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 ים בע"מ-החברה לתרבות פנאי וספורט בת
 

        07/22 מס' )מסגרת( מכרז פומבי
 

 למתן שירותי הסעות
 

 למתן שירותי הסעות"( מזמינה בזאת הצעות מחיר החברה)להלן: "ע"מים ב-החברה לתרבות פנאי וספורט בת
 הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.)מסגרת( 

 
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש, 

משרדי -ים )להלן-בת 7רח' רהב , ברההחכולל מע"מ )התשלום לא יוחזר(, במשרדי ₪  1,000תמורת תשלום של 
 בשעות העבודה המקובלות.ה',  –, בימים א' (החברה

 
החברה האינטרנט של  באתר ,ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, בתיאום מראש

batyam.co.il-http://www.tarbut/. רנט יעלו גם מענה לשאלות המשתתפים ושינויים בקשר עם לאתר האינט
 המכרז ובאחריות המציעים לעקוב אחר פרסומי החברה באתר כאמור.

 
תאם לדרישות המכרז בידי המציע, את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בה

 06/2022/23עד ליום  מצוין שם ומספר המכרז,יש למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה 
 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה., בדיוק 12:00 יאוחר מהשעה  לא

 
 :קישורלהלן ה זום.ב 0011:בשעה  06/2022/14ביום  ייערך)שאינו חובה( מפגש לצורכי הבהרות 

https://zoom.us/j/94942879438?pwd=bVpwdnhPN1lJelc3SjZKNk9lSmNudz09 

Meeting ID: 949 4287 9438 

Passcode: R0BTT5 

 
 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.החברה אין 
 

, כראות עיניה, בהתאם לשיקול שה מציעים לפחותשלושומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין  החברה
 דעתה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטה כאמור.

 
 

 .225, שלוחה 03-5080025 -טלפון לבירורים
                                                                                                                 

 
 בכבוד רב,                                                               

                       
 אריה ללוש, מנכ"ל                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tarbut-batyam.co.il/
http://www.tarbut-batyam.co.il/
http://www.tarbut-batyam.co.il/
https://zoom.us/j/94942879438?pwd=bVpwdnhPN1lJelc3SjZKNk9lSmNudz09
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  ים בע"מ-נאי וספורט בתלתרבות פ החברה                         
 

        07/22מכרז פומבי מס'                          
 

 למתן שירותי הסעות
 

 מסמכי המכרז:
 

 
 

 מסמך א'  –תנאים למשתתפים במכרז  .1

 1נספח א'  –דף מידע ארגוני של המציע  1.1

 2נספח א'  -ברשויות  הסעותרותי ינוסח המלצה על ביצוע ש 1.2
 3נספח א'  -ציעתצהיר וכתב התחייבות המ 1.3

 4נספח א' -נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 1.4

 5נספח א' -עמידת נהגים בתנאי המכרז -נוסח תצהיר 1.5
 6ספח א' נ-רשימת כלי רכב שבבעלות המציע  –נוסח תצהיר  1.6

 7נספח א' -תצהיר בדבר עסק בשליטת אישה 1.7

 

  מסמך ב' –מפרט להגשת הצעת המחיר .2

 
 טיחות.פרטי קצין הב   -( 1)נספח ב'   2.1
 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.     -(2)נספח ב' 2.2
 דף הנחיות בטחון ובטיחות לנהגים.    -(3)נספח ב' 2.3

   
 

  מסמך ג' –הצהרת המציע  .3

 

 מסמך ד' –הצעת המציע  .4

 

 )מצ"ב בנפרד( -1מסמך ד' –כמויותכתב  4.1
        

              מסמך ה' –הסכם /חוזה התקשרות   .5
 1 נספח ה' - יטוחיםאישור קיום ב  5.1
           2 ספח ה'נ - נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה  5.2

 
 במענה לשאלות המשתתפים.          החברהכל מסמך ו/או נספח לרבות מסמכי ההבהרות אותן תפיץ  .6
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 מסמך א'
  ים בע"מ-לתרבות פנאי וספורט בת החברה

 
 07/22מכרז מס'  

 למתן שירותי הסעות
 

 :ים למשתתפים במכרזתנא
 כללי: .1

     
שירותי  אספקתלהצעות  לקבלבזאת  תמבקש( "החברה"ים בע"מ )להלן:-לתרבות פנאי וספורט בת החברה  1.1

 מסמכי המכרז., והכול בהתאם להוראות ולתנאים הכלולים בעל פי דרישההסעות בהתאם 
 

רות הרצ''ב על נספחיו כחלק תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקש 1.2
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
לשנות את דרישותיה ואף להוסיף או לגרוע ממספר הנסיעות הנדרשות בהודעה אשר  לחברה שמורה הזכות 1.3

 משעת יציאת הנסיעה. 24-תימסר לזוכה לא יאוחר מ

 

 14-או חד פעמית ו/מראש על הזמנת נסיעה מזדמנת ו ימים 7-תהיה רשאית להודיע לא יאוחר מ החברה 1.4
מתמשכת והמציע הזוכה יהיה מחויב לבצע את הנסיעה נדריים מראש על ביצוע הסעה קבועה/ימים קל
   .וכן הקבועה/ מתמשכת המוזמנת

 
: כל נסיעה שהצורך בה עולה אקראית ושאינה בתאריכים קבועים בין אם במכרז" פירושה נסיעה מזדמנת"

 .הכמויות בכתב המפורטים למסלולים ובהתאם לא אם יןוב מראש רב זמן עליה יעההוד החברה
 
 וכמפורט יתבצעו מתי בקירוב החברה יודעת עליהן נסיעות: במכרז פירושה" מתמשכת/קבועה נסיעה"

 14 של בהודעה החברה ידיי על מראש תוזמןמתמשכת /קבועה נסיעה גם כי יובהר זאת עם. הכמויות בכתב
 .מראש ימים

 

שעות מיום הפניה או  48במועדים הנקובים לעיל ולא נענתה תוך  שנשלחה לזוכה פנייה לקבלת שירותים 1.5
תאפשר לחברה לפנות לזוכה אחר. אישר הזוכה הזמנת  -שהזוכה הודיע כי אין באפשרותו לבצע את ההסעה

עבודה וביטל אותה לאחר מכן תהא החברה זכאית החברה לפיצויים כמפורט בהסכם ההתקשרות )נוסף 
 נות לזוכה אחר(.לזכאותה לפ

 

מנכ"ל כפי שיימסרו לו ע"י שירותי הסעות אחרים  שירותי ההסעות האמורים, או על הזוכה יהיה לספק את 1.6
"(, אך ורק לאחר הזמנת השירותים באמצעות הזמנת עבודה כתובה המנהל)להלן: " מי מטעמואו  החברה

 .וחתומה על ידי מורשי החתימה בחברה

 

. וללא צורך בנימוק כלשהו זוכים במכרז זה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי 3 לבחור לפחות החברהבכוונת  1.7
 לבחור בשלושה זוכים והיא יכולה לבחור מספר זוכים נמוך יותר החברהיודגש כי אין באמור כדי לחייב את 

 .או גבוה יותר

 

המכילים  "(הרכב כלי" )להלן: מיניבוסים/זעירים ציבוריים באוטובוסיםוההסעות תתבצענה באוטובוסים  1.8
, ברכב מסחרי בלתי אחוד לא תבוצענה הסעות כלשהן . בשום מקרהמספר נוסעים כמפורט בכתב הכמויות

 )טנדרים(.

 

 כלי הרכב שישמשו להסעות יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 1.9

 ואילך.  2012צור י, דהיינו כלי הרכב יהיו משנת י(10) גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים 1.9.1
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, הוראות פקודת כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה 1.9.2
מכלי רכב )להלן: "תקנות התעבורה"(,  1961-התעבורה ]נוסח חדש[ ותקנות התעבורה, התשכ"א

, מזגן, פנסי סימון ואיתות, לרבות ערכת מילוט תלמידיםלהסעת והמשמשים להסעת נוסעים 
 .למכרז 2ב'  בנספחתרמיל עזרה ראשונה כמפורט חות ושילוט, ערכת כיבוי אש וחגורות בטי

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

 אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לכיבוי אש/עשן, כמתחייב מהנחיות משרד התחבורה. 1.9.3

ת בטיחות תקניות לכל הנוסעים, ווסעים, יהיו מצוידים בחגורכלי רכב המשמשים להסעת נ 1.9.4
א', 364 -' וא83תעבורה הת ו, כמתחייב מתקנו/או מושבים מגביהים, על פי הצורךבמושבי בטיחות 

 . 1961-התשכ"א

 
להאריך את ההתקשרות  חודשים כאשר לחברה נתונה האפשרות 12-לההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא  1.10

 בכל פעם. חודשים 12 ,תתקופות נוספו 4-ל

 

 נושא המכרז.איש קשר שיהיה אחראי מטעמו לכל השירותים  החברהעל הזוכה במכרז להעמיד לטובת  1.11

 

לתת לזוכה במכרז עבודה כלשהיא  החברהאין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה/ים מכרז זה, כדי לחייב את  1.12
של המכרז, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית, בכל תקופת תוקפו  החברהבהיקף כלשהוא מהעבודות ו

 לפנות לכל זוכה במכרז ולדרוש ממנו לבצע את השירותים בהתאם להצעתו במכרז.

 

 מסמכי המכרז: .2
 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
 

 על נספחיו.  מסמך א'   –תנאים למשתתפים במכרז  2.1

 על נספחיו.     מסמך ב'  –מפרט קווי הסעות לקבלת הצעות מחיר 2.2

  מסמך ג'    –הצהרת המציע  2.3

 על נספחיו מסמך ד'     –הצעת המציע  2.4

 על נספחיו 'המסמך    –הסכם /חוזה התקשרות   2.5

 במענה לשאלות המשתתפים.          החברהכל מסמך ו/או נספח לרבות מסמכי ההבהרות אותן תפיץ  2.6
 

 תנאים להשתתפות:  .3
 

 תהא למונח בעלות את המשמעות הבאה: מכרז ובחוזהבפרק זה ובכל מקום אחר ב
 

 לרבות תחת רישיון הפעלה או באמצעות ליסיניג. של המציע(: לעניין הרכבים:)"בעלות"
 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל אסמכתאות והערבות המפורטים להלן יהיו על שם 
 :, המפורטים להלןרים המהווים תנאי סףבכל התנאים המצטב המשתתף בהצעה, על המשתתף לעמוד

 
במתן  ועד למועד הגשת הצעתו במכרז זה, 7201בין השנים  לפחות, רצופותשנתיים   של בעל ניסיון מוכח 3.1

 לפחות. שתי רשויות מקומיות/גופים ציבוריים, עבור שירותי הסעות
 לעניין זה יובהר כי שנתיים רצופות יכולות שתהיינה גם ללא תקופת הקיץ.

 

, בהיקף שלא גופים ציבורייםעבור  קת שירותי הסעותבעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( באספ 3.2
 ( שקדמו להגשת הצעתו. 2021-2019בשלוש השנים האחרונות  ) לשנה, ₪  500,000 -יפחת מ

 " כל גוף הכפוף לחובת מכרז.ציבורי גוף"
 

 .1968 –ם תשכ"ח המחזיק ברישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקי 3.3
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הרשום כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת  3.4
 . 1985-והשכרת רכב(, התשמ"ה

 
המציע מחזיק רישיון בר תוקף, על שם המציע, מאת המפקח על התעבורה, שהנו מורשה להסיע בשכר על פי  3.5

 ך.ות של משרד החינות הבטיחתקנות משרד התחבורה והוראו
 

כלי רכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות מושא המכרז )יש לציין במסגרת ההצעה לפחות   בבעלות המציע 3.6
 (.6כלי רכב על גבי נספח א' 10
 

 :בתנאים המפורטים להלן דויעמ אותם יציג המציע במסגרת הצעתו הרכב המוצעים כלי כל 3.7

 
 ואילך. 2012י משנת ייצור גיל כל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, קר 3.7.1

 

את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב  כולליםכל כלי הרכב  3.7.2
ותרמיל עזרה ראשונה כמפורט המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים לרבות ערכת מילוט, מזגן 

 .מסמכי המכרזל 4 'בבנספח 
 

ויים בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של כל כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנ 3.7.3
אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כמתחייב מהוראות החוק להסעה בטיחותית לילדים 

 .1994 -ולפעוטות עם מוגבלות התשנ"ד 
 

רכב מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או מושבים הכל כלי  3.7.4
 א'. 364 -א' ו 83כמתחייב מתקנות תעבורה  מגביהים, על פי הצורך,

 
 המעסיק נהגים העומדים לפחות בדרישות שלהלן: 3.8

 

 המחזיק ברישיון להסעת ילדים, שעליו חותמת "רשאי להסיע ילדים". .א
 בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג. .ב
 המחזיק אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. .ג

וראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, העומד בה .ד
 .2001-התשס"א

 
המציע מעסיק קצין בטיחות בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד  3.9

בין כנותן התחבורה על פי תקנות התעבורה, לרבות קבלן משנה שהוא תחנת מוניות, בין כעובד המציע ו
 שירותים עבור המציע.  

על המשתתף לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר כתב ההסמכה של קצין הבטיחות 
 להצעה.( 1בנספח ב' )בתעבורה, 

 
 
  אסמכתאות
 

 המציע יצרף להצעתו את האסמכתאות והמסמכים כדלקמן:
 

וק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי  מס הכנסה כח 3.10
 .1976 –)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין  ושכר מינימום(, התשל"ו 

 

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.11
 

  :היה והמציע תאגיד, יצרף אישור בדבר היות המציע תאגיד 3.12
 העתק של תעודת הרישום של התאגיד.  .א
ולחייב את התאגיד בחתימתם שור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד אי .ב

 על מסמכי המכרז.
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יש לפרט בנספח זה את רשימת כל  .1נספח א' דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף/המציע בנוסח המצורף כ 3.13
 .הרשויות בהן פועל המציע

 

ועד למועד  1720בין השנים  לפחות, רצופותשנתיים של  אסמכתאות המעידות כי המשתתף בעל ניסיון מוכח 3.14
בנוסח  רשויות מקומיות/גופים ציבוריים לפחות, עבור שתיבמתן שירותי הסעות  הגשת הצעתו במכרז זה,

  .2נספח א' המצורף כ
 

בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( באספקת שירותי הסעות עבור אישור רו"ח המאשר כי המציע  3.15
       , בשלוש השנים האחרונותלשנה₪  500,000 -ת מקומיות/גופים ציבוריים, בהיקף שלא יפחת מרשויו

 ( שקדמו להגשת הצעתו.2021-2019)
 

 .3נספח א' כבנוסח המצורף   תצהיר וכתב התחייבות 3.16
 

 4כנספח א' להלן בנוסח המצורף  5המציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  3.17

  

 .1968 –עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  בתוקף העתק רישיון 3.18
 

אסמכתאות המעידות כי המציע הינו מציע הרשום כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על  3.19
 .1985-מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

 
יע, מאת המפקח על התעבורה, שהנו אסמכתאות המעידות כי המציע מחזיק רישיון בר תוקף, על שם המצ 3.20

יש לצרף מורשה להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות. 
 העתק הרישיון.

 
כלי רכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות מושא המכרז )יש לציין בבעלות המציע  המעידות כי סמכתאותא 3.21

בכל התנאים המצטברים המפורטים  עומדיםואשר  6ל גבי נספח א'כלי רכב ע 10במסגרת ההצעה לפחות 
 להלן:

 

 ואילך.  2012גיל כל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, קרי משנת יצור    3.21.1.1
 

כל כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב  3.21.1.2
ותרמיל עזרה ראשונה כמפורט זגן המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים לרבות ערכת מילוט, מ

 .מסמכי המכרזל 2 'בבנספח 
 

כל כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים  3.21.1.3
של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כמתחייב מהוראות החוק להסעה בטיחותית 

 .1994 -לילדים ולפעוטות עם מוגבלות התשנ"ד 
 

כל כלי רכב, יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או מושבים  3.21.1.4
 א'. 364 -א' ו 83מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות תעבורה 

 
, המיועדים להסעה לפיהם כלי (6א' ע"ג נספח) רשימת כלי הרכבו רישיונות רכב לצרף על המציע

, או תחת רישיון ההפעלה שלו  וכי כלי הרכב מורשה להסיע נוסעים הרכב רשומים על שם המציע
 .בשכר

 
אסמכתאות המעידות כי המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה, בין כעובד המציע ובין כנותן שירותים עבור  3.22

לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר כתב ההסמכה של  על המציע לצורך כך  המציע.
 , וכן לצרף העתק רישיון של קצין הבטיחות.( למכרז1בנספח ב')טיחות בתעבורה, קצין הב

  
 אסמכתאות המעידות כי המציע מעסיק נהגים העומדים לפחות בדרישות שלהלן: 3.22.1

 .שעליו חותמת "רשאי להסיע ילדים"המחזיק ברישיון להסעת ילדים,  3.22.1.1
 הג.בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נו 3.22.1.2
 המחזיק אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. 3.22.1.3
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העומד בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות  3.22.1.4
 .2001-לקטינים, התשס"א

 
 .5א' כנספחהמציע למלא את התצהיר המצ"ב  עמידה בתנאי סעיף זה עללצורך 

 
( 1)ה 22את השליטה )ככל שרלוונטי( בהתאם לסעיף אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נוש 3.23

  ( למכרז.3, בנוסח המצורף כנספח ז)1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח
 

המציע יידרש לצרף להצעתו הצהרה חתומה על ידו, כי תנאי המכרז נהירים לו וכי הוא עומד בכל תנאי  3.24
 ."(הצהרת המציע) להלן: " מסמך ג'המכרז, בנוסח המצורף כ

 

 מסמכי השינויים וההבהרות )ככל שיהיו( כשהם חתומים ע"י המציע. 3.25
 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המשתתף. 3.26
 

 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.
 ת.הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה שלא להבחן במניין ההצעו

 
 הגשת ההצעות, מועדים: .4

 

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי  4.1
עד עליה מצוין שם ומספר המכרז, המציע, יש למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה 

 ים.-בת 7רחוב רהב ב החברהבמשרדי , בדיוק 12:00, לא יאוחר מהשעה  06/2022/23 ליום
 

משלוח ההצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז, והינו על אחריותו הבלעדית  4.2
 של המציע.

 

כל ההוצאות מכל מין ומכל סוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה  4.3
ו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אות

 הקשורה למכרז, תחולנה על המציע.
 

למכרז זה מצורף )בנפרד( כתב כמויות המכיל את כל המסלולים הנדרשים לחברה. כתב הכמויות מחולק  4.4
שנתי נסיעות מזדמנות ונסיעות קבועות מתמשכות. ליד כל מסלול מצוין מספר הנסיעות ה -לשני חלקים

 המוערך לאותו מסלול. 
 

על המציע למלא את המחיר המוצע על ידו ביחס לכל מסלול כאמור וכן את המחיר השנתי עבורו, על ידי  4.5
מחיר שנתי למסלול(. לאחר  -הכפלת המחיר למסלול במספר הנסיעות השנתי המוערך של המסלול )להלן

בשני החלקים של כתב הכמויות והסך  מכן על המציע לסכום את סך כל המחירים השנתיים למסלולים
 מחיר שנתי לכל המסלולים(. -שיתקבל יהווה את הצעת המציע במכרז )להלן

 

מסמך ב'  -הסבר מפורט על אופן הגשת ההצעה, מחיריה ובחינת ההצעות מצ"ב במפרט הצעת המחיר 4.6
 . למסמכי המכרז

 

ינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שאי הגשת  4.7
או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

 אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה,  החברה 4.8
 מונע הערכת ההצעה כדבעי. החברהסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת או בשל חו

 

והיא רשאית לפצל את  או כל הצעה שהיא כזוכהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  החברה 4.9
 ., הכל כראות עיניה וע"פ שיקול דעתה הבלעדיאו יותר שלושה מציעיםהזכייה בין 
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 ת המיועדים לכך, במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע"מ.הצעות ימולאו במקומו 4.10

 

 את כתב הכמויות המכרז ולמלא מושא עבור כל הקוויםהמציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא,  4.11
 המחיר השנתי לכל המסלוליםאת  . לאחר מכן על המציע למלא בעט בלבד, בכל המקומות המיועדים למילוי

מציע שלא ימלא את המחיר השנתי לכל המסלולים על גבי מסמך ד',  '.מסמך ד -הצעת המציעבמסמך 
 ת הצעת המציע והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.תהא החברה רשאית להתעלם מכך או לפסול א

 

 לחתום על יד התיקון בחתימה וחותמת.  המציעליד כל תיקון המחיר בהצעת המחיר, על  4.12

 

 ערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה.הצעת המציע תהא בתוקף עד למועד תוקף ה 4.13

 

 המציע נדרש לחתום בתחתית כל עמוד במסמכי המכרז בחתימה בצירוף חותמת. 4.14
 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
 
 ערבות מכרז .5

 
וספורט לתרבות פנאי  החברהלפקודת ₪  30,000המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך  5.1

 5נספח א'חתומה כדין, בנוסח המצורף למכרז זה כ ים בע"מ, -בת
 

   .15/09/2022 הערבות תעמוד לתוקפה עד ליום 5.2
 

  מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה החברהבמידת הצורך ועל פי דרישת  5.3
 ימים נוספים. 90נוספת של 

 
  , כלהחברהוט על פי פנייה חד צדדית של הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחיל  5.4

 אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה. 
 

 תיפסל. -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  5.5
 

 הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שייקבע ע"י     5.6
 כזוכה. החברה 

 
הזכייה, ערבות  ימים מיום קבלת ההודעה על 14מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב להעמיד, בתוך  5.7

לתנאי מכרז זה  הבנוסח המצורף כדוגמ ,ש"ח 60,000 -בנקאית אוטונומית, חתומה כדין, בסכום השווה ל
 (.ערבות ביצוע-בות בנקאית לביצוע ההסכם )להלן, ער2-נספח ה'

 
למדד  הצמוד )ערבות הביצועים בע"מ-לתרבות פנאי וספורט בת החברהדת הערבויות תהיינה לפקו 5.8

, החברהובלתי מותנות וניתנות ע"פ תנאיהן לחילוט, בפנייה חד צדדית של חתומות כדין ,(המחירים לצרכן
או ההסכם, לפי הקשר והעניין, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו  של המכרז  ותוקפ בכל תקופת

 .המכרז או ההסכם ע"פ תנאי
 

 היה ותקופת התקשרות תוארך לתקופת האופציה, תוארך הערבות על ידי המציע מפעם לפעם,   5.9
 הסכם.ת תקופבדבר הארכת  החברהוזאת במועד קבלת הודעת  החברהאם וככל שיוארך ההסכם על ידי  

 
 המציע ישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבויות.      5.10

                  

 רת מסמכי המכרזהבה .6
 

 באמצעות כתובת דוא"ל המציע בכתב, יודיע המשתתף/15:00בשעה  15/06/2022יום עד ולא יאוחר מ 6.1
 batyam.co.il-larisa@tarbut על כל הסתירות, השגיאות, , 225שלוחה  5080025-03' ויוודא הגעתו בטל

אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר  ,חוסר בהירות שמצאאי התאמות או 
 למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

 בלבד.  wordשאלות כאמור יועברו בקובץ 

mailto:larisa@tarbut-batyam.co.il
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יתן תשובות תנכון לעשות כן, , אם יראה להחברהולעיל  6.1מסר המשתתף/המציע הודעה כאמור בסעיף  6.2
יעלה לאתר האינטרנט של החברה. יודגש עותק של התשובות מועד האחרון להגשת הצעות. בכתב, לפני ה

 כי באחריות המציעים לוודא כי החברה העלתה מענה כאמור ולא תישמע כל טענה בקשר עם כך.
                                                                                                

או מי מטעמה,  אלא אם  החברהמציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י  6.3
 תשובות אלה ניתנו בכתב. 

 
רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  שינויים,  תיקונים, תנאים  החברה 6.4

 ואלה( שינויים  והבהרות"-ז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלןודרישות במסמכי המכר
שינויים והבהרות  ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו.יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 

פרסמה שינויים לאתר האינטרנט של החברה. יודגש כי באחריות המציעים לוודא כי החברה  ויעלכאמור 
 ור ולא תישמע כל טענה בקשר עם כך.כאמ והבהרות

 
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על  6.5

 המשתתף.
 

 החברההצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה ו 6.6
 רשאית לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.

 

 וחים:ביט .7

  
 , מתחייב הקבלן"( ו/או על פי דין או  הסכםהקבלןמבלי לגרוע מאחריות חוקית של הקבלן ומי מטעמו )להלן:" 

להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י  דרישות המכרז, בהיקף שלא  יהיה מצומצם  מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות 
 להלן.  1-ה'כנספח  באישור הביטוח המצורף 

 
גשת ההצעות אין צורך להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום הביטוחים )על המציע לחתום יובהר כי בשלב ה

 ח מבלי לבצע בו כל תיקון/שינוי/מחיקה(.פעל הנס
 
 

 דרישת פרטים מהמציע: .8
 

 , בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות, לדרוש מהמשתתף / המציע, החברהשאית ר  8.1
 "( הפרטיםהמציא פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות )להלן: "להשלים ו/או ל          
 , על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, לשביעות רצונה המלא          
 ת איכותה ו/או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגר          
  שיקוליה, ועל פיח שיקול דעתה הבלעדי.          

 
ובתוך המועד שנקבע והיה ולא  החברההמציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של    8.2

 שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי  החברהיעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית 
 שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי 

 

 הצהרות המציע: .9
 

שכל פרטי המכרז וההסכם  שור,יואהמציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה  9.1
 ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.

 

מאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או המציע מצהיר כי  הגיש את הצעתו באופן עצ 9.2
 , בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.לחברהמשתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר 

 
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא או  החברההמציע מצהיר כי  ידוע לו שאין  9.3

 או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע./ו לחברהשלא לקבל הצעתו של המציע שהיה 
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שומרת לעצמה את הזכות, להזמין את כל העבודות נשוא המכרז  החברההמציע מצהיר כי ידוע לו ש 9.4
מציעים או יותר או להזמין רק חלק מהעבודות, הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל  לושה מציעיםמש

 .צורך במתן נימוקים כל שהם, כאמור
 

רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על   החברהכי  ידוע לו כי  המציע מצהיר 9.5
"(, בין בהפחתת התקציבביצוע השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב ) להלן:  "

שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת 
 ות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.והכל לפי רא

 
רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, עפ"י שיקול  החברההמציע מצהיר כי ידוע לו כי  9.6

דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת בנימוק כל שהוא, להורות על ביצוע תוספת/הפחתה  לשירותים, 
, שהיה על המשתתף לספק/להפחית בהתאם להוראות סלוליםו/או קווים ו/או מלהוסיף/לגרוע רכבים 

 ומחיר הפריטים הנוספים לא יעלה על המחיר אותו נקב המציע בהצעתו. החברה
 

כי הוא חייב להגיש הצעת מחיר עבור כל הקווים המפורטים בכתב הכמויות המציע מצהיר כי ידוע לו  9.7
 למכרז. 1כנספח ד'המצ"ב 

הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה המציע  מצהיר כי ידוע לו כי  9.8
 תיפסל. -שתוגש  באופן חלקי

המציע מצהיר כי  ידוע לו כי אסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  9.9
בין על ידי  תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון  שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,

 שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה  9.10
 תיפסל. -שתוגש  באופן חלקי

המכרז, יצרף המציע להצעתו, הצהרה חתומה, בנוסח  בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי 9.11
 "(.הצהרת המציע)להלן: " מסמך ג'המצורף כ

 

 מסמכי המכרז  .10
 

מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם  10.1
 שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי  המכרז.

 

  )לא חובה( מפגש הבהרות .11
 

 :קישורלהלן ה בזום., 11:00, שעה 14/06/2022 ערך ביוםימפגש לצורכי הבהרות י 11.1

  

https://zoom.us/j/94942879438?pwd=bVpwdnhPN1lJelc3SjZKNk9lSmNudz09 

Meeting ID: 949 4287 9438 

Passcode: R0BTT5 

 

 בחינת ההצעות: .12

 
 בחינת הצעות המציעים תעשה בשלושה שלבים: 12.1

 
 בחינת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז. -שלב א' 12.1.1

https://zoom.us/j/94942879438?pwd=bVpwdnhPN1lJelc3SjZKNk9lSmNudz09
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וך סקר שביעות רצון אצל תער החברהעריכת סקר שביעות רצון אצל לקוחות המציע.  -שלב ב 12.1.2

או לכל גוף אחר לא סיפק המציע את  2או א' 1ות אותם יציין המציע במסגרת נספח א'לקוח
כמו כן החברה רשאית לנקד בעצמה מציעים אשר סיפקו לה את  .השירותים נושא המכרז
 יובהר כי נוסח הסקר מובא) .למכרז זה 8. נוסח הסקר מצ"ב כנספח אהשירותים נושא מכר זה

 (.לצורך עיון בלבד והמציעים לא נדרשים להעבירו/למלאו
 

נק'  50של המציע )מתוך שניים אליהם תפנה החברה( יוכל לזכות את המציע בציון של  לקוחכל 
נק'. החברה/ועדת המכרזים יפנו לשני מזמיני עבודה של המציע, בין אם מדובר  100 -ובסה"כ

גרת הצעתו ובין אם לא, ויציגו להם את השאלון במזמיני עבודות שצוינו על ידי המציע במס
והציון  1.25 יהיהבשאלון(  1. הציון המינימאלי לכל שאלה )סימון להזמנה 8כנספח א'המצ"ב 

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

 
ם שונים, יסרב למסור חוות דעת או לא יענה לשתי שיחות טלפון שבוצעו במועדי הלקוחבמקרה ש

אחר של המציע, בין אם צוין על ידו במפורש ובין אם  לקוחיפנה הנציגים האמורים בסעיף זה ל
של מציע מסוים היא תהא רשאית  מלקוחותלא. יודגש כי ככל שהחברה לא תוכל לקבל חוות דעת 

 .ביחס לאותו ממליץ 0לתת לו ציון 

 
הגורמים בלקוחות שניקדו את /לא תעביר לעיון המציעים את הלקוחות החברהיובהר כי 

  ההצעות אלא את הציון הסופי בלבד. בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לתנאי זה.

 
תהא החברה רשאית שלא להעבירו  -נק' לפחות 70מציע אשר לא יזכה לניקוד של 

 . בחינת ההצעה הכספית -לשלב ג'
 

 
 4ובסעיף  המחיר מפרט הצעת -בחינת ההצעות הכספיות כאמור במסמך ב' -שלב ג' 12.1.3

 .לעיל 4.5 כאמור בסעיףהמסלולים כאשר ההצעות תדורגנה לפי מחיר שנתי לכל  לעיל
ההצעות בלבד כאשר  דירוגיודגש ויובהר כי המחיר השנתי לכל המסלולים עניינו 

במסגרת ההתקשרות עם זוכי המכרז, תזמין החברה כל נסיעה מהזוכה שנקב את 
 המחיר הזול ביותר עבורה.

 
על אף האמור, בכוונת החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  החברה אין 12.2

ההצעות הזולות ביותר לצורך מתן השירותים אלא אם תהיה סיבה עניינית או מוצדקת שלא  3לבחור את 
ר זוכים לבחור באחת מהן כזוכה במכרז. יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהחברה לבחור במספ

 .3-גדול או קטן מ

 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה   החברה 12.3
ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. החברהשלדעת 
 
חינת ההצעות את אמינות וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים רשאית לבחון במסגרת ב החברה 12.4

 בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע ברשויות המקומיות אחרות
וכן תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה, או של 

 שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.רשות אחרת או שנוכחה לדעת 

 

חולקה העבודה בין קבלנים שונים, כאמור ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה של המציע  12.5
 לפרטיהם בגלל השינוי או הפיצול או הפחתת היקף העבודה.

 

המחיר הנמוך מבין במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון  12.6
 השניים. 

 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  12.7

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 
 בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
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 כה במכרז:חובת הזו .13
 

"( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו,  יהא עליו הזוכהמציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן: " 13.1
מתאריך הודעת  ימים 10תוך כשהוא חתום כדין,  לחברהלחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו 

בנקאית לביצוע  ותבאותו מועד כאמור ערב לחברהלזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא  החברה
בהתאם לדרישות  פוליסת ביטוח אישור קיום ביטוחים ותצלום וכן 2 -כנספח ה' בנוסח המצורף  החוזה

 .החברה
 

לעיל, כולם או מקצתם, תהא  13.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  13.2
רז, לחלט את הערבות המצורפת להצעת רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכ החברה

 החברהלעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,  והזוכה יפצה את  5המציע, כאמור בסעיף 
 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 
סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו  13.3

כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות  החברהי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ואין באמור כד
 שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

                                                                                                                 
 
 

 בכבוד רב,       
               
 ים בע"מ-לתרבות פנאי וספורט בת החברה                                                                                      
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 1נספח  א'  
 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

 לכבוד
 ים בע"מ-החברה לתרבות פנאי וספורט בתועדת המכרזים 

 ג.א.נ.,

 מידע ארגוני      
 

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:
 : _____________________________________וח.פ שם המציע .1

 כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________

 ______________מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:___

 מספר פקסימיליה: _______________________________

 : ____________________________________________E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )

, מס'  _____________________איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר _____________________ .2

והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה  כל שתהיינה, בכל הנוגע למכרזולארי: _______________  ופניות, כסל

 אותנו.

 המכרז:   נושא םשירותיהלהלן פירוט הגופים להם מספק המציע את  .3
 

 
 
 

 בכבוד  רב,                                                                                                                                       
 

_________________________ 
 המציעחותמת וחתימת                                                                                                                      

שם הרשות  מס' סידורי
 הגוף  /

איש קשר ברשות / 
 בגוף

  תקופת מתן השירות  טל'

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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 2נספח מס' א'    

 חובה למילוי האישור                                                                                                      
 כל רשות ממליצה בנפרד                                                                                                       

 
 לכבוד

 ים בע"מ-לתרבות פנאי וספורט בתהחברה ועדת המכרזים 
 

 ג.א.נ.
 

 אישור על ביצוע שירותיםהנדון: 
 07/22עבור מכרז מס             

 

הלן: אני החתום מטה באשר בזה כי __________________________ )שם מלא( ח.פ. ___________ )ל

 (, שירותיהציבורי הגוף/המקומיתהרשות סיפק עבורנו  ______________________________ )שם  "(,המציע"

 __________________ -החל משנת )נא לציין שנה וחודש(________________________________  הסעות

 .____________________ -)נא לציין שנה וחודש( ועד 

 

 פירוט השירותים: .1

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 :השירותים כספי של היקף .2

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 :חוות דעת על ביצוע השירותים .3

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 פרטי המאשר

____________ _________ __________  __________            _______________ 

 תאריך                             רשותהשם                     תפקיד      טלפון       שם ושם משפחה

 

                   ____________________ 

 חתימה+חותמת                               
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 3נספח  א'  

 לכבוד
 ים בע"מ-לתרבות פנאי וספורט בת החברה

 
 תצהיר וכתב התחייבות המציעהנדון: 

 ג.א.נ.,
 
 

אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________, נושא במשרת ___________________ 
"( במכרז שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את המציעב_________________________________ )להלן: "

 בזאת כדלקמן:האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 
 

ובבעלות המציע כמות מספקת של כלי רכב לצורך ביצוע העבודות  עומדת בכל תנאי הסף של המכרזהצעת המציע  .1

 .מושא המכרז

 לספק את שירותי ההסעות בהתאם לכל דין.המציע מתחייב  .2

ו/או הליכים  לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות .3

משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך 

 תפקוד המציע.

המציע או כל בעל שליטה או כל בעל עניין או כל נושא משרה במציע, עומדים בהוראות חוק עסקאות גופים  .4

 ב לחוק.2 לרבות בהוראות סעיף 1976ציבוריים תשל"ו 

נכון ליום תצהירי זה המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע העבודות  .5

המציע במכרז נושא מכרז זה לבין ענייניו האחרים או התפקידים אותם הוא ממלא וככל שתיבחר הצעתו של 

לה הוא או עובדיו או מי מטעמו עלולים להימצא באופן מיידי על כל סיבה שבגל חברההוא מתחייב להודיע ל

 במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה  .6

 שיש עמה קלון.  

פרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה, ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו ה .7

תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא  החברה

רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא 

וצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות והה

 עקב הפרת התחייבויות זו. החברהסעד שיעמדו לרשות 

 
                                   _______________________________                    _____________ 
 חתימת המורשה                        חתימה  וחותמת המציע          תאריך                                          

 
 אישור

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

__ וכי הינו הרשאי ______נושא ת.ז. _________ _________________________________ מר/גב'
חייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפני על ומוסמך להת

 התצהיר  וכתב התחייבות  זה.
                                                                                                           _______________ 

 דין -עורך            
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 4פח א'סנ
 
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 
 

 לכבוד 
         מים בע"-החברה לתרבות פנאי וספורט בת

___________ 
___________ 

 
 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 
"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  כל מציעהעל פי בקשת ____________  ח.פ. _____________ )להלן: "

 07/22 פומבי )מסגרת( במכרז המציע וזאת בקשר עם השתתפות₪(  שלושים)₪  30,000 –השווה ל  סכום עד לסך
 מילוי תנאי דרישות ומסמכי המכרז.להבטחת ו למתן שירותי הסעות

 
ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

יל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את שתגיע אלינו, מבלי להט
הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

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

 
 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 15/09/2022ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 
 

 להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת
 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 

 תאריך ________________                                                   בנק _________________
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 5נספח  א'  
 לכבוד

 ים בע"מ-לתרבות פנאי וספורט בת החברה
 

 תצהיר ביחס לנהגים המועסקים על ידי המציעהנדון: 
 ג.א.נ.,

 
 

אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________, נושא במשרת ___________________ 
"( במכרז שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את המציען: "ב_________________________________ )להל

כי כל הנהגים אשר עתידים להיות מועסקים  האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת
 על ידי המציע במסגרת מכרז זה, עומדים בכל התנאים המפורטים להלן:

 
 יו חותמת "רשאי להסיע ילדים".ברישיון להסעת ילדים, שעל מחזיקים .1
 .יםנוהג הם בהםשנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב  ניסיון של יבעל .2
 אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. מחזיקים .3
 .2001-בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א עומדים .4

 
 
 
 
 
 

          ___________                         ____________________                    _____________ 
 תאריך                                           חתימת המורשה                        חתימה  וחותמת המציע         

 
 
 
 
 

 אישור
 

בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני __ עו"ד, מאשר/ת _________________אני הח"מ, _________
__ וכי הינו הרשאי ______נושא ת.ז. _________ _________________________________ מר/גב'

ומוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפני על 
 התצהיר  וכתב התחייבות  זה.

 
 
 
 

                                                                                                           _______________ 
 דין -עורך            
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       6נספח א'

 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו
 לכבוד

 ים בע"מ-לתרבות פנאי וספורט בת החברהועדת המכרזים 
 

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

 : לצורך בצוע העבודה החברהויעמדו לרשות להלן רשימת הרכבים שנמצאים בבעלותי )*(  

 במקרה של מוניות בלבד גם מוניות שנמצאים ברשותי ( - ()*
 

מס' נוסעים  מס' רישוי סוג רכב מס'
 מורשה

בבעלותי /  שנת ייצור
רישיון הפעלה 

 )לציין( מיעל ש

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

                                                           __/___/__                                            __________________ 
  המצהיר                                                                              תאריך

 
 

 אישור
אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר _______ נושא ת.ז. 

_________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, __
 חתם בפני על תצהירו זה.

                    _______________ 
 דין –רו''ח /   עורך           
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       7נספח א'

 יטהאישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השל

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

 . 1987.1992-)מכרזים(, תשמ"ח

 

 מספר זהות'___________________ הינה גב המחזיקה בשליטה בחברת ______________,

.________________________ 

 

  

__________________________        _________________    ______________      ______________ 

 כתובת                               טלפון               חתימה וחותמת   שם מלא                              

 

 

 

הירה בזאת כי מצ אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,

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

 

 

 

________________________                                                _____________________ 

 חתימה                                  שם מלא               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
21 

 

 8ספח א'נ

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

 
 שם הלקוח____________________ שם הממליץ מטעם הלקוח____________________

 תפקיד הממליץ____________________  שם המציע בהליך_________________

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

1 2 3 4 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה

 

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

1 2 3 4 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה

 

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

1 2 3 4 

 טוב מאוד טוב בינוני לא טוב

 

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

 למציע?

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה

 

 :אנא דרג את אמינות המציע: אמינות .ו

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא

 

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

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא

 

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

 :(הזמנת נסיעות או ביטול נסיעות או שינוי מסלולים בהתראות קצרות

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא

 

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

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא
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 ?האם היית ממליץ להתקשר עם המציע .י

1 2 3 4 

 רבה מאוד בינונית מועטה כלל לא

  

 
  



 

 
24 

 
 מסמך ב'

 הצעת המחירו מחירי ההצעהמפרט 

 :הגדרות .1

 

ה אקראית ושאינה בתאריכים קבועים בין אם החברה כל נסיעה שהצורך בה עול -נסיעה מזדמנת  •
 הודיעה עליה זמן רב מראש ובין אם לא ובהתאם למסלולים המפורטים בכתב הכמויות.

 נסיעה עליה יודעת החברה בקירוב מתי היא תתבצע כמפורט בכתב הכמויות. -נסיעה קבועה/מתמשכת •
 .הלוך חזור )שני סבבים= הלוך חזור, הלוך חזור וכו'(-סבב •

 נסיעה לכיוון אחד. -הלוך/חזור •
 על האוטובוס להיות נלווה למשך כל השעות המפורטות במסלול. -צמוד •

עם זאת, יובהר  )לא כולל ימי מנוחה/חג/שבתון(. 18:00עד  08:00ה' -ימים א' -שעות העבודה המקובלות •
 או בחג. שבת-גם בימי שישי ,בתחום הספורט , בעיקרכי לחברה לעיתים נדרשות לחברה הסעות

 

כל המסלולים הנדרשים לחברה. כתב הכמויות מחולק ( הכולל את 1למכרז זה מצ"ב כתב כמויות )נספח ד' .2
 נסיעות מזמדנות ונסיעות קבועות מתמשכות. -לשני חלקים

 
על המציע למלא את המחיר המוצע על ידו ביחס לכל מסלול כאמור וכן את המחיר השנתי עבורו, על ידי  .3

(. לאחר מחיר שנתי למסלול -סלול במספר הנסיעות השנתי המוערך של המסלול )להלןהכפלת המחיר למ
מכן על המציע לסכום את סך כל המחירים השנתיים למסלולים בשני החלקים של כתב הכמויות והסך 

 (.מחיר שנתי לכל המסלולים -שיתקבל יהווה את הצעת המציע במכרז )להלן

 

 :ל המציע למלא את שתי העמודות האחרונות()ע להלן דוגמה למילוי כתב הכמויות .4

 
 :סיעות מזדמנותנ

 
פרטי 

 ההסעה
 הלוך וחזור
 הלוך/חזור

 צמוד

מספר 
 סבבים

שעות 
 משוערות

היקף שנתי  בסוג רכ
של  מוערך
 הסעות

מחיר 
 למסלול

שנתי מחיר 
 למסלול

)היקף שנתי 
מוערך* 

מחיר 
 להסעה(

ים -בת 
 ירושלים

 55אוטובוס  07:00 0 הלוך בלבד
 וסעיםנ

3 2  ₪ 6  ₪ 

-13:00 2 הלוך חזור ים עכו-בת
08:00 

 ₪  8 ₪  8 1 20מיניבוס 

סה"כ מחיר 
שנתי 

נסיעות 
 מזדמנות

      14  ₪ 
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 קבועות מתמשכות:סיעות נ
 
 

פרטי 
 ההסעה

מהות 
הפעילו

 ת

תקופת 
 ביצוע

הלוך 
 וחזור

הלוך/חזו
 ר

 צמוד

מספר 
סבבי

 ם 

שעות 
משוערו

 ת

מלוו סוג רכב
 ה 

היקף 
שנתי 

מוערך 
של 

הסעו
 ת

מחיר 
למסלו

 ל 

מחיר 
שנתי 

למסלו
 ל

)היקף 
שנתי 

מוערך* 
מחיר 

להסעה
) 

 -ים-בת
מוזיאון 

 רבין

קייטנו
 ת קיץ

-יולי
 אוגוסט

הלוך 
 וחזור

1 13:00-
08:00 

אוטובו
 55ס 

 נוסעים

 ₪  40 ₪  4 10 לא

ים -בת
פנימי 

למועדון 
הגימלאי

 ם

מועדון 
 מעושר

כל 
השנה 

)למעט 
ועיישב

ם בסוף 
אוגוסט

)  

הלוך 
 וחזור

1 13:00-
07:00 

מיניבוס 
20 

 נוסעים

 ₪  360 ₪  1 360 לא

כ סה"
מחיר 
שנתי 

נסיעות 
 קבועות 

         400  ₪ 

 
 

 

 הצעת המציע במכרז תהא סכימה של סה"כ מחיר שנתי נסיעות מזדמנות וסה"כ מחיר שנתי נסיעות קבועות .5
המציע יציין את  ₪. 414על  ההצעה גמה אשר הובאה לעיל עומדתכך שבדו (.מחיר שנתי לכל המסלולים)

 מסמך הצעת המציע. -המחיר השנתי לכל המסלולים על גבי מסמך ד'

 

חלק שאינן מנקודות  ים,-בתוך העיר בת מצב בו יידרש הקבלן לבצע הורדת נוסעים או איסוף נוסעים .6
 ר כל איסוף/הורדה כאמור.עבו )לא כולל מע"מ( ₪ ש"ח 100 קבלןמהסלול, תשלם החברה ל

 

ים וזאת בתנאי -הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין הורדת/העלאת נוסעים בתוך העיר בת .7
במסלול הנסיעה הקיים וכי מספר העצירות בגין העלאת/הורדת נוסעים  שהורדת/העלאת הנוסעים התבצעה

)לא כולל מע"מ( בגין כל ₪  100ך של תשלם החברה לקבלן ס -. החל מהעצירה הרביעית3כאמור לא יעלה על 
   עצירה.

 

מצב בו יובהר כי הבחרה רשאית, לבצע את הנסיעות ברכבים שונים מאלה המצוינים ביחס לכל מסלול.  .8
יידרש לחברה בגין מסלול מסוים רכב שונה מזה אשר מבוקש במסגרת כתב הכמויות, יחולו ההוראות 

 המפורטות להלן:

 
נוסעים לפחות, תשולם  55נוסעים לפחות במקום אוטובוס של  60בוס של ומצב בו יידרש לחברה אוט 7.1

 .10%בגובה  תשלום לקבלן תוספת
נוסעים לפחות, תשולם  50נוסעים לפחות במקום אוטובוס של  55מצב בו יידרש לחברה אוטובוס של  7.2

 במצב הפוך תהא ההפחתה בגובה התוספת האמורה. 10%תשלום בגובה לקבלן תוספת 
7.3  
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נוסעים לפחות, תשולם  20נוסעים לפחות במקום מיניבוס של  50בוס של ויידרש לקבלן אוט מצב בו 7.4
 . במצב הפוך הא ההפחתה בגובה התוספת האמורה.50% לקבלן תוספת של

 
 ₪. 100עבור עצירה )לצורך איסוף/הורדה( שמשתלבת שבמסלול, ישולם לקבלן סך של  .9

 

 .30%בגובה  עבור רכב ממוגן תשולם לספק תוספת .10

 

 יודגש כי המציע חייב להגיש הצעתו עבור על המסלולים המופיעים בכתב הכמויות. .8

 

 כל המחירים המוצעים לא יכללו מע"מ אשר ישולם בנוסף עפ"י שיעורו בחוק ביום התשלום. .9

 

 

יובהר כי הכמות המוערכת השנתית של הנסיעות אינה מהווה התחייבות של החברה והיא מובאת לצורך  .10
 הצעות ועל מנת לסייע למציעים לאמוד את הצעתם.בחינת ה

 

)כולם או במקצתם( וכן לא את מס'  ניםהזמין את הקווים המצוינים מהזכייאינה מתחייבת ל החברה .11
 .במכרזהרכבים המצוין 

 
 

________________ 
 הקבלן
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 1נספח ב'
 

 פרטים אישיים של קצין בטיחות
 
 
 
 
 

לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט  מכרז ולחוזהחות בהתאם ללהעסיק קצין בטיהנני מתחייב 
 להלן:

 
 

                שם: ________________ מס' ת.ז: ____________________
 

מיקוד:   _________________________________________  כתובת:
 _____________                  

 
 _____________  עבורה מטעם משרד התחבורה:מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בת

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שם קצין הבטיחות: ____________________      חתימה וחותמת קצין הבטיחות: ____________________
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 2נספח ב'

 
 עזרה ראשונה תכולת תרמיל של מגיש 

 
 הערות כמות שם הפריט מס'

  1 תרמיל גב תואם לתכולה 1
  5 משולש בד 2
  2 תחבושת אישית 3
  1 תחבושת בינונית 4
  1 חסם עורקים 5
 מגדלים שונים 5 אגד )תחבושת( 6
  3 איספלנית )מיקרופור( 7
  20 פלסטר 8
  1 מלע"ק )מספריים( 9
  20 פד גזה סטרילי 10
  1 ד קשיח לקבועס 11
  2 פלידין נוזל  12
  2 פולידין משחה 13
  2 סביעור 14
  1 מסכת כיס להנשמה 15
  3 )כדוגמת ברנשילד( תלכוויותחבושת  16
  1 שמיכה היפוטרמית 17
 זוגות 10 כפפות חד פעמיות 18
 סוללות מחוץ לפנס 1 פנס ראש 19

 
 כן תהיה ברכב אלונקה מתקפלת אחת.-כמו
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 (3)נספח ב'
 
 

 , בטיחות ושעת חרוםןלביטחואגף בכיר 
 
 

 הנחיות בטחון ובטיחות
 
 
 כללי א.  

 
 באזורים השונים. ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון .1
 ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים שהם: צה"ל ומשטרת ישראל.   

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

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

 נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית. . 3  
 
 

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

 

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

 
 הסעות ביהודה ובשומרון. ג.    

 
 
 הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון: ב.  

 
 
 חימוש ומיגון.  1  

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

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

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

 התלמידים היא על צה"ל, יהיה הנהג חמוש באקדח. 
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 אבטחה וביטחון. 2
 

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

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

 
 אבטחת האוטובוס בחניה .ג

 
 בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים. .1

 
 אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים. .2

 

 הפלשתינית ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.הרשות אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/ .3
 

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

 
 : קשר.   3

 
 

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

 החודש: ________________   מס' הרישוי של האוטובוס: ______________
 
 

 שם הרשות: ________________________
 
 

    
 

       

תאי  שם הנהג השעה תאריךה
 המטען

תא 
 המנוע

אזור 
 הגלגלים

אזור 
מיכל 
 הדלק

גחון 
 האוטובוס

פנים 
 האוטובוס

 הערות חתימת הנהג

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

 מקומות הבדיקה באוטובוס
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  – ג. אבטחת הבטיחות בהסעות מאורגנות
 

 הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות .4

 

 רשותהחברת ההסעה וכלי הרכב שב 4.1 

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

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

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

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

 יושר אחת לחמש שנים.

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

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

שעות ולא יותר  24שעות בכל תקופה של  12-שעות רצופות לפחות. היא מציינת כי נהג לא ינהג יותר מ 7במשך 

שעות רצופות. נהג  4ימים. יפסיק את נהיגתו לחצי שעה לפחות לאחר נהיגה של  7שעות בכל תקופה של  68 -מ

שעות רצופות. יתר ההנחיות  6שעות אלא אם הפסיק את נהיגתו לשעה לפחות אחרי נהיגה של  9 -יותר מלא ינהג 

 תעבורה. – 230, פרק 1961 –שעות נהיגה, תקנות התעבורה, תשכ"א /168מופיעות בתקנה 

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

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

 ושמותקנות בו חגורות בטיחות.

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

יומיים מיום עזיבת קצין הבטיחות ולשכור קצין בטיחות חלופי להודיע למזמין תוך  החברההבטיחות, על בעל 

 תוך שבועיים מעזיבת קודמו.

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

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

 בטיחות בתעבורה.

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

 ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן וערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.

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

 ורה את יעדי הנסיעה. בר

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

 יוסעו תלמידים בעמידה גם אם הרישיון של הרכב מתיר זאת.

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

 תקינה במשרד התחבורה.ה
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 ברכב ההסעה יהיו חגורות בטיחות תקניות ותקינות.    .יג

 ליווי בהסעה על ידי מבוגר 4.2

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

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

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

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

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

 תלמיד כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה.

בור הכשרה ותרגול בבית הספר שיכללו את הגדרת תפקידיו בהסעה ותרגול ההתנהגות במצבי מלווה יע 4.2.5

 חירום ובמצב של תאונה. המלווה גם יקבל רשימה של מספרי טלפון של המוסד ושל הורי התלמידים.

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

מלווה יפקוד את התלמידים, לפי רשימה, בתחילת הנסיעה, יעקוב אחר מהלך האיסוף וההורדה, ההסעה.ה

 ויוודא שלא נשאר תלמיד ברכב בסיום הנסיעה.

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

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

 הסעת תלמידי החינוך המיוחד 4.3

 התלמידים הבאים זכאים להסעה מיוחדת ללא הגבלת מרחק: 4.3.1
 תלמידים אוטיסטים .א

 תלמידים חולי נופש .ב

 תלמידים עם נכויות פיזיות קשות  .ג

 תלמידים עם פיגור קשה .ד

 תלמידים עם פיגור בינוני .ה

 תלמידים עיוורים .ו

 תלמידים חירשים.  .ז

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

או הבעלות של המוסד. המלווה יעבור תהליך הכשרה הכולל הדרכה  החברההמוסד החינוכי או 

למצבי חירום, יכיר את דרכי התקשורת להורים של הילדים, מוקד עירוני וכן משרדו של רכז 

 התחבורה וההסעות של הרשות.

 לי הרכב המסיעים ילדי חינוך מיוחד, אשר מגבלותיהם מפורטות ברשימה דלעיל, יהיו מצוידים כ 4.3.3

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

 תקניות לכל הנוסעים.
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 הנחיות בטיחות לנהג

 צמו.הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת ע   4.3.4

             פיקוח מטעם הרשות/בעלות,  מורים אחראים על הסעות, מורים תורנים בתחנות הסעה או  4.3.5

 את הנהגים ויבדקו את עמידתם בדרישות הבאות: ינחו            

כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג   4.3.5.1

 שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת.

 ן להסיע תלמידים בעמידה.אי  4.3.5.2

וך הרכב )הוצאת ידיים במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בת  4.3.5.3

 לרכב, התנהגות פרועה של תלמידים והתנהגויות מסוכנות אחרות(. וראש מחוץ

 כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית.  4.3.5.4

בצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך או ביתו של יש לשאוף כי ההורדה של הילד תת  4.3.5.5

 התלמיד, כדי  שלא ייאלצו לחצות כבישים.

התלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או   4.3.5.6

 להוריד תלמידים במקומות מזדמנים.

 הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד או חפץ.  4.3.5.7
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 לבטיחות בהסעות תלמידים במוסד החינוכירשימת בדיקה 

רשימה זו מטרתה לסייע למנהל מוסד החינוך, לרשות המקומית, ליועץ בטיחות, למפקח ולכל אחד אחר, לבדוק את 

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

 כללית בכל הנוגע לעניין זה.זה ומאפשרת לקבל תמונת מצב 

 הבטיחות ברכב ההסעה  

 שנים 10רכב ההסעה לא יעלה על גיל הרכב: 

 ברכב מותקנות חגורות בטיחותחגורות בטיחות: 

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

 ד הנסיעהלרכב שלט  "הסעת תלמידים"  ושלט נוסף המפרט את יעשילוט : 

 ההסעה עומדת בלוחות הזמנים שנקבעו להעמידה בזמנים: 

 

 התנהגות התלמידים ברכב ההסעה בעליה ובירידה ממנו

 התלמידים חגורים בחגורות בטיחותחגורות בטיחות: 

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

 ברכבאין תלמידים או מלווים העומדים 

 הורדת  התלמידים והעלייה של התלמידים  מתבצעת בדלת הקדמית בלבדירידה בדלת הקדמית: 

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

 
 

 חינוך מיוחד

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

 קיימים מתקני עגינה לעגלות

 קיים מלווה בהסעה

 המלווה יושב  בחלק האחורי של הרכב
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 מסמך  ג' 
 

 הצהרת המציע
 
 לכבוד 

 ים בע"מ-החברה לתרבות פנאי וספורט בת
 

 א.ג.נ.,
 

 למתן שירותי הסעות תלמידים  07/22מכרז פומבי  מס' :  הנדון
            

 
קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של אני הח"מ מצהיר כי  .1

 העבודה נשוא המכרז.
 
הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים  .2

ודה, המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי. וכן הבנתי את שיטת ביצוע העב
ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה, התנאים והיקף  העבודה לפיהם אצטרך  במפגש ההבהרותהשתתפתי 

 לבצע העבודה, ולקבל שכרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 
הנתונים בתוכנית העבודה המפורטים במסמכי מכרז זה, נועדו למתן  מידע וסיוע למשתתפים לאמוד את  .3

ונים, מושתתים על פי מיטב הידיעה ונועדו לצורך הערכת היקף העבודה ע"י היקף העבודה במכרז. הנת
  .המשתתפים

 
למען הסר ספק, לא תתקבלנה, לאחר הגשת ההצעות, כל טענות מצד המציע לאי התאמה בין הנתונים  .4

 המופיעים בטבלה לבין המציאות בשטח. 
 

דמות כי מחירי המחירון, מניחים את דעתי שוכנע על יסוד ידיעותיי ובדיקותיי המוקמהנני מצהיר כי אני  .5
ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיי לפי ההסכם. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה 

 בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי.
 

בנוסח המצורף למסמכי המכרז  החברהלהבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת  .6
 כולל מע"מ. ₪ 30,000 בסך

 
חברה ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו, ועפ"י בקשת ה 15/09/2022 הערבות תהא בתוקף עד ליום

 ניתן  יהיה להאריכה בשלושה חודשים נוספים.
 

 אני מצהיר בזאת כי: .7
 

 הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא,  .א
 לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות המכרז.

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם, סוגי וכמויות הרכבים והציוד הדרוש על מנת   .ב
 לבצע את העבודות נשוא המכרז.

 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז.  .ג

מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא הנני   .ד
המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום 

 לפחות.
המחירים הכוללים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, בין   .ה

ין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי מיוחדות וב
 המכרז, עפ"י הכלול במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ.

 הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.  .ו
בל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא וכי מתחייבת לק החברהידוע לי כי, כי אין   .ז

 שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או יותר. החברה
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אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות  .8

 לדין. ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף החברהרצון 
 
 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: .9

 
 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: ימים מתאריך 10תוך  ▪

 .להמציא לכם ערבות בנקאית לקיום ההסכם (1

 אישור ביטוח, הכול כמפורט במסמכי המכרז. להמציא לכם  (2
 

 החברהלעיל כולן או מקצתן  9המנויות בסעיף אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות  .10
תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט  את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו 

 ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.
 

ייבויות כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתח .11
 שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 
עקב הפרת  החברהכן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .12

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 

המכרז  לפחות  נושא הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות .13
 .1987שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז 

 

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת  .14
ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות 

 דרישותיו. 
 

 פרטי המציע 
 
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________ 

 
 כתובת: __________________________________טלפון: __________________

 
 מס' פקס: ___________________________ 

 
 

 פרטי החותם/ים מטעם המציע: 
 

 _________ ____ת.ז. _____ שם פרטי _____________ משפחה__________
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
 
 

 תאריך: _______________    חתימה + חותמת : ____________________
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 מסמך  ד'

 
 הצעת המציע

 א.ג.נ.,
 

 למתן שירותי הסעות תלמידים  07/22מכרז פומבי  מס'  : הנדון
 
עת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט )לא את הצ)

 .בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(
 

הרינו מתכבדים  להגיש בזאת, בשם ______________________________ )שם המציע(, את הצעת המחיר 
 ואנו מתחייבים , המפרט הכללי, במפרטי העבודה07/22לביצוע  למתן שירותי הסעות, על פי המפורט במסמכי מכרז 

 לבצע את כל העבודות הנדרשות והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז וההסכם.
 
להזמין את ביצוע כול העבודות או  שלושה מציעיםשמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין  לחברהידוע לנו כי,  .1

ן רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, הכל המכרז ממציע אחד ו/או להזמי ושאנ
 כמפורט במסמכי מכרז זה, ולא יהיה באמור כדי להשפיע על מחירי הצעתנו.

 

הצעתנו  מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה, בהתאם  .2
הדרישות ובכלל זה, עבור העמדת כל הציוד, כח האדם והאמצעים  להוראות המכרז, מפרטי העבודה ומכלול

הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים הטכניים לתוכנית העבודה, וכל דרישות 
 המכרז וההסכם.

 
 הצעת המחיר       

 
 

 :המחיר השנתי לכל המסלולים )כהגדרתו במסמכי המכרז( המוצע על ידינו הוא
 _________________________)לא כולל מע"מ( )ובמילים₪ ___________
 ללא מע"מ(₪, 

 

המחירים המוצעים על ידינו, כוללים ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז לרבות  .3
א הדרושים לביצוע העבודה. הסכם ההתקשרות על נספחיו וכן כוללים את כל כלי הרכב, הציוד, האמצעים וכה"

התמורה מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, 
על פי תנאי המכרז ופירוט האתרים, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות העסקת 

ציוד ייעודי ואחזקתם, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין עובדים בכל כמות נדרשת, אספקת כלי רכב, ו
ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז, ביטוחים, מסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא 

 המכרז. 

 

ידוע לנו כי התמורה שתשולם לנו תהא בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות ועל פי ההסעות שיבוצעו  .4
 ועל והמחיר הנקוב לעיל נועד לצורך השוואת ההצעות בלבד.בפ

 
 
 

 ח.פ.: _________  ______________________ שם המציע: 
 

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

 טלפון: _________________  ______________________ כתובת: 
 

 מס' פקס: _______________  _________________ טלפון סלולרי: 
 

 חתימה+ חותמת: _________  ______________________ תאריך:  



 

 
39 

 
 מסמך ה'

 
 ח ו ז ה

 
 

 2022שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ שנת   
 
 

 -ב י ן  -
 

 ים בע"מ-החברה לתרבות פנאי וספורט בת  
 

        
 (     החברה-)להלן                                                               

 ;מצד אחד                         
 

 -ל ב י ן  -
 

                   
 ח.פ_______________ ___________________  

 
 ע"י_______________ת.ז_______________ ו/או________________ ת.ז.______________

 המצהירים כי הם מורשי חתימה מטעם חברת ההסעות ומוסמכים לחתום בשמה על הסכם זה                 
 "(הקבלן)להלן: "

 
 מצד שני;

 
 

-)להלן למתן שירותי הסעות 07/22והקבלן הנו הזוכה/אחד הזוכים במכרז פומבי מס'  הואיל 
 ;(המכרז

 
ו/או  עובדי הוראה הסעות לתלמידים ו/אולהזמין מהקבלן, שירותים של  החברהוברצון  והואיל 

שירותי חברה בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה, והקבלן מעוניין לתת לאחרים 
 הסעות בתנאים, כאמור.

 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 
 כללי .1
 

 
 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. 1.1

 
 ם הבאים המשמעות כמוגדר להלן:בחוזה זה תהא למונחי 1.2

 
 ים בע"מ-החברה לתרבות פנאי וספורט בת "החברה"

 
 מורשיוו ו, שליחיויגיו של הקבלן, עובדי"          _________________________ לרבות נצהקבלן"

 .המוסמכים
                         

 .07/22מכרז פומבי מס'  -תהסעולמתן שירותי  חברהההמכרז שהתפרסם על ידי      -" המכרז"
 

פירושו של החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל מסמך  -" החוזה"
 חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד.
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מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל   -" המדד"

 מו.מדד רשמי אחר שיבוא במקו
 

 ,  מעת לעת, לשמש נציגה לעניין  חוזה זה.החברהמי שיקבע על ידי   -" המנהל"
 
  כל נסיעה שהצורך בה עולה אקראית ושאינה בתאריכים קבועים בין אם החברה  - "נסיעה מזדמנת"

  הודיעה עליה זמן רב מראש ובין אם לא ובהתאם למסלולים המפורטים בכתב         
 הכמויות.        

 נסיעה עליה יודעת החברה בקירוב מתי היא תתבצע כמפורט בכתב הכמויות. -"נסיעה קבועה/מתמשכת"
 נסיעה הלוך חזור )שני סבבים= הלוך חזור, הלוך חזור וכו'(.                 -"סבב"
 נסיעה לכיוון אחד.       -"הלוך/חזור"
 ל השעות המפורטות במסלול.על האוטובוס להיות נלווה למשך כ                -"צמוד"
 

  יכונו להלן ולשם הקיצור  מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה וכולםכל המסמכים המפורטים במכרז, 
 ".מסמכי החוזה"            

  
הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי יש  1.3

 על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.ביכולתו לקיימם ולבצעם 
 

 אשר יהא בתוקף, מעת לעת.    חוק התקציבידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות   1.4
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי הרכב  1.5
, במספר הנדרש, הציוד, כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע אימיםוהמלווים המת המתאימים

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.

 
בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הכללים של  הקבלן מתחייב 1.6

 המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.
 

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת  1.7
ו/או היתר ו/או  צע רק לאחר קבלת אותו רישיוןרישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבו

 הנחיות בטחון ובטיחות מפורטות, עליהן יחתום כל נהג מסיע.מילוי אותו תנאי, לרבות ביצוע 
 

ידי  הן על   -1983הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג  1.8
 הנהגים והן על ידי הנוסעים.

 
 של עברייני מין במוסדות מסוימיםתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה הקבלן מ 1.9

לעניין זה, עפ"י הוראות החוק, "מוסד" הוא "עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעות  .2001 –התשס"א 
 קבוצות קטינים".

 
סד ולא יעסיק בעבודה בחוק זה )איסור העסקה ועיסוק(: ")א( מעסיק לא יקבל לעבודה במו 2בהתאם לסעיף 

 במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר.
 )ב( בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה במוסד.

שנים  20)ב( יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן )א( ועד  -)ג( הוראות סעיפים קטנים )א( ו
 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה." 20 –סר לאחר ההרשעה, ואם נידון למא

 
 שירותי ההסעה .2

    
בהתאם לתנאי חוזה זה על  ו/או אחרים הקבלן מתחייב בזה לבצע הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה 2.1

שננקבו על ידו במסגרת כתב הכמויות ועל בסיס המחירים אשר נקבעו על ידי החברה בסיס המחירים 
 גרת מסמך ב' למכרז המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.במס

 
 ימים מראש ועל נסיעה קבועה 7נסיעה מזדמנת לפחות החברה תודיע לקבלן על הצורך בשירותי  2.2

הודעת החברה(. הודיעה החברה על הצורך בשירותי הסעה -ימים קלנדריים מראש )להלן 14לפחות 
מוכן לבצע את ההסעה. הודיע הקבלן כי הוא מוכן  האם הוא שעות 48כאמור, יודיע לה הקבלן תוך 
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יספק לחברה את ההסעה בהתאם למחירים אותם נקב בהצעתו. הודיע הקבלן כי  - לבצע את ההסעה
הנקוב בטבלת  ישלם לחברה את סכום הפיצויים -יבצע את ההסעה ולאחר מכן הודיע כי לא יעשה כן

פעמים או יותר, יהווה הדבר הפרה  3ף זה, הודיע על ביטול כאמור בסעי הפיצויים המוסכמים.
יסודית של ההסכם ויקנה לחברה את הזכות לבטלו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה 

 בהתאם להסכם זה או על פי כל דין.
 

 - ימים קלנדריים מראש 30 - חברה לקבלן על הצורך בשירותי הסעה מזדמנת או קבועההודיעה ה 2.3
של ההסכם ויזכה את החברה  יהווה הדבר הפרה - סרב הקבלן רב.לא יהיה הקבלן רשאי לס

יהווה  - פעמים או יותר 3בפיצויים הנקובים בטבלת הקנסות. סרב הקבלן בהתאם להוראות סעיף זה 
ויקנה לחברה את הזכות לבטלו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה  יסודית של ההסכם הדבר

 ין.בהתאם להסכם זה או על פי כל ד
 

ימים  3ים מיוחדים, להודיע לקבלן על צורך בשירותי הסעה ר, רשאית החברה, במקלעיל על אף האמור 2.4
 מראש. הודיעה החברה כאמור, הקבלן לא יהיה חייב לספק את ההסעה.

 
ההסעה או ביטל את ההסעה לאחר  בצעהודיע הקבלן כי הוא אינו יכול למבלי לגרוע מהאמור,  2.5

ית לפנות לאחד הקבלנים האחרים שזכו במכרז. יובהר כי הודעת שאישרה, תהא החברה רשא
 ביטול/סירוב של הקבלן אינה חייבת להיעשות בכתב.

 
שעות מראש  48בהודעה של או לשנותם הזמינה החברה שירותי הסעה, היא תהא רשאית לבטלם  2.6

 ולקבלן לא תהא כל טענה בקשר עם כך.
 

היא תוכל לעשות  -ה תידרש לבטל הסעה בשל כוח עליוןלעיל, מצב בו החבר 2.6על אף האמור בסעיף  2.7
 שעות. 48-כן בהתראה קצרה מ

 
שאינם מופיעים  לאורך כל תקופת ההתקשרות תוכל החברה להזמין מהספק נסיעות בגין מסלולים 2.8

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח8)3בכתב הכמויות ובכפוף להוראות תקנה 
 

 :הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאיםת לאורך כל תקופת ההתקשרו 2.9
 

 א.  הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
 ב.  לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.

הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות לנהגים ובה יתודרכו  ג. 
הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות בטיחות בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים 

ניתוח מקרים ותגובות בזמן  ,דות תורפה בטיחותיות בציר התנועהמתפתחים במהלך הנסיעה, נקו
ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, כללי בטיחות בעליה ובירידה מהרכב, 

גות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת המגבלות שיש לילדים בזמן הנסיעה התנה
 למנהל.הנהגים יתודרכו כי עליהם לדווח כאמור לקבלן וזה ידווח  וכדומה.

 
על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה,  חברהההסעות של ה מנהלהקבלן מתחייב לדווח ל 2.10

 ם או בחציית כביש של ילד, מייד לאחר שירד מרכב ההסעה.הקשורה בהתנהגות הילדים והנוסעי
 

הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על  2.11
 פי הוראות המנהל.

 
או במצב של  הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה 2.12

, ידאג להפעיל  רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה, ל מצב חירוםגיוס רכבים בש
  כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.

 
, בכלי רכב השונים מהמפורט החברהשור מראש ובכתב של יהקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות בא 2.13

ר ישמשו לביצוע ההסעות, לא יפחתו בטיבם, נוחותם , ובלבד שכלי הרכב, אשבכתב הכמויות
. בכל מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום על בכתב הכמויותובטיחותם מכלי הרכב המפורטים 

כאשר השינוי התבקש  שינוי בכלי הרכב המשמשים להסעות המחיר המצוין על ידי הזוכה, במקרים של
 על ידי הקבלן.

 
יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי מרכב הקבלן מתחייב כי כלי הרכב  2.14

כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, 
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ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו 
 ים בהם או ברישיונותיהם של הרכבים.בתוקף, מעת לעת, לרבות התנא

 
הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצוידים במזגן תקין בערכת מילוט  2.15

ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים, לרבות ערכת 
אש תקניים וארגזי עזרה ראשונה, הכל כמפורט חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי 

 בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.
 

או  החברהידי -הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על 2.16
 הנוסעים.

 
ות בטיחות הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב אשר מיועדים להסעות תלמידים יהיו מצוידים בחגור 2.17

תקניות עבור כל נוסעי הרכב, במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות 
 א'.364 -א')א( ו83התעבורה 

 
הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים  2.18

סעת ילדים נכים; לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון ותלמידים, לרבות הוראות הדין הנוגעות לה
ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי  9לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג המסיע  84לתקנה 

ילדים שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו 
לתקנות התעבורה "הסעת ילדים", ולרבות  83ות מתקנה בתוקף, מעת לעת; לרבות ההוראות המתחייב

( לתקנות התעבורה, לפיו תאגיד מוניות 2)ב'() 510ומתיקון תקנה  509ההוראות המתחייבות מתקנה 
התנאים המפורטים בתיקון  5יכול לבצע נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה, בתנאי שיקוימו 

לתקנות התעבורה  168; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה למכרז 2.1.2לתקנה והמופיעים בסעיף 
 )שעות נהיגה(.

 
הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או במוניות ו/או באוטובוסים  2.19

ציבוריים זעירים ו/או באוטובוסים ו/או במיניבוסים ו/או רכבי מעלון ואך ורק ברכבים מהסוגים 
יודגש כי רכב המסיע פעוטות  ואילך.  2012לם לא יעלה על עשר שנים, דהיינו שנת ייצור  המפורטים, שגי

)הסעות רווחה( חייב להיות מצויד באמצעי ריתום/עגינה המיועד לתפיסה יציבה של סל קל לפעוטות 
 והמאושר על ידי משרד התחבורה. 

 
יו בנויים בהתאם למפרט הטכני הקבלן מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יה 2.20

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

לגלים ונכים ברכבים אלו לכל סוגי יהיו מצוידים בכל החגורות/רתמות המותאמות לרתימת כסאות ג
  כסאות הגלגלים והעגלות.

 
הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות  2.21

אשר פרטיו האישיים יפורטו  -1961בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א 
הל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר, (. קצין הבטיחות יבקר וינ1בנספח ב )

יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים 
להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי 

 הרכב המשמשים להסעות.
 

תחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום הקבלן מ 2.22
 את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש. לחברהמראש ובכתב עם הרשות,  והקבלן יעביר 

 
 הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם     2.23

 כל  ובסוף דים לכלי  הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים,להעלאת תלמי
 עם זאת, על הקבלן להתקין בכל הרכבים מערכת    נסיעה לוודא ירידת כל הילדים מהרכב.

, לכשייקבע סופית  1חלק  6400טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 
 קנים, באישור משרד התחבורה.התקן ע"י מכון הת

 
הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים כלשהם, לרבות  2.24

, הורים, וחברים של התלמידים ומי מטעמו מהמוסד הלא פורמאלי /מורים וצוותים מהמוסד החינוכי
בלן מתחייב כי לא ישלב באותו של הנהג ו/או המלווה וכן לתדרך את הנהגים לפעול גם הם כנדרש. הק

המנהל יהא רשאי, מבלי שיהא  ו/או של רשויות אחרות. חברההרכב ילדים ששובצו בקווים שונים של ה
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עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או המלווה ו/או אחד העובדים והקבלן מתחייב 
 למלא מיידית אחר דרישת המנהל.

 
הרכבים שיבצעו את ההסעות, לרבות אלה של קבלני המשנה, מערכת הקבלן מתחייב להתקין בכל  2.25

 (.GPSלאיכון רכבים )
 

( של הרכבים GPSעל פי דרישה, דו"חות ממערכת האיכון ) חברההקבלן מצהיר ומתחייב לספק ל 2.26
 המעידים על המצאותם בשעה ומקום מסוימים.

 
 קבלןזכות לפקח  על עבודות ה רהחבמובהר בזאת למען הסר ספק, כי ל ,בנוסף ומבלי לפגוע מהאמור 2.27

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

מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה, המתחייבות  קבלןמטעמו, לתת ל מיבנוסף, מוסמך המנהל או  2.28
 מתחייב לפעול על פיהן במלואן. קבלןלדעתו לצורך ביצוע העבודות, וה

 
כחת ילדים ים מערכת טכנולוגית המתריעה על שעליו להתקין בכל הרכב הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי 2.29

, לכשייקבע סופית התקן ע"י מכון התקנים, באישור משרד 1חלק  6400ברכב, העומדת בתקן ישראלי 
 התחבורה.

 
מתחייב לפעול  קבלןמוסכם כי בכל עניין, קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת, וה 2.30

 על פיה.
 

תורה לו לבצע את ההסעות  חברהיע מצהיר כי ידוע לו כי במקרה של מסלול חדש או מצב בו ההמצ 2.31
ה. ככל ולא יעשה כן, תהא חברימים מיום הודעת ה 3-ברכב אחר, עליו לעשות כן תוך לא יאוחר מ

 להעביר את הקו לזוכה הבא בתור. חברהרשאית ה
 

ם בסוג ובכמות הנדרשת בהתאם לקווים בהם הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מתחייב לספק רכבי 2.32
 זכה וכי יהיה עליו להעמיד רכבים חלופיים במידת הצורך.

 
ידוע לקבלן כי יוזמנו ממנו הסעות רק בקווים בהם הצעתו הייתה הזולה ביותר או אם אחד הזוכים  2.33

 האחרים סרב לבצע הסעה כלשהי.
 

איש הקשר שעות ביממה.  24ר יהיה זמין הקבלן מתחייב להעמיד לטובת החברה אישר קשר קבוע אש  2.34
והוא יהיה אחראי על כל  , טל'_____________למכרז מטעם חברת ההסעות הוא_____________

 בקשר עם השירותים נושא המכרז והחוזה. החברהפניות 
 

 שינויים .3

 
 שעות מראש.  48 לפחות וזאת בהודעה של הסעהחברה תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ה 3.1
 
הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו בגין  חברהה על ידי הניתנ 3.2

 שירותי ההסעות המבוטלות.
 

רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן,  על שינויים במתן שירותי ההסעות  חברהה 3.3
 כדלקמן:

 
 ביטול מסלולי נסיעה. -
 שילוב מסלולי נסיעה -
 מסלולי נסיעה. תוספת -
כלי  תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר התלמידים. במקרה של תוספת -

 רכב, המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה המסיע.
 ות./שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה -
 שינוי בסוג הרכב הנדרש. -
 

 מך ב' למכרז והוראות הסכם זה לעיל ולהלן.על כאמור השינויים האמורים יחולו הוראות מס
 

  .מראששעות  24  לפחותנויים, כאמור, תימסר לקבלן ההודעה על שי
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להורות לקבלן בכתב, כי כלי הרכב אשר  חברהלעיל רשאית ה 3.2 -ו 3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  3.4

שארו במצב כוננות לצורך יו, על ביטולןהודיעה  חברהאמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות, אשר ה
 ביצוע ההסעות. 

 
לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שרותי ההסעות  בכתב,, החברההודיעה 

מהסכומים, אשר היו  50%שלגביהם הושארו כלי הרכב בכוננות, יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור 
 .ו נתנו אותם שירותי ההסעות בפועלמגיעים לקבלן ל

 
יפרט מספר טלפון לצורך מקרה חירום של ביטול נסיעת בוקר, בערב שלפני. מספר הטלפון  הקבלן 3.5

 לצורך מקרה חירום כאמור הוא_________________________.
 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה - 4פרק  .4

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

 ,  מראש ובכתב.החברהבין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת 
 
או יותר מהשליטה  25%היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  4.2

בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות 
 לעיל. 4.1סעיף המנוגדת ל

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

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא  חברהמראש ובכתב. ה החברהקבלת הסכמת 
ה תהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקר

 האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.
 

להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים המפורטים  חברהבכל מקרה לא תינתן הסכמת ה 4.4
בתנאים הכלליים למכרז, בשינויים המחויבים,  ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני 

 המשנה.
 

 אחריות וביטוח .5
 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו  5.1
 במתן השירותים על פי חוזה זה.

 
הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא  5.2

ו לעובדיה ו/או לשליחיה  ו/או לצד ג' כלשהו, ו/א  לחברהמן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא 
לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלניים, איזה שהם, הקשורים או 

 הנוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה.
 

ו)ה(, להם)ן(. הקבלן ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל  דמי הנזק שיגיע  ל החברההקבלן יפצה את  5.3
משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה 

 או נזק כנ"ל.
 

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו, במידה ואחריות  5.4
, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם 1968כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

על נזק שנגרם  החברהתוך כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות. אם תתבע 
או לשלם כל סכום שיפסק  החברהכתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד 

 לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.
 
על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה,  החברהתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הקבלן מ 5.5

מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל תאונה, 
, ו/או  לעובדיה ו/או לשליחיה  לחברהלעיל לכל אדם כולל  -5.2ו 5.1חבלה או נזק שמפורט בסעיף 

 לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.
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מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך  5.6
 (.1באישור קיום הביטוחים )נספח ה'על חשבונו את הביטוחים המפורטים 

 
)נספח  אישור על קיום ביטוחים ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז 7תוך  לחברההקבלן ימציא  5.7

הקבלן יחזור ויפקיד  .מורשית בישראל למתן שירותי הסעות, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח (1ה'
ימי עבודה טרם פקיעת תוקפו כשהוא חתום כאמור כך שיהיו בידי  7את אישור קיום הביטוח לפחות 

ך כל תקופת פעילותו של הקבלן עבור אישורי קיום ביטוחים חתומים ותקפים באופן רצוף במש החברה
 .החברה

 
דלעיל, כולם או מקצתם, הרי  5.5היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם, לפי סעיף  5.8

רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו,  החברהחבות כלשהי בקשר לכך, תהא  החברהמבלי להטיל על 
ות כספים אלה ששולמו על ידה, בצרוף ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכ

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

 
 והעסקת עובדים יחסי הצדדים .6
 

מקרה בו יקבע  לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד. בכל החברהבכל הקשור למערכת היחסים בין  6.1
כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט  החברהבכל סכום בו תחויב  החברהאחרת יפצה הקבלן את 

 ובשכ"ט עוה"ד.
 

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל  6.2
מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה, ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי 

 זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. 
 

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בקשר עם  קבלןמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ה 6.3
 ביצוע העבודה.

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

 עובדים ששכר לטובת ביצוע העבודות מושא המכרז.
 

בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו  קבלןרשאית להודיע ל החברהמבלי לפגוע באמור לעיל,  6.5
 לצורך ביצוע העבודות, והספק ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור.

  

יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר  קבלןהאמור לעיל  ובנוסף לו, המבלי לגרוע מ 6.6
להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים 

 המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.
 

ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה  קבלןכלשהו לבתשלום  החברהתחויב  6.7
 בכל סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. החברהאת  קבלןה

  

 החברה, וקבלןבאיזה אופן להיזקק באופן בלעדי לשירותי ה החברהאין באמור בהסכם זה בכדי לחייב את  6.8
 בלנים ו/או עובדים אחרים לצורך ביצוע העבודות מושא הסכם זה.תהיה רשאית להעסיק ק

 
 תשלומים וערבות .7

 
מחירים אשר תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם ל 7.1

בהתאם לאמור במפרט הצעת ו המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה כתב הכמויותננקבו על ידו במסגרת 
 והכל עבור נסיעות אשר יבוצעו בפועל. המחיר

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

 .על פי סוג כלי הרכב המשמש להסעותו בכתב הכמויותהמפורטים 
 

 , עבור הסעות שבוצעו על ידו בחודש הקודם.בחודש 10-יגיש חשבונית עד להקבלן  7.3
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המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון את הסכומים  7.4
בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית. זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה 

מס לתשלום בהתאם לחוזה. עם קבלת אישור המנהל תוגש על ידי הקבלן חשבונית  9.4המפורטת בסעיף 
 לסכום שאושר על ידי המנהל.

 
מיום הגשת החשבון וכנגד  יום 45 + שוטף תוךתשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל  חברהה 7.5

 .חשבונית מס
 

בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע  מע"מלכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף  7.6
 התשלום.

 
)כולל  60,000 -ערבות בנקאית אוטונומית, חתומה כדין, בסכום השווה לימציא הקבלן עם חתימת חוזה זה  7.7

ערבות -, )להלן2-נספח ה'כ , בנוסח המצורףים בע"מ-החברה לתרבות פנאי וספורט בתמע"מ( לפקודת 
 (.ביצוע

 

תחשב המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור,  7.8
זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת  החברהכהפרה יסודית של החוזה, ו

 החוזה.
 

ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה. מבלי לפגוע בכלליות  7.9
 האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

 
, עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי לחברהיגרם כל נזק או הפסד העלול לה .א

 חוזה זה.
 
להוציא או לשלם או להתחייב בהם  העלול החברהשכל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן,  .ב

 בקשר עם חוזה זה.
 

רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, בפעם אחת  החברהבכל מקרה, כאמור, תהא 
 פר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.או במס

 
 תקופת החוזה וסיומו .8

 
 ועד ליום_______________. ___________מיום מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף 8.1

 
         

סיום בהודעה  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה לידי חברההעל אף האמור לעיל תהא  8.2
יום לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום  30מראש של 

ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע בפועל עד למועד 
 סיום ההתקשרות, ובכפוף להוראות חוזה זה.

 

 חודשים כל אחת 12 נוספות של עד לארבע תקופותך חוזה זה זכות הברירה הבלעדית להארי חברהל 8.3
 חודשים. 60ובתנאי שכל תקופת החוזה לא תעלה על 

 

על פי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להודיע על סיום תקופת החוזה   החברהנוסף על האמור, רשאית  8.4
מלא אחר אינו מ קבלןלפני תום תקופת ההתקשרות או תקופות הארכה, וזאת עקב העובדה שה

רשאית לבטל חוזה זה, כולו או מקצתו, על  החברה. במקרה כזה תהיה  החברההוראות החוזה לדעת 
ידי מתן הודעה בכתב לספק שלושים ימים מראש ללא צורך במתן פיצוי כלשהו לספק עקב הפסקת  

 ההתקשרות.

 

 הפרות, ביטול מכרז ופיצויים .9

 
, הנם תנאים 5, 4.3, 4.1, )על כל תתי סעיפיו(2 1.9, 1.8, 1.7הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  9.1

בפיצויים מוסכמים  החברהם בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את יעיקרים ויסודי
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הסכום השנתי המוערך על ידי החברה בהתאם למסלולים בהם מסה"כ  10%וקבועים מראש בגובה 
ים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד , כשהם צמודהצעתו הייתה הזולה ביותר במסגרת המכרז

, וזאת מבלי לגרוע לחברהחתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל 
 לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין. החברהמזכות 

 
כל סכום שיגיע לקבלן או לעיל מ 9.1תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף  החברה 9.2

 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
 

תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי  9.3
 חוזה זה.

 
על פי  לחברהלעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  9.2 -ו 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  9.4

 החברה, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא חוזה זה או על פי כל דין
 :זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
, או לגבותם זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן החברה 9.5

בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 
 של הרשות.

 
 ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו. 9.6

 
איזה מתנאי המכרז הפרה לעיל, הרי אם הפר הקבלן את החוזה ו/או  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.7

זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(  החברהיסודית, תהא 
זכאית לתבוע את אכיפת  החברהועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא  1970-תשל"א

לחלט את הערבות/יות החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או 
 הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.

 
יהווה הדבר הפרה יסודית של  -הקבלן את הוראות החוזה/המכרז שלוש הפרות שאינן יסודיותהפר  9.8

 ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לו בהתאם לחוזה זה או על פי כל דין.
 

לעיל, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו  9.1יף מבלי לגרוע מהאמור בסע 9.9
 בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: החברהאת 

 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם  9.9.1

יום ממועד  30ולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך או חלקם, והעיקול או הפע
 .ביצועם

 
הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו , כולם או חלקם,  9.9.2

או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו, 
לה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקב

פי סעיף -בקשה לפירוק או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על
, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או 1999 -של חוק החברות התשנ"ט  350

 פיצוי מוסכם נושא ההפרה

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

 ₪  1,500 אי ביצוע איסוף/פיזור
 ₪  1,500 החברהללא תיאום מראש עם  משנה הפעלת קבלן

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

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

 ₪  500 הודעה על ביטול הסעה בניגוד למועדים הקבועים בהסכם
 ₪ 2,000 2.2ול נסיעה שאושרה בהתאם לאמור בסעיף הודעה על ביט

 ₪ 1,500 2.3כאמור בסעיף  ימים מראש 30סירוב לבצע הסעה בהתראה של 
 ₪  1,500  החברהר שלא בנקודה מאושרת על ידי איסוף או פיזו
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קשה לפשרה למען הסדר איתם, על חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, או הגיש ב
 .1999 -של חוק החברות התשנ"ט  350פי סעיף 

 
 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. החברההוכח להנחת דעתה של  9.9.3

 
כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  החברההוכח להנחת דעתה של  9.9.4

 לחוזה זה או ביצועו. דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר
 

כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם  החברההוכח להנחת דעתה של  9.9.5
חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע 

 .על ההתקשרות עמו
 

מוש האמור בזכויות לעיל, לא יראו את השי 9.9בחלק מזכויותיה על פי סעיף  החברההשתמשה  9.10
הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה  החברהאלא אם  החברהכביטול החוזה על ידי  החברה

 .חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור
 

 יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו 21איחור בתשלום של עד  9.11
יום האמורים, יהא  הקבלן זכאי  14בביצוע תשלום מעבר לתקופה של  החברהמהרשות. איחרה 

לריבית בגובה הריבית הנהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע 
 לתשלום ועד לתשלום בפועל.

 
 שונות .10
 

 ים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין          גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספח      10.1
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.
 

 שבתוקף, מעת לעת.תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה, כפוף לחוק יסודות התקציב  10.2
 

 הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים.      10.3   
 

 וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה. החברהספרי  10.4
 

לא תהא קשורה בכל  החברהכם והמותנה בין הצדדים במלואו ותנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוס 10.5
הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים 

 בחוזה  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
 

נעשה בכתב, ובחתימת שני כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם  10.6
 הצדדים.

 
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת  10.7

 המצוינת במבוא לחוזה זה .
 

 .שלחהשעות לאחר ה 72נתקבלה אילו הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כ 10.8
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

                              _________________                                   _____________ 

 הקבלן מת וחותמתחתי                                        החברהחתימת                                   
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 1-ה'נספח 
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו                                                                                                                         

 

 
 )מצ"ב בנפרד( אישור על קיום ביטוחים
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 2-ה'נספח 

 
 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה

 
                                        לכבוד

 ים בע"מ-החברה לתרבות ספורט ופנאי בת
 

_____________ 
 

_____________ 
 
 

 א.נ.
 

 כתב ערבות מס'________הנדון: 
 

"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם הקבלןעל פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ )להלן: "
וזאת בקשר להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ₪(  שישים אלף)₪  60,000 –לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל 

 .07/22 פומבי מס' ובהתאם לדרישות מכרז…………. ביום 
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
ופן כלשהו, או לדרוש שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או בא

את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

 חלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת ל
 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד חתימת 
 החוזה.

 
 _____________ ועד בכלל.ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 
 לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 _____________                                                     בנק _________________תאריך ___

 
 
 
 

 
 

 
 

 


