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 41מתוך  2עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 בע"מהחברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים 

  14/2018מס'  מסגרתמכרז 

 למתן שירותי הסעות לחברת כיוונים

אה לבעלותה המבתאגיד עירוני הינה  "(החברה)להלן: " בע"מהחברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים  .1
, שירותי הסעות לחברההצעות מחיר לאספקת קבלת פונה בזה בבקשה ל חברהה .באר שבעעיריית של 

 הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

במשרדי  ,בתוספת מע"מ ₪ 1,000 בסךדמי השתתפות את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום  .2
ה' בין -בימים א'"(, חברהמשרדי ה)להלן: "באר שבע ב 15חדר , 1, קומה 82ההסתדרות ברחוב  חברהה

 . 3/10/2018וזאת החל מיום  9:00-16:00 השעות:

-08בטל' ניתן לקבל פרטים נוספים וכן  החברה במשרדירכישתה ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם  .3
6290010 . 

 מפגשבהשתתפות . משרדי החברהב 14:30 בשעה 11/10/2108 יתקיים ביום)חובה( מציעים  מפגש .4
 להשתתפות במכרז. מוקדם המציעים מהווה תנאי 

יש למסור , וחתומים בידי המציע בהתאם לדרישות המכרזמלאים  ,מסמכי המכרזיתר את ההצעות ו .5
למתן שירותי  14/2018מכרז מס' "במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין 

 .בדיוק 0012:בשעה  1/11/2018 יוםל, עד חברהבתיבת המכרזים, במשרדי ה להפקידו "הסעות

 ביותר או הצעה כלשהי. המחיר הנמוךבעלת מתחייבת לקבל את ההצעה  חברהאין ה .6

 בין הוראות הודעה זו ובין מסמכי המכרז, תגברנה ההוראות שבמסמכי המכרז. במקרה של סתירה .7

 

 

 החברה מנכ"לס, ליאור דיעי       

 בע"מהחברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 41מתוך  3עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 

 מסמכי המכרז

 

 מסמך א'         תנאים למשתתפים במכרז .1

 1נספח א'        דף מידע ארגוני עם פרטי המציע .1.1

 2נספח א'    היקף פעילותבדבר אישור רואה חשבון תצהיר המציע ו .1.2

 3נספח א'       זנוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכר .1.3

 4נספח א'       ביטוחים קיוםואישור  התחייבות למח' ביטוח .1.4

 5נספח א'        (ביצוע)ערבות נספח ערבות בנקאית  .1.5

 6נספח א'   2001-התשס"א לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין,תצהיר  .1.6

  7 נספח א'   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1.7

 8נספח א'        נוסח המלצה לשימוש המציע .1.8

 9נספח א'        פרטי קצין הבטיחות של המציע .1.9

 'מסמך ב       תרמיל ערכת עזרה ראשונהמפרט  .2

 מסמך ג'         המציעוהצעת הצהרת  .3

 'דמסמך         , על נספחיוהתקשרותחוזה נוסח  .4

 

מסמכי הבהרות פרוטוקולים ו שתפיץ החברה במסגרת מכרז זה ובכלל זה כל מסמך ו/או נספחכל אלה, לרבות 
 (."מסמכי המכרזלהלן: " יקראו ומענה לשאלות



 
 

 41מתוך  4עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 מסמך א'

 תנאים למשתתפים במכרז

 כללי .1

(, מזמינה בזה "כיווניםו/או " "חברהה)להלן: " בע"מהחברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים  .1.1
 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.הכל , למתן שירותי הסעות לחברה ת מחירוהצעקבלת 

, 'דכמסמך וחוזה ההתקשרות הרצ"ב  זה במכרז יהיו עפ"י תנאי מכרז זוכהתנאי ההתקשרות עם ה .1.2
 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ,על נספחיו

 שונים )נסיעות עירוניות, בין עירוניות, נסיעות עםמתן שירותי היסעים השירותים הנדרשים הינם  .1.3
ס על גבי רכבי הסעות מסוגים שונים )אוטובוס, אוטובומספר נקודות איסוף/פיזור, 'הקפצות' וכו'( 

 נהלי משרדזעיר, מיניבוסים, מוניות וכיו"ב( בהתאם להוראות כל דין והנהלים הרלוונטיים )לרבות 
 (."השירותים)להלן: "בהוראות מכרז זה כמפורט הכל , החינוך(

מכרז זה הינו מכרז בשיטת "מכרז מסגרת" במסגרתו תבחר החברה זוכה אחד בלבד )להלן:  .1.4
, כי החברה תהיה רשאית שלא מפורשות "( הכל בהתאם ובכפוף להוראות המכרז. מובהרהספק"

השירותים באופן חלקי בלבד והכל לפי שיקול דעתה או להזמין שירותים כלשהם להזמין מהספק 
 .הבלעדי

מתן השירותים על ידי הספק שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה ייעשה על ידי הזוכה באמצעות  .1.5
אוטובוסים, אוטובוסים זעירים, מיניבוסים, רכבי וואן המיועדים להסעת נוסעים ומוניות בלבד 

 להלן:"(, הכל כמפורט כלי הרכב)להלן: "

 מקומות ישיבה לפחות; 50בעל  –אוטובוס  .1.5.1

 מקומות ישיבה לפחות; 18בעל  –מיניבוס  .1.5.2

 .מקומות ישיבה 10בעל  –רכב וואן  .1.5.3

מובהר מפורשות ולמעו הסר כל ספק כי לא תותר מתן השירותים נשוא מכרז זה על גבי רכב מסוג 
 "מסחרי בלתי אחוד".

חתימתה של עם  , שתחילתהחודשים( עשרים וארבעה) 24 תקופה בתלה עם הזוכה תהיההתקשרות  .1.6
 ה הזוכה.עחברת כיוונים על חוזה ההתקשרות עם המציע שהצעתו תוכרז כהצ

ולשביעות  וחוזה ההתקשרות תנאי המכרזל יספק את השירותים בהתאםועד כמה שהזוכה  ,אם .1.7
 ותתקופ)שתי(  2עד ב תקופת ההתקשרותאת תהא רשאית החברה להאריך , רצונה של החברה

 4חודשים ) 48עד לתקופה מצטברת בת בסך הכל ו, כל אחת חודשים)שנים עשר(  12 עד תנובת ונוספ
  .'דמסמך  -כאמור בהסכם המצורף למכרז  שנים(

 זבמכר להשתתפות סף תנאי .2

במועד  ישירות ובעצמו, במצטבר, תאגיד רשום כדין בישראל, העומדרשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא 
 :המפורטים להלן ל התנאיםלמכרז, בכ ותהגשת הצעלהאחרון 

הגשת ההצעות השנים האחרונות שקדמו למועד חמש( ) 5במהלך בעל ותק וניסיון מוכח המציע הינו  .2.1
 .לגופים ציבוריים במתן שירותי הסעותלפחות,  ,מכרזב

חברות רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, מדינת ישראל, ": גופים ציבורייםבסעיף זה "
 ממשלתיות, משרדי ממשלה, תאגידי מים וביוב, גופים דו מהותיים וכיו"ב.

למציע פעילות כספית שנתית )מחזור שנתי( מצטברת הנובעת ממתן שירותי הסעות לגופים  .2.2
שקלים חדשים(, לפחות, זאת שלושה וחצי מיליון )במילים: ₪  3,500,000ציבוריים, בהיקף של 

 .2017עד  2015במהלך השנים 

רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות מדינת ישראל, ": גופים ציבורייםבסעיף זה "
 ממשלתיות, משרדי ממשלה, תאגידי מים וביוב, גופים דו מהותיים וכיו"ב.

מציע רשום על פי ה וגם 1968-המציע הינו בעל רישיון עסק תקף על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .2.3
)הסעת סיור, הסעה מיוחדת הוראות הצו לפיקוח על מצרכים ושירותים  דין כמשרד להסעות על פי
המציע מחזיק ברישיון בר תוקף, על שמו, של המפקח על  וגם 1985-והשכרת רכב(, התשמ"ה

 התעבורה לפיו הינו מורשה למתן שירותי הסעות בשכר על פי דין )משרד התחבורה ומשרד החינוך(.
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 בתעבורה בעל כתב הסמכה ומינוי על פי דין.המציע מעסיק קצין בטיחות  .2.4

המציע צרף להצעתו רשימה מפורטת )שם היצרן, דגם, שנת ייצור ומספר מקומות ישיבה(, הכוללת  .2.5
חמישה עשר( )במילים:  15צילום רישיון רכב תקף ביחס לכל אחד מכלי הרכב שברשימה, של לפחות 

 ואילך בלבד. 2015, שייצורם משנת אוטובוסים

לפקודת החברה, צמודה למדד ₪,  100,000צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך המציע  .2.6
 .3נספח א'המחירים לצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כ

 המציעים. מפגשהמציע השתתף ב .2.7

 הנדרשות להגשה ת יוהערבוכן אסמכתאות והההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל 
 .בלבד מציע ההצעהיהיו על שם  במכרז,

 תנאים ודרישות נוספות .3

החברה מבהירה מפורשות כי גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז  – זהות המציע .3.1
בנפרד. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות במשותף וכן לא תותר השתתפותם 

ו/או  במכרז זה םרך השתתפותבמכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצו
 .  תאגידים בייסוד

 מציע שהוא שותפות יהא רשאי להשתתף במכרז זה ובתנאי כי השותפות הינה שותפות רשומה כדין. .3.2

הזוכה במכרז יהא רשאי לספק את השירותים נשוא המכרז גם על ידי קבלן משנה  – קבלני משנה .3.3
 מטעמו, ובלבד שקבלן המשנה יעמוד בדרישות המכרז ויאושר מראש על ידי החברה.

 המציע יהא רשאי להתקשר לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה עם תאגיד מוניות ובלבד שיציג: .3.4

 רישיון עסק מטעם הרשות המקומית .3.4.1

 גת רישיונות הסעה מטעם משרד התחבורה למוניות.הצ .3.4.2

מובהר כי בכל מקרה של מתן השירותים נשוא המכרז על ידי קבלן משנה יהא על המציע, כבר  .3.5
רשומים כלי הרכב בכמות  קבלן המשנה בבעלות או במשרדלהציג כי במסגרת הגשת הצעתו במכרז, 
שיון רכב תקף ימשתתפים לצרף צילום רתנה הצעת מחיר. על הינ הןהדרושה לביצוע ההסעות לגבי

די י-או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על רכבההמאשר את בעלותם על כלי 
 .המציע

במהלך כל תקופת מתן השירותים על ידי הזוכה במכרז הוא מתחייב  – עובדים מוסמכים .3.6
 ו על ידי הזוכה במכרז ו/או על ידיכלל השירותים נשוא מכרז זה יינתני בהתחייבות בלתי חוזרת כ

 מי מטעמו אך ורק על ידי עובדים המוסמכים כדין להעניק השירותים.

 הזוכה מתחייב כי יעסיק נהגים העומדים בכלל הדרישות שלהלן: – נהגים .3.7

 הנהג מחזיק ברשיון להסעת ילדים, שעליו חותמת "רשאי להסיע ילדים". .3.7.1

 שנתיים( לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.שנים )במילים:  2הנהג בעל ניסיון של  .3.7.2

ת  לנהג  גיליון  עבירות  תנועה  מהמשטרה  שבו  אין  לנהג  עבירות  חמורות,  כגון:  מהירו .3.7.3
מופרזת בשנתיים האחרונות, נסיעה באור אדום, עקיפה על קו הפרדה רצוף, נהיגה תחת 

 )חמש( השנים האחרונות. 5-בהשפעת סמים או אלכוהול, גרימת מוות ברשלנות, והכל 

 )חמש( השנים האחרונות. 5-רישיון הנהיגה של הנהג לא נשלל ב .3.7.4

 לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. .3.7.5

הנהג עומד בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות  .3.7.6
 .2001לקטינים, התשס"א 

ב אשר יועמדו על ידו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה הזוכה מתחייב כי כלי הרכ – כלי הרכב .3.8
 יעמדו בכלל הדרישות שלהלן:

 ואילך בלבד. 2015משנת ייצור יהיה כל אחד מכלי הרכב  .3.8.1

בכל אחד מכלי הרכב יכללו כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה, הוראות  .3.8.2
, מכלי רכב המשמשים 1961 פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ותקנות התעבורה, התשכ"א

ערכת מילוט, מזגן, פנסי סימון ואיתות,  להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים לרבות )אך לא רק(
 חגורות בטיחות, שילוט ותרמיל עזרה ראשונה כמפורט במסמך ב' להלן.
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כלי הרכב המשמשים למתן השירותים נשוא המכרז יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות  .3.8.3
, במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך וכמתחייב מתקנות לכל הנוסעים

 א'.364 -א' ו83התעבורה 

כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים, ככל שיידרשו כלי רכב מסוג זה, יהיו בנויים  .3.8.4
בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, 

 –ק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד כמתחייב מהוראות החו
1994. 

 אסמכתאותמסמכים נוספים ו .4

 כדלקמן: ,המציע יצרף להצעתו את האסמכתאות והמסמכיםבנוסף, 

 . 1נספח א' –דף מידע ארגוני עם פרטי המציע  .4.1

י להם סיפק המציע שירות גופיםהרשימה של  – 2.2-ו 2.1 פיםילהוכחת עמידה בתנאי הסף בסע .4.2
 -טלפון נייד ) לפנות ופרטי ההתקשרות עם איש הקשרבצירוף שם איש הקשר אליו ניתן הסעה 

  .(חובה

במסגרת הרשימה יצוינו גם הפרטים הבאים: השנים בהן סיפק המציע את השירותים, תיאור 
 .כספיהשירותים, היקף 

 על המציע לצרף לרשימה זו המלצות כתובות מאת מקבלי השירות.

 . 2נספח א'כ בהתאם לנוסח המצ"באישור רו"ח ו 2.2-ו 2.1 תנאי סףעמידה בהצהרת המציע באשר ל .4.3

 . 3נספח א'במצורף ולתנאים כלעיל בהתאם לנוסח  2.6 סעיףברט ערבות בנקאית כמפו .4.4

  .1/2/2019הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .4.4.1

דרישת החברה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה במידת הצורך ועל פי  .4.4.2
 )תשעים( יום נוספים. 90נוספת של עד 

הערבות תהא אוטונומית ובלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד  .4.4.3
 צדדית של החברה.

הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה, לאחר שייחתם חוזה עם מי שייקבע ע"י  .4.4.4
 .ובכפוף ליתר הוראות מכר זה החברה כזוכה

 . 6נספח א' – 2001–ן במוסדות מסויימים התשס"א אישור לפי חוק למניעת העסקת עברייני מי .4.5

 .לעיל 2.3 סעיף, בהתאם לנדרש בורישיונות העתק/ים צילומי/ם של תעודות מתאימות .4.6

 סעיף, בהתאם לנדרש בתעודת ההסמכה של קצין התעבורה מטעם המציעהעתק צילומי של פרטיו ו .4.7
 לעיל. 2.4

 לעיל. 2.5ף רשימה מפורטת כנדרש בסעי .4.8

  .'ג מסמך –הצעת המציע הצהרת וטופס עותקים זהים של  2 .4.9

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול פנקסים כחוק ודיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק  .4.10
 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 . 7נספח א' – 1976-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2 סעיףתצהיר בהתאם ל .4.11

 במידה והמציע הינו תאגיד, יצורפו: .4.12

 ם של התאגיד. העתק של תעודת הרישו .4.12.1

 .ובעלי שליטה בו אישור מעו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של התאגיד .4.12.2

 תמצית רישום מרשם החברות. .4.12.3

 .9נספח א' –פרטי קצין הבטיחות של המציע  .4.13

מסמכי הבהרות, ככל שהוצאו, בקשר עם וכן  , חתום על ידי המציעמציעיםעותק מפרוטוקול מפגש  .4.14
 המכרז, חתומים על ידי המציע.

 .על שם המציעקבלה על רכישת מסמכי המכרז  .4.15
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 הגשת ההצעהאופן  .5

כל אחד מסוגי השירותים לאספקה של  המוצע על ידושיעור ההנחה האחיד והכולל המציע יציין את  .5.1
 להוראות המכרז. ובכפוף בהתאם המפורטים בטופס הצעת המציע 

יחול ללא כל תנאי כל אחד מסוגי השירותים שיעור הנחת המציע כאמור לעיל ביחס לאספקה של  .5.2
 ' להלן.גמחיר המקסימום הקבוע בטופס הצעת המציע, מסמך ביחס לוסייג 

בגין התקשרות זו על סך שנתי החברה הוצאותיה  מעריכהמובהר כי נכון ליום פרסומו של מכרז זה,  .5.3
 שקלים חדשים(.שני מיליון )₪  2,000,000משוער של 

 
הנתונים המובאים על ידי החברה כאמור לעיל הינם הערכה תקציבית בלבד נכונה ליום פרסום 
המכרז. החברה אינה מתחייבת, בשום דרך ו/או צורה להזמנת השירותים נשוא המכרז בהיקפים 
הנ"ל. מובהר מפורשות, כי החברה אינה מתחייבת לניצול מלא ו/או חלקי של הערכה תקציבית זו. 

לשנת כספים כי הערכה תקציבית זו הינה ביחס למקורות התקציב המשוערים ביחס  עוד מובהר
 בלבד.  אחת

יכלול את מלוא התמורה נשוא המכרז השירותים מתן עבור  המציעהמחיר המוצע על ידי יובהר, כי  .5.4
, כלי הרכבאותה מבקש לעצמו המציע כולל כל העלויות, התקורות, הרווח הקבלני ובכלל זה כל 

 ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה, כח האדם ור והבקרה,טמערכות הני האמצעים, הציוד,
אגרות, רישיונות, מיסים, היטלים, , לרבות מתן השירותיםשל מכלול האמצעים הדרוש ל והתחזוקה

 , בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורההמציעאישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם 
 .תשלומים עבור עובדיו ו/או מי מטעמו, פיקוח על מתן השירותים וכיו"ב , לרבותלמכרז

 כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד. .5.5

הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע החל ממועד הגשתה ועד  .5.6
החברה תהא רשאית להאריך את  ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.)תשעים(  90תום 

 .וזאת לצורך קביעת הזוכה במכרז ימים נוספים)תשעים(  90וקף ההצעה בעד ת

שהינו טופס ', גאין לכלול את הצעתו הכספית של המציע בשום מסמך אחר, מלבד נספח  –שימו לב  .5.7
 .הצעת המציע

 הבהרת מסמכי המכרז .6

בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י וכו' סתירה, שגיאה, הבהרה, שאלה, אי התאמה כל  .6.1
ובעברית בלבד, לדוא"ל  MS wordעל גבי קובץ בכתב,  חברהההמציע לתשומת לב 

.co.ilkivunim7@irisa  ו/או מי  החברהת ותשוב .0012:בשעה  18/10/2018יאוחר מיום עד ולא
 . ותפורסנה באתר האינטרנט של החברה למשתתפי המכרזבכתב  נהמטעמה תשלח

שהוסמך על  חברהכל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד נציג ה .6.2
 .חברה, לא יחייבו את ההיד

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ו/ החברהאיחור בקבלת התשובה מצד  .6.3
 הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים.

רשאית לשלוח מיוזמתה הבהרות למכרז ו/או לתקן טעויות  חברה, המבלי לגרוע מן האמור לעיל .6.4
 . ותפורסם באתר האינטרט של החברה שנפלו בו, והודעה בכתב תינתן למציעים במכרז

, שלא ניתנה לגביהן הבהרה, אי התאמה בין מסמכי המכרזו/או  סתירה, שגיאה, הבהרה, שאלהכל  .6.5
 מקילה עם החברה. יש לפרש לפי הפרשנות המחמירה עם הספק ו/או

 תשובות, הבהרות ותיקונים שניתנו כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .6.6

 מפגש מציעים .7

. מציע משרדי החברהב 14:30בשעה  11/10/2018יתקיים ביום  ,שהנוכחות בו חובה, מפגש מציעים .7.1
מטעמו, לא יהיה רשאי המציעים ופגישת ההבהרות, בעצמו או באמצעות מי  שבמפגאשר לא ישתתף 

 להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על הסף.

מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד המפגש ו/או לקבוע מפגשים נוספים  .7.2
 ו/או מועדים נוספים למפגש.

פרוטוקול מפגש מציעים חתום על ידי המציע, יצורף למסמכי המכרז, יהווה חלק בלתי נפרד מהם,  .7.3
 ר להסכמת הצדדים לכל האמור בו.  וישמש אישו
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מובהר כי פרט למסמך הפרוטוקול החתום שיישלח למציעים, לא יהיה תוקף לכל הצהרה, הבהרה  .7.4
 . מפגש המציעיםבמהלך , לרבות או מידע שניתנו, אם ניתנו, בעל פה או בכתב

 דרישת פרטים מהמציע .8

מו כן, עליו לחתום על הצעתו על המשתתף למלא את הפרטים הנדרשים רק במקום המיועד לכך. כ .8.1
 בדיו, בתוספת חותמת, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המשתתף באופן ברור, בנוסף על חתימה.
רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, אם בגוף המסמכים ואם במכתב 

 תתף.ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשהחברה לוואי, לא יחייב את 

, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או רשאית חברהה .8.2
ו/או אישורים ו/או המלצות ו/או  להמציא פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות

"( לשביעות רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת הפרטים)להלן: " תעודות
והכל על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי ותוכן הצעתו, במסגרת  ההצעות

. שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע
 .תושלא לדון בהצע חברהאם לא יעשה כן, רשאית ה

 לדין.על פי במכרז,  התהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכ החברה .8.3

 הצהרות המציע .9

המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי המכרז  .9.1
 במכרז ובחוזה.ל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות והחוזה ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוג

טים כלשהם המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפר .9.2
 מפרטי המכרז ו/או החוזה לא תתקבל לאחר הגשת הצעתו.

המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע  .9.3
, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת חברהו/או משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר ל

וגם במקרה  על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה במכרז, זאת גם במקרה בו הוכרזה הצעתו הצעתו
 .לספק לחברה השירותים נשוא מכרז זה בפועלבו החל 

הצעה כל ביותר או  במחיר הנמוךמתחייבת לקבל את ההצעה  חברההמציע מצהיר כי ידוע לו שאין ה .9.4
 שהיא.

רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על  חברההשהמציע מצהיר כי ידוע לו  .9.5
או מכול סיבה /ושלה  מצומצם התואם את מגבלות התקציבמוגדל או ביצוע השירותים, בהיקף 

כמויות "(, בין בהפחתת התקציב" :)להלן לצורך ביצוע השירותיםלפי שיקול דעתה הבלעדי,  ,אחרת
ובין בהפחתה של מכלול השירותים, תוך  מוסדות החינוךו/או הצהרונים מספר ו/או צמצום 

התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים 
 כלשהם.

הבלעדית, ולפי שיקול כיוונים שומרת לעצמה את הזכות המציע מצהיר כי הובהר לו מפורשות כי  .9.6
נשוא המכרז בין מספר משתתפים מתן השירותים לפצל את דעתה המוחלט של ועדת המכרזים, 

  .30%-70% עד)שני( זוכים וביחס זכייה של  2וזאת בין עד 

במתן השירותים מובהר, כי כיוונים מעוניינת להקטין ככל שניתן את העלויות הכספיות הכרוכות 
שיקולי ובהתאם לכך תיבחן האפשרות לפיצול כאמור. יחד עם זאת, מובהר כי ב נשוא מכרז זה ,

 נפרדים. ספקיםמול מספר ועדת המכרזים המשמעויות הטמונות בעבודה הפיצול תיבחן 

וכי  ,המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי .9.7
 יפסל.לה עלולה  –הצעה שתוגש באופן חלקי 

 לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור למחוק ו/או לתקן ו/או .9.8
תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי 
שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת 

 ההצעה.

 מסמכי המכרז

ולא ניתן  ,הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת .9.9
 לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז.

בין אם רוכש או מקבל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את מסמכי המכרז אינו רשאי  ,כל המחזיק .9.10
אישור מראש  להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר כל שהוא זולת למטרת הגשת הצעתו, בלא

 אלא למטרת הגשת הצעתו, במכרז זה. חברהובכתב מה



 
 

 41מתוך  9עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 ביטוחים .10

ו/או על פי דין ו/או חוזה, מתחייב המציע  חוקית של המציע ומי מטעמוה ומבלי לגרוע מאחריות .10.1
, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי מכרז זהלהחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות 

 להלן. 4כנספח א'ביטוחים המצורף שמופיעות באישור קיום ה

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות  .10.2
ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, 

מהן החברה תתעלם טוחים כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הבי
 והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז וההסכם.

החברה תהא )בנוסחם המקורי(, מבטחי המציע , חתום כדין על ידי 4א'במקרה של אי המצאת נספח  .10.3
בשל אי הצגת האישורים החתומים מתן השירותים את תחילת מהזוכה במכרז למנוע רשאית 
 כנדרש.

, הספקבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי  .10.4
רשאית לראות במגיש ההצעה כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של מגיש החברה תהיה 

 ההצעה במכרז.

על ידי המציע בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגשו להסרת ספק,  .10.5
חתימת המבטח, אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם ב

 מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.

 ותהצעהגשת המועד האחרון ל .11

, עותקים( 2-אשר יוגש ב – ג'מסמך  –)לרבות טופס הצעת המציע מסמכי המכרז שאר את ההצעות ו
במסירה אישית בלבד )לא בדואר(  יש למסורממולאים וחתומים בידי המציע בהתאם לדרישות המכרז, 

בתיבת המכרזים  להפקידו "למתן שירותי הסעות 14/2018מכרז מס' "במעטפה סגורה עליה מצוין 
 בדיוק. 0012:בשעה  1/11/2018יום לבמשרדי החברה, עד ש

 מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.לא יתקבלו 

 בחינת ההצעותהליך  .12

 פתיחת תיבת המכרזים -שלב א'  .12.1

 במועד פתיחת תיבת המכרזים תפתחנה המעטפות שהוגשו במסגרת המכרז.

 

 בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף למכרז -שלב ב'  .12.2

ף המנויים לאחר פתיחת המעטפות, תיערך בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הס .12.2.1
בפרק תנאי הסף לעיל. בין היתר, תבדוק החברה כי להצעה צורפו כל המסמכים, הטפסים 

 והאישורים הנדרשים.

גבוהות תהיינה הצעות אשר  תעבורנה לשלב ג'.הסף הצעות אשר יימצאו כי עומדות בתנאי 
 ייפסלו בשלב זה.ממחיר המקסימום, כהגדרתם לעיל, 

על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבוע מובהר בזאת, כי אין בהכרזה  .12.2.2
 בדיקה.ליך הכי ההצעה לא עמדה בתנאי הסף של המכרז, ככל שסברה כך בהמשך ה

 ההצעות ניקוד -ג'  שלב .12.3

נקודות, ושאר  100תקבל  (,ביותר המחיר הנמוךשיעור ההנחה הגבוה ביותר )סך ההצעה בעלת 
 על פי המשוואה שלהלן:ביחס להצעה זו ההצעות תקבלנה ציון יחסי 

 X 100 = ניקוד ההצעה הנבחנת
 ביותר בעלת המחיר הנמוךגובה ההצעה 

 נבחנתהגובה ההצעה 

 כהצעה הוכרזה הצעתם/הצעתו אשר למציעים/למציע החברה תודיע, זה מכרז הוראות לכל בכפוף .12.4
 .הזוכה

של  ם לשביעות רצונהצעו בעבר עבודתיתהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ב חברהה .12.5
, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה, כפוף באר שבעו/או עיריית  חברהה

 לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.
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 ____________חתימת המציע: 

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה שרשאית  חברהה .12.6
מסעיפי  סעיףשות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרי

 .ומושלם באופן מלא המונע הערכת חברההמכרז שלדעת ה

, יכולותיו )התפעוליות ו/או כושרו ,ורשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות חברהה .12.7
להצעתו של ו בהתאם לחוזהולקיים מלוא התחייבויותיו של המציע לבצע את השירותים  הפיננסיות(

ו/או  , את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע ברשויות מקומיות אחרותהמציע
 .בגופים ציבוריים אחרים

או מכולם השלמת פרטים  לדרוש בכל שלב מכל אחד מהמציעים החברה שומרת לעצמה את הזכות .12.8
 ו/או מסמכים ו/או כל עניין אחר הנדרש לה לניהול הליך בחינת ההצעות ובהתאם רשאית החברה

ולמציעים במכרז לא תהיה כל  לקבוע כל מועד ו/או להאריך כל מועד למימוש החלטותיה בעניין זה
 טענה או תביעה בשל כך.

במכרז, לאחר זכייתו וטרם חתימתו/ם  זוכיםה/הזוכה לנהל מו"מ עםבכל עת החברה תהא רשאית  .12.9
 על החוזה.

 
מצוי רשאית להעדיף משתתף שמקום עסקיו העיקרי החברה במקרה של הצעות שוות, תהיה  .12.10

וכן במקרה של הצעות שוות תהיה החברה להעדיף הצעת מציע  או במחוז דרוםבעיר באר שבע 
  )כולל מע"מ(. 5%יניהן לא עולה על על . לעניין זה, הצעות שוות הן הצעות שהפער בשבשליטת אישה

 הודעה בדבר תוצאות המכרז וכשיר שני .13

 (.יהיעת הזכהוד –)להלן  להם/ובהודעה בכתב שתשלח ל ם/ודבר זכיית ים/לזוכההחברה תודיע  .13.1
 

כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה/ים במכרז לחתום על הסכם ההתקשרות מול החברה  .13.2
( ימי עסקים מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא לחברה את ההסכם החתום חמישה) 5בתוך 

בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פיו, לרבות אישור קיום הביטוחים, כשהוא חתום על ידי 
המבטחת ועל ידי הזוכה/ים וכן ערבות הביצוע אשר תופקד בידי החברה בהתאם להוראות הסכם 

 (.ערבות הביצוע –ההתקשרות )להלן 
 

אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו זוכה כמי שלא עמד אחר במכרז לא מילא זוכה  .13.3
 הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל והחברה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך. 

 
המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות 

 בנסיבות אלה.ההגשה 
 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר  .13.4
שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה 

 .אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זהאו מי מהם שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז 
 

ית הצעותיהם אליה יהחברה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחכפוף להוראות סעיף זה,  .13.5
 , כפי שיפורט להלן: תוהמוחזר ההגשהת יוערבו פנהתצור

 
ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים  להם/תושב לו - במכרז ים/הזוכה .13.5.1

ע, בהתאם לתנאי והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצו
 .להם/הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו

 
 ים/תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות החברה עם הזוכה - כשיר שני .13.5.2

 במכרז. 
 

לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשתכלל ההתקשרות 
במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים  יםזוכמי מהעם 

הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם 
 ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.
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 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז .14
 

המכרזים ובמסמכי ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת  .14.1
  ]תקנות העיריות )מכרזים([. החלות על החברה ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין

 
 –מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .14.2

ועדת (, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת החלקים הסודיים
 המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:

 
המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד  .14.2.1

 משמעי.
 

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי  .14.2.2
ה שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכ

במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים 
כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון 

 המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. 
 

סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם  .14.2.3
אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם  חלקים

בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר 
 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.

 
למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית  .14.2.4

 ים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.לועדת המכרז
 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך  .14.2.5
תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על 

 ידה ובהתאם להנחיותיה.
 

לקים החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בח .14.2.6
הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של 

 המבקש.

 כללי .15

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על 
 .משתתפים במכרז בלבד והמציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאותיהם בכלמקרה שהואה

   

 

 מנכ"לס, ליאור דיעי

 בע"מכיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע  
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 1נספח א'
 

 לכבוד

 בע"מהחברה לתרבות הפנאי באר שבע  –כיוונים 

 

 :לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן

 

 __________________________________________________________ שם המציע: .1

 ________________________________________ רישום התאגיד ברשם הרלוונטי:מספר 

 __________________________________________________ כתובת המשרד הרשום:

 ______________________________________________________ כתובת הפעילות: 

 ____________________  :טלפון 'מס

 ____________________ :טלפון סלולארי

 ____________________ :הפקסימילי 'מס

 ________________________________________ :E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )

 

 תחומי עיסוק המציע: .2

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 אנשי המפתח אצל המציע: .3

 שנות ותק   תחום התמחות     שם    

3.1 ______________       _______________________  _______ 

3.2 ______________       _______________________  _______ 

3.3 ______________       _______________________  _______ 

3.4 ______________       _______________________  _______ 

3.5 ______________       _______________________  _______ 

 

ופניות, ככל  נייד ____________ מס' מר ___________________איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/ .4
 שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה אותנו.

 

 בכבוד  רב,

   ________________________ 

 מציעחותמת וחתימת ה                    
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 2נספח  א'
 תצהיר

 
_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. 

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

 (.מציעה –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 
 
 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: בכלהמציע עומד  .1

 
)חמש( השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות  5המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח במהלך  .1.1

 במכרז, לפחות, במתן שירותי הסעות לגופים ציבוריים.
 

": מדינת ישראל, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות, גופים ציבורייםבסעיף זה "
 גופים דו מהותיים וכיו"ב. משרדי ממשלה, תאגידי מים וביוב,

 
למציע פעילות כספית שנתית )מחזור שנתי( מצטברת הנובעת ממתן שירותי הסעות לגופים ציבוריים,  .1.2

)במילים: שלושה וחצי מיליון שקלים חדשים(, לפחות, זאת במהלך השנים ₪  3,500,000בהיקף של 
 .2017עד  2015

 
רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות, ": מדינת ישראל, גופים ציבורייםבסעיף זה "

 משרדי ממשלה, תאגידי מים וביוב, גופים דו מהותיים וכיו"ב.
 

המציע רשום על פי דין  וגם 9681-המציע הינו בעל רישיון עסק תקף על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .1.3
עת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת כמשרד להסעות על פי הוראות הצו לפיקוח על מצרכים ושירותים )הס

מו, של המפקח על התעבורה לפיו הינו שהמציע מחזיק ברישיון בר תוקף, על  וגם 1985-רכב(, התשמ"ה
 מורשה למתן שירותי הסעות בשכר על פי דין )משרד התחבורה ומשרד החינוך(.

 
 המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה ומינוי על פי דין. .1.4

 
צרף להצעתו רשימה מפורטת )שם היצרן, דגם, שנת ייצור ומספר מקומות ישיבה(, הכוללת  המציע .1.5

)במילים: חמישה עשר(  15צילום רישיון רכב תקף ביחס לכל אחד מכלי הרכב שברשימה, של לפחות 
 ואילך בלבד. 2015אוטובוסים, שייצורם משנת 

 
לפקודת החברה, צמודה למדד ₪,  100,000המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך  .1.6

 .3נספח א'המחירים לצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כ
 

 המציע השתתף במפגש המציעים. .1.7
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
 

            _______________            
 חתימת המצהיר

 
 אישור

 
, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב יבפני הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע

_______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  
____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 ת הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.בחוק, אישר/ה את נכונו
 
 
 
         ___________________ 

 ,עו"ד____________                      
 



 
 

 41מתוך  14עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 המשך – 2נספח  א'
 
 

 ריכוז פרטים בדבר ניסיון מקצועי
 

תיאור השירותים לרבות  שם המזמין מס'
המסגרת בה ניתנו השירותים 

וזהות הנוסעים )תלמידים, 
 חיילים, קשישים וכו'(  

מועד תחילת 
וסיום מתן 
 השירותים

מספר כלי 
הרכב 
שפעלו 
בשירות 
 המזמין

סוגי כלי 
הרכב 
שפעלו 
בשירות 
 המזמין

שם איש 
קשר 

במזמין + 
 טלפון ישיר

1       

2       

3       

4       

5       
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 ____________חתימת המציע: 

 המשך – 2נספח  א'
 
 

 לכבוד
 בע"מ כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע 

 82ההסתדרות רח' 
 באר שבע

 
 א.ג.נ., 

 
 

 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספיתהנדון: 
 

חשבון הוכרואה ( המציע –)להלן לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ 
ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י של המציע, 

 (, כדלקמן:לתנאי המכרז 2.2ף סעי)ביחס לעמידתו בתנאי הסף  והמציע בתצהיר
 
 
 גיד רשום כדין בישראל.מציע הוא תאה .1

 
למציע פעילות כספית שנתית )מחזור שנתי( מצטברת הנובעת ממתן שירותי הסעות לגופים ציבוריים, בהיקף  .2

עד  2015מיליון שקלים חדשים(, לפחות, זאת במהלך השנים )במילים: _________ ₪ של _________ 
2017. 

 
 . אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.והצהרתו של המציע הינו באחריות

 
 ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. 

 
למסמכים אחרים, מכל לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם 

 הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.
 
 
 
 
 

         ________                   ____________________________ 
 )שם רוה"ח, חתימה, חותמת(             תאריך
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 ____________חתימת המציע: 

 3נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 
 

 לכבוד
 כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ 

 82ההסתדרות רח' 
 באר שבע

 
 א.ג.נ., 

 אוטנומית ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם המציע – )להלן __ז. _________ח.פ./ח.צ./ת. פי בקשת _________________-על
בתוספת הפרשי הצמדה למדד  ,(שקלים חדשים אלף_________ ) ₪________ לסילוק כל סכום עד לסך של 

 – )להלןלמתן שירותי הסעות לחברת כיוונים  14/2018מס'  מסגרתוזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז 
 .על ידי המציע ( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרזהמכרז

 
לאחר )שלושה( ימים  3תוך אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה 

דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן  קבלת
 .וכלשה

 
י ההצמדה או כל חלק ממנו אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרש

בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על 
אתם תהיו רשאים להציג בפנינו דרישה לחילוט כתב ערבות זה גם סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 

 . באמצעות משלוח דרישה באמצעות פקסימיליה לסניף הבנק הח"מ
 

 זה:ערבות בכתב 
 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לצרכן המחיריםמדד  –" מדד"
 לכך[. ]או בסמוך 2018ספטמבר  15ביום שפורסם  2018 אוגוסטמדד חודש  –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"
 

ההפרש בין  , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 
  להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת 

 
 ועד בכלל. 2019שנת פברואר לחודש  1ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
 באר שבע בע"מ, שתתקבל עלהחברה לתרבות הפנאי  –כיוונים ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת 

 ידינו עד למועד הנקוב לעיל.
 

 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

     
                                       ___________________ 
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 ____________חתימת המציע: 

 4נספח א'
 לכבוד

 החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ –כיוונים 

 82רח' ההסתדרות 

 באר שבע

 

 הסעות לחברת כיווניםלמתן שירותי  2018/14 חוזה מס'  הנדון:

 

ולאחר מכן מדי שנה  בסמוך לפני חתימת החוזהלצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם  .1

ם בשנה , כל עוד החוזה ביני לבין חברת כיוונים בתוקף , אישור על קיום ביטוחים , בנוסח המצורף להסכ

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו , אשר יהיה חתום על ידי חברת הביטוח המבטחת אותי.

ם חלה עלי בלבד, בין אם לכיסוי מלא על נזקי ספקהריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כ .2

 פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.

למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה שאבצע  .3

 לפי החוזה.

 

 __________________ספק: שם ה

 

 ___________________________________שמות החותמים: 

 

 כתובת ומספר טלפון: ______________________________________

 

 ________________תאריך חתימה: __

 

 חתימת הספק + חותמת: _______________________
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 ____________חתימת המציע: 

 בלבד במכרז הזוכה"י ע יומצא

 קיום ביטוחיםאישור 
 

 לכבוד
  מבע"באר שבע החברה לתרבות ופנאי  –כיוונים 

 "המזמינה"(ו/או  "המזמין" )להלן
 

 א.ג.נ.,
 

ו/או  "הספק" :___________)להלן_________________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:
בקשר עם הסכם ו/או מתן שירותים נילווים הסעות לחברת כיוונים  מתן שירותי ( בגין"הקבלן"

 (ו/או "העבודות" ו/או "המוצרים" "השירותים"ביחד ולחוד:  )להלן:  _________________
 

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

 ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים, כמפורט להלן: לספקאנו ערכנו   .1

 

  כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי(ביטוח אחריות חוקית  .א
 

 מספר__________________ ( )פוליסה
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

2,000,000  ₪ 
 

על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הספק   הספקאחריותו של  :תאור כיסוי
ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה 
ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הספק, כתוצאה 

 .מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים
כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או  .1 הרחבות נוספות

 מטעמו.מחדל של הספק והפועלים 

 אחריות צולבת. .2

 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. .3

 יחשב לרכוש צד ג'. והנוסעים המזמינה .4
נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות ל יסויכ. 5

נזקי גוף להאחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב וכן 
 שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה.

 
לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ______________  מית:השתתפות עצ

 ש"ח ( 40,000
  

 ביטוח חבות מעבידים  .ב
 

 )פוליסה מספר _________________ (
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
 ומחלות מקצוע שנגרמואחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה 

 הספקהמועסקים על ידי  הספק, קבלני משנה ולכל עובדיל
 שירותים.בביצוע ה

אחריות  ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות
 .לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק כמעביד

 

 __________ )כולל(.___ ועד _________ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
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 ____________חתימת המציע: 

 

 . , בקשר עם השירותיםהספק ו/או המזמינה –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3

 

ו/או עיריית באר שבע ו/או  החברה לתרבות ופנאי בע"מ –חברת כיוונים  –ה"מזמינה" למטרת אישור זה  .4
 חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל. 

 

 נכללים הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות הנזכרות  .5

 

 ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .א

 . סעיף אחריות צולבת .ב

 הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר .ג
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60רשום, ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב ספק שנמסור ל
 המבוקש.

 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ד
  התקפות במועד התחלת הביטוח חריג רשלנות רבתי בפוליסות יבוטל, במידה וקיים.

 
יסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפול .6

 בהן.

 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים  .7
ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא 

ה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינ
לחוק  59המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה ספק. למען הסר 1981 –חוזה הביטוח תשמ"א 
 וכלפי מבטחיה.

 
במפורש ורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו הביטוחים המפ .8

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה
 
 

 
_________________     _____________________ 

 תמת חברת הביטוחוח                      תאריך 
 חתימת מורשה חתימה                         
 

 

 _____________: פקס _______________: טלפון ____________________ ביטוח: סוכן
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 ____________חתימת המציע: 

 5נספח א'

  נוסח ערבות ביצוע

 
 לכבוד

 כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ 
 82ההסתדרות רח' 

 באר שבע
 

 א.ג.נ., 
 אוטנומית ערבות בנקאיתהנדון: 

 
( אנו ערבים בזאת כלפיכם הספק – )להלן __ז. _________ח.פ./ח.צ./ת. פי בקשת _________________-על

בתוספת  ,(שקלים חדשים_________________________ ) ₪_________ לסילוק כל סכום עד לסך של 
מתן שירותי הסעות  14/2018מס'  מסגרתהפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז 

להבטחת מילוי שלם לחוזה שנחתם בין המציע ובין החברה בעקבות המכרז ו( והמכרז – )להלןלחברת כיוונים 
 .והחוזה על ידי הספק ומלא של כל תנאי המכרז

 
לאחר )שלושה( ימים  3תוך אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה 

תכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן דריש קבלת
 .וכלשה

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו 

ם לא יעלה על בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכ
אתם תהיו רשאים להציג בפנינו דרישה לחילוט כתב ערבות זה גם סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 

 באמצעות משלוח דרישה באמצעות פקסימיליה לסניף הבנק הח"מ. 
 

 זה:ערבות בכתב 
 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לצרכן המחיריםמדד  –" מדד"
 .]או בסמוך לכך[___________ ביום שפורסם _________ מדד חודש  –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"
 

ההפרש בין  , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 ום הקרן מחולק במדד היסודי.המדד החדש למדד היסודי בסכ

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 
  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 ועד בכלל. ______שנת                   לחודש       ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
 באר שבע בע"מ, שתתקבל עלהחברה לתרבות הפנאי  –כיוונים ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת 

 ידינו עד למועד הנקוב לעיל.
 

 
 

 בכבוד רב,
     

                                       ___________________ 
 

 
 
 

 
 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח תוגש הערבות :חשוב
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 ____________חתימת המציע: 

 6נספח א'

 

 לעניין החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימיםהצהרה/התחייבות 
 

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

 
 (.מציעה –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 

 

 –הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  .1
 –כיוונים של  14/2018 (, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז מס'החוק –והתקנות לפיו )להלן  2001

 בע"מ.החברה לתרבות הפנאי באר שבע 
 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש   .2
ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על 

המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי 
 הבגיר והכל בהתאם לחוק.

 
הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף,  .3

 כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
 

חר הנחיות החברה הכלכלית ו/או מי מטעמה בכל נושא הקשור להתחייבותי הנני מתחייב לפעול בדיוק א .4
 זו וכי לא אעסיק בגיר בביצוע העבודות נשוא המכרז מבלי לקבל אישור העסקה בגיר כאמור.

 
הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לקיום  .5

 החוק. התחייבויותיי על פי 
 
 
 

 :חתימת המציע
 

  
____    ______________  __________   ____    ___________     ______________ 

              מורשה' זהות/עוסק מס          חתימה/חותמת                 תאריך                שם         



 
 

 41מתוך  22עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 7נספח א'
 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו וקבהתאם לחתצהיר המציע 

 
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:
 
המציע  ,ח.צ _______________________ ח.פ./______הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 בע"מ.כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע של  14/2018מס'  מסגרתמכרז ב
 
  12)בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה  לא הורשעהמציע 

 מכרז.ב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד חודשים( 
 
  הרשעה האחרונה לא ה – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים הורשעהמציע

 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד ( 3)היתה בשלוש 
 
  הרשעה האחרונה לא ה – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום הורשעהמציע

 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד  (3) היתה בשלוש
 

 ני העבודהבהתאם להוראות כל דיולביצוע העבודות לפיו יפעל בכל הקשור למכרז מצהיר כי המציע 
ידוע למציע כי הפרה של כל אחת וכל תקנות מכוחו.  1953-התשי"ג ,ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער

 ח המכרז.של התחייבויות המציע מכו יסודיתמהוראות אלה תהווה הפרה 
 
  בעבירה  ולא הורשעהשנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז  7-בהמציע ו/או מי ממנהליו

הנוגעת לתחום עיסוקו פלילית שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה פלילית 
ידוע למציע שבמקרה של . ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז7) בשבעוזאת  של המציע

הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה 
 בקשר לכך.

 
ו למועד השנים שקדמ 7-בכמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו 

 . לעיל כאמור ת פליליותים משפטיים בגין עבירחקירה פלילית או הליכ האחרון להגשת הצעות במכרז
 

  לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי
 כמפורט להלן:לעיל ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור 

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ . 

 
ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב 

 ו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא ל
 
 פרט בהתאם לנדרשלובמקומות המיועדים לכך  Xעל המציע לסמן *
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
                                   __________________ 

 חתימת המצהיר                            
 

 אישור
 

_____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  הנני מאשר בזה כי ביום 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן 

 ה עליה בפני.יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מ
           ___________________ 

 "ד, עו_____________  

 



 
 

 41מתוך  23עמוד 
 ____________חתימת המציע: 

 8נספח א'
          לכבוד

 כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ
      82רח' ההסתדרות 

     באר שבע
 

       א.ג.נ.,
 ידי המציעעל הסעות מתן שירותי בדבר אישור הנדון: 

 
 ____________________    שם המזמין:

 
 ____________________ שם מנהל היחידה הרלוונטי:

 
 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:

 
השירותים את העניק לנו הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________  .א

 בלבד(: 2017עד  2015הבאים )בשנים 
 

פירוט השירותים, לרבות מספר  שם המזמין
 כלי הרכב וזהות הנוסעים 

 

מועד תחילת וסיום 
 ההתקשרות

 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 (:*הקף/סמן בהתאםלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל ) .ב

 

איכות 
 השירותים

 גבוהה 
 

 טובה מאוד 
 

 טובה 
 

 מספקת 
 

 עומד בלו"ז  עמידה בלו"ז
 

 עומד חלקית 
 

 חורג מלו"ז 
 

יחסי עבודה עם 
המזמין ו/או מי 

 מטעמו

 טובים מאוד 
 

 טובים 
 

 מספקים 
 

 מספקים טובים טובים מאוד אמינות ואחריות

 
( תביעות משפטיות תלויות ועומדות *מחק את המיותר) יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ג

 כלפינו.
 

 תפקיד(: _____________________פרטי החותם )שם מלא + 
 

 חתימה + חותמת: _________________________
 

 בלבד )חתימה + חותמת(. המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 
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 ____________חתימת המציע: 

 9נספח א'
 הצהרה והתחייבות

          לכבוד

 חברת כיוונים 

 

 א.נ.,

, הבנתי היטב את ביחס להעסקת קצין תחבורה על ידיהמכרז הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות  .1

 משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.

לתנאי המכרז,  2.4מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות אעסיק קצין תחבורה כנדרש בסעיף הנני  .2

שפרטיו להלן. הנני מתחייב כי החלפת קצין בטיחות במהלך תקופת ההסכם תהא כפופה לקבלת אישור 

 רשום בכתב של כיוונים.

הבטיחות בכל הקשור  הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי .3

 נשוא ההסכם.למתן השירותים 

 

 

 פרטי קצין הבטיחות של המציע
 

 שם ומשפחה: _____________________

 מספר זהות: _____________________

 כתובת מלאה: ________________________________________________________

 מספר כתב הסמכה מטעם משרד התחבורה: __________

 

 .מצ"ב צילום נאמן למקור של כתב ההסכמה של קצין הבטיחות שפרטיו לעיל 

 

 

 חתימת + חותמת חברה: ______________   שם החברה: _________________

 

 חתימה + חותמת קצין הבטיחות: _______________
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 ____________חתימת המציע: 

 מסמך ב' 

 תרמיל עזרה ראשונהמפרט 

 
 הערות כמות שם הפריט מס'

  1 תואם לתכולהתרמיל גב  1

  5 משולש בד 2

  2 תחבושת אישית 3

  1 תחבושת בינונית 4

  1 חסם עורקים 5

 מגדלים שונים 5 אגד )תחבושת( 6

  3 איספלנית )מיקרופור( 7

  20 פלסטר 8

  1 מלע"ק )מספריים( 9

  20 פד גזה סטרילי 10

  1 סד קשיח לקבוע 11

  2 פלידין נוזל  12

  2 משחה פולידין 13

  2 סביעור 14

  1 מסכת כיס להנשמה 15

  3 תחבושת לכויות )כדוגמת ברנשילד( 16

  1 שמיכה היפוטרמית 17

 זוגות 10 כפפות חד פעמיות 18

 סוללות מחוץ לפנס 1 פנס ראש 19
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 ____________חתימת המציע: 

 מסמך ג'

 המציעוהצעת הצהרת טופס 
 

 לכבוד

 מבע"לתרבות הפנאי באר שבע החברה  –כיוונים 

 א.ג.נ.,

 

  14/2018 מס' מסגרתמכרז הנדון : 

 למתן שירותי הסעות לחברת כיוונים

המקצועית של  םבעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותאני הח"מ מצהיר כי קראתי  .1
 נשוא המכרז.השירותים 

וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים  הם,נספחיעל  ,הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז .2
,  השירותים נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי. וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה אספקתהמשפיעים על 

, וכי בהתאם לכך קבעתי את נשוא המכרזהשירותים לספק את לפיהם אצטרך השירותים התנאים והיקף 
 הצעתי.

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא תיאום ההצעה ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף  .3
לרבות ואחר במכרז, היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתי, חילוט הערבות 

 כל צעד ו/או הליך חוקי העומד לרשותה.

בנוסח המצורף בתנאים ולטובת החברה  אוטונומיתנקאית להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות ב .4
 למסמכי המכרז.

 אני מצהיר בזאת כי : .5

הידע והמומחיות הדרושים למתן השירותים נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה הניסיון, הנני בעל  .5.1
 שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.

כח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את השירותים כלי הרכב, ג את כל ברשותי, או יש בכוחי להשי .5.2
 נשוא המכרז.

 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז. .5.3

משרד משרד התחבורה, , לרבות הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן .5.4
נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות  יםלצורך מתן השירות ,וכו' החינוך

 תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

 אשר יוצב, לרבות בעל מקצוע סמוי, בעל מקצוע מטעמהכל אפשר לחברה להעמיד הנני מצהיר כי א .5.5
   .ן השירותיםמתפקח על הא רשאי לויבהסעות אשר תבוצענה עבור חברת כיוונים 

, כפי שננקב על ידי בהצעתי, כולל את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כל אחת מסוגי ההסעותמחיר  .5.6
תשלום בגין  כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע השירותים נשוא המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות

 וכן כל הוצאה אחרת.  הוצאות כלליות

 עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.הצעתי זו בתוקף ותחייב אותנו  .5.7

ידוע לי כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וכי החברה שומרת  .5.8
 מציעים. (שני) 2עד לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין 

פרת החוזה ו/או ידוע לי כי, החברה תהא רשאית בכל שלב שלאחר בחירת הזוכה במכרז, במקרה של ה .5.9
, וזאת מבלי צורך ועפ"י שיקול לכשיר שני )כהגדרתו במכרז(בשל אי עמידה בתוכנית העבודה לפנות 

דעתה הבלעדי ואני מסכים כי במקרה כזה לא תהא לנו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותי במכרז 
 אני מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור.  

 אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות רצון .6
 החברה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות החוזה בכפוף לדין.
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 ____________חתימת המציע: 

, הריני מתחייב לבצע את כל ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז( חמישה) 5תוך אם הצעתי תתקבל,  .7
 ורטות להלן:הפעולות המפ

 .כשהוא חתום כדין לחברהלחתום על החוזה ולהחזירו  .7.1

 להמציא לכם ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח, הכול כמפורט בחוזה. .7.2

, כולן או מקצתן, החברה תהא בהצעתיאני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות  .8
הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את 

 ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע השירותים נשוא הצעתי.

כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות  .9
 שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת  כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות .10
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עליי לשלם לעובדים שיבצעו את השירותים נשוא המכרז שכר  .11
וכן הנני מתחייב לקיים ללא סייג ותנאי את כלל הוראות  1987-בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז

 חוקי העבודה.

הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור סופי,  הניתנבהגשת הצעה זו  .12
 מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

 

 עפרטי המצי

 

 שם המציע : _______________________________   ח.פ. ____________________

 כתובת : _____________________ טלפון : _____________ פקס: _____________

 

 פרטי החותם מטעם המציע

 

 שם פרטי : _______________  משפחה :______________  ת.ז. ________________ 

 

 ______________  טלפון נייד : ______________________________ תפקיד המציע :

 

 ____________________חתימה + חותמת : __ _____תאריך : ______________
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 ____________חתימת המציע: 

 המשך - 'גמסמך 

 הצעת המציע
 לכבוד

 מבע"לתרבות הפנאי באר שבע החברה  –כיוונים 

 א.ג.נ.,

 14/2018 מס'מסגרת מכרז הנדון : 

 הסעות לחברת כיווניםלמתן שירותי 

 יש למלא בעט, בצורה ברורה, ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון.המחיר את 

 : כללי

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם __________________________________ )שם המציע(, את הצעת  .1
במסמכי המכרז, ואני מתחייב לבצע את כל  , על פי המפורטלמתן שירותי הסעות לחברת כיווניםהמחיר 

 השירותים שנדרש לבצע ומתוארים במפרטים ובמסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם.

הצעתי לביצוע השירותים בהתאם להוראות המכרז, החוזה, מפרטי השירותים, היקף השירותים, כמפורט  .2
ת הנדרשות לביצוע כל השירותים, במכרז, מביאה בחשבון כי אני נדרש להעמיד את כל האמצעים והתשומו

כח האדם, המתקנים, הציוד, העלויות, התקורות, המכונות, כלי הרכב, לרבות העמדת כל האמצעים, 
 ההובלה, הניוד, האספקה וההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לרבות רישיונות ואישורים.

 הצעת המחיר .3

רישות המפורטות במפרט הדרישות, במסמכי עבור ביצוע מלוא השירותים נשוא המכרז, הכל בהתאם לד
 הינה: הצעתנו המכרז ובחוזה 

 
 

 הקפצות
 )מנקודה לנקודה(

 
 מסלול

 )כיוון אחד(
 –מחיר מקס' 
 אוטובוס

 – מחיר מקס'
 מיניבוס

 – מחר מקס'
 וואן

הקפצה בתוך העיר 
)מנקודה לנקודה( 

היום עד שעה )שעות 
18) 

135 ₪ 100 ₪ 75 ₪ 

הקפצה בתוך העיר 
)מנקודה לנקודה( 

משעה  )שעות הערב
 (ואילך 18

180 ₪ 130 ₪ 75 ₪ 

)בתוך איסוף/ פיזור 
נקודות  5עד  – העיר

 (איסוף / פיזור

300 ₪ 240 ₪ 90 ₪ 

, מב"ש לרמת הגולן
גליל עליון, אצבע 

 הגליל ועמק החולה
 

2800  ₪ 2100 ₪ 1700 ₪ 

 מב"ש לגליל המערבי
 

2600 ₪ 1900 ₪ 1500 ₪ 

, מב"ש לגליל התחתון
עמק יזראעל ובקעת 

 בית שאן
 

2500  ₪ 1800 ₪ 1400 ₪ 

מב"ש למישור החוף 
 ולכרמל הצפוני

2400 ₪ 1700 ₪ 1300 ₪ 

 מב"ש לשרון
 

2000  ₪ 1300 ₪ 900 ₪ 
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 מב"ש למישור החוף
 

1800 ₪ 1100 ₪ 700 ₪ 

 מב"ש לגוש דן
 

1400 ₪ 1000 ₪ 750 ₪ 

 מב"ש לערבה
 

2100 ₪ 1300 ₪ 1100 ₪ 

מב"ש לבקעת ים 
 המלח וירושלים

2000 ₪ 1200  ₪ 900 ₪ 

מב"ש ליהודה 
 ושומרון

 

2100 ₪ 1300 ₪ 1000 ₪ 

 מב"ש לשפלה
 

1300 ₪ 1000 ₪ 800 ₪ 

 מב"ש למדבר יהודה
 

2100 ₪ 1300  ₪ 1000 ₪ 

מב"ש לנגב הצפוני 
 וחבל הבשור

 

300 ₪ 200 ₪ 150 ₪ 

מב"ש לאילת, חבל 
 והרי אילת אילות

2300 ₪ 1700 ₪ 1300 ₪ 

מב"ש למכתשים בנגב, 
 הר הנגב

 

1200 ₪ 900 ₪ 600 ₪ 

 
 יום צמוד

 

 –מחיר מקס'  מסלול
 אוטובוס

 –מחיר מקס' 
 מיניבוס

 –מחר מקס' 
 וואן

מב"ש לרמת הגולן, 
גליל עליון, אצבע 

 הגליל ועמק החולה
3,220 2,415 1,955 

 מב"ש לגליל המערבי
 

2,990 2,185 1,725 

מב"ש לגליל התחתון, 
עמק יזראעל ובקעת 

 בית שאן
2,875 2,070 1,610 

מב"ש למישור החוף 
 1,495 1,955 2,760 הצפוני ולכרמל

 מב"ש לשרון
 2,600 1,690 1,170 

 מב"ש למישור החוף
 2,340 1,430 910 

 מב"ש לגוש דן
 1,820 1,300 975 

 מב"ש לערבה
 2,415 1,495 1,265 

לבקעת ים מב"ש 
 1,170 1,560 2,600 המלח וירושלים

מב"ש ליהודה 
 1,300 1,690 2,730 ושומרון

 מב"ש לשפלה
 

1,495 1,150 920 

 מב"ש למדבר יהודה
 2,730 1,690 1,300 

מב"ש לנגב הצפוני 
 650 700 900 וחבל הבשור

מב"ש לאילת, חבל 
 1,495 1,955 2,645 אילות והרי אילת

בנגב, מב"ש למכתשים 
 690 1,035 1,380 הר הנגב

שעת חסימה של כביש 
 --- --- ₪ 290 ברחבי העיר באר שבע
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הנחה  –הצעת המציע 
 באחוזים –בלבד 

 
%_____ 

 
%_____ 

 
%_____ 

"(, מהווה מחיר סופי התמורהנדרש )להלן: "כהמכרז בתדירות  נשואכלל השירותים מתן המחיר עבור  .4
מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז וכולל את כל ההוצאות בין 

 ופירוט הגזרות והאזורים, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז והחוזה לרבות העסקת עובדים
אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל כל בכל כמות נדרשת, אספקת כלי רכב, מכונות וציוד ו

ותים נשוא המכרז, תשלומי אגרות, ביטוחים, אישורים, רישיונות, מיסים, היטלים, וכל דבר אחר השיר
 .ובכלל זאת רווח הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז

ידוע לי כי, לחברה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מציעים או להזמין את ביצוע כל השירותים  .5
רק חלק מהשירותים לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי  נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין

כן ידוע לי כי החברה תהא רשאית  וכי אם תבחר לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל
לצמצם את היקף הפרויקט ו/או לבטלו כליל, הכל על פי מגבלותיה התקציביות ולא תהיינה לנו כל טענה 

 .דרישה עקב כךו/או תביעה ו/או 

 

 

 _________________ח.פ. _______  _____________________שם המציע : ________

 _______  ______________ ת.ז. ______________שם החותם מורשה החתימה בשם המציע: _____

 _________________________חתימה + חותמת : __  ______________תאריך : ________
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 ____________חתימת המציע: 

 'דמסמך 

 התקשרות חוזה

 
 2018שנערך ונחתם ב_____________ ביום _______ לחודש ______ שנת 

 

 מבע"כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע  בין:

 82ההסתדרות מרח'  

 באר שבע 

 מצד אחד           "(החברה)להלן: " 

 

 _______________________ ח.פ. _________שם: ___ בין :ו

 __________________________________מרח' : ____ 

 ___________________________________________ 

 ____________________________: מורשי החתימהע"י  

 מצד שני           "(ספקה)להלן: " 

 

 וכן "המכרז")להלן: למתן שירותי הסעות לחברת כיוונים  14/2018מס'  מסגרתוהחברה פרסמה מכרז  הואיל
 ("השירותים"

 ;הגיש הצעתו למכרז ספקוה והואיל

בהתאם ועדת המכרזים של החברה, בישיבתה מיום ____ הכריזה על הצעת הספק כעל ההצעה הזוכה ו והואיל
 ;לתנאי המכרז וחוזה זה על נספחיו

נשוא  יםוברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות והואיל
 .המכרז בחוזה זה

 :נה בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הוסכם והות

 מבוא

 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 מקבל בזאת מאת החברה את ביצוע השירותים. ספקוהספק ל החברה מוסרת בזאת את ביצוע השירותים .2

מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בכל מסמכי  ספקלשם ביצוע השירותים ה .3
 ובחוזה זה. על כל נספחיו המכרז

פרשנות המונחים בחוזה זה תהא כפרשנותם במסמכי המכרז, וכן כמפורט בחוזה זה, אלא אם כן תוכן  .4
רז, תגבר הדברים מחייב אחרת. ככל שתהיה סתירה בין הפרשנות בחוזה לפרשנות המופיעה במסמכי המכ

 הפרשנות שניתנה במסמכי המכרז. הסכם זה יפורש ככל שניתן בהתאם למסמכי המכרז.

 תותקופת ההתקשר

חתימת כיוונים על , שתחילתה עם חודשים( עשרים וארבעה) 24לתקופה בת ה תהי ספקעם הההתקשרות  .5
 . הסכם זה

 יהוו תקופת ניסיון.)שלושים( הימים הראשונים לתקופת ההתקשרות  30מוסכם על הצדדים כי 

, ולשביעות רצונה של החברה יספק את השירותים בהתאם לתנאי המכרז וחוזה זה ספקאם ועד כמה שה
)שנים עשר(  12 עד ( תקופות נוספות בנותשתי) 2עד ב תקופת ההתקשרותתהא רשאית החברה להאריך את 

 .שנים( 4חודשים ) 48חודשים כל אחת, ובסך הכל עד לתקופה מצטברת בת 
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 ____________חתימת המציע: 

אמור לעיל החברה תהא רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל טעם שהוא, מבלי לגרוע מה .6
מוקדם ובלבד ה מהלסיואו תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין, התקשרות להביא את תקופת ה

 כמפורט להלן: הודעה מוקדמת בכתב לזוכה שנתנה על כך

 –ובכלל זה חוזה ההתקשרות הפרה יסודית במקרה בו הופרו תנאי המכרז ו/או איזה מנספחיו  .6.1
 מראש; יום 14 באמצעות הודעה מוקדמת בת

 –במהלכה של איזו מתקופות ההארכה בכל מקרה אחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה  .6.2
 מראש. יום 30באמצעות הודעה מוקדמת בת 

א את תקופת ההתקשרות לסיומה המוקדם במהלך שנת ההתקשרות הראשונה לא יהיה רשאי להבי ספקה .7
, יהא ילךאו . החל מהשנה השנייה לתקופת ההתקשרות)מאה ושמונים( יום 180אלא בהודעה מוקדמת בת 

 90באמצעות הודעה מוקדמת בת  את תקופת ההתקשרותלסיים רשאי להודיע לחברה כי ברצונו  ספקה
 לפחות.  ,( יוםתשעים)

, תהא רשאית החברה להאריך סיום תקופת ההתקשרות כאמוררצונו להביא לבמועד על  ספקהודיע ה לא .8
עדה תהווה הסכמתו להארכת במו ספקלעיל ואי הודעת ה 5את תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות סעיף 

  תקופת ההתקשרות.

 בשינויים המחויבים גם לגבי כל תקופת התקשרות מוארכת.האמור בסעיף זה יחול 

 יחסי הצדדים

 עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל נותן שירותיםהינו בגדר ספק מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי ה .9
גין , לרבות אחריות בו/או מי מעובדיו ו/או הפועל מטעמו הספקבין החברה לבין עבודה עניין וצורך, יחסי 

או , זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/ספקכל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו ואין ה
 .במסגרת יחסי עבודהנוהג 

ת, עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכור מעסיקיהיה אחראי לכל התשלומים החלים על  ספקה .10
תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכל תשלום אחר על פי 

ח טויוכן קיום כל הוראות החוק לעניין בעובדים חוק, וכן לביצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של 
 .מעסיקםעובדים ע"י 

 ממעסיקוו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד  ו/או לעובדיו ספקהיה ותחויב החברה בתשלום כלשהו ל .11
 את החברה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. ספקיפצה וישפה ה

מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע בחוק עפ"י חוק  הספק .12
 , על עדכוניו.1987 –שכר מינימום תשמ"ז 

 .לעילהוכחות לגבי ביצוע התשלומים הנזכרים מהספק החברה תהיה רשאית מעת לעת, לדרוש  .13

 מועסקעובד ו/או נהג ו/או מנהל עבודה ו/או כל כל החלפת  ספקהחברה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מה .14
דרשה  לבין החברה. ספקבין עובדי העבודה אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי 

סוג  שימוש בשפה לא נאותה ו/או אלימות מכל סוג ו/או הטרדה מכלעקב  ספקהחברה החלפתו של עובד ה
ובד לאלתר; הע להחליף את ספקיהיה חייב ה –לעובדי כיוונים ו/או לנוסעים  ו/או התייחסות לא הולמת

)ארבעה  14קופת זמן בת ת ספקעקב חוסר שביעות רצון, תינתן ל הספקדרשה החברה החלפתו של עובד 
 .להחלפת העובדימים עשר( 

 זה, ללא שיהוי וללא כל תמורה נוספת. סעיףמתחייב למלא דרישת החברה על פי הספק  .15

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  הספקמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה,  .16
 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 אדםכח 

יעסיק על חשבונו עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, ובמספר הדרוש לשם אספקת השירותים  הספק .17
 באופן הטוב ביותר. 

במידה ומעסיק הזוכה עובדים שאינם  תעודות זהות ישראלית.רישיון נהיגה ואשר יהיו בעלי  כל העובדים .18
 ר כל עובד.אישור עבודה ממדינת ישראל עבו געליו להצי ישראלית,בעלי ת.ז 

, טרם הצבתם לעבודה, המעיד שאין להם רישום עובדיויציג לנציג החברה אישור מהמשטרה לגבי  הספק .19
פלילי, וכן אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקת אותם עובדים לפי החוק למניעת העסקה של עברייני 

 . 2001 -מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א 
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מתחייב להעביר לעובדיו הדרכות בנושא בטיחות בדרכים ובטיחות וגהות בעבודה, בהתאם  הספק .20
 דרש מעת לעת.ילהוראות כל דין וכפי שי

 ספקהצהרות והתחייבויות ה

(, ומבלי לגרוע לחוברת המכרז מצהיר ומתחייב, בנוסף להצהרותיו במכרז ובהצהרתו )מסמך ג'הספק  .21
 :כדלקמן, אלו מהצהרותיו

 
היר כי הינו תאגיד / שותפות הרשומים כדין בישראל וכי אינו מהווה חלק ממספר מצ הספק .21.1

 גופים המרכיבים תאגיד אחד.

   
ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות כי מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה,  הספק .21.2

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

 
מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות,  הספק .21.3

הנדרשים על פי כל דין לביצוע  כלי הרכב המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות
ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי 

כל הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי  ,החוזה, העובדים המקצועיים וכן
 החוזה ועל פי כל דין.

 
 .1986ל פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח מצהיר כי הינו מחזיק ברשיון תקף לניהול עסקים עהספק  .21.4

 
מצהיר הינו רשום כדין כמשרד להסעות כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  הספק  .21.5

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

בר תוקף על שמו, מאת המפקח על התעבורה, שהינו  מצהיר כי הינו מחזקי ברשיון הספק .21.6
מורשה להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך 

 והתרבות.
 

אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה  הספק .21.7
 פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותושיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על ימחייב קבלת ר

 שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.יר
 

מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי הספק .21.8
, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו החברהקביעת 

 כת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.ברשותו לאחר גיוס למער
 

 -1983 ציבוריים התשמ"ג יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומותהספק  .21.9
 ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים. הן על 

 
לביצוע השירותים ביעילות וברמה מקצועית והכל בהתאם להתחייבויותיו הספק ידאג  .21.10

ו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח הזמנים חלה עליומובהר כי במכרז 
המכרז ולדרישות המפרט והוראות חוזה כל דין, דרישות לביצוע השירותים בהתאם לדרישות 

 זה.

שמור על הוראות כל דין החל מהיום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות החברה, משרד הבריאות, י הספק .22
 רד התחבורה או כל גוף אחר, בכל הנוגע לביצועו של חוזה זה.משרד העבודה, משרד החינוך, מש

 הוראה זו הינה הוראה יסודית והפרתה תיחשב הפרה יסודית ומהותית של חוזה זה.

 אופן מתן השירותים על ידי הספק

במסמך הסעות בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו את המתחייב בזה לבצע  הספק .23
  .המווה חלק בלתי נפרד מחוזה זהג' למכרז 

 מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים: הספק .24

 הנהג מחזיק ברשיון להסעת ילדים, שעליו חותמת "רשאי להסיע ילדים". .24.1

 לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.( שנתיים)במילים: שנים  2הנהג בעל ניסיון של  .24.2
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פרזת מהמשטרה  שבו  אין  לנהג  עבירות  חמורות,  כגון:  מהירות  מולנהג גיליון  עבירות  תנועה   .24.3
בשנתיים האחרונות, נסיעה באור אדום, עקיפה על קו הפרדה רצוף, נהיגה תחת השפעת סמים או 

 .)חמש( השנים האחרונות 5-, והכל באלכוהול, גרימת מוות ברשלנות

 רונות.השנים האח (חמש) 5-רישיון הנהיגה של הנהג לא נשלל ב .24.4

 לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. .24.5

הנהג עומד בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,  .24.6
 .2001התשס"א 

מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על פי הספק  .25
 הוראות המנהל.

רכב  הפעיל מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג ל הספק .26
כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי  ,לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזהחלופי שווה ערך 

 התנאים שבמסמכי החוזה.

י רכב השונים מהמפורט במפרט בכלהחברה בכתב של מראש ויהיה רשאי לבצע את ההסעות באשור  הספק .27
ההסעות ומחירים, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע ההסעות, לא יפחתו בטיבם, נוחותם ובטיחותם 

כל תוספת תשלום על המחיר לספק מכלי הרכב המפורטים במפרט הסעות ומחירים. בכל מקרה לא תשולם 
 המשמשים להסעות., במקרים של שינוי בכלי הרכב למכרז 'גהמצוין בנספח 

מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת החוזה, כי מרכב כלי הרכב וכל הספק  .28
חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, 

לרבות  סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת,
 התנאים בהם או ברשיונותיהם של הרכבים.

 ידי החברה או-על מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כןהספק  .29
 הנוסעים.

מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות בעל הספק  .30
בנספח מפורטים אשר פרטיו האישיים  ,1961 -ת התעבורה תשכ"אכתב הסמכה בהתאם להוראות תקנו

י . קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר, יוודא כלמכרז 9א'
הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם  ספקשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי היר

ת הביטוח והרשיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים במצב תקין וכי פוליסו
 להסעות.

מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום  הספק
 את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.לחברה יעביר  ספקוההחברה מראש ובכתב עם 

להעלאת דם ם לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קומתחייב לגרו הספק .31
 .לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים הנוסעים

אנשים זרים כלשהם, וכן לתדרך את  ,מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעותהספק  .32
 הנהגים לפעול גם הם כנדרש.

 שינויים באופן מתן השירותים

)להלן:  שעות מראש)עשרים וארבע(  24זאת בהודעה של ה, או חלק הלבטל הסעה, כול תרשאיהחברה תהא  .33
זכאי לקבל תשלום או פיצוי הספק ודעת ביטול, כאמור, לא יהא ניתנה על ידי החברה ה ."(הודעת ביטול"

 כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלות.

רבע( שעות מראש, )עשרים וא 24-יטול של שירותי הסעות על ידי החברה במועד הקצר מניתנה הודעת ב .34
)מחצית( מעלות שירותי ההסעות בהתאם להצעת מחירו,  50%בתשלום בשיעור של  ספקיהא זכאי הספק ה
)עשרים וארבע(  24עבור שירותי  ההסעות שהיו אמורות להינתן במהלך  יהיה אך ורקתשלום פיצוי זה 

 שעות אלו, והכל במידה והביטול לא נבע מכוח עליון שלחברה אין שליטה עליו.

על שינויים במתן שירותי ההסעות  ,לספקהבלעדי, להורות ה , לפי שיקול דעתת בכל עתרשאיהחברה  .35
 כדלקמן:

 ת אורכם.נמבחי -שינויים במסלולי הנסיעה  .35.1

 ביטול מסלולי נסיעה. .35.2
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 .שילוב מסלולי נסיעה .35.3

 תוספת מסלולי נסיעה. .35.4

 לי. במקרה של תוספת כר הנוסעיםתוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספ .35.5
 .ספקלהצעת המחיר של היהיה זהה נוסף רכב, המחיר עבור כלי רכב 

 שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות. .35.6

במקרה של הוספת מסלולי נסיעה תימסר  .בכתב ומראש ספקתימסר ל ,כאמור ,שינוייםההודעה על  .36
בהתאם יהיה נסיעה  שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי)שבעים ושתיים(  72 לפחות ההודעה

  חוזה זה.הוראות ל

 החברהמפקח מטעם 

 רשאית להפעיל מפקח מטעמה, שמתפקידו לוודא ׳תאימות חוזית' בין המפורט בהסכם זה החברה .37
 בפועל. ספקעל נספחיו לבין ביצוע ה ובמסמכי המכרז

 .החברה, בכל עת וללא תיאום מוקדםתדירות הביקורות של המפקח וזמני ביצוען יקבעו על ידי  .38

 לפעול כל העת לשיפור השרות ללקוחות., מתוך כוונה החברהישתף פעולה עם המפקח מטעם  הספק .39

או בכל מקום אחר לפי שיקול דעתו בהסעות עצמן כנוסע ללא כל מגבלה  יורשה להיכנס ולשהותהמפקח  .40
 או שיקול דעת החברה.

 היתרים ורישיונות

 את כל הרישיונות ו/או היתרים טרם ביצוע פעולה כלשהיויהיו בידיו בכל עת מתחייב כי יש בידיו  הספק .41
 ייבת ברישיון או בהיתר.המח

ם להעסיק רק מי שרשו ספקשירות שלצורך ביצועו יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי כל דין, חייב ה .42
 כבעל רישיון כאמור.

 התמורה ואופן תשלומה

תמורה שתחושב על  הספקתשלם החברה לזה בהתאם לחוזה הספק תמורת כל השירותים שיסופקו ע"י ה .43
במסגרת  ובטופס הצעת ספק, כשהוא מוכפל במחיר בו נקב ההספקשסופקו בפועל על ידי בסיס שירותים 
 ' למסמכי המכרז(. ג)מסמך מסמכי המכרז 

 
הנם בגין מתן שרותי  ההסעות לפי  ספקלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי ה

א תעשה כל התחשבנות על בסיס , ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לבהצעתוהמפורטים יעדים ה
 אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב.

 
לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או  הספקבהמשך לאמור מובהר, כי 

שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי הנוסעים בגין שינויים במספר 
 הנסיעה. יעד ומסלולההסעות, ולא נשתנה 

בהתאם לתנאי התשלום בחוזה זה, רק לאחר הגשת דו"ח חודשי על ביצוע  ספקהתמורה תשולם ל .44
שסופקו השירותים  אשר יפרט אתח "דולהגיש לחברה  ספק שאושר ע"י החברה. על ה ,השירותים בפועל

 .על ידו בחתכים כפי שיידרשו על ידי החברה

שבון מפורט, בגין השירותים שבוצעו חבכל חודש  10 -יגיש לחברה בראשית כל חודש, עד היום ה ספקה .45
 י החברה."לנהל, מאושרים ע ספקבחודש הקודם כמפורט לעיל. לחשבון יצורפו העתקים להזמנות שעל ה

)עשרה( ימים ויועבר לתשלום על ידי החברה. כל חשבון שאושר ישולם  10תוך החשבון יאושר ע"י החברה  .46
 2017-בהתאם ובפכוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז

 מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצירוף החשבון המפורט לעיל. .47

 ספק אישור פטור מניכוי זה.מהחשבון ינוכה מס במקור אלא אם כן יומצא ע"י ה .48

היקף חוזה ההתקשרות שבין הצדדים על פי הוראות הדין החלות את ו/או להקטין החברה רשאית להגדיל  .49
ועל הספק לספק את כלל מדינת ישראל ברחבי בכל מקום השירות  ולקבוע את מקום אספקתעליה 

 ויים המתחייבים.במקום בו תיקבע החברה, בשינ השירותים )כהגדרתם במכרז ובנספחיו(

 בכל מקרה של הודעת שינויים לספק תחולנה ההוראות הבאות: .50
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בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה, בין אם לספק בתשלום כלשהו ת חייב תהאלא  החברה  .50.1

להינתן לאחר  יםבוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמור
 ת חייבהחברה הא תשעות ממתן ההודעה על הביטול. כמו כן לא )עשרים וארבע(  24חלוף 

 בגין שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות. ספקבתשלום כלשהו ל

 
ו/או יעדי נסיעה  הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים ה, לפי שיקול דעתהחברה ההחליט .50.2

ידי המנהל על בסיס על  ספק, יקבע התשלום לו זכאי הנוספים ו/או להאריך את מסלול הנסיעה
בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים, בהתחשב בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי  ספקניתוח מחירי ה

 .  ספקלביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת טענות ה החברה
 

ו/או יעדי ים /מסלול/י נסיעה חדש ספקל הוסיףל תחייב האינ  החברה ,למען הסר כל ספק .50.3
 , למסור את ביצועם לאחרים.וא רשאי, לפי שיקול דעתווהנסיעה 

 
 50%בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשיעור העולה על  .50.4

 מהיקף ההתקשרות המקורי.

 פיצוי ושיפוי ,אחריות .51

הספק יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו  51.1
 חוזה זה.במתן השירותים על פי 

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי  51.2
ג'  ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה  ו/או לצד  חברה יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא ל

 ר לשירותים ו/אוו/או בכל הנובע ו/או קשו כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין
ממעשה או מחדל, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות הספק על פי מסמכי 

 החוזה.

ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל  דמי הנזק שיגיע  לו)ה(, חברה הספק יפצה את ה 51.3
לכל ובגין מכל אחריות וחבות  ה, ושלוחיה, עובדיחברהלהם)ן(.הספק משחרר לחלוטין ומראש את ה

 כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.

שירותו, במידה בהספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק  51.4
, או לפי כל דין אחר, לנזקים 1968ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

על נזק שנגרם  חברהתבע התיאם  .יםהשירותאו כתוצאה מביצוע  השירותיםשייגרמו להם תוך כדי 
או לשלם כל סכום שיפסק חברה כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הספק לסלק את התביעה כנגד ה

 לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, חברה הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את ה 51.5
על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל מכל עילה שהיא, שתוגש, 

ו/או  הו/או  לעובדי לחברהלכל אדם כולל  לעיל -4.2 ו 1. תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיף 
 , לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.והלשליח

ה מכל תשלום שיגיע ממנה מבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא החברה רשאית לנכות/לקזז כל סכום כז 51.6
 מסר בידי החברה. ספקבכל עת שהיא לפי החוזה ו/ואו להשתמש בערבות הבנקאית שה ספקל

 האמור בפרק זה יחול גם לטובת עיריית באר שבע, בשינויים המחויבים.  51.7

לסכומים הנקובים ישלם לחברה פיצוי מוסכם בגין הפרות של הוראות המכרז וההסכם בהתאם  ספקה .52
, ספקהפחתה מהחשבונות השוטפים המשולמים ל. הפיצוי יכול להיות משולם לחברה גם בדרך של להלן

 או בכל דרך אחרת שבה תיבחר החברה. או ע"י חילוט הערבות הבנקאית

 

 הניכוי הליקוי

 ₪  450 )חמש עשרה( דקות בהגעת ההסעה למקום האיסוף 15איחור של עד 

 ₪  550 דקות בהגעת ההסעה למקום האיסוף( )חמש עשרה 15-איחור של למעלה מ

 ₪  700 אי הפעלת מזגן על פי בקשת הנוסעים ו/או החברה
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 ₪  700 אי שביעות רצון מאיכות הנסיעה

 ₪  600 אי מתן מענה להודעת החברה לאחר קבלת הזמנת עבודה

 ₪  700 אספקת כלי רכב שלא בהתאם להוראות המכרז ו/או החוזה

 ₪  650 בהתאם להוראות המכרז ו/או החוזההצבת נהגים שלא 

 ₪  800 הפרת הוראות בטיחות

 ₪  500 אי קיום הוראה מטעם כיוונים

 ביטוח .53

 ולמשךלהבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הקבלן ויחזיק בידיו במשך כל תקופת ההתקשרות  53.1
 וחים הבאים:עפ"י הסכם זה לפחות  את הביט נוספת בה ימצא אחראי על פי דין תקופה כל

 

 .השירותיםבטוח חובה כנדרש בחוק לכלי הרכב המשמשים לבצוע  .א
 

  .השירותיםבטוח אחריות לנזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי על ידי כלי רכב המשמשים לבצוע  .ב
 

ובקשר לכל פעולה אחרת  השירותיםיטוח אחריות כלפי צד שלישי )על פי כל דין( בקשר עם ביצוע ב .ג
הנובעת ו/או קשורה לביצוע הסכם זה, לרבות הרחבה לכסוי נזקי רכוש ונזקי גוף שאינם נכללים בבטוח 

 רכב חובה. בגבולות אחריות לפי שיקול דעתו של הקבלן ובלבד שלא יפחתו מסך:
 

 ₪   2,000,000  -            תובע  
 ₪   2,000,000   -למקרה ולתקופה   
 

לרבות קבלני משנה  השירותיםטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידו בביצוע בי .ד
 -לתובע ו₪   20,000,000ועובדיהם בגבולות אחריות לפי שיקול דעתו של הקבלן ובלבד שלא יפחתו מסך 

 למקרה ותקופה.₪   20,000,000
 

יום  60 חברהאת המבטח להודיע ל בכל הביטוחים תכלל  החברה כמבוטח נוסף ויכלל סעיף המחייב 53.2
 לפני מועד ביטול הביטוח, או אי חידושו.

 

 בביטוחי החבות יכלל סעיף אחריות צולבת. 53.3
 

 .ןוכל הבא מטעמ הן, עובדיחברהבפוליסות הביטוח של הקבלן יכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד ה 53.4

ם, המצ"ב לחוזה זה על הקבלן להמציא, בעת החתימה על החוזה, טופס אישור על קיום ביטוחי 53.5
חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(  המהווה 4' א נספח ומסומן

על כל תנאיו ללא מחיקות ו/או תוספת, כשהוא חתום על ידי מבטח מטעמו. הנספח מהווה חלק 
 בלתי נפרד מההסכם.

 על פי כל דרישות חוזה זה. אין בהמצאת הנספח כדי לפתור את הקבלן מלערוך את הביטוחים 53.6

קבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ה 53.7
 בפוליסות הביטוח.

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או  53.8
משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה , קבלני השירותיםהפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי 

מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הקבלן יהיה 
אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות.

ח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטו מתחייב הקבלן 53.9
 האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
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לנזקים  אחראי קבלן יהיהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה,  הקבלן הפר 53.10
 ושיגרם לטענה כלשהי כלפי החברה על כל נזק כספי ו/או אחר  ובאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת.

 האמור בפרק זה יחול גם לטובת עיריית באר שבע, בשינויים המחויבים.  53.11

 הסבת החוזה, המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים

אינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת  ספקה .54
 ורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר אתהנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמ

 זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.

, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו אותה ספקמהשליטה ב 25%העברת  .55
 לעיל. סעיףכהעברה המנוגדת ל

לפי חוזה זה לאחר, אלא אם כן קבל  לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהחברה ספקה .56
הסכמה של החברה לכך ובכתב. החברה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך 

 בתנאים שתמצא לנכון.

רשאי להעסיק קבלן משנה שלא בהסכמת  ספקזה, מוסכם ומוצהר כי אין ה סעיףמבלי לגרוע מהאמור ב .57
 עפ"י חוזה זה. ספקהחברה בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של ה

 לכך. הספקהחברה תהא רשאית להמחות חוזה זה, כולו או חלקו, לאחר/ים, ללא צורך בהסכמת  .58

 היעדר בלעדיות

ביחס למתן השירותים מושא הסכם זה, והחברה כי לא מוקנית לו מכוח הסכם זה כל בלעדיות  ספקידוע ל .59
במהלך מתן שירותי הסעה תהיה רשאית להתקשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם קבלנים נוספים בתחום 

 תקופת ההתקשרות ובכלל.

 הפרה ובטלות החוזה

רה, את החב ספקכל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה ה פקהפר ה .60
בלי מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מ

אחר לביצוע  ספקלפגוע בזכויות החברה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם 
רה רשאית לבצע השירותים נשוא החוזה זה או חלק מהם וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל החב

 אחת או יותר מאלה :

לבטל את החוזה לאלתר לאחר שהחברה דרשה הימנו בכתב ובין למלא אחר מתן הוראות תוך  .60.1
מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי חוזה  לא עשה כן, זאת ספקתקופה שתקבע לכך ע"י החברה, וה

 זה ועל פי כל דין. 

 ת שניתנה להבטחת ביצועו של החוזה.ו/או לחלט את הערבו ספקלעכב כל תשלום המגיע ל .60.2

 אחר לצורך מתן השירות. ספקעובדים ו/או  ספקלהעסיק על חשבון ה .60.3

כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית וזאת  ספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב ה .61
 בקרות אחד מן האירועים הבאים :

 יום מיום הטלתו.   20מן החברה והעיקול לא יוסר תוך ספק אם יוטל עיקול על כספים המגיעים ל .61.1

 הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים. ספקאם ה .61.2

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. ספקאם ה .61.3

 .ספקאדם הממונה על נכסי הבכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל  .61.4

זכאי לפיצוי כספי ולא יהיה זכאי לתשלום עבור נזק  ספקהופסק תוקפו של החוזה כאמור לא יהיה ה .62
יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע החוזה על ידו עד להפסקת ספק כלשהו. במקרה זה, ה

 תוקפו כאמור.

 זה ו/או על פי כל דין. ל החברה על פי חוזהע בזכויותיה שלעיל כדי לפגו סעיףאין באמור ב .63

 ויתור והימנעות מפעולה

כל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד החברה לא יחשבו כויתור החברה על זכויותיה, אלא אם כן  .64
 ויתרה החברה על זכויותיה בכתב ומראש.
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 ____________חתימת המציע: 

 שינוי החוזה

של הצדדים, ולא תשמע כל טענה על  אין לשנות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה .65
 שינוי בעל פה או מכללא.

 ערבות

אוטונומית בחברה ערבות בנקאית  ספקעפ"י חוזה זה, יפקיד ה ספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו של ה .66
בצירוף מע"מ, עפ"י ( שקלים חדשיםמאה אלף )במילים: ₪  100,000בסך של בלתי תלויה וצמודת מדד 

 . לחוברת המכרז 5נוסח נספח א'

ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או הארכתו. החברה  .67
תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית באופן מיידי בכל מקרה שהחברה 

מהרגע בו שעות ים וארבע( )עשר 24הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך ספק מצאה כי ה
 נמסרה לו דרישת החברה לתיקון ההפרה.

 סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע ו/או הנובע ו/או הקשור לחוזה זה תהא לבתיהמ"ש המוסמכים בעיר  .68
 האר שבע בלבד.

 שונות

ו, וכי החברה מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלוא .69
לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, 

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

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני  .70
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. ספקההצדדים, ו

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי החוזה תינתן במסירה אישית או מכתב רשום לפי הכתובת  .71
שעות לאחר השליחה מבית  72המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כמתקבלת 

 יד, מעת מסירתה.דואר בישראל. ואם נמסרה ב

 

 לראיה באו על החתום :

 

_______________      _______________ 

 ספקה          החברה
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 ____________חתימת המציע: 

 

 

 לחוזה ההתקשרות 1'דנספח 
 

 דירקטוריוןאו לחבר החברה לעובד  קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר 
 

יוונים החברה כידי -שפורסם על הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ

קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים   .1
 במציע, הנני מצהיר:

 
אחד מבעלי הענין  אףאין לבע"מ  דירקטוריון כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבעבין חברי  )א(

 : בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.ו/או המנהלים במציע

, אין לאחד מאלה המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע בתאגיד שבשליטת )ב(
ן אחד אחוזים בהון או ברווחים, ואי 10המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

זוג, שותף או סוכן העובד -בן למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציעאין  )ג(
 .בחברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

 ג' לעיל:-לענין סעיפים א'

 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי   –"מנהל" 
 מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 

ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי העניין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר דירקטוריון 
 החברה או עובד החברה, נא פרט מהות הזיקה:

               
               
          

יימצא כי למציע ו/או למי תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם  החברהידוע לי כי ועדת המכרזים של  .2
מבעלי הענין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי דירקטוריון החברה ו/או 

 .כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונהחברה לעובדי ה
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3
 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ________  שם המציע:
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 ____________חתימת המציע: 

 

 

 

 ההתקשרותלחוזה  2'דנספח 

 
 תצהיר הספק בדבר הזמנות עבודה חתומות 

 
 

את  __ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר__אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ______
 האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

שאני מוסמך ח.פ./ת.ז. ___________ ______________  הספק ני עושה תצהירי זה בשמי/בשם א .1
  (. הספק –לחתום ולהצהיר בשמו )להלן 

א ידוע לספק, כי הוא לא יהיה זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שיבוצעו לל .2
 קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של החברה. 

ע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תישמע מפיו כל ככל שהספק יבצע או ביצ .3
 טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה/השירותים.

שר ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אכל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי לו לא תהיה ידוע לספק, כי  .4
 .דין ע"י מורשי החתימה של החברהסופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כ

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .5
 
 

          _______________ 
           

 
 אישור

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 

מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה שברחוב _________________________ 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 
יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 

 .פניתצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו ב
 
 
 

 עו"ד ,                         
 מ.ר. ___________

  חותמת            

 

 

 


