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 מנהלה

 כללי .1

 לספק למכבי יםהמסוגל יםספק 2עם  להתקשר( מעונינת "מכבי": כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 .המוגדרים במפרטנלווים שירותים שירותי השכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי וכן 

מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט,  .1.2

 . רזהמכשל מסמכי נספח א' 

-שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב 3ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

בתיאום עם ( מיטיבים, 2( זהים ; או )1בתנאים )בכל פעם,  שנהתקופות נוספות בנות  חמש

 הזוכה.

 מכבי  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. .1.4

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

השונים וכתוצאה מכך  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, מכבי  .1.5

מספר ספקים, , או עם הנלווים כאמור םהמוצרים והשירותילהתקשר עם ספק אחד לאספקת 

 של מכבי. והבלעדי הכל על פי שיקול דעתה המוחלט

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.6

 להלן, אם ירצו בכך. 

 

 הגדרות .2

הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז 

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 133/2115מספר פומבי  מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, קרן מכבי )ע"ר(, מכבידנט בע"מ, נ.ב.ט. ניסוי  – "הגופים הנוספים"

 פי שיקול דעתם של הגופים. -ביצוע וטכנולוגיה בע"מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל על

מתן מענה לתיקון תקלות, ביצוע , אספקת רכב חליפי :רכב כגוןל םמרכז לאספקת שירותי –" מוקד"

 .לרכב ביצוע טסטו רכב טיפולי

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו 

בין  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14אביב, קומה -תלב 27המרד 

של   סךבתמורה לתשלום  29,11,15 ליום ועד 15.11.15כל זאת, החל מיום . 11:11-14:11השעות 

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.)שלא יוחזר(, ש"ח   1,511

 בירורים ופניות .3.2

 11.11.15עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:11בשעה 
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, באמצעות דואר 'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר mandel_an@mac.org.ilאלקטרוני: 

 .13-5143643בטלפון מס':  פנייתוגעת ה

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3

 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניבאמצעות  ידי מכבי,-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .19.11.15 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה  ההצעות תוגשנה .3.3.1

רכזת ועדת  -לידי גב' ענת מנדל ,  133/2115רגיל ירשם אך ורק "מכרז פומבי 

 " .14, תל אביב, קומה 27המכרזים, ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא  .12:00בשעה  30.11.15יום ההצעות הוא 

 תתקבלנה!

, ביחד עם כל מסמכי ג'תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח  הצעת המחיר .3.3.3

 – 1המדיה המגנטית נספח ג' וביחד עם המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם,

 3סעיף הצעה, כמפורט בלכל המסמכים שיש לצרף בצירוף עותק מודפס וחתום, ו

 עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.ו, בטופס ההצעה

 .נרכשו ממכביכפי שמען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4

המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את תכלול את כל מסמכי המכרז ואת היא 

 כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.5

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

הצעות השל  דעתה, לדחות את מועד ההגשהועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול  .3.3.6

תשלח לכל  – לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 רוכשי המכרז לפי העניין.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7

הצעה ואם  דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם

בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, 

 עקב כך.

  

mailto:mahat_s@mac.org.il
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 כחוק בישראל.תאגיד מורשה  .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  2114-2113הכנסותיו  בשנים  .4.1.3

 .כל אחת מהשניםל ₪מיליון   11 בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות

ליסינג  רצופות במתן שירותי שלוש שנים לפחותשל בישראל בעל ניסיון מוכח  הינו .4.1.4

 .המוגדרים במפרטוכל השירותים  תפעולי לרכב

וכן  שירותי השכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי מסוגל לספק למכבי את .4.1.5

בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר )למעט שירותי  -המוגדרים במפרט שירותים ה

 מוסך וגרירה(.

 רכב. כלי  711בעל צי רכב הכולל לפחות  .4.1.6

אינם ש של המציע עצמו םלפחות שני מוקדימתוכם  ,מוקדים בעל פריסה ארצית של .4.1.7

 .באמצעות קבלן משנה מנוהלים

, גופים לפחות 3-לרכב, כלי מספק שירותי ליסינג תפעולי לבמועד הגשת ההצעה,  .4.1.8

 או יותר. רכבכלי  151מספק  כאשר לפחות לאחד מהם הוא

 לכלכרז, מה' למסמכי חמתוך הרשימה נספח יצרנים,  4-יגיש הצעה לפחות ל .4.1.9

 בה נדרשת הצעה ליצרן אחד לפחות. 5קטגוריה בטופס ההצעה, למעט קטגוריה 

 .מנהל מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב .4.1.11

 ממשרד התחבורה. מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה .4.1.11

  הנדרש.עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי  .4.1.12

 ן, ובכפוף לפירעורכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.13

 התשלום בפועל.

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .4.2

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

תו מסמך, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצע .4.3

אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי 

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש

 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

מכבי לבקש מהמציעים  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו.  כל מציע

 שלח על ידי מכבי בכתב.יבקשה כאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2
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ימי  2זאת בתוך ו, עות דואר אלקטרוניבאמצת ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

לעיל,  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

  ביטוחים עריכת אישור .6

"אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .6.1

 , הביטוחים(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "הביטוחיםעריכת 

 .ביטוחה חברת ידי על חתומה

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .6.2

 תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 

 .המציע הצעת

 את לתקן מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור

 הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי

 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד  של

 לעיל. 3 ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .6.3

את  ,ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .6.4

 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחיםאישור עריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי כבי אינה מתחייבת מ .7.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

מפורטים ה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .7.2

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  ,31% -; ואיכות 71% -מחיר : להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותישת

 : ציון האיכות .7.3

 .'זכנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב 

 :ציון המחיר .7.4

  יתבצע כדלקמן:חישוב ציון המחיר 

 כולל רכב של הדגם המוצע )כל סוג ל אחוז עלות ליסינג חודשית ביחס למחירון .7.4.1

 .98.5%משקלו  – ללא נהג צעיר ,מע"מ(

האחוז המוצע רגיל )לא משוקלל( של ממוצע  יבוצע קטגוריה כלבתוך  .7.4.1.1

 . דגמים לפי

משקל כל   -בין הקטגוריות ממוצע משוקלל יבוצע לאחר מכן 

 7.4.1.3יוכפל באחוז הממוצע של הדגמים בקטגוריה )סעיף קטגוריה 

 (.להלן
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 . כל קטגוריה יהיה בהתאם לרשום בטופס ההצעה משקל .7.4.1.2

 סכימה של הממוצע המשוקלל של כל הקטגוריות. .7.4.1.3

 כולל ) לתוספת עלות ליסינג חודשית בגין תוספת ביטוח לנהג צעיר)בשקלים( מחיר  .7.4.2

 .1.5%משקלו  – מע"מ(

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .7.5

מוניטין של היצרן מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות מך הנתונים שצרף להצעהס על ונסיון בארץ,

לקוחותיו של המציע מהתקשרויות  וכן על סמך בדיקת המלצות שונות קודמות עם המציע,

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה -לוכן ע קודמות,

 להלן. 7.11 מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף

לעיל,  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .7.6

 .בציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרט

ברכיבים הכלולים בסעיפי  איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחה ועדת המכרזים .7.7

הכל על פי לעיל.  4בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף לעיל, דהאיכות 

הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי 

 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יועדת המכרזים באופן ש

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נ .7.8

רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 

 .סיון גרוע" עם מציע זהישלמכבי לא היה "נ

 סיון גרוע" פירושן: יהמילים "נלצורכי סעיף זה, 

 ;השירותים  המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .7.9

לבחון את המציע והצעתו דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת 

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .7.11

יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או 

תהא סבורה שמגיש  אם ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה /מוצרלשירות

 ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .7.11

 מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

 וכה שלישי וכן הלאה, למקרה ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וז .7.12

 מכל סיבה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

)שבעה(  7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .8.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי
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ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות 

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .8.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות הסכםבמעמד החתימה על  .8.3

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

 

 ביטול המכרז .9

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .9.1

 'נספח ב -רות ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ל ההתקש-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 .למסמכי המכרז

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .9.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

אשר הגישו המציעים  / רוכשי המכרזהודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל  .9.3

 הצעות במכרז.

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .9.4

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 המכרז במסמכי עיון .10

 צאותתו פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .11.1

תיאום  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

לשעה או חלק ממנה  ₪ 500של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .11.2

, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה

שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש לעשות במסמכי המכרז 

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .12

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -ל אביב בתתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 

 נספח א'

 מפרט
 אלא אם צוין אחרתההתקשרות, כל הדרישות הכרחית בשלב הסכם 

 

 כללי .1

 הכוללים השכרת ,בשיטת הליסינג התפעולי ,הצעות למתן שירותי השכרת רכב חדשלקבל מכבי מבקשת 

כלי הרכב מיועדים לעובדי מכבי  במכרז על כל נספחיו, לרבות נספח זה.רכב ושירותים נלווים כמפורט 

 ברחבי הארץ המשויכים להנהלה, למחוזות השונים וליחידות הסמך.

 .)מצאי רכב( כמפורט בנספח י' רכבים 361-כ – 2114בשכירות מכבי לשנת שהיו סה"כ רכבים  2.1

יסיון העבר, בשלוש השנים האחרונות הערכת מספר הק"מ הממוצע בשנה, לפי סוג כלי רכב, על פי נ 2.2

 כדלקמן:  הניה

 רכב מסחרי וטנדרים רכב פרטי מקבוצות שונות  סוג

 מספר ק"מ בממוצע בשנה

 )ללא התחייבות מכבי, כאומדן בלבד(

31,111 28,111 

 

 השירות .2

 העמדת כלי רכב בליסינג תפעולי  2.3

יום מיום  45במשך כל תקופת ההתקשרות, יעמיד הזוכה במכרז לרשותה של מכבי, בתוך  2.3.1

הוצאת הזמנה לזוכה, את כל כלי הרכב המוזמנים. במידה ונבצר מהזוכה להעמיד לרשות 

יום מיום הוצאת ההזמנה בשל עיכוב מצד יבואן הרכב, תוארך  45מכבי את הרכב בתוך 

הודעת יהיה ימי ההאספקה  45-מעבר לעיכוב האספקה להתקופה עד לאספקה בפועל. תנאי 

היבואן המאשר כי אין  על ידי מכתב חתום  הצגתהזוכה בכתב למכבי בדבר העיכוב הצפוי ו

הזוכה יעמיד רכב  .חדש אספקה מועד ויצויין מוזמןה הרכבאת ואין ביכולתו לספק ברשותו 

לא יהיה נחות מהרכב שהוזמן, ובהתאם לאישור קצין  אשר(, קבלת הרכב שהוזמןגישור )עד 

יום יקנה  45בכל מקרה , עיכוב מעל  במכרז. בתנאים הקבועיםוהבטיחות בתעבורה של מכבי, 

 למכבי זכות לבטל את ההזמנה.

למסמכי  1ג'נספח  - פי המצוין בטופס ההצעה-הרכבים שיעמיד הזוכה לשימוש מכבי יהיו על 2.3.2

ת הרכב יחדש למכבי יהיה לא יאוחר משלושה חודשים ממועד עלי המכרז. מועד מסירת רכב

 לכביש המצויין ברישיון הרכב.

 למכבי עם שני סטים של מפתחות.  הרכב ימסר 2.3.3

היבואן, אלא אם ידרש  ישהזוכה יערוך שינויים כלשהם במפרטהרכב ימסר למכבי מבלי  2.3.4

צמיגים מקוריים של היצרן או היבואן ולא עם  5ע"י מכבי. כך למשל, הרכב ימסר עם אחרת 

אחרת או  לגבי כל מערכת גםצמיגים שהורכבו על ידי הזוכה או מי מטעמו. האמור לעיל תקף 

 .איבזור אחר שכלולים במפרט היבואן
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הרכב ובאופן מסירת  ולאחר יבצע תיקון וטיפול באביזרים ותוספות מקומיות, לפניהזוכה  2.3.5

מולטי מדיה, המסופקות ע"י היבואן )ומכלולים(  אביזריםיהיה אחראי על  מערכות )שוטף 

מתקני תדלוק אוטומטיים, מערכות  ,נעילה חשמלית ,חלונות חשמלייםניווט, חיישני רוורס, 

ובעתיד במידה וכו'(  ,, מערכות מעקב כדוגמת פוינטר ואיתוראןבטיחות כדוגמת מובילאיי

   .להןתרכוש מערכות נוספות הזוכה יהיה אחראי  ומכבי

 מערכתהתקן תדלוק ), למכבי לפני מסירת הרכביהיה אחראי להתקין ברכב, הזוכה  2.3.6

אצל מתדלק אוטומטי הכוללת דיווח מנתוני מד אוץ בעת התדלוק(, ממוחשבת לתדלוק 

הדלק,  בהתאם להנחיית מכבי. היה ובמהלך תקופת ההסכם תחליף מכבי את ספקמורשה, 

הזוכה יהיה אחראי לביצוע החלפת התקני התדלוק ברכבים. למען הסר ספק יובהר, כי 

ההתקנה עצמה )והפירוק של ההתקנים, ככל שיהיה בו צורך( תהיה באחריותו ועל חשבונו של 

 ספק הדלק, והזוכה אחראי לביצוע לוגיסטי של ההתקנה/הפירוק בלבד. 

לספק בתום תקופת השכירות הזוכה יפרק את התקן התדלוק מהרכב על חשבונו ויעבירו  2.3.7

 או למי שמכבי תורה לו(. הדלק )

חלופי  לספק רכב הזוכהומכבי תבקש רכב גישור חלופי עד לאספקת הרכב הקבוע, על היה  2.3.8

גם מקבוצת דימי עבודה )עד לקבלת הרכב הקבוע שהוזמן(,  5 )כולל רכבים מסחריים( תוך

 . שהוזמן בגין הרכב הפרעהיה ל בתעריף שאמורו שלא תהיה נחותה,

 כל הרכבים יסופקו עם האביזרים הבאים: 2.3.9

כיבוי אורות אוטומטי בעת דימום הרכב, אלא אם הדגם הסטנדרטי של היבואן כולל   2.3.9.1

 צפצוף בעת דימום הרכב בהשארת אורות דולקים.

 ת נעילת הרכב.סגירה אוטומטית של חלונות קדמיים ואחוריים בע 2.3.9.2

כגון חיישני רוורס(  בנסיעה לאחור כולל צג ליד הנהג המציין את טווח מערכת התרעה )  2.3.9.3

 .ולל מסךכתקן ציוד סטנדרטי על ידי היבואן אלא אם ברכב מו המפגע.

 דיבורית בלוטוס למכשיר טלפון סלולרי. 2.3.9.4

 מערכות מעקב ובקרה מסוג פוינטר או איתוראן. יכללורכבי עבודה, מסחריים קטנים  2.3.9.5

/ מכלולים הרשומים מעלה בשל אי אישור  במידה ולא ניתן להתקין אחת מהמערכות 2.3.9.6

 היבואן יוצג מסמך של היבואן שאינו מאשר זאת.

להתקין ברכבים, ואשר אינם מגיעים  הזוכהכל מערכת ו/או מכלול ו/או רכיב אותם יבקש  2.3.11

 / המכלול / לפנות למכבי לצורך קבלת אישור התקנת המערכת כההזוכסטנדרט יבואן, על 

 הרכיב, לפני התקנתם. 

 ביטוח ורישוי שנתיים  2.4

הזוכה ידאג לביצוע מבחן שנתי )טסט( לרכב ולתשלום אגרת רישוי, לביטוח מקיף וחובה בחברת ביטוח 

 )מתאפשר גם ביטוח מקיף עצמי(, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות, נספח ב' למסמכי המכרז. 
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 טיפולים ואחזקה שוטפת:  2.5

 לסוגד התחבורה ע"י משר שמפוקח/תיקונים במוסך מורשה הזוכה יבצע טיפול מונע תקופתי 2.5.1

או  מקורייםשיוחלפו יהיו  החלפיםבתדירות כפי שקבע יצרן הרכב ו/או היבואן.  הרכב

מורשים ע"י היבואן/משרד התחבורה. כחלק מהטיפול השוטף, הזוכה יחליף צמיג שנפסל 

 כתוצאה מקרע או שחיקה, או על פי שיקול דעתו של קצין בטיחות בתעבורה של מכבי. 

ול התקופתי יתואם עם מחזיק הרכב. בתום הטיפול יש להשאיר ברכב את מועד ביצוע הטיפ 2.5.2

דו"ח המוסך על הטיפולים/תיקונים שבוצעו ברכב וכן פירוט החלפים והחלקים שהוחלפו. כמו 

כן יצורף אישור ביצוע ביקורת בטיחות לרכב בכל טיפול תקופתי. העתק מביקורת הבטיחות 

ימי  7ן בטיחות בתעבורה של מכבי, לפי העניין, תוך וביצוע הטיפולים/תיקונים יועבר לקצי

 עבודה מתום הטיפול התקופתי.

הזוכה ידווח בכתב לקצין בטיחות בתעבורה במכבי על רכבים ששהו במוסך מעל שני ימי  2.5.3

בדיקת בטיחות ותיקון ליקויים, לפי  יבצע הזוכה לכל רכב ליסינג חודשים  3-עבודה. אחת ל

ת לרכב ישלח לקצין בטיחות בתעבורה של מכבי, לפי העניין, לא הצורך. העתק אישור בטיחו

 ימי עבודה לאחר הבדיקה. 7 -יאוחר מ

הזוכה יהיה אחראי למתן שירותי הובלה והחזרת הרכב למכבי לצורך טיפולים  2.5.4

  /תיקונים.תקופתיים

 החלפה והתקנת אביזרים  2.6

 ללא עלות נוספת: ,בהתאם לצורך, הזוכה ידאג 2.6.1

במצבר מקורי או מצבר שאושר על ידי  ()על פי הצורך לכל רכב להחלפת המצבר  2.6.1.1

 . התחבורה/משרד היבואן

ומערכת מגבים ( שכירותהבתקופת לכל רכב צמיגים  ארבעה להחלפת צמיגים )עד 2.6.1.2

 על פי הצורך.

בתנאי שיהיו והכל , לאביזרים המקוריים באיכות זהה או האביזרים המוחלפים יהיו מקוריים 2.6.2

 /משרד התחבורה.היבואןאושרים ע"י מ

"שיטת הפול", קרי,  להם תהיה זכאית מכבי יהיה לפי החלפים )כולל צמיגים( חישוב כמויות  2.6.3

רק אם הכמות הכוללת של  תשלום נוסף בגין כל חלק כאמור יהיה על חשבונה של מכבי

 עבור כל הרכבים שבשימושה של מכבי.המצטברת ההחלפות עלתה על הכמות המוקצית 

, מאירוע המכוסה בפוליסת ביטוחצמיגים( שנבעו כולל קים והתקנת אביזרים )החלפת חל 2.6.4

 לרבות ביטוח עצמי, לא יכללו בחישוב המצטבר בשיטת הפול.

 אופן ורמת השירות: 2.7

הזוכה יהיה אחראי לתיקון כל נזק או פגם ברכב שנגרם מכל סיבה שהיא, לרבות קלקול,  2.7.1

פגם או תאונה שאירעו לאלו מהרכבים יועבר  תאונה, פריצה, שריפה וגרירה. בגין כל נזק,

. הזוכה יעביר דו"ח בכתב  יק הרכב / הנוהג ברכב בעת האירוענזק  ע"י מחז / תיאור האירוע

הבטיחות  ציןולידיעת ק ,חתימת מחזיק הרכב / הנוהג ברכבב ,נזק / המתאר את האירוע
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בחתימתו של  קצין קבלת דו"ח אירוע/נזק מאושר הוא בתעבורה. תנאי לסיום התיקון 

הבטיחות בתעבורה יצורף לחשבונית יהווה  ציןבטיחות בתעבורה מכבי. דו"ח חתום ע"י ק

 תנאי לתשלום החשבונית.

במסגרת מתן השירותים, להוביל את הרכב מכל מקום  ששיידרהזוכה יהיה אחראי, בכל עת  2.7.2

ב חלופי מקבוצת השירות, לספק למכבי רכ ןיינתברחבי הארץ בו ימצא הרכב עד למקום בו 

 שיידרלכל מקום אליו  –להשיב את הרכב בגמר מתן השירות למכבי , דגם זהה או גבוהה יותר

בתקופת מתן  ולקחת בחזרה את הרכב החלופי שהעמיד למכבי –הזוכה להוביל את הרכב 

, "(שירות ההובלהמאופי השירות )להלן: "לפי לוח הזמנים המתחייב  לוהכוהשירות, 

 כדלהלן:

ים מהודעת הלקוח למוקד השרות של הזוכה לשרות נייד לבעיות קטנות שעתי 2.7.2.1

 הניתנות לפתרון במקום האירוע. 

שתמש רכב חלופי במקרה בו לא ניתן לפתור התקלה במקום האירוע יגיע אל המ 2.7.2.2

 .מהודעת המשתמש למוקד השרות של הזוכה ארבע שעות עד

הזוכה ייתן מענה תוך שעה  מהדיווח למוקד  – חילוץ והחלפת גלגל )תקלת דרך( 2.7.2.3

 להחלפת גלגל. 

מקבל הרכב החלופי ימסור את מפתחות הרכב המקולקל לנציג הזוכה ואינו חייב להמתין עד  2.7.3

הרכב התקול לפני קבלת הרכב  חלבוא הגרר. במקרים בהם יסופקו רכבים חלופיים לא יילק

 החלופי. 

 זוכה במשרדי מכבי:הנציג  2.8

 "(הנציג)להלן " 2במשרדי מכבי נציג/ה קבוע/ה בעל/ת רקע טכני ו/או מכונאי סוג הזוכה יציב  2.8.1

לכלל השירותים שיספק הזוכה. הזוכה יתקין לנציגו במשרדי מכבי, על חשבונו, קישור 

.הנציג יחל את עבודתו, רק לאחר )כולל מחשב וציוד נילווה(  למערכת ניהול רכבים און ליין

, לפי דרישת מכבי, ונה של מכבי, ובמידת הצורך יוחלףלשביעות רצקבלת אישור מנציג מכבי ו

 וללא צורך במתן הסברים. היקף זמן עבודתו של הנציג במכבי יהא כדלקמן:

רכבים.  99עד  51בכל נקודת זמן בה מכבי תשכור מהזוכה  -משרה  51%נציג ב  2.8.1.1
ימי עבודה בשבוע, בהתאם  2.5הנציג ימוקם במשרדי הנהלת מכבי בת"א במשך 

 .17:11– 8:11להחלטת מכבי, בשעות העבודה משעה 

 

רכבים או  111בכל נקודת זמן בה מכבי תשכור מהזוכה  -משרה  111%נציג ב  2.8.1.2
ימי עבודה בשבוע בשעות  5ציג ימוקם במשרדי הנהלת מכבי בת"א במשך יותר, הנ

 .17:11– 8:11העבודה משעה 

יבצע הנציג ביקורות לרכבי מכבי בכל הארץ ויפעל על פי הנחיות קצין  פקידובמסגרת ת 2.8.2

הבטיחות בתעבורה של מכבי ויסייע לו בביצוע תפקידו בכל הקשור לרכבי הזוכה במכבי 

 ולמשתמשים ברכב. 

/הקלקול או למקום המצאות מחזיק ע)למקום האירוכלי רכב חלופי יספק הזוכה  -רכב חלופי 2.8.3

לעיל  2.7 לפי סעיף כולל רכב מסחרי,, הרכב( שלא יהיה נחות מהרכב שיצא מכלל פעולה

 במקרים שלהלן :
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 .נגנבאו  במקרה בו רכב יצא מכלל פעולה   2.8.3.1

מבחן שירות רישוי שנתי  נלקח למתן טיפול/שירות/תיקון אוהרכב  במקרה בו  2.8.3.2

לא יינתן רכב חלופי כל עוד הרכב מוחזר לעובד באותו היום ולכל  .וכדומה

 .המאוחר בשעה שמוסכמת בין הצדדים

החזרת רכב מסחרי מתיקון/טיפול תיעשה אך ורק בתיאום עם מחזיק הרכב  2.8.3.3

 .16:11-ל 18:11ובשעות עבודה בין 

הרכב החלופי אשר יסופק למכבי יועמד  :בתנאים כדלקמןרכב חלופי יסופק   2.8.3.4

 לרשות מכבי עד להחזרת הרכב הקבוע לתפקודו המלא. 

 דו"חות  2.9

שבוצעו  מספר דוחות שיכללו פרטי הרכבים ופעולות , ימציא הזוכה למכבירבעוןמידי  2.9.1

, ברכבים: תיקונים כולל חלפים למערכות בטיחות ושליטה על הרכב, טיפולים, בדיקות וכיו"ב

-הבטיחות בתעבורה של מכבי. הדוחות יסופקו על גבי מדיה מגנטית עלע"י קצין  דרשיכפי שי

 פי דרישתה של מכבי .

 הזוכה ימציא למכבי, אחת לרבעון, דו"ח תאונות לפי מספר רכב, שם נהג, מהות הנזק/תיקון.  2.9.2

 

 הוראות כלליות בדבר אופן ביצוע השירות 3

לשירותיו,  ידו, בהגינות, בנימוס ובכבוד הנזקקים-עלבמתן השירותים ינהג הזוכה, וכל מי שיועסק  

 נתן ברמה מקצועית גבוהה.יוהשירות י

לזוכה מעת  , כפי שינתנו בטיחות בתעבורה של מכבילהנחיות קצין על הזוכה להיענות השירות במתן  3.1
 במהירות וביעילות. במסגרתבטיחות בתעבורה של מכבי לעת. הזוכה מתחייב לבצע את הנחיות קצין 

לפי שיקול  שאית מכבי לשנות את היקף השירותים בהתאם לתנאים שנקבעו במכרז, הכלרההנחיות 
 דעתה הבלעדי.

האישורים והרשיונות  ובעלי מקצועיתה םכל העובדים שיועסקו במתן השירות יתאימו לתפקידם, יכולת 3.2
 והכל באחריות הזוכה. ,לשם העסקתם הנדרשים

 .בישראל והחוק ,הרכבכלי הזוכה יקיים כל דין הקשור לבטיחות, ביצוע דרישות יצרני  3.3

 שעות מתן השירותים 4

 שעות ביממה 24במשך בכל ימות השנה לפניות מכבי שיענה מאוייש  פניותקבלת  מוקדלזוכה יהיה  4.1

 .לרבות ערבי שבת, שבתות, ערבי חג וחגים

 24במשך בכל ימות השנה ינתנו, יגרירה, רכב חלופי וכיו"ב כל השירותים הדחופים נשוא מכרז זה כגון  4.2

לא דחופים )טיפולים תקופתיים שירותים  , לרבות ערבי שבת, שבתות, ערבי חג וחגים.שעות ביממה

 .18:11-17:11נתנו בשעות העבודה יי לדוגמא(

  מפרט מערכת שמע 5

ודיבורית בלוטוס למכשיר טלפון  AUXוחיבור   usbמערכת תכלול רדיו דיסק ו/או רדיו עם חיבור ה   5.1

 סלולרי בלוטוס. 
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 35עד  25רמקולים בהספק של לפחות   4במידה והיצרן מספק את הרכב ללא רמקולים יש להתקין   5.2

 וואט באיכות טובה.

 רמקולים. 4-מספר ההכנות הקיימות ולא פחות ממבכל מקרה כמות הרמקולים  לא תפחת   5.3

 אבטחת מידע 6

 במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת הכרחיותדרישות כל הדרישות הינן  6.1

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

 win7  ,win8ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא:  .1.1
 וכדומה(, כולל גרסה

 אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן .1.2

אשר כי מע"ה מעודכנת, ניתנת לעדכון ותעודכן במהלך  .1.3
 תקופת ההסכם. 

 

 לפרט: ____________

 מאשר    /    לא מאשר

 מאשר    /    לא מאשר

 ( במחשבי הספקAV)= Antivirusתוכנת  .2

מותקנת במחשב הספק )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת .2.1
Norton  ,McAfee .)וכדומה 

 פעילה במחשבי הספק. -AVאשר כי תוכנת ה  .2.2

מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי  -AVאשר כי תוכנת ה  .2.3
 הספק. 

 

 לפרט: ____________

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר 

 Firewall =(FW)תוכנת   .3

מותקנת במחשב/ברשת )לדוגמא:   FWציין איזה תוכנת .3.1
Check point.)כחלק ממערכת ההפעלה, וכדומה , 

 מופעלת במחשבי/רשת הספק.  -FWכי תוכנת האשר  .3.2

 

 לפרט: ____________

 מאשר     /     לא מאשר

 הזדהות  .4

אשר כי בגישה למידע האישי  נדרשת הזדהות באמצעות  .4.1
 שם משתמש וסיסמא.

 אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי.  .4.2

 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר

 הרשאות  .5

כי המידע הנשמר במערכות הספק מוגן באמצעות אשר  .5.1
 הרשאות גישה מתאימות.

 

 מאשר     /     לא מאשר

מחייב את הזוכה במכרז  -דיווח על אירועי אבטחת מידע   .6
 .בלבד

יימסר דיווח למכבי על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת  .6.1
מידע, לרבות חשד של חשיפת מידע רפואי לגורמים 

  שאינם מורשים.

 

 מאשר

 חיווים ולוגים  .7

 אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים  .7.1

 

 מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 שימוש בענן .8

במידה ומערך טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש  .8.1
למטרת מתן השירות נשוא מכרז זה )כולו או מקצתו( 

ממוקם בענן, הנך נדרש לספק מידע באשר לסוג שירות 
 על הפרטיות ואבטחת המידע.הענן ולאופן מימוש ההגנה 

אחת האפשרויות הנה להציג את סעיפי החוזה שנחתם 
בינך ובין ספק שירותי הענן העוסקים בהגנת הפרטיות 

 ואבטחת המידע.

 

 לפרט: _____________

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 דרישות איכות למענה הספק שיהוו יתרון 6.2

 מענה הספק נושא
 )לסמן בעיגול(

 מדיניות סיסמאות  .1

 אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא. .1.1

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא )אותיות  .1.2

 / מספרים(.

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  .1.3

 לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י המשתמש עצמו.

מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש לאחר אשר כי  .1.4

 מספר ניסיונות כושלים להתחברות.

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 
 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 ניהול משתמשים  .2

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים  .2.1

 להתרחשות בפועל.מהמערכת במועד קרוב 

אשר כי ישנו תהליך בקרה תקופתי על משתמשים  .2.2

 והרשאותיהם. 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

  מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .3

 אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש(. .3.1

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .3.2

 שעה(.

המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יצירת/ אשר כי לוג  .3.3

 עדכון רשומה(.

אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצאת הפעולה )הצלחה/  .3.4

 כישלון(. 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 הסמכה לתקנים ובצוע מבדקים .4

 .27111אבטחת מידע  אשר כי הספק מוסמך לתקן .4.1

אשר כי הספק מבצע סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירות  .4.2

 באופן שוטף.

 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר
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 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות

 2015 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 

 בריאות מכבי שירותי 

 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  

 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  

  "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ 

 ח.פ. ____________________________ 

 מרח' _________________________________ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  

 ;שנימצד 

 

 

השכרת רכבים בשיטת הליסינג אספקת ל ,133/2115ו שמספר פומביומכבי פרסמה מכרז   הואיל

  'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן נלוויםשירותים והתפעולי 

 הימנו;להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד 

 

ואשר  מכרז,ל ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:)להלוהזוכה הגיש הצעה למכרז  והואיל

את השירותים בהתאם לתנאים  לספקהסכים , ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ובכל נספחיו; המפורטים בהסכם זה

 

 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל

 

 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, 

 

 

 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  ,המבוא להסכם זה .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2
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דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יהפירוש שבצ בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  -"ההצעה"  .1.3.2

השכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי וכן אספקה של  - "המוצר"השירות/ .1.3.3
הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט  נלוויםשירותים 

 נספחיו.בהסכם זה על במפרט ו

כל רכב שיידרש הזוכה לספק למכבי, בהתאם לאמור     -"הרכב" או "הרכבים"  .1.3.4
במכרז ואשר מפרטו הטכני מצורף למכרז זה כנספח 

 להסכם, ורכבים אחרים לפי דרישת מכבי.

ים שישולמו לזוכה בגין כל רכב נשוא התשלומים החודש  -ם""דמי השכירות החודשי .1.3.5
שנתי, ביטוח חובה וצד ג' שוי יכולל תשלום ר זה הסכם

 וכן יתר מרכיבי הליסינג.

בקשת מכבי לאספקה, הנוגעת לסוג הרכב, האביזרים   –"הזמנה"  .1.3.6
 והשירותים הנדרשים מהזוכה.

תוספות שאינן סטנדרטיות או שאינן חלק מתקני   –"אביזרים "  .1.3.7
 חלק מקורי של הרכב. הרישוי או שאינן

 .שמפרסם היבואן טילשוק הפר מחירון לרכב  – "המחירון"   .1.3.8

 

 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע ___ _____________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 הסכם זה.

 להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה._______ __________הזוכה ממנה בזה את  .2.2

יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי , נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 תהליך קבלת הרכב .3

 מסירת / קבלת רכב .3.1

יערך פרוטוקול מסירה שיכלול את  הראשון הקבוע,במעמד מסירת/קבלת הרכב  .3.1.1
הקילומטרים,  : יצרן, דגם, מספר רישוי, קריאה של מדהרכבהפרטים הבאים של 

/ קבלת  תאריך, שעה, מצב המרכב של הרכב ומצב מיכל הדלק. פרוטוקול מסירת
הרכב ייחתם ע"י מקבל ומוסר הרכב )יש לוודא כי יהיה שם ושם משפחה מלא של 

( עותק מפרוטוקול זה יישאר בידי מחזיק הרכב ויישלח על ידי הזוכה לקצין החותמים
 הבטיחות בתעבורה של מכבי.

שיכלול כאמור לעיל, פרוטוקול מסירה אותו במעמד מסירת/קבלת הרכב החלופי יערך  .3.1.2
 .קבועהחלופי וה -שני הרכבים  של את הפרטים 

במקרים בהם נלקח הרכב הקבוע בשל תאונה או ארוע אחר למגרש חניה ונשאר  .3.1.3
במגרש החניה בהוראת המשטרה יינתן רכב חליפי גם ללא מתן הרכב הקבוע לזוכה עד 

 רורו של הרכב הקבוע.שח

יצא מכלל  לזוכה כי הרכב העיימים מרגע שהוד 45מקרה, לאחר חלוף , בכל 3.1בהמשך לסעיף  .3.2
שכירות חדשה בת  חדש לתקופת פעולה באופן סופי או נגנב, תהא למכבי האופציה להזמין רכב

הסר  למעןשיצא מכלל פעולה  לגבי אספקת הרכב באותם תנאים, או לבטל את השירות שנים 3
 ספק יובהר, כי אירוע זה לא ייחשב  כהחזרה מוקדמת של רכב. 

במידה ומכבי תחויב בדלק בגין השימוש ברכב חלופי, חישוב מחיר הדלק יהיה לפי סוג הדלק  .3.3
הנהוג ברכב החליפי, ולפי המחיר הרשמי בתדלוק עצמי בתחנות הדלק וללא כל תוספת מחיר. 
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יהיה צירוף פרוטוקול קבלה ומסירה של הרכב החליפי תנאי לתשלום בגין הדלק לרכב החלופי 
 . 3.1כמוגדר בסעיף 

במידה ומכבי תחויב על נסיעה בכבישי  אגרה )חוצה ישראל או בכבישי אגרה אחרים( ברכב  .3.4
חלופי, תנאי לתשלום החשבון יהיה מסירת חשבונית בצירוף אסמכתא מהגורם המחייב )כביש 

 רכב חליפי חתום ע"י הנהג.האגרה( ובנוסף טופס מסירה ואיסוף 

דומה  או כל חברה אחרת שתתחיל לספק שרות 6יהיה לפי תעריף כביש  3.4חיוב ע"פ סעיף  .3.5
 .בישראל, וללא כל עמלה נוספת

כל חשבונית אשר ימציא הזוכה למכבי בדבר חיובים הנובעים משימוש ברכב חלופי, יצרף  .3.6
לעיל, חתום על  3.1כאמור בסעיף  הזוכה העתק מפרוטוקול המסירה/קבלה של הרכב החלופי,

 . שם ושם משפחה ותאריך של מכבי  ידי המשתמש ברכב

למען הסר ספק יובהר, כי כדי שהזוכה יוכל לספק כלי רכב לרשות מכבי כבר במהלך חודש  .3.7
 .2115, ההזמנה מטעם מכבי תצא לספק לקראת תום שנת 2116פברואר  

 

 החזרת הרכב .4

מכבי מתחייבת בזה להחזיר את הרכב והחזקה הבלעדית בו לזוכה בתום תקופת השכירות או  .4.1
)למכבי תהיה הזכות  או נגנב מוחלטלמעט אם ניזוק באופן  -הפסקתה מכל סיבה שהיא 
 חודשים מעבר לתקופת השכירות באותם תנאים( . 3להאריך את החזקת הרכב עד 

מטעמו, במסגרת שירותי ההובלה, שיקח את הרכב   נציגהזוכה ישלח בתום תקופת השכירות,  .4.2
 על חשבון הזוכה. ,מכל מקום בו ימצא

אשר נשכרו מהרכבים,  15%לא תשלום פיצוי כל שהוא, עד למכבי תהיה רשאית להחזיר לזוכה  .4.3
משך הזמן בו כלי הרכב היו ברשות ו/או התנייה בנוגע ל )ללא תלות .זהעל ידה במסגרת הסכם 

טרם תום תקופת שתחזיר בנפרד בגין כל רכב בחיוב נוסף  תחויב מכבי זהוז . מעבר לאחמכבי(
 כדלקמן:הליסינג לאותו רכב 

  .ממועד תחילת הליסינג עד שנהאם היה ברשותה  -חודשי שכירות  3-ב .4.3.1

 .ממועד תחילת הליסינג שנתייםעד בין שנה ו אם היה ברשותה -חודשי שכירות  2-ב .4.3.2

  .ממועד תחילת הליסינג בין שנתיים  לשלוש שניםאם היה ברשותה  -בחודש שכירות  .4.3.3

, יופסק התשלום על כל מרכיבי 4.3בגין רכבים אשר מכבי תחזיר לזוכה בהתאם לסעיף  .4.4
השכירות )שכירות רישוי וביטוח(  לכל היותר לאחר שני ימי עסקים מיום הודעת מכבי על 

 אסף את הרכב  כפי שתורה מכבי.רצונה להחזיר הרכב. זאת, אפילו אם הזוכה טרם 

בנוגע לרכב מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לזוכה תהא האפשרות לבקש לסיים ההתקשרות,  .4.5
 ק"מ או יותר מכך. 91,111, ובהתאם להחזירו לחזקת הזוכה, באם הרכב עבר ספציפי

כי במקרה כזה למכבי תהא הזכות לדרוש מהספק רכב חדש תחת הרכב  ,למען הסר ספק יובהר .4.6
 כאמור.וחזר יש

 

 מטרות השימוש ברכב .5

מכבי מתחייבת לנהוג, להשתמש ולהחזיק ברכב, בתקופת השכירות, לצרכים פרטיים ועסקיים  .5.1
 בלבד בהתאם להוראות הדין, היצרן ופוליסת הביטוח. 

כמו כן מתחייבת מכבי שלא להשתמש בכלי הרכב, ולא להרשות לאחרים לעשות בו שימוש  .5.2
 למטרות הבאות:

 לגרירה של כל כלי רכב, נגרר או כל חפץ אחר שהוא. לדחיפה או .5.2.1

 לתחרות מבחן או מירוץ. .5.2.2

 , למעט נזקים הנגרמים בשל הפרת פקודת התעבורה ותקנותיה.למטרה המנוגדת לחוק .5.2.3

למעבר ו/או לנסיעות כלי רכב מסוג כלי הרכב  ותמתאימ ןאשר אינ דרכיםב לנסיעה .5.2.4
 .המושכר
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חשש שהינו מצוי, תחת השפעת תרופות, אלכוהול, לנהיגתו על ידי מי שמצוי, או שיש  .5.2.5
סמי הזיה, סמים נרקוטיים, חומרים מרדימים או כל חומר אחר הפוגע בעבודתו, 

סעיף זה לא יחול בכל  הכרתו ויכולתו להגיב בהתאם לכללי הזהירות ותנאי הדרך.
 ב.מקרה בו לא היתה ידיעה מוקדמת על מצבו של הנהג ו/או השימוש הנעשה בכלי הרכ

 לנהיגה על ידי אדם שרשיון הנהיגה שלו אינו בתוקף או שאינו מתאים לנהיגת סוג  .5.2.6
 הרכב שבשימוש.

 לנהיגה על ידי מי שאינו מורשה לנהוג ברכב ו/או אינו מכוסה כיסוי ביטוחי מלא על פי  .5.2.7
  נזק על ידו.יפוליסות הביטוח שהוצאו לגבי כלי הרכב, המשתמש בו וצד ג' העלול לה

, הדבר לא הייתה למכבי ידיעה מוקדמת על השימוש הנעשה בכלי הרכבלא בו בכל מקרה  .5.3
 ייחשב כהפרת ההתחייבות דלעיל.

 

 המורשים לנהוג ברכב .6

 ו/או לא לשתף אחרים בשימוש ב לאחריםכלי הרכמכבי מתחייבת לא להעביר את החזקה ב .6.1
להשכירו, לא להשאילו, החזקה ברכב, לא למכור את הרכב, לא לתיתו במתנה, לא לשעבדו, לא 

  כל זכויות שהן בכלי הרכב. ולא להקנות לאחרים

ולכל למנהליה ולבני משפחתם , למרות האמור לעיל, תהא מכבי רשאית להרשות לעובדיה .6.2
, להשתמש ברכב )להלן: אדם המועסקים אצלה-הנוהג ברשותם של אלו ולעובדי קבלני כח

 התנאים כדלקמן:"(, ובלבד שנתקיימו בהם רכבבהמשתמשים "

 .נהיגה בר תוקף לרכב בכלל וסוג הרכב המסוים בפרט ןרישיולנוהג  .6.2.1

בכל התנאים  ועומד הנוהג רשאי לנהוג ברכב בהתאם לפוליסות הביטוח שהוצאו לרכבו .6.2.2
הנקובים בהן, בתנאי שאלו פוליסות ביטוח שאינן מגבילות את מכבי או סותרות 

 הסכם זה.

 

 אספקת השירות .7

 ,ט'נספח בהמופיעה מכבי תזמין מהזוכה, בכתב, רכבים מתוך רשימת הרכבים ידוע לזוכה כי  .7.1
 ברכב. בעל הזכותההזמנה תכלול את סוג הרכב ושם 

 למסמכי המכרז, על פי הסכם זה ועל  בנספח א'הזוכה יספק את השירות על פי הקבוע  .7.2
 פי יתר נספחי המכרז.

 ירות למכבי.הזוכה ידאג לתקינות כל ציודו ומתקניו במסגרת מתן הש .7.3

 

 התחייבויות הזוכה .8

בנספח ו 'נספח ג, בנספח א'זוכה מתחייב להעמיד לרשותה של מכבי רכבים ושירות כמפורט ה .8.1
 מכרז.מסמכי הל 1 ג'

קיימים ויהיו קיימים בכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות כחוק ושבידיו רשום ד יהינו תאג .8.2
נשוא הסכם זה וכי לא ידוע לו על מניעה כל האישורים הדרושים לביצוע השירות האופציה, 

 חוקית או אחרת להתקשרותו עם מכבי בהסכם זה.

מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק שירותי השכרת כלי רכב בשיטת הליסינג הזוכה  .8.3
התפעולי והשירותים הנלווים למכבי בהתאם למפורט בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד 

 ות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. בכל הכמויות, התעריפים ולוח

למכרז וביתר מסמכי המכרז, בימים  בנספח א'זוכה מתחייב ליתן את השירות כמפורט ה .8.4
בטיחות , הנספחים והוראות קצין ההסכםובשעות כמתחייב על פי המכרז, עפ"י הוראות ה

 ככל שהן נוגעות לביצוע של הסכם זה. בתעבורה של מכבי

יתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, הזוכה מתחייב ל .8.5
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.
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הזוכה מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים  .8.6
, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי הולשם הדרכת הפעל ה, לשם תחזוקמתן השירותלשם 
 .פי כל דין-כל האישורים וההיתרים הנדרשים על בידו

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 
 התחייבויות מכבי  .9

תשמור על כלי הרכב באופן סביר ותעשה בהם שימוש בהתאם לכל דין ותשתמש באמצעי מכבי  .9.1
 . למנוע אובדן, נזק או קלקול לרכבים או לצד שלישי כלשהוהסבירים על מנת  הזהירות 

מעבר לאחריות שקיבלה על עצמה מכבי מפורשות במכרז זה, מכבי לא תהיה אחראית לציוד  .9.2
ומתקנים של הזוכה או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים השונים, וכל נזק שיגרם לציוד או 

 .של הזוכה מתקנים כאמור, או בגינם, יהיה באחריותו הבלעדית
 

  התמורה ותנאי תשלום .10

פי מכפלת התעריף -ועל ,1נספח ג' –זוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה מכבי תשלם ל .11.1
ידי -ליחידה בכמות היחידות שניתנה בפועל ושאושרה עלהנגזר מטופס ההצעה ומחירון הרכב, 

חשבונית או ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק ; -נציג מכבי, שתשולם על
לאחר , ובמקרה כאמור, אם הספק מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות עסקה 

 (."התמורה"התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה  )להלן: 

 התמורה בגין כל רכב חדש שיוזמן תקבע בהתאם למחירון הרכב במועד האספקה.

 כל התשלומים, ההוצאות, המיסיםמובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את  .11.2
, ההיטלים והאגרות הכרוכים במתן השירותים, והזוכה לא יהא זכאי )לרבות מע"מ, ככל שחל(

  לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.

 התשלום יבוצע כנגד חשבונית מרכזת חודשית. .11.3

סכום.  הזוכה יעביר מידי חודש קובץ גליון אלקטרוני לכל חשבונית מרכזת ובו יכלל פירוט ה
 הקובץ יכלול לכל הפחות את השדות להלן:

 

בסוף כל חודש יגיש הזוכה את החשבון מראש לחודש השכירות העוקב לאחראי מטעם מכבי  .11.4
בשתי חשבוניות מרכזות נפרדות )חשבונית רכב עובדים, חשבונית רכב מנהלים(, רשימת הרכבים 

 תועבר לזוכה ע"י מכבי.

 לצרכן:התמורה תוצמד למדד המחירים  .11.5

התעריף הנגזר מטופס ההצעה ומחירון הרכב יעודכן אחת לשנה בגין כל רכב בהתאם לשיעור 
השינוי שיחול במדד המחירים לצרכן )להלן: "המדד"( הידוע במועד העדכון )להלן: "המדד 

   החדש"( בהשוואה למדד הבסיס.
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המאוחר מבין מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום אספקת הרכב בפועל או המדד החדש )
 .השניים(

 

מיום הוצאת החשבונית. לרכבים חדשים,  35התמורה תועבר לזוכה בתנאי תשלום שוטף +  .11.6
רף לחשבונית הראשונה לאותו והתשלום עבור החלק היחסי של השכירות לחודש הראשון יצ

  הרכב בגין חודש שלם.

צמית )כולל רכבי גישור השתתפות ע / כבישי אגרה / דלק / דוחות / אירועים / בגין תיקונים .11.7
ורכבים חליפיים( תועבר חשבונית מרכזת בנפרד לכל תחום בצירוף דו"ח מפורט לכל אירוע כולל 

ובליווי דו"ח שמאי  )לנזק / השתתפות עצמית(  על  3כל האסמכתאות הנדרשות על פי סעיף 
 השירותים והעבודות שכלולות בחשבונית. 

מס' רכב קבוע , מס' רכב חליפי/גישור , תאריך  :באיםהחשבונית המרכזת תכלול את הפרטים ה
, שם הנהג  אפשרות לקובץ רכב החליפי/גישור ע"י משתמש מכביהאירוע , תאריכי השימוש ב

 וחשבונית בסכום אחד על גבי נייר.

ממכסת של מכבי הרכבים של כלל מע"מ לק"מ עבור חריגה ₪ +  1.21מכבי תשלם תוספת בסך:  .11.8
 כדלקמן:המצטברים , בתנאים הק"מ

 . שנים 3בתום החריגה, אם קיימת, תחושב  .11.8.1

חלקיות השנה של רכבים אשר היו ברשות מכבי ( 1) :בחישוב החריגה יילקחו בחשבון .11.8.2
ק"מ שנסעו רכבים חליפיים, אם היו בידי מכבי, ( 2) ;לוש שניםתקופה הפחותה מש

 במקום רכבים קבועים. 

המופיעה בנספח ג' למסמכי מוצעת מהמכסת הק"מ  , לעניין סעיף זה משמע:"מכסת הק"מ"
 .11%בתוספת , המכרז

חוז , אחדש המופיע בהצעתו הסופית של הזוכה )נספח ג'( יוחלף על ידי היצרן בדגם דגםככל ש .11.9
לא יעלה על האחוז הממוצע  של הדגם החדש כאמור, יצרןהחודשית ממחירון הליסינג העלות 

 .המקורי בהצעתו הסופית של הזוכהבה הופיע הדגם קטגוריה אותה ב

"י הזוכה רשאית להזמין דגמים שלא הוגשו בהצעה מתוך רשימת היצרנים שהוצעו ע אמכבי תה .11.11
  .מהכמות הכוללת 5%עד   -

 5%יצרן לא יעלה על החודשית של הדגם המוצע ממחירון הליסינג הבמקרים אלה אחוז עלות 
 הזוכה. הסופית של הרלבנטית בהצעתוהממוצע בקטגוריה האחוז מעל 

 

 זכות קיזוז .11

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, 
 מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. ,להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

לפני תשלומו ובין אם לאחריו,  בנוסף, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם
טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור 

 לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

 

 תשלומים החלים על מכבי .12

צאות מוסכם בזה בין הצדדים כי בנוסף להתחייבות מכבי על פי הסכם זה, התשלומים וההו .12.1
שלהלן יחולו על מכבי או עובדיה וישולמו על ידה או על ידם, אלא אם כן היה הרכב בחזקתו או 

 בשימושו של הזוכה או מי מטעמו.

 או על בעליו או על המחזיק בו, כתוצאה  קבוע או חליפי קנסות, שיוטלו על הנוהג ברכב .12.2
 אם דרישות כאמור  מעבירות הנובעות מן השימוש ברכב, במשך כל תקופת השכירות, אף

 תגענה לאחר סיום תקופת השכירות, בתנאי שהרכב לא היה בשימוש או בחזקת הזוכה.

תשלומים שיוטלו על הנוהג ברכב )קבוע או חלופי( או על בעליו או על המחזיק בו כתוצאה  .12.3
 משימוש בכבישי אגרה )כגון: כביש חוצה ישראל(.

 גון שמן ומים שלא במסגרת הטיפול הוצאות דלק וכל הקשור לשימוש השוטף ברכב )כ .12.4
 התקופתי(. 
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הזוכה יסב את  –או כל דו"ח אחר(  6הסבת דוחות )משטרה, חניה, איכות הסביבה, כביש  .12.5
הדוחות הנ"ל ע"ש מכבי, הסבת דוחות על שם מכבי לרכבים חלופיים  תדווח לקצין  בטיחות 

ויצורף לדיווח טופס קבלה  ימי עבודה מיום ההסבה 14בתעבורה של מכבי  בכתב לא יאוחר מ 
ואיסוף הרכב חתום ע"י הנהג. למכבי תהא הזכות לדרוש מהזוכה להסב חלק מהדוחות ישירות 
ע"ש המשתמש, הזוכה יסב את הדוחות בעצמו על שם הנהג, כפי שיופיע ברשימה שתמסר לו 

 כבי.מבעוד מועד על ידי מכבי. הסבת הדוחות תיעשה ללא עלות וללא דמי ניהול/טיפול למ

 

 רכישת הרכב .13

בתום תקופת השכירות של כל רכב תינתן אפשרות למכבי או למי מבין עובדיה, לפי החלטתה, לרכוש את 
לפחות ממחיר מחירון הרכב של יצחק לוי, במועד סיום השכירות ועובדי  15%הרכב לאחר הפחתה של 

ורשה על חשבונם. למען הסר מכבי שיהיו מעוניינים לרכוש את הרכב יהיו רשאים לבדוק אותו במכון מ
ספק יובהר בזאת כי עובדי מכבי יוכלו לקנות כל רכב שהועמד לרשות מכבי, לאו דווקא את הרכב שבו 

 נהגו. מכבי תקבע את הסדר הפנימי בין עובדי מכבי לעניין סעיף זה.

 

 אחריות הזוכה בנזיקין .14

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .14.1
פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי 

שירותי השכרת  אספקתמטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם 
, ובכלל זה כמפורט ומוגדר בהסכם זה ,הליסינג התפעולי וכן שירותים נוספיםרכבים בשיטת 

 )מבלי לגרוע(:

כל נזק, אובדן או חבלה שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לגוף כלשהו ו/או לרכושו ו/או  .14.1.1
 לרכוש עובדיו.

כל נזקי גוף שייגרמו, במישרין או בעקיפין למכבי ו/או לעובדי מכבי ולכל מי שפועל  .14.1.2
ה או מטעמה או לצד שלישי, בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של עובדיו ו/או של בשמ

מי שפועל בשמו או מטעמו או עקב מתן השירות, ו/או עקב מילוי ו/או אי מילוי 
 או בקשר עימם. הסכםעל פי הוראות ה הזוכה התחייבויות 

או מחדל של בשל מעשה  כל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, במהלך מתן השירותים, .14.1.3
או מי מטעמו לרכוש מכבי ו/או ציוד מכבי ו/או רכוש או ציוד עובדי מכבי או הזוכה ו/

  מי מטעמה של מכבי.

שא באחריות כלשהי לגבי חבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו ימכבי לא ת .14.2
, אלא אם ותשייגרמו לזוכה, לעובדיו, לבאים מכוחו או לצד שלישי כלשהו תוך כדי מתן השיר

 . הנזק נגרם עקב מעשה בזדון של מכבי

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב  .14.3
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 

מו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטע
 פי כל דין.

לזוכה אודות לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת .14.4
שמכבי לא תתפשר בתביעה לכך ולנהל את התביעה הנידונה  לזוכה, למתן האפשרות התביעה

 הזוכה. ללא הסכמת

בול האחריות למקרה בפוליסה הנערכת על פי )כאשר הסכום הנתבע גבוה מסך ג הוגשה תביעה .14.5
נגד מכבי והזוכה ביחד ו/או לחוד, הזוכה לא יהא רשאי להסדיר,  סעיף "ביטוח ורישוי" להלן(

 לחלק או לשלם תביעה כזאת, ללא אישורה של מכבי בכתב ומראש.

לגרוע כדי לצמצם או הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .14.6
יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

-אחראי לו על שהואבגין כל נזק מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ומחובתהזוכה 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על

מכל סכום שיגיע  בכללותו,להם היא זכאית לפי סעיף זה לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .14.7
לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית עללזוכה,  הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  
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הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .14.8
ההסכם. למעלה מן הצורך פי -ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

)נוסח משולב(, החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-התשנ"ה

 והמשנה שלו/או קבלני  ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .14.9
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר פי כל דין, -או עלו/ההסכם 

 בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה על כל תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית. .14.11

 

   כלי הרכב ורישוי ביטוח .15

)טסט( לרכב ולתשלום אגרת הרישוי. מועד ביצוע הטסט יתואם לביצוע מבחן שנתי הזוכה ידאג  .15.1
לקצין הבטיחות  מסמכי הרישוי ו/או העתקם המאושר עם מחזיק הרכב. על הזוכה להעביר את
לפקיעת האגרה לפני המועד האחרון  ימים 15לפחות  בתעבורה במכבי )על פי הנחיית מכבי(

 הקודמת.

 הזוכה ידאג לביטוחים שלהלן:  .15.2

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב  – בה רכבביטוח חו .15.2.1
יר לקצין שבבעלות הזוכה או בשימוש הזוכה ו/או מכבי. הזוכה מתחייב להעב

יום טרם תחילת  14את תעודות החובה המשולמות לפחות  הבטיחות בתעבורה במכבי 
 תקופת הבטוח של כל כלי רכב. 

 לל חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש עקב השימוש ברכבביטוח מקיף לכל כלי הרכב הכו .15.2.2
לכלי רכב. ₪  1,111,111ביטוח לכיסוי חבות בגין נזק לרכוש בגבול אחריות של   –

היקף הכיסוי לא יפחת  מהפוליסה התקנית על פי תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח 
ורט לעיל . שם המבוטח בביטוח המפ1986-)תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו

יכלול את מכבי. הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי מכבי עובדיה מנהליה. 
 הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

שלא לבטח את כלי הרכב  הזוכה, רשאי זה מוסכם בזאת כי על אף האמור בסעיף
ש כלפי צד שלישי(, כלי הרכב )למעט ביטוח רכומפני נזק העלול להיגרם לבביטוח מקיף 

אולם כל האמור בהסכם זה, בדבר ביטוח כלי הרכב כאמור, יחול כאילו נערך הביטוח 
תהא פטורה מאחריות לכל אבדן או נזק שהפיצוי  שמכבי, באופן הזוכהבמלואו על ידי 

מובהר בגינו היה אמור להשתלם על ידי חברת הביטוח, אילו נערך הביטוח במלואו. 
במפורש, כי מכבי לא תהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב בעת המצאם בחצריה 

 ו/או בכל מקום אחר. 

 כל הרכבים בהסכם יבוטחו עם מרכיב ביטוחי זה, ללא תוספת – /צעירחדש נהג ביטוח .15.2.3
 עלות.

ולאישור לבדיקה  אישור עריכת הביטוחים כמוגדר להלן, ימציא הזוכה את סכםעם חתימת ה .15.3
יהווה תנאי מתלה להסכם  אישור עריכת הביטוחים במכבי. אישור מכבי לנוסח מערך הביטוח 

 זה.

הזוכה ידאג, כי במסגרת ביטוחי הרכב כאמור, יהא כיסוי להגנה משפטית  –הגנה משפטית  .15.4
לרבות ייצוגה וליווי ע"י עו"ד, כך שבכל מקרה בו יבקש משתמש בכלי רכב במסגרת הסכם זה, 

ר שירותי הגנה משפטית בקשר עם אירוע ביטוחי / תאונה הקשור לכלי הרכב, יהא כיסוי לשכו
)לא כולל מע"מ( וללא הגבלה כלשהי בדבר זהות נותן שירותי ההגנה ₪  19,111עד לגובה 

המשפטית כאמור. במידה ויבחר המשתמש לשכור את שירותי ההגנה המשפטית של הזוכה, לא 
 סוי. תהיה הגבלה בדבר גובה הכי

 

 נזקים לכלי הרכב .16

 נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר או מפגם או לכל צד ג' שהוא  כלי הרכבבמקרה בו נגרם ל .16.1
תשלם דמי השתתפות  מכביאת הטיפולים ו/או התיקונים שידרשו, אולם  זוכהבצע היביצור, 
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)כולל מע"מ, ₪  2,111)כולל מע"מ, אם חל( לנהג שאינו צעיר ואינו חדש, ועד ₪  1,211בנזק עד 
אם חל( לנהג צעיר  ו/או חדש בגין כל אירוע אך לא יותר מגובה הנזק עצמו. בכל מקרה לא 
תחול יותר מהשתתפות עצמית אחת לכל אירוע בו נגרם נזק לכלי הרכב ולצדדים שלישיים 

ת העצמית שתעביר מכבי לזוכה בגין תביעה של צד ג' תקוזז כל כלשהם. מסכום ההשתתפו
 עלות שהוציאה בפועל מכבי בגין אותו אירוע לתיקון כלי הרכב. 

 בנזק בו מעורבות שתי מכוניות תחושב אך ורק השתתפות עצמית אחת.  .16.2

 בנזקי רכוש שנגרמו ישא הזוכה מכבי כאמור לעיל,  ל ידיכנגד תשלום דמי השתתפות בנזק ע  .16.3
למען הסר ספק  להגרמם. כלי הרכבעקב תאונה לצד ג', אם אחראית מכבי ו/או מי מהנוהגים ב

 מודגש במפורש כי רכושה של מכבי יחשב כרכוש צד ג' לכל דבר ועניין.

השתתפות  רוע לגביו שילמה מכבי דמי יביטוח, בגין א רתצד ג', לרבות חב ל ידיע זוכהשופה ה  .16.4
בחלקם, בהתאם  את דמי ההשתתפות בנזק במלואם או כבימל זוכהחזיר היעצמית בנזק, 

לבין הסכום  זוכהשקיבל ה מאת צד ג', ובאותו יחס שבין הסכום  זוכהקבל הילסכום השיפוי ש
 , מצד ג'.ושנדרש ו/או שנתבע על יד

ה מצד ג', זוכסכומים כאמור, מעבר לסכום השיפוי שקיבל ה מכביל זוכהחזיר היבכל מקרה לא  .16.5
 אלא אם כן מדובר בהפרשים הנובעים מהצמדה תו בפועלובכפוף לקבל

שזהותו תוסכם מראש על  – שמאי ל ידיע כלי הרכבבדק ייה, זוכל כלי הרכבעם החזרת  .16.6
את  אשר אינו בגדר בלאי סביר בלבד, וכן יקבע  לכלי הרכב, אשר יקבע אם נגרם נזק הצדדים

  סכום הנזק.

ה את סכום הנזק, כמפורט בחוות עת זוכל מכבי , כי נגרם נזק כאמור, תשלםהנ"למצא השמאי  .16.7
 , בכל מקרה לא יעלה שעור הנזק על ההשתתפות עצמית אחת הקבועה בהסכם זה.השמאי

מוסכם על  בורר , ימונה שמאיכלי הרכב, לגבי הנ"לעל חוות דעת השמאי  אחד הצדדים חלק  .16.8
שערך את הדוח הצדדים, אשר יכריע במחלוקת, לאחר שיקבל לידיו את חוות דעת השמאי 

 .קבלת הסברים מאת השמאי ל ידיויברר את הטענות השנויות במחלוקת לרבות עהראשוני 

 במקרה של גניבת הרכב לא תשולם השתתפות עצמית.  .16.9

 פות עצמית.לא תשולם השתת -במקרה של שבר שמשות )בלבד( בכלי הרכב .16.11

 

 אובדן מוחלט .17

כמוגדר  לרשות מכבי כלי רכב חלופי הזוכהעמיד יבמקרה של אובדן מוחלט )לרבות גניבה(,  .17.1
  . לנספח א' שכותרתו רכב חלופי 2.7בסעיף 

לה נגרם  כלי הרכבעם החזרת כלי הרכב החילופי לידי הזוכה, תחשב עסקת השכירות של  .17.2
שנגרם  לא תהא חבות כספית כלשהי בגין הנזק  מכביאובדן מוחלט, כאילו הגיעה לסיומה, ול

. מכבי לא תהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב בעת המצאם לזוכה עקב האובדן המוחלט
בחציריה ו/או בכל מקום אחר בכל נזק הנובע מרעידת אדמה לרבות גניבה  המתרחשת 

 לאחריה.

כלי  ן המוחלט, הזמינה מכבי האובד בו נגרםימים ממועד  7על אף האמור לעיל, היה ובתוך  .17.3
יועמד כלי  ,(האחר" כלי הרכב")להלן:  ,נגרם האובדן המוחלטו ל כלי הרכבאחר, במקום  רכב

 כלי הרכב. עם מסירת למכביהאחר  כלי הרכבמסירת מועד הרכב החילופי לרשות מכבי, עד ל
 תחל עסקת שכירות חדשה לגביה על פי הוראות הסכם זה.מכבי האחר ל

 

 ביטוח  .18

 החובה ביטוח. דין פי על חובה בביטוח הרכב כלי כל את, חשבונו על לבטח מתחייב הזוכה .18.1
 .וצעיר חדש נהג כיסוי, היתר בין יכלול כאמור

יבטח על חשבונו, בחברת ביטוח מורשית על פי דין, את כל כלי הרכב, בביטוח מקיף  הזוכה .18.2
 סעיף יכלול העצמי הביטוח(. לאירוע 511,111₪)הכולל כיסוי נזקים לצד ג' בגבול אחריות של 

 הבאים/או ו הנוספים הגופים או/ו מכבי כלפי התחלוף זכות על המבטח מוותר לפיו מפורש
 המפורט שלישי צד. ביטוח בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהויתור ובלבד מטעמם

 אחריותם בגין מטעמם מי או/ו הנוספים הגופים/או ו מכבי את לשפות יורחב, לעיל זה בסעיף
 מכבי את להדריך מתחייב הזוכה. צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת הזוכה מחדלי או למעשי
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 אף על. הפעלתם דרך לרבות ברכב המותקנים המיגון לאמצעי הנוגע  בכל הנוספים הגופים/או ו
 או במלואו(, בלבד) עצמי לנזק הביטוח לערוך שלא רשאי הזוכה כי בזאת מוסכם, לעיל האמור
 להלן.  17.3 בסעיף האמור שיחול ובלבד, בחלקו

לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  מבלי .18.3
כנגד מכבי ו/או הגופים הנוספים ו/או מי מטעמם בגין כל נזק לרכוש ו/או ציוד מכל סוג שהוא 

השירותים והוא פוטר בזאת את מכבי ו/או לרבות לכלי הרכב אשר משמשים לצורך מתן 
 נזק לכיסוי ביטוחים ערך אם בין כאמור לנזק אחריות מכל מטעמם מי/או ו הנוספים הגופים

 יכללו הביטוחים, כאמור אובדן/או ו רכוש ביטוח וייערכו ככל. לא אם ובין כאמור אובדן/או ו
/או ו פטור. מטעמם הבאים/או ו/או ו הנוספים הגופים/או ו מכבי כלפי התחלוף זכות על ויתור
 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול לא כאמור התחלוף זכות על ויתור

בגין  אחריותה השילוחית, ככל שקיימת כזו, למעשה ו/או מחדל של   מכבישפה  את י הזוכה .18.4
בתובענה שתוגש כנגדה עקב נזקי גוף, בגין  מעורבות איזו  מכבי תחויבהזוכה בשל נזק בו 

לנפגע פיצויים בגין נזקי גוף  תשלםכוניות בתאונת דרכים, במקרה בו חברת הביטוח לא מהמ
גוד יגוד לפוליסת בטוח חובה ו/או בניבנ  עומד שהדבר ככל הזוכהכאמור, עקב מעשה או מחדל 

טוח רכב מנועי יב ודתו/או פק 1975-להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות  דרכים תשל"ה
 .1981-ו/או  חוק חוזה בטוח תשמ"א 1971-התש"ל]נוסח חדש[ 

מתחייב לערוך ולקיים במשך כל תקופת ההתקשרות עם מכבי את הביטוחים, כמפורט  הזוכה .18.5
 בנספח ז' המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 הזוכה רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח משלים, או אחר, כפי שימצא לנכון.   .18.6

טוח יצוין, כי למכבי לא תהיינה כל התחייבויות שהן על פיהם, אולם בתנאי בהסכמי הבי .18.7
חוק חוזה הביטוח,   פי על עליהם להתנות ניתן שלא לסעיפים מנוגד אינו הדברמפורש כי 

 . 1981-התשמ"א

הסכמי הביטוח יכללו סעיף לפיו לא יבוטלו הסכמי הביטוח, ולא ייעשה בהם כל שינוי ללא  .18.8
יום מראש, למכבי.  61ב, בדואר רשום, מאת חברת ביטוח בישראל, של מסירת הודעה בכת

יום את הביטוחים האמורים בסעיף זה לעיל,  31נמסרה הודעה כאמור, חייב הזוכה לבטח תוך 
  בחברת ביטוח אחרת, ולהמציא למכבי את  כל האישורים וההסכמים הנדרשים כאמור לעיל.

במכבי.   הרכש' מח ולאישורכמי הביטוח לבדיקה עם חתימת החוזה, ימציא הזוכה את כל הס .18.9
 אישור מכבי לנוסח הסכמי הביטוח יהווה תנאי מתלה להסכם זה.

לא עשה הזוכה את הביטוחים אשר התחייב לעשותם לפי החוזה במועדם, רשאית  מכבי  .18.11
לעשותם על חשבון הזוכה והזוכה מתחייב לשלם לה את דמי הביטוח ושאר  ההוצאות 

לרבות דמי פיגורים על הסכומים האמורים ממועד  תשלום דמי הביטוח על ידי  הכרוכות בכך,
צמודים למדד המחירים לצרכן  מכבי ועד להחזרתם למכבי במלואם, כשסכומים אלו  

לחודש. מכבי זכאית לממש את זכותה  1%בתוספת ריבית חודשית מצטברת וצמודה בשיעור  
או מקצתן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואין בזאת לביצוע הפעולות האמורות בפסקה זו, כולן 

כדי לפטור את הזוכה  מחובתו המפורשת לבצע ולקיים את הביטוחים הנדרשים, ככתבם 
 וכלשונם במשך כל תקופת החוזה. 

משהוגשה תביעה למבטחים על ידי צד כלשהו על פי הסכמי הביטוח האמורים, והמבטחים  .18.11
זיר את סכום הביטוח לקדמותו, על ידי תשלום הזוכה מתחייב להח –אישרו את התביעה 

 פרמיה מתאימה ו/או נקיטת כל פעולה נוספת שתידרש בגין כך.

הזוכה מתחייב להודיע למכבי על כל נזק או תביעה או מקרה שיש בהם בכדי להוות יסוד  .18.12
ל לתביעה ולשתף עמה פעולה, ככל שיידרש על ידה, לצורך מימוש זכויותיה ו/או זכויות הזוכה ע

 פי תנאי הביטוח.

הזוכה מתחייב כי הסכמי הביטוח שנעשו על ידו לעיל, יהיו בתוקף במשך כל תקופת החוזה,   .18.13
 ומתחייב לשלם את דמי הביטוח השוטפים בגין אותם ביטוחים במועדם.

בכל מקרה בו יתקבל סכום כלשהו מחברת הביטוח שעמה נעשה הסכם הביטוח, על פי סעיף  .18.14
על כל נזק ו/או אובדן בגוף או ברכוש שייגרמו לה, ו/או לעובדיה ו/או זה, תפוצה קודם מכבי 

שהיא עשויה להיות חייבת בו על פי פסק דין, בוררות, או  החלטה. במידה שהדבר יידרש 
 –להבטחת זכויותיה של מכבי או לגבי שיפויה לעניין  כל נזק אשר לגביו הוצא ביטוח כאמור 

אשונה של מכבי, למסור לחברת הביטוח הודעה, להנחת מתחייב הזוכה, מיד עם דרישתה הר
 דעתה של מכבי, לשם  הבטחת זכויותיה של מכבי לפי סעיף משנה זה.
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הזוכה מתחייב שלא לעשות דבר ו/או להרשות עשיית דבר אשר עלול לגרום לביטולם של  .18.15
על בשמו הסכמי הביטוח שנעשו על ידו בהתאם לחוזה, ולדאוג לכך שעובדיו שליחיו או מי הפו

 או מטעמו, לא יעשה כאמור. 

הזוכה מתחייב לקיים את ההוראות של הסכמי הביטוח שייערכו לפי הוראות סעיף זה וכן  .18.16
 לגרום לכך שאף עובדיו, שליחיו, או מי הפועל בשמו או מטעמו, יעשו  כן.

 הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריות הזוכה על פי סעיף לחוזה. .18.17

 המשנה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית.הפרת כל אחד מסעיפי  .18.18

 

 רישיונות והיתרים .19

ההיתרים ו/או  מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה 
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו -הרשיונות הדרושים על
 .תקשרותהתשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת הה בעלי תוקף ולשאת בכל

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .20

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .21.1
קיפין, ויועסקו יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעיולא  ,כעובדיו או שלוחיו

 על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .21.2
 החלים עליו.

השירות ו/או  הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן .21.3
מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או  בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני,
 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .21.4
ה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגי-זכות שניתנת על

בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת 
ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 

כבי בקשר והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממ ,זכויות של עובדי מכבי
עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל 

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  ,הזוכה מתחייב .21.5
ד של נציג מכבי בעניין כלשהו או את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמ

 למטרה כלשהי.

 מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי .21.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  סעיף זה,
 ההסכם.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .21

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .21.1
במהלך או אגב ביצוע ההסכם עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .21.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה .21.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.
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 :דרישות לסודיות .21.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .21.4.1
מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 

ולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו ספקיה, מידע רפואי, מידע ניה
פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על

 (."המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .21.4.2
 בהתאם לאישור שניתן.אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ו

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .21.4.3
ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
ודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד התחייבות אישי לשמירת ס

בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם 
 ידי מכבי(. -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על
 עלים מטעמו או עבורו.ידי עובדיו ו/או הפו

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .21.4.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  .21.4.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .21.4.4.2
 סודיות;

דע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של מי .21.4.4.3
 הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .21.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

של מכבי, וכי הזוכה לא כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית  .21.4.5
 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  .21.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

לא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו ש
למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע 

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .21.4.7
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 
אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק 

, וכל דין 1996-ות החולה, התשנ"וותקנותיו, חוק זכוי 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א
 רלבנטי נוסף.

 :דרישות אבטחת מידע .21.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 וכפי שיעודכנו )באם מצוינות(במכרז  המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .21.5.1
 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת מעת

 טכנולוגיה למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו הפרטיות הגנת חוק את יקיים הספק .21.5.2
 המידע טכנולוגיית למערך הרלוונטיות, המידע ואבטחת הפרטיות הגנת לעניין ומידע

 זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי

 המידע וטכנולוגיית המידע מערך פירוט את ההסכם חתימת במעמד יציג הזוכה .21.5.3
 יצורף המסמך. זה מכרז נשוא, הזוכה של העבודה תהליכי את המשרתים ואבטחתם

 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה להסכם כנספח
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ימים לפחות, לערוך אצל הזוכה )בחצריו  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .21.5.4
ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות 

הסכם זה, ומבלי לגרוע פי האמור ב-ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה על
מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, 

 מתחייב הזוכהמהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 
 .הממצא של החומרה לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן

הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, 
 ההסכם.

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .22

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .22.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף המחירים לצרכן, צמודה למדד אוטונומית בנקאית 

שקלים  חמישים אלףמאתיים ו)₪  250,000בסך של , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
לאחר תום תקופת  חודשים 4שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  חדשים(,

  .התקשרותה

כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע .22.2
הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
סיים לפצות את  הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .22.3
ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 הוכחה כלשהי. לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .22.4
את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, 

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל  7תוך 
 תוכה.סכום מ

פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .22.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .22.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 .ההסכם

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .23

שירותי השכרת רכבים לגבי רכישת שירותי  שנים 3היא לתקופה של  ההתקשרות עם הזוכה .23.1
"תקופת  :)להלן___ __, שתחילתה ביום _____בשיטת הליסינג התפעולי וכן שירותים נוספים

  .("ההתקשרות"תקופת ו/או  "ההסכם

תקופות נוספות בנות שנה אחת   5-ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  .23.2
 יתרתוך שמירה על כל ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל 2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים )

 (."האופציה"תקופות )להלן:  ההסכםותנאי  הוראות

 כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  23.2-ו 23.1אף האמור בסעיפים  על .23.3
 ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או

 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה

 בקשר מכבי כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה .23.4
 .ההסכם סיום עם

מכבי רשאית לבטל את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא  .23.5
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 ;זה הסכם מהוראות כלשהי יסודית הוראה הפר הזוכה אם .23.5.1
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/או צו והוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  אם .23.5.2
, לרבות כונס נכסים זמני, הזוכהיכים או מונה כונס נכסים לנכסי להקפאת הל

 ; ימים 61 בתוך בוטלו לא כאמור והליכים

 נכונה ללא הפכה/או ו מלאה כלא או נכונה כלא תתגלה הזוכה מהצהרות הצהרה אם .23.5.3
 ;ההתקשרות תקופת במהלך מלאה ללא או

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .23.6

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .23.6.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .23.6.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 

ייגרמו ש/או ו נגרמופיצויים בגין הנזקים שאחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה 
 הקיום כאמור.-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  23.5 ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .23.7
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה  251,111מוסכמים בסך 

מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור 
בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים 

 י כל דין.על פ

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה  23.6.2 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .23.8
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

רש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל שנד
קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך -את ההסכם מחמת הפרתו או אי

ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום  251,111
ש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של כאמור ומבלי שתידר

 מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .23.9
ל ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית ש

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .23.11
 שתקבע מכבי בהודעה.

באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  אין .23.11
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1971-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

ות סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרש מכלבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים,  .23.12
 וככל אםמכבי האגור במערכותיו.  עובדימכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על 

מכבי נשאר  עובדימידע על ש וככל"ל, הנ המידע את למחוק דין פי על מחוייב אינו שהזוכה
במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה להמשיך ולנקוט 

-את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל
 פי ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.

 

 :קנסות .24

ובגין איחור של כל שבוע ₪   251מעל שבועיים במקרים הבאים יגרור קנס בסך   הזוכה איחור .24.1
 ₪: 251 עוד, נוסף

הבטיחות  ציןהעברת רישיון רכב בתוקף לק אי;  )טסט( לרכב שנתי מבחן ביצוע אי .24.1.1
 ; בתעבורה

 .ביטוח חידוש ואו לרכב שנתי מבחן ביצוע אי .24.1.2

עד חודש ימים בביצוע בדיקת בטיחות תלת חודשית לרכב לרבות אי העברת  הזוכה איחור .24.2
אישור חתום ע''י קצין בטיחות של הזוכה או מנהל מוסך למשרדו של קצין הבטיחות בתעבורה 

 ש''ח. 511ש''ח. ובגין איחור של כל חודש נוסף, עוד  251של מכבי יגרור קנס בסך 

 יגרור , ופיחל רכב ספקתאמהמשתמש ברכב במכבי ללא  טיפול רכב לתיקון / הזוכה משיכת .24.3
 (.במפרט 2.8.3 לסעיף בהתאם)והכל  יום כל/  מקרה כל בגיןש''ח  251 בסך קנס
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 של במקרה) פיוחל רכב עםגרר  חילוץ / טכנאי להגעת )על פי המפרט( בזמניםהזוכה   תעמיד אי .24.4
 251 עודכל שעה נוספת  עלכל שעת איחור.  בגין''ח ש 151קנס בסך  יגרור – (בדרך מושבת רכב
 .ש''ח

 של מכבי. הבלעדי תבוצע על פי שיקול דעתה הקנסות הפעלת .24.5

 

 איסור הסבת ההסכם .25

פי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .25.1
 לתיתו תסרב שלאאת החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, 

 .סבירים מנימוקים אלא

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .25.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .25.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .25.4
עניין" בו -הינה "בעל שמכביגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

 ובלבד מכבי מקבוצת גוף לכל/או ו, 1968 –"ח תשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל
 .תיפגענה לא זה הסכם פי על הזוכה שזכויות

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .25.5

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 העדר בלעדיות .26

אינה  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עלישנ הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה
ם שירות דומה ו/או מקביל עבור מיקיימו יםפעילישנם זוכים נוספים במכרז המהרשאה בלעדית, וכי 

 מכבי. 

 

 קיזוז זכות .27

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה .27.1
 העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך 

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .27.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיגיע לספק ממכבי. שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או

 

 ויתור בכתב .28

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .28.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .28.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -עללא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו  .28.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .29

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 כתובות הצדדים ומתן הודעות .30

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה -כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 :החתוםולראיה באו הצדדים על 

 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם 

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 תאריך:_____________

 133/2015מכרז  -ביטוחיםאישור עריכת 

 לכבוד

 /או חברות בנות ו/או חברות קשורותו מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן: "

 אביב-תל 27המרד מרחוב 

 

  ביטוח חבות מעבידים ביטוח מלאי כלי רכב,אישור עריכת  הנדון:

 אחריות כלפי צד שלישיוביטוח  

 

עם הסכם מיום __________ למתן ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר  יהננו מאשרים בזאת כ
"(, השירותכמפורט וכמוגדר בהסכם )להלן: " ושירותים נלוויםשירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי 

ביום  "( וזאת לתקופה המתחילההזוכה)להלן "_________________________שנערך ביניכם לבין 
מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ביטוחי ________________. ומסתיימת ביום ______________ 

 .או כל מהדורה אשר תחליף אותה 2113דורת הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" מה

 

 ביטוח מלאי כלי רכב א.

על בסיס נזק ראשון ( ש"חמיליון שמונה )ש"ח  8,111,111מלאי כלי רכב בסכום ביטוח בסך ביטוח 
נזקי טבע לרבות רעידת אדמה, , התפוצצות, , כנגד הסיכונים: אששוקבערך  שאינו כפוף לביטוח חסר,

פרעות ונזק בזדון. הכיסוי לכלי הרכב הינו בעת הימצאם בחניה בחצרי מכבי  שטפוןסערה, סופה, ברד, 
 או בסמוך להם.

עובדיה,  מכביהביטוח כאמור לעיל, כולל תנאי מפורש על פיו אנו מותרים על כל זכות תחלוף כלפי 
יתור על האמור בדבר הוה ו/או כל בר רשות הנוהג ברשותם בכלי הרכב. ו/או כל הבאים מטעמ מנהליה

 זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

הביטוח כפוף לסעיף שיעבוד לטובת מכבי בהתאם לעניינה ותגמולי הביטוח ישולמו למכבי או לפקודתה 
 או למי שמכבי תורה לשלם.

 ביטוח חבות מעבידים ב.

על כל המועסקים על ידו ו/או מטעמו, המבטח את חבות הזוכה כלפי עובדיו ו/או  ביטוח חבות מעבידים
, בגין מוות 1981 -ם "פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש

, בגבול אחריות עבודתולכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ו/או נזק נפשי ו/או נזק גוף 
( לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח ש"חמיליון  עשרים)ש"ח  21,111,111 -שלשלא יפחת מסך 

 שנתית. 

 , שעות עבודה,  והעסקת נוערועובדיהם הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה
 כחוק.

עובדי/מועסקי  במקרה ויחשבו כמעבידם של מי  מכבי, עובדיה ומנהליהורחב לשפות את מהביטוח 
 הזוכה.

 כלפי צד שלישי  ביטוח אחריות ג.

בגין המבטח את הזוכה וכל הפועלים בשמו ו/או מטעמו, על פי כל דין, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
 , לרבות מכביו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהוו/או אובדן כל פגיעה 

בגבול אחריות רשותם בכלי הרכב, ה ו/או כל בר רשות הנוהג בו/או כל הבאים מטעמ עובדיה, מנהליה
הביטוח יורחב ( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ש"חמיליון ארבע ) ש"ח-.4,111,111 -שלסך ב

 ותקנותיו.  1975 –לכסות נזקי גוף שאינם מכוסים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות  דרכים, תשל"ה 

כמבוטחים נוספים בגין  הו/או בשמ ההבאים מטעמו/או מכבי ורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 
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וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב ו/או מי מטעמו  הזוכהלמעשי ו/או מחדלי  האחריות
יחשב מכבי כי רכוש ש, מען הסר ספק מודגל הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

)נזקי רכוש עקב שימוש בכלי רכב(  9כם כי לעניין הרחבה . כן מוסכרכוש צד שלישי לכל דבר ועניין
 יכלול שם המבוטח את המשתמשים בכלי הרכב.

הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ד.
לעיל. 

וכי מכבי ח הנערך ע"י בביטוחים המפורטים לעיל מצויין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטו ה.
 מכבי ו/או הבאים מטעמה. אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף בביטוחי

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת מתן אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו  ו.
 יום מראש.  61על כך בדואר רשום מבלי שניתנה לכם הודעה השירות 

ים בזאת כי בביטוחי המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות, אך הננו מאשר ז.
אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע ללא מוגבל 

 לקבלת שיפוי.מכבי בזכויותיה של 

שלא שונו במפורש על ידי   האמור לעיל ,כפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה 
 האמור לעיל.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

             ______________________                                                    ________________ 

 שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת חברת הביטוח               
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 לשימוש הזוכה במכרז -ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

כשהוא צמוד למדד  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  250,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

)מכח מכרז  ( בקשר עם הסכם"החייב" :)להלן כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 .נלוויםשירותים ושירותי השכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי אספקת ל (133/2115מס' 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, 

שלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממ

 בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי" :)להלן עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

"סכום הערבות  :הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן

 (.המוגדל"

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול  7פעם, בכל מקרה תוך אנו נשלם לכם מפעם ל

סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד 

 שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 

 ת זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . ערבו

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 ג'נספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 

  133/2015  מספרטופס הצעה למכרז הנדון: 

 

 התאגיד המציע: ________________________________

 

 נלוויםשירותים ושירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי  שם השירות המוצע: 

 

 

 הערות: _______________________________________________________________________

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________, מצהירים ומתחייבים אנו הח"מ, 

 כדלקמן:

 

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  

 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

 

 עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז.אנו מצהירים, כי אנו  1.1

 

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2

בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

 בת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא.ידוע לנו, כי מכבי אינה מחוי 1.3

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4

 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

תב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכ 1.5

)תשעים( ימים מהמועד האחרון  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההסכם. 

תכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז י 1.6

 במכרז.

  ש"ח כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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 :להלן הצעתנו .2

 המהווה הצעה קובעת במכרז. –במדיה מגנטית, בצירוף טופס מודפס וחתום  1כנספח ג' מוגשת בזאת

 

  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי

החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 ני מועד ההגשה.חודשים לפ 3אישור זה יישא תאריך של עד 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות

 .1976-מס(, התשל"ו

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

  מחירון יבואן יציג לכל אחד מהדגמים המוצעים )יש לסמן על גבי המחירון בהתאמה לטופס

 ההצעה(.

  אצל המציע.קצין בטיחות בתעבורה תעודת הסמכה ממשרד התחבורה של 

  כשהוא מלא וחתום. –בנספח א'  6סעיף  –דרישות אבטחת מידע 

  כשהם מלאים וחתומים –)מדיה מגנטית ופלט מודפס(  1ונספח ג'נספח ג'  –טופס הצעה. 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

 למסמכי המכרז.הנספח  -ך דין תצהיר עשוי בפני עור ' 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח הטיוט. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 

 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 

 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________

 

 



 

 נספח ד'

 133/2015מכרז  - טופס פרטי המציע

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
  פרטי המציע .1

 שם

 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:

 

 :טלפון נייד

 

 טלפון נייח:

 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  

2.  

 את שם החברה:ם יבואן , ונא ציין הא

 

 כללי של המציע כולל כמות הרכבים בצי הרכב שבבעלותו רתיאו .2

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 כוח אדם  .3

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:

 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 

 

 :בתפקידים הבאים י המציעע" המועסקיםם אנשיהשמות ג. 

 

 מנהל תיק לקוח: ________________________________________               מנהל השירות: 

 

 מנהל התפעול : ___________________    קצין בטיחות בתעבורה : ____________________
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 תיאור ופירוט מוקדי ותחנות השירות ומיקומם )מוסכים מורשים ונקודות שרות(  .4

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 ניסיון קודם ולקוחות  .5

 :  רצופות שקדמו להצעה( שלוש שניםמספר שנות ניסיון אישי בתחום הליסינג התפעולי )לפחות 

 

 :)לפחות( השנים האחרונות 3-מספר כולל של לקוחות פעילים ב

 

  המציע: של רכבהרכבים בצי  מספר כולל של

 

 :לקוחות( 3לכל לקוח )יש למלא לפחות וכמות רכבים לקוחות שמות 

 

1                 ___________________________ .2____________________________ . 

 

3                 ___________________________ .4____________________________ . 

 

5                   __________________________ .6 .____________________________ 

 

 
מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם אנו מספקים בשנים האחרונות )לפחות שלושה( להלן פירוט ממליצים  .6

 ( באופן סדירתים נשוא מכרז זהשירו)

 שם הלקוח:

 

 שם האיש הקשר:

 

 תפקידו:

 

 טלפון נייד ונייח:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:

 

 שם האיש הקשר:

 

 תפקידו:

 

 טלפון נייד ונייח:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:

 

 

 שם הלקוח:

 

 שם האיש הקשר:

 

 תפקידו:

 

 טלפון נייד ונייח:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:

 

 

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 חותמת: ________________________ : __________________  שם מגיש ההצעה         

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: ____________________          

 



 'ונספח  

 ת  צ  ה  י  ר
 

 

_________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 

( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1

 .הליסינג התפעולי וכן שירותים נוספיםשירותי השכרת רכבים בשיטת לאספקת  133/2115

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

וכל  ליסינג תפעולי לרכב רצופות במתן שירותי לפחות שלוש שניםשל בישראל בעל ניסיון מוכח  הספק .3

 .המוגדרים במפרטהשירותים 

המוגדרים שירותים הוכן  רכבים בשיטת הליסינג התפעוליהשירותי השכרת  הספק מסוגל לספק למכבי את .4

 בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר )למעט שירותי מוסך וגרירה(. -במפרט 

 כלי רכב.  711בעל צי רכב הכולל לפחות  הספק  .5

באמצעות  מנוהליםעצמו שאינם הספק שני מוקדים של מתוכם לפחות הספק בעל פריסה ארצית של מוקדים,  .6

 קבלן משנה.

לפחות לאחד כאשר  ,גופים לפחות 3-לרכב כלי מספק שירותי ליסינג תפעולי להספק במועד הגשת ההצעה,  .7

 , או יותר.רכבכלי  151 ם הוא מספקמה

 .מנהל מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכבהספק  .8

 .צורפת()תעודת ההסמכה מ מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורההספק  .9

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .11

 

______________________ 
 חתימה                                                                                                                          

 

 אישור

עו"ד, במשרדי ברחוב __________  _________________, ,בפני /ההופיע______ הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות מספר  ידי תעודת על /העצמו /תהמר _______________, שזיההגב' / _______________, 

לעונשים הקבועים  /היהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  /הכי עליו /ה______________, ואחרי שהזהרתיו

 עליה בפני. /מההנ"ל וחתם /האת נכונות הצהרתו /האישר –יעשה כן ת/בחוק אם לא 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                             



 'ונספח  
 מבנה טופס להצגת  שאלות

 שאלה מס' סעיף מס"ד

 מנהלה

  1     

2     

3     

4     

 מפרט

  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם

  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 

 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה

 1     

2     

3     

4      

 ערבות

  1     

2     

 תצהיר

  1     

2     

3     

4      
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 נספח ז'

 133/2015מכרז  - אמות מידה

 

  

5רכב עם מערכת בטיחות אייוואקס / מובילאיי או שוות ערך  *

5חיישני רוורס מהצדדים  בנסיעה לאחור ) מעבר לנדרש במפרט (  *

* gps5

15סה"כ מפרט משודרג

10מומחיות ומקצועיות בסוגי הרכב הנדרשים

10סה"כ יכולות טכניות

5מידת הפריסה הארצית )מוסכים מורשים ונקודות שירות(

5זמינות ומגוון צי הרכב החלופי כולל רכב מסחרי

10סה"כ יכולות לוגיסטיות

9רמת ניהול,מעקב ובקרה ברמת הרכב הבודד )מעקב בזמן אמת במוסך, אצל לקוח וכו'(

5רמת קשוריות מחשב ספק- למחשב לקוח )תוכנת ספק, תוכנת לקוח, שיטת העברת נתונים(

5רמת הדו"חות

19סה"כ יכולות מיחשוב

5אופן קבלת הפניות מהלקוחות )מרכז שירות לקוחות, שיטת העבודה וכד'(.

9זמן תגובה וזמינות למתן פתרונות

5אופן ורמת הבקרה על בצוע השירות ופתרון הבעיות והתקלות

5עמידה בהתחייבויות

2.5ספק שהוא יבואן )כן / לא(

2.5ללא קנסות בהחלפה לאחר שנתיים וחצי ו/או 90 אלף קילומטר )כן / לא(

2970%סה"כ רמת שירות

15המלצות לקוחות לרבות ניסיון מכבי עם המציע, ככל שישנו

15סה"כ המלצת לקוחות

0.5מדיניות סיסמאות

0.5ניהול משתמשים 

0.5חיווים ולוגים

0.5הסמכה לתקנים ובצוע מבדקים

2סה"כ אבטחת מידע

100סה"כ איכות 

 הציון יוכפל בשעור המכוניות בהן קיים הציוד.*

קבוצת 

מדדים
פירוט מדדים

שקלול ב-

%

ציון לספק 

מ 0 עד 10

ציון איכות 

מזערי

יכולות 

מיחשוב

רמת שירות

המלצת 

לקוחות

יכולות 

טכניות

מפרט  

משודרג 

מובנה ברכב

אבטחת 

מידע

יכולות 

לוגיסטיות
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 נספח ח'

 רשימת יצרנים

 

חובה להגיש הצעה מרשימת יצרנים זו בלבד, בהתאם לדרישות בטופס 

 1נספח ג' –ההצעה 

 

 כחלק מההצעה חשבנמצא ברשימה זו, לא ת הצעת דגם מיצרן שלא

 

 
 שם היצרן מס"ד

 

 
 אופל 1

 

 
 מיצובישי  2

 

 
 סובארו 3

 

 
 סוזוקי  4

 

 
 סקודה 5

 

 
 יונדאי 6

 

 
 סיטרואן 7

 

 
 רנו 8

 

 
 פיג'ו 9

 

 
 טויוטה 10

 

 
 הונדה 11

 

 
 מזדה 12

 

 
 קאיה  13

 

 
 פולקסווגן 14
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 נספח ט'

 

 

 למידע בלבד ונתון לשינויים –מכבי מצאי רכבים רשימת 

 

 על גבי המדיה המגנטית –מצורף בזה בנפרד 

 


