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רשות העתיקות

מכרז מס' 22/17
הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי השכרת רכב
 .1רשות העתיקות )להלן "הרשות"( ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי השכרת כלי רכב עבור שימוש
הרשות באתרי הרשות בכל רחבי הארץ )להלן":השירותים" או "שירותי השכרה"(.
 .2היקף שירותי ההשכרה יקבע על ידי הרשות ,בהתאם לצרכיה המשתנים מעת לעת ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי.

טא
טיו

 .3ההתקשרות הינה לתקופה של  15חודשים החל מ 1/1/2018 -ועד  31/3/2019לרשות קיימת אופציה
להארכת החוזה ל 2 -תקופות נוספות של  15חודש כל אחת ,ובסך הכל התקופות הנוספות לא יעלו על
 4שנים )להלן" :התקופות הנוספות"(.
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז:
להצעה יצורפו המסמכים להלן:
 (1אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.
 (2אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו .1976 -
 (3פירוט של לפחות  3גורמים וגופים ציבוריים עבורם מבצע המציע אספקת
שירותים מסוג או דומה להצעה זו ) .נספח ד'(
 (4מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים הרישיונות
והביטוחים הנדרשים על פי כל דין לספק ולבצע את השירותים.
 (5על המציע להיות בעל לפחות  3,000כלי רכב מסוגים שונים כולל כלי רכב
מסוג טנדרים .4*4 – 2*4
 (6על המציע להיות בעל יכולת לתת שרות נהגים להעברת כלי הרכב שהרשות
שוכרת לאתרי הרשות בפריסה ארצית ,כולל החזרתם לאחר גמר הפעילות
למציע.
 (7אישור על העסקת קצין בטיחות מוסמך בתעבורה.
 (8המלצות של  5ארגונים אשר עבורם ניתנים שירותי השכרת רכב ב 3 -שנים
האחרונות) .נספח ה'(
 (9עותק של החוזה המצ"ב )נספח א'( חתום ע"י החברה )"הקבלן"(.
 (10ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  10להלן.

 .5המציע יספק לרשות ,על פי הזמנתה ,רכב נוסעים )פרטי( ,מסחרי )עד  4טון( כולל טנדרים גדולים 2*4
–  4*4על פי דרישתה והזמנתה .גיל כלי הרכב לא יעלה על שנה וחצי.

.6

את מסמכי ההצעה הכוללים הסכם )נספח א'( טופס הצעת המשתתף במכרז )נספח ב'( ונוסח
ערבות בנקאית )נספח ג'( ,ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רשות העתיקות בכתובת:
 www.antiquities.org.ilאו באמצעות פניה בדוא"ל hannah@israntique.org.il :אל
מזכירת וועדת מכרזים הגב' חנה ארז.

.7

על המציע להגיש את הצעתו על גבי נספח ב' להסכם המצורף למסמכי המכרז.

.8

ההצעות יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר ,ירושלים ,עד
לתאריך  05/11/2017שעה  12:00בצהריים .הצעה שתוגש לאחר המועד והשעה שלעיל ,תיפסל.
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.9

מסמכי המכרז ותנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים באתר האינטרנט של רשות העתיקות
שכתובתו  .www.antiquities.org.ilלמען הסר ספק ,הנוסח המחייב ותנאי הסף המפורטים
להשתתפות במכרז הינם המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של ההזמנה להציע הצעות כפי
שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.

.10

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך  50,000ש"ח לקיום ההצעה .הערבות תהיה
אוטונומית ,בתוקף עד ליום  04/02/2018בת פירעון תוך שבעה ימים מעת דרישה וללא תנאי
בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד )נספח ג'( .כל שינוי בנוסח הערבות יגרום לפסילת
ההצעה.

.11

רשות העתיקות תשקול לעניין החלטתה באיזו הצעה לבחור גם את השיקולים הבאים:
המחיר במכרז – 80%
המלצות לקוחות ,ניסיון המציע ,איתנות פיננסית ,היקף פעילותו וכמות כלי הרכב – 20%

טא
טיו
 .12מציע שהצעתו תתקבל ,יחתום על הסכם לא יאוחר מתום  15יום ממועד קבלת הודעת הרשות על
קיבול הצעתו.

.13

הזוכה במכרז לא יהא רשאי להעביר את ביצוע השירותים לאדם/חברה גוף אחר זולתו אלא
באישור בכתב מראש מאת רשות העתיקות ובהסכמתה המפורשת.

.14

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי בשלמותה או חלק ממנה.
כמו כן ,הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה ליותר מקבלן אחד ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ,ולמציעים לא יהיו טענות או תביעות בגין החלטת הרשות כאמור.

.15

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים על פי דין.

.16

לפרטים נוספים ושאלות יש לפנות לרשות העתיקות לגב' חנה ארז בדוא"ל –
 .hannah@israntique.org.ilמועד אחרון למשלוח שאלות.25/10/2017 :

 .16.1רשות העתיקות תיתן מענה לשאלות בכתב בלבד ,כאשר התשובות תשלחנה למציעים
בדואר אלקטרוני.
 .16.2למען הסר ספק ,על המציעים להתעדכן בהבהרות השונות מול הגב' חנה ארז בטל'02- :
 .6204611התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
ומהוראותיו ועל המציע לצרף את מסמך התשובות לשאלות אל הצעתו.
 .16.3כל שינוי שיעשה ע״י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת
הדיון בהצעה ורשות העתיקות תראה אותו כאילו לא נכתב ויגרום לפסילת ההצעה.
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מכרז  - 22/17נספח א'
הסכם להשכרת רכב
שנערך ונחתם בירושלים ביום  1לחודש ינואר שנת 2018
בין
רשות העתיקות
ת.ד586 .
ירושלים
)להלן "הרשות"(

טא
טיו
מצד אחד

לבין

חברה להשכרת רכב
_____________
_____________
_____________

)להלן" :הקבלן"(

מצד שני

הואיל:

והרשות פרסמה מכרז לקבלת הצעות לשירותי השכרת רכב )להלן "המכרז"(;

והואיל:

ועל פי תוצאות המכרז מעוניינת הרשות למסור את מתן שירותי השכרת הרכב
לקבלן )להלן "שירותי השכרת רכב"(;

והואיל:

וברצון הרשות למסור לקבלן את שירותי השכרת הרכב על פי התנאים שבהסכם זה )להלן
"ההסכם"(;

והואיל:

והקבלן הצהיר כי הוא עוסק במתן שירותי השכרת רכב ומורשה כדין לבצע את
שירותי השכרת הרכב.

והואיל:

והרשות מוכנה למסור לקבלן את ביצוע שירותי השכרת הרכב בכפוף לכך שהקבלן יקיים
את התחייבויותיו ע"פ ההסכם במלואן ,והקבלן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע שירותי
השכרת הרכב לפי תנאים אלה;

אי לכך מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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.1

המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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תקופת ההתקשרות על פי ההסכם הינה מיום  1/1/2018ועד ליום ) 31/3/2019להלן "תקופת
.3
ההסכם"(.
התחייבויות הקבלן
.1

הקבלן מתחייב לבצע את שירותי השכרת הרכב בהתאם לתנאי הסכם זה במלואן במהלך
כל תקופת ההסכם.

טא
טיו
.2

בבעלות הקבלן לפחות  3,000מכוניות נוסעים פרטיות ,מסחריות קטנות ,מסחריות
גדולות ,טנדרים כבדים ) 4*4 ,2*4להלן" :כלי הרכב" או "המכוניות"(.

.3

הקבלן מעסיק צוות עובדים מקצועיים וכן רישיון בר תוקף לאחזקת המפעל על פי צו
הפיקוח על מצרכים ושירותים )המוסכים והמפעלים לכלי רכב( התש"ל .1970 -

.4

הרשות רשאית להזמין מהקבלן כמות כלי רכב כאמור לעיל בסעיף  5להסכם ,וזאת על פי
צרכיה המשתנים מעת לעת .הרשות אינה מתחייבת להזמין כמות מסוימת או מוגדרת
מראש של כלי רכב.

.5

הקבלן ימסור את כלי הרכב לרשות העתיקות רק על סמך הזמנה בכתב חתומה מראש
ע"י מחלקת רכב ברשות העתיקות.

.6

הקבלן מתחייב למסור לרשות את כלי הרכב כשהם מלאים בדלק; הרשות תחזיר את כלי
הרכב לקבלן כשהם מלאים בדלק.

.7

הקבלן מתחייב למסור לרשות את כלי הרכב המוזמנים תוך שעתיים ממועד ההזמנה,
אלא אם נדרש אחרת ע"י הרשות.

.8

הקבלן מתחייב לספק לרשות שירותי נהגים שיעבירו את כלי הרכב המוזמנים לכל אחד
מאתרי הרשות בכל רחבי הארץ על פי הזמנת הרשות ,ולהחזירם מכל אתר בארץ חזרה
עם תום תקופת השכירות לקבלן.

מחלקת רכב :בניין מוזיאון רוקפלר ת"ד  ,586ירושלים Main Office: Rockefeller Museum Bldg., POB 586 Jerusalem 91004
טל'  Tel. 02-6204630פקס Fax. 02-6288393 :אתר אינטרנטwww.antiquities.org.il Website :

-5-

-5-

.9

הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון מכוניות שכורות ששולמו על ידי
רשות העתיקות לשם תיקון תקלה שלא אפשרה המשך הנסיעה.

.10

בעת לקיחת הרכב לתיקון/טיפול ע"י הקבלן יינתן באופן מיידי רכב חילופי במקום הרכב
שנלקח  .יודגש כי הקבלן מתחייב לספק רכב חלופי שווה ערך לרכב שהוזמן לרבות רכבי
שטח .4X4

.11

הקבלן מתחייב לספק לרשות שירותי תחזוקה לכלי הרכב בכל ימות השנה ובשעות
העבודה המקובלות ע"י איגוד המוסכים.

טא
טיו
.12

הקבלן מתחייב לספק לרשות שירותי תיקוני תקרים לכלי הרכב בכל ימות השנה ובשעות
העבודה המקובלות ע"י איגוד המוסכים ולא יאוחר משעתיים מעת פניית הרשות לקבלן.
למען הסר ספק ,שירותי תיקוני תקרים לכלי הרכב יהיו על חשבון הקבלן ,ושינוע כלי
הרכב לתקריות ייעשה על ידי נהגי הרשות.

.13

הקבלן מתחייב לקיים מוקד מאויש מעבר לשעות הפעילות בכל ימות השנה לצורך חילוץ
ותיקון רכב שיצא מכלל שימוש

.14

הקבלן לא יחייב את הרשות על גרירת הרכב עקב תיקון או פגיעה .גרירת כלי רכב תיחשב
כשירותי תחזוקה שהקבלן מתחייב לספק לרשות על פי ההסכם.

.15

הקבלן יספק לרשות ,על פי הזמנתה ,רכב נוסעים )פרטי( ,רכב מסחרי )עד  4טון( כולל

טנדרים גדולים .4*4 – 2*4

.16

הקבלן מתחייב לספק לרשות כלי רכב מהסוגים שפורטו לעיל בסעיף  ,14שגילם אינו
עולה על  18חודשיים )ועד  50,000ק"מ(.

.17

הקבלן מתחייב להוציא לפועל כל הזמנה להשכרת רכב שתופנה לאחד מהמוקדים של
הקבלן; הקבלן אינו רשאי לדחות הזמנה כל שהיא; במידה ואין ברשות הקבלן רכב
התואם להזמנה ,יספק הקבלן כלי רכב מקבוצת חיוב גדולה יותר או רכב מתאים לצרכי
הרשות מחברה אחרת ,הכל במחיר הנקוב לרכב המוזמן.
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.19

הקבלן ידווח מיידית לקצין בטיחות ברשות העתיקות על כל נזק שהתגלה בכלי רכב
שהוחזר לקבלן ,ויפעל בתאום עמו לתת הצעת מחיר לתיקון ויקבל את אישורו של קצין
בטיחות בתעבורה של הרשות.

.20

הרשות לא תשלם לקבלן עבור נזק לכלי רכב שיתוקן על ידי הקבלן ,ללא תאום וקבלת
אישור מראש של קצין בטיחות בתעבורה של רשות העתיקות ובצרוף תמונות לחשבונית
החיוב.

.21

הקבלן יבטח על חשבונו בחברת ביטוח ,את כלי הרכב לכל מקרה של תאונה ותביעה של
צד ג'; למען הסר ספק ,מובהר בזה כי כלי רכב בשרות הרשות או בשימושה הנו צד ג' לכל
דבר ועניין.

.22

הקבלן לא ידרוש מהרשות ,והרשות לא תישא בכל תשלום השתתפות עצמית עבור נזקים
שיגרמו לכלי הרכב עקב תאונה ,אובדן ,שריפה ,גניבה ,או כל נזק אחר.

.23

הקבלן יעביר לרשות העתיקות מידי יום דו"ח בכתב בו תימסר כמות כלי הרכב שנמצאת
ברשות באותו יום וכמות כלי הרכב ששכרה הרשות עד זמן הוצאת הדו"ח.

.24

החישוב בעד ימי השכרה יעשה כדלקמן:

טא
טיו

.18

הקבלן מתחייב לשאת בכל שירותי התחזוקה הדרושים להפעלה תקינה של כלי הרכב
פרט לנזק במרכב תחתון ונזק שיגרם בזדון.

 יום השכרה מתחיל משעת מסירת המכונית לרשות ומסתיים כעבור  24שעות.

 מחיר כל שעת השכרה נוספת מעל יום השכרה יעשה על פי התחשיב של יום השכרה לחלק
למספר שעות השכרה ביום * מספר שעות ההשכרה.

 הרשות לא תחויב בתשלום עבור זמן השבתת הרכב עקב תקלה או שהייה במוסך לצורך
תיקונים ,אם לא תקבל רכב במקום הרכב המקולקל.
 מחיר ההשכרה של כלי הרכב יהיה בהתאם לנספח ב' המצורף להסכם.

 הקבלן יגיש לרשות את החשבוניות עבור ההשכרה במרוכז בתחילת כל חודש עבור
החודש החולף וידאג לממשק התואם למערכת נצר הנמצאת ברשות ועפ"י דרישתה

 על הקבלן לחשב את חשבון השכרת הרכב כדלקמן:על פי מחיר ליום ,לשבוע ,לחודש בכל
מקרה החישוב יעשה על פי מספר הימים שהרכב שהה ברשות ללא התחשבות אם שהיית
הרכב הייתה מתחילת החודש או אמצע החודש או בסוף החודש.

.25

הרשות לא תשלם חשבוניות ללא צירוף המסמכים הרלוונטים במסגרת החיוב.
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.26

הרשות תשלם את דמי ההשכרה משעת מסירת הרכב לרשות ועד להחזרתו לקבלן או עד
להעברת הודעה מתאימה על העברת המכונית לרשות הקבלן ,הכל על פי המועד המוקדם
מבין השניים.

.27

הרשות תכבד חשבון של הקבלן המתייחס להוצאות דלק חסר בעת החזר רכב שכור
לחברה כאשר בחשבונית תרשם כמות הדלק שנופקה ועלות ליטר דלק ,בנוסף יצרף
הקבלן טופס מסירה וקבלת רכב שבו יצוין כמות הדלק שהרכב הוחזר .בכל מקרה
הרשות תחויב ע"פ מחירון דלק של אותו חודש בו הוחזר הרכב כולל מע"מ ללא תשלום
עמלה.

טא
טיו
.28

הסבת דוחות:

הקבלן מתחייב ואחראי להסב את דוחות התנועה והחניה של רשויות מקומיות ושל
משטרת ישראל על שם רשות העתיקות באופן מיידי.

.29

חברת ההשכרה אחראית לשלם באופן מיידי ללא צבירת קנסות פיגורים ,דרישות
לתשלום בעד נסיעה בכביש  6ובכל כבישי האגרה שיופעלו בעתיד בארץ ,החברה מנפיקה
חשבונית מטעמה על כלל החיובים שבוצעו ע"י רשות העתיקות ולפי מספר הרכב  ,בנוסף
על החברה לרשום את מספר החשבונית של כביש  6שחייבו את חברת ההשכרה.
התמורה החוזית

.30

בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,תשלם הרשות לקבלן את הסכומים
כפי שהוגדרו בהצעת המשתתף הזוכה במכרז) .סעיף זה ימולא בהתאם לתוצאות המכרז,

ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים(.

הפר הקבלן תנאי מתנאי הסכם זה וניתן עדיין לקיימו ,תהא הרשות זכאית לעכב ביצוע כל
תשלום עד אשר ימולא התנאי .עיכוב כאמור לא יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית .אין
בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכות הרשות לתבוע כל סעד אחר בשל הפרת החוזה.
מוסכם בזאת על הצדדים כי התמורה כהגדרתה לעיל ,מהווה תמורה מלאה ושלמה ,והרשות לא
תשלם דבר מעבר לתמורה ,לרבות לא בשל תיקון תקלות או התייקרויות מכל סוג ומין.

מחלקת רכב :בניין מוזיאון רוקפלר ת"ד  ,586ירושלים Main Office: Rockefeller Museum Bldg., POB 586 Jerusalem 91004
טל'  Tel. 02-6204630פקס Fax. 02-6288393 :אתר אינטרנטwww.antiquities.org.il Website :

-8-

-8-

יחסי העבודה:
על מנת למנוע ספק ,מוצהר ומוסכם ע"י הצדדים:

.31

א .היחסים הנוצרים ביניהם על פי הסכם זה הינם יחסי מזמין -קבלן.
ב .בין הרשות לקבלן לא נוצרים יחסי מעביד -עובד לרבות הרפרנט שיוצב מטעם הקבלן במחלקת
רכב של רשות העתיקות.

טא
טיו

ג .העסיק הקבלן עובדים לצורך ביצוע הסכם זה ,יהיו אלה עובדים שלו בלבד ולא יקשרו יחסי
עבודה כלשהם בינם לבין הרשות .לקבלן ולמועסקים על ידו לא תהיינה זכויות של עובדים
ברשות ,והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי או הטבות אחרות ,או תשלומים אחרים ,לרבות
תשלומים סוציאליים מכל סוג שהוא מן הרשות .הקבלן מתחייב למלא לגבי העובדים הנ"ל
אחרי הוראותיהם של כל הדינים ,ההסכמים הקיבוציים ו/או הסכמי עבודה אחרים החלים

על יחסי מעביד-עובד ו/או המטילים על מעביד חובות כלשהן בקשר להעסקת עובדים ,ולבטח
את עצמו בביטוח חבות מעבידים כלפיהם.
ד .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום מן הרשות בגין הוצאה או נזק שייגרם במהלך מתן שירותי
ההשכרה או בעקבותם .הקבלן ישפה את הרשות על כל סכום שזו תידרש לשלם בשל תביעת
עובד בניגוד להסכם זה.
ה .תבע עובד אחר כלשהו של הקבלן את הרשות בטענת קיום יחסי עבודה ביניהם ,כי אז תחולנה
על תביעה זו הוראותיהם של הסעיפים  31ו 32-להסכם זה בשינויים המחויבים על פי
העניין.

אחריות וביטוח:
.32

מוסכם בין הצדדים כי הקבלן ישא באחריות המלאה והבלתי מסויגת על פי כל דין בגין
כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן גוף ו/או רכוש שייגרם מכל סיבה וגורם שהוא לרשות ו/או
לקבלן ו/או למי מעובדיהם ו /או לפועלים משמם ו/או מטעמם ו/או עבורם ולכל צד
שלישי אחר ,אם הנזק ו/או האובדן ייגרמו ,יקרו או יארעו תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע
שירותי ההשכרה.
בכל מקרה בו תוגש דרישה ו/או תביעה נגד הרשות בגין הנזק המתואר לעיל ,ישא הקבלן בכל
ההוצאות אשר תיגרמנה לרשות בעטיה של התביעה וכן בתוצאותיה ,וזאת לפי דרישתה הראשונה
של הרשות.
הוגשה תביעה משפטית נגד הרשות בגין כל עניין אשר האחריות עליו נופלת על הקבלן על פי הדין
ו/או על פי הוראות הסכם זה ,כי אז בידי הרשות הברירה לדרוש מהקבלן להסדיר על חשבונו את
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הגנתה של הרשות מפני אותה תביעה ,או להתגונן בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות הגנתה,
ובמלוא הסכומים שיהיה עליה לשלם כתוצאה מהמשפט.
הקבלן יבטח את אחריותו על פי סעיפים  31,32להסכם זה בחברת ביטוח רשומה בישראל עליה
תסכים הרשות ,ולאחר קבלת הסכמתה יקיים ביטוח זה בכל תקופת ההתקשרות.
תנאים נוספים
.33

הקבלן לא ימסור לאחר ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם או חלקו; הקבלן מוותר על
זכותו
לתת הוראה בדבר המחאת תשלום ,אלא אם הרשות נתנה לכך הסכמתה מראש ובכתב.

טא
טיו
.34

הקבלן מתחייב להמציא לרשות מייד עם חתימת הסכם זה את המסמכים והאישורים
כדלקמן,
ולדאוג לכך שאישורים אלו יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם:
אישור על היות הקבלן "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
.1976 -

מסמכים המעידים על כך שלקבלן יש את כל ההיתרים ,הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי
דין  ,לספק את השירותים נשוא ההסכם ,הכל כמפורט במכרז ומסמכיו.

.35

הקבלן מתחייב להעמיד רפרנט צמוד ועל חשבונו ,לניהול צי הרכב שיספק לרשות.
הרפרנט יבצע תפקידו במשרדי מחלקת רכב ברשות העתיקות מידי יום א' -ה' ובשעות
הפעילות של המחלקה .8:00-17:00יובהר כי רפרנט זה אינו עובד הרשות ולא יתקיימו
יחסי עובד מעביד כלשהם.

.36

כלי רכב מסוג טנדרים  4X4שיושכרו לתקופה מעל חצי שנה יונפקו עם צמיגי שטח מסוג
 4X4ברמה אירופאית.

הרשות תהא רשאית ,בכל מקרה של הפרת התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,ובנוסף
לכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין ,לממש את הערבות הבנקאית.

.37

.38

על אף האמור בסעיף  3להסכם זה ,תהיה הרשות רשאית לוותר לאלתר ,במהלך כל
תקופת ההתקשרות ,על ביצוע שירותי ההשכרה או על חלק מהם ,במקרה שהקבלן יפר
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את התחייבויותיו על פי הסכם זה או חלק מהן .על הקבלן לפצות את הרשות בגין כל נזק
שייגרם לרשות בעקבות ביטול ההסכם כאמור.
הרשות תשלם לקבלן את התשלומים המגיעים לו בתוך תקופה של שוטף  60 +יום מיום
הגשת חשבונית לרשות )לא בהוראת קבע(.
תוך תקופה זו תהיה הרשות רשאית לבדוק את החשבונית ולחלוק על נכונותה .חלקה הרשות על
נכונות החשבונית ,תהא הרשות רשאית לפרוע רק את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת,
ולקיים בירור עם הקבלן על ההפרש.

.39

.40

טא
טיו

כל שינוי להסכם זה ו/או ויתור על זכות כלשהי של הרשות על פיו או על פי הדין ייעשה
בכתב בלבד .היה בשינוי ו/או בויתור להוסיף על התחייבויותיה של הרשות על פיו ,כי אז
יהיה לשינוי ו/או לויתור תוקף רק באישור מפורש בכתב של וועדת המכרזים של הרשות

אשר אישרה את המכרז.

.41

הרשות רשאית להפסיק הסכם זה תוך הודעה של  30יום בכתב מכל סיבה שהיא.

.42

ניתנת בזאת אופציה לרשות )להלן" :האופציה"( ,להאריך את תקופת ההסכם ל15-
חודשים נוספים ולתקופה שלא תעלה על  4שנים במצטבר )להלן" :התקופות הנוספות"(
ובלבד שהרשות תודיע לקבלן בכתב 90 ,יום לפני תום תקופת ההסכם ,על רצונה לממש
את האופציה .במקרה של מימוש אופציה על ידי הרשות ,יחולו תנאי הסכם זה ,בשינויים
המחויבים.

.43

תעריפים שנקבעו בהסכם זה ,לא ישתנו מכל סיבה שהיא בתקופת האופציה ,למעט
התוספות שאושרו ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.

.44

התחייבויות של הקבלן שבהסכם אינן באות לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו של הקבלן
לפי הוראות כל דין ,ואי ביצוע שירותי ההשכרה כנדרש על פי הדין תחשב הפרת ההסכם.

.45

במקרה של סכסוך בין הצדדים יהיה מקום השיפוט הבלעדי בירושלים.

.46

כל התנאים והאישורים לחתימת הסכם זה ע"י הרשות קוימו כדין.

.47

כל הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו התקבלה בתוך  48שעות משעה שנמסרה
לתשלום בסניף דואר ,ואם שוגרה בפקס או נמסרה על ידי שליח ,בעת קבלתה.

.48

הוצאת ביול ההסכם יחולו במלואן על הקבלן.
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ולראיה באו הצדדים על החתום

______________
רשות העתיקות

________________
הקבלן

טא
טיו
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מכרז  - 22/17נספח ב'
הצעת משתתף במכרז
לכבוד
מחלקת רכב -רשות העתיקות
מוגשת בזאת הצעה למכרז ,לאחר שקראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ,הבנו אותם והסכמנו להם ,ולראיה חתמנו
בתחתית כל עמוד כדלהלן:

שקלול שימוש
ב60 % -

סוג רכב

מחיר השכרה ללא הגבלת ק"מ
המחירים אינם כוללים מע"מ
יום
חודש
שבוע

רכב  1000סמ"ק אוט

טא
טיו
רכב  1100סמ"ק אוט

רכב  1200סמ"ק אוט
רכב  1400סמ"ק אוט
רכב  1500סמ"ק אוט

2%

רכב  1600סמ"ק אוט

מנהלים  1800סמ"ק אוט

מנהלים  2000סמ"ק אוט

5%

2%

30%
1%

רכב מסחרי קטן דיזל קנגו,פרטנר
פיאט דובלו
רכב מסחרי גדול דיזל
יונדאי  ,I800סטרואן גמפי
טנדר כבד ) 4*2לדוגמא מזדה(
טנדר כבד ) 4*4מיציבושי טריטון/
איסוזו דימאקס
רכב מסוג וואן  7נוסעים

תאריך

חתימה וחותמת המציע

______________

_________________

הערה :הערכת רשות העתיקות לכמות כלי הרכב להשכרה חודשית הינה בין  80 –100כלי רכב מסוגים
שונים ,יש להדגיש כי כמויות אלה הושכרו ע"י הרשות במהלך שלוש שנים האחרונות .אין רשות
העתיקות מתחייבת להזמין את הכמות המשוערת וכי ההזמנה במהלך תקופת ההתקשרות תהיה
בהתאם לצורכי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.
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מכרז  - 22/17נספח ג'

נוסח ערבות בנקאית
תאריך___________:
לכבוד
רשות העתיקות
ת.ד ,586 .מוזיאון רוקפלר
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מספר__________

.2

אנו נשלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין ,הכל עפ"י דרישותיכם,
וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי
שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל
פעולה שהיא ומבלי להתנות את התשלום כאמור בכל תנאי שהוא.

.3

אנו מתחייבים לשלם לכם ,בכל פעם שנדרש על ידכם ,את סכום הערבות או חלקו ,על פי
דרישתכם הראשונה בכתב ,כל זאת בתוך ) 7שבעה( ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב.

.4

סכום הערבות יחושב כך שסכום הקרן יוצמד למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו אשר
יפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן" :המדד"(.
המדד הקובע לצורך חישוב סכום הערבות יהיה המדד האחרון הידוע ביום התשלום בפועל
)להלן " -המדד הבסיסי"( .אם ביום התשלום יעלה המדד החדש מעל המדד הבסיסי אזי
יוכפל סכום הקרן ביחס בין המדד החדש למדד הבסיסי .למען הסר ספק לא יפחת סכום
הערבות מסכום הקרן בכל מקרה.

.5

התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ליום .04/02/2018

.6

התחייבותנו זאת אינה ניתנת להעברה אלא לגוף חילופי אשר יבוא במקומכם כתוצאה מכל
שינוי של מבנה ו/או שם.

טא
טיו

.1

אנו החתומים מטה ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  50,000ש"ח
)במלים :חמישים אלף ) ( ₪להלן" :סכום הקרן"(,
כשהוא צמוד למדד כפי שיפורט בהמשך )להלן" :סכום הערבות"( ,וזאת בהקשר למכרז
מספר  – 22/17שירותי השכרת רכב.

בכבוד רב,
__________
)בנק(
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מכרז  - 22/17נספח ד'
פירוט של לפחות  3גורמים וגופים ציבוריים עבורם מבצע המציע אספקת שירותים מסוג או דומה
להצעה זו:

מס

2

3

4

5

6

7

טא
טיו

1

שם הגורם מקבל השירותים

איש קשר

תפקיד

טלפון
הקשר

של

איש היקף כספי
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מכרז  - 22/17נספח ה'
המלצות של  5ארגונים אשר עבורם ניתנים שירותי השכרת רכב ב 3 -שנים האחרונות:
מס שם המוסד

שם איש קשר

תפקיד

הערות

1

2

4

5

טא
טיו

3
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