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 2020אוגוסט 
 

 כללי: .1
"( מזמינה בזאת חברות העוסקות בליסינג/החכרת רכב העירייהעיריית דימונה )להלן: " .1.1

)להלן: "החברה" או  "המועמד"( להציע להגיש את מועמדותן לקבל מהעירייה רשות 
קצרת מועד של רכבים  השכרהשימוש במקומות חניה קבועים ומסומנים בעיר לצורך 

 לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה. 

 

הסכם שינוסח על ידי העירייה להסדרת רשות כל חברה אשר תאושר בהליך תחתום על  .1.2
 השימוש.

 

 תנאים כלליים: .2
 

מקומות חניה  3עד  -יוענקו לכל חברה שתאושר זכויות שימוש ב ההתקשרותבתקופת  .2.1
המצויים בבעלות העירייה במיקומים שייקבעו באופן סופי על ידי העירייה. העירייה 

הקצאת בצרכי המועמד.  תעשה מאמץ במיקום החניות )ללא התחייבות( להתחשב 
 מקומות החניה יהיו ללא תשלום.

 

רכב לתקופה קצרת מועד  השכרת זכויות השימוש יוענקו למועמד לצורך הפעלת מערך  .2.2
 )על בסיס שעתי או יומי לרווחת תושבי העיר ומבקריה.

 
הרכבים שכרת כל חברה שתאושר ויוענקו לה זכויות שימוש תוכל לגבות תמורה בגין ה .2.3

 חירון מפורסם שלה. בהתאם למ

 

מובהר כי העירייה אינה צד בהסכמים שבין המועמד/החברה  למשתמשים ברכביו  .2.4
והחברה לא תציג את העירייה כצד בהסכמים אלו והאחריות הכוללת על תפעול המערך 

 כאמור חלה על המועמד בלבד.

 



כל מקום חניה בו תינתן למועמד שאושר זכות  ,בשילוטובצביעה לסמן , העירייה תדאג  .2.5
 שימוש.

 

כאשר העירייה תוכל להאריך את תקופת ההסכם חודשים  12 -תקופת ההסכם הינה ל .2.6
 שנים.   5עד לתקופה כוללת של  ,חודשים בכל פעם( 12תקופות )ארבע ב

 

מועמדים שיאושרו יהיו האחראים הבלעדיים לרכבים המושכרים, לביטוחים הנדרשים  .2.7
 לטיב השירות. ו
 

לעירייה תעמוד הזכות, אך לא החובה, להציע למועמדים, כולם או חלקם, זכות שימוש  .2.8
במקומות חניה נוספים.  העירייה תוכל להורות על שינוי של מיקומי חניה לפי צרכיה, מעת 
לעת, גם אם ניתנה זכות שימוש לגבי חניה נקודתית וכן להפחית את מקומות החניה לפי 

 שיקוליה.
 

העירייה תוכל לבטל את ההתקשרות ללא כל צורך במתן נימוק, מכל סיבה שהיא,  .2.9
ימים. העירייה תוכל לבטל את ההתקשרות ללא התראה בכל מקרה  30של בכתב בהתראה 

 בו חדל הזוכה מלעשות שימוש במקום החניה למטרה עבורה הוא הוקצה לו.

 

 תנאי סף .3
 

הפעלת משרד להחכרת רכב / ליסינג לפי צו הפיקוח בעל רישיון תקף ל  -רשאי להגיש מועמדות 
 .1985-על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף העתק נאמן למקור של הרישיון 

 כאמור.

 

 :מסמכים להגשה .4

 

 המסמכים והאישורים המפורטים להלן: כלכל משתתף יצרף להצעתו את 
 

, בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה(, הקול הקוראכל מסמכי  .4.1
 ידו )כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו(.-כשהם חתומים על

 

 נספח א' לקול קורא זה עם פרטיו ופרטי אנשי הקשר מטעמו. .4.2

 

 לעיל. 3העתק הרישיון כאמור בסעיף  .4.3

 

 :1976 -התשל"ו ,האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כל .4.4

 

דהיינו אישור מאת רשות המיסים בישראל בדבר ניהול  –"ניהול ספרים" אישור  .4.4.1
פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

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

 

תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  .4.4.2
חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין  1976-התשל"ו

 .נספח ב'בנוסח 
 



תצהיר בדבר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בהתאם לחוק תצהיר בדבר  .4.4.3
החתימה מטעם חתום על ידי מורשי  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 נספח ג'. המשתתף ומאושר כדין בנוסח

 

אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של העתק תעודת עוסק מורשה או  .4.5
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של  –משתתף המדווח בתיק איחוד 

 ור(.המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האיש

 

 אישור בדבר ניכוי מס במקור בתוקף על שם המועמד. .4.6

 

 אופן ומועד ההגשה .5
 

לעיל יש להכניס למעטפה סגורה ולשלשל את  4את כלל המסמכים המפורטים בסעיף 
בשעה  18.10.2020המעטפה לתיבת המכרזים המצויה בלשכת מנכ"ל העירייה וזאת עד ליום 

12:00. 
 

 הכרוכות בהכנת ההצעה תחולנה על המשתתף. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,
 

 בחינת ההצעות  .6
 

כל משתתף אשר הגיש הצעה מלאה ועומד בתנאי הסף יאושר על ידי העירייה לקבלת  .6.1
 רשות שימוש כאמור.

 

  העירייה תשלח לכל מועמד שאושר הסכם לחתימה וכן את מיקומי החניות שניתנו לו. .6.2
 

ביעת מקום החניה והמשתתף יוכל לעשות עם החזרת ההסכם חתום, תפעל העירייה לצ .6.3
 שימוש במקומות אלו בהתאם לתנאים שבהסכם. 

 

 כללי .7
 

לבטל את ההליך ולא לבחור זוכים מכוחו,  ו/או לשנות את ההליך  בכל עת העירייה יכולה .7.1
 ו/או לפרסם הליך חדש במקומו ללא צורך במתן נימוק הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה

 .החליטה הרשות כאמור לעיל תודיע על החלטתה למציעים או לזוכים בכתב
 

השלום בדימונה ולמחוזי המשפט ית סמכות השיפוט הייחודית ביחס להליך זה מסורה לב .7.2
 בבאר שבע.

 

 

 
 בנימין ביטון

 ראש העירייה                                                 
 
 
 
 

 
 



 
 פרטי המשתתף –נספח א' 

 
 פרטים על המשתתף

 
     שם המשתתף:

           מס' הזיהוי:

        מען המשתתף )כולל מיקוד(:

        שם איש הקשר אצל המשתתף: 

         תפקיד איש הקשר: 

           טלפונים:

           פקסימיליה:

          דואר אלקטרוני: 

 
 המשתמש. ( להיות על שם3** על הרישיון שבתנאי הסף )סעיף 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תצהיר קיום דיני עבודה –נספח ב' 
 ב' )א( לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים 2בהתאם להוראות סעיף 

  

אני הח"מ ___________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, 

 מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:שאחרת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 

הנני משמש כמנהל ב________________________________ )להלן: "המציע"(, והנני  .1

 מוסמך ליתן תצהיר מטעם המציע.

 

 .דימונהשפורסם על ידי עיריית  הליך תחרותיהנני עושה תצהיר זה במסגרת  .2

 
המונחים והביטויים בתצהיר זה, הינם כמשמעותם בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו  .3

– 1976 . 

 
 הנני מצהיר כי מתקיים לגבי המציע:  .4

 

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום י"ז בטבת   *

)להלן: "חוק עובדים זרים" ( בשנה  1991 –( לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 1.1.2002תשס"ב )

 שקדמה למועד תצהיר זה. 

 

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עברות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב            

(1.1.2002 ) 

לפי חוק עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה.

 זהו שמי וזו חתימתי:       

       _______________ 

 

אני הח"מ _________________ מאשר כי בתאריך ___________ הופיע בפניי  

_______________________ ת.ז. _________________/ המוכר לי באופן אישי, ולאחר 

עונשים הקבועים בחוק, חתם בפניי על שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת שאחרת יהיה צפוי ל

 תצהיר זה. 

 

         ____________________ 

 עורך דין         

 

 

 

 

 

 

 



 נספח ג'

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון  –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 
 (11מס' 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן: 

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ.  .1

)להלן: דימונה  עיריית "( המבקש להתקשר עםהגוף" –___________ )להלן 
 ני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף."(. אהרשות"

 אני מצהיר כדלקמן: .2

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף    
 "( לא חלות על הגוף.חוק שוויון זכויות)להלן: "

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף     

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 
הגוף מתחייב )ג( לחוק שוויון זכויות, 9בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף 

לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה 
 ויישום ההנחיות כאמור. 

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה  .4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

            
        ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                               

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר 
____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו משרדי ברחוב ____________, מר/גב' 

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 
 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

_________________  
 __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                        תאריך


