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בלעדיות למרכז קהילתי יואב
במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו  ,או מקצתו לא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה ל הליך זה .
מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של מרכז קהילתי יואב

( להלן  " :ה מ ר כז "  /או ה עמות ה " ) .

מסמכי ה הליך ניתנים למ תמודד לצורך קבלת מידע על יו  .אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את המידע
בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה ל הליך דנא .

מכרז הסעות חוגים
מכרז פומבי מס' 2
שנת הלימודים תשפ"א
תכולה

.1

תנאים כלליים.

.2

כתב ערבות למכרז.

.3

הצהרת המשתתף.

.4

חוזה ונספחיו.

נספח א'-

מפרט הסעות ומחירים.

נספח ב' -

רשימת כלי הרכב שיועסקו בביצוע ההסעות.

נספח ג' -

פרטי קצין הבטיחות.

נספח ד' -

נספח ביטוח.

נספח ה' -

נוסח ערבות בנקאית לחוזה.

3-נספח ו' -

טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.

נספח ז' -

תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.

נספח ח' -

דף הנחיות בטיחות לנהג.

נספח ט' -

אישור קיום רישיון עסק תקף.

נספח י' ו-י( )1הצהרות נהג
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מרכז קהילתי

מכרז פומבי מס' 2
הזמנה לקבלת הצעות מחירים להסעות לחוגים ופעילויות למרכז הקהילתי
תנאים כלליים
.1

כללי
1.1

מרכז קהילתי יואב (להלן" :המרכז קהילתי" מזמינה בזה הצעות מחירים לקבלת שירות הסעות
תלמידים ו/או עובדים על פי התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

1.2

ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים  10מקומות  15 ,מקומות  ,מיניבוס ומוניות (להלן" :כלי
הרכב") .בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן ,ברכב מסחרי בלתי אחוד (טנדרים).

1.3

כלי הרכב שישמשו להסעות ,ובהתאם ,רשיונות הרכב שימציא המציע לצורך עמידתנו בתנאי הסף של
מכרז זה ,יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 1.3.1גיל כלי הרכב בעת ביצוע הנסיעה לא יעלה על עשר שנים מ"מועד עליה לכביש" או "שנת
יצור" כמצויין ברישיון הרכב ,המאוחר מביניהם.
1.3.2

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה ,הוראות פקודת
התעבורה [נוסח חדש] ותקנות התעבורה ,התשכ"א( 1961-להלן" :תקנות התעבורה") ,מכלי
רכב המשמשים להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים לרבות ערכת מילוט ,מזגן ,פנסי סימון
ואיתות ,חגורות בטיחות ושילוט ,ערכת כיבוי אש ותרמיל עזרה ראשונה כמפורט בנספח ז'
לחוזה.
אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן ,כפי שמתחייב מהנחיות משרד
התחבורה.

1.3.3

כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים ,יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות ותקינות,
הניתנות לחגירה על ידי תלמידים ,לכל הנוסעים ,במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים ,על
פי הצורך ,כמתחייב מתקנות 83א' ו364 -א' לתקנות התעבורה ,התשכ"א.1961-

 .2שיטת המכרז
 .1המכרז הינו בשיטת ההנחה מהמחירים הנקובים בנספח א' והמוגדרים כ"מחיר מירבי" לכל אחד מהמסלולים.
המחירים שיצויינו על ידי המשתתף בהצעתו לא יעלו על המחירים הנקובים בנספח א' כ"מחיר מירבי"
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 .2מובהר בזאת כי ככל שהצעת המחיר של המציע תהה גבוהה מן "המחיר המירבי" הנקוב בנספח א' כי אז תחשב
ההצעה כאילו הינה שווה ל"מחיר המירבי" שבנספח א'.
 .3למען הסר ספק מובהר בזאת כי המרכז קהילתי אינו מתחייב לבצע את כל ההסעות בכל המסלולים הנקובים
בנספח א' ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהא עליו לנמק החלטתו וכן יהא רשאי המרכז קהילתי לרכוש
את שירותי המועצה האיזורית לביצוע הסעות באמצעות אוטובוסים.

.3

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים ,כדין ,בישראל ,העומדים ,במועד הגשת ההצעות,
בכל התנאים המצטברים שלהלן:
 3.1הנם רשומים ,כדין ,כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת
והשכרת רכב) ,התשמ"ה ,1985-חמש שנים לפחות .יש לצרף רשיון בר-תוקף.
 3.2בידם רשיון בר תוקף ,על שמם ,מאת המפקח על התעבורה ,שהנם מורשים להסיע בשכר על פי תקנות משרד
התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.
יש לצרף להצעה צילום מרשיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה
להסיע נוסעים בשכר.
 3.2.1בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח –  ,1968ככל שיש חובת רישוי עסק
על-פי דין.
 3.2.2בבעלותם או שבאמצעות משרדם מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי
המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר.
על המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב או בעלות אדם
אחר על הרכב ,ואישור השימוש באותו רכב על-ידי הזכיין.
 3.2.3לעניין סעיף זה יראו את המציע כבעליו של רכב גם אם שם הבעל הרשום ברישיון הרכב שונה מזה
של המציע אך בסעיף התנאים וההגבלות ברישיון הרכב מצוין במפורש מספר רישיון ההפעלה של
המציע.
 3.3הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה
במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.
על המשתתפים לפרט את שמו המלא ,מספר תעודת הזהות ,כתובתו ומספר כ ת ב ה ה ס מ כ ה ש ל
קצין הבטיחות בתעבורה ,בנספח ג' לחוזה ,וכן לצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.

6--

 3.4נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה:
א .הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
ב .לנהג אישור רפואי המעיד על כשירות.
ג .אישור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א – .2001
ד .הנהג חתם על ההצהרות שבנספח י' ו-י(.)1
ה .הנהג המציא גיליון "שיטת ניקוד" – ניתן להוציאו בחלק מסניפי הסופר – פארם.
ו .הנהג המציא צילום רישיון הנהיגה משני צידיו.

 3.5הקבלן הזוכה מתחייב לבצע את הסעות נוסעי המרכז קהילתי אך ורק באמצעות נהגים אשר קיבלו היתר מאת
המרכז קהילתי ו/או המועצה האיזורית יואב בכתב להסיע את נוסעיו כאמור בחוזה .המציע יחתום במסגרת הצהרתו
והצעתו על סעיף זה.

.4

ההצעה
4.1

הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד ,ב 2-עותקים ,על גבי טופס מפרט הסעות ומחירים כחלק
בלתי נפרד מהחוזה ובהעתק נוסף .המחירים ירשמו בכתב ברור ,בעט.

חובה על המשתתף במכרז ליתן הצעות מחיר לכל אחד ממסלולי הסעות.
אי הגשת הצעה לכל אחד מהמסלולים עלול לגרום לפסילת ההצעה !

4.2

4.1.1

במקרה שתתגלה אי התאמה בין העותקים יילקח בחשבון המחיר הנמוך מבין המחירים
המצויינים בעותקים השונים.

4.1.2

מובהר בזאת כי חובה על המציע להגיש הצעתו אך ורק על גבי מסמכי החוזה המאוגדים
בחוברת המכרז ובשני עותקים .אין להפריד את החוברת המאוגדת !

המחיר בהצעה יכלול את כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן שירותי ההסעה,
והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
בהצעה יפורטו מספר כלי הרכב ,סוגם ,והמחיר המבוקש לכל כיוון.

4.3

על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.

4.4

המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו לא יעלו על המחירים שנקבעו כ"מחיר מירבי" ומפורטים
בנספח א'.

7-4.5

המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים בעבור מתן שירותי הסעות במשך תקופת
ההתקשרות ,בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים במפרט הסעות ומחירים.

4.6

במקרה של חודשי לימודים נוספים (יולי-אוגוסט) ,מתחייב המסיע להמשיך לבצע את ההסעות באותם
תנאים.

4.7

למען הסר כל ספק ,מודגש כי המחירים שיצויינו על ידי המשתתף ,בהצעתו ,יהיו אך ורק בעבור מתן
שי רו תי ה ס עו ת ולא בעבור כל מתן שירות אחר.

4.8

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המרכז קהילתי אינו מתחייב לבצע את כל ההסעות בכל
המסלולים המפורטים בנספח א' ,וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתו הבלעדי.

4.9

תשומת לב הקבלנים מופנית בנושא זה לפרק  4בחוזה ,לפיו ניתן למסור עבודה לקבלן משנה
בתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה לכך הסכמת המרכז הקהילתי ,מראש ובכתב.
כמו כן ,תשומת לב הקבלנים מופנית לדרישה ,כי אם קבלן מסוים יזכה במסלולים בהיקף רחב יותר מכפי
שמאפשרת כמות כלי הרכב הנמצאים בבעלותו ,ולשם כך יהיה עליו להעסיק קבלני משנה ,יהיה עליו
להצהיר על כוונתו זו מראש ,ולציין זאת מפורשות בהצעתו.

4.10

ה ה צ ע ה תנתן ביחס לכל הקווים  -נספח א'

4.11

כ ל חלקי המכרז הם יחידה אחת שלמה ומחייבת ,והם יפורשו באופן משלים  -החלק האחד את רעהו
 והמונע סתירות כלשהן .ה מז מין שו מ ר ל ע צ מו א ת הז כו ת ל ע רו ך שי נויי םב מ ס מ כי ה מ כ רז כו ל ם או ח ל ק ם עד ל מו עד הגשת ההצעות .שינויים אלה יהוו חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישלחו לכל המציעים.

.5

מסמכים ואישורים
 5.1על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
א .אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)
תשל"ו .1976 -
ב .אישור תקף על ניכוי מס במקור.

ג .היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד שמות מורשי החתימה
וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
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ד .ד .

אי שו ר עו ס ק מו ר ש ה מ א ת ש ל טו נו ת מ ס ע ר ך מו ס ף.

ה .ק ב ל ה ה מ עיד ה ע ל ר כי ש ת מ ס מ כי ה מ כ רז מ א ת ה מ ר כז ק הי ל תי.

ו.

ה ס כ ם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כנספח יא כד ל ק מן :ה מ צי ע י ש לי ם ב 2 -עו ת קי ם
ש ל ה ה ס כ ם ,א ת ש ם ה מ צי ע ו כ תו ב תו (במבוא ל ה ס כ ם) ,וי ח תו ם ע ל ג בי כ ל
ע מוד מ ה ה ס כ ם ב ר א שי תי בו ת ,ו כן י ח תו ם א ת ח תי מ תו ה מ ל א ה  +חו ת מ ת
ה ת א גיד ב סו ף ה ה ס כ ם ב מ קו ם ה מיו עד ל כ ך ,וי צ ר ף א ת עו ת קי ה ה ס כ ם,
כ ש ה ם ח תו מי ם ב מ קו ר ,ל ה צ ע תו.

ז.

ע ר בו ת ב נ ק אי ת כ א מו ר ב פ ר ק ____ ש ל ה לן.

ח .טבלאות תיאור ניסיון קודם וצוות המציע ,בנוסח המצורף להזמנה להציע הצעות זו כמסמך ב' להוכחת הנדרש
בסעיף  2.5ו -דלעיל ,ופירוט כלל ניסיון המציע .יובהר כי על המציעים לפרט בהצעתם את ניסיונם.
ט .על הפירוט לכלול את הפרטים הבאים :זהות הלקוחות העיקריים ,תקופת הפעילות ,היקף ומהות השירותים
שסופקו ב –  3שנים האחרונות.
י.

המלצות בכתב (לפחות  3המלצות) .יש לצרף רשימת לקוחות ממליצים בה יפורטו פרטי הממליצים ודרכי יצירת
קשר טלפוני עמם .טופס המלצות ב נו ס ח ר צ" ב נספח ד.

 5.2מובהר בזאת כי הדרישה להמצאת אישור על קיום הביטוחים תחול על המציעים שזכו במכרז והחובה להמצאת
האישור כאמור הינה תנאי מוקדם לחתימה על החוזה.
 5.3ל א צירף ה מ ש ת ת ף להצעתו איז ה מהמסמכים האמורים לעיל ,ר ש אי ה מז מין ,מ ט ע ם ז ה ב ל בד
ו ל פי שי קו ל ד ע תו ה ב ל עדי ו ה מו ח ל ט ,ל פ סו ל א ת ה צ ע תו ש ל ה מ ש ת ת ף או
ל ח לו פין -ל ב ק ש כי יו סי ף ו /או י ש לי ם ו /או י ת קן ו /או י ב הי ר איז ה מ ה מ ס מ כי ם
ש ב ה צ ע תו ו /או ה נ תו ני ם ה מ פו ר טי ם ב ה.
 5.4הזוכה במכרז יהיה חייב להמציא האישורים כמפורט בסעיף  3.4למכרז מייד עם זכייתו.
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 6הצהרות המציע :
בהגשת הצעתו למכרז המציע מצהיר בפני העמותה הצהרות אלה זאת מבלי לגרוע מהצהרות
נוספות שלו במקומות אחרים בחוברת המכרז ):
 6.1כי י דו עי ם ל ו פ ר טי ה שי ר ו ת ש או תו הו א י חו י ב ל ס פ ק ל ע מו ת ה  ,א ם יז כ ה
ב מ כ רז .
 6.2כי הו א ב ע ל כ ל ה רי שיו נו ת  ,ה הי ת רי ם  ,ה ה ס מ כו ת ו ה אי ש ו ר י ם ה נ ד ר ש י ם ל פי
כ ל דין ל ני הו ל פ ע י לו תו ה ע ס קי ת ;
 6.3כי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז .
 6.4כי הו א עו ס ק ו מ ת מ ח ה ב כ ל ה ת ח ו מי ם ה ר ל וו נ ט יי ם ל בי צו ע ה ת ח יי בו יו ת יו ע ל פ י
ה מ כ רז ו ה ה ס כ ם ה נ לוו ה לו ; ו כי י ש ל ו א ת ה מ יו מ נו ת ו כו ח ה א ד ם ה מ ת א י ם
ל צו ר ך בי צו ע ה ת חי י ב ויו תיו ה א מו רו ת .
 6.5כי הוא מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב שלא
להעסיק עובד שהורשע כאמור .
 6.6כי הו א קי ב ל א ת מ לו א ה מ יד ע ה ר ל ב נ טי ל צו ר ך ה ג ש ת ה צ ע תו ו ה ה ת ק ש ר ו ת
ב ה ס כ ם  ,כי ב ד ק מיד ע ז ה ב או פן י שי ר  ,ו כי ע ל ס מ ך ב די ק תו א ת ה מ יד ע כ א מ ו ר
ל עי ל  ,ה ו א רו א ה ב מ חי ר ה מו צ ע ע ל ידו מ שו ם ת מו ר ה מ ל א ה ו הו ג נ ת ב ע בו ר כ ל
ה נד ר ש מ מ נו ב מ כ רז ו ב חוז ה ( אם יז כ ה ) ,ו ב ע ב ו ר כ ל ח לו ק ת סי כ ון בין ה ע מו ת ה
ל בי נו  ,כ פי שזו מו פי ע ה ב ח ו ב ר ת ה מ כ רז .
 6.7כי אין הו א מ חו י ב כ ל פי א ף אד ם או גו ף א ח ר ב ה ת ח יי בו ת כ ל ש הי ( לרבות
ה ת חי י בו ת מו ת ני ת ) ,ה מ נו גד ת ל ה ת ח יי בוי ו ת יו ע ל פי ה ה ס כ ם שי כ ר ת עי מו ( אם
יז כ ה ) ,או ה ע ל ו ל ה ל שי ם או תו ב מ צ ב ש ל ני ג וד ע ניי ני ם ב ין ה מ ח וי בו ת ש לו ע ל

 10 -פי ה ה ס כ ם ל ב ין כ ל מ חו י בו ת א ח ר ת .
 6.8כי הו א מ ת ח יי ב ל ש א ת ב כ ל ה מי ס י ם ו ת ש ל ו מי ה חו ב ה ש יו ט לו ע ל יו ( מס ה כ נ ס ה ,
בי ט ו ח ל א ו מ י  ,ו כ ו ') ,ו שי ה יו כ רו כ י ם ב ב י צו ע ה חוז ה ו ק ב ל ת ת מו ר ת ו ( אם יז כ ה
ב מ כ רז ).
 6.9כי לא מתנהל נגדו  ,ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו  ,כל הליך שתכליתו פירוק החברה  ,מחיקתה  ,כינוס
נכסיה  ,הקפאת הליכיה וכיוצ " ב ; וכי ולא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בסכומים  ,אשר עשויים לפגוע
ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי העמותה על פי המכרז ( אם יזכה בו ).
היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל  -המציע מתחייב להודיע על כך ל מרכז לאלתר .
על המציע לצרף להצעתו תצהיר של מנכ " ל ה תאגיד  ,המעיד על התקיימות דרישות סעיף זה ; זאת לפי
הנוסח המופיע בנספח __ ט _ לחוברת המכרז .

עסק בשליטת אישה
היה המשתתף עסק בשליטת אישה ,כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב –  ,1992ידאג המשתתף
להמציא אישור של רואה חשבון ותצהיר ,כמפורט בסעיף הנ"ל .האישור והתצהיר ,כאמור ,מצ"ב כנספח ה'.

לאחר שקלול התוצאות ,אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר,
ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה ,תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה
אישור ותצהיר.

.7

הוצאות המכרז

 7.1כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על המשתתף.
 7.2ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מתנ"ס יואב התשלום יבוצע טלפונית במחלקת הגבייה 08-
.8500729
 7.3ניתן להוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של המתנ"ס  . www.matnasyoav.org.ilההשתתפות כנגד תשלום
בסך של ( ₪ 500חמש מאות  ,)₪אשר ישולם טלפונית במחלקת הגבייה  .08-8500729סכום זה לא יוחזר לרוכש

 11 -המסמכים ,בשום מקרה ונסיבות ,בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו ,בין אם הוכרז כזוכה ובין אם לאו ( ובכלל זה גם
אם הצעתו נפסלה על הסף).
 7.4הסבר נוסף והכוונה כללית ניתן לקבל ממר שלום כץ  ,שפרטיו מצויים בראש חוברת המכרז.

הליך המכרז עד לשלב הגשת ההצעות :
 . 8ברורים ושאלות :

א.

כל מציע שרכש את חוברת המכרז יהיה רשאי לפנות  ,בכתב ( לרבות בדוא " ל  ,לכתובת הרשומה
בכותרת המכרז ) ,בבקשות להבהרה או בשאלות בכל ענין הקשור למכרז .

ב.

את השאלות יש להפנות למר שלום כץ באמצעות כתובות המייל שלהלןShalom@yoav.org.il:

ג.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא 09 .08.20

ד.

חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה ששלחו אכן התקבלו אצל המזמין ולדאוג לקבלת אישור
המזמין על כך .לא תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור ,מציע שאין בידו
אישור של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור.

ה.

מסמך מענה לשאלות יועבר לכל רוכשי המכרז עד ליום  11 .08.20ב ש ע ה . 14:00

ו.

מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  ,והוא יישלח  ,כאמור  ,לכל מי
שירכוש את מסמכי המכרז .

ז.

מציע שסבור שמצא סתירה  ,שגיאה  ,אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של המכרז או סעיף מסעיפיו
 -מתבקש להודיע על כך למזמין  ,בכתב  ,ללא דיחוי .

ח.

למען הסר ספק  ,לא יהיה תוקף לבירורים בעל  -פה .

ט.

מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך  ,והוא יישלח לכל מי שירכוש את
מסמ כי ההליך .
על המ ציע לצרף ל חוברת ההשתתפות את דף מענה השאלות והתשובות חתום על ידו בראשי
תיבות  +חותמת התאגיד .

 . 9תוקף ההצע ה:

א  .ההצעה תהיה בתוקף עד ליום עד ליום . 30.8.202 1

 12 -ב  .ה מז מ ין אינ ו מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן .
ג  .במקרה של פניית המזמין למציעים בבקשה להארכת תוקף ההצעות לתקופה נוספת  ,יהיה כל
מציע רשאי  ,לפי בחירתו  ,להחליט האם להאריך את תוקף הצעתו ; אם לאו ; כאשר :
 . iהוארך תוקף ההצעה  -יהיה הדבר בתנאי המכרז .
 . iiמציע שסרב להאריך תוקף הצעתו  ,או לא הודיע ל מזמין על הארכתה כמבוקש  -לא
ישתתף בהמשך תהליך הבחירה של ההצעות.
 . 10מסירת ההצעות :

א  .ה צ עו ת בהתאם לדרישות המפורטות ב מ כ רז  ,יש להפקיד במסירה אישית  ,ב מ ע ט פ ה
ס גו ר ה נושאת ציון מ כ רז מס '  . 2א ת ההצעות יש להכניס בתיבת המכרזים שבמשרדי
המזמין מועצה אזורית יואב צומת מסמיה  /ראם .
ב.

ה ה צ עו ת יוגשו לא יאוחר מיום  18 / 8/20עד ה ש ע ה  . 12:00ה צ ע ה ש ל א ת ה א
ב מו עד ו ב ש ע ה ה א מו ר ה ב תי ב ת ה מ כ רז י ם ל א ת יד ון .

ג  .המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו  ,לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ; ואם יחליט
לעשות זאת  -יודיע הוא על כך לכל רוכשי חוברת המכרז  ,מיד עם קבלת החלטה בנושא .
בה ודעתו זו יציין המזמין את התאריך המעודכן לתוקף הערבות הבנקאית .

 .11בחינת ההצעות
א .אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז
או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך
אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
ב .המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה,
או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.
ג .המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות.
ד .המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה .הוא רשאי אף
שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי
מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין ,באשר תהיה.
ה .המזמין יהיה רשאי אך לא חייב לדרוש ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים
נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,לרבות בכל הקשור

 13 -לניסיונו ויכולתו של המציע ,גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי,
ניסיונו המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליו ,כאמור ,לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל.
ו.

על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו לעיל.
הצעה שעומדת בדרישות הסף תיבדק עפ"י אמות המידה המפורטות להלן:

ז.

המזמין י היה רשאי להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ל ו ביותר  ,במטרה להבטיח לעצמ ו את
מירב היתרונות מבין המציעים אשר עמדו ב תנאים המוקדמים ; וזאת על פי אמות המידה הבאות :

ח .ניקוד האיכות של ההצעה יהווה  20%מהציון הכולל ; והוא יורכב מהרכיבים הבאים :
 . iמ ע ר כ ו ת ני הו ל ב ט י חו ת ו אי כו ת ש ל מ ע ר ך ה ת ח בו ר ה הי ב ש ת י
ת ק ן  9301י ש להציג אישור על התקנת המערכות  ( 5%מ תו ך  100 %ה צ י ו ן
ה כו ל ל );
 . iiאי כו ת ה ש י רו ת  /שביעות ר צ ון מ ש י רו תי ה מ צי ע

 ( 10 %מתוך 100%

ה ציו ן ה כו ל ל );
 . iiiה ת ק נ ת א חד ה מ ע ר כו ת ה ב או ת ב כ לי ה ר כ ב  :ק ו פ ס ה י ר ו ק ה -
מערכת ל נ תו ר ה ת נ ה גו ת ב ע ת ה נ הי ג ה  ,מ צ ל מו ת א ב ט ח ה  ,מ ע ר כ ת
אי כ ון ה מ א פ ש ר ת ל ד ע ת א ת מי ק ו ם ה ר כ ב ב כ ל ר ג ע נ תו ן 5 %
( מתוך  100%ה צי ון ה כ ו ל ל );

ט  .ניקוד הצעת המחיר יהווה  80%מהציון הכולל .
י.
.1

תהליך בדיקת ההצעות יהיה כדלקמן:

ב ש ל ב ר א שון כאמור לעיל המזמין יבחן את עמידת ההצעות השונות בתנאי הסף שהוגדרו
בחוברת המכרז  .הצעות שלא עמדו בתנאי הסף  -יפסלו .

 . 2ב ש ל ב ה ש ני ת בחן איכות ההצעה  .הצעה שזכתה בציון מעל  80תעלה לשלב השלישי .
 .3בשלב השלישי תפתחנה הצעות המחיר ,ויינתן ניקוד משוקלל להצעות.
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יא .ב חי נ ת ההצעה וקביעת הזוכים תתייחס ל ס ך כ ל ה ה צ ע ה לגבי כל המסלולים וכל סוגי
כלי הרכב ו ל א תתייחס להצעה לגבי מסלול נסיעה בנפרד .

יב  .ה מ ר כז ק ה י ל תי י הא רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו  /או הבהרות נוספות ,
לשביעות רצונ ו המלא ה  ,גם לאחר פתיחת ההצעות  ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת
שיקולי ו  ,כאמור .
יג  .ה מ ר כז ק הי ל תי יהא רשאי  ,אך לא חייב  ,להעדיף הצעתו של קבלן מקומי על פני הצעתו
של קבלן לא מקומי  ,בתנאי ש ה צ ע ת ה מ חי ר ש ל ה ק ב לן ה מ ק ו מי ל א ת הי ה
י ק ר ה ב יו ת ר מ  ( 5 % -חמישה אחוזים ) מההצעה הזולה ביותר לאותו מסלול הסעה ( להלן :
ההצעה הזולה ביותר ) וכן ב ת נ אי ש ה ק ב לן ה מ קו מי י הי ה מו כן ל ק ב ל ע ל ע צ מ ו
א ת ה בי צו ע ש ל או תו מ ס ל ו ל ה ס ע ה ב מ ח י ר ה נ קו ב ב ה צ ע ה הזו ל ה
ביו ת ר .
יד  .ב חי נ ת ה ה צ עו ת תבחן לפי שקלול כלל המסלולים .
טו  " .קבלן מ קו מי " ל ע נ יין ז ה הי נו מ צי ע א ש ר כתובת משרדו הרשום  ,בשנתיים האחרונות
לפחות  ,הינם בתחום המועצה האיזורית יואב ושולמה על ידו ארנונה למועצה האיזורית  .ע ל
ה מ צי ע ל ה מ צי א צי לו ם רי שי ון ל ני ה ו ל ע ס ק ש הו צ א ע ל י די ה מו ע צ ה
ו כי שי ל ם א ת ה א ר נו נ ה ל מ ו ע צ ה .
 .12תקופת ההתקשרות
א.

ההתקשרות הינה לתקופה של  12חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות").

ב.

בתום תקופת ההתקשרות ,תהא למזמין זכות הברירה (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות ב 2-תקופות
נוספות בנות שנה כל אחת (להלן" :תקופת האופציה") ,בכפוף למתן הודעה על כך בכתב לפחות ( 30שלושים)
יום לפני תום תקופת ההסכם ,ובלבד שתקופת ההתקשרות לא תעלה על  3שנים.

ג.

למרות האמור לעיל ,רשאית המזמינה בכל עת להביא חוזה זה לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך לקבלן,
 30יום מראש .ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה וקבלן לא תהיה כל טענה
על כך (בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לו בגין ביצוע השירותים על-ידו עד להפסקת החוזה).

 . 13ע ר בו ת ב נ ק אי ת ל קיו ם ה מ כ רז

 15 - 13.1ע ל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  ₪ 5,000ל טו ב ת המזמין להבטחת קיום המכרז
בתוקף עד ליום  . 15/10/20ה ע ר בו ת תיו עד ל ה ב ט ח ה ש ל קיו מ ם ש ל ת נ אי ה מ כ רז ו ש ל
ת נ אי ה צ ע ת ה מ צי ע .ל מ ען ה ס ר ס פ ק ,יוד ג ש כי ל א ת ת ק ב ל ע ר בו ת ש ל ח ב ר ת
בי טו ח ו/או ה מ ח א ה אי שי ת ו/או ה מ ח א ת ע ס ק .על הערבות להיות בנוסח המופיע בנספח א1
לחוברת המכרז .ה צ ע ה ש ל א ת צו ר ף ל ה ע ר בו ת ב נ ק אי ת כ א מו ר ת פ ס ל ע ל ה ס ף.
 13.2ה מז מין יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית (הן לקיום המכרז והן להבטחת קיום הסכם ההתקשרות)
בתנאים הבאים:
ה מ צי ע נ ה ג ב מ ה ל ך ה מ כ רז ב ע ר מ ה ,ב ת כ סי ס נו ת או ב חו ס ר

.1

ני קיון כ פיי ם;
.2

ה מ צי ע מ ס ר ל מז מין מיד ע מ ט ע ה או מיד ע מ הו תי ב ל תי מדוי ק;

.3

ה מ צי ע חז ר בו מ ה ה צ ע ה ש ה גי ש ל מ כ רז ל א ח ר ח לו ף ה מו עד
ה א ח רון

ל ה ג ש ת ה ה צ עו ת ב מ כ רז.

 .4אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.

 13.3ו ל ע נין ז ה ,מו ס כ ם בז ה ,כי ה ס כו ם ה נ קו ב ב ע ר בו ת ה ב נ ק אי ת מ הוו ה פי צוי
מו ס כ ם מ ר א ש ,ש נ ק ב ע י ח ס ב ס בי ר ל נז ק ,ש נ צ פ ה כ נז ק ה ע לו ל ל הי ג ר ם ל מז מין
כ תו צ א ה מ ס ת ב ר ת ש ל ה ה פ ר ה.

 13.4אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין להוכיח ,כי ניזו ק ב ס כו ם ה ג בו ה מ ס כו ם
ה ע ר בו ת.
 13.5ה מז מין יחזיר את הערבות הבנקאית למציע אשר הצעתו לא התקבלה.
 13.6ה ע ר בו ת ה ב נ ק אי ת ל פי ס עי ף ז ה תו חז ר לזו כ ה ב מ כ רז ,ל א ח ר ה מ צ א ת ה ע ר בו ת
ה ב נ ק אי ת ל קיו ם חוז ה ה ה ת ק ש רו ת ,כ מ פו ר ט ל ה לן.

ערבות בנקאית לביצוע ההתחייבויות על פי הסכם ההתקשרות :
13.7

ה מ צי ע שיזכה ב מ כ רז יהיה חייב להמציא ל מז מין ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו על

פי ה ס כ ם ה ה ת ק ש רו ת ה מ צו ר ף לתנאי ה מ כ רז ,ב גו ב ה  5,000ש"ח  ,אשר תהא

 16 -בתוקף עד לתום  12חוד שי ם ממועד חתימת המזמין על ההסכם .הערבות תהא בנוסח המצורף להסכם
האמור .הערבות ה ב נ ק אי ת לקיום ההסכם תומצא ל מז מין ס מו ך ל א ח ר חתימת ההסכם על
ידי המזמין.
13.8

הערבות הבנקאית לקיום ההסכם תומצא למזמין סמוך לאחר חתימת ההסכם על ידי המזמין ו ל א

י או ח ר מ ח לו ף  10י מי ם לאחר חתימת ההסכם ,כאמור.
13.9

מו ב ה ר בזאת כי במקרה של הארכת תוקף ההתקשרות כאמור במכרז ובהסכם – יהא על הזוכה

להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית על פי הסכם ההתקשרות בהתאם לתקופת ההסכם והארכתו.
 . 14ביטול המכרז

בנוסף לכל המקרים האחר ים שבהם י היה ה מרכז רשאי לבטל את המכרז עפ " י דין  ,ל מרכז תהיה זכות לבטל
את המכרז גם לאחר הודעת זכייה  ,בכל אחד מהמקרים הבאים :
א.

כאשר ה מרכז מצא  ,שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז  ,או בהליך בחירת ההצעה הזוכה ;

ב.

כאשר גילה ה מרכז טעות או ח ו סר בתנאים המוקדמים להשתתפות  ,לאחר קבלת ההצעות ;

ג.

אם חל שינוי נסיבות  ,או השתנו צרכי ה מרכז  ,באופן המצדיק  ,לדעת ה  ,ביטול הליך ההתקשרות ;

ד.

אם בכל ההצעות נפלו פגמים שוועדת המכרזים סבורה  ,כי הם מצדיקים את פסילת הצעות ;

ה.

אם לדעת ה מרכז קיים חשש סביר לתכסיס מכוון  ,או קרט ל  ,או להדברות בין המציעים .
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  ,אם בכל שלב משלבי המכרז ה מרכז ימצא  ,כי נותר מציע יחיד
משום שיתר המציעים נפסלו על הסף  ,תהא בידי ה מרכז הברירה לקבל את הצעתו של המציע הנותר
או לבטל את המכרז .

 .15הודעה על זכיה וכריתת החוזה :

א  .לזו כ ה  /ים תימסר על כך הודעה בכתב .
ב  .מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב אליה  .תצורף הערבות הבנקאית
שהומצאה על ידו עם הצעתו .
ג.

הו ח ל ט על קבלת הצעה זוכה כלשהי – י ודי ע ה מ ר כז ע ל כ ך ל מ צי ע הזו כ ה ,
וי ד רו ש מ מ נו ל ה מ צי א ע ר בו ת ב נ ק אי ת ל ה ב ט ח ת ה ת ח יי ב ויו תי ו ע ל
פי ה ה ס כ ם  .ס מ ו ך ל א ח ר ה ע ב ר ת ה ע ר בו ת ה ב נ ק אי ת ת ח ת ו ם
ה ע מו ת ה ע ל ה ה ס כ ם ש או תו מ צ י ע צי ר ף ל ה צ ע ת ו  .מו עד כ רי ת ת

 17 -ה חוז ה י ח ש ב ל מו ע ד בו ה מז מ ין ח ת ם ע לי ו  ,ו ל א י או ח ר מ ח לו ף 10
י מי ם מי ו ם כ רי ת ת ה חוז ה .

ד.

ל א ה ע בי ר ה מ צ י ע ש נו ד ע לו ע ל ז כיי ת ו ע ר בו ת ב נ ק אי ת כ נד ר ש
ב ה ת א ם ל א מו ר ב מ כ רז ז ה  ,ת ודי ע ל ו ה ע מו ת ה ע ל בי ט ו ל ז כיי ת ו
ו ת פ נ ה ל מ צי ע שז כ ה ב ני קו ד ה ש נ י ה ג בו ה ב יו ת ר  ,ו ת חז ו ר ע ל
ה ת ה לי ך ה מ תו א ר ו כ ן ה ל א ה .

ה  .ב נו ס ף י מ צי א הזו כ ה ל ע מו ת ה אי ש ו ר ע ל קי ו ם בי טו ח י ם ע ל פ י
ה נו ס ח ה מ פו ר ט ב  -נ ס פ ח ב ' ל חוז ה  ,כ ש הו א ח ת ו ם ע ל יד י ח ב ר ת
בי ט ו ח מ ט ע מו  ,ו ה כ ל תו ך  5י מ י ם מ ה מ ע מד בו

ק י ב ל הו ד ע ה

מ ה מז מין ע ל ז כיי תו .

ו.

מ צי ע ש ל א י ע מ וד ב ה ת חי י ב ויו תיו ע ל פי מ ס מ כי ה מ כ רז  ,ת ה א
ה ע מו ת ה ר ש אי ת ל ב ט ל א ת הז כ יי ה ב ה וד ע ה ב כ ת ב ל מ צ י ע  ,ה ח ל
ב ת א רי ך ש יי ק ב ע ע ל י די ה ע מו ת ה ב הו ד ע ה וז א ת ל א ח ר ש ני ת נ ה
ל מ צ י ע ה וד ע ה ב ה נד ר ש ל ת קן א ת ה ה פ ר ה ו ה מ צי ע ל א תי ק ן
ה ה פ ר ה ב ה ת א ם ל הוד ע ה ו תו ך הז מ ן ש נ ק ב ע ב הו ד ע ה  ,אי ן ב ס עי ף
ז ה כדי ל ג ר ו ע מז כו יו ת ה מז מ ין ע ל פי כ ל די ן .

ז.

בו ט ל ה
ה ע ר בו ת

הז כ יי ה מ כ ל

סי ב ה

ש הי א ר ש אי

ה מז מ ין ל ה גי ש א ת

ש ב ידו ל ג בי ה ו כן ל מ סו ר א ת בי צו ע ה שי רו ת י ם ל מ י

שיי ק ב ע ע ל יד ו ב ה ת א ם ל מ נ ג נ ון ש נ ק ב ע בסעיף  13ל עי ל ו ה מ צ י ע
י פ צ ה א ת ה ע מו ת ה ע ל כ ל ה פ סד שי ג ר ם ל ה ב ג ין כ ך .

ח.

כ ל מ ש ת ת ף ב מ כ רז י הי ה ז כ אי ל עי ין ב מ ס מ כי ה מ כ רז .

הו ר או ת נו ס פו ת :
 . 16ז כויו ת ק ניין:

 18 -16.1

חוברת המכרז ,תוכנה ,הנספחים לה ,ו/או כל חלק מאלה  -הם קניינו המוחלט והגמור של המרכז .

אין לעשות כל שימוש באלה שלא לצורך הגשת ההצעה במכרז.
16.2

ב ה ג ש ת הצעתם  ,המציעים מביעים הסכמתם לכך  ,שהעמותה יעשה שימוש בהצעתם ובמידע הכלול

בהצעה  -לכל צורך הקשור בפעילות העמותה .
 . 17סי כו ני אי  -בהירות :
א  .ה פי רו ט ה מ צוי ב מ כ רז אי נו ג ו ר ע מ חו ב ת ה מ צי ע ל ע רו ך ב ע צ מו ו ע ל
ח ש בו נו א ת כ ל ה בי רו רי ם הד רו ש י ם לו ל ש ם ה כ נ ת ו ה ג ש ת ה צ ע ת ו .
ה ג ש ת ה ה צ ע ה מ ה וו ה ה צ ה ר ה ש ל ה מ צי ע  ,כי כ ל ה ע ו ב דו ת ו ה נ ס י ב ו ת
יד ו עו ת ו נ ה י רו ת ל ו  ,כ י הו א ע ר ך כ ל בד י ק ה ש הי ת ה נ חו צ ה ל ש ם ה כ נ ת
ה ה צ ע ה ו ה ג ש ת ה  ,ו כי הו א ל א ה ס ת מ ך ע ל מ צ גי ה ע מ ו ת ה ב ע נ ין ז ה .
מ מי ל א  ,ל א ת י ש מ ע מ צ ד מ צי ע כ ל ט ע נ ה בד ב ר ט עו ת א ו אי  -ידיעה ש ל
פ ר ט כ ל ש הו ל ג בי כ ל ע נ יי ן ה ק שו ר ב מ כ רז  ,או ה מ ו פי ע ב ו  ,או ש אי נ ו
מ ו פי ע ב ו .
ב  .ב ה ג ש ת ה צ ע תו ה מ צי ע מ ב י ע ה ס כ מ ת ו ל כ ך  ,כי ה סי כון ש ל אי  -בהירות
ב מ ס מ כי

ה מ כ רז ו  /או ב ה צ ע ה יו ט ל

ע לי ו ; ו ה מ ח י ר

ש ה מ צי ע נ ק ב

ב ה צ ע תו מ ש ק ף ג ם א ת ה סי כו ן ה א מו ר .
 . 18ה מ צי עי ם מתבקשים לקרוא בעיון את מסמכי המכרז  ,ולהגיש הצעותיהם בהתאם לכתוב בו  .את
דרישות העמותה במכרז זה יש למלא כלשונן  ,וכל סטיה  ,שינוי או חוסר ( להלן יחדיו  -ס טי ה )
ע שו יי ם ל ה בי א ל פ סי ל ת ה ה צ ע ה  .ל ע נ ין ז ה י ו ב ה ר :
א  .ה מ ר כז אי נו ר ש אי לאשר הצעה שיש בה משום סטיה מהותית מתנאי המ כרז .
ב  .ה מ ר כז אי נו מ חו י ב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז ; וממילא גם
סטיות לא מהותיות עשויות להביא לפסילת ההצעה  -על פי שיקול ד ע תו ה ב ל עד י של
ה מ ר כז .
ג.

ה ח לי ט ה מ ר כז שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטיה לא מהותית  -י ר ש ה הו א
ל מ צ י ע ל ת קן א ת ס ט יי תו תו ך פ ר ק ז מן ש ת ק ב ע  .ל א תו ק נ ה ה ס טי ה
תו ך פ ר ק הז מן ה א מו ר  -ת ח ש ב הי א ל ס טי ה מ הו תי ת  ,ו ת בי א
ל פ סי ל ת ה ה צ ע ה .
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 .19שמירת זכויות
א .כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל מ ר כז קהילתי יואב  ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים
לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
ב .ה מ ר כז ק הי ל תי יהא זכאי לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי הצעתם
במכרז בהתאם לתנאי החוזה.
בכבוד רב,

אורית גוטמן
מנהל/ת מרכז קהילתי אשכולות יואב
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מועדים חשובים למכרז:
.1

תקופת רכישת מסמכי המכרז :החל יו ם מ 2.8.2020
עד יום  9.8.2020עד השעה .12:00

.2

מועד שאלות הבהרה:

.3

מועד מענה לשאלות הבהרה :עד יום 11.8.2020
ביום  18.8.2020עד השעה 12:00

.4

מו עד ה ג ש ת ה ה צ עו ת:

.5

הפקדת אישור הביטוחים:

תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה.

.6

תקופת הביצוע:

 12חודשים קלנדאריים.
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נספח א
נוסח הערבות הבנקאית לקיום ההצעה

תאריך __________ :
לכבוד
_______________________
_______________________
( להלן  -ה עמותה)
א  .ג  .נ ,.
הנדון  :ערבות בנקאית מס ' ____________
הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של _________ ש " ח ( במלים __________________ :
אלף  ( )₪להלן  " :סכום הערבות ") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ___________ ___________ ( להלן  " :המציע ")
בקשר עם מכרז מס ' ________ שפורסם על ידכם  ,וזאת להבטחת התחייבויותיו של המציע כלפיכם  ,במסגרת
הצעתו למכרז .

 22 -סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן  ,כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה ה מרכז ית לסטטיסטיקה או
כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה  .מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________,
אשר פורסם ביום ________________ ,שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו .
אנו נשלם לכם  ,תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב  ,כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל  ,מבלי
שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא  ,או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע ,
ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ ועד בכלל  ,וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד
לתאריך האמור ועד בכלל  .דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה .
ערבות זו אינה ניתנת להעברה .

שם הבנק

כתובת הבנק
___________________

חתימה
__________________

________________

 23 -נספח ____  / 1א
נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם
תאריך __________ :
לכבוד
_______________________
_______________________
( להלן  -ה עמותה)
א  .ג  .נ ,.
הנדון  :ערבות בנקאית מס ' ____________
הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של ____________ ש " ח ( במלים  _____________ :אלף
 ( ) ₪להלן  " :סכום הערבות ") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ ( להלן  " :הספק ")
בקשר עם ההסכם שנחתם עימו בעקבות זכייתו במכרז מס ' ___________ שפורסם על ידכם  ,וזאת להבטחת
התחייבויותיו של הספק כלפיכם  ,במסגרת ההסכם .
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצ רכן  ,כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה ה מרכז ית לסטטיסטיקה או
כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה  .מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________,
אשר פורסם ביום ________________ ,שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו .
אנו נשלם לכם  ,תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב  ,כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל  ,מבלי
שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא  ,או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע ,
ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ____ ועד בכלל  ,וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד
לתאריך האמור ועד בכלל  .דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה .
ערבות זו אינה ניתנת להעברה .

שם הבנק

כתובת הבנק
_____________ _______

חתימה
___________________

________________
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לכבוד
_______________________
_______________________
( להלן  -ה עמותה)

א.נ,.
הצהרת המציע במסגרת מכרז מס' ____/
שם התאגיד

מס ' חברה  /עמותה

כתובת רשומה

( להלן  " -המציע ")

אנו מורשי החתימה של המציע ,מר ________________,

ת.ז.

_________________ ,ומר _________________ ,ת.ז __________ .מצהיר/ים
בזאת ,בשם המציע ,כי:

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם .המציע מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ,ולא
יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

.2

המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים ,והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז .המציע מקבל על
עצמו לספק הסעות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

.3

המציע מבין את כל האמור במסמכי ההליך והגיש את הצעתו בהתאם .המציע מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ,ולא
יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

.4

המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים ,והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז,לרבות סעיף 3
לחוברת המכרז.

.5

המציע הוא בעל כל הרישיונות ,ההיתרים ,הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לביצוע כלל השירותים הנדרשים
במכרז ,ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז.
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המציע עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם הנלווה לו (אם יזכה);
ויש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורים .המציע מצהיר ומתחייב כי במסגרת
ביצוע השירותים על פי החוזה הוא יפעל בהתאם לכל הוראות הדין בעניין.

.7

כי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז .

.8

כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם ה נלווה לו ;
וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות .

.9

המזמין מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב שלא להעסיק עובד
שהורשע כאמור.2001

.10

המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו ,ההתקשרות בהסכם (אם יזכה) ,ולצורך קבלת וביצוע
ההתחייבויות שהוא ייטו ל על עצמו בחוזה (אם יזכה במכרז) .מבלי לגרוע מכך ,מוצהר כי:
א.
ב.

המציע קיבל את מלוא המסמכים ,הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;
המציע בדק את כל הנהלים ,החוקים ,התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות המוסמכות ,אשר חלים על מתן
השירותים המפורטים במכרז;

.11

על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל ,המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל
הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה) ,ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבין הספק הזוכה ,כפי שזו מופיעה
בחוברת המכרז.

.12

המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית) המנוגדת להתחייבויותיו
על פי ההסכם שיכרת עימו (אם יזכה) ,או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי
ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

.13

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,וכו') ,ושיהיו כרוכים
בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).

.14

לא מתנהל נגד המציע ,ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו ,כל הליך פירוק ,מחיקה ,כינוס נכסים ,הקפאת הליכים
וכיוצ"ב .כמו כן ,לא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בהיקפים כספיים אשר עלולים לפגוע ביכולתו של המציע למלא
את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז (אם יזכה בו).

.15

הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.

.16

הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,והיא תהא תקפה במשך  90יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות .להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית ,כנדרש בתנאי המכרז .היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד
בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם ,וסכום הערבות יחולט
על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

.17

אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה ,וכי אנו זכאים
לחתום בשם המציע על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
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היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל  -המציע מתחייב להודיע על כך ל עמותה לאלתר .

.18

אישור עו"ד
אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו ,_____________________ -נושאי
ת"ז מספר ____________________ ,ו  ,____________________ -בהתאמה ,ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו
להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל ,וחתמו עליה
בפני.
______________________ ,עו"ד

נספח ג
התחייבות המציע במסגרת מכרז מס' 2 /
( להלן  " -המכרז ")
לכבוד :
מתנ " ס יואב
( להלן  " -ה עמותה ")
פרטים
כתובת רשומה

מס ' חברה

שם התאגיד

( להלן  " -המציע ")
אנו מורשי החתימה של המציע  ,מר _________________  ,ת  .ז  ,__________ .ומר _________________ ,ת  .ז .
__________ מצהיר  /ים בזאת  ,ביחד ו לחוד ובשם המציע  ,כי :
 . 1מוגשת בזאת הצעת המציע למכרז  .ההצעה מוגשת בהתאם לתנאי המכרז  ,ובעצם הגשתה המציע מקבל
על עצמו את כל תנאי המכרז ( לרבות מסמך השאלות והתשובות ופרוטוקול מפגש המציעים ) ,ואת כל
תנאי החוזה שצורף למכרז ( אם נזכה בו ).

 27 - . 2קראנו בעיון את המכרז  ,על כל נספחיו  ,הבנו את כל סעיפיו ותנאיו וקיבלנו הבהרות לגבי כל נושא
שבספק  .המציע מקבל על עצמו כל סיכון הכרוך בפרשנות לא נכונה מצידו את תנאי המכרז והחוזה .
 . 3המציע מסכים לכל תנאי המכרז לרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינו לבין ה עמותה  ,והמציע מתחייב
למלא את כל דרישות המכרז והחוזה  ,ובכלל זה המציע מתחייב כי כל הנדרש בפרויקט יסופק  ,יותקן
ויופעל ויתוחזק בהתאמה לדרישות המכרז .
 . 4המציע מתחייב כי לא ימחה ( יעביר ) לזולת את זכויותיו או חובותיו לפי תנאי המכרז  ,כולן או חלקן ,
ללא הסכמה מראש ובכתב של ה עמותה .
 . 5מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז .

תאריך ________________ :
_________________
שם :

________________
שם :

_________________
ת  .ז :.

________________
ת  .ז :.

אישור עו " ד
אני הח " מ עו " ד ________________  ,מ  .ר  ______ .מרח ' ____________________ ,מאשר בזה כי התאגיד ( שם )
_______________________ ח  .פ  ____________.קיבל החלטה כדין להגיש הצעה במכרז  ,לחתום על הסכם
ההתקשרות שמכרז ו לחתום על מסמך זה  .הנני מאשר כי ה " ה ________________ ו ________________ -
חתמו על הצהרה זו בפני  ,והם המורשים מטעם התאגיד להגיש את ההצעה  ,ולחתום גם על הצהרה זו וגם על
הסכם ההתקש רות שבמכרז  .חתימתם על הצהרה ז ו ועל הסכם ההתקשרות  ,בצירוף חותמת התאגיד  ,מחייבת את
התאגיד .
_________________
חתימת עו " ד

________________
תאריך
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פירוט ניסיון קודם

שם הרשות בה ניתן
השירות

שנות מתן השירות

תיאור הפעילות –

איש קשר
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נספח ד
המלצות מטעם לקוחות  -מכרז

חוות הדעת ניתן בנוגע למציע :
שם ה מציע :
( להלן  " :המציע ")

שם נותן חוות הדעת :
שם התאגיד

מס ' חברה

כתובת רשומה

( להלן  " :הלקוח ")

 .1הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח.

 .2איזה סוג שירות סופק ע"י המציע?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________

.3

עבודה לפי תוכנית קבועה

 30 -__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________

.4

האם במהלך השירות היו תקלות עם השירות?
__________________________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________

.5

האם ניתן פתרון משביע רצון לבעיות ,ואם כן נא לפרט את הטיפול ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________

.6

מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________

.7

אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי העמותה יפנו אלי לשיחה טלפונית של עד  20דקות ,על מנת לשאול שאלות ולברר
פרטים בקשר לחוות הדעת ,ולניסיון שיש לי עם המציע.
במידה והעמותה תהיה מעוניינת לפנות לקבלת פרטים נוספים ,פרטי ההתקשרות הם:

כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:

 31 -שם איש קשר לקבלת מידע נוסף
על המציע:
תפקיד איש הקשר:
מהות הקשר בין איש הקשר
למציע:
טל' נייד של איש הקשר:
טל' ישיר של איש הקשר:
דוא"ל של איש הקשר:

תאריך________ :

לכבוד
הנהלת מתנ"ס יואב
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א.נ,.
מכרז הסעות לחוגים  -מכרז פומבי מס' 2
הצהרת המשתתף

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים לכל האמור
במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת
מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לתת את שירותי ההסעה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  90יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות.
הצעתנו אינה מותנית בדרך כלשהיא ,כולל בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי ,ואנו מתחייבים
לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו היא ההצעה הזולה.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם.
להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך ____ ש"ח ,בתוקף עד יום _____________.
היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי תוך  10ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם
ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו בקשר עם
השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו
זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 33 -כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:

לסימון ב X -ולמילוי הפרטים על ידי המציע לשימוש בודק התיק בלבד

פירוט המסמכים

יש

אין

מסמכים המכרז בשלמותם ,בשני עותקים ,חתומים בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה
ערבות בנקאית על סך של ____________ ש"ח (_________אלפים ) ₪
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישר תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף
צילום כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה
צילום כתב מינוי של קצין בטיחות בתעבורה
אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה
צילום רישיון בר תוקף לניהול משרד להסעות
צילום רישיו ן ניהול עסק ע"פ חוק רישוי עסקים
אישור הרשות המקומית בדבר תוקפו של רישיון לניהול עסק
צילום רישיונות כלי הרכב המיועדים למתן שירותי ההסעות
צילום רישיונות הפעלה  /הסעה של כלי הרכב המיועדים למתן שירותי ההסעות
צילום קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז מאת המועצה
המלצות
מסמך שאלות ותשובות חתום בידי המציע
הצהרות מנכ"ל
התחייבות מנכ"ל
טבלת תיאור נסיון וצוות המציע
ידוע לנו ואנו מתחייבים כי ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות יפקע תקפו של איזה מן האישורים והרישיונות המפורטים
לעיל ,יהיה עלינו לדאוג לחידוש תקפו של האישור או הרישיון שתקפו פג ,או להמציא אישור רישיון חילופי בר תוקף,
באופן שבמהלך תקופת ההתקשרות יימצאו כל האישורים והרישיונות הנדרשים כשהם ברי תוקף.
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שם משתתף ___________________________ :כתובת דוא"ל_____________________:

כתובת ______________________:טלפון _______________:פקס________________:

איש הקשר _________________________ :טל' נייד אישר קשר___________________ :

חתימה וחותמת _______________________ :תאריך___________________________:
נספח ה
עסק בשליטת אישה
אישור בהתאם לתיקון מס'  15לחוק חובת המכרזים

הנני לאשר בזה ,כי השליטה בתאגיד _________________________ (להלן – "התאגיד") מוחזקת בידי הגב'
_________________ ,נושאת ת.ז .מס' ________________  /דרכון ______________מס' _________________.

עוד הנני לאשר בזה ,כי בתאגיד לא מתקיימים שני אלה:

 .1לא מכהן בתאגיד נושא משרה שהוא אינו אישה והוא קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה.

 .2אין בתאגיד דירקטורים המהווים שליש ממספר הדירקטורים הכולל של התאגיד שהם אינם נשים והם קרובים
משפחה של המחזיקה בשליטה.

לעניין אישור זה" ,מחזיקה בשליטה" משמעותה – מי שמחזיקה ביותר מ  50%מאמצעי השליטה בתאגיד ,על פי ההגדרה
שבחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א – .1981

לעניין אישור זה" :קרוב " משמעותו " :בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא;
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בכבוד רב,

____________ ,רו"ח

 36 -נספח ו'
מכרז פומבי מס' 2
תצהיר
אני הח"מ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות
שקר בבית-משפט ,מצהירה בזה בכתב כדלקמן:

 .1אני משמשת כבעלת שליטה בתאגיד ___________________________ (להלן – "התאגיד").
 .2ברשותי ______ אחוזים מ _________________ (יש לפרט סוג אמצעי השליטה) בתאגיד הנ"ל.
הנני לאשר כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלהלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהירה

אישור

אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי היום ,________________ ,הופיעה בפניי ______________ ,שזיהתה
עצמה בפניי לפי תעודת זהות  /דרכון _________ מס' _________________ ,ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת,
שאם לא תעשה כן תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית משפט ,אישרה את נכונות האמור בתצהירה
זה וחתמה עליו בפניי.

חתימה וחותמת עו"ד
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נספח יא

חוזה
שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ שנת __________

בין-מתנ"ס יואב
(להלן" :העמותה")
מצד אחד;
-לבין-

_____________________
____________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני;

הואיל

והקבלן הנו הזוכה/אחד הזוכים במכרז פומבי מס' _ _2למתן שירותי הסעות לחוגים

 38 -וברצון המרכז קהילתי להזמין מהקבלן ,שירותים של הסעות לחוגים בהתאם לתנאי המכרז והוראות
חוזה זה ,והקבלן מעונין לתת למרכז קהילתי שירותי הסעות בתנאים ,כאמור.

והואיל

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

פרק  - 1כללי
1.1

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

1.2

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
"המרכז קהילתי" מתנ"ס יו א ב
"הקבלן"

1.3

_________________________ לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שליחיו ,ומורשיו
המוסמכים.

"המכרז" -

המכרז שהתפרסם על ידי המרכז קהילתי למתן שירותי הסעה לתלמידים מכרז פומבי
מס' __________2

"החוזה" -

פירושו של החוזה ,על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים ,לרבות כל
מסמך חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד.

"המדד" -

מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או
כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

"המנהל" -

מי שיקבע על ידי המרכז קהילתי ,מעת לעת ,לשמש נציגה לענין חוזה זה.

הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה :
נספח א'
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'
נספח ה'
נספח ו'
נספח ז'

מפרט הסעות ומחירים.
רשימת כלי הרכב שיעסקו בביצוע ההסעות.
פרטי קצין בטיחות.
נספח ביטוח.
נוסח ערבות בנקאית לחוזה.
טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.
תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.

 39 -נספח ח'
נספח ט'
נספח י ו-י()1

הנחיות בטיחות לנהג.
אישור קיום רישיון עסק תקף.
הצהרות נהג.

כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות חוזה זה ,יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה".
1.4

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי יש
ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

1.5

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

1.6

הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות ,בנוחות ,ביעילות ובדייקנות ,בהתאם לתנאים הכללים של
המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

1.7

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת 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.
 1.7.1הקבלן מתחייב כי יורה לנהגים העובדים מטעמו להציג בפני בקר/פקח אשר יזדהה כעובד המתנ"ס או
מטעמו ,כל מסמך שיתבקש ,לרבות רישיון נהיגה ,רישיון רכב ,תעודת ביטוח ,ועוד כפי שיידרש.

1.8

הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה ,תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה ,לפי קביעת המרכז
קהילתי ,ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו ברשותו לאחר גיוס
למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.

1.9

הקבלן ימציא למרכז קהילתי ,אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן שירותי הסעות
במצב חירום.

 1.10הנחיות בטחון ובטיחות מפורטות ,עליהן יחתום כל נהג מסיע ,נמצאות בנספח ח' .הקבלן 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.
 1.11הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג -1983-הן על ידי הנהגים
והן על ידי הנוסעים.
 1.12הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א –
.2001

 40 -לעניין זה ,עפ"י הוראות החוק" ,מוסד" הוא "עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעות קבוצות קטינים".
בהתאם לסעיף  2בחוק זה (איסור העסקה ועיסוק)(( " :א) מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד,
בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר( .ב) בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה
במוסד( .ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו(-ב) יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן (א) ועד  20שנים
שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה".
לאחר ההרשעה ,ואם נידון למאסר – 20
לפיכך ,כל קבלן שיזכה במכרז הסעות תלמידים יהיה חייב לדרוש מכל המועסקים על-ידו אישור ממשטרת ישראל
כנדרש בחוק ולהציגו למרכז הקהילתי .אישורים כאמור יידרש הקבלן להציג למרכז הקהילתי עם החתימה על החוזה
וכתנאי לחתימתו ,וכן מפעם לפעם ,עפ"י דרישתו של המרכז הקהילתי ובהתאם להוראות החוק.

פרק  - 2שירותי הסעה
2.1

הקבלן מתחייב בזה לבצע הסעות חוגים בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו בנספח א'
לחוזה ,בימי הלימודים של מוסדות החינוך ועל פי קביעת המרכז קהילתי בלבד.

2.2

הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף  3.4לתנאים הכלליים.
 2.2.1הקבלן מתחייב להמציא למרכז קהילתי אישור המשטרה כי אין מניעה להעסקת נהג מבחינת החוק למניעת
העסקת עברייני מין טרם העסקת הנהג ולדאוג לתקפות האישור למשך כל תקופת ההסעה.
 2.2.2הקבלן מתחייב להמציא כל אישור נוסף כפי שיקבע מעת לעת.
 2.2.3הקבלן מתחייב לשבץ לצורך הסעת נוסעי המרכז קהילתי אך ורק נהגים האוחזים בהיתר המרכז קהילתי
ו/או המועצה להסיע את נוסעיה.ם
 2.2.4הקבלן מתחייב כי כל אחד מהנהגים המבצעים הסעה יהיה מצוייד בטלפון נייד מדור  3ומעלה
אשר יהא עימו במהלך כל ההסעה ,מתחילתה ועד סופה ויעשה בו שימוש בכפוף להנחיות שיומצאו
לו בעתיד ,שימוש בישומון  /אפליקציה מיוחדים ,לצורך זיהוי הנוסעים ,מעקב ובקרה.

2.3

הקבלן מתחייב לדווח לרכז ההסעות של המרכז קהילתי ,על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה,
הקשורה בהתנהגות הילדים והנוסעים או בחציית כביש של ילד ,מייד לאחר שירד מרכב ההסעה .במידת
הצורך לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים הרלוונטים ,להפיק לקחים ולסכם דרכי
פעולה לעתיד.

2.4

הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף ,בזמן ,עם רכב תקין ,נקי וכשיר לביצוע ההסעות ,והכל על פי
הוראות המנהל.

2.5

הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ,ידאג להפעיל רכב
נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה ,כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים
שבמסמכי החוזה.
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2.6

הקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות באשור מראש ובכתב של המרכז קהילתי ,בכלי רכב השונים מהמפורט
במפרט ההסעות ומחירים ,ובלבד שכלי הרכב ,אשר ישמשו לביצוע ההסעות ,לא יפחתו בטיבם ,נוחותם
ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט הסעות ומחירים .בכל מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום על
המחיר המצוין בנספח א' ,במקרים של שינוי בכלי הרכב המשמשים להסעות.

2.7

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה ,כי מרכב כלי הרכב
וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים ,כי כלי הרכב השונים ,ציודם ,אביזריהם,
סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת ,לרבות
התנאים בהם או ברשיונותיהם של הרכבים.

2.8

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת מילוט ובכל
אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים ולהסעות תלמידים ,לרבות
ערכת חילוץ ,גלגל חילוץ ,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.
כמו-כן ,הקבלן הזוכה מתחייב כי בכלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות תהיה מותקנת מערכת טכנולוגית
המתריעה על שכחת ילדים ברכב ,העומדת בתקן ישראלי  6400חלק  ,1לכשייקבע סופית התקן ע"י מכון
התקנים ,באישור משרד התחבורה ,ומערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על
הימצאות הולכי רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב.

2.9

הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על-ידי המרכז הקהילתי
או הנוסעים.

 2.10הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב להסעת תלמידים יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת
תלמידים.
בתקנות התעבורה רכב להסעת תלמידים מוגדר:
"רכב להסעת תלמידים" – אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים ,שהתקיימו
בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות ,חגורות בטיחות ושילוט ,כפי שקבע השר לעניין זה ,המופקדות לעיון
הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד ,ושצוין ברישיונו שרשאי הוא לשמש
כרכב להסעות תלמידים.
למען הסר ספק ,מונית מוגדרת בתקנות התעבורה כ"רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד
הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית".
לפיכך ,כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת תלמידים ,חל גם על מונית המסיעה תלמידים ,לרבות
פנסי סימון ואיתות ולרבות שילוט.

 42 - 2.11הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים
ותלמידים ,לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים; לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון לתקנה
 84לתקנות התעבורה ,המחייב כל נהג המסיע  9ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי ילדים שאישרה
רשות הרישוי ,ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי ,כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת; לרבות
ההוראות המתחייבות מתקנה  83לתקנות התעבורה "הסעת ילדים" ;,ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 168
לתקנות התעבורה (שעות נהיגה).
 2.12הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני ,ו/או במוניות ו/או באוטובוסים זעירים
ציבוריים ו/או באוטובוסים ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים ,שגילם לא יעלה על עשר שנים ,בעת ביצוע
הנסיעה ,דהיינו שנת ייצור  2008ואילך בשנה"ל תשע"ח ,ובשנות ההתקשרות לאחר מכן ,על גיל הרכבים
המשמשים להסעה לא לעלות על  10שנים.
 2.13הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק ,כל תקופת תוקפו של חוזה זה ,קצין בטיחות בעל כתב
הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א 1961-אשר פרטיו האישיים יפורטו בנספח ג' לחוזה .קצין
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
הביטוח והרשיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.
הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום מראש
ובכתב עם הרשות ,והקבלן יעביר לרשות את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.
2.14

הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם
להעלאת תלמידים לכלי הרכב ,וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים,
נסיעה לודא ירידת כל הילדים מהרכב.

ובסוף כל

 2.15הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב ,בעת מתן שירותי ההסעות ,אנשים זרים כלשהם ,לרבות בני משפחה,
לתדרך את הנהגים לפעול גם הם כנדרש ולוודא כי כל הנהגים המבצעים את שירותי ההסעה יקיימו הנחייה זו
בקפדנות.
 2.16המנהל יהא רשאי ,מבלי שיהא עליו לנמק זאת ,לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או אחד העובדים והקבלן
מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל.
2.17

חל איסור על הסעה בעמידה של מבוגרים שאינם תלמידים ברכב ההסעות.

 2.18הקבלן מתחייב כי כל חגורות הבטיחות תהיינה תקינות וניתנות לשימוש על ידי הילדים .בכל מקרה שחגורת
בטיחות לא תהא שמישה על ידי הנוסע ,לא יישב נוסע על המושב בו היא מותקנת .במידה ויחסרו בשל כך
מקומות ישיבה ידאג הקבלן לרכב אחר אשר יסיעם ליעד הנסיעה.
הקבלן מתחייב כי כל נוסעי הרכב יחגרו חגורת בטיחות.
 2.19אם מסיבות שאינן תלויות בקבלן ושאינן באחריותו ,לא בוצעה הסעה חרף התייצבותו הרכב לביצוע ההסעה
יהא הקבלן זכאי לתשלום בגין "התייצבות" הרכב בשיעור השווה ל 50%-מהמחיר שהיה הקבלן זכאי לקבלו
אילו בוצעה ההסעה.
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פרק  - 3שינויים
3.1

המרכז קהילתי יהא רשאי לבטל את קבלת שירותי ההסעה ,כולם או חלקם ,לתקופה קצובה ושתיקבע בהודעה,
וזאת בהודעה של  12שעות מראש.
ניתנה על ידי המרכז קהילתי הודעת ביטול ,כאמור ,לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו בגין
שירותי ההסעות המבוטלות.

3.2

המרכז קהילתי רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להורות לקבלן ,על שינויים במתן שירותי ההסעות
כדלקמן:
 שינויים במסלולי הנסיעה  -מבחינת אורכם. ביטול מסלולי נסיעה. שילוב מסלולי נסיעה תוספת מסלולי נסיעה. תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר התלמידים .במקרה של תוספת כלירכב ,המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה המסיע.
 -שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות.

3.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  3.1ו 3.2 -לעיל רשאי המרכז קהילתי להורות לקבלן בכתב ,כי כלי הרכב
אשר אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות ,אשר המרכז קהילתי הודיע על ביטולן ,כאמור ,יושארו במצב
כוננות לצורך ביצוע ההסעות.
הודיעה המרכז קהילתי בכתב ,לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שרותי ההסעות שלגביהם
הושארו כלי הרכב בכוננות ,יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור  50%מהסכומים ,אשר היו מגיעים לקבלן לו
נתנו אותם שירותי ההסעות בפועל.

פרק  - 4איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
4.1

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה
ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת המרכז קהילתי ,מראש ובכתב.

4.2

היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  25%או יותר מהשליטה בתאגיד
או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות המנוגדת לסעיף
 4.1לעיל.

 44 -4.3

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר קבלת
הסכמת המרכז קהילתי מראש ובכתב .המרכז קהילתי יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ומבלי שיהא חייב
במתן נימוקים להחלטתו ,שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים .בכל מקרה תהא האחריות לקיום
הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.
בכל מקרה לא תינתן הסכמת המרכז קהילתי להעסקת קבלני משנה ,שאינם עומדים בתנאים המפורטים בפרקים
 1ו  2 -לתנאים הכלליים למכרז ,בשינויים המחויבים ,ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני
המשנה.

פרק  – 5א ח ריו ת וביטוח
5.1

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן
השירותים על פי חוזה זה.

5.2

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ,חבלה ,או נזק ,איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל,
שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לרשות ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו ,לגוף או לרכוש,
כתוצאה ,במישרין או בעקיפין ,ממעשה או מחדל רשלנ יי ם ,איזה שהם ,הקשורים או הנוגעים ,בביצוע
התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה.
הקבלן יפצה את ה מ ר כז ק הי ל תי ו/או את הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו(ה) ,להם(ן).
הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את ה מ ר כז ק הי ל תי ,עובדיה ,ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל
תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל.

5.3

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי ,לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו ,במידה ואחריות כזאת
מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)  ,1968או לפי כל דין אחר ,לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי
ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות .אם יתבע ה מ ר כז ק הי ל תי על נזק שנגרם כתוצאה
מהאמור לעיל ,יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד ה מ ר כז ק הי ל תי או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה
על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

5.4

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את ה מ ר כז ק הי ל תי על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש ,על ידי אדם כלשהוא ,נגדם או נגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם בגין כל
תאונה ,חבלה או נזק שמפורט בסעיף  5.1ו -5.2לעיל לכל אדם כולל ל מ ר כז ק הי ל תי ו/או לעובדיה
ו/או לשליחיה ,לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

5.5

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר יחולו על הקבלן
הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ד' ,ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

פרק  - 6יחסי הצדדים
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בכל הקשור למערכת היחסים בין המרכז קהילתי לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד .בכל מקרה בו
יקבע אחרת יפצה הקבלן את הרשות בכל סכום בו יחויב המרכז קהילתי כתוצאה מתביעה ,כאמור ,וכן בהוצאות
משפט ובשכ"ט עוה"ד.

6.2

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל
ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה ,זכויות
סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה .כמו כן מתחייב הקבלן לקיים
בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו ,שיועסקו במתן שירותי הסעה ,את האמור בכל דין ולמלא אחר כל
האמור בחוקי העבודה.

פרק  - 7תשלומים וערבות
7.1

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למפורט במפרט
הסעות ומחירים בנספח א'.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי ההסעות לפי
המסלולים המפורטים בנספח א' ,ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות .לא תעשה כל התחשבנות על
בסיס אחר כמו תשלום לנוסע ,מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.

7.2

השתנה אורך מסלול הנסיעה של כלי רכב שאינו "אוטובוס" ,מסיבה כל שהיא במרחק של  1-8ק"מ ,יתווסף או
יפסק ,לפי העניין ,לתשלום לו זכאי הקבלן סך של ( ₪ 15חמישה עשר שקלים) (להלן  :תוספת  /הפחתה בגין
סטיה).
במידה ואורך מסלול הנסיעה ישתנה ויעלה על  9ק"מ ,יהא הקבלן זכאי לתשלום של ( ₪ 3שלושה שקלים)
בעבור כל קילומטר החל מהקילומטר ה 9-בנוסף לתוספת  /הפחתה בגין סטיה כאמור.

7.3

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

המרכז הקהילתי לא יהא חייב בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה ,בין אם
בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית ,וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמורים להינתן לאחר חלוף 12
שעות ממתן ההודעה על הביטול .כמו כן לא יהא המרכז קהילתי חייב בתשלום כלשהו לקבלן בגין
שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות.

ב.

החליט המרכז קהילתי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים ,יקבע התשלום לו
זכאי הקבלן על ידי המנהל על בסיס ניתוח מחירי הקבלן בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים ,בהתחשב
בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי מרכז הקהילתי לביצוע ההסעות ,ולאחר שמיעת טענות הקבלן.
למען הסר כל ספק ,המרכז קהילתי אינו חייב להוסיף לקבלן מסלול/י נסיעה חדש/ים והוא רשאי,
לפי שיקול דעתו ,למסור את ביצועם לאחרים.
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7.4

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

בין האחד לחמישה בכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן למרכז הקהילתי חשבון מפורט ב 3-עותקים בגין שירותי
ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף.
המנהל יבדוק את החשבון תוך  7ימים ויאשרו ,במלואו או בחלקו .המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון את
הסכומים בגין הסעות תלמידים שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית .זאת ,בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן
בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף  9.4לחוזה .עם קבלת אישור המנהל תוגש על ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום
בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהל.
המרכז קהילתי ישלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל ,ובכפוף לאישור הגזבר ,לפי שוטף +30
ממועד המצאת חשבונית מס לתשלום.

7.5

המחירים המפורטים במפרט שבנספח א' לחוזה ההסעות נכונים ליום הגשת ההצעה.

7.6

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מ.ע.מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע התשלום.

7.7

עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית לקיום ההסכם ,לפי הנוסח הרצ"ב כנספח א  1לחוזה,
בסכום השווה ל 0.5% -מסכום ההתקשרות השנתי המוערך ,כמוגדר להלן לו הוא זכאי בגין שירותי ההסעות,
וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה .הערבות תהא בתוקף לתקופה של  13חודשים ממועד
חתימת חוזה זה ,והקבלן מתחייב להאריכה ,מפעם לפעם ,לפי דרישת המרכז קהילתי ,כך שהיא תהא בתוקף עד
למועד האמור .בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת המרכז קהילתי ,יהא המרכז קהילתי
רשאי לממשה ולעכב תחת ידו את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט
ממנה כל סכום המגיע למרכז קהילתי על פי חוזה זה.
סכום ההתקשרות השנתי המוערך לעניין סעיף זה משמע  -התשלום היומי ,עבור כל ההסעות המוזמנות לא כולל
המ.ע.מ .מוכפל ב 250 -יום.
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך הנו לצורך קביעת סכום הערבות בלבד וכי הקבלן
יהא זכאי לתשלומים על פי שירותי ההסעות שינתנו בפועל בלבד ובכפוף להוראות חוזה זה.

 7.8המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור ,תחשב כהפרה
יסודית של החוזה ,והמרכז קהילתי המזמין זכאי לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.
7.9

ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
א) כל נזק או הפסד העלול להיגרם למרכז קהילתי ,המזמין ,עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו
מתנאי חוזה זה.

 47 -ב) כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן ,המרכז קהילתי המזמין ,העלולות להוציא או לשלם או להתחייב
בהם בקשר עם חוזה זה.
בכל מקרה ,כאמור ,יהא המרכז קהילתי רשאי לגבות את סכומי הערבויות ,כולם או מקצתם ,בפעם אחת או
במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.

פרק  - 8תקופת החוזה וסיומו

8.1

מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של  12חודשים מחתימת החוזה.
במקרה של צורך בהסעה באחד או יותר מן הימים הנ"ל ,הקבלן מתחייב להעמיד את הרכב הדרוש להסעה,
בתנאים הרגילים שנקבעו להסעה במהלך כל השנה.
למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי התשלום לקבלן יהיה אך ורק בעבור ימי הסעות שבוצעו בפועל ,ולקבלן לא
תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו הסעות.

8.2

למרכז קהילתי תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ,לפי שיקול דעתו הבלעדית ,את תקופת תוקפו של חוזה
זה לתקופה נוספת ,בכל פעם לתקופה של שנת לימודים אחת ובלבד שתיתן על כך הודעה לקבלן  30יום מראש
ועד לסך של  3שנים רצופות.
ההודעה תינתן על פי נוסח ההודעה שבנספח ו' לחוזה.
8.2.1

8.3

הקבלן רשאי שלא להיענות לבקשת המרכז קהילתי למימוש זכות הברירה (אופציה) ,במקרה של פיגור
בתשלום כלשהוא מצד המרכז קהילתי  90יום מעבר למוסכם בסעיף  7.4לחוזה ,וזאת פרט למקרים
בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה מהתנהלות הקבלן ,לרבות אי חתימה על ההסכם ,אי המצאת
אישורים כנדרש ,הגשת חשבון הנושא פרטים שגויים וכיוצא בזה.

על אף האמור בס"ק  8.1ו 8.2 -לעיל יהא המרכז קהילתי רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להביא חוזה זה
לידי סיום בהודעה מראש של  30יום לקבלן .לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות,
בגין סיום ההתקשרות ,כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע בפועל עד למועד
סיום ההתקשרות ,ובכפוף להוראות חוזה זה.

פרק  - 9הפרות ,ביטול מכרז ופיצויים
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  4 ,2 ,1 ,6ו –  5הנם תנאים עיקרים ויסודים בחוזה והפרתם תחשב
כהפרה יסודית המזכה את המרכז קהילתי בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה  10%מסה"כ סכום
ההתקשרות השנתי ,הנקוב בסעיף  7.7לחוזה ,כשהם צמודים למדד ,מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה
זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למרכז קהילתי ,וזאת מבלי לגרוע מזכות המרכז
קהילתי לכל סעד ותרופה אחרים ,המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין.

9.2

המרכז קהילתי יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף  9.1לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן או לגבותם
בכל דרך חוקית אחרת.

9.3

תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

9.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  9.1ו 9.2 -לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למרכז קהילתי על פי
חוזה זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן ,יהא המרכז קהילתי זכאי
לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:
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פיצוי מוסכם למקרה

איחור של  5דקות ועד  15דקות בהתייצבות בתחנת האיסוף הראשונה

₪ 200

איחור העולה על  15דקות ועד  30דקות בהתייצבות בתחנת האיסוף
הראשונה

₪ 400

איחור העולה על  30דקות בהתייצבות בתחנת האיסוף הראשונה

₪ 600

רכב הסעה מלוכלך

₪ 250

מזגן לא תקין ו/או לא עובד ו/או לא מופעל על ידי הנהג

₪ 500

התנהגות לא נאותה של נהג

₪ 500

נהג שאינו מכיר את מסלול הנסיעה ו/או את התחנות בישובים

₪ 500

רכב הסעה בגיל של יותר מ 10-שנים

₪ 1,000

אי מסירת רשימת כלי הרכב המופעלים על ידי הקבלן

₪ 100

רכב שאינו מתאים לדרישות הרשות המקומית

₪ 500

שילוב קווים ללא אישור הרשות המקומית מראש ובכתב

₪ 1,000

העלאת או הורדת נוסעים שלא בתחנה מאושרת על ידי הרשות המקומית
ומחוץ ליישובי הרשות המקומית

₪ 1,000

אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל הנוסעים

₪ 5,000

העסקת קבלן משנה על ידי הזוכה ללא אישור מראש ובכתב של הרשות

₪ 2,500

כל הפרה אחרת של אחת מהוראות מחלקת התחבורה של הרשות המקומית
ו/או אחד מנהליה ו/או הנחיותיה

 ₪ 500לכל הפרה

הסעת תלמידים ברכב שברישיונו לא מצוין כי הינו מורשה להסעת תלמידים

₪ 1,000

סירוב לביצוע ביקורת לרכב ו/או לנהג ע"י נציג הרשות ו/או סירוב להצגת
מסמכים

₪ 600

סטייה ממסלול הנסיעה שהוגדר על ידי הרשות

₪ 600

הסעת נוסעים זרים ("טרמפיסטים") ברכב בעת ביצוע עבור הרשות

₪ 600

אי דיווח על תקלה  /אירוע חריג במהלך הנסיעה או בסמוך לקרותה

 300ש"ח

אי דיווח לרשות על תאונה שקרתה במהלך הסעה

 1,500ש"ח

העסקת נהג ו/או מי מעובדי הקבלן לאחר שהרשות דרשה הפסקת העסקתו

 1,500ש"ח
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המרכז קהילתי זכאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן ,או לגבותם בכל
דרך חוקית אחרת ,לרבות חילוט הערבות או חלקה ,לפי העניין ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז קהילתי.

9.6

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

9.7

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.1לעיל ,הרי אם הפר הקבלן את החוזה ו/או איזה מתנאי המכרז הפרה יסודית,
יהא המרכז קהילתי זכאי לכל סעד ותרופה משפטית ,על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-
 1970ועל פי הדין .מבלי לגרוע מהזכויות האמורות ,יהא המרכז קהילתי זכאי לתבוע את אכיפת החוזה ו/או
לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או להשלים
את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.

9.8

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.1לעיל ,הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המרכז
קהילתי בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:
או
 9.8.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן ,כולם
ביצועם.
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד
 9.8.2הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,או הוגשה
נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו ,ובמקרה של קבלן
שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או מונה לו
מפרק קבוע ,או ניתן נגדו צו פירוק ,או מונה לו מפרק זמני ,ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים
על-פי סעיף  350של חוק החברות התשנ"ט  ,1999 -או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו
כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה ,או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר איתם,
על פי סעיף  350של חוק החברות התשנ"ט .1999 -
 9.8.3הוכח להנחת דעת המרכז קהילתי כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
 9.8.4הוכח להנחת דעת המרכז קהילתי כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או
טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.
 9.8.5הוכח להנחת דעת המרכז קהילתי כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת
חוזה זה אינה נכונה ,או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות
עמו.

9.9

השתמש המרכז קהילתי בחלק מזכויותיה על פי סעיף  9.7לעיל ,לא יראו את השימוש האמור בזכויות המרכז
קהילתי כביטול החוזה על ידי הרשות אלא אם המרכז קהילתי הודיע על כך במפורש ובכתב ,והקבלן יהיה
חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה ,כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור.

9.10

איחור בתשלום של עד  7יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהמרכז קהילתי.
איחר המרכז קהילתי בביצוע תשלום מעבר לתקופה של  7יום האמורים ,יהא הקבלן זכאי לריבית בגובה
הריבית הנהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה ,כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום
בפועל.

 51 -פיגור בתשלום מצד המרכז קהילתי של  90יום מעבר למוסכם בסעיף  7.4לחוזה ,יזכה את הקבלן בפיצוי
מוסכם מראש בגובה  10%של הסכום בפיגור ,וזאת פרט למקרים בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה
מהתנהלות הקבלן ,לרבות אי חתימה על ההסכם ,אי המצאת אישורים כנדרש ,הגשת חשבון הנושא פרטים
שגויים וכיוצא בזה.
9.11

כ מו כן המרכז יהא רשאי לבטל את ההסכם באופן מיידי בהודעה בכתב לספק ,במידה שאירע אחד או יותר מן

המקרים שלהלן:
א .הפעילות בוטלה ,עקב שיקולים ביטחוניים ו/או המלצת גורמי הביטחון וההצלה ו/או עקב ביטול
ההסכם ההבנות עם הרשות המקומית ו/או בשל הנחיות רגולטוריות בין היתר הנוגעות לבריאות הציבור,
ו/או עקב כל סיבה אחרת אשר לא בשליטתו של המרכז;
ב .הספק העביר ו/או המחה את חיוביו לפי ההסכם ,כולם או חלקם ,בניגוד להוראות הסכם זה;
ג .הספק הפר את ההסכם ,וההפרה לא תוקנה תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על ההפרה.
במקרה כזה המרכז לא ישא בתשלום כלשהו אלא עד למועד בו ניתן השירות פועל.

פרק  - 10שונות
10.1

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין
הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים ,יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר
הפירוש הנכון .הפירוש שינתן על ידי המנהל ,יחייב את הקבלן.
 10.1.1גילה הקבלן אי התאמה כלשהי בהזמנה לביצוע הסעה כפי שהועברה אליו על ידי המרכז קהילתי ,לרבות
יכולת עמידה בלוחות הזמנים ובהקצאת גודל רכב המתאים למספר הנוסעים ,יפנה הקבלן מייד עם
גילוי אי ההתאמה למנהל ויודיעו עליה כאמור .הפירוש שינתן על ידי המנהל יחייב את הקבלן.

10.2

המרכז קהילתי יהא זכאי לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע לה ממנו ,בין על פי חוזה זה ובין על פי כל הסכם ,התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.

 10.4ספרי המרכז קהילתי וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.
 10.5תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והמרכז קהילתי לא יהא קשור בכל
הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה
ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 10.6כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ,ובחתימת שני הצדדים.
 10.7כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום או באמצעות
הפקסימיליה לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.
 10.8הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  72שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.
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 10.9הקבלן מתחייב לדווח ,בין אישית ובין על ידי מי מטעמו ,למנהל ,על כל שיבוש ו/או תקלה בביצוע הסעה מכל
סיבה שהיא ,לרבות היעדרות נוסעים .הדיווח כאמור יבוצע מיידית עם קרות השיבוש ו/או התקלה באמצעות
מכשיר הקשר ו/או טלפונית.
 10.10הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מטעמו ,ינהג על פי ההוראות ,ההנחיות והנהלים אשר יקבע המנהל
מעת לעת ,כפי שיועברו על ידי המנהל לקבלן.
 10.11הקבלן מצהיר כי הוא מכיר היטב את כח מסלולי ההסעות ואת כל התחנות והוא מתחייב לתדרך בכך את כל
עובדיו ו/או שלוחיו טרם יציאתם לנסיעה.
 10.12ביצוע מסלולי הנסיעה האמורים בנספח א' יהא אך ורק בהתאם לצרכי המרכז קהילתי ,בהתאם להחלטתו והוא
רשאי לשנותם ו/או לבטלם על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 10.13הקבלן מתחייב להמציא בתוך  12שעות ,למנהל ,על פי דרישתו ,דוח נסיעות  /מיקומים ( )GPSשל רכב מוגדר,
בתאריך מוגדר ובתחום שעות מוגדר.
כל שורה בדוח האמור תכלול ,לפחות ,את העמודות הבאות  :מספר רישוי הרכב ,תאריך הנסיעה ,שעת הנסיעה,
מהירות הנסיעה ,כתובת המיקום ומרחק הנסיעה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________
הקבלן

_______________
חותמת המרכז קהילתי

________________
מנהלת המרכז קהילתי

______________
גזבר המרכז קהילתי

אישור עו"ד מציע/קבלן
אני הח"מ _______________ עו"ד  /רו"ח של הקבלן המפורט לעיל מאשר כי ביום _________
הופיעו בפני ה"ה _____________________________________________המשמשים כמנהלי
_______________________(להלן" :הקבלן") וחתמו בפני על חוזה זה כי נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות
והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה וכי חתימתם של ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את
הקבלן.
________
עו"ד/רו"ח

 53 -נספח א'
הצעת מחיר ומסלול לרכב  10מקומות
מסלול נסיעה
כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

מחיר 10
מקומות
80

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,
נגבה,שדה יואב.
כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית
גוברין
האלה,גבע ,כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף ,רבדים.

85

גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

80

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב.

130

גת,נגבה,שדה יואב.

90

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

80

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

80

כ.מנחם,רבדים,חצור.

110

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

100

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

115

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית
גוברין,לכיש.
כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

190
185

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

120

הצעת מחיר

הערות

135
140

* המחיר הוא לקו בשלמותו  ,במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של  ₪ 10לכל כניסה.
חובה להגיש הצעה לכל אחד מהמסלולים האמורים !

 54 -שם המציע  ___________________ :חתימה וחותמת המציע ____________________ :
תאריך  ________________ :חתימה וחותמת גזבר הרשות _______________________ :
הצעת מחיר ומסלול לרכב  15מקומות
מסלול נסיעה

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

מחיר
15
מקומות
90
155

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,
נגבה,שדה יואב.
170
כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית
ניר,בית גוברין
האלה,גבע ,כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף95 ,
רבדים.
90
גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

145

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה
יואב.
גת,נגבה,שדה יואב.

105

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

95

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

95

כ.מנחם,רבדים,חצור.

135

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

120

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

145

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית
ניר,בית גוברין,לכיש.
כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

235
230

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

130

שדה יואב ,נגבה ,מועצה.

125

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,מועצה.

90

בית גוברין ,ב .ניר ,גלאון ,גת ,מועצה170 .

הצעת מחיר

הערות
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המחיר הוא לקו בשלמותו  ,במידה ולא יכנס לישוב המחיר הוא לקו בשלמותו  ,במידה ולא יכנס לישוב
מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של  10₪לכל כניסה
חובה להגיש הצעה לכל אחד מהמסלולים האמורים !



שם המציע  ___________________ :חתימה וחותמת המציע ____________________ :



תאריך  ________________ :חתימה וחותמת גזבר הרשות _______________________ :

הצעת מחיר ומסלול למיניבוס

מסלול נסיעה
כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

מחיר
מיניבוס
105
190

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,
נגבה,שדה יואב.
210
כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית
ניר,בית גוברין
האלה,גבע ,כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף115 ,
רבדים.
140
גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.
180

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה
יואב.
גת,נגבה,שדה יואב.

130

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

110

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

120

הצעת מחיר

הערות

 56 -כ.מנחם,רבדים,חצור.

160

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

160

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

180

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית
ניר,בית גוברין,לכיש.
כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

300
290

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

150
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המחיר הוא לקו בשלמותו  ,במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של  10₪לכל כניסה
חובה להגיש הצעה לכל אחד מהמסלולים האמורים !
שם המציע  ___________________ :חתימה וחותמת המציע ____________________ :
ת אריך  ________________ :חתימה וחותמת גזבר הרשו ת _______________________ :

הצעת מחיר ומסלול למונית
מסלול נסיעה
כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.
כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,
נגבה,שדה יואב.
כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית
ניר,בית גוברין
האלה,גבע,
כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף ,רבדים.
גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

מחיר
מונית
80
130
140
85
90
125

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה
יואב.
גת,נגבה,שדה יואב.

90

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

80

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

75

כ.מנחם,רבדים,חצור.

100

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

100

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

105
180

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית
ניר,בית גוברין,לכיש.
כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש175 .
כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

110

הצעת מחיר

הערות
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המחיר הוא לקו בשלמותו  ,במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של  10₪לכל כניסה
חובה להגיש הצעה לכל אחד מהמסלולים האמורים !





שם המציע  ___________________ :חתימה וחותמת המציע ____________________ :
תאריך  ________________ :חתימה וחותמת גזבר הרשות _______________________ :

נספח ב'

שם החברה _________________ :
תאריך _________________

מס' ח.פ___________________ : .

רשימת כלי הרכב שיועסקו בהסעות תלמידים בשנה"ל ____________
במידת הצורך ניתן להוסיף רשימות נוספות

מס"ד

1
2
3
4
5
6
7
8
9

סוג הרכב

מס' רישוי

מס' נוסעים

תוקף רישיון

תוקף ביטוח
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
לכל אחד מכלי הרכב המפורטים לעי"ל מצורף צילום רשיון הרכב וצילום תעודת הביטוח (להלן – המסמכים) כאשר הם תקפים.

אנו מתחייבים להמציא לכם צילום המסמכים בכל עת שתוקף אחד ו/או יותר מהמסמכים שהעברנו אליכם יפוג ,בתוך  7ימים
מיום פקיעת התוקף כאמור.
רשימה זו תקפה לשנה"ל המצוינת לעי"ל בלבד ואנו מתחייבים להמציא רשימה מעודכנת  7ימים לפחות לפני כל תחילת שנת לימודים
ו/או חידוש החוזה.
ידוע לנו כי אסור לנו להפעיל כלי רכב להסעת תלמידים אשר פרטיו לא צוינו ברשימה לעי"ל ולא הומצאו לגביו המסמכים כאמור.

חותמת וחתימה _____________________

נספח ג'
פרטים אישיים של קצין בטיחות

 60 -הנני מתחייב להעסיק או להתקשר עם קצין בטיחות בהתאם לסעיף  2.15לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט
להלן:

שם ________________ :מס' ת.ז____________________ :
כתובת _________________________________________ :מיקוד _____________ :
מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה_____________ :
* מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.

שם החברה_________________________ :

חתימה וחותמת החברה______________________ :

שם קצין הבטיחות____________________ :

חתימה וחותמת קצין הבטיחות____________________ :
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נספח ה'
לכבוד
מתנ"ס ____________

א.נ.
הנדון :כתב ערבות

על פי בקשת _______________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
___________ ש"ח ( ______________ ) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
להלן (להלן " -הפרשי ההצמדה") ,וזאת להבטחת כל התחייבויותיהם לפי חוזה לביצוע שירותים של הסעות תלמידים
ו/או עובדים מיום___________.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"המדד" -

משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן " -המדד החדש") כי המדד
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _________ שפורסם ביום__________ היינו נקודות __________ (להלן " -המדד
היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק
במדד היסודי.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _________ לא תענה.

 63 -לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך___________:

בנק____________:
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נספח ו'
הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה
סימוכין:
בין:

חוזה שנערך ונחתם ביום __________

(שנת הלימודים______________)

מרכז קהילתי יואב

לבין ________________________ :שכתובתו________________ :
___________________ עוסק פטור/מורשה מס' ______________ (להלן הקבלן)

הואיל

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

והואיל וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ליום _____________  -שנת הלימודים ___________
מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:
(מצ"ב העתק מהחוזה המקורי)
.1

מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת החוזה ,והתמורה תהיה בהתאם
למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת התוספת וההתייקרויות המאושרות ,אם תהיינה כאלה.

.2

במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה שהסתיים (יש לפרט שינויים לגבי מסלולים
שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים ובוטלו.

.3

ש"ח (לא כולל

.4

במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא הסך
מע"מ).
במקום האמור בסעיף (מס'

) _______________________________________

יבוא _________________________________________________________
.5

הקבלן מצהיר כי דאג לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה ,לרבות העסקת קצין בטיחות לתעבורה,
ומהוראות הנוהל של תקנה  84לתקנות התעבורה ,לרבות רישום במשרד הסעות ,רישום הרכב כמורשה להסיע
נוסעים תמורת שכר ,וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי הוראות התקינה של משרד התחבורה לרכב המסיע
נוסעים תמורת שכר.

.6

הקבלן מצהיר כי דאג לכלי רכב שיענו על סעיף  2.12לחוזה ,דהיינו ,כלי רכב שגילם לא יעלה על  10שנים.

 65 -פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בחוזה הנ"ל.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
חתימה וחותמת הקבלן

שנת חתימת החוזה המקורי _____________

________________________
חתימה וחותמת המרכז קהילתי
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נספח ז'
תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה

מס'

שם הפריט

הערות

כמות

1

תרמיל גב תואם לתכולה

1

2

משולש בד

5

3

תחבושת אישית

2

4

תחבושת בינונית

1

5

חסם עורקים

1

6

אגד (תחבושת)

5

7

איספלנית (מיקרופור)

3

8

פלסטר

20

9

מלע"כ (מספריים)

10

פד גזה סטרילי

20

11

סד קשיח לקבוע

1

12

פלידין נוזל

2

13

פולידין משחה

2

14

סביעור

2

15

מסכת כיס להנשמה

1

16

תחבושת לכויות (כדוגמת ברנשילד)

3

17

שמיכה היפוטרמית

1

18

כפפות חד פעמיות

10

זוגות

19

פנס ראש

1

סוללות מחוץ לפנס

מגדלים שונים

1
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נספח ח'

 .1בהגיעך לתחנת האיסוף ,פתח את הדלת הקידמית בלבד ודאג שהתלמידים יכנסו לרכב בצורה מסודרת.
 .2דאג להכריז ולהודיע לילדים על חובת חגירת חגורת הבטיחות בטרם תתחיל בנסיעה.
 .3אין להסיע ילדים בעמידה.
 .4במהלך הנסיעה עליך להיות עירני גם למתרחש בתוך הרכב (הוצאת ידיים או ראש מהחלון).
 .5בהגיעך לתענת היעד תתבצע הירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקידמית.
 .6ההורדה תתבצע בצד הכביש שבו נמצא מבנה החינוך או תחנת ההסעה .יש להקפיד כי התלמידים לא יחצו
כבישים ללא צורך.
 .7עליך להקפיד כי איסוף התלמידים יבוצע אך ורק בתחנות ההסעה המאושרות.
 .8הנחיות אלו הינן עידכון ותוספת להנחיות להסעות תלמידים המופיעות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך
המתייחסים לנושא.

 68 -נספח ט'

תאריך _____________

לכבוד
מרכז קהילתי יואב

הנדון  :אישור על רישיון לניהול עסק.

אני הח"מ מאשר בזאת כי ניתן לחברת ______________________________________ (שם מלא),

מספר ח.פ ,_______________ .רישיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח –  1968אשר מספרו

__________________ ותוקפו עד ליום ______________.

שם החותם  ________________________ :תפקיד ברשות ___________________________ :

מס' טלפון  ________________________ :חתימה ________________________________ :

שם הרשות המקומית  _____________________ :חותמת הרשות ______________________ :

 69 -נספח י'

שם הנהג ___________________ :
תעודת זהות _________________ :

הצהרה
אני

הח"מ,

__________________

הנושא

תעודת

זהות

מספר

________________

והמתגורר

ב____________________________ ,מצהיר בזאת כי :
 .1במהלך השנתיים שקדמו ליום חתימתי על הצהרה זו לא נרשמה לחובתי אף לא עבירת תנועה אחת בגינה נזקפו
לחובתי  10נקודות על פי שיטת הניקוד הנהוגה על ידי רשות הרישוי ,ו/או שתי עבירות תנועה אשר בגין כל אחת
מהן נזקפו לחובתי  8נקודות.
 .2במהלך השנתיים שקדמו ליום חתימתי על הצהרה זו לא נרשמו לחובתי עבירות תנועה בגין נהיגה תחת השפעת
סמים ו/או אלכוהול.
 .3במהלך השנתיים שקדמו ליום חתימתי על הצהרה זו לא הורשעתי בעבירה של גרימת מוות ברשלנות.
 .4במהלך חמש השנים שקדמו ליום חתימתי על הצהרה זו לא נשלל ממני רישיון הנהיגה.
אני מצהיר כי הצהרתי זו הינה האמת וכי ידוע לי כי היא נועדה לצורך קבלת " היתר להסעת נוסעי המועצה האזורית "
______ (הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או אחרים).
ולראיה באתי על החתום ביום ______________.

שם החותם ___________________ :

חתימה _____________________ :

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

אשור קצין בטיחות בתעבורה
אני הח"מ ____________________ ,בעל תעודת הסמכה מספר _________ לשמש כקצין בטיחות בתעבורה והמכהן בתפקיד
זה בחברת ______________________ מאשר בזאת כי הצהרה זו נחתמה בפני לאחר שזיהיתי את החתום עליה זו באמצעות
:
 רישיון נהיגה מקורי תקף עם תמונה

 70 - תעודת זהות מקורית עם תמונה

חתימת וחותמת קצין הבטיחות _________________________ :

 71 -נספח י'()1

הצהרת נהג
אני הח"מ ________________________ בעל תעודת זהות מספר __________________ המשמש כנהג
בחברת _______________________ מצהיר בזה כלהלן :
לא נתגלו אצלי לפי מיטב ידיעתי מגבלות במערכת העצבים ,הראיה או השמיעה ומצב בריאותי הנוכחי כשר לנהיגה.
אני מצהיר בזה כי לא חל שינוי במצב בריאותי במשך השנתיים האחרונות.
אני מתחייב בזה להודיע מיידית לקצין הבטיחות של החברה הנ"ל על כל מקרה בו יחול/ו שינוי/ים במצב בריאותי או
ישונה מצב תוקף רשיון הנהיגה שלי.
אני מצהיר בזה כי לא נפסלתי מלקבל רשיון נהיגה או מלהחזיק בו על ידי בית משפט ,רשות הרישוי או קצין משטרה .אני
מתחייב כי בכל מקרה בו יפסל רשיון הנהיגה שלי על ידי מי מהאמורים אודיע על כך לקצין הבטיחות של החברה הנ"ל.
אני מצהיר בזאת כי אין אני משתמש בסמים האסורים על פי חוק.
אני מצהיר בזאת כי איני שותה משקאות חריפים מעבר למידה המותרת בחוק וכי בכל מקרה בו אשתה משאות חריפים
כאמור לא אנהג ברכב החברה הנ"ל ולא אסיע נוסעים עבור המועצה האיזורית ________.
אני מצהיר בזאת כי אשמור על כל חוקי ותקנות התעבורה.
אני מצהיר כי קראתי תוכן הצהרתי ,הבנתי את תוכנה ואני מתחייב לפעול על פיה.
הנני מצהיר בזאת כי הצהרתי הנ"ל אמת ולראיה באתי על החתום :

_________ /_____ /
___________________
__________________
תאריך
חתימה מלאה של המצהיר
שם הנהג
........................................................................................................................................

אשור קצין בטיחות בתעבורה

 72 -אני הח"מ ____________________ ,בעל תעודת הסמכה מספר _________ לשמש כקצין בטיחות בתעבורה והמכהן בתפקיד
זה בחברת ______________________ מאשר בזאת כי הצהרה זו נחתמה בפני לאחר שזיהיתי את החתום עליה זו באמצעות
:
 רישיון נהיגה מקורי תקף עם תמונה
 תעודת זהות מקורית עם תמונה

חתימת וחותמת קצין הבטיחות _________________________ :

