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 הוראות למשתתפים 

 :כללייםתנאים  .1

ות רות העוסק"( מזמינה בזאת חבהמועצהן: ")להל רום השרוןית דאזורצה מוע .1.1

מוש ות שישר מהמועצהלהגיש את מועמדותן לקבל החכרת רכב /בליסינג

מועד של רכבים כרה קצרת לצורך הח עצהבמומקומות חניה קבועים ומסומנים ב

 והמבקרים בה.  המועצהלרווחת תושבי 

צורף מה דרת רשות השימושסהלסכם היאושר בהליך יחתום על אשר  מפעיל .1.2

 סמך א'.מומסומן כ

חניה ות מקומ 4ימוש בעד זכויות ש שיאושר מפעילליוענקו  ההתקשרותפת בתקו .1.3

 םמקו" :)להלן המועצהעל ידי במיקומים שייקבעו  המועצהים בבעלות יוהמצ

 .  פעילהמתעשה מאמץ )ללא התחייבות( להתחשב בצרכי  המועצה. ("מאושרחניה 

פה קצרת קולתרכב  החכרתהפעלת מערך  ורךלצ למפעילש יוענקו זכויות השימו .1.4

 צההמוע ( לרווחת תושבישעות 48-יותר ממועד )על בסיס שעתי או יומי ולא 

 זה בלבד. צורך, ולומבקריה

ין החכרת הרכבים בג ורהות שימוש יוכל לגבות תמו זכוייוענקו לשיאושר ופעיל מ .1.5

זכאים יו יה המועצהתושבי  ף.כמפורט בנספח הצעת המשתת ,להצעתובהתאם 

כל ב בר ההנחה האמורתוכל לפרסם את ד ועצהמה, ילהמפעעל מחירון  להנחה

 אמצעי שהוא לפי שיקול דעתה. 

 לפעיהמלמשתמשים ברכביו ו ליהמפעם שבין בהסכמי אינה צד המועצהובהר כי מ .1.6

על תפעול המערך  כצד בהסכמים אלו והאחריות הכוללת המועצהת ציג איאף לא 

 בלבד. להמפעיכאמור חלה על 

חניה בו  כל מקוםתה( שילוט לפי שיקול דעו בה אביע)בצלסמן תדאג  המועצה .1.7

 שאושר זכות שימוש. למפעילתינתן 

תוכל להאריך את תקופת  הצועהמר כאשחודשים  12 -לתקופת ההסכם הינה  .1.8

 .  שנים 5לת של עד לתקופה כול ,חודשים בכל פעם( 12ופות )קתארבע ההסכם ב

 דרשיםחים הנלביטו לרכבים המושכרים, הבלעדי ראיחא היהי שיאושר מציע .1.9

  ת.רולטיב השיו

וכן  ,נוספיםלהקצות מקומות חניה נוספים למפעילים  תעמוד הזכות מועצהל .1.10

ומות מוש במקזכות שי ם או חלקם,, כוללמפעילה, להציע בהחו אך לא ,הזכות

מעת כיה, חניה לפי צרמיקומי נוי של רות על שיתוכל להו המועצה. םחניה נוספי

תית וכן להפחית את מקומות י חניה נקודוש לגבות שימלעת, גם אם ניתנה זכ

 החניה לפי שיקוליה.

יה ייעודית ליקצואפ מתחייב לנהל מערך הזמנת רכבים אינטרנטי המפעיל .1.11

  כבים .לשימוש המשתמשים בר

ו למי מטעמו א/ו למפעילה /תמור תשלום לא תישא בכל המועצהבזאת כי מובהר  .1.12

  .על ידי המשתמשיםתשלום ו/או לברכבים  לא תהא אחראית לשימושוכן 

וסוג שהוא שייגרם לרכב בעת  לא תישא בשום נזק ו/או אובדן מכל מן מועצהה .1.13

 ה אחרת במהלך השימוש .עכל שאו ב/החנייה ו



 3 
 קראתי, הבנתי והסכמתי_______________ 

  

שהיא, סיבה  ות ללא כל צורך במתן נימוק, מכלאת ההתקשר תוכל לבטל ההמועצ .1.14

תוכל  המועצהבנוסף, . הל החוזייחשב כהפרה שר לא והדב ימים 45אה של בהתר

מלעשות שימוש  המפעילמקרה בו חדל ה בכל א התראלבטל את ההתקשרות לל

 לו.הוקצה במקום החניה למטרה עבורה הוא 

 תנאי סף .2

ינג לפי חכרת רכב / ליסבעל רישיון תקף להפעלת משרד לה -רשאי להגיש מועמדות 

(, סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכבעת )הסרכים ושירותים ל מצוח עקצו הפי

 .1985 מ"ההתש

על המשתתף לצרף העתק נאמן למקור של  זה נאי סףדתו בתלצורך הוכחת עמי

 .הרישיון כאמור

 :סמכים להגשהמ .3

 :ישורים המפורטים להלןים והאהמסמכ כלף יצרף להצעתו את כל משתת

י נשלחו ע"/ורכשנעת למציעים )ככל , בצירוף ההודעוקוראהקול הכל מסמכי  .3.1

 יו(.לותף, בשי המשתדו )כשכל דף חתום ע"י-(, כשהם חתומים עלהמועצה

 לקול קורא זה עם פרטיו ופרטי אנשי הקשר מטעמו. נספח א' .3.2

 לעיל. 2ר בסעיף כאמוהעתק הרישיון  .3.3

 :1976 -והתשל" ,גופים ציבורייםק עסקאות נדרשים לפי חוכל האישורים ה .3.4

ם בישראל בדבר שות המיסישור מאת ריא נודהיי –פרים" ול ס"ניהאישור  .3.4.1

ות גופים ציבוריים )אכיפת עסקאפי חוק ל פנקסי חשבונות ורשומות לניהו

 . 1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

ים ציבוריים התאם לחוק עסקאות גופתצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" ב .3.4.2

ושר אמו תתףם המשטעמה מהחתיחתום על ידי מורשי  1976-התשל"ו

 .נספח ב'בנוסח  כדין

ת" בהתאם מוגבלו נשים עםתצהיר בדבר "ייצוג הולם לאתצהיר בדבר  .3.4.3

י חתום על ידי מורש 1976-וק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולח

 .נספח ג' בנוסחהחתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין 

שה וסק מורהיותו עמשלטונות המס על ור אישהעתק תעודת עוסק מורשה או  .3.5

 ף גם אישור מאת רשויות המסיצור –יחוד תף המדווח בתיק אשתרה של מבמק)

תתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף המש יותו שלבדבר ה

 שור(.להצעה האי

 .המשתתףתוקף על שם אישור בדבר ניכוי מס במקור ב .3.6

 אופן ומועד ההגשה .4

ולשלשל את ורה למעטפה סגיס לעיל יש להכנ 3עיף המפורטים בס המסמכיםאת כלל 

המעטפה , משרדי גזברות  המועצה, קומה א' בבנין המועצההמכרזים המעטפה לתיבת 

 .08:15בשעה  14.09.2020וזאת עד ליום , לא תישא סימני זיהוי כלשהם

 .ה על המשתתףמין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה תחולנכל , מוצאותל ההכ

 בחינת ההצעות  .5

ביחס ליתר הכספית  תבחן ההצעה בתנאי הסף תדעומ הצעתו אשרמשתתף  .5.1

  ההצעות שיוגשו.
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 תהא רשאית, לפי שיקוליא , ההמועצהשל מבלי לגרוע מכל יתר שיקוליה ובנוסף,  .5.2

הצעה של מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מכל ת חלט, לדחודעתה המו

או כושר ו/או יכולת סוג ובכל אופן שהוא או שנוכחה  לדעת שהוא חסר ניסיון ו/

 .וייםו/או אמצעים לביצוע העבודה או  שאלו/ו/או מי מהם לק

וע, בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצ .5.3

בשירותים  וטיב העבודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציעת הכספית היכול

ים והעדר תביעות ו/או קודמים ובצוע נאות של שירותים בסדר גודל ומהות דומ

 .הפסקות עבודה מטעם מזמינים

אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, חות הצעות של מציעים המועצה תהיה רשאית לד .5.4

או שנוכחה לדעת שכישוריהם  של אחרים,ות רצונם לשביעות רצונה או לשביע

 .מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה אינם

או כל מי מטעמה רשאים לערוך בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/ .5.5

עים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל למצי

מור, ככל בדיקות כאי מטעמה באחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומ

שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה 

 .פסול את ההצעהמטעם זה בלבד, להמועצה רשאית, 

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך עוד רשאית המועצה .5.6

עמה, או מי מט/ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו

כת ההצעות, לרבות פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי להער

 .סף במכרז זה

 

 כללי .6

ות לשנ ו/אוחו, מכו מפעיליםלבחור  הליך בכל עת ולאיכולה לבטל את ה צהועהמ .6.1

כל לפי צרכיה את ההליך ו/או לפרסם הליך חדש במקומו ללא צורך במתן נימוק ה

 תה.ושיקול דע

המוסמכים יחס להליך זה מסורה לבתי המשפט ייחודית בהשיפוט ה סמכות .6.2

 .מרכזחוז מב

 
 

 ני גונןאושרת ג
 הראש המועצ                                                                                
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 ףהמשתתהצעת  –נספח א' 

 ,לכבוד

  .דרום השרוןהמועצה האזורית 

 

מס'  הקול הקוראכל מסמכי בעיון את קראתי  בזה כי שרמאום מטה אני החת .1

, ההסכם ונספחיו, בחנתי בחינה זהירה ת למשתתפיםההוראובות את , לר02/2020

זו, ומתחייב למלא את כל יתר המסמכים, ואני מגיש בזה את הצעתי  את

  סכם, במחירים המפורטים להלן: התחייבויותיי שנקבעו בה

  ל מע"מ, לא כולתשעו 24 -לעלות השכרת רכב 

 פריםעלות במס

_________ _₪  

 יםעלות במיל

 ____________________________₪  

 

ם, ההצעה לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. בראני מסכים בזה שהמועצה חופשית  .2

 .30.10.2020עד ליום תישאר בתוקף 

 

 הסכם,ייבות אותי כל הוראות הה זו, מחי על הצעאני מצהיר בזה כי מיום חתימת .3

 כאילו היו חתומים על ידי. הקול הקוראושאר מסמכי חיו נספ

 

 הנני מצהיר ומתחייב כי: .4

הורי , ורההחק את המיותר(: בן זוג, מליאת המועצה יש / אין לי )מ חברי בין .א
, אח או אחות ובני זוגם להזוגם של כל אחד מא-בניזוג ו-"צאצא, צאצאי בןהורה, 

 (."קרוב" –הלן ואף לא סוכן או שותף )"ל
 

שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את  דיגאתב .ב
, בן או בת, את או מאלה: חבר מועצה, לרבות בן זוגו, הורהד אחל המיותר(

ן אחד ואי, חיםואו ברון הוב יםאחוז 10שותף חלק העולה על אחות, וכן סוכן או 
  ו עובד אחראי.א ן בתאגיד כמנהלמהמנויים לעיל מכה

 
 י )מחק את המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה.ל יןאיש/ .ג

 
תנו אם יש רשאית לפסול את הצע היהלנו כי ועדת המכרזים של המועצה תע דוי .ד

 כונה.ור לעיל, או אם מסרנו הצהרה לא נכאמ משפחתיתלנו קרבה 
 

 

מתחייב לא  יאנם אחרים, ול קשר או תיאום עם מציעימוגשת ללא כ יהצעת .5

על  ההמועצלאחרים עד למועד קבלת הודעת  יאת גלוי פרטי הצעת עות ולמנולגל

 .בקול הקוראהזוכה 

 

 :קודם ןלהלן פירוט ניסיו .6
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בה ניתן ומית רשות המקה

 השירות

 מס' רכבים שנות מתן השירות

   

   

   

   

 

 

 ______________________המציע )השם(: ___

 _____הכתובת: ________________________

 ' :__________________________ פקס: _טל'

 __________________________ חתימת המציע )בצירוף חותמת(:

 טעם המציע:חתימה ממורשי הם מיישנשמות 

 ________________ ת.ז. ________________

 ________________ ת.ז. ________________
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 תצהיר קיום דיני עבודה –ספח ב' נ
 יבורייםב' )א( לחוק עסקאות עם גופים צ 2סעיף הוראות ל אםבהת

  

 האמת, אתכי עליי לומר  _ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי__________אני הח"מ 

 מן:תב, כדלקים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכשאחרת אהיה צפוי לעונש

 

 (,ע"הנני משמש כמנהל ב________________________________ )להלן: "המצי .1

 יתן תצהיר מטעם המציע.מוסמך לוהנני 

 

 .מועצה אזורית דרום השרוןשפורסם על ידי  תיהליך תחרוהיר זה במסגרת ושה תצהנני ע .2

 
ים, ם ציבורייר זה, הינם כמשמעותם בחוק עסקאות עם גופייטויים בתצהבים והנחהמו .3

 . 1976 –ו תשל"

 
 הנני מצהיר כי מתקיים לגבי המציע:  .4

 

חרי יום י"ז א רהחלוט בעבירה שנעב הורשעו בפסק דין אלקה אליו המציע ובעל זי

"חוק  ן:)להל 1991 –התשנ"א  ( לפי חוק עובדים זרים,1.1.2002בטבת תשס"ב )

 ( בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.  עובדים זרים"

 

ה אליו הורשעו בשתי עברות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת יקז או בעלהמציע 

 ( 1.1.2002תשס"ב )

ש שנים ר זה חלפו שלום, אך במועד תצהיבפסקי דין חלוטי ים,לפי חוק עובדים זר

 ממועד ההרשעה האחרונה.לפחות 

 

 :חתימתיו י וזזהו שמ

       _______________ 

 

___ הופיע בפניי  ________ י בתאריך_ מאשר כאני הח"מ ________________

ן אישי, __/ המוכר לי באופ________________________________ ת.ז. ______

י לעונשים הקבועים בחוק, ת יהיה צפוהאמת שאחר תיו כי עליו לומר אתולאחר שהזהר

 ה. צהיר זת י עלחתם בפני

        

 ____________________   
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 קראתי, הבנתי והסכמתי_______________ 

  

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  –הולם לאנשים עם מוגבלות  ייצוג ר בדברהיתצ - נספח ג'
 (11)תיקון מס' 

י עליי לומר את האמת ___________ לאחר שהוזהרתי כ. מ ____________ ת.ז"אני הח
 ה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: וק אם לא אעשעים בחבום הקה צפוי/ה לעונשיוכי אהי

_______________________ ח.פ. / ע.מ. שם _היר זה בהנני נותן תצ .1

 השרון מועצה אזורית דרום ר עםשלהתק מבקש"( ההגוף" –___________ )להלן 

 יר זה בשם הגוף.י מוסמך/ת לתת תצהני מצהיר/ה כי הננ"(. אהרשות" )להלן:

 ן:קמאני מצהיר כדל .2

: )להלן 1998-ת, התשנ"חם מוגבלולאנשים עלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף    
 "( לא חלות על הגוף.חוק שוויון זכויות"

 יים אותן;ת חלות על הגוף והוא מקן זכויוק שוויולחו 9הוראות סעיף     

מתחייב לפנות למנהל הכללי של א הוחות עובדים לפ 100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
בותיו לפי סעיף לשם בחינת יישום חו החברתייםשירותים משרד העבודה הרווחה וה

 ; בהתאםנחיות בקשר ליישומןלשם קבלת ה –ת הצורך לחוק שוויון זכויות, ובמיד 9
לפעול על פי ההנחיות כאמור הגוף מתחייב ן זכויות, )ג( לחוק שוויו9ת סעיף להוראו

  ת כאמור.כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיון שמוליי

ה מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחאנו מתחייבים להעביר העתק  .4
 רות.עד תחילת ההתקשימים ממו 30, בתוך ים החברתייםוהשירות

        
 __________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                             

 אישור

ד מ.ר. ______, עו"_________הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, 
___, המוכר לי _________ אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב'_________, 

יו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים עלי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כ
 ירו דלעיל וחתם עליו בפניי.ן, אישר נכונות תצהא יעשה כחוק אם לב

 

_________________ ________________ 
 + חתימת עוה"דחותמת                                                                                    תאריך            
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 קראתי, הבנתי והסכמתי_______________ 

  

 מסמך א'  

 

    תופיהסכם הפעלת פרויקט רכב שי

  
  2020שנערך ונחתם ב________ ביום ______ בחודש _______ 

  

 בין:  

  

 ת דרום השרוןעצה אזורימו 
  500 .המועצה ת.ד קרית

  4994500 , מיקודנווה ירק
  03-9000501: 'פקס 03 - 9000500: 'טל

  ("המועצה" - להלן)
 ד אחדמצ

 
 לבין:
 

 ח.פ ________________ _____________________ תחבר

 __________________באמצעות המורשה מטעמה מר / גב' _

 _________פון ______________ טל_____כתובת _______

 ________________ דוא"ל __________________פקס __

 ("המפעיל" – להלן)

 מצד שני

והכל כאמור להפעלת פרויקט רכב שיתופי הליך קול קורא  פרסמהוהמועצה  הואיל:
או  "העבודה" או "השירותיםלהלן:" )יך זה ולהוראות חוזה זה במסמכי הל

 ;("טהפעלת הפרויק"

  

ישרה א _________מיום  בישיבתה עדת המכרזיםוו הצעתווהמפעיל הגיש  והואיל:
 ירת העבודה למפעיל.את מס

  

מצעות קריה באיסופקו לתושבי המועצה ומב שירותיםשהמעוניינת והמועצה  והואיל:
 המפעיל;

  

 בהתאם למפורט להליך זה.     לספק את השירותיםוהמפעיל מסכים  והואיל:

 

 בין הצדדים כדלקמן: הוסכם לפיכך 
  
   ואבמ .1

  ממנו.פרד המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נ

   :הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:  
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 קראתי, הבנתי והסכמתי_______________ 

  

ידו לעניין הסכם זה או מי שהורשה על  ו/או כל .מנהל אגף תפעולס – ""המנהל .א

  כל חלק ממנו.

 ,הפרויקט לרבות עובדיואת הפעלת מסרה לו  עצהשהמוהגורם  -"המפעיל"  .ב

  שלוחיו. ,מנהליו

 ם שיתופיים בתחומי במועצה,ישכרת רכבה -""העבודה" ו/או "השירותים .ג

  בהתאם למפורט בהליך זה ולהוראות חוזה זה. 

  :ביצוע השירותים .3

מפעיל והמפעיל מקבל בזאת על עצמו לבצע את השירותים ת למוסרת בזא מועצהה

  . המועצהקף שתקבע בהתאם להיהמפורטים בהליך זה ו

    :ייבויות המפעילתחוההצהרות  .4

 : קמןהמפעיל מצהיר כדל

ינג לפי חכרת רכב / ליסתקף להפעלת משרד להשיון מצהיר כי ברשותו רייל המפע .א

(, סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכבעת וח על מצרכים ושירותים )הסקצו הפי

 .1985 מ"ההתש

ישורים, הידע המקצועי, האמצעים הכ ,יסיוןהמפעיל מצהיר כי יש לו את הנ .ב

בצורה הטובה ביותר  ותיםשיריספק את ה, וכי הוא יםהשירותיצוע הדרושים לב

  ובכפוף לאמור בהסכם זה.

ואמצעיו ו המפעיל מצהיר כי הוא ישתמש במיטב כוחותיו, כושרו, ידיעותי .ג

סירות והנאמנות לשם ביצוע המ וישקיע את מיטב השקידה ומיטב

   פי חוזה זה.-לבויותיו עהתחיי

  : לקמןהמפעיל מתחייב כד    

ות המקומיות, כלליהן והוראות הקבע שויוהרהתאם לחוקי המדינה לפעול ב .ד

  שלהן.

ך כ לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם .ה

 ית. המקצוע להשתמש במיטב הכושר והידיעה

  ות הדין.בהתאם להורא המועצה דרישה של להתחיל בהפעלת הפרויקט על סמך .ו

למלא אחר כל ההוראות ן ודי השירותים בהתאם לכלהמפעיל מתחייב לבצע את  .ז

  שתינתנה לו מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות. החוקיות

 על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק ושיתוף יולבצע את השירותים וכל המוטל על .ח

  בדבר.הנוגעים  מועצהפעולה עם המנהל ושאר גורמי ה

ולמלא אחר ע השירותים לאפשר למנהל לבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן ביצו .ט

  . ההוראות וההנחיות שיינתנו לו על ידי המנהלכל 

ו/או עפ"י  זהלהעביר למנהל דיווח שוטף ו/או דו"ח תקופתי עפ"י הוראות חוזה  .י

 .הפרויקטלת בדבר הפע ,דרישת המנהל

  במפרט הבא )לכל הפחות(:מדו עישיוצבו המפעיל מתחייב כי הרכבים  .יא

 ם.מינימו 3 טיחות בה אבזורברמת  .1

 מקסימום. 10 אוויררמת זיהום ה .2

 שעלו לכביש שיוצבו ע"י המפעיל יהיו רכביםהרכבים  חתימת החוזהזמן ב .3

  או מאוחר יותר. 2018בשנת 
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 קראתי, הבנתי והסכמתי_______________ 

  

 .₪ 300)כולל נהג צעיר( עד ל תאונה ההשתתפות העצמית במקרה שובה ג .יב

  :המנהל סמכויות .5

ן השירותים, לבדוק את טיב המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום מת  .א

ם המפעיל מבצעם בהתאם להוראות ביצועה וא ואת אופן יקטהפעלת הפרו

 הסכם זה.  

 ,פעיל הוראות והנחיותלמבמשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת  .ב

 וע השירותים.   ביצבכל הנוגע ל

וזר או עובד או נותן שירות שהתמנה על ידי פסול כל עהמנהל יהיה רשאי ל .ג

 ל המנהל.  ש ול דעת בלעדיה, לפי שיקהמפעיל לצורך ביצוע הסכם ז

המפעיל וכל מי מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר וכל מסמך שיידרש על ידו או  .ד

  מטעמו.

או מטעמו והוא אחראי לכך  ר שיידרש על ידול ימסור למנהל כל הסבעיהמפ .ה

כל הסבר ימסרו גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו י המקצוע שיתר בעל

 . כאמור

ורט באשר למספר ם ברבעון דו"ח מפרש להעביר פעיובהר כי המפעיל ייד .ו

 מנהל.שיקבע ע"י ה ויכיל את הנתונים כפי מטת. הדו"ח יערך בפורההשכרו

   :דהצוות עבו .6

ם שיהיה קצוע שוניט יעסיק המפעיל, על חשבונו, אנשי מך הפעלת הפרויקלצור .א

  .הפרויקט, כמפורט בהליך זה צורך בקבלת שירותיהם לצורך הפעלת

מקו על ידו, להפסיק העסקתו א רשאי לדרוש מהמפעיל, מטעמים שינוהמנהל יה .ב

 דרישת המנהל. ב לקיים אתשל אנשי מקצוע מטעמו והמפעיל מתחיי

על  ויבים, גםראות חוזה זה יקוימו, בשינויים המחראי לכך שכל הוהמפעיל אח .ג

 ידי אנשי מקצוע מטעמו.

ולם ישירות ע"י עסיק לצורך הפעלת הפרויקט, יששכר היועצים שהמפעיל י .ד

   בלבד.המפעיל ועל חשבונו 

    תקופת הפעלת הפרויקט: .7

עד _______ וים החל מיום __חודש 12שך תקופת הפעלת הפרויקט הינה למ .א

 (."תקופת השירות" –להלן )_____ ליום ______

-ת תקופת ההתקשרות בבלבד רשאית להאריך א המועצהמים כי דדים מסכיהצ .ב

 מהם. חודשים נוספים או חלק 12

לעצמה את הזכות להביא, לפי שיקול דעתה  צההמועעל אף האמור לעיל שומרת  .ג

ראש ה בכתב ומחוזה זה לסיומו בהודעלהביא יא, ה שההבלעדי ומכל סיב

על פי סעיף זה, יובא  בזכותה, ההמועצבכל מקרה בו תשתמש  ח למפעיל.שתשל

יו טענות ו/או החוזה לידי סיום במועד הנקוב בהודעה דלעיל ולמפעיל לא יה

בזכותה  מועצהבשל שימוש ה המועצהג שהוא כלפי תלונות ו/או תביעות מכל סו

 זו. 
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 קראתי, הבנתי והסכמתי_______________ 

  

 :זמנים לוח .8

ויבצע את  ימים מיום שהודע על זכייתו 30תוך ט יל יחל בהפעלת הפרויקהמפע

ה כמו כן, במקרה של בקש  .הפסקה שלביהם באופן רציף וללא ים על כל השירות

 ימים מיום מתן ההודעה. 30 ךיוסיף רכבים נוספים תולהוספת רכסים, המפעיל 

 : שמירת סודיות .9

בסוד  , לשמורבביצוע הסכם זה מתחייב המפעיל לשמור על חובת הסודיות לפי כל דין

  זה.הסכם  ביצועעקב כל מידע שיגיע לידיעתו תוך כדי ו/או 

   :עת ניגוד ענייניםמני .10

 לקבל על עצמו עבודה עבור כל גורםיהיה המפעיל מנוע מ רויקטהפהפעלת  עם תחילת

 אם הדבר עלול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים .  או גוף אחר 

   העדר יחסי עובד מעביד: .11

 ביןל המועצה מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין סר ספקלמען ה .א

   ו כל מי מטעמו.המפעיל ו/א

ועובדי  צההמועעובד מעביד בין יווצר כל זיקה ו/או יחסי ר כי לא תו כן מובהכמ .ב

המפעיל או כל עובד מטעמו. אף אם ייווצר מצב בו לצורך ביצוע ההסכם ישהו 

   ם בגדר עובדי המפעיל בלבד.ארו העובדי, יישבמועצהעובדי המפעיל 

י להפחית יל כדבדים מטעם המפעבהעסקת העו איןמובהר כי למען הסר ספק  .ג

 המועצהיות המפעיל ואחריותו כלפי ע ו/או להחליף את התחייבוו/או לגרו

   לביצוע תפקידיו ע"פ ההסכם.

 ,לפקח למועצההצדדים מצהירים כי אין בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה  .ד

אמצעי לא על ידו, אאו להנחות את המפעיל כל אחד אחר מהמועסקים להדריך 

היה בכך באמור כדי ליצור זה, ולא יאות הסכם ל של הורביצוע יעי חלהבטי

 יחסי עובד מעביד עם המפעיל או עם העובדים המועסקים על ידו .

פעולה לא נושאת בכל אחריות בגין פעולתה כאמור לעיל לעניין ה המועצה

  הראויה של המפעיל.המקצועית 

  :איסור העברת זכויות .12

זכות ו, או כל ו חלק ממנסכם זה כולו אלאחר הלא להעביר  ייבמפעיל מתחה .א

 ות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא על פי הסכמתמזכויותיו או התחייב

 מראש ובכתב על כך. מועצהה

י יישאר המפעיל אחראי כלפלעיל,  )א(ניתנה הסכמה כאמור בסעיף קטן  .ב

אליו מי שהועברה עם חד ולחוד עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה בי מועצהה

 . התחייבות כאמור

   :לנזקים אחריות .13

בשל מעשה או  למועצהלכל נזק או אובדן שייגרמו על המפעיל תחול אחריות  .א

את  מחדל שלו תוך כדי ביצוע הסכם זה, והריהו מתחייב לשפות ולפצות

זק ו/או האובדן האמור מיד עם דרישתה נהלפי דרישתה בגין  המועצה

  .ההראשונ

או עקב /תוצאה מן וייגרם לו כד שלישי לכל נזק שאחראי כלפי צ להמפעי .ב

תחויב על ידי בית המשפט לשלם לצד שלישי סכום  ועצההמהשירותים, ואם 
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המפעיל חייב לפצות כלשהוא בעד הנזקים שהמפעיל אחראי להם כאמור יהא 

ת שתחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאו םבכל סכו המועצהאת 

זה הוא מתן  עפ"י סעיף יוב המפעילמוסכם כי תנאי לח להם בקשר לכך, שייגרמו

   בדבר תביעה ומתן אפשרות למפעיל להתגונן.  הודעה למפעיל

 :  תשלומים סוציאליים .14

ת הקיימות וו מי המועסק על ידו, רוכשים זכויות סוציאליאין המפעיל או מי מטעמו א

לאומי, התשלומים לביטוח  כם קיבוצי. כלסהג ו/או הנו בין עובד ומעביד מכוח דין ו/או

 . על המפעיל וישולמו על ידו בהתאם הזכויות הסוציאליות חלים מקביל ויתרמס 

   :אחריות מקצועית .15

לשירותים של המפעיל, אינם משחררים את  צההמועהסכמתה ו/או אישורה של 

  ות המקצועית הבלעדית להם. יהמפעיל מהאחר

   :אספקת אמצעי עזר .16

להפעלת  ים המשמשיםחניה לרכב תקצה מקום מועצהה ומוסכם בזה כי מוצהר

 , המתקנים ,כל הציוד ,המועצהליך זה בהתאם ובכפוף להחלטת הפרויקט כאמור בה

העזר הדרושים לצורך ביצוע השירותים ו/או הקשורים אליהם,  החומרים ויתר אמצעי

 פקו על ידי המפעיל ועל חשבונו בלבד. ויס

     : ותרופותהפרות  .17

פיצוי מוסכם של  מועצהלזה, ישלם ראה מהסכם ו/או מי מטעמו הו הפר המפעיל

באמור בהסכם זה אין  .ימים ממועד ההפרה 3כל הפרה והפרה וזאת תוך  בגין ₪ 1,000

דין וכן לזכותה של   לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י כל המועצהכדי לגרוע בזכותה של 

  שלב.   לביטול החוזה בכל המועצה

   :ויתור .18

 רכוויתו למפעיל, לא יחשבו צההמוע הארכה מצד תןולה או מיתור, הנחה, אי פעשום ו

על זכויות  מועצהא"כ תוותר העל זכויותיה ולא ישמשו לתביעה א מועצהמצד ה

   חד.  יגם  מועצהוגזבר ה המועצהכמפורט ובכתב מראש בחתימת ראש 

   :כתובות .19

 ם . הם כברישא להסכהסכם זה  כתובות הצדדים לצורך ביצוע

צאת כתבי בית ות האמורות לעיל לרבות המלפי הכתוב שלח לצדדיםכל הודעה שתי

 ,שעות ממועד המשלוח בדואר רשום 72 , תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוךדין

  ובמידה ונמסרה אישית ממועד מסירתה בפועל. 

  :יתיפוט ייחודשסמכות  .20

א ממנו   זה ו/או כפועל יוצעות מכוח הסכם וקות הנובסמכות השיפוט בכל הנוגע למחל

  ולהם בלבד.  זבמחוז מרכהמשפט המוסמכים סורה לבתי מ

  דדים על החתום: ולראייה באו הצ
               

 
  ותמתחחתימה ו    שם מלא      תאריך        -המפעיל              

               

 
 תימה וחותמתח    א שם מל    תאריך  - המועצה 


