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 2019/11  מס' פומבימכרז 

 
 עבור חברת כיוונים היסעים שירותילמתן 

 
עד   /201903/06 תשע"ט,ה כ"ט אייר, שני יום מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז

  .12:00השעה 
 

 
 

 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.
 
 

 רבאהעיר העתיקה   82ההסתדרות ' ברח כיוונים במשרדי ידנית תיעשה המסירה
 .16:00 – 9:00 השעות בין ראשון עד חמישי, בימים 15קומה ב' חדר  ,שבע

 
העומדים תאגידים הרשומים כדין בישראל, יחידים ורשאים להשתתף במכרז 

 הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז. בכלבמועד הגשת ההצעות 
 

, תמורת סכום של התקשרויותבמשרדי מחלקת רכוש את מסמכי המכרז ניתן ל
 ש"ח אשר לא יוחזר. 1,500

 
 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כיוונים

מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק 
לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו 

 ים.לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרז
 

, במשרדי 15:00בשעה  20/05/2019 ,ט"ו באייר, שני ביוםישיבת הבהרות תתקיים 
 .)חדר ישיבות( באר שבע 82רח' ההסתדרות כיוונים, 
 
 

 
 
 
 
 

 2019אפריל 
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 הזמנה
 11/2019מס'  פומבימכרז 

 היסעים עבור חברת כיוונים מתן שירותיל
 

מכריזה על קבלת "[ החברה" ו/או "כיווניםלן: "]לההחברה לתרבות הפנאי באר שבע  כיווניםחברת 
מתן " -]להלן   לחברת כיוונים באר שבע היסעים מתן שירותיעבור הצעות מגופים שונים, 

 "[.השירותים
לפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה חתומות כדין ובהתאם  באמצעות הזמנות מתן השירותים יהיה

 כנדרש.השירותים לבצע את הזוכה במכרז יהיה  המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל

תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום הגשת יחידים ורשאים להשתתף במכרז 
 ההצעות, בכל הקריטריונים הבאים:

 2בהיקף של  במתן שירותי היסעיםשנים לפחות,  3הינו בעל ניסיון מוכח של המציע  .1
, עבור גופים ציבוריים, רשויות 2016-2018השנים וזאת בין  )כולל מע"מ( לכל שנה מש"ח

גופים עבורם סיפק את בהצהרה יפרט המשתתף את ה .מקומיות ו/או גופים ממשלתיים
 , ולרבות פרטי המזמינים ומספרי טלפון ואנשי קשר. השירותים

וכן תצהיר חתום בפני  חובה על המציע לצרף למסמכי הצעתו אישור רו"חן להוכחת הניסיו
' ה למכרז חלקלפי הנוסח ב)המבוקש בסעיף זה הכספי המציע למחזור  בדבר עמידת עו"ד

 ממנו(. ואין לסטות

       רשום, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים מציע ה .2
 תוקף-שיון ברייש לצרף ר .1985-)הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

 ( להוראות הכלליות(.ט)2)ראה סעיף  .מאת משרד התחבורה
 

 המורש ו, מאת המפקח על התעבורה, שהנושיון בר תוקף, על שמירהמציע הינו בעל  .3
והוראות הבטיחות של משרד החינוך  להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה

 והתרבות.
כב יש לצרף להצעה צילום מרשיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כר

 ( להוראות הכלליות(.י)2)ראה סעיף  המורשה להסיע נוסעים בשכר.
 

, ככל שיש 1968 –בידי המציע רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  .4
 פי דין.-רישוי עסק על חובת

 

רשומים כלי הרכב בכמות הדרושה מופעלים ו ומשרדבאמצעות או ש המציע בעלותב .5
 נותן שירותיםלמען הסר ספק, מאחר ויבחר  .בכתב ההצעה, כמפורט הסעותהלביצוע 

אחד, על המציע להציג מספר כלי רכב בהתאם לכמות כלי הרכב המופיעה בכתב ההצעה 
 במפרט המסלולים.

או בעלות  רכבהשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי יעל המשתתפים לצרף צילום ר
ידי המציע ורישיון הפעלה על שם -אדם אחר על הרכב, אישור השימוש באותו רכב על

 .1.1.2019המציע מיום פרסום המכרז או מיום 
מכמות כלי הרכב המוצגת במסגרת ההצעה, תהא לכל הפחות,  ,80%-יובהר כי נדרש ש

 החל, או שרישיונות ההפעלה שלהם יהיו ע"ש המציע ובפיקוחובבעלות מלאה של המציע 
 . המכרז פרסוםאו מיום  1.1.2019מיום 
 מכרז במסגרתבכל הדרישות  עמדויש ובלבד, של קבלני משנה להיות יכולים הנותרים 20%

 ( להוראות הכלליות(.יא)2)ראה סעיף  .זה
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קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף  המציע מעסיק .6
 בורה על פי תקנות התעבורה. חקציני בטיחות בתעבורה במשרד הת

כתב ההסמכה פרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר על המשתתפים ל
 שיון של קצין הבטיחות.יוכן לצרף צילום ר ,מכרזל 2חלק ה'בקצין הבטיחות בתעבורה,  של

 ( להוראות הכלליות(.יב)2)ראה סעיף 
 

)ד( להוראות 2המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז )ראה סעיף  .7
  הכלליות(.

 

 .ישיבת הבהרותאישור השתתפות ב .8

 
בנוסף לאמור לעיל, יובהר כי על המציע הזוכה יהיה לעמוד בקריטריונים הבאים באשר 

 לרכבים שיסופקו על ידו:
 
 בלבד במוניות ו, באוטובוסים ]טרנזיט[ ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים

לא  . בשום מקרה1961-"אכהגדרתם בתקנות התעבורה, תשכ "כלי הרכב"( )להלן:
 ., או ברכב מדברי, ברכב מסחרי בלתי אחוד )טנדרים(תבוצענה הסעות כלשהן

  לביצוע נוסעים בנוסף לנהג.  16מיועד, לפי מבנהו, להסעת עד  –אוטובוס ציבורי זעיר
ציון נוסעים, בהתאם ל 16נוסעים או  11נוסעים,  8ההסעות ידרשו א.צ.ז. המיועד להסעת 

 הנדרש. א.צ.ז-ן סוג היון כלי הרכב. ליד כל מסלול יצוירישב ולפרטים

  בהתאם למפורט ברישיון כלי הרכבנוסעים 19 -מיניבוס ,. 

  בהתאם למפורט ברישיון כלי הרכב נוסעים 50 –אוטובוס רגיל. 

  בהתאם למפורט ברישיון כלי הרכב נוסעים 55 -אוטובוס. 

 ציע לצורך עמידתנו הרכב שימציא המ שיונותי, ובהתאם, רכלי הרכב שישמשו להסעות
 יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: הסף של מכרז זה, בתנאי

כאלה שמועד עלייתם גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כלי הרכב יהיו  .א
 ואילך. 9200חל בשנת ה , שיון הרכבין ברכמצוילכביש, 

, ואשר יתחיל 2009חל במועד כלשהו בשנת  למען הסר ספק, רכב שמועד עלייתו לכביש 
בהסעת תלמידים בתחילת שנת הלימודים תשע"ח, עומד בדרישות הבטיחות של 

 המשרד, וניתן להסיע בו תלמידים עד תום שנת הלימודים תשע"ח.
, גם אם גילו 2019משמעות הדבר היא שאין צורך להפסיק פעילות רכב כנ"ל בתום שנת  

קופה של עשר שנים, אלא ניתן להשתמש בו עד תום המועד בו עולה במהלך השנה על ת
 8.1ף פי המפורט בסעי-מוסעים תלמידים, בהתאם לאוכלוסיית התלמידים המוסעת על

 ".לחוזה "תקופת החוזה וסיומו 8בפרק 

, הוראות כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה .ב
)להלן: "תקנות  1961-[ ותקנות התעבורה, התשכ"אפקודת התעבורה ]נוסח חדש

תלמידים לרבות ערכת להסעת מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים והתעבורה"(, 
תרמיל , מזגן, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ערכת כיבוי אש ומילוט

 עזרה ראשונה כמפורט בנספח ז' לחוזה.
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גילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרד אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית ל
 התחבורה.

כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת   .ג
תחבורה, כמתחייב מהוראות החוק נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד ה

 .1994 -התשנ"ד  ולפעוטות עם מוגבלות,להסעה בטיחותית לילדים 

ת בטיחות תקניות לכל ומשמשים להסעת תלמידים, יהיו מצוידים בחגורכלי רכב ה .ד
ת ו, כמתחייב מתקנו/או מושבים מגביהים, על פי הצורךהנוסעים, במושבי בטיחות 

 .1961-א' לתקנות התעבורה, התשכ"א364 -' וא83

בתרמיל עזרה ראשונה, שתכולתו  מצוידיםכלי רכב המשמשים להסעת תלמידים יהיו  .ה
 נספח ז' לחוזה.מפורטת ב

, אשר GPS –כלי הרכב המיועדים לנסיעות בין עירוניות יהיו מחוייבים באמצעי ניווט  .ו
 יתופעלו על ידי הנהג למען ייעול הנסיעה וקיצור זמניה.

 
 שנים עשר שמונה לו שמלאו מי לשבת רשאי, שלעיל רכב כלי סוג כל של הקידמי במושב 

 .בלבד ומעלה

 בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.בדיקת התנאים הנ"ל תיערך 
 ידניתכל המעוניין להשתתף יגיש הצעתו בשני העתקים על גבי הטפסים שהומצאו לו וימסור אותם 

 –9:00 תהשעו בין' ה –' א בימים ,שבע באר 82 סתדרותהה ברחובמחלקת התקשרויות ב חברהל
במעטפה אשר , בדיוק 12:00שעה ב 2019/03/06ע"ט, תשכ"ט באייר ה, שני וזאת עד ליום .16:00

"מועד ההגשה"(. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא,  -הומצאה לו )להלן 
 לא תובא לדיון. לא תתקבל כל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית.

גרום לפסילת את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול ל

 ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.
 

. משפטיות ישויות מספר ידי על הצעה הגשת על איסור חל. אחת משפטית שותי ידי על תוגש ההצעה

ישות המשפטית , הינה ההמשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז הישות
ה. הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם החתומה על כתב ההצע

 . הא לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבעהנובע ממנו, ת
 

את  כלל לבצע שלא ואף ממנה חלקלעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או  שומרת החברה
 לצרכי רק נועד רזהמכ. מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי ההזמנה

  דיני"י עפ"הצעה"  לכדי כלשהו מציע ידי על שיוגשו המכרז מסמכי את להכשיר בא ואינו, נוחות
 .מכרזים
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 .................................................................................התחייבות מח' ביטוח

13 
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 י'.

 פח א'.נס

 .....................................................................נוסח החוזה..........................

  מפרט תרמיל עזרה ראשונה.........................................................................

29 
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 :להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים .2

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  .א

ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב 

  להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

פנקסי  אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  .ב

 -חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1976

  .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור .ג

, 13אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן )לוח מס'  -ערבות בנקאית  .ד

או בסמוך לכך,  15/4/2019כפי שהתפרסם ביום  מרץ שכללי(, כשמדד הבסיס הוא מדד חוד

השם המופיע בערבות יהיה שם למסמכי המכרז, כאשר  'ג בחלקלפי נוסח הערבות המצורף 

ל, יצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך של כול 01.07.2019ושתעמוד בתוקפה עד ליום  המציע

 כולל מע"מ.₪(, אלף מאתיים ש"ח ) 200,000

על המציע יהיה להאריך את הנ"ל עלול להוביל לפסילת הערבות הבנקאית.  אי קיום התנאים

. חברת כיווניםתוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם לדרישתה של 
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משתתף שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף 

 תהווה עילה לחילוט הערבות.הערבות יפוג, או יהא ארוך מהמבוקש וכן 

ימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  3ערבות ההגשה תמומש/תחולט, בהתראה של 

הגשתה ו/או יסתייג מתנאי  לאחר, במקרה שהמשתתף יחזור בו מהצעתו חברת כיוונים

המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי 

ו/או לא יצרף את ערבות הביצוע. אין במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות המכרז 

 כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד אחר, עפ"י כל דין. 

  .אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה .ה

במתן שירותי  ניסיוןמציע להמאשר כי  - לתנאי הסף 1כאמור בסעיף  תצהיר חתום בפני עו"ד .ו

שנים בין השנים  3של , גופים ציבוריים, רשויות מקומיות ו/או גופים ממשלתייםל היסעים

. התצהיר יהיה בנוסח המצורף מע"מ לכל שנה כולל מש"ח 2ל וזאת בהיקף כספי ש 2016-2018

  למסמכי המכרז. 1כחלק ד'

 :ד מאושרים ומעודכניםימסמכי תאג .ז

 דות השיתופיות(;תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגו (1

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או בעל  (2

מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי 

 השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאחרי המשתתף במכרז.

שם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של תמצית מידע מר (3

 המשתתף תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז.

 תקנון התאגדות. (4

בדבר תשלום שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, , הצהרת המשתתף .ח

  למסמכי המכרז.' ו, בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק 1976-תשל"ו

המעיד על כך שהמציע רשום כדין במשרד  -תוקף מאת משרד התחבורה -רישיון בר .ט

ל"הסעות" במשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת 

 .2, כאמור בתנאי סף מס' 1985 –רכב( השתמ"ה 

הנו מורשה להסיע בשכר תוקף על שמו של המציע מאתר המפקח על התעבורה ש-רשיון בר .י

על המציע לצרף להצעתו צילום מרשיונות הרכב המיועדים  -על פי תקנות משרד התחבורה 

להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר. בהתאם לאמור בתנאי 

 .3סף מס' 

, אישור המאשר את בעלות המציע או בעלות אדם אחר על הרכבבתוקף  צילומי רשיונות הרכב .יא

השימוש באותו רכב על ידי המציע ורישיון הפעלה על שם המציע מיום פרסום או מיום 

 .5. בהתאם לאמור בתנאי סף מס' 01.01.2019
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וזאת בהתאם לנוסח  –פרטיו וכתב הסמכתו של קצין הבטיחות בתעבודה מטעם המציע  .יב

 .6. בהתאם לאמור בתנאי סף מס' 2'ההמצורף למכרז זה בחלק 

 - ושל כל מסמך נוסףנותן השירותים ל שאלות הבהרה שהומצא ום של פרוטוקולהעתק חת .יג

 .למשתתפים כיווניםשהומצא על ידי 

בדבר עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו, בדרישות החוק למניעת העסקה של  תצהיר .יד

על תקנותיו ]החוק והתקנות, להלן: "חוק  ,2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

על החקיקה הנובעת ממנו ]להלן:  1977-י המין"[, וכן בהוראות חוק העונשין, התשל"זעבריינ

"חוק העונשין"[, והתחייבות כי יעסיק בעבודות נשוא מכרז זה אך ורק עובדים העומדים 

בדרישות חוק עברייני המין, ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק 

 העונשין.

הנהגים שיועסקו מטעמו במסגרת ערוך וחתום כדין ומאומת ע"י עו"ד, כי  תצהיר המציע, .טו

. המציע במכרז זה, הינם בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג

העתק רישיון הנהיגה של נהגים אלה, להוכחת העמידה בדרישה זו  כיווניםהזוכה יעביר לידי 

 וכתנאי לחתימה על החוזה.

כי לנהגים שיועסקו מטעמו במסגרת ר המציע, ערוך וחתום כדין ומאומת ע"י עו"ד, תצהי .טז

 כיווניםהמציע הזוכה יעביר לידי  מכרז זה יש אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.

העתק האישורים הרפואיים של נהגים אלה, להוכחת העמידה בדרישה זו וכתנאי לחתימה 

 על החוזה.

 שת מסמכי המכרז.קבלה המעידה על רכי .יז

 אישור השתתפות בישיבת הבהרות. .יח
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 אים מיוחדים, והליכי המכרזתנ, הוראות למשתתפים -חלק ב' 
 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -המציע 

 .עבור חברת כיוונים היסעים מתן שירותי - מתן השירותים

  סמנכ"ל חברת כיוונים ו/או מי מטעמו. -המנהל 

למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על  ציעעל המ .א

, ולחתום באופן מלאהמשתתף לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו, בראשי תיבות, 

חרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף הא

 המציעעל  פרטים בדיו, וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות  כיווניםלחתום על כל מסמך שקיבל מאת 

  לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםנוספות, הבהרות וכד', 

להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו,  משתתףעל ה .ב

באופן ברור,  שתתף, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המשתתףבתוספת חותמת של המ

במקום שבו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב בנוסף על חתימה. 

רה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הע .ברור

ועלול להביא לפסילת  כיווניםלכך, אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את 

  מסמכי המכרז של המשתתף.

 כתב ההצעה.על המציע להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמציע חייב למלא את כל פרטי  .ג

האחד בגוף החוברת עצמה, שתוגש בשני העתקים ש גתוהמשתתף כל הצעה שתוגש על ידי 

רשם בכתב ברור, יהצעת המחיר ת על ידו לכיוונים, והשני בעותק נוסף הנפרד מהחוברת.

בעט דיו. משתתף שלא ירשום מאומה בשדה זה, יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז. 

  ."0משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה, ירשום בשדה המתאים את הספרה "

ואת כל ההוצאות, מכל מין  ציעמהיקח בחשבון את כל חובותיו של ת המשתתף, המחיר בהצע .ד

לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת  ציעמה, ובמתן השירותיםוסוג שהוא, הכרוכות 

  .כיוונים

למשך  ההזמנותשיצויין על ידי המשתתף, בהצעתו, יהיה נכון לביצוע  מתן השירותיםלהמחיר  .ה

  לא תשולם הצמדה על המחירים האמורים. .תקופת ההתקשרות כל

 הזמנהאינה מתחייבת לבצע שיעור מסויים של סוג  כיווניםכי  ,למען הסר ספק, מובהר בזאת .ו

או כל שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות 

לא תהא כל עילה לטענה . לזוכה לצורך, ובהתאם כיווניםתקציביות ותזרימיות הקיימות ב

 . שבוצעו ע"י כיוונים עבודותלהיקפי 

http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 
 כספים והתקשרויות

 512759564ח.פ 

 9 __________חתימת המציע :     

 08-6290011: פקס, 08-6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443"ד ת, 82רחוב ההסתדרות         
 co.il7www.kivunim.אתר החברה: 

 

באם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן  .ז

המדוייק של איזה סעיף או פרט, עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בכתב ותשובה תישלח 

נתנו בעל יראית עבור כל פירושים או הסברים שיאינה אח כיווניםלכל המשתתפים במכרז. 

  פה.

רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  כיוונים .ח

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, 

מסמכי המכרז לפי  מקבליל יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כ

  מסמכי המכרז.קבלת ידם בעת  הכתובות שנמסרו על

המשתתף יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו  .ט

כדי לחקור את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת  ,כנחוצים

דיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז במהלך תקופת ההתקשרות. י מתן השירותים

הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק )ח( לעיל, וכן בישיבת  ולמתן השירותים

 ההבהרות.

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

, באיכות ההצעה שתתףלהתחשב ביכולתו הכספית של המ כיווניםבעת דיון במכרז, רשאית  .א

נשוא המכרז,  שירותיםלבצע את ה שתתףלהתחשב בכושרו של המ יםכיוונובטיבה. כן רשאית 

ועדת  קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף. הזמנותכפי שהדבר נבחן מ

כן תהא . המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית

די משתתף הנמצא על שטח ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על י

  שבע, שלא כדין.-ציבורי בתחום העיר באר

תהא רשאית, לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין,  כיוונים .ב

  ובהתאם לאמור להלן.

על הזמנות  נוספיםרשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  כיוונים .ג

עו המציעים הזמנות. כן תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש והמלצות ממזמינים שעבורם ביצ

יהיה חייב למסור  ציעבמהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של מחיר היחידה, והמ ציעמהמ

  את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

רשאית  וניםכיומתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, ו כיווניםאין  .ד

בעבר, לרבות במסגרת הפעילות  פעילותםלבחון גם את נסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן 

  העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

נשוא  במתן השירותיםככל שיוגשו הצעות זהות, ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר  .ה

ציע, ככל שקיים. מבלי לפגוע באמור לעיל, מניסיונה בעבר עם המ כיווניםהמכרז ובהתרשמות 

להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה, תהא רשאית  כיוונים

  ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום עסקיו ופנייה לממליצים.
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או לא לבצעו. שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/ כיוונים .ו

 .או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהואבמקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז,  כיוונים

וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך  המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות ולרבות הבדיקות

  ההצעות או בקשר עם ההליך.או בהגשת 

 ספקשומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או ל כיווניםכי  ,מובהר בזאת במפורש .ז

בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד,  הזמנותאת ה

  במכרז.

וספת שייעשו השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או ת הגשת הצעת מחיר ו/או אי אי .ח

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

  לגרום לפסילת ההצעה. יםובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  כיוונים .ט

 כיווניםייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר הת

  מונע הערכת ההצעה כדבעי.

חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה  כיווניםאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על  .י

  בהיקף כלשהו. כיווניםאת הזכות, להתקשרות עם 

וההצעה, תקבע  באם תמצא הועדה שגיאה בחישוב הסכומים המפורטים בכתב הכמויות .יא

מחיר הועדה את שיעור ההצעה בהתאם לשיעור שנרשם על ידי המציע בכתב הכמויות לגבי 

  .ליחידה

שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא,  כיוונים .יב

 , בעקרונות השוויון.כיווניםולא יפגע, לדעת  לכיווניםבמידה שויתור שכזה לא יגרום כל נזק 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  כיווניםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .יג

הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות, למכרז, להשלים מידע ו/או 

המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי 

רך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר לצו

 הסף שפורטו לעיל.

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3

שייקבע כזוכה במכרז מתחייב  המציעעם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה.  .א

 ,להלן 4בסעיף את אישורי הביטוח והמסמכים הנקובים  לכיווניםלחתום על החוזה ולהמציא 

 .כיווניםימים מיום שנדרש לעשות כן ע"י  7, והכל בתוך להלן 7יף כמפורט בסע

נמנע הזוכה מלחתום על החוזה במועד ו/או לא המציא את כל המסמכים הנדרשים כיאות,  .ב

לבטל  רשאית כיווניםתהא  מראש ובכתב, כיווניםמכל סיבה שהיא ומבלי שיינתן לכך אישור 

תן כל התראה ו/או ארכה לתיקון הליקוי, את זכייתו במכרז בהודעה בכתובים, מבלי לי
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עם  כיווניםלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ו

 .ו/או החלטתה לצאת במכרז חדש, ככל שתבחר לעשות כןמציע אחר במקומ

עקב מחדלו של הזוכה מלחתום על החוזה ו/או להמציא  עם מציע אחר כיווניםהתקשרה  .ג

הסכום את  , לדרישתה,לכיווניםיהיה הזוכה חייב לשלם  - ים הנדרשים במועדהמסמכ

, לבין המחירים שנקבעו בסופו של דבר בחוזה הוא הצעתו ביןשההפרש הכספי המבטא את 

 ."[תשלום ההפרש]להלן: " למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה

עפ"י  ,כנגד הזוכה ,כיווניםרשות אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים ל .ד

 .כל דין

 :וביטוחים חתימת החוזה .4

ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו  7המציע מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך 

אישורי "[. עם החתימה על החוזה על המציע להמציא את חוזהה"/"ההסכם" :במכרז ]להלן

לדרישת מנהל ווהאישורים  ,ה זו הינה מהותיתכמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הורא הביטוח

יומצאו לבדיקת  ,הנ"ל על בסיסן הוצאו האישורים הפוליסותגם  – כיווניםמחלקת הביטוח ב

אחר  יםהפוליסות ממלאאישורי הביטוח ו/או אשר יפסוק אם  ,בכיווניםמנהל מחלקת הביטוח 

 ביטוח, להמציא לאלתר כללאור הערות מנהל מחלקת ה ,תנאי החוזה. המציע הזוכה מתחייב

 פוליסה או תיקונה על מנת לעמוד בתנאי החוזה. אישור ביטוח ו/או

 תקופת ההתקשרות והביצוע: .5

חוזה זה  החל ממועד חתימת חודשים, שתחול 24-ינה לה למתן השירותיםתקופת ההתקשרות  

 על ידי שני הצדדים. 

שלוש חודשים, וזאת במשך  12עוד לכיוונים שמורה האופציה הבלעדית להארכת התקשרות זו ב 

 חודשי התקשרות סה"כ. 60רצופות כך שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על  פעמים

 העבודה: הזמנת .6

חלקן לפי שיקול דעתה  ו/או שירותיםהאת כל  מהמציע הזוכהלהזמין  כיווניםהרשות בידי  .א

בהתאם לדרישת  שירותיםהלבצע את ו כיווניםלהענות להזמנות המציע הזוכה  המוחלט ועל

 בעצמה.מהעבודה לבצע חלק  כיווניםועל פי תנאי המכרז ובמועד, וכן הרשות בידי  כיוונים

להיות  מציע הזוכהה, ועל מנהל, במקביל או בדירוג, לפי הוראת הסופקויכולות שי הזמנותה

 לביצוען לפי הנחיות אלה. ערוך

בעקבות המכרז בשיעורים רשאית להגדיל את ההיקף הכללי של החוזה שייחתם  כיוונים .ב

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3המירביים בהתאם להוראות תקנה 

 שמירת זכויות: .7

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות לכיווניםכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .א

 מטעמם במכרז זה.והגשתה, שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת ההצעה 
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תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז,  יםכיוונ .ב

 בהתאם לתנאי החוזה.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על  .8

 המשתתף בלבד.

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .9

 

 : פט לאחר זכייה במכרזה של בית המשקביעה שונ .10

, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך זוכה המקורי"( והחל בעבודתוה" :להלןנקבע זוכה במכרז ) 

ת כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "זוכה מאוחר"( , מתחייב הזוכה המקורי לפנות א

ום פיצוי המקורי לשהזוכה , לא יהא זכאי שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזה

ל כפי , פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועכיווניםאו תשלום מאת 

 . שאושרה ע"י המנהל

 . , בגין ההליך שבוצעכיווניםלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  

 

 
 ___________________ .פ. _____________        _________________     מס' עסק מורשה/ח

 כתובת המציע                  שם המציע         

 

 ___________________  ________________________________    

 שמות מורשי החתימה        טל. פקס המציע      

 

 

 תאריך : _____________    חתימה וחותמת המציע: ________________
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  בות להשתתפות במכרזנוסח ער -חלק ג' 
 

 בנק ______________                                                                          לכבוד                                               
 סניף _______________                                        באר שבע                                                  חברת כיוונים

 כתובת הסניף _______________                                א.נ ,                                                                         
 תאריך _______________                                                                                                                      

 אוטונומית ובלתי מותנית  מס'_____ערבות בנקאית 

)להלן: ת.ז./ח.פ. _______________ על פי בקשת ___________________________  .1

ם: "ח )במיליש 200,000 "המבקש/ים"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של

ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן,  מאתיים אלף

 .כיוונים לחברת למתן שירותי היסעים–11/2019' מס עם מכרזשתדרשו מאת המבקש/ים בקשר 

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -)א( "מדד חדש"  

והעומד על או בסמוך לכך  /2019/315ביום שפורסם  פברוארש מדד חוד -ודי" "מדד יס )ב(

 נק'. ________

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 13, לוח מס' המחירים לצרכןמדד  -"מדד"  )ג(

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר 

מקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא ב

 הקיים ובין אם לאו.

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד  .3

היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד 

שלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי היסודי. אם יתברר ביום הת

 סכום הערבות.על נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

ום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכ

למדד, כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל ועד בכלל,  /2019/8001ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

כם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה שתידרשנה ע"פ דרישת

הודעה על הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה 

הודעה על הארכות נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת. לעניין זה גם קבלת 

 מסמך בפקס מהווה דרישה להארכת ערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 ,בכבוד רב                                                                                                                      

                                                      
 

 בנק                                                                                   
_______________ 
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 ביצוענוסח ערבות  - 1חלק ג'

 נק ______________ב                                  לכבוד                                                                                       
 ניף _______________ס                                       באר שבע                                                   חברת כיוונים

 תובת הסניף _______________כ                                   א.נ ,                                                                      
 תאריך _______________                                                                                                                        

 מס'_____ אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית 

 
)להלן: ת.ז./ח.פ. _______________ ____________ על פי בקשת _______________ .1

"ח )במילים: ש 200,000 "המבקש/ים"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של

ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, מאתיים אלף 

 .כיוונים לחברת היסעיםלמתן שירותי  -11/2019' מס מכרזעם שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר 

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  )א(  

והעומד על או בסמוך לכך  /2019/315ביום שפורסם  פברוארש מדד חוד -"מדד יסודי"  )ב(

 נק'. ________

ידי הלשכה המרכזית  , המתפרסם על13, לוח מס' המחירים לצרכןמדד  -"מדד"  )ג(

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר 

וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד 

 הקיים ובין אם לאו.

החדש עלה לעומת המדד  אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד .3

היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד 

היסודי. אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי 

 סכום הערבות.על נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו  3 -כם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מלפי דרישת .4

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה 

למדד, כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 ה מאת המבקש/ים.חייבים לדרוש את התשלום תחיל

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל ועד בכלל,  01/09/2021ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה 

ה הודעה על הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבל

הודעה על הארכות נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת. לעניין זה גם קבלת 

 מסמך בפקס מהווה דרישה להארכת ערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 בכבוד רב ,                                                                                                                      
 בנק                                                                                                                                        

_______________ 

http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 
 כספים והתקשרויות

 512759564ח.פ 

 15 __________חתימת המציע :     

 08-6290011: פקס, 08-6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443"ד ת, 82רחוב ההסתדרות         
 co.il7www.kivunim.אתר החברה: 

 

 
 
 

 הביטוח התחייבות למחלקת -' דחלק 
 

 לכבוד
 כיונים החברה לתרבות ופנאי בע"מ

 
 11/2019 'מכרז פומבי מסהנדון:  

 
 לחברת כיוונים היסעיםמתן שירותי ל

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

ים קיום ביטוחים, בנוסחעל  ימדי שנה בשנה, כל עוד החוזה ביני לבין כיוונים בתוקף, אישור
 מצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, אשר יהיה חתום על ידי הביטוח המבטחת אותיה

 . בהתאם למועדים הנקובים בחוזה

הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין אם  .2
 ם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין א

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

 
 

 _______________________ציעמה__________________, חתימת  ציעמהשם 
 

 __________________שמות החותמים: _____________________________
 

 ____________________________________________כתובת ומספר טלפון:
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 קיום ביטוחיםאישור 
 

 לכבוד
  בע"מבאר שבע החברה לתרבות ופנאי  –כיוונים 

 "המזמינה"(ו/או  "המזמין" )להלן
 

 א.ג.נ.,
 

 :_________)להלן___________________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:
מתן שירותי הסעות לחברת כיוונים ו/או מתן שירותים נילווים  ( בגין"הקבלןו/או " "הספק"

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

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

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

 כמפורט להלן:

 

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

 )פוליסה מספר__________________ (
 

 גבול אחריות: 
תובע, מקרה ותקופת 

 ביטוח שנתית

2,000,000  ₪ 
 

על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הספק   הספקל אחריותו ש :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

 ועלים מטעמו.מחדל של הספק והפ

 אחריות צולבת. .2

 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. .3

 המזמינה והנוסעים יחשב לרכוש צד ג'. .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  ______________  פות עצמית:השתת

 ש"ח ( 40,000
  

 ביטוח חבות מעבידים  .ב
 

 )פוליסה מספר _________________ (
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

מקרה ותקופת ביטוח 
 שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
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 : תאור כיסוי
 

 דה ומחלות מקצוע שנגרמואחריות על פי כל דין בגין תאונות עבו
בביצוע  הספקהמועסקים על ידי  הספק, קבלני משנה ולכל עובדיל
 שירותים.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

 

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

 

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

 

 ם הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות הנזכרות נכללי .5

 

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

 . סעיף אחריות צולבת .ב

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

 לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

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

 
ולתשלום ההשתתפויות  הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  .6

 העצמיות הקבועות בהן.

 

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

וא השיפוי המגיע על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במל
לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי 

. 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.ספקלמען הסר 

 
באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא  הביטוחים המפורטים .8

ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות  באישור זהבמפורש שונו 
 .המקוריות

 
 

 
_________________     _____________________ 

 תמת חברת הביטוחוח                      תאריך 
 חתימת מורשה חתימה                         
 

 

 _____________: פקס _______________: טלפון ____________________ ביטוח: סוכן
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 רו"חנוסח אישור    - 1ד'חלק 
 
 

 לכבוד
_________________ 

 א.ג.נ.,
 
 
 
 

       6201-2018 בשנים הכנסות: הנדון
 
 

ן תממהנובעות פי של החברה המחזור הכס אי החשבון של חברתכם, ביקרנו אתלבקשתכם וכרו

במשך שלוש שנים בין  גופים ציבוריים, רשויות מקומיות ו/או גופים ממשלתייםלהיסעים שירותי 

הכלולים בהצהרת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס  ,2018-2016 שניםה

 על ביקורתנו.

על פי תקנים אלה נדרש מאתנו  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית 

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

ן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות החברה לדעתנו, הצהרת החברה משקפת באופ

 כאמור .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה
______________________ 

 רואי חשבון
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 תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף - 1חלק ה'
 כבודל

 כיוונים
 
 

 2018-2016 בין השנים ממתן שירותי היסעיםהכנסות 
 

 כדלקמן: הריני להצהיר
 עסקנו במתן שירותי היסעים לגופים, כולל 2018ועד שנת  2016 בין השנים, שניםשלוש  במהלך .1

₪  _______-שוויים מוערך במעל לאשר  ציבוריים, רשויות מקומיות ו/או גופים ממשלתיים
 .בשנהבתוספת מע"מ 

 
בנוסף לאישור כאמור, להלן רשימה כוללת ומפורטת של מזמינים, היקף כספי ואנשי קשר, להוכחת 

 הכספי, התואמת את האמור לעיל:  ההיקף
 

 היקף כספי כולל מע"מ טלפון אנשי קשר  שם המזמין 
     2016שנת 

     
     

     2017 שנת
     
     

     2018שנת 
     
     

 
 ______________________                                                     ________________      

 שם המציע + חתימה         רואי חשבון                

 
 

 

 אישור

, אני הח"מ, ______________, 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

עו"ד )מ.ר __________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש 

ידי ת.ז. מס' -_____________, שזיהה עצמו על _____ שנת _____ הופיע בפניי במשרדי מר/גב'

___________, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי. 

______________          _________________ 

 מת עורך הדיןחתי          חותמת  
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  2חלק ה'

 
 בטיחותהפרטים אישיים של קצין 

 
 
 
 

לחוזה אשר פרטיו האישיים  2.15קצין בטיחות בהתאם לסעיף  הנני מתחייב להעסיק
 הנם כמפורט להלן:

 
 

                שם: ________________ מס' ת.ז: ____________________
 

               מיקוד : ____________  _______________________________ בת: כתו
 

 _____________  קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה: כתב הסמכה שלמספר 
 

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

 ____________________ : החברה תימה וחותמתח           __________שם החברה: _______
 
 
 
 
 
 

 _______ותמת קצין הבטיחות: ______________      חתימה וחות: ________שם קצין הבטיח
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 צהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:ה - 'וחלק 

 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 ("החוק")להלן:  1976 -כר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו וש

 

המשתתף/שותף  , ת.ז. ______________, המשתתף/מנכ"לאני הח"מ ______________

]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים  ,במשתתף

 ה בזאת כדלקמן*:הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/

 

 המשתתף ובעל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; א. . 1

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה  ב.

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

מום, המשתתף או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מיני ג.

 אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 * ]על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 

 ב' בחוק.2** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

____________________ 

 חתימת המציע                  

 

 
 וראיש

מר/גב' אני הח"מ ___________ , עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני 

, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא ________, ת.ז. _________

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 ו/ה עליו בפני.בחתמ

________________ 

 עו"ד                                                                                                                 
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות -ז'חלק 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות

 2001-עת העסקה של עברייני מין, ה'תשס"א בהתאם לחוק למני 

 

בעל השליטה אני הח"מ, ________________________, נושא ת.ז. _________________, 

 כתובתו _______________________._________________, שבמציע

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 , מצהיר בזה בכתב כדלקמן:כן

 

אני מצהיר כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט בשבע השנים האחרונות, לא עמדו כנגדי כתבי  .1

אישום בשבע השנים האחרונות ולא תלויים ועומדים כנגדי כתבי אישום, וכן לא נחקרתי על 

או  כל זאת באחת –ידי משטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה בשבע השנים האחרונות 

 יותר מן העבירות שלהלן:

 . 2001 –עבירות בשל החוק למניעת העסקה של עברייני מין, ה'תשס"א 

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .2

 

 שם המצהיר _____________________     חתימת המצהיר _______________

 

 

 

 

 אישור

, אני הח"מ, ______________, 1971-חדש[, התשל"א לפקודת הראיות ]נוסח 15בהתאם לסעיף 

עו"ד )מ.ר __________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _____ 

ידי ת.ז. מס' -שנת _____ הופיע בפניי במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על

מת, וכי יהא צפוי לכל העונשים ___________, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את הא

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי.

 

______________          _________________ 

 חתימת עורך הדין        חותמת
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 התחייבות המשתתף במכרזוהצהרה  -' חחלק 

 11/2019 'ז פומבי מסמכר

 חברת כיווניםל שירותי היסעיםמתן ל

אני הח"מ ____________________, לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, 

, שיטת ביצוע , הוראות למשתתפים במכרז, תנאים מיוחדיםשירותיםהולרבות ההסכם, פירוט 

, לוח התשלומים, תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות, אופני חישוב התמורה, העבודה, מחירים

יות, תקנים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או ערבו

 לחוזה זה;

ולאחר שבדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק 

בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם 

והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע  ;רותיםמתן השי

 הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה;

במכרז בשלמות וכי באפשרותי  למתן השירותיםהנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש 

לא אבוא , והעבודה הזמנתהנדרש מהזוכה במכרז, כמפורט במכרז, מיד עם קבלת לבצע את כל 

ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים איזה  של מחירי הדלק יעות כלשהן להפרשים בהקשרבתב

, ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים למדד צמודים אינם אשרמהם בקשר למחירים 

 והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח הזמנים שבמכרז.

וללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות כמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כ

, והיא לוקחת בחשבון גם דרישות םובשלמות םבכל היקפ מתן השירותים בגיןהעלולות להידרש 

נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת, לרבות משטרת ישראל, משרד איכות הסביבה, 

 משרד התחבורה וכיוב'.

כל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הנני מצהיר כי אני עומד ב

בשלמות בהתאם  למתן השירותים הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב

 לתנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.

אינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ו

 מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני 

 .לבינכם

והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות

ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתי על הצעה זו.
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 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב

לסימון 

 המשתתף

לסימון מחלקת  

 תקשרויותה

 יש / אין / ______ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 יש / אין / ______ החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ____

 יש / אין / ______ כתב הצעה מלא בשני העתקים ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

 יש / אין / ______ מסמכי תאגוד מאושרים  ____

 יש / אין / ______ אישור בדבר זכויות חתימה ____

 יש / אין / ______ הצהרת משתתף בדבר שכר מינימום ____

____ 

 

 

____ 

ידה בתנאי הסף כנדרש אישור רו"ח ותצהיר חתום בפני עו"ד להוכחת עמ

)ה( להוראות הכלליות בנוסח חלק 2כנדרש בסעיף  במכרז לתנאי הסף 1בסעיף 

 למסמכי המכרז 1ד'

 ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז

 יש / אין / ______

 

 

 יש / אין / ______

 יש / אין / ______ פרוטוקול ישיבת הבהרות  ____

 יש / אין / ______ העתק תעודת עוסק מורשה מאת מע"מ ____

 יש / אין / ______ תצהיר בדבר היעדר הרשעות ועבירות מין ____

 יש / אין / ______ קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ____

 יש / אין / ______ על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםהצהרת משתתף  ____

 יש / אין / ______ למשתתפים במכרז ניםחברת כיווהעתק חתום של כל מסמך נוסף שהומצא ע"י  ____

 

 

 : ________________________שם המשתתף )באותיות דפוס(

 המשתתף:__________________________________ טלפון: ________________ כתובת

 : _______________תאריך

 : _______________________חתימת המשתתף

 ______________________שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 
 כספים והתקשרויות

 512759564ח.פ 

 25 __________חתימת המציע :     

 08-6290011: פקס, 08-6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443"ד ת, 82רחוב ההסתדרות         
 co.il7www.kivunim.אתר החברה: 

 

 
 חברת כיווניםהיסעים עבור  מתן שירותי - וכתב הצעה תיאור העבודה -' טחלק 

לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות: הוראות למשתתפים, נוסח מסמכי 

רז המכרז וההסכם המצורף, והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכ

 .זה, ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי

בגין התקשרות זו על סך שנתי החברה הוצאותיה  מעריכהמובהר כי נכון ליום פרסומו של מכרז זה, 

 )שני מיליון שקלים חדשים()לא כולל מע"מ(.₪  2,000,000משוער של 

 .בבחירת הזוכה במכרז כיווניםי ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקול

 הנני מצהיר כדלקמן:

 כיווניםלפי הצורך ובהתאם לדרישות ולצרכי  תבוצע ייעודי, ההזמנהידוע לי, כי המכרז הינו   .1

לפי  מנכ"ל וסמנכ"ל החברהובכפוף לתקציבים. ההזמנות תהיינה חתומות מראש על ידי 

 הכמויות והפריטים הנדרשים. 

. עבודה בכיווניםללא הזמנה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה  עבודה ידוע לי, כי אין לבצע .2

 , לא תאושר לתשלום.כיוונים וסמנכ"ל מנכ"לשתבוצע ללא הזמנה חתומה ע"י 

 מע"מ כחוק כנגד חשבונית.  כוללתתמורה הידוע לי כי  .3

עה ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל, או תוספת על המחירים הגלויים, יגרום לפסילת מסמכי ההצ .4

 כולה. 

רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המרביים  כיווניםידוע לי, כי  .5

 .1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3בהתאם להוראות תקנה 

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הטובה  כיווניםידוע לי, כי  .6

 ההצעות כולן. ביותר ביותר, ואף לדחות 

מור בכתבי הכמויות והדבר אידוע לי, כי כיוונים שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע את כל ה .7

 תלוי באופן ישיר בענייני תזרימיות כספים.

 :המציעהתחייבויות  .8

יובהר למציע הזוכה כי עליו הנטל לשאת בתשלומי כבישי אגרה, חניית כלי הרכב וכן בגין  (1)

 תקבלו בעת מתן השירותים ככל ויהיו.דוחות תנועה ותעבורה שי

שעות  24יובהר למציע הזוכה כי עליו יהיה לספק את פרטי איש הקשר לנסיעה מתוכננת עד  (2)

 טרם הנסיעה.

יובהר למציע הזוכה כי כחלק מפעילותה של חברת כיוונים היא מפעילה את סל תרבות  (3)

אוטובוסים  30-40בין פעמים בשבוע  4-להוציא כ המציע הזוכה יידרשבבאר שבע ו

 לנסיעות פנים עירוניות במהלך שנת הלימודים.
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שעות כאשר קמה חובה לצרף נהג נוסף ליום הנסיעה  12יובהר כי בימי נסיעה של מעל  (4)

נוספים  50%התשלום עבור הנהג הנוסף שיצורף בפועל ליום הנסיעה יהיה בגובה של 

 . עבור יום הנסיעה( 150%מעלות יום הנסיעה )דהיינו ישולם 

יובהר כי עבור שעת נסיעה נוספת מעבר לנקבע בהזמנת העבודה ישולם החלק היחסי עבור  (5)

 השעה הנוספת וזאת בהתאם למחיר הנסיעה הקבוע לחלק לשעות הנסיעה שהוזמנו בפועל.

יובהר כי הערכת כיוונים מניסיון שנים עברו כי חלוקת ההיקף הכספי הנובע מהנסיעות,  .9

נסיעות בין  30%-נסיעות פנים עירוניות, וכ 70%-עיל, היא כבהתאם למפרטים האמורים ל

 עירוניות בחתך שנתי. 

"(, מהווה התמורההמחיר עבור מתן כלל השירותים נשוא המכרז בתדירות כנדרש )להלן: " .10

מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, 

פירוט הגזרות והאזורים, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז על פי תנאי המכרז ו

והחוזה לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת, אספקת כלי רכב, מכונות וציוד וכל אמצעי 

, תשלומי אגרות, ביטוחים, אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל השירותים נשוא המכרז

וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים נשוא  מע"מלים, אישורים, רישיונות, מיסים, היט

 המכרז ובכלל זאת רווח.

ידוע לי כי, לחברה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מציעים או להזמין את ביצוע כל  .11

השירותים נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהשירותים לפי ראות עיניה ועל פי 

תבחר לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל  שיקול דעתה הבלעדי וכי אם

כן ידוע לי כי החברה תהא רשאית לצמצם את היקף הפרויקט ו/או לבטלו כליל, הכל על פי 

 מגבלותיה התקציביות ולא תהיינה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

ישות המפורטות במפרט עבור ביצוע מלוא השירותים נשוא המכרז, הכל בהתאם לדר .12

 הדרישות, במסמכי המכרז ובחוזה הצעתנו הינה: 

 
 הקפצות

 )מנקודה לנקודה(
 המחירים המפורטים להלן כוללים מע"מ

 מסלול
 )כיוון אחד(

 –מחיר מקס' 
 אוטובוס

 –מחיר מקס' 
 מיניבוס

 –מחר מקס' 
 וואן

הקפצה בתוך העיר 
)מנקודה לנקודה( 

)שעות היום עד שעה 
18) 

135 ₪ 100 ₪ 75 ₪ 

הקפצה בתוך העיר 
)מנקודה לנקודה( 

)שעות הערב משעה 
 ואילך( 18

180 ₪ 130 ₪ 75 ₪ 
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)בתוך איסוף/ פיזור 
נקודות  5עד  –העיר 

 איסוף / פיזור(

300 ₪ 240 ₪ 90 ₪ 

מב"ש לרמת הגולן, 
גליל עליון, אצבע 

 הגליל ועמק החולה
 

2,800  ₪ 2,100 ₪ 1,700 ₪ 

 מב"ש לגליל המערבי
 

2,600 ₪ 1,900 ₪ 1,500 ₪ 

מב"ש לגליל התחתון, 
ל ובקעת עאעמק יזר
 בית שאן

 

2,500  ₪ 1,800 ₪ 1,400 ₪ 

מב"ש למישור החוף 
 הצפוני ולכרמל

2,400 ₪ 1,700 ₪ 1,300 ₪ 

 מב"ש לשרון
 

2,000  ₪ 1,300 ₪ 900 ₪ 

 מב"ש למישור החוף
 

1,800 ₪ 1,100 ₪ 700 ₪ 

 מב"ש לגוש דן
 

1,400 ₪ 1,000 ₪ 750 ₪ 

 מב"ש לערבה
 

2,100 ₪ 1,300 ₪ 1,100 ₪ 

מב"ש לבקעת ים 
 המלח

2,000 ₪ 1,200  ₪ 900 ₪ 

 ₪  900 ₪  1,400 ₪  1,600 מב"ש לירושלים
מב"ש ליהודה 

 ושומרון
 

2,100 ₪ 1,300 ₪ 1,000 ₪ 

 מב"ש לשפלה
 

1,300 ₪ 1,000 ₪ 800 ₪ 

 מב"ש למדבר יהודה
 

2,100 ₪ 1,300  ₪ 1,000 ₪ 

מב"ש לנגב הצפוני 
 וחבל הבשור

 

300 ₪ 200 ₪ 150 ₪ 

מב"ש לאילת, חבל 
 אילות והרי אילת

2,300 ₪ 1,700 ₪ 1,300 ₪ 

מב"ש למכתשים בנגב, 
 הר הנגב

 

1,200 ₪ 900 ₪ 600 ₪ 

 יום צמוד
 המחירים המפורטים להלן כוללים מע"מ

 –מחיר מקס'  מסלול
 אוטובוס

 –מחיר מקס' 
 מיניבוס

 –מחר מקס' 
 ואןו

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, 
ל ובקעת אעמק יזרע
 בית שאן

2,875 ₪ 2,070 ₪ 1,610 ₪ 

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

 לשרוןמב"ש 
 2,600 ₪ 1,690 ₪ 1,170 ₪ 
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 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 ₪ 

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

 ₪  970 ₪  1,300 ₪  1,730 מב"ש לירושלים
מב"ש ליהודה 

 ושומרון
2,730 ₪ 1,690 ₪ 1,300 ₪ 

 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 
 אילות והרי אילת

2,645 ₪ 1,955 ₪ 1,495 ₪ 

מב"ש למכתשים בנגב, 
 הר הנגב

1,380 ₪ 1,035 ₪ 690 ₪ 

חסימה של כביש  שעת
 ברחבי העיר באר שבע

290 ₪ --- --- 

הנחה  –הצעת המציע 
לכלל  אחידה בלבד

 – הקטגוריות
 באחוזים

 
%_____ 

 
%_____ 

 
%_____ 

 
 הצעתו תיפסל. ,באחוזי התמורהאשר ייתן תוספת  ,** המציע

______%  של הנחה אחיד בשיעור המוצע על ידי המציע יהיה הנחהאחוז ה

 (______________)ובמילים:__

 שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________

 המשתתף:__________________________________ טלפון: ________________ כתובת

 תאריך : _______________

 חתימת המשתתף : _______________________

 _שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: _____________________
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 חוזה -' יחלק 

 הסכם
 2019 __ ביום ______ לחודש __________ונחתם ב _______________ שנערך

 

 בין

 

 512759564החברה לתרבות ופנאי בע"מ ח.פ.  –חברת כיוונים 

 8415302באר שבע  5443ת"ד , 82 סתדרות הה' מרח

 ("המזמין" )להלן:

 מצד אחד;

 לבין

_______________________ 

_______________________ 

 ("נותן השירותים")להלן: 

 מצד שני;  
הינו חברה עירונית המצוייה בבעלות של עיריית באר שבע, ואחראית להפעלת כל  והמזמין :הואיל

 ;שבע - באר ברחבי נושא החינוך, הפנאי והאירועים

 תיאור העבודהבכמפורט  הכל הסעות שירותימתן מעוניין להתקשר בהסכם  והמזמין :והואיל

 (;""השירותיםובהתאם להוראות הסכם זה )להלן: 

 "(;ההזמנה)להלן: " במכרז הצעות להציע הזמנה המזמין ביצע כך ולשם  :והואיל

, הידע בעל הוא כי, היתר בין, הצהיר במסגרתה זו להזמנה הצעתו הגיש נותן השירותיםו :והואיל

 פי על השירותים למתן והיכולות יםהאמצע, האישורים, הכישורים, המשאבים, הניסיון

 ;נספחיו על זה הסכם

הסכים  נותן השירותיםונותן השירותים הסכים בחתימתו על הסכם זה, להזמין מ והמזמין :והואיל

בחתימתו על הסכם זה לספק את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, כאשר 

נותן להוראות הסכם זה, לפי הצעת  בהתאם .תוכניות מפוקחות בפועלהתמורה תשולם בגין 

  כפי שאושרה על ידי המזמין; ,השירותים

בהתאם  הכלהצדדים להגדיר את יחסיהם, זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות,  וברצון : והואיל

  וכמפורט בהסכם זה;

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 , נספחים והגדרות  מבוא .1
 פחים לו, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה.המבוא להסכם זה, והנס 1.1
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 .ישמשו לפרשנות תוכנם של הסעיפים כותרות הסעיפים נועדו אך ורק לנוחיות הצדדים, ולא 1.2

התאמה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הרי שבכל הנוגע לסוגיות משפטיות -במקרה של אי 1.3

, בעוד שבכל הנוגע לסוגיות ומסחריות, יהא האמור בהסכם גופו עדיף על האמור בנספחים

 טכניות/יישומיות יהא האמור בנספחים עדיף על האמור בהסכם גופו.   

 למזמין נותן השירותים יפנה, עצמם לבין בינםהתאמה בין הנספחים -במקרה של סתירה או אי

הנחיותיו. ככלל, האמור בנספח המאוחר יותר עדיף על האמור בנספח מוקדם יותר אלא  לקבלת

 שתתעורר בעניין זה. אחרת ועמדתו תכריע בכל שאלה  המזמיןקבע  כןאם 

בהסכם זה תהא לביטויים דלהלן המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם הקשר הדברים והגיונם  1.4

 מחייב אחרת:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .מצורפים שאינם ובין שמצורפים בין, נספחיו כל על זה הסכם

 

  "ההסכם"

 ההזמנה להציע הצעות, להסכם זה. מסמכי

 

 "הההזמנ"

 מכרזל חלק ז'כפי שאושרה על ידי המזמין,  נותן השירותים הצעת

 זה.

 

כפי שצורף כחלק ממסמכי ההזמנה להציע הצעות  תיאור העבודה

נותן  הצעתל, בהתאם נותן השירותיםוהמהווה חלק מהצעת 

 . השירותים

 

 /"כתב ההצעה"

 "תיאור עבודה"

 

 "תיאור העבודה"

בתיאור כמפורט  הכל החברה,מתן שירותי היסעים לכלל גורמי 

ובהתאם להוראות הסכם זה. למען הסר ספק יודגש, כי  העבודה

, גם כל עבודה ו/או היתר בין, יכללו, לעיל כהגדרתם, השירותים

שירות אשר אינם נזכרים במפורש בהסכם זה, אך מהווים, מעצם 

, וזאת שירותיםמהטיבם וטבעם ו/או על פי הנוהג, חלק בלתי נפרד 

 יהא זכאי לתמורה נוספת בגין כך.   נותן השירותיםשמבלי 

 

 "השירותים"

 סמנכ"ל חברת כיוונים ו/או מי מטעמו

 

 "המנהל"

לביצוע כלל ההיסעים הנבחר על ידי החברה  נותן שירותי היסעים

 בהתאם להליך מכרז זה. בחברה

 "נותן השירותים" 
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החוזה זה מורכב מהוראותיהם המשולבות והמאוחדות של  זהחומוסכם על הצדדים, כי  1.5

במשולב ובמאוחד, ללא  יהםזה תתבצע בהתייחס להוראות חוזהשל פרשנות , וכל ונספחיו

 הבחנה ו/או הבדל ביניהם.

משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו 1.6

או בכל מסמך אחר  יםיעה אחרת של סדר העדיפויות במפרטובהעדר קב החוזה המהווים את

 יקבע ברשימה שלהלן:, מתן השירותיםן יסדר העדיפויות לעני החוזה, ממסמכי

 ;כיווניםו/או המנהל הוראות  1.6.1

 ;חוזהמפרט דרישות לביצוע ה 1.6.2

 ;כתב הצעה 1.6.3

 ;חוזה ותנאי המכרזתנאי ה 1.6.4

 במסמך הבא אחריו.כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל, עדיפה על ההוראה ש

סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך  נותן השירותיםגילה  1.7

ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק  נותן השירותיםאחר הקשור בחוזה או שיש לדעת 

מפרש כהלכה את  נותן השירותיםשלדעתו אין  נותן השירותיםממנו, או שמסר המנהל הודעה ל

והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי  לכיווניםבכתב  נותן השירותיםיפנה  -חוזה ה

 .בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו -הצורך 

 ההתקשרות .2

את כל  לבצע ומקבל בזאת על עצמ נותן השירותיםו נותן השירותיםמוסר בזאת לידי  המזמין

 הוראותלפי  הכלותים כאמור בהסכם זה, השיר בביצועבכל ההתחייבויות הכרוכות  ולעמודהפעולות 

 הסכם זה, על נספחיו. 

תיאור בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו, לרבות  הכל ,ייתן את השירותים נותן השירותים

 תוך שיתוף פעולה תיאום מלא בינו לבין המזמין ו/או כל גורם אחר רלוונטי באתר.  הכלהעבודה, 

ו/או חוק  1968-תשכ"חהחוק המכר,  הוראותזה אינו כפוף ל הר בזאת, כי הסכםבלמען הסר ספק מו

 ביחס כלשהי אחריות ממנו להסיראו /ו נותן השירותים על להקל מנת על בהן שיש ככלחוזה קבלנות, 

 סתירה בו שיש ככלאו /ו זה בהסכם במפורש לו הוענקו שלא זכויות לו להעניק או ההסכם להוראות

 .זה הסכם להוראות

 נותן השירותיםיבויות הצהרות והתחי .3

 מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:נותן השירותים 

, הידע בעל הוא כי, זה הסכם פי על התחייבויותיו לביצוע מספקת כלכלית יכולת בעל הוא כי 3.1

והאמצעים  המשאבים, הכישורים, האישורים, המיומנות המקצועית, היכולת, הניסיון

סכם זה ברמה מקצועית גבוהה, באופן ובמועדים על פי ה והדרושים לשם ביצוע התחייבויותי

כאמור, והכל לשביעות רצונו  ופעל למילוי התחייבויותייכמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי 

 ועל פי הוראות כל דין. המזמיןהמלאה של 
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שירותים מן הסוג הנדרש  לפחות באספקת רצופות שנים 3המציע הינו בעל ניסיון מוכח בן  3.2

 נשוא המכרז. 

, מידעוכי קיבל את כל המתן השירותים תנאים העשויים להשפיע על וה גורמיםאת כל הבחן  3.3

את יכולותיו,  יםתואמשירותים ומצא את ה במתן השירותיםההסברים וההבהרות הכרוכים 

 לפי תנאי הסכם זה והוראות מטעם המזמין. םומקצועיותו והוא מתחייב לבצע משאביו

שיונות וההיתרים הנדרשים יסכם זה, כל האישורים, הרבמהלך כל תקופת ה ויש ויהיו ל כי 3.4

 על פי הסכם זה. ווביצוע התחייבויותי ועל פי כל דין לצורך עיסוק

כל פעולה שמטרתה או  -גם לא עתידה להינקט נגדו  ,ולמיטב ידיעתו -לא ננקטה נגדו  כי 3.5

ן כל איסור, תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת וכי אי

הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין או חוזה, להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע 

 התחייבויותיו על פיו.

 גבוהה ביותר. הבצורה מיומנת, מקצועית וברמ ייתן את השירותיםכי  3.6

, ויהיה אחראי לכל למתן השירותיםוכל יתר הדברים הנדרשים  ח האדםויספק את כל כ כי 3.7

, אם יגרם, לרכוש נותן השירותיםעל ידי  מתן השירותיםגינם ו/או במהלך נזק שייגרם ב

 .המזמין, ו/או לרכוש מי מטעמו

 הוראות פי עלאו /ו דין כל פי על הנדרשים הכישורים בעל, מטעמו אחראי הסעות ימנה כי 3.8

 קיום לצורך נוכח יהיה ואשר נותן השירותים מטעם הקשר כאיש ישמש אשר, זה הסכם

 .המזמין דרישת לפי לרבות זה הסכם פי על נותן השירותים תהתחייבויו

תיאור העבודה וברמה מעולה, יעמדו בדרישות  יםעל ידו יהיו איכותי ושיינתנ שירותיםכי ה 3.9

וכן על פי כל דין  בתיאור העבודההתקנים ובדרישות הבטיחות כמפורט  בדרישות ,ובתוך כך

 נותן השירותיםלגרוע מהאמור לעיל יקפיד )לפי הדרישות המחמירות מבין השתיים(. מבלי 

 .בתיאור העבודה כמפורט למתן השירותים ביחס ותעל דרישות מיוחד

לגרוע מהאמור לעיל, אין באישור ציוד כלשהו ו/או רכיב מרכיביו על ידי המזמין ו/או  מבלי 3.10

ו/או כדי לגרוע  נותן השירותיםמטעמו משום ויתור על זכות כלשהי של המזמין כלפי 

 כלפי המזמין על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה.  נותן השירותיםאחריותו של מ

 מקצוע אנשי יכלול זה הסכם פי על התחייבויותיו ביצוע לצורך ידו על שיועסק האדם כוח כי 3.11

 האישוריםאו /ו ההיתרים, הרישיונות בעלי, מתאימים והכשרה ניסיון בעלי, מעולים

 עמידה לצורך הנדרש ובהרכב, שנדרשים ככל, תםמלאכ לביצוע דין פי על הנדרשים

 . זה הסכם פי על בהתחייבויות

עסיק עובדים בהתאם להוראות כל חוק ו/או דין ו/או הסכם קיבוצי כללי ו/או הסכם יכי  3.12

 קיבוצי אחר החל בקשר להעסקת עובדים מסוג זה. 

אישור מראש לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך קיום התחייבויותיו, אלא ב כי 3.13

 נותן השירותיםכדי לגרוע מאחריותו של  ,ובכתב של המזמין וכי לא יהיה במתן אישור כאמור

דל של קבלן המשנה לפעולותיו של קבלן המשנה וכי מלוא האחריות בגין כל מעשה ו/או מח

 .נותן השירותיםמוטלת על 
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וראות הבטיחות וכי תוך שמירה מרבית על ה במתן השירותיםבצע את הפעולות הכרוכות יכי  3.14

 יקפידו לבצע את עבודתם תוך זהירות מרבית. ועובדי

לעבוד בשעות חריגות, וזאת על מנת להקטין  זמיןשיתכן ויידרש על ידי המ ,כי ידוע לו 3.15

מתחייב לעשות כן, כפי  נותן השירותים. המזמיןלמינימום את הפגיעה בפעילותו התקינה של 

 .י לכל תמורה נוספת בשל כךהיה זכאשיידרש, וידוע לו, כי לא י

 תמורהה .4

על פי החשבון הסופי מהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט  נותן השירותיםהתשלום על ידי  קבלת 3.1

נותן כלפי המזמין ול נותן השירותיםשל כל תשלום ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות של 

 מתן השירותיםר עם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקש השירותים

 ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין. 

)לרבות מע"מ( כנגד קבלת חשבונית מס כחוק  מזמיןעל ידי ה נותן השירותיםל תשולם תמורה 3.2

ובכפוף להמצאת אישור על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים,  מזמיןלידי ה

 מס במקור. , ואישור על פטור מניכוי1976 -התשל"ו 

 תשלום תנאי .5

תוך  ,וזאתכל המסמכים הקשורים אליו  יצורפוחשבון סופי אליו  למזמיןיגיש  נותן השירותים 5.1

כלפי המזמין בקשר  נותן השירותיםיכלול את כל התביעות של  הסופי החשבון. יום 30

מכל  לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלשהן נותן השירותיםולשבוצעו  שירותיםל

 שפורטו בחשבון הסופי.  לאלומין וסוג מעבר 

תוך  ,הסופי כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון, וזאת ככל שניתן החשבוןיאשר את  זמיןהמ 5.2

 .מורשי החתימהויעבירם לאישור ולחתימת  הגשתוימים מיום  45

ו וכן כל סכום על ידי המזמין, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמ שיאושרהסופי, כפי  מהחשבון 5.3

מועד על חשבון תמורת ההסכם, כל סכום ששולם ביתר  לאותועד  נותן השירותיםאחר ששולם ל

על פי הסכם זה ו/או על פי  נותן השירותיםהמגיע למזמין מ סכוםו/או עקב טעות ובניכוי כל 

שולם להשיב למזמין כל סכום ש נותן השירותיםמחובתו של  לגרועכל דין. אין באמור לעיל כדי 

 נותן השירותיםשל המזמין לגבות כל סכום המגיע למזמין מ מזכותולו בטעות ו/או ביתר ו/או 

 . כאמורלרבות תשלומי יתר 

אינה כפופה  ואשרשאושרה על ידי המזמין במסגרת החשבון הסופי,  כפיתמורת ההסכם  יתרת 5.4

על ידי המזמין  סופיתקבע כאמור ילניכויים ו/או לזכות עיכוב ו/או קיזוז על ידי המזמין, ת

 החשבון הסופי.  הגשתיום מיום  45לא יאוחר מתום שוטף +  נותן השירותיםבלבד, ותשולם ל

 ממועדיום  30התקיימו מלוא התנאים שלעיל יידחה תשלום החשבון הסופי עד חלוף  לא 5.5

 התקיימותם של התנאים. 

ת ו/או לעכב ו/או לנכות לגרוע מזכות המזמין לקזז ו/או להפחי כדיבהוראות הסכם זה  אין 5.6

 ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך תמורת ההסכם. זהבהתאם להוראות הסכם 
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הסופי מהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תשלום ו/או  החשבוןהתשלום על פי  קבלת 5.7

לא תהיה כל  נותן השירותיםכלפי המזמין ול נותן השירותיםאו זכות של /ותביעה ו/או דרישה 

ויהיה מנוע מלהעלות כל  מתן השירותיםאו תביעה כלפי המזמין בקשר עם /ואו דרישה טענה ו/

 .המזמיןטענה כלפי 

 בנזיקין ושיפוי אחריות .6

מוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית בביצוע השירותים כמפורט בחוזה זה ובנספחיו  6.1

או לתכניות ו/או למסמכים ולפיכך אישוריה של כיוונים לשירותים ו/ נותן השירותיםתחול על 

ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה,  נותן השירותיםהקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי 

מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על  נותן השירותיםלא ישחררו את 

מסמכים כיוונים ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או ה

 האמורים.

אחראי כלפי כיוונים  לכל אובדן ו/או  נזק, לגוף ו/או רכוש  ו/או הפסד ו/או  נותן השירותים 6.2

ו/או לעובדיו   לנותן השירותיםהוצאה שייגרמו לכיוונים ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או 

שירותים  ו/או ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה ו/או הנובע ו/או בקשר ו/או בגין ה

עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן 

 יועדו.

פוטר את כיוונים ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל  נותן השירותים 6.3

 פי דין.לעיל, ו/או על  1 – 2אבדן או נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה, ובין השאר בס"ק 

מתחייב לשפות ולפצות את כיוונים ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק  נותן השירותים 6.4

, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות ישה ו/או תביעה שתוגש נגד מי מהןשיגרם למי מהן ו/או דר

ן נותבקשר לכך וזאת על פי דרישה ו/או על פי פסק דין של בית משפט מוסמך. כיוונים תודיע ל

על תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ובמידת הצורך להגן על כיוונים מפניה, על  השירותים

 .נותן השירותיםחשבונו של 

נשאה כיוונים בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל  6.5

יפה( מביצוע ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה )ישירה או עק נותן השירותיםעובדי 

להחזיר לכיוונים כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על  נותן השירותיםהשירותים, יהיה על 

 כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל. 

כיוונים רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה כאמור,  6.6

הא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום ממנה, וגם ת נותן השירותיםמכל סכום שיגיע ל

כנ"ל, בכל מקרה בו כיוונים תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. זכותה של כיוונים 

על תביעה כאמור ותאפשר לו  נותן השירותיםכאמור תהיה מותנית בכך שכיוונים תודיע ל

 להתגונן מפניה.
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  ביטוח .7

פי החוזה או לפי כל דין, מתחייב נותן השירותים לבטח מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים ל 7.1

 על חשבונו, לטובתו ולטובת כיוונים ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתו

ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים להבטחת 

מגבולות האחריות והתנאים אחריותו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו 

מהאמור  והמפורט   בטופס האישור על קיום ביטוחים מסומן כחלק ד' )להלן: "טופס האישור 

 על קיום ביטוחים"(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

עם חתימת הסכם זה ימציא נותן השירותים את טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום  7.2

ורשית בישראל מטעמו. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים ידי חברת הביטוח המ-על

בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. נותן השירותים ישוב ויציג, מידי תום 

תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך 

 בקבלת דרישה  כלשהי מכיוונים.

ימסור נותן השירותים   -בגין השירותים וכתנאי לו  נותן השירותיםחשבון עם  עם עריכת גמר 7.3

 12 -לכיוונים טופס אישור על קיום ביטוחים תקין, תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף ל

חודשים שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי 

 דשים לפחות. חו 6ודיווח מוארכת בת 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  7.4

לכיוונים לא יהוו אישור כלשהו מכיוונים על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי 

פי הסכם זה או -בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של נותן השירותים על

 פי כל דין. -על

נותן השירותים יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכן ישא בכל נזק  7.5

שיגרם לכיוונים עקב מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי 

שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של נותן השירותים, לרבות נזקים מתחת 

 כום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.לס

הפר נותן השירותים את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות כיוונים  7.6

יהא נותן השירותים אחראי לנזקים שיגרמו לכיוונים באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות 

 מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה  מנוע 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  7.7

לכיוונים ו/או כיוונים כנגד נותן השירותים על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר 

 את נותן השירותים מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 ובת עיריית באר שבע בהתאמה.האמור יחול גם לט 7.8

 
 תחולת יחסי עובד ומעביד יא .8

 נותן השירותים מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין נותן השירותים 8.1

נותן ובין אם הוא קבלן משנה של  נותן השירותיםאו אדם מטעמו, בין אם הוא עובד של 

זמין, יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו או עובד של קבלן המשנה, לבין המ השירותים
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בויותיו עפ"י הסכם זה יהיו ויחשבו יאו קבלן משנה שלו לצורך ביצוע התחי נותן השירותיםע"י 

או מי מטעמו ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד, מכל /ו נותן השירותיםכעובדיו של 

 מין וסוג שהוא.

)לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר עבודה, מס  השירותים נותןכל התשלומים לעובדי  8.2

הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום סוציאלי אחר( וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות 

וישולמו על ידו והמזמין לא יהא אחראי  נותן השירותים, יחולו על מתן השירותיםבקשר עם 

 לכך, בכל אופן וצורה.

ן מיד עם דרישת הארגון בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לתשלום כל ישפה את הארגו כי 8.3

 .נותן השירותיםסכום הנדרש בגין העסקת עובד 

 / קנסות יצויים מוסכמיםפ .9

, 2.10, 2.9, 2.8, 2.7, 2.5, 2.4, 2.2 ,1.13, 1.12, 1.8.1מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  נותן השירותים 9.1

ים בחוזה יתנאים עיקרים ויסוד הנם 7.7 -ו 5.6, 5.5, 4.3, 4.1, 2.18, 2.16, 2.15 2.14, 2.12

בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה  חברהוהפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את ה

לחוזה, כשהם צמודים למדד, מהמדד  7.7מסה"כ סכום ההתקשרות השנתי, הנקוב בסעיף  10%

האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד 

, המוקנים לה על פי מסמכי לכל סעד ותרופה אחרים חברה, וזאת מבלי לגרוע מזכות החברהל

 .החוזה ועל פי כל דין

נותן לעיל מכל סכום שיגיע ל 9.1תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף  חברהה 9.2

 או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. השירותים

נותן לא ישחררו את נותן השירותים תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים ל 9.3

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. השירותים

חברה לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים ל 9.2 -ו 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  9.4

הפרות החוזה המפורטות  המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין

 המזמינה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם: חברהלהלן, תהא ה

 פיצוי מוסכם נושא ההפרה

דקות בהתייצבות לתחנת  30ד דקות וע 15איחור של מעל 
 האיסוף.

250  ₪ 

דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף  45איחור של מעל 
 נוכיהראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החי

1,000  ₪ 

 ₪  250 רכב הסעה מלוכלך
 ₪  500 מזגן לא תקין / לא עובד 

התנהגות לא נאותה של הנהג, כולל אי שיתוף פעולה עם 
מבקרי ההסעות )אנשי משרד החינוך ו/או בקרי חברת 

 ביקורת מטעמו(

500  ₪ 

לכל ₪  1,000 שנים 10 -רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ
 יום עבודה

 ₪  250 נותן השירותיםרת רשימת רכבים המופעלים על ידי אי מסי
לכל ₪  1,000 החברהרכב שלא מתאים לדרישות 

 הסעה
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נותן לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע ל המזמין זכאי 9.5

לוט הערבות או חלקה, לפי העניין, , או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חיהשירותים

 .המזמיןהכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

נותן לא ישחרר את נותן השירותים ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים ל 9.6

 מהתחייבויותיו.השירותים 

החוזה ו/או איזה מתנאי את  נותן השירותיםהרי אם הפר  ,לעיל 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.7

על פי חוק החוזים  ,זכאית לכל סעד ותרופה משפטיתחברה תהא ה ,הפרה יסודית המכרז

תהא  ,ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות 1970-)תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת  חברהה

ות הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות החוזה ו/או לחלט את הערבות/י

 אחר. נותן שירותים

הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה  ,לעיל 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.8

בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה חברה ויזכו את ה

 יסודית:

או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני  9.8.1

הופסקו או  או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא כולם ,נותן השירותים

 יום ממועד ביצועם. 30הוסרו לחלוטין תוך 

ניתן צו כינוס נכסים לגבי  התראת פשיטת רגל או נותן השירותיםהוגשה נגד  9.8.2

ו/או ניתן נגדו צו  ה נגדו בקשת פשיטת רגל, כולם או חלקם, או הוגשנכסיו

שהוא תאגיד  נותן שירותים, ובמקרה של פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו

מונה נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או 

לו מפרק קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס 

או  ,1999 -של חוק החברות התשנ"ט  350פי סעיף -צו לעיכוב הליכים עלאליו 

שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו 

 350על פי סעיף  ,למען הסדר איתם הגיש בקשה לפשרהאו  ,ארכה תלמען קבל

 .1999 -של חוק החברות, התשנ"ט 

 הסתלק מביצוע החוזה. נותן השירותיםכי  חברההוכח להנחת דעתה של ה 9.8.3

העדר מערכת טכנולוגית למניעת שכחת ילדים או מערכת 
טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה, או על 

 הימצאות הולך רגל לפני חזית הרכב

1,000  ₪ 

גם אם הרכב או בזוטובוס המסיע תלמידים, עישון באוטובוס 
 ריק מתלמידים

1,000  ₪ 

אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל 
 הילדים

5,000 ₪ 
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או אדם אחר מטעמו נתן או  נותן השירותיםכי  חברההוכח להנחת דעתה של ה 9.8.4

הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או 

 בקשר לחוזה זה או ביצועו.

ה שניתנ נותן השירותיםשל מהותית כי הצהרה  חברההוכח להנחת דעתה של ה 9.8.5

לא גילה  נותן השירותיםאו ש ,במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה

 עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

לא יראו את השימוש האמור בזכויות  ,לעיל 9.7בחלק מזכויותיה על פי סעיף  חברההשתמשה ה 9.9

נותן על כך במפורש ובכתב, והודיעה  חברהאלא אם ה חברהכביטול החוזה על ידי ה חברהה

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

הפרשי  נותן השירותיםישולמו ל כיווניםלא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה ב 9.10

לפיגור  16 -ה (, החל מהיום1961 -הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, )תשכ"א 

 60בתוך  לכיוונים,הגיש דרישה מפורשת  נותן השירותיםובלבד ש , ועד ליום התשלום בפועל

דרישה כאמור, יראוהו כמי שויתר על זכותו  נותן השירותיםיום מיום העיכוב. לא הגיש 

 לתשלום ריבית פיגורים כלשהי, ביחס לאותו פיגור בתשלום.

 עד הקבוע לעיל לא ישא כל הפרשי הצמדה וריבית.יום מהמו 15פיגור בתשלום של עד  9.11

 

 ונותש 10

בכל מקום בהסכם זה המאזכר את "המזמין" בהקשר של קבלת אישורים והנחיות וכיוצא בזה,  10.1

מען הסר . למטעמו מי כלאו /ו המזמין מאת בכתב שנתנו אישוריםאו /ו להנחיותהכוונה היא 

יטיל על המזמין אחריות כלשהי, ולא יהיה  מתן כל אישור כאמור לא ספק מובהר, כי מתן או אי

 מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה.  נותן השירותיםבו כדי לשחרר את 

רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר הסכם זה, כולו או מקצתו,  ואינ נותן השירותים 10.2

קצתן, לרבות אך מבלי על פיו ו/או על פי כל דין, כולן או מ ואו התחייבויותי ואו את זכויותי

מראש  מזמיןלגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכות לקבלת תשלומים על פיו, ללא הסכמת ה

 רשאי לשעבד ו/או למשכן כל זכות כאמור. ואינ נותן השירותיםובכתב. בנוסף, 

ישמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע של הארגון ו/או אודות הארגון נותן השירותים  10.3

, לא יעבירנו לאחר ולא יעשה בו שימוש כלשהו אלא לצורך מתן השירותיםבמסגרת שיגיע אליו 

 ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

מוצהר בזאת כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו  ,למען הסר כל ספק 10.4

לפני ומבטלים כל התקשרות, הבטחות, מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים 

 חתימת הסכם זה, ככל שנעשו.

 כל שינוי של הסכם זה או נספחיו ייעשה בכתב בחתימת הצדדים.   10.5

כלפיו מכל סכום אשר מגיע ו/או  נותן השירותיםיהא רשאי לנכות ולקזז כל חוב של  המזמין 10.6

ו/או לגבותו בכל דרך אחרת, וזאת מבלי לגרוע  מתן השירותיםבקשר עם  נותן השירותיםיגיע ל
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סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים ו/או נוספים המוקנים למזמין על פי ההסכם או על פי  מכל

 מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. נותן השירותים דין ו

 לקיזוזבזאת באופן מוחלט על כל זכות המוענקת לו בדין או בהסכם  מוותר נותן השירותים 10.7

וסוג שהוא, לרבות עיכבון על הציוד ו/או על כל רכוש אחר של המזמין מכל מין  ןכבוילעו/או 

 שיימסר ו/או ימצא ברשותו לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

כתובות הצדדים הינם כנזכר ברישא של הסכם זה וכל הודעה אשר תישלח על ידי צד אחד  10.8

 ה בדואר בתור מכתב רשום.שעות מעת מסירת 48למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

 שבע . בבארהשיפוט הייחודית תוקנה לבית המשפט  סמכות 10.9

הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. הודעות הטעונות  10.10

מסר במען הצדדים או להינתן ביד, בפקסימיליה או בדואר רשום. הודעה יכתב יכולות לה

שעות לאחר משלוח  24על, או עם מסירתה ביד, או כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפו

 שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל לפי המוקדם. 72הודעת פקסימיליה, או 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

______________________ ______________________________ 

        )חותמת +חתימה מלאה(             נותן השירותים המזמין
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 נספח א' 

 מפרט תרמיל עזרה ראשונה

 
 הערות כמות שם הפריט מס'

  1 תרמיל גב תואם לתכולה 1

  5 משולש בד 2

  2 תחבושת אישית 3

  1 תחבושת בינונית 4

  1 חסם עורקים 5

 מגדלים שונים 5 אגד )תחבושת( 6

  3 איספלנית )מיקרופור( 7

  20 פלסטר 8

  1 מלע"ק )מספריים( 9

  20 פד גזה סטרילי 10

  1 סד קשיח לקבוע 11

  2 פלידין נוזל  12

  2 פולידין משחה 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

 מחוץ לפנססוללות  1 פנס ראש 19
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