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   9/2021קול קורא מס' 

 למתן הצעות להפעלת רכב שיתופי בגני תקווה
 

לקבלת זכות שימוש  גופים המעוניינים להציע הצעות  מזמינה  "(  מועצה ה)להלן: "המועצה המקומית גני תקווה  
קבועים ומסומנים ברחבי היישוב גני תקווה לטובת הפעלת פרוייקט רכב שיתופי להשכרה קצרת    במקומות חניה

 .("הפיילוט")להלן:  מועד, לרווחת תושבי המועצה

המועצה   תעמיד  במסגרתו  שנה,  של  לתקופה  יהא  לטובת    3הפיילוט  היישוב  ברחבי  קבועים  חניה  מקומות 

 . כולל סימונם וצביעתם ,הפרוייקט

בזא ו/או  מובהר  ההליך  את  לבטל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה  ולכן  "פיילוט"  בפרוייקט  מדובר  כי  ת 
 ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, הכל כאמור במסמכי הקול קורא.

 תחת "מאגר קולות קוראים". ניתן למצוא באתר המועצה מסמכי הקול קורא המלאים, את 

חלה  הפונה על   gantik.org.ilmichrazim@: אלקטרוני לכתובתשאלות הבהרה ניתן להפנות באמצעות דואר 
 .  03-7978707למייל שצוין ו/או בטלפון  דא קבלת שאלות ההבהרה במייל חוזר האחריות לוו

תשובות לשאלות ההבהרה שיוגשו במועד יישלחו לכל המשתתפים    30/08/2021:  את השאלות יש להגיש עד ליום
 בהזמנה זו. תשובות בעל פה לא יחייבו את המועצה.  

גני תקווה, קומה ב' אצל    48ברח' הגליל    בתיבת המכרזיםידנית במעטפה חתומה  להניח  את ההצעות יש להגיש  
 . )בצהרים( 0012:עד השעה  13/09/2021לא יאוחר מיום מח' הרכש / קניין המועצה,  

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.  

 יובהר כי אין המועצה מחוייבת לקבל הצעה כלשהי.  

 . הקול קורא  במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 בכבוד רב,           

 ליזי דלריצ'ה           

 המועצה ראש           
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   'אמסמך 

 
   9/2021קול קורא מס' 

 בגני תקווה   להפעלת מיזם רכב שיתופילמתן הצעות 

 והוראות למשתתפים הפניה תנאי 

 מסמכי הפניה: 

ויוגשו למועצה לצורך בחינת הצעת    "הפניה"מסמכי  המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד   .1

 : התקשרות

 הזמנה להציע הצעות   -' אמסמך 

 הצעת המציע  -מסמך ב' 

 הסכם ההתקשרות   -מסמך ג'  

 נוסח ערבות להבטחת התחייבות הזוכה מכח ההסכם – 1נספח   

 היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצהתצהיר בדבר  -מסמך ד' 

 תצהיר בדברר אי תיאום    -מסמך ה' 

  1976 -חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אישור ותצהיר בהתאם ל  -' מסמך ו

 : עיקרי ההתקשרות

לקבלת  גופים המעוניינים להציע הצעות  מזמינה  "(  המועצההמועצה המקומית גני תקווה )להלן: " .2.1
קבועים ומסומנים ברחבי היישוב גני תקווה לטובת הפעלת פרוייקט    זכות שימוש במקומות חניה 

 "(.הפרוייקטו/או "  "הפיילוט"רכב שיתופי להשכרה קצרת מועד, לרווחת תושבי המועצה )להלן: 

מקומות חניה קבועים ברחבי היישוב    3הפיילוט יהא לתקופה של שנה, במסגרתו תעמיד המועצה   .2.2
 . כולל סימונם וצביעתם ,לטובת הפרוייקט

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  ,  "פיילוט"נוכח העובדה כי מדובר במובהר בזאת כי   .2.3
 קול קורא. ההליך ו/או ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, הכל כאמור במסמכי ה

התושבים ו/או הציבור אשר  רכבים שיתופיים לשימוש  במסגרת הפרוייקט, מתחייב הזוכה להעמיד   .2.4
יחנו במקומות שהמועצה תקצה להם והתשלום עבורם יהיה בהתאם לשימוש בפועל שנעשה בהם  

 בתקופת הפיילוט.   הינה ללא תמורהעל ידי המועצה משתמשים. יובהר, כי הקצאת החניות  העל ידי  

בהזוכה   .2.5 זכאי להעמיד  יהא  ה בהפעלת הפרויקט  יום בשטח  מידי  רכבים  חניה    3-מועצה  מקומות 
המצויים בבעלות המועצה ויוקצו על ידה לצורך הפרויקט. המועצה תהא רשאית לדרוש מהזוכה  

רכבים כאמור, ובלבד שהמועצה הקצתה מקום לרכבים הנוספים   3-להעמיד רכבים נוספים מעבר ל
 .ר בכתב מהמועצהובכפוף לאישו
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המעוניין   .2.6 כל  המועצה.  ברחבי  המועצה  ידי  על  שיוקצו  ייעודיות  חנייה  בעמדות  יועמדו  הרכבים 
בהשכרת רכב שיתופי יבצע הרשמה אצל הזוכה לצרוך הזמנת הרכב דרך אפליקציה ייעודית או דרך  

 . אתר אינטרנט או דרך מוקד טלפוני

כל מקום חניה נוסף יינתן לפי שיקול דעתה  .  כההמועצה תעמיד מקומות חניה לרכבים לרשות הזו .2.7
הבלעדי של המועצה. המועצה תהא רשאית להורות על שינוי של מיקומי חניה לפי צרכיה, מעת לעת,  
דעתה   לשיקול  להפחית את מקומות החניה, הכל בהתאם  וכן  לחניה,  שימוש  זכות  ניתנה  גם אם 

 . הבלעדי

לתקופה של שנה אחת. המועצה בלבד תהא רשאית להאריך  הפרויקט יופעל במתכונת של פיילוט   .2.8
קיימת   בלבד  למועצה  כי  יובהר,  ממנה.  חלק  ו/או  נוספת  לשנה  הפרויקט  הפעלת  תקופת  את 
האפשרות לסיים את הפרויקט מכל סיבה ובכל שלב, הגם שטרם חלפה תקופת הניסיון, ללא כל  

 .ימים  14צורך במתן נימוק, בהודעה מראש של 

לשימוש  בהלי  הזוכה  .2.9 ייעודית  ואפליקציה  אינטרנטי  רכבים  הזמנת  מערך  לנהל  מתחייב  ך 
 . המשתמשים ברכבים

תהא   .2.10 לא  וכל  מטעמו  למי  ו/או  למציע  תשלום/תמורה  בכל  תישא  לא  המועצה  כי  בזאת  מובהר 
ידי המשתמשים על  ו/או לתשלום  לשימוש ברכבים  ו/או   .אחראית  נזק  בשום  המועצה לא תישא 

שהוא שייגרם לרכב בעת החנייה ו/או בכל שעה אחרת במהלך השימוש ברכבים  אובדן מכל מן וסוג 
 . בפרויקט

יציג את   .2.11 והזוכה אף לא  כי המועצה אינה צד בהסכמים שבין הזוכה למשתמשים ברכביו  מובהר 
 .ים אלו והאחריות הכוללת על תפעול הפרויקט חלה על הזוכה בלבדמהמועצה כצד בהסכ

ך תקופת הפיילוט או במועדים אחרים שיקבעו על ידי המועצה, יעביר  ( יום במהל30בתום כל חודש ) .2.12

הזוכה מידע בנוגע לרכבים המושכרים בפרוייקט לרבות כמות משתמשים, גילאי המשתמשים, ימי  
השימוש, תקופות השכרה, כמות הקילומטרים שבוצעה בכל רכב, פילוח משתמשים לתושבי היישוב  

 ועבר לגבי כל רכב בנפרד.לעומת תושבי חוץ וכיו"ב. המידע י 

ספק,   .2.13 הסר  של  העמדת  למען  הפרה  תחשב  לזוכה,  המועצה  ידי  על  שהוקצה  במקום  שלא  רכב 
ההתקשרות ותגרור הטלת סנקציות על פי ההסכם כולל ביטול ההתקשרות, גרירת רכבים, קנסות  

 .ברחבי המועצהכדין , זאת למעט אם הרכב נמצא בהשכרה על ידי מנוי והוא חונה וכיו"ב

 : תנאי סף

 זכאי להגיש הצעה, מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים: .3.1

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל האישורים על ניכוי  המציע הינו   .3.1.1
 מס במקור מטעם פקיד השומה.

, כמפורט במסמך ה'  1976-דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע שעומד בכל   .3.1.2
 למסמכי הפניה. 

המציע הוא יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל )לרבות שותפויות רשומות(, אשר  .3.1.3
מוצרים   על  הפיקוח  צו  לפי  ליסינג   / רכב  להחכרת  משרד  להפעלת  תקף  רישיון  בעלי  הינם 

 . 1985-הסעה מיוחדת והשכרת רכב( התשמ"הושירותים )הסעת סיור, 
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3.1.4. ( שנתיים  של  ניסיון  בעל  בהשכרת  2המציע  זה,  לפרסום  הקודמות  בשלושת השנים  לפחות,   )
 רכבים על בסיס יומי / שעתי.

 לא ניתן להגיש הצעות במשותף ע"י מספר מציעים.  .3.2

 מסמכים:

 מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הכלולים במסמכי הפניה:  .4.1

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי   .4.1.1
 הינו מנהל ספרים כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(. 

ע"י   .4.1.2 מאומת  למקור  מאושר  )מקור/העתק  השומה  פקיד  מטעם  במקור  מס  ניכוי  על  אישור 

 עו"ד/רו"ח(.  

בנוסח מסמך ה'    1976  –אישור ותצהיר חתומים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .4.1.3
 למסמכי הפניה. 

 מסמך ד' למסמכי הפניה.  העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסחהצהרה בדבר  .4.1.4

העתק רישיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב / ליסינג לפי צו הפיקוח על מוצרים ושירותים   .4.1.5
 .1985- עת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב( התשמ"ה)הס

לעיל. בכלל זה, יש להמציא תצהיר חתום    3.1.4אסמכתאות בדבר ניסיון המציע כמפורט בס'   .4.1.6
 בפני רו"ח/עו"ד.  

של   .4.1.7 קיומם  בדבר  לשימוש  אסמכתאות  ייעודית  ואפליקציה  אינטרנטי  רכבים  הזמנת  מערך 

 . , אצל הזוכההמשתמשים ברכבים

כללי של המציע / פרופיל חברה, לרבות הצעת מערך השכרת הרכבים, המחירון המוצע  תיאור   .4.1.8
על ידי המציע, סוגי הרכבים המוצעים על ידי המציע, תנאי השכרת הרכבים כולל עניין דמי  

אתר   באמצעות  מקוון  הזמנות  מערך  קיום  היעדר   / קיום  וכיו"ב,  ביטוחים  רישום, 
 אינטרנט/אפילקציה וכו'. 

המציע .4.1.9 את   אם  לצרף  עליו  אופן,  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  תאגיד  הוא 
 המסמכים הבאים: 

הינה במסגרת סמכויות ההתקשרות בפרויקט  אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי   .4.1.9.1
תנאי   עפ"י  הצעה  להגיש  כדין  החלטה  קיבל  התאגיד  כי  זוהתאגיד,  הצעת פניה  כי   ,

התאגיד   את  ולחייב  התאגיד  בשם  לחתום  המוסמכים  האנשים  ע"י  חתומה  התאגיד 
מסמכי   על  השתתפות    הפניהבחתימתם  הפרוייקט  וכי  וביצוע  בהתאם בפניה  הינם 

 למסמכי ההתאגדות.  

 התאגיד.שמות מנהלי   .4.1.9.2

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.  .4.1.9.3

 כתבות משרדו הרשום של התאגיד.   .4.1.9.4
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אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור   .4.1.10
פות  עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השות

 .  בפניהבעניין הגשת ההצעה והשתתפות 

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,   .4.2
נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ההתקשרות/ ההארכה, לפי  

 העניין. 

 .  המועצהרטים לעיל עלולה להיפסל ע"י הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפו  .4.3

 יובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות במשותף. .4.4

  או/ו  מידע  כל  להציג  מהמציע  ולדרוש   לחקור,  הבלעדי  דעתה  שיקול   פי  על ,  הזכות  למועצה שמורה .4.5

לפרוייקט    והתאמתו  שלו  המימון  יכולת,  מומחיותו ,  נסיונו,  כשירותו  להוכחת   שידרש  נוסף   מסמך
  בו   במקרה.  דעתה  להנחת  המסמכים  /המידע  מלוא  למועצה את  למסור  חייב  יהיה  . המציע'וכיוב

  לפי   מסקנות  המועצה להסיק  רשאית,  כאמור  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר  מסמך  למסור  יסרב  המציע
 . ההצעה  את לפסול  ואף עיניה ראות

 הבהרות:

לכתובת:   .5.1 דואר אלקטרוני  להפנות באמצעות  ניתן  על      michrazim@gantik.org.ilשאלות הבהרה 
חוזר   במייל  הנמען  ידי  על  ההבהרה  שאלות  קבלת  לוודא  האחריות  חלה  בטלפון  המציע  -03ו/או 

7978707  . 

 30/08/2021המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה הינו:  .5.2

בפניה.   .5.3 המשתתפים  לכל  יישלחו  במועד  שיוגשו  ההבהרה  לשאלות  לא  תשובות  פה  בעל  תשובות 
 יחייבו את המועצה. 

 דרישות ביטוח:

להגיש למועצה ביחד עם ההסכם החתום, אישור קיום ביטוחים לפיו הינו עורך ומקיים    הזוכה ידרש .6.1
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך על תקופת הפרוייקט, את הביטוחים הנדרשים לפי  
כל דין לצורך מתן השירותים על פי תנאי קול קורא זה, לרבות כל ביטוחי הרכב הנדרשים על פי דין.  

 ר להיות חתום על ידי חברת הביטוח. על האישו

המועצה, באמצעות יועצת הביטוח מטעמה, תהא רשאית לבקש שינויים באישורי הביטוח והוכה   .6.2
ידרש לפעול בהתאם להנחייתה. אי המצאת אישור קיום ביטוחים מאושר על ידי המועצה, יהווה  

 יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה.

 לבחינת ההצעות:אמות מידה 

 המועצה תבחן תחילה את עמידת המציעים בתנאי הסף.  .7.1

 : יעברו לשלב הבא של בדיקת ההצעות, כפי שמפורט להלן בטבלההצעות שיעמדו בתנאי הסף,   .7.2
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ניקוד  אופן הניקוד  קריטריון מס"ד 

 מקסימאלי

שירות   1 המציע  מפעיל  בהם  הערים  מספר 

 רכב שיתופי 

נקודות עבור כל   _ 2___  – המציע יזכה ב  

,  רשות בה הוא מפעיל שירות רכב שיתופי

 ועד למקסימום הניקוד בסעיף זה 

רשויות   של  רשימה  לצרף  נדרש  המציע 

רכב   שירות  מפעיל  הוא  בהם  מקומיות 

 .שיתופי

15 

השיממציע   עלות השימוש עבור המשתמשים  3 דמי  את  הנמוכים  ושיציע  ש 

ביותר עבור המשתמשים, יקבל את מלוא  

 הניקוד בסעיף. היתר ינוקדו באופן יחסי.

20 

השיממציע   עלות השימוש עבור נהגים צעירים   4 דמי  את  הנמוכים  ושיציע  ש 

את   יקבל  צעירים,  נהגים  עבור  ביותר 

מלוא הניקוד בסעיף. היתר ינוקדו באופן  

 יחסי. 

20 

, כולל  קיום מלוא הביטוחים לשימוש ברכב 5

 ביטוח נהג צעיר/חדש 

שהמציע א   ככל  לקיים  מלוא    ת מתחייב 

  / נהג צעיר  הביטוחים לרכב כולל ביטוח 

 .חדש, יקבל את מלוא הניקוד בסעיף

20 

דמי    שהמציעככל   חיוב תשלום דמי מינוי חודשיים  6 תשלום  לאי  מתחייב 

הניקוד  מלוא  את  יקבל  חודשיים,    מינוי 

 .  בסעיף

10 

שהרכבים    שהמציעככל   גיל הרכבים  7 שגיל  מתחייב 

על   יעלה  שנים, יקבל את    5שיסופקו לא 

 . בסעיף מלוא הניקוד 

5 

היא   מכסת ק"מ יומית  8 שלו  היומית  הק"מ  שמכסת  מציע 

הניקוד   מלוא  את  יקבל  ביותר,  הגבוהה 

 בסעיף. היתר ידורגו באופן יחסי.  

5 

שירות   שירותים נוספים   9 מתן  מערך  ברשותו  שקיים  מציע 

חילוץ(,    24/7ומצוקה   רכב  שליחת  )כולל 

 יקבל את מלוא הניקוד בסעיף 

5 

 100 סה"כ 
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בפני ועדה  לצורך קביעת הניקוד בטבלה, תהא רשאית המועצה לקיים ראיון עם המשתתפים בפניה,   .7.3
 מקצועית שחבריה יקבעו על ידי המועצה.  

 המועצה לא חייבת לבחור בהצעה הזוכה ביותר או בהצעה כלשהי.  .7.4

 ככלל, המציע שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר, יוכרז כזוכה בפניה.  .7.5

  והכלכלי, בנסיונ   ובחוסנ ו,  תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת בעת בחינת הצעות, המועצה   .7.6
, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא  של המציע  של המציע, במחירי הצעתו  ו שורייובכ

 . הוהוראותי הפניה  ע"פ תנאי  

רשאית לשקול את צעדיה  אין בפניה זו כדי ליצור מחוייבות כלפי מי מהמציעים והמועצה תהיה   .7.7
 בהתאם לאינטרס הציבורי, ובכלל זה לבטל את הפניה ו/או לצמצה. 

הוקטן  הפניה    הבוטל .7.8 ביצוע היקפה  או  נדחה  ממנ   האו  חלק  תהא  הו/או  לא  שהיא,  סיבה  מכל   ,
נזק   להם  יגרם  אם  אף  שיפוי  ו/או  פיצוי  בגין  תביעה  זכות  ו/או  תביעה  כל  לזוכה  ו/או  למציעים 

 , והמציעים ו/או הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג.  כתוצאה מהאמור

 מועדים  -הגשת ההצעות 

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש  הפניה ויתר המסמכים הנדרשיםמסמכי    כלרוף  יבצ  , את ההצעה .8.1
ברח' הגליל   בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  "קול קורא רכב שיתופי"   -סגורה, עליה מצוין   במעטפה 

/ קניין המועצה,    48 עד השעה    13/09/2021לא יאוחר מיום  גני תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש 
 . )בצהרים( 12:00

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.  .8.2

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.   .8.3

באתר המועצה. למען הסר ספק  באחריות המציעים לעקוב אחרי העדכונים וההודעות שיפורסמו   .8.4
 .התשובות לשאלות ההבהרה הינן חלק ממסמכי הקול הקורא ויש לצרפן להצעה

 

 בכבוד רב,

 ליזי דלריצ'ה

 ראש המועצה 
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 ב' מסמך 

 
   9/2021קול קורא מס' 

 בגני תקווה   להפעלת מיזם רכב שיתופילמתן הצעות 

 ע הצעת המצי

 לכבוד
 המועצה המקומית גני תקווה

 א.ג.נ., 

 הצעת המציע הנדון: 

אני הח"מ ________________ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי הקול הקורא והנני מגיש בזאת   .1
הכל   )להלן: המועצה(,  גני תקווה  במועצה המקומית  שיתופי  רכב  פרויקט  הקורא להפעלת  לקול  הצעתי 

 בהתאם למסמכי הקול הקורא )להלן: השירותים או הפרוייקט( 

 ן לספק למועצה את השירותים בהתאם לתנאי הקול קורא וההסכם אשר צורף לו. הנני מעוניי .2

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי הקול הקורא, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, וכי   .3
תנאיו, השירותים המבוקשים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני  

 הם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  מסכים ל

על עצמי את כל ההתחייבויות   .4 ואני מציע לקבל  כל הפרטים הנוגעים לאספקת השירותים  יודע את  הנני 
והתנאים הכלולים במסמכי הקול הקורא בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק  

 מהם בהתאם להצעתי 

פרט אחר  בדקתי   .5 וכל  העלויות, הסיכונים  כל הדרישות, התנאים, המגבלות,  ומקצועי את  עצמאי  באופן 
הקשור לביצוע השירותים נשוא הקול הקורא ולקיום התחייבויותינו על פי הקול הקורא, במועדן ובמלואן,  

נו על פי הקול  ביררנו כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותי
 בו.הקורא אם נזכה 

 : אני מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כי .6

הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים, כח האדם, הציוד והכישורים   6.1
 ת. הדרושים למתן השירותים נשוא הקול הקורא, גם מבחינת המימון וגם מבחינה מקצועי

ולראיה צירפתי    יים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה לקול הקורא הנני עומד בכל התנאים המקדמ 6.2
 את כל המסמכים הנדרשים במסגרת הפניה. 

שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף שיידרש להוכחת  למועצה  ידוע לי כי   6.3
קורא,  התאמתי לביצוע השירותים נשוא הקול ה ,כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, איתנותי הפיננסית

לרבות המלצות, ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה. אם 
אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות  

 .עיניה ואף לפסול את ההצעה 

וההתחייבויות על פי  הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לספק את השירותים ולבצע את כל הדרישות   6.4
וכל האמצעים הנדרשים על מנת   כוח האדם המיומן  הוראות הקול הקורא ומסמכיו, באמצעות 

 . לספק את השירותים בצורה מקצועית, לרבות עמידה בלוח הזמנים שייקבע לביצוע השירותים

הקול  הנני מתחייב, כי במידה ואזכה והמועצה תתקשר איתי בחוזה, אבצע את התחייבויותיי מכח   6.5
ועל פי כל דין ו/או תקן  ,  הקורא בשלמותן, בהתאם למסמכי הקול הקורא והחוזה והוראות כל דין
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של   המלאה  רצונה  לשביעות  התחייבויותיי  קיום  לצורך  הוראה  ו/או  הנחייה  ו/או  חוזר  ו/או 
 . המועצה

ואזכה והמועצה תתקשר עימי בחוזה, אשמור על קשר מיידי ורצוף עם   6.6 הנני מתחייב כי במידה 
קשר   באמצעי  שימוש  תוך  העניין,  לפי  ההארכה,  תקופת  ו/או  החוזה  תקופת  במהלך  המועצה 

 ב(.וכיו" , דוא"ל פלאפון, טלפון)

או חלקן, לצד שלישי,  הנני מתחייב שלא להמחות את זכויותיי או התחייבויותיי לפי החוזה, כולן   6.7
לצד שלישי, ללא   ,ואינני רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין

 קבלת הסכמת המועצה, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. 

ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיי לפי החוזה, והאחריות לביצוע החוזה  
 ל מקרה. תישאר שלי בכ 

הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד המועצה או לחבר המועצה וכראיה לכך חתמתי על התצהיר   6.8
 למסמכי הפניה.  המצורף

,  , גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זההקול קורא   ידוע לי, כי כל התחייבות המופיעה במסמכי 6.9
 . מחייבת אותי

 : ידוע ומוסכם עלי כדלקמן .7

במידה ואזכה בקול קורא דנן, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על   7.1
התקציביים   האישורים  כל  בקבלת  וכן  המועצה  של  המשתנים  בצרכים  המועצה,  גזברות  ידי 
במימון   להשתתף  או  לממן  אמורים  אשר  האחרים  והגופים  הממשלה  משרדי  של  וההשתתפות 

בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לרכישת  . במקרה טוריים, ככל שיהיוהחוזה ו/או שינויים רגול
השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתו כמפורט לעיל, לא  
יינתן השירות על ידי הזוכה ו/או לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, ולא  

 . עקב כךתהיה לי כל טענה ו/או תביעה 

הקול   7.2 את  לבטל  רשאית  והיא  חלקה  או  כולה  שהיא,  הצעה  כל  לקבל  מתחייבת  איננה  המועצה 
הקורא ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  
ויועברו אליה בפועל. כן המועצה זכאית לפרסם מכרז/ים   ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה 

 .פ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשים להנפרדים ונוס

הפעולות   7.3 את  במועד  אבצע  לא  אם  ו/או  מהצעתי  בי  אחזור  שאם  לי  ידוע  כי  בזאת,  מצהיר  אני 
המנויות לעיל, כולן או מקצתן או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בקול קורא זה, אאבד את 

זכות או סעד שיעמדו לרשותה  זכותי להתקשר עם המועצה והמועצה תהא רשאית לפעול על פי כל 
 . עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי לקול הקורא

הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או   7.4
ידי   על  המבוקשים  השירותים  בהיקף  כלשהו  שינוי  או  ביצועו,  דחיית  ההליך,  ביטול  עם  בקשר 
המועצה, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי  
לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה בגין ביצוע השירותים  

 . מכוח הקול הקורא בהיקף מסוים

 . הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים .8

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ידוע לי    90עתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  הצ .9
כי המועצה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה ובהתאם אדרש, וכי באם אסרב להארכת תוקף ההצעה  

 . כנדרש, איחשב כמציע שחזר בו מהצעתו

ש .10 וסוג  מין  מכל  תשלום  בכל  ולבדו  בעצמו  יישא  בביצוע  הזוכה  מעורב  שיהיה  מי  לכל  מגיע  אשר  הוא, 
מבצעי   על  החל  כלשהו  הרחבה  צו  או  קיבוצי  הסכם  או  חוזה  פי  על  או  דין  פי  על  מטעמו,  השירותים 
  השירותים, והוא לא יהיה זכאי להשתתפות מהמועצה בתשלומים אלו. הזוכה יתחייב, כי הוא משלם לכל 

 . נאים נלווים על פי כל דיןידו שכר, זכויות סוציאליות ותמי שמועסק על 
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 קבעה המועצה לבחירת הזוכה: כמו כן, הנני מצהיר בהתאם לפרמטרים ש .11

 אופן הניקוד קריטריון  מס"ד

המציע   1 מפעיל  בהם  הערים  מספר 
 שירות רכב שיתופי

רכב   שירות  מפעילים  אנו  בהם  המקומיות  הרשויות  מספר 
  : _______שיתופי

מקומיות בהם הוא מפעיל שירות לצרף רשימה של רשויות  יש  
 .רכב שיתופי

רכבים   2 הזמנת  מערך  של  קיומם 
נכון  ייעודית  ואפליקציה  אינטרנטי 

 למועד הגשת ההצעות 

האם ברשותך מערך הזמנת רכבים אינטרנטי וגם אפליקציה 
 ?ייעודית

 לא     /   כן

 (. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה)

 מצורף מחירון דמי שימוש למשתמשים המשתמשיםעלות השימוש עבור  3

 מצורף מחירון דמי שימוש לנהגים צעירים  עלות השימוש עבור נהגים צעירים  4

ברכב 5 לשימוש  הביטוחים  מלוא  ,  קיום 
 כולל ביטוח נהג צעיר/חדש 

כולל    הינךהאם   לרכב  הביטוחים  מלוא  את  לקיים  מתחייב 
 ?ביטוח נהג צעיר / חדש

 לא     /   כן

 ( יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה)

הינך מתחייב לקיים לאי תשלום דמי מינוי חודשיים על האם  חיוב תשלום דמי מינוי חודשיים 6
 ידי המשתמשים? 

 לא     /   כן

 (. היש להקיף בעיגול את התשובה הנכונ)

שגיל שהרכבים שיסופקו לא יעלה על  האם הינך מתחייב לכך  גיל הרכבים  7
 ? שנים 5

 לא     /   כן

 ה(. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונ)

שיועמדו   מכסת ק"מ יומית  8 ידי  על  המוצעים  ברכבים  ביומית  הק"מ  מכסת 
 ק"מ ליום  ברחבי המועצה היא _______

כולל שליחת   24/7קיים ברשותך מערך שירות ומצוקה  האם   שירותים נוספים  9
 רכב חילוץ במידת הצורך?

 לא     /   כן

 ה(. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונ)

 

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי   .12
 . כאמור דלעיל

 

 :החתום על  נו/ באתי ולראיה

 ………………………………………………………………. : המציע שם

 : ………………………………לפרט נא(  אחר או שותפות, חברה, אדם) תיאורו
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 ……………………../………….…………. : פ.ח. / ז.ת

 ………………………………………………………….…………..  :כתובת

 …………………….……..  : טלפון

 
 :  המציע בשם לחתום המוסמכים האנשים של הזיהוי ומספר שמות

 ..................................................-   ................................................. 

 ..................................................-   ................................................. 

 (: הפניה  איתנ  במסמך לחתימות  הדרישות  פרוט  ראה)  המציע חתימות

 
......................... ................................ .................................    .............................  .... 

 …………………………….  :תאריך
 ( ב"וכיו  שותפות, חברה,  משפטי תאגיד הוא כשהמציע: )חתימה אישור

 
 :י"ע  נחתם דלעיל המסמך  כי בזאת מאשר ח" רו/ד"עו_______________,   מ"הח אני

 ________  __. ____ז.ת______________________  ה"ה

 ______ __. ______ז.ת__________________ ____ ה"ה

 . בפני זה  מסמך על  חתמו וכי, התאגיד את ולחייב   התאגיד בשם לחתום מוסמכים אלה וכי
 

 
  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך            
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   ג'מסמך 

 
   9/2021קול קורא מס' 

 בגני תקווה   להפעלת מיזם רכב שיתופילמתן הצעות 

 הסכם 

 ________ שנת  ____לחודש   ____ ביום  גני תקווהשנערך ונחתם ב

 

 המועצה המקומית גני תקווה בין: 

 תקווה גני  , 48הגליל מרחוב 

 ; מצד אחד      ("ההמועצ" -)להלן  

 

 ____________  ת.ז./ ח.פ. _______________, לבין: 

 _______________  ת.ז._____________  באמצעות המורשה מטעמו מר   

 _________   פקס ____________ טל' _____________________ מרח' 

      ( "המפעיל" :)להלן

 ; מצד שני       

 

להפעלת  פרסמה    והמועצה  הואיל  קורא  קול  שיתופימיזם  הליך  זה  ,  רכב  הליך  במסמכי  כאמור 

זה   חוזה  "הפעלת  )ולהוראות  או  "העבודות"  או  "העבודה"  או  "השירותים"  להלן: 

 . ("הפרויקט

והמועצה החליטה על לקבל את הצעתו  והמפעיל הגיש הצעתו במסגרת הליך הקול קורא,     והואיל

 של המפעיל 

 בקול קורא ובהסכם זה; את הפרויקט בהתאם למפורט   מפעיל מסכים לבצעוה והואיל

 

 אשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן: 

 מבוא: .1

 . המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו .1.1

 . כותרות הסעיפים הן לנוחיות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות .1.2

 הגדרות: .2

 : הבאים הפירוש כדלקמןבהסכם זה יהיו למונחים 

 . הסכם זה או כל חלק ממנוידי המועצה לשמש כמנהל לצורך על שהוסמך מי –" המנהל"

  קול הקורא שהמועצה מסרה לו את הפעלת הפרויקט לרבות עובדיו, מנהליובהזוכה    –"  המפעיל"
 ו. שלוחיו
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"הפרויקט"" ו/או  "השירותים"  ו/או  ללא    –  העבודה"  המועצה  בבעלות  חניה  מקומות  הקצאת 
המועצה והמבקרים בה,  תושבי  מפעיל לצורך השכרה קצרת מועד של רכבים לרווחת  התמורה לידי  

 בקול קורא ובהוראות הסכם זה. בהתאם למפורט 

 השירותים: .3

המועצה מוסרת בזאת למפעיל והמפעיל מקבל בזאת על עצמו לבצע את השירותים המפורטים   3.1
 וההסכם.ה, בהתאם להיקף שתקבע המועצה והכל בהתאם להוראות הקול הקורא  בהליך ז 

מקומות חניה קבועים    3של שנה, במסגרתו תעמיד המועצה  הפרוייקט יהיה לתקופת פיילוט   3.2
המועצה בלבד תהא רשאית להאריך   ., כולל סימונם וצביעתםברחבי היישוב לטובת הפרוייקט

יובהר, כי למועצה בלבד קיימת  את תקופת הפעלת הפרויקט לשנה   נוספת ו/או חלק ממנה. 
האפשרות לסיים את הפרויקט מכל סיבה ובכל שלב, הגם שטרם חלפה תקופת הניסיון, ללא  

 .ימים 14כל צורך במתן נימוק, בהודעה מראש של 

התושבים ו/או הציבור  רכבים שיתופיים לשימוש  להעמיד  המפעיל  במסגרת הפרוייקט, מתחייב   3.3
במקומות  יחאשר   המועצה,  נו  ידי  על  להם  שיוקצו  המועצה  השימוש  והתשלום  ברחבי  בגין 

יהא   ידי  ברכבים  על  בהם  שנעשה  בפועל  לשימוש  הקצאת  הבהתאם  כי  יובהר,  משתמשים. 
 בתקופת הפיילוט. הינה ללא תמורהעל ידי המועצה  החניות 

מקומות חניה המצויים בבעלות    3-רכבים מידי יום בברחבי המועצה  יהא זכאי להעמיד  המפעיל   3.4
להעמיד רכבים  מהמפעיל  המועצה ויוקצו על ידה לצורך הפרויקט. המועצה תהא רשאית לדרוש  

ובכפוף    3-נוספים מעבר ל ובלבד שהמועצה הקצתה מקום לרכבים הנוספים  רכבים כאמור, 
 . לאישור בכתב מהמועצה

עצה. המועצה תהא רשאית להורות  כל מקום חניה נוסף יינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי של המו
על שינוי של מיקומי חניה לפי צרכיה, מעת לעת, גם אם ניתנה זכות שימוש לחניה, וכן להפחית  

 . את מקומות החניה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע השירותים  יובהר כי  3.5

 . הקשורים אליהם, יסופקו על ידי המפעיל ועל חשבונו בלבדו/או  

אצל   3.6 הרשמה  יבצע  שיתופי  רכב  בהשכרת  המעוניין  דרך לצורך  המפעיל  כל  הרכב  הזמנת 
 . אפליקציה ייעודית או דרך אתר אינטרנט או דרך מוקד טלפוני

לשימוהמפעיל   3.7 ייעודית  ואפליקציה  אינטרנטי  רכבים  הזמנת  מערך  לנהל  מתחייב  ש  בהליך 
 . המשתמשים ברכבים

המועצה לא תישא בכל תשלום/תמורה למציע ו/או למי מטעמו וכל לא תהא אחראית לשימוש   3.8
המועצה לא תישא בשום נזק ו/או אובדן מכל מן  .  ברכבים ו/או לתשלום על ידי המשתמשים

 . בפרויקטוסוג שהוא שייגרם לרכב בעת החנייה ו/או בכל שעה אחרת במהלך השימוש ברכבים  

שבין   3.9 בהסכמים  צד  אינה  ברכביו  המפעיל  המועצה  את  והמפעיל  למשתמשים  יציג  לא  אף 
 .בלבדהמפעיל ים אלו והאחריות הכוללת על תפעול הפרויקט חלה על מהמועצה כצד בהסכ

( יום במהלך תקופת הפיילוט או במועדים אחרים שיקבעו על ידי המועצה,  30בתום כל חודש ) 3.10
מידע   הזוכה  גילאי  יעביר  משתמשים,  כמות  לרבות  בפרוייקט  המושכרים  לרכבים  בנוגע 

פילוח   רכב,  בכל  שבוצעה  הקילומטרים  כמות  השכרה,  תקופות  השימוש,  ימי  המשתמשים, 
 משתמשים לתושבי היישוב לעומת תושבי חוץ וכיו"ב. המידע יועבר לגבי כל רכב בנפרד.
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, תחשב הפרה של  למפעיללמען הסר ספק, חניית רכב שלא במקום שהוקצה על ידי המועצה   3.11
ביטול ההתק כולל  ההסכם  פי  על  סנקציות  ותגרור הטלת  רכבים,  ההתקשרות  גרירת  שרות, 

וכיו"ב, ברחבי    קנסות  כדין  חונה  והוא  מנוי  ידי  על  בהשכרה  נמצא  הרכב  אם  למעט  זאת 
 המועצה. 

תפרסם בערוצי התקשורת בה היא עושה שימוש שוטף את דבר מתן השרות על ידי  המועצה   3.12
 , לצד מידע רלוונטי שיועבר מהמפעיל מעת לעת. המפעיל

 הצהרות והתחייבות המפעיל .4

 המפעיל מצהיר כלהלן: 

את הניסיון, הכישורים, הידע המקצועי, האמצעים הדרושים לביצוע הפרויקט, וכי  כי יש לו   4.1

 . פרויקט בצורה הטובה ביותר ובכפוף לאמור בהסכם זההוא יפעיל את ה 

כי הוא ישתמש במיטוב כוחותיו, כושרו, ידיעותיו ואמצעיו וישקיע את מיטב השקידה ומיטב   4.2
 . פי חוזה זה- המסירות והנאמנות לשם ביצוע התחייבויותיו על

לא   4.3 אף  והזוכה  ברכביו  למשתמשים  הזוכה  שבין  בהסכמים  צד  אינה  המועצה  את  כי  יציג 
 . בלבדיו המועצה כצד בהסכים אלו והאחריות הכוללת על תפעול הפרויקט חלה על 

 . בהתאם לחוקי המדינה והרשויות המקומיות, כלליהן והוראות הקבע שלהןכי יפעל  4.4

את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם כך להשתמש  כי יבצע   4.5
 . במיטב הכושר והידיעה המקצועית

 .בהפעלת הפרויקט, בהתאם לדרישה בכתב של המועצה, הכל בהתאם להוראות הדין  כי יתחיל  4.6

מלא אחר כל ההוראות החוקיות שתינתנה לו מעת  יאת השירותים בהתאם לכל דין ו כי יבצע   4.7
 .לעת על ידי הרשויות המוסמכות

יבצע   4.8 פ כי  ושיתוף  זה, תוך מגע הדוק  פי הסכם  על  עליו  וכל המוטל  עולה עם  את השירותים 
 . המנהל ושאר גורמי המועצה הנוגעים בדבר

מלא אחר כל ההוראות  ילמנהל לבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים ו כי יאפשר   4.9
 . וההנחיות שיינתנו לו על ידי המנהל כאמור

למנהל דיווח שוטף ו/או דו"ח תקופתי עפ"י הוראות חוזה זה ו/או עפ"י דרישת המנהל,  כי יעביר   4.10
 .הפעלת הפרויקט במועצהבדבר 

תהווה הפרה של ההסכם ואף עלולה להביא לגרירת הרכב כי חניית רכב שלא במקום המתאים,   4.11
 או לחיוב בקנסות. 

תקופת   4.12 כל  לאורך  במועצה,  שיוצבו  לרכבים  בנוגע  בתוקף  וביטוחים  רישיונות  יחזיק  כי 
 , וכי הרכבים יהיו תקניים לצורך נסיעה בטוחה. ההתקשרות

ותנאי השימוש ברכבים, יהא כמפורט בהצעתו ובמסמכים שהגיש    המחיר לשימוש ברכביםכי   4.13
 למועצה במסגרת הצעתו. 

 .נהל מערך הזמנת רכבים אינטרנטי ואפליקציה ייעודית לשימוש המשתמשים ברכביםכי י 4.14

 . בכל הביטוחים הנדרשים לצורך קיומה של התקשרות זוכי ישא  4.15
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 ל:סמכויות המנה .5

רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום מתן השירותים, לבדוק את טיב הפעלת הפרויקט  המנהל יהיה   5.1
 . ואת אופן ביצועו ואם המפעיל מבצעם בהתאם להוראות הסכם זה

במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת למפעיל הוראות והנחיות, בכל הנוגע לביצוע   5.2
 . השירותים, בהתאם להוראות קול קורא זה

המנהל יהיה רשאי לפסול כל עוזר או עובד או נותן שירות שהתמנה על ידי המפעיל לצורך ביצוע   5.3
הסכם זה, אשר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בניגוד להוראות הדין  
ו/או בניגוד להנחיות המועצה ו/או אשר ייראה לו בלתי מתאים למתן השירותים נשוא החוזה,  

 . ול דעת בלעדי של המנהלהכל לפי שיק 

 . המפעיל וכל מי מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר וכל מסמך שיידרש על ידו או מטעמו 5.4

בעלי   5.5 שיתר  לכך  אחראי  והוא  מטעמו  או  ידו  על  שיידרש  הסבר  כל  למנהל  ימסור  המפעיל 
 . המקצוע ימסרו גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר כאמור

מעת לעת,   ,רשאי להורות על שינוי מיקומי חניה לפי צרכי המועצה המנהל ו/או מי מטעמו יהא 5.6
 . וכן להפחית את מקומות החניה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה

למען הסר ספק, יובהר כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין המפעיל ו/או לבין מי מעובדי/נציגי   5.7
יחסי עובד  ראי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, בכל  מעביד, וכי המפעיל לבדו אח  -המפעיל, כל 
וחוזה זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות המגיעות להם על    הקול קוראהנוגע לביצוע הוראות 

 . פי דין

 :תקופת הפעלת הפרוייקט .6

________ וכלה ביום  חודשים החל מיום    12לתקופת פיילוט בת  תקופת הפעלת הפרויקט הינה   6.1
   "(.ההתקשרות"תקופת )להלן:  ________

להאריך   6.2 ברצונה  אם  למפעיל  תודיע  המועצה  ההתקשרות,  תקופת  תקופת  בסיום  את 

 . םחודשים נוספים או חלק מה  12 -ההתקשרות ב 

כי   6.3 פיילוט,  יובהר,  בפרוייקט  שמדובר  לכך  לב  את  בשים  לסיים  רשאית  תהא  המועצה 
וזאת בכפוף  ובתקופת ההארכה, ככל שיוארך ההסכם,  ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות  

בכל מקרה בו  .  לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיאימים,    14מראש של  בכתב  להודעה  
בזכותה  המועצה  בהודעה    תשתמש  הנקוב  במועד  סיום  לידי  החוזה  יובא  זה,  סעיף  פי  על 

למפעיל לא יהיו טענות ו/או תלונות ו/או תביעות מכל שסוג שהוא כלפי המועצה בשל שימוש  ו
 זו. המועצה בזכותה 

 :לוח זמנים .7

  ויתן את השירותים מקבלת צו התחלת עבודה חתום כדין על ידי  יום    14המפעיל יחל בהפעלת הפרויקט תוך  
 . באופן רציף וללא הפסקה

 סודיות:  .8

המפעיל מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה  
אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור במועצה ו/או בעובדיה ו/או  

 דיו ו/או כל הפועל מטעמו. לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובהמפעיל בפועלים מטעמה. כן מתחייב  
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 היעדר יחסי עובד מעבד:  .9

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין המפעיל ו/או כל מי   9.1
 . מטעמו

כמו כן מובהר כי לא תיווצר כל זיקה ו/או יחסי עובד מעביד בין המועצה ועובדי המפעיל או כל   9.2
לצור.  עובד מטעמו יווצר מצב בו  ך ביצוע ההסכם ישהו עובדי המפעיל במועצה, יישארו  אם 

 . העובדים בגדר עובדי המפעיל בלבד

למען הסר ספק מובהר כי אין בהעסקת העובדים מטעם המפעיל כדי להפחית ו/או לגרוע ו/או   9.3
 .להחליף את התחייבויות המפעיל ואחריותו כלפי המועצה לביצוע תפקידיו ע"פ ההסכם

בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה למועצה לפקח, להדריך או להנחות  הצדדים מצהירים כי אין   9.4

את המפעיל כל אחד אחר מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע יעיל של הוראות  
העובדים   עם  או  המפעיל  עם  עובד מעביד  יחסי  ליצור  כדי  באמור  בכך  יהיה  ולא  זה,  הסכם 

ת בגין פעולתה כאמור לעיל לעניין הפעולה  המועסקים על ידו. המועצה לא נושאת בכל אחריו
 . המקצועית הראויה של המפעיל

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל    המפעיל   9.5
ואין המפעיל, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים    מס או תשלום אחר שיידרש לשלם

.  לקבל מן המועצה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו
ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי  המפעיל  בע לשלם סכום כל שהוא מן  במידה והמועצה תת

 . לשפותההמפעיל עובד ומעביד, מתחייב 

 :איסור העברת זכויות .10

ל לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט  י המפע 10.1

 אם קבל תחילה הסכמה לכך מאת המועצה בכתב ומראש. 

יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי הסכם זה לאחר,    המפעיל לא 10.2
 אלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר המועצה. 

 :קבלני משנה .11

ר הוראות החוזה, המפעיל אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות או  מבלי לפגוע באמור בית 11.1
 חלקן לקבלן משנה, בלי שקיבל תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל.  

בס"ק   11.2 האמור  מן  לגרוע  כל  11.1מבלי  פי  על  לפעול  ויחויב  המפעיל  את  ייצג  המשנה  קבלן   ,
עקב העסקת קבלני משנה  הכללים עליהם חתום המפעיל. המפעיל לא יקבל תוספת תמורה  

 מטעמו. 

את   11.3 תשחרר  ולא  תפטור  לא  משנה,  לקבלן  הקבלן  של  כלשהי  התחייבות    המפעיל מסירת 

החוזה   פי  על  מחובותיו  כלשהי  ומחובה  הפעולות,  והמפעיל  מאחריותו  לכל  אחראי  נשאר 
מחמת   שנגרמו  או  משנה,  קבלן  ע"י  שנגרמו  והנזקים  המגרעות  ההשמטות  השגיאות, 

 ו/או נגרמו על ידו.   המפעיל היה דינם כאילו נעשו ע"י התרשלותו, וי 

 :אחריות לנזקים .12

יפצה את המועצה על כל תשלום, נזק, הפסד 12.1 ו/או  ,  המפעיל יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה 
בגין  ,  אובדן, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למועצה, לעובדיה או לצד שלישי כלשהו
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המפעיל, מי מעובדיו או מי מטעמו. המפעיל פוטר את המועצה מאחריות  כל מעשה או מחדל של  
 . כלשהי בגין כל תשלום, הפסד או אובדן כאמור לעיל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כי אין ולא תהיה למועצה כל אחריות בקשר לעובדי   12.2
והמפעיל ישפה את    ,המפעיל והמועצה לא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם

המועצה בגין כל תשלום, הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בקשר לתביעה שתוגש נגדה על ידי מי  
 . מעובדי המפעיל, שעילתה קשורה בביצוע השירותים ו/או ההתקשרות נשוא חוזה זה

או   12.3 תביעה  כל  וכנגד  נזק  כל  על  המועצה  את  בשלמות  ולשפות  לפצות  בזה  מתחייב  המפעיל 
עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה    דרישה, מכל

לרכוש  ו/או  לגוף  אדם,  לכל  שיגרם  נזק  או  חבלה  תאונה,  כל  בגין  מטעמה,  מי  לרבות  ,  ו/או 
ההוצאות המשפטיות שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד. אם תתבע המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה  

נזק על  מטעמה  שבא  מי  את  ו/או  לסלק  המפעיל  על  יהא  לעיל,  מהאמור  כתוצאה  שנגרם   ,
התביעה כנגדה ולשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט ו/או רשות מוסמכת אחרת 
לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור. כל סכום שיגיע כאמור לעיל למועצה מאת המפעיל  

 . פעיל עד תאריך התשלום בפועליישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו על ידי המועצה מהמ

אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו/או רשלנות כאמור   12.4
 .לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה

במסגרת התקנון בין המפעיל למשתמשי הרכב, מתחייב המפעיל לכלול סעיף כי למועצה לא   12.5
וכי המועצה אינה צד כלל ואינה   עקבות השימוש ברכבתהא כל אחריות לנזקי גוף ו/או רכוש ב

הנוגע   ובכל  המשתמש  לבין  המפעיל  בין  להתקשרות  הקשור  בכל  כלשהי  באחריות  נושאת 
 .לשימוש ברכבים

למען הסר ספק, אחריותו של המפעיל כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל  12.6

התחייבו בביצוע  מטעמו  ו/או  בשמו  הפועל  עובדיםגורם  לרבות  זה,  חוזה  מכח  קבלני  יותיו   ,
 . משנה וכיו"ב

 הפרות ותרופות  .13

₪ בגין    1,000של  הפר המפעיל ו/או מי מטעמו הוראה מהסכם זה, ישלם למועצה פיצוי מוסכם   13.1
 . ימים מהיום שהודיעה המועצה על ההפרה כאמור 7כל הפרה שלא תוקנה בתוך  

של   13.2 בזכותה  לגרוע  כדי  זה  בהסכם  באמור  של  אין  לזכותה  וכן  דין  כל  עפ"י  לפיצוי  המועצה 
 , בין היתר בגין הפרתו. לעיל  6.3כמפורט בס'  המועצה לביטול החוזה בכל שלב

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין   13.3
 במקרה של הפרת החוזה.  

 המפעיל סילוק יד  .14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של   14.1
, בהודעה בכתב, לבטל את החוזה, לתפוס את מקום העבודה, ולסלק  ויאפשרו למועצהחוזה  

 בהוצאות הכרוכות בכך: המפעיל שתמצא לנכון ולחייב המפעיל בכל דרך  את ידו של 

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים  כשהמפעיל   14.1.1
או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון  
או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם  
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ה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנ
 .  1983 -בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה  כשהמפעיל  14.1.2
 ללא הסכמת המועצה בכתב ומראש.  

 מסתלק מביצוע החוזה, להנחת דעתו של המנהל.  כשהמפעיל  14.1.3

ביצו העבודותמתחיל בביצוע  עיל  המפ כשאין   14.1.4 או כאשר   ען, או כשהוא מפסיק את מהלך 
ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו  המפעיל  

את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר 
המבוצעות על ידיהם, כולן או מקצתן, ו/או מי מטעמו כי העבודות  במפעיל  המנהל התרה  

אינן לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע  

 העבודות 

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  המפעיל כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו   14.1.5

, נתן  ילהמפעאו אדם אחר בשמו של שהמפעיל כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה,  14.1.6
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר 

 הכרוך בביצוע החוזה.  

נגד   14.1.7 פליליים  הליכים  ננקטו  או  פלילית  חקירה  נפתחה  מבעלי  המפעיל  אם  מי  נגד  ו/או 
 מניותיו ו/או מנהליו.  

זה אינה נכונה, או    בקשר עם חתימת הסכםהמפעיל שנתן  התברר כי הצהרה כלשהי של   14.1.8
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות  שהמפעיל  

 .  המפעילעם 

ביטול   14.2 משום  בה  אין  לעיל  א'  קטן  סעיף  לפי  ממנו  הקבלן  יד  וסילוק  העבודה  מקום  תפיסת 
 התחייבויות הקבלן עד מועד ביטולו כאמור.  

 ערבות 15

מכל ההסכם, ימציא המפעיל למועצה במעמד חתימת ההסכם,  להבטחת כל התחייבויות המפעיל   15.1
הערבות תהא בתוקף     ש"ח.  20,000בסכום של  בנוסף המצורף להסכם,  אוטונומית  ערבות בנקאית  

 לאורך כל תקופת ההתקשרות ותשמש כבטוחה לקיום התחייבויות המפעיל מכח ההסכם.

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה או חלק ממנה, במקרה של הפרה יסודית של   15.2
יום טרם החילוט והתאפשר למפעיל לתקן    14ההסכם מצד המפעיל ובלבד שנשלחה התראה בכתב  

לא תיקנו תוך הזמן הנקוב בהתראה. הסכום שיחולט יחשב כפיצוי קבוע ומוסכם  הליקוי והוא  
 מראש בין הצדדים. 

ו/או   15.3 זכות של המועצה  כדי לגרוע מכל  זה,  פי האמור בסעיף  על  כי אין בחילוט הערבות  יובהר 
מזכותה לתבוע פיצויים נוספים ו/או משלימים בגין הנזקים שיגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה  

 מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי הסכם זה על עפי כל דין.  או

למען הסדר הטוב מובהר, כי הוצאות ביחס להוצאת הערבות וכל הוצאה כלשהי הקשורה לערבות,   15.4
 תהא על חשבון המפעיל בלבד.

 ביטוחים 16
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מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה ועל פי כל דין, החל ממועד תקופת ההתקשרות או   16.1
הארכות(,   )כולל  ההתקשרות  תקופת  כל  ולמשך  המוקדם,  לפי  השירותים,  מתן  תחילת  מועד 
מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל,  

ים הנדרשים על פי דין להבטחת אחריותו בנוגע לשירותים הניתנים על ידי מכח  את מלוא הביטוח 
 הסכם זה. 

. שם המבוטח בפוליסות "המפעיל  1בכל הפוליסות מתחייב המפעיל לכלול את התנאים הבאים"   16.2
גני תקווה   ו/או המועצה ו/או    –". לעניין הכיסוי הביטוחי  המקומית  "לרבות תאגידים עירוניים 

הפוליסות יכלולו ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות  חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל".   
, ביטול זכות השיבוב /  את המועצה בקשר ו/או בגין מעשה או מחדש של המפעיל או מי מטעמו

 . חלוף כלפי המועצה למעט גרימת נזק בזדון

המועצה תהא רשאית   ועצה אישור קיום ביטוחים בנוגע לקיום הפוליסות.על המפעיל להמציא למ  16.3
יועצת   שיקול  פי  על  בפוליסות  שינויים  לתיקון  הלבקש  לפעול  המפעיל  ועל  המועצה  של  ביטוח 

 הפוליסות בהתאמה.  

   יובהר כי קיום פוליסות כאמור, מהווה תנאי יסודי לקיום ההתקשרות. 16.4

 שינוי   17

 כתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא. כל שינוי בהסכם זה יהיה ב

 כללי  18

מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם לא  
  יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה. 

 הודעות 19

  , הצדדים למשנהו לפי מענו לעילאחד מכל מכתב שישלח ע"י   לחוזה זה.כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא  
 כדבר דואר רשום.  שנשלח שעות מיום 72ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 

 
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

      __________________          _____________________ 

 המפעיל            המועצה                                                                                     
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 נוסח ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות המפעיל מכח ההסכם  –להסכם  1נספח 

 
 ___/ ___   תאריך : __/                                                                   

 

 לכבוד  

 המועצה המקומית גני תקווה

 

 נ.,ג.א.

 

                     
 הנדון : ערבות מס'________________ 

  

          
)להלן "( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד  המבקש"  :על פי בקשת ____________ 

( שתדרשו  "סכום הערבות")להלן:  שקלים חדשים(  עשרים אלף  )ובמילים:    ש"ח  20,000של  לסכום כולל  
ל בקשר  המבקש  על מאת  התחייבויותיו  על-ביצוע  המועצה  לבין  בינו  שנכרת  ההסכם  קורא  פי  - פי  קול 

 ווה. להפעלת מיזם רכב שיתופי בגני תק  9/2021
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  סכום הערבות יהיה צמוד  
 ( . "המדד" :)להלן או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 החתימה על החוזה. הנו המדד הידוע במועד   ומדד הבסיס לעניין ערבות ז

 
בתנאי    לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זוהמדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם  

 .  שלא יפחת ממדד הבסיס

 
אנו    המועצה  גזברו  מועצה דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש הימי עסקים ממועד קבלת    5תוך  

נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל  
 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.  עליכם חובה  

 

 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום __________לחודש _________שנת _______ 
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 

 בכבוד רב,                                                                      
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   ד'מסמך 
   9/2021קול קורא מס' 

 בגני תקווה   להפעלת מיזם רכב שיתופילמתן הצעות 

 תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה 

 לכבוד 
 המועצה המקומית גני תקווה 

 
 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  ההביאהמועצה המקומית גני תקווה הנני מצהיר בזאת כי . 1

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו    ,"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה,  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  - "קרוב" 

 ברשויות המקומיות קובע:   )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור12כלל 

חבר מועצה    -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"   
- ()ב( ו1) 1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

 ()ב((."5)1

 דש( הקובע כי:  )א( לפקודת העיריות )נוסח ח 174סעיף 

זוגו או  -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
                     שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 

 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  , ומאחר שאני מבקש להתקשר בחוזה עם המועצה, . בהתאם לכך2

 : אינני נמנה על אחד מאלה .א

 . גני תקווה ה המקומיתה מועצ/של חבר (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות)קרוב משפחה  (1

 .גני תקווה ה המקומיתסוכנו או שותפו של חבר מועצ (2

 . גני תקווהמועצה מקומית בן זוגו של עובד  (3

 . גני תקווהמועצה המקומית סוכנו או שותפו של עובד  (4

על עשרה אחוזים בהונו או  לעיל חלק העולה  (  2)-(1)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  ת (5
 .לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד( 2)–(1)ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה   ,ברווחיו

האוסרות התקשרות בחוזה או  לעיל    מועצותת העיריות /ה מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודהנני   .ב
לגבי  בדין  לעיל וכן את ההוראות הקבועות    1בעסקה בין הרשות לבין חבר מועצה כאמור בסעיף  

לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף    1איסור על התקשרות בחוזה שבין הרשות לבין אחד המנויים בסעיף  
בניגוד  לסנקציה   חוזה  כריתת  של  במקרה  הפקודה,  הוראות  על  שעובר  למי  הצפויה  הפלילית 
לעיל, החוזה  הדין  להוראות   יהיה  כאמור  ידי  ניתן  על  פי  המועצה  לביטול  על  או  החלטתה  פי  על 

חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם  המועצה  החלטת השר ומשבוטל לא תהיה  
 . את שוויו של מה שקיבלה

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל,   .ג
 . הנני מתחייב להודיע על כך לרשות מיד עם קרות השינוי

כי   .ד לעיל, או אם מסרתי  המועצה  ידוע לי  יש לי קרבה כאמור  תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם 
 לא נכונה.  הצהרה

 הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי  .ה

 

 תאריך: _________    ציע: _______________חתימת המ : ___________________  ציעשם המ
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   ה'מסמך 

 
   9/2021קול קורא מס' 

 בגני תקווה   להפעלת מיזם רכב שיתופילמתן הצעות 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום
 

הח"מ   המציע*  אני  אצל  העובד   / המציע*   ,  ____________ ת"ז  מס   _________________________
 :מצהיר בזה _____________/ בתאגיד* ____________________ )להלן: "המציע"(

 
 .אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע .1

הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  המחירים אשר מופיעים בהצעה זו   .2
 .עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

במסגרת קול קורא  המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות   .3
 .זהבמסגרת קול קורא או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות זה 

 .זהבקול קורא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות  המציע לא  .4

 . המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו .5

 המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא  .6

ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או  הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב  .7
 .זה בקול קוראמתחרה פוטנציאלי אחר 

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
          

 חתימת המציע               תאריך       

 

 אישור עו"ד

מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________,  ת.ז.  אני הח"מ ______________, עו"ד,  
_____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים  

 ו בפני. בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עלי

 _____________ 

 עו"ד          
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  ו'מסמך 

 
   9/2021קול קורא מס' 

 בגני תקווה   להפעלת מיזם רכב שיתופילמתן הצעות 
 

 1976- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

גופים   .1 עיסקאות  בחוק  מורשה" כמשמעותו  "פקיד  הח"מ _____________________________  אני 
 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי: */ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו 

 
 _______________   __________________________ 

 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם     שם             

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס  -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 .1975- ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס   .ב
 ערך מוסף. 

אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני    אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, .2
ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או  

 נכונות הסכומים ששולמו על פיהם. 
 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.  .3

 

 
_____________          ___________ ________________                     _____________         __ 

 חתימה         מס' רשיון     תואר         שם         

 
 

 תאריך: ____________________ 
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 לכבוד 
 המועצה המקומית גני תקווה

 גני תקווה 48רחוב הגליל 
 
 

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

____, לאחר שהוזהרתי כי  __, נושא/ת תעודת זהות מס' _______    אני הח"מ,  
 כדלקמן: עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

חוק עסקאות  )להלן: "  1976  -הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .1
 להפעלת מיזם רכב שיתופי בגני תקווה.  9/2021במסגרת קול קורא "(, כחלק מהצעה גופים ציבוריים

 ים.עסקאות גופים ציבורי  למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו   .2
"( ו/או לפי חוק  חוק שכר מינימום)להלן: "  1987  -ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

חוק עובדים להלן: " )  1991  -עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  
 "(.  זרים

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום   .3

זרים   עובדים  חוק  הגשת ההצעה    - ו/או  קורא  במועד  לפחות ממועד  במסגרת הקול  שנה אחת  חלפה 
 ההרשעה האחרונה.  

 
 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:   .4

סעיף   (א התשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  "   1998- לחוק  שוויון )להלן:  חוק 
 "( אינן חלות עליי. זכויות

סעיף   (ב בסעיף    9הוראות  כמפורט  מקיימן,  ואני  עליי  חלות  זכויות  שוויון  לחוק  2)א()1ב2לחוק   )
   עסקאות גופים ציבוריים.

 
 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו  .5

 
 

     _____________        ____________________ 
 חתימת המציע                                  תאריך   

 
 אישור

 
עו"ד_____  הח"מ  במשרדי  ___________ אני  בפני  הופיע/ה   ____________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת   ___

__ ברחוב   מר/גב'  זיהה _____________________________  אשר  עצמו   /  __________  עצמה    /   זיהתה 

מס'__ ת.ז.  המשמש  _______באמצעות  רשומה:  שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע  ]במידה   _______

בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי  

תעשה כן, אישר/ה את    /  עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  / עליו

 נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 

 
           ___________________ 
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 ד חתימה וחותמת עו"                                                      


