בין  יהיו  ולא  אין  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען 

וכי המפעיל לבדו אחראי כלפי עובדיו ו/או מעביד,    -מעובדי/נציגי המפעיל, כל יחסי עובד
מי מטעמו, בכל הנוגע לביצוע הוראות מכרז וחוזה זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות  

 המגיעות להם על פי דין. 
 

 תקופת הפעלת הפרויקט:  .7
 

חודשים החל מיום __________ ועד ליום    12תקופת הפעלת הפרויקט הינה למשך   ( א)
  (."תקופת השירות" –_____________( )להלן 

כי   (ב) תקופת    את  לסייםם  רשאייהיו    מפעילהוהמועצה  יובהר,  במהלך  ההתקשרות 
 ימים.   14וזאת בכפוף להודעה מראש של , ההתקשרות

 

בלבד   (ג) כי המועצה  בהצדדים מסכימים   12  -רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות 
 חודשים נוספים או חלק מהם. 

 

לאישור   (ד) כפופה  כאמור  החוזה  הארכת  כי  ומוסכם  אישור המובהר  ומבלעדי  מועצה 
 כאמור אין להארכה כל תוקף. 

 

דעתה   ( ה) שיקול  לפי  להביא,  הזכות  את  לעצמה  המועצה  שומרת  לעיל  האמור  אף  על 
לסיום בהודעה בכתב ומראש שתשלח למפעיל. בכל   הבלעדי ומכל סיבה שהיא, חוזה זה

במועד   סיום  לידי  החוזה  יובא  זה,  סעיף  פי  על  בזכותה,  המועצה  תשתמש  בו  מקרה 
ו/או תביעות מכל שסוג שהוא  ו/או תלונות  יהיו טענות  ולמפעיל לא  בהודעה   הנקוב 

 כלפי המועצה בשל שימוש המועצה בזכותה זו. 

 
 לוח זמנים:  .8

בהפעלת הפרויקט   יחל  מ  14תוך  המפעיל  ויבצע את  יום  לדין  ובהתאם  דרישת המנהל 
 השירותים על כל שלביהם באופן רציף וללא הפסקה. 

 שמירת סודיות:  .9

בביצוע הסכם זה מתחייב המפעיל לשמור על חובת הסודיות לפי כל דין, לשמור בסוד  כל  
 הסכם זה.מידע שיגיע לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

 מניעת ניגוד עניינים: .10

עם תחילת הפעלת הפרויקט יהיה המפעיל מנוע מלקבל על עצמו עבודה עבור כל גורם  
ובכלל כך מועצת קדימה צורן אם הדבר עלול להעמידו במצב של חשש    ,או גוף אחר

במקרה שעולה חשש בדבר ניגוד עניינים כאמור, יש להביא את האמור    לניגוד עניינים.
 המועצה.  לידיעת

 העדר יחסי עובד מעביד:  .11
סי עובד מעביד בין המועצה לבין המפעיל  חלמען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו י  . א

 ו/או כל מי מטעמו. 
 

ועובדי  . ב המועצה  בין  מעביד  עובד  יחסי  ו/או  זיקה  כל  תיווצר  לא  כי  מובהר  כן  כמו 
המפעיל או כל עובד מטעמו. אך אם יווצר מצב בו לצורך ביצוע ההסכם ישהו עובדי 

 המפעיל במועצה, יישארו העובדים בגדר עובדי המפעיל בלבד.
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י להפחית ו/או למען הסר ספק מובהר כי אין בהעסקת העובדים מטעם המפעיל כד .ג
לגרוע ו/או להחליף את התחייבויות המפעיל ואחריותו כלפי המועצה לביצוע תפקידיו 

 ע"פ ההסכם.

 
הצדדים מצהירים כי אין בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה למועצה לפקח, להדריך   . ד

או להנחות את המפעיל כל אחד אחר מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע 
ות הסכם זה, ולא יהיה בכך באמור כדי ליצור יחסי עובד מעביד עם יעיל של הורא

בגין  בכל אחריות  נושאת  ידו. המועצה לא  על  העובדים המועסקים  המפעיל או עם 
 פעולתה כאמור לעיל לעניין הפעולה המקצועית הראויה של המפעיל. 

 
 איסור העברת זכויות: .12

 
 
 
 

כולו או חלק ממנו, או כל זכות מזכויותיו  המפעיל מתחייב לא להעביר לאחר הסכם זה   . א
או התחייבות מהתחייבויותיו ולפי חוזה זה, אלא על פי הסכמת המועצה מראש ובכתב  

 על כך.

 
 אחריות לנזקים: .13

 

יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה ו/או יפצה את המועצה על כל תשלום, נזק, הפסד,    מפעילה .א
אובדן, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למועצה, לעובדיה או לצד שלישי כלשהו,  

פוטר את המועצה   מפעיל, מי מעובדיו או מי מטעמו. המפעילבגין כל מעשה או מחדל של ה
 , הפסד או אובדן כאמור לעיל.  מאחריות כלשהי בגין כל תשלום

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כי אין ולא תהיה למועצה כל אחריות בקשר   .ב
ה עבודתם,   מפעיללעובדי  בגין  כלשהו  פיצוי  או  כלשהו  בתשלום  תחויב  לא  והמועצה 

ישפה את המועצה בגין כל תשלום, הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בקשר לתביעה   מפעילוה
ו/או שתו השירותים  בביצוע  קשורה  שעילתה  המפעיל,  מעובדי  מי  ידי  על  נגדה  גש 

 ההתקשרות נשוא חוזה זה. 

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או  מפעילה .ג
ו/או   נגד מי מעובדיה  ו/או  נגדה  כלשהו,  ידי אדם  על  עילה שהיא, שתוגש  דרישה, מכל 

י מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שיגרם לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, שלוחיה ו/או מ
לרבות ההוצאות המשפטיות שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד. אם תתבע המועצה ו/או עובדיה  
על   יהא  לעיל,  מהאמור  כתוצאה  שנגרם  נזק,  על  מטעמה  שבא  מי  ו/או  שלוחיה  ו/או 

פסק לחובתה על ידי בית משפט לסלק את התביעה כנגדה ולשלם כל סכום שי  מפעילה
מובהר כי למפעיל  ו/או רשות מוסמכת אחרת לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור.  

כל סכום שיגיע כאמור  תהיה האפשרות להתגונן על אחריותו ועל חשבונו מפני תביעות .  
המועצה   ידי  על  דרישתו  מעת  כחוק  והצמדה  ריבית  יישא  המפעיל  מאת  למועצה  לעיל 

 ד תאריך התשלום בפועל. ע מפעילמה

ה .ד של  רשלנות    מפעילאחריותו  ו/או  שגיאות  של  מקרים  לגבי  גם  תחול  מטעמו  מי  ו/או 
 כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.  

  מועצהבמסגרת התקנון בין המפעיל למשתמשי הרכב, מתחייב המפעיל לכלול סעיף כי ל .ה
 ת השימוש ברכב.  לא תהא כל אחריות לנזקי גוף ו/או רכוש  בעקבו

כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים    מפעיללמען הסר ספק, אחריותו של ה . ו
בויותיו מכח חוזה זה, לרבות עובדים, ישל כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחי

 ספקי משנה וכיו"ב. 

 :תשלומים סוציאליים .14

 

רוכשים זכויות סוציאליות הקיימות בין אין המפעיל או מי מטעמו או מי המועסק על ידו,  
עובד ומעביד מכוח דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי. כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל  

 ויתר הזכויות הסוציאליות חלים על המפעיל וישולמו על ידו בהתאם.
 

 : אחריות מקצועית .15

משחר אינם  המפעיל,  של  לשירותים  המועצה  של  אישורה  ו/או  המפעיל  הסכמתה  את  רים 
 מהאחריות המקצועית הבלעדית להם.
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 : אספקת אמצעי עזר .16

חניה לרכבים המשמשים להפעלת הפרויקט  בזה כי המועצה תקצה מקום  ומוסכם  מוצהר 
כאמור בהליך זה בהתאם ובכפוף להחלטות המועצה, כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר 

קשורים אליהם, יסופקו על ידי המפעיל  אמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע השירותים ו/או ה
 ועל חשבונו בלבד.

 
 :הפרות ותרופות .17

  1,000הפר המפעיל ו/או מי מטעמו הוראה מהסכם זה, ישלם למועצה פיצוי מוסכם של   . א
  ימים מהיום שהודיעה המועצה על ההפרה כאמור.   7שלא תוקנה בתוך    ₪ בגין כל הפרה

לזכותה של  וי עפ"י כל דין וכן צאין באמור בהסכם זה כדי לגרוע בזכותה של המועצה לפי
 המועצה לביטול החוזה בכל שלב.

 

 : ויתור .18

מצד ויתור  ושום ויתור, הנחה, אי פעולה או מתן הארכה מצד המועצה למפעיל, לא יחשבו כ
המועצה על זכויותיה ולא ישמשו לתביעה אא"כ תוותר המועצה על זכויות כמפורט ובכתב  

 מראש בחתימת ראש המועצה וגזבר המועצה גם יחד.
      

 : כתובות .19

 כתובות הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם כברישא להסכם.     
 כל הודעה שתישלח לצדדים לפי הכתובות האמורות לעיל לרבות המצאת כתבי בית        
 שעות ממועד המשלוח בדואר רשום,    72דין, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך      
 ובמידה ונמסרה אישית ממועד מסירתה בפועל.     

 
 

 סמכות שיפוט ייחודית: .20
 

עות מכוח הסכם זה ו/או כפועל יוצא ממנו מסורה סמכות השיפוט בכל הנוגע למחלוקות הנוב
 ולהם בלבד. במחוז מרכזלבתי המשפט המוסמכים 

 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
 

 
                                             ___________    _______________     _____________ 

 תאריך                       שם מלא             חתימה וחותמת                                     –המפעיל 
 
 

                                           ______________    ___________     _______________ 
 תאריך                       שם מלא             חתימה וחותמת                                     –המועצה 


