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  מסמכי המכרז

  
  תנאים כלליים – : הזמנה להציע הצעותמסמך א' 

  
  כתב הצהרה והתחייבות מטעם המציע  1טופס מס' 

  אישור רו"ח מטעם המציע   2טופס מס' 

  תצהיר בדבר ניסיון עבר  3טופס מס' 

   נוסח ערבות המכרז  4טופס מס' 

  1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר לפי  5טופס מס' 

  תצהיר העדר הרשעות קודמות מטעם המציע   6טופס מס' 

  לעניין העדר ניגוד ענייניםהצהרה    7טופס מס' 

  התחייבות המציע לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים  8טופס מס' 

    

  מסמך ב' : הסכם התקשרות
  

  מפרט הסעות ומחירים  1 ספחנ

  נוסח שאלון לניקוד המציע  2נספח 

  אישור קיום ביטוחים  3נספח 

  ביצועערבות נוסח   4נספח 

  פרטי קצין הבטיחות  5נספח 

  טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה  6נספח 

  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה  7נספח 

  דף הנחיות בטחון ובטיחות לנהגים  8נספח 

  .2011-כתב התחייבות למניעת העסקה על עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  9נספח 
  

  שאלות הבהרה ומענה לשאלות הבהרה (ככל והיו)   10נספח 
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  תנאים כלליים –זמנה להציע הצעות מסמך א': ה

  
  כללי .1

 
") מזמינה בזה הצעות מחירים לשירותי הרשות"" או המועצה"(להלן:  בני עי"שהמועצה המקומית  .1.1

ובכלל זה הסעות לפעוטות, ילדים, בוגרים בעלי צרכים  המחלקה לשירותים חברתיים,הסעות למסגרות 
 מיוחדים, לאזרחים ותיקים (קשישים) וכן שירותי הסעות נוספים בהתאם לצרכי המועצה (להלן:

על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי  , הכל")שרותי ההסעות" " אוהשירותים"
 .")המכרז: "(להלן המכרז

 
 "), הינם כדלקמן:מסמכי המכרזהמהווים את מסמכי המכרז (להלן: "המסמכים  .1.2

 
 : הזמנה זו להגיש הצעות למכרז, לרבות הנספחים.מסמך א'  .א
 "), לרבות הנספחים. ההסכםהסכם התקשרות (להלן: "  :מסמך ב'  .ב

      
המועצה אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין  .1.3

 לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות במכרז זה.
 

מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה ואת אופן  .1.4
בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם 

 רבות ערבות בנקאית בתוקף כמפורט להלן.למועצה כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו, ל
 

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ההתמצאות ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות  .1.5
המועצה  אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיהב מסמכי המכרז.

את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי  רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט,
המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש 
שנבחר על ידי המועצה. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים, ו/או בין הוראות שונות 

 המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות המועצה. בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן
 

או בכל הצעה שהיא ותהיה רשאית לבטל את ההליך  ביותר הזולה ההצעאינה מתחייבת לבחור ב מועצהה .1.6
 בכל שלב ככל שלא הוכרז זוכה.

 
  כל מקום בו מצוין במסמכי המכרז לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך. .1.7

 
 מהות השירותים .2

 
ם חברתיים. שירותים אלו יכללו גם על הזוכה לספק שירותי הסעות עבור מסגרות המחלקה לשירותי .2.1

 להסכם שלהלן.  1כנספח שירותי ליווי על חשבון הזוכה/ים בהתאם למוגדר במפרט הסעות המסומן 
 

הל חודשים ומעלה לפי הצורך, הכל עפ"י הנחיות המנ 3שירותי ההסעה יכללו את כלל הגילאים מגיל  .2.2
  להוראות כל דין.ובכפוף 

 
זאת ועוד, רשאית המועצה להזמין באמצעות ההסכם עם הזוכה/ים מכוח מכרז זה, הסעות נוספות  .2.3

 בתחומי המועצה בהתאם לתעריפים הקבועים בהצעת המציע ו/או על פי המנגנון הקבוע בהסכם.
 

מסלולים, על פי שיקול דעת  מציע יכול לזכות במספר. מסלולהמועצה מעוניינת בבחירת זוכה אחד בכל  .2.4
  . כמפורט להלן , בכפוף לעמידתו בתנאי הסף וביתר תנאי המכרזמועצהה

 
 . 01.09.2020להתחייב לזמינות החל מיום  הזוכה/יםעל  .2.5

 
ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים, במיניבוסים, באוטובוסים ובמוניות בלבד   .2.6

תבוצענה הסעות כלשהן, ברכב פרטי או מסחרי בלתי אחוד "). בשום מקרה לא כלי הרכב"  (להלן:
  (טנדרים), או ברכב מדברי.
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כלי הרכב שישמשו להסעות, ובהתאם, רשיונות הרכב שימציא המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף של מכרז  .2.7
  זה, יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 
כמצויין הרכב יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש, גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כלי   .א

 ואילך. 2010חל בשנת ה,  ברשיון הרכב
  

מובהר כי לעניין מכרז זה וההסכם מכוחו, נדרש כי ההסעות כאמור יהיו מותאמות להסעות הנוסעים 
  השונים, בהתאם לכל דין.

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

"), מכלי רכב תקנות התעבורה(להלן: " 1961-התעבורה [נוסח חדש] ותקנות התעבורה, התשכ"א
המשמשים להסעת נוסעים לרבות ערכת מילוט, מזגן, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, 

  .הסכםל 7בנספח ערכת כיבוי אש ותרמיל עזרה ראשונה כמפורט 
 

  ערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרד התחבורה.אוטובוסים יכללו גם מ  .ג
 

כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת                              .ד
נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כמתחייב על פי כל דין לרבות הוראות החוק  

  והתקנות מכוחו. 1994 –בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד להסעה 
 

כלי רכב יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או מושבים   .ה
  .1961-א' לתקנות התעבורה, התשכ"א364 -א' ו83מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות 

 
 .הסכםל 7בנספח כלי רכב יהיו מצויידים בתרמיל עזרה ראשונה, שתכולתו מפורטת   .ו

 
 איתוראן, ולנציגי המועצה יהיה אישור גישה אליו. יהיהבכל כלי הרכב   .ז

 
, שהעתקו הסכםלבין הזוכה/ים חוזה/ים על פי נוסח  המועצהעם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין  .2.8

 ").החוזהבלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "כחלק להלן  כמסמך ב'ומסומן רצ"ב 
 

 תקופת ההתקשרות  .3

ההסכם ע"י מורשי החתימה של , החל ממועד חתימת חודשים 12קופת ההתקשרות הינה למשך ת .3.1
 "). ההתקשרותתקופת (להלן: "המועצה 

 12בנות  תונוספ ותתקופ 2-ב את תקופת ההתקשרותבלבד שמורה הזכות הבלעדית להאריך  מועצהל .3.2
תקופת (להלן: " שנים  3חודשים כל אחת, ובלבד שסך ההתקשרות מכוח מכרז זה לא תעלה על 

. ככל שתבקש המועצה לממש את תקופת האופציה, תמסור על כך הודעה בכתב לזוכה עד )האופציה"
רי, בתקופת האופציה, יחולו כל תנאי החוזה המקו יום לפני תחילתה של כל שנה משנות האופציה. 30

 אלא אם צוין אחרת במפורש.

למועצה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים, וכי כל התחייבות כספית (ובכלל בהקשר זה מודגש, כי  .3.3
ידי החשב -), שאינה חתומה ומאושרת מראש ובכתב עלו/או נספח הארכת התקשרות זה הסכם

בצירוף חותמת הרשות המלווה, בנוסף על חתימות מורשי החתימה במועצה (ראש מועצה, גזבר) ו
). צד ג' voidהמקומית, הינה בניגוד לדרישות הדין, ואין לה תוקף חוקי מחייב כלפי קופת המועצה (

שיבחר לבצע עבודה או לתת שירותים למועצה ו/או מי מטעמה, ללא שבידו התחייבות חתומה 
ללא  התקשרותודע לומאושרת כדין ע"י החשב המלווה גילה דעתו בכך שהוא נוטל על עצמו סיכון מ

 קבלת תמורה. 
 

הינו הזמנת עבודה והסכם חתומים ומאושרים כדין המועצה לבין הזוכה/ים בין  תנאי להתקשרות .3.4
 לפקודת העיריות. 203עפ"י סעיף 

 
החתימה כאמור, אלא  ימים ממועד חתימת ההסכם ע"י מורשי 7צו תחילת עבודה יימסר לזוכה תוך  .3.5

 אם קבעה המועצה מועד מאוחר יותר.  
 

מובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע עבודה/שירות, תהווה  .3.6
 -הפרה של החוזה ותקנה למועצה את מלוא  הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, לרבות 
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ילוט ערבות הביצוע (כהגדרתה בהסכם), וכן השתת פיצויים ח -ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
 מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין הצדדים. 

 
בהתאם לשיקול דעתה ומבלי צורך לנמק, להביא הסכם זה  אין באמור כדי לגרוע מזכות המועצה, .3.7

 .בהתאם למוגדר בתנאי ההסכםלידי סיום 

 טבלת ריכוז תאריכים ופרטים .4

  הדרישההפעילות/

  
  פרטים

  שם הפרויקט 

  

  ם חברתיים שירותי הסעות למסגרות המחלקה לשירותי
  המקומית בני עי"שעבור המועצה  ושירותי הסעות נוספים

  

  מספר מכרז 

  
11/2020  

  מציעים  המפגש
  

  אין.

  שאלות הבהרה  

המציעים להפנות שאלות הבהרה על  13:00שעה  13.08.2020 עד ליום

  דואר אלקטרוני:באמצעות ביחס למכרז 

ayish.muni.il-m_revaha@bney   

  מועד אחרון להגשת הצעות  

  במסירה ידנית בלבד!  

  

בתיבת מכרזים בלשכת  13:00שעה  18.08.2020עד לא יאוחר מיום 

  בני עי"ש 4מנכ"ל המועצה ברחוב הכהנים 

גובה ותוקף ערבות המכרז 

  (ערבות הצעה)
   31.12.2020 תוקף עד תאריך:ו תנאי המכרזעפ"י ערבות הצעה גובה 

  גובה ותוקף ערבות ביצוע

ימים  90 -בתוקף ל הזוכהמהצעת  10%ערבות ביצוע תהיה על סך של 

מסיום תקופת ההתקשרות, או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי 

  העניין.

  

עלות רכישת מכרז ( שלא יוחזרו 

  בשום מקרה )

  חלקת הגביה של המועצהישולמו במ ₪ 500

 זמנים לוחות .5

 רכישת מסמכי המכרז .5.1

באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: קודם לרכישתם  -ללא תמורה  –ניתן לעיין במסמכי המכרז   .א
ayish.muni.il/index.php-https://www.bney  2020תחת הכותרת "מכרזים ." 

/ 134חובה על המשתתפים לשלם בגין מסמכי המכרז במחלקת הגביה באחד הערוצים שלהלן: טל'    .ב
 .15:00 – 08:00ה' משעה -. הרכישה בימים א'ayish.muni.il-gviya@bneyאו דוא"ל: 8595157-08

לרבות במקרה של  ,בשום מקרה אשר לא יוחזרו  ),₪(חמש מאות  ₪ 500 סך שלדמי הרכישה הינם   .ג
   ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

להגשת הצעת המציע. כל מציע יצרף להצעתו  סףתנאי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע היא   .ד
 אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור.

מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות עוד מובהר, כי כל ההוצאות,   .ה
במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על 

 המציע בלבד.
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 מפגש מציעים  .5.2

 אין.   .א

 שאלות הבהרה  .5.3

בבקשה בכתב  המועצהרשאי כל אחד מן המציעים לפנות אל  ,13:00בשעה  13.08.2020 עד ליום  .א
לא יתקבלו שאלות שיתקבלו לאחר המועד  לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם.

 שצוין לעיל. 

גב' רינת יעקב, מנהלת המחלקה ל להפנות ת שאלות ההבהרה, בנוסח ובאופן המפורטים להלן, ישא  .ב
הודעה תחשב . ayish.muni.il-m_revaha@bney  :שכתובתו בדוא"ל, לשירותים חברתיים

ניתן לוודא כי  .ורם מוסמך מטעם המועצהגע"י במייל כהתקבלה רק עם אישור קבלתה בכתב 
 .050-7196908 :ניידב גם ל התקבל"הדוא

בלבד פתוח לעריכה. בפניה יש לציין את שם ומספר  MS-Wordשאלות ההבהרה ישלחו במסמך   .ג
השאלות יהיו  המכרז, פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

 במבנה שלהלן: 

 מס"ד
או הנספח אליו המסמך 

 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

    

 . שאלות ההבהרההמועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס ל  .ד

הביטוחים קיום מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור   .ה
ביצוע שינויים בנספח זה עשוי להביא לפסילת , אחרת ההבהרה בלבד במסגרת הליך שאלות

 . ההצעה

מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב    .ו
בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה 

 בהקשר זה.

יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: לשאלות הבהרה תשובות עדכונים, הודעות ו  .ז
ayish.muni.il/index.php-https://www.bney  2020תחת הכותרת "מכרזים ." 

על המציעים חובה בהקשר זה, חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  פרסומי המועצה כאמור יהוו  .ח
חובה על המציעים לצרף כמו כן  להתעדכן ולעקוב אחר פרסומים באתר האינטרנט ביחס למכרז.

 . כנדרש בתנאי המכרז לשאלות ההבהרה, כשהן חתומותמועצה למכרז את תשובות ה םלהצעת

 .לעילגדר מוכופורסמה בפומבי אלא אם ניתנה בכתב  המועצהלא יהיה תוקף לכל התייחסות של   .ט

 מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז .5.4

בשני עותקים (מקור  להגיש מציעיםעל ה המכרזם בהתאם לתנאי מסמכיההצעות בצירוף מלוא האת   .א
 11/2020מכרז פומבי מס' "סגורה עליה יצוין מספר ושם המכרז בלבד:  במעטפהוהעתק) ולהכניס 

לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של אין . "מתן שירותי הסעות למחלקה לשירותים חברתייםל
 המציע או כל סימן מזהה אחר.

שעה עד ה 2020.08.18 יוםמלא יאוחר עד  ,בלבד ידנית במסירהאת המעטפה הסגורה יש להגיש   .ב
המועד האחרון (להלן: " לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת מנכ"ל המועצה בבניין המועצה. ,13:00

אשר תרשום את פרטי המגיש מנכ"ל  מזכירתההגשה לתיבה תבוצע בנוכחות  .")להגשת ההצעות
 לאחר מועד זה מכל סיבה שהיא. הצעות לא יתקבלו  .ודרכים ליצירת קשר עמו

 םתיבת המכרזים, אינלהמעטפה  הכנסתמשלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה   .ג
מצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת יעונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת
 פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, המועצה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד   .ד
האחרון להגשת הצעות. כמו כן, רשאית המועצה לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, 

 שהיא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי המועצה.במידה 

הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה   .ה
 המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.
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 תנאי הסף להשתתפות במכרז  .6

להגשת ההצעות על  במועד האחרוןהעונים  , יחידים או תאגידים,שתתף במכרז אך ורק מציעיםרשאים לה -
 המפורטים להלן.  המצטבריםכל תנאי הסף 

 .תיפסל על הסף –צעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז ה -

 .זה בסעיף המפורטים הסף תנאי בכל לעמוד) אחרת במפורש נאמר אם(אלא  בעצמו המציע על -

 . (חברה או שותפות)הרשום כדין בישראל תאגיד או  אזרח ישראל המציע הינו אדם פרטי .6.1

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל אסמכתאות והערבות המפורטים להלן יהיו 
 זה על המציע לצרף מסמכים כדלקמן:  תנאיעמידה בלהוכחת . בלבד המציע על שם

 זהות כולל ספח. האדם פרטי לצרף העתק נאמן למקור של תעודת הינו שמציע על   .א

פי דין, לצרף להצעתו העתק של תעודת האגד של התאגיד (העתק -על כל מציע שהוא תאגיד רשום על  .ב
ידי עו"ד או רו"ח), וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד (ככל ששונה), וכן, -מאומת על

שם הרלבנטי (קרי, על חברה לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד תדפיס מעודכן של התאגיד אצל הר
מרשם החברות נכון למועד הגשת ההצעה למכרז), וכן אישור  עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה של 

 התאגיד.  

ברציפות עבור לפחות  2020עד  2017לעיל בין השנים  1.1"שירותי ההסעות" כמוגדר בסעיף  סיפקהמציע  .6.2
 .תושבים (על פי נתוני הלמ"ס) 7,000הינו שמספר תושביה רשות מקומית אחת 

 
ראשי בהתקשרות ישירה  קבלן הסעותכלמציע ניסיון  משמעניסיון מוכח" מובהר כי " הסר ספק למען  .א

 להסתמך יוכל לא והמציעלעיל  לעמוד בתנאי הסף המפורט עצמו המציעעל קרי,  .מזמין בלבדהמול 
 .משנה קבלני לרבות, אחרים גופים של בתנאים עמידתם או ניסיונם על
 

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר ניסיון עבר בהתאם להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה,   .ב
, המצביעה על עמידתו המלצה אחת בכתב1שלהלן וכן לצרף לתצהיר לפחות  3טופס מס' לנוסח 

בו הוא מועסק, תפקידו בארגון,  בתנאי הסף כאמור לעיל. לגבי ממליץ יש לציין את שמו, שם הארגון
 דרכי יצירת תקשורת עמו, תקופה ומהות של הפעילות שביצע הארגון אליו הוא שייך עם המציע. 

 
ידי המציע -פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו על-מובהר כי המועצה רשאית, על  .ג

ידי המציע, -מיוזמתה שירותים שסופקו עלכאמור (בין באופן מלא ובין באופן מדגמי), וכן, לבחון 
 ידו.-ואשר לא פורטו על

   
, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה םרשוהמציע  .6.3

 תוקף.-יש לצרף רשיון בר. 1985-מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה
 

מטעם הרשות המקומית, ככל שהוא חייב תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז לאחר הצגת רשיון עסק   .א
ברישיון עסק, והצגת רשיונות הסעה מטעם משרד התחבורה למוניות שהוא מתכוון להשתמש 

 בשירותיהן במידה שיזכה במכרז.
) לתקנות התעבורה, תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז בהתאם לתיקון, 2(ב)( 510על פי התיקון לתקנה   .ב

התנאים המפורטים  5, בתנאי שיקויימו ללא הפעלת מונהת במוניות דהיינו, לבצע נסיעות מיוחדו
  בתיקון לתקנה.

) 2(" ):2(ב)( 510על מנת להקל על המשתתפים במכרז, להלן התנאים המפורטים בתיקון לתקנה 
רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב  לביצוע 

  כל אלה: נסיעות קבועות אם נתמלאו
מיוחדות ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות 

  ;התאגיד) –כאמור (בתקנת משנה זו  במוניות או במונית שבבעלות תאגיד
  למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;

  תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;
  במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית; המונה הופעל

 בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק 
 "ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם.

על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה  למסלול אחד בלבדבעל מונית בודדת יכול לזכות במכרז   .ג
 לאחר שיציג רשיון הסעה מטעם משרד התחבורה למוניתו. 
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התנאים  5למען הסר ספק, תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שיזכו במכרז, ולא יעמדו בכל   .ד
 -ו 509פי תקנות -) לתקנות התעבורה, יהיו חייבים לפעול על2(ב)( 510המפורטים בתיקון לתקנה 

במכרז, לעומת עלות הנסיעה  השנקבעהעלות (א) לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל נסיעה. 510
. הפיקוח על קיום תנאי זה יהיה באחריות הנמוך מבין השנייםבהתאם למונה, והסכום שישולם יהיה 

 הרשות המקומית המזמינה את ההסעה.
 

אסמכתא  להצעהיש לצרף  ק"מ מבני עי"ש. 50 על המציע להיות בעל בסיס הפעלה במרחק שלא עולה על .6.4
 לכך.

 
להסיע בשכר על פי תקנות  המורש ינורשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שה בידי המציע .6.5

יש לצרף להצעה צילום מרשיונות הרכב משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות. 
  .רשומים כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכרהמיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב 

 
, ככל שיש חובת רישוי עסק 1968 –תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  רישיון י המציעביד .6.6

  פי דין.-על
 

מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי  ואו שבאמצעות משרד המציע בבעלות .6.7
על המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את צעת מחיר. המסלולים להם ניתנה על ידם ה

  .ידי הזכיין-בעלותם על כלי הרכב או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על
 

חודשים, מהמועד שקדם ממועד פרסום המכרז,  בהעסקה ישירה  12, במשך למעלה מ מעסיקהמציע  .6.8
(תלוש משכורת) קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות 

על המשתתפים לפרט את שמו המלא, מספר תעודת בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה. 
, וכן לצרף צילום להסכם 5 בנספחמספר כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה, הזהות, כתובתו ו

  .רשיון של קצין הבטיחות
 

למען הסר ספק, יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של תחנת מוניות המפעילה 
אשר בעליה ניגש למכרז. במקרה כזה ניתן לשכור  ואפילו במקרה של מונית בודדתמוניות,  20 -מ פחות

  שירותים של קצין בטיחות בתעבורה במקום להעסיקו. 
  

  המוצעים לביצוע השירות בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה: נהגים .6.9
  

  הנהג בעל אזרחות ישראלית.  .א
  הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.  .ב
  נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה. לגבי כל  .ג
אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים   .ד

  .2001 –התשס"א 
לתקנות התעבורה (תקנת משנה  (ה')), נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד ) ב( 84בהתאם לתקנה   .ה

לפני יום  11-ו 7, 6, 5ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה לדרגות  9שנים, המונה  14
חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה  1.1.1996

 השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.
  

  המציא אסמכתאות למפורט לעיל. על המשתתפים ל
 

 :בהתאם לתנאים המצטברים שלהלן מקורית ערבות בנקאית המציאהמציע  .6.10
 
 .31.12.2020 בתוקף עד ליום ₪ 15,000ס "ע הלןל 4טופס מס' כהערבות תהא בנוסח המצ"ב   .א
 .תיפסל על הסף -מקורית בנוסח שנקבע בנספח כאמור הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית   .ב
 אחרים לא יתקבלו ולא ייחשבו כעונים על דרישות המכרז. המחאות/שיקים ושטרות  .ג
 את ההצעה למכרז.הערבות תהיה ע"ש המציע בלבד. לא תתקבלנה ערבויות ע"ש מי שלא הגיש   .ד
ככל שהמועצה תחליט על שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש מעת   .ה

לתקופה או לתקופות נוספות ככל שיידרש עד לחתימת  לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית
יאריך  . מציע שלאוהמציעים יהיו חייבים לעשות כן, על חשבונם הזוכה-הסכם התקשרות עם המציע

את הערבות בהתאם לדרישת המועצה, הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי המכרז, ולא תהיה לו 
 .בקשר לכך /אובגין ו כל טענה או תביעה כלפי המועצה

הסכום הנקוב בה (או כל חלק לחלט את להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ומועצה תהא רשאית ה  .ו
והכל לפי סס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבממנו), 
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שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז 
ההוראות  בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות

יו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויות
ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז. מובהר, כי אין בזכויות המועצה כמפורט לעיל, בכדי 

 לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לרשות המועצה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.

על זכייה של אחר במכרז לאחר קבלת תוצאות המכרז, מציע אשר לקח את ערבותו לא יוכל לערער   .ז
 (לרבות בפני בית המשפט).  

 המועצה אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת בנקאית ערבות ביצוע יעמיד כזוכה, תוכרז שהצעתו מציע  .ח
תקופת ההתקשרות והאופציה (ככל למשך כמוגדר בהסכם ההתקשרות. ערבות הביצוע תהא בתוקף 

 .וההסכם יוארך)

 :מנהליים סף תנאי .6.11

  לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:על המציע       

וצרף  1976-כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע בעל  .א
 תצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז .

להוראות ספרים כדין בהתאם אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  המציע בעל  .ב
 .וצירף אסמכתא לכך 1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף ]נוסח חדש[פקודת מס הכנסה 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] המציע בעל  .ג
 .וצירף אסמכתא לכך

 .וצירף אסמכתא לכך עוסק מורשה ואישור בדבר היות המציע בעל  .ד
עמידה נעדרים קרבה לעובדי המועצה ו/או חבר מועצה. להוכחת  המציע , מנהליו ושותפיו  .ה

 .להלן 7טופס מס' זה על המציע לצרף תצהיר בנוסח  תנאיב
 וצירף להצעתו קבלה. המציע רכש את מסמכי המכרז   .ו
 המציע צירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.  .ז

 
אי עמידה בתנאי הסף. כן מובהר בזאת במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה

  התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ההתקשרות.

   אופן הגשת מסמכי ההצעה .7

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים: 

 לעיל. 6כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף כמוגדר בסעיף  .7.1

ידי -כל מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי שבוצע במסמכי המכרז על .7.2
 המועצה, כשאלו מלאים וחתומים ע"י המציע בתחתית כל עמוד בעט שחור או כחול. 

 בהתאם לתנאי המכרז.     ערבות בנקאית מקורית תקפה .7.3

 את המעטפה כמוגדר לעיל.יש להגיש  .7.4

 תוקף ההצעה .8

 .) ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות90תשעים ( ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .8.1

החליטה המועצה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה בתוקפה למשך תשעים  .8.2
 נדחה שנקבע להגשת ההצעות.) ימים מכל מועד 90(

המועצה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת חוזה עם המציע  .8.3
 שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז.

 פתיחת ההצעות .9

במכרז תתקיים במשרדי המועצה במועד עליו תודיע המועצה לרוכשי המכרז  המציעיםפתיחת הצעות  .9.1
 בכתב מראש.

  .תיבת המכרזיםפתיחת ועדת המכרזים בעת רוכשי המכרז מוזמנים להיות נוכחים בישיבת  .9.2

לעניין זה מובהר, כי בשל התפרצות נגיף הקורונה והנחיות המפורסמות על ידי משרדי הממשלה מעת לעת,  .9.3
המועצה שומרת על הזכות לבצע את ישיבת פתיחת תיבת המכרזים בהיוועדות חזותית באמצעות 

 ליין.-ובמקרה זה המועצה תשלח לרוכשי המכרז זימון למפגש און ZOOMיית אפליקצ

 ההצעות הכספיות למכרז .10



   ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרז
  המקומית בני עי"ש מועצהעבור ה ושירותי הסעות נוספים

 

   
 עמודים 57 מתוך 10 עמוד

    _______________  
 חתימה וחותמת המציע

 

המהווה חלק בלתי התקשרות, להסכם  1כנספח את טופס ההצעה הכספית המסומן  ים למלאהמציעעל  .10.1
לכל קו או  אחוז הנחה על מחירי המקסימום שנקבעו על ידי המועצהנקוב בל, שם מסמכי המכרזנפרד מ

עותקים, על גבי טופס מפרט קווי ההסעות והמחירים  2-לאשכול קווים במידה ומדובר באשכול, ב
 ובהעתק נוסף. המחירים יירשמו בכתב ברור, בעט.   כחלק בלתי נפרד מהחוזההמקסימליים 

הצעת הנחה לכל סוגי הרכבים בכל אשכול הסעות לגביו מוגשת על ידו חובה על המשתתף במכרז להציע  .10.2
 מחירים. 

 בנוסף, באם נדרש ליווי באשכול ו/או בקוו, חובה על המשתתף במכרז ליתן הצעת מחיר לליווי. .10.3

 .בהצעה יפורטו מספר כלי הרכב, סוגם, וההנחה המוצעת ממחיר המקסימום לכל כיוון, כנדרש במכרז .10.4

שתמורת הקבלן לשני אם ההצעה תציין הנחה לכיוון אחד, שעה שהקבלן יזכה בהסעה הלוך ושוב, הרי  .10.5
 .כיוונים תיחשב כמכפלה של התמורה כפול שניים

 .הצעות אשר יציינו אחוז (%) תוספת תיפסלנהמובהר, כי  .10.6

 .סכומים נוספים זוכהלא ישולמו ל לעילמלבד התמורה המפורטת  .10.7

 פי מסמכי המכרז הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על .10.8
 ומפרט השירותים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף כחוק שיתווסף לסכום המוצע. 

חלק בלתי  ה, המהוומועצהלבין ה זוכהבין הם ההתקשרות שיחת םתנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכ .10.9
 ז.נפרד ממסמכי המכר

 .1המפורטים בנספח  על מחירי המקסימום לא תעלה בכל מקרהתמורת המציע לאחר הנחה  .10.10

תמורת המציע תהיה נכונה בעבור מתן שירותי הסעות במשך תקופת ההתקשרות, בהתאם לכל אחד  .10.11
 מהמסלולים המפורטים במפרט הסעות ומחירים. 

למען הסר כל ספק, מודגש כי המחירים שיתקבלו מהפחתת הנחת המציע ממחיר המקסימום, בהצעתו,  .10.12
תן שירות אחר, לרבות שירותי ליווי ההסעות. ולא בעבור כל מ שירותי הסעותיהיו אך ורק בעבור מתן 

במידה ונדרש ליווי באשכול מסויים, המחיר שיתקבל יהיה בסעיף נפרד וכחלק מהאשכול אך מחירו יהיה 
 בגין ליווי בלבד.

אינה מתחייבת לבצע את כל ההסעות בכל המסלולים  המועצהלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי  .10.13
 הבלעדי. ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה, וכי 1המפורטים בנספח 

, לפיו ניתן למסור עבודה לקבלן משנה בתנאי שיעמוד בכל להסכםתשומת לב הקבלנים מופנית בנושא זה  .10.14
 . מראש ובכתב, המועצההתנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה לכך הסכמת 

ולים בהיקף רחב יותר מכפי כמו כן, תשומת לב הקבלנים מופנית לדרישה, כי אם קבלן מסוים יזכה במסל .10.15
שמאפשרת כמות כלי הרכב הנמצאים בבעלותו, ולשם כך יהיה עליו להעסיק קבלני משנה, יהיה עליו 

 להצהיר על כוונתו זו מראש, ולציין זאת מפורשות בהצעתו. 

 בחינת ההצעות  .11

  : שלהלן תיעשה בשלבים הבחינת ההצעות במכרז ובחירת הזוכ

  :בתנאי הסף הבחינת עמיד –שלב א'  .11.1

. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף, תיפסל, לעיל 6סעיף בתנאי הסף כפי שהוגדרו בתבחן עמידה   .א
 ולא תעבור לשלבים הבאים. 

שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום המכרז (לאחר  ציעמ  .ב
מוותר מראש על כל טענה  המציע. יובהר, כי הבלעדי של המועצהבחירת הזוכה), על פי שיקול דעתה 

  או תביעה בעניין זה.ו/ ו/או דרישה

 להלן.  עומדות בתנאי הסף יעברו לשלב ב', כמפורטככשירות ומובהר בזאת, כי רק הצעות אשר נמצאו   .ג

 :איכות %30מחיר  %70ות ומתן ניקוד צעהבחינת ה –' בשלב  .11.2

שירותי ההסעות, נשוא מכרז זה, לא תהווה שיקול התמורה אשר תתבקש על ידי המציע בגין מתן   .א
למחיר ועל  70%יחיד לקביעת ההצעה הזוכה. אמות המידה לבחירת הזוכה מבוססות על חלוקה של 

 : לאיכות ועל שקלול יחסי שבין הפרמטרים הבאים 30%

על הנחה הגבוהה ביותר נקב באחוז המציע שבכל מסלול ידורג במקום הראשון : )70%מחיר ( .1.א.11.2
במסלול  ניקוד המרביומציע זה יהא זכאי ל (כולל ליווי) מחיר המקסימום עבור שירותי הסעות

  . זה
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ע"ס פניה  התרשמות :%20–שביעות רצון לקוחות, אופן ואיכות שירותי ההסעות וניסיון קודם  .2.א.11.2
לממליצים/לקוחות המציע, לשם קבלת חוות דעת בדבר אופן ביצוע התקשרויות קודמות. 

הקריטריונים המובאים ו 3טופס מס' שביעות רצון הלקוחות תיבחן ע"ס ניסיון עבר ובחינת 
. יובהר כי השאלות יופנו לבעל התפקיד להסכם  2נספח בבשאלון ובשאלות המפורטות 

הרלוונטי ברשות המקומית לה נותן המציע שירות. המציע יוכל לתת שמות של עוד נציג של 
  2במקרה זה, ייעשה שקלול ממוצע של הניקוד שנתנו אותן לקוח נוסף שהנו רשות מקומית, ו

 רשויות מקומיות, על פי סדרת השאלות המופיעה כאמור. 

לקוחות נוספים של המציע להם מעניק שירותים בתחום נשוא המכרז (הסעות רווחה) שהנם  .3.א.11.2
 מספר רשויות מקומיות נוספות, אשר מספר תושביהם עולה על    :%10 –רשויות מקומיות 

עבור כל רשות נוספת שמהווה  –תושבים (לפי נתוני הלמ"ס) אשר להן נותן המציע שירות  5,000
 10%נוספים ועד לשיעור של  5%  - 2017-2020 לקוח של המציע במשך שנה לפחות, במהלך

 רשויות מקומיות לניקוד).  2(לכל היותר ייחשבו 

הניקוד המקסימאלי והעומדת בתנאים המוקדמים תהיה ההצעה  המשוקללת בעלתההצעה  .4.א.11.2
ועדת המכרזים תמליץ על בכל מסלול מציע אשר דורג במקום הראשון  .בכל מסלול הזוכה

. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות ועדת המכרזים לפעול על פי זכייתו בפני ראש המועצה
 . להלן והוראות הדין והפסיקה 12-13סעיפים 

 ירת כשיר שניבח .12

ר שני" כ"כשיהמציע אשר דורג במקום השני ועדת המכרזים רשאית להכריז על ' שלעיל, בבשלב זה  .12.1
 :ויחולו לגביו ההוראות שלהלן

חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה והכשיר השני. במידת  6הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה למשך   .א
 יאריך את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.הצורך, אם יתבקש על ידי המועצה ויהא מוכן לכך, 

חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה והכשיר השני  6ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז זה אם עד תום   .ב
(או עד תום המועד בו הוארך תוקף ערבותו של הכשיר השני לפי בקשת המועצה והסכמתו), הזוכה 

פק את השירותים שלא לשביעות רצון הראשון יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיס
 המועצה ו/או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא.

לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות   .ג
הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא 

 לכשיר השני אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.לפנות 

 שיקול הדעת של ועדת המכרזים בשלבי בחינת ההצעות .13

לאחר פתיחת מעטפות המכרז, ועדת המכרזים של המועצה, בכפוף לקבלת חוו"ד משפטית, תהא רשאית  .13.1
ו לדרוש מכל אחד מהמציעים להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולת

 לעיל. עמידתם בתנאי סף המוגדרים  של המציע ו/או הצוות מטעמו לצורך בחינת

להביא בחשבון, בין היתר,  המועצה תרשאיובבחירת ההצעה הזוכה, מסגרת שיקוליה בהליכי המכרז ב .13.2
המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר ן את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מ

 :פתיחת ההצעות

סיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבות נ  .א
 , הן לחיוב והן לשלילה.המלצות אודות המציעוכן,  םמימתאיו/או צוות טכני קיומו של צוות ניהולי 

ת המציע בלו"ז לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם המציע (לחיוב או לשלילה) וכן עמידאיכות העבודה   .ב
 ביחס לביצוע פרויקטים, אשר ביצע עבור המועצה. 

בחינת מידת יכולתו של בעל ההצעה הטובה ביותר לבצע את העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות   .ג
ו/או העומס המוטל עליו ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים 

 שנקבעו להשלמת הפרויקט. 

 פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, למציעים שיוכיחו את עמידתם בתנאי הסף.-ות, עלמתן עדיפ  .ד

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות, אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או הצעות אם הן חסרות, מוטעות,  .13.3
או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה הועדה 

 אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום לב. אחרת.

 /השלמותלפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרותעל פי שיקול דעתה רשאית ועדת המכרזים  .13.4
  .בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

כרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט לא לבחור כל הצעה ועדת המ .13.5
 שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות למועצה. 
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 חתימה וחותמת המציע

 

במקרה של שוויון בין הצעות תהיה המועצה רשאית לערוך הגרלה בין המשתתפים שהצעותיהם הן  .13.6
 הנמוכות ביותר.

סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות שהוגשו לה. תיקון ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות  .13.7
הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה (או מי מטעמה) וירשם בפרוטוקול. ההודעה על התיקון 

 למציע. תימסר 

 פי כל דין.-אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת המועצה על .13.8

 הזכות עיון בהצעה הזוכ .14

 בהתאם במסמכים עיון, המבקש לעיין במסמכים שונים, במכרז שהשתתף למציע תאפשר המכרזים ועדת .14.1
על מציע  .הפסוקה, ובהתאם להלכה 1998-, התשנ"חהמידע חופש לחוק בהתאםדיני המכרזים, ל ובכפוף

 .יום מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז 30בתוך המבקש עיון כאמור להגיש בקשת עיון בכתב, זאת 

חלקים סודיים),  –ו/או סודות מקצועיים (להלן  מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .14.2
 :אחרים מציעיםשלדעתו אין לאפשר את העיון בהם ל

 .הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין  .א

 משמעי.-וחד ברור באופן שבהצעתו הסודיים החלקים את יסמן  .ב

 .פיזית הפרדה ההצעה מכלל אלה חלקים יפריד האפשר במידת  .ג

 מציעים לעיון כולהשלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  מציע  .ד
 .אחרים

 של בהצעותיהםבכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון  .ה
 המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים
 .האחרים

 המכרזים ועדת ושלהינו של ועדת המכרזים  המציעיםהדעת בדבר היקף זכות העיון של  שיקולכי  יודגש .14.3
 .מינהלית רשות המחייבות המידה ולאמות המכרזים לדיני בהתאם זה בנושא תפעל אשר, בלבד

, כסודיים הגדירם שהמציע הגם המציע בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .14.4
 את ההולם זמן  פרק בתוך בפניה כך על להשיג לו ותאפשר, למציע התראה המכרזים ועדת כך על תיתן

 .העניין נסיבות

 מסירת בטרם  למציע המכרזים ועדת כך על תודיע, המציע של ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה .14.5
 .המבקש של לעיונו החומר

מציע שיבקש במהלך מפגש העיון לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם למועצה סך  .14.6
 ).A4עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי (בגודל  ₪ 0.5של 

 יםביטוח .15

מתחייב המציע  הסכם,  או דין פי על כזוכה ו/או תוכרז שהצעתו המציע של חוקית מאחריות לגרוע מבלי .15.1
באישור  מהמפורט מצומצם יהיה שלא המכרז, בהיקף דרישות פי-בתוקף על ביטוחים להחזיק הזוכה

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. עריכת הביטוחים

 ההצעה. הגשת במועד ביטוחים קיום אישור על הביטוח חברת את להחתים אין צורך  מובהר בזאת, כי   .15.2

 ההצעה הזוכה .16
את גזברות המועצה המציע הזוכה, ימסור הזוכה לימים ממועד המצאת הודעת הזכייה לידי  7בתוך  .16.1

 : שלהלןהמסמכים 
 ערבות ביצוע, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז;  .א
 אישור קיום ביטוחים בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.   .ב

אך לא  רשאית המועצה, תהא הגיש הזוכה את המסמכים המפורטים לעיל תוך התקופה הנקובהלא  .16.2
את הביצוע לכשיר השני ו/או כל מסור זכיית המציע, לחלט את ערבות המכרז ולבטל את ל חייבת

כנגד המועצה ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה, 
 , ומבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לתבוע סעדים נוספים.  בשל כך

 אריה גארלה         
ני עי"ש ראש מועצה מקומית ב  
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 וחותמת המציעחתימה 

 

  1טופס מס' 
  לכבוד

  (להלן: "המועצה") מועצה מקומית בני עי"ש
  ג.א.נ,

  
  : כתב הצהרה והתחייבות מטעם המציע הנדון

ושירותי  ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרזבמסגרת 
  המקומית בני עי"שמועצה עבור ה הסעות נוספים

  
מדנו והבנו את האמור ") להמכרז(להלן: "שבנדון  מכרזה, כי קראנו בקפידה את מסמכי אנו הח"מ מאשרים .1

בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על 
הבנה של דרישות, תנאים או -יעה או אייד-הצעתנו, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי

  נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו.
וכן במסמכים המצורפים על דרך ההפניה אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות,  .2

  ם.על כל נספחיהו
  בה, על נספחיה, הסכם מחייב.עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים  .3
בחתימת מורשי התקשרות הסכם הזמנה והמועצה הינו ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם  .4

 החתימה של המועצה, לרבות החשב המלווה. 
  בהתאם לקבוע בתנאי המכרז. הצעתנו זו תעמוד בתוקפה .5
לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא  .6

  נשוא הצעתנו זו בפרט.
בהתאם כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם  .7

  .במסמכי המכרזלתנאים המפורטים 
ו/או את קיום ביטוחים  העתקי הפוליסות ו/או אישורבמידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את ידוע לנו, כי  .8

, יראה הדבר כהפרה יסודית, מקבלת הודעת הזכייה ימים 7תוך  המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל
א תה ,מועצהה , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-) תשל"אחוזהכמוגדר בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת 

בשל  המוערך מראש על הנזקים שנגרמו ללחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ו יתזכא מועצהה
 הפרת ההסכם.

, אנו הח"מ 1977-בנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .9
 מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

ך לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ער  .א
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של המועצה  או בעל תפקיד בה 
ו/או עובד המועצה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה 

 הנובעים ממנו.
עצה ו/או עובד המועצה ו/או מי לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד במו  .ב

מ לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל הסכם/הזמנה "מטעמה ו/או כל גורם אחר ע
 ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית. הנובעים ממנו

שומרת  המועצהלעיל, על תתי סעיפיו  9עיף במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסידוע לנו כי   .ג
לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה 

") ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך הליך ההתקשרותהפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה: "
תנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכיי

 ההסכם/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
  

           ______________  ___________טלפון:    כתובת: __________________    ם המציע:ש

  וחותמת:  _________________________ חתימה  :                 _________________________תאריך

  אישור עו"ד

_________,  ביום_______________________מאשר בזאת כי  מרחובאני הח"מ, עו"ד ___________________ 
 לי/ת המוכר' ___________/ מס זהות תעודת לפי/ה עצמו/תה שזיהההופיע/ה לפני מר/גב' _________________, 

/יה צפוי/תהא יהא וכי, האמת את להצהיר/ה עליו כי/ה, אותו שהזהרתי לאחר לעיל/ה הצהרתו/מה על םחתו, אישית
   .כן/תעשה יעשה לא אם, בחוק הקבועים העונשים לכל

               _______________________________  

  , עו"ד
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    _______________  
 וחותמת המציעחתימה 

 

  2טופס מס' 
  

 תאריך: _______
 

  מטעם המציע אה חשבוןאישור רו
  להיפך וכך נקבה ללשון גם הכוונה, זכר לשון בנוסח מצוין בו מקום כל

  ]המציע מטעםגבי נייר פירמה של משרד רואי החשבון מסמך זה על לערוך  ניתן[
  לכבוד 

  ועדת המכרזים
  מועצה מקומית בני עי"ש

  
  ג.א.נ,

  
  חברת/שותפות __________________בע"מ ח.פ./ע"מ _____הנדון:  

 ושירותי הסעות נוספים ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרז
  המקומית בני עי"שמועצה עבור ה

  
  "), אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:המציעכרואי חשבון של  התאגיד שבנדון (להלן: "

  
 הינם: ציעהריני לאשר כי מורשי החתימה מטעם המ .1

 
 שם: _____________ ת.ז. ______________ ; .1.1

 
 שם:_____________ ת.ז. _________________.  .1.2

  
, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/םמורשי החתימה הנ"ל 

  .בנוגע למכרז
  

של המציע, לא רשומה הערת "עסק חי" או אזהרת  2019בדו"ח הכספי המבוקר לשנת הרינו לאשר בזאת כי  .2
חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד  "עסק חי", או כל הערה

 בהתחייבויותיו הכספיות. 
 

מכל הבחינות  ,אישור זה משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים .3
 המהותיות, את המידע הכלול בו.

 
  

  בכבוד רב,
  

  ________________, רו"ח
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    _______________  
 חתימה וחותמת המציע

 

  3טופס מס' 
  

  ניסיון עבר של המציעדבר בתצהיר 

  להיפך וכך נקבה ללשון גם הכוונה, זכר לשון בנוסח מצוין בו מקום כל

  

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי 
  :אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כדלהלןאם לא 

אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע _________________ ח.פ./ע.מ.  .1
 פומבי מכרז") ומוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעת המציע במסגרת המציע______________ (להלן: "

עבור  ושירותי הסעות נוספים ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס
 ").המכרז(להלן: " המקומית בני עי"שמועצה ה

 משמעניסיון מוכח" מובהר כי " הקבועים במסמכי המכרז.סף התנאי ריני להצהיר כי המציע עומד במלוא ה .2
  .מזמין בלבדהכזכיין ראשי בהתקשרות ישירה מול למציע ניסיון 

 
  ):ניסיון(הוכחת  תנאי הנ"לב עמידה להוכחת ההתקשרויות מפורטות בה טבלה להלן .3

 
מספר תושבים   מהות השירותים

ברשות המקומית 
המעודכנים על פי 

  נתוני הלמ"ס 

תקופת 
ההתקשרות (יש 
לציין חודש ושנה 

  עד חודש ושנה)

 פרטי המזמין
  

  מס"ד 

פרטי התקשרות 
עם איש הקשר 

ברשות המקומית 
(שם, תפקיד, 

    טלפון)

חובה לציין פרטי 
בעל תפקיד בכיר 
ברשות המקומית 
  כגון גזבר, מנכ"ל.

שם 
הרשות 

  המקומית
  

          
  
  

1  

          
  
  
  

2  

          
  
  
  

3  

          
  
  
  

4  

 
 ]לפחות ההמלצ 1חובה לצרף [מטעם המזמינים שצוינו, כדלקמן:  כמו כן, מצ"ב המלצות .4

 
4.1 _______________ 
4.2 _______________ 
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    _______________  
 חתימה וחותמת המציע

 

  

  

אשר הסמיך אותי  ציע,זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המהצהרתי  .5
 למסור הצהרה זו.

 
 הצהרתי זו נכונה ועדכנית ליום הגשת הצעת המציע.  .6

 
 אמת. -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .7

    

 שם מלא + חתימת המצהיר    

  אישור עו"ד

עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________  אני הח"מ,
מר/גב'________________ המוכר לי אישית  -המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו

תיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהר
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. 

מציע מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם ה
  וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

  עו"ד (חתימה וחותמת)             
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    _______________  
 וחותמת המציעחתימה 

 

  4טופס מס' 
  

  (ערבות הצעה)ערבות בנקאית 
  

  תאריך ___/_____/_____
  לכבוד

  המועצה המקומית בני עי"ש
  4רח' הכהנים 

  בני עי"ש
  

  א.ג.נ.
  

  __________ערבות בנקאית מס' הנדון:
  
  :מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ (להלן _________________________ לפי בקשת .1

_______________________ מרחוב __________________________ (להלן: ), אנו "הנערב"
 00015, של עד לסכוםכל סכום לפי דרישתכם, באופן בלתי חוזר לתשלום ערבים בזאת כלפיכם ") הערבים"

בהתחייבויותיו  נערב"), בקשר לעמידתו של הסכום הערבות(להלן: " )₪ ף שקליםאל חמש עשרה( ₪
המחלקה שירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרזהכלולות בהצעה שהגיש במסגרת 

 ").המכרז(להלן: " המקומית בני עי"שמועצה עבור ה ושירותי הסעות נוספים ם חברתייםלשירותי
כל סכום אשר יצוין לרבות באמצעות פקס, אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2

 ) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו3שלושה (באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום 
לי שנטיל מבהתשלום יהא , לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. כשהיא בחתימת גזבר המועצה

עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיח בכל אופן שהוא, ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל 
ו/או לפנות  נערבה. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד נערבמה

 ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.  נערבבדרישה מוקדמת ל
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום  .3

הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 
. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה הערבות

לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע 
 לעיל.  2בסעיף 

להימנע מתשלום על  אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים .4
פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה 

 על פי דין. מציעהמוענקת ל
כלפיכם ו/או בתוקף ההסכם בניכם,  מציעבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .5

 נית ועצמאית. והינה בלתי חוזרת, בלתי מות
מכם חייבת  דרישה כל .31.12.2020 , ויעמוד בתוקפו עד ליוםמיום הוצאתוכתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .6

, לפי ידינו על הוארכה אם אלא, ומבוטלת בטלה זו ערבותנו תהיה זה מועדלהימסר לנו עד מועד זה. לאחר 
 . המועצההודעה בכתב, אף באמצעות פקס, אשר תימסר לנו על ידי 

 .שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבות .7
  
  

  בכבוד רב,
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    _______________  
 חתימה וחותמת המציע

 

  5טופס מס' 
  

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

אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 
  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:צפוי/ה 

  

  ומוסמך ליתן תצהיר זה.  הנני משמש כ________________ ב___________________________ .1
 תפקיד                                שם המציע                                         

  
חוק עסקאות גופים (להלן: " 1976 -אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2

ים המחלקה לשירותשירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרז") וכחלק מהצעת המציע לציבוריים
  ").המכרז(להלן: " עי"שהמקומית בני מועצה עבור ה ושירותי הסעות נוספים חברתיים

  
  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

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

  
המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז    

  חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
  

  ;1976-תשל"וב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"   *
  ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"   **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"   ***
   1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

, 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2יף ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסע  
  גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

  
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 
(להלן : "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9ת סעיף הוראו –חלופה א'   

  אינן חלות על המשתתף.  זכויות")
  

  אותן. לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים 9הוראות סעיף  –חלופה ב'      
 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:  -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5

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

  
בודה הרווחה עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד הע 100המציע מעסיק  -) 2חלופה (  

לשם  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
  קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

  
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות 

הוא מצהיר כי פנה  –) 2ביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה () לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלג2חלופה (
  לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

  
המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6

 (ככל שתהיה התקשרות כאמור).  המועצהימים ממועד התקשרותו  עם  30שירותים החברתיים בתוך והרווחה וה
 

 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7
____________ 
  חתימת המצהיר

  אימות חתימה
  

בפני מר/גב' ____________,   אני הח"מ _____________, עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה
ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם 

  לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
______________ 

  עו"ד            
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    _______________  
 חתימה וחותמת המציע

 

  6טופס מס' 
 תצהיר העדר הרשעות קודמות מטעם המציע 

ממניות המציע) %50 -(נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ   

_______________ בעל/ת ת"ז מס'  -ו ____________, מס' ז"ת /תהח"מ, _____________ בעל ואנ
לעונשים הקבועים בחוק,  יםהיה צפוינעשה כן נלהצהיר את האמת, וכי אם לא  נוכי עלינו לאחר שהוזהר_______________, 

  :בכתב כדלהלן יםמצהיר

  :כדלקמן, בזאת ומתחייבים מצהירים מ"הח אנו  .א

  ).המציע עם הקשר את להשלים__________________________________ ( אנו .1.א

 הליכים נגדו מתנהלים לא, פלילית בעבירה הורשע לא מ"הח, המכרז לפרסום שקדמו האחרונות השנים 10 במהלך .2.א

  .פלילית עבירה עם בקשר חקירה כנגדנו מתנהלת לא ידיעתנו ולמיטב פלילית עבירה עם בקשר פליליים

 פלילית עבירה: ולמעט הסביבה לאיכות הנוגעות/הסביבה איכות בתחום עבירות כולל, עבירה כל -" פלילית עבירה" .3.א

 קבלת אי שעניינן עבירות להוציא( מקומיים עזר חוקי מכוח עבירות, קנס ברירת מסוג פלילית עבירה, חטא מסוג

), הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור( זרים עובדים חוק לפי עבירות), הסכמה או רישיון, אישור

  .1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או/ו 1991-א"התשנ

 במרשם לעיין ומוסמכים רשאים יהיו מטעמן הפועלים כל או/ו המכרזים ועדת או/ו המציע כי ומסכים מאשר מ"הח .4.א

  .אחרות חוק אכיפת ורשויות מהמשטרה רלבנטי מידע כל לקבל ובנוסף מ"הח עם בקשר הפלילי

 מ"הח מתחייב, כאמור מידע קבלת או/ו עיון לאפשר מנת על ל"הנ מהרשויות מי י"ע יידרש נוסף ואישור במקרה .5.א

 .הועדה בבקשת לכך הקבוע הזמן תוך, מ"הח י"ע חתום, כנדרש אישור, המכרזים ועדת לבקשת, למסור

 צרופות  .ב

 .זה מסמך על החתום בגוף המשרה נושאי כל של רשימה תצורף זה לנספח .1.ב

 .זה מסמך על החתום בגוף) התאגיד ממניות 50% במעל המחזיקים( השליטה בעלי כל של רשימה תצורף זה לטופס .2.ב

  .לעיל .1ב'. -ו .1א'. בסעיפים האמור נכונות בדבר לעיל המפורטים מהגופים אחד כל של ד"עו אישור יצורף זה לטופס .3.ב

  

  ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 
_______________          _____________  

  חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                          

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ 
מר/גב'________________ המוכר לי אישית  -ו                         המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________    

/ נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו 
וחתם/ וחתמו עליה בפני.  צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל

מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע 
  וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

  עו"ד (חתימה וחותמת)             
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    _______________  
 וחותמת המציעחתימה 

 

  
  7טופס מס' 

 הצהרה והתחייבות המציע לעניין העדר ניגוד עניינים 
   

יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות,  -על פרטי לחתום על תצהיר זה ובמקרה של תאגיד [
  הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע]

  
  

____________, בשם הספק __________ בעל ת"ז מס'  -אני/ו הח"מ _________ בעל/ת ת"ז מס' _______________ ו

לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל  ___________________ ח.פ. _____________ (להלן: "הספק" או "המציע"),

 ושירותי הסעות נוספים ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרזמסמכי 

  , כדלקמן:הרינו מצהירים ומתחייבים בזאת המקומית בני עי"ש,מועצה עבור ה

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית  .1
של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית 

ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי -סכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם עלשל הה
 החכ"ל  ו/או מי מטעמה. 

 ") הביאה לידיעתנו את הוראות הסעיפים הבאים: המועצהמועצה מקומית בני עי"ש (להלן: " .2
כדלקמן : "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או הקובע  1950-א' (א) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א 103סעיף   .א

שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל 
בן זוג, הורה, בן או בת,  –או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" 

 אח או אחות".
הודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: "חבר (א) של ה 12כלל   .ב

חבר מועצה או קרובו  -המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, "חבר מועצה"  
 ) (ב)".1( 2 -) (ב) ו1( 1או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין,  174סעיף   .ג
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום -במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

  עבודה המבוצעת למענה".

 אי לכך, הרינו  מבקשים להודיע ולהצהיר כי : .3
בין חברי מועצת המועצה  אין למציע ו/או לבעל השליטה במציע :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא   .א

  מי שאני לו סוכן או שותף.
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של אין   .ב

  התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
  אין למציע ו/או לבעל השליטה במציע, בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.  .ג

 
תהיה רשאית לפסול את ההצעה אם יש קרבה כאמור לעיל, או אם נמסרה הצהרה לא נכונה ו/או  ידוע לנו כי המועצה .4

 לדרוש דרישת שיפוי כספי, ללא הוכחת נזק, בגין התקשרות שלא כדין שנכרתה בהעדר גילוי נאות מצד המציע. 
 או לגורמים מקצועיים במהלך יאו לספקי / קבלני משנה מטעמ יהיה, לפי העניין, או לעובדים מטעמי מתחייב שלא הננו .5

 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  זו תקופה מתום חודשים )6שישה ( ובמהלך השירותים, מתן תקופת
וכי אינני צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי במועצה המקומית בני עי"ש,  עניין

 התחייבויותיי על פי הסכם זה. 
הנני מתחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור  .6

כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה 
 עניינים.

 ניגוד של במצב להימצא עלול אני שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי ליועמ"ש המועצה באופן להודיע מתחייב הנני .7
  האמורים. המצב או הנתון לי היוודע עם מיד עניינים

במסגרת הליך זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי כאמור הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי  .8
 בהליך זה.

העלול להביא להתקשרות שתהא  גורם, כל עם להתקשר שלי, כוונה כל למזמין על מראש לדווח ומתחייב מצהיר הנני .9
 רותהתקש לי לאשר לא רשאי בעניין. המזמין להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיי בניגוד
 בהקשר אלו, להוראות בהתאם אפעל כי מתחייב והנני עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור

 .זה
 לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין עם מניעת ניגוד עניינים. .10



   ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרז
  המקומית בני עי"ש מועצהעבור ה ושירותי הסעות נוספים

 

   
 עמודים 57 מתוך 21 עמוד

    _______________  
 חתימה וחותמת המציע

 

אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על ההצהרה  .11
דומה כי אין להם ניגוד עניינים, על התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד ועל התחייבות להודיע לי, מיידית, ברגע 

 שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה.
 

יין הליך זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או מובהר בזאת שלענ .12
 בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.   

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .13
 

 
  על החתום:

  
  

                __________________                                ____________________  
  תאריך            חותמת הספק      

  
  

_______________                ___________                     ________________  
  ת"ז חתימת מורשה חתימה                           תאריך                   שם מורשה החתימה+ 

  
  

_______________                 __________                      ________________  
  ת"ז חתימת מורשה חתימה                           תאריך                    שם מורשה החתימה+

  
  

  
  אימות חתימה

. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ התייצב/ה בפניי מר/גב' אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר
________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר 

אישר/ה  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
  את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. חתימת הנ"ל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

  
________________  
  עו"ד (חתימה +חותמת)
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 חתימה וחותמת המציע

 

  8טופס מס' 
 התחייבות המציע לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

_______________ בעל/ת ת"ז מס'  -ו ____________, מס' ז"ת /תהח"מ, _____________ בעל ואנ
לעונשים הקבועים בחוק,  יםהיה צפוינעשה כן נלהצהיר את האמת, וכי אם לא  נוכי עלינו לאחר שהוזהר_______________, 

                קמן:בכתב כדל יםמצהיר

 ").המציעהחתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן " הננו מורשי .1

, ידי המציע על המועסקים עובדי כל על חלים הם כי, בהמשך המפורטים העבודה תנאי של קיומם בדבר, בזה מצהירים .2
 .דין י"עפ כנדרש

 העובדים לגבי, זכייתו בעקבות שייחתם ההסכם תקופת בכל יקיים, בהתקשרות והמציע יזכה במידה כי, בזה מתחייבים .3
 .להלן המפורטים החוקים ובכללם העבודה חוקי כל את ידי על שיועסקו

  פירוט החוקים והתקנות: .4

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)   .א

 1946פקודת הבטיחות בעבודה   .ב

 1951התשי"א  –חוק שעות עבודה ומנוחה   .ג

 1951התשי"א  –חוק חופשה שנתית   .ד

 1953התשי"ג  –חוק החניכות   .ה

 1953התשי"ג  –חוק עבודת הנוער   .ו

 1954התשי"ד  –חוק עבודת נשים   .ז

  1954התשי"ד  –חוק ארגון הפיקוח על העבודה   .ח

 1958התשי"ח  –חוק הגנת השכר   .ט

 1959התשי"ט  –חוק שירות התעסוקה   .י

 1967התשכ"ח  –חוק שירות עבודה בשעת חירום   .יא

 1995התשנ"ח  –ב) חוק הביטוח הלאומי (נוסח משול  .יב

 1957התשי"ח  –חוק הסכמים קיבוציים   .יג

 1987התשמ"ז  –חוק שכר מינימום   .יד

 1988התשמ"ח  –חוק שוויון הזדמנויות   .טו

 1991התשנ"ב  –חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)   .טז

 1996  התשמ"ז -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם  .יז

 1998התשמ"ח  -תפרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלו  .יח

 1998התשמ"ח  -לחוק למניעת הטרדה מינית  8סעיף   .יט

  2001התשס"א   -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות   .כ

 2000התשס"א  –לחוק מידע גנטי  29סעיף   .כא

 2002התשס"ב  –חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)   .כב

 2006התשס"ו  -חוק הגנה על עובדים בשעת חירום   .כג

  ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין 1997עובדים (חשיפת עבירות  א לחוק הגנה על5סעיף   .כד

  

  ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_______________          _____________  

  חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                          



   ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרז
  המקומית בני עי"ש מועצהעבור ה ושירותי הסעות נוספים

 

   
 עמודים 57 מתוך 23 עמוד

    _______________  
 חתימה וחותמת המציע

 

  אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ 
מר/גב'________________ המוכר לי אישית  -ו                        המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________     

/ נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו 
וחתם/ וחתמו עליה בפני. צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל 

מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע 
  וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

  עו"ד (חתימה וחותמת)             
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מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; ללא חתימת  "שעי בנילמועצה המקומית  -שימו לב 

  החשב המלווה לצד יתר מורשי החתימה במועצה, אין להסכם זה תוקף מחייב כלפי המועצה.
  
  

   ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  הסכםמסמך ב': 
  המקומית בני עי"שמועצה עבור ה הסעות נוספים ושירותי

  
  2020ביום _____ לחודש____________ שנת  בני עי"שבשנערך ונחתם 

  
  בין:

   המועצה המקומית בני עי"ש
  שכתובתה לעניין הסכם זה:

  , בני עי"ש4הכהנים 
  עפ"י דין ידי מורשי החתימה מטעמה-על

  ")המועצה(להלן: " 
  מצד אחד

  ___________________________.  לבין:
  ח.פ./ת.ז. _____________________.  
  שכתובתו היא:   
  ברח' ________________________.  
  ידי מורשי החתימה מטעמו:-על  
  ה"ה ___________ ת.ז. __________.  
  _____________ ת.ז. __________. -ו  

  דוא"ל: _______________________.
 ")הקבלן(להלן: "

  מצד שני 
  

 ים חברתייםהמחלקה לשירותשירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרזמועצה הו  והואיל:
", שירותיםה, ""המכרז(להלן: "  הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, ושירותי הסעות נוספים

  ;)בהתאמה
  
 הקבלןראש המועצה אימץ את החלטת ועדת המכרזים מיום ________ בדבר זכיית הצעת ו  הואיל:ו

  במסלול/ים כדלקמן: 
  

 ;__________________מס' מסלול ________ נתיב מסלול:  .1
  __________________;מס' מסלול ________ נתיב מסלול:  .2
  __________________;מס' מסלול ________ נתיב מסלול:  .3
  __________________;מס' מסלול ________ נתיב מסלול:  .4

  
 הכישורים, המיומנות, הציוד,, משאבים ,היכולתהוא בעל הידע המקצועי, כי ומתחייב מצהיר  קבלןוה  :והואיל

הניסיון, האמצעים הכספיים, משאבי האנוש, וכי ברשותו הרישיונות, ההיתרים, האישורים 
ספק את השירותים לשביעות כל הנדרש על מנת לוההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות ע"פ החוק, ו

  רצונה המלא של המועצה;
  

ו/או  למתן השירותים וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע  : והואיל
  ;נשוא המכרז בהסכם זהביצוע העבודות 

  
  

  אי לכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  כללי
  
 .ההסכםין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ד .1
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  זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: הסכםב .2
  

  או "הרשות"
  .בני עי"שמועצה מקומית   "המועצה"

  
לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, ומורשיו   כמוגדר בכותרת הסכם זה,  "          הקבלן"

  המוסמכים.
  

  המועצה כמוגדר בכותרת הסכם זה.המכרז שהתפרסם על ידי        -" המכרז"
  

, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל מסמך הסכםפירושו של   -" הסכם"
  חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד.

  
מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או    -" המדד"

  שיבוא במקומו.כל מדד רשמי אחר 
  

  ,  מעת לעת, לשמש נציגה לענין חוזה זה.המועצהמי שיקבע על ידי    -" המנהל"
  
ביטוי שהוגדר באחד מן המסמכים המהווים את ההסכם, כמפורט בהסכם, תהא לו אותה משמעות  .3

במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם נקבעה במסמך האחר הגדרה שונה או שהקשר הדברים מחייב 
 פרשנות שונה.

 
 אות בנוסף להגדרות המופיעות בסעיפים שונים של ההסכם, ואינן גורעות מהן.ההגדרות בסעיף זה ב .4

 
מוסכם ומובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המצויות בגוף ההסכם ו/או בנספחיו, יכריע  .5

  המנהל בדבר ההוראה הקובעת, והכרעתו בעניין זה תהא סופית.
 

  זה : םהסכהנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מ .6
  

  מפרט הסעות ומחירים  1 ספחנ
  נוסח שאלון לניקוד המציע  2נספח 
  אישור קיום ביטוחים  3נספח 
  נוסח ערבות ביצוע  4נספח 
  פרטי קצין הבטיחות  5נספח 
  טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה  6נספח 

  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה  7נספח 

  ובטיחות לנהגיםדף הנחיות בטחון   8נספח 

כתב התחייבות למניעת העסקה על עברייני מין במוסדות מסוימים,    9נספח 
  .2011-תשס"א

  שאלות הבהרה ומענה לשאלות הבהרה (ככל והיו)  10נספח 

  
  ".ההסכםמסמכי זה, יכונו להלן ולשם הקיצור " הסכםכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות  .7

  התחייבויות הצדדים

מקבל על עצמו את  קבלן, את מתן השירותים בכפוף לתנאי ההסכם זה, וההקבלןהמועצה מוסרת בזאת לידי  .8
 . על נספחיו מתן השירותים בכפוף לתנאי הסכם זה

  
 היתרים רישיונות ואישורים 

מסמכים והאישורים התקפים בהתאם רישיונות, ב יםמחזיקומי מטעמו הוא כי  מצהיר ומתחייב בזאת קבלןה .9
 דרש. יבכל עת שי ועצהמתחייב להציגם למ קבלןהלהוראות כל דין. 
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תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות  ןהמפורטות בסעיף זה על כל חלקיו ה קבלןהמובהר כי נכונותן של הצהרות  .10
שב כהפרה יסודית של הסכם הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייח

 .קבלןהזה מצד 
  

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר  ועצהמתחייב להודיע למ קבלןה .11
 על נספחיו. זה או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם 

  קבלןהצהרות והתחייבויות ה

וכי יש  ו,בהמפורטים לאשורם התנאים והדרישות  וכי ידועים וברורים ל, ההסכםמצהיר כי קרא את  קבלןה .12
במקצועיות ולשביעות רצונה המלא של המועצה, וכי כל המצגים שהציג בפני  לקיימם ולבצעם וביכולת

המועצה ו/או מי מטעמה הינם מצגי אמת מדוייקים. הצהרה זו הינה מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה 
 יסודית שלו.

 וע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב אשר יהא בתוקף, מעת לעת.  יד .13

ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי הרכב הקבלן מצהיר  .14
וליסות ביטוח המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פ

תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על 
 מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הכללים של  .15
כרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה ובהתאם לכל דין ו/או חוזר החל ו/או יחול במהלך תקופת ההתקשרות המ

שים לב להתפרצות נגיף בעוד מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות משרדי הממשלה  בין הצדדים.
 הקורונה. 

 . 01.09.2020תחייב לזמינות החל מיום מהקבלן  .16

הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה  .17
רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או מילוי 

  אותו תנאי.

ל מוסד דין וחשבון מלא ומפורט ויעבוד בתיאום מלא עם המנהל ו/או מי מטעמו, וכ מנהלימסור ל קבלןה .18
 הסכם זה.  ממשלתי אחר הנוגע לשירותים נשוא

מתחייב כי הוא ומי מטעמו ימלאו אחר הוראות ו/או דרישות המנהל, אך אין בסעיף זה כדי לגרוע  קבלןה .19
 מאחריותו הכללית לביצוע אמין, איכותי, מקצועי וברמה גבוהה.

דרכי התקשרות היות זמין לפניות טלפוניות של המועצה ו/או באמצעות בדוא"ל באמצעות מתחייב ל קבלןה .20
 ליתן מענה לפניית המנהל ו/או מי מטעמו בפרק זמן סביר.  קבלןמפורט בכותרת הסכם זה. כמו כן מתחייב הכ

ו/או מי  הקבלן מתחייב כי יורה לנהגים העובדים מטעמו להציג בפני בקר/פקח אשר יזדהה כעובד המועצה .21
 מטעמה, כל מסמך שיתבקש, לרבות רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח, ועוד כפי שיידרש.

הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי קביעת  .22
ו ברשותו לאחר גיוס , ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרהמועצה

 למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.

, אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן שירותי הסעות במצב מועצההקבלן ימציא ל .23
 חירום.

. הקבלן להלן 8 בנספח, נמצאות מלווה וכל כל נהג מסיעהנחיות בטחון ובטיחות מפורטות, עליהן יחתום  .24
מתחייב לשמור על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, לרבות קיום ויישום ההוראות ביטחון 

 ובטיחות נושא ההסכם ועדכונן במשך תקופת ההסכם, ככל שתעודכנה.  

י הן על  יד -1983-הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג .25
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בהתאם לתוספת א' לחוק הנ"ל,  והן על ידי הנוסעים. , הן המלוויםהנהגים

", חל איסור עישון באוטובוס או בזוטובוס המסיעים תלמידים, גם כאשר האוטובוס 7סעיף  2012"צו תשע"ב 
ג ההסעות, גם כאשר אין נוסעים ידי נה-בהתאם לאמור לעיל, הפרת איסור זה על או הזוטובוס ריק מנוסעים.

 .בהסכם להלןש"ח על חברת ההסעות, כמפורט בטבלת הקנסות  1,000ברכב, תגרום להטלת קנס בסך 



  ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרז
  המקומית בני עי"ש מועצהעבור ה ושירותי הסעות נוספים 

 

   
 עמודים 57 מתוך 27 עמוד

    _______________  
 חתימה וחותמת המציע

 

הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים,  .26
עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעות לעניין זה, עפ"י הוראות החוק, "מוסד" הוא " .2001 –התשס"א 

בחוק זה (איסור העסקה ועיסוק): " ((א) מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד  2בהתאם לסעיף  קבוצות קטינים".
ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר. (ב) בגיר שהורשע כאמור 

(ב) יחולו ממועד ההרשעה בעבירה -(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ובסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד. 
שנים לאחר שחרורו של הבגיר  20 –שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר  20לפי הוראות סעיף קטן (א) ועד 

לדרוש מכל המועסקים  חייבלפיכך, כל קבלן שיזכה במכרז ההסעות יהיה  מבית הסוהר בשל אותה עבירה."
 מועצהאישורים כאמור יידרש הקבלן להציג ל. מועצהשור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק ולהציגו לידו אי-על

ובהתאם להוראות  מועצהעם החתימה על החוזה וכתנאי לחתימתו, וכן מפעם לפעם, עפ"י דרישתה של ה
 החוק.

להציג דיווח ו/או להגיש ו/או להשיב לערעור בעניין השירותים בפני כל צד שלישי, יציג  המועצהככל ותדרש  .27
  ימי עבודה, לכל היותר. 10את כל המידע הנדרש על ידה וישיב לפנייתה בתוך  המועצההקבלן בפני 

ן אספקת ציוד ואביזרים שידרשו וככוח אדם, כל ההוצאות אשר תהיינה כרוכות במתן השירותים, לרבות  .28
 בלבד באופן בלעדי.  קבלןה( לרבות הוצאות נסיעה וביטול זמן) יחולו על  קבלןלהוצאות נלוות שתיגרמנה 

מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו עפ"י  קבלןה .29
אה כלשהם ובין אם ת טובת הנסקים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורהע הסכם זה ובין קשריו

יסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ובין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לאו, לרבות כל 
לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד 

יועץ לבכתב מתחייב להודיע  קבלןיגוד עניינים כאמור. העניינים"). "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לנ
 ענייניםעניין אישי ו/או העלול ליצור ניגוד  ומייד וללא דיחוי על כל נושא אשר לגביו יש ל המשפטי של המועצה

 מתן השירותים, וכי הוא ימלא אחר כל הנחיות היועץ המשפטי בנדון. עם ו/או בעייתיות כלשהי 

לשם סיום נאות של  לשתף פעולה עם המועצה, קבלןההסכם זה, מתחייב מוקדם של של סיום  במקרה .30
 מידע והחומר שנצבר ברשותו למועצה., והעברת הזההסכם התחייבויותיו עפ"י 

רשאי לעשות כל שינוי ו/או פעולה אחרת שיביאו להגדלת  קבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין ה .31
 קבלןה .ההחתום ע"י מורשי החתימה מטעמהמועצה ראש ובכתב של , אלא באישור מהמועצההוצאות 

בגין כל הוצאה שתוציא המועצה כי היה ופעל בניגוד לקבוע לעיל יהא אחראי אישית כלפי  ,מצהיר בזאת
מעבר למתוכנן עקב מחדליו ו/או פעולתו האסורה, ויחויב לשפותה בגין כך עבור מלוא סכום ההוצאה הנוסף 

 מכח כל דין או הסכם.המועצה בלי לפגוע בכל סעד ותרופה שזכאי להם שהוציאה, וזאת מ

ההסכם למועצה, וכי  נשואזכות בלעדית לספק את השירותים  קבלןאין בהסכם זה ליתן ל, כי קבלןידוע ל .32
להתקשר עם  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,המועצה רשאיתבמהלך תקופת ההתקשרות, לרבות האופציה, 

בתחום שיפוטה, מבלי שהדבר  הסעותים בקשר עם נקבלל ו/או לקיים הליכי התמחרות  ים בהסכם דומהנקבל
 .קבלןיהווה הפרת ההסכם עם ה

ידוע לקבלן, כי אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע עבודה/שירות, תהווה הפרה של החוזה ותקנה למועצה את  .33
חילוט ערבות הביצוע  -מכלליות האמור ומבלי לגרוע  -מלוא  הסעדים על פי דין ו/או על פי ההסכם, לרבות 

 (כהגדרתה בהסכם), וכן השתת פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין הצדדים. 
  

  שירותי הסעה
  

אשר יוגדרו לו על ידי המחלקה לשירותים חברתיים למסגרות וליווי הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות  .34
ויתר ההסעות במועצה בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס ההנחות מהמחירים המקסימליים של המועצה 

כאמור כפי שיקבעו על ידי המועצה  , בכל ימי הפעילות של המוסדותהסכם זהל 1 נספחבשהוצעו על ידו 
 בלבד. מועצהומסגרות הרווחה ועל פי קביעת ה

 
  הבאים:ים המצטברהקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף  .35

  א. הנהג בעל אזרחות ישראלית.
  ב.  הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.

  ג.  לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.
 –במוסדות מסויימים התשס"א  ד. אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין

2001.  
שנים,  14(ב) לתקנות התעבורה (תקנת משנה  (ה')), נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד  84ה. בהתאם לתקנה 

חייב להחזיק  1.1.1996לפני יום  11-ו 7, 6, 5ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה לדרגות  9המונה 
קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת 

  רשות הרישוי.
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  :שלהלןהמצטברות לפחות בדרישות עומדים מלווי הסעות ההקבלן מתחייב להעסיק  .36
 בעל אזרחות ישראלית.  .א
אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות בעל   .ב

 .2001 – מסויימים התשס"א
 .18מעל גיל   .ג

  
הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות משותפת לנהגים, לנציגי  .37

, ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות בטיחות בהסעה, התמודדות עם קשיים המועצה
 מועצהבציר התנועה, בעלי תפקידים ב ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות תורפה בטיחותיות

המחויבים בדיווח על אירועים חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח 
תאונות ולקחים מהן, כללי בטיחות בעליה ובירידה מהרכב, התנהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום 

 יעה וכדומה.הנסיעה, הבנת המגבלות שיש לילדים בזמן הנס
 

, על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה, הקשורה בהתנהגות הנוסעים מנהלהקבלן מתחייב לדווח ל .38
או בחציית כביש של ילד, מייד לאחר שירד מרכב ההסעה. במידת הצורך לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים 

  ה לעתיד.אלו ובעלי התפקידים הרלוונטים, להפיק לקחים ולסכם דרכי פעול
  

רכב תקין, נקי וכשיר ), עם 1מלווה (ככל והוגדר בנספח הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם  .39
  לביצוע ההסעות, והכל על פי הוראות המנהל.

  
קבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג להפעיל  רכב ה .40

שירותי ההסעות על פי החוזה, כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים  נוסף חליפי לשם מתן
  שבמסמכי החוזה.

  
הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי מרכב כלי הרכב  .41

שונים, ציודם, אביזריהם, וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב ה
סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות 

  התנאים בהם או ברשיונותיהם של הרכבים.
  

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת מילוט ובכל  .42
ות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, אביזרי הבטיח

מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט וארגזי עזרה 
  ראשונה, הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.

 
כי בכלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות תהיה מותקנת מערכת טכנולוגית המתריעה הקבלן מתחייב  .43

  , אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י).1חלק  6400על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 
 

מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב  יכללוים להסעות המיועדמתחייב כי כלי הרכב הקבלן  .44
 ו' לתקנות התעבורה. 364הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב, כמתחייב מתקנה 

  , אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י).5905המערכת תעמוד בדרישות התקן הישראלי 
 

י הרכב של החברה המיועדים להסעות מצלמת דרך, אשר כוללת תיעוד מצולם עוד מתחייב הקבלן כי יתקין בכל .45
חודשים לפחות, וכן מערכת איכון וניטור  4של פנים הרכב ושל חזית הנסיעה וכן זכרון לשמירת תיעוד למשך 

  להסכם.   8בנספח הרכב (לרבות מסוג איתורן), המאפשרת לאתר את מיקום הרכב בכל רגע נתון, והכל כמפורט 
  

 המועצהידי -הקבלן מתחייב כי נהג הרכב ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על .46
  או הנוסעים.

  
את המלווה לאחר האיסוף לתחנת אוטובוס בה יש קו לבני  מטעמו ידאג להסיע הרכבנהג מתחייב הקבלן כי  .47

  וזאת על חשבונו וללא תוספת עלות. עי"ש
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הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים, לרבות  .48
לתקנות  84הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים; לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון לתקנה 

ילדים שאישרה רשות הרישוי, ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי  9התעבורה, המחייב כל נהג המסיע 
ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת; לרבות ההוראות 

 509לתקנות התעבורה "הסעת תלמידים", ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה  83המתחייבות מתקנה 
ללא יכול לבצע נסיעות מיוחדות במוניות  ) לתקנות התעבורה, לפיו תאגיד מוניות2(ב')( 510ומתיקון תקנה 

למכרז; ולרבות  2.2.2התנאים המפורטים בתיקון לתקנה והמופיעים בסעיף  5, בתנאי שיקויימו הפעלת מונה
  לתקנות התעבורה (שעות נהיגה). 168ההוראות המתחייבות מתקנה 

  
מוניות ו/או באוטובוסים זעירים הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או ב .49

ציבוריים ו/או באוטובוסים ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כאלה 
ואילך. בשנה"ל תשע"ט, ובשנות ההתקשרות   2010, חל בשנת  כמצויין ברשיון הרכבשמועד עלייתם לכביש, 

  שנים. 10ה לא לעלות על לאחר מכן, על גיל הרכבים המשמשים להסע
הקבלן מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני לרכב  .50

להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כפי שיעודכן, מעת לעת, ועל פי הוראות כל 
  כלשהי.חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת ללא תוספת תשלום 

 
  הקבלן מתחייב כי נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב לעיל. .51

 
הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות בעל כתב  .52

. קצין הסכםל 5בנספח טו אשר פרטיו האישיים יפור 1961-הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א
הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר, יוודא כי רשיונות הנהיגה של 
הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות 

  ים לכלי הרכב המשמשים להסעות.הביטוח והרשיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימ
  

למען הסר ספק, ככל שמדובר ברכב עם מעלון, בנוסף לבדיקה הרגילה של תקינות הרכב קצין הבטיחות יבדוק  .53
  ויאשר בחתימת ידו את תקינות המעלון, כולל הידראוליקה, דליפות שמן ותקינות ההפעלה של המעלון.

  
צין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום מראש הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו ק .54

 את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש. מועצה,  והקבלן יעביר להמועצהובכתב עם 
 

הקבלן מתחייב כי לא יוחלף נהג במסלול הסעה במשך השנה, אלא אם כן ישנן נסיבות שאינן מאפשרות  .55
 שאותו נהג יקיים את ההסעה כל השנה.

 
הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם להעלאת  .56

הנוסעים לכלי  הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים, ובסוף כל  נסיעה לודא ירידת 
  מהרכב. כל הנוסעים

  
ההסעות, אנשים זרים כלשהם, וכן לתדרך את הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי  .57

 הנהגים לפעול גם הם כנדרש.
 

למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של נוסעים ברכב ההסעות, גם  אם יש לרכב ההסעות רישיון  .58
  להסעה בעמידה מטעם משרד התחבורה.

  
, הנתיב 6ש בכבישי אגרה (כביש , תוך שימוכפי שיונחה על ידי המנהלהקבלן מתחייב מראש לבצע את ההסעות,  .59

  המהיר לתל אביב, מנהרות הכרמל, וכל כביש שיוגדר בעתיד ככביש אגרה).
  

אחד אחד המלווים ו/או נהל יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או המ .60
  העובדים והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל.

  
ליכי בקרה, שיפור שירות ושירות לקוחות, תפעיל המועצה מערכות שונות כחלק ממערך על מנת לבצע תה .61

ההסעות. הקבלן הזוכה מתחייב לפעול על פי הנחיות המועצה לרבות רכישת המערכות, התקנתן, הדרכת 
 עובדים ו/או עובדי הקבלן וכיוצ"ב. המערכות כאמור יירכשו ע"י המועצה.

 
לקוחות קצה שרות/ מענה בכל פלטפורמה שתבחר ע"י המועצה הקבלן מתחייב לתת למועצה /  .62

 טלפון/מייל/אפליקציה ייעודית לניהול קריאות לקוח.
 

 הקבלן מתחייב לעמוד בזמני שירות כפי שיוגדרו על המועצה למתן מענה במערכות אלו. .63
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  ככל שיידרש, הקבלן מתחייב להעמיד כח אדם מיומן לתפעול ובקרה של מערכות אלו.  .64

  
  שינויים

  
כמות כלי הרכב בכל מסלול המבוצע על ידי הקבלן תקבע בכל תחילת שנה בה החוזה תקף, וזאת בהתאם לצרכי  .65

. השינוי בין מספר כלי הרכב שמבצעים מסלול קיים בשנה אחת לעומת שנה התקשרותבאותה שנת  מועצהה
  אחרת לא יחשב הקטנה או הגדלה לצורך הסכם זה.

  
תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, לתקופה קצובה ושתיקבע בהודעה,  המועצה .66

  שעות מראש. 24וזאת בהודעה של 
  

או מי מטעמה הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו  המועצהניתנה על ידי  .67
 בגין שירותי ההסעות המבוטלות.

 
טל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, גם במקרים בודדים של ביטול הצורך תהא רשאית לב מועצהה .68

  בהסעת בוקר בשל מחלת הנוסע, בהודעה הניתנת לקבלן ההסעות בהתראה של שעה אחת.
 

) מהסכום שהיה 50%במקרה של ביטול שירותי ההסעה בשל מחלת הנוסע, הקבלן יהיה זכאי לקבל מחצית ( .69
  הסעת הבוקר בלבד של אותו היום.ותי ההסעה בפועל, וזאת בגין שירותי מגיע לו אילו ניתנו שיר

 
  שעות מהודעת הביטול. 48על ביטול שירותי ההסעה תוך  מועצההקבלן מחוייב להודיע ל .70

  
רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן, על שינויים במתן שירותי ההסעות   מועצהה .71

  כדלקמן:
  מבחינת אורכם. -הנסיעה  שינויים במסלולי -
  ביטול מסלולי נסיעה. -
  שילוב מסלולי נסיעה. -
  תוספת מסלולי נסיעה. -
כלי רכב, ת תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר הנוסעים.  במקרה של תוספ -

  המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה המסיע.
  שינוי גודל/סוג רכב. -
  נוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות.שי -
  

ההודעה על שינויים, כאמור, תימסר לקבלן בכתב ומראש. במקרה של הוספת מסלולי נסיעה תימסר ההודעה  .72
  זה.הסכם שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי נסיעה  יהיה  בהתאם למפורט ב 96
 

זאת ועוד, רשאית המועצה להזמין הסעות נוספות בתחומי המועצה בהתאם לתעריפים הקבועים בהצעת  .73
  זה. הסכםהמציע ו/או לפי 

  
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן גם על שינוי במסלול  מועצהלמען הסר ספק, מודגש כי ה .74

  .רשות מקומית אחרתהנסיעה המיועד לשלב הסעת נוסעים מישובים ו/או מוסדות הנמצאים בתחום שיפוט של 
  

במקרה כזה, הקבלן מתחייב לבצע  את השינוי במסלול לרשות אחרת כדי לאסוף נוסעים מרשות זו, למרות  .75
 תם אינו עם אותה  הרשות.שהחוזה שח

 
  .   הסכם זה להלןהתשלום לקבלן במקרה של  שינוי כאמור במסלול כזה יהיה גם הוא על פי המפורט ב .76

  
להורות לקבלן בכתב, כי כלי הרכב אשר אמורים היו לשמש למתן  מועצהבלי לגרוע מהאמור לעיל רשאית המ .77

  הודיעה על ביטולן, כאמור, יושארו במצב כוננות לצורך ביצוע ההסעות. מועצהשירותי הסעות, אשר ה
  

לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שרותי ההסעות שלגביהם  בכתב,, מועצההודיעה ה .78
מהסכומים, אשר היו מגיעים לקבלן לו  50%הושארו כלי הרכב בכוננות, יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור 

  וזאת  בגין הסעות בוקר בלבד.שירותי ההסעות בפועל,  נתנו אותם
  

  איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
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הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה  .79
  ,  מראש ובכתב.מועצהובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת ה

  
או יותר מהשליטה בתאגיד או  25%היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  .80

 כאמורמזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת 
  לעיל.

  
כי החוזה אלא לאחר קבלת הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמ .81

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן  מועצהמראש ובכתב. ה המועצההסכמת 
נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום 

  הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.
  

תנאים בנם עומדים בתנאים המפורטים להעסקת קבלני משנה, שאי המועצהבכל מקרה לא תינתן הסכמת  .82
  הכלליים למכרז, בשינויים המחויבים,  ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.

  
  תקופת ההתקשרות 

 
 203ומאושרים כדין עפ"י סעיף  הינו הזמנת עבודה והסכם חתומיםהקבלן המועצה לבין בין  תנאי להתקשרות .83

 לפקודת העיריות.
 

ימים ממועד חתימת ההסכם ע"י מורשי החתימה כאמור, אלא אם קבעה  7צו תחילת עבודה יימסר לקבלן תוך  .84
 .  אחר, על פי צרכי המועצה ותקציבההמועצה מועד 

 
תקופת (להלן: " מיום ____________ ועד ליום _________ , חודשים 12קופת ההתקשרות הינה למשך ת .85

 "). ההתקשרות
 

, ולקבלן לא שבוצעו בפועללמען הסר ספק, מודגש בזאת כי התשלום לקבלן יהיה אך ורק בעבור ימי הסעות  .86
  תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו הסעות.  

 
חודשים  12בנות  תונוספ ותתקופ 2-ב את תקופת ההתקשרותבלבד שמורה הזכות הבלעדית להאריך  מועצהל .87

. ככל )תקופת האופציה"(להלן: " שנים  3כל אחת, ובלבד שסך ההתקשרות מכוח מכרז זה לא תעלה על 
יום לפני תחילתה של  30שתבקש המועצה לממש את תקופת האופציה, תמסור על כך הודעה בכתב לזוכה עד 

בתקופת האופציה, יחולו כל תנאי . להלן 6לנספח וייחתם נספח הארכה בהתאם  כל שנה משנות האופציה
 החוזה המקורי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 
התאם לתנאי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה לידי סיום במועצה על אף האמור לעיל תהא ה .88

 הסכם זה להלן. 
 

 התמורה
 

 הצעתו הכספית יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם ל ,של הקבלן על פי חוזה זהקיום כל התחייבויותיו כפוף לב .89
 ").התמורה(להלן: " בתוספת מע"מ כשיעורו כדיןלהלן  1 בנספח

 
נשוא זכייתו  מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי ההסעות לפי המסלולים .90

הרכב המשמש להסעות. לא תעשה כל התחשבנות על בסיס , ועל פי סוג כלי כמוגדר בכותרת הסכם זה בלבד
 אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.

 
התמורה מהווה תמורה כוללת ומלאה בגין כל מרכיבי השירותים, ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות  .91

שלום נוסף שהוא בגין שכר טרחה זכאי לכל ת הקבלןו/או מי מטעמו מכוח ההסכם, ואין  הקבלןבמסגרתה ע"י 
 ו/או החזר הוצאות, או בגין כל עילה אחרת. 

 
מובהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לאמור לעיל, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במיסים,  .92

 לשלם עפ"י כל דין או הסכם, לא ישנו את גובה התמורה הכוללת לה הקבלןבארנונות ובתשלומים אשר על 
 , אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה. הקבלןזכאי 
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הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים במספר הנוסעים  .93
שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי ההסעות, ולא נשתנה אורך מסלול 

נקודות איסוף או יותר באותו מסלול, יהיה הקבלן זכאי לתוספת  3ה של תוספת של למרות זאת, במקר הנסיעה.
 ממחיר המסלול. 2%של 

 
  התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן: .94

  
לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה, בין אם בוטלו  מועצהה  .א

שעות  24לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמורים להינתן לאחר חלוף 
חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שינויים בימי  מועצהממתן ההודעה על הביטול. כמו כן לא תהא ה

  בשעות ההסעות. ו/או
  

השתנה אורך מסלול/י נסיעה/ות, מסיבה כלשהיא, יתווסף או יפחת, לפי העניין, לתשלום לו זכאי   .ב
  ש"ח לכל קילומטר. 3.00הקבלן, סך של 

  
, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים, יקבע התשלום לו זכאי מועצההחליטה ה  .ג

ח מחירי הקבלן בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים,  בהתחשב בסוג הקבלן על ידי המנהל על בסיס ניתו
לביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת טענות הקבלן. למען הסר כל ספק,  מועצהכלי הרכב הנדרש על ידי ה

אינה חייבת להוסיף לקבלן מסלול/י נסיעה חדש/ים והיא רשאית, לפי שיקול דעתה, למסור  מועצהה
  את ביצועם לאחרים.

  
מהיקף  50%לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשיעור העולה על  בכל מקרה  .ד

 ההתקשרות המקורי.
 

  אופן תשלום התמורה
 

 תשלום התמורה יתבצע בכפוף למתכונת המפורטת להלן: .95
 
למנהל חשבון עסקה הכולל פירוט התמורה המגיעה לו עבור החודש  הקבלןלכל חודש, יעביר  5 -עד ל  .א

 שירותי ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף עותקים בגין 3-בהקודם. לחשבון עסקה יצורף דו"ח 
 ").החשבוןדו"ח יקראו יחדיו להלן: "ה(חשבון העסקה ו

 
ל יהא רשאי להפחית ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנה 7המנהל יבדוק את החשבון תוך   .ב

מהחשבון את הסכומים בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית. זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו 
 . בהסכם זה להלןעל הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת 

 
תוגש על ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לחשבון (במלואו/חלקו) עם קבלת אישור המנהל   .ג

 החשבון וחשבונית עסקה יועברו לגזברות המועצה.  מנהל.לסכום שאושר על ידי ה
 

 45תוך , המועצה תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל, ובכפוף לאישור גזבר המועצה  .ד
לספקים, מתום החודש בו הומצאה חשבונית מס לתשלום, כמתחייב מ"חוק מוסר תשלומים  יום

 ".2017-תשע"ז
 

פי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע  כל תשלום שיש לשלם לקבלן עלל  .ה
 התשלום.

אי המצאת החשבון כנדרש במועד הקבוע לעיל ו/או אי המצאת חשבונית מס, לפי העניין, יהוו עילה   .ו
לעיכוב תשלום התמורה ע"פ החשבון המאושר/החשבון המאושר העוקב, ומניין הימים לתשלום יחול 

 ש. רק לאחר המצאתם כנדר

לא יהא רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי המועצה בגין עיכובים בתשלום הנובעים  הקבלן  .ז
 בקבלןמחוסר פרטים בבקשת התשלום ו/או בדו"חות או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם 

 או אי העברת מסמכים שנדרשו לצורך אישור החשבון. 

מגיע  נהלכל סכום שלדעת המ -זה  הסכםלפי  לקבלןלשהו המגיע עצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כהמו .96
למועצה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין. אין באמור לעיל בכדי לפגוע או לגרוע מכל סעד או  מהקבלן
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 המועצה עפ"י כל דין. תתרופה להם זכאי

 . ועצהמיד כל סכום עודף שקיבל מהמועצה מתחייב להחזיר למהקבלן  .97

עקב  קבלןלכיסוי גרעון כלשהו שייגרם ל תהא אחראיתלא  ועצהספק מוסכם בין הצדדים כי המ למען הסר .98
 מתן השירותים. 

  
  ביצוע ערבות

 %5 -, בסכום השווה להסכםל 4כנספח לפי הנוסח הרצ"ב  עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות .99
המוערך, כמוגדר להלן לו הוא זכאי בגין שירותי ההסעות, וזאת להבטחת ביצוע כל מסכום ההתקשרות השנתי 

חודשים ממועד חתימת חוזה זה,  13התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה. הערבות תהא בתוקף לתקופה של 
, כך שהיא תהא בתוקף עד למועד האמור. בכל מועצהוהקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, לפי דרישת ה

רשאית לממשה ולעכב תחת ידה  מועצה, תהא המועצהה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת המקר
  מועצהאת סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע ל

 על פי חוזה זה.
 

מי, עבור כל ההסעות המוזמנות לא התשלום היו -סכום ההתקשרות השנתי המוערך לעניין סעיף זה משמע  .100
 יום. 220 -כולל המע"מ. מוכפל ב

 
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך הנו לצורך קביעת סכום הערבות בלבד וכי הקבלן  .101

 יהא זכאי לתשלומים על פי שירותי ההסעות שינתנו בפועל בלבד ובכפוף להוראות חוזה זה.
 

ור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור, תחשב כהפרה המצאת ערבות ביצוע כאמ .102
 זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה. מועצהיסודית של החוזה, וה

 
 ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.  .103

 
 אמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:בלי לפגוע בכלליות המ .104

 
עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי  מועצהכל נזק או הפסד העלול להיגרם ל  .א

 חוזה זה.
 

עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם  מועצהכל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן, אשר ה  .ב
 בקשר עם חוזה זה.

 
רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם,  בפעם אחת או במספר  מועצהתהא הבכל מקרה, כאמור,  .105

  פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות  והתשלומים  כאמור.

 תיחת כרטיס ספקפ

יוודא קיומו של כרטיס ספק במועצה לצורך העברת תשלומים. בהיעדר קיומו של כרטיס ספק במועצה,  קבלןה .106
 לגזברות המועצה לקבלת טופס פתיחת כרטיס ספק במועצה.  קבלןיפנה ה

ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי  קבלןטופס זה יהיה חתום ע"י ה .107
 החתימה מטעמו.

מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת העדר פרטים  מודבהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע למו .108
 לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו"ב. קבלןבטופס זה, לא יהא זכאי ה

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

 מצהיר בזאת כדלקמן: קבלןה .109

 .1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו  כי הוא עומד בתנאי חוק עסקאות  .א

 .1975 –ברשותו תעודת "עוסק מורשה" ו/או  "עוסק פטור" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו   .ב

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין כלפי שלטונות   .ג
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 ה.המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם ז

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין   .ד
 וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

למועצה אישור על גובה ניכוי מס  קבלןהבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא  .110
 ה האזורי.במקור מטעם פקיד השומ

זכאי לכל החזר מהמועצה  קבלןהמוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא למועצה אישור כאמור במועד, לא יהיה  .111
 בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציאה אישור בדיעבד.

בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת החשבונות ביחס להסכם  קבלןהעפ"י דרישת המועצה יציג  .112
 זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.

  שמירת דינים, כללי בטיחות והתנהגות

 ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו עפ"י ההסכם. קבלןה .113

ברישום, רישיון או היתר כדין, יועסק רק מי שרשום או  מתחייב כי בביצוען של פעילויות בהן יש צורך קבלןה .114
 שהוא בעל רישיון או היתר כאמור.

ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן מצד כל גורם מטעמו,  קבלןה .115
 על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם. קבלןהובכלל זה יקפיד 

  

 והגנה על הפרטיות  סודיותשמירת 
 

מכל מין  מידעמתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע וה קבלןבמשך כל תקופת ההסכם ולאחריה, ה .116
, השייך או הנוגע בכל צורה ואופן פהובין עקי הישירבצורה פה ובין בכתב, בין  בעלוסוג, אשר יגיע לידיו בין 

הסכם סעיף זה הינו מעיקרי ה. )המידע - (להלן למועצההנוגע שיטות עבודה וכל מידע אחר המועצה, לות ילפע
  .סכםהפרתו מהווה הפרה יסודית של ההו

 
ידי אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין,  לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על, קבלןעוד מתחייב ה .117

בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, ללא הסכם זה, וזאת הן  לצורך קיום הוראותלמעט 
הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין, מידע אשר הפך להיות נחלת הכלל או מידע שנמסר 

הפרתו מהווה הפרה יסודית של הסכם וסעיף זה הינו מעיקרי ה אשר החזיק בו כדין. שלישי לספק מצד 
 .סכםהה

  
ב לשמור שמירה קפדנית על כל מסמך המגיע אליו בקשר לעבודותיו המועצה, מצד כל גורם מתחיי קבלןה .118

 שהוא.

שירותים שניתנו ללמועצה כל מסמך הקשור  קבלןהעם תום תקופת ההתקשרות או הפסקת ההתקשרות ישיב  .119
 על ידו למועצה.

  
מתחייב בזאת לשפות את המועצה בגין כל נזק ו/או סכום בו תתבע המועצה בשל שימוש במידע ו/או  קבלןה .120

העברתו לגורמים אחרים שנעשה תוך הפרת ההוראות הקבועות לעניין זה לעיל, בכפוף לפסק דין סופי של בית 
 הזדמנות להגן על עצמו. קבלןדין מוסמך, וכל עוד ניתנה ל

 עבידאי תחולת  יחסי עובד מ
 

הינה בגדר קבלן עצמאי  קבלןמוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים וכי ה .121
כן, המועצה לא תישא בתשלום -וינפיק קבלה/חשבונית מתאימה בגין כל סכום שישולם לו ע"י המועצה. כמו

או בגין כל הוצאה שתהיה לו בגין מתן השירותים למועצה עפ"י  קבלןנוסף כלשהו בגין עובדיו או עוזריו של ה
 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הסכם זה.

 
לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד  קבלןבין המועצה לבין עובדים ו/או מועסקים ו/או יועצים ו/או מי מטעם ה .122

מועסקיו ו/או יועציו ו/או מי מטעמו זכאים לקבל מהמועצה תשלום כלשהו ו/או  ו/או עובדיו ו/או קבלןואין ה
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ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, זכויות כלשהן המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין או נוהג ובשום צורה וכי הם 
 .קבלןהביקורתו ואחריותו של 

  
ל ידי עובדיו הסכם עמסמכי המתן השירותים על פי ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות ביבלבד,  קבלןה .123

 יקבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב) וכל מיועציו השונים ו/או ו/או 
שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל 

 כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם ,מתחייב קבלןהבתחום זה. 
  .ןבענייוכי לדרישת המועצה ימציא לה אשור רו"ח  ,בחוק

  
ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו את המועצה, ופסק דין חלוט יקבע  קבלןהיה ולמרות האמור לעיל, יתבע ה .124

לשפות ולפצות את המועצה בגין כל סכום בו תחויב  בלןקקיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, מתחייב ה
 המועצה לשלם על פי פסק הדין (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה כאמור).

 
לפי דרישה ראשונית מהמועצה להרחיק ו/או להעביר מתפקידו כל עובד  קבלןלמרות האמור לעיל, מתחייב ה .125

מו בקשר למתן השירותים עפ"י הסכם זה, וזאת באם לדעת המועצה או כל אדם אחר הפועל בשמו או מטע
התנהג האדם שלא כשורה ו/או ברשלנות ו/או בחוסר אכפתיות ו/או שלא כדין. הועבר/הורחק אדם כאמור 

מלהשיבו לעבודה עבור המועצה בין במישרין ובין בעקיפין ואין בסעיף זה כדי להטיל חבות כספית  קבלןימנע ה
 פיצוי כספי. קבלןועצה. אי ביצוע סעיף זה יזכה את המועצה בזכות לבטל את הסכם זה ולקבל מהכלשהי על המ

 
מתחייב למלא כלפי כל עובד שיועסק על ידו לצורך מילוי הסכם זה, את כל הוראות חוקי העבודה  קבלןה .126

 והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום ו/או שיחוקקו בעתיד.     
  

  וחאחריות וביט
  
הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן  .127

  השירותים על פי חוזה זה.
 

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן  .128
ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה  ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או   מועצההכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא ל

לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלניים, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע 
  התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה.

 
יגיע  לו(ה), להם(ן).הקבלן משחרר ו/או את הניזוק(ים), לפי המקרה, בכל  דמי הנזק ש  מועצההקבלן יפצה את ה .129

  , עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.מועצהלחלוטין ומראש את ה
  

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו, במידה ואחריות כזאת  .130
, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי 1968ח חדש) מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוס

על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל,   מועצהההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות. אם תתבע ה
או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק  מועצהיהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד ה

 .דין סופי
 

על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה  מועצההקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את ה .131
שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל תאונה, חבלה או נזק 

ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן  מועצהשמפורט לעיל לכל אדם כולל ל
  שייגרמו.

  
מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו  .132

 את הביטוחים המפורטים להלן:
 

  ₪ 2,000,000יפחתו מסך: של  ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא  .א
(דולר ארה"ב) או בשקלים חדשים על פי השער היציג למקרה ולתקופה. מקרה  500,000$ -לתובע, 

 ;(דולר ארה"ב) או בשקלים חדשים על פי השער היציג 500,000$  -חודשים)  12ותקופת (
י הקבלן בקשר עם ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על יד  .ב

 ;החוזה
ביטוח חובה וביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות, כולל הרחבה לנזקי גוף שאינם   .ג

  מבוטחים בביטוח חובה.
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 בפוליסות יכללו התנאים הבאים: .133
  ועובדיה יכללו בשם המבוטח. מועצהבביטוחי החבויות ה  (א) 
  צולבת.בביטוח החבויות יכלל סעיף אחריות   (ב) 
יכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח, יעשה בהודעה   (ג) 

  יום לפחות לפני מועד הביטוח המבוקש. 30  מועצהמוקדמת שתימסר גם ל
  הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים וההשתתפויות העצמיות בתביעות.  (ד)  
  .מועצהי ביטוחי הקבלן הינם ראשוניים ביחס לביטוחי הנקבע כ  (ה) 
  .מועצהתבוטל זכות השיבוב כלפי ה  (ו) 

 
כשהוא להלן,  3נספח בהתאם לנוסח  אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי הסעות למועצההקבלן ימציא  .134

ימים  7תוך  קיום ביטוחים כאמור חובה על הקבלן להמציא למועצה אישור  חתום על ידי חברת ביטוח.
  מהמצאת הודעת הזכייה כתנאי להתקשרות זו.

 
דלעיל, כולם או מקצתם, הרי מבלי להטיל  האמורהיה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם, לפי  .135

רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו, ולשלם  מועצהחבות כלשהי בקשר לכך, תהא ה  מועצהעל ה
בות הפרמיות השוטפות, ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה, בצרוף הוצאות תקורה את דמי הביטוח, לר

, מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח חוזה זה בכל זמן שהוא, או לגבותם מהקבלן בכל דרך 15%בשיעור של 
  חוקית אחרת.

  
וחים, אינו מטיל מוצהר ומוסכם כי אישור עריכת הביטוחים וזכות הבדיקה והביקורת של המועצה בדבר הביט .136

על המועצה ו/או על מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור הביטוח, הפוליסות, טיבם, היקפם, 
 התאמתם לנושא הביטוח, תוקפם או העדרם. 

  
מתחייב כי המועצה תהיה מוטב על פי פוליסות הביטוח, וכי בפוליסות ייכלל תנאי לפיו חברת הביטוח  קבלןה .137

ל את הפוליסות, או איזו מהן, אלא לאחר ששלחה הודעה במכתב בדואר רשום למועצה אינה רשאית לבט
 יום לפני מועד כניסתו לתוקף של הביטול. 60לפחות 

  
בכל עת במהלך כל תקופת ההסכם שיציג בפניה את הפוליסות  קבלןרשאית תהא המועצה לדרוש מההמועצה  .138

 עצמן.
  

את דמי הביטוח והפרמיות בעבור הפוליסות המפורטות והאופציה ישלם לאורך כל תקופת ההסכם  קבלןה .139
 לעיל.

  
מכל אחריות שהינו חב בה כלפי המועצה או  קבלןהמובהר בזאת כי קיום הבטוחים אין בהם בכדי לשחרר את  .140

 צד ג' מכח כל דין או הסכם, ואין בקיום הבטוחים כאמור בכדי להתנות על אחריותו של הקבלן.
  

ישא בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת, בלתי מכוסה או שלא שולמה ע"י  קבלןהיות האמור מבלי לגרוע בכלל .141
אחראי או מי מטעמו חב' הביטוח וכן בסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הנדרשים לתיקון כל נזק שהוא 

 לו עפ"י הסכם זה.
 

 ופיצויים הפרות
 

על פי חוזה זה או על פי כל דין,  מועצהל מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים .142
זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט  מועצהמוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא ה

  בצידם:
 

  פיצוי מוסכם  נושא ההפרה

   ₪ 250  דקות בהתיצבות לתחנת האיסוף בשעה שנקבעה 30דקות ועד  15איחור של מעל 
   ₪ 500  דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף בשעה שנקבעה 45ועד  30איחור של מעל 
   ₪ 1,000  דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה בשעה שנקבעה 45איחור של מעל 

   ₪ 1,500  הורתה להפסיק את העסקתו מועצההעסקת נהג למרות שה
   ₪ 500  רכב הסעה מלוכלך

   ₪ 500  אי הפעלת מזגן
   ₪ 500  יממות 2מעל מזגן לא תקין / לא עובד 

   ₪ 750  יממות 3מזגן לא תקין / לא עובד מעל 
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   ₪ 1,000  הסעת נוסעים ברכב שאינו מורשה על פי דין להסעת תלמידים
  לכל יום עבודה ₪ 2,000  מועצההעסקת קבלן משנה בניגוד לתנאי החוזה וללא אישור ה

  לכל יום עבודה ₪ 1,000  קיצור דרך ע"י נסיעה בדרך עפר או בכביש שאינו מאושר
  לכל יום עבודה ₪ 1,000  נהג אוטובוס/אוטובוס ציבורי זעיר ללא ניסיון של שנתיים לפחות 

התנהגות לא נאותה של הנהג, כולל אי שיתוף פעולה עם מבקרי ההסעות (נציגי המועצה ו/או 
  בקרי חברת ביקורת מטעמו)

500 ₪   

  לכל יום עבודה ₪ 1,000  שנים 10 -מרכב הסעה כולל רכב חלופי בגיל של יותר 
בכלל זה רכב ללא חגורות בטיחות ו/או מושבי בטיחות  מועצהרכב שלא מתאים לדרישות ה

  ו/או מושבים מגביהים
  לכל הסעה ₪ 1,000

  לכל יום עבודה ₪ 1,000  חגורות בטיחות לא תקינות
  לכל יום עבודה ₪ 1,000  מעלון לא תקין (ברכב עם מעלון)

   ₪ 250  מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלןאי 
לכל יום ולכל  ₪ 2,000   מועצהשילוב קווים ללא אישור ה

  רכב
   ₪ 1,500  בדבר אירוע חריג/תאונת דרכים שקרתה במהלך הנסיעה מועצהאי דיווח ל

   ₪ 1,000   מועצהאיסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי ה
למניעת שכחת ילדים או מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית העדר מערכת טכנולוגית 

  הרכב מנתיב הנסיעה, או על הימצאות הולך רגל לפני חזית הרכב
1,000 ₪   

   ₪ 1,000  גם אם הרכב ריק מנוסעיםעישון באוטובוס או בזוטובוס, 
   ₪ 1,000  הסעת נוסעים שאינם מורשים ברכב ההסעה 

   ₪ 1,000  האחורית באוטובוס/זוטובוסהעלאת/הורדת נוסעים מהדלת 
  ₪ 5,000  אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל הנוסעים

 
זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או לגבותם בכל דרך  המועצה .143

 .מועצהול דעתה הבלעדי של החוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, הכל לפי שיק
 

 ו.ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותי .144
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי אם הפר הקבלן את החוזה ו/או איזה מתנאי המכרז הפרה יסודית, תהא  .145
ועל פי  1970-זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א המועצה

וזה ו/או לבטל את החוזה זכאית לתבוע את אכיפת הח המועצההדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא 
ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע 

 ההסעות באמצעות קבלן אחר.
  

  קבלןההפסקת עבודת 
  
על אף האמור בכל סעיף אחר בהסכם זה, תהא המועצה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל  .146

מכל סיבה שתיראה לה, או להפסיק את ההסכם, או להשעותו, או לדחות את מתן השירותים כולן  הסכם זה
ימים  30 קבלןבהודעה אשר תינתן ל ,ומבלי שתידרש לנמק, ")הפסקת ההתקשרותאו חלקן ובכל שלב (להלן: "

 המנהל. מאתמראש בכתב 
  

כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות,  לו לא תהיינהויציית להחלטה בדבר הפסקת ההתקשרות  קבלןה .147
בגין השירותים שנתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד היכנס  למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו

אין באמור בסעיף זה כדי  וזאת בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים. הפסקת ההתקשרות לתוקף
בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה מכח כל וכן אין בסעיף זה  לקיזוזלגרוע מזכות המועצה 

 דין או הסכם.

  ביטול ההסכם ותוצאותיו
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית לבטל מיידית את ההסכם וללא כל הודעה מוקדמת, בכל אחד  .148
 סכם זה, ואלה המקרים:על פי הוראות ה קבלןמהמקרים הבאים וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות ה

 
עבירה פלילית שיש עמה קלון או המטילה דופי מוסרי  העברנבמקרה של הפרת אמונים חמורה או אם   .א

   .קבלןב
הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי ההסכם ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה  קבלןה  .ב

  על כך מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה.
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כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם או מקצתם, אינם לשביעות  קבלןי ההמועצה התריעה בפנ  .ג
לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן השירותים לשביעות  קבלןרצונה, וה

  רצונה של המועצה.
 הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית. קבלןה  .ד
מפרק או כונס נכסים או  קבלן, ו/או מונה לקבלןנאמן להוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים או   .ה

נאמן ו/או הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי איזה מנכסי 
יום, ו/או קיים חשש  21, לרבות על התמורה המגיעה לו על פי הסכם זה אשר לא בוטל תוך קבלןה

 להמשיך וליתן למועצה שרות כנדרש בהסכם זה. קבלןסביר כי בשל קשיים כלכליים לא יוכל ה
 הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.  קבלןהוכח להנחת דעתה של המועצה כי ה  .ו
שניתנה בקשר עם הסכם זה אינה נכונה  קבלןהוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה כלשהי של ה  .ז

 יע באופן כלשהו על ההתקשרות עמו. לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפ קבלןאו ה
אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או  קבלןהוכח למועצה כי ה  .ח

 .מכל סיבה אחרת
 .ו/או מי מטעמו קבלןהנתקבלו תלונות אודות התרשל בשירותיו ו/או  קבלןה  .ט

סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות  אין המקרים המנויים לעיל כעילות לביטול ההסכם מהווים רשימה .149
 .קבלןההמועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי 

 
את התמורה המגיעה לו עד למועד ביטול ההסכם, וזאת  קבלןבוטל ההסכם כאמור לעיל, תשלם המועצה ל .150

חייב למועצה על פי הסכם זה או כל הסכם  קבלןלסילוק גמור ומוחלט של כל המגיע לו, ובניכוי כל סכום שה
או התחייבות אחרת או על פי כל דין. בנוסף, תהא המועצה זכאית החל ממועד הביטול להעסיק כל תאגיד ו/או 

 התחייב לספקם על פי הסכם זה.  קבלןהשירותים שה גורם אחר לשם קבלת

מובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם, לרבות עקב אחד מהטעמים  .151
 לכל פיצוי שהוא מהמועצה בגין ביטול ההסכם. קבלןה, לא יהיה זכאי קבלןההמצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י 

זכויותיה של המועצה וחובותיו של  –כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם  בכל מקרה של ביטול ההסכם .152
לא יפגעו, ויישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנוגע לשירותים שניתנו עד מועד  קבלןה

 הביטול.

 סכם.האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית המועצה עפ"י כל דין או ה .153
 

קשר עם מתן ב צלוא שנצבר והידע המידע כל את המועצה לידי להעביר קבלןה מתחייב ההסכם סיום עם .154
 הסתיימה בו מקרה לכל הכוונה ההסכם סיום ספק הסר למעןשירותיו למועצה בהתאם להסכם זה. 

יהיה  לא קבלןהלרבות ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים. יודגש כי , שהיא סיבה מכל צדדיםה בין ההתקשרות
העברת המידע והידע כאמור בסעיף זה. בנוסף, בכל מקרה של סיום כאמור,  בגיןזכאי לתשלום כל תמורה 

מתחייב לשתף פעולה עם המנהל ו/או מי מטעמו לשם סיום נאות וכן לשם העברת התפקיד בצורה  קבלןה
 אצל המועצה.   נאותה ומסודרת, למי שתורה המועצה, וזאת כתנאי להשלמת כל זכויותיו 

 
  כללי

למען הסר ספק, יובהר כי הסכם זה בא במקום כל הסכם אחר שבין הצדדים וככל שקיים, עובר לחתימת הסכם  .155
זה. עוד יובהר כי תנאי הסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי המועצה לא תהא 

ובין בעל פה, שאינם נכללים  קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות בין בכתב
 בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
כל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם המועצה נהגה על פיהם, אלא אם הותנו והוסכמו ע"י הצדדים  .156

 כדין מראש ובכתב.
 

ויתור מצד כל שהוא ולא יפגעו כל ויתור על שימוש בזכות, אורכה, הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כ .157
 בזכויות, בטענות, בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי הסכם זה או לפי כל דין. 

 
  כתובות הצדדים

 
כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי  .158

ימים  5יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, 
  מתאריך המשלוח.
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  סמכות שיפוט ייחודית
  
, תהא  סמכות  העניינית םעל פי סמכותלבית משפט השלום בראשון לציון ולבית המשפט המחוזי מרכז בלוד,  .159

 שיפוט ייחודית לדון בכל עניין העולה מהסכם זה.
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  

  ע"י:                                                                         היועץ ע"י: המועצה
__________________________                                  __________________________  

               מר אריה גארלה – ראש המועצה  
                         

__________________________                                  ___________________________  
  רו"ח אופיר קלברמן-גזבר המועצה 

  
__________________________                                    

                רו"ח שלום פרץ-חשב מלווה     
  

__________________________                                   
  חותמת המועצה                 

  
  

  אישור היועץ המשפטי למועצה:
בין  יועצה המשפטי של המועצה המקומית בני עי"ש, מאשרת בזאת כי קראתי ובדקתי את ההסכם שלעיל: -אני, הח"מ, עו"ד קרין כהן

למתן שירותי הסעות למסגרות המחלקה לשירותים חברתיים בגין מסלול/ים המועצה המקומית בני עי"ש לבין _________________
הריני לאשר כי ההסכם עומד בכל דרישות החוק וההנחיות של הרשויות השונות ומשרדי הממשלה ________________________, ו

על פי דין אשר חתימתם מחייבת את כן ההסכם מאושר לחתימת מורשי החתימה של המועצה -הנוגעים בעניין, לרבות משרד הפנים. כמו
  המועצה לכל דבר ועניין.

  
  ___________                                                                      : חתימת וחותמת עו"ד  תאריך: __________                         
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 נספח 1

  
  מפרט הסעות ומחירים מקסימליים

  
  

  

  

אם הקבלן יציין בהצעתו הנחה ממחיר עבור כיוון אחד בלבד ויידרש לבצע הסעות לשני הכיוונים, התמורה    *
  שתתקבל בשתיים.עבור שני הכיוונים תהיה מכפלת התמורה 

              הרשות  ע"י   למילוי      
  מילוי 

  ע"י הקבלן
  הנחה  %

ממחיר 
המקסימו

 ם
  (הסעה+

  ליווי)
סלול מ  ד"מס

הנסיעה 
  איסוף/פיזור

  
(איסוף 
  מהבית)

מס' 
המוסעי

  ם

שעת 
  איסוף/פיזור

מס' 
נסיעו

ת 
למסלו

ל 
  לשבוע

אורך 
המסלול 

בק"מ 
לכיוון 

  אחד

ימים 
  בשבוע

סוג רכב 
  הנדרש

כמות 
כלי 
  רכב

מחיר 
מקסי
מום 

בש"ח 
לכיוון 

אחד 
עבור 
רכב 
אחד 
ללא 

  מע"מ

מחיר 
מקסימו

ם בש"ח 
עבור 

שרותי 
ליווי 

לכיוון 
 אחד

עבור 
רכב 
אחד 
ללא 

  מע"מ

  

בוגרים עם   
צרכים 

  מיוחדים

                    

1    
  -בני עי"ש

  בסיס מרום
  

  8:00-א'  1
  15:45-פ'

רכב הסעה  עד   ה'-א'  15.1  5
  נוסעים 4

אין צורך   120  1
בשרותי 

  ליווי

  

 -בני עיש  2
  כפר שמואל

  8:00-א'  1
  15:45-פ'

רכב הסעה  עד   ה-א  29.5  5
  נוסעים 4

1  120  90    

3    
-בני עי"ש

  בן שמואלא
  

  7:00 -א'  +ליווי1
  15:40-פ'

רכב הסעה עד   ה'-א'  30  5
  נוסעים 4

1  125  90    

 –בני עי"ש   4
רחובות 
  +רמלה 

+מלוו2
  ה

  7:00 -א'
  15:45רמלה -פ'
  17:00רחובות -פ

 רכב הסעה עד   ה'-א'  21.9  5
  נוסעים 4

1  220  90    

  -בני עי"ש  5
  ראשל"צ

  
  

  7:20 -א'  +ליווי1
  15:30-פ'

רכב הסעה עד   ה'-א'  35.2  5
  נוסעים 4

1  147  90    

  -בני עי"ש  6
  רחובות

  
  

  7:00 -א'  +ליווי1
  15:30-פ'

רכב הסעה עד   ה'-א'  17.1  5
  נוסעים 4

1  157  90    

  -בני עי"ש  7
  רמלה 

  
  

  7:00 -א'  +ליווי1
  15:45-פ'

רכב הסעה עד   ה'-א'  21.9  5
  נוסעים 4

1  170  56    

פעוטות עם   
צרכים 

  מיוחדים

                    

  -בני עי"ש  8
  גן יבנה

  
  

  7:15 -א'  +ליווי1
  15:30-פ'

  11:30-יום ו'

רכב הסעה עד   ו'-א'  7  6
נוסעים  4

  לפעוטות 

1  110  54    
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כיוונים ויידרש לבצע הסעות לכיוון אחד בלבד, התמורה  2אם הקבלן יציין בהצעתו הנחה ממחיר עבור   **
  ) מן התמורה שתתקבל.50%עבור כיוון אחד תהיה מחצית (

קיימת סבירות נמוכה , לכן רחובות+שהינו רמלה 4מסלול מס' מובהר, כי המועצה נותנת עדיפות להפעלת   ***
    .6+7מסלולים  פעלתלה

  
  מובהר בזה כי לא ניתן להתנות את ההצעה בזכיה במספר מסלולים ומספר מינימלי של מסלולים. 

  

  הננו מגישים בשני העתקים זהים:את הצעתנו 
  

  שם המשתתף במכרז: _________________________________
  

  כתובת: ___________________________________________
  

  טלפון: _________________ פקס: ______________________
  

  חתימה וחותמת המשתתף במכרז: ________________________ 
  

  ____________תאריך: ______
  

  מובהר כי הצעתנו זו אינה כוללת מע"מ.
  
  

  אישור עו"ד
  

") מאשר בזה כי ביום המציעאני הח"מ___________, עו"ד של _________________________ (להלן: "
______________ חתמו בפני על הצעה זו ה"ה ____________ בעל ת.ז. __________________ וה"ה ____________ 
בעל ת.ז. ______________ בשם המציע, לאחר שהוזהרו כדין לחתימת התאגיד המציע על הצעה זו וכי חתימת ה"ה 

  המפורטים לעיל מחייבת את התאגיד המציע. 
  

_______________________  
  _________________, עו"ד
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  2 נספח
    

  
  טופס ניקוד שיחות ממליצים

מובא לידיעת המשתתפים כי לצורך סיוע בניקוד המשתתף על ידי המועצה,  יעשה שימוש בטופס זה, לצורך ניקוד 
  המשתתפים, באמת המידה הנוגעת לממליצים. 

הוועדה תפנה לבעלי תפקידים כאמור על פי שיקול דעתה, אך תוך ניסיון להגיע לרשויות, שהמציע ציין כי הוא נותן 
  להם שירותים בתחום המכרז. 

במסגרת ההגשה למכרז, והוא מובא לידיעת המשתתפים במכרז, באשר לשיטת ניקוד שביעות  אין למלא טופס זה
  הרצון בלבד.

  
  המשתתף: _________________ מספר זיהוי: ____________ מעטפה מס' _______ שם

  שיחה עם: ____________________ משמש בתפקיד כ________________  ברשות 
  המקומית / __________________.

  שיחה מיום __________________ בשעה ________________.
  :נא תאר את מידת שביעות הרצון מאיכות השירות של המציע )1

טובה   3  טובה  2  סבירה  1  נמוכה  0
  מאד

  מצוינת  4

 
  : נא נקד את שביעות הרצון ממידת העמידה בזמנים (אי איחורים) של המציע )2

טובה   3  טובה  2  סבירה  1  נמוכה  0
  מאד

  מצוינת  4

 
נא נקד את מידת שביעות הרצון בעמידה בהנחיות החוזה (ביצוע התחייבות להעמיד דרגש  )3

 לקשישים, ביצוע התחייבות שלא לבצע איחוד הסעות שלא הותרה וכיו"ב)
  

טובה   3  טובה  2  סבירה  1  נמוכה  0
  מאד

  מצוינת  4

 
 מידת שביעות הרצון מטיפול מיידי ונאות של הקבלן בתלונות/ פניות המגיעות מהרשות  )4
  

טובה   3  טובה  2  סבירה  1  נמוכה  0
  מאד

  מצוינת  4

 
  :נא נקד את התרשמותך הכללית מהמציע )5

טובה   3  טובה  2  סבירה  1  נמוכה  0
  מאד

  מצוינת  4

  
  

כפי שפורט לעיל, במידה והמציע מבקש להביא לקוחות נוספים של המציע להם מעניק שירותים בתחום נשוא 
מספר רשויות מקומיות נוספות, אשר מספר תושביהם    :%10 –המכרז (הסעות רווחה) שהנם רשויות מקומיות 

עבור כל רשות נוספת שמהווה לקוח של  –תושבים (לפי נתוני הלמ"ס) אשר להן נותן המציע שירות  5,000עולה על  
רשויות  2(לכל היותר ייחשבו  10%נוספים ועד לשיעור של  5%  - 2017-2020 המציע במשך שנה לפחות, במהלך

  ככל והמציע יבקש להחשיב אלו יבוצע תחשיב ממוצע הציונים הסופי של שני ממליצים בלבד. מקומיות לניקוד). 
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 נספח 3
 אישור קיום ביטוחים

 
כלשהו.במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל   

  
וחתימתו תהווה  חתום על ידועל המציע לצרף את האישור כאמור בשלב הגשת ההצעות הבהרה: 

אין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים כי ו ,כי בדק עם מבטחיואישור 
כל שאלה בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור קיום ביטוחים יש לשאול במסגרת  הנדרשים.

הליך שאלות ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור ביטוחים ואין לצרף 
  נספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז.

  
הנפקת תאריך    אישור קיום ביטוחים  

  :האישור

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

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט  התנאים שמפורטים באישור זה
  במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש  מעמד  אופי העסקה  מבוטח  האישור מבקש
  האישור

 מועצה מקומית
  בני עי"ש

(המזמינה ו/או 
חברות בנות 

  ועובדים של הנ"ל) 

  שם
  
  

  ת.ז./ח.פ.
  
  

  מען
  

  דל"ןנ     
  שירותים * 

  אספקת מוצרים     
       אחר:      

  
  משכיר     

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐
  מזמין שירותים*

  מזמין מוצרים     

       אחר: ☐
  

  ת.ז./ח.פ.
____________  

  

  מען
  

  

  כיסויים

  סוג הביטוח
  

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

כיסויים נוספים   גבול האחריות/ סכום ביטוח
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

  בהתאם לנספח ד'

  מטבע  סכום

ביט     צד ג'
______  

  אחריות צולבת 302   ₪  4,000,000    
  הרחב שיפוי 304

קבלנים  307
  משנה וקבלני

ויתור על  309
  תחלוף לטובת

  מבקש האישור
תביעות  315

  המל"ל
מבקש  318

האישור מבוטח 
  נוסף

  ראשוניות 328
רכוש מבקש  329

האישור יחשב 
  כצד ג

  'ג צד – אחר
כולל כיסוי לנזק 

הנובע מהרעלה ו/או 
חומר זר במאכל 

  ו/או במשקה

          
למקרה 

ולתקופה 
במשותף עם 

ג'  פוליסת צד
הנ"ל ולא 

  בנוסף

כנ"ל כמו בפוליסת    ₪
  צד ג'

  

  אחריות מעבידים
  

ביט   
______  

  הרחב שיפוי 304   ₪      20,000,000    
ויתור על  309

  תחלוף מבקש 
  האישור        
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הנפקת תאריך    אישור קיום ביטוחים  
  :האישור

מבוטח נוסף  319
  היה ויחשב 

של כמעבידם        
  מי מעובדי   

  המבוטח       
  ראשוניות  328

                

מתוך הרשימה  (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
  :*)ג'בנספח  המפורטת

025  

  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:

 
 



   ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרז
  המקומית בני עי"ש מועצהעבור ה ושירותי הסעות נוספים

 

   
 עמודים 57 מתוך 45 עמוד

    _______________  
 וחותמת המציעחתימה 

 

 נספח 4
  ערבות בנקאית (ביצוע)

  
  

  לכבוד
  

  בני עי"שמועצה מקומית 

  

   שם הבנק:  _________________.

 סניף הבנק: _________________.

.___________ :  סניףהמס' טלפון של   

._________: ___סניףהמס' הפקס של   

  

             הנדון: ערבות בנקאית מספר

מס' זיהוי ____________ מרחוב  ______________________ בקשת פי על .1
אנו ערבים בזה "), המבקש"ו/או  "הנערב"[כתובת מלאה כולל מיקוד] (להלן:  ____________________

__________ (במילים:  ₪___________  עד לסכום שלבאופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום כלפיכם 
בקשר עם מכרז , של המבקש כלפי המועצה להבטחת התחייבויותיו) "סכום הערבות"להלן:  לים חדשים)שק

מתן שירותי הסעות למסגרות המחלקה לשירותים חברתיים ושירותי הסעות נוספים ל 11/2020 פומבי מס'
 .שנכרת מכוחו הסכםאו ל עבור המועצה המקומית בני עי"ש

קבלת דרישתכם מ ימים 7 תוך הערבות סכוםאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד  .2
הראשונה בכתב, לרבות באמצעות פקס, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיח 
בכל אופן שהוא, ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהנערב. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא 

קדמת לנערב ו/או לממש בטחונות תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הנערב ו/או לפנות בדרישה מו
 אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו. 

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום  .3
כום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על ס

הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה 
לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע 

 לעיל.  2בסעיף 

נהיה רשאים להימנע מתשלום על אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא  .4
פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה 

 המוענקת לנערב על פי דין. 

בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הנערב כלפיכם ו/או בתוקף ההסכם בניכם,  .5
 ת, בלתי מותנית ועצמאית. והינה בלתי חוזר

מכם חייבת להימסר לנו  דרישה וכל____________________ ועד בכלל,  ליום דהערבות תהיה בתוקף ע .6
, לפי הודעה בכתב, ידינו על הוארכה אם אלא, ומבוטלת בטלה זו ערבותנו תהיה זה מועדעד מועד זה. לאחר 

 ממועד סיום תוקף הערבות.  ימים  7אף באמצעות פקס, אשר תימסר לנו לא יאוחר מ 

 . 2020 ביולי 15הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום  .7

 .שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבות .8

                    

       ,רב בכבוד

  סניף ___________________   כתובת_____________________   _______________   בנק

  

  מספר טלפון ________________  מספר פקס ________________  
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  5נספח 
  

  פרטים אישיים של קצין בטיחות
  
  
  

לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם  2.13הנני מתחייב להעסיק או להתקשר עם קצין בטיחות בהתאם לסעיף 
  כמפורט להלן:

  
  

                  ____________________ שם: ________________ מס' ת.ז:
  

  מיקוד: _____________ .   _________________________________________ כתובת: 
  

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

            * מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.
  
  

 
 
 
 
 
 

______________________ חתימה וחותמת החברה:            החברה: _________________________שם   
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  6נספח 
 

  הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה
  

  
  (שנה ______________)      חוזה שנערך ונחתם ביום __________  סימוכין: 

  
  ________________________  בין:

  
                         ________________ שכתובתו:  ________________________ לבין: 

  
                      ___________________ עוסק זעיר/מורשה מס' ______________ (להלן הקבלן)

  
  
  

  של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת; 8.2ובהתאם לסעיף   הואיל 
  

  וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ליום _____________.  יל והוא
  

  מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:
  

  (מצ"ב העתק מהחוזה המקורי)
  
מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת החוזה, והתמורה תהיה   .1

  בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת.
  
במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה שהסתיים (יש לפרט שינויים לגבי   .2

  מסלולים שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים ובוטלו.
  
ש"ח (לא                    במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא הסך   . 3

  כולל מע"מ).
  

  ) _______________________________________            במקום האמור בסעיף (מס'   . 4
  

    יבוא _________________________________________________________
  

לתעבורה,  הקבלן מצהיר כי דאג לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה, לרבות העסקת קצין בטיחות  . 5
לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד הסעות, רישום הרכב כמורשה  84ומהוראות הנוהל של תקנה 

להסיע נוסעים תמורת שכר, וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי הוראות התקינה של משרד התחבורה לרכב 
  המסיע נוסעים תמורת שכר.

  
  שנים. 10לחוזה, דהיינו, כלי רכב שגילם לא יעלה על  2.11הקבלן מצהיר כי דאג לכלי רכב שיענו על סעיף   .6

  
  פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בחוזה הנ"ל.  

  
  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  
_________________          ________________________  

  חתימה וחותמת הרשות המקומית               חתימה וחותמת הקבלן                                             
  

                  
  שריון תקציבי: ____________

  
  שנת חתימת החוזה המקורי _____________
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  7נספח 
  

  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה 
  

  הערות  הכמות  שם הפריט  מס'

1  

תרמיל גב תואם לתכולה על 
לציין על גביו פי ההנחיות (יש 

"מגן דוד אדום" ו"עזרה 
  ראשונה")

1    

2
    5  משולש בד    

3
    2  תחבושת אישית    

4
    1  תחבושת בינונית    

5
-(מומלץ חוסם עורקים מסוג  1  חוסם עורקים     

C-A-T(  
6

  בגדלים שונים  10  אגד (תחבושת)    

7
   3  איספלנית (מיקרופור)    

8
    20  פלסטר         

9
    1  מלע"כ (מספריים)     

10
    20  פד גזה סטרילי    

11
(מומלץ סד מדגם   1    סד קשיח לקיבוע    

SAMSPILNT(  
    1  סביעור   12
13

    1  מסכת כיס להנשמה    

14
  
    

תחבושת לכוויות (דוגמת 
    3  ברנשילד)

15
    1  שמיכה היפותרמית    

16
  זוגות  10  פעמיות-כפפות חד    

17
  
    

יש לפרק את הסוללות ולשמור   1  פנס ראש
  מחוץ לגוף הפנסאותן  

18
  
    

 8תחבושות אלסטיות ברוחב 
    3  ס"מ

19
    

) בגדלים A.Wמנתבי אוויר (.
  אחד מכל גודל  3  1,2,3

  
על כל בקבוק ועל כל קופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך  הערה:

  האחרון לשימוש. 

  
  כן תהיה ברכב אלונקה מתקפלת אחת.-כמו

     
  



  ם חברתייםהמחלקה לשירותישירותי הסעות למסגרות למתן  11/2020 'מס פומבי מכרז
  המקומית בני עי"ש מועצהעבור ה ושירותי הסעות נוספים 

 

   
 עמודים 57 מתוך 49 עמוד

    _______________  
 חתימה וחותמת המציע

 

  8 נספח
 בטיחות, ביטחון ושעת חירום

  

 ביטחון
 

 חנייה הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי -נוהלי ביטחון במסגרות הרווחה 
 
 
 כללי  .1

  

  הרשות המקומית אחראית על ארגון ההסעות למסגרות הרווחה ומהם.      1.1

זמנית מכמה אוטובוסים -בו הנוסעיםמגיעים בהסעות מאורגנות, המורידות את  הנוסעיםכאשר       1.2
זמנית באותה נקודת -בו נוסעיםבצמוד למסגרת הרווחה, נוצר מצב של הצטברות מאות 

  הורדה/העלאה העלולה לשמש יעד לפיגוע.

ההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של הנוסעים 
  המקומית ועם המשטרה שעיקרן: במסגרות הרווחה שיש בהן הסעות, יחד עם הרשות

המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת היום והן  הנוסעיםמיפוי מסגרות הרווחה ומספר     -
  )הנוסעיםבסיומו (בעת פיזור 

על ידי קב"ט הרשות, בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/  הנוסעיםקיום סיור בנקודת ריכוז      -
  מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה. 

  -) תתבסס על הנוסעיםהאבטחה במפרצי החנייה (בנקודות ריכוז       1.3

מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה     -
  המשטרתיים;

  ת בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המתקן שבצמוד למתקן הרווחה יש תחנות הסעה.סריקו    -

 בהסעות היא על משטרת ישראל. הנוסעיםהאחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז       1.4

 הנחיות ביטחון בהסעות .2
  

  כללי      2.1

ן באזורים השונים. ההנחיות ההנחיות בנושא אבטחת ההסעות הן פועל יוצא של מצב הביטחו  2.1.1
  מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.

נוסף למובא בהמשך, גורמי הביטחון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע ולשנות את סדרי   2.1.2
בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת,  הנוסעיםהאבטחה של הסעות 

  ישראל ו/או צה"ל.ובהתאם להנחיות משטרת 

  יהיה בעל אזרחות ישראלית. נוסעיםנהג המסיע   2.1.3

  אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן: 2.1.4

  עירייה / מועצה מקומית. –הסעות בתחום היישוב העירוני     א.

הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות (בעיקר הסעות למסגרות     ב.
  ורשויות "קו התפר".הרווחה האזוריות) 

  הסעות בקו העימות וביהודה ובשומרון.      ג.
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  הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון      2.2

  חימוש ומיגון  2.2.1

בהסעות במועצות אזוריות בתחומי הקו הירוק, בדגש על רשויות קו תפר, יהיה רשאי מנהל    א.
להנחות כי הנהג יהיה נושא , המועצהתחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי, בתיאום עם 

  אקדח בהתאם להוראות שעה.

  בהסעות ברחבי יהודה ושומרון על הנהג להיות חמוש באקדח.   ב.

  אבטחה וביטחון  2.2.2       

  הסעות באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי רכב ממוגני ירי ו/או על פי הנחיות צה"ל.   א.

  כל שלבי ההסעה בשטחי יהודה ושומרון.דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים ב    ב.

  אבטחת האוטובוס בחנייה      ג.

  בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות, החלונות ותאי המטען נעולים.     )1

  אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.     )2

  אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלסטינית ברכבי ההסעות בכל עת.     )3

  לאוטובוס יש לבצע בדיקה על פי הטופס בנספח שלהלן. נוסעיםלפני כל העלאת      )4

  קשר  2.2.3

  יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו או בטלפון סלולארי.נוסעים כל רכב המסיע 

 
 הנחיות בטיחות בהסעות .3

  הסכנות בהסעות מאורגנות      3.1

  ממנו.תאונה במהלך העלייה לרכב ההסעה והירידה           ·

  במהלך הסעה מאורגנת. הנוסעיםאלימות והתפרעות           ·

  חוסר תשומת לב הנהג והשארת נוסע ברכב ההסעה בתום הנסיעה.          ·

  תאונה בה הנוסע היורד מההסעה נדרש לחצות כביש בדרך לביתו.          ·

  תאונה בה הנוסע היורד מההסעה והולך בצמוד לרכב ובסמוך לגלגלי הרכב.     .

  תאונה בה הנוסע היורד מההסעה נעלם מעיני הנהג.     .

   

  בעלי תפקידים המשפיעים על הבטיחות בהסעות מאורגנות אל מסגרת הרווחה וממנה     3.2

  

  מנהל המסגרת  3.2.1

י רכז הסעות ומינוי נאמני הסעות וייזום פעולות חינוך המנהל ישקול מינו פעולות לתכנון:    א.
  והסברה במהלך השנה.

המנהל ישתף את ההורים, וידריך וינחה אותם בכל הנוגע לאחריותם  שיתוף ההורים:    ב.
הישירה להתנהגות הנוסעים בתחנת האיסוף וההורדה, בזמן הנסיעה, בחציית כביש 

  וכדומה.

המנהל יקבע נהלים פנימיים להתנהגות במקרה  הפקת לקחים:בדיקת אירועים חריגים ו    ג.
  שהנוסע אינו מגיע למסגרת. 

  

   אחראי מטעם המסגרת  3.2.2

האחראי מטעם המסגרת יתדרך את משתתפי המסגרת בהנחיות ובהוראות להתנהגות     א.
  בטוחה בהסעות.
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ם חריגים בהסעות. האחראי מטעם המסגרת יעודד את משתתפי המסגרת לדווח על אירועי    ב.
עליו לבדוק אירועים אלו, לנתח אותם עם המשתתפים ולהעביר את הלקחים הנלמדים 

  מהם להנהלת המוסד.

  

  אחראי ההסעות מטעם הרשות המקומית (להלן "אחראי ההסעות")   3.2.3

הנהג המסיע ידאג שהורדת הנוסעים תתבצע בצד שבו נמצאת המסגרת ובצד שבו נמצא     ב.
  הנוסע, ללא צורך לחצות כביש.ביתו של 

  חברות ההסעה ידאגו לתדרך את הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים לבטיחות בהסעות.      ג.

ויהיה  המועצהאחראי ההסעות יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות     ד.
בקשר רצוף עם ההנהלות של המסגרות ועם רכזי ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי 

  בדיקות האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.

קצין הבטיחות של חברת ההסעות יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות      ה.
  משרד התחבורה ובתקנות המחייבות להסעות ילדים.

   

  הנחיות לעניין הסעת הנוסעים     3.3

  

  חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה  3.3.1

חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה.     א.
כמו כן, הסעת הנוסעים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות 

זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות שמותקנות בהן  הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים
  חגורות בטיחות.

לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות     ב.
  במשרד התחבורה.

נוסעים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים. על הרישיון  9נהג המסיע       ג.
אין צורך  1996ו תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר שברשות

  בחותמת. 

ד.     מנהל חברת ההסעות ימציא לרשות המקומית מסמך ממשטרת ישראל ובו רשימת כל הנהגים 
  המסיעים נוסעים ברשות, המאשר כי אין להם רישום על עבירות מין.

  ות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה.חברת ההסעה תקפיד על הורא     ה.

  רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה.      ו.

בחוזה), שעבר את כל  2.11שנים לכל היותר (כמפורט בסעיף  10רכב ההסעה יהיה תקין, בן     ז.
  הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.

את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב  כלי הרכב יכללו     ח.
המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן, ערכת עזרה ראשונה וערכת 

  כיבוי אש.

אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרד   
  התחבורה.

זוכה חובה להתקין מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, ט.   בכלי הרכב של החברה ה
  , אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י).1חלק  6400העומדת בתקן ישראלי 

כמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעות יהיו חייבים לכלול ומערכת טכנולוגית   
או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה 

הרכב. המערכת תספק את ההתרעות הבאות: התראות סטייה מנתיב, שמירת מרחק, התנגשות 
ברכבים ואופנועים, התנגשות בהולכי רגל ורוכבי אופניים בקדמת הרכב ובצדדיו (שטחים 

פק התרעות קוליות מתים). על הטכנולוגיה להיות מאושרת ע"י יצרן רכב מערבי ולס
  וויזואליות.

כלי הרכב המסיעים נוסעים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעות רווחה" ושלט נוסף      י.
  המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.
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חל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות ו/או התקנת וילונות אטומים מכל סוג שהוא על כל     יא.
שרות צפיה לתוך מרכב הרכב מחוצה לו, במקרה של חשד חלונות הרכב, אשר מונעים אפ

  לשכחת נוסע ברכב ההסעה.

הנסיעה תתבצע רק כאשר הנוסעים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם   יב.
  לרישיון. לא יוסעו נוסעים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת. 

  נוסעים ברכב ההסעות.למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של   

כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף    יג.
  הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה.

  יד.  נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב לעיל.

ולהורדת נוסע המוסע בכיסא גלגלים. למען הסר טו. נהג רכב להסעת נכים ידאג להפעלת המעלון 
  ספק, חל איסור מוחלט על המלווה להפעיל את המעלון.

טז. על חברת ההסעות חלה חובה לדווח מיידית לרשות המקומית על כל אירוע חריג בו מעורבים 
  הנוסעים או רכב ההסעה, לרבות תאונת דרכים.

תחנות האיסוף וההורדה. י המוסדות, תקבע את הרשות המקומית, תוך שיתוף פעולה עם מנהל  יז.
לא נדרשים לחצות כבישים לפני הנוסעים מומלץ כי תחנות אלה תיקבענה במקומות שבהם 

  .עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם ממנו

והוריהם. סדרים אלו יכללו התנהגות הנוסעים סדרי ההסעה יהיו ברורים ויובאו לידיעת   יח.
  ונות, פגיעה חבלנית, שרפה).באירועים חריגים (תא

  ליווי בהסעה על ידי מבוגר    3.3.2

הרכב ילווה על ידי אדם מבוגר (הורה, מורה וכדומה), ובמיוחד בהסעות אזוריות שבהן    א.
  מסלול הנסיעה ארוך.

ליווי על ידי מבוגר הוא חובה בהסעת פעוטות וקטינים, ואף בהסעת חוסים בעלי לקויות     ב.
  קשות .

למען הסר ספק, מודגש כי על המלווה לשבת עם הפעוטות או החוסים המלווים במושב   
  האחורי של הרכב.

  בשום מקרה לא יישב המלווה במושב שליד הנהג.  

המלווה יעבור הכשרה, המלווה גם יקבל רשימה של מספרי הטלפון של המוסד ושל הורי     ד.
  .הנוסעים

לחצות כביש, יעשה זאת המלווה יחד אתו. בסוף הנסיעה אם ילד היורד מרכב ההסעה צריך     ה.
  יוודא המלווה שלא נשאר ילד ברכב.

  

  הנחיות לעניין תלמידי חינוך מיוחד במסגרות רווחה   3.3.3

בהסעת תלמידי החינוך המיוחד למסגרת רווחה, ללא קשר לסוג הלקות, כולל לקויות קלות,  3.3.3.1

יסוף בבוקר ימתין עם התלמיד ליד ביתו אדם מבוגר עד חובה על ההורים לדאוג כי בהסעת הא

הגעת רכב ההסעות; בהסעת הפיזור בצהרים לבית התלמיד ימתין בתחנת ההורדה ליד בית 

  התלמיד אדם מבוגר שיקלוט את התלמיד ויוביל אותו לביתו.

ית אין לאפשר המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר, ואין לאפשר הורדה ליד הב  

    והשארת התלמיד לבדו בדרכו לביתו בצהרים.

, 1994 –בהתאם לתקנות החוק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות התשנ"ד   3.3.3.2

הסעות תלמידי חינוך המיוחד תלווינה על ידי מבוגר שיוצב לתפקידו על פי קביעת מנהל 

ולל הדרכה למצבי חירום, המסגרת או הרשות המקומית. המלווה יעבור תהליך הכשרה הכ

יכיר את דרכי התקשורת להורי הילדים, מוקד עירוני וכן משרדו של אחראי ההסעות מטעם 

  הרשות המקומית. 
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, ובמושב מגביה (בוסטר) 3כלי הרכב יהיו מצוידים במושב בטיחות המיועד לילדים עד גיל   3.3.3.3

רה בנושא זה, ובחגורות בטיחות , כמתחייב מתקנת התעבו8ועד גיל  3המיועד לילדים מגיל 

  תקניות לכל הנוסעים.
  

  הנחיות בטיחות לנהג   3.3.5

הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו. כמו כן הנהג ו/או חברת ההסעות   3.3.5.1

  אינם רשאים לשנות את זמני ההסעות ללא הסכמה מראש מטעם המועצה.

, לעזוב את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו נוסעים. למען מקרהבשום הנהג אינו רשאי,     3.3.5.2

  הסר ספק, הנחיה זו מחייבת גם אם הנהג מכבה את המנוע טרם ירידתו מן הרכב.

העברת נוסעים מרכב לרכב מותרת אך ורק בתחום המסגרת או בתחום מתקן ציבורי   3.3.5.3

  שבאחריותה של הרשות המקומית.

מטעם המסגרת או פיקוח מטעם הרשות, ינחו את הנהגים ויבדקו את אחראים על הסעות    3.3.5.4

 עמידתם בדרישות הבאות:

כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג    א. 

 שהנוסעים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת בדלת הקידמית בלבד.

  אין להסיע נוסעים בעמידה.  ב.  

הסעת רכב הסעות לאחור בעת איסוף או פיזור נוסעים, למעט חל איסור מוחלט על   ג. 

 לתקנות התעבורה). 45ביציאה ממסוף ההסעות של המסגרת (תקנה 

במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב (הוצאת ידיים וראש   ד. 

 מחוץ לרכב, התנהגות פרועה של נוסעים והתנהגויות מסוכנות אחרות).

 ם לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית.כשמגיעי  ה. 

הורדה או העלאת הנוסעים מן הרכב תתבצע רק בצד שבו נמצאת המסגרת או ביתו   ו. 

  של הנוסע, כדי  שלא ייאלצו לחצות כבישים.

הנוסעים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או להוריד   ז. 

 קומות מזדמנים.נוסעים במ

  הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו נוסע או חפץ.  ח.

חל איסור מוחלט על אחסנת דלקים מכל סוג שהוא, לרבות תוספי דלק או שמן, ו/או   ט.

  כל חומר דליק או מסוכן אחר, בתא המטען או בכל מקום אחר ברכב.

עצירה בתחנות תדלוק כאשר הנוסע נמצא ברכב י. חל איסור מוחלט על ביצוע תדלוק ו/או 

  ההסעה. 
 גיל ילד היושב ליד הנהג בהסעה מאורגנת (לא במכוניות פרטיות)   3.3.6

א' לתקנות התעבורה עודכנה לפני מספר שנים, ומאז העדכון חלו שינויים לגבי גיל הילד  83תקנה 
  שמותר להושיב במושב הקדמי ליד הנהג.

  
, בתנאי שהוא יושב על 8עד גיל  3להושיב במושב הקדמי של הרכב ילד מגיל בהתאם לעדכון מותר 

  מושב מגביה (בוסטר), תוך שהוא חגור בחגורת בטיחות כחוק.
  

  להסיע ילדים אלה במושב הקדמי ליד הנהג. איסור מוחלטלמרות זאת, בהסעות נוסעים חל 
  

עי עזר, פרט לחגירתו כחוק בחגורת שנים, מותר להושיב ילד במושב הקדמי ללא כל אמצ 8החל מגיל 
  הבטיחות התקנית של הרכב.

  
  יש לדאוג לכוונון גובה החגורה בהתאם לגובה הילד.
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אוטובוסים, אוטובוסים זעירים  –אשר למושב האחורי של הרכב, בכלי הרכב של חברות ההסעה 

, אך יש חובה 8עד גיל  3אין חובת שימוש במושב מגביה (בוסטר) לגבי ילד מגיל  -ציבוריים או מוניות 
  לחגור חגורות בטיחות. 

מאחר ורק חגורות מותניים הינן בטיחותיות בגילאים אלה, אין להושיב ילדים במושבים בהם יש 
  חגורה אלכסונית.

  
  תוקפן של הוראות הבטיחות בהסעות מאורגנות על ידי הרשות   3.3.7

ות המתחייבות  מתקנות התעבורה של הרשות המקומית תדאג לביצוע כל הוראות הבטיח  3.3.7.1

  משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות הרלוונטיות.

הוראות והנחיות אלו בנושא בטיחות ייכללו בנוסח האחיד של המכרז והחוזה להסעות    3.3.7.2

 נוסעים.    

אי קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין     

 עד כדי הפסקת ההתקשרות עם החברה. ההסעה,
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  טופס בדיקה בטחונית לאוטובוס המסיע נוסעים
  
  

  החודש: ________________    מס' הרישוי של האוטובוס: ______________
  
  

  מועצה מקומית בני עי"ששם 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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  9נספח 

  
  2011-כתב התחייבות למניעת העסקה על עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

ת.ז.________________   כתובת___________________ (להלן: אני הח"מ__________________, 

  , כדלקמן:מועצה מקומית בני עי"ש"), מתחייב בזאת כלפי המציע"

*הבהרה: כתב התחייבות זה מתייחס לכל כח האדם, המועסק על ידי נותן השירותים, ובכלל זה עובדים קבועים, 

  ), סטודנטים, חיילים ועובדי קבלן, ככל שיהיו כאלה.עובדים זמניים, מתנדבים (ואף מתנדבים בשנת שירות

(להלן:  2011 -. לפעול בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 1

"החוק"), ולפעול באופן מיידי ממועד תחילת מתן השירותים לקבלת האישורים הדרושים ממשטרת ישראל, 

  בהתאם לחוק.

ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות ו/או עמידת המציע בכל תנאי המכרז כל  15תוך  עצהמו. להעביר ל2

לעיל ולשמור בתיקו האישי של כל  1האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל על פי החוק ובהתאם לאמור בסעיף 

  עובד אישורים אלו.

השירותים, אשר הורשעו בעבירה לפי  . לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת מתן3

 לחוק. 2סעיף 

. לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת מתן השירותים, אשר לא ימציא אישור בתוקף 4

 לחוק. 1ממשטרת ישראל בהתאם להוראת סעיף 

ל ההסכם ואהיה חייב לפצותכם . בכל מקרה שאפר התחייבותי זו ו/או חלק ממנה, ייחשב הדבר כהפרה יסודית ש5

על פי כל  למועצהבגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת שתעמוד 

  דין.

 

    ________________                                                                 ____________________ 

  יך                                                                                                     חתימהתאר                 
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  10נספח 
  

  שאלות הבהרה ומענה לשאלות הבהרה 
  

 ככל והיו)על המציע לצרף להצעתו, (
  
  
  


