א'אייר,תשע"ח
61אפריל,8162
62-631-28

הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי
במסגרת מכרז מסגרת מס' 381/
עבור המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ)
כללי
 .6

המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ) (להלן – "המועצה") היא תאגיד לו
מוקנותסמכויותלפיחוקתכנוןמשקהחלבבישראל,התשע"א–  8166והיאפועלתבכפוף
להוראותיו.

 .8

המועצהמזמינהבזאתהצעותלהספקתשירותיהשכרתרכבבשיטתליסינגתפעולי,לרבות
שירותי ניהול ,תפעול ,תחזוקה ושירותים נלווים לכלי הרכב (להלן– "השירותים") ,הכל
כמפורטבמכרזזהלהלן.

 .3

המסמכיםהמפורטיםלהלןמהוויםאתמסמכיהמכרז(להלן–"מסמכי המכרז"):
א .הזמנהזו.
ב .טופסלהגשתהצעהעלנספחיו,מצ"בכנספח א'.
ג .תצהירבדברעמידהבתנאיהסףנספח ב'.
ד .אישורתאגיד,מצ"בכנספח ג'.
ה .תצהירבדברשמירהעלזכויותעובדים,מצ"בכנספח ד'.
ו .תוספתלהסכםליסינג,מצ"בכנספח ה'.

תיאור השירותים
.4 במועדהזמנהזושוכרתהמועצה83 כלירכבפרטייםמקטגוריותשונותעבורעובדיהבתנאי
ליסינגתפעולי.

.5 תקופותהשכירותשלעדשלושהכלירכבמקטגוריהמשפחתית(צפויהלהסתייםבחודשים
הקרובים,כדלקמן:
יוני8162–רכבאחד;

ספטמבר8162–שנירכבים;


.1 במסגרתמכרזזה,מזמינההמועצההצעותמחברותהשכרתרכב(ליסינג)להשכרהשלעד
שלושה כלי רכב מקטגוריה משפחתית במועדים הנקובים ,כאמור לעיל (להלן – "ההזמנה
הספציפית") . יובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההזמנה הספציפית
למספרמציעים, זאתבהתאםלדגמיהרכבהמבוקשיםולפישיקולדעתההמלאוהבלעדי.




 .8
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 .9

בנוסף , שלושה מהמשתתפים שהגישו הצעותיהם להזמנה הספציפית ,הצעותיהם עמדו
בדרישות הסף וזכו לדירוג הגבוה ביותר  -יקבעו כספקי המועצה לתקופה שלאחר סיום
מכרזזהועדלסוףשנת 8186(להלן– "תקופת ההתקשרות").במהלךתקופתההתקשרות
המועצהתפנהלספקיםאלו(להלן– "הספקים הזוכים")לקבלתהצעותמחירספציפיות
להשכרת כלי רכב (ליסינג) ,לכלי רכב נוספים מדגמים שונים לפי צרכיה ,ותתקשר עם מי
מהספקיםהזוכים,כאמור,עלבסיסהצעותמחירפרטניותשתקבלמהם,הכללפישיקול
דעתההמלאוהבלעדי.
תקופתההתקשרותעםהספקיםהזוכיםתוארךמאליהלשלושתקופותהתקשרותנוספות,
כל אחת בת  68חודשים,אלא אם הודיעה המועצה לא יאוחר מ 31-יום לפני תום תקופת
ההתקשרות או תום כל אחת מתקופות ההתקשרות הנוספות ,לפי הענין ,על סיום
התקשרות.
התקשרותהמועצהעםזוכהבהזמנההספציפית,בפרט,והספקיםהזוכיםבכלל,תבוצעעל
בסיסהצעותמחירספציפיות,והםיחויבובמתןכללהשירותיםהמפורטיםבמסמכימכרז
זה ובכלל זה ,אספקת כלי הרכב ,ניהול ,תפעול ,אחזקה ,השגת כל הרישיונות והביטוחים
הנדרשים,נשיאהבכלתשלומיהחובה,האגרותו/אוהמסים הנדרשיםלשימושמלאוחוקי
שלכליהרכבבהתאםלתנאימכרזזהובכפוףלהוראותכלדין.
הזוכה בהזמנה הספציפית בפרט ,והספקים הזוכים בכלל ,יתחייבו לספק את השירותים
נשוא המכרז תוך עמידה בדרישות ובתנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו ,ברמה
מקצועיתגבוההובסטנדרטיםגבוהיםהמקובליםבתחוםובהתאםלהוראותכלדין.


.61 תנאיההתקשרותעםהספקיםהזוכיםיהיו,כדלקמן:
א. תקופתההתקשרותלכלכלירכבשתשכירהזוכהלמועצהעפ"יתנאימכרזזהתעמוד
על  31חודשים  ,והיא תמנה החל ממועד מסירת כל כלי רכב לידי המועצה .תקופת
ההתקשרות הכולל ת בין המועצה לבין הספק תהיה פרק הזמן שראשיתו חתימת
המועצה על הסכם עם הזוכה וסיומו ביום האחרון למתן השירותים על-פיו ,כלומר,
בתוםתקופותההשכרהשלכלכליהרכבשיוזמנועפ"יההסכם.
ב. מכסת הקילומטר השנתית של כל כלי הרכב תהיה עד  35,111ק"מ .המועצה תחויב
בתשלום עודף בגין חריגה מהמכסה לגבי רכב מסוים ,רק בתנאי שממוצע
הקילומטרים השנתי של כל כלי הרכב שהעמיד אותו ספק למועצה עולה על 35,111
ק"מ.התשלוםבגיןחריגהמעברלהיקףהשנתיכאמור,לאיעלהעל1.65/₪ק"מ.
ג. סכוםההשתתפותהעצמיתבותחויבהמועצהלאיעלהעל 911.₪בהחזרתרכבלא
תחוייבהמועצהבסכוםשללמעלהמ-6,211.₪
ד. דמיטיפולבהסבתדו"חותלאיעלהעל51₪לחודש.
ה. תוספתהמחירבגיןנהגצעירלאתעלהעל 65₪לחודש,ובגיןנהגחדשלאתעלהעל
85₪לחודש.גילהנהגברכבלאיוגבל.
ו. המועצה תחתום על טופס הזמנה לרכב ספציפי (להלן – "טופס ההזמנה") בתנאי
שהרכבנשואההזמנהנמצאבמלאיומחירהשכירותסופי.
ז. המועצה ו/או מי מעובדיה לא ידרשו לחתום על הצהרת בריאות ו/או כל הצהרה
אחרתנוספתלמעטהצגתרישיוןנהיגה.
ח. מחיריהשכירותיהיוצמודיםלמדדהמחיריםלצרכן,כאשרמדדהבסיסהואהמדד
הידועבמועדתחתוםהמועצהעלטופסההזמנה.
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הספקיעמידלרשותהמועצהאתכליהרכבבתוך 86יוםמחתימתטופסההזמנה.לא
העמידהספקאתכליהרכבתוך31יוםמחתימתטופסההזמנה,כאמור,יפקעתוקפו
של טופס ההזמנה שנחתם והוא יתבטל מאליו .במקרה כזה תהיה המועצה זכאית
להתקשרעםספקחילופי,מבלילגרועמכלזכותהעומדתלהבשלאיביצועההזמנה
במועד.
העמדת כלי רכב לרשות המועצה תעשה במשרדי המועצה  או בתיאום עם המועצה
בכתובתאחרת(המתאימהלנהג).
קנסות יציאה – גובה הקנס יהיה שווה ערך ל - 3חודשי שכירות בשנת השכירות
הראשונהלכלרכב, 8חודשישכירותבשנתהשכירותהשניהלכלרכב,עדחודשאחד
בשנת השכירות השלישית לכל רכב .ב - 1חודשים האחרונים לתקופת ההשכרה לא
יגבהקנסעלהחזרתהרכב.
הספק יספק את רכבים בהתאם למפרט היבואן (לרבות מערכת התראה (כגון
מובילאייאודומיה),חיישןרברסוהרמתחלונותחשמליים).
כבטוחה יחי דה תפקיד המועצה בידי הספק פיקדון בסכום השווה לתמורה עבור
שלושה חודשי שכירות .הפיקדון ישולם במעמד החתימה על טפסי ההזמנה ויהווה
תשלוםסופיומוחלטעבורשלושתחודשיהשכירותהאחרוניםשלכלכלירכב.
הספקישאבכלהוצאהשהיא,מכלמיןאוסוגשהואוללאכלמגבלה ,לשםתחזוקת
הרכבוהשימושבו,לרבותאךמבלילגרועמכלליותהאמור,אגרתרישויואגרתמבחן
הרישוי השנתי (טסט) ,שירות נהגים ,ביטוח חובה ומקיף ,כיסוי מקיף לנהג חדש,
טיפולים,תיקונים,אחזקהשוטפתמלאה(למעטתקריםודלק).
בכל מקרה בו מוחזר לספק הרכב לצורך תיקונים ,טיפולים ,ביצוע מבחני רישוי -
הספקיספקלנהגרכבחילופימאותודירוגעדלשעה 61:11ביוםבומסרההמועצה
אתהרכבלתיקון,טיפולאומבחןרישויכאמור.במקרהשלתקלהברכב,גניבתהרכב
או כל אירוע אחר שלא ניתן היה לצפות אותו מראש – המועצה תעדכן את הספק
בהקדםהאפשריוהספקיספקלנהגרכבחילופי(באותודירוג)בהקדםהאפשרי.
הצעות מחיר שימסור ספק למועצה תהינה סופיות ומלאות והן תכלולנה ,בין היתר,
כל הוצאה לרבות הוצאות כלליות ומיוחדות מכל מין או סוג שהוא הכרוכות במתן
השירותים.המועצהלאתשלםכלסכוםנוסףעלהסכוםהמוצע,מכלסיבהשהיא.
הסכםההתקשרותביןהזוכהלמועצהיכלולאתכלהתנאיםדלעילובנוסףיכלולאת
התנאים המקובלים בשוק .מציעים יצרפו להצעתם את נוסח הסכם ההתקשרות
המקובלאצלם.
לאחרבחירתהזוכהבהזמנההספציפיתתהיההמועצהרשאיתלנהלעמומשאומתן
בקשרלתנאיהסכםההתקשרות.לאתושגהסכמהלגביתנאיההתקשרות,מכלסיבה
שהיא ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של המועצה ,המועצה לא תתקשר עם
הזוכה,זכייתותבוטלמדעיקראמבלישתהיהלזוכהכלטענהו/אודרישהו/אותביעה
כלפיהמועצהוכלמימטעמהבעניןזה,והמועצהתכריזעלהמציעהבאבתורכזוכה.
בכל מקרה של אי התאמה בין הסכם הספק לאמור במכרז זה ו/או נספח ה' ,יגבר
האמורבמכרזובנספחה'.

תנאי סף
.66 רשאילהשתתףבמכרזמציעהעומדבמועדהגשתההצעה,בתנאיםהבאים:
א. המציעהואתאגידהמאוגדכחוקבישראל.
ב. בידי המציע כל האישורים הדרושים על-פי כל דין לעסוק בתחום הליסינג התפעולי
לכליהרכבהרלוונטייםוהנדרשיםלשםביצועכללהתחייבויותיועפ"יתנאימכרזזה.
ג. המציעעוסקבהשכרתרכבבשיטתליסינגתפעולילפחותחמששניםלפנימועדהגשת
הצעתו.
ד. המציעהגישאתכלמסמכיהמכרזכשהםמלאים,חתומיםע"יהמציעומאומתיםלפי
הנדרשכאמורלהלן.
ה. המציעיגישהצעתמחירלפחותלארבעהרכביםמתוךהשישההכלוליםבנספחא'.
הגשת ההצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום  ,.1.2.1.1/שעה 11:.. :במשרדי המועצה.

.11

.63 מציעיצרףלהצעתואתהמסמכיםהבאים:
א. כלמסמכיהמכרזכשהםמלאים,חתומיםע"יהמציעומאומתיםלפיהנדרש.חתימת
המציע כאמור , תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כל הנאמר במסמכי המכרז
והסכיםלתנאיםהאמוריםבהם.
ב. פרופילהמציע– ישלכלולבמסמךזהפירוטבנוגעלמציע,הכולל:תאורהמציע,ותק
המציע,פרטיניסיוןהמציעבנושאהמכרז.
ג. רשימהשל5לקוחותהשוכריםלפחות61כלירכבבצירוףשמותיהםופרטיםשלאנשי
הקשראצלאותםלקוחות.
ד. אישורים בתוקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 6981-המעידים כי
המציע:
.6 מנהלאתפנקסיהחשבונותוכלהרשומותשעליולנהלעלפיפקודתמסהכנסה
ועפ"יחוקמסערךמוסף;
.8 נוהגלדווחלפקידשומהעלהכנסותיוולדווחלמנהלעלעסקאותשמוטלעליהן
מסלפיפקודתמסהכנסהוחוקמסערךמוסף;
ה. תעודתעוסקמורשהלפיחוקמסערךמוסף,התשל"ו.6981-
ו. מסמכיתיאגודהמציע:
.6 העתק תעודת רישום תאגיד המציע או אישור עו"ד או רו"ח בדבר שם תאגיד,
תאריךרישומוברשםהחברותומספרהרישום.

.8 תקנוןמעודכןשלהתאגידהמציע.
.3 אישור תאגיד נספח ג' -אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימהאצל המציע
וכן אישור כי החותמים על מסמכי המכרז בשם המציע הינם מורשי חתימה

מטעמוהרשאיםלחייבובחתימתם.

ז. נוסחהסכםהתקשרותביןהמציעלביןהמועצה.






.64 ההצעהתעמודבתוקפהותחייבאתהמציעיםככתבהוכלשונהלמשך91יוםממועדהגשתה.
המועצהרשאיתלדרושמהמציעיםלהאריךאתתוקףהצעתולתקופהשלאתעלהעל91יום
נוספים והמציעים מתחייבים לעשות כן מבלי שתהא להם כל טענה או דרישה בשל כך.
במקרהובמהלךהתקופותהנקובותבסעיףזהיחזור בומציעמהצעתואומכלחלקממנה
בכלצורהשהיא,תהאהמועצהרשאיתלראותאתההצעהכמבוטלת,ללאצורךבהוכחת
נזק,כפיצוימוסכםבגיןהפרתהתחייבותו,בהתאםלהצעה.

.65 המועצהתודיעבכתבלכלמציעשהצעתולאהתקבלהעלאיקבלתהצעתו.המציעלאיהא
זכאילקבלפיצויאושיפויכלשהםמהמועצה.

.61 הצעות תוגשנה על גבי מסמכי המכרז בלבד .אין להכניס כל תוספת ,שינוי או הסתייגות
באיזהממסמכיהמכרז,ביןבגוףהמסמכים,במכתבנלווהאובכלדרךאחרת.כלתוספת,

שינויאוהסתייגותכאמור,יהיוחסריתוקףכלפיהמועצה.


.68 מציעימלאאתכלהפרטיםהנדרשיםבמסמכיהמכרזויחתוםעלגביכלעמודממסמכי
המכרז . המציע יכניס את כל מסמכי המכרז חתומים על ידו כאמור ,(לרבות הזמנה זו)

למעטפה סגורה ויגישה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,בדרך החורש  4 ביהוד עד

למועדהאחרוןלהגשתההצעות,כאמורלעיל.


.62 כלהבהרות/תוספות/שינוייםלתנאיהמכרז,כאמורבסעיף 86להלן,יהווחלקבלתינפרד
ממסמכיהמכרזבהליךזה.

ההליך
.69



.81


.86




.88


.83


.84



המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך נשוא כתב הזמנה זה ,מכל סיבה
שהיאו/אולאלקבועזוכהכללו/אולקייםהליךשלמכרזמחדש,מכלטעםשהואומבלי
כלצורךלנמקהחלטתה,הכלעפ"ישיקולדעתההבלעדי.
תחליטהמועצהלבטלמכרזזה,לאתהיהלמשתתפיםכלתביעהו/אודרישהו/אוטענה,
מכלסוגשהוא.
המועצהרשאית,לפישיקולדעתההבלעדי,לתקןו/אולשנותאתמסמכיהמכרזו/אואת
התנאיםשנקבעולהליךזהו /אולהספקתהשירותיםעלפיווהיאתודיעעלכךבכתבלפני
המועד האחרון להגשת הצעות ,בדרך שתיקבע על ידה .המציעים יערכו את הצעותיהם
בהתבססעלכלהתיקוניםו/אוהשינוייםו/אוההבהרות,כאמור.
המועצהרשאיתלנהלמו"מעםהמציעיםאומימהם,בנוגעלתנאיהצעתם,לאחרהגשת
ההצעות,הכללפישיקולדעתההבלעדי.
המועצהשומרתלעצמהאתהזכותלשנותאתהמועדהאחרוןלהגשתהצעותולהאריךאת
המועדלהגשתהצעותלתקופהנוספת,בהודעהאשרתפורסםבדרךשתקבעהמועצה.
הצעות אשר לא יוגשו בהתאם לאמור בהזמנה זו תיפסלנה .על אף האמור ,וועדת
המכרזיםשלהמועצהתהארשאיתלאפשרלמציעלתקןפגמיםבהצעתו,שלדעתהאינם
מהותיים.

בחירת ההצעה8ההצעות הזוכות
.85 הקריטריוניםלבחירתההצעותהזוכותבמכרזזה,יהיו:איכות–,31%מחיר.81%
.81

איכותההצעותתבחן,באופןיחסי,לפיהקריטריוניםהבאים:
א. משךהזמןמקריאהועדקבלתרכבחילופי–81%מניקודהאיכות.
ב. משךהזמןלקבלתשירותדרךמניידתשירות–61%מניקודהאיכות.
ג. המלצותמתוךרשימתהלקוחות–41%מניקודהאיכות.
ד. התרשמותכלליתוניסיוןקודם–31%מניקודהאיכות.

.88


הקריטריוןבבחינתהצעותהמחיריהיהממוצעשלסךדמיהשכירותהחודשייםהמוצעים
לרכביםהכלוליםבנספחא'–611%מניקודהמחיר.

.82



המועצה תערוך שיקלול לניקוד האיכות ולניקוד המחיר ותדרג את ההצעות לפי
הקריטריונים דלעיל .שלושת המציעים שהצעותיהם זכו לניקוד הגבוה ביותר יקבעו
כספקיםהזוכים.

.89



המועצה תמסור הודעה לספקים הזוכים והצעותיהם תעמודנה בתוקף למשך  91יום
נוספים ממועד הודעת המועצה ,וזאת למקרה שבו המועצה תחליט שלא להתקשר עם
הזוכהאוההצעההזוכהבמקוםהשני,לפיהענין,כאמורבמכרזזה.

.31





לאחרמסירתההודעהלספקיםהזוכים,רשאיתהמועצהלנהלמו"מעםהזוכהועםשאר
הספקים הזוכים במטרה לתקן ו/או לשפר ו/או לשנות את ההצעות ואם לא שופרה
ההצעה להנחת דעתה ,תהיה המועצה רשאית להתקשר עם הספקים הזוכים האחרים
ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בענין זה כלפי המועצה או כל מי
מטעמה.

.36




המועצהתהארשאיתשלאלבחורבאףאחתמןההצעות,לפישיקולדעתההמלאוהבלעדי
מבלישתהיהעליהחובהלנמק,בפרט,אךלארק,אםישלמועצהחששממשיכימציעלא
יעמוד בהתחייבויותיו כלפיה ,ו/או אם תסבור המועצה כי ההצעה אינה כלכלית למציע
ו/אותכסיסניתו/אובלתיסבירה.

.38

המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לאפשר למציע שהגיש הצעה חסרה
ו/אופגומה,לתקןאתהצעתו.

.33

כאמורבסעיף8לעיל,במהלךתקופתההתקשרותהמועצהתפנהלספקיםהזוכיםלקבלת
הצעותמחירספציפיותלהשכרתכלירכב(ליסינג),לכלירכבנוספיםמדגמיםשוניםלפי
צרכיה ,ותתקשר עם מי מהספקים הזוכים ,כאמור ,על בסיס הצעות מחיר פרטניות
שתקבלמהם,הכללפישיקולדעתההמלאוהבלעדי.

אחריות המציע להצעתו
.34

בהגשתהצעתוהמציעמצהירומתחייבכלפיהמועצהכיראהובדקאתתנאיהמכרז,בחן
אתכלהנתוניםהרלוונטייםוביצעאתכלהבדיקותהנדרשותלו,מכלמיןאוסוגשהוא,
בקשר עם המכרז ו/או הספקת השירותים ו/או בקשר עם הצעתו ,באופן עצמאי ומבלי
שהסתמך על כל מידע שניתן לו ,ככל שניתן לו ,ע"י המועצה או מי מטעמה ,וכי הגיש
הצעתועלבסיסזה, מתוךהבנהוהסכמהלכלתנאיהמכרזללאיוצאמהכלל.מציעיהיה
מנועמלטעוןכילאהיהמודעלפרטאותנאיכלשהוביחסלמכרזו/אולשירותיםו/אוכי
הסתמך באופן כלשהו על מצג של המועצה או כל מי מטעמה ,אלא אם נאמר הדבר
במפורשבמסמכיהמכרז.

.35

המועצהאיננהנושאתבכלאחריותלהוצאותו/אולנזקיםכלשהםשייגרמולמציעבקשר
עםהצעתובמסגרתהמכרז. המציעלבדויהיהאחראילבצעאתכלהבדיקותלשםהגשת
הצעתווהיאתוגשעלאחריותובלבד.


.31

המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למועצה  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט
שאינונכוןו/אואינומדויקו/אומטעהבהצעתו.

פרסום הודעות מטעם המועצה והבהרות למכרז

.38 משתתףיהיהרשאילפנותבשאלות/בקשהלקבלתהבהרותביחסלאמורבמסמכיהמכרז
וזאת באמצעות כתובת הדוא"ל  Aviva@milk.org.ilעד ליום  68.5.8162בשעה .68:11
המציע לבדו יהיה אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי המועצה עד
למועדהאמור.
כל פרסום באתר המועצה יחשב כאילו נמסר אישית לכל משתתפי המכרז .כל מציע יהיה
אחראי באופן מלא ובלעדי להתעדכן בפרסומי המועצה באתר כאמור וכל פרסום יחייב את
המשתתפים.
.32

.39










התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר המועצה בלבד .באחריותם הבלעדית של
המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר המועצה .יובהר כי רק תשובות בכתב
שיפורסמובאתרהמועצהתחייבנהאתהמועצה.
המועצה תהא רשאית ,בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים וזאת ,בדרך של
פרסום הודעה באתר המועצה בלבד .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאיהמכרזויחייבואתהמציעים.





.41

מציע שימצא אי בהירויות ,סתירות או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים
ו/אוביןהוראותשונותמהוראותיהםאוכלאיהתאמהאופגםאחרבהם,יפרטםבכתב
במסגרת פניה למועצה בבקשה למתן הבהרות  - שאם לא כן ,הוא יהא מנוע מלהעלות
בעתידכלטענהבדברסתירותו/אואיהתאמותו/אוכלפגמיםאחריםכאמור.למעןהסר
ספק ,הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות
כאמורתהאפרשנותהשלהמועצה.
כלפרסוםבאתרהמועצהיחשבכאילונמסראישיתלכלמשתתפיהמכרז.כלמציעיהיה
אחראיבאופןמלאובלעדילהתעדכןבפרסומיהמועצהבאתרכאמורוכלפרסוםיחייבאת
המשתתפים

.46

לאחרהגשתההצעותלאיהיהתוקףלכלטענהשלהמציעבדברטעות,איהבנה,סתירות,
שגיאות ,אי התאמות וכיוצ"ב בקשר לכל דבר ועניין המופיע במסמכי הזמנה זו ,והוא
יהיהמנועמלהסתמךעלטעויות,סתירות,שגיאותכאמור.


.48

אלא אם נאמר אחרת במפורש ,האמור בפרסומי המועצה בדבר שינויים ,תיקונים או
הבהרות כאמור יגבר על האמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות המקורית .במקרה של
סתירהביןפרסוםאחדלאחר,יגברהאמורבפרסוםהמאוחרמביניהם.למעןהסרספק
מובהר כי לא יהיה תוקף לכל תיקון ,שינוי ,הסבר ,פרשנות ו/או הבהרה לגבי מסמכי
המכרז, אלאאםנעשובמפורשבפרסוםשלהמועצהבאתרכאמורלעילוהמשתתפיםלא
יהיורשאיםלהסתמךעליהם,אלאאםפורסמוע"יהמועצהכאמור.

הודעות נציגות ושיפוט
.43


.44





המציעיצייןאתפרטיוכאמורבטופסההצעהנספחא'.ואלהיחייבואותולצורךהצעתו
זו.
הודעותתשלחנהבדואררשוםאובפקסימיליה.הודעהשנשלחהבדואררשוםתיחשב
כאילוהגיעהליעדה,תוך 88שעותממועדהמשלוח.הודעהשנשלחהבפקסימיליהתיחשב
כאילוהגיעהליעדה,תוךיוםעבודהממועדהמשלוח,ובלבדששולחההודעהיידעבשיחה
טלפוניתאתמקבלההודעהעלמשלוחהפקסימיליה,בתוך84שעותממועדמשלוחה.
הודעתדוא"לשנשלחהתחשבכהודעהשהגיעהליעדהבמועדהישלחהע"יהמועצה.
מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם המכרז והצעת המציע יהיה בבתי המשפט המוסמכים
במחוזתל-אביב-יפו.

.45










בכבודרב,
מועצהלענףהחלבבישראל(ייצורושיווק)(חל"צ)

נספח א' :טופס הגשת הצעה




תאריך:____________


לכבוד
המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)
רחוב דרך החורש 4
יהוד
הנדון:מכרז מס' 381/
הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי השכרת רכב בתנאי ליסינג תפעולי
שם המציע:_______________________ ________________________________
כתובתהמציע:_____________________________________________________
טלפון:___________________פקסימיליה:___________________
מס'ת.ז./מס'תאגיד:___________________
שמות מורשי החתימה ומספרי ת.ז . : _________________________,
________________________

אני הח"מ _______________ ח.פ .______________ (להלן – "המציע") ,לאחר שקראתי
בעיוןאתמסמכיההצעהמצהירומתחייבבזה,כדלקמן:
 .1הנני מאשר כי הצעתי זו מוגשת לאחר שקראתי והבנתי את תנאי המכרז ואת תנאי
ההתקשרות–הכלכאמורבמסמכיהמכרז,ולאחרשניתנהליהאפשרותלקבלהבהרותבכל
דברועניןהנוגעלהליךזהולתנאיההתקשרותואנימוותרעלכלטענתטעותו/אואיידיעה
כלפיהמועצהאוכלמימטעמה.
 .2רצ"במסמכיהמכרזכשהםמלאיםוחתומיםכנדרש,בכלהמקומותהמיועדיםלכך,לרבות
חתימהבראשיתיבותעלכתבההזמנה,וחתימה על כל עמוד ממסמכי המכרז.
 .3הצעתי זו היא בלתי חוזרת ותהא בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  91ימים מעת
הגשתה .למועצה הזכות לדרוש הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד  91יום ואני
מתחייבלעשותכןלפידרישתה.
 .4ידוע לי ואני מסכים , כי המועצה רשאית להתקשר עם מציע אחד או מספר מציעים ו/או
לבטל את המכרז נשוא הזמנה זו מכל סיבה שהיא ו/או לא לקבוע זוכה כלל ו/או לקיים
הליךחדששלמכרז,ו/אולנהלמו"מעםהמציעים,והכללפישיקולדעתההבלעדי.
 .5פרטי ההצעה:
משך הזמן להספקת רכב חילופי מאותו דירוג (במקרה של תאונה ,תקלה ,גניבה
א.
וכיוצ"במקריםבהםלאמתאפשרשימושברכב)ממועדהקריאהע"יהמועצהועד
למסירהבפועל-____________________;
משךהזמןלקבלתשירותדרךמניידתשירות________________.
ב.
דמיהשכירותהחודשיים(בשקליםחדשים)ללאמע"מ,לרכביםהבאים:
ג.
טויוטהקורולה________
)1
מזדה3_____________
)2
מיצובישילנסר_________ 
)3
פורדפוקוס5דלתות___________
)4
קיהנירו________
)5
יונדאיאלנטרה_________
)6


________________
תאריך:__________________
חתימהוחותמתהמציע


אימות החתימות ע"י עורך דין
הננימאשרבזאתכיהמציעהחתוםמעלהחתםבפניהיוםוכיהחתימותדלעילהןחתימותיהם
של ה"ה_________ ,נושא ת.ז _________.ושל ה"ה_________ ,נושא ת.ז .___________,
שחתימתו/חתימותיהם בתוספת חתימת התאגיד _______________ ,מחייבת את התאגיד
הנ"ל.


___________________
 חתימהוחותמתעו"ד

נספח ב' :תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ ___________________ ת.ז .__________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומראתהאמתוכיאםלאאעשהכןאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקמצהירבזאת,בכתב,
כדלקמן:
 .6

הנניעושהתצהירזהבשםחברת_____________________ח.פ.________________
(להלן – "המציע") לצורך הגשת הצעת המציע למכרז מס'  3/62של המועצה לענף החלב
בישראל(ייצורושיווק)(חל"צ).הננימוסמךלעשותתצהירזהבשמושלהמציע.

 .8

המציעהואתאגידהמאוגדכדיןבישראל.

 .3

בידי המצי ע כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לעסוק בתחום הליסינג התפעולי לכלי
רכב,הרלוונטייםוהנדרשיםלביצועכללהתחייבויותיועל-פיתנאיהמכרזהנ"ל.

 .4

המציעעוסקבהשכרתרכבבשיטתהליסינגהתפעולילפחותבחמשהשניםשקדמולהגשת
הצעתולמכרז.

 .5

המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
.6981

.1 המציעהגישהצעתמחירלפחותלארבעהרכביםמתוךהשישההכלוליםבנספחא'.
.8 הננימצהירכיזהושמי,זוחתימתיותוכןתצהירילעיל,אמת.


__________________
שםהמצהיר
אישור

אניהח"מ___________,עו"דרשיוןמס'__________מאשרבזהכיביום________הופיע
בפני מר ________________ שזיהיתיו לפי ת.ז .מס' _____________ ולאחר שהזהרתיו כי
עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות
הצהרתודלעילוחתםעליהבפני.




________________
,עו"ד

נספח ג' :אישור תאגיד – אימות חתימה
לכבוד
מועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)
א .ג .נ ,.
הנדון:מכרז מס' 381/

אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח ______________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז
זה.
.1
.2

שםהגוףהמציעכפישהוארשוםבמרשםשלתאגידיםמסוגו:__________________.
סוגההתארגנות:____________________.

.3
.4

תאריךהרישום:____________________.
מספרמזהה:____________________.

.5

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז.שלהם ודרישות נוספות כגון
תוספתחותמת,אםיהיו:
.5.1
.5.2

.6




____________________.
____________________.

____________________.

.5.3
מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים(אכיפתניהולחשבונות),תשל"ו6981-וכןאישורעלניכוימסבמקורכפישניתןעל
ידישלטונותמסהכנסהומע"מ.

בכבודרב,

____________________ __________________  ____________________
חתימהוחותמת
מס'רישיוןעו"ד/רו"ח
שםמלא


______________________________________________
טלפון
כתובת





נספח ד' :תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים
עלהמציעלצרףלהצעתואתההתחייבותהבאהחתומהכנדרשעלידו:
אני החתום מטה ___________________ ,ת.ז ._______________ ,משמש אצל המציע
__________________ (להלן :"המציע") .אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע
בחתימתי .אני מאשר שקראתי את מסמכי המכרז ,ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה,
מציעאתשירותיהמציעלביצועהשירותיםנשואמכרזזהוכיהמציעמתחייבבזאתלמלאאחר
התנאיםוהדרישותלשביעותרצונההמלאהשלהמועצה.
הרינילאשר כיכלהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעהינםאמתוהמציעמקייםאתכלחובותיו
בענייןזכויותהעובדיםעלפיחוקיהעבודה,צוויהרחבה,הסכמיםקיבוצייםכללייםוספציפיים
לענף הניקיון ובמיוחד את האמור בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים
קיבוציים ,התשי"ז –  ,6958אשר אושר על ידי שר התעשייה והמסחר והוחל על כלל העובדים
והמעבידיםבישראלהחלמיום.6.6.8112
הרינילאשרכיהשכרשישולםע" יהמציעלעובדעבורשעתעבודהביוםחולרגיללאיפחתמ___
₪לשעה.
עלותהשכרלמעבידלשעתעבודה,כוללכלהמרכיביםהקבועיםבחוק,לאתפחתמ_______₪
לשעה.
מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע דלעיל ,מתחייב המציע לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם
בעקבות זכייתו במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים
להלן:
6959
חוקשירותהתעסוקהתש"יט,
6956
חוקשעותעבודהומנוחהתשי"א
6981
חוקדמימחלהתשל"ו
6951
חוקחופשהשנתיתתשי"א
6954
חוקעבודתנשיםתשי"ד
6915
חוקשכרשווהלעובדתולעובדתשכ"ו
6953
חוקעבודתהנוערתשי"ג
6953
חוקהחניכותתשי"ג
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) 6956
תשי"א
6952
חוקהגנתהשכרתשי"ח
6913
חוקפיצוייפיטוריןתשכ"ג
6928
חוקשכרמינימוםתשמ"ז
6922
חוקשיוויוןהזדמנויותתשמ"ח
6995
חוקהביטוחהלאומי(נוסחמשולב)תשנ"ה
(כוללחוקבריאותממלכתי)
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ 8116
התפטרות
חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד 8116

המכווןלמתןשירותלקטינים
חוקעובדיםזרים(איסורהעסקהשלאכדין 6996
והבטחתתנאיםהוגנים),תשנ"א
שם:________________________

תאריך:___________________________

חתימהוחותמת:____________________


אישור עו"ד 8רו"ח
אניהח"מ,עו"ד/רו"ח____________________,מרח'_____________________,מאשר
בזהכיהמציעהמפורטלעילקיים, פרטיוכמצויןלעילנכוניםוכיהחותםבשמומוסמךלחייבאת
המציעבחתימתועלפימסמכיהיסודשלהמציע.

חתימהוחותמת:_______________

תאריך:_____________________

שם:_______________________

























נספח ה'

תוספת להסכם ליסינג
שנערךונחתםביהודביום______לחודש_____8162
____________________
____________________

בין:

(להלן:-"המשכירה")
מצד אחד
מועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ)
דרךהחורש4
יהוד
(להלן-"המועצה")

לבין:




מצד שני
הואיל:
והואיל:

.1


והמועצהפירסמההזמנהלהציעהצעותלהספקתשירותיהשכרתרכבבשיטתליסינג
תפעוליבמסגרתמכרזמסגרתמס'3/62ובו,ביןהיתר,נכללותנאיםמיוחדיםשיחולו
בהתקשרויותביןהזוכיםלביןהמועצה(להלן–"המכרז");
והמשכירההגישההצעתהלמכרזאליהצירפהאתנוסחהסכםהשכירותהסטנדרטי
הנוהגאצלה(להלן–"הסכם השכירות")והוכרזהכאחתמהזוכות;

לפיכך ,הוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:
על אף האמור בהסכם השכירות או בכל מסמך אחר הנוגע לשכירות ,יחולו ביחסים בין
הצדדים,ההוראותהבאות:
תקופת ההתקשרות לכלכלי רכב שתמסור המשכירה למועצה עפ"י תנאי המכרז
א.
המכרזוהסכםזהתעמודעל 31חודשים,והיאתמנההחלממועדמסירתכלכלי
רכבלידיהמועצה. תקופתההתקשרותהכוללתביןהמועצהלביןהמשכירהתהיה
פרקהזמןשראשיתוחתימתהמועצהעלהסכםזהעםהזוכהוסיומוביוםהאחרון
למתןהשירותיםעל-פיו,כלומר,בתוםתקופותההשכרהשלכלכליהרכבשיוזמנו
עפ"יההסכם.
מכסתהקילומטרהשנתיתשלכלכליהרכבתהיהעד35,111ק"מ.המועצהתחויב
ב.
בתשלום עודף בגין חריגה מהמכסה לגבי רכב מסוים ,רק בתנאי שממוצע
הקילומטרים השנתי של כל כלי הרכב שהעמידה המשכירה למועצה עולה על
 35,111ק"מ.התשלוםבגיןחריגהמעברלהיקףהשנתיכאמור,לאיעלהעל1.65
 / ₪ק " מ.
סכום ההשתתפות העצמית בו תחויב המועצה לא יעלה על  911 .₪בהחזרתרכב
ג.
לאתחוייבהמועצהבסכוםשללמעלהמ-6,211.₪
דמיטיפולבהסבתדו"חותלאיעלהעל51₪לחודש.
ד.



ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.
יא.

יב.
יג.

יד.

טו.

טז.

תוספתהמחירבגיןנהגצעירלאתעלהעל 65₪לחודש,ובגיןנהגחדשלאתעלה
על85₪לחודש.גילהנהגברכבלאיוגבל.
המועצהתחתוםעלטופסהזמנהלרכבספציפי(להלן– "טופס ההזמנה")בתנאי
שהרכבנשואההזמנהנמצאבמלאיומחירהשכירותסופי.
המועצהו/אומימעובדיהלאידרשולחתוםעלהצהרתבריאותו/אוכלהצהרה
אחרתנוספתלמעטהצגתרישיוןנהיגה.
מחירי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס הוא
המדדהידועבמועדתחתוםהמועצהעלטופסההזמנה.
המשכירה תעמיד לרשות המועצה את כלי הרכב בתוך  86יום מחתימת טופס
ההזמנה .לא העמידה המשכירה את כלי הרכב תוך  31יום מחתימת טופס
ההזמנה ,כאמור , יפקע תוקפו של טופס ההזמנה שנחתם והוא יתבטל מאליו.
במקרה כזה תהיה המועצה זכאית להתקשר עם ספק חילופי ,מבלי לגרוע מכל
זכותהעומדתלהבשלאיביצועההזמנהבמועד.
העמדתכלי רכבלרשותהמועצהתעשהבמשרדיהמועצהאובתיאוםעםהמועצה
בכתובתאחרת(המתאימהלנהג).
קנסות יציאה– גובה הקנס יהיה שווה ערך ל - 3חודשי שכירות בשנתהשכירות
הראשונה לכל רכב , 8חודשי שכירות בשנת השכירות השניה לכל רכב ,עד חודש
אחד בשנת השכירות השלישית לכל רכב .ב - 1חודשים האחרונים לתקופת
ההשכרהלאיגבהקנסעלהחזרתהרכב.
המשכירהתספקאתרכביםבהתאםלמפרטהיבואן(לרבותמערכתהתראה(כגון
מובילאייאודומיה),חיישןרברסוהרמתחלונותחשמליים).
כבטוחה יחידה תפקיד המועצה בידי המשכירה פיקדון בסכום השווה לתמורה
עבור שלושה חודשי שכירות .הפיקדון ישולם במעמד החתימה על טפסי ההזמנה
ויהווהתשלוםסופיומוחלטעבורשלושתחודשיהשכירותהאחרוניםשלכלכלי
רכב.
המשכירהתישאבכלהוצאהשהיא,מכלמיןאוסוגשהואוללאכלמגבלה,לשם
תחזוקתהרכבוהשימושבו,לרבותאךמבלילגרועמכלליות האמור,אגרתרישוי
ואגרתמבחןהרישויהשנתי(טסט),שירותנהגים,ביטוחחובהומקיף,כיסוימקיף
לנהגחדש,טיפולים,תיקונים,אחזקהשוטפתמלאה(למעטתקריםודלק).
בכלמקרהבומוחזרלספקהרכבלצורךתיקונים,טיפולים,ביצועמבחנירישוי-
הספק יספק לנהג רכב חילופי מאותו דירוג עד לשעה   61:11ביום בו מסרה
המועצהאתהרכבלתיקון,טיפולאומבחןרישויכאמור.במקרהשלתקלהברכב,
גניבתהרכבאוכלאירועאחרשלאניתןהיהלצפותאותומראש–המועצהתעדכן
אתהספקבהקדםהאפשריוהספקיספקלנהגרכבחילופי(באותודירוג)בהקדם
האפשרי.
הצעת המחיר שתמסור המשכירה למועצה תהיה סופית ומלאה והיא תכלול ,בין
היתר, כלהוצאהלרבותהוצאותכלליותומיוחדותמכלמיןאוסוגשהואהכרוכות
במתן שירותים על ידה למועצה .המועצה לא תשלם כל סכום נוסף על הסכום
המוצע,מכלסיבהשהיא.




.2
.3
.4

.5

למען הסר ספק מובהר כי הוראות תוספת זו להסכם השכירות וכל הוראה ו/או תנאי
נוספים אשר נכללו במכרז ,יגברו על כל הוראה ו/או תנאי בהסכם השכירות ו/או בכל
מסמךאחרהנוגעלשכירות–ככלשישסתירהביניהם.
ויתורמצידהשלהמועצהעלתנאימןהתנאיםהאמוריםבתוספתזוו/אובתנאיהמכרז
האחרים,יעשובמפורשובחתימתהבלבד.
כתובות הצדדים הם כאמור במבוא להסכם זה .הודעות תשלחנה בדואר רשום או
בפקסימיליה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ,תוך  88שעות
ממועד המשלוח .הודעה שנשלחה בפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ,תוך יום
עבודהממועדהמשלוח,ובלבדששולחההודעהיידעבשיחהטלפוניתאתמקבלההודעה
עלמשלוחהפקסימיליה,בתוך 84שעותממועדמשלוחה.הודעתדוא"לשנשלחהתחשב
כהודעהשהגיעהליעדהבמועדהישלחהע"יהמועצה.
מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם הסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-
אביב-יפו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:



____________________
המשכירה

_____________________
המועצה

