
   30/22קול קורא                                    
 כפר סבא ב ,ללא תחנות עגינה קורקינטים חשמליים,להפעלת מערך  קול קורא

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ 

 סבא  בכפר, עגינה תחנות ללא, קורקינטים מערך להפעלת 22/03מס'  קורא קול 

  

להפעלת  "( מבקשת בזאת לקבל הצעות  החברההחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: " .1

 . מערך קורקינטים, ללא תחנות עגינה, בכפר סבא

 , מסמכיו ונספחיו באתר האינטרנט של החברה בכתובת:בתנאי הקול קוראניתן לעיין   .2

 com.co.il-www.ksaba  6.4.2022  החל מיום   

כפר סבא.  ,10יד חרוצים  במשרדי החברה, ברחוב    ש"ח  1,000לרכוש תמורת  ניתן    הקול קוראאת מסמכי   .3

 . 09:00 - 16:00ה', בין השעות - בימים א'

 .  09-7674615לפרטים נוספים ולבירורים ניתן גם לפנות למשרדי החברה בטלפון:  .4

ברחוב   .5 החברה,  במשרדי  המכרזים  לתיבת  להכניס  יש  ההצעות  חרוצים  את  ליום 10יד  עד  סבא  כפר   ,   

 . לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. 00:15בשעה   3.5.2022

 תיפסל ולא תובא לדיון.  קול קוראשלא תמלא אחר כל תנאי ה הצעה  .6

הם    קול קוראמודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס ל .7

 הקול קורא.כמפורט במסמכי 

 

 

           ________________ 

 מנכ"ל  שגיא חן                                                                                                     

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ.   החברה                                                                                  

  

http://www.ksaba-com.co.il/
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 קול קורא וח הזמנים ל

 

 14/4/2022עד ליום  :הבהרה  שאלות הגשתאחרון ל מועד .1

 

 15:00שעה  3/5/2022 ליום עד  : הצעות הגשתאחרון ל מועד .2

 

 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את  

 המועד האחרון להגשת ההצעות.  

הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ו/או באמצעות פרסום באתר האינטרנט של 

 הכל בהתאם להוראות המכרז. ו החברה, 
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 מסמכי המכרז  -יניםתוכן עני

 

 

 והוראות למשתתפים  םתנאי מסמך א': 
 

 עמידה בתנאי הסף  – מועמדות והצעת הצהרה       1 נספח

 ( 1976 -אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות התשל"ו      2 נספח

 ו/או לחבר מועצה בנוסח המצורף החברהאו /ותצהיר בדבר העדר קרבה לעובד הרשות     3 נספח
 

 
 

 ונספחיו  החוזה מסמך ב':  

 שעות פעילות, אזורי איסור חניה, אזורי איסור נסיעה ואזורי הגבלת מהירות )ממותני תנועה(  4 נספח

 אזור לחניה בתאי חניה בלבד              5 נספח       

 העברת מידע  6 נספח

 מפרט הנחיות לוחית זיהוי  7 נספח

 ביטוח  נספח 8 נספח

 ביטוחים  עריכת אישור 8.1 נספח

 נוסח ערבות בנקאית  9 נספח

 חור לתקופת האופציה יקרונות הליך התע 10 נספח
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 והוראות למשתתפים  תנאים ':א מסמך
 
סבאעיריית   .1 לפיתוחבאמצעות  ,  ("העירייה" )להלן:    כפר  הכלכלית  סבא  החברה  )להלן:  בע"מ    כפר 

, באמצעות כלי  כפר סבאשירותי תחבורה שיתופית ברחבי העיר  להפעלת    לקבל הצעותמעוניינת  ,  ("החברה"

, וזאת מתוך  "(הקורקינט/ים)להלן: " תחבורה זעירים חשמליים מסוג קורקינט חשמלי, ללא תחנות עגינה 

תחליפיים   תחבורה  בכלי  השימוש  את  ולהגביר  פרטי  ברכב  והתלות  השימוש  את  להקטין  וכוונה  רצון 

 . "(הפרויקט)להלן: " שיתופיים בעיר

מטרת  .  בערים שונות בישראל  ת, לרבו שירותי קורקינטים אלה פועלים בערים רבות בעולם מזה מספר שנים

לנסיעות בעיר באופן המסייע לצמצם את השימוש ברכב  ויעיל  מענה תחבורתי משלים  לספק  שירותים אלו  

 פרטי, פעולה המקטינה את הגודש התחבורתי ומקטינה את זיהום האויר הנוצר משימוש בכלי רכב פרטיים.  

רשאי    ,על פי כל התנאים שלהלןבעיר כפר סבא    הפרויקטבמסגרת  לספק שירות זה    ןמעוניי אשר    תאגיד  כל

  יגישאשר    תאגיד.  ("המערך "  :להלן)  ללא תחנות עגינה,  שירותי קורקינט חשמלילהגיש בקשה להפעלת  

חויב לפעול בהתאם לכל התנאים  י  ,("המפעיל"  :להלן )קבל היתר למערך  יבקשה בהתאם לקול קורא זה ו

 שיפורטו להלן. 

מובהר, כי ההיתר הניתן במסגרת קול קורא זה הנו אך ורק עבור הפעלת מערך כלי תחבורה  למען הסר ספק  

כמו כן לאור העובדה    כלי תחבורה מסוג אחר. כל  מסוג קורקינטים חשמליים, ללא תחנות עגינה, ולא עבור 

כלים ולכמות  לתקופה  יהיה  זה  היתר  אלו,  לשירותים  סבא  כפר  עיריית  מבצעת  אשר  בבחינה    שמדובר 

    מוגבלת בהתאם לאמור בקול קורא זה.

 
 : כדלקמן  בשלבים יבוצע הפרויקט .2

  :פיילוט: ראשון שלב 2.1

לבחון את רמת השימוש בקורקינטים לצד בחינת   נהמטרתו העיקרית של הפיילוט הי 2.1.1

ב העיקריים  הנסיעה  רמת תחזוקה,  תפעולאיכות  יעילות,    החברה  תבחן  נוסףנתיבי   ,

הפחתה של עומסי תנועה,  במטרה לייצר פתרונות תחבורה ירוקים בעיר,    זאתשירות,  

 . כמפורט לעיל שקטה, נקייה ובריאה ויצירת סביבהזיהום אוויר  הפחתת

 החברה  כאשר,  לתוקף  ההסכםכניסת  ממועד    חודשים  שישהכ  יהיה  הפיילוט  שלב  משך 2.1.2

 . הבלעדי דעתה שיקול פי על  זה שלב לקצראו /ו  להאריך רשאית תהיה

  דעתה  שיקול  פי   על   תחליט  החברה,  החוזה  להוראות   ובהתאם  הפיילוט  תקופת   לאחר 2.1.3

 עם   ההתקשרות  את  לסייםאו  /ו   הביצוע   לשלב  ולעבור  החוזה  את  להמשיך  האם  הבלעדי

. למציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ככל ותסיים את או הזוכים  הזוכה

 ("הפיילוט"שלב ההתקשרות בתום תקופת הפיילוט כאמור. )להלן: 

   :ביצוע: שני שלב 2.1.4

משך שלב זה  ולאחר תקופת הפיילוט תחליט החברה לעבור לשלב הביצוע,    ככל 2.1.4.1

 עד שישה חודשים. הינו 

  משום   באמור  אין  כי  מודגש.  בסה"כ  םחודשי  12  -מסתכם במשך שלב א' ושלב ב'   2.1.4.2

 .לכך בקשר טענות  כל יהיו לא  ים/לזוכהאו  /ו  ולמציעים  התחייבות

 ( "הביצוע"שלב )להלן:    
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  תקופת,  הפיילוט  לתקופת  ביחס  להוראות  בכפוף,  רק  לא   אך  ,לרבות  והחוזה  המכרז  להוראות  בכפוף 2.2

  שיקול  פי  על,  חייבת  לא  אך,  רשאית  החברה.  החוזה  חתימת  מיום  חודשים  12  למשך  הינה  ההתקשרות 

  ובלבד,  אחת  כל  חודשים  12  עד  של  נוספות   בתקופות  ההסכם  תקופת  את  להאריך,  הבלעדי  דעתה

 . חודשים 60  על תעלה לא ההסכם  של הכוללת שהתקופה 

יקבלו להפעיל את המערך בעיר    הזוכה/ים  כי  מתחייבת  החברה  אין,  כי  מובהר,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 2.3

  הזכייה על ההודעה  מסירת למועד בסמוך או באופן מלא או באופן חלקי במהלך כלל תקופת ההתקשרות

 . זה בעניין דרישהאו /ו  טענה כל תהיה לא  במכרז ים/לזוכה או  /ו  למציעים. בכלל אם, במכרז

 

   תנאי סף .3

 לפחות בשלוש עריםרשאי להגיש בקשה לקבלת היתר בהתאם לקול קורא זה, כל תאגיד המפעיל   3.1

קורקינטים חשמליים לכל    400בעולם מערך שירותי קורקינט חשמלי, ללא תחנות עגינה, בהיקף של  

 .  2019-2021חודשים לכל הפחות במהלך השנים  18הפחות, בתקופה של  

, ערים בהן הוא  1נספח  להצהיר ולפרט במסגרת    מבקשלצורך עמידה בתנאי הסף שצוין לעיל על כל   3.2

 פועל, את מספר הקורקינטים המופעלים על ידו בכל עיר ותקופת ההפעלה. 

 
 מסמכים נוספים שיש לצרפם להצעת המציע:   .4

 
 אישור על היות המציע עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף.  4.1

 רו"ח / פקידו שומה על ניהול ספרי מס הכנסה. אישור  4.2

 קבלה בגין רכישת קול קורא זה. 4.3

 . 1 כנספח "ב המצ בנוסחהצהרה והצעת מועמדות  4.4

 . 2כנספח  ורףמצ ( 1976 -אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות התשל"ו 4.5

 . 3 כנספחו/או לחבר מועצה בנוסח המצורף  ו/או החברהתצהיר בדבר העדר קרבה לעובד הרשות   4.6

העתק תעודת התאגדות, נסח מעודכן מהרשם הרלוונטי ואישור  במידה והחברה הינה תאגיד נדרש  4.7

עו"ד בדבר מורשה חתימה בתאגיד. אם מדובר במציע שהוא שותפות, יש לצרף נסח שותפות עדכני  

 השותפויות ואישור עו"ד בדבר מורשה החתימה. מרשם 

בבעלותו או בהחזקתו, המיועדים לצורך    הקורקינטים פרופיל חברה, פירוט השירות המוצע וסוגי   4.8

 . רהפעלת השירותים בעיר כפר סבא, לרבות שנת ייצו

חברה שורת לעצמה את הזכות לבקש מהמציעים כל מסמך אחר או נוסף, שיידרש לה על פי שיקול   4.9

ה לצורך קבלת החלטה. בנוסף, שומרת החברה לעצמה את הזכות לברר בכל דרך נוספת אחרת  דעת

את איכות ההצעה והמציע, לרבות קבלת חוות דעת ממליצים, לקוחות, מעסיקים קודמים, בקשת 

 הבהרה ו/או השלמת כל מסמך ו/או נתון הדרוש לצורך קבלת ההחלטה. 

 

 כמות המפעילים  .5

בחון  ל  "(המפעילים" במסגרת קול קורא זה )להלן:  מפעילים שייבחרוול יה  יעירעל מנת לאפשר ל 5.1

ינתן היתר  יאת כדאיות מתן השירות בעיר ורמת הפתרון שהשירות מספק כמענה תחבורתי ראוי,  

 . קורא זה לכל מפעיל אשר יעמוד בתנאים המצוינים במסמך זה קוללפי 
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ולא   5.2 היתר  קיבל  בתוך  ימפעיל אשר  שירות  מ  2ספק  תהיה רשאית  חודשים  מועד קבלת ההיתר, 

, והמפעיל היוצא מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  את ההיתרלו  החברה לבטל  

 כנגד החברה בקשר לכך.  

אשר קיבלו היתר בהתאם לקול קורא זה יורשו לספק שירות נשוא קול קורא  מפעילים  כי רק    ,יודגש 5.3

 .בהתאם נשוא לקול קורא זה אשר הוגדר  בוריזה, ולחנות את הקורקינטים  במרחב הצי

 

   הקורקינטיםכמות  .6

כלים.    450סך הכלים אשר יהיו רשאים כל המפעילים יחד להפעיל בעיר במסגרת פיילוט זה הינו   6.1

יחושב לפי חלוקת  מערך המופעל על ידו,  להציב ברחבי העיר ב מפעיל  ה מספר הכלים שיהא רשאי  

 . ("המספר המרבי")  יקבלו היתר בהתאם לקול קורא זההכלים במספר המפעילים אשר  450

נתונים   6.2 להצגת  בכפוף  המרבי,  המספר  מעל  הקורקינטים,  מספר  את  להגדיל  רשאי  יהא  המפעיל 

הגדלה   לביצוע  ובכתב  מראש  החברה  אישור  וקבלת  בקורקינטים  השימושים  כמות  על  לחברה 

 כאמור.  

קורקינטים שונה לכל אחד מהמפעילים  מובהר, כי החברה תהא רשאית לאשר הגדלה של כמות  

והמפעילים   מפעיל,  כל  של  ופעילותו  להתנהלותו  ובהתאם  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  שייבחרו, 

 מתחייבים שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך.  

ת הקיימת  ו/או הקטנת הכמו  על ביטול הגדלת כמות הקורקינטיםלמפעיל    החברה תוכל להודיע 6.3

ו/או    כאמור לעיל, בשים לב לכמות התלונות וההפרעה לסדר הציבורי כתוצאה מפעילות המפעיל

בשים לב לנתוני כמות השימושים בקורקינטים ו/או על בסיס כל שיקול רלבנטי אחר, לפי שיקול  

 . דעתה הבלעדי

 

 שירות .7

 : להלן כמפורט השירותים  את תכלול המציע הצעת

יישומון   7.1 הפעלת  באמצעות  תיעשה  כאמור  המערך  את  (אפליקציה)הפעלת  היתר,  בין  המאפשר,   ,

 ונעילתו לאחר השימוש בו.   הקורקינטביטול נעילת 

אשר יהא   –, וכן בשפות נוספות  (חובה)בעברית    לקוחות  מוקד שירותהמפעיל מתחייב להפעיל   7.2

בעיות ו/או לשאלות המשתמשים וכן  ואשר ייתן מענה ל   - זמין בכל שעות הפעילות של השירות  

כל   לפינוי  תפעולי  צוות  להחזיק  המפעיל  מפגע,מתחייב  מהווה  ו/או  תקול  הנו  אשר    קורקינט 

 כאמור לעיל. 

 תקין במידת הצורך.כלי  הכוללת, בין היתר, החלפת כלי תקול ב כליםתחזוקה רציפה של ה 7.3

 . ומעלה 18החל מגיל  מתן השירותים למחזיקים ברישיון נהיגה כדין, לכל נהג   7.4

ומאושרים ע"י מת"י ו/או על    יורישמס'  הכלים תקינים ובעלי  חובה על המציע לוודא שכל   7.5

 .ידי התקן הישראלי
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 שאלות הבהרה  .8
 

וימצאו סתירות ו/או אי התאמות בין מסמכים ו/או יתעורר ספק כלשהו בנוגע לפרטים   במידה 8.1

  באמצעות דוא"ל:  נציג החברה, דוד לוי מסוימים, על המציע לפנות בכתב אל 

davidlv@ksaba.co.il  הפונה לציין כתובת, מספר טלפון וכתובת    על 14.4.2022 ד ליוםע

רף להצעתם כחלק בלתי נפרד מההצעה את ההודעות ו/או  דוא"ל למתן תשובה. על המציעים לצ

 התשובות שנתקבלו. 

 

  הבהרות ,  המציעים  לשאלות  בתשובה   כאמור  או  מיוזמתה   ליתן  רשאית  החברה,  באמור  לפגוע   מבלי 8.2

 .מתנאיו תנאי לשנותאו /ו קורא קול  במסמכי שנפלו  טעויות לתקןאו /ו בפניה לאמור

 

  או  שניתנו  תיקוניםאו /ו הבהרות או /ו  תשובות על  הסתמך  בהצעתו  כי  המציע מפי  טענה  תשמע  לא 8.3

 . ממנה נפרד  בלתי כחלק להצעה וצורפו  בכתב ידה  על ניתנו אם אלא , החברה ידי על נעשו

 

ככל   המציע 8.4 )למעט  למחוק מהם  ו/או  עליהם  להוסיף  ו/או  לשנות את מסמכי ההליך  רשאי  אינו 

בגוף   בין  עליהם,  להתנות  ו/או  מהם  להסתייג  ו/או  מהמסמכים  עמוד  להוציא  ו/או  שנדרש( 

ו/או   הסתייגות  ו/או  שינוי  של  מקרה  בכל  אחרת.  דרך  בכל  ו/או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים 

ד בכל  תוספת  ו/או  "הסתייגויות"(  השמטה  )להלן:  כלשהי  צורה  ו/או  ,  המציע   ידי  על   שנעשורך 

 :החברה רשאית

 

 ; המציע הצעת  את לפסול  8.4.1

 ;מהם  ולהתעלם  כלל  נכתבו  לא כאילו"ל הנ  בהסתייגות לראות 8.4.2

 ;בלבד טכני פגם מהוות הן  כאילו"ל הנ  בהסתייגויות לראות 8.4.3

 לשנות  בכדי  אין  כאמור  שבתיקון  ובלבד"ל,  הנ   ההסתייגויות  את  לתקן  מהמציע  לדרוש 8.4.4

 . בהצעה מהותי   פרט או /ו המוצע המחיר את

 
אם תחליט  החברה לנהוג לפי    .בלבד  החברה  דעת   לשיקול  נתונה בין האפשרויות הנ"ל,    ההחלטה 8.5

( בס"ק  האפשרויות    רשאית ,  להחלטתה  להסכים  יסרב  והמציע,  לעיל.(  10.4.4)  –(  10.4.1אחת 

 .המציע הצעת את לפסול החברה

 
 : רשאית תהא החברה .9

 . המקצועית ויכולתם  הצעתם הצגת  לשם מהם מיאו /ו  המציעים את להזמין 9.1

 . ההצעות כל את  או הצעה  כל לדחות 9.2

 .שהוצעו  ההצעות לעניין  המציעים מכלאו /ו  מציע מכל הבהרותאו /ו נוסף   מידע לבקש 9.3

ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה, לצמצם ו/או לבטל את העבודה   לבטל 9.4

ו/או   מנהליות  ו/או  תקציביות  סיבות  בשל  חלקה    מהעבודה  חלק  רק  להזמין.  ארגוניותו/או 

 . שהיא סיבה מכל ההליך את  לבטל. זה במסמך המפורטים והשירותים

 . ממנה חלק   או ההצעה כל  את לקבל 9.5

 . דעתה שיקול פי  על, אחת מזוכה  יותר  על ולהכריז ההצעות  את לפצל 9.6
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  הנוגעת   שהיא  סיבה  מכל  -  הזוכה  על  הכרזה  אחררבות לל  לקרותמ  זה  הליך  לבטל  רשאית  החברה 9.7

  לזכות   מבלי  והכל,  בכלל  תקציב  העדר  או  לנושא   תקציבי   חוסר   לרבות ,  העירייהאו  / ו  החברה   לצרכי

 .כך בגין כלשהו בפיצוי הזוכים  אתאו /ו  מהמציעים מי את

  בזכות   החברה  שתעשה  שימוש  בשל  תביעהאו  /ו   דרישהאו  /ו   טענה  כל  תהייה  לא  למציעים 9.8

 . אלו מזכויותיה

 
 אחריות וביטוח  .10

נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לכלי הרכב ו/או כלים    חברהה 10.1 ו/או  לא תישא באחריות לכל אבדן 

בקשר    למרחב הציבורימפעיל  האים על ידי  "( המוב הקורקינטיםאחרים ו/או הקורקינטים )להלן: "

 גרמה לנזק בזדון.   חברהלא יחול במקרה בו ה חברה. הפטור כאמור לטובת העם ההתקשרות

לכל    חברהה 10.2 עובדיו,  למפעיל,  שיגרמו  לרכוש  ו/או  לגוף  נזק  ו/או  אובדן  לכל  לא תישא באחריות 

כתוצאה   ו/או  בקשר  ידו,  על  המועסקים  משנה  וקבלני  לקבלנים  ומטעמו,  בשמו  הפועל 

 גרמה לנזק בזדון.   חברהלא יחול במקרה בו ה  חברהמההתקשרות. הפטור כאמור לטובת ה

או  /או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו /או נזק לגוף ו/ן ולא תישא באחריות לכל אבד   חברה ה 10.3

ו   חברהל מההתקשרות  כתוצאה  או  בקשר  הנובע  מטעמה  והבאים  מהשימוש  /עובדיה  או 

 .גרמה לנזק בזדון חברהלא יחול במקרה בו ה   חברההפטור כאמור לטובת ה  .בקורקינטים

נזק  ה 10.4 ו/או  אובדן  לכל  אחראי  הפסד  מפעיל  שלו/או  לצד  ו/או  שיגרמו  למפעיל  ו/או  כלשהו  ישי 

ו/או ל ו/או למי מטעמו  ו/או למשתמש הנובע בקשר או  חברהלעובדיו  , עובדיה והבאים מטעמם 

כתוצאה מההתקשרות ו/או מכלי התחבורה ו/או כלי הרכב ו/או הקורקינט ו/או הכלים הקשורים  

 .מפעיל ו/או מי מטעמוהלהתקשרות ו/או מעשה ו/או מחדל של  

  ים קורקינטל בלעדית לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד ו/או לכלי התחבורה ו/או    מפעיל אחראיה 10.5

מפעיל ו/או מטעמו בקשר עם ההתקשרות ו/או  הו/או הכלים הקשורים להתקשרות ו/או תכולה של  

מאחריות לכל אובדן    יםהמשתמשמו/או מי    חברהלכל אובדן או נזק הנובע מהנ"ל והוא פוטר את ה

ו/או נזק כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. הפטור לא יחול כלפי מי שגרם  

  .לנזק בזדון

  מפעיל כאמור ה  אחראי   להם  לנזקים  אחריות  מכל  עובדיה  או/ו  חברהה  את  בזאת  פוטרמפעיל  ה 10.6

  ,חברה על פי דרישתה הראשונה בכתב של ה ,ומי מטעמה  חברהמתחייב לשפות ולפצות את הו  לעיל

או כל סכום שתחויב לשלם לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך  /על כל תביעה שתתבע בה ו 

ו  ,דין כאמור  להם  אחראי  המפעיל  אשר  נזקים  בקורקינטים/בגין  לשימוש  הקשורים  נזקים    .או 

להתגונן מפני התביעות ולהגן    או דרישות כאמור ותאפשר לה/תודיע למפעיל על תביעות ו  חברהה

 .מפניהן חברהעל ה

מבלי לפגוע באמור לעיל, הוראות הביטוח אשר יחולו על המפעיל הן אלו המפורטות  בנספח הביטוח   10.7

  8בנספח    לחברה אישור בדבר קיום ביטוחים כאמור  המפעיל מתחייב להמציא    .8כנספח  המצ"ב  

עיל במסגרת קול קורא זה וכתנאי לתחילת  ימים ממועד הודעת החברה על בחירתו כמפ  7בתוך  

 .  הפעלת המערך על ידו

 כל האמור בסעיף זה על כל תתי סעיפיו יחול בהתאמה גם כלפי עיריית כפר סבא.  10.8
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  תקפות ההתקשרות/היתרהתקופת  .11

חודשים ממועד תחילת פעילות    12- לבהתאם לקול קורא זה הינה  להפעלת המערך  היתר  התקופת   11.1

 "(.תקופת ההיתר)להלן: " המפעיל

תקופות בנו    4עד  לההיתר  החברה בלבד רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת   11.2

התקופה הכוללת של ההיתר לא  ובלבד ש ,   "(התקופה/ות הנוספת/ות)להלן: " חודשים כל אחת  12

  חודשים ממועד פרסום קול קורא זה.   60-תהא ארוכה מ

מובהר, כי במהלך כל תקופת/ות נוספת/ות )ככל שימומשו על ידי החברה( ימשיכו  למען הסר ספק  

 לחול כל הוראות קול קורא זה, בשינויים המחויבים.  

 בהחלטתה לגבי הארכת ההסכם תוכל החברה לקבל את אחת מההחלטות הבאות:  11.3

 ת בעיר וסיום השיר 11.3.1

 פרסום מכרז חדש לשירות  11.3.2

 קורא זה המשך השירות בהתאם לכללי קול  11.3.3

מ 11.3.4 למעלה  ההיתר  במסגרת  שיפעלו  מפעיליםככל  מועד  ,  שני  בכל  רשאית  החברה  תהיה 

עם   ההתקשרות   את  להאריך  ההתקשרות  הארכת  של  שני    מפעילים  2הארכה  בלבד. 

 .10יזכו בהליך תיחור כאמור בנספח   המפעילים עימם תוארך ההתקשרות יהיו אלו אשר

 

שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההיתר שניתן למפעיל  תהא רשאית )אך לא חייבת(, לפי  החברה   11.4

  באופן מידי, בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

הפר איזה מהוראות קול קורא זה ולא תיקן את ההפרה בתוך המועד שנקבע   המפעיל 11.4.1

 בהודעת החברה; 

המפעיל תהיה גבוהה מזו  הקורקינטים של  תלונות בגין הפרעה לסדר הציבורי של  הכמות   11.4.2

 אשר תחליט החברה ככמות תלונות סבירה. 

על פי שיקול דעתו   ,, בכל עתתקופת ההיתרלעיל, כל צד רשאי לסיים את ועל אף האמור בסעיף זה   11.5

 יום מראש לצד השני.   30בת הבלעדי וללא צורך בהנמקה, וזאת על ידי מתן הודעה מוקדמת 

 מהשטח הציבורי בעיר.   רקינטיםאת כל הקופנה   יהמפעיל   )מכל סיבה שהיא(  בתום תקופת ההיתר 11.6

 

 ערבות בנקאית  .12

בידי החברה,    שייבחר ויקבל היתר  המפעיל  יפקידזה    קול קוראלהבטחת התחייבויות המפעיל, על פי   12.1

בחירתו    14  בתוך בדבר  מהחברה  הודעה  ממועד  זהימים  קורא  קול  במסגרת  וכתנאי  כמפעיל   ,

שקלים    עשרים וחמישה אלף  )  ₪  25,000סך של  בערבות בנקאית    ,על ידו  לתחילת הפעלת המערך

  .  "(הערבות" )להלן: 9כנספח חדשים(, לפקודת החברה ובנוסח המצ"ב 

 יום לאחר תום תקופת ההיתר, לפי המאוחר מבניהן.   90הערבות תהא בתוקף לפחות  
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החברה תהא רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, במידה והמפעיל הפר את הוראות קול   12.2

ימי עבודה, מיום שנדרש    (שלושה)  3, להנחת דעת החברה, את ההפרה בתוך  ןא לא תיקוקורא זה וה

 לעשות כן, בכתב, על ידי החברה.

היתר  הכמו כן תהא החברה רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, במידה ולאחר תום תקופת   12.3

ימים   (שבעה) 7מהעיר, בתוך   הקורקינטים שהציבפנה את  כל י או עם סיומה המוקדם המפעיל לא 

את הליקויים ו/או הנזקים אשר נגרמו לכל מען דהוא  ו/או המפעיל  לא תיקן   מתום תקופת ההיתר

 לרבות רכוש וצד ג' עקב  שימוש ו/או הצבת הקורקינט כאמור והחברה הורתה לו על כך.

את   12.4 לחברה  ולהמציא  הצורך,  לפי  הערבות,  של  תוקפה  את  לעת  מעת  להאריך  מתחייב  המפעיל 

 תום תוקפה של הערבות.  יום לפני  60-האישור על ביצוע הארכה כאמור עד ולא יאוחר מ

 

מודגש, כי החברה תהא רשאית לעדכן את הוראות ותנאי כל קורא זה אשר לפיו יפעלו המפעילים, מעת   .13

לעת, לפי הצורך ותוך כדי בחינת פעילות המערך. כל עדכון ו/או שינוי כאמור יעשה באמצעות הודעה בכתב  

מפעיל מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל  "(, וה פקודת שינוי " של החברה למפעיל )אשר תיקרא להלן:

פקודת שינוי בתוך המועד שייקבע לביצוע בפקודת השינוי. מובהר, כי בכל מקרה בו המפעיל לא יפעל ו/או  

לא יבצע את האמור בפקודת השינוי, בהתאם למועדים הקבועים בה, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של תנאי  

דעתה הבלעדי, לבטל את ההיתר שניתן למפעיל באופן מידי,    הקול קורא אשר תאפשר לחברה, לפי שיקול

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים להם תהא זכאית החברה לפי קול קורא זה ו/או לפי כל דין.  

 

 הגשת מועמדות .14

במסגרת קול קורא זה, יגיש לחברה את הצעת מועמדותו,    בקשה לקבלת היתרכל המעוניין להגיש   14.1

,  3.5.2022 , וזאת עד לא יאוחר מיום(המצ"ב לקול קורא זה) 1נספח  –טופס הצעת מועמדות על גבי 

 .כל בקשה להיתר לאחר מועד זה לא תענה  .15:00, בשעה 

כאשר כל    קורא זה,בצירוף מסמך קול    התאגידחתומה כדין על ידי  מלאה ו  (1נספח  )  הגשת בקשה 14.2

ידי   על  חתומים  להגיש  המבקשדפיו  ניתן  להצעה  שצורפו  נדרשים  נוספים  מסמכים  כל  ובצירוף   ,  

   סבא,-כפר 10תובת יד חרוצים בכ , למשרדי החברה,(במסירה ידנית)במעטפה סגורה 

הליכי "קול  אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את    החברה 14.3

 קורא" זה. 

המועמדות אינה בבחינת "הצעה" לפי דיני החוזים ו/או "הצעה" לפי דיני  מובהר בזאת, כי הגשת   14.4

 המכרזים, ומודגש כי על "קול קורא" זה לא חלים דיני המכרזים.

 
 כללי  .15

הצדדים מתחייבים לפעול במשותף ובתום לב וזאת על מנת לפתור כל בעיה  ו/או  מחלוקת שתתגלע   15.1

 הצדדים.בין 

מעביד בכל  -יודגש בזאת, להסרת כל ספק, כי אין במתן ההיתר כדי ליצור בין הצדדים יחסי עובד 15.2

 אופן וצורה שהם. 
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מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על    ואינ   הז   קול קוראמובהר בזאת כי   15.3

  הז   בקול קוראכלשהו ואין    מציע. עוד מובהר כי החברה אינה מתחייבת להתקשר עם  הז   קול קורא

בנוגע   החברה  של  כלשהו  מצג  ו/או  התחייבות  זאת  ובכלל  שהיא,  חובה  כל  עליה  להטיל  כדי 

. כמו כן, החברה לא תשא בעלות כלשהי שתגרם  לקול קורא זהלהתקשרות או ביצוע פעולות המשך  

 . קול קורא זהלפונה בעקבות 

והיא רשאית גם שלא לבחור באף    ו יותרו/א  החברה רשאית לבחור להתקשר עם מציע אחד בלבד 15.4

 הצעה שתוגש במסגרת ההליך, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה תחולנה על המציע בלבד ובשום מקרה לא יהיה המציע זכאי   15.5

להכנתה ו/או  להחזר ו/או לפיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שנגרמו לו בקשר להצעה ו/או  

 הגשתה. 

בכל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים על פי כתב הרשאה זה תהא סמכות השיפוט הבלעדית לבתי   15.6

 יפו.   –המשפט במחוז תל אביב 

 
 
 
 

           
                                                       _________________ 
 

   שגיא חן 
    

  בע"מ כפר סבא  הכלכלית לפיתוחהחברה                      
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 המועמד/המציעהצהרת ו  ההצעהטופס  –  1 נספח
 

 לכבוד

 "מבע כפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח

שיתופיים, ללא  קורקינטים חשמלייםלהפעלת מערך את כללי הקול קורא אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון 

 מתחייבים בזה כדלקמן: ומצהירים   , כפר סבאתחנות עגינה בעיר 

 : המציע פרטי .1
 

 .פ/ע.מ: ח : החברה שם

 "ל: דוא :טלפון :  כתובת

 .ז:ת : המנהל שם

 "ל: דוא :טלפון :כתובת

 תפקיד בחברה:  שם איש הקשר )במידה ושונה מהמנהל(: 

 דוא"ל:  טלפון: טלפון נייד: 

 
הבנו את כל האמור  קראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי קול קורא זה,  אנו מצהירים בזה, כי   .2

להפעלת המערך מושא קול קורא זה, בהתאם לכל הוראות  בקשתנו לקבל היתר  מגישים להלן את    ואנו  בו
 ותנאי הקול קורא.

 
המונה    2019-2021חודשים במהלך השנים    18- החברה מפעילה שירות מזה למעלה ממצהירים כי    אנו .3

 להלן:  כמפורטקורקינטים לפחות,  300
 

שם  
 העיר 

כמות   תקופת פעילות 
קורקינטים  

 חשמליים 

ברשות   קשר  איש  פרטי 
יכול   אשר  המקומית 

 לאשר פעילות זו 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 
 הפרטים שמסרנו בטופס זה מדויקים ועדכניים.אנו החתומים מטה מאשרים בזאת, כי 

 
                              ______________________________ 

 מגיש הבקשהוחותמת  חתימת 
 

 אישור 
אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' __________________, אשר 

עליו/ה להצהיר אמת  זיהיתיהו/ה   כי  וכי לאחר שהזהרתיו/ה  לי באופן אישי,  באמצעות ת.ז. מס' ___________/המוכר/ת 
ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה  

 בפני. 
 

     _______________     _________________ 
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     חתימה וחותמת                         תאריך                              
 נספח 2

 
 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 
ה לעונשים /מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי"אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהירהקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 
 
 . הנני משמש כ ________________ )תפקיד( ב_______________________ )שם המציע(. 1
 
 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע. 2
 
 :. יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן 3
 

 ; ***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *המציע או בעל זיקה 
 

, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת ***ביותר משתי עבירות  **אליו הורשעו  *המציע או בעל זיקה  
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
 . 1976-ו "תשלב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ה2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 . 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת   1987-ז"עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ  " –"עבירה  ***

לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,   2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1991-א"תנאים הוגנים(, התשנ 
 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.-2011ב"התשע

 
 :ן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן יש לסמ. 4
 

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

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   

 
 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5
 

 עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) 
 

בודה הרווחה והשירותים החברתיים ל משרד הע"עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ  100המציע מעסיק    –(  2חלופה )  
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע   –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך    9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

למנכ לפנות  בעבר  )"התחייב  חלופה  הוראות  לפי  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  עמו 2ל  ונעשתה  לעיל,   )
( הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 2יה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )התקשרות שלגב

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9לפי סעיף 
 
המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה   –לעיל    5( בסעיף  2. למציע שסימן את החלופה ) 6

 ימים ממועד התקשרותו עם החברה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  30שירותים החברתיים בתוך וה
 
 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 7

     ____________ 
 )חתימת המצהיר(       

 אישור 
מר/גב' __________________, אשר אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני  

עליו/ה להצהיר אמת   כי  וכי לאחר שהזהרתיו/ה  לי באופן אישי,  זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז. מס' ___________/המוכר/ת 
ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה  

 בפני. 
 

 _______     ________     _________________ 
     חתימה וחותמת                         תאריך                              
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 3נספח 
 מועצה הרשות / ו/או לחבר החברה/בדבר העדר קרבה לעובד  תצהיר

 
 לכבוד 

  החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מהחברה הנני מצהיר בזאת כי   .1
 א )א(לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:  122סעיף 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  

 אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לעניין  זה , ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

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

, י"פ, תשמ"ד  של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  (א)12כלל  
 הקובע:   "(  כללים()להלן: "3114

חבר מועצה או    -"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה "
  " ()ב(5)1-ו   ()ב(1)1  קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף

 .  לכללים

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:    174סעיף 

זוגו או  -קיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פ

 שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".  

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:    .2
 בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.  

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של  

 התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.  

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.   – י בן אין ל 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם    חברהידוע לי כי ועדת המכרזים של ה
 מסרתי הצהרה לא נכונה.  

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  
) לפקודת העיריות, לפיהן  3א (ב() 122לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף    אין באמור לעיל כדי

א)א( לפקודת  122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף    3/2מועצת העירייה ברוב  

 העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.  

  
 :____________ החתימ               ___________                החותם שם 

 

 בשנת _________   שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____

 על ידי:____________________ 

 ת.ז. ________________ 

 מרח' _______________ 
 

   
 
 
 
 
 
 

  



-15 - 
 30/22קול קורא 

 כפר סבא ב ,ללא תחנות עגינה קורקינטים חשמליים,להפעלת מערך  קול קורא
 
 

 
 כפר סבא ב ,ללא תחנות עגינה קורקינטים חשמליים,פעלת מערך לה הסכם מסמך ב':      

 
 

      511638462החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ, ח.פ  בין: 
 מצד אחד;        ( "החברה")להלן:  כפר סבא  10מרחוב יד חרוצים                         

 
 

 ________________, ח.פ ____________________  לבין: 

 __________________________ מרחוב 

 טלפון: __________________ 

 איש קשר: _______________ 

 מצד שני          ("נותן השירות"ו/או "המפעיל"  )להלן: 
 
 
 
 
 

 (;"העירייה" והחברה הינה חברה עירונית הפועלת מכוח והסמכתה על ידי עיריית כפר סבא )להלן: הואיל:

 

ברחבי העיר כפר  להפעלת מערך קורקינטים חשמליים, ללא תחנות עגינה,  והחברה פרסמה קול קורא   והואיל:

 (;"השירותים"או "קול קורא" סבא )להלן בהתאמה: 

 

תחבורה שיתופית, באמצעות כלי תחבורה זעירים חשמליים מסוג קורקינט  והמפעיל מספק שירותי   והואיל:

 צעתו לקול הקורא וזכה בו; והוא הגיש החשמלי, ללא תחנות עגינה  

 

והחברה מוכנה לתת רשות שימוש והפעלה למפעיל, לצורך אספקת השירותים לציבור ברחבי העיר על   והואיל:

מותנת באישור  לחניית קורקינטים מובהר כי הקצאת המקומות  .  פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

וחניה ולמפעיל לא יהיו כל טענות בקשר לכך  העירייה ובכפוף לכלל חוקי העזר והוראות בדבר שילוט  

 .  אזורי חניהלרבות כלל שלא יתקבל אישור כאמור או יתקבל אישור רק לחלק מ

 

 והצדדים מעוניינים כי יופעלו השירותים בתחום העיר כפר סבא, והכל כמפורט בהסכם זה להלן.  והואיל:

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:   
 

 אמבו .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. .1.2

 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:מסמכים ה .1.3

 מסמכי המכרז לרבות הצעת המציע במכרז; -א'מסמך 

 ;נספחיםהסכם כולל  -ב' מסמך

 

 בהסכם ובנספחיו יהיה לכל הגדרה המפורטת להלן, הפרוש שבצידה:  .1.4

על פי דרישות חוק ובהתאם  רישיון נהיגה בתוקף,    ותו ו/או היה בבעלותו בעלאשר בכל אדם    -"הלקוח/ות"

 לתקנון המפעיל. 
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זעירים חשמליים מסוג  שירותי תחבורה שיתופית ברחבי העיר כפר סבא, באמצעות כלי תחבורה    -"השירותים"

 כפי שתקבע החברה, עבור הלקוחות. בשעות ומועדים  , קורקינט חשמלי, ללא תחנות עגינה

 . המפעיל/ובהתאם להצעת הזוכה לסוג שיש למפעילבהתאם  קורקינטים/כליםמגוון  -"קורקינטאו ""כלי" 

החבר  -"יישומון"או  "מערכת"   של  סלולרית  אפליקציה  הכוללת  אינטרנטית  שימוש  מערכת  המאפשרת  ה 

 ואשר תעמוד בדרישות כמפורט בהסכם זה.   קורקינטיםבמערך שיתוף ה

 , מענה בפתרון בעיות ואופציה לתשלום עבור השירות.איסוף נתוניםהמערכת כאמור תאפשר בין היתר 

 לעיל ו/או ע"פ שיקול דעת החברה ובהתאם להגדרתה.  8כל הפרה של האמור בסעיף  -" מטרד"

 
 ההסכםמהות  .2

חייב בקול קורא זה, לצורך מתן השירותים  התכפי ש  כלים/קורקינטים ______     ויפעיל  המפעיל יציב   .2.1

 . ולפי בקשת החברה בתחומי העיר כפר סבא 

שיקול    פע"  חניה ייעודיים ומסומניםאזורי    ,עמיד לטובת אספקת השירותים לציבוררשאית לה החברה   .2.2

 . הבלעדי. דעתה

ו/או את מקומות החניה המפורטים    הכליםמובהר כי לחברה האפשרות להגדיל או להקטין את כמות   .2.3

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. ו  לעיל בכל עת

מובהר כי למפעיל אין בלעדיות באספקת השירותים וכי החברה תהא רשאית לתת רשות שימוש דומה   .2.4

שיר לנותני  גם  אחרות  ו/או  נוספות  בחניות  ו/או  אספקת  בחניות  לשם  דומות  למטרות  אחרים  ותים 

 השירותים.

מותנת באישור העירייה ובכפוף לכלל חוקי העזר  ע"י סימון כאמור,  מובהר כי הקצאת מקומות החניה   .2.5

הוראות בדבר שילוט וחניה ולמפעיל לא יהיו כל טענות בקשר לכך לרבות כלל שלא יתקבל אישור  הו

 כאמור או יתקבל אישור רק לחלק מהחניות.  

 
 הצהרות והתחייבות המפעיל .3

 נותן השירות ו/או מי מטעמו מצהיר/ים, מאשר/ים ומתחייב/ים כל אחד בנפרד בזאת כדלקמן: 

כי קראו את כלל מסמכי ההסכם, מהות השירותים, מסכימים לבצעם ובאפשרותם לבצע את כל התנאים   .3.1

 המפורטים בהסכם זה.

השירותים נשוא ההסכם וכי ברשותם האמצעים, המשאבים  כי הינם בעלי מומחיות וכישורים לאספקת   .3.2

באמינות   בדייקנות,  ההסכם  את  יבצעו  הם  וכי  השירותים  לאספקת  ומיומן  מקצועי  האדם  וכוח 

 ובמיומנות מרביים תוך הישמעות לכל הוראות החברה ו/או העירייה. 

ות, בהתאם להוראות  כל השירותים והפעולות המוטלות על החברה והשירות אותו עליה להעניק ללקוח  .3.3

, הפעלת כוח האדם, אספקה, הובלה, תחזוקה, שדרוג, שינוי וכל פעולה  כליםהסכם זה, לרבות העמדת ה 

אחרת, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשים לביצוע ההסכם, יבוצעו על ידי נותן השירות על הצד הטוב ביותר.  

 בון הלקוח.למען הסר ספק מובהר כי ההתקשרות בין המפעיל ללקוח תהא על חש

המפעיל הנו הבעלים של המערכת לרבות זכויות יוצרים ו/או זכויות פטנטים )במידה ורשום פטנט(, וכל   .3.4

רישיון להשתמש   בעלת  כן  וכמו  כלל מרכיביה  על  במערכת  הגלומות  או האחרות  הקנייניות  הזכויות 

ו/או בסודות מסחריים  במערכת ובמרכיביה וכי אין בהתקשרות עמה בהסכם זה, פגיעה בזכויות יוצרים  

ו/או בפטנט ו/או בזכויות קניין רוחני אחרות של צד שלישי כלשהו וכי המערכת ו/או השימוש בה אינם  

ו/או   החברה  את  ולשפות  לפצות  מתחייב  המפעיל  כלשהו.  שלישי  צד  של  זכות  כלשהי  בדרך  מפרים 

ה על ידי החברה ובגין וכנגד כל  העירייה על כל נזק שייגרם להן ו/או למי מטעמן כתוצאה מהפרת סעיף ז

זכויות   בגין הפרה של  ו/או למי מטעמן  ו/או לעירייה  נזק שיגרם לחברה  כל  בגין  ו/או  תביעה שתוגש 

 המערכת. 



-17 - 
 30/22קול קורא 

 כפר סבא ב ,ללא תחנות עגינה קורקינטים חשמליים,להפעלת מערך  קול קורא
 
 

קיימים ברשות המפעיל ובחזקתו כל הציוד, הכלים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיו על   .3.5

ל חומרה ו/או תוכנה, כשכולם תקינים, כשירים וזמינים  פי הסכם זה כדין במשך כל תקופת ההסכם, כול

לביצוע מידי של השירותים וכי הוא מעסיק את כוח האדם המתאים לצורך תפעול המערכת כמפורט  

 במסמכי ההסכם, במלואם ובמועדים הקבועים. 

 המפעיל ו/או מי מטעמו יספקו את השירותים בהתאם להוראות כל דין.  .3.6

מתחייבת   .3.7 ביטוח החברה  בתוקף,  רישיונות  לנדרש  יםלהחזיק  ו/או  בהתאם  אישור  וכל  עסק  רישיון   ,

 רישיון נוסף הנדרש על פי כל דין, בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשורת.

 המפעיל מתחייב לבצע את השירותים ו/או לספקם בהתאם להוראות הדין.  .3.8

צהיר כי אין לחברה ו/או למי  מטעם המפעיל יהיו תקניים לנסיעה בטוחה. מפעיל השירות מ  כליםכל ה .3.9

ואי עמידה בהוראות האמורות הקבועות בדין תהווה הפרה יסודית    כליםמטעמה כל אחריות בקשר ל 

 של ההסכם. 

 
 השירותים .4

 מפעיל השירות יספק את השירותים כמפורט להלן: 

יעמיד  שיתופיים  קורקינטשירותי   .4.1 השירות  מפעיל  כי  מובהר  לצורך  לפחות,  ם/קורקינטים  __כלי_. 

 אספקת השירותים בעיר כפר סבא, על בסיס כל הקודם זוכה. 

מפעיל השירות מתחייב לספק את השירותים בכל תקופת ההסכם באמצעות יישומון המאפשר ללקוח   .4.2

 . לשכור קורקינט על בסיס שעתי ו/או יומי ו/או אחר

 כשייך למפעיל השירות.  הכליזיהוי של  החברה יסומנו כך שיתאפשר כלימפעיל השירות מתחייב כי  .4.3

מפעיל השירות יספק דו"ח נתונים, מעת לעת, בהתאם לדרישות החברה כגון: כמות הנסיעות, כמות   .4.4

, מספר הלקוחות, אירועים חריגים ואופן טיפולם, השימוש בשירותים לפי אזורי  שהיו בשימוש  כליםה

 מגורים וכיו"ב. 

, לביטוחם, ניקיונם, תחזוקתם ולטיב השירותים. החברה  כליםלמפעיל השירות יהא האחראי הבלעדי   .4.5

ו/או לתיקונים ו/או לנזקים להם ו/או למשתמשים בהם    כליםלא תהיה אחראית בשום מקרה ואופן ל

 ו/או לכל נושא הקשור בהם. 

הכולל בין היתר, שימוש באפליקציה סלולרית, לרבות שישי שבת, חגים ולמעט    24/7מתן שרות רציף   .4.6

 יפור. יום כ

בתאי החניה המיועדים לכך אשר סומנו על ידי    אחרהמיועדים להשכרה שעתית/ יומית/    כליםהצבת ה .4.7

 החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן.

קורא  בסעיפי קול  וכמפורט  בהתאם  כלי תקול וזאת  פינוי    ם הכוללת בין היתר,  כליתחזוקה רציפה של ה .4.8

 מהסכם זה. המהווה חלק בלתי נפרד  30/22מספר 

 ובהתאם לקבוע בחוק ובתקנון המפעיל. כדין, ו  בתוקף  רישיון נהיגהעלי בלמתן השירותים   .4.9

 הלקוח לא יחויב בדמי מנוי או בתשלומים קבועים אחרים. .4.10

ה .4.11 יהיה  המ בנוסף  ומיתוג  שיווק  את  ולממן  לקדם  ללוות  אחראי  המיתוג  כליפעיל  אופן  סבא.  בכפר  ם 

החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המפעיל יהיה רשאי להביע את דעתו והחברה  והשיווק יוחלט על ידי  

 פעיל לא יהיו כל טענות בקשר לכך. מתתחשב בה אך החלטת החברה תהיה סופית. ל 

 
 

 התקשרות עם הלקוח  .5
 

מוסכם בין הצדדים כי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן אינן מהוות צד להתקשרות בין המפעיל   .5.1

 הלקוחות והן לא יישאו בכל אחריות כלשהי בעניין זה.לבין  
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לצורך השימוש בשירות, על המפעיל לחייב את הלקוח להמציא לה את כל הפרטים הנדרשים לרבות שם,   .5.2

 מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון סלולר. 

 
 פרסום   .6

התקשורת בה היא עושה שימוש שוטף החברה תהא רשאית לפרסם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי המלא, בערוצי  

 שא עלויות יהיה על חשבון המפעיל. יאת דבר מתן השירות. כל פרסום כאמור וכלל שי

 
 תקופת ההסכם .7

"תקופת  חודשים )להלן:    12תקופת ההתקשרות תחל החל ממועד חתימת הצדדים על הסכם זה ולמשך   .7.1

 (.ההתקשרות"

תקופת   .7.2 את  להאריך  הזכות  נתונה  בלחברה  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  תקופות    4- ההתקשרות 

( ובסה"כ תקופת ההתקשרות לא תעלה על  "תקופת אופציה"חודשים בכל פעם )להלן:    12נוספות של  

 חודשים.  60

בהודעה   .7.3 לסיומה  ההסכם  מכוח  להביא את ההתקשרות  עת,  בכל  רשאית  על אף אמור, החברה תהא 

ורך בנימוק מיוחד והמפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או  יום למפעיל השירות, ללא צ   30מוקדמת בת  

 תשלום עקב כך והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין תקופת ההתקשרות כלפי החברה. 

7.4. ( את  6ששת  לסיים  החברה  רשאית  במהלכה  ניסיון  תקופת  יהוו  זה  להסכם  הראשונים  החודשים   )

 (., "פיילוט" "תקופת הניסיון"לבד פעם )להלן: יום ב 14ההתקשרות בהודעה מראש ובכתב בת 

כי בכל .7.5 )ככל  ,  תקופת התקשרות  פעם שהחברה תבחר לחדש את  עוד מובהר  לרבות תקופת האופציה 

במסגרת חידוש ההתקשרות  רשאית תהיה החברה חודשי ההתקשרות הראשונים,  12ולמעט  שמומשה( 

עבור כל  (  שקל חדש)חצי    ש"ח  0.5  בסך של  לחברה  כי תנאי לחידוש והמשך ההתקשרות יהיה תשלום

המהווה חלק    30/22קול קורא  אלא אם נקבע הליך תיחור בהתאם ל  ,מכוח התקשרות זושימוש בכלי  

 . בלתי נפרד מהסכם זה

 
 יחסי הצדדים  .8

 מפעיל. ארגון וביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של ה .8.1

מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליו ואמצעי    המפעיל .8.2

 . התחבורה וכל דבר אחר הכרוך בכך

בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת,   .8.3

 . היתר כאמורלהעסיק רק מי שרשום, בעל רישיון או בעל  מפעיל חייב ה

  מפעילימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של ה  מפעילמוסכם בין הצדדים כי עובדי ה .8.4

ה ידי    מפעילבלבד.  על  פי מסמכי החוזה  על  בעבודות  והקשורות  בכל ההוצאות הכרוכות  יישא  בלבד 

וכל מי שבא    (שלאחר קבלת הסכמת המזמינה בכתב ומרא)עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו  

דין   פי  על  כנדרש  אחרים,  והפרשות  ותשלומים  סוציאליות  זכויות  שכרם,  תשלום  לרבות  מטעמו, 

 . וכמקובל בתחום זה

מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם בחוק,    המפעיל .8.5

  תחייב לקיים את הוראות חוק עובדים זריםמ  מפעיל ימציא לו אישור רו"ח בעניין. ה  חברהוכי לדרישת ה 

 .1954- וחוק עבודת הנוער, תשי"ג   ,(1991-איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים, תשנ"א)

 . , תהווה הפרה של תנאי החוזהמפעילהפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי ה .8.6

ה  המפעיל .8.7 חוקי  בכל  האמור  אחר  ולמלא  דין  כל  הוראות  כל  אחר  למלא  הבטיחות  מתחייב  עבודה, 

 ים.והבריאות ביחס להעסקת עובד
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 שעות ואזור מתן השירות   .9

 .  את המערך בכל רחבי העיר  יפעיל ככלל, המפעיל  .9.1

שעות ואזורים, בהם לא ניתן יהיה לספק את השירות, בין אם באופן מלא כך    רשאית להגדירהחברה   .9.2

שלא ניתן יהיה לבצע כלל נסיעה באותו אזור, בין אם בהגבלת מהירות הנסיעה באזורים אלו, ובין אם  

ן מעת  נוהחברה תוכל לעדכ   4בנספח  בהגבלת השירות לחלק משעות היממה.  הגדרות אלו מפורטות  

 לעת. 

יל טכנולוגית את יכולת השימוש של המשתמשים בקורקינטים בהתאם להגבלות המפורטות  המפעיל יגב .9.3

 בנספח זה. 

 

 הוראות בדבר שמירה על הסדר במרחב הציבורי  –חניה  .10

ו/או   .10.1 ידי החברה  על  יאושר  בתום השימוש, ישאיר המשתמש את הקורקינט במקום שייקבע או 

הר לציבור  כלשהי  הפרעה  משום  בו  שאין  הולם  להלןחב,   במקום  שיפורטו  לכללים  ,  בהתאם 

ולסידורם   הקורקינטים  לאיסוף  אחראי  יהא  המפעיל  אחריו.  שיבוא  למשתמש  זמין  כשהקורקינט  

 מחדש.

 : תאי חניה .10.2

, בתיאום עם העירייה, לקבוע אזורים בהם חניית הקורקינטים  בכל עת  החברה תהא רשאית .10.2.1

  ( "תאי חניה ")להלן:    על ידי החברה ו/או העירייה  תותר רק בתאי חניה ייעודיים שיקבעו ויסומנו

ותהא רשאית לשנות את המיקומים ו/או הסימונים שייקבעו כאמור, ו/או להוסיף עליהם ו/או  

יובהר כי אזורים הכוללים תאי חניה יכול שיחולו  לגרוע מהם, הכול כפי שיידרש ועל פי הצורך.  

 ה. ילהחלטת החברה והעיריבעיר כולה או בחלקים מסוימים של העיר, בהתאם 

  יפורטוהאזורים בהם תותר החניה בתאי חניה בלבד ומיקום תאי החניה  היה ונקבעו תאי חניה,   .10.2.2

 החברה תוכל לשנות אזור זה לרבות ביטולו לחלוטין, לפי שיקול דעתה הבלעדי.    יפורטו בהמשך

את   .10.2.3 במערכותיו  יגדיר  המפעיל  בלבד,  חניה  בתאי  לחניה  אזורים  ונקבעו  החניה  היה  תאי 

בתוך   וזאת  נסיעות,  ולסיים  להתחיל  ניתן  מהם  דיווח  מ  ימים  7לקורקינטים  קבלת  מועד 

 . מהחברה על התאים שסומנו 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באזורים אשר לא יוגדרו לחניה בתאי חניה בלבד, ככל שהקורקינטים   .10.3

 לכללים שלהלן:  יחנו במרחב הציבורי, באחריות המפעילים לוודא כי הם יחנו בהתאם

כבישים  מדרכות הולכי רגל,  אין לחסום או להפריע למעברים ציבוריים לרבות שבילי אופניים,   .10.3.1

 ושטח חניית כלי רכב. 

 מטר לפחות.  2יש להקפיד על השארת מעבר חופשי במדרכה של  .10.3.2

בסמוך   .10.3.3 ורק  אך  תתאפשר  במדרכה  קורקינטים  של  לבניין  ו/או  העמדה/השארה  ו/או  בצמוד 

 ולאורכו.  ב  למבנה הקרו

חניה   .10.3.4 למבנים,  כניסות  גלגלים(,  לכיסא  התמרון  רחבת  )לרבות  אוטובוס  תחנות  לחסום  אין 

 בצמוד לחזיתות בתי עסק )חלונות ראווה(.  
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ציבוריות,   .10.3.5 גינות  גינות ציבוריות, אין להעמיד/להשאיר קורקינטים בשטח  אין להיכנס לשטח 

,  להעמיד/ להשאיר קורקינטים בתחום שטח מגונןאשר אין בהם שבילי אופניים. כמו כן, אין  

 .ו/או בשטחיים פרטיים כגון חצרות וכניסות לבנייני מגורים

קורקינטים כמקבץ, למעט במקומות הבאים, ובתנאי שהדבר לא    3- אין להשאיר/להעמיד מעל ל .10.3.6

   יגרום לחסימה או הפרעה:

 רכבת ישראל.   בכניסה למסופי תחבורה ציבורית דוגמת מסוף אוטובוסים ותחנות .10.3.6.1

למתחם  .10.3.6.2 בסמוך  מופעים,  מתחם  אצטדיון,  כגון:  ופנאי  בילוי  ספורט,  למרכזי  בכניסה 

 אירועים.

 עובדים.  500- רחבות מבני משרדים המונים מעל ל .10.3.6.3

 אזורים אחרים אשר יוגדרו בעתיד ע"י החברה.  .10.3.6.4

הכלים.    בין אם יקבעו תאי חניה ובין אם לא, החברה תוכל לקבוע אזורים שבהם יאסר לחנות את  .10.4

יפורטו   ויקבעו  במידה  כאלו,  יגדירו    5  בנספחאזורים  והחברות  לחברות,  תועבר  כך  על  והודעה 

 ימים ממועד הודעת החברה על כך.  7במערכותיהם את איסור סיום הנסיעה באזורים אלו בתוך 

הצבת הקורקינטים, כשהם  תקינים וראויים לשימוש, תהא באחריות המפעיל ובהתאם למיקומים   .10.5

 ו הסימונים, כאמור לעיל.ו/א

מחדש   .10.6 אותם  ויציבו  הקורקינטים  את  יסדרו  אשר  תפעול  צוותי  להפעיל  מתחייב  כשהם המפעיל 

 .   , וזאת לכל הפחות אחת ליממהבהתאם לכללי החניה האמורים לעילטעונים ומוכנים לשימוש, 

הכלים ברחבי   לחניית וההוראות  המפעיל מתחייב לכלול בהנחיות למשתמשים מידע אודות הכללים  .10.7

 העיר.  

 

 הסרת מפגעים .11

המפעיל מתחייב  לפנות כל קורקינט  המהווה מטרד, מיד עם קבלת הודעה על כך, ולא יאוחר מתום   .11.1

ו/או    שעות  2 החברה  ע"י  אם  ובין  אורח  עוברי  ו/או  לקוחות  ע"י  אם  בין  הדיווח,  מקבלת  )שעתיים( 

לעיל, המפעיל   לפגוע באמור  חשמלי  יהעירייה. מבלי  כלי  חלקי  כל  וכן  לא תקין  כלי  חשמלי  כל  פנה 

מהמועד    שעות  3וזאת בתוך     -וכיוצ"ב שיתגלו ע"י הצוות התפעולי ו/או עובדי המפעיל ו/או נציגי החברה  

  בו יידעה החברה את המפעילה על הצורך בפינוי האמור. 

מוסכם בזאת, כי החברה ו/או העירייה רשאיות לפנות קורקינטים המהווים מטרד או מפגע בעצמן   .11.2

או ע"י מי מטעמן ועל חשבון המפעיל, למקום שיוחלט על ידי החברה ו/או העירייה וזאת מבלי שהחברה  

תהינה אחראיות לכל נזק ו/או לאובדן שייגרמו לקורקינט או למפעיל, אם    ו/או העירייה או מי מטעמן

  וככל שייגרמו. 

   העברת מידע .12

   עביר את המידע הבא לחברה:י המפעיל   .12.1
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חודשי .12.1.1 המצוין    דוח  לפורמט  כמות   ,6בנספח  בהתאם  הבאים:  הפרמטרים  את  יכלול  אשר 

הממוצעת   הנסיעות  כמות  החודשית,  הנסיעות  כמות  ליום,  הממוצעת  הקורקינטים  נסיעות 

כמות המשתמשים )יוניקים( בחודש, כמות המשתמשים )יוניקים( לקורקינט,  לקורקינט ביום,  

חות הפרטניים  זמן הנסיעה הממוצע והחציוני, מרחק הנסיעה הממוצע והחציוני, כמות הלקו 

, הצגת הביקוש ביחס לכל אזור אשר הוגדר בעיר לטובת  אשר עשו שימוש בשירות  (יוניקים)

 . פיילוט זה

, אשר יכלול פילוח התפלגות כמות השימושים של  6בנספח בהתאם לפורמט המצוין דוח שנתי  .12.1.2

וכו'( מין  )גיל,  שקיימים  ככל  הלקוחות  אודות  דמוגרפים  פרטים  ובנוסף  הלקוחות,  כל  ,  את 

 .הנתונים שצוינו בדוח החודשי

החברה תוכל לדרוש לקבל מאת המפעיל, בסיס נתונים אנונימי אודות כלל הנסיעות שבוצעו   .12.1.3

 מועד הנסיעה, משך הנסיעה, מרחק, נקודת התחלה וסיום.  –ברחבי העיר, לרבות 

עם    המפעיל יבצע סקר בקרב המשתמשים, בהתאם להנחיות ובתיאוםחודשי פעילות,    6לאחר   .12.1.4

 . ויעביר את הנתונים לחברה  החברה

 החברה תוכל לדרוש קבלת דוח של תאונות, ככל שאלו ידועות למפעיל.  .12.1.5

 החברה תוכל לדרוש מעת לעת קבלת דוח נסיעות בחלוקה גיאוגרפית לפי שכונות שונות בעיר.  .12.1.6

עבור ביצוע    החברה והעירייה יוכלו לעשות שימוש במידע זה, ובכלל זה להעבירו לצד ג' הפועל מטעמן, .12.2

 . ושימוש פרסומיניתוח ומחקר פנימי 

החברה ו/או העירייה לא תעביר את המידע ו/או המסמכים של המפעיל לצד ג' כלשהו )שלא למטרות   .12.3

 מחקר פנימי( ללא הסכמת המפעיל, אלא אם הדבר נדרש על פי הוראות הדין ו/או צו שיפוטי.

 

 שמירה על חוקי התעבורהבטיחות ו .13

 מתחייב לקיים את פעילותו במרחב הציבורי על פי כל דין, לרבות דיני התעבורה.המפעיל   .13.1

 המפעיל יעדכן את לקוחותיו בדבר חובת שמירה על חוקי התעבורה וכללי החניה המצוינים לעיל. .13.2

המפעיל מתחייב להפעיל ולתפעל את הקורקינטים במרחב הציבורי, כשהם תקינים וראויים לשימוש,   .13.3

 רבות דיני התעבורה. על פי כל דין, ל

המפעיל מצהיר ומתחייב בזה כי כל קורקינט וכל המערך כולו, שיעמיד לשימוש, על פי קול קורא זה,   .13.4

  יעמוד בכל הדרישות על פי התקן של מכון התקנים הישראלי. 

יחייב   .13.5 יעשו שימוש בשירות, המפעיל  סריקה של תעודה על מנת להקטין את האפשרות שקטינים 

 גביל את מספר המשתמשים לכל חשבון לתעודה מזהה אחת. י וכן  שמה לשירותמזהה כתנאי להר

מהקורקינטים הפרוסים  50%  - המפעיל מתחייב לדאוג לקיומה של קסדה לכל הפחות ב  –קסדות   .13.6

 במרחב הציבורי.  

המפעיל מתחייב לכלול במידע המועבר למשתמשים כללים אודות אופן הרכיבה המותר וכן מידע   .13.7

 סורות לביצוע דוגמת רכיבה על מדרכות.אודות פעולות הא

הגורם למטרד,   .13.8 שימוש  דפוס  בעלי  העירייה משתמשים  ידי  על  ו/או  המפעיל  ידי  על  שיאותרו  ככל 

  . בישומוןאפשר להם שימוש נוסף בקורקינטים ו/או יהמפעיל לא  
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   לוחית זיהוי הקורקינטים .14

 שר יוצבו ע"י המפעיל ברחבי העיר.להתקין מספר זיהוי חד ערכי לכל הקורקינטים א המפעיל יידרש .14.1

. החברה תהיה רשאית לשנות  7בנספח  תבוצע בפורמט המצוין    התקנת מספר הזיהוי, כאמור לעיל, .14.2

 פורמט זה מעת לעת. 

של   .14.3 הזיהוי  מספר  יצוין  בהן  מהעירייה,  אם  ובין  מלקוחות  אם  בין  תלונות,  למפעיל  ויגיעו  היה 

יתריע את המשתמש על הוצאתו האפשרית מהשימוש בשירות, ובמקרה של תלונה  הקורקינט, המפעיל  

 . חוזרת על המשתמש יבטל המפעיל את אפשרותו של המשתמש לעשות שימוש במערך

 

 

 
 עובד מעביד קיום יחסי -אי .15

עצמאי וידוע לו כי אין כל יחסי עובד ומעביד בינו ו/או בין מי    נותן שירותמצהיר כי הוא    המפעיל .15.1

 . מעובדיו לבין החברה

את    המפעיל .15.2 לבצע  מנת  על  ידו,  על  שיועסקו  העובדים  לגבי  ההסכם  תקופת  בכל  לקיים,  מתחייב 

האמור   את העבודה לפי הסכם זה, אחר האמור בהוראות כל חוק החל על המעבידים בגין עובדיהם, וכן

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות  

הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, או יתוקנו    ו/או כל

 .בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה

חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב, לרבות תשלומי ביטוח   המפעיל .15.3

  .מס הכנסה ומע"מלאומי, ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום 

פיצויי פיטורין, חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה,    חברהו/או עובדיו לא יהיו זכאים לקבל מה  מפעילה .15.4

 . גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים

שלמרות   ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו .15.5

ו/או מי מעובדיו לחברה יחסי עובד מעביד, תחשב    המפעיל האמור בסעיף זה לעיל, בכל זאת התקיימו בין  

מהחברה ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד    מפעילהתמורה שיקבל ה

גמולים, דמי הבראה, נסיעות,  ומעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ות

 . דמי חופשה שנתית וכיו"ב, והחברה לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו

ישפה את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה כתוצאה    מפעיל בנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי ה .15.6

ו על ידי החברה  , לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, שיוצאמפעילמתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי ה

בהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה תהא זכאית לקזז כל סכום  

 . על פי הסכם זה מפעיל כאמור מהתמורה המגיעה ל 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת שעל אף האמור   .15.7

עובד יחסי  התקיימו  ב-לעיל  לבין המעביד  מי מטעמה  או  מטעמו  מפעילין החברה  מי  את   ,ו/או  יראו 

אחוזים   וחמישה  חמישים  בגובה  תמורה  על  מלכתחילה  הסכימו  כאילו  מהתמורה   (%55) הצדדים 

מצהיר בזאת, כי התמורה המופחתת הנה   מפעיל, וה("התמורה המופחתת"להלן: ) הקבועה בהסכם זה

מעביד   -מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה אם יקבע כי התקיימו יחסי עובד

 .כאמור
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 אחריות וביטוח  .16

החברה לא תישא באחריות לכל אבדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לכלי הרכב ו/או כלים אחרים   .16.1

עם  ו/או   בקשר  הציבורי  למרחב  המפעיל  ידי  על  המובאים  "הקורקינטים"(  )להלן:  הקורקינטים 

 ההתקשרות. הפטור כאמור לטובת החברה לא יחול במקרה בו החברה גרמה לנזק בזדון. 

החברה לא תישא באחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו למפעיל, עובדיו, לכל הפועל   .16.2

לנים וקבלני משנה המועסקים על ידו, בקשר ו/או כתוצאה מההתקשרות. הפטור  בשמו ומטעמו, לקב

 כאמור לטובת החברה לא יחול במקרה בו החברה גרמה לנזק בזדון. 

החברה לא תישא באחריות לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה   .16.3

מההתקשרות ו/או מהשימוש בקורקינטים. הפטור    עובדיה והבאים מטעמה הנובע בקשר או כתוצאה

 כאמור לטובת החברה לא יחול במקרה בו החברה גרמה לנזק בזדון. 

המפעיל אחראי לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או למפעיל ו/או לעובדיו   .16.4

ב  הנובע  למשתמש  ו/או  מטעמם  והבאים  עובדיה  לחברה,  ו/או  מטעמו  למי  כתוצאה  ו/או  או  קשר 

מההתקשרות ו/או מכלי התחבורה ו/או כלי הרכב ו/או הקורקינט ו/או הכלים הקשורים להתקשרות  

 ו/או מעשה ו/או מחדל של המפעיל ו/או מי מטעמו.

המפעיל אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד ו/או לכלי התחבורה ו/או לקורקינטים ו/או   .16.5

הקשורים להתקשרו  לכל  הכלים  ו/או  ההתקשרות  עם  מטעמו בקשר  ו/או  של המפעיל  ו/או תכולה  ת 

אובדן או נזק הנובע מהנ"ל והוא פוטר את החברה ו/או מי מהמשתמשים מאחריות לכל אובדן ו/או נזק  

 כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. הפטור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  

חברה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזקים להם אחראי המפעיל כאמור לעיל  המפעיל פוטר בזאת את ה .16.6

ומתחייב לשפות ולפצות את החברה ומי מטעמה, על פי דרישתה הראשונה בכתב של החברה, על כל  

תביעה שתתבע בה ו/או כל סכום שתחויב לשלם לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין  

נזקים הקשורים לשימוש בקורקינטים. החברה תודיע  נזקים אשר המפעיל אחראי ל ו/או  הם כאמור 

 למפעיל על תביעות ו/או דרישות כאמור ותאפשר לה להתגונן מפני התביעות ולהגן על החברה מפניהן.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הוראות הביטוח אשר יחולו על המפעיל הן אלו המפורטות  בנספח הביטוח   .16.7

בתוך    8מתחייב להמציא  לחברה אישור בדבר קיום ביטוחים כאמור בנספח    . המפעיל8המצ"ב כנספח  

ימים ממועד הודעת החברה על בחירתו כמפעיל במסגרת קול קורא זה וכתנאי לתחילת הפעלת המערך    7

 על ידו.  

 כל האמור בסעיף זה על כל תתי סעיפיו יחול בהתאמה גם כלפי עיריית כפר סבא.  .16.8

ומבלי  מבלי לגרוע מאחריותו של ה .16.9 מפעיל על פי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת אחריותו כאמור, 

לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ועל  

עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי,  

 8.1ונספח    8נספח   הביטוחים והתנאים המפורטים בטופס אישור על קיום ביטוח  ובלבד שלא יפחתו מ

 (."טופס אישור על קיום ביטוחים"המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: 

קיום  המפעיל ימציא במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע ההתקשרות את טופס   .16.10 על    האישור 

  ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי המפעיל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור

  ידי מבטחי המפעיל המורשים בישראל במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר- חתום על  חברהל

  מזכה את בתרופות בגין הפרת ההסכם. המפעיל ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופתהפרתו 

 מהחברה. הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 
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 משנה  מפעיליאיסור הסבת זכויות והעסקת  .17

ו/או    מפעילה .17.1 מזכויותיו  חלק  כל  לאחרים  או  לאחר  להעביר  או  להסב  למסור,  זכאי  יהיה  לא 

 מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא בתנאים ובמידה שיינתן לכך אישור החברה בכתב ומראש בלבד. 

רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות כולן או מקצתן, אלא אם ובמידה שהחברה    המפעיל אין   .17.2

ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם    - ב ומראש  הסכימה לכך בכת

 משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.

  המפעיל נתנה החברה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את   .17.3

יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי    והמפעיליותיו לפי החוזה,  מאחריותו והתחייבו 

 העבודות, באי כוחם ועובדיהם.

 
 
 

 הפרות ופיצויים .18

ימים    7יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של    המפעיל אם   .18.1

בזכותה של החברה לקבל כל סעד או תרופה   לא תיקן את ההפרה, תהיה החברה רשאית, מבלי לפגוע  

אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של החברה  

 . מפעילזה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן ה  לפי הסכם

,  5,  4, 3 ,2  המפורטות בסעיפיםמפעיל על אף האמור לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות ה  .18.2

הסכם זה, והחברה תהיה רשאית לבטל    להסכם זה, יחשב  הדבר להפרה יסודית של  ,11,  10,  9,  8,  7

פיה הסכם    -לגרוע בכל זכות מזכויותיה האחרות על  ל זאת מבלילאלתר הסכם זה, כולו או חלקו, כ

 . מפעילזכות לפיצויים מן ה על פי הדין ולרבות  זה ו/או

יום מראש לפחות,    30בהודעה בכתב    מפעילבנוסף לכל האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להודיע ל  .18.3

להיזקק עוד לשירותיו וכי ברצונה להביא   מבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה  

ימים    30הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף  

 ממועד משלוח ההודעה האמורה.  

ביצוע   .18.4 את  למסור  רשאית  החברה  תהיה  אז  כי  לעיל,  כאמור  גמר  לידי  הובא  ו/או  ההסכם  בוטל 

לשביעות רצונו המלאה של המנהל,   ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה   והמפעילהעבודות לאדם אחר, 

ול  מהחברה בגין העבודות שבוצעו על ידו טרם  ביט   מפעילוהדבר יהווה תנאי לביצוע כל תשלום המגיע ל

 ההסכם או הבאתו לידי גמר. 

 
מן במקרים שלהלן תחשב להפרה   .18.4.1 כל אחד  התרחשות  זה,  בהסכם  מקום  בכל  לאמור  בנוסף 

 : מפעיליסודית של ההסכם של ידי ה 

 
, כולם  המפעילהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   .18.4.2

הו לא  הפעולה האמורה  או  והעיקול  תוך  או חלקם,  לחלוטין  הוסרו  או  יום ממועד    14פסקו 

 ביצועם. 

 

צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו החלטה על    המפעילניתן נגד   .18.4.3

פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או  

ארכה או פשרה למען הסדר    תלנושיו למען קבל סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה 

 . 1983-לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 233איתם על פי סעיף 
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 , כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.המפעילמונה לנכסי  .18.4.4

 
 הסתלק מביצוע החוזה.  המפעילהוכח להנחת דעתה של החברה כי  .18.4.5

 
או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,    המפעילכשיש בידי החברה הוכחה, להנחת דעתה, כי   .18.4.6

 מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו. 

 
של   .18.4.7 כלשהי  הצהרה  כי  או    המפעילהתברר  נכונה,  אינה  זה  חוזה  חתימת  עם  בקשר  שניתנה 

לד   שהמפעיל אשר,  מהותית  עובדה  לחברה  גילה  על  לא  להשפיע  כדי  בה  היה  החברה,  עת 

 ההתקשרות עמו. 

 
מבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים לחברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מובהר כי בכל   .18.5

בו   החברה    המפעילמקרה  תהא  החוזה  במסמכי  הקבוע  באופן  ו/או  במועדים  העבודה  את  ביצע  לא 

,  ותאחר לשם ביצוע העבוד  מפעילופן  מידי עם כל  רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר בא

וינוכו מכל תשלום המגיע    מפעיל הוצאות ותקורה יחולו על ה  25%בתוספת    ות והוצאות השלמת העבוד 

 לו או יגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת. 

ומועדיהם,    מפעילספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל .18.6

 הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.  לשיעור

לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי החברה אלא אם החברה   .18.7

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל    מפעיל , והמפעילהודיעה על כך במפורש ובכתב ל

 עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

 

 פיצוי מוסכם .19

לעיל,   עמידה בדרישות המפורטות במכרז ובסעיפים  בגין כל הפרה של קול קורא זה ו/או אי .19.1

 .  הפרהכל ₪ ל 80פיצוי מוסכם בסכום של   יוטל

 
 שונות .20

ויתור על זכויות העירייה על פי הסכם זה  ו מנעות מפעולה, לא ייחשבו כיהשום ויתור, ארכה, הנחה או   .20.1

 או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל פעולה משפטית מצד החברה. 

הסכם זה הינו הסכם ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור   .20.2

ז  ו/או  הסכם  כל  כי  מוסכם,  הילעיל  ו/או  דברים  בין  כרון  שהוסכמו  פה,  בעל  או  בכתב  אחרת  סכמה 

 בטלים   -הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה

כל   .20.3 ביד לכתובות הצדדים כמפורט להלן.  זה תשוגר בדואר רשום או תימסר  לפי הסכם  כל הודעה 

ימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה ביד, לפי    3הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה  

 ן. יהעני 

 יישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר לחוזה זה.  כל צד .20.4

ואינה   .20.5 תפקידם  נעשית מתוקף  זה  על הסכם  החברה  של  מורשי החתימה  חתימת  כי  בזאת  מוסכם 

 מטילה עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה. 

הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף לצירוף כל   .20.6

 ם הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה. האישורי
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   כתובות הצדדים:

 . כפר סבא 10יד חרוצים , כתובת הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ:   החברה החברה

 

 :      ____________________________________________. מפעילה

 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 

                      __________________       __________________ 
                      המפעילחתימה וחותמת                חותמת החברה                                         

 
 

 :מפעיל אישור עו"ד מטעם ה

. __________, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _______  אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר

המפעיל   בשם  לחתום  המוסמכים   ___________________ ת.ז.   _____________________ בפני:  התייצב/ו 

 __________________ וחתמו על הסכם זה בפני.  

        תאריך ______________ 

            ______________  

 חתימת עו"ד                    
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   4 נספח
 שעות פעילות, אזורי איסור חניה, אזורי איסור נסיעה ואזורי הגבלת מהירות )ממותני תנועה( 

 
 .07:00-ל 23:00חל איסור מוחלט להפעלת מערכות אזעקה/צפצוף בקורקינטים בין השעות  .1

 
 בשעות בהן אין חובת השבתה של השירות, יחולו הכללים הבאים:   1.1

 : אזורים אסורים לנסיעה 1.1.1

מובהר, כי כל האזורים האסורים לנסיעה יוגדרו וייקבעו לאחר בחירת המפעיל. מובהר, כי החברה  
תהא רשאית לעדכן את רשימת האזורים האסורים לנסיעה במהלך תקופת ההיתר, מעת לעת, לפי  

ימים ממועד כל עדכון   7ולפי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעיל מתחייב לפעול בהתאם, בתוך  הצורך  
 כאמור של החברה. 

 קמ"ש לכל היותר(.  15- אזורים ממותני תנועה )הגבלת מהירות ל 1.1.2

תקופת   במהלך  תנועה  הממותני  האזורים  רשימת  את  לעדכן  רשאית  תהא  החברה  כי  מובהר, 
שיקול דעתה הבלעדי, והמפעיל מתחייב לפעול בהתאם, בתוך    ההיתר, מעת לעת, לפי הצורך ולפי

   ימים ממועד כל עדכון כאמור של החברה.  7

 אזורים אסורים לחניה )סיום נסיעה(: 1.1.3

מובהר, כי החברה תהא רשאית לעדכן רשימת האזורים האסורים לסיום נסיעה )חניה(, מעת לעת,  
ימים ממועד כל    7יב לפעול בהתאם, בתוך  לפי הצורך ולפי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעיל מתחי

   עדכון כאמור של החברה.  

 יובהר כי איזורים אסורים לסיום נסיעה יכול שיחולו בין אם נקבעו תאי חניה בעיר ובין אם לאו. 
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 אזור לחניה בתאי חניה בלבד   –  5 נספח
 

 לקול קורא.   3.2האזורים לחניה בתאי חניה בלבד ייקבעו לאחר בחירת הזוכה/ים ובהתאם להוראות סעיף 
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 העברת מידע  –  6 נספח
 

 הדוחות יועברו בפורמט אקסל פתוח
 
 

 :חודשי דוח
 
 

 
 
 

 : שנתי דוח
 

   
  

כמות כלים בשטח 

בממוצע ליום

כמות 

נסיעות

כמות נסיעות 

ממוצעת לכלי ביום

זמן נסיעה 

ממוצע

זמן נסיעה 

חציוני

מרחק נסיעה 

ממוצע

מרחק נסיעה 

חציוני

כמות משתמשים 

יוניקים בחודש

כמות יוניקים 

ממוצעת לכלי ביום

מאי-22

יונ-22

יול-22

אוג-22

ספט-22

אוק-22

נוב-22

דצמ-22

ינו-23

גיל

כמות 

לקוחות

18-27

28-37

38-47

48>

כמות שימושים 

שנתית ללקוח

כמות 

לקוחות

0-6

7-24

25-60

61-120

121-360

360<
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 זיהוי   לוחיתמפרט הנחיות  –  7 נספח

 

 מספר הזיהוי יהיה חד חד ערכי, כך שלא יהיו מספרים זהים לשני כלים. .1

ספרות וכן אות באנגלית, כמודגם בהמשך. האות תייצג את המפעילה,    4כל לוחית זיהוי תורכב ממספר בן  1.1

למפעילה   וקיימת  במידה  דן,  בגוש  בערים  המפעילה  של  זיהוי  בלוחיות  לאות הקיימת  זהה  והיא תהיה 

 הן נדרשת לוחית זיהוי. על המפעילה לתאמה מראש עם החברה.  פעילות שכזו ב 

נקבעו   1.2 אשר  לאלו  בהתאם  להיות  יכולים  והכיתוב  הלוחית  גודל  הלוחית,  צבע  הזיהוי,  לוחית  מיקום 

התאמה   ואין  היה  אחרת.  החברה  הודיעה  אם  אלא  דן,  בגוש  פועלת  היא  בהן  אחרות  בערים  למפעילה 

 נה המפעילה לקבלת החלטה של  החברה בנושא זה.בכללים אלו בין הערים השונות, תפ
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   נספח ביטוח - 8נספח 
 

לפי המוקדם    ,ההפעלהממועד תחילת    ,מבלי לפגוע באחריות המפעיל על פי קול קורא זה ועל פי כל דין .1
מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו     ),לרבות כל הארכה שלה(ולמשך כל תקופת ההתקשרות  

את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על    ,בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל
המצורף לקול קורא זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  (  1)  8מסומן כנספח    –קיום ביטוחים  

 "אישור קיום ביטוחים"(.  
 

ו/או  להמציא לידי החברה, לפני תחילת    המפעיל  עלהחברה,  צורך בכל דרישה מצד    ללא .2 הפרויקט 
המורשה    מבטחה , את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי  התקשרותוכתנאי מוקדם ל  הפיילוט

החברה אישור עריכת    ידיל   להמציאהמפעיל    עלבתום תקופת הביטוח,    מיד . כמו כן,  לפעול הישראל
נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד    ביטוחף ביטוחי המפעיל לתקופת  ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוק

 לעיל.    1הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  
 

  בו  לחול  עומד  או מבוטל  להיות עומד  המפעיל מביטוחי  מי  כי,  לחברה  יודיע  המפעיל  שמבטח  פעם  בכל .3
  מחדש  הביטוח  אותו   את  לערוך  המפעיל   על,  הביטוח  עריכת  לאישור   בסיפא   כאמור,  לרעה  שינוי

  .כאמור בביטוח לרעה השינוי  או הביטול  מועד לפני, חדש ביטוח עריכת  אישור  ולהמציא 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב המפעיל לכלול את התנאים הבאים:  .4

 המפעיל ו/או החברה.  –"שם המבוטח" בפוליסות הינו  4.1
הביטוחיחברה "ה 4.2 הכיסוי  לעניין  לרבות  "  ו/או  :  סבא  כפר  ו/או  עיריית  עירוניים  תאגידים 

 חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. 
הפרויקט ו/או  בגין ו/או בקשר עם    חברהביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את ה 4.3

מעשה או מחדל של המפעיל ומי מטעמו  כלי הרכב ו/או הקורקינט הקשורים להתקשרות ו/או  
 בקשר עם ההתקשרות. 

ביטוח יכלול גם נזקים הנובעים ו/או בקשר עם פריקה, טעינה, שימוש בכלי רכב ו/או אופניים  ה
ין חובה  א חשמליים, אופניים אחרים וכלי תחבורה ו/או קורקינט ממונע או שאינו ממונע ש

 חוקית לבטחו בביטוח חובה. 
ה לנזקים  היה ותוטל עליה אחריות כמעביד   חברהביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את ה  4.4

 בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם ההתקשרות.
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.   4.5
סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים   4.6

 ₪.  100,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך  
 , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. חברהו/או התחלוף כלפי ה  ביטול זכות השיבוב 4.7
  חברההביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשינוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר ל 4.8

יום לפחות לפני מועד    60הודעה בכתב, ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  
 הביטול ו/או השינוי המבוקש.

ות המפעיל בדרך כלשהי )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל את אחריות  כל סעיף בפוליס  4.9
  חברה וכלפי מבטחיה, ולגבי ה  חברהמבטחי המפעיל כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל  כלפי ה

במלוא השיפוי המגיע    חברההביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את ה
מבלי שתהיה לחברת הביטוח של המפעיל    חברהת בביטוחי הלפי תנאיו, ללא זכות השתתפו

ה  בסעיף    חברהזכות תביעה ממבטחי  כאמור  החיוב  בנטל  הביטוח    59להשתתף  חוזה  לחוק 
  חברה . למען הסר ספק, מבטחת המפעיל מוותרת על טענה של ביטוח כפל כלפי ה1981-תשמ"א

 וכלפי מבטחיה. 
הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף   4.10

 תקפות במועד התחלת הביטוח. 

 
מזערית,    מובהר .5 דרישה  בבחינת  הינם  המפעיל  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי 

,  דין  כל  פי  על  או/ו  ההסכם  לפי   המפעיל  של  התחייבות   מכל  לגרוע המוטלת על המפעיל, שאין בה כדי  
תהיה כל   לאמפעיל ול, דין פי עלאו /ו זה הסכם פי על החבות ממלוא המפעיל את רלשחר כדי בה ואין

 האחריות כאמור.   לגבולותאו מי מטעם החברה, בכל הקשור  החברה טענה כלפי  
 

כאמור    המפעילהביטוח, שיומצא על ידי    עריכת, לבדוק את אישור  החובה  לא  אך,  הזכות  תהא  לחברה .6
ביטוחי    את על מנת להתאים    ו לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרש  המפעיל  ועללעיל,  

 המפעיל להתחייבויות המפעיל על פי הסכם זה. 
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לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות    החברהומוסכם כי זכויות    מוצהר .7
, טיבם, היקפם,  המפעיל   ביטוחיי  כל אחריות שהיא לגב  אומי מטעם החברה כל חובה    עלאו    החברהעל  

זה    הסכםעל פי    המפעילותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על  
בדק  אישור  נעריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם    נדרשה, וזאת בין אם  דין  כל  פי  על  או

 עריכת הביטוח ובין אם לאו. 

 
או ציוד    לרכושאובדן או נזק    לכלהבאים מטעם החברה מאחריות    ואתפוטר את החברה    המפעיל .8

מתן   לצורך  המשמש  ו/או  החברה  לחצרי  המפעיל  מטעם  מי  או  המפעיל  ידי  על  המובא  כלשהו, 
  הנזכריםכל טענה, דרישה או תביעה כלפי    מפעיל (, ולא תהיה לה"וצמ  רכב  כלי   לרבותהשירותים )

 . בזדון  לנזק שגרם מי כלפי יחול לא  כאמור שהפטור ובלבדלעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, 
 

: ביטוח חובה  מטעמו  הבאים  באמצעות  או  בעצמו , על המפעיל לערוך את הביטוחים הבאים,  בנוסף .9
כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי  

מתכונת  ביטוח בו   הרכב  לכלי"מקיף"    ביטוח₪ בגין נזק אחד,    400,000עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  
 "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי. 

 
, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד שלישי(  הזכותמפעיל  לעל אף האמור לעיל,   .10

ב המפורט  הפטור  אך  בחלקם,  או  במלואם  זה,  בסעיף  נער  6  סעיףהמפורטים  כאילו  יחול,    כולעיל 
 . םבמלוא  האמורים  יםהביטוח

 
על ידי המפעיל, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף    שייערךכל ביטוח נוסף או משלים  ב .11

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם    הוויתור;  החברה  מטעם  הבאים  וכלפיכלפי החברה  
 שגרם לנזק בזדון.  

 
או חלק    שירותיםההסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי .12

המשנה פוליסות    קבלניהמפעיל לדאוג כי בידי    עלמשנה מטעם המפעיל,    קבלניעל ידי    ינתנוי  םמה
 .  עמם  ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם נאותותביטוח  

 
כי   .13 בזאת,  לה  מוטלתהמפעיל    עלמובהר  ביחס  החברה  כלפי  לרבות    שירותיםאחריות  במלואם, 

 משנה.    קבלני ידי  על  להינתן  היו  אמורים או שניתנו שירותים

 
 כל האמור בסעיף זה על כל תתי סעיפיו יחול בהתאמה גם כלפי עיריית כפר סבא.  .14

 
אי    על.  ההסכם  של  הפרה  מהווה  והפרתו  ההסכם  מעיקרי   הינו  הביטוח  נספח .15 לעיל,  האמור  אף 

היה    בוממועד  ימים    10המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  
 .הוצג ולא הביטוח אישור  את להציג המפעיל  על
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 אישור עריכת הביטוח - 18. נספח

 
 הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים 

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור   ביטוח  פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 

 ישור. הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא
 האישור  מבקש מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 

החברה הכלכלית לפיתוח  
ו/או  כפר סבא בע"מ

ו/או   סבא כפרעיריית 
ו/או   עירוניים תאגידים

 חברות בנות 

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.   511638462ח.פ.: 

חרוצים  מען:   כפר    10יד 
 סבא

 מען 

 כיסויים 

 סוג הביטוח
לפי   חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח  סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 בתוקף  נוספים  כיסויים
   חריגים וביטול

  בהתאם כיסוי קוד  לציין יש
 לנספח 

 סכום
 

 מטבע 

לטובת   309 ₪       רכוש תחלוף  על  ויתור 
 מבקש האישור 

 ראשוניות  328
 

       

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי  304
לטובת    309 תחלוף  על  ויתור 

 האישור מבקש 
 כיסוי לנזק משימוש בצמ"ה     312
 כיסוי לתביעות מל"ל  315
 מבקש האישור יוגדר כצד ג'  322
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור ייחשב  329

 כצד שלישי  
לטובת    309 ₪  20,000,000     חבות מעבידים  תחלוף  על  ויתור 

 מבקש האישור 
וייחשב   היהנוסף    מבוטח  319

מעובדי   מי  של  מעבידו 
 המבוטח  

 ראשוניות    328
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  

 (*: ג'הרשימה המפורטת בנספח 
   רכב/מוסכים/חנייה/הסעות - 072
 מכירת/רכישת/השכרת ציוד   – 046
 שירותי תחזוקה ותפעול   – 088

 ביטול/שינוי הפוליסה  
בדבר    האישור  למבקשהודעה    משלוח  לאחר   יום  60ייכנס לתוקף אלא    לאביטוח,     פוליסת  שלביטול    או  האישור  מבקש  לרעת  שינוי

 השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
 

  



-34 - 
 30/22קול קורא 

 כפר סבא ב ,ללא תחנות עגינה קורקינטים חשמליים,להפעלת מערך  קול קורא
 
 

 
 נוסח ערבות בנקאית – 9נספח 

 
    תאריך: 

 
 לכבוד         

      החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
  ( "החברה")להלן:  כפר סבא 10חרוצים רחוב יד  

 
 ,נ.ג.א.

 אוטונומית  ערבות בנקאית הנדון:
 

לוק כל סכום עד  י"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסהמבקשים"   -)להלן                        __________ על פי בקשת  
: עשרים וחמש אלף שקלים חדשים  )  ש"ח  25,000לסך של   ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד    ובמילים 

  המבקשים "( להבטחת התחייבויות  הפרשי הצמדההנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "
ביניכם לבין המבקשים  בקשר   לקיום מערך הפעלת קורקינטים חשמליים, ללא תחנת  עם החוזה שנחתם 

 כפ"ס.יר עגינה, ברחבי הע
כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם   אנו מתחייבים לשלם לכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  

ת, ומבלי לטעון  כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחר
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 בנו זה:במכת
לצרכן  -"  מדד" הכללי  המחירים  מדד  ב  משמעו  פברואר  שפורסם  הלשכה    2022חודש  ידי  על  המתפרסם 

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"(, כי  המדד החדש "  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן  
   2022במרץ  עלה לעומת המדד בגין חודש שפורסם  המדד החדש

היסודי"  -)להלן   המצוין  המדד  בסכום הקרן  המדד החדש  להכפלת  השווה  הפרשי ההצמדה סכום  יהיו   )"
 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 הפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי ערבות זו, ולא תענה. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות 

 ועד בכלל.   1/2/2023ליום   ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. המועד שלעיל   דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. המועד שלעיל   לאחר יום
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 
 

 רב,  בכבוד
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 עקרונות הליך התיחור לתקופת האופציה  – 10נספח 

 
 

הליך תיחור במסגרתו ע"י  החברה תהיה רשאית לבצע במסגרת ההחלטה על בחירת מפעילים אשר יפעלו בתקופת ההארכה  

 :הרכיבים הבאיםפי  עלמפעילים. בחירת המפעילים תהה  2יבחרו 

 

 נק' לכל היותר  30 –כמות נסיעות ממוצעת לכלי ביום  •

o   הנתון של המפעיל )ממוצע של נתון זה מהדוחות החודשיים( יחולק   -אופן חישוב הניקוד של כל מפעיל

- בנתון זה של המפעיל המציג את התוצאה הגבוהה ביותר מבין המפעילים הקיימים. התוצאה תוכפל ב

30 . 

 

 נק' לכל היותר  30 –צעת לכלי ביום כמות משתמשים )יוניקים( ממו •

o   הנתון של המפעיל )ממוצע של נתון זה מהדוחות החודשיים( יחולק   -אופן חישוב הניקוד של כל מפעיל

- בנתון זה של המפעיל המציג את התוצאה הגבוהה ביותר מבין המפעילים הקיימים. התוצאה תוכפל ב

30 . 

 

 אג'(  50נק' )מחיר המינימום הינו   30 –נסיעה  התמורה אשר יציע המפעיל לשלם לחברה בגין כל •

התמורה שיציע המפעיל תחולק בתמורה הגבוהה ביותר מבין הצעות כלל    –אופן חישוב הניקוד של כל מפעיל  

 .  30-המפעילים. התוצאה תוכפל ב 

 

 נק' לכל היותר 10 –התרשמות כללית של החברה מפעילות המציע בעיר  •

 

 י המפעילים בעלי הציון המשוכלל הגבוה ביותר.הארכת ההתקשרות תתבצע עם שנ

 


