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 איגוד ערים כנרת 
 

 2320/2מכרז פומבי מס' 
 1עם הליך תחרותי נוסף 

 הסעות עבור פרוייקטים חינוכיים ושירותי הסעות כלליים  מתן שירותי ל
 עבור איגוד ערים כנרת  

 
 
 

 והוראות למשתתפים הזמנה להציע הצעות  - מסמך א'
 

 להליך המכרזי  מרכזיים ריכוז מועדים

 22.2.23 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 

 12:00שעה      5.3.22 מועד אחרון להגשת ההצעות 

 

 באות שלצידם( כמסומן) המכרז מסמכי
 

 הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים.  א.
 .(כתב כמויות)כולל  המציעטופס הצעת  ב.
 המכרז/ ההצעה.  ערבותנוסח כתב  .ג
 .שקלול ההצעותו שיטת הניקוד  .ד
 .עפ"י דין  לעובדים  נוסח אישור רו"ח בגין ביצוע תשלומים .ה
 . ם שונים של המציעבדבר מאפייני הצהרת המציע .ו

 . במציע זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימהאישור עו"ד/ רו"ח בדבר  .ז
 גופים ציבורים. תצהיר על פי חוק עסקאות  .ח
 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות.  .ט
 .היעדר ניגוד עניינים בדברהצהרה  .י

        הצהרה בדבר העסקת קצין בטיחות בתעבורה. .יא
 תצהיר בדבר עמידת המציע בדרישות החוק למניעת העסקת עברייני מין.  יב.
 הציוד הדרושמפרט השירותים ו יג. 
   הנספחים שלהלן:, הכולל את החוזה .יד

 בנקאית לביצוע  ערבותנוסח נספח א':   
    נספח ב': העסקת קבלני משנה  

 
מופיע מידע רלוונטי וחשוב להצעה. יש לקרוא את כל המסמכים בעיון    נספחים/בכל אחד מהמסמכים  -הבהרה

כן,    ולהבינם. מסמכיםכמו  להצעתו  לצרף  נדרש  הינו  כי  לכך,  המציע  לב  מעבר   נוספים  ואישורים  תשומת 
למסמכי המכרז דלעיל, והכל כמפורט בהמשך הוראות המכרז שלהלן, כאשר מכלול המסמכים שעל המציע  

 . לצרף מהווים יחד את מסמכי המכרז

 
 כללי  .1

למתן שירותי הסעות עבור  מבקש לקבל בזאת הצעות  "(  המזמין" ו/או "האיגוד: " )להלןיגוד ערים כנרת  א
כנרתפרוייקטים   ערים  איגוד  עבור  כלליים  ושירותי הסעות  כמפורט במסמךחינוכיים  .  זה  מכרז  /, הכל 

השירותים יינתנו לפי ההוראות המפורטות במסמכי המכרז כולם, לרבות חוזה ההתקשרות ונספחיו, כאשר  
, הכל  הדרושים לביצועןכלי הרכב וכוח האדם  על הזוכה או הזוכים במכרז, על פי העניין, יהיה לספק את  

 "(. השירותים)להלן: " כמפורט במסמכי המכרז והחוזה
 

תשס"ח הכנרת,  בחופי  הטיפול  הסדרת  חוק  מכוח  שהוקם  סטטוטורי  גוף  הינו  )להלן:    2008-האיגוד 
במטרההחוק" נחקק  אשר  בהתחשב    "(,  ואחידה,  כוללת  בראייה  הכנרת  בחופי  הטיפול  את  להסדיר 

ולצמצם את הפגיעה   בהיבטים הייחודיים של הכנרת, ולהגביר את האכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע 

 
 16.3לפי שיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף  1
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בסעיף   כאמור  )הכל  קהילה    1בכנרת  חינוך,  אגף  באמצעות  האיגוד,  תפקידיו  במסגרת  כאשר  לחוק(, 
והדרכות סיורים  לכינרת  תלמידים,  ל  והסברה, מבצע  שונים הקשורים  בנושאים  ולקהל הרחב  נוער  בני 

,  במועדים מסוימים ובמסלולים קבועים מראש  סף, האיגוד מפעיל בנו  ולמסלולי טבע באזור אגם הכנרת.
ובחופי הכנרת השונים   הסעות ללא עלות לציבור הרחב  כמפורט במסמכי המכרז, שירותי  כנרת    בסובב 

 . ("קו סובב כנרת")להלן: 
מפרט השירותים והציוד    -)מבלי לגרוע מהוראות מסמך יג   תמצית השירותים הנדרשים במסגרת המכרז

 הדרוש( 
שירותי   לאיגוד  יעניק  הזוכה  זה  במכרז  הנדרשים  השירותים  ולהסעות  במסגרת  רחב  הקהל  לתלמידים 

ועמק המעינות  הירדן  עמק  גליל תחתון,  עליון,  גליל  גולן,  הכינרת:  באזור  מיוחדים  )  לסיורים  ובמקרים 
 . (אזורים נוספים בארץב

הסעות שהן הקפצות בלבד )לכיוון אחד או שני כיוונים( או  לדוגמא:  שירותי ההסעות יהיו מסוגים שונים,  
 ., והכל כמפורט במסמכי המכרזרכב צמוד לעד שעתיים , עד ארבע שעות עד שש שעות ויותר

 שירותי קו סובב כנרת.ר המזמין את כמו כן הזוכה יפעיל עבו
 

 
(I)-  המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין הזוכים, להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או    -פיצול זכיה

ו/או בשלבים, במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האופציה, בין אם   לממש את ההצעה בחלקים 
הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  ויות,  לפרויקטים שונים ו/או פרקים שונים בכתב הכממדובר בפיצול הזכיה  

להלן. למען הסר ספק, כל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב    27והמוחלט של המזמין, לרבות המפורט בסעיף  
 בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 
(II) -  וע כי זוכה זה או  המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לקב

בכל עת ובכל פרק  בפרויקטים מסוימים או בחלק מהם,  אחר, יעניק את כל השירותים, או חלק מהם,  
 ו/או תביעה בקשר לכך. זמן, וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  

 
(III)-  המזמין יהיה רשאי לצמצם ואף לבטל את מתן השירותים,    - שירותיםביטול ו/או צימצום היקף ה

כולם או חלקם, בכל עת ובכל פרק זמן, וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה  
 ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 
 

 הגדרות .2

תהא  מור בסעיף זה(,  כל עוד לא נאמר אחרת לצד המונח )ואף אם נאמר, שאז יש בכך אך להוסיף, על הא
 למונח ההגדרה כמפורט בסעיף זה להלן: 

 . 2008 -התשס"ח  ,איגוד ערים כינרת כהגדרתו בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת -האיגוד

 גוד ערים כנרת  יא -המזמין
 מגיש ההצעה למכרז. -המציע

 ". 2008-סדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"חהחוק " -החוק

 המציע שהצעתו תזכה במכרז.  -)ספק( השירותהקבלן/ נותן  /הזוכה

   ת אגף חינוך, קהילה והסברה ו/או מי שימונה מטעמה.מנהל –"נציג המזמין" או " המנהל"
 והציוד הדרוש   םמפרט השירותי  -ג מסמך י"כמתואר ב -השירותים מפרט

 

 מסמכי המכרז קבלת  .3

כינרת בצומת    שבאיגוד ערים    חינוך, קהילה והסברה את מסמכי וטופסי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף  
)טל:   בניין מכבי אש  בסך  0885919-04צמח,  עלותם  יוחזרו,    250( תמורת   חמישי     מיום  החל  ₪ שלא 

, החל מהמועד את מסמכי המכרז  ללא עלות  בנוסף ניתן למצוא ולהוריד.  16:00-8:00בין השעות    16.2.23
, תחת לשונית "מכרזים".   www.kineret.org.ilהנזכר לעיל, גם באתר האינטרנט של הרשות בכתובת: 

 ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל. 
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 תקופת ההתקשרות .4

, כאשר למזמין תהא האופציה להאריך את  לשנה אחת בלבד  תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה .א

, לפי שיקול דעתו  "(אופציית המזמיןהשנה, בשנה אחת נוספת )להלן: "תקופת ההתקשרות בתום  
 . שנים( 4)סה"כ  לכל היותר שנים 3מצטברת של  ת הארכהעד  לתקופ וזאת ,  המזמיןהבלעדי של 

ימים לכל המאוחר מיום ההודעה    7להתחיל את עבודתו תוך    להיות מוכן  ז יידרשכריע שיזכה במצהמ .ב
ל וייתכן כי המועד יידחה לפי  "אינו מתחייב להתחלת עבודה במועד הנ  המזמיןעל הזכייה. עם זאת  

 בהודעה שתימסר על כך למציע. המזמיןשיקול דעת 

ניסיון .ג נסיון,    -תקופת  כתקופת  ייחשבו  המציע  עם  ההתקשרות  של  הראשונים  החודשים  שלושת 
יהיה רשאי במשך תקופה זו לבטל    המזמיןהמציע לעמוד בכל תנאי החוזה.    ה תיבדק יכולתמהלכב

, וזאת מבלי  יום  )ארבעה עשר(   14את ההתקשרות עם המציע בהודעה מוקדמת מראש ובכתב בת  
  המזמין יהיה ראשי לקבוע ,  בין היתר  לצורך זאת,צורך לנמק את הודעת הביטול וללא כל פיצוי.  

    להלן. 20יף "זוכה שני" בהתאם לאמור בסע
 

 תנאי סף ותנאים נוספים .5
 

  תנאי סף להשתתפות במכרז 

  רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים המצטברים 
)על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו    המפורטים להלן

 :בתנאי הסף(

בפקודת  המציע   .א ]כמשמעותו  התעבורה  על  המפקח  ע"י  לו  שניתן  הסעות  למשרד  ברישיון  מחזיק 
התעבורה[, כנדרש על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת  

 . 1985-מ"הרכב(, תש

 להוכחת תנאי הסף הנ"ל המציע יצרף להצעתו העתק רישיון בתוקף ל"משרד הסעות".

 

לפיו הינו מורשה להסיע בשכר  המציע מחזיק ברישיון בר תוקף, על שמו, מאת המפקח על התעבורה,   .ב
 לפי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות. 

 המציע יצרף להצעתו העתק מהרישיון בנוגע להסעה בשכר.להוכחת תנאי הסף הנ"ל 
 

א ]הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק  8.4המציע מחזיק ברישיון עסק תקף לפי פריט   .ג
 . 2013-או שליטה בו[ לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

 העסק. מרשיוןתקף להוכחת תנאי הסף הנ"ל המציע יצרף להצעתו העתק 
 

בטיחות   .ד קציני  אגף  מטעם  מינוי  וכתב  הסמכה  כתב  בעל  בתעבורה  בטיחות  קצין  מעסיק  המציע 
לה בהתאם  התחבורה  במשרד  תשכ"אבתעבורה  התעבורה,  תקנות  "תקנות  ]להלן:    1961-וראות 

 [.התעבורה"

העתק תקף של כתב ההסמכה    ף אליויצרו   יא'מסמך  ימלא את  להוכחת תנאי הסף הנ"ל המציע  
 נוי.והמי

 

ירוף אישור משטרה או לחלופין תצהיר בדבר עמידתו של המציע בדרישות החוק למניעת העסקה  צ .ה
-, על תקנותיו, וכן בהוראות חוק העונשין, תשל"ז2001-סויימים, תשס"אשל עברייני מין במוסדות מ

בדרישות1977 העומדים  עובדים  ורק  אך  והחוזה  המכרז  נשוא  בעבודות  יעסיק  כי  והתחייבות   ,  
 החקיקה הנ"ל, ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כאמור בחוק העונשין.

ופין יחתום על  להוכחת עמידתו בתנאי זה המציע יצרף אישור מתאים ממשטרת ישראל או לחל
 . יב'כמסמך תצהיר המצורף 
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"חוק )להלן:    1976  -המצאת מלוא האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .ו
 (, וביניהם האישורים הבאים מהגורמים המתאימים הנקובים בחוק, ובכללם:העסקאות"

דין  בונות והרשומות שעליו לנהל על פי  המציע מנהל את פנקסי החש  : א.אישור לפיו (1)
ובמיוחד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או לחילופין אישור כי הוא  

מפקיד השומה/ רואה חשבון/ יועץ    )יש לצרף אישור מתאים   פטור מניהולם של הנ"ל 
על  ב.    ;(מס והמע"מ  המכס  ולמנהל  השומה  לפקיד  שוטף  באופן  מדווח  המציע 

    ;ש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה/ רואה חשבון/ יועץ מס()י הכנסותיו
תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין, לפיו לא הורשע הוא וכל מי שהינו בעל   (2)

זיקה אליו )כמשמעותו בחוק העסקאות( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  
כאמור אז חלפה לפחות  ו/או חוק שכר מינימום, ואם הורשע ביותר משתי עבירות  

 ;(כמסמך ח')יש למלא את התצהיר בנוסח המצורף  שנה ממועד העבירה האחרונה
)יש למלא  תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין, לפיו מתקיים אחד מאלה   (3) 

 :(כמסמך ח'את התצהיר בנוסח המצורף  

   (I )   סעיף התשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון    1998-לחוק 

 חוק שוויון זכויות( לא חלות עליו;   –)להלן 

   (II ) )לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  )א 

עובדים לפחות, הוא הצהיר על התחייבותו לפנות    100מעסיק    אם המציע  )ב(   
כללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  למנהל ה

לשם קבלת   – לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 
הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל  

 )ה( לחוק שוויון זכויות; 8נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

הרווחה    המציעהתחייב   )ג(    העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר 
והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( ונעשתה אתו התקשרות  

פנה כנדרש    – שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה   כי  הוא הצהיר 
לחוק שוויון זכויות, הוא    9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  

 ישומן; גם פעל לי

הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה    המציע )ד(   
  30החברתיים, בתוך  זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 ימים ממועד ההתקשרות. 

 

  או נמחק.נרשם כדין ורישומו לא בוטל, פקע    אשרפעיל,  המציע הינו, תאגיד )לרבות שותפות רשומה(   .ז
 .ברשם החברות ובכל מרשם רלבנטי אחר יש לצרף להצעה העתק מתעודת ההתאגדות

 
מותנית,    אית אוטונומית בלתיקבנ  ערבותלהצעתו  המציע יצרף    -להבטחת ההצעה  בנקאית  ערבות .ח

רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק  חברת ביטוח ישראלית שברשותה  או    בנק ישראלי של  ברת חילוט,  
תשמ"א הביטוח,  עסקי  על  ערבויות    1981-הפיקוח  למתן  באוצר  הכללי  החשב  ע"י  אושרה  ואשר 

אלף שקלים חדשים(    עשרים וחמישה)  ₪  25,000של    תהיה על סכום  ערבותה  למכרזים ממשלתיים
     3.20235.    החל מתאריךתעמוד בתוקפה    ותבערה.  ("המכרז  ערבותאו "  " ההצעה  ערבות"  - )להלן

  תהא ערוכה עפ"י  ערבותה או כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לתנאי ההזמנה.,      5.6.23  לתאריך  ועד  
 .  למכרז ג'מסמך בהנוסח 

 ההצעה לבקשת האיגוד, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה. ערבותהמציע יאריך את תוקף  

הוראות  בוכמוגדר  לביצוע החוזה כאמור    ערבותב  המכרז  ערבותאת  המציע שיזכה במכרז, יחליף  
 .  חוזה המצ"בה

 להלן.   7ראה סעיף  – ערבותלעניין תנאים נוספים ל   
אליה    צורפה  שלא  אליה    ערבותהצעה  שצורפה  או  המכרז    ערבותהנ"ל  תנאי  את  תואמת  שאינה 

 פסל על הסף ולא תידון כלל.ית
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  3-ב  לפחות   הסעות לתלמידיםרותי  יבמתן ש  ( 2019-2022)שנים האחרונות    3 -לפחות בציע ניסיון  למ .ט
או מוסדות חינוך.  רשויות מקומיות/ כי  אזוריות  ניסיון במתן שירותי  מובהר  להציג  על המציעים 

ביחס לכל    יומי/שבועי/חודשי(הסעות לתלמידים בתדירות גבוהה )למשל שירותי הסעות על בסיס  
לעיתים  חד פעמי/   במתן שירות . אין הכוונה  רשות מקומית או מוסד חינוך לו סופקו שירותי ההסעות

 .מובהר כי הניסיון צריך להיות של המציע עצמועוד   רחוקות.

ו' נוסח המצורף  נאי הסף הנ"ל יש למלא את התצהיר בלהוכחת עמידתו של המציע בת   כמסמך 
מהאחראי על ההסעות ברשות המקומית/אזורית או    המלצות מתאימות  3למכרז, וכן לצרף לפחות  

  במוסד החינוכי, על פי העניין.
 
 

]"משרד פעיל"    גולן, בגליל או בעמקים בסמוך לכנרת האזור  לפחות משרד פעיל אחד במחזיק  המציע   .י
  במסגרת בתצהיר  האישור יוגש    .וכד'[  מזכירה,  אזור  נהלשל מ  צוות  כוללסניף משרדי ולוגיסטי  הינו  

  למכרז. ו'מסמך 
 

המציע   .יא עד    טרנזיטים  5לפחות  בבעלות  לנהג  נוסעים  15להסעה  זעירים    5,  בנוסף  אוטובוסים 

  ,בנוסף לנהג  נוסעים  53אוטובוסים להסעה עד    8  -, ובנוסף לנהג  נוסעים  19להסעה עד    ]מיניבוס[
אשר ישמשו להסעות ואשר עומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: ]"בבעלות המציע"  

 הכוונה לרכב הרשום ע"ש המציע ו/או רכב בשימוש המציע בהסכם ליסינג[.  –

 
שמונה   גיל כלי הרכב לא יעלה עלישראליות בלבד )צהובות( ו הרכבים הינם בעלי לוחיות זיהוי .  1יא

  5201, חל בשנת  כמצויין ברישיון הרכברכב יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש,  , דהיינו כלי השנים
 ואילך. 

 
לפקודת  2יא בהתאם  התחבורה  משרד  ע"י  הנדרש  והציוד  האביזרים  כל  את  יכללו  הרכב  כלי   .

  רדשובהתאם לחוזר מנכ"ל מ  התעבורה ותקנות התעבורה, מכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים,
ו  טיולים  בנושא  החינוך, החינוך  במערכת  ספריות  בית  פנסי    פעילויות  מזגן,  מילוט,  ערכת  לרבות 

ותרמיל עזרה    , מיכלי מים מלאים, אלונקהרכת כיבוי אשסימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ע

 ראשונה. 
 

ז'  364. קיום אישור שנתי בדבר תקינות מערכת התראה על השארת ילדים ברכב, כאמור בתקנה  3יא
 התעבורה. לתקנות 

 
, של רישיונות הרכב  תקפיםלמכרז, ויצרף העתקים    ו'במסמך  המופיעה    המציע ימלא את ההצהרה

 .הסכם מול חברת הליסינגהעתק מהובמידת הצורך 
 

לכל עובדיו כמתחייב    2019-2022ים  לם בקביעות בשני אישור רו"ח המעיד כי המציע שיש להמציא   .יב
צווי ההרחבה,   עליו, במידה  י ההסכמים הקיבוצמחוקי העבודה,  ים וההסכמים האישיים החלים 

האישור    .שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום בחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש
 למכרז. ה'מסמך יוגש במסגרת 

 

כל  הצעה שאינה עומדת ב  תנאי סף להשתתפות במכרז.  , כאמור,לעיל מהווים'  בי  -'סעיפים א:  בהרהה
 תנאי הסף דלעיל, תיפסל! 

 
 נוספים להשתתפות במכרז )שאינם תנאי סף( םתנאי

בנוסף לתנאי הסף המפורטים לעיל, על המשתתף לעמוד במועד הגשת הצעתו למכרז גם בתנאים הבאים   
 )על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאים אלו(:

 
ר עו"ד או רו"ח התאגיד המפרט את בעלי זכויות החתימה המוסמכים להתחייב  יש להמציא אישו .א

 .(למכרז  מסמך ז'ת חתימה מטעם המציע )בשם התאגיד להתקשרות מהסוג הנדון ודוגמאו
 

הנזכרים לתנאי הסף יא'    העתק תעודות ביטוח חובה בתוקף של כלי הרכבעל המציע לצרף להצעתו   .ב
העתק על המציע לצרף    ,שלעיל ובטבלה שהמציע ממלא במסגרת מסמך ו' למסמכי המכרז. כמו כן

לוודא כי פוליסת הביטוח מקיימת את התנאים הקבועים  פוליסת הביטוח התקפהמ . על המציע 
 לחוזה )מסמך י"ד למכרז(.   8בסעיף 
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 למכרז(. מסמך ט'ת )יש להמציא תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמו .ג
 

 למכרז(.  'מסמך ייש להמציא הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים )  .ד

 
 

המשפטית    חייבים להתייחס לאישיותכל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל,  
לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות  שרשאי    המזמין יהא  .אשר מגישה את ההצעה

 משפטית אחרת. 
 

 בוטל. .6

 
 ההצעה/המכרז  ערבות .7

או מאת חברת ביטוח ישראלית  מאת בנק ישראלי   בנקאית אוטונומית בלתי מותנית  ערבותהמציע ימציא  
להבטחת    ,אלף( ₪ כולל מע"מ  עשרים וחמישה)   25,000, על סכום של  שברשותה רישיון לעסוק בביטוח

  התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז.

 .מסמך ג'  תהא ערוכה בנוסח ערבותה
או כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם    ,5.6.23ך  ועד לתארי    3.20235.מתאריך  תעמוד בתוקפה החל    ותבערה

בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכי    ערבותתשומת לב המציעים, כי הצעה שתוגש עם    לתנאי ההזמנה.
 המכרז תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה. 

  ערבות פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת ה האמור, ועדת המכרזים תהא רשאית, על על אף 
     ( חודשים. 3לתקופה נוספת של שלושה ) 

הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה, או בסמוך לאחר שהמציע   ערבות ועדת המכרזים תשחרר את ה 
חולטה    ערבותביצוע, בהתאם לתנאי החוזה, אך למעט אם ה ערבותהמציא  להעניק את השירותיםשנבחר 

 כאמור לעיל.  ערבותבהתאם לתנאי המכרז ולמעט אם נתבקשה הארכת ה 
המכרז לפרעון ולחלט את הסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי    ערבותלהציג את    הא רשאיהמזמין י  

בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות  שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר  
ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת  

החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך  
 אחרת מהוראות המכרז. 

לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד  בזכויות ועדת המכרזים/המזמין כמפורט בסעיף זה בכדי  מובהר, כי אין   
 בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.  למזמין

או    יצטרכו לנמק בקשתם או לבסס דרישתם, מבלי שערבותלחלט את ה  רשאים  ועדת המכרזים/המזמין  
 פני הבנק. ב ערבותלפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב ה

ההצעה ו/או בהארכתה יחולו על המציע בלבד, והמציע לא יהא זכאי    ערבותכל העלויות הכרוכות בהוצאת   
  לשיפוי מאת המזמין, גם במקרה שבו הצעתו לא תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

על הזכערבותמציע אשר   לערער  יוכל  לא  לו  הוחזרה  למזמיןו  כן המציא  אם  במכרז, אלא  במצורף    ייה 
 . חודשים מיום החזרתה למזמין 3הינו  שתום תוקפה ערבותלבקשתו לערער 

 

 השרותים המופעים במסמכי המכרז.  כלל ההתקשרות המוצעת הינה על בסיס קבלת  .8

 
 דרישות השירותים הנדרשים .9

במכרז    תאור שיזכה/יזכו  מהמציע/ים  הנדרשים  נוספים  ותנאים  הנדרשים  השירותים  כל  של  מפורט 
המכרז.    מסמכיו  , בסעיפי החוזה וביתר נספחילמכרז  ג במסמך י"  מפורטים במפרט השירותים הנדרשים 

 מכרז. מצורפים לואת כל יתר המסמכים ה )על נספחיו( יש לקרוא בעיון רב את החוזה
 

 הצעת המחיר  .10

  - 'במסמך  ע"ג    המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת שתתאים לביצוע מכלול השירותים הנדרשים במכרז זה
להלן לעניין אופן הגשת    12.3תשומת לב המציע מופנית להוראות סעיף    .)כתב הכמויות(  טופס הצעת המציע

 ההצעה הכספית. 
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יובהר כי המזמין רשאי להשתמש בשירותי המציע הזוכה במכרז זה על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל 
על פי    המזמיןאו רק בחלקם, וכן, לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. כמו כן, רשאי    סעיפי כתב הכמויות

שינוי   שיהיה  מבלי  זה,  מכרז  פי  על  זכויותיו  את  לאחרים  להמחות  הבלעדי,  דעתו  תנאי  שיקול  ביתר 
 המכרז.

 

 
 שינוי תנאי המכרז  .11

ועדת המכרזים רשאית בכל עת, עד למועד הקבוע להגשת ההצעות, לשנות כל תנאי מתנאי המכרז,   .11.1
בין אם מיוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם להוראות סעיף  

 .  שאלות ובירורים()להלן  14

המציעים .11.2 לכל  שתופץ  בכתב  בהודעה  ייעשה  המכרז  תנאי  של    שינוי  האינטרנט  באתר  ותפורסם 
הודעות אלה תהוונה חלק בלתי    .תחת לשונית "מכרזים" www.kineret.org.ilהמזמין בכתובת:

נפרד מתנאי המכרז המפורטים במסמכי המכרז. למען הסר ספק, מובהר כי לא יהא תוקף לכל  
התייחסות של ועדת המכרזים למסמכי המכרז, אלא אם ניתנה הודעה על כך בכתב שתשלח לכל  

ו/או    זמסמכי המכר  הגשתלכתובתם כפי שנרשמה אצל ועדת המכרזים במועד  מגישי ההמצעות  
על המציע חלה חובה לעקוב באופן שוטף אחר פרסומים  .  שפורסמה באתר האינטרנט של המזמין

 של המזמין בקשר עם המכרז אשר יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט. 

המכרז   .11.3 מסמכי  ליתר  ידיהם  על  חתומות  כשהן  האמורות  השינוי  הוראות  את  יצרפו  המציעים 
 שיוגשו על ידם. 

 
 ההצעותהגשת אופן ומועד  .12

הכולל    טופס הצעת המציע  -המציע ימלא את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה )למעט מסמך ב' .12.1
ויכניסם למעטפת משנה  כמפורט להלן(,    2, שיש לצרפו במעטפת משנה מס'  כתב הכמויות(את  

ס,  1מס'   עליה  תשא  כלשהם י שלא  זיהוי  המציע  מני  הרישום:  של  מלבד  מספר  ,    - 23/2"מכרז 
  ."1מספר מעטפה 

את כל    כהגדרתה להלן,   המכרז  ערבות   את  הנ"ל   1למעטפת משנה מספר    יצרף  המציעמובהר כי   .12.2

מסמך   -את הסכם ההתקשרות וכןההמלצות הנדרשים לפי תנאי המכרז, התצהירים, האישורים ו
כשהוא חתום על ידו בראשי תיבות בכל עמוד )לרבות נספחיו( וחתימה מלאה במקום המתאים,    'יד

בתאגיד  כאשר ומדובר  לל  - ככל  וזאת  וחתימה,  עמוד  כל  על  או  חותמת  מחיקות  או  תיקונים  א 
   שינויים.

חתימת המציע על הסכם ההתקשרות הנ"ל מהווה הסכמה לכל תנאיו והסכמה לחתום עליו אם  
במכרז. למען הסר ספק מובהר כי הגם שהסכם ההתקשרות ייחתם ע"י המציע, לא  כה  יוכרז כזו

עיד שנכרת הסכם מחייב עם האיגוד, כל עוד לא הוכרז המציע כזוכה במכרז, ואם יהא בכך כדי לה
זכה, עדיין לא יהא בהסכם ההתקשרות החתום על ידו משום הסכם המחייב את האיגוד כל עוד  

 לא חתם האיגוד עצמו על הסכם ההתקשרות. 
 

המציע .12.3 טופס הצעת  ימלא את  כן, המציע  ב'  -וכתב הכמויות   כמו  בחתימה    מסמך  עליו  ויחתום 
יחתום מי שהוסמך לכך במסמכי ההתאגדות ובתוספת    -אם המציע הינו תאגיד מקורית מלאה.  

זה, כשהוא   ב'  עו"ד/רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע. מסמך  ויצורף אשור  חותמת התאגיד 
 "מכרז , ללא סימני זיהוי נוספים, מלבד הרישום:  2יוכנס למעטפת משנה מספר  חתום כאמור,  

 . "2מעטפה מספר   -2/23מספר 

יוכנסו ע"י המציע, שתיהן יחד, לתוך מעטפה נוספת,    2וכן מעטפת משנה מס'    1מעטפת משנה מס'   .12.4
שירותי הסעות עבור פרוייקטים   -2/23"מכרז מספר  ללא סימני זיהוי נוספים, מלבד הרישום:  

 .("מעטפת המכרז" )להלן:". חינוכייים ושירותי הסעות כלליים עבור איגוד ערים כנרת 

מעטפ  .12.5 המכרז את  למסור    ת  הממוקמת    ידנית יש  המכרזים  עריםבמשרדי  לתיבת  כנרת,    איגוד 
  . 00:21  בשעה   3.20235.  מיוםלא יאוחר  ,  15132  , ד.נ. עמק הירדןבית מכבי אש, צמח  :בכתובת

 אין לשלוח את ההצעות בדואר.

 . לדיוןמעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא  .12.6

http://www.kineret.org.il/
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המציע .12.7 של  הרשמית  בחותמת  יוחתם  בהצעה  עמוד  מטעם    כל  החתימה  מורשי  חתימת  בצירוף 
בנוסף יחתום המציע  המציע נוסח החוזהגם  .  עמוד מעמודיו    על  כל  )חותמת וחתימה( בתחתית 

 . וזה יחתום גם במקום המתאים היכן שמצויין "הקבלן"בח ומעמודי נספחיו, ובעמוד האחרון

תיקונים בכתב יד, של הצעת המציע, אם יהיו, יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימת מורשי   .12.8
 ליד התיקון.וחותמת חתימה  

לא יתחשב בהצעות של אותו מציע שהוגשו    המזמיןבזאת כי המציע יגיש הצעה אחת בלבד.  מודגש   .12.9
 . או שהוגשו על ידי גורם הקשור בו באופן כלשהוו/  בשמות שונים

מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה, על מסמכיו/ נספחיו, ועדת המכרזים רשאית לדחות כל   .12.10
אחד מהמועדים הקבועים בהזמנה זו, לרבות מועד הגשת ההצעות, ככל שתמצא לנכון, ואף מספר  

ועדת המכרזים, במידה שייקבע, תחולנה    על מועד הגשת ההצעות החדש אשר ייקבע על ידי.  פעמים
כל ההוראות אשר חלו על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו, אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה  
בדבר הדחייה. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה בכדי להבטיח הענקת ארכה להגשת הצעות  

עליה חובה כלשהי לנמק  ושיקול הדעת בהקשר זה נתון אך ורק בידי ועדת המכרזים בלא שתחול  
 את החלטה. 

  

 תוקף הצעות .13

כמו   הבנקאית שניתנה להבטחת קיום ההצעה. ערבותעד למועד פקיעת הההצעות למכרז תשארנה בתוקף 
 עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.  וזאתהמציע יאריך את תוקף ההצעה,  המזמין לבקשת כן, 

 

 שאלות ובירורים .14

ו תשובות לשאלות בקשר למסמכי  א ות הבהרבבקשה לקבלת  המזמין המציעים רשאים לפנות אל   .14.1
   2.202322.  מיום  אשר תוגש לא יאוחר    ,בלבד  דוא"ל, באמצעות  המכרז באמצעות פנייה בכתב בלבד

 . 12.00בשעה 

 ל:  בכתב בלבדאת השאלות יש להפנות 
 סלע  יעל: שם

 והסברה   קהילה חינוך אגף  מנהלת: תפקיד

   04-8591908: טלפון
 עמק הירדן  –אש, צמח -: בית מכביכתובת

 hkh@lakekinneret.co.il: "לדוא

 
באחריות המציע לוודא כי הפניה או הבקשה להבהרות אכן הגיעה לידי איש הקשר בכתובת דלעיל,   .14.2

 . 04-8591908בטלפון מס': 

 
 רק שאלות בכתב תעננה! 

 

אם    קשות, ביןהבלעדי להיענות או שלא להיענות לפניות או ב  והא רשאי על פי שיקול דעתי   המזמין  .14.3
המפורט   באופן  במנעשו  לאו.  אם  ובין  ללעיל  תעמודנה  הבקשות  בחינת  /לסגרת  וועדת  מזמין 

 (.  שאלות ובירורים) 14 -)בדיקת ההצעות( ו 16המכרזים, בין היתר, הזכויות המפורטות בסעיף 

 לחשוף את זהות המבקש  ועדת המכרזים לבקשות תופצנה לכל המציעים, מבליהמזמין/תשובות  
. למען הסר ספק  לעיל  11אתר האינטרנט של המזמין בכתובת המופיעה בסעיף  אמצעות  ב

פורסמה  מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של ועדת המכרזים למסמכי המכרז, אלא אם  
 באתר האינטרנט כאמור. 

את שיקול הדעת האם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה,   םלעצמ  יםועדת המכרזים שומרהמזמין/  
 .  כאמור לעילאשר תוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות 

 
 פסילת הצעות .15

מבלי לגרוע מכל זכות וסמכות העומדת לרשות ועדת המכרזים על פי כל דין ועל פי הוראות מכרז   .15.1
חייבת, לפסול הצעות אשר הוגשו למכרז זה, כמפורט  זה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא  

 להלן: 
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ככל ומדובר בהצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות  .15.1.1
בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של המכרז ו/או מסמכי המכרז, זולת אם החליטה  

ה למספר  או  להצעה  ביחס  וטעמיה  הוועדה  החלטת  אחרת.  המכרזים  צעות  ועדת 
 יירשמו בפרוטוקול.  

לתנאי מסמכי   .15.1.2 אי התאמה  כי  להחליט  המכרזים רשאית  ועדת  לעיל,  על אף האמור 
המכרז הייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בהצעה, ולתקנה. תיקון כאמור 

 ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת המכרזים ויירשם בפרוטוקול. 

פירוק, כינוס נכסים, פשרה והסדר, כנגד המציע, או נקיטת הליכי פשיטת רגל,  פתיחת .15.1.3
ובלבד שההליכים כאמור לא התבטלו בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט לאחר קיום  

מכת שלא ניתן לערער עליה  דיון במעמד הצדדים, או בהחלטת ערכאה שיפוטית מוס 
 המועד האפשרי לכך, או תוך פרק זמן סביר שקבעה לכך ועדת המכרזים. או שחלף  

 הפרה מצד המציע ו/או בעל מניות במציע של הוראות מסמכי המכרז.  .15.1.4

שינוי בשיעורי האחזקות של בעלי המניות במציע ו/או בהון המניות של המציע אשר   .15.1.5
 ארע לפני הזכייה במכרז, אלא אם כן נתנה ועדת המכרזים אישורה לשינוי זה. 

ק ניירות ערך ותקנותיו[  אם הורשע המציע ו/או בעל עניין במציע ]כהגדרת מונח זה בחו .15.1.6
במציע   בפועל  האינדיבידואלי השולט  זהות המציע  לרמת  עד  וככל שמדובר בתאגיד 

"המלצת פסילה"  וכן אם ובמידה ונתקבלה  ו/או מנהלו הכללי בעבירה שיש עמה קלון  
לאחר שזו קיבלה מאת האיגוד את הנתונים אודות זהות   משטרת ישראל מטעם   בכתב

לצת פסילה" משמעותה כל חוות דעת שלילית הקושרת את המציעים ופרטיהם. "המ
המציע ו/או כל בעל עניין בו בגורמי פשיעה ו/או ארגוני פשיעה, כהגדרתו בחוק מאבק 

 .2003-בארגוני פשיעה, תשס"ג

אישורה   .15.1.7 קבלת  ללא  שירותים  מקבל  או  קיבל  במציע  מניות  בעל  ו/או  המציע  אם 
, ולרבות מגוף אשר ייעץ  המזמיןיועצי  המוקדם של ועדת המכרזים מאחד או יותר מ

 או מייעץ לאיגוד ו/או לוועדת המכרזים בקשר עם שלב המכרז ו/או המכרז. 

 
מציע ו/או בעל מניות ו/או בעל עניין במציע יודיע מייד לוועדת המכרזים על כל שינוי במציע ו/או   .15.2

בבעל מניות ו/או בבעל עניין במציע אשר עלול להשפיע על עמידתו בתנאי הסף לצורך השתתפות  
במכרז כאמור לעיל )תנאי סף להשתתפות במכרז(. אי מתן הודעה על שינוי כאמור עלול לגרום  

 פסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים.  ל

מציע או בעל מניות במציע ו/או בעל עניין בו וכן כל גוף הנשלט על ידם או בעל שליטה בהם יודיע   .15.3
מיידית לוועדת המכרזים על כל מקרה של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בקשר למכרז זה.  

 לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים.אי מתן הודעה כאמור עלול לגרום 

אף לא אחד מהם, יחליף מידע עם מציע אחר או עם    -מציע ו/או בעל מניות ו/או בעל עניין במציע .15.4
 גורם אחר אשר עשוי להיות לו במישרין ו/או בעקיפין קשר למכרז.

  
 והכרזת הזוכה במכרז  , קיום הליך תחרותי נוסףבדיקת ההצעות .16

הינה  ביותר או הצעה כלשהי, ובכלל זאת    הזולה ועדת המכרזים איננה מתחייבת לקבל את ההצעה   .16.1
 רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.

עם    המזמין .16.2 שיחות  לרבות  ושקלולן,  ההצעות  לבחינת  הנחוצות  הבדיקות  כל  את  לערוך  רשאי 
יהא זה רלבנטי. אם יחליט    המזמין  ממליצים וקיום ראיונות עם המציע או כל מי מטעמו שלדעת

 ימים מראש. 3לערוך ראיונות כאמור, יתחייב המציע להתייצב לראיון בהתראה של  המזמין 

 
 פתיחת תיבת המכרזים וקיום הליך תחרותי נוסף: .16.3

I.   סידורי במספר  תסומן  מעטפה  כל  המעטפות.  ממנה  יוצאו  המכרזים,  תיבת  משנפתחה 
 פרוטוקול.  ומספרן הכולל של המעטפות יירשם ב

II.   'בלבד, וחברי ועדת    1לאחר מכן, תיפתח כל מעטפה, ותוצא ממנה ותיפתח מעטפת משנה מס
 המכרזים יחתמו בראשי תיבות על כל חוברת שהוצאו מכל מעטפה.

III.   שמות המשתתפים במכרז יירשמו בפרוטוקול, אולם לפני רישומם יכריז עליהם יו"ר ועדת
ויציין באם בכל אחת מהמעטפות מצויות שתי מעטפות המשנה, כמפורט לעיל   המכרזים, 

 (."ההצעות הראשוניות")להלן: 
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IV.  ,ועדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף וביתר התנאים כמפורט במכרז זה
כן תקבע סופית את ציון איכות ההצעה שינתן לכל מציע, בהתאם למסמך שקלול ההצעות  ו

תיפסל, והודעה על כך    -)מסמך ד'(. מציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף, או באיזה מהם
 תימסר למציעים שהצעותיהם נפסלו.

V.   'מס המשנה  מעטפות  את  תפתח  המכרזים  ועדת  מכן,  לאחר  המכרזים   2רק  ועדת  וחברי 
 תמו בראשי תיבות על כל מסמך ב' )טופס הצעת המציע( שהוצא מן המעטפה. יח

VI.   'של כלל המציעים, תהא רשאית ועדת המכרזים )אך לא   2לאחר פתיחת מעטפות משנה מס
)להלן:   נפסלה  לא  שהצעתם  למציעים  להודיע  הכשרים"חייבת(  יתקיים  (,  "המציעים  כי 

נוסף.  תחרותי  ל  הליך  רשאית  תהא  המכרזים  נוסף  ועדת  תחרותי  הליך  קיום  על  החליט 
 כאמור, בהתקיים התנאי הבא:

זהות   הצעות  שתי  לפחות  וקיימות  אחת,  מהצעה  יותר  הוגשה  שבו  ציון /בניקודבמקרה 
)לפי  ל  שניתן  המשוקלל   שניתן   המשוקללציון  /בניקודו/או שההפרש    '(ד  מסמך "מחיר" 

אינו עולה על   שלאחריה  ההצעה  לבין  ביותר  הגבוה   הניקוד  לה שניתן   ההצעה   בין "מחיר"  ל
  .נקודות 10

VII.   מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא, נתונה לשיקול דעתה המוחלט
 והבלעדי של ועדת המכרזים, וזאת גם אם התקיים התנאי/ם לכך כאמור לעיל.  

VIII.  החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים אחד מהתנאים שלעיל, תפנה  
ועדת המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים להגיש, במועד שיקבע,  

ביחס למחיר הצעתם המקורית, בתנאים המיטיבים עם המזמין לעומת    סופיתהצעת מחיר  
הצעתם המקורית וזאת על גבי טופס מיוחד שיישלח למציעים הכשרים יחד עם הודעת ועדת  

(. הצעת המחיר הסופית תוגש לתיבת  התחרותי הנוסף""ההליך  המכרזים כאמור )להלן:  
לעיל, כאשר על המעטפה    12ועדת המכרזים במתכונת שהוגשה הצעת המציע כאמור בסעיף  

 .הליך תחרותי נוסף" -2/23"מכרז מס' יופיע הכיתוב 
IX.   במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף, מובהר כי לא יפורסמו הצעות

 המחיר שהתקבלו מהמציעים טרם קיומו וסיומו של ההליך התחרותי הנוסף. 
X.  ,הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז

ותחליף את ההצעה המקורית שהגיש. במקרה בו לא נענה מציע מהמציעים כאמור להצעת  
יך התחרותי הנוסף בהתאם לדרך  ועדת המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת ההל

ובמועד שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש הצעת מחיר שאינה משופרת, יראו את הצעת  
המחיר המקורית שהגיש, זו המצויה במעטפה שהוגשה על ידו וסומנה כמעטפת משנה מס'  

 כהצעה הסופית והקובעת במכרז מטעם אותו מציע.  - 2
XI. שופרת לטובת המזמין, ועדת המכרזים תנקד את  לאחר חלוף המועד להגשת הצעת מחיר מ

ד' במסמך  המופיעה  הנוסחא  לפי  מציע  כל  מטעם  הסופית  המחיר  שקלול    - הצעת  מסמך 
 ההצעות. 

XII.   ההצעה הזוכה במכרז תיקבע לפי נוסחת שקלול ההצעות, בהתחשב בניקוד המשוקלל של
ם למשקלות  הצעת המחיר ושל איכות ההצעה שניתן לכל אחד מהמציעים הכשרים, ובהתא

 מסמך שקלול ההצעות.   -המפורטות במסמך ד'
XIII.   ככל שסברה הוועדה, כי ניתנה הצעה במסגרת ההליך התחרותי, שלא בתום לב ו/או בטעות

עם   מיטיב  שאיננו  באופן  ו/או  התחרותי  ההליך  תנאי  עפ"י  שלא  ו/או  דעת  בהיסח  ו/או 
ול כל הצעה שניתנה במסגרת  המזמין, רשאית היא, בכל עת, ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לפס

כל   לא תהא  זה,  בגין סעיף  בוטלה  ההליך התחרותי. למציע או המציעים, אשר הצעתו/ם 
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם פסילת ההצעה, כמפורט בסעיף זה. במקרה זה, 
הצעתו/ם המקורית הראשונית של המציע/ים שנפסל/ו, תהיה הצעתו/ם הסופית, היחידה  

 ת.  והמוחלט
XIV.   ההליך כי  לקבוע  התחרותי,  ההליך  של  התקיימותו  משך  בכל  רשאית,  תהא  הוועדה, 

התחרותי התקיים באופן בלתי ראוי למזמין ו/או שלא בתום לב, ומשכך ההליך התחרותי  
מבוטל לאלתר. למציעים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול ההליך  

זה.   בסעיף  כמפורט  הצעתם התחרותי,  זה,  בסעיף  כמפורט  התחרותי  ההליך  ובוטל  ככל 
המקורית הראשונית של המציעים, אשר השתתפו בהליך התחרותי, תהא ההצעה הסופית  

 היחידה והמוחלטת. 
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XV.   למען הסר ספק, זכיית המציע, כמפורט בסעיף זה, כפופה לעמידתו בתנאי המכרז לרבות
ו, רשאית ועדת המכרזים לבחור כזוכה,  תנאי הסף שלו. מקום בו לא עמד המציע בתנאים אל

 את המציע שהגיש את ההצעה השנייה בטיבה. 
 

 בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן:  .16.4

הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל    –בדיקת התנאים המוקדמים והאחרים   .16.4.1
 תיפסל;  –לעיל   15 וכן הצעה שועדת המכרזים החליטה על פסילתה כמפורט בסעיף

בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם לתנאי המכרז. נתגלו טעויות סופר או טעויות   .16.4.2
לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע. ועדת    המזמיןרשאית ועדת המכרזים של    - חשבוניות

ו/או   זה או חלקן  פי הוראות מכרז  על  כל הצעה שנעשתה שלא  לפסול  המכרזים רשאית 
שתהיה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת אם החליטה הועדה אחרת  

 ; מטעמים שירשמו

 
ההצעות   .16.5 מתוך  הזוכה  ההצעה  לבחירת  בתנאהקריטריונים  הסף  שעמדו  המפורט י  באופן    יעשה 

 להלן.  17בסעיף 

ועדת המכרזים רשאית לבחור בחלק מן השירותים המפורטים במסמכי מכרז, ולפעול לפי שיקול   .16.6
 לרבות הוצאתם למכרז חדש.דעתה בנוגע ליתר השירותים, 

למקרה   .16.7 וזאת  וכו',  שלישי  שני,  ככשיר  זוכה  מציע  בחירת  על  להחליט  רשאית  המכרזים  ועדת 
 שההתקשרות עם הזוכה הראשון, השני וכו' לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא. 

 החלטת ועדת המכרזים בדבר בחירת המציע הזוכה תימסר בכתב לכל המציעים שישתתפו במכרז.  .16.8

 שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה בכל עת משיקוליו הוא.  ן המזמי .16.9

זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בהוראות מכרז זה, רשאית ועדת המכרזים   .16.10
לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ובתוך כך להודיע פורמאלית על בטלותה, תוך מתן הודעה  

רשאי לנקוט בכל פעולה שימצא לנכון    המזמין  למציע, כאשר מיום משלוח ההודעה כאמור יהיה
לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדו ולנקוט בכל צעד אחר הנראה  

 לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי  על פי דין מן המציע שחזר בו מהצעתו וכל מי מטעמו. 

 
  הערכת הצעות .17

 .מחיר 80%, איכות 20%   המבחן הבא:בחינת ההצעות תעשה לפי 

 
   ההצעות הן: איכותהמשקולות לבחינת 

 
 %35  לתלמידים הסעות במתן שירותי  שנים  3- של למעלה מ )*(הצגת ניסיון .1
 35%  רשויות מקומיות/   3- במתן שירותי הסעות לתלמידים ביותר מ  )*(הצגת ניסיון .2

 אזוריות או מוסדות חינוך   

 30%  ות מהמלצות אשר צורפו למסמכי המכרז לרבות המלצות  מהתרש .3

   מטעם המזמין עצמו באם ישנן. 
 _ __ ___ 

 100% סה"כ  
 

על המציעים להציג ניסיון במתן שירותי הסעות לתלמידים בתדירות גבוהה )למשל שירותי  מובהר כי    -)*( ניסיון
. אין  ביחס לכל רשות מקומית או מוסד חינוך לו סופקו שירותי ההסעות  יומי/שבועי/חודשי(הסעות על בסיס  

 לעיתים רחוקות.חד פעמי/ במתן שירותהכוונה 
 

 ד'. ךמחיר ואיכות מצורף כמסמ -מסמך שקלול הצעות מפורט 
 

 המכרזים וסמכויות ועדת המכרזים מצד המזמין/ ועדת  בקשת הבהרות .18
זכות העומדת לוועדת המכרזים על פי כל דין ו/או מסמכי המכרז, לוועדת המכרזים יהיו  מבלי לגרוע מכל  

 סמכויות כמפורט להלן: 
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ועדת המכרזים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז,   .18.1
 .  המזמיןבמידה והיא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצורכי המכרז או לצרכי  

יע בפרטי הצעתו,  מצם  ע  ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדון .18.2
נות שווה  מתוך מתן הזד  ל רות לגביה ולבקש מכל המציעים לתקן את הצעותיהם, והכולבקש הבה

 לכל אחד מהם. 

מכל המשתתפים במכרז ו/או חלקם השלמת מסמכים ו/או  לדרוש    רשאיתתהא  ועדת המכרזים   .18.3
בכל הקשור   נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  פרטים  ו/או  ו/או אישורים  המלצות  ו/או  מידע חסר 

לתו או עמידתו בתנאי סף אחר, על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על מנת  לניסיונו ויכו 
והצעתו המשתתף  את  הנדרשים,לבחון  השירותים  את  לבצע  יכולתו  ניסיונו,  כישוריו,  לרבות  ו  , 

 עמידתו בתנאי הסף במסגרת שיקוליה. 

ו ניסיון בלתי  למען הסר ספק מובהר כי המזמין רשאי לפסול הצעה של מציע שבעבר היה לו עמ
 מוצלח. 

המציעים יעבירו לוועדת המכרזים את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים במועד שקבעה ועדת   .18.4
 (.  מצד המציע/ים )בקשות להבהרות ועדת המכרזים כמפורט לעילהמכרזים בפנייתה, לפי כתובת 

נפרד הימנה.  תגובת המציעים תצורף להצעתו במכרז של כל מציע, בהתאמה, ותיחשב כחלק בלתי  .18.5
במקרה של סתירה בין האמור בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מציע לשאלת ועדת  

 המכרזים בהקשר זה, יגבר האמור בתשובת המציע לשאלת ועדת המכרזים על האמור בהצעה. 

לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו,    מכל מציע מכרזים רשאית לדרוש  הועדת   .18.6
   ן בגילויו.י ועדה יש עניו ומקורות המימון שלו, וכן כל מידע אחר שלדעת המבנה ההון 

, גם לגבי בעל  לעיל  זה, גילוי כל המידע האמור בסעיף  מכל מציעמכרזים רשאית לדרוש  הועדת   .18.7
לרבות באמצעות אדם או תאגיד    ,, ולגבי כל גורם אחר שיש לו במישרין או בעקיפיןבמציעין  י ענ

כהגדרתם    -" אמצעי שליטה"  - " ובעל ענייןיף זה: "במציע )בסעצעי שליטה  אחר, אחד או יותר, אמ
 . (1968- , תשכ"חובחוק ניירות ערך 1999- בחוק החברות, תשנ"ט

 
 ביטול המכרז הנוכחי  .19

ועדת המכרזים רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז הנוכחי, לרבות לאחר   .19.1

כל ספק, המצ למען הסר  ביטול ההליך,  הגשת הצעות.  בגין  זכאים לפיצוי כלשהו  יהיו  לא  יעים 
 למעט השבת עלות רכישת מסמכי המכרז הנוכחי בלבד. 

לפרסם מכרז אחר/ חלופי בשלב אחר שלאחר    המזמיןאין בעצם ביטול המכרז הנוכחי, כדי למנוע מ .19.2
 ביטול המכרז הנוכחי ובתנאים זהים/ דומים ו/או אחרים.

 

 המציע שדורג שני  .20

להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון מתפקודו    המזמין במידה ויחליט   .20.1
  , על פי שיקולהמזמיןהראשונים להתקשרות עימו )תקופת ניסיון(, רשאי    החודשים שלושת  במהלך  

לעשות כן    המזמיןמבין המציעים. במידה ויחליט    'המציע שדורג שני'   דעתו הבלעדי, להתקשר עם
 יום ממועד ההודעה על כך.  14הזוכה השני לחתום על חוזה ההתקשרות תוך מתחייב 

במידה   ' המציע שדורג שני'כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את  .20.2
 "ב. וכיו ביצוע כנדרש  ערבותויידרש לחתום על החוזה, לרבות הפקדת 

לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה   וכו',מציע שדורג שלישי  יהיה רשאי לבחור גם ב  המזמין  .20.3
  וכן הלאה, לפי העניין( מציע שדורג שלישי ) הראשון או השני וכו' לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא. ה

 לעיל.   ורטותיעמוד בדרישות המפ 

 
 שינויים   .21

אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז או  
כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא  

והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה במידה  בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל 
 יט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל. ליח המזמיןו
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 התבוננות בהצעות של מציעים אחרים  .22

"(, יתכן  חוק חובת המכרזים)להלן: "  1992-התשנ"ב  ,המציע מצהיר כי ידוע לו כי עפ"י חוק חובת המכרזים

פני הצעתשתהיינה  את  לראות  אחרים  מציעים  של  וזכה.  ות  במידה  לו  ו  אין  כי  המציע,  מצהיר  משכך, 
מובהר    , בכפוף לחוק חובת המכרזים.לחשוף את כל פרטי הצעתוהתנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות  

כל מציע אשר יגיש הצעה במסגרת המכרז, ייחשב באופן אוטומטי כמי שמסכים לכך שהצעתו תיחשף  כי  
בפני מציעים אחרים, ככל שבמ כל פרטיה ומסמכיה,  על  העיון בהצעה    מוועדת המכרזים  יתבקש לואה, 

ועדת המכרזים תהא רשאית להעביר את הצעתו המלאה של המציעה הזוכה,    .אחרים   הזוכה ע"י משתתפים
מור כדי  ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או ועדת המכרזים. מובהר כי אין בא

תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר    , אשר ההחלטה הסופית בענייןלגרוע מוועדת המכרזים לקבל את  
 עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין. 

 
 בעלות על המכרז וההצעה  .23

 כללי  .23.1

אין  אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת ההצעה בלבד.    המזמיןהרוחני של    מכרז זה הוא קניינו 

 אין להעבירו לאחר או לעשת בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה. להעתיקו, 
 זכויות השימוש במידע ובנתונים .23.2

  , המזמיןע"י המציע שיזכה במכרז, תעבור לבעלות    למזמיןהבעלות על כל המידע והנתונים שיועברו  
יהא רשאי להשתמש במידע ובנתונים האמורים בהתאם    המזמין  הם.  ולזוכה לא תהיה כל זכות ב 

 לצרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 

 זכויות קניין .24

, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, וכי  למזמיןכי אין ולא יהיה במתן השירות    ,המציע מצהיר
. במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהשירות  ךכתוצאה מכ   איגודאין כל מניעה או הגבלה שחלים על ה

,  המזמיןהמוצע או כולו שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות, להנחת דעת  
בכל    המזמין כי ישפה את    , את השירות. כמו כן יבהיר המציע  למזמיןלמקור הזכויות של המציע להציע  

 , וקשורה בזכויות השירות המוצע. ןהמזמי מקרה של תביעת צד שלישי שתוגש נגד  

 

 שלמות ההצעה ואחריות כוללת   .25

תתאפשר התקשרות עם קבלני  בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי,   .25.1
י לסרב לבקשת המציע הזוכה להתקשר עם  אשמובהר כי המזמין יהיה ר  .משנה לצורך מתן השירות

אין באמור כדי לגרוע מאחריותו של המציע    ובה לנמק את סירובו.קבלני משנה, מבלי שתחול עליו ח
   יוכרז כזוכה במכרז גם במקרה שבו חלק מהשירותים ינתנו באמצעות קבלני משנה מטעמו.ש

היא שלמה ומוצעת כיחידה אחת. מגיש ההצעה יחשב    ת ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגש .25.2
תוצרים שלו ושל כל מי מטעמו לרבות כל אחד מקבלני  הלקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות ו

, וכל מי מטעמם, והתחייבויותיו לגבי עובדיו  ()ככל שאלו מותרים עפ"י תנאי המכרז  המשנה מטעמו
 ה ועובדיהם. המשנ  יהיו תקפות גם לגבי כל אחד מקבלני

כי הזוכה במכרז מעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירותים שלא עפ"י המוגדר  למזמין  במקרה ויתברר   .25.3
לבטל את ההתקשרות עם  רשאי    המזמין, יהיה  מזמיןלעיל וללא אישור מראש ובכתב מה  25.1בסעיף  

הזוכה באופן מיידי ולנקוט בכל האמצעים שימצא לנכון כנגד הזוכה, לרבות פנייה לבית משפט וחילוט  
. מובהר כי הזוכה ו/ או קבלן המשנה מטעמו ו/ או מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או  ערבותה

 שיפוי בגין הפסקת ההתקשרות עם הזוכה. 

 

למ  כל .26 המצורפים  לראותם  המסמכים  ויש  ותנאיה  העבודה  מהזמנת  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  זה  סמך 
המכרז חתומים בהתאם לאמור בהוראות כנספחים להזמנה. המציע יגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי  

 . מסמך/ מכרז זה

 

 המזמין ועדת המכרזים/וסמכויות זכויות  .27

  מציעים בין  השירותים  רשאי לפצל את    המזמיןעל אף האמור לעיל ולהלן, יובהר כי    -פיצול הזכייה .27.1
להזמין  שונים לפי  רק  ,  בשלבים  או  בחלקים  ההצעה  את  לממש  ו/או  המבוקשים  מהשירותים  חלק 

ועדת המכרזים שומרת  .  , אף לאחר חתימה על החוזה עם המציע הזוכהי והמוחלטדדעתו הבלעשיקול  
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ל את הזכייה וכן לקבוע את היקף העבודה שתבוצע ע"י כל אחד מהזוכים על פי  לעצמה את הזכות לפצ
שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי ייתכן ופיצול הזכייה וחלוקת השירותים בין הזוכים לא יעשה באופן  

 , הכל בהתאם לצרכי המזמין ולשיקול דעתו. שווה

  המציעים ו/או הזוכים בכפוף לדיני המכרזים ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם   .27.2
. ועדת המכרזים אף שומרת לעצמה  ו/או להודיע על קיום הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי המכרז

את הזכות להציע, בכפוף לדיני המכרזים, לכל המציעים גם יחד להתחרות במחירי ההצעה הראשונה  
 על מנת לזכות בביצוע חלק מהשירותים נשוא המכרז. 

והמחאה .27.3 רשאי    -העברה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  והמוחלט  המזמיןמבלי  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי    , על 
אף לאחר חתימה על החוזה עם המציע  את זכויותיו לפי מכרז זה, כולן או חלקן,    לאחריםלהמחות  

 . הזוכה

ם,  רים והבהרות באשר להצעתם, ניסיון העבר שלהביהיה רשאי לפנות למציעים לקבלת הס  המזמין .27.4
ופרטים אחרים שימצא לנכון, הכל בכפוף לכללי     המזמין מכרזים. כמו כן, יהיה    דיני הצעת המחיר 

 רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם  סיפקו המציעים שירות דומה. 

רשאי להרחיב או לצמצם   המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה.    המזמין  .27.5

ו/או הע גם לאחר  את היקף המכרז  וזאת  בודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, 
שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה  

 תימסר הודעה מתאימה למציעים. 

מ  המזמין .27.6 בלתי סבירה  בהצעה שהיא  כלל  לא להתחשב  לעומת מהות ההצעה,  ברשאי  חינת המחיר 
שלדעת   המכרז,  מסעיפי  לסעיף  מפורטת  התייחסות  חוסר  או  את    המזמיןתנאיה,  מלהעריך  מונעת 

ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט ו/ או בחוזה. היה  
תוספ  מזמיןוה ו/או  הסתייגויות  ו/או  שינויים  יהיו  בה  בהצעה  לאמו יבחר  מעבר  או    רות  ו/  במפרט 

 . המזמיןבחוזה, יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את 

 
 

 הגשת טופס ההצעה וחתימה על מסמכי המכרז  .28

 . על המציע למלא בעט דיו, בדיוק את הפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה

התקורות של   הקבלני,  מסמך ב', כוללים את הרווח –במסמך הצעת המציע  מציעירשמו ע"י ההמחירים ש
,  וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת על פי הוראות המכרז והחוזה  ציוד נדרש לשם ביצוע השירותיםההקבלן,  

 המוטלת על המציע.  
  טופס ההצעה )הכולל הן את    למסמכי המכרז  במסמך ב'על המציע למלא את הצעת המחיר בנוסח המפורט  

  12.3, כמפורט בסעיף  2המסמכים לתוך מעטפת משנה מס'  נפרד מיתר  ב ולהכניסה    והן את כתב הכמויות(
 .  לעיל

 
השירותים והעבודות יבוצעו בהתאם לכל התנאים וההתחייבויות הכלולים בחוזה ובמסמכים של המכרז  

למתן  והציוד הדרושים    אמצעיםע את כל כח האדם, הרכבים, הוהנספחים למכרז. לשם כך, יספק המצי
 הנ"ל.  השירותים

   

 תימת חוזה תנאים לח  .29

 .ע"י המזמין  בהשלמת אישורים והשגת מימון   , בין היתר,והיקף הביצוע מותנים  השירותים/יצוע העבודהב
 עם המציע הזוכה לפני השלמת האישורים והשגת המימון ע"י המזמין.  לא ייחתם חוזה

  00050,בנקאית, בסכום של    ערבותחשבונו הוא,  על    מזמיןימציא להמזמין  המציע שהצעתו תתקבל על ידי  
₪  חמישים) כ בנוסח המצורף    כולל מע"מ  אלף(  בלחוזה  הכל    ערבות"  , שתהווה'נספח  לקיום החוזה", 

ימים ממועד    7המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך    כמפורט בחוזה. על ו  מזמין של ה  ודעת   להנחת 
 .     מזמיןפרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי ה  על קבלת הצעתו, או תוך מזמיןקבלת ההודעה מה

  המזמין היה  י   פרק זמן זה,  תוךלקיום החוזה    ערבותהאת  אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא ימציא  
  ערבות, והמזמיןהבלעדי של ה  ולמציע אחר, לפי שיקול דעת   שירותים והעבודותרשאי למסור את ביצוע ה

נזקים ו/או הפסדים ו/או    צורך להוכיח  , וזאת מבלי כלמזמיןמקצתה, תחולט לטובת ה להצעה, כולה או  
הממשיים במידה שיהיו    ולתבוע את נזקי   מזמיןה   של  והוצאות כלשהם, ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותי

 הנ"ל.    ערבותיתירים וגבוהים מסכום ה 
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 שונות והבהרות  .30
והכנת ההצעותלבדם ועל חשבונם  ישאו  י המציעים   .30.1 , לרבות הבדיקות  בהוצאות השתתפותם במכרז 

בהגשת   הכרוכות  כלשהן  אחרות  האוצאות  או  המכרז  מסמכי  קניית  דמי  הערבויות,  המוקדמות, 
  בגין הוצאות אלו   המזמיןולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת    ה,ההצעות ו/או הנובעות ממנ 

 ובכלל. 
והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם במכרז,   .30.2 ועדת המכרזים  מסמכי המכרז הינם רכוש 

 בלבד.

על המציע לבדוק בעצמו באופן עצמאי את כל ההיבטים הקשורים והנובעים מהמכרז, לרבות )ומבלי   .30.3
מסמכ  מועדים  לגרוע(  השירותים,  מתן  ואופן  השירותים  מהות  השירותים,  ביצוע  מיקום  המכרז,  י 

ולוחות זמנים צפויים בקשר למתן השירותים, וכן כל נתון משפטי, פיזי, ביצועי תפעולי או עסקי, ביחס  
לכל אחד מאלה, אשר רלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מכלול התחייבויות המציע על פי מסמכי  

 והזמנה זו.   המכרז
הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או יימסר לידיו   .30.4

הינה באחריות המציע    )לפניו ואחריו(  במהלך המכרז  םועדת המכרזים או מי מטעמ  האיגוד, על ידי  

באחריות לכל סוג שהוא של נזק ו/או הפסד    ישאולא    ם, ועדת המכרזים או מי מטעמ, כך שהאיגודבלבד
 שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור. 

,  )כהגדרתו לעיל(   , ובין השאר, החוק הרלבנטיות  יש לקרוא את מסמכי המכרז יחד עם הוראות הדין  .30.5
י שאלו יהיו בתוקף מעת לעת. למען הסר ספק,  כפ  וכיו"ב,  חוק חובת מכרזים, תקנות חובת מכרזים

רז אשר עשויים להשפיע  מובהר כי קיימים דינים ודברי חקיקה נוספים מעבר למתואר במסמכי המכ
 . ועל כן, המציע נדרש לקיים בדיקה עצמאית בעניין זה  על המציעים

יל את סמכויות  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשנות או לגרוע או להגב  .30.6
 .  וכל דין התאם להוראות החוקו/או ועדת המכרזים ב  למזמין

עות על כל צרופותיהן, ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז ו/או מסמכי המכרז יהיו בשפה העברית  ההצ .30.7
יצורף המסמך המקורי ואישור נוטריוני המאמת את    -במידה והמסמך המקורי איננו בעברית  בלבד.

 התרגום לעברית. 
 .אביב-תלבעיר  ל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט בעלי הסמכות הענייניתכ .30.8

, על י"גבמקרה של סתירה בין איזה מהוראות מסמכי המכרז, לרבות ההסכם המצורף אליו כמסמך   .30.9
 )האיגוד(.  מזמיןהנספחיו, תועדף ההוראה המטיבה עם 

 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 ועדת המכרזים 
 כינרת  איגוד ערים
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 מסמך ב'

 

ימולא ע"י המציע ויוכנס בנפרד מיתר המסמכים לתוך מעטפת משנה    כולל כתב הכמויות  טופס זההערה:  ***  

 לחוברת המכרז  12.3ראה סעיף   -2מס' 

 

 

 )כתב כמויות(  הצעת המציע טופס

 

 

 לכבוד  

 ועדת המכרזים 

 איגוד ערים כינרת 

 

 

 2/23 מכרז פומבי מס'הנדון: 

 שירותי הסעות עבור פרוייקטים חינוכיים לשירותי הסעות כללים  למתן 

 עבור איגוד ערים כנרת  

 

למתן   הצעתי  את  בזאת  מגיש  מטה,  החתום   ________________ פרוייקטים  אני  עבור  הסעות  שירותי 

 . 2/23כמפורט במסמכי מכרז פומבי מס' חינוכיים ושירותי הסעות כלליים עבור איגוד ערים כנרת  

 

 פרטים על המציע:  .1

  שם המציע: 

  מס' חברה / שותפות: 

  מס' עוסק מורשה במע"מ: 

  סוג התארגנות )חברה / שותפות(:

  תאריך התארגנות / התאגדות:

 

 שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות(:

 

 _______________________________________ 

 

 _______________________________________ 

 

 _______________________________________ 

 

  _______________________________________ 
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 ולהתחייב בשם המציע:שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום 

 

   ______________________     _________________ 

 

   ______________________     _________________ 

 

 

 ___________________       שם המנכ"ל:

 

 ________________________________      מען המציע )כולל מיקוד(:

 

 ___   _____________________________    טלפונים:

 

 _____________________________     דוא"ל:

 

 התחייבות כללית  .2

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בגוף המכרז, על מסמכיו, ובהצעה זו ידועים לי ואני   .2.1

 מקבלם במלואם ללא סייג. 

אותם   .2.2 ומצאתי  השירותים  במתן  הכרוכים  התנאים  כל  את  שבדקתי  לאחר  מוצעת  זו  הצעה 

 מתאימים וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

הנני מצהיר כי אני  מודע ללוחות הזמנים וליתר הפרמטרים הכרוכים בביצוע השירותים, ולא יהיו   .2.3

 לי כל טענות בגין קשיים או עמידה בפרמטרים כאמור.    

רותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים ביותר על  הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את השי .2.4

 פי כל הוראות המכרז, לשביעות רצונו המלאה של האיגוד.

כלי הרכב  הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי   .2.5

 אדם כנדרש לביצוע השירותים ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות המכרז. הכח ו

למועד  על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה ועד    הצעה זו, .2.6

 הבנקאית שניתנה להבטחת קיום ההצעה.  ערבותפקיעת תוקפה של ה 

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא   .2.7

 .ונות לאיגודרב היתרלבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מי

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז   .2.8

זה כולן או חלקן ו/או מטעמים אחרים כמפורט בתנאי המכרז. כן רשאית הועדה להחליט על בחירת  

 חלק מהשירותים המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד. 

במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל עוד לא נמסרה לי   ידוע לי כי ההצעה הזוכה  .2.9

 מחויבות כלפי.  לטה כאמור לא מוטלת על האיגוד כלהודעה בדבר הח 

ימים מיום קבלת הודעת הזכייה אחתום על הסכם   7אם אזכה במכרז, אני מתחייב בזאת כי בתוך   .2.10

יצוע פעולות אלו במועד הקצוב לכך מהווה  לביצוע השירותים בנוסח המצורף למכרז זה. ידוע לי כי ב 

 תנאי לסיום הליכי ההתקשרות.
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על תתי סעיפיו(,    2אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל )סעיף   .2.11

 כולן או מקצתן, במועד הקצוב לעיל, אאבד את זכותי לקבלת ההרשאה נשוא המכרז. 

, וכי  בלבד  כמויות שנתיות משוערותובות בכתב הכמויות הינן  אני מצהיר כי ידוע לי שהכמויות הנק  .2.12

וכי   על פי שיקול דעתכם הבלעדי, לצמצם ו/או להרחיב את היקף השירותים,  תהיה לכם הזכות 

,  שירותים שהוזמנו וסופקו בפועלאך ורק על פי ההתמורה שתשולם לנו, ככל ונזכה במכרז, תיקבע 

 .כמפורט בכתב הכמויותובהתאם להצעתנו הכספית במכרז זה, 

  אני מצהיר כי ערכתי בדיקה ומצאתי כי יש בתמורה המבוקשת על ידי להלן בכדי לכסות את עלות .2.13

ואת שי  השירותים  והעלויות  השכר  המשאבים  התקורות,  התוספות,  כל  את  וכן  לעובדים  שולם 

 האחרות הנדרשות ממני לצורך ביצוע השירותים על פי הוראות המכרז והחוזה. 

כל האמור לעיל, כדי למצות את התחייבויותי על פי מכרז זה, כמפורט ביתר מסמכי המכרז  אין ב .2.14

 והחוזה. 

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, אלא בכפוף להוראות המכרז   .2.15

 ומסמכיו, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל. 

 

 כתב הכמויות .3

. ליד כל סעיף בכתב הכמויות המציע ינקוב במחיר  המצורף לטופס זהעל המציע למלא את כתב הכמויות  

יחידה, וכן ימלא את העמודה המסכמת ליד כל סעיף אשר מהווה את מכפלת כמות היחידות    1הצעתו עבור  

 ומחיר היחידה. יש למלא את הסכומים ללא מע"מ. 

 הכספי הכולל של ההצעה, לפני מע"מ ובתוספת מע"מ.  בסוף כתב הכמויות יש לציין את המחיר

 

 
 
 

 ____________________  ____________________  ____________________ 
 תפקיד  חתימה  שם

  
 

 

 ____________________  ____________________  ____________________ 
 תפקיד  חתימה  שם

 
 
 
 

 חותמת תאגיד: ____________________        תאריך: _________________________   
 }להוסיף במקרה של תאגיד או שותפות רשומה{ 

 
 

 
 אישור

 

ה"ה   כי  בזה  מאשר   _________________ מרח'   _______________ עו"ד/רו"ח  הח"מ  אני 

מו  ,____________________ ת.ז.  המציע  ________________________,  את  לייצג  סמכים 

 _______________   וחתימותיהם מחייבות את המציע.

 
 
 

 חותמת+ חתימה ______________    תאריך _______________ 
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 כתב כמויות 
 

 כמות הסעיף מס"ד
מחיר לסעיף 

)לא כולל 
 מע"מ(

 סה"כ

נוסעים  20מיניבוס עד    
 

  

הערה: עלות הפיזור בתחנות השונות כלולה  
במחירי הסעיפים השונים ולא ישולם בעבורה  

       בנפרד 

     7 ק"מ  12הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  1

     15 ק"מ  40הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  2

     15 ק"מ  60הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  3

     7 ק"מ   100סובב כינרת עד  הקפצה לאיזור 4

     7 ק"מ   120הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  5

     7 ק"מ   200הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  6

     10 שעות   6ק"מ עד  100רכב צמוד עד  7

     10 שעות   8ק"מ עד  100רכב צמוד עד  8

     7 שעות   6ק"מ עד  150רכב צמוד עד  9

     7 שעות   8ק"מ עד  150רכב צמוד עד  10

     5 שעות   6ק"מ עד  200רכב צמוד עד  11

     5 שעות   8ק"מ עד  200רכב צמוד עד  12

     3 תוספת בגין שירותים בשבתות או במועדי ישראל  13
 

 נוסעים 53אוטובוס עד  

  

הערה: עלות הפיזור בתחנות השונות כלולה  
במחירי הסעיפים השונים ולא ישולם בעבורה  

       בנפרד 

     7 ק"מ  12הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  14

     15 ק"מ  40הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  15

     15 ק"מ  60הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  16

     7 ק"מ   100סובב כינרת עד  הקפצה לאיזור 17

     7 ק"מ   120הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  18

     7 ק"מ   200הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  19

     10 שעות   6ק"מ עד  100רכב צמוד עד  20

     10 שעות   8ק"מ עד  100רכב צמוד עד  21

     7 שעות   6ק"מ עד  150רכב צמוד עד  22

     7 שעות   8ק"מ עד  150צמוד עד רכב  23

     5 שעות   6ק"מ עד  200רכב צמוד עד  24

     5 שעות   8ק"מ עד  200רכב צמוד עד  25

     3 תוספת בגין שירותים בשבתות או במועדי ישראל  26
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 כמות הסעיף מס"ד
מחיר לסעיף 

)לא כולל 
 מע"מ(

 סה"כ

  
נוסעים 60אוטובוס עד   

  

הערה: עלות הפיזור בתחנות השונות כלולה  
במחירי הסעיפים השונים ולא ישולם בעבורה  

       בנפרד 

     7 ק"מ  12הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  27

     15 ק"מ  40הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  28

     15 ק"מ  60הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  29

     7 ק"מ   100סובב כינרת עד  הקפצה לאיזור 30

     7 ק"מ   120הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  31

     7 ק"מ   200הקפצה לאיזור סובב כינרת עד  32

     10 שעות   6ק"מ עד  100רכב צמוד עד  33

     10 שעות   8ק"מ עד  100רכב צמוד עד  34

     7 שעות   6ק"מ עד  150רכב צמוד עד  35

     7 שעות   8ק"מ עד  150צמוד עד רכב  36

     5 שעות   6ק"מ עד  200רכב צמוד עד  37

     5 שעות   8ק"מ עד  200רכב צמוד עד  38

     3 תוספת בגין שירותים בשבתות או במועדי ישראל  39
  

 קו סובב כינרת

  
הסעות חינמיות לציבור הרחב בשעות  
       המכרז ובמסלולים קבועים כמפורט במסמכי 

     5 אוטובוס מסלול מלא שבת וחג  40

     20 אוטובוס מסלול מלא יום חול וחול המועד  41

     16 אוטובוס מסלול חלקי יום חול  42

     20 מיניבוס מסלול מלא שבת וחג 43

     20 מיניבוס מסלול מלא יום חול וחול המועד  44

     7 מיניבוס מסלול חלקי שבת וחג  45

     7 מיניבוס מסלול חלקי יום חול וחול המועד  46
   סה"כ

   17%מע"מ 

   סה"כ כולל מע"מ
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 מסמך ג'

 

 המכרז/ ההצעה לקיום המכרז  ערבותנוסח כתב 
 

 תאריך ___________ 

  לכבוד 

 איגוד ערים כנרת 

 א.ג.נ.,

 _____________ בנקאית מס':  ערבותהנדון: 

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  המבקשעל פי בקשת ________________* )להלן: "  .1
"(,  סכום הקרן)להלן: "  אלף שקלים חדשים(  עשרים וחמישה)  ₪  25,000לפי דרישתכם, עד לסכום של  

ו סכום הקרן בתוספת  זה )להלן ייקרא  ערבותבתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב  
" יחד:  בהצעה  ערבותסכום ההפרשי ההצמדה  בהתחייבויותיו הכלולות  של המבקש  לעמידתו  "( בקשר 

הסעות עבור פרוייקטים  שירותי  למתן    - 2/23שהגיש במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות/ מכרז מס'  
 חינוכיים ושירותי הסעות כלליים עבור איגוד ערים כנרת. 

 
המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מדד    "המדד"

 ולמחקר כלכלי; 
 

המדד בגין חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש    "מדד הבסיס"
 זה, דהיינו: _____ נקודות;  ערבותכתב 

 
זה, ולא פחות מאשר מדד    ערבות על על פי כתב  המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפו  "המדד החדש"

 הבסיס, דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;
 

זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו    ערבותאם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב  
" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  הפרשי ההצמדה למדד"

 ולק למדד הבסיס.  המח
 
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל סכום אשר יצויין באותה דרישה, באופן   .2

)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו הבאה:   7ובכל מקרה לא יאוחר מתום    מיידי
 .________________________________ 

 
זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי    ערבותלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב   .3

זה, לא יעלה    ערבותכל התשלומים מכוח כתב  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך  
 . ערבותעל סכום ה

 
זה, הינה בלתי מותנית/ אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם חובה    ערבותהתחייבותנו כלפיכם לפי כתב   .4

את   תחילה  לדרוש  או  דרישתכם,  את  כלשהו  באופן  להוכיח  או  לבסס  לפרט/  לנמק/  להבהיר/  כלשהי 
 התשלום מאת המבקש. 

 
 זה אינו ניתן להסבה. ערבותכתב  .5
 
, אלא אם הוארך תוקפו הנ"ל  5.6.23, ויעמוד בתוקפו עד ליום  5.3.23זה ייכנס לתוקפו ביום    ערבותכתב   .6

 בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור. 
 

 בכבוד רב,   
 

        __________________________________ 
 ( חתימה מורשי וחתימת הבנק  כתובת , הבנק)שם 

 
 __________________________________ 

 * יש לנקוב בשמו המלא והמדוייק של המציע 
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 מסמך ד'

 שיטת הניקוד ושקלול ההצעות

 ניקוד הצעת המחיר  .א

שיוענק להצעת המחיר של כל מציע יקבע באופן יחסי בין המציעים. רמת הדיוק של הציון תהיה עד  הציון  

 (. "ציון הצעת המחיר"הנקודה העשרונית )להלן:  שתי ספרות אחרי

 Pmin  תוגדר כ:  ]לפי הנוסחא הכללית המוצגת בטבלה שלהלן[  שתוצע במכרז  ביותר   הנמוכההצעת המחיר  

 ותקבל את מלוא הניקוד.  

 
 של כל הצעה יחושב כדלקמן: ) Pxציון הצעת המחיר ) 

𝑃𝑥 = (
P min

P
) ∗ 100 

 
 ניקוד איכות ההצעה  .ב

 ההצעה יורכב כמפורט בטבלת אמות המידה והמשקלות שלהלן:ציון איכות  

 משקל   אמת מידה 

 35% הסעות לתלמידים במתן שירותי  שנים  3  -של למעלה מ )*(הצגת ניסיון

ניסיון מ  )*(הצגת  ביותר  לתלמידים  הסעות  שירותי  רשויות    3-במתן 
 מקומיות/ אזוריות או מוסדות חינוך   

 

35% 

התרשמות מהמלצות אשר צורפו למסמכי המכרז לרבות המלצות מטעם  
 המזמין עצמו באם ישנן.

30% 

 100% סה"כ
 

המציעים להציג ניסיון במתן שירותי הסעות לתלמידים בתדירות גבוהה )למשל    מובהר כי על  -)*( ניסיון
ביחס לכל רשות מקומית או מוסד חינוך לו סופקו שירותי    שירותי הסעות על בסיס יומי/שבועי/חודשי(

 לעיתים רחוקות. חד פעמי/ במתן שירות. אין הכוונה ההסעות
 

 ניקוד משוקלל  .ג

לציוני האיכות והמחיר. לכל הצעה יינתן ציון כולל לאחר שציון הצעת המחיר  כל ההצעות ישוקללו בהתאם  

 וציון איכות ההצעה ישוקללו לפי המשקלות שלהלן: 

 שקלול  ציון להצעה

 0.80 ציון הצעת המחיר 

 0.20 ציון איכות ההצעה 
 

 במכרזההצעה שתקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר לפי שקלול זה תהיה ההצעה הזוכה 
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 מסמך ה'

 אישור רו"ח אודות תשלום לעובדים עפ"י דין 
 

 תאריך _________          

 לכבוד

 איגוד ערים כנרת 

 

 א.ג.נ.,

הסעות עבור פרוייקטים חינוכיים ושירותי הסעות כלליים  למתן שירותי  23/2מכרז  -אישור רו"חהנדון: 

 עבור איגוד ערים כנרת  
 

_____________,    הח"מ,  אני טל':   _____________________ שכתובתי   ,__________  רו"ח 
   בזאת כדלקמן: פקס': _____________, מאשר

[ הודיעני בדבר כוונתו להשתתף במכרז  "המשתתף"התאגיד ___________________________ ]להלן:   .1

שירותי הסעות עבור פרוייקטים חינוכיים ושירותי הסעות כלליים עבור איגוד ערים כנרת  למתן    2/23מס'  

 [. "המכרז"]להלן: 

ועל סמך ספרים אלה הנני נותן אישורי  הנני מכיר היכרות מעמיקה את ספרי התאגיד של המשתתף במכרז,   .2

 זה.

לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים    2015-2017המשתתף שילם בקביעות בשנים   .3

הקיבוצים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום  

 בחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

מקי  .4 תקנות,  המציע  )לרבות  העבודה  ודיני  חוקי  מכלול  פי  על  העובדים,  זכויות  בעניין  חובותיו  את  ים 

 הסכמים, הנחיות וכיו"ב(, ובמיוחד חוקי המגן, ובכלל זאת החיקוקים המפורטים להלן:  

 
 1996-חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ו 

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט
 1951-ומנוחה, תשי"אחוק שעות עבודה 

 1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו
 1950- חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 1965-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו

 1953-ר, תשי"ג חוק עבודת הנוע
 1953-חוק החניכות, תשי"ג

 1951-משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א חוק חיילים
 1958-חחוק הגנת השכר, תשי" 

 1963- חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג
 1963-יטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ה חוק הב 

 1987- חוק שכר מינימום, תשמ"ז
 2002- חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

 2011 –חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 
 

 על סמך היכרותי עם המשתתף, הוא יוכל לעמוד בדרישות המכרז, לרבות תנאי התשלום.   .5

 
 בכבוד רב, 

 

 
 ________________ :רו"ח    תאריך: _____________ 
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 ו'  מסמך

 

 ()ניסיון, כלי רכב ומיקום משרד תצהיר אודות מאפיינים שונים של המציע
 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  אני הח"מ __________ ת.ז.  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

איגוד  "( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  מציעההנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן: "

מתוקף  בתצהיר זה הינו מידיעתי האישית,    הנני משמש בתפקיד ____________ במציע, והאמור  .ערים כנרת

 ., והנני מוסמך ליתן תצהיר זה בשם המציע תפקידי במציע

 
  3  -לפחותב  במתן שירותי הסעות לתלמידים(  2019-2012שנים האחרונות )  3  -לפחות בלמציע ניסיון   .1

   נוך. אזוריות או מוסדות חירשויות מקומיות/

   . כמו כן מצורפות המלצות מתאימות ממזמין השירות.ות כאמורלהלן הפרטים אודות הלקוח  .2

 
 -שם הגורם
מקבל  

 השירותים 

רות  יאופי ותד
 השירות שניתן 

תקופת  
 ההתקשרות 

שם איש הקשר 
  לצורך קבלת חוו"ד

האחראי על  )
ההסעות ברשות 

המקומית/אזורית  
או במוסד 
 החינוכי( 

מס' טלפון של 
 הקשר איש 

בכל  היקף כספי
 תקופת ההתקשרות 

 ( ללא מע"מ )בש"ח
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 המציע מחזיק לפחות משרד פעיל אחד באזור הגולן, בגליל או בעמקים בסמוך לכינרת. .3

 כתובת המשרד: _________________ 

 שעות פעילות: __________________ 

 __________________ מס' טלפון: 

 מס' פקס: ___________________ 

 

 

 :כלי רכב למתן השירותים .4

לפחות   .א המציע  עד    5בבעלות  להסעה  לנהג,    15טרנזיטים  בנוסף  זעירים    5נוסעים  אוטובוסים 
נוסעים בנוסף לנהג,    53אוטובוסים להסעה עד    8  -נוסעים בנוסף לנהג, ו  19]מיניבוס[ להסעה עד  
ואשר עומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן ]"בבעלות המציע"    אשר ישמשו להסעות 

 הכוונה לרכב הרשום ע"ש המציע ו/או רכב בשימוש המציע בהסכם ליסינג[.  –

 
שמונה  . הרכבים הינם בעלי לוחיות זיהוי ישראליות בלבד )צהובות( וגיל כלי הרכב לא עולה על  1א

  2015, חל בשנת  כמצויין ברישיון הרכבעלייתם לכביש,    , דהיינו כלי הרכב יהיו כאלה שמועד שנים
 ואילך. 

 
לפקודת  .  2א בהתאם  התחבורה  משרד  ע"י  הנדרש  והציוד  האביזרים  כל  את  יכללו  הרכב  כלי 

התעבורה ותקנות התעבורה, מכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים, ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד  
ספריות   בית  ופעילויות  טיולים  בנושא  פנסי  החינוך  מזגן,  מילוט,  ערכת  לרבות  החינוך,  במערכת 

סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ערכת כיבוי אש, אלונקה, מיכלי מים מלאים ותרמיל עזרה  
 ראשונה 

 

ברכב,  3א ילדים  על השארת  בדבר תקינות מערכת התראה  שנתי  אישור  קיים  כל הרכבים  לגבי   .
 ז' לתקנות התעבורה. 364כאמור בתקנה 

 
)הערה:  .  להלן פירוט כלי הרכב העומדים לרשות המציע כנדרש במסמכי המכרז לצורך מתן השירותים

. במקרה שהמציע חוכר את כלי ותעודות ביטוח חובה  יש לצרף העתקים תקפים של רישיונות הרכב
 (הרכב מחברת ליסינג, יש לצרף העתק מהסכם ההתקשרות

 

לכביש  מועד עליה  מס' רישוי סוג הרכב

 )בהתאם לרישיון הרכב( 

 בעלות/ליסינג 
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 המציע איננו נמצא בהליכי פירוק/ פשיטת רגל/ כינוס נכסים וכיו"ב.  .5

 תוכן תצהירי זה אמת וזו חתימתי.  .6

 

 

 

 

 

 ____________________ 

 חתימת המצהיר בשם המציע

 

 אישור 

 

ברחוב   בפני במשרדי  הופיע/ה  ביום ____________  כי  עו"ד, מאשר/ת  אני הח"מ, ________________, 

ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

ן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה  _____________ /המוכר/ת לי באופ 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

  
 
 

 ____________________  ____________________  ____________________ 
 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 
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 מסמך ז'

 

 אישור עו"ד/ רו"ח בדבר זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה במציע 
 

 תאריך: __________ 

 
_______ מס'  רישיון   _________________ רו"ח  עו"ד/  הח"מ,  ________________   ,אני    כתובת 

 ____________, מאשר בזה כדלהלן: __________

 

כעו"ד/רו"ח של התאגיד ___________________, ח.פ. _____________ )להלן: הנני משמש  .1

 "(. המציע"

 

 מורשי חתימה בשם התאגיד הנם: .2

 ______________  א.

 ______________  ב.

 ______________  ג.

 חתימת כל אחד מהם בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע. 

 

שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף פרוטוקול זכויות חתימה  : במקרה שזכויות החתימה במציע  הערה)

מתאים ומאושרר סמוך למועד פרסום המכרז, בצירוף אישור עו"ד או רו"ח מטעם המציע, בדבר נכונות  

 הפרוטוקול(. 

 

 בעלי השליטה במציע, הינם:  .3

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________ )%___(  .א

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________ )%___(  .ב

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________  )%___(  .ג

 

( מתוך מורשי החתימה  3/18הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי המכרז )מס'  .4

 המפורטים לעיל, הינם: 

 ____________________  א.

 ____________________  ב.

 ____________________  ג.

 

 הערות נוספות: _____________________________________ 

 

 

  חתימה )חותמת+ חתימה(  

 

 

 

במידה ומי מבעלי השליטה במציע הינו תאגיד בעצמו, יש לצרף טופס זיהוי בעלים זה לגבי תאגיד  :  הערה

 .רמת הפרטזה וחוזר חלילה, עד ל
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 ח'  מסמך

 1976-חוק עסקאות וגופים ציבוריים, התשל"ותצהיר על פי  

 )יש להקפיד למלא כנדרש את התצהירים ולסמן את המקומות המתאימים( 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין .1

אהיה צפוי  אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות  הגוףהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן: "

 ניקוז כנרת. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 

)להלן:     1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו הבעל זיקבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.  חוק עסקאות גופים ציבוריים"

המונח   של  תנאים    –  "עבירה"משמעותו  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירה 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו  1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991- הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות  2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2בסעיף  

 שלישית לאותו חוק.בתוספת ה

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. 

 במשבצת המתאימה( Xסמן )
   ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:    לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

ן שירותי הסעות עבור פרוייקטים חינוכיים  למת  2/23"( מטעם המציע בהתקשרות מספר  מועד להגשה"

 . כלליים עבור איגוד ערים כנרת ושירותי הסעות

   לפחות ממועד    וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות    בפסק דין  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

   לפחות ממועד    ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות    בפסק דין  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההגשה.   ההרשעה האחרונה ועד למועד

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 שם: ___________________ 

 חתימה: ________________ 

 תאריך: _________________ 

 

     

 אישור

ברחוב   בפני במשרדי  הופיע/ה  ביום ____________  כי  עו"ד, מאשר/ת  אני הח"מ, ________________, 

ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

יהיה צפוי/ה  _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 
 

 ____________________  ____________________  ____________________ 

 חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 

 

 

 

 

 

 חתימת עוה"ד 
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 23/2מכרז  –תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות  .2
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות ניקוז כנרת )להלן:  

 "הגוף"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.  

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 
  לא חלות על המציע.  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

   חלות על המציע והוא מקיים    1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח    9הוראות סעיף

 אותן.   

 

על המציע נדרש לסמן    חלות  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח    9)במקרה שהוראות סעיף  

x :)במשבצת המתאימה 
 עובדים.   100-המציע מעסיק פחות מ 

   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 

 

 במשבצת המתאימה(:   Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 
    והשירותים והרווחה  של משרד העבודה  הכללי  למנהל  יפנה  במכרז  שיזכה  ככל  כי  המציע מתחייב 

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת חברתיים לשםה

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה   ,1998

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה  1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון  9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

ל משרד העבודה הרווחה  המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי ש

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 

 אישור  

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר  

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  

וכי יהיה/תהיה  ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

       
 

 ____________________        ____________________          ____________________ 
 חתימה              חותמת ומספר רישיון                           תאריך 
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 ט' מסמך

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות 
 

אני הח"מ _____________ ת.ז. _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

___________       )להלן:  הנני משמש בתפקיד _____________ בחב' ________________ בע"מ ח.פ.  

"( ומתוקף תפקידי זה ובכלל הנני מוסמך ליתן תצהיר זה בדבר היעדר הרשעות קודמות של המציע  המציע"

 ו/או בעלי השליטה בו ו/או בעלי המניות בו.

הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי מידיעה אישית, כי המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מבעלי המניות בו לא  

; פקודת מס הכנסה; פקודת  1952- הורשע ו/או לא נחקר בעבירות לפי מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב

  383,  297עד    290; סעיפים  1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

התשל"ז  438עד    414  -ו  393עד   העונשין,  לפי 1977- לחוק  שנמחקו  הרשעות  למעט  ותקנת    ,  הפלילי  המרשם 

 . 1981-השבים, התשמ"א 

(, על המציע  2/2023ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם איגוד ערים כנרת בביצוע השירותים נשוא המכרז )מס'  

 ו/או בעלי השליטה בו ו/או בעלי מניותיו לעבור בדיקות ביטחוניות. 

ו/ או שיהיה קיים אודותיי במרשם    הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל מידע הקיים

. יובהר ומוסכם,  1981-הפלילי ביחס לעבירות שפורט להלן, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

דרישתכם הראשונה   לפי  אליכם  כאמור, אדאג להעביר  לצורך קבלת המידע  לא תספק  זו  והסכמתי  ככל  כי 

 הסכמה/ות נוספת/ות מהגורם/ים הרלבנטי/ים. 

 ו כן, למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה של מסירת מידע כאמור לעיל.כמ

הסכמה זו תהיה תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה, ובמידה והמציע יזכה במכרז,  

 משך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין. 

ציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או בעלי מניותיו לא הורשעו  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני מצהיר בזאת כי המ

ו/ או נחקרו בעבר בגין עבירה פלילית כלשהי למעט עבירות מסוג חטא, והרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם  

 . 1981-הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

           

 

 
 

 שנת לידה   שם האב  פרטי ומשפחה שם   תאריך 

       

  :כתובת  תפקיד במציע 

 
 אישור

ת.ז.    ______________ ה"ה  בפני  הופיע   __________ ביום  כי  מאשר  עו"ד,   ,_______________ הח"מ  אני 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה  ________________ המשמש בתפקיד ______________ במציע, ולאחר  

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא ייעשה כן, חתם בפני על הצהרה זו. 

        

 

 חתימת המצהיר 

 , עו"ד                       
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 מסמך י'

 
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים 

 
 

 אני הח"מ, מצהיר בזאת כדלקמן: 

פעילויותי עניינים בין  ניגוד  העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת מכרז פומבי מס'    י אין 

 או חשש לניגוד עניינים כזה. 2/2023

 בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים אודיע על כך מיידית לאיגוד. 

ע על  אם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש לניגוד עניינים או מצב של ניגוד עניינים בפועל, אודי 

 כך מייד לאיגוד ואפעל פי הנחיותיו. 

 ידוע לי כי העדר ניגוד עניינים הינו תנאי סף למכרז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכתה בכל עת. 

 

 

 
 

         ___________________   
 חתימה                 
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 מסמך י"א 
 

 הצהרה בדבר העסקת קצין בטיחות בתעבורה 
 

 

כל   במשך  כי  מתחייב  בטיחות  הנני  קצין  עם  אתקשר  או  אעסיק  זה  מכרז  במסגרת  השירותים  מתן  תקופת 

בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה בהתאם להוראות  

 . 1961- תקנות התעבורה, תשכ"א

 

 להלן פרטיו האישיים של קצין הבטיחות:

 

 _____ שם: ______________ מס' ת.ז. ________

 כתובת:________________________________ 

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

 

 *מצורף צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה

 

 

 חתימה וחותמת: _______________    שם המציע: _______________ 

 

 חתימה וחותמת קצין הבטיחות: _____________  ________________ שם קצין הבטיחות: 
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 מסמך י"ב
 

 תצהיר בדבר עמידת המציע בדרישות החוק למניעת העסקת עברייני מין
 

 לכבוד
 איגוד ערים כנרת 

 
 הנדון: כתב הצהרה והתחייבות לעניין עמידת המציע בדרישות החוק למניעת העסקת עברייני מין

 
 

 הח"מ, _______________, ת.ז. _______________, מצהיר/ים ומתחייב/ים בפניכם כדלקמן: אני/נו 
 
הנני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת, כי אני/ו ו/או מי מטעמי/נו, עומדים בדרישות החוק למניעת העסקה   .1

חוק עברייני  ", על תקנותיו ]החוק והתקנות להלן ביחד:  2001-של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א 

[, וכי "חוק העונשין"על החקיקה הנובעת ממנו ]להלן:    1977-[, וכן בהוראות חוק העונשין, תשל"זמין"

אעסיק/נעסיק במסגרת השירותים נשוא מכרז זה, אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני מין,  

 ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" בהתאם לחוק העונשין. 

ככל שאזכה/נזכה במכרז וכתנאי לתחילת העבודות, אני/ו מתחייב/ים, מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת, כי עם   .2

]להלן:   כאמור  ולתקנות  לחוק  בהתאם  משטרה,  אישורי  למזמין  אמציא/נמציא  החוזה,  על  חתימתי/נו 

נו שיעסקו במתן  [, לגבי/נו, לרבות בעלי השליטה בי/נו, ככל שישנם, וכן לגבי כל עובדי/"אישורי משטרה"

 השירותים.

מובהר ומוסכם בזאת, כי אמציא/נמציא אישורי משטרה לגבי/נו, לרבות בעלי השליטה בי/נו )ככל שישנם(,  .3

ד/נו,  ת ההתקשרות, וכי ככל שיתחלפו עובוכן לגבי כל עובדי/נו בשירותים נשוא מכרז זה, לאורך כל תקופ

 בהתאם, גם לגבי העובדים החדשים.במהלך תקופת ההסכם, אמציא/נמציא אישורי משטרה  

הנני/ו מצהיר/ים כי חתמתי/נו על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל, לאחר שהובהרו לי/נו משמעויותיו   .4

 ולאחר שקיבלתי/נו את כל ההבהרות שנדרשו על ידי/נו, וללא כל כפיה, לחץ או השפעה בלתי הוגנת. 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 

 חתימה   תאריך 
 
 

 אישור עו"ד
 

ת.ז.    ,____________ ה"ה  בפניי  הופיע/ו   _______ ביום  כי  מאשר  עו"ד,   ,_____________ הח"מ  אני 

_____________, ת.ז. ______________, ולאחר שהסברתי לו/הם את משמעות כתב    -____________, ו

 ההתחייבות דלעיל, חתם/מו עליו בפניי. 

 

 
 חתימה   תאריך 
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 מסמך י"ג
 
 והציוד הדרוש  מפרט השירותים 

 
 קו סובב כנרת  – חלק א'

 
, שעות ומסלולים קבועים בהתאם לנספח  בתאריכים  לקהל הרחב חינמי הסעות  שרותהינו  סובב כינרת   קו .1

 המצורף.  

אוטובוס ומיניבוס שימותגו בהתאם להוראות ההסכם    לטובת המזמין   הפעלת השרות יעמיד הקבלן   לצורך .2

. עלויות המיתוג יתחלקו באופן שווה בין המזמין לקבלן,  ובמועד שיקבע המזמין  השרותיםמתן    תחילתלפני  

 כמפורט בהסכם.

  צמח והשני מ  המסלול המלא(  -)להלן  הכינרת  כל  את  ף: האחד שמקישוניםסובב כינרת שני מסלולים    לקו .3

 .  )להלן המסלול החלקי( ובחזרה  גמלא מעלה ועד צומת  

מתחנת גליל סנטר בטבריה ויסתיים בשעה    10:00סובב כינרת יחל בשעה    ויום עבודה של קהמסלול המלא:   .4

יום    אותהב  22:00 בכל  )  6  יתקימותחנה.    שיחלו (  20:00,  18:00,  16:00,  14:00,  12:00,  10:00סבבים 

 בטבריה ויסתיימו בטבריה.

בשעה    צמח  מתחנת  10:30  בשעה  יחל  כינרת   סובב   קו   של   עבודה  יום  המסלול החלקי: .5   20:00ויסתיים 

 ( 18:05 ,16:30, 14:40,  12:25,  10:30סבבים) 5 יתקימובאותה תחנה בכל יום 

ראש    -אוגוסט, חגי תשרי   -עצמאות, שבועות, חודשי יולי   קו סובב כנרת פעיל בעיקר במועדים הבאים: פסח, .6

 השנה וסוכות. 

,  אוטובוס או מיניבוס -בכל יום פעילות של קו סובב כנרת השירות ינתן על ידי אחד מכלי הרכב הממותגים  .7

 לקבלן.  מראש שתימסר בהתאם להזמנה

 על הנהג שיספק את השירותים בקו סובב כנרת להכיר את תחנות ההעלאה והורדה לאורך המסלול.   .8

התחנותהנספח  בטבלת)מצוין    כינרת   סובב   קו   תחנות   בכל   לעבור   הנהג   על .9 ממותגות   (.    בשילוט   בשטח 

 . מתאים

והקדים, יש לחכות לזמן המפורסם ורק    במידה .  המפורסם  הזמנים   ללוח  בהתאם  לתחנות  להגיע  הנהג   על .10

.  12:23, אך זמן ההגעה שפורסם הוא  12:19לדוגמא : הגיע הנהג לתחנת חוקוק בשעה  אז להמשיך בנסיעה.  

  ורק אז ימשיך בנסיעה.  12:23הנהג ימתין בתחנה עד לשעה 

*   55477  כינרת  למוקד  להודיע  ישדקות( ,  5)מעל    בזמן  תצא  לא  הבאה  וההסעהונוצר איחור גדול    במידה .11

 אחרות.   בותהדבר נכון גם לגבי היווצרות איחורים בנסיעה בגלל עומסי תנועה או סי

רשום ביומן נסיעה את כמויות הנוסעים שעלו בתחנות השונות ולסכם כל נסיעה  הקפיד לעל הנהג ל  –  רישום .12

תונים למזמין בסוף כל  )סבוב שלם( וסיכום יומי הכולל את כל הנסיעות באותו היום. הקבלן יעביר את הנ

 חודש או סוף חג.  

 
   שירותי הסעות על בסיס הקפצות או רכב צמוד –חלק ב' 

מנקודה או נקודות    -" (  הקבוצהלקהל יעד מבוקש ) להלן:"  או רכב צמוד  שירותי הסעות  על בסיס הקפצות .1

של הכנרת(  ו/או אל יעדים   איסוף בארץ )מיקום משתנה כל פעם(  אל אתר הסמוך לכנרת )כולל אתרי חוף

ינתנווחזרה  אחרים אוטובוסים/מיניבוסים  . השירותים  ובחוה"מ  באמצעות  חול  למפרטי    בימי  בהתאם 

 השירותים והנחיות המזמין, והכול בכפוף למסמכי המכרז ובהתאם למסגרת המכרז.

כלי    זכות להזמיןשומר את ה  ם זאת המזמיןים לפני תאריך הנסיעה. עימ  14-7הזמנת כלי הרכב תבוצע   .2

 רכב בהתראות קצרות מועד, לפי הצורך.  הקבלן מתחייב להיות זמין גם להזמנות קצרות מועד שכאלו.  
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, להעמיד כלי רכב צמוד לקבוצה במשך כל  פציה, בכפוף לתיאום מראש עם הקבלןלמזמין תהא שמורה או .3

 . הפעילות או מקצתה בהתאם למחירים המפורטים בכתב הכמויות

במשך כל ימות השנה, כולל שבתות ומועדי    ר את זמינות אספקת שירותי ההסעותהקבלן מתחייב לאפש .4

המזמין,    והנחיות  השירותים  למפרטי  בהתאם  השירותים  את  ולספק  תקופת  וישראל,  כל  משך  זאת 

 כל תנאי אחר המופיע במסמכי המכרז.ממבלי לגרוע מאיכות השירות או  ההסכם,

ו  כי שעות הנסיעה,  יודגש,למען הסר ספק   .5 תנות מעת לעת  הנסיעות עשויים להש  מועדימסלולי הנסיעה 

 . מזמיןבהתאם לצורכי ה

 
 הנחיות כללית  -חלק ג'

הקבלן    רמת הבטיחות וכיו"ב הינה באחריות הקבלן.  רמת הביצוע,  הפיקוח והבקרה על ביצוע השירותים, .1

 לצורך ביצוע ההתקשרות על פי המכרז.מפקח מטעמו  איש קשר הזוכה במכרז זה ימנה 

בכל דבר  יהיה לפנות אליו  ניתן  מטעמו שאיש קשר מפקח  ההסעות על הקבלן להעמיד   שירותי  בשעות בצוע .2

   .ועניין בכל הנוגע למתן השירותים

מינוי כאמור לעיל אינו פוגע באחריות הקבלן לפיקוח כאמור    הסכם זה.  מו לצורךימנה ממונה מטע  מזמין ה .3

 . לעיל

הממונה רשאי בכל עת לבדוק את טיב השירותים ואת כל הסידורים הכרוכים באספקת השירותים ועל   .4

 הקבלן לאפשר לו לעשות זאת.

תהא    סכם,הכי השירותים ו/או חלק מהם אינם מבוצעים כראוי ובהתאם לתנאי המכרז וה   קבע הממונה .5

 נו של הממונה. ועל הקבלן לתקן את הטעות תיקון מיד ולשביעות רצו קביעתו סופית

ומחייבת    איכותו וכיו"ב,  התעוררה שאלה בנוגע לאופן בצוע השירות, .6 תהא הכרעתו של הממונה סופית 

 והקבלן יפעל על פיה. 

 הממונה יהא רשאי ומוסמך להורות לקבלן ובמהלך אספקת השירות כדלקמן: .7

נאי ההסכם ו/או  תיקון,שינוי ו/או ביצוע מחדש של חלק כלשהוא מהשירות אשר בוצע שלא על פי ת  ▪

 הוראות הממונה. 

 החלפת רכבים ו/או מסלולים שהממונה קבע כי אינם מתאימים עוד לדרישות ו/או לביצוע ההסכם.  ▪

בניגוד   ▪ ניתנו  או חלקם אם השירותים  כולם  על הפסקת מתן השירותים  להורות  רשאי  יהא  הממונה 

 לאמור בהסכם.

ימצא כבלתי מתאים לביצוע השירותים או    הממונה יהא רשאי להורות על הרחקת עובד הקבלן אשר ▪

 שהתנהגותו תחרוג מהמקובל.

המכרז   .8 בתנאי  שנדרשו  וכפי  השירותים  למתן  הנדרשים  האישורים  כל  ברשותו  יהיו  כי  מתחייב  הקבלן 

 . ך כל תקופת מתן השירותיםלאור

הסעת נוסעים(. נהג    לעניןשל הנהג תהיינה בהתאם לתקנות התעבורה התקפות )  שעות הנהיגה והמנוחה .9

 .מוד בכל הדרישות של משרד התחבורההמסיע תלמידים יע 

הרכב כתנאי    קצין הבטיחות של חברת ההסעה יחתום פעם בחודש על טופס בטיחות המאשר את תקינות .10

 לביצוע ההסעה בפועל. 
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, ובכלל זה אך לא רק: הנחיות לענין נסיעה בדרכי עפר, הנחיות  לטיול  הנהג יקפיד על מילוי הנחיות האחראי .11

סידורי לינה וכלכלה והסעות  הנחיות בקשר עם  טיול,  ה  ל על פי הוראות האחראי  ע לענין המתנה עם הרכב  

 לפעולות ערב, לילה ובוקר. 

   מפקד שמי של המטיילים הנוכחים ברכב.הנהג ימתין לעריכת  טרם היציאה לנסיעה  .12

היציאה לנסיעה הנהג יבקש  אישור ליציאה מאחראי הטיול לאחר שווידא מולו כי  המפקד השמי  טרם   .13

   נעשה כנדרש .

)למעט בקו סובב כנרת, ככל שהדבר מתאפשר בהתאם לרישיון    הנסיעה תהיה בישיבה בלבדהנהג יקפיד כי   .14

חלקי גוף   ה ואין להוציא . אין לטייל בתוך הרכב במהלך הנסיעהרכב, הוראות הבטיחות ופוליסת הביטוח(

   או חפצים מחלונות הרכב.

 נסיעת תלמידים בטיול תהיה כאשר כל תלמיד יושב במושב מסודר בצורה נוחה ובטוחה. הנהג ידאג כי  .15

שאינם   .16 נוסעים  לרכב  לאסוף  אין  החינוך  מוסד  במסגרת  ולפעילויות  לטיול  ברכב  תלמידים  הסעת  בעת 

 מוכרים לאחד מהמבוגרים שבטיול. 

 המעברים אל פתחי היציאה, בכל סוג של רכב, יהיו פנויים מציוד.ידאג כי הנהג   .17

בזמן שהתלמידים/החניכים מבצעים פעילות רגלית, ימתין רכב ההסעה בנקודות קבועות ויעבור מנקודה   .18

 לנקודה על פי לוח זמנים קבוע מראש, וישמש כרכב פינוי לפי הצורך. 

קודם להעלאת תלמידים וכן במהלך הנסיעה    רכבב   סריקההנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו   .19

יהיו נקיים במועד תחילת    הרכביםובסיומה כדי לאתר חפצים חשודים וילדים או חפצים שנשכחו ברכב.  

 . השירות בכל יום של פעילות. הניקיון יהיה פנימי וחיצוני

לפעול בהתאם להנחיות המזמין ו/או מי מטעמו     וראות מסמכי המכרז, הקבלן מתחייבמבלי לגרוע מיתר ה  .20

ו/או    נהליםלהוראות מתוך חוזרי מנכ"ל ו/או    לרבות כאשר הנחיות אלה נוגעות להוראות כל דין, ובפרט,

 לאופיו של שירות ההסעות המבוקש.הנחיות מנהליות, הרלבנטיות, לפי שקול דעתו הבלעדי של המזמין, 

מבלי לגרוע מהדרישות הכלליות כאמור לעיל, להלן פירוט הדרישות המיוחדות המצטברות בהן יהא חייב   .21

 לעמוד הזוכה במכרז:

טיחות בכל הרכבים כנדרש  המצאות חגורות בהרכבים יענו על כל דרישות רשות הרישוי והדין ) לרבות   .א

 (. עפ"י דין

 . הרכבים יישאו לוחיות זיהוי ישראליות בלבד )צהובות( .ב

 רכבים והנוסעים יהיו מבוטחים עפ"י חוק. ה .ג

 המזמין. לשביעות רצונו המלאה של  ותת מיזוג אויר תקינ ורכבים יהיו מערכב .ד

 דרת ובעלת שילוט מתאים.חזותו החיצונית מסו  נקי במצב תקין וטוב, הרכבים יהיו  .ה

 . נהגים בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד .ו

 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים השולטים בשפה העברית, לפחות ברמה הבסיסית.  .ז

 ושלא היו בפסילה בשנתיים האחרונות.   ללא עבר פלילי,שאינם נמצאים לפני משפט תעבורתי,יהיו  נהגים   .ח

רישיונות נהיגה תקפים ומתאימים למתן השירותים עפ"י תקנות התעבורה  הנהגים חייבים להיות בעלי  .ט

 והנחיות רשויות הרישוי.

 חל איסור על הנהג והנוסעים איתו לעשן בתוך הרכב.  .י

 טרכמפו,  gpsמכשיר  בקו סובב כנרת יהיה מותקן  תקין.    אלחוטי  קשר  מכשיר   מותקן  יהיה  ברכבים .יא

 בחוזה. 

נייד  מצוידים במכשיר טל הנהג ואיש הקשר המפקח יהיו   .יב או כל אמצעי קשר אחר אשר יאפשר  ו/פון 

 קריאה וזימון שלהם בכל עת.
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ו/או   . יג לרכב  שנגרמה  תקלה  בעקבות  קריאה  לכל  להיענות  מתחייב  שיבוש  הקבלן  של  מקרה  בכל 

 . ולהעמיד לרשות המזמין כלי רכב חלופי לפי צרכי המזמין   כלשהו במתן שירותי ההסעה, 

 ל נקודות האיסוף )לרבות בתחילת היום ( חצי שעה לפני מועד ההגעה המתוכנן. על הנהג להגיע לכ  .יד

הוא מועד ההגעה הנקבע לפי שקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או מי    – "מועד ההגעה המתוכנן"  

את הקבלן ו/או מי מטעמו  ו מראש שהמזמין ו/או מי מטעמו יידע  ובלבד   מטעמו,באופן בלתי מותנה 

    כנן כאמור.  על מועד ההגעה המתו 

 

 

 הצהרת המציע 

 

מסכים לאמור בו ויש לי את היכולת    אני  וכי  השירותים  מפרטבחתימתי זו כי קראתי והבנתי את    הנני מאשר

 והאמצעים לספק את השירותים.

 

 

 חתימת המציע   תאריך 
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 , למעט חודשי הקיץ שעות פעילות ותחנות הסעה  -קו סובב כנרת
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )בתאריכים משתנים מידי שנה(  חודשי הקיץ מסלול ל  -קו סובב כנרת
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 מסמך י"ד  

 

 

הסעות עבור פרויקטים חינוכיים ושירותי הסעות כלליים  הסכם למתן שירותי  

 עבור איגוד ערים כנרת  

 

 2023_____________ ביום _____ לחודש _____________ בשנת    -שנערך ונחתם ב

 

 בין

 איגוד ערים כנרת 

   עמק הירדן 15132צמח ד.נ   בית מכבי אש

 (ו " המזמין" "האיגוד: "להלן) 

 

 מצד אחד  

                                                     

 לבין

 

 _________________, ח.פ./ ת.ז. _____________ 

 ___________   -מרח' ___________, ב

 טל': _____________  פקס': ____________ 

 : "הקבלן"( להלן)

 מצד שני  

 

חוק  איגוד  וה הואיל  מכח  שהוקם  סטטוטורי  תאגיד  תשס"חהינו  הכנרת,  בחופי  הטיפול     2008-הסדרת 

 (;   "האיגוד חוק)להלן: " 

מס' פרסם  והאיגוד   והואיל      שירותי    2/23מכרז  למתן  הצעות  חינוכיים  לקבלת  פרויקטים  עבור  הסעות 

בנוסח הפנייה למציעים )מסמך א' למכרז(, במפרט ועל פי היקף זכייתו    ושירותי הסעות כלליים

",  השירותים" ו" מסמכי המכרז" או "המכרזומסמכי המכרז  )להלן: "בהתאם להוראות המכרז  

 לפי העניין(;  

עותקי מסמכי המכרז, במיוחד אלה החתומים ע"י הקבלן, מצורפים יחד כנספח להסכם זה,   - נספח "א"

 " ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.א מסומנים "

המפורט   והואיל הנוסח  עפ"י  המכרז  במסגרת  הצעה  הגיש  המציע  והקבלן  ב'  –בהצעת  לחוברת    מסמך 

( וזכה בביצוע השירותים והעבודות נשוא המכרז, כולם או מקצתם,  "הצעת הקבלן"המכרז )להלן:

וכי ככל שהתקיים    ,והסכים לקבל על עצמו לבצע את השירותים בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו

באופן   תוקנה  אם  אף  ו/או  הצעתו  תוקנה  שבו  תחרותי  הליך  המכרז  עם  במסגרת  המיטיב  אחר 

 הרי שהמחירים בהצעה המתוקנת הם המחייבים לצורך חוזה זה.  -המזמין 

בחרה בקבלן כזוכה לספק למזמין את    _________ וועדת המכרזים מטעם המזמין בישיבתה מיום   והואיל

 נשוא המכרז לפי הצעתו המצורפת כחלק מנספח א' דלעיל.   ההסעותשירותי  
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, האמצעים, כלי הרכב המתאימים ובמספר  והקבלן הינו בעל הידע, הנסיון, המומחיות, כח האדם והואיל

הנדרש, הציוד, הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים וכן פוליסות ביטוח תקפות  

, לרבות כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי  רך מתן השירותיםלצווהמשאבים הנדרשים    ומתאימות,

)להלן:   הימנו  נפרד  בלתי  וההיתרים  "השירותים"המכרז המהווים חלק  כל האישורים  ובידיו   ,)

 הנדרשים לשם כך על פי כל דין; 

ברמת  והמזמין מעוניין לקבל מהקבלן, והקבלן מעוניין להעניק למזמין את השירותים נשוא המכרז   והואיל

את    יםאשר הולמ   ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר,  מומחיות ומיומנות גבוהה,

, ובכפוף להוראות כל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, ותקנים מחייבים ובהתאם  דרישות המזמין

 ; להנחיות והוראות כל הגורמים המוסמכים

למזמין, את השירותים, הכל באופן ובתנאים    הקבלןוהצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם לפיו יתן   והואיל

 כמפורט בהסכם זה להלן. 

ותוקפו וביצועו של הסכם זה מותנה בתנאי מתלה/מפסיק שהוא קבלת מימון ותקצוב ממשלתי    והואיל

עבור השירותים כולם ו/או כל חלק מהם וכי  במידה והמימון ו/או התקצוב כולו או כל חלק ממנו,  

 ן, אזי  לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המזמין, בגין כך. לא יועברו למזמי 

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 
 מבוא, הצהרות, נספחים וכותרות .1

המבוא להסכם זה ונספחיו, הכוללים בין היתר את מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו   .1.1
 ומחייבים כיתר תנאיו. 

 ותרות הסעיפים משמשות לנוחות ההתמצאות בלבד, ואין להיעזר בהן לצורך פרשנות ההסכם. כ .1.2
 הקבלן מתחייב לספק למזמין את השירותים בהתאם לדרישות המפורטות במפרט הרלבנטי לזכייתו.   .1.3

חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל המצגים, המסמכים,   .1.4

ת שקדמו לחוזה זה, בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בחוזה זה, ככל  וההבטחו
 ואומצו. 

 הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שלצידם, כדלקמן: 
 

מס'   "המכרז" פומבי  למתן  2/23מכרז  נוסף  הליך תחרותי  עבור    עם  הסעות  שירותי 
 פרויקטים חינוכיים ושירותי הסעות כלליים עבור איגוד ערים כנרת. 

   מטעמו. ו/או מי  ולרבות נציג איגוד ערים כנרת "המזמין"
מצורפים, לרבות כל    , בין שצורפו ובין שאינםהסכם זה על מסמכיו/ נספחיו " החוזה"/ "ההסכם"

 . בעתידמסמך חתום ע"י הצדדים שיצורף לחוזה 
 ת אגף חינוך קהילה והסברה ו/או מי שימונה מטעמהמנהל    – "המנהל"

המועסקים על ידו, לרבות    מורשיו ו/או  עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או "העובדים"                          

)ככל שההתקשרות עימם אושרה ע"י    קבלני משנה מטעם הקבלן ועובדיהם
 . המזמין(

מסמך י"ג לחוברת    –יצוע השירותים בהתאם למפרט השירותים  מקומות ב  "האתר"
 המכרז.

 .  2008  -חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח  " האיגוד חוק" 
 . כמופרט במפרט המכרז                   "השירותים"                            

 
במקום אחר במסמכי ההסכם ו/או במסמכי  אין בהגדרות המונחים דלעיל כדי לגרוע מהגדרתם   : הבהרה

נוספים/ אחרים במסמכי המכרז והחוזה, אלא אך   המכרז, ו/או כדי לגרוע מהגדרת מונחים 
במסמכים/   והגדרותיהם  המונחים  בין  סתירה  ותמצא  ככל  אותם.  ולהשלים  עליהם  להוסיף 

 ן. במקומות השונים בהם הם מופיעים, יגברו המונח וההגדרה המיטיבים עם המזמי
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 הצהרות והתחייבויות הקבלן .3

 הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: 

אחרת,  .3.1 או  חוזית  חוקית,  מניעה,  כל  אין  וכי  בישראל,  כדין  ופועלת  המאוגדת  חברה  הינו  כי 

 להתקשרותו עם המזמין בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו. 

שיונות וההיתרים הדרושים לצורך ניהול עסקו  יכי יש לו ויהיו לו במהלך תקופת ההסכם את כל הר .3.2
 וביצוע השירותים על פי כל דין, וכי הוא מתחייב לנהל את עסקו בהתאם להוראות כל דין. 

ובחן היטב כל פרט שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים    מכיר היטב את צרכי המזמין,כי הוא   .3.3
ת כל התחייבויותיו שבהסכם זה ברמה והוא מצהיר ומתחייב, כי הוא יכול לבצע את השירותים וא

 מעולה וגבוהה. 

כי אופן ביצוע השירותים )לרבות היקפם ותדירותם( הנדרשים ממנו על פי הסכם זה על נספחיו   .3.4
 ברורים לו, והוא מתחייב לבצעם במירב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המזמין. 

בזאת, וכי עומד לרשותו כוח האדם,  כי הוא בקיא ומנוסה בביצוע שירותים מעין אלה המתבקשים   .3.5
הידע, הניסיון, הכישורים, האמצעים, הציוד והיכולת ליתן את השירותים ולפקח עליהם, בהתאם  

לאמור בהסכם ובנספחיו, וכל זאת לשביעות רצון המזמין, ובהתאם לצרכיו המיוחדים, וכי יעשה  
 תאם להוראות הסכם זה.  כל דבר, שמומחה מעולה מהתחום היה עושה לשם מתן השירותים בה

 ואת כלי הרכב בנדרשים   כי יש לו את היכולת להעמיד והוא יעמיד את כמות העובדים הנדרשת .3.6
לצורך מתן השירותים כמפורט בהסכם זה על נספחיו, והכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין  

להוראות    וכי הצעת המציע כפי שהוגשה לוועדת המכרזים ]לרבות כל תיקון שייערך בו בהתאם
המכרז[ ישמש כבסיס לחישוב התמורה בגין מתן השירותים בהתאם להיקפי העבודה בפועל בלבד  

 שיהיו לפי קביעת המזמין מעת לעת. 

כי הוא מצהיר ומסכים לכך כי המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לפצל את הזכייה במכרז   .3.7
ת ו/או תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר  בין מספר זוכים וכי אין לו ולא יהיו לו כל התנגדויו

 מסמך א'  –לכך, הכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות 

כי הוא מצהיר ומסכים לכך כי במקרה של פיצול הזכיה במכרז כאמור, בין מספר מציעים, ו/או   .3.8
המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,  בכל מקרה אחר,  

י זוכה זה או אחר, יעניק את השירותים, או חלק מהם, בכל עת, בכל פרק זמן ובכל כמות לקבוע כ
כמות המפורטת בהצעת הקבלן ובין אם לאו לרבות צמצום ו/או הפחתת  הנדרשת, בין אם פחותה מ 

השירותים ביטול  ההתאמות    – ו/או  ביצוע  ותוך  המזמין  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  הכל 
ורה לקבלן. הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה כל טענה ו/או  הנדרשות בתשלומי התמ

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, והכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז. 

 הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות.  .3.9

כי עם קבלת הודעת המזמין בדבר אי שביעות רצון מרמת ביצוע השירותים, הוא יפעל באופן מיידי   .3.10
למילוי דרישות המזמין. לא מילא הקבלן את דרישות המזמין לשביעות רצונו, ו/או בכל מקרה של  
אי הופעת הקבלן ו/או העובדים לצורך ביצוע השירותים, רשאי המזמין, מבלי לגרוע מזכותו לכל  
סעד אחר, להעסיק קבלנים אחרים לביצוע השירותים ולשלם להם מתוך התמורה המגיעה לקבלן  
ו/או לגבות מן הקבלן את הסכום, אשר שילם לאותם עובדים ו/או קבלנים. המזמין מצידו מתחייב  

ידי העובדים ו/או אי שביעות רצון מהשירותים  - להודיע לקבלן על כל תקלה במתן השירותים על

 ים. של העובד 
יתרחש   .3.11 אשר  צפוי,  לא  או  חמור  או  חריג  כל מאורע  על  למזמין  בכתב  ידווח  כי  הקבלן מתחייב, 

למי מטעמו של המזמין  במסגרת פעילותו ו/או עיסוקו, ובכלל זה ידווח בכתב על כל פגיעה ו/או נזק  
מייד לאחר התרחשותו, ובכל מקרה לא  ו/או לצד ג' אשר יתרחש במסגרת מתן השירותים, וזאת  

 שעות ממועד האירוע הרלוונטי.  24 -יאוחר מ

ינחה .3.12 עובדיו   ויתדרך  כי  בהתאם    את  השירותים  במתן  הכרוכים  והבטיחות  הביטחון  כללי  לגבי 
להוראות כל דין ונוהל, לרבות מתן דגש על נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה, ניתוח מקרים  

ניתוח תאו  דיווח מחייבים,  נהלי  ההסעה,  בזמן  בעליה  ותגובות  בטיחות  כללי  ולקחים מהן,  נות 
 ובירידה מהרכב, התנהגות במצבי חירום, בדיקת הרכב בתחילת ובתום הנסיעה.  

לרכב   .3.13 יש  אם  גם  ילדים,  ו/או  מבוגרים  של  בעמידה  נסיעה  להתיר  עובדיו שלא  ינחה את  הקבלן 
אפשר  ההסעות רישיון להסעה בעמידה מטעם משרד התחבורה. למעט בקו סובב כינרת שבו תת

 הסעת אנשים גם בעמידה בהתאם לביטוח שיש לקבלן. 
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כי הוא יקיים במשך כל תקופת מתן השירותים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין   .3.14
 . 2001-במוסדות מסויימים, תשס"א

בכבוד ובדרך ארץ, כדרך שנותן שירות  מקבלי השירותים מטעם המזמין  הקבלן ועובדיו יתנהגו אל   .3.15
, פגיעה ברכושם, פגיעה בגופם שלא  תםניק שירות טוב נוהג, ובכלל זה יימנעו מהטרדסביר המע

 פה או בהתנהגות. -כדין, העלבתם בעל

ידו, ובייחוד להוראותיהם בנושאי  - הקבלן ועובדיו יישמעו להוראות המנהל ו/או מי שהוסמך על .3.16
התנהגות מלעשוו  כללי  להימנע  או  לבצע  שעליהם  פעולות,  ולעניין  ההנחיות  בטיחות  כל  ת. 

ו/או    לקבלןוההוראות של המזמין לקבלן בקשר עם ביצוע השירותים ימסרו במישרין ע"י המנהל  
 , והקבלן יהיה האחראי הבלעדי להעביר את ההנחיות וההוראות המתאימות לעובדיו. ולנציג 

ח  רישיון הפעלה בתוקף מהמפק הקבלן מתחייב כי שירותי ההסעות יינתנו באמצעות רכבים בעלי   .3.17
על התעבורה במשרד התחבורה. כמו כן, הסעת התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים  

בטיחות  מותקנות בהם חגורות  ]אוטובוס/מיניבוס/טרנזיט, ואשר  והורשה לכך על ידי רשות הרישוי  
וזאת על פי העניין ועל פי דרישת המכרז והמזמין[,בעלי לוחית זיהוי ישראלית בלבד )צהובה( וכן  

, דהיינו כלי הרכב יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש,  שנים  שמונהי גיל כלי הרכב לא יעלה על  כ

 ואילך.  2015כמצוין ברישיון הרכב, חל בשנת 

 כי בכלי הרכב תתאפשר הפעלת אודיו וידאו הכולל תכנים אותם יספק המזמין.  .3.18

והציוד   .3.19 כל האביזרים  וכן  בטיחות,  חגורות  מותקנות  הרכב  כלי  בכל  כי  ומתחייב  הקבלן מצהיר 
הנדרש ע"י משרד התחבורה בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה, וחוזר מנכ"ל  

ולהסעות  של משרד החינוך לגבי הסעות תלמידים מכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים  
שילוט וכן שילוט  , פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות, , לרבות ערכת מילוט, מזגן ילדים 

, ערכת כיבוי אש ותרמיל עזרה ראשונה, הכל כמפורט בתקנות  המורה על הסעות ילדים 
 התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת. 

הקבלן מתחייב כי בכלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות תהיה מותקנת מערכת טכנולוגית   .3.20
, אשר ניתן לרכישה  1חלק  6400כחת ילדים ברכב, העומדת בדרישות תקן ישראלי המתריעה על ש

 במכון התקנים הישראלי. 

כמו כן, הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יכללו מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב   .3.21

קנות  ו' לת364הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הדרך, כמתחייב מתקנה  
בדרישות התקן הישראלי   ניתן לרכישה במכון התקנים  5905התעבורה. המערכת תעמוד  , אשר 

 הישראלי. 

כי בכל תקופת ההסכם ומתן השירותים למזמין הוא יחזיק בכל אישור, רישיון, היתר, תעודה, מינוי   .3.22
, תקנה, צו  נדרש לצורך קיום עסקו ומתן השירותים למזמין, כמתחייב על פי הוראות כל חוק, נוהל

ומתן   ההסכם  תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב  הקבלן  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  וכיוצ"ב. 
 השירותים בהיתרים ובאישורים שלהלן:

כאמור   .3.22.1 ברכב,  ילדים  השארת  על  התראה  מערכת  תקינות  בדבר  שנתי  אישור 
 ז' לתקנות התעבורה. 364בתקנה  

ורה ]כמשמעותו בפקודת  רישיון למשרד הסעות שניתן לו ע"י המפקח על התעב  .3.22.2
התעבורה[, כנדרש על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעה  

 . 1985- מיוחדת והשכרת רכב(, תשמ"ה 

רישיון בר תוקף, על שמו, מאת המפקח על התעבורה, לפיו הינו מורשה להסיע   .3.22.3
החינוך   משרד  של  הבטיחות  והוראות  התחבורה  משרד  תקנות  לפי  בשכר 

 . והתרבות 

פריט   .3.22.4 לפי  תקף  עסק  לניהול  8.4רישיון  המשמש  מקום  וכן  נוסעים  ]הסעת  א 
 . 2013- העסק או שליטה בו[ לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג 

 הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים הדרישות הסף שלהלן:  .3.23

 הנהג בעל אזרחות ישראלית. .3.23.1

 רכב אותו הוא נוהג. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג ה .3.23.2

רפואית  .3.23.3 כשיר  הנהג  כי  החברה,  של  הבטיחות  קצין  של  הצהרה  קיימת  נהג  כל  לגבי 
 לנהיגה. 

אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות  .3.23.4

 . 2001-מסויימים, תשס"א 
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שנים,   14שגילם עד  )ה( לתקנות התעבורה, נהג המסיע קבוצת ילדים  84בהתאם לתקנה   .3.23.5
לפני יום   11-, ו7,  6,  5ילדים או יותר, ואשר קיבל את רישיון הנהיגה לדרגות    9המונה  

, חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים, לאחר שסיים 1.1.1996
 בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

ים הוא יעסיק קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם  הקבלן מתחייב כי בכל תקופת מתן השירות .3.24
להוראות תקנות התעבורה, אשר פרטיו האישיים ימסרו למזמין. קצין הבטיחות יבקר וינהל את  
מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר, קצין הבטיחות יוודא כי רישיונות הנהיגה  

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

 המשמשים להסעות. 

עם   ובכתב  בתאום מראש  יעשה  הבטיחות, הדבר  קצין  יוחלף  בו  בכל מקרה  כי  הקבלן מתחייב 
 חות החדש. המזמין, והקבלן יעביר למזמין את פרטיו של קצין הבטי

כי במקרה של תקלה ו/או שיבוש במתן השירות, הוא ידאג על חשבונו ולאלתר להסעה חלופית על   .3.25
 מנת לספק את שירותי ההסעות במועדם וכסדרם, עפ"י התחייבויותיו במסמכי המכרז.

כי במקרה שבו הקבלן לא סיפק שירות כלשהו על פי דרישת המזמין, יהיה רשאי המזמין לשכור   .3.26
 ם לצורך ביצוע השירות מגורם אחר על חשבון הקבלן. רכב מתאי

כי ידוע לו שהתחום הגיאוגרפי בו יינתנו השירותים יקבע ע"י המזמין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.   .3.27
עוד ידוע לקבלן כי תחום מתן השירותים עשוי להשתנות, מעת לעת, עפ"י הנחיות המזמין שימסרו  

 התנגדות ו/או תביעה בקשר לכך. לקבלן, ולקבלן לא תהא כל דרישה ו/או 

כי המזמין רשאי להגדיל ו/או להפחית את השירותים המפורטים בכתב הכמויות בכל עת ועל פי   .3.28
 שיקול דעתו הבלעדי, ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לכך.  

גביו ו/או לגבי  הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידווח למזמין מיד עם קרות איזה מהאירועים שלהלן ל .3.29
 מנהליו ו/או לגבי מי מטעמו המועסק במסגרת ההתקשרות נשוא הסכם זה: 

 הוכרז כחייב מוגבל באמצעים בהליכי הוצאה לפועל.  •

 נפתח נגדו הליך פלילי בבית משפט. •

 נמצא חייב בהליך אזרחי.  •

לקבלת  נחקר באזהרה במשטרה או ע"י רשות חוקרת אחרת, במקרה כזה הדיווח יינתן בכפוף   •
 רשות מאת הגורם המופקד על החקירה. 

 

 נציג/י המזמין/ האחראי  א.3
או  הינה גב' יעל סלע, מנהלת אגף חינוך, קהילה והסברה  המזמין לצורך ביצוע הסכם זה    תנציג .א

 "(.  האחראי" או "המנהלמעת לעת )לעיל ולהלן: "  ה כל אדם אשר יוסמך על יד
מטעמו   .ב כוח  בא/י  למנות  רשאי  "האחראי  )להלן:  מקצתם  או  כולם  תפקידיו,  ב"כ  לביצוע 

"(, והקבלן )וכל מי מטעמו( מתחייב להישמע להוראות האחראי ו/או ב"כ האחראי )לפי  האחראי 
 העניין( ולפעול עמו בשיתוף פעולה מלא וכנדרש.  

  
 נציג הקבלן  ב.3

 (. "הקבלן"נציג    נציג הקבלן לעניין ביצוע הסכם זה הינו מר/ גב' __________________ )להלן: .א

אחר   .ב לפיקוח  אחראי  יהיה  הנ"ל,  הקבלן  בהתאם    םשירותי הנציג  למזמין  הקבלן  ע"י  הניתנים 
עם האחראי מטעם   בתיאום מלא  ויפעל  נספחיהם,  על מסמכיהם/  זה  והסכם  להוראות המכרז 

 המזמין תוך הישמעות להנחיות האחראי וציות להן.   

המזמין יהיה רשאי בכל עת לדרוש מהקבלן להחליף    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האחראי מטעם  .ג
בתוך   כן  לעשות  מתחייב  והקבלן  לנמק,  צורך  ובלא  סיבה שהיא  נציגו, מכל  ימים ממועד    7את 

 הדרישה. 

 
 אופן מתן וביצוע השירותים .4

כפי שיידרש    כל שירות מתוך סל השירותים נשוא ההסכם והמכרז,הקבלן מתחייב לספק למזמין   .4.1
__ ימים מהמועד שתימסר לקבלן דרישה בכתב  6בהתראה של __על ידי המזמין מעת לעת, וזאת  

   ע"י המזמין.
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המזמין ונציגיו ובהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על  השירותים יבוצעו בשיתוף פעולה מלא עם   .4.2
אשר יקבעו ע"י  ידי המזמין. למען הסר ספק הקבלן מתחייב ומצהיר כי יעמוד בלוחות הזמנים  

 המזמין וכי התחייבותו זו הינה יסודית והפרתה תהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם. 

 

לוח הפרויקטים  השירותים יבוצעו בכפוף לצרכי המזמין ובהתאם לצרכים המיוחדים בהתחשב ב .4.3
שו  והפעילויות של המזמין במהלך השנה. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שייתכנו תקופות בהן לא יידר

ובהתאם לכתב הכמויות   של השירותים,  בפועל  כפופה לביצוע  וכי התמורה שתשולם  שירותים, 
 שהוגש על ידו בהליך המכרזי.

 

המזמין זכאי לדרוש מהקבלן בכתב, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לגרום להחלפתו המיידית   .4.4
,  בד/ים מסוים/מסויימיםו/או שלא לקבל את השירותים מעו  של מי מעובדיו של הקבלן בעובד אחר 

מבלי שיהא עליו לנמק את דרישתו. במקרה של קבלת דרישה כאמור, יחליף הקבלן את העובד,  
ו/או לא    לאחר שנתבקש לעשות כן  שעות  24-מאשר המזמין הורה לו להחליף, וזאת לא יאוחר  

קבלן ו/או  . למען הסר ספק, הישבץ את העובד להבא למתן שירותים עבור המזמין, על פי העניין

העובד ו/או כל אדם אחר לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמזמין בגין כל נזק ו/או הפסד  
 שיגרמו להם, אם יגרמו, עקב דרישתו האמורה של המזמין.  

המזמין רשאי יהא לבטל הזמנת נסיעה ספציפית ו/או שירותי נסיעות שנקבעו מראש, ללא שיחויב   .4.5
 שעות לפני מועד הנסיעה הקבוע והמסוכם.    24-וחר מבתשלום כלשהוא, וזאת לא יא

 הקבלן יבצע את השירותים בתאום מלא עם האחראי ו/או מי שהוסמך על ידי האחראי. .4.6

 

 קו סובב כנרתא. 4
סובב   "קו  ביחס להפעלת  יחולו  מיוחדות אשר  הוראות  להלן  ונספחיו,  זה  הסכם  לגרוע מהוראות  מבלי 

 כנרת". 
בב כנרת, לוחות הזמנים, מיקום תחנות ההעלאה והורדה וכן הנחיות נוספות,  . תקופת הפעלת קו סו1א.4

 מפרט השירותים.  - מפורטות כחלק ממסמך י"ג
. בסוף כל חודש ולאחר החגים: סוכות; פסח; שבועות, הקבלן ימסור למזמין פירוט בדבר כמות  2א.4

 הנוסעים בקו זה. 
הרכבים ילבשו במהלך שירות ההסעות בקו זה, מדים, אשר  . ככל והדבר יידרש ע"י המזמין, נהגי  3א.4 

 יסופקו ע"י המזמין. 
פיקוח מקצועי על מתן  4א.4  . מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת, הקבלן מתחייב לקיים, על חשבונו, 

שירותי ההסעות בקו סובב כנרת. בעת מתן השירותים בקו סובב כנרת הקבלן יציב מפקח מטעמו אליו  
נות בכל דבר ועניין בקשר עם מתן השירותים, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, חוסרים  יהיה ניתן לפ

 בכלי רכב, בעיות משמעות וכן כל הכרוך והקשור במתן שירות ההסעות. 
. הקבלן מתחייב כי בכל כלי הרכב אשר ישמשו למתן שירותי קו סובב כנרת, יותקנו מכשירי קשר 5א.4 

 .GPSלן, לרבות עם המקושרים עם רשת הקשר של הקב
הקבלן מתחייב למתג את כלי הרכב שישמש למתן שירותי ההסעות עפ"י הנחיות המזמין  מיתוג:.  6א.4 

תקופת    המזמין   על   בשווה   שווה   יחולו   המיתוג   הוצאות (.  "המיתוג")להלן:   בתום  הקבלן.  ועל 
ש  במקרה  ו/או  בהתאם    ביטול   לידי   יבוא   זה   הסכם ההתקשרות  ההתקשרות  תקופת  בטרם 

ו/או    הקבועים   תנאים ל  זה    מכלי   המיתוג   את   להסיר   ידאג   שהקבלן ,  אזי ,  דין   כל "י  עפ בהסכם 
.  המיתוג   טרם ,  הקודם   למצב   יחזור ,  הרכב   כלי   של   הויזואלי   שמצבו   כך ,  ידו   על   שמותג   הרכב 
  לספק   מתחייב   הקבלן ,  בטיפול   או   תקול   יהיה   הממותג   הרכב   וכלי   במידה ,  ספק   הסר   למען 

של  סוג   מאותו   חלופי   רכב   כלפי   למזמין  המלאה  רצונו  לשביעות  , כאשר הרכב החילופי  האיגוד , 
ככל וכתוצאה מהסרת המיתוג    כנ"ל יהא גם הוא ממותג בהתאם לקבוע לעיל ועל חשבון הקבלן בלבד.

קון על חשבון  ע"י הקבלן כאמור, יתקלף צבע מכלי הרכב או יתקלפו ה"לוגואים" של הקבלן, יהיה התי
 הקבלן בלבד. 

)להלן:    המיתוג  מלאכת  ביצוע  במקום  הרכב  כלי  את  להעמיד  מתחייב  הקבלן  המיתוג,  "בית  לצורך 
ו/או למשך הזמן הדרוש לשם ביצוע המיתוג עד גמר כל הפעולות  המלאכה" יום עבודה מלוא  ( למשך 

 . הכרוכות במיתוג כלי הרכב עפ"י הנחיות המזמין
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לעיל לעניין מיתוג כלי הרכב שישמשו למתן שירותי ההסעות, הקבלן מתחייב כי  מבלי לגרוע מהאמור  
בכל אחד מכלי הרכב שיספקו שירותים למזמין ימצא, בכל עת, שלט למקרי חירום/תקלה, הממותג  

עם לוגו המזמין, ואשר יעשה בו שימוש במקרה של תקלה ו/או אירוע חירום בכלי הרכב. השלט יהא  
ברור לקריאה.למען הסר ספק, אין בתליית השלט כנ"ל כדי לגרוע מאחריותו של  בגודל נראה לעין ו

 הקבלן לדווח, באופן מידי, מיד עם קרות מקרה חירום/תקלה ברכב ההסעות לאחראי מטעם המזמין.  
 

 עובדי הקבלן .5

 הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: 

בעות במישרין ו/או בעקיפין מהעסקתם  כי העובדים יועסקו על ידו, והוא ישא בכל העלויות הנו  .5.1
 . במתן השירותים

פיקוח כלל העובדים מטעמו שיספקו את  ו כי הוא יהיה האחראי הבלעדי לגיוס, הכשרה, הדרכה,   .5.2
הנוהלים, כל,  בדבר  מתאימות  והדרכות  הנחיות  מתן  לרבות  הבטיחות,   השירותים,    הוראות 

החיקוקים, התקנות וההוראות המתחייבות ממתן השירותים. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יהיה  
מתן השירותים בכל  האחראי הבלעדי לדאוג ולוודא כי כל העובדים מטעמו יחזיקו בכל תקופת  

ההיתרים, האישורים, והרישיונות הנדרשים לצורך מתן השירותים, בהתאם לכל דין, ובהתאם  
 לדרישות המזמין המפורטות במסמכי המכרז והחוזה. 

פי כל דין, בקשר עם  -כי יחולו עליו כל התשלומים, וכל ההפרשות, אותם יש לשלם או לבצע על  .5.3
, אך לא רק, תשלום שכר, תשלומים וניכויים  לרבותבין עובדיו,  קיומם של יחסי עובד מעביד בינו ל 

למס הכנסה ומס מעבידים, הפרשות סוציאליות והפרשות בגין פיצויי פיטורים, ביטוח לאומי, מס  
 בריאות וכיו"ב.  

מלוא   אחר  ובכלל,  עובדיו  כלפי  למלא  הקבלן  מתחייב  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  ומבלי  כך  בתוך 
לעת,   מעת  בתוקף  שיהיו  כפי  ההסכמים,  ההנחיות/  ההוראות/  התקנות/  החוקים/  הדינים/ 

 עובדים.  הוהנוגעים לשמירת זכויותיהם של 
השירותים, לרבות מבחינה    כי כל עובדיו, שיעסקו במתן השירותים, נבדקו ונמצאו כשירים למתן .5.4

   .בריאותית, ובידיהם כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לשם מתן השירותים
כי כל עובדיו שיעסקו במתן השירותים, תושאלו ונבדקו על ידו ונמצאו נקיים מעבר פלילי מכל מין   .5.5

 וסוג שהוא.  

תפקידם, .5.6 את  ובמיומנות  בשקדנות  בערנות,  בקפדנות,  ימלאו  העובדים  אמצעי    כי  בכל  וינקטו 
 הבטיחות הנחוצים למניעת כל נזק לרכוש ו/או לגוף בעת ביצוע השירותים. 

כי ידוע לו, כי השירותים יינתנו גם בימי מנוחה וחג, ולשם כך הוא מתחייב לקיים הוראות כל דין   .5.7
לקיום   דין  כל  לפי  הדרושים  האישורים  את  ברשותו  יש  וכי  העבודה,  ביצוע  למועדי  בהתייחס 

 ייבותו זו. התח

כל העובדים שיועסקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה, יהיו בעלי אזרחות ישראלית ובעלי תעודת   .5.8
  זהות כחולה.

 

 תקופת ההסכם וסיומו/ סיומו המוקדם  .6

ויחייב את הקבלן עם קבלת הודעת הזכיה מאת המזמין  לשנה אחת בלבד  הסכם זה יהיה בתוקף    .6.1
ההסכם  ו על  המזמין  ליוחתימת  "  _________  םועד  ההסכםלהלן:  בלבד  תקופת  למזמין   .)"

, בין אם ביחס לכלל השירותים ו/או ביחס לחלק  מוקנית האופציה להאריך את תקופת ההסכם
תקופות נוספות בנות שניים עשר חודשים כל אחת,    3-, בעפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלטמהם,  

שתקופות הארכה אלו יסתיימו לא יאוחר  ובלבד  ימים מראש ובכתב, 30בהודעה שתימסר לקבלן 
 )להלן: "תקופת האופציה"(.__________מיום 

" )להלן:  ניסיון  תקופת  יהוו  להתקשרות,  הראשונים  החודשים  שלושת  מובהר,  תקופת עוד 
 "(.הניסיון

למרות האמור לעיל, המזמין יוכל לבטל ו/או לצמצם הסכם זה בכל עת, מכל סיבה שהיא וללא כל   .6.2
יום מראש, ובמקרה    30צורך במתן נימוק לביטול ו/או לצמצום, על ידי מתן הודעה מוקדמת לקבלן  

לאותו מועד,   בפועל עד  בגין השירותים שנתן  לו  ורק לתמורה המגיעה  זכאי אך  יהא הקבלן  זה 
ם להצעת הקבלן המבוססת על מסמך ב' למכרז ] לרבות תיקוניו כאמור [ והכל בלא שיהא  בהתא

 זכאי לפיצוי נוסף.  
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רועים שיפורטו להלן, תהיה למזמין הזכות לבטל את ההסכם, כולו או  י בקרות אחד או יותר מן הא .6.3
 חלקו, לאלתר ובלא צורך בהודעה מוקדמת: 

 הקבלן לא הופיע ו/או איחר למתן השירותים.   .6.3.1

השירותים"   למתן  הופיע  משמעולא  על  :  "  העולה  רכב   30איחור  בהתייצבות  דקות 
 פעמים במהלך תקופת ההתקשרות.  3-ההסעות לתחנת האיסוף הראשונה יותר מ

ניתן כנגד הקבלן או רכושו צו למינוי מפרק ו/או הוגשה בקשה למינוי מפרק ו/או ניתן  .6.3.2
ו לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים על נכסי הקבלן ו/או הוכרז מי מבעלי המניות של צ

הקבלן כפושט רגל ו/או הוגשה כנגדו התראה לפשיטת רגל ו/או מונה מפרק זמני ו/או  
ניתן צו לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים כנגד מי מבעלי המניות של הקבלן, ואם הצו  

 ום מיום הוצאת הצו. י 30אם לא יבוטל בתוך   -זמני 
בוטל או פקע תוקפו של אישור שלפי שיקול דעתו של המזמין הינו מהותי לצורך ניהול  .6.3.3

 ימים לאחר פקיעתו.  7עסקי הקבלן, והאישור לא חודש בתוך 

ו/או הוחל כנגדו בהליכי הוצאה לפועל,  .6.3.4 הוטל עיקול על חלק מהותי של נכסי הקבלן 
 יום לאחר שהוטלו או לאחר שהוחל בהם. 30ך ועיקול או פעולה כאמור לא בוטלו בתו

 פי דין. -הקבלן לא שילם לעובדים את מלוא משכורות החודש הקודם במועד הנדרש על .6.3.5

 הקבלן הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון.  .6.3.6

הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר  .6.3.7
או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה  עם חתימת הסכם זה אינה נכונה,  
 כדי להשפיע על ההתקשרות עימו. 

 

לעיל, לא תהיה    6.3ו/או    6.2בוטל או פקע הסכם זה, כולו או חלקו, לרבות מסיבה המנויה בס"ק   .6.4
לקבלן כלפי המזמין כל זכות וכל תביעה או טענה לכל תשלום בקשר עם ביטול או פקיעת ההסכם,  

יצויי פיטורים, והוא מוותר בזה במפורש ומונע מעצמו כל זכות וכל תביעה או טענה  מוניטין ו/או פ
בגין   התמורה  לקבלת  הקבלן  של  בזכותו  לפגוע  כדי  לעיל  באמור  אין  ספק,  הסר  למען  כאמור. 

 השירותים, שנתן למזמין עד מועד ביטול או פקיעת ההסכם. 

הסכם זה תהיה למזמין הזכות להתקשר    מובהר בזה, כי במהלך תקופת ההסכם כמו גם לאחר סיום .6.5

ו/או אדם ו/או גוף אחר ולקבלן לא תהא כל תביעה או טענה    הבהסכם לביצוע שירותים עם כל חבר
כלפי המזמין בקשר עם התקשרות כזו והוא מונע מעצמו בזה כל זכות, אפילו תעמוד לו כזו, למנוע  

 השירותים. מהמזמין להתקשר כאמור עם כל אדם ו/או גוף אחר לקבלת 

בוטל או פקע הסכם זה מכל סיבה שהיא, יחזיר הקבלן למזמין את כל הציוד, אשר הקבלן ו/או מי   .6.6
 מעובדיו קיבל מן המזמין, לרבות מדים, מפתחות וכו'. 

 

 התמורה ומועד/י התשלום .7

סכום התמורה לו יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, הינו כמפורט בטופס   .7.1
( המציע  הכמויות  הצעת  )להלן:    -כתב  המכרז  במסגרת  למזמין  שמסר  למכרז(  ב'  מסמך 

"(. לסכומים שישולמו לקבלן ייווסף מע"מ כפי שיהיה שיעורו ביום התשלום, וזאת כנגד  התמורה"
   הצגת חשבונית מס כדין.

זה על מסמכיהם/   כל מרכיבי העלות המפורטים במכרז/ הסכם  נספחיהם,  התמורה תכלול את 

 ובפרט את הרכיבים שלהלן: 

 שכר עבודה לקבלן ולעובדיו;  •
 הוצאות ביטוח ומסים; •

 תשלומים סוציאליים לעובדים וכדומה; •

 הוצאות מנהלה, כגון: ביגוד לעובדים ונסיעות; •

 קורסי הכשרה, וימי עיון;  •

 כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן;  •

 רווחי הקבלן;  •

 
 



 

48 

 

לכל חודש, חשבונית בגין השירותים, שבוצעו בחודש הקודם    5  -למזמין לא יאוחר מההקבלן יגיש   .7.2
, או חלק ממנו, והתמורה המגיעה לקבלן בגין אותם שירותים בתוספת מע"מ כחוק, מחושב על פי  

לחשבונית יצורף דו"ח ביצוע מתאים המפרט    הצעתו הכספית ]מסמך ב', לרבות תיקוניו כאמור[.
יובהר כי החשבונית שיוציא הקבלן תהיה    עו בפועל ושבגינן הוגשה החשבונית. את העבודות שבוצ

 בהתאם לדיווח החוזר שיגיע מטעם המזמין. 

מובהר כי היה והחשבון בגין ביצוע בחודש החולף יוגש לאחר החמישה בכל חודש קלנדרי עוקב,  
ין הימים לתשלום  יראו את החשבון כאילו הוגש באחד לחודש העוקב לחודש ההגשה, ובהתאם מני

   חשבון זה, יחל מהאחד לחודש העוקב לחודש של הגשת החשבון.

המנהל יבדוק את החשבון, אשר הוגש למזמין ע"י הקבלן, יאשרו לתשלום, במלואו או חלקו תוך   .7.3
יום ממועד הגשתו. המזמין יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומים, בגין עבודות ו/או שירותים    14

רצונו של המזמין ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל הוראות  שלא בוצעו לשביעות  
 המנהל ובין מסיבה אחרת כלשהיא, לרבות קיזוזים, נזקים ופיצויים מוסכמים.  

גזברות המזמין תפרע את החשבון המאושר ע"י המנהל בכפוף להפחתות שבוצעו, ככל שהיו כאלה,  
ונית המס. חשבונית המס תוגש עם אישור החשבון ע"י  יום מתום החודש בו הוגשה חשב   45תוך  

. היה והקבלן לא הגיש את החשבון בהתאם להוראות, יחזיר המנהל את החשבון לקבלן  המנהל
 לשם הגשתו מחדש, ומניין הימים לבדיקת החשבון יחל ממועד הגשת החשבון מחדש על ידי הקבלן.

למזמין אישור כדין בדבר פטור מניכוי מס    מסכום התמורה ינוכה מס במקור כדין, אלא אם יומצא .7.4
 במקור. 

עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן, לרבות    מובהר בזאת, כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת .7.5
שכר עבודה, שימוש בכלי הרכב והציוד, הוצאת רישיונות והיתרים, תשלומים על פי כל דין וכן כל  

   עבודות נשוא הסכם זה.הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע ה

המזמין לא ישלם לקבלן כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה, מכל סיבה  מובהר כי   .7.6
נוסף תשלום  כל  לדרוש  שלא  מתחייב  והקבלן  שינויים  שהיא,  עבודה,  בשכר  עליה  מחמת  בין   ,

ג שהוא או  בעלויות החומרים, הטלת או העלאת מיסים, היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסו
למעט מקרים בהם הוסכם מראש ובכתב על ביצוע שירותים נוספים,   מחמת כל גורם אחר, אך

 שאינם כלולים בהסכם זה ו/או בנספחיו. 

המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם הקבלן אינו ממלא אחר   .7.7
יתן המזמין  כזה,  במקרה  ההסכם.  לפי  הסיבה    התחייבויותיו  תצויין  בה  בכתב,  הודעה  לקבלן 

 לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון כאמור. 

המזמין יהיה זכאי לקזז כל סכום המגיע ממנו לקבלן, כנגד הוצאות שנגרמו לו עקב הפרת ההסכם   .7.8
   ע"י הקבלן, וכנגד כל סכום המגיע לו מאת הקבלן.

 

 ביטוחים  .8

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים אצל   .8.1
חברת ביטוח מורשית כדין למשך כל תוקף מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים באישור  

המסומן   המצ"ב  הביטוחים  א'עריכת  בהתאמה    נספח  "אישור   -)להלן  ו/או  הקבלן"  "ביטוחי 
ביטוחי למשך  םעריכת  המוצר  וחבות  מקצועית  אחריות  לביטוח  ובהתייחס  נוספות    7"(  שנים 

 לפחות ממועד סיום מתן השירותים. 

קבלני   .8.2 באמצעות  או  בעצמו  הספק,  יערוך  הביטוח  עריכת  באישור  המפורטים  לביטוחים  בנוסף 
 משנה מטעמו, את הביטוחים הבאים:  

 רכב כנדרש על פי דין.  –ביטוח חובה  .א
ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב בסך שלא יפחת   .ב

₪ למקרה ביטוח, הגבוה    1,000,000מגבול האחריות הסטנדרטי המקובל בשוק או  
 מביניהם.  

 ביטוח מקיף לרכבי הקבלן.   .ג

 הוראות כלליות שיחולו על כל ביטוחי הספק:  .8.3
לעיל, יכללו כיסוי מפורש לפעילות    8.2ביטוחי הקבלן, ובפרט ביטוחי הרכב כאמור בסעיף   .א

 .הסעת נוסעים בשכר למטרות רווח
וההש  קבלןה .ב הפרמיה  לתשלום  אחראי  יהיה  החובות  לבדו  ולמילוי  העצמיות,  תתפויות 

 המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה.  
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לגרוע   .ג כדי  החריג  בביטול  אין  כי  יובהר,  שקיים.  ככל  בזאת,  מבוטל  רבתי  רשלנות  חריג 
 מחובות הקבלן ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין. 

ות המבטח, כאשר היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחרי  .ד
קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי  
מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי  

 . וו/או הבאים מטעמ  ן המזמי
ו/או    הספקות על   יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטל  קבלןהביטוחי   .ה

לקבלת שיפוי    נההפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של המזמי
 על פי הפוליסות.  

ביטוחי הקבלן יכללו הוראה מפורשת לעניין וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים   .ו
 מטעמו, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.  

ר .ז יהיו  הקבלן  תהיה  ביטוחי  ולא  ומטעמו  ומי  המזמין  ידי  על  שנערך  ביטוח  לכל  אשונים 
 למבטחת כל טענה לעניין שיתוף ביטוחי המזמין.  

מוצהר ומוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוחים הינה בבחינת   .8.4
ואחריותו לפי נספח זה   דרישת מינימום המוטלת על הקבלן אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו

 ו/או על פי כל דין.  

אם לדעת הקבלן יהיה צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן כמפורט באישור   .8.5
, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. על  ובהסכם זה  הביטוח

 ביטוחים כאמור יחולו הוראות נספח זה במלואם בהתאם. 

מען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעריכת הביטוחים ע"י הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה  ל .8.6
כלשהי מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא יהיה בעצם עריכת הביטוחים  
כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לפצות ו/או לשפות את המזמין ו/או כל אדם או גוף שהוא בגין כל  

 ק שהקבלן אחראי לו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין. נז

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי ביטוחי הקבלן, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג   .8.7
ולוודא כי הפוליסות תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או  

הקבלן מתחייב שלא לעשות כל מעשה שיש בו כדי  כל עוד מתן השירותים על ידי הקבלן בתוקף.  
 לצמצם ו/או להפקיע את תוקף ביטוחי הקבלן. 

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו   .8.8
הקבלן מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם העבודות נשוא הסכם  

הוא   לאחוז  זה,  יתחייבו  המשנה  קבלני  לפיו  סעיף  ההתקשרות  בהסכמי  לכלול  אחראי  יהא 
תקופת   כל  למשך  וזאת  הביטוחים,  עריכת  ובאישור  זה  בנספח  כמפורט  גב"  אל  "גב  בביטוחים 
התקשרותם עם הקבלן, לחלופין, רשאי הקבלן לכלול את קבלני המשנה בביטוחים אותם התחייב  

, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי לקבלני  לערוך בהסכם זה. למען הסר ספק
 המשנה כאמור לעיל, מוטלת על הקבלן. 

ד חתימת החוזה מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישור על עריכת ביטוחי הספק חתום כדין  עמבמ .8.9
אישור  ימים לפני תום תקופת הביטוח מתחייב הקבלן להפקיד בידי המזמין    14על ידי מבטחו.  

עריכת ביטוח תקף לתקופה נוספת. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח מידי  
 תקופת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף. 

אשר   ישיר ו/או עקיף   הקבלן פוטר בזאת את המזמין ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לאבדן או לנזק .8.10

רכב המובאים על ידי הקבלן ו/או על ידי מי  עלול להיגרם לציוד ו/או לרכוש כלשהו ו/או לכלי ה 
מטעמו ו/או עבור מי מהם ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין  

 נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

שונים לרכושם ובגין    הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמזמיו ו/או עבורו עשויים לערוך ביטוחים .8.11
אחריותם ו/או פעילותם וכי ביטוחים אלה אינם כוללים את הקבלן ו/או את פעילותו על פי הסכם  
זה ו/או על פי דין וכי ידוע לקבלן  כי למבטחים של המזמין ו/או למבטחים בביטוחים הנערכים  

 עבורו שמורה זכות התחלוף )שיבוב( כלפי הקבלן ו/או מי מטעמו.  

 סעיף מסעיפי הביטוח תחשב כהפרה יסודית של החוזה.   הפרה של .8.12
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 חבות/ אחריות ושיפוי  .9

הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשתמשים   .9.1

 אותו במתן השירותים על פי הסכם זה. 

שו, בעקיפין ו/או  כלפי המזמין לכל מעשה ו/או מחדל, שנעומוחלטת  הקבלן ישא באחריות מלאה   .9.2
ביצוע השירותים   ו/או עקב  כדי  ו/או מי מטעמם תוך  ו/או מי מעובדיו  ידי הקבלן  על  במישרין, 

(, שיגרמו לנזק גוף ו/או רכוש ו/או נזק אחר למזמין ו/או נציגיו, שלוחיו,  "מעשי הקבלן")להלן:  
 . חר, עובדי הקבלן ו/או כל צד ג' אציבור המשתמשים בשירותי ההסעותאורחיו, 

על ידי הקבלן, עובדיו ו/או צד ג' כלשהו לשלם פיצוי בקשר עם הסכם   היה והמזמין יתבע ו/או ידרש
זה ו/או לפצות את מי מעובדי הקבלן, שיינזק במסגרת מתן השירותים, יהא הקבלן חייב לשפות  

ות את המזמין, מיד עם קבלת דרישה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות, שנגרמו למזמין  ולפצ
בעקיפין ובין  במישרין  במסגרת  בין  )לרבות  מכך  כתוצאה  עליו  שיוטל  סכום,  כל  לו  לשלם  וכן   ,

הוצאות בית המשפט, שכ"ט מומחים ושכר טרחת עו"ד(, וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת של  
על  על-המזמין  ו/או  ההסכם  סעיף  - פי  לפי  הקבלן  התחייבות  דין.  בכך,    9.1פי  מותנית  תהא  זה 

עה על חשבונו, ובלבד שלא יהא בכך כדי  שתנתן לקבלן הזדמנות להתגונן בפני הדרישה ו/או התבי 

 לפגוע בזכויות המזמין מכח הדין ו/או ההסכם. 
ו/או אבדן לרכוש ו/או גוף של עובדי הקבלן  הקבלן פוטר בזאת את המזמין מאחריות לנזק, פגיעה   .9.3

ו/או מי מטעמו ו/או רכוש הקבלן ו/או צד ג' כלשהו, אשר ייגרמו במהלך ו/או עקב ביצוע השירותים  
 על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו. 

מבלי לפגוע בכלליות התחייבות הקבלן על פי הסכם זה ו/או ההוראות החלות על הקבלן מכוח הדין,   .9.4
זמין יידרש לשלם קנסות ו/או פיצוי ו/או כל עיצום כספי אחר בגין אי מילוי דרישות הדין  אם המ

פי ההסכם, מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות  -בכל הנוגע לעניינים המצויים באחריות הקבלן על
 את המזמין מיד עם דרישתו על כל סכום, שנשא בו כאמור. 

 

 פיצויים מוסכמים .10

יהא רשאי המזמין לדרוש מהקבלן, פיצוי מוסכם וקבוע מראש, כמפורט  במקרים המפורטים להלן   .10.1
 להלן, אשר ייושמו ויבוצעו עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או נציגו.  10.4בסעיף 

המזמין יהא רשאי לקזז את הסכומים בגין הפיצויים המוסכמים הנ"ל, מכל סכום המגיע לקבלן   .10.2
אחרת והכל עפ"י    חוקית  לביצוע ו/או לגבות אותו בכל דרך  ערבותממנו ו/או לנכות הסכום מתוך ה

 שיקול דעתו המוחלט. 

 פיצוי מוסכם  נושא ההפרה  מס"ד 

מעל   . 1 של  ועד    15איחור  בהתייצבות    30דקות  דקות 
 לתחנת האיסוף הראשונה 

250    ₪ 

מעל   . 2 של  ועד    30איחור  בהתייצבות    45דקות  דקות 
 לתחנת האיסוף הראשונה 

500    ₪ 

דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף    45איחור של מעל   . 3
 הראשונה 

750    ₪ 

 ₪    250 רכב הסעה מלוכלך  . 4

 ₪    500 מזגן לא תקין/ לא עובד  . 5

התנהגות לא נאותה של הנהג, כולל אי שיתוף פעולה   . 6
 מבקרי ההסעות עם  

250    ₪ 

 ₪ למקרה   1,000 רכב שלא מתאים לדרישות המזמין  . 7

או   . 8 ילדים  שכחת  למניעת  טכנולוגית  מערכת  העדר 
מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב  
לפני חזית הרכב   הנסיעה, או על הימצאות הולך רגל 

 בקו סובב כינרת  GPS והעדר  

1,000    ₪ 

ו/או נהג שלא אושר ע"י קצין הבטיחות  שימוש ברכב   . 9
אינו   שרישיונו  נהג  באמצעות  הסעות  ביצוע  ו/או 
רכב   באמצעות  הסעות  ביצוע  ו/או  הרכב  לסוג  תואם 

 שאינו מתאים להסעת נוסעים בשכר 

 ₪ למקרה   1,000

לרבות   . 10 התעבורה  תקנות  בתנאי  עומד  שאינו  רכב 
בטיחות   מערכות  תלמידים,  הסעת  ופנסי  שילוט 

 בות על פי חוק מחוי 

 ₪ למקרה   1,000
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עפ"י הסכם זה על נספחיו    ה אחרים המוקנים למזמיןאו תרופאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד   .10.3
 ו/או עפ"י כל דין. 

מי   ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  ע"י  חלקם,  או  השירותים  ביצוע  אי  של  במקרה  ספק,  הסר  למען 
מטעמו, הפיצויים הנקובים להלן ישולמו למזמין, ע"י הקבלן, בנוסף לאי התשלום לקבלן, ע"י  

 .ניתנו ע"י הקבלן, הפרות, ביטול חוזה ופיצוייםהמזמין, בגין השירותים שלא 
מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה על נספחיו, לרבות מפרט זה ומכל סעד אחר המגיע למזמין על פי   .10.4

החוזה ו/או על פי כל דין, מוסכם על הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן יהא המזמין  
בג  הקבלן.  מאת  מוסכמים  פיצויים  לתשלום  הקבלן  זכאי  את  לחייב  המזמין  רשאי  הפרה  כל  ין 

   (. "הפיצויים המוסכמים" וי כספי מוסכם המפורט בצידה )להלן:  בפיצ

 
מה  .10.5 גם  זה  בפרק  הנקובים  המוסכמים  הפיצויים  סכום  את  לקזז  ו/או  לחלט  זכאי    ערבות המזמין 

ם בכל דרך  הבנקאית להבטחת חוזה זה ו/או לנכותם מכל תשלום שיגיע לקבלן מאת המזמין או לגבות

 הבלעדי.   וחוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעת

תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למזמין מאת הקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו   .10.6

על פי חוזה זה, ולא יהיה בהם בכדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או בכדי להוות ויתור על כל זכות מזכויותיו  

 של המזמין עפ"י חוזה זה. 

מובהר בזאת כי במקרה של הפרה יסודית יהא זכאי המזמין מלבד חילוט הפיצויים המוסכמים גם   .10.7

 . עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין  ולבטל את החוזה וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע בכל סעד המוקנה ל

 

 הצדדים/ היעדר יחסי עובד מעביד היחסים בין   .11

מזמין והקבלן ו/או בין המזמין למי מעובדיו,  מוסכם ומובהר, כי אין בהסכם זה כדי ליצור בין ה .11.1

מעביד בכל צורה ואופן שהם; וכי הקבלן ו/או העובדים וכל הבאים  -יחסי שותפות ו/או יחסי עובד

מכוחו ומטעמו לא יהיו זכאים לקבל מן המזמין כל תשלום ו/או פיצוי ו/או הטבה ו/או תמורה ו/או  

המגיעים לעובד מאת מעבידו בקשר עם ביצוע השירותים    זכות כלשהי על פי דין ו/או נוהג ו/או מנהג

נשוא הסכם זה ו/או הוראה אשר ניתנה לפיו ו/או ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת השירותים  

 מכל סיבה שהיא. 

היה והמזמין ו/או מי מטעמו ייתבעו על ידי מי מעובדי הקבלן בתביעה כלשהי בקשר לאמור לעיל   .11.2

יצויים או כל תשלום אחר למי מעובדיו של הקבלן ו/או לרשויות עקב  ו/או אם יחויבו בתשלום פ

מי   ו/או  המזמין  את  ולפצות  לשפות  חייב  הקבלן  יהא  סיומו,  או  זה  הסכם  לפי  השירותים  מתן 

מטעמו בגין כל נזק, ישיר ועקיף, שייגרם לו בגין כך, וכן לשלם כל סכום, שיוטל על מי מהם כתוצאה  

רה ו/או פסק דין )לרבות הוצאות בית המשפט, מומחים ושכר טרחת  מכך, בין במסגרת הסכם פש 

בפני   הזדמנות להתגונן  לקבלן  בכך, שתנתן  מותנית  זה תהא  סעיף  לפי  עו"ד(. התחייבות הקבלן 

הדרישה ו/או התביעה על חשבונו, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המזמין מכח הדין ו/או  

 ההסכם. 

לעיל, יתבע ו/או ידרוש עובד מטעמו,   11.1י אם על אף האמור בסעיף  הקבלן מצהיר ומתחייב כ .11.3

בכל אופן ומסגרת שהם, מהמזמין כי מעמדו יוכר כעובד המזמין, ו/או כל טענה אחרת לקיום יחסי  

מעביד, מכל מין וסוג שהוא, בין עובד הקבלן לבין המזמין, אזי ישפה הקבלן את המזמין    –עובד  

ו/א שיזקף  סכום  כל  ערכאה  בגין  קביעת  עפ"י  לרבות  זה,  בעניין  המזמין  של  לחובתו  יפסק  ו 

שיפוטית מוסמכת, אך לא רק, והמזמין יהיה רשאי לקזז סכומים אלו מכל סכום שעליו לשלם  

מוסכם על הקבלן כי סעיף שיפוי זה יורחב ויחול, בשינויים המחויבים, על כל טענה ו/או  .  לקבלן

ו/או מי מטעמו כלפי המזמין    קבלןאשר תופנה מצד עובד ה  תביעה ו/או דרישה לתשלום כלשהיא,

ו/או מי מטעמו, לרבות בגין הודעות צד ג' כלשהן, בקשר עם טענה כלשהיא הנוגעת להפרת חוקי  

 העבודה החלים על הספק בגין מתן השירותים, ולביצוע השירותים נשוא מכרז זה. 
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 בטחונות .12

להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן, כלפי המזמין, במלואן ובמועדן ולהבטחת כל סכום שיגיע   .12.1

למזמין, עפ"י הסכם זה על נספחיו, ימציא הקבלן, לפקודת המזמין, במעמד חתימת ההסכם על  

המזמין,   )להלן:    ערבותידי  זה  להסכם  המצ"ב  בנוסח  מותנית,  ובלתי  אוטונומית  בנקאית, 

ביטוח    ערבות(, אשר תהא  הביצוע"  ערבות"  או"  ערבות"ה פיננסי מוכר או חברת  מטעם מוסד 

לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א   1981-ישראלית שברשותה רישיון 

 ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים. 

 " ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. בהביצוע, מצורף כנספח להסכם זה, מסומן "   ערבותנוסח   .12.2

   אלף שקלים חדשים( חמישים) ש"ח 50,000יהא בסך של   ערבותסכום ה .א

חתימת    ערבותה .ב במועד  הידוע  הבסיסי  המדד  לפי  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה  תהא 

 ההסכם. 

תהיה בתוקף כל תקופת ההסכם, עד להשלמת מתן השירותים, לרבות השלמת כל   ערבותה .ג

ימים    90התחייבויות הקבלן כלפי המזמין, עפ"י הסכם זה על נספחיו, ככל שיהיו, ולפחות  

  לאחר תום תקופת ההסכם, לפי המאוחר. 

כך שזו    ערבותבמקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם, כתבי הארכה של ה .ד

הקב  יאריך  לא  בו  מקרה  בכל  השירותים.  ביצוע  תקופת  כל  למשך  בתוקף  את  תהיה  לן 

הנ"ל, עפ"י דרישת המזמין, יהא המזמין רשאי לחלטה ולעכב תחת ידו את סכום    ערבותה

ו/או לחלט    ערבותה והחוזה  עד למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מסמכי המכרז 

 ממנה כל סכום המגיע למזמין עפ"י מסמכי המכרז והחוזה.

ה  .ה ו/או בהאערבותכל ההוצאות הקשורות במתן  בביולה  לפי  ,  בגבייתה,  ו/או  רכת תוקפה 

 הענין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

  ערבות הנ"ל, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד למזמין    ערבותבמקרה של מימוש ה .ו

 . ערבותשמומשה, לרבות סכום ה ערבותחדשה, לתקופה ובתנאים הזהים ל

פיצוי .ז כל  ו/או  תשלום  כל  מהקבלן  לגבות  זכאי  יהיה  מימוש    המזמין  ע"י  שיפוי,  כל  ו/או 

, בגין כל נזק אשר ייגרם למזמין על ידי הקבלן/ עובדיו/ מי מטעמו וזאת בכל מקרה  ערבותה

 בו אלו לא יעמדו בתנאי הסכם זה על נספחיו.  

הביצוע, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בכל    ערבותהמזמין יהיה רשאי לחלט את   .12.3

ד בתנאי מתנאי ההסכם, על מסמכיו/ צרופותיו/ נספחיו, ו/או בגין כל  מקרה בו הקבלן לא יעמו

ימים    7נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למזמין ע"י הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בהתראה של  

 מראש. 

הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי המזמין    ערבותאין במתן ה .12.4

ו/או על פי הוראות כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע  על פי ההסכם  

 ו/או שיגיע לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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 ניגוד עניינים  .13

הקבלן אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו, עפ"י הסכם זה על נספחיו, ובלבד שלא   .13.1

נשוא הסכם זה, ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו  יפגע בתנאי מתן שירותיו  

 ומתן שירותיו, עפ"י הסכם זה על נספחיו. 

לו   .13.2 תגרום  כי  חשש  שיש  או  בה,  אישי  לעניין  חשש  בה  שיש  פעולה  מכל  להימנע  מתחייב  הקבלן 

זה   והסכם  המכרז  נשוא  השירותים  למתן  הקשור  בכל  עניינים,  ניגוד  של  במצב  על  להימצא 

 נספחיהם ומסמכיהם. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין הוא, ובכלל זה עובדיו, נמצא וימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים   .13.3

בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים. הקבלן יימנע מניגוד עניינים כאמור  

 .במשך כל תקופת ההסכם

ס .13.4 של  מקרה  בכל  למזמין  לפנות  מתחייב  בהתאם  הקבלן  ולפעול  זה  סעיף  להוראות  בקשר  פק 

 להחלטת המזמין. 

 שמירת סודיות .14

ו/או מידע ו/או   .14.1 הקבלן מתחייב בזאת כלפי המזמין לשמירת סודיות מוחלטת באשר לכל ידיעה 

נתונים ו/או מסמכים, אשר הגיעו לידיעתו ו/או לרשותו בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה, ולא  

אמור לעיל. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת  יעביר לכל צד שלישי, מידע כ

 ידי עובדיו למעט מידע, שהוא נחלת הכלל. -ידו ועל-לוודא את שמירת הסודיות על

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו כי מידע שימסר לו ע"י המזמין לשם ביצוע השירותים, אין לפרסמו,   .14.2

ההתחיי השימוש.  בתום  למזמין  להחזירו  תום  ועליו  לאחר  גם  תחול  הסודיות  על  לשמירה  בות 

 תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

 

   זכויות והעסקת קבלני משנההסבת  סוראי .15

  הקבלן מצהיר בזאת על ידיעתו והסכמתו, כי הוא אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות  .15.1

לאחר הסכם זה, כולו או מקצתו, או את זכויותיו או התחייבויותיו על פיו ו/או על פי כל דין, כולן  

או מקצתן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכות לקבלת תשלומים על פיו, אלא  

ת  לאחר ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב. הקבלן אינו רשאי לשעבד ו/או למשכן כל זכו

 כאמור. 

אישור מראש ובכתב של כפוף לקבלת  הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה מטעמו, אלא ב .15.2

ור את  אם יינתן אישור כאמור, הדבר לא ישחרר ו/או יפט   מובהר למען הסר ספק, כי אףהמזמין.  

הקבלן מאחריותו לקיום הוראות הסכם זה ולטיב השירותים, והגורם הרלבנטי לכל פניה מטעם  

, אזי קבלן המשנה יידרש לעמוד  כאמור  . כן מובהר כי ככל ויינתן אישורזמין יהיה הקבלן בלבדהמ

מובהר כי    בכל הוראות ההסכם, בשינויים המחויבים, החלות על הקבלן הראשי במתן השירותים.

המזמין יהיה רשאי לסרב ליתן אישור להעסקת קבלני משנה, מכל סיבה שהיא, ומבלי שתחול עליו  

 לנמק. חובה  

המזמין זכאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה לאחרים, כולן או חלקן, על פי   .15.3

 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
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 הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת/ ביטול החוזה  .16

- יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אעל הפרות הוראותיו של הסכם זה,   .16.1

 "(, וזאת בנוסף לכל דין וליתר הוראות ההסכם הנוגעות להפרתו. חוק החוזים תרופותהלן: ")ל  1970

,  14,  13,  12,  11   10, ,9, 8,  7,  6,  5,  4, 3אי עמידה של הקבלן באיזו מהתחייבויותיו כאמור בסעיפים   .16.2

להסכם זה, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע    16- ו  15

 מיסודיות ההפרות של הוראות נוספות בנספחי ההסכם.  

יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ידי    1987- מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  על 

על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת יסודית של    בי עובד המועסקהקבלן ו/או מי מטעמו לג

 ההסכם. 

הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית לפי הוראות ההסכם או כהגדרתה בחוק החוזים תרופות, או   .16.3

תנאי אחר מתנאי חוזה זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לקבלן ארכה לתיקון ההפרה/ התנאי, כאמור,  

נדרש תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד מהמקרים הנ"ל  אלא שהקבלן לא תיקן את ה 

רשאי המזמין לעמוד על קיום ההסכם או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים  

כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע"י הקבלן, וזאת על חשבון הקבלן ובנוסף לזכויות  

הביצוע    ערבותהוראות האחרות שבהסכם זה, ולצורך כך לחלט את  המזמין על פי כל דין ועל פי ה

 כולה או חלקה. 

 כללי  .17

הסכם זה מבטא באופן מלא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו,   .17.1

והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, וכל מסמך אחר ששררו או  

 בנושאים ובעניינים האמורים.  הוחלפו בין הצדדים 

 כל תוספת או שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.  .17.2

עפ"י   .17.3 ו/או אשר הקבלן חייב בתשלומו  לו מאת הקבלן  כל סכום, שיגיע  לקזז  זכאי  יהא  המזמין 

 הסכם זה, מכל סכום אחר, שיגיע לקבלן ו/או, שיעמוד לזכותו של הקבלן.

כל התחייבות המוטלת על הקבלן עפ"י מסמכי החוזה ואשר הקבלן לא קיימה, יהא המזמין רשאי,   .17.4

אך לא מחוייב, לבצעה במקום הקבלן, בין בעצמו ובין ע"י כל דרך אחרת שתראה לו, וכל ההוצאות  

 והנזקים בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן ע"י המזמין, כאמור בסעיף זה, יחולו על הקבלן.

ו/או    שום .17.5 ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועד לא יחשבו כויתור על זכויות המזמין 

 הקבלן לפי הענין עפ"י הסכם זה או עפ"י דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.

מוסכם במפורש, כי ספרי המזמין וחשבונותיו יהוו ראיה מכרעת לנכונות כל האמור בהם, לרבות   .17.6

 כל חשבון המתייחס לקבלן. 

תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל    בתל אביבהצדדים מסכימים בזאת, כי אך ורק לבתי המשפט   .17.7

 תובענה הקשורה בהסכם זה.

צד   .17.8 ע"י  הודעה, שתשלח  כל  זה.  ברישא להסכם  כמפורט  הינן  זה  לעניין הסכם  כתובות הצדדים 

, מעת שנמסרה  שעות 72למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל תיחשב כאילו הגיעה למענה תוך 

למשלוח בדואר רשום, ואם נמסרה ביד או נשלחה באמצעות פקסימיליה או מכשיר דומה להעברת  

 בעת מסירתה.  -הודעות 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 
 

 הקבלן  המזמין
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 אישור קיום ביטוחים -נספח א'

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

תאריך הנפקת האישור   אישור קיום ביטוחים  
(DD/MM/YYYY ) 

ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  אישור  
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  

 יטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.יגבר האמור בפוליסת הב
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  מבקש האישור 

 שם 
כנרת ערים  ו/או     איגוד  אם  חברות  ו/או 

חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות 
   קשורות 

 

   שם 

 נדל"ן ☐ 

 שכירות ☐ 

שירותי הסעת    אחר: ☒ 
  נוסעים בשכר

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 מזמין מוצרים☐ 

  מזמין שירותיםאחר:_☒ 
 ת.ז./ח.פ. 

 
  ת.ז./ח.פ. 

 מען 
 

  מען 

 סוג הביטוח 
 

גבולות  
אחריות/  

סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 פוליסה 

נוסח+  
 מהדורה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 בתוקף כיסויים נוספים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  סכום 

 אחריות צולבת 302 ₪   4,000,000   ביט   צד ג' 
 הרחבת קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף 309
 כיסוי תביעות מל"ל  315
ומחדלי  321 מעשי  בגין  נוסף  מבקש    –המבוטח    מבוטח 

 האישור
 מבקש האישור ייחשב כצד ג  322
 ראשוניות  328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 329

אחריות  
 מעבידים 

 הרחב שיפוי 304 ₪  20,000,000   ביט  
 ויתור על תחלוף 309
וייחשב    319 היה  נוסף  מעובדי  מבוטח  מי  של  כמעבידם 

 המבוטח 
 ראשוניות  328

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  
 (:  ג'

 הסעות   - 072הסעת נוסעים;  – 025

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר    יום  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 בנקאית לביצוע  ערבותנוסח  -נספח ב'

 
 תאריך ___________ 

  לכבוד 

 איגוד ערים כנרת 

 

 א.ג.נ.,

 בנקאית מס': _____________  ערבותהנדון: 

 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  המבקשעל פי בקשת ________________* )להלן: "  .1

"(, בתוספת  סכום הקרןאלף שקלים חדשים( )להלן: "  חמישים₪ )  50,000לפי דרישתכם, עד לסכום של  
זה )להלן ייקראו סכום הקרן בתוספת הפרשי    ערבותט בכתב  הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפור

למתן שירותי    -________"( בקשר לעמידתו של המבקש בקשר למכרז מס'  ערבותסכום הההצמדה יחד: "

 אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת.
 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי    "המדד"
 ולמחקר כלכלי; 

 
המדד בגין חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש    "מדד הבסיס"

 זה, דהיינו: _____ נקודות;  ערבותכתב 
 

זה, ולא פחות מאשר מדד    ערבות המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב    "המדד החדש"
 היינו לא פחות מאשר _____ נקודות;הבסיס, ד

 
זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו    ערבותאם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב  

" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  הפרשי ההצמדה למדד"
 המחולק למדד הבסיס.  

 
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל סכום אשר יצויין באותה דרישה, באופן   .2

)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו הבאה:   7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום  
 .________________________________ 

זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי    ערבותום מכוח כתב  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשל .3
זה, לא יעלה    ערבותהתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב  

 . ערבותעל סכום ה
זה, הינה בלתי מותנית/ אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם חובה    ערבותהתחייבותנו כלפיכם לפי כתב   .1

לנ להבהיר/  את  כלשהי  תחילה  לדרוש  או  דרישתכם,  את  כלשהו  באופן  להוכיח  או  לבסס  לפרט/  מק/ 
 התשלום מאת המבקש. 

 זה אינו ניתן להסבה. ערבותכתב  .2
)היינו    ערבות .3 ימים לאחר מועד סיום    90זו תעמוד בתוקפה מיום _________ ועד ליום _________ 

ה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף  החוזה ביניכם לבין הקבלן(, אלא אם הוארך תוקפו הנ"ל בהודע 
 כאמור. 

 

 בכבוד רב, 
       __________________________________ 

 )שם הבנק, כתובת הבנק וחתימת מורשי חתימה( 
 

 ____________________________________ 
 * יש לנקוב בשמו המלא והמדוייק של המציע 

 

 


