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 מורשת יהדות אתיופיהל המרכז

 )להלן: "המכרז"(  1/23מכרז פומבי מס' 

 אחד  היברידי  רכב  כלי ליסינג תפעולי שלל

 

אתיופיהל  המרכז יהדות  הוקם  מורשת  חוק  ומכ   אשר  אתיופיה, ח  יהדות  למורשת  המרכז 

  כלי  הצעות לליסינג תפעולי שלקבל  מעוניין ל (,"המזמין"" או המרכז: ")להלן 2012-התשע"ב

 .  אחד כמפורט להלן היברידי רכב

  

 
 ורקע  הזמנה להציע הצעות .1

היברידי רכב  כלי  ליסינג תפעולי של  התקשרות בהסכם  מבקש לקבל הצעות ל  המרכז .1.1

 . "(הרכב)להלן: " אחד

 . למנהל המרכז צמוד הרכב ישמש כרכב .1.2

  ו ייד -התפעולי החודשיים המבוקשים עלמציע יידרש להגיש הצעת מחיר לדמי הליסינג   .1.3

למבוקש במסמכי    למכרז, בהתאם  3.1בסעיף  אחד מכלי הרכב המפורטים  לפחות  עבור  

 המכרז.

 . "(החוזה)להלן: "  למכרז 'א נספח  כחוזה המצורף חתום על ההזוכה במכרז יידרש ל .1.4

־ ועלהמזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה להציע הצעות זו מכל סיבה שהיא   .1.5

 דעתו. ־פי שיקול

 

 תנאי סף  .2

מציעים   .2.1 במכרז  להשתתף  הצע  ,עוניםהרשאים  הגשת  התנאים    ,תםבמועד  כל  על 

 תנאי הסף תיפסל.באחד או יותר מ. הצעה שאינה עומדת 2.11-2.5המפורטים בסעיפים  

 על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו.  .2.2

 לא ניתן להציע הצעה משותפת למספר גופים. .2.3

שעסקו   .2.4 בסעיף  מציע  הדבר  כמשמעות  אישה,  בשליטת  המכרזים 2הינו  חובת  לחוק  ב 

רשאי לצרף להצעתו אישור, כנדרש בחוק, ותצהיר המאשר זאת, וההצעה  ,  1992-תשנ"ב

 .תקבל עדיפות כקבוע בחוק

 המציע הוא תאגיד רשום שהתאגד בישראל על־פי כל דין. .2.5

חוק או בעל התראה לפני רישום אם המציע הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת   .2.6

 .כאמור

 ה: על המציע לצרף לטופס ההצע .2.7
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ציבוריים    אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  .2.7.1

 ;1976-התשל"ו 

 ; סח רישום תאגיד עדכנינ  .2.7.2

 .ידי המורשים לכך־אישור עו"ד המעיד על כך שההצעה נחתמה על   .2.7.3

הוא   .2.8 לצו  המציע  בהתאם  התעבורה,  על  המפקח  מאת  רכב  להחכרת  תקף  רישיון  בעל 

ושירותים   מצרכים  על  רכב)הפיקוח  והשכרת  מיוחדת  הסעה  סיור,  התשמ"ה(הסעת   , -

של .  1985 צילום  להצעתו  לצרף  המציע  על  זה,  סף  בתנאי  המציע  של  עמידתו  להוכחת 

 .הרישיון התקף

הרכבים שמפורטים בסעיף  סוגי  מבין  ת  לפחואחד  סוג  למציע יש אפשרות להשכיר למרכז    .2.9

 למכרז. . 3.1

הרכב   .2.10 תפעול  הוצאות  כל  את  יכלול  בהצעה  שמופיע  רכב  כל  של  כנדרש  המחיר 

 . למכרז 4.3בסעיף 

העסקת   .2.11 ובעניין  עובדים  זכויות  על  שמירה  בעניין  חובותיו  את  מקיים  המציע 

 .1998- התשנ"ח הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,וכן  עובדים זרים, 

   מהות ההתקשרות .3

 :הרכבים שלהלןאת אחד המרכז מבקש לשכור באמצעות ליסינג תפעולי  .3.1

 ;דה אוקטביה היברידיתקוס .א

 ת; יונדאי אלנטרה היברידי .ב

 ת; היברידי  נירוקיה  .ג

 : תקופת ההתקשרות .3.2

חודשים. התקופה תחל    36  תהא  עם המציע הזוכה במכרז,  ההתקשרות  תקופה .3.2.1

 (.   1.4.2023  אספקת הרכב )משוער מיום

 :המבוקשים היקף השירותים .3.3

 ק"מ לשנה.  50,000 עד :מרחק .3.3.1

אבזור: האבזור הוא בהתאם לסוג הרכב המבוקש על־פי מפרט הרכב, בהתאם   .3.3.2

וגם:   הגימור,  פנורמיות,    GPSלרמת  מראות  אוטומטי  מובנה,  אורות  כיבוי 

   רוורס.וחיישני 

   .ובעל רישיון מעל שנתיים 24ל רשאי לנהוג כל נהג מעל גי ביטוח:  .3.3.3

השתתפות עצמית במקרה של תאונה באשמת צד ג' תיגבה רק לאחר מיצוי כל   .3.3.4

 ההליכים מול צד ג'. 
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אשר יקח את הרכב מכתובתו    המציע   ידי־ תעשה עלהעברת הרכב לטסט וטיפולים   .3.3.5

עד להחזרת הרכב    לכתובתו של המציע  ותוך הספקת רכב חלופי   של המזמין,

(key to key.) 

דגם זהה או  מ  בכתובתו של המזמין, רכב חלופי  ,יועמדבמקרה של גניבה, תאונה   .3.3.6

 דומה. 

 ומצבר במידת הצורך.  וישרים תקרים, תיקון  , תיקוןהחלפת צמיגים .3.3.7

על .3.3.8 פיצול  יופיע  החודשית  חכירה,־בחשבונית  למרכיבי  חוק  אגרות    פי  אחזקה, 

 פי חיוב המע"מ.־ רישוי על

ידית של רכב גישור עם חתימת החוזה עד למועד אספקת הרכב כנדרש  אספקה מ  .3.3.9

 לעיל. 

 

 מסמכים ומידע שיש לצרף להצעה .4

ב .4.1 המציע  עמידת  להוכחת  הנדרשים  המסמכים  בסעיהסף  תנאי  כל    פים שמפורטים 

2.11-2.5 . 

 .  הנספחיםידי המציע לרבות  ־כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים על .4.2

הנלוות להחכרת    יכלול את כל הוצאות  (טבלאות הצעה  –  נספח ב')ראו    המחיר בהצעה .4.3

)  ואחזקת  תפעול  כלי הרכב, לרבות,  ביטוח צד שלישי בגבול   (טסט שנתיכולל  הרכב 

על כנדרש  חובה  וביטוח  מקיף  ביטוח  המקובל,  הדין,־ האחריות  דרך,    פי  שירותי 

ותיקונים בסעיף    ,טיפולים  )כמפורט  הוצאה  (3.3.2אבזור  תידרש,   אחרת  וכל  אשר 

 . תעבורה למעט דלק וקנסות

 

 גשת  ההצעה ה .5

, 126במשרדי המזמין בכתובת יגאל אלון    16:00בשעה    02.202351.  צעה תוגש עד ליוםהה .5.1

לא    זכרים לעילהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים בתאריך ובשעה הנ  .תל־אביב־יפו

 .  בפני ועדת המכרזים תובאנה כלל לדיון

)לרבות  ,  יא מלאהכשה  את ההצעה  יש להגיש .5.2 הנזכרים בסעיף  שלמה   (,4כל המסמכים 

 .  המציע בכל עמוד ועמוד ידי־על  החתומ ו

אין לציין על המעטפה את פרטי המציע או סימן  ה סגורה ופעל ההצעה להיות מוגשת במעט .5.3

  ר. זיהוי חיצוני אח

אין למחוק, לתקן, לגרוע, להוסיף או לשנות את מסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו או כל  .5.4

ובין    זכרים לעילהנתנאי מתנאיו או להתנות הצעתו בכל תנאי שהוא, בין בגוף המסמכים  

 מחוצה להם, במסמכים נוספים כלשהם ובכל דרך שהיא. 

ועדת המכרזים תראה כל שינוי, מחיקה, גריעה או הוספה או הוספת תנאי שיעשו כאמור,   .5.5

להתעלם   או  כזו  הצעה  לפסול  רשאית  ותהא  המכרז  מתנאי  המציע  הסתייגות  משום 

 תייגויות.  מההסתייגויות או לבקש מהמציע להגיש הצעה ללא הס
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6. הליך הבהרות  
6.1. החל מיום הפצת המכרז  ועד ליום  8.02.2023  בשעה  16:00  רשאים המציעים לפנות  למזמין 

באמצעות דואר אלקטרוני  sarah@moreshete.org.il  ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה 

הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.   

6.2. יש לוודא קבלת הפנייה בטלפון שמספרו: 03-6881280. 

6.3. התייחסויות המזמין במסגרת הליך ההברות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל  

המציע לצרפם להצעת, כאשר הם חתומים על ־יד יו.  

7. אמות מידה לבחירת ההצעה  הזוכה 
אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה הן כדלהלן:  

א. תעריף חודשי  –  %60  )ההצע ה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד,  שאר ההצעות  ינוקדו 
באופן יחסי אליה(.  

, שאר ההצעות ינוקדו  ק"מ יקבלו את מלוא הניקוד  50,000)  20%  –מס' קילומטרים   .ב

 (. ליהאבאופן יחסי 

, שאר ההצעות  המחיר הזול ביותר יקבל את מלוא הניקוד)   15%  –מחיר ק"מ עודף   .ג

 . (ליהאינוקדו באופן יחסי 

 .  )ההצעה בעל התוספות הרבות ביותר תזכה לניקוד המירבי( 5% – תוספות לרכב .ד

 משא ומתן .8

זכות לנהל משא ומתן עם הזוכה לאחר    ןמהאמור בכל מקום אחר במכרז זה, למזמימבלי לגרוע  

 . בחירתו

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .9

כאשר:  היתר זכייה, בין הודעת או זכייה לבטל  לעצמו את הזכות המזמין שומר .9.1

 ה.  י ימים ממועד ההודעת הזכי  7בתוך החוזה  על חתם לא  המציע .א

 לפי המכרז.   בהתחייבויותיו עמד לא  המציע .ב

 החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר המציע, ההצעה, או על מידע קיבל המזמין .ג

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה בידיו לפני היה

יוכלשסביר   ספק קיים .ד לוחות   פי־על  לבצע את ההסכם, במועד ערוך יהיה או מציע 

 הזמנים שנדרשו. 

לא .ה המזמין  כי  בגין פיצוי  כל לתשלום אחראי יהיה  יובהר   שנגרם  נזק כל למציע 

 . ביטול הודעת הזכייה קשר עםב או על  בהסתמך

הזמן הקבוע   פרק בתוך ההזמנה או  ההסכם על חתימתו אי או מהצעתו במכרז מציע חזרת .9.2

 פי ־למזמין זכות, על תקנה כאמור חוזה ועניין. הפרת דבר חוזה לכל הפרת במכרז, יהוו

 בחירתו: 

במכרז.  הצעתו משווי 5%של  בשיעורמהמציע  מוסכם פיצוי קבלת .א

mailto:sarah@moreshete.org.il
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אם   לו, בין והעקיפים שנגרמו הישירים הנזקים כל דין בגין פי־ פיצוי על קבלת .ב

 ההסכם או על  החתימה  לאחר אם על ההסכם או ההזמנה, ובין  החתימה לפני 

 ההזמנה.  או ההסכם פי על התחייבויותיו בביצוע המציע החל ובטרם ההזמנה

 

 ועדת המכרזים נוספות של סמכויות .10

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או   .10.1

ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון    ,פה־בעל

 ההצעה. הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן  ־ בלתי

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות   .10.2

לפגוע   כדי  בכך  אין  כי  וזאת אם מצאה  או הטעות,  על הפגם  להבליג  או  בהצעה  שנפלו 

 בשוויון בין המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין. 

משמעות,  ־ דו בהירות,־בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול .10.3

 במסמך זה.  המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת  שאינה הצעה או כל

פי כל  ־ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו על  .10.4

דין מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה 

וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת פי שיקול דעתה הבלעדי  ־ במכרז, על

 וללא כל פיצוי. 

 

 

 ,בברכה

 יהדות אתיופיה למורשתהמרכז 
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 חוזה  –נספח א' 

 
   2023יפו יום____ בחודש _______ לשנת -אביב-חתם בתלנשנערך ו

 
 בין:

 המרכז למורשת יהדות אתיופיה

 "( המזמין" או "המרכז, תל אביב )להלן: "126מרח' יגאל אלון              
 
 

 ;  מצד אחד
 לבין:

 ____________ 

 "(הספקמרח'_________ )להלן: "
 ;  מצד שני

 "(הצדדים)אשר יקראו להלן  יחד: "
 

 
 והספק עוסק באספקת שירותי ליסינג תפעולי;  הואיל 

"( לאספקת שירותי ליסינג תפעולי  המכרז)להלן: "  1/23והמרכז פרסם מכרז פומבי מס'   והואיל 

 אחד; היברידי רכב עבור כלי 

 במכרז; נבחרה ספק צעת ה וה והואיל

הספק מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון וכוח האדם המקצועי, ויש ברשותו את כלי הרכב   והואיל

- חוזה זה ועל  פי-ואת האמצעים, הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על

 פי הדין;  

 וברצון הצדדים להתקשר בחוזה זה;   והואיל

 
 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 מבוא, נספחים וכותרות  .1
 

 המבוא, מסמכי המכרז והצעת המחיר שצורפה לו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .1.1

כותרות הסעיפים בחוזה זה נכתבו לשם הנוחות בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנות   .1.2
 החוזה. 

 
  

 תקופת השכירות  .2

הינה    .2.1 השכירות  ממועד    36תקופת  החל  הרכב חודשים  כלי    ( 1.4.2023)המוערך    מסירת 

"(. על אף האמור, המרכז יהיה רשאי להפסיק את חיוביו על פי  תקופת השכירות" להלן:  )

השכירות תקופת  תום  לפני  זה  ההתקשרות  - על  חוזה  סיום  על  בכתב  הודעה  שליחת  ידי 

- ימים ממועד שליחת הודעת סיום ההתקשרות על  30לספק. ההתקשרות תסתיים לאחר  

 (."מועד סיום ההתקשרותדי המזמין )להלן: "י

 , תחולנה ההוראות הבאות:2.1הודיע המרכז כאמור בסעיף   .2.2

 המרכז ישיב לספק את כלי הרכב לפני מועד סיום ההתקשרות.  .2.2.1
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המרכז לא יחוייב בתשלום התמורה. חלף זאת, יהיה עליו לשלם פיצויים מוסכמים   .2.2.2

 כמפורט להלן: 

הראשונה   (א) שנתו  במהלך  החוזה  השכירות    –סיום  דמי  לסכום  השווה  סכום 

 ור שלושה חודשים; בעב

סכום השווה לסכום דמי השכירות בעבור    –סיום החוזה במהלך שנתו השנייה    (ב)

 שני חודשים; 

השלישית   (ג) שנתו  במהלך  החוזה  השכירות    –סיום  דמי  לסכום  השווה  סכום 

 בעבור חודש אחד. 

תקופה נוספת  פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-המרכז רשאי, על  .2.3

"(. על תקופת האופציה ימשיכו לחול  תקופת האופציהחודשים נוספים )להלן: "  36של עד  

 כל התנאים החלים על חוזה זה.

האופציה, ככל   תקופת אולספק תהיה הזכות לסיים את החוזה לפני תום תקופת השכירות  .2.4

ידי שליחת הודעה למרכז על סיום ההתקשרות, וזאת בלבד שהמרכז לא שילם  - עלשמומשה,  

ימים מהעומד בו היו צריכים להיות משולמים. סיים הספק את   60את דמי השכירות בתוך 

סעיף   להוראות  בהתאם  הרכב  כלי  את  למרכז  יחזיר  הספק  כאמור,  שלהלן    13החוזה 

 )בשינויים המחויבים(.  

 
 השירותים .3

 
 הספק יספק את כלי הרכב ויעניק את השירותים בהתאם למפורט בתנאי המכרז ובהסכם זה.  .3.1

 

המרכז יבחר את כלי הרכב שברצונו להזמין מתוך רשימת כלי הרכב שמפורטים בהצעת המחיר    .3.2

 "(. כלי הרכב: "ולעיל של הספק שצורפה למכרז )להלן

"(. המסירה תיעשה  מועד המסירהן: ")להל   1.4.2023יום   עד להספק יספק את כלי הרכב למרכז   .3.3

 במרכז.

 
כאמור לעיל,    המסיר הככל שמסיבה כלשהי הספק אינו יכול לספק למרכז את  הרכב במועד   .3.4

"(. תנאי המסירה שמפורטים לעיל לגבי  רכב הגישוריהיה עליו לספק למרכז רכב גישור )להלן: "

כלי הרכב יחולו גם על רכב הגישור. סופק רכב גישור כאמור, יהיה על הספק לספק את כלי  

 ימים.   30הרכב בתוך  

 
ואחזקה .3.5 תפעול  תפעול  על  ומלא  בלעדי  באופן  אחראי  יהיה  הספק  השירותים  במסגרת   :

הב האחראי  הספק  יהיה  זה  בכלל  הרכב.  כלי  של  פעולה  ותחזוקה  או  הוצאה  לכל  לעדי 

שמתחייבת מאחזקת כלי הרכב. למען הסר הספק יובהר כי הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף  

עבור תפעול ואחזקת הרכב כאמור מעבר לדמי השכירות. שירותי התפעול והאחזקה כאמור  

 יכללו, בין היתר, את השירותים הבאים: 
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 ביצוע רישוי שנתי  -
 תשלום האגרה השנתית  -
לרישוי שנתי וביצוע מבחן שנתי במכון רישוי הכולל לקיחת הרכב ממשרדי    הכנה -

 המרכז והחזרתו. 
 טיפולים שוטפים במוסך מורשה בתדירות שקבע יצרן הרכב -
 שרות נהגים מלא בכל חלקי הארץ  -
 שעות ביממה 24מוקד טלפוני  -
 תיקונים  -
 ביטוח חובה ומקיף  -
 גניבה/ בתאונה רכב חלופי החל מהיום הראשון בטיפולים שוטפים/ ב -
 שרות מוסך וטיפולים בפריסה ארצית  -
 שעות ביממה  24שירותי חילוץ וגרירה בפריסה ארצית  -
 טיפול בתביעות ביטוח, זימון שמאי ומעקב מול חברות הביטוח  -
 רדיו דיסק סטריאופוני ומיגון ע"פ דרישת חב' הביטוח  -
 אי סביר החלפת מצבר, צמיגים ומגבים בתנאי שיש צורך להחליפם כתוצאה מבל -
 ביקורת תקופתית ע"י קצין הבטיחות של הספק כולל בדיקת חורף. -

 

אשר יקח את הרכב מכתובתו של המזמין,    ספקהעברת הרכב לטסט וטיפולים תעשה על־ידי ה .3.6

הרכב  ( )להלן: "key to keyעד להחזרת הרכב )  המזמין ותוך הספקת רכב חלופי לכתובתו של  

הספק יהיה מאותה הקטגוריה ודומה באיכותו לכלי הרכב.  "(. הרכב החלופי שיספק  החלופי

 . שלהלן. 6.4-6.1על אספקת הרכב החלופי יחולו הוראות סעיפים  

 
 התמורה .4

תמורת ביצוע השירותים ועמידה בכל תנאי ההסכם והמכרז, המרכז מתחייב לשלם לספק דמי    .4.1

הרכב )להלן ולעיל:  שכירות חודשיים בגובה התעריף החודשי שציין בהצעת המחיר לגבי כלי  

 "(.  דמי השכירות"

פי  -הספק עלמובהר בזאת, כי דמי השכירות כוללים את מלוא התשלום עבור כל התחייבויות   .4.2

השתתפות בנזק, קנסות ודו"חות תנועה כמפורט    , דמי חריגת קילומטרים, דמי ט, למעהחוזה

 שלהלן.  5בסעיף 

 

 תשלומים שיחולו על המרכז  .5
 
שא בתשלומים וההוצאות שייגרמו לספק בשל כתבי אישום, קנסות, עבירות מסוג  יהמרכז י   5.1 

של ברירת קנס, דוחות חניה עבירות חניה, וכן תשלומים בגין גרירת רכב על ידי המשטרה  

או הרשות המקומית ולרבות הוצאות משפט, למעט תשלומים והוצאות כאמור שייגרמו  

 טעמה.  בתקופות שהרכב יהיה בידי הספק או מי מ

 

המרכז ישלם לספק בגין כל מקרה של תאונה או נזק או אבדן אפשרות השימוש שייגרמו   5.2

ש"ח במקרה    500לרכב או תביעת צד ג' דמי טיפול והשתתפות בהוצאות הספק בשיעור של  

 ש"ח.  1,000של גניבת הרכב או אבדן כליל יהיו דמי הטיפול 
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תעופה, דוחות חניה ותעבורה, קנסות ודמי פיגורים    דמי שימוש בכבישי אגרה, אגרות נמל   5.3

 בגינם.  

 
 שימוש בכלי הרכב  .6
 

 . כלי הרכב ישמש בעיקר את מנכ"ל המרכז. 6.1

לספק, לפי דרישתו, פרטים על מקום המצאו של כלי הרכב ופרטים על    . המרכז יתן6.2

 מצבו המכני.   

ל6.3 ידווח  המרכז  שיהיו    ספק.  ככל  נזק  חבלה,  תקלה,  ליקוי,  כל  אירוע  עם  מיד  בכתב 

ידי ה  על  כזה  עם אירוע  כל הוראה סבירה שיתן בקשר  וימלא אחר  מי    ספקבידיעתו  או 

 ו. מטעמ

ם בכלי הרכב, לא יבצע שינויים בגוף כלי הרכב או במנוע, לא  . המרכז לא יחליף חלקי 6.4

יכניס בו שינויים ולא יחליף את מנעולי הדלת וההצתה, לא יוסיף אביזרים שיש בהם כדי  

לשנות את צורתו החיצונית של כלי הרכב כמו חורים או הלחמות, )לרבות אנטנות כלשהן(  

 מבלי לקבל את הסכמת הספק מראש ובכתב.  

 מרכז  מתחייב כי במהלך כל תקופת השכירות הוא וכל נהג מורשה מטעמו:  . ה6.5

 . יחזיק ברישיון נהיגה תקף ויעמוד בתנאי פוליסת הביטוח. 6.5.1

. ישלם כל קנס או הוצאה שיוטלו בגין עבירה שבוצעה ברכב בעת תקופת החזקתו  6.5.2

 ברכב ושהאחריות עליהם חלה על המשתמש או נהג הרכב. 

י6.5.3 לכללי  .  ובהתאם  בזהירות  ינהג  החלים,  השונים  ולדינים  התעבורה  לחוקי  ציית 

 התנועה.  

יסיע  6.5.4 יעמיס מטען מעבר   ל פינוסעים מעבר למורשה ע  בכלי הרכב . לא  חוק או לא 

 למורשה.  

 
 
 הבעלות בכלי הרכב   .7
 

כלי הרכב יישאר בבעלותו הבלעדית של הספק ולמרכז לא תהא כל זכות קניין בכלי הרכב,  7.1

 למעט כמפורט בהסכם זה.  

 

 הסבה והעברת זכויות  .8

 

בסעיף   8.1 מהאמור  לגרוע  או    8.3מבלי  להעביר  או  למסור  רשאי  יהא  לא  המרכז  שלהלן, 

רכב או כל חלק ממנו, וכן לא  להשכיר את כלי הרכב או חלק ממנו או את זכויותיו על כלי ה
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יהא רשאי להרשות לצד ג' כלשהו להשתמש בכלי הרכב או בכל חלק ממנו או לשתף אחר  

 בהחזקת כלי הרב או בשימוש בו. 

 

המרכז מתחייב שלא לשעבד למשכן או ליתן כבטוחה את כלי הרכב או את זכויותיו לפי   8.2

נכסיו   מתן  של  מקרה  )בכל  מתחייב  והוא  זה  חלקם    - חוזה  או  לציין    -כולם  כבטוחה( 

 מפורשות כי כלי הרכב אינו כלולה בנכסים הניתנים כבטחון. 

 

 

בסעיף   8.3 כאמור  הרכב  בכלי  המנכ"ל  שימוש  על  להרשות  6.1נוסף  רשאי  המרכז  שלעיל,   .

שלעיל. בכל מקרה    6.5לעובדיו להשתמש בכלי הרכב, ובלבד שהם מקיימים את תנאי סעיף  

המרכז יהיה אחראי לכל מעשה ומחדל של נהג מטעמו כאילו    –יל  של הרשאה כאמור לע 

 נעשה על ידיו וישא באחריות מלאה לכל התוצאות של מעשה או מחדל כזה. 

הספק מתחייב שלא להסב או להעביר בדרך אחרת את זכייתו, כולה או חלקה, או הסכם  .  8.4

ממסמכי המכרז   הנובעתזה, כולו או חלקו, ולהעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה  

ובתנאים כפי שיתנה.    ומחוזה זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המרכז מראש ובכתב

אחראי כלפי המרכז בכל הנוגע לביצוע    ניתנה הסכמת המרכז כאמור, ימשיך הספק להיות

מסמכי המכרז והסכם זה או על פי הדין כפי    התחייבויותיו, אחריותו או חובה כלשהי על פי

 .מועד ביצוע ההסבהשהיו ב

 

 
 תאונה   .9
 

ארעה תאונה כלשהי לכלי הרכב, יודיע המרכז על אירוע התאונה לספק מיד לאחר שנודע   .  9.1

לו על כך. ככל שהדבר נדרש ידווח המרכז על אירוע התאונה לרשויות המוסמכות ולמבטחי  

 כלי הרכב ויחתום על הודעות טפסים והצהרות כמקובל אצל חברות הביטוח.  

 

ה של נזק שנגרם לכלי הרכב בעקבות תאונה, יבצע . שלעיל בכל מקר4.2בהתאם לסעיף   .9.2

 הספק על חשבונו תיקון או החזרה של הרכב לכשירות.  

 

ימי עבודה. הספק יספק  3הספק יעשה כמיטב יכולתו לשם תיקון הנזק ברכב בתוך עד  .9.3

 .  4.3למרכז רכב חלופי כאמור בסעיף 

 

הטוב .9.4 הסדר  בסעיף    למען  מהאמור  לגרוע  מתשלום      ,5.2ומבלי  פטור  המרכז  כי  מובהר 

לאביזר   לרבות  כלי הרכב,  של  מוחלט  או  או אבדן חלקי  נזק  כל  בגין  עצמית  השתתפות 

מאביזרי כלי הרכב או נזק שהמרכז או מי מטעמו גרמו לרכב או לצד ג' שהוא, בין במעשה  

 ובין במחדל.  

 

 כב.כל הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים גם על גניבת ר .9.5
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 מכסת קילומטרים ודמי חריגה ממנה  .10

 

. כמות הקילומטרים המותרת תהיה בהתאם למספר הקילומטרים לשנה שציין הספק לגבי  10.1

 "(.  מכסת הקילומטריםכלי הרכב בהצעת המחיר שצורפה למכרז )להלן: "

 

חודשים במהלך תקופת ההתקשרות, יערך חישוב לגבי כמות הקילומטרים שנסע    12. מדי  10.2

 כלי הרכב בשנה אחת.  

 

 . המרכז מתחייב להמציא לספק, דוחות חודשיים של מד האוץ של כלי הרכב. 10.3

 

. המרכז ישלם לספק עבור כל קילומטר שחרג ממכסת הקילומטרים סכום העומד על  10.4

  .________ 

 
 
 
 
 
 ביטוח כלי הרכב   .11
 

ג'. הביטוח    24הספק יבטח את הרכב בביטוח חובה ומקיף לכל נהג מעל גיל   11.1 וביטוח צד 

בות חריגיה  יעשה באמצעות סוכן ביטוח של הספק, והפוליסה תהא על שמו. הפוליסה לר

הגבלות השימוש שבה וההתנאות השונות, ולרבות חיובי המבוטח לנקוט באמצעי זהירות  

לנעילת הרכב ואבטחתו יהיו כמקובל אצל הספק בדרך כלל והמרכז יהיה רשאי לעיין בה.  

 סכומי הבטיוח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסות.     

 

 הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי פוליסת הביטוח של כלי הרכב )ביטוח מקיף וחובה(.  11.2

 

ביטוח הכלי הרכב אינו חל על חפצים מכל סוג, של הספק או של כל אדם אחר שיהיו בכלי   11.3

 הרכב. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק עקב אובדנם או גניבתם של חפצים כאמור.  

 

עצמו כנגד נזקים שאינם מכוסים בפוליסה הביטוח שנזכרת  המרכז רשאי לבטח את   11.4

 לעיל.   11.1בסעיף 

 

 

 אחריות ושיפוי   .12

 

המרכז לא יהא אחראי כלפי הספק בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו )או שיהיו צפויים( לספק   12.1

בקשר עם כלי הרכב או השימוש בו, לרבות בגין נזק שנגרם לצד ג'  התובע או דורש כיסוי  
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מהספק, וזאת כל עוד קיים במלואן את הוראות בקשר עם תאונה, השימוש ברכב ופוליסת  

 הביטוח.  

 
 החזרת כלי הרכב לידי הספק בתום תקופת השכירות  .13
 

המרכז מתחייב להחזיר את כלי הרכב לספק מיד עם תום תקופת השכירות כשהוא ריק   13.1

מכל אדם וחפץ השייך לספק, במצב טוב ותקין כפי שקיבל אותה ובהתחשב בבלאי סביר  

הנובע משימוש סביר וזהיר בכלי הרכב. אם כלי הרכב הוחזר במצב לא תקין, לפי חוות דעת  

 בהוצאות הנדרשות לפי חוות דעת השמאי.  שמאי מוסכם על הצדדים, ישא הספק

 

בגין כל יום של איחור במסירת כלי הרכב ישלם המרכז לספק )מבלי לפגוע בכל סעד אחר   13.2

 שעומד לספק לפי חוזה זה או לפי כל דין( סכום העומד על _________.  

 

 
 סטיה או ויתור  .14
 

סוים או בסדרת מקרים, לא תהווה  הסכמת צד לחוזה זה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מ 14.1

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה  שווה בכל מקרה אחר בעתיד.  

 

נמנע צד לחוזה זה או השתהה במימוש זכות מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה, במקרה   14.2

 מסוים או בסדרת מקרים, לא יהיה בכך משום ויתור על הזכות.  

 

כל שינוי בתנאי חוזה זה או ויתור על זכויות של מי מהצדדים לא יהיו בני תוקף אם לא   14.3

 ידי הצדדים.  - ייערכו בכתב וייחתמו על

   

 

 הודעות  .15

הצדדים,   מעני  פי  על  רשום  בדואר  תשלחנה  או  ביד  תימסרנה  זה  חוזה  לצורך  הודעות 

הנקובים בראש חוזה זה, ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו נתקבלה על  

ידי נמענה במוקדם שבין המועדים הבאים: עם מסירתה בפועל במענו של הנמען )או הצגתה  

לה(, או כעבור שבעה ימי עסקים מהמועד שנמסרה  במען האמור, במקרה של סירוב לקב

 למשלוח בדואר רשום כאמור. 

 
 שיפוט  .16

בעיר תל  לבתי המשפט  כי  והבלעדית  -הצדדים מסכימים  הייחודית  אביב תהא הסמכות 

 לדון בכל סכסוך שיתעורר בין הצדדים בקשר עם חוזה זה או כל עניין הנובע ממנו.  

 
 

 הפרה ותרופות   .17
 

תיחשב   12-ו  11,  9.3-9.2,  8.4,  3,  2הפרת אחת או יותר מהתחייבויות הספק לפי סעיפים:   .  17.1

 הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את הספק בביטול החוזה.  
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לעיל, מוסכם כי למרכז תהיה הזכות לבטל את    18.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   . 17.2

ימים לאחר התראה    30אם לא תוקן בתוך    –חד מהאירועים הבאים  החוזה גם בקרות כל א

 בכתב מטעם המרכז לספק:  

 

הוגשה בקשה לכינוס נכסיו של הספק או בקשת לפשיטת רגל, או פירוק ואלה לא בוטלו   .א

 יום מיום הגשתם.   30בתוך 

יום ו/או שונתה המסגרת המשפטית בה מנוהל    60הספק הפסיק לנהל את עסקיו במשך    .ב

 העסק.   

 
 

 
  

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

  
 המרכז למורשת יהדות אתיופיה 

 
 הספק 

 
 ________________  _______________ 

 
  



 

 
 

 500501945 ח.פ. |המרכז למורשת יהדות אתיופיה  –התאגיד הממלכתי 

https://ethiopianjhc.org.il   office@moreshete.org.il   :יגאל אלון     03-6881282 פקס:  03-6881280 טל
 6744332יפו –תל אביב   126

 

 

 

 

 

 

 טבלאות הצעה למילוי על ידי המציע  –' בנספח 

 

 

 

  פרטי המציע:

 שם החברה 
 

 מספר חברה 
 

 כתובת 
 

 טלפון ראשי 
 

 שם איש הקשר 
 

 טלפון איש הקשר 
 

 דוא"ל איש הקשר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטי ההצעה:  

 הערה: כל המחירים יצוינו בשקלים חדשים.

דגם 

 הרכב

שנת  

 דגם

מספר 

ק"מ 

מוצע 

 לשנה 

מחיר  

מחירון 

יבואן 

)כולל  

 מע"מ(

תעריף  

חודשי  

)כולל  

 מע"מ(

תעריף  

 שנתי  

)כולל  

 מע"מ(

מחיר  

לק"מ 

עודף 

)כולל  

 מע"מ(

  תוספות

 לרכב

סקודה  

 אוקטביה 

 היברידית 

       

יונדאי  

אלנטרה  

 היברידית 

       

  נירו קיה  

 הברידית 
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  נושאים כלליים:

 החודשי אופן גביית התשלום 
 

 מספר חודשי המקדמה 
 

 אופציית קנייה 
 

 העמדת רכב גישור 
 

 

 מידע אחר 
 

 

 במידת הצורך אפשר להוסיף מידע בדף נוסף.  *

 

 


