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 הזמנה להגשת הצעות –מסמך א' 

 ללי כ

"( הינה חברת ביטוח ממשלתית אשר מבטחת קנט"לביטוח נזקי טבע בחקלאות )להלן:קרן  -קנט  .1

מהזכויות בקנט מוחזקות בידי הממשלה, ויתר הזכויות  50%את חקלאי ישראל כנגד נזקי טבע. 

 מתחלקות בין מועצות ייצור וגופים חקלאיים שונים.

בהסכם העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות מציעים מזמינה בזאת  קנט .2

הסכם המצורף ב, הכל בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן וליסינג תפעולילמתן שירותי , עמה

  "(.השירותים" )להלן: להזמנה זו

בנוסח המקובל אצל  עם הזוכה בהסכם למתן השירותים קנטתתקשר לאחר בחירת הזוכה במכרז,  .3

במסגרת הגשת המענה המופיעים במסמכי מכרז.  התנאיםואשר יכלול נספח שינויים עם כל  הזוכה

למכרז יתבקש כל מציע לצרף את נוסח ההסכם המקובל אצלו, ובאם יוכרז כזוכה ייווסף להסכם 

נספח שינויים שיכיל את כל ההתאמות והעדכונים מושא המכרז. במקרה של אי הסכמה לגבי נוסח 

 כשיר שני.לבטל את זכיית הזוכה, ולהתקשר עם מי שידורג כ קנטתהא רשאית  –נספח השינויים 

  ההתקשרות והיקפה מהות
בתל החברה אשר חלקם מוצבים במשרדי  קנטהמוצמדים לעובדי , כלי רכב 21חוכרת כיום  קנט .4

אביב, וחלקם משמשים כרכבים אשר משרתים את עובדי החברה בנסיעותיהם בכל רחבי הארץ מידי 

  יום ביומו.

רכב צמודים  ככלי אשר ישמשותפעולי, הליסינג המסוגים שונים בשיטת י רכב כל לחכור קנטבכוונת  .5

יוחכרו מאת המציע הזוכה בהתאם לסדר  כלי הרכבוכמפורט בהסכם על נספחיו.  עבור עובדיה

 .קנטשיועברו לו מאת הזמנות ל ובהתאםסיומם את תקופת הליסינג הקיימת, 

או עד סיום תקופת  קנטחתימת ההסכם על ידי  מיום חודשים 36 -תהא לתקופת ההתקשרות  .6

תהא רשאית  קנט .לפי המאוחר -לי הרכב שהוזמנו במסגרת ההתקשרות השכירות של כל אחד מכ

לגבי כל סוג רכב  חודשים נוספים 36לתקופה של למתן השירותים  ההתקשרותלהאריך את תקופת 

 .הכל כמפורט בהסכםו באותם תנאיםוהכל ולגבי ההסכם הכללי , בנפרד

לקנט על מנת לספק יכללו כל שירות ישיר ועקיף הנדרש  המציע הזוכה על ידי השירותים שייתנו .7

טיפולים שוטפים, תיקונים, אספקת רכבי גישור,  ,רבותלשירות איכותי בהתאם להוראות המכרז, 

מסמך )השירותים  נספחבוהכל כמפורט תיקוני דרך, גרירה, עריכת טסט שנתי, העמדת רכב חלופי 

 .המוסמכים קנטנציגי ( ונהלי 'ה

ולכלי בהתאם להצעה הכספית שהגיש תמורה חודשית זוכה מציע ההשירותים תשולם למתן תמורת  .8

 .להוראות מסמכי המכרזהרכב שנחכרו, והכל בהתאם 
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 במכרז להשתתפות סף נאית

רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת הצעתם בעצמם, בכל התנאים  .9

 באופן מצטבר: הבאים המוקדמים 

 ;הינו תאגיד הרשום בישראל או שהינו עוסק מורשה הרשום בישראל .9.1

שיונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת עסקו ולעיסוק בתחום יבידי המציע כל האישורים והר .9.2

 הליסינג וכן למתן השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לדרישתה של כל רשות מוסמכת;

מהמועד שקדם למועד להגשת הצעות באספקת  לפחותשל חמש שנים ניסיון  ציעלמ .9.3

לקוחות רכבים בשיטת "ליסינג  שלושהבמהלכן סיפק לפחות ל נשוא המכרזהשירותים 

 רכבים לכל לקוח.  100תפעולי", בהיקף של 

מובהר כי דרישת תנאי סף זה מחמירה עם הקבוע בתוספת לחוק חובת המכרזים וזאת לאור 

בפריסה ארצית, זמינות גבוהה, ופרמטרים ירותים והצורך בקבלת ש קנטאופי פעילות 

 נוספים המאפיינים חברות הפועלות בהיקף רחב. 

המציע מפעיל, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני  .9.4

 ימים בשבוע. 7שעות ביממה,  24דרך, גרירה וחילוץ 

מעביד או -)ביחסי עובד התעבורההמציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות  .9.5

 . (כקבלן

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המאשרים ומוכיחים את עמידתו בתנאי הסף, ומבלי  .10

 לגרוע מכלליות האמור גם את כל המסמכים הבאים :

 תעודת התאגדות; .10.1

 תעודת עוסק מורשה; .10.2

ע"פ כל דין להפעלת עסקו ולעיסוק בתחום הליסינג וכן כל האישורים והרישיונות הנדרשים  .10.3

 למתן השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לדרישתה של כל רשות מוסמכת;

 .מסמך ג'לעיל בנוסח  9.1-9.6פירוט עמידתו של המציע בתנאי סף  .10.4

 .של קצין הבטיחות כתב הסמכה לפי תקנות התעבורה .10.5

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .10.6

 נוסח הסכם התקשרות הקיים אצל המציע. .10.7

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה  .10.8

, ככל שהועלו הודעות ומענה לשאלות הבהרההודעות למציעים  בצירוףהמוסמכים מטעמו, 

 ;קנטכאלה לאתר האינטרנט של 
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 ופן קבלת מסמכי המכרזא

: שכתובתו ולהורידם מאתר האינטרנט של החברהניתן לעיין במסמכי המכרז  .11

http://www.kanat.co.il 8.1.2019 החל מיום. 

יורידו את מסמכי המכרז מאתר החברה, ויגישו את הצעתם המעוניינים להשתתף במכרז  מציעים .12

 על גבי מסמכים אלו.

 הבהרות, שינויים ועדכונים

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי  .13

התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, 

 עד ליום  michrazim@kanat.co.il אמצעות מייל שכתובתו:ב מנדי צובוטרולמר עליו לפנות בכתב 

 .14:00בשעה  20.1.2019

מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה  .14

 בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

האחרון להגשת , בתוך כשבוע מהמועד קנטאתר האינטרנט של ליועלו התשובות לשאלות ההבהרה  .15

בעל פה או בכל לא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן  ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. השאלות,

 שאינה בכתב. דרך אחרת

בכל עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  תרשאיתהא  קנט .16

יקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והת ההמכרז, ביוזמת

 .יפורסמו באתר האינטרנט שלהממסמכי המכרז ומתנאיו ו

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .17

הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע 

 ה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.מלטעון כי לא הי

בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי  מען הסר ספק,ל .18

את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או  קנטקבע תבהירות לגבי מסמכי המכרז, 

ו כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/א

 .קנט הו/או הנוסח שבחר

באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים  .19

יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או 

 תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

יעשו על ידי המציע באי ילמען הסר ספק, כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר  .20

 קנטאלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים כלפי 

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה.

http://www.kanat.co.il/
mailto:michrazim@kanat.co.il
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 הגשת ההצעה

לשלוח לכתובת דואר לעיל, יש  10, בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיף את ההצעות .21

על כותרת המייל  – 23:00בשעה  31.1.2019עד ליום  וזאת michrazim@kanat.co.il :אלקטרוני

לאחר שליחת  האמור לא יתקבלו.המועד לאחר  שיישלחו למייל זההצעות . להכיל את מספר המכרז

ההצעה יש להמתין לקבלת מייל חוזר המאשר קבלת ההצעה. מקרה בו לא התקבל אישור כנדרש, 

 לקבלת אישור כאמור. 2263146-073: על המציע ליצור קשר עם קנט, בטלפון

הדוא"ל תיבת בהמייל, ובו הצעת המציע, יתקבל המועד בו מובהר בזאת כי מועד הגשת ההצעה יהא  .22

 .של קנט

עוד מובהר, הגודל המקסימלי של קובץ ההצעה אותו ניתן לשלוח לתיבת הדוא"ל המצוינת לעיל 

, בשל כך, מציעים שקובץ ההצעה המוגש על ידם כבד ממשקל זה, מתבקשים לפצל את MB 10הינו 

  ולאשר קבלה עבור כל אחד מהמיילים שנשלחו על ידם. –הצעתם למספר מיילים 

לא תשתתף במכרז. על  ,מכרזהאחרון להגשת ההצעות למועד תוגש לכתובת המייל עד ה הצעה שלא .23

, בהודעה הלהאריך את מועד סגירת המכרז, על פי שיקול דעת רשאית קנטאף האמור לעיל, 

 שתפורסם באתר האינטרנט שלה.

נשלחה כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו  .24

תהא  קנט. אחר המועד להגשת ההצעותיום ל 90ולמשך כתובת הדואר האלקטרוני האמור  אל

 קנטי לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כולה או חלקה, עד למועד אשר ייקבע על יד תרשאי

 שתימסר לו בכתב.הודעה  באמצעות

סמכי המכרז, הבין את בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מ .25

וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא והגיש הצעתו על  שירותיםתהליך ביצוע ה

מבלי לגרוע מכלליות  ,בסיס זה. בנוסף, מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות

שתתפים ו/או הזוכים את דיני המכרזים החלים בישראל, לרבות כל דרישות החלות על המ ,האמור

-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג6כמו כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  במכרז.

1993. 

משלוח לכתובת או בכל דרך אחרת, שאינה או הגשתה באופן ידני משלוח המעטפה בדואר יובהר ש .26

בתיבת  מצאילא ת צעתוהעונים על דרישות המכרז. מציע אשר  ם, אינבמועד האמורהמייל האמורה 

לא תימנה בין ההצעות עד המועד האחרון להגשת ההצעות, , מכל סיבה שהיא, הדואר האלקטרוני

 המשתתפות במכרז.

לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאי  תהא רשאית קנט .27

 ה.עתמכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול ד

ל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על כ .28

בגין הוצאות אלו, וזאת אף  קנטהמציע בלבד, והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת 

 אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

mailto:michrazim@kanat.co.il
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 קריטריונים לבדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז 

 כמפורט להלן: בחינת ההצעה תתבצע  .29

 המפורטים במכרז להשתתפות הסף בתנאי המציע של עמידתו אתתבחן  המכרזים ועדת .29.1

 .לעיל 9 בסעיף

 ו.יצעשה הינוקדו ביחס ליתר ההצעות בהתאם להצעעמדו בתנאי הסף  אשר מציעים .29.2

 בחירת ההצעה הזוכה 

 .20% –וציון איכות  80% –פי אמות המידה הבאות : רכיב כספי  על בחריי במכרז הזוכה .30

 יוענק למציעים על פי קריטריוני המשנה הבאים : ציון האיכות .31

 ניקוד קריטריון משנה

הערכת הוועדה לכלי הרכב  - כלי הרכב המוצעים

 המוצעים במכרז

 'נק 12עד 

התרשמות משביעות רצון של לקוחות המציע, 

בין היתר, בהתאם לשיחות שיתבצעו עם 

לקוחות/ממליצים אותם ימסור המציע ו/או 

 אשר יגיעו לידיעת החברה

 נקודות 8עד 

 נקודות 20 סך הכל

שקלול ההצעה יעשה  .ההצעה הכספית המשוקללתסכום יתבסס על  הרכיב הכספיניקוד עבור  .32

לכל רכיב בהצעה הכספית מופיע לצדו משקלו. קנט תכפיל את המחיר המוצע על ידי המציע כלהלן: 

תחת כל קטגוריה במכפלת המשקל וכל הסכומים יהוו יחד את הצעת המחיר של המציע. הניקוד 

 .80%-המציע בשל מכפלת הצעת המחיר של  התוצאהעבור הרכיב הכספי יהא 

ביותר תוכרז כהצעה הזוכה. ההצעה שהצעתה  הגבוהיהיה שלה הסופי המשוקלל  שהציוןההצעה  .33

 תדורג שניה, תוכרז כזוכה כשיר שני. 

 מספר לקבל להחליט קנט רשאית כן, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית קנט .34

 כל למציע תהא לא כי, מפורשות בזאת מובהר. מציעים מספר עם ולהתקשר מתאימות הצעות

 ביטול או ההצעה קיבול אי עקב או/ו לעיל האמור כל עם בקשר קנטמ – אחרת או/ו כספית – דרישה

 .המכרז

 אם זאת, המכרז משלבי שלב בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות נטלק כי ספק הסר למען מובהר .35

 שהגיע ומידע המלצות לרבות) לידה הגיע או/ו בידה שיש מידע או/ו מסמכים פי על לנכון מצאה

 הרצונ לשביעות יםהמבוקש השירותים את לה להעניק ביכולתו שאין( המציע של אחרים מלקוחות

 .ההמלא
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 לה יש אם לפסלה או מציע בהצעת לדון שלא רשאית קנט תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .36

 הייתה שכוונתו או, מכרז בהליכי המקובלת בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד

 שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים ידי על או במתכוון שנעשו שגיאות ידי על קנט את שולל להוליך

 שצוינו המחירים אם או נכונות בלתי הנחות על או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוססת

 .סבירים אינם בהצעה

 לדרוש, הצעתם בפרטי המציעים עם לדון, דעתה שיקול פי על, רשאית( מטעמה מי או) קנט .37

, מהמציעים ולבקש ההמלא רצונה לשביעות נוספות הבהרות או/ו נוספים פרטים מהמציעים

 לרבות) מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע מדובר אם בין, מתאימות נמצאו שהצעותיהם

 . זוכה בחירת לפני, שלבים במספר ובין אחד בשלב בין , וזאת(בלבד מהמציעים חלק עם

לבטל את  קנט תרשאי תהא, על פי הוראות מכרז זה והיה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותי .38

, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא עמד זכייתו במכרז

 על פי כל דין. קנטרוע מזכויות בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לג

בחוק ו/או בתנאי מכרז זה וכן למסור את  הלכל סעד המוקנה ל קנט תבוטלה הזכייה במכרז, זכאי .39

 לרבות לזוכה השני. הנשוא המכרז למי שיקבע על יד השירותיםביצוע 

מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, יהא הזוכה  .40

)למעט  חייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכםהת

פה, -, בין בכתב ובין בעל(קנטעל ידי  שיפורסמוהודעות, מסמכי הבהרות ותשובות לשאלות הבהרה 

 ובין לאחר שנחתם. –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  –בין לפני שנחתם ההסכם עימו 

תהא רשאית, בכל שלב ועל פי שיקול דעתה המוחלט, להחליט על ביטול המכרז בהודעה  קנט .41

לפצות את המציעים במכרז ו/או את  קנטתחול כל חובה על לא שתימסר למציעים. בוטל המכרז, 

 .משתתפי המכרז בכל צורה שהיא

תהא למי  תהיה רשאית אף לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו, ובכל מקרה לא קנט .42

 , באשר תהיה.קנטמהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של 

 תהיה רשאית לשכור רכבים גם מגורמים נוספים בלא ביטול המכרז. קנט .43

 במכרז הזוכה

. קנטלהתקשר עם מציע תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם  קנטחלטת ה .44

 , בנוסחקנטשל  העוד לא נחתם הסכם מחייב לשביעות רצונ, כל קנטהודעת הזכייה לא תחייב את 

פה, לא יצרו הסכם מחייב בין -שום הודעה או מסמך אחר, בין בכתב ובין בעלשיוסכם בין הצדדים. 

 .קנטולא תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי  קנטהזוכה לבין 

זוכים. בתקופה לת וודעההימים נוספים לאחר  30ההצעות שלא זכו במכרז תשארנה בתוקף למשך  .45

 רשאית להודיע למציעים נוספים על זכייתם מכל סיבה שהיא. קנטזו תהא 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה וזוכה לא יהיה רשאי  .46

 הסכם.הבטרם נחתם עמו  השירותיםלהתחיל בביצוע 
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 ת וסודיותאחריו

להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו בקשר למכרז זה,  בכל אחריות תנושאה אינ קנט .47

 לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה והמכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

 בקשר או לצורך המכרז. קנטהמציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  .48

 קנטבמכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת  מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו .49

 מראש ובכתב.

 בנוגע לשמירת סודיות. קנטהמציעים מתחייבים לציית לכל הוראות  .50

 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו,  ג'מסמך בכל מציע במכרז יציין  49

הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג מטעמו, המוסמך לחייב את  מספר

 המציע על פי דין לעניין מכרז זה.

בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את  קנטעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של  50

 בישראל.המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו 

הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו  51

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב  48הגיעה ליעדה תוך 

)עשרים וארבע( שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר  24כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 וני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.אלקטר

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך  52

 .יפו-בתל אביבניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים 

 בברכה,

  לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מקרן -קנט 
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 ב' מסמך

  הגשת הצעה טופס

  לכבוד

 לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מקרן  -קנט 

 למתן שירותי ליסינג תפעולי התקשרות הנדון: 

 הםעל כל חלקים שבנדון, שירותיהלמתן המכרז אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 

 , מצהירים בזאת:הםונספחי

על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, המכרז הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו  מתן השירותיםהאחרים המשפיעים על 

קרן לביטוח נזקי  -קנט ידי -פה על-ל מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעלזו ע

המכרז ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי  "(קנט)להלן: " טבע בחקלאות בע"מ

ללא כל הסתייגות או המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי 

ידיעה כלשהי של -הבנה או אי-וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי שינוי

 או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור."( ההסכםהסכם )להלן: "התנאי 

 . מכרז זהא ונש למתן השירותיםהננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים  .2

פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו -יונות הנדרשים עלישהננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר .3

 פי ההסכם.-על

, וכי עודנו עומדים בכל ומדויקיםעל ידינו הינם נכונים  לקנטהננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו  .4

 הדרישות לצורך מתן השירותים. 

כי הצעתנו זו עונה על ו, במכרזים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים הננו מצהירים כי אנו עומד .5

בהתאם לתנאים  מתן השירותים. אנו מתחייבים להוציא לפועל את המכרזכל הדרישות שבמסמכי 

והננו מקבלים על עצמנו הצעתנו הכספית כולם יחד, לפי המחיר שהצענו ב המכרזהמפורטים במסמכי 

 תקופה הנקובה.ה בכל קנטשל  הנה המלאלשביעות רצולספק את השירותים 

פי ההסכם, ואנו מקבלים -צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג עלההגשת ב .6

 על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.
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במסגרת מכרז  ידנו-עובדות והמצגים שניתנו עלהחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .7

זה, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק 

 קנטנפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת -בלתי

 את הזכות לבדוק את כל המצגים שומרת לעצמה קנטתנו במכרז וכי יילהשתתפותנו ו/או לזכ

התאמה מכל מין וסוג, -האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי

הסכם שיחתם עמנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא הזכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את  קנטתהא 

 לנו כל טענה לענין זה.

מכרז, בתמורה לתשלום על פי פי מסמכי ה-הננו מתחייבים לקיים ולמלא אחר כל התחייבויותינו על .8

 ההצעה הכספית המצורפת למסמכי ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכם.

, תוך ןאו מקצת ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו  .9

השירותים מתן למסור את  תהא זכאיתמכל התחייבות כלפינו ו הפטור קנטתהא הזמן האמור, 

 .קנטאצל ימים ממועד קבלת ההחלטה  7תוך  חרלמשתתף א

 .ו/או להיקפם ידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד מתן השירותים .11

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים -הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .12

 המגישים הצעות למתן השירותים.

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי ככל ואנו תאגיד, הננו מצהירים כי  .13

-התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 ג' מסמך

 תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף 

________, _______________ בעל/ת ת.ז. _________________________אני הח"מ, ______

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

____ בע"מ, __________________________________חברת ___ מורשה חתימה מטעםאני  .1

הנני עוסק מורשה שמספרו _______ )יש למלא החלופה  או__________ __________ח.פ. _

 __.___________"( ומוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעה במסגרת מכרז המציעהנדרשת( )להלן: "

  פרטי המציע .2

   :שם המציע .2.1

   :ח.פ./ ע.מ.מס'  .2.2

   :מען המציע )כולל מיקוד( .2.3

   :שם איש הקשר אצל המציע .2.4

   :הקשרתפקיד איש  .2.5

   :ןטלפו .2.6

   :טלפון נייד .2.7

   :פקסימיליה .2.8

   :דואר אלקטרוני .2.9

 פרטי מנהל תיק הלקוח  .3

   :שם .3.1

   :טלפון נייד .3.2

   :דוא"ל .3.3

 ניסיון .4

שנים קודם למועד הגשת ההצעות במכרז באספקת שירותים נשוא המכרז  5 בעל ניסיון שלהמציע הנו 

 רכבים לכל לקוח: 100לקוחות רכבים בשיטת "ליסינג תפעולי" בהיקף של  3-במהלכן סיפק לפחות ל

  :החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.1

  :תקופת מתן השירות )מועד התחלה ומועד סיום(

  :שהוחכרומס' כלי רכב 

  :איש קשר אצל הלקוח



- 12 - 

8899194/6 

  :החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.2

  :תקופת מתן השירות )מועד התחלה ומועד סיום(

  :מס' כלי רכב אשר עבורם ניתנו השירותים

  :איש קשר אצל הלקוח

  :החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.3

  :תקופת מתן השירות )מועד התחלה ומועד סיום(

  :מס' כלי רכב אשר עבורם ניתנו השירותים

  :איש קשר אצל הלקוח

  :החברה עבורה ניתנו השירותיםשם  .4.4

  :תקופת מתן השירות )מועד התחלה ומועד סיום(

  :מס' כלי רכב אשר עבורם ניתנו השירותים

  :איש קשר אצל הלקוח

 * ככל הנדרש ניתן לצרף דפי פירוט נוספים.

 למציע תחנות שירות בפריסה ארצית מלאה, וכן הנו בעל יכולות לוגיסטיות, לרבות רכבים חלופיים. .5

המציע מפעיל, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני דרך,  .6
 .)למעט יום כיפור( ימים בשבוע 7שעות ביממה,  24גרירה וחילוץ 

________ ________שם _____ המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבורה. .7

  _______._________מס רישיון____

 להלן רשימת פריסת מוקדי השירות והסניפים של המציע : .8

 סוג השירות )מוקד, סניף, הנהלה וכו'( פירוט הכתובות אזור

 צפון 
 )חדרה כולל וצפונה(

  

 מרכז 
)חדרה ועד גדרה 

 כולל(

  

 דרום 
 )גדרה ועד אילת(

  

 * ניתן לצרף מסמך ובו רשימת סניפי המציע בנפרד.
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 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. .9

 תאריך

 

 חתימת המצהיר ריק

 חתימת המצהיר  תאריך

 אישור

_________(, _________עו"ד )מ.ר.________, ________________________אני הח"מ, ______

 ___________________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________מאשר/ת כי ביום 

________ __________ידי ת.ז. מס' _-_______ שזיהה עצמו על_______________מר/גב' ______

/ המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי 

 .יבפני ים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליהלכל העונש

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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 מסמך ד'

 מינימום תשלום שכר ובדבר העסקת עובדים זרים  תצהיר

__, ___________________, נושא ת.ז. מס' __________________________אני הח"מ _______

( ______ _________________________מורשה חתימה מטעם ____ -)אם המציע הינו תאגיד 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים  "(המציע)להלן: "

 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: בחוק אם לא אעשה כן,

 אחד מאלה: במציעכי התקיים  מצהירהנני 

למועד  עד, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או בעל הזיקה אליו המציע .1.1

זה, וכן כי כנגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים משפטיים תלויים ועומדים  חתימת תצהיר

 .בגין העבירות כאמור

עה לא ההרש –לפי חוק עובדים זרים  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב בעל הזיקה אליו אוו/ המציעאם  .1.2

 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביהי

 אחד מאלה: במציעהנני מצהיר כי התקיים  .2

עד למועד  בעבירה לפי חוק שכר מינימוםבפסק דין חלוט לא הורשעו  ו/או בעל הזיקה אליו המציע .2.1

ועומדים חתימת תצהיר זה, וכן כי נגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים משפטיים תלויים 

 .בגין העבירות כאמור

ההרשעה   – חוק שכר מינימוםלפי  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב בעל הזיקה אליו אוו/ המציעאם  .2.2

 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה בילא הי

 –זה תצהירלעניין 

השליטה בו או חבר בני גם בעל  -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה"

 אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א –" חוק עובדים זרים"

1991. 

  .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"

 .1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה"

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ה ז

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 אישור

____(, _____________, עו"ד )מ.ר.__________________________________אני הח"מ, _____

 _______________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________מאשר/ת כי ביום 

_____ _________ידי ת.ז. מס' ____-שזיהה עצמו על______ ________________מר/גב' _______

/ המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי 

 .יבפני לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך

 חתימה עו"דשם מלא של  תאריך
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 נספח שירותים -מסמך ה' 

 המכרז:  במסגרת ליתן מציעה על אשר כלי רכב ורמת תיאור .א

עם מפרט מלא  יהיהזה,  הסכם פי-על לקנט שיועמדו הרכב כליכל אחד מ כי מתחייב מציעה

)לרבות, אבזור, ציוד, מערכות ומיגון( כפי שהוא מוצג לקהל הרחב באתר האינטרנט של היבואן 

 אתרהמפורסמים ב מבצעים תוספות למפרט שמציע היבואן במסגרת למעט הרשמי בישראל

 :הבאים בתנאים יעמוד דגם המסופק ובנוסףמפרט הרגיל של הל ביחסהאינטרנט שלו 

כלי הרכב יעמוד בכל דרישות הדין, ובכלל זה יהיו לו האביזרים הנדרשים על פי דין, לרבות  .1

 רישיון רכב וביטוח חובה תקף.פח, אפוד זוהר, 

 ולאחר תיאום עמה. קנטבמקום שייקבע על ידי  קנטלי הרכב יימסרו כל .2

וכי במועד מסירתו לא  במועד ההזמנה הקיים האחרון מהמודל לחלוטין חדש יהיה רכב כלי .3

 .חודשים ממועד הוצאת רישיון הרכב )מועד העלייה לכביש( 3יחלפו מעל 

הרכב לרבות הרמת שמשות סטים של מפתחות לרכב שבשניהם שלט לפתיחה וסגירה של  2 .4

של החלונות החשמליים )ובאותה לחיצה )קצרה( ובאופן אוטומטי, ככל שמאושר על ידי 

 יבואן/יצרן הרכב ו/או משרד התחבורה(.

בקרת אורות, בין אם באמצעות כיבוי אורות בעת כיבוי הרכב או באמצעות זמזם המתריע כי  .5

כי לא  קנטעתו של הנציג המוסמך של להנחת דהאורות דולקים, למעט ברכבים אשר יוכח 

 ניתן להתקין זאת.

 מצויד במערכת שמע על פי מפרט היבואן כמפורט באתר היבואן. .6

 מצויד בדיבורית. .7

 חשמליים, חלונות 4 -וב אויר כריותב  על פי מפרט היבואן כמפורט באתר היבואן מצויד .8

 . ABSובמערכת מרכזית נעילה מערכת

רזרבי בהתאם למסופק על ידי יצרן כלי הרכב ו/או היבואן בארץ,  כלי הרכב יהיה מצויד בגלגל .9

גלגל ומשלוש אזהרה, והכל בהתאם לתקן הנדרש. ככל  תלרבות מגבה, סט כלים להחלפ

 שיהיה תחליף ברמה דומה ובהתאם לתקן, ניתן יהיה לספק רכב בהתאם לאותו תחליף.

. )ברכבים שהנ"ל לא מגיע הרכב יהיה מצויד במערכת מולטימדיה כמפורט באתר היבואן .10

במסגרת עלות הליסינג  תמחור גם של רכיב זהלציין זאת ולציין עלות נבקש כאבזור מובנה, 

 (.החודשית

 .שמשות במרימי מצויד היהי כלי הרכב .11

הנעשה מאחורי הרכב(. )ברכבים  את המדמה במצלמה אחורית )צג מצויד יהיה כלי הרכב .12

במסגרת עלות הליסינג תמחור גם של רכיב זה לציין  שהנ"ל לא מגיע כאבזור מובנה, נבקש 

 החודשית(.  

 לציין)ברכבים שהנ"ל לא מגיע כאבזור מובנה, נבקש  בחיישני רוורס. מצוידכלי הרכב יהיה  .13

 תמחור גם של רכיב זה במסגרת עלות הליסינג החודשית(.  

. רק עבור צבעים שבגינם יש תוספת מחיר כפי שמפורט קנטכלי הרכב יסופק בצבע לפי בחירת  .14

בטופס הזמנת היבואן תשולם התוספת הנקובה באתר היבואן או הסכום שהספק שילם בפועל 

 עבורה, לפי הנמוך מביניהם. 

ועל  כלי הרכב יסופק כשהוא כולל התקן דלק על פי הוראות הדין, וזאת באחריות הספק .15

 חשבונו.

כלי הרכב יהיה מצויד במערכת התראה מובילאי או מערכת התראות אחרת שוות יכולות.  .16

)ברכבים שהנ"ל לא מגיע כאבזור מובנה, נבקש לציין תמחור גם של רכיב זה במסגרת עלות 

 הליסינג החודשית(
 הפרת סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו הינה הפרה יסודית של ההסכם.
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 מציע לעניין אספקת רכבי גישור:התחייבות ה .ב

ידי  על הספציפי הרכב כלי הזמנת ממועד עסקים ימי 3 תוך גישור רכב לספק מתחייב המציע .17

 .קנט

 לבין שהוזמן הספציפי הרכב כלי קטגוריית בין פרטנית התאמה לבצע מתחייב המציע .18

 .המוזמן הרכב לקבלת עד שיסופק הגישור רכב קטגוריית

מ "ק 120,000 על יעלה ולא 2000 מנוע נפח ועד מקומות חמש בעל יהא הגישור רכב .19

 טוב. וחיצוני מכני ובמצב

 :הרכב כלי וחילוץ גרירה תחזוקה, שירותי לעניין מציעה התחייבות .ג

 .הרכבים תחזוקת על ומלא בלעדי באופן אחראי יהיה הספק הליסינג שירותי במסגרת .20

זה  ובכלל הרכב מאחזקת המתחייבת הוצאה או/ו פעולה לכל אחראי הספק יהיה זה בכלל .21

 למעט שטיפה, קנט ידי על שיוזמנו הרכב כלי של ומלאים כוללים יעילים ותחזוקה לתיקון

 כל זאת למשך, אחר הכלל מן יוצא ללא אך, שוטפת דלק תצרוכת ולמעט ופנימית חיצונית

 תמורה לו כל שתשולם מבלי זאת, קנט רצון ולשביעות רכב כלי כל של השכירות תקופת

 תפעול שירותי" :ולהלן לעילהשכירות ) דמי לתשלום מעבר קנט ידי על כך בגין נוספת

 התפעול שירותי יכללו ,לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי בלבד ההמחשה לשם "(.ותחזוקה

 :דלהלן ההתחייבויות את גם, היתר בין, והתחזוקה

 שוטפים;  טיפולים .21.1

תיקונים מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא למעט בגין שימוש ברכב בניגוד לתנאי  .21.2

ימי עבודה לכל היותר למעט אם  14ההסכם; תיקון מכל סוג שהוא יושלם תוך 

 אשר לא יסרב לבקשה, אלא מסיבות סבירות.  המוסמך קנטנציג יאושר אחרת ע"י 

ים לרכב וייבדק מעת ומים יעשה במסגרת הטיפולים השוטפ שמן של שוטף מילוי .21.3

 לעת ע"י המחזיק ברכב. 

 .דין כל פי על הנדרש )טסט( וכל שנתי מבחן עריכת .21.4

צמיגים בשנה )למעט אם מדובר בנזק תאונתי(,  אספקת והחלפת שמשות, ארבעה .21.5

הצורך,  לפי מגבים )מגבי סיליקון תואמי מקור תקינים וחדשים(, מצבר וחלפים

 הפגם אשר יהא. תהא סיבת התקלה ו/או הליקוי ו/או 

ירושלים, צפון, ודרום תל אביב, לכל הפחות  יספק שירותי תחזוקה כאמור המציע .21.6

 מוסכי יבואן או מורשי יבואן או מורשי משרד התחבורה.  באמצעות הארץ

לאיסוף הרכב לתיקון  קנטאו למקום שיידרש על ידי  קנטהמציע יגיע אל משרדי  .21.7

 .רותאו שי ו/או לתיקון במקום, בהתאם לתקלה

 המציע יבטח את הרכבים לפחות כפי הנדרש בחוק. .21.8
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 הינה הפרה יסודית של ההסכם. ויעל תת סעיפרת סעיף זה הפ

משרד  או/ו היצרן או/ו היבואן לדרישות בהתאםמציע, ה ידי על תבוצע הרכב כלי תחזוקת .22

 .דין כל לפי לכך המוסמכת רשות כל או/ו התחבורה

 .ועל חשבונה קנטיעשה על ידי  תקרים תיקון .23

מראש.  הרכב מחזיק עם בתיאום העבודה יום במשך מציעה יבוצעו ע"י תחזוקה שירותי .24

. יום עבודה באותו 0016: השעה עד ויוחזר הרכב של הימצאותו/עבודתו ממקום הרכב ייאסף

 ואפיוןטגוריה מק חלופי רכב מידית , יינתןלכךמעבר  במוסך רכב להשאיר ונדרש במידה

)אין הכרח כי יסופק רכב גישור היברידי עבור רכב היברידי שנמצא בתיקון, אך הרכב   דומה

והקילומטראז' ברכב  שנים 4 על יעלה לא הרכב גילכאשר  צריך להיות מאותה הקטגוריה(

 דלק מיכל עם למציע יוחזרומלא,  דלק מיכל עם יסופק פיוחל רכב .120,000לא יהיה מעל 

מחיר הע"פ  החסרה הדלק לכמות יחסי באופן קנט חיוב של יבוצע אחר מלא, בכל מקרה

 דלק במועד המילוי.לצרכן של ה מרביה

כלי  של קטגוריה באותה לעיל המפורט על העונה חלופי רכב כלי יימצא לא באם כי ,יובהר

 של הקטגוריה על העולה מקטגוריה חלופי רכב כלי לספק המציע מתחייב ,המושבת הרכב

 .תמורה תוספת כל ללא ,המושבת הרכב כלי

 שירותי ומתן דרכים תקלות, גניבה, תאונת על לדיווחים ארצי פניות מרכז יפעיל מציעה .25

 . )למעט יום כיפור( בשבוע ימים 7 ביממה שעות 24 גרירה דרך

 שעות 24דרכים  תאונת או תקלה של במקרה שלח ניידת שירות לביצוע תיקוני דרךי מציעה .26

 מסירת עהגעת ניידת השירות מרגל תגובה . זמןימים בשבוע למעט ביום הכיפורים 7 ביממה

  .שלוש שעות על יעלה לא הקריאה

 תאונת דרכים המשביתה או תקלה של במקרה למוסך ויגררם מכוניותה את יחלץ המציע .27

של  ונוסעיהן נהגיהן . את)למעט יום כיפור( ימים בשבוע 7ביממה  שעות 24 את הרכב

 תגובה זמןהמכוניות הנגררות יחלץ המציע בין בעצמו ובין באמצעות אספקת רכב חלופי. 

 יחולצו הרכב נוסעי .שעות שלוש על יעלה לא הקריאה מסירת מרגע הגרירה בפועל לביצוע

 מענה יעניק מציעה .גלגל בהחלפת לסייע יתבקש המציע עליו יורו לגורם המחלץ. למקום

 של בעלות יבוצע במקרה תקר ,גלגל החלפת שירות. הקריאה מסירת מרגע שעות שלוש תוך

 .יחידה קריאה עבור, מ"מע בתוספת ₪ 200 עד

 נהגיהן את. לעיל כמוגדר חלופי רכב קנטל הספק יעמיד, גניבה או מוחלט אובדן של במקרה .28

 זמן .אליהם חלופי רכב אספקת באמצעות המציע יחלץ הגנוב הרכב כלי של ונוסעיהן

 יעלה לא חלופי רכב אספקת לרבות הקריאה מסירת מרגע בפועל הגרירה לביצוע תגובה

 האובדן למקרה היעודיים הטפסים את למלא יתחייב הרכב נהג כי ובהר. ישעות שלוש על

 הרכב להעמדת תנאי מהוות אינן אלו פעולות ,האירוע בגין תלונה ולהגיש הגניבה או

  .החלופי

 לרבות דוחות בחזקתו שהוא בעת לו שיגרם נזק וכל הרכב על בלעדי אחראי יהיה המציע .29

 .חניה ודוחות עירוניים עזר חוקי ,תנועה
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 אגרות ודוחות .ד

 שהתקבלו באותו החודש תשלום פעם בחודש את כל הדוחות או דרישות קנטלהמציע יעביר  .30

עבור  (וכו' לת"א מהיר הכרמל, נתיב מנהרות ,6 כבישנסיעה ב : דוחות שונים,)לרבות

 .קנטבגין מועדים בהם היו הרכבים בחזקת  קנטלהשימוש ברכבים שהוחכרו 

 ישירות לגורם הרלוונטי. קנטדרישת התשלום עצמה תשולם על ידי  .31

או הסבת הדוחות על  לקנטהמציע לא יהא זכאי לכל תשלום בגין העברת דרישת התשלום  .32

 או דמי טיפול או כל תשלום אחר הנוגע לדרישת התשלום.  קנטשם 

 מנהל תיק לקוח אישי: .ה

 המציע ידי על יועסק אשר לקוח תיק מנהל נוספת תמורה ללא קנט לרשות יעמיד המציע .33

 כמיטב יעשה הלקוח תיק מנהל . שירותים למתן הנדרש בכל מטעמו ויטפל חשבונו ועל

 הודעה באמצעות או/ו טלפוני מענה יעניק, הפחות ולכל מלאה זמינות על לשמור יכולתו

 העבודה שעות בתוך זאת, הפנייה קבלת ממועד החל שעות שלוש של זמן לפרק עד, בכתב

 .דחופה התערבות הדורשים חריגים במקרים למעט8:00- 17:00

 :ודיווח הרכב כלי אודות מידע .ו

הרכב  כלי על אחר דוח כל או/ו קבועים חודשיים דיווחים קנט לידי להעביר מתחייב מציעה .34

 על תקשרות, הכלהמה הנובע אחר מידע כל או/ו בהם השימוש אופן, קנט לרשות שהועמדו

 .לעת מעת קנט דרישת פי

או /ו פגיעה משום להוות כדי זה בסעיף כאמור קנט בפעולות אין , יובהר, כיספק הסר למען .35

 .מציעה של מסחריים סודות של שהיא דרך בכל חשיפה

 לשימוש נמסרו אשר פייםוהחל רכבהכלי  כל על בחודשו חודש מידי לדווח מתחייב המציע .36

העובד לו נמסר  שם ,חלופי רכברישוי של כל ה מספר את יפרט הדוח, החודש במהלך אותו

 .חלופיה רכבה מסירת וסיבת ,הרכב והחזרת המסירה ושעת , תאריךהרכב

 :ברכב התקנות .ז

 י, דיבוריתסלולאר טלפון ,התקן תדלוק הלרשות שיועמדו הרכב בכלי להתקיןרשאית  קנט .37

 באישור מוקדם או/ו מוקדמת בהודעה צורך ללא , וזאת, לפי שיקול דעתהאחר אביזר וכל

דיבורית תותקן בהתאם להוראות הספק ככל שתינתנה וככל שהותקנה כך, לא  .המציע מאת

בכל נזק הנובע מהתקנה ככל שפורקה באופן מקצועי. יהא המציע זכאי לפיצוי לאחר פירוקה, 

להורות  קנטבעלות התיקון בכפוף להוכחתו. על אף האמור לעיל רשאית  קנטאחרת תישא 

 לספק להתקין בעצמו עבורה התקן תדלוק על פי בחירתה.

מנוי  קןהת להתקין הל מטעמה, המאפשר מי או/ו קנט לטובת כח יפוי על יחתום מציעה .38

 .י אגרהבכביש הלנסיע לרכב
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 :קנט התחייבויות .ח

 ,תחזוקתית בטיחותית, בדיקה לצורך עת בכל כלי רכבה לכל גישה מציעה כוח לבא לתת .39

  .קנט נציג עם מראש קילומטרז' וכו' בתאום בדיקת

לרבות דמי פיגורים,  ודרישות תשלום עבור שימוש בכבישי אגרה חניה, תנועה דוחות לשלם .40

בכפוף להעברת/הסבת  ידה על המוחזקים וכד' בגין כלי רכבכפל חיוב, הוצאות גביה 

דרש לצורך יככל שי ציעתשתף פעולה עם המ קנטלעיל.  30דהחיובים דלעיל כאמור בסעיף 

 בבתי מטעמה המשתמשים הופעת לרבותהסבת הדוחו"ת/כתבי האישום כאמור על שמה, 

 .משפט

מועדים שבהם רכב כלשהו היה בחזקת על אף האמור לעיל, מובהר כי חיובים כאמור בגין  .41

 .יחולו על המציע המציע )בעת תיקון, טיפול תקופתי, טסט וכיו"ב(

 השתתפות עצמית ותשלומי קנט:תשלום חודשיים,  .ט

חודשי שכירות ולאחר מכן התשלום יהא מידי חודש  2התשלום הראשון לספק יהא בגין  .42

 בחודשו.

לצרכן כאשר מדד הבסיס יהא המדד הידוע  דמי השכירות החודשיים יוצמדו למדד המחירים .43

 במועד בו תחל תקופת הליסינג לכל רכב.

 כולל מע"מ. ₪ 900גובה השתתפות עצמית )במידה וישנה(  לא תעלה על סך של  .44

כולל מע"מ )ללא  ₪ 1,200 –גובה עלות החזרת מצב הרכב לקדמות בסיום תקופת ליסינג  .45

 תלות בהיקף ו/או כמות הפגיעות ו/או הליקויים(.

חודשים( תבחר קנט לסיים את תקופת  36ככל ובמהלך תקופת הליסינג ) –דמי ביטול עסקה  .46

 ההתקשרות לגבי רכב מסוים היא תישא בתשלום הפיצוי הבא :

 ירות.חודשי שכ 2 –א. בגין השבת רכב במהלך שנת ההתקשרות הראשונה 

 חודשי שכירות. 1.5 –ב. בגין השבת רכב במהלך שנת ההתקשרות השנייה 

 חודש שכירות. 1 –ג. בגין השבת רכב במהלך שנת ההתקשרות השלישית 

מצי הרכב של קנט לא יחייב בתשלום  10%על אף האמור מובהר כי ביטול עסקת ליסינג של עד 

 פיצוי כלשהו לספק.

ככל ובעתיד תבחר קנט להזמין רכב שאינו  – שבכתב הכמויותרכב שאינו נכלל בקטגוריות  .47

מחויב הספק  –או מקטגוריה שאינה קיימת מצוי במגוון הרכבים המפורטים בקטגוריות 

לעומת הרכב  היבואן לרכב זה  תיגזר מהשינוי במחיר הרכב אצללהעמיד רכב זה בעלות ש

 2,200ליסינג רכב מהקטגוריה  :)לדוגמא 10%  שלא תעלה עלבתוספת תקורה שבקטגוריה ו

ואז תשלם קנט  ₪ 140,000מקסימום עלות ליסינג לרכב אחר בעלות  ₪ 135,000ובעלות  ₪

אין את הרכב המוצע מזמין ככל שליחד עם זאת,  .(₪ 2,509 דמי שכירות חודשיים של עד

 בקטגוריה, המציע מתחייב לספק רכבים דומים באותו המחיר שבהצעה. 
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בתוספת מע"מ, ללא אבחנה  ₪ 30מחיר חודשי של  -תוספת חודשית עבור נהג צעיר/חדש  .48

 בין הרכבים השונים.

עלות עבור מכסת הק"מ )בעת סיום עיסקת רכב( קנט תשלם מידי שנה  –עלות בגין ק"מ עודף  .49

באותה שנה ומספר שהוחזרו העודפים כאשר נקודת הייחוס תהא שנתית )ייבחנו כל כלי הרכב 

 "מ שלהם(. העלות תהא מכפלת המחיר שהוצע על ידי הספק במספר הק"מ העודפים לשנההק

 .אג' לק"מ 15אבל לא מעבר ל 

 ביטול ההסכם .י

מובהר ומוסכם כי קנט תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עם הספק, בכלל או לגבי רכב  .50

הספק אינה ספציפי, בכל מקרה שבו שביעות הרצון של קנט מאיכות מתן השירותים על ידי 

 ימים מראש לתקן את ההפרה. 7משביעה רצון, ולאחר שתינתן לספק התראה בת 
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 מסמך ו'

 הצעה הכספית

 לכבוד

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 : ______________________________ המציעשם 

 כתובת: _________________________________

 __________________________________טלפון: 

 מס' ח.פ./עוסק מורשה: _____________________

 תאריך: _________________________________

 לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מקרן  -קנט למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור הצעה כספית  הנדון:

 01/2019במסגרת מכרז מס' 

על  ההתקשרותהסכם האני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, 

מציעים בזה כי בתמורה למתן השירותים על ידנו  ,צרופותיהםו נספחיהם נספחיו ויתר מסמכי המכרז על

 , בהתאם להוראות ההסכם, כדלקמן:החברהבמסגרת מכרז זה, תשלם לנו 

 דגשים כלליים:

  הצעתו של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בכל אחד מהמקומות שהוקצו לשם כך בכתב על

 הכמויות, ללא יוצא מן הכלל.

  וכן לכלי הרכב המוצעים על ידו. קנטעל המציע לנקוב במחיר לכל אחד מכלי הרכב הנדרשים ע"י 

 "חוק.מ כהמחיר המוצע  לא יכלול מע"מ ואליו יתווסף מע 

  רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב המציע לא יהיה

 מרכיביו.
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 הרכב קטגורית
כמות כלי 

 רכב
 משוערת

 כלי הרכב שימתר
)כל מציע יצרף  לדוגמא

את רשימת כלי הרכבים 
 שהוא מציע לקטגוריה(

 מוצע מחיר
לא כולל  לחודש

 מע"מ בש"ח
 36)יתבסס על 

 חודשי שירות(

 יחסימשקל 

 קטגוריה א'
דלתות בנפח  4 בנזין רכב משפחתי

או בנפח אחר תואם  1,600מנוע 
לקטגוריה )כך שהספק הרכב דומה 

הרכבים בדוגמא. המחיר להספק 
 5המוצע יכלול גם רכבים עם 

דלתות ככל שאין שינוי במחיר 
  היבואן( 

7 

פורד פוקוס, סקודה 
אוקטביה, טויוטה 

קורולה, רנו 
, קליאו,קאיה סיד

3מאזדה   

 25% 

 קטגוריה ב'
דלתות בנפח  4רכב משפחתי דיזל 

או בנפח אחר תואם  1,600מנוע 
לקטגוריה )כך שהספק הרכב דומה 
להספק הרכבים בדוגמא. המחיר 

 5המוצע יכלול גם רכבים עם 
דלתות ככל שאין שינוי במחיר 

 היבואן(  

קאיה סיד דיזל,רנו  10
 38%  פלואנס דיזל

 קטגוריה ג'
דלתות  4רכב משפחתי היברדי 

או בנפח אחר  1,600בנפח מנוע 
תואם לקטגוריה )כך שהספק הרכב 

דומה להספק הרכבים בדוגמא. 
המחיר המוצע יכלול גם רכבים עם 

דלתות ככל שאין שינוי במחיר  5
 היבואן(  

 , קאיה נירו היברדי 2
 Ionic  20%  יונדאי

 'קטגוריה ד
דלתות  4 מנהליםרכב משפחתי 

או בנפח אחר  2,000בנפח מנוע 
תואם לקטגוריה )כך שהספק הרכב 

דומה להספק הרכבים בדוגמא. 
המחיר המוצע יכלול גם רכבים עם 

דלתות ככל שאין שינוי במחיר  5
 היבואן(  

2 
,טויוטה פריוס, 6מזדה 

הונדה אקורד, 
 פולקספאגן פאסט

 12% 

ק"מ עודף )מעבר למכסה  1-מחיר ל
עד  ק"מ לשלוש שנים( 120,000של 

 אג' לק"מ 15מקסימום 
-   5% 

  סה"כ מחיר
100% 

 

לתקופת ההתקשרות. לכל רכב )בפול( ק"מ לפחות  120,000 -חס ליידוע לנו כי הצעת המחיר תתי .1
 חריגות מהיקף הנסועה האמור יחושבו כאמור בסעיף התמורה שבהסכם.

תינתן האפשרות להוספת זכות שימוש ברכב לנהג צעיר ו/או חדש הן בתחילת ההסכם והן  .2
 במפרט. במהלכו במחיר שנקבע לכך 

 ,את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות ישירות ועקיפות דלעיל כוללתהצעת המחיר ידוע לנו כי  .3
 ים במלואם בגין מכרז זה.המבוקש למתן השירותים

פורט בהסכם וכך תבוצע הצמדה למדד כמ הסכםמיום חתימת השו דחומידי חודש בידוע לנו כי  .4
 על מימושה וכמפורט בהסכם. קנטה באם תחליט גם לתקופת האופצי

אנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו מסכימים שלא נהיה זכאים לקבל כל תמורה אחרת בגין מתן  .5
 השירותים נשוא מכרז זה מלבד הסכומים הנקובים בהצעתנו כאמור לעיל. 

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 


