
 
 

 העמותה לפנאי וקהילה
 יעקבבאר 

 
 

 5/  18מכרז מספר 

 
 

 הסעות   מכרז פומבי )מסגרת( למתן שירותי
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



2 

 

 
 

 185/למכרז  1מסמך 

 
 שירותי הסעות למתן )מסגרת( 185/מכרז מס' 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 נשוא ההתקשרותתנאים כלליים ותיאור 

"( הנה עמותה עירונית העמותה)להלן: " 580530160ע.ר.  ,יעקב העמותה לפנאי וקהילה באר .1

 . "(המועצה)להלן: " מועצה מקומית באר יעקבבשליטת 

לאספקת שירותי הסעות של קבוצות הכדורגל והכדורסל המופעלות מזמינה בזאת הצעות העמותה  .2

צרכי בהתאם לת, , וכן הסעות שונות כפי שיהיו מעת לעעל ידי העמותה, לרבות בימים שישי ושבת

  (."ההסעותאו " "השירותים)להלן: " העמותה

על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק  במכרז זה,זוכים  שלושהעד בלבחור העמותה בכוונת  .3

, אשר יהוו את רשימת הספקים של העמותה לצורך מתן השירותים במהלך תקופת כלשהו

באמור כדי לחייב את העמותה לבחור בשלושה  כי איןעם זאת יודגש,  .ההתקשרות בין הצדדים

 זוכים, והיא תוכל לבחור במספר זוכים נמוך או גבוה יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שעות לפני מועד  36השירותים יסופקו באופן הבא: העמותה תפנה למציע/ים הזוכה/ים במכרז עד  .4

שלא תעלה על המחירים שיינקבו כל הסעה, ואלה/ו יתבקש/ו ליתן הצעת מחיר לכל הסעה כאמור, 

העמותה תבחר במציע הזוכה שעות לפני מועד כל הסעה  24עד בהצעה שתוגש מטעמו/ם למכרז. 

שהצעתו להסעה הפרטנית תהיה הזולה ביותר, והוא יבצע את ההסעה הנדונה, בהתאם להוראות 

, ולמציע צועהתהא רשאית להודיע על ביטול נסיעה שהוזמנה עד ערב לפני ביהעמותה  ההסכם.

 .  הזוכה שהיה אמור לבצע אותה לא תהא כל טענה בגין כך

כפי שיימסרו לו על ידי  בהתאם להוראותעל המציע הזוכה יהיה לספק את השירותים האמורים  .5

"(, אך ורק לאחר שיקבל לידיו טופס הזמנת עבודה המנהלמנכ"ל העמותה או מי מטעמו )להלן: "

 חתום ומאושר על ידי מורשי החתימה בעמותה. 

מקומות  20מקומות ישיבה, מיניבוסים בני לפחות  55תבוצענה באוטובוסים בני לפחות ההסעות  .6

כלי מקומות ישיבה )להלן: " 14ובאוטובוסים ציבוריים זעירים/מיניבוסים בני לפחות  הישיב

 (."הרכב

 כלי הרכב שישמשו לצורך מתן השירותים יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .7

כאלה שמועד עלייתם  דהיינו כלי הרכב יהיושנים,  (10) יל כלי הרכב לא יעלה על עשרג .7.1

 ואילך; 2008חל בשנת  ,הרכב ןכמצוין ברישיולכביש, 

, הוראות פקודת משרד התחבורה כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי .7.2

מכלי "(, תקנות התעבורה)להלן: " 1961-התעבורה ]נוסח חדש[ ותקנות התעבורה, התשכ"א

, מזגן, פנסי סימון לרבות ערכת מילוטתלמידים להסעת ורכב המשמשים להסעת נוסעים 

 בנספחיתרמיל עזרה ראשונה כמפורט ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ערכת כיבוי אש ו
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אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב  .ההתקשרות הסכם

 משרד התחבורה.מהנחיות 

כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים  .7.3

של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כמתחייב מהוראות החוק להסעה 

 .1994 –לדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד בטיחותית לי

כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים, יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל  .7.4

 -א' ו83הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות 

 א' לתקנות התעבורה.364

חודשים, החל ממועד חתימת  12ההתקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים במכרז תהא לתקופה בת  .8

מכרז, כאשר לעמותה נתונה האפשרות להאריך את ה מסמכיל 5כמסמך בנוסח המצ"ב ההסכם 

חודשים כל  12בארבע תקופות נוספות בנות  עם המציעים הזוכים, כולם או חלקם, ההתקשרות

 אחת. 

להעמיד לטובת העמותה איש קשר, אשר יהיה אחראי מטעמו בכל הנוגע למתן על הזוכה במכרז  .9

 השירותים נשוא המכרז.

מובהר בזאת, כי אין בפרסום המכרז ובהכרזה על זוכה/ים במכרז זה כדי לחייב את העמותה להיקף  .10

כלשהו של השירותים, והעמותה תהיה רשאית, בכל מהלך תקופת ההתקשרות ועל פי שיקול דעתה 

עדי, לפנות לכל זוכה במכרז ולדרוש ממנו לבצע את השירותים בהתאם להצעתו במכרז הבל

 ולהוראות תנאי ההתקשרות שבין הצדדים.

 מסמכי המכרז .11

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

 .דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות -מסמך זה  - 1מסמך 
 

 הצהרות המשתתף ופרטי ניסיונו. - 2מסמך 
  

  פירוט נסיונו הקודם של המציע; –א' 2נספח 

  רשימת כלי רכב בבעלות המציע ו/או עם רישיון הפעלה על שמו; –ב' 2נספח 

  תצהיר בדבר היעדר זיקה לחבר או עובד עמותה/מועצה והיעדר ניגוד  –ג' 2נספח
 עניינים;

  המועסקים על ידי המציע;תצהיר ביחס לנהגים  –ד' 2נספח 

  אישור עורך דין בדבר עסק בשליטת אישה והצהרת בעלת שליטה; –ה' 2נספח 

  נוסח שאלון שביעות רצון )לא למילוי(; –ו' 2נספח 
 

 הצעת המציע. - 3מסמך 
 

 נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה )"ערבות מכרז"(. - 4מסמך 
 

 על נספחיו: ,עמותההתקשרות בין הזוכה לבין ה הסכם - 5מסמך 
 

 פירוט אביזרי עזרה ראשונה. – נספח א'  
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 הנחיות בטחון ובטיחות. – ב'נספח 

 פרטי קצין הבטיחות מטעם הזוכה. – ג'נספח 

 אישור קיום ביטוחים. –ד' נספח 

 .נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם )"ערבות ביצוע"( – ה'נספח 

  .תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים – 'ונספח 

 
 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה. 

 להשתתפות במכרז סף תנאי .12

במועד  ,העומדים ,רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל

  בכל התנאים המצטברים שלהלן: ,הגשת ההצעות

ועד למועד הגשת הצעתם למכרז  2013מוכח של שנתיים לפחות, בין השנים הנם בעלי ניסיון  .12.1

 זה, במתן שירותי הסעות, עבור שתי רשויות מקומיות / גופים ציבוריים לפחות.

הנם בעלי היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( באספקת שירותי הסעות עבור רשויות  .12.2

לשנה, בשלוש השנים  ₪ 2,000,000 -מקומיות / גופים ציבוריים, בהיקף שלא יפחת מ

 ( שקדמו להגשת הצעתם. 2018 – 2016האחרונות )

שומים כדין כמשרד ל"הסעות", כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת הנם ר .12.3

 .1985-סיור, הסעה מיוחד והשכרת רכב(, התשמ"ה

יש חובת רישוי , ככל ש1968-התשכ"ח ,בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים .12.4

 עסק על פי דין.

בידם רישיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר  .12.5

 על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך.

העומדים בתנאי המכרז,  בבעלותם או שבאמצעות משרדם מופעלים ורשומים כלי רכב .12.6

 , כדלקמן:בכמות הדרושה למתן השירותים נשוא מכרז זה לעיל, 7לרבות כמפורט בסעיף 

 מקומות ישיבה; 55אוטובוסים בני לפחות  5לפחות  .12.6.1

 מקומות ישיבה; 20מיניבוסים בני לפחות  5לפחות  .12.6.2

 מקומות ישיבה; 14אוטובוסים ציבוריים זעירים או מיניבוסים בני לפחות  5לפחות  .12.6.3

רכב מסוים )לדוגמא, מיניבוס(,  סוגעל אף האמור מובהר בזאת, כי היה ואין ברשות המציע 

ברשותו סוג רכב גדול יותר )לדוגמא, אוטובוס(, באפשרותו להציגו לצורך עמידה  אך יש

 ניתן להציג את אותו כלי רכב פעמיים(.  בתנאי סך זה )אולם מובהר כי לא

 הנהגים שיועסקו על ידו במתן השירותים יעמדו לפחות בדרישות אלה: .12.7

 הנהג בעל אזרחות ישראלית; .12.7.1
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 הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג; .12.7.2

אית לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, לפיו הנהג כשיר רפו .12.7.3

 לנהיגה;

אישור כי אין מניעה להעסקתו במתן השירותים לפי החוק למניעת העסקת עברייני  .12.7.4

 ;2001-מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 המחזיק ברישיון להסעת ילדים, שעליו חותמת "רשאי להסיע ילדים". .12.7.5

קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי  המציע יעסיק לצורך מתן השירותים .12.8

ם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה. על מטע

לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות,  המציע שהצעתו תוכרז כזוכה במכרז יהיה

כאמור בנספח ג' לחוזה  מטעמו כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורהכתובתו ומספר 

 . לשם כך ת האסמכתאות הדרושות(, ולצרף אלמסמכי המכרז 5ההתקשרות )מסמך 

 ערבות מכרז .13

שקלים  חמשת אלפים) ₪ 5,000המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך  .13.1

)להלן:  4מסמך כלפקודת העמותה,  חתומה כדין, בנוסח המצורף למכרז זה  חדשים(

 . "(ערבות המכרז"

   .ועד בכלל 3.6.2019 תוקפה עד ליוםבתעמוד  ערבות המכרז .13.2

ערבות המכרז מתחייב המציע להאריך תוקפה של  העמותה,ועל פי דרישת  הצורךבמידת  .13.3

 ימים נוספים. 90 בת לתקופה

בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של  תהאערבות המכרז  .13.4

 אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה. כל ,העמותה

 תיפסל. - העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל מכרז אליה ערבות תצורףהצעה שלא  .13.5

 /ועם מי שייקבע /יםהערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה  .13.6

 ./ים במכרזכזוכה העמותה על ידי

 .     מכרזערבות ההמציע ישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן  .13.7

 יון בהם, רכישת מסמכי המכרז ועהוצאות המכרז .14

 ,כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז .14.1

  תחולנה על המשתתף.

על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז, לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של  .14.2

1,000 ₪. 
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ניתן יהיה לעיין , 14.2מכרז כאמור בסעיף מבלי לגרוע מהחובה לרכוש את מסמכי ה .14.3

גב' נעמי המכרז ללא תשלום באתר העמותה או לקבלו בדואר אלקטרוני, בפניה לבמסמכי 

 .neomy@pnay-by.co.il בכתובת אהרון

 שעל המציע לצרף להצעתו למכרז מסמכים ואישורים .15

 המסמכים והאישורים המפורטים להלן: את כל ולצרף להצעת על המציע

, לרבות החוזה המצ"ב להלןמסמכי המכרז וכל המסמכים והאישורים המפורטים כל  .15.1

מילא את כל על ידו בתחתית כל עמוד, ולאחר שהמציע  , חתומיםלמסמכי המכרז 5מסמך כ

המכרז וחתימה חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המסמכים והנספחים הנדרשים ו

 זו אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. 

כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים רישיון בר תוקף לשמש  .15.2

 . 1985-סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה הסעת)

מורשים להסיע בשכר על  ו, מאת המפקח על התעבורה, שהנהמציע םרשיון בר תוקף, על ש .15.3

 פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.

הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע  מרשיונותצילום  .15.4

 נוסעים בשכר.

, ככל שיש חובת רישוי עסק 1968 –רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  .15.5

 דין. פי-על

הוכחות בדבר בעלות ברכבים מתאימים להסעות במספר הנדרש או הרשאה לשימוש מאת  .15.6

 .בעל הרכב

( מהשנים האחרונות / גופים ציבוריים רשימת לקוחות קודמים )בעיקר רשויות מקומיות .15.7

, המעידים על עמידת המציע על תנאי הסף הקבוע תוך ציון פרטי איש קשר אצל כל לקוח

 .מסמכי המכרז 2מסמך לא' 2נספח כ, בנוסח המופיע לעיל 12.1בסעיף 

אישור רו"ח כי המציע בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( באספקת שירותי הסעות  .15.8

לשנה, בשלוש  ₪ 2,000,000 -עבור רשויות מקומיות / גופים ציבוריים, בהיקף שלא יפחת מ

 ( שקדמו להגשת הצעתו.2018 – 2016השנים )

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .15.9

 .1976 -ניהול חשבונות( תשל"ו 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. .15.10

שמות  ,יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד ,היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד .15.11

וכן  מאומת על ידי עו"ד או רו"ח מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם

 דו"ח עדכני מרשם החברות.

 .ישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסףא .15.12
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 לעיל.  13כאמור בסעיף לקיום ההצעה, ערבות בנקאית  .15.13

' לחוזה(, כשהוא ותצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )נספח  .15.14

 דין כנדרש שם. -חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך

( ו)אם וככל שיישלח הרות ו/או שינויים שיישלחוו/או הב תשובות לשאלות הבהרה כימסמ .15.15

 בחתימת וחותמת המציע.  מיםחתו םלהלן, כשה 17בהתאם לאמור בסעיף 

על המציע לחתום בשולי טופס האישור על קיום ביטוחים, מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה  .15.16

רת , לאחר שווידא מול סוכן הביטוח שלו כי האישור מקובל על חבחוזהלד' ב כנספח המצ"

הביטוח של המציע, אולם הוא אינו נדרש להחתים את חברת הביטוח מטעמו, אלא רק 

לאחר ובמידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. למען הסר ספק מובהר, כי אין לבצע 

 כל שינויים או מחיקות בטופס האישור על קיום ביטוחים.

 . לעיל 14.2, כאמור בסעיף קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז .15.17

  הגשת ההצעות .16

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז, יש להגיש כשהם ממולאים וחתומים בהתאם  .16.1

לדרישות המכרז, במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר 

שברחוב הרב עוזיאל  במשרדי העמותה 12:00בשעה  3.3.2019עד לא יאוחר מיום המכרז, 

ת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, הצעה שלא תימצא בתיב, באר יעקב. 13

 לא תידון.

במסגרת הצעתו למכרז על המציע לציין את המחיר לק"מ המוצע על ידו בגין מתן השירותים  .16.2

 למסמכי 3הרכב הנדרשים, כמפורט במסמך ביום חול וביום שבת, עבור כל אחד מכלי 

 המכרז. 

אי הגשת איזה מבין מסמכי המכרז ו/או הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי  .16.3

ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ביחס אליהם, בין אם על ידי שינוי או 

תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת 

 ההצעה. 

שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי  המציע אינו רשאי לבצע .16.4

 רשאיתתהא  עמותה. הבנספח האישור על קיום ביטוחים, לרבות ההסכם ו/או בנספחיו

ו/או אשר  הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמורכל לקבל או לפסול 

, וכן לבקש יגוד להוראות מסמך זהו/או אשר הוגשה בנמקום הטעון מילוי לא הושלם בה 

ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ממציע/ים, וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, 

לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה  שתתפיםהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמ

 ו/או תביעה בעניין זה.

עתה הבלעדי, בלתי סבירה העמותה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא, לפי שיקול ד .16.5

מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף 

 מסעיפי המכרז, שלדעת העמותה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 
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ההצעות המחיר ימולאו במקומות המיועדים לכך, והן יינקבו במטבע ישראלי בלבד ולא  .16.6

 תכלולנה מע"מ. 

יום מהמועד האחרון  90ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של המחירים המוצעים על  .16.7

תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריך את  עמותהיחד עם זאת, הלהגשת הצעות במכרז. 

כאמור, יאריך המציע את תוקף  עמותהך עד חודשיים נוספים. ביקשה התוקף הצעתו למש

  ערבות הקיום שלו בהתאם.

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל עלולה להיפסל.  .16.8

 הבהרות ושינויים .17

 מובניםעל המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים  .17.1

 להם, לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

מציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע בכל שאלה או הבהרה שתידרש ל .17.2

סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של 

, בדוא"ל מר ירון אביבלבכתב בלבד, את שאלותיו סעיף כלשהו, על המציע להפנות 

yaron@pnay-by.co.il  שאלות )להלן: " 12:00בשעה  13.2.2019וזאת עד לא יאוחר מיום

 ."(ההבהרה

הבהרה שיועברו באמצעות השאלות  קבלתבדבר  העמותהאישור את חריות המציע לקבל בא .17.3

 נתקבלאו במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא  050-2030216אלקטרוני, בטלפון: דואר 

לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. תשובות לשאלות הבהרה כאמור, 

לא יהיו כל תוקף . מסמכי המכרז ינתנה, תינתנה בכתב ותשלחנה לכל מי שרכש אתככל שת

 או משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה. 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד,  .17.4

הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור  מספר

 כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות. 

אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן  עמותהה .17.5

 , לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. ברורותלא 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים,  עמותהה .17.6

עדכונים, תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד 

להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו  האחרוןלמועד 

י המכרז אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו אל כלל המציעים אשר רכשו את מסמכ

 בעת רכישת מסמכי המכרז.

 מפגש הבהרות .18

 , במשרדי העמותה. 11:00בשעה  3.2.2019מפגש לצורכי הבהרות ייערך ביום  .18.1

 להגשת הצעה למכרז.  תנאי הנאינשתתפות במפגש הה .18.2
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 בחינת ההצעות  .19

 בחינת הצעות המציעים תעשה בשלושה שלבים, כדלקמן: .19.1

 בחינת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז. – א' שלב .19.1.1

עריכת סקר שביעות רצון אצל לקוחות המציע. העמותה תערוך סקר  -שלב ב .19.1.2

למסמכי  2למסמך  2ב'שביעות רצון אצל לקוחות אותם יציין המציע במסגרת נספח 

סיפק המציע את השירותים נושא המכרז. כמו כן  ואו לכל גוף אחר ל המכרז

ת לנקד בעצמה מציעים אשר סיפקו לה את השירותים נושא מכר העמותה רשאי

יובהר כי נוסח למכרז זה. ) למסמכי 2ו' למסמך 2נספח כזה. נוסח הסקר מצ"ב 

 (./למלאוהסקר מובא לצורך עיון בלבד והמציעים לא נדרשים להעבירו

( יוכל לזכות את המציע העמותהשל המציע )מתוך שניים אליהם תפנה  לקוחל כ

/ועדת המכרזים יפנו לשני מזמיני העמותהנק'.  100 -נק' ובסה"כ 50בציון של 

עבודה של המציע, בין אם מדובר במזמיני עבודות שצוינו על ידי המציע במסגרת 

למסמכי  2ו' למסמך 2 כנספחהצעתו ובין אם לא, ויציגו להם את השאלון המצ"ב 

והציון  1.25 יהיהבשאלון(  1לכל שאלה )סימון . הציון המינימאלי המכרז

 נק'. 5בשאלון( יהיה  4המקסימאלי לכל שאלה בשאלון )סימון 

יסרב למסור חוות דעת או לא יענה לשתי שיחות טלפון שבוצעו  הלקוחבמקרה ש

אחר של המציע, בין אם  לקוחבמועדים שונים, יפנה הנציגים האמורים בסעיף זה ל

לא תוכל לקבל חוות דעת  העמותהובין אם לא. יודגש כי ככל ש צוין על ידו במפורש

 .ביחס לאותו ממליץ 0של מציע מסוים היא תהא רשאית לתת לו ציון  מלקוחות

לא תעביר לעיון המציעים את הלקוחות/הגורמים בלקוחות  העמותהיובהר כי 

שניקדו את ההצעות אלא את הציון הסופי בלבד. בהגשת הצעתו למכרז מסכים 

  המציע לתנאי זה.

רשאית  העמותהתהא  -נק' לפחות 70מציע אשר לא יזכה לניקוד של 
 . בחינת ההצעה הכספית -שלא להעבירו לשלב ג'

 בחינת ההצעות הכספיות בהתאם למשקולות המפורטות בהצעת המציע - שלב ג' .19.1.3

 . ולסכומים אשר מולאו על ידי המציע שם

את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.  למתחייבת לקבאינה  העמותה .19.2

 רשאית  לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.  העמותה

תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של  העמותה .19.3

ושל רשויות מקומיות וגופים  העמותהלבצע את החוזה המוצע, ואת נסיונה של  המשתתף

רשאית לפנות לקבלת חוות דעתם של  עמותהלצורך כך תהיה ה בעבר. אחרים עם המשתתף

לעיל. בין היתר,  15.7לקוחות קודמים, המופיעים ברשימה שצירף המציע בהתאם לסעיף 

הצעה שניתנו לגביה המלצות לא טובות או שלא ניתנו תהיה העמותה רשאית שלא לקבל 

 לגביה המלצות כלל. 
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רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  עמותהה .19.4

 עמותהה שלדעת ,ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

לשביעות  ,תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות העמותה .19.5

על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת  ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,רצונה המלא

  שיקוליה, כאמור.

חולקה העבודה בין ספקים שונים ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה של  .19.6

 י או הפיצול או הפחתת היקף העבודה. המציע לפרטיהם בשל השינו

 הודעה על הזכיה וההתקשרות  .20

בכתב, בדואר אלקטרוני או בדואר קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה  עם .20.1

כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים לחתום על החוזה ולהמציא  . המשתתף/ים שיקבע/ורשום

בסעיף כמפורט  להבטחת ביצוע התחייבויותיו/הם כלפי העמותה, ערבות בנקאית עמותהל

 .ימים מתאריך הודעת העמותה לזוכה בדבר זכייתו במכרז 7, וזאת בתוך לחוזה 8

 , אליה תצורף הערבותבדואר רשוםדעה בכתב, יקבל על כך הו ,משתתף שהצעתו לא תתקבל .20.2

 הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז. 

במכרז  זכייתורשאית לבטל את  העמותההיה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא   .20.3

בהודעה, וזאת לאחר  עמותהבכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי ה בהודעה

 הליקוי, והמשתתף לא תיקן הדרוש תיקוןשניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את 

 בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. 

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

וכן למסור את  ,את הערבות הבנקאית שבידה חלטל העמותה, רשאית במכרזבוטלה הזכייה  .20.4

על פי שיקול דעתה למי שייקבע על ידה, או תור ב הבאהלמציע ההצעה הכשרה המכרז  ביצוע

 .      הבלעדי והמוחלט

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין טרם  .20.5

 ערבותרשאית, בין היתר, לחלט את  העמותהחתימת ההסכם עמם ובין לאחר מכן, תהא 

רשאית להתקשר עם  העמותהשל המציע. כמו כן, במקרה כאמור תהא הביצוע  ואו/הקיום 

על כל הפסד שיגרם  העמותהוהמשתתף יפצה את  המציע של ההצעה הכשרה הבאה בתור,

תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה  ם המציע הנוסףבמידה וההתקשרות ע .לה בגין כך

ההתקשרות  במשך כל תקופת, שהיא(, להתקשר עם המציע הבא אחריו וכן הלאה

משלוח ההודעה על הזכייה לזוכה. המציע מוותר מראש על כל  ה בהסכם( ממועדתכהגדר)

 .  בעניין זה העמותהטענה, דרישה או תביעה כנגד 

 שמירת זכויות  .21

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות עמותהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל  .21.1

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. שימושכל 
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תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי הצעתם  העמותה  .21.2

 במכרז בהתאם לתנאי החוזה.
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 18/5למסמכי מכרז  2מסמך 

 

 לכבוד 

 ועדת המכרזים של העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 ג.א.נ.,

 

 ניסיונופרטי והצהרות המשתתף 

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה  ,הח"מ אנו

 כדלקמן:

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .1

על אי ידיעה מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות 

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2

הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לתת את שירותי ההסעה בהתאם לתנאים 

 שבמסמכי המכרז.

 בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. אנו מצהירים .3

יום מהמועד  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4

נאריך את אנו ו נוספים האחרון להגשת הצעות. במידה ונתבקש הצעתנו תעמוד בתוקף לחודשיים

 תוקף ערבות הקיום בהתאם.

, ואנו בהיקף מינימלי של השירותים נשוא המכרזאינה מותנית בדרך כלשהיא, כולל הצעתנו  .5

 אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו היא ההצעה הזולה. שירות הסעהמתחייבים לבצע כל 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב  .6

 בינינו לביניכם.

, 3.6.2019ש"ח, בתוקף עד ליום  5,000מוסרים ערבות בנקאית על סך הצעתנו אנו  להבטחת קיום .7

 למסמכי המכרז. 3מסמך בנוסח המצ"ב כ

ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  7, אנו מתחייבים כי תוך היה והצעתנו תתקבל .8

 בשיעור הנקוב בחוזה. לביצוע החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית

ה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו היה ומסיב .9

בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים 

 מוסכמים וקבועים מראש.

שת אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוג .10

ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.
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המפורטות בדברי כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים, בהתאם לדרישות  .11

 :"(התנאים הכלליים)להלן: "למסמכי המכרז  1מסמך ההסבר הכלליים למכרז, 

     ;לקבלן שהוא תאגיד: אישור רישום התאגיד, מרשם עדכני וזכויות חתימה בתאגיד .11.1

 ;אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות .11.2

 ;אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור .11.3

 אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף; .11.4

 רישיון בר תוקף כמשרד ל"הסעות"; .11.5

 פיםיון תקף לכל הרכבים אשר ישמשו להסעות )סעירישיון מאת המפקח על התעבורה ורש .11.6

 ;(הכלליים לתנאים 15.4 -ו 16.3, 15.2

 ;(לתנאים הכלליים 15.5רישיון עסק תקף, ככל שיש חובת רישוי עסק עפ"י דין  )סעיף  .11.7

אישור רו"ח כי המציע בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( באספקת שירותי הסעות  .11.8

לשנה, בשלוש  2,000,000 -עבור רשויות מקומיות / גופים ציבוריים, בהיקף שלא יפחת מ

 ( שקדמו להגשת הצעתו.2018 – 2016השנים )

לתנאים  15.7)סעיף  למסמך זה א'2בנספח /קיימים, כמפורט לקוחות קודמים רשימת .11.9

 (;הכלליים

מתאימים להסעות , הרשימת כלי רכב בבעלות המציע ו/או עם רישיון הפעלה על שם המציע .11.10

 ;(לתנאים הכלליים 15.6)סעיף  למסמך זה ב'2כנספח , בנוסח המצ"ב מספר הנדרשב

כנספח , בנוסח המצ"ב תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד עמותה והיעדר ניגוד עניינים .11.11

 זה; למסמך 'ג2

 'ד2כנספח , בנוסח המצ"ב השירותיםתצהיר ביחס לנהגים שיועסקו על ידי המציע במתן  .11.12

 למסמך זה;

למסמך  'ו2כנספח אישור עו"ד בדבר עסק בשליטת אישה, ככל שרלוונטי, בנוסח המצ"ב  .11.13

 זה;

 .למסמכי המכרז 3כמסמך הצעת מחיר למתן השירותים, בנוסח המצ"ב  .11.14

תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד בדבר קיום דיני העבודה והעסקה בעלי מוגבליות לפי חוק  .11.15

 ;' לחוזה(וגופים ציבוריים )נספח עסקאות 

)ככל שהיו(, כשהם חתומים בחתימת  , הבהרות ושינוייםמסמכי תשובות לשאלות הבהרה .11.16

 וחותמת המציע;
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                              ______________________________ : וח.פ./ת.ז. שם המשתתף

 
         דוא"ל: ___________________  ________________ : '______________ טל כתובת: 

 
                        _, מספר טלפון סלולארי: _________________________________ איש הקשר: 

 
                     _______________חתימה וחותמת: _____________

 
                __________________________________ תאריך: 

 

 אימות חתימה

 

___ הופיע/ה בפני __אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום _____

הרשאי/ת והמוסמך/ת לחתום ולהתחייב בשם  ______ ת.ז. ______________,_____מר/גב' _______

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  המציע ___________________ ח.פ. ______________,

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

  __________ __________________ 

 עו"ד ,        תאריך  
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 185/א' למסמכי מכרז 2נספח 

 

 פירוט ניסיונו הקודם של המציע
 

 המכרז:   נושא םשירותיהלהם מספק המציע את  רשויות המקומיות/הגופים הציבורייםלהלן פירוט ה

 

 

 
 
 
 

 בכבוד רב,

______________ 

 חתימה וחותמת המציע

מס' 

 סידורי
  טל' איש קשר ברשות / בגוף שם הרשות / הגוף 

תקופת מתן 

  השירות

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 185/למכרז  ב'2נספח 
  

  תצהיר –ו/ או עם רישיון הפעלה על שמיבבעלותי רשימת כלי רכב 
 

 :מתן השירותיםויעמדו לרשות העמותה לצורך להלן רשימת הרכבים שנמצאים בבעלותי )*( 
 במקרה של מוניות בלבד גם מוניות שנמצאים ברשותי ( - ()*
 

 מס'
 סידורי

מס' נוסעים  מס' רישוי סוג רכב
 מורשה

בבעלותי /  שנת ייצור
רישיון הפעלה 

 )לציין( על שמי

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

                                __________________                                                                       __/___/__ 

  המצהיר                                                                                   תאריך         
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 אישור

 

 /גב'בפני מר /ה___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיעאני הח"מ, 

להצהיר את האמת וכי אם  /הכי עליו /הלאחר שהזהרתיו ,ת.ז. ___________ /ת_____ נושא_______

 זה. /הבפני על תצהירו /הלעונשים הקבועים בחוק, חתם /הצפוי /תהיהכן יהיה /תעשהלא יעשה

 

                    _______________ 

 , עו"ד         
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 185/למכרז  ג'2נספח 
 לכבוד

 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 

  והיעדר ניגוד עניינים /מועצהעמותהתצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד הנדון: 

 

לידיעתי את הביאה  "(העמותה)להלן: " העמותה לפנאי וקהילה באר יעקבהנני מצהיר בזאת כי  .1

 הוראות הסעיפים הבאים:

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

או  הסכםאחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד ל

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -המועצה, לעניין זה, ״קרוב״  לעסקה עם

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .1.2

 המקומיות הקובע:

 או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, הסכם״חבר המועצה לא יהיה צד ל

יטה בו )ראה לקרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שחבר מועצה או  -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על 

שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת  הסכםשותפו או סוכנו, בשום  זוגו או-ידי בן

 למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא  אין לי: העמותהו/או  בין חברי מועצת המועצה .2.1

 מי שאני לו סוכן או שותף.

סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  , קרובו,העמותהו/או חבר  אין חבר מועצה .2.2

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו.

 .ו/או בעמותה אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

ביצוע אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או  .3.1

 ואזכה במכרז.  במידההפעילות 

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או עמותהבמידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח ל .3.2

רסים עם חובותיי התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינט

יש  עמותהוואו ל םו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותי עמותהוהתחייבויותיי ל

 עניין בהם. 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל,  עמותהידוע לי כי ה .4

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 עיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי ל .5

 על פי כל דין.  עמותהאין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של ה .6

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7
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 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

/ה לעיל יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 185/למכרז  ד'2נספח 

 לכבוד

 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב
 

 ג.א.נ.,
 

 תצהיר ביחס לנהגים המועסקים על ידי המציעהנדון: 
 

נושא במשרת נושא ת.ז. ________________,  אני הח"מ _____________________

"( במכרז שבנדון, המציע___________________ ב_________________________________ )להלן: "

 לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת

זה, עומדים בכל התנאים המפורטים כי כל הנהגים אשר עתידים להיות מועסקים על ידי המציע במסגרת מכרז 

 להלן:

 
 ברישיון להסעת ילדים, שעליו חותמת "רשאי להסיע ילדים". מחזיקים .1

 .יםנוהג הם בהםשנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב  ניסיון של יבעל .2

 אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. מחזיקים .3

 -התשס"אסד המכוון למתן שירות לקטינים, בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במו עומדים .4

        2001. 

 

 
                                   _______________________________                    _____________ 
 וחותמת המציעתאריך                                           חתימת המורשה                        חתימה           

 

 אישור

 

__ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע _________________אני הח"מ, _________

__ וכי הינו ______נושא ת.ז. _________ _________________________________ /מרגב'בפני 

והצהרתו לעיל,  מוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותוההרשאי ו

 חתם בפני על התצהיר  וכתב התחייבות  זה.

                                                                                                           _______________ 

 , עו"ד                   
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 185/למכרז  ה'2נספח 

 

 אישה, ותצהיר נושאת השליטהאישור עורך דין כי העסק בשליטת 

תקנות ( ל1)ה 22ף אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעי

 . 1987-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

 

 מספר זהות'___________________ הינה גב המחזיקה בשליטה בחברת ______________,

.________________________ 

 

  

_______________________        _________________    ______________      ______________ 

 כתובת                               טלפון               חתימה וחותמת         שם מלא                 

 

 

 אישור בעלת השליטה במציע

 

מצהירה  ______, שם התאגיד _______________,אני גב' _______________, מספר זהות ______

 .1987-תשמ"ח, מכרזים()תקנות העיריות ( ל1)ה 22לסעיף  בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם

 

 

 

________________________                                                _____________________ 

 חתימה                                  שם מלא               
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 185/למכרז  'ו2נספח 

 נוסח לידיעת המציעים בלבד. ***

לצורך קביעת  תעביר ללקוחות המציע העמותהש נוסח שאלון שביעות רצון
 ציון האיכות

 שם המציע בהליך_________________

 שם הלקוח____________________ 

 תפקיד הממליץ____________________   שם הממליץ מטעם הלקוח____________________

 : האם השירותים שניתנו על ידי המציע עמדו בתנאי ההתקשרות עמו:עמידה בתנאי ההתקשרות .א

1 2 3 4 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה

 

 : האם המציע עמד בלוחות זמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות עמו?עמידה בלוחות זמנים .ב

1 2 3 4 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה

 

 כיצד היית מתאר את השירות אותו אתה מקבל מהמציע?שירות:  .ג

1 2 3 4 

 טוב מאוד טוב בינוני לא טוב

 

שהעמיד המציע היה מקצועי ומילא אחר הוראות ההתקשרות בין  צוות הנהגים האם: נהגי המציע .ד

 המזמין למציע?

1 2 3 4 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה
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 מה מידת אחריותו של המציע באספקת השירותים?אחריות:  .ה

1 2 3 4 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה

 

 :אנא דרג את אמינות המציע: אמינות .ו

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא

 

האם המציע נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עימו באופן  ותקלות:פתרון בעיות  .ז

 יעיל?

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא

 

האם המציע היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך ההתקשרות שיתוף פעולה עם הלקוח:  .ח

 :(הזמנת נסיעות או ביטול נסיעות או שינוי מסלולים בהתראות קצרות )לדוג' 

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא

 

 כלי הרכב שסיפק המציע היו ראויים ועמדו בתנאי ההתקשרות?האם  כלי רכב המציע:  .ט

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא

 

 ?האם היית ממליץ להתקשר עם המציע .י

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא
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 185/למכרז  3מסמך 

 הצעת המציע
 לכבוד

 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 

 א.ג.נ.,

 
 שירותי הסעות  למתן 185/מכרז פומבי מס'  : הנדון

 

)את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט )לא 

 .ולחתום ליד התיקון( בטיפקס(

הרינו מתכבדים  להגיש בזאת, בשם ______________________________ )שם המציע(, את הצעת 

לבצע את כל  ואנו מתחייבים, על נספחיהם 5/18במסמכי מכרז המחיר למתן שירותי הסעות, על פי המפורט 

 ., על נספחיהםמסמכי המכרז וההסכםבהעבודות הנדרשות והמתוארות 

להזמין את ביצוע כל או  שלושה מציעים להתקשר עם עדשמורה הזכות  לעמותהכי  ,וע לנויד .1

המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול  אשוהעבודות נ

 דעתה הבלעדי, הכל כמפורט במסמכי מכרז זה, ולא יהיה באמור כדי להשפיע על מחירי הצעתנו.

יאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה, הצעתנו  מב .2

בהתאם להוראות המכרז, מפרטי העבודה ומכלול הדרישות ובכלל זה, עבור העמדת כל הציוד, כח 

האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים הטכניים 

 ל דרישות המכרז וההסכם.לתוכנית העבודה, וכ

  )המחירים יינקבו בשקלים חדשים ללא מע"מ( הצעת המחיר     

 

מחיר מוצע לק"מ  סוג ההסעה

 )לא כולל מע"מ(

 משקל בבחינת ההצעה

 שבתמקומות ישיבה לפחות ביום  55אוטובוס בעל 

 ק"מ 60נסיעות עד  –

 15% 

שבת מקומות ישיבה לפחות ביום  55אוטובוס בעל 

 ק"מ 60 -נסיעות מעבר ל –

 15% 

ביום חול  מקומות ישיבה לפחות 20מיניבוס בעל 

נסיעות עד  –)כולל יום שישי עד שעות הצהריים( 

 ק"מ 60

 30% 

ביום חול  מקומות ישיבה לפחות 20מיניבוס בעל 

נסיעות מעבר  –)כולל יום שישי עד שעות הצהריים( 

 ק"מ 60 -ל

 2.5% 

 –ביום שבת  ישיבה לפחות מקומות 20מיניבוס בעל 

 ק"מ 60נסיעות עד 

 2.5% 

 –ביום שבת  מקומות ישיבה לפחות 20מיניבוס בעל 

 ק"מ 60 -נסיעות מעבר ל

 10% 

מקומות ישיבה לפחות ביום חול )כולל  14א.צ.ז בעל 

 ק"מ 60נסיעות עד  –יום שישי עד שעות הצהריים( 

 25% 
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 אשר ישולם בנוסף עפ"י שיעורו בחוק ביום התשלום. ,מע"מ אינם כולליםכל המחירים המוצעים  .3

 ממחיר ההסעה הרלוונטית. 10%עבור רכב ממוגן תשולם לספק תוספת של  .4

המחירים המוצעים על ידינו, כוללים ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז  .5

יוד, האמצעים וכה"א לרבות הסכם ההתקשרות על נספחיו וכן כוללים את כל כלי הרכב, הצ

הדרושים לביצוע העבודה. התמורה מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין 

כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז ופירוט האתרים, ומהווה כיסוי מלא 

אספקת כלי רכב,  להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת,

וציוד ייעודי ואחזקתם, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא 

 המכרז, ביטוחים, מסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז. 

ההסעות ידוע לנו כי התמורה שתשולם לנו תהא בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות ועל פי  .6

 שיבוצעו בפועל והמחיר הנקוב לעיל נועד לצורך השוואת ההצעות בלבד.

 
 
 

 ח.פ.: _________  ______________________ שם המציע: 

 

 שם החותם מורשה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. ___________

 

 טלפון: _________________  ______________________ כתובת: 

 

 מס' פקס: _______________  _________________ טלפון סלולרי: 

 

 חתימה+ חותמת: _________  ______________________ תאריך:  
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 185/למכרז  4מסמך 

 נוסח כתב ערבות מכרז

 לכבוד

 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 13רחוב הרב עוזיאל 

 באר יעקב

 

 נ.,ג.א.

 _______מס'אוטונומית ערבות הנדון: 

( אנו ערבים בזה "המשתתף: "_ )להלן____ ת.ז. / ח.פ. __________________על פי בקשת ___ .1

לים: י)במ ₪ 5,000כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

המשתתף, בקשר עם הצעה ( שתדרשו מאת "סכום הערבות" לן:)להשקלים חדשים( חמשת אלפים 

 שירותי הסעות.  למתן 5/18פומבי מס' שניתנה על ידו במכרז 

קבלת דרישתכם מיד עם  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות .2

וזאת ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם כאמור,  7 -ובכל מקרה בתוך לא יאוחר מ הראשונה בכתב

ומבלי שנדרוש תחילה  ,לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהואמבלי שנטיל עליכם 

  .מהמשתתףסילוק הסכום הנ"ל 

במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום  .3

 הערבות הבלתי ממומש.

כלפיכם המשתתף  מצדחבות  ובהה שלבקיומה או בגאינה מותנית זו ערבות כי  ,מוסכם בזאת במפורש .4

לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד . כמו כן, והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית

ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום  שתתףלמו/או לפנות בדרישה מוקדמת  המשתתף

 ערבות על ידינו.הסכום 

תמסר לנו בכתב בסניף __________ בכתובת  כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה .5

 __________________ או באמצעות פקס שמספרו ______________.

התשלום ייעשה על ידינו על דרך של העברה בנקאית לחשבון העמותה, על פי הפרטים שיימסרו לנו  .6

 בדרישתכם, או באמצעות המחאה בנקאית לפקודתכם, וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי.

מנע מתשלום י, וכמו כן, לא נהיה רשאים להןאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שה .7

על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה 

 על פי הדין.למשתתף המוענקת 

  .ועד בכלל 3.6.2019תהיה בתוקף עד ליום הערבות  .8

 זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות .9

 בכבוד רב,  

 ________________ 

 הבנק 
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 185/למכרז  5מסמך 

 ח ו ז ה
 

 2019שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ שנת 
 
 

 
 

 580530160העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע"ר  בין:
 , באר יעקב13הרב עוזיאל מרח'  

 "(עמותהה)להלן: "
 ;מצד אחד   

 
 

 _________________, ת.ז./ח.פ./ע.ר. ______________ לבין:
 מרח' _____________, _____________ 
 טל': _____________; פקס': ____________ 
 דוא"ל: ________________ 

 באמצעות מורשי החתימה: 
 . __________________ ת.ז. _____________;1 
   ____ ת.ז. _____________; . ______________2 
 "(קבלןה)להלן: " 
 ;מצד שני   

 
 
 
 
 

: )להלן למתן שירותי הסעות 5/18והקבלן הנו הזוכה/אחד הזוכים במכרז פומבי מס'   הואיל

 ;("המכרז"

 

של קבוצות הכדורגל להזמין מהקבלן, שירותים של הסעות  העמותהוברצון  והואיל 

והכדורסל המופעלות על ידי העמותה, לרבות בימים שישי ושבת, וכן הסעות שונות 

בהתאם לתנאי המכרז והוראות כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לצרכי העמותה, הכל 

את  לעמותה ספק, והקבלן מעוניין ל"(ההסעות" או "השירותים)להלן: " חוזה זה

 בתנאים, כאמור. השירותים

 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 כללי .1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. .1.1

מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה , ואשר צורפו אליו כל המסמכים המפורטים במכרז .1.2

 ".מסמכי החוזהיכונו להלן ולשם הקיצור " וכולם
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 הצהרות והתחייבויות הקבלן .2

י קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים הקבלן מצהיר כ .2.1

והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים 

 בהם ובמועדים שנקבעו.

אשר יהא בתוקף,  חוק התקציבידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות  .2.2

 מעת לעת.   

ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, הקבלן מצהיר  .2.3

, במספר הנדרש, הציוד, כל והמלווים המתאימים המיומנות, כלי הרכב המתאימים

הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, 

ם המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדי

 לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם  .2.4

 ם של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.ילתנאים הכללי

על פי חוזה זה ואשר ביצועה  השירותיםהקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן  .2.5

מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת 

הנחיות בטחון ובטיחות ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי, לרבות ביצוע  אותו רישיון

 מפורטות, עליהן יחתום כל נהג מסיע.

-התשמ"ג ,ראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבורייםהקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הו .2.6

 הן על ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים. ,1983

הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .2.7

לעניין זה, עפ"י הוראות החוק, "מוסד" הוא "עסק להסעה  .2001 –התשס"א  מסוימים

  הסעות קבוצות קטינים".העוסק בין השאר ב

בחוק זה )איסור העסקה ועיסוק(: ")א( מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד  2בהתאם לסעיף 

)ב( בגיר  ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר.

 )ג( הוראות סעיפים קטנים )א( שהורשע כאמור בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה במוסד.

שנים לאחר  20)ב( יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן )א( ועד  -ו

שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה  20 –ההרשעה, ואם נידון למאסר 

 עבירה."

 אופן מתן השירותים  .3

שננקבו הסעות בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים את ההקבלן מתחייב בזה לבצע   .3.1

 .הצעתו למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה במסגרתעל ידו 

 ,ה עניינן הסעות של קבוצות הכדורגל והכדורסל של העמותהחוזה זא ונש הסעותרוב ה .3.2

את לוחות המשחקים מבלי  קבלןבשבת. העמותה תעביר להכוללות גם נסיעות בימי שישי ו

הסעה. בכל פעם שהעמותה תהא מעוניינת שהדבר יהווה הזמנת הסעה או התחייבות לבצע 

ש. נוסף על כך יש לעמותה מסלול שעות מרא 36-לבצע הסעה היא תעשה כן עד לא יאוחר מ
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ימים בשבוע )יוצא בערב וחוזר בבוקר(. יובהר  5וע מראשון לציון לבאר יעקב, אשר פועל בק

ו/או הסעות  המסלולי נסיעכי לאורך כל תקופת ההתקשרות תהא רשאית העמותה להוסיף 

 .והצעת הקבלן במסגרת שנקב םבהתאם למחירי נוספות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

 העמותה תהא רשאית להודיע על ביטול נסיעה שהזומנה עד ערב לפני ביצועה. .3.3

ועל נסיעה קבועה  ,שעות מראש 36העמותה תודיע לקבלן על הצורך בשירותי הסעה לפחות  .3.4

 ניתנה הודעת העמותה כאמור,(. "הודעת העמותה" :להלןימים קלנדריים מראש ) 14לפחות 

יספק הקבלן את ההסעה. סרב הקבלן לבצע הסעה, יהווה הדבר הפרה של ההסכם ויקנה 

 10.4 לעמותה את הזכות לקנוס אותו בסכום המפורט בטבלת הקנסות המופיעה בסעיף

במהלך תקופת ההתקשרות  פעמים או יותר 3להלן. סרב הקבלן בהתאם להוראות סעיף זה 

יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ויקנה לעמותה את הזכות לבטלו וזאת  -בין הצדדים 

 להסכם זה או על פי כל דין.מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה בהתאם 

, במקרים מיוחדים, להודיע לקבלן על צורך בשירותי העמותה, רשאית לעיל על אף האמור .3.5

 העמותה. הודיעה שעות מהמועד המתוכנן של ההסעה 36 -גם בתוך פרק זמן הקצר מ הסעה

 כאמור, הקבלן לא יהיה חייב לספק את ההסעה.

מבלי לגרוע מהאמור, הודיע הקבלן כי הוא אינו יכול לבצע ההסעה או ביטל את ההסעה  .3.6

רשאית לפנות לאחד הקבלנים האחרים שזכו במכרז. יובהר  העמותהלאחר שאישרה, תהא 

 כי הודעת ביטול/סירוב של הקבלן אינה חייבת להיעשות בכתב.

שעות  24בהודעה של שנותם או לשירותי הסעה, היא תהא רשאית לבטלם  העמותההזמינה  .3.7

 מראש ולקבלן לא תהא כל טענה בקשר עם כך.

היא  - תידרש לבטל הסעה בשל כוח עליון העמותהלעיל, מצב בו  3.7על אף האמור בסעיף  .3.8

 שעות. 24-קצרה מתוכל לעשות כן בהתראה 

לאורך כל תקופת ההתקשרות תוכל העמותה להזמין מהספק נסיעות בגין מסלולים שאינם  .3.9

 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח8)3מופיעים בכתב הכמויות ובכפוף להוראות תקנה 

1987. 

למכרז, הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף לאורך כל תקופת ההתקשרות  .3.10

 :אלולרבות 

 הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג. .3.10.1

 לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. .3.10.2

הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות  .3.10.3

לנהגים ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות בטיחות 

דות ת עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקובהסעה, התמודדו

ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח  ,תורפה בטיחותיות בציר התנועה

מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, כללי בטיחות בעליה ובירידה מהרכב, 

דים התנהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת המגבלות שיש ליל
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הנהגים יתודרכו כי עליהם לדווח כאמור לקבלן וזה ידווח  בזמן הנסיעה וכדומה.

 למנהל.

על כל תקלה או  "(המנהל)להלן: " העמותה מטעםההסעות  מנהלהקבלן מתחייב לדווח ל .3.11

בעיה המתעוררת בזמן ההסעה, הקשורה בהתנהגות הילדים והנוסעים או בחציית כביש של 

 ההסעה. ילד, מיד לאחר שירד מרכב

הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע  .3.12

 ההסעות, והכל על פי הוראות המנהל.

או  הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה .3.13

מתן שירותי , ידאג להפעיל רכב נוסף חליפי לשם במצב של גיוס רכבים בשל מצב חירום

ההסעות על פי החוזה, כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי 

  החוזה.

, בכלי רכב השונים העמותהשור מראש ובכתב של יהקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות בא .3.14

, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע ההסעות, לא יפחתו בכתב הכמויותמהמפורט 

. בכל מקרה לא תשולם בכתב הכמויותובטיחותם מכלי הרכב המפורטים  בטיבם, נוחותם

שינוי בכלי הרכב  לקבלן כל תוספת תשלום על המחיר המצוין על ידי הזוכה, במקרים של

 כאשר השינוי התבקש על ידי הקבלן. המשמשים להסעות

החוזה, הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של  .3.15

כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי 

כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה 

ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ברישיונותיהם של 

 הרכבים.

 ,כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצוידים במזגן תקין הקבלן מתחייב .3.16

בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות 

נוסעים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים 

, הכל כמפורט (נספח א' לחוזה זהכל המפורט ב )המכילים לפחות את וארגזי עזרה ראשונה

 בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.

ידי -הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על .3.17

 או הנוסעים. העמותה

ות הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב אשר מיועדים להסעות תלמידים יהיו מצוידים בחגור .3.18

בטיחות תקניות עבור כל נוסעי הרכב, במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך, 

 א'.364 -א')א( ו83כמתחייב מתקנות התעבורה 

בלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הק .3.19

עת ילדים נכים; לרבות הסעת ילדים ותלמידים, לרבות הוראות הדין הנוגעות להס

 9לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג המסיע  84ההוראות המתחייבות מן התיקון לתקנה 

ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר 

להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת; לרבות ההוראות 

לתקנות התעבורה "הסעת ילדים", ולרבות ההוראות המתחייבות  83ת מתקנה המתחייבו
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( לתקנות התעבורה, לפיו תאגיד מוניות יכול לבצע 2)ב'() 510ומתיקון תקנה  509מתקנה 

התנאים המפורטים בתיקון  5נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה, בתנאי שיקוימו 

 לתקנות התעבורה )שעות נהיגה(. 168קנה לתקנה; ולרבות ההוראות המתחייבות מת

הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או במוניות ו/או  .3.20

באוטובוסים ציבוריים זעירים ו/או באוטובוסים ו/או במיניבוסים ו/או רכבי מעלון ואך 

  2007שנת ייצור   ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם לא יעלה על עשר שנים, דהיינו

יודגש כי רכב המסיע פעוטות )הסעות רווחה( חייב להיות מצויד באמצעי  ואילך.

 ריתום/עגינה המיועד לתפיסה יציבה של סל קל לפעוטות והמאושר על ידי משרד התחבורה. 

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט  .3.21

ב להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כפי שיעודכן, הטכני לרכ

מעת לעת, ועל פי הוראות כל חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת ללא תוספת תשלום 

יודגש כי כל הרכבים יהיו מצוידים בכל החגורות/רתמות המותאמות לרתימת  כלשהי.

  כסאות הגלגלים והעגלות. כסאות גלגלים ונכים ברכבים אלו לכל סוגי

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, מתחייב הקבלן לדאוג כי השירותים יסופקו על ידו  .3.22

לחוזה  נספח ב'ו/או על ידי מי מטעמו בהתאם להנחיות הבטחון והבטיחות המפורטות ב

 זה. 

ה, קצין הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה ז .3.23

אשר פרטיו  ,1961תשכ"א  ,בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה

. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות זה לחוזה 'גבנספח האישיים יפורטו 

על פי מסמכי החוזה. בין היתר, יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי 

כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח הקבלן הנם בתוקף, 

 והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה  .3.24

את פרטיו האישיים של  לעמותה, והקבלן יעביר עמותההדבר בתאום מראש ובכתב עם ה

 .ואת כל האישורים והמסמכים כפי שיידרש קצין הבטיחות החדש

הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים  .3.25

להעלאת תלמידים לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים  קודם

  דת כל הילדים מהרכב.נסיעה לוודא ירי כל  ובסוף חשודים,

טכנולוגית המתריעה על הרכבים מערכת  , על הקבלן להתקין בכלמבלי לגרוע מן האמור

, לכשייקבע סופית התקן על ידי 1חלק  6400שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 

 מכון התקנים, באישור משרד התחבורה. 

הסעות, אנשים זרים כלשהם, הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ה .3.26

, הורים, וחברים של / מהמוסד הלא פורמאלילרבות מורים וצוותים מהמוסד החינוכי

התלמידים ומי מטעמו של הנהג ו/או המלווה וכן לתדרך את הנהגים לפעול גם הם כנדרש. 

ו/או  העמותההקבלן מתחייב כי לא ישלב באותו הרכב ילדים ששובצו בקווים שונים של 

המנהל יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף  שויות אחרות.של ר

את הנהג ו/או המלווה ו/או אחד העובדים והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת 

 המנהל.
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הקבלן מתחייב להתקין להתקין בכל הרכבים שיבצעו את ההסעות, לרבות אלה של קבלני  .3.27

 (.GPSהמשנה, מערכת לאיכון רכבים )

( של GPSעל פי דרישה, דו"חות ממערכת האיכון ) לעמותההקבלן מצהיר ומתחייב לספק  .3.28

 הרכבים המעידים על המצאותם בשעה ומקום מסוימים.

זכות לפקח על  לעמותהמובהר בזאת למען הסר ספק, כי  ,בנוסף ומבלי לפגוע מהאמור .3.29

 ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע העבודות מושא המכרז.  קבלןעבודות ה

מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה,  קבלןמטעמו, לתת ל מיבנוסף, מוסמך המנהל או  .3.30

 מתחייב לפעול על פיהן במלואן. קבלןהמתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודות, וה

 קבלןת ומכרעת, והמוסכם כי בכל עניין, קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופי .3.31

 מתחייב לפעול על פיה.

תורה לו לבצע את  העמותההמציע מצהיר כי ידוע לו כי במקרה של מסלול חדש או מצב בו  .3.32

. ככל העמותהימים מיום הודעת  3-ההסעות ברכב אחר, עליו לעשות כן תוך לא יאוחר מ

 להעביר את הקו לזוכה הבא בתור. העמותהולא יעשה כן, תהא רשאית 

ן מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מתחייב לספק רכבים בסוג ובכמות הנדרשת בהתאם הקבל .3.33

 וכי יהיה עליו להעמיד רכבים חלופיים במידת הצורך. לתנאי המכרז וחוזה זה על נספחיהם

הצעתו הייתה הזולה ביותר או אם  בהסעות שלגביהןידוע לקבלן כי יוזמנו ממנו הסעות רק  .3.34

 הסעה כלשהי. אחד הזוכים האחרים סרב לבצע

שעות ביממה.  24הקבלן מתחייב להעמיד לטובת העמותה אישר קשר קבוע אשר יהיה זמין  .3.35

_____________, טל'_____________  איש הקשר למכרז מטעם חברת ההסעות הוא

 בקשר עם השירותים נושא המכרז והחוזה. העמותהוהוא יהיה אחראי על כל פניות 

 

 קבלני משנהאיסור הסבת זכויות והעסקת  .4

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על  .4.1

, מראש העמותהפיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת 

 ובכתב.

או יותר  25%יראו בהעברת  ,היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה .4.2

בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה  ,או מזכויות השותפות מהשליטה בתאגיד

 לעיל. 4.1סעיף במובנו של בחלקים, כהעברת זכות 

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה  .4.3

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה  העמותהמראש ובכתב.  העמותהאלא לאחר קבלת הסכמת 

הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י 

לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות 

 ההסעות על הקבלן.
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להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים  העמותהבכל מקרה לא תינתן הסכמת  .4.4

המפורטים בתנאים הכלליים למכרז, בשינויים המחויבים, ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי 

 ההתקשרות עם קבלני המשנה.

 אחריות וביטוח .5

לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים  הקבלן יהא אחראי .5.1

 אותו במתן השירותים על פי חוזה זה.

קבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה ה .5.2

שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לעמותה ו/או לעובדיה ו/או 

יחיה ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או לשל

מחדל רשלניים, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי 

 החוזה.

 ו/או ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו)ה( העמותההקבלן יפצה את  .5.3

, עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות וחבות עמותהמשחרר לחלוטין ומראש את הלהם. הקבלן 

 לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו,  .5.4

, או לפי כל דין אחר, [נוסח חדש]במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין 

לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות. 

אם תתבע העמותה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה 

 כנגד העמותה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

שלמות את העמותה על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות ב .5.5

דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, 

לעיל לכל אדם כולל  5.2 -ו 5.1בסעיף  יםמפורטהשלוחיהם בגין כל תאונה, חבלה או נזק 

 ות במלואן שייגרמו.חיה, לרבות הוצאות המשפטיולעמותה ו/או לעובדיה ו/או לשל

מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב  .5.6

, המצ"ב באישור קיום הביטוחיםהקבלן לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים 

 .זה לחוזה 'דנספח כ

ל קיום אישור עימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז  7תוך הקבלן ימציא לעמותה  .5.7

מורשית  שירותי הסעות, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח למתן ('דנספח ) ביטוחים

ימי עבודה טרם פקיעת  7הקבלן יחזור ויפקיד את אישור קיום הביטוח לפחות  .בישראל

תוקפו כשהוא חתום כאמור כך שיהיו בידי העמותה אישורי קיום ביטוחים חתומים 

 פת פעילותו של הקבלן עבור העמותה.ותקפים באופן רצוף במשך כל תקו

דלעיל, כולם או  5.6היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם, לפי סעיף  .5.8

מקצתם, הרי מבלי להטיל על העמותה חבות כלשהי בקשר לכך, תהא העמותה רשאית לבצע 

את הביטוחים תחתיו, ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכות כספים 

, מכל סכום שעליה לשלם 15%אלה ששולמו על ידה, בצרוף הוצאות תקורה בשיעור של 

 זה בכל זמן שהוא, או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרתלקבלן מכוח חוזה 
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 והעסקת עובדים יחסי הצדדים .6

עצמאי נותן שירותים יחשב הקבלן כ ,בכל הקשור למערכת היחסים בין העמותה לבין הקבלן .6.1

יפצה הקבלן את העמותה בכל סכום בו תחויב  ,ולא כעובד. בכל מקרה בו יקבע אחרת

 , וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.העמותה כתוצאה מתביעה כאמור

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן  .6.2

בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה 

פי כל לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על 

 דין וכמקובל בתחום זה. 

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או  קבלןמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ה .6.3

 .מתן השירותיםנוהג בקשר עם 

מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע הסכם זה עובדים מקצועיים, בין יהיו  אלה  קבלןה .6.4

 מושא המכרז. עובדיו או עובדים ששכר לטובת ביצוע העבודות

בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת  קבלןמבלי לפגוע באמור לעיל, העמותה רשאית להודיע ל .6.5

 מי מעובדיו לצורך ביצוע העבודות, והספק ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור.

יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין  קבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל  ובנוסף לו, ה  .6.6

עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל ונוהג בקשר להעסקת 

התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב 

 בניכויים משכר עובדיו.

המשתלם כרגיל  ,ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו קבלןתחויב העמותה בתשלום כלשהו לככל ש .6.7

לרבות הוצאות  ,חויב כאמורתאת העמותה בכל סכום בו  קבלןה השפי ,לעובד ממעבידו

 משפט ושכר טרחת עו"ד.

אין באמור בהסכם זה בכדי לחייב את העמותה באיזה אופן להיזקק באופן בלעדי לשירותי   .6.8

, והעמותה תהיה רשאית להעסיק קבלנים ו/או עובדים אחרים לצורך ביצוע העבודות קבלןה

 מושא הסכם זה.

 שלוםהתמורה ואופן הת .7

יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם , תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה .7.1

המצ"ב  המכרז(, למסמכי 3מסמך הצעתו למכרז )מחירים אשר ננקבו על ידו במסגרת ל

 בפועל.על ידו אשר יבוצעו  שירותי הסעהוהכל עבור  ,כחלק בלתי נפרד מהסכם זה

כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי   ,למען הסר כל ספק מובהר בזאת .7.2

 ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. בהצעת המחיר של הקבלןההסעות לפי המפורטים 

     בחודש, עבור הסעות שבוצעו על ידו בחודש הקודם. 10-הקבלן יגיש חשבונית עד ל .7.3

המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון  .7.4

את הסכומים בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית. זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו 
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 ,. עם קבלת אישור המנהללהלן לחוזה 10.4המפורטת בסעיף על הקבלן בהתאם לטבלה 

 מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהל. תוגש על ידי הקבלן חשבונית

יום  45 שוטף+ בתנאי תשלוםהעמותה תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל  .7.5

 כדין. מיום הגשת החשבון וכנגד חשבונית מס

המחירים המפורטים במפרט ההסעות יעודכנו רק בהתאם להתייקרויות, אשר יאושרו על  .7.6

במשרד החינוך בכפוף להנחיות המינהל לכלכלה ולתקציבים ידי אגף להסעות והצטיידות 

במשרד החינוך ו/או המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, בתקופה שלאחר המועד 

כל עוד תקפה החלטת הממשלה בדבר הקפאת התייקרויות, לא יאושרו פיצויי  האמור.

 התייקרות.

בשיעור החוקי שיהא בתוקף  מע"משיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף  תשלוםלכל  .7.7

 בעת ביצוע התשלום.

 ערבות ביצוע .8

ערבות בנקאית אוטונומית, חתומה כדין, בסכום השווה הקבלן  ימציאעם חתימת חוזה זה  .8.1

 , בנוסח המצורףהעמותה לפנאי וקהילה באר יעקב)כולל מע"מ( לפקודת  ₪ 15,000 -ל

 (."ערבות הביצוע: ")להלן לחוזה זה 'הנספח כ

חודשים, החל ממועד חתימת הסכם זה. ככל שתוארך  12 -ערבות הביצוע תהיה בתוקף ל .8.2

 12 -מתחייב הקבלן להאריך את תוקף ערבות הביצוע בתקופת ההתקשרות בין הצדדים, 

"(, ולמסור את הערבות המוארכת לידי הערבות המוארכתחודשים נוספים )להלן: "

 תקופת ההתקשרות המוארכת.  יום טרם תחילת 14 -העמותה עד לא יאוחר מ

המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות  .8.3

זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע העמותה יסודית של החוזה, ו כהפרהכאמור, תחשב 

 מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.

כל הוראות מסמכי החוזה. מבלי  ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של .8.4

 לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעמותה, עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי  .8.4.1

 כלשהו מתנאי חוזה זה.

להוציא או לשלם או  העלולשהעמותה כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן,  .8.4.2

 בהם בקשר עם חוזה זה.להתחייב 

רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, העמותה בכל מקרה, כאמור, תהא  .8.5

בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 והתשלומים כאמור.

 תקופת החוזה וסיומו .9
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החל ממועד חתימת חודשים,  12 -תקופת ההתקשרות בין הצדדים לפי חוזה זה תהא ל .9.1

 "(. תקופת ההתקשרות הבסיסית" ההסכם )להלן:

את תקופת ההתקשרות לפי להאריך  תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, העמותה .9.2

חודשים כל אחת, ובתנאי שכל תקופת  12בארבע תקופות נוספות של עד חוזה זה 

 "(.נוספותהתקופות ה" חודשים )להלן: 60ההתקשרות בין הצדדים לא תעלה על 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה לידי  העמותהעל אף האמור לעיל תהא  .9.3

יום לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות  30סיום בהודעה מראש של 

או אחרות, בגין סיום ההתקשרות כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי 

 פועל עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף להוראות חוזה זה.הסעות אשר ביצע ב

 הפרות, ביטול מכרז ופיצויים .10

הנם  5 -ו 4.3, 4.1סעיפיו(, -)על כל תתי 3, 2.7, 2.6, 2.5 הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים .10.1

ם בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את העמותה יתנאים עיקרים ויסודי

צמודים למדד, מהמדד  כשהם ,₪ 15,000 וקבועים מראש בגובהבפיצויים מוסכמים 

שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל  האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון

לעמותה, וזאת מבלי לגרוע מזכות העמותה לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי 

 מסמכי החוזה ועל פי כל דין.

לעיל מכל סכום שיגיע  10.1העמותה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף  .10.2

 לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

ם מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן יתשלום הפיצויים או ניכוי .10.3

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  10.110.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .10.4

י בגין הפרות החוזה לעמותה על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כ

 :המפורטות להלן, תהא העמותה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם

 

 פיצוי מוסכם נושא ההפרה

  ₪ 250 דקות 30איחור עד 
  ₪ 500  דקות 30איחור של מעל 

  ₪ 1500 אי ביצוע איסוף/פיזור
  ₪ 1500 הפעלת קבלן משנה ללא תיאום מראש עם העמותה

  ₪ 250 מהמוסכם הפעלת רכב שונה
  500 רכב לקוי/לא תקין מכאנית/ לא מאובזר כנדרש/לא ממוזג

 לכל יום עבודה ₪ 500 שנים 10 -רכב הסעה בגיל של יותר מ
  ₪ 500 התנהגות לא נאותה של הסדרן/נהג

  ₪ 500 הודעה על ביטול הסעה בניגוד למועדים הקבועים בהסכם
 ש"ח 2,000 הודעה על ביטול נסיעה שאושרה 

 ש"ח 1500 שעות מראש 36סירוב לבצע הסעה בהתראה של לפחות 
  ₪ 1500  ר שלא בנקודה מאושרת על ידי העמותהאיסוף או פיזו
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העמותה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן,  .10.5

העניין, הכל לפי או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי 

 .עמותהשיקול דעתה הבלעדי של ה

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן  .10.6

 מהתחייבויותיו.

רי אם הפר הקבלן את החוזה ו/או איזה מתנאי לעיל, ה 10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.7

המכרז הפרה יסודית, תהא העמותה זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים 

דין. מבלי לגרוע מהזכויות  הוראות כל ועל פי 1970-תשל"א ,)תרופות בשל הפרת חוזה(

וזה ו/או לתבוע האמורות, תהא העמותה זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את הח

פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע 

 ההסעות באמצעות קבלן אחר.

יהווה הדבר הפרה  - הפר הקבלן את הוראות החוזה/המכרז שלוש הפרות שאינן יסודיות .10.8

ה זה או על פי כל וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לו בהתאם לחוז חוזה זהיסודית של 

 דין.

לעיל, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.9

חוזה זה ויזכו את העמותה בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה 

 של הפרה יסודית:

לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  .10.9.1

הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 .יום ממועד ביצועם 30לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם  .10.9.2

או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה 

נאמן לנכסיו, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 

מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו 

, או שהוא הגיע 1999 -של חוק החברות התשנ"ט  350פי סעיף -צו לעיכוב הליכים על

או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, 

של חוק החברות  350או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר איתם, על פי סעיף 

 .1999 -התשנ"ט 

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. העמותההוכח להנחת דעתה של  .10.9.3

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  העמותההוכח להנחת דעתה של  .10.9.4

מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה 

 או ביצועו.

כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או  העמותההוכח להנחת דעתה של  .10.9.5

ית אשר בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהות

 .היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו
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לעיל, לא יראו את השימוש האמור  10.9השתמשה העמותה בחלק מזכויותיה על פי סעיף  .10.10

אם העמותה הודיעה על כך במפורש  בזכויות העמותה כביטול החוזה על ידי העמותה אלא

ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה 

 .כאמור

יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי  21איחור בתשלום של עד  .10.11

, יהא  כאמוריום  21. איחרה העמותה בביצוע תשלום מעבר לתקופה של העמותהכלשהו מ

זכאי לריבית בגובה הריבית הנהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא יהיה הקבלן 

 מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל.

 שונות .11

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות  .11.1

בין הוראות הנספחים השונים, יפנה הקבלן  החוזה לבין הוראות הנספחים ו/או סתירה

למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על ידי המנהל, יחייב את 

 הקבלן.

לרבות חוקי  ,הסכם זה על פי הוראות כל דין על פילמלא את התחייבויותיו  מתחייבהספק  .11.2

 העזר העירוניים.

כאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על וחשבונותיה ישמשו ראיה ל העמותהספרי  .11.3

 פי חוזה זה.

לא תהא  העמותהתנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו ו .11.4

קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב ובין 

 קודם לחתימתו.בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, 

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב,  .11.5

 ובחתימת שני הצדדים.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום  .11.6

 לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.

 .מועד שליחתהשעות לאחר  72נתקבלה ילו אהודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כ .11.7

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

                              _________________                                   ________________ 

 הקבלן                                                           העמותה                                    

 

                          

 _ 
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 נספח א' לחוזה

 

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה 
 

 הערות כמות שם הפריט מס'

  1 תרמיל גב תואם לתכולה 1
  5 משולש בד 2
  2 תחבושת אישית 3
  1 תחבושת בינונית 4
  1 חסם עורקים 5
 מגדלים שונים 5 אגד )תחבושת( 6
  3 איספלנית )מיקרופור( 7
  20 פלסטר 8
  1 מלע"ק )מספריים( 9
  20 פד גזה סטרילי 10
  1 סד קשיח לקבוע 11
  2 פלידין נוזל  12
  2 פולידין משחה 13
  2 סביעור 14
  1 מסכת כיס להנשמה 15
)כדוגמת  תלכוויותחבושת  16

 ברנשילד(
3  

  1 שמיכה היפוטרמית 17
 זוגות 10 פעמיותכפפות חד  18
 סוללות מחוץ לפנס 1 פנס ראש 19

 
 כן תהיה ברכב אלונקה מתקפלת אחת.-כמו
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 נספח ב' לחוזה

 

 , בטיחות ושעת חרוםןלביטחואגף בכיר 

 
 

 הנחיות בטחון ובטיחות

 
 כללי א.  

 
ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים  .1

 השונים.
 ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים שהם: צה"ל ומשטרת ישראל.   

 
נוסף למובא בהמשך מוסמכים גורמי הביטחון והבטיחות האחראים לקבוע ולשנות את  .2

סדרי האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת 
 לעת.

 
 ישראלית. נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות . 3  

 
 

 :אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן .4 
 
 הסעות בתחום הישוב העירוני.    א.               

  הסעות בתחומי המועצות האזוריות / המועצות המקומיות /  עיריות בקו עימות  .ב
 ובמרחב התפר  ורשויות "קו התפר".        

 הסעות ביהודה ובשומרון.    ג.    
 
 
 ומרכיבי אבטחה וביטחון:הנחיות  ב.  

 
 
 חימוש ומיגון.  1  

 
 )א( בכל הסעה בתחום העירוני רצוי שהנהג יהיה חמוש, ויש לעשות את כל הניתן לשם כך.  
       

)ב( בהסעות תלמידים במועצות אזוריות, במועצות מקומיות ובעיריות שבמרחב התפר ובקו  
 העימות יהיה הנהג חמוש באקדח.          

 
)ג(  בהסעות ברחבי יהודה ושומרון, שבהן האחריות על הביטחון השוטף, ובכלל זה אבטחת 

 הסעות  התלמידים היא על צה"ל, יהיה הנהג חמוש באקדח. 
 
 

 אבטחה וביטחון. 2
 

 
הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה אך ורק בכלי רכב ממוגני ירי ו/או עפ"י  .א

 הנחיות צה"ל.
 

 וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת התלמידים בשטחי יהודה ושומרון. דלתות הרכב .ב
 

 אבטחת האוטובוס בחניה .ג
 

 בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים. .1
 

 אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים. .2
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 תלמידים בכל עת.אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלשתינית ברכבים להסעות  .3

 
 לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדיקה עפ"י הטופס הרצ"ב. .4

 
 

 : קשר.   3
 
 

 א.    כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד הקבלן.    
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 טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים

 
 

 ________________החודש:   מס' הרישוי של האוטובוס: ______________
 
 

 שם הרשות: ________________________
 
 

    
 

  
 

     

תאי  שם הנהג השעה התאריך
 המטען

תא 
 המנוע

אזור 
 הגלגלים

אזור 
מיכל 
 הדלק

גחון 
 האוטובוס

פנים 
 האוטובוס

 הערות חתימת הנהג

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

 מקומות הבדיקה באוטובוס
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  –ג. אבטחת הבטיחות בהסעות מאורגנות 
 

 .הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות 4

 

 חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה 4.1 

 חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה.  .א

במשרד  לעמותה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות .ב

 התחבורה.

תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רשיון להסעת תלמידים. על הרישיון שברשותו תהיה  9נהג המסיע  .ג

לתקנות התעבורה(. בנוסף, נהג המסיע תלמידים, יידרש  84חותמת "רשאי להסיע תלמידים" )תקנה 

 להמציא תעודת יושר אחת לחמש שנים.

בעניין שעות נהיגה ומנוחה. תקנה זו מפרטת את שעות  168ה חברת ההסעה תקפיד על הנחיות תקנ .ד

הנהיגה והמנוחה של הנהג. התקנה מדגישה בין השאר כי נהג לא יתחיל את עבודתו אלא לאחר מנוחה 

שעות בכל תקופה  12-שעות רצופות לפחות. היא מציינת כי נהג לא ינהג יותר מ 7שמחוץ לעבודה במשך 

ימים. יפסיק את נהיגתו לחצי שעה לפחות לאחר  7שעות בכל תקופה של  68 -שעות ולא יותר מ 24של 

שעות אלא אם הפסיק את נהיגתו לשעה לפחות אחרי  9 -שעות רצופות. נהג לא ינהג יותר מ 4נהיגה של 

 –/שעות נהיגה, תקנות התעבורה, תשכ"א 168שעות רצופות. יתר ההנחיות מופיעות בתקנה  6נהיגה של 

 תעבורה. – 230, פרק 1961

בכל מקום שקיימת בו הסעת תלמידים מאורגנת אל מוסד החינוך וממנו, היא תבוצע ברכב שהותאם  .ה

להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים, 

 מוניות וטיוליות ושמותקנות בו חגורות בטיחות.

המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה. במקרה של פיטורי/ התפטרות רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה   .ו

קצין הבטיחות, על בעל העמותה להודיע למזמין תוך יומיים מיום עזיבת קצין הבטיחות ולשכור קצין 

 בטיחות חלופי תוך שבועיים מעזיבת קודמו.

 הסעות לא תבוצענה בשום מקרה ברכב מסחרי בלתי אחוד )כגון טנדרים(. .ז

שנים לכל היותר, עבר את כל הבדיקות הנדרשות ונמצא תחת פיקוח של  10יה תקין, בן רכב הסעה יה .ח

 קצין בטיחות בתעבורה.

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים  .ט

 ש.להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן וערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי א

כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים", ובשלט נוסף  .י

 המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה. 

הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם לרשיון.  .יא

 יר זאת.לא יוסעו תלמידים בעמידה גם אם הרישיון של הרכב מת

כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב  .יב

 במחלקת התקינה במשרד התחבורה.



45 

 

 
 

 ברכב ההסעה יהיו חגורות בטיחות תקניות ותקינות.    .יג

 ליווי בהסעה על ידי מבוגר 4.2

 מה(.רצוי שרכב המסיע ילדים ילווה על ידי אדם מבוגר )הורה, מורה וכדו 4.2.1

ליווי על ידי מבוגר הוא חובה בהסעת תלמידים של מוסדות החינוך המיוחד, בהתאם לתקנות   4.2.2

 .1994 –המשנה של החוק להסעה בטיחותית של ילדים ופעוטות עם מוגבלות התשנ"ד 

 מומלץ כי בהסעות אזוריות, שבהן מסלול הנסיעה ארוך, יהיה מלווה.  4.2.3

בהסעה מאורגנת של תלמידי פנימיות למוסד חינוכי או לבתיהם, תלווה הסעה זו על ידי מבוגר או   4.2.4

 על ידי תלמיד כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה.

מלווה יעבור הכשרה ותרגול בבית הספר שיכללו את הגדרת תפקידיו בהסעה ותרגול ההתנהגות  4.2.5

ה של מספרי טלפון של המוסד ושל הורי במצבי חירום ובמצב של תאונה. המלווה גם יקבל רשימ

 התלמידים.

במצב שבו ילד יורד מרכב ההסעה ועליו לחצות כביש, יעשה זאת המלווה יחד אתו, מאחורי רכב   4.2.6

ההסעה.המלווה יפקוד את התלמידים, לפי רשימה, בתחילת הנסיעה, יעקוב אחר מהלך האיסוף 

 ה.וההורדה, ויוודא שלא נשאר תלמיד ברכב בסיום הנסיע

בהסעת תלמידים נכים, הליווי יעשה על ידי אדם מבוגר, על פי חוק להסעה בטיחותית של ילדים   4.2.7

 .1.9.95, שנכנס לתוקפו ביום 1994 –ופעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד 

 הסעת תלמידי החינוך המיוחד 4.3

 התלמידים הבאים זכאים להסעה מיוחדת ללא הגבלת מרחק: 4.3.1

 
 תלמידים אוטיסטים .א

 נופשתלמידים חולי  .ב

 תלמידים עם נכויות פיזיות קשות  .ג

 תלמידים עם פיגור קשה .ד

 תלמידים עם פיגור בינוני .ה

 תלמידים עיוורים .ו

 תלמידים חירשים.  .ז

 
הסעות של תלמידים מהחינוך המיוחד תלווינה על ידי מבוגר שיוצב לתפקידו על פי קביעת  4.3.2

יעבור תהליך הכשרה מנהל המוסד החינוכי או העמותה או הבעלות של המוסד. המלווה 

הכולל הדרכה למצבי חירום, יכיר את דרכי התקשורת להורים של הילדים, מוקד עירוני 

 וכן משרדו של רכז התחבורה וההסעות של הרשות.

כלי הרכב המסיעים ילדי חינוך מיוחד, אשר מגבלותיהם מפורטות ברשימה דלעיל, יהיו 

, כמתחייב מתקנת התעבורה בנושא זה, 4מצוידים במושב בטיחות המיועד לילדים עד גיל 

 ובחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים.
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 הנחיות בטיחות לנהג

 הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.   4.3.3

מורים אחראים על הסעות, מורים תורנים בתחנות הסעה או פיקוח מטעם   4.3.4

 הרשות/בעלות,             

 ינחו את הנהגים ויבדקו את עמידתם בדרישות הבאות:            

כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד   4.3.4.1

 ולדאוג שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת.

 אין להסיע תלמידים בעמידה.  4.3.4.2

במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב )הוצאת   4.3.4.3

מחוץ לרכב, התנהגות פרועה של תלמידים והתנהגויות  ידיים וראש

 מסוכנות אחרות(.

כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת   4.3.4.4

 הקדמית.

יש לשאוף כי ההורדה של הילד תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך או   4.3.4.5

 ביתו של התלמיד, כדי  שלא ייאלצו לחצות כבישים.

התלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין   4.3.4.6

 להעלות או להוריד תלמידים במקומות מזדמנים.

הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד או   4.3.4.7

 חפץ.
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 רשימת בדיקה לבטיחות בהסעות תלמידים במוסד החינוכי

רשות המקומית, ליועץ בטיחות, למפקח ולכל אחד אחר, רשימה זו מטרתה לסייע למנהל מוסד החינוך, ל

לבדוק את מכלול הגורמים המשפיעים על בטיחות בהסעות תלמידים. רשימה זו מרכזת את עיקרי הנושאים 

 הקשורים לנושא זה ומאפשרת לקבל תמונת מצב כללית בכל הנוגע לעניין זה.

 הבטיחות ברכב ההסעה  

 שנים 10על רכב ההסעה לא יעלה גיל הרכב: 

 ברכב מותקנות חגורות בטיחותחגורות בטיחות: 

 הרכב אינו  רכב מסחרי והוא רכב אחוד )ללא תא נוסעים המופרד מתא הנהג (

 לרכב שלט  "הסעת תלמידים"  ושלט נוסף המפרט את יעד הנסיעהשילוט : 

 ההסעה עומדת בלוחות הזמנים שנקבעו להעמידה בזמנים: 

 

 התלמידים ברכב ההסעה בעליה ובירידה ממנוהתנהגות 

 התלמידים חגורים בחגורות בטיחותחגורות בטיחות: 

 מספר התלמידים תואם את  מספר המושבים מספר תלמידים מול מספר מושבים: 

 אין תלמידים או מלווים העומדים ברכב

 בדלת הקדמית בלבדהורדת  התלמידים והעלייה של התלמידים  מתבצעת ירידה בדלת הקדמית: 

 מתבצעת סריקה של הנהג בסוף הנסיעה ובדיקה שלא נשאר ילד ברכבסריקה בתום הנסיעה: 

 

 
 חינוך מיוחד

 קיים ברכב ההסעה מעלון לנכים ומוגבלים על כיסא גלגלים )רק בהסעת נכים עם כסאות(

 קיימים מתקני עגינה לעגלות

 קיים מלווה בהסעה

 האחורי של הרכבהמלווה יושב  בחלק 
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 נספח ג' לחוזה

 
 

 פרטים אישיים של קצין בטיחות
 

להלן פרטי קצין הבטיחות בתעבורה אשר יועסק על ידי ו/או מטעם הקבלן במתן השירותים נשוא 
 :החוזה

 
 

                שם: ________________ מס' ת.ז: ____________________
 

   מיקוד:_____________   _________________________________________ כתובת:
               

 
 _____________  מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה:

 
, רישיון וכתב מינוי של קצין בטיחות * מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה

       בתעבורה.
 
 
 
 
 
 

 
 

 שם קצין הבטיחות: ____________________ 
 
 

 חתימה וחותמת קצין הבטיחות: ____________________
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 ' לחוזהד נספח

 אישור על קיום ביטוחים
 

 לכבוד
 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 "(המזמין" )להלן:
 

 א.נ.,ג.
 

 
"( בגין מתן שרותי הסעות הקבלן_____________ )להלן: "  אישור על קיום ביטוחים של הנדון:

 "(השירותים)להלן: "
 

 חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן: אנו הח"מ _______________
 

אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח הקבלן בגין ביצוע השירותים, בקשר עם חוזה בין  .1

 ההסכם(, כמפורט להלן: –מיום____________, )להלן  המזמין לקבלן

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם פעילותו של הקבלן והבאים מטעמו לרבות  (א
 בקשר עם בצוע השירותים.

 
  ₪ 4,000,000 גבול אחריות:    תובע 

  ₪ 4,000,000 מקרה ותקופה                           
 

מעבידים עבור כל העובדים המועסקים בעבודות, לרבות קבלני משנה  ביטוח חבות ב( 
למקרה  ₪ 20,000,000לתובע,  ₪ 6,000,000 -ועובדיהם, בגבולות אחריות בסך

 ולתקופה.
 

ביטוח חובה וביטוח צד שלישי רכוש ונזקי גוף שאינם מבוטחים בבטוח החובה של  ג( 
 המצ"ב. כלי רכב המשמשים לביצוע השירותים, לפי הרשימה

 
 ניתן לבצע את כל הביטוחים הנ"ל בסכומים בשקלים חדשים, שווי ערך לסכומים בדולרים  הערה:

 המפורטים לעיל.
 

 ., עובדיו ומנהליו וכל הנוסעיםבפוליסת הביטוח של הקבלן יכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמין .1

______________ )שני ______________ ועד  -תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ .2

למעט פוליסות כלי הרכב אשר לגביהם תקופת הביטוח הינה בהתאם לרשום  התאריכים נכללים(

 .בטבלה המצורפת

 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: .3

ולגבי  המזמיןומנהלי המזמין נכלל כמבוטח נוסף, המזמין לעניין זה לרבות עובדי  א( 
ת וקודמות לכל ביטוח שנערך על ידי או לטובת המזמין הפוליסות הינן ראשונו

 .ואנו מוותרים על כל דרישה לשיתוף ביטוחי המזמיןהמזמין 
 

 בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת. ב( 
 

יעשה בהודעה מוקדמת  צמצום הכיסוינכלל תנאי הקובע כי ביטול הפוליסות ו/או  ג( 
 .צמצום הכיסוי יום לפני מועד הביטול ו/או  60שתמסר למזמין 
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פי הביטוחים דלעיל ולא תהא –על  וההשתתפויות העצמיות הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות .4

לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  כלפי המזמין בקשר עם תשלום או אי תשלום הפרמיות 

 .וההשתתפויות העצמיות כאמור

גביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מ .5

 קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין.

בפוליסות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בטלים ומבוטלים: כל חריג המתייחס  .6

למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, כלי רכב )מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים 

טפון, בהלה, עבודת נוער, רכוש של המזמין שבו י, אש, התפוצצות, אדים, שלנפגעי תאונות דרכים(

 לאומי.ח לבטו של המוסדשיבוב פועל הקבלן, תביעות 

כמו כן, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לכלול את אחריות המבוטח והמזמין בגין וכלפי 

לכלול את אחריות המבוטח קבלנים וקבלני משנה של המבוטח וכן, ביטוח חבות מעבידים מורחב 

 והמזמין כלפי קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם היה ויחשבו כנושאים בחובות מעביד כלפיהם.

 
 

____________      ______________ 
 חתימת המבטחים      תאריך                                          

 
 

 שם סוכן הביטוח: __________________ כתובת _____________________ 
 

 טל: ________________
 

 :רשימת הפוליסות
 

                                         _________________  פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס'
 

 __________________  פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס'
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 ' לחוזההנספח 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
 

                                        לכבוד
 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 
 

 ,א.נ.ג.

 ___________________כתב ערבות מס'______הנדון: 

 

אנו ערבים בזאת כלפיכם  ,"(הקבלןעל פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ )להלן: "

וזאת בקשר להבטחת שקלים חדשים(  חמישה עשר אלף) ₪ 15,000 –ל לסילוק כל סכום עד לסך השווה 

ובהתאם  ________________ביום  בינו לביניכם החוזה שנחתםהתחייבויותיו של הקבלן מכח מילוי 

 .שירותי הסעות למתן 5/18פומבי מס' לדרישות מכרז 

מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי  כל סכום שתדרשו

באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה , המחירים לצרכןלמדד  הצמדה

"( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה המדד החדש" :המדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן

נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו , אנו "(המדד הבסיסי" :חתימת ההסכם )להלן לפני יום

 שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם מחירי תשומה בבנייה למגורים המונח "מדד" פירושו מדד 

אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות  המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף ,זה

 על אותם נתונים ובין אם לאו. מבוססכל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם 

 .קבלןאו לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת ה

תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם 

 בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. , ובלבדמהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד

 , ועד בכלל.__________שאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך יערבות זו ת

 לידי משרדנו שמענו הוא , בצרוף כתב הערבות המקורי,פי ערבות זו צריכה להגיע בכתבכל דרישה על 

 __________________ עד לתאריך האמור לעיל.

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 בכבוד רב, 

 ______________  
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 ' לחוזהונספח 

 

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

 
 לכבוד

 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 

 
אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 ."(המשתתף_________________ )להלן: " -_________________ בהנני משמש בתפקיד  .7

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .8

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .9

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

במועד האחרון להגשת  המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-מינימום, התשמ"ז עבירה לפי חוק שכר  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 תו חוק.גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאו

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .10

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 "( אינן חלות על המשתתף.חוק שוויון זכויות)להלן: "

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

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .11

 :להלן

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

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 
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במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים   

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  –(  2) באותה חלופה

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .12

)ככל  עמותהרותו עם הימים ממועד התקש 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

   .שתהיה התקשרות כאמור(

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .13

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

/ה לעיל יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 

 
  


